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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

  שבט לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3..................................] בשנה119יום [סדר הלימוד ליום א שבט 

  10................................] בשנה120יום [סדר הלימוד ליום ב שבט 

  17.................................] בשנה121יום [סדר הלימוד ליום ג שבט 

  23.................................] בשנה122יום [סדר הלימוד ליום ד שבט 

  30................................] בשנה123יום [סדר הלימוד ליום ה שבט 

  37..................................] בשנה124יום [סדר הלימוד ליום ו שבט 

  44.................................] בשנה125יום [סדר הלימוד ליום ז שבט 

  51................................] בשנה126יום [סדר הלימוד ליום ח שבט 

  57................................] בשנה127יום [סדר הלימוד ליום ט שבט 

  64..................................] בשנה128יום [סדר הלימוד ליום י שבט 

  71...............................] בשנה129יום [סדר הלימוד ליום יא שבט 

  79...............................] בשנה130יום [סדר הלימוד ליום יב שבט 

  86................................] בשנה131יום [סדר הלימוד ליום יג שבט 

  92...............................] בשנה132יום [סדר הלימוד ליום יד שבט 

  98...............................] בשנה133יום [טו שבט סדר הלימוד ליום 



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

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

  104.............................] בשנה134יום [סדר הלימוד ליום טז שבט 

  112..............................] בשנה135יום [סדר הלימוד ליום יז שבט 

  118.............................] בשנה136יום [סדר הלימוד ליום יח שבט 

  125.............................] בשנה137יום [סדר הלימוד ליום יט שבט 

  131...............................] בשנה138יום [סדר הלימוד ליום כ שבט 

  138............................] בשנה139יום [סדר הלימוד ליום כא שבט 

  145............................] בשנה140יום [סדר הלימוד ליום כב שבט 

  152.............................] בשנה141יום [סדר הלימוד ליום כג שבט 

  158............................] בשנה142יום [סדר הלימוד ליום כד שבט 

  165............................] בשנה143יום [סדר הלימוד ליום כה שבט 

  172.............................] בשנה144יום [סדר הלימוד ליום כו שבט 

  179.............................] בשנה145ם יו[סדר הלימוד ליום כז שבט 

  185............................] בשנה146יום [סדר הלימוד ליום כח שבט 

  192............................] בשנה147יום [סדר הלימוד ליום כט שבט 

  199...............................] בשנה148יום [סדר הלימוד ליום ל שבט 

TvU 



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה119יום [סדר הלימוד ליום א שבט 
  א''ז ע''דף צ

ִריך הוא: ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּתֹו. ְּ א: ֶאת ּבִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ : ְלָאָמה. ּ
יַנְייכו  ָדא ּבֵ ְעּבְ ּתַ ַהאי ָעְלָמא) א''ז ע''דף צ(ְּלֶמֱהֵוי ָאָמה ִמׁשְ ְייכו. ּבְ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ֵצאת ָהֲעָבִדים, ָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמאְּדָמֵטי ִזְמָנא ְל ָפא , ֹלא ֵתֵצא ּכְ פוק ִמְתַטּנְ ָּלא ּתִ ּ
חֹוִבין ת חֹוִרין, ּבְ פוק ּבַ ּּתִ ִריָרה ְנִקָיה, ּ ה ְוָיִהיב , ּּבְ ח ּבָ ּבַ ּתָ ה ָמאָרה ְוִיׁשְ ִגין ְדֶיֱחֵדי ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן, ָּלה ֲאַגר ָטב ִצְחצוֵחי ְדִגְנּתָ ּּבְ ּ ָמה. ּ ַצְחָצחֹות )ישעיה נח( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ יַע ּבְ ּבִ  ְוִהׁשְ
ך ְדָקא ֵיאֹות, ַָנְפׁשֶ ִריָרה ְנִקָיה ּכְ פוק ּבְ ד ּתִ ַּוַדאי ּכַ ּ ּּ.  

ֵעיִני ֲאֹדֶניָה ִטנוֵפי חֹוִבין, ֲאָבל ִאם ָרָעה ּבְ ד ַנְפַקת ְמלוְכָלָכא ּבְ ּּכַ ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְּלַההוא ּגוָפאַווי , ָּקֵמיה ּכְ ְמָתא ְלָעְלִמין, ּ ִגין. ְּדִאְתֲאִביד ֵמַהִהיא ִנׁשְ , ּבְ

ִריָרן ָמִתין ַסְלִקין ּבְ ְּדַכד ִנׁשְ ְמָתא, ְּוָנְפִקין ְנִקִיין ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ְמָתא ְוִנׁשְ ל ִנׁשְ , ּכָ
ִסְפָרא  א)ב''ו ע''שלח קנ(ָעאַלת ּבְ ּ ְדַאְחָמָתא ְדַמְלּכָ ׁשְ, ּ ְּוֻכְלהו ּבִ ְּוָאַמר ָדא ִהיא , ָמָהןּ
ְמָתא ִדְפַלְנָיא ְבַקת, ִּנׁשְ ֵהא ְלַההוא ּגוָפא ְדׁשַ ְּזִמיַנת ּתְ ּ ִתיב, ּ ו, ּלֹו ְיָעָדה, ּוְכֵדין ּכְ   .'ּבְ



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

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

ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה חֹוִבין, ְוַכד ַנְפַקת ָרָעה ּבְ ָאַבא ּבְ ּוְבִטּנוָפא ְדַחָטִאין, ְּדָקא ִאְסּתְ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
אּלא ְיָעָדה ר ַהִהיא . ' ּבְ יה ּבַ ַנת ְלַגּבֵ ְּוִאְתֲאִביד ַההוא ּגוָפא ִמיָנה ְוִאיִהי ָלא ִאְזַדּמְ ּ ּ ּ ּ

ְּדָמאָרה ִאְתְרֵעי ה, ּ א ְדגוָפא ּבָ ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוֶהְפָדה, ּכְ ּכְ
ַחת)איוב לג( ּשָׁ ָּדהְוֶהְפ.  ָפָדה ַנְפׁשֹו ֵמֲעבֹור ּבַ ַבר ָנׁש, ּ ְּדֵעיָטא ִדיֵליה, ַּהאי ִאיהו ּבְ ּ ּ ,

ְּדִיְפרֹוק ָלה א, ּ ִתיוְבּתָ ְּוֵיתוב ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוִלְתֵרין ִסְטִרין ָקָאַמר קוְדׁשָ ְּוֶהְפָדה , ְּ
א ִתיוְבּתָ א. ּּבְ ִתיוְבּתָ ְּלָבַתר ְדָתב ּבְ ם, ּ ָּפָדא ָלה ֵמָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ.  

ְמָתא. ַמאן ַעם ָנְכִרי. ּי ֹלא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרהְלַעם ָנְכִר ְּדַכד ַנְפַקת , ֲּעלוָבָתא ִאיִהי ִנׁשְ
ֲהָדה, ֵמָעְלָמא ּוַבר ָנׁש ַאְסֵטי ָאְרֵחיה ּבַ ּ ָעאת ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ִּהיא ּבָ ְרָיין , ּ ּגֹו ַמׁשְ
ין ַה, ַּקִדיׁשִ ין ַקְייִמין ּבְ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ ן ֵעֶדןּ ְרָיין נוְכָרִאין , ּהוא ָאְרָחא ְדּגַ ּוַמׁשְ ּ

ם ַההוא ָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ַּקְייִמין ּבְ ּ.  
ְמָתא ְּוַההוא ְנִטירו, ָזְכָתה ִנׁשְ יָרא ָעָלה, ּ א ַיּקִ ּוְפִריׂשו ִדְלבוׁשָ ּ ּ ּ ְרָיין . ּ ה ַמׁשְ ּמָ ּכַ

ין ָדן ָלה, ַּקִדיׁשִ ֲהָדה, ָּקא ִמְתַעּתְ ָרא ּבַ ן ֵעֶדן, ְּלִאְתַחּבְ ּוְלֵמיָעאל ָלה ְלּגַ , ֹלא ָזְכָתה. ּ
ם ָאְרָחא ְדֵגיִהּנָ ָדן ְלֵמיַעל ָלה ּבְ ייְרָין נוְכָרִאין ִמְתַעּתְ ה ַמׁשְ ּמָ ּּכַ ּ ְרָיין . ּ ְּוִאיּנון ַמׁשְ

ה נוְקִמין ד ּבָ ָלה ְזִמיִנין ְלֶמְעּבַ ְּדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ ְמׂשֹל ְלַעם ָנְכִרי לא ִי, ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח, ּ
ָלה, ְּלָמְכָרה ִבְגדֹו ָבה. ִּאֵלין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִריך הוא ָעִביד , ִּאיהו ְנִטיָרא, ּּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ה ַעם ָנְכִרי, ָּלה ְנִטיָרא לֹוט ּבָ ְּדָלא ִיׁשְ ַההוא ְפִריסו ִדְנִטירו ָעָלה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ  ְוִאם )שמות כא(. ּּ
ה א ֲחֵזי ּכַ, ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ַהאי ּתָ ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ְדָלא ִיְסֵטי ָאְרחֹוי ּבְ ה ִאית ֵליה ְלּבַ ּּמָ ּ ּּ

ַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ְּדִאי ָזָכה ּבַ ְמָתא ּכְ ַּהאי ִאיהו , ְּוָנִטיר ָלה ְלִנׁשְ
יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ר ָנׁש ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ יה, ְּ ַבח ּבֵ ּתָ ָכל יֹוַמָיאְּוִאׁשְ ָפַמְלָייא , ּ ּבְ ּבְ

ִּדיֵליה ַההוא ָעְלָמא, ְוָאַמר, ּ א ְדִאית ִלי ּבְ ָרא ַקִדיׁשָ ֲּחמו ּבְ ּ ּ ך ְוָכך ָעִביד, ּ ְּכַ ך ְוָכך , ְ ְּכַ ְ

ָנן ּקְ   .עֹוָבדֹוי ִמְתּתַ
ְמָתא ִריָרה, ַנְפַקת ְמַהאי ָעְלָמא, ְוַכד ַהאי ִנׁשְ א ּבְ, ַּזְכָייא ְנִקָייה ּבְ ִּריך הוא ּקוְדׁשָ ְ

ה ְנהֹוִרין ַכּמָ ָכל יֹוָמא ָקאֵרי ָעָלה, ַּאְנִהיר ָלה ּבְ ִרי, ּּבְ ְמָתא ִדְפַלְנָיא ּבְ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ ,
ַבק ְּנִטיָרא ִליֲהִוי ֵליה ְלַההוא ּגוָפא ְדׁשָ ּ ּ ּ.  

יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ה ָלה, ּ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ה ּכְ ְּוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ּ ַפט , ּ ִמׁשְ ַּמאי ּכְ
נֹות יִמין. ַהּבָ יָפא, ָהָכא ִאית ָרָזא ְלַחּכִ ּקִ גֹו ִטָנָרא ּתַ ִאית ֵהיָכָלא , ְרִקיָעא ְטִמיָרא, ּבְ
ְנִזין ְטִמיִרין)א''ו ע''קמ(. ְּדִאְקֵרי ֵהיַכל ַאֲהָבה, ֲחָדא ן ִאיּנון ּגִ יִקין , ּ ְוַתּמָ ְוָכל ְנׁשִ

א ִאיּנון ִּדְרִחימו ְדַמְלּכָ ּ ןּ ּמָ ן,  ּתַ ּמָ א ָעאִלין ּתַ ָמִתין ְרִחיָמאן ְדַמְלּכָ ְּוִאיּנון ִנׁשְ ּ.  
א ַההוא ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ָעאל ּבְ יָון ְדַמְלּכָ ּּכֵ ּ ִתיב, ּ ן ּכְ ּמָ ק ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ּתַ ּ ַוִיּשַׁ

ְמָתא ַקִדי, ְלָרֵחל ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ אְּ יק , ׁשָ ָּקִדים ִמַיד ְוָנׁשִ
ֲהֵדיה, ְּוָגִפיף ָלה, ָּלה ְּוָסִליק ָלה ּבַ ה, ּ ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ   .ְּוִאׁשְ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

ה ָלה נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ א ָעִביד ִלְבַרֵתיה, ּּ ִדיָנא ְדַאּבָ ּּכְ ְּדִאיִהי ֲחִביָבא , ּ
יה יק ָלה, ְּלַגּבֵ ְּדָנׁשִ ִריך הוא ָעִביד. ִּהיב ָלה ַמְתָנןְוָי, ְּוָגִפיף ָלה, ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְ ,

ָכל יֹוָמא ָאה ּבְ ְמָתא ַזּכָ ה ָלה, ְלִנׁשְ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ יב ּכְ ָמה ְדְכּתִ ּּכְ ּּ.  

  ב''ז ע''דף צ
יב  ַּהְיינו ְדְכּתִ ה לֹו)ישעיה סד(ּ ה ִלְמַחּכֵ ַרָתא,  ַיֲעׂשֶ ָמה ְדַהאי ּבְ ִליַמת, ּּכְ ָייה ַאׁשְ ּ ֲעׂשִ

ַהאי ָעְלָמא ַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ ָייה ַאֲחָרא ּבְ ִלים ָלה ֲעׂשִ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
יב ה לֹו, ְּדְכּתִ ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ִתיב . ּ ) ב''ז ע''דף צ(ְוָהָכא ּכְ

ה ָלה ן. ַּיֲעׂשֶ ַטחַּההוא ָס. ַעל ּכֵ ּתָ ִמְלַקְדִמין. ְּוַצֵלי ְצלֹוָתא, ָּבא ִאׁשְ ָכה ּכְ   .ּּבָ
ח לֹו ְוגֹו)שמות כא(ְוָאַמר  ְמָתא ַאֲחָרא , ַמאי ִאם ַאֶחֶרת',  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ְוִכי ִנׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ְלָאָתָבא ְלַצִדיַקָייא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ ְמָתא , ְּ ְוָלאו ַהאי ִנׁשְ
ַהאי ָעְלָמא ְרעוָתא ְדָמאָרהְּדַא ִליַמת ּבְ ּׁשְ ּ ָלל, ּ ִּאי ָהִכי ֵלית ַאְבָטחוָתא ְלַצִדיַקָייא ּכְ ּ ּ .

ח לֹו   .ַמאי ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ׁשוב )קהלת יב(, ּ ָהָיה ְוָהרוַח ּתָ ׁשֶ ּ ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּ
ר ְנָתָנ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ּהֶאל ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ָחְרּבַ ותמן (. ּּבְ

ָהָיה)תנינן ׁשֶ יב.  ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ָּהָכא ִאיהו ַמאי ְדְכּתִ ַנֲעִני )בראשית יב(, ּ  ְוַהּכְ
ָאְרץ ָהָיה ַוַדאי, ָאז ּבָ ׁשֶ ר. ּּכְ ׁשוב ֶאל ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ ְּוָהרוַח ּתָ ׁשוב, ּ ְנָתָנהּ ַּמאי ְוָהרוַח ּתָ ּ .

א ִכיְנּתָ א, ָּדא ׁשְ ְּדִאיִהי רוַח ַקִדיׁשָ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ד ָחָמאת ׁשְ עֹות ְדָקא , ּכַ ר ַמּסָ ִאינון ֶעׂשֶ ּּבְ ּ
ִריך הוא, ַנְטָלא א ּבְ א ָקֵמי קוְדׁשָ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ְלָאָתָבא ּבִ עון ִיׂשְ ְּוָלא ּבָ ּ ּ ְלָטא ִסְטָרא , ְּ ְוׁשָ

אַאֲח ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָּרא ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  
א ֲחִזי ָאה, ּתָ ּרוָחא ְדַבר ָנׁש ַזּכָ א, ּ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּגַ ִדיוְקָנא ּבְ ִּאְתַעָטר ּבְ ּ ֵתי , ּּ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ

י ַיְרֵחי ִּמְתַעְטָרן רוֵחי, ּומֹוֲעֵדי ְוֵריׁשֵ ָטן, ּ ּוִמְתַפּשְׁ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָל, ּ ה ְדָעִביד . אּ ּמָ ּּכְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א ְלֵעיָלא, ְּ ְמָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַהִהיא ִנׁשְ ּּבְ ַהאי , ּּ ָהִכי ָנֵמי ָעִביד ּבְ

א, ּרוָחא ן ֵעֶדן ְלַתּתָ ּגַ א ּבְ ְּדָקא ַסְלַקת ָקֵמיה, ְלַתּתָ ְּוָאַמר ָדא ִאיִהי רוָחא ִדְפַלְנָיא . ּ ּ ּ
ִּמָיד ְמַעְטָרא, ּּגוָפא ה ִעְטִריןּ ַכּמָ ִריך הוא ְלַהאי רוָחא ּבְ א ּבְ ּ ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ע , ְּ ֲעׁשַ ּתַ ְוִאׁשְ

ה   .ּּבָ
יָמא ִגין רוָחא ָדא, ְוִאי ּתֵ ְּדָהא ּבְ ּ ְמָתא, ּ ִריך הוא ַמה ְדָעִביד ְלִנׁשְ א ּבְ ִביק קוְדׁשָ ּׁשָ ּ ְּ .

סוָתה ְוֹעָנָתה לא ִיְגָרע. ָלאו ָהִכי ֵאָרה ּכְ ֶּאָלא ׁשְ ּ ּ ּ ָמָהן ִעָלִאיןִא, ּ ַלת ׁשְ ֵּלין ִאיּנון ּתְ ּּ ,
ְָדַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ּ ּ.  

ן ּמָ כו ִמּתַ ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוִאְתַמּשְׁ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ֵאָרה. ּ ְייהו ׁשְ ַּחד ִמּנַ יכו ִדְנִציצו , ּ ְּמׁשִ ּ ּ
ּוְנִהירו ֹאַרח ָסִתים, ּ ּ ְדָזן ּכָֹלא)לן(ְמזֹוָנא , ְּדָנִהיר ּבְ ְנקוַדת ֱאלִהים'' ְוִאְקֵרי ידו,ּ . ּד ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]6דף [ -ּ

ִהפוך ַאְתָוון ֵאָרה ּבְ ְׁשְ ּ ָנה ַלְחמֹו)בראשית מט(ְּוָדא ' אשר ה, ּּ ּמֵ ר ׁשְ ְּוָדא הוא ,  ֵמָאׁשֶ
ֵאָרה   .ּׁשְ

סוָתה ּּכְ א: ּ ְּפִריׂשו ְדַמְלּכָ ּ יכו ַאֲחָרא. ּ ָּדא ְמׁשִ ִדיר, ּ ְּדָנִהיר ְוָנִטיר ָלה ּתָ ְּפִריׂשו , ּ
אִּדְלב א ְדַמְלּכָ ּוׁשָ ְּדָפִרׂש ָעָלה ֱאלֹוַה, ּ ּ ִדיר. ּ ִבְגדֹו ָבה ּתָ ָּדא ּבְ ה, ּ ְּדָלא ִאְתָעֵדי ִמיּנָ ּ ,

סוָתה ְּוַהאי ִאיהו ּכְ ּ ּ.  
יכו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּמאן ִאיהו, ְּוֹעָנָתה ָּדא ְמׁשִ ּ ּ ְּדֵביה ּכָֹלא, ּ ּ ְוָדא , ְּצָבאֹות ִאיהו' ְיָי. ּ

ִּאיהו ְדָנִהיר ּבְ ָּכל ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ִעָלִאין ְדִאיָלָנא ְדַחֵייּ ּ ּ ְּדֵביה עֹוָנה ְטִמיָרא, ּ ן , ּ ּמָ ְּדִמּתַ
ִעדוָנא ְוִכּסוָפא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ַנְפַקת ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָלָתא ָהֵני לא ִיְגָרע ָלה ְדָקא ֵיאות, ּּתְ את ּכַ ד ִאיִהי ַזּכָ ּּכַ ְד. ּ ָקא ְוִאי ָלאו ִאיִהי ּכַ
ְרָעאן ִמָנה, ֵּיאות ָלָתא ּגַ ְייהו, ָּהֵני ּתְ ְּדָלא ִיְתֲעִביד ָלה ֲעָטָרה ֲאִפילו ֵמָחד ִמּנַ ּ ּ ּ א , ּּ ּתָ
ִתיב, ֲחִזי ה ָלה, ַמה ּכְ ָלׁש ֵאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ְּוִאם ׁשְ הו, ּ ְּדָלא ָזָכאת ּבְ ם ֵאין , ּ ְוָיְצָאה ִחּנָ

ֵמיה פוק ִמּקַ ֶסף ּתִ ּּכָ ּ ֶסף. ּה ְלַברְוַדְחָיין ָל, ּ ּסוָפא, ֵאין ּכָ ֵּלית ָלה ּכִ ְּוֵלית ָלה ִעדוָנא , ּ ּ ּ
ַלל   .ּכְ

אן אֹוִכיַחת אֹוַרְייָתא ְלָיין, ַעד ּכָ ה ּתַ ְּדָכל ֵעיִטין ּבָ ְוָיִהיַבת ֵעיָטא ָטָבא ִלְבִני , ּ
א אן וְלָהְלָאה ֶנְהָדר ְלִמִלין ַקְדָמִאין. ָנׁשָ ִּמּכָ ּ ַההוא ְנִטירו ִעָל, ּ ּּבְ ּ ְּדָקא ָפִריׂש ָעָלה , ָאהּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵהא ְלַעם ָנְכִרי, ְּ ִגין ְדָלא ּתְ ְגדֹו ָבה, ּּבְ ְּדָהא ּבִ ּוְנִטירו ִאיהו ָלה , ּ ּ ּ ּ
ִדיר ה ָלה)שמות כא(. ּתָ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ה ּכְ ּ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ , ָּאַמר ַההוא ָסָבא. ּ

ד , ַּחְבַרָייא י ַההוא ִטיָנָרא ְדָעְלָמא ָסִמיך ָעֵליהּכַ ֲהכון ְלַגּבֵ ּּתַ ּ ּ ִּאְמרו ֵליה, ְּ ר , ּ ְּדִיְדּכַ
ְווִנין ין וְתֵרין ּגַ א ְדִאְזְדָרעו פֹוִלין ְלַחְמׁשִ ּיֹוָמא ְדַתְלּגָ ּ ּ ּ ְּוהוא , ַוֲהַדר ַאְקֵריָנן ַהאי ְקָרא, ּּ

  .ֵייָמא ְלכֹון
ָמטו ִמיָנך ַמאן ְדׁשָ ָּאְמרו ּבְ ּ ּאִרי ִמָלה הוא ֵייָמאְּ ִאין , ָאַמר לֹון. ּ ַּוַדאי ְדָיַדְעָנא ְדַזּכָ ּ ּ

יִמין, ַּאּתון ָזא ְלכון ְרָמָזא ְדַחּכִ ְּוִאית ְלַרּמְ רון ֵליה , ְּוַעל ָמה ַדֲאָנא ֵאיָמא, ּ ְדּכְ ד ּתִ ּּכַ ּ
ִלים ַעל ָדא, ִּסיָמָנא ָדא ּהוא ַיׁשְ א ִאית לֹוַמר. ּ ּתָ ַּמאן הוא ְדִא, ַהׁשְ א ּ ן ְלקוְדׁשָ ְּקֵרי ּבֵ
ִריך הוא ּּבְ ְ.  

  א''ח ע''דף צ
ל  א ֲחֵזי ּכָ ַּההוא ְדָזֵכי ) א''ח ע''דף צ(ּתָ ִנין וְלָהְלָאה)א''ג ע''קי, א''א ע''ק(ּ , ּ ִלְתֵליַסר ׁשְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ן ִלּכְ ִנין וְלֵעיָלא ְוָזֵכי . ִאְקֵרי ּבֵ ִרין ׁשְ ן ֶעׂשְ ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ִמּבֶ ּ הוּ , ּּבְ
ִריך הוא ַוַדאי  א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ִּאְקֵרי ּבֵ ּ ְּ ם ַלְיָי)דברים יד(ּ ִנים ַאּתֶ   .ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ

ִנין ד ָמָטה ָדִוד ִלְתֵליַסר ׁשְ יָסר, ּּכַ ַההוא יֹוָמא ְדָעאל ְלַאְרּבֵ ְּוָזָכה ּבְ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ , ּכְ
ה ֲאִני ַהי'  ְיָי)תהלים ב( ִני ַאּתָ יךָּאַמר ֵאַלי ּבְ ְדָמת ְדָנא . ַמאי ַטְעָמא. ָֹום ְיִלְדּתִ ְּדָהא ִמּקַ ּ

ָרא ְמָתא ִעָלָאה, ָּלא ֲהָוה ֵליה ּבְ ָראת ָעֵליה ִנׁשְ ְּוָלא ׁשָ ֵני ָעְרָלה ֲהָוה, ּ ׁשְ ּוְבִגין , ְּדָהא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]7דף [ -ּ

ך יך)ב''ח ע''קכ(, ְּכָ ָ ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ יך, ּ ַָהיֹום ַוַדאי ְיִלְדּתִ ּ , ִסְטָרא ַאֲחָראְוָלא , ֲאִני. ּ
א ּתָ ָמה ְדֲהָוה ַעד ַהׁשְ ְלחֹוָדאי, ּּכְ ִנין. ֲאִני ּבִ ִרין ׁשְ ר ֶעׂשְ ֹלֹמה, ּבַ ׁשְ ִתיב ּבִ משלי (, ַמה ּכְ

י ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי)ד ׁש ַוַדאי,  ּכִ   .ְּלָאִבי ַמּמָ
ה ִנין וְלָהְלָאה. ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ֵּמְרׁשו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדָהא ַנְפָקא , ּּבַ ּ

ַנת ֵליה ְּדִאְזַדּמְ ּ ה ָלה, ּ נֹות ַיֲעׂשֶ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ִתיב ּכְ ַּמה ּכְ נֹות. ּ ַפט ַהּבָ ִמׁשְ ַּמהו ּכְ ֵניָנן. ּ , ּתָ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְרׁשו ְדָעְרָלה, ּבְ ִריך הוא ְלַההוא ְינֹוָקא ְדָקֵאי ּבִ א ּבְ ָּחֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ְּ

ך ְלֵבי ִסְפָרא, ִּפיק ִמיָנהָנ ר ָלה, ְְוִאְתְמׁשַ א, ְּוַתּבַ ּתָ ִניׁשְ ר ָלה, ְוָאִזיל ְלֵבי ּכְ ַמה . ְּוַתּבַ
ְמָתא ִריך הוא ְלַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ָּאִעיל ָלה ְלִאָדָרא ִדיֵליה. ְּ ּ ּ ְּוָיִהיב ָלה , ּ

ָנן יִאין, ַמּתְ ָזן ַסּגִ יט ָל, ּוְנִבְזּבְ וִטין ִעָלִאיןְוָקׁשִ ִקּשׁ ּה ּבְ ּ ז ''בראשית קמ(ַּעד ִזְמָנא ְדָאִעיל , ּ

ַההוא )ב''ע ּ ָלה ַלחוָפה ּבְ ּ ר)גו ההוא(ּּ ִנין וְלֵעיָלא,  ּבַ ֵליַסר ׁשְ   .ִּמּתְ
ח לֹו יִמין ִאְתְמָסֵרי, ָּהָכא ִאית ָרָזא ְדָרִזין. ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ְוִאית ְלאֹוָדָעא , ְלַחּכִ

ַקְדִמיָתא ִמ א ֲחֵזי. ָּלה ֲחָדאּבְ ֲעָתא ְדִאְתַקָדׁש יֹוֵמי, ּתָ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ַנְפֵקי , ּ
ָמִתין ִמּגֹו ִאיָלִני ְדַחֵיי ִּנׁשְ ֵאי, ּ ין ְלַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ָבן ִאיּנון ִנׁשְ ּוְמַנּשְׁ ּ ל , ּ הו ּכָ ְּוַנְייִחין ּבְ

ָתא ּבְ ּוְלָבַתר ְדָנִפיק ׁשַ. ּיֹוָמא ְדׁשַ ָתאּ ִעְטִרין , ּבְ ָמִתין וִמְתַעְטָרן ּבְ ְלהו ִנׁשְ ַּסְלִקין ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ין ְלֵעיָלא ַּקִדיׁשִ , ּ אוף ָהִכי)וכד מתעטרן בההוא טבא אלין אינון בעליו דההוא טיבו ודאי(. ּ

ר ָנׁש ִריך הוא ַאְזִמין ְלַההוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְמָתא ַאֶחֶרת, ְּ ב ְוַאף ַעל ּגַ, ְּוָדא הוא ִנׁשְ
ְּדָדא ְזִמיָנא ֵליה ַקְדִמיָתא, ּ ְמָתא ַדֲהָות ֵליה ּבְ ִּנׁשְ ֵאָרה ְדַקְדֵמיָתא, ּ סוָתה ְוֹעָנָתה , ּׁשְ ּּכְ ּ ּ

ַמר, ֹלא ִיְגָרע ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
ִמְלַקְדִמין ָכה ַההוא ָסָבא ּכְ ּּבָ יה, ּ ְּוָאַמר ִאיהו ְלַנְפׁשֵ ה ָיַגְעּתָ , ָסָבא ָסָבא, ּ ּמָ ּכַ

ָקא  ין ִאֵליןְלַאְדּבְ ִּמִלין ַקִדיׁשִ ִרְגָעא ֲחָדא, ּּ יָמא לֹון ּבְ א ּתֵ ּתָ יָמא ְדֵתיָחס . ְוַהׁשְ ִּאי ּתֵ
יָמא לֹון ָּעַלְייהו ַעל ִאיּנון ִמִלין ְוָלא ּתֵ ּ ִתיב , ּ ָעָליו )משלי ג(ָהא ּכְ ְמָנע טֹוב ִמּבְ  ַאל ּתִ

ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך ַלֲעׂשֹות   .ָּבִ
ְמָנע טֹוב ִמ ָעָליוַמאי ַאל ּתִ ָרֵאל ִאיּנון , ֶּאָלא. ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָכל ֲאָתר ְדִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַאְמִרין. ָהָכא ְּדָהא ּבְ ּ ָרֵאל , ּּ ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָמן ַּההוא ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּוְכֵדין. ְוַצְייֵתי לֹון, ִּאיּנון ּתַ ן, ּ ּמָ ֲעָתא ְדַאְזִלין ִמּתַ ׁשַ , ּּבְ
ְּוַצְייתו ִאיּנון ִמִלין ּ ר, ּ ּבָ ַּההוא ִסְטָרא ְדטֹוב ִאְתּגַ ָלק ְלֵעיָלא, ּ ְּוִאְסּתַ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ַההוא טֹוב ָרֵאל ִמְתַעְטָרן ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ּהוא וּכְ ּ ּ ָעָליו ְדַההוא טֹוב, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ.  
ַּאּתְ ָאַמְרּתְ ִמִלין ִאֵלין, ָבאָסָבא ָס ִריך הוא ָהָכא, ּ א ּבְ ְּוָלא ָיַדְעּתְ ִאי קוְדׁשָ ְוִאי , ְּ

ִאין ְלִמִלין ִאֵלין ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ָהָכא ַזּכָ ּ ְדַחל ָסָבא. ּּ ה ְקָרִבין , ָלא ּתִ ַכּמָ ְּדָהא ֲהֵוית ּבְ
יִפין ּקִ ּתָ, ְּוָלא ָדִחיַלת, ְּדַגְבִרין ּתַ ְּדָהא ַוַדאי ָהָכא , ְֵאיָמא ִמיָלך, ּא ַאְנּתְ ָדִחילְוַהׁשְ ּ

ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ִּאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ִאין ִאיּנון ִאֵלין ְדָהָכא, ְּ ְּוַזּכָ , ְוִאי ָלאו ָהִכי. ּּ



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

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

הו ִאֵלין ִמִלין, ָּלא ַאֲעַרְעָנא ּבְ ֵריָנא ּבְ ְּוָלא ׁשָ ְֵאיָמא ִמלוָלך ָסָבא. ּ ּ ָלא ֵאיָמ, ּ א ּבְ
ְּדִחילו ּ.  

ּתָ'  ְיָי)תהלים קד(, ָּפַתח ְוָאַמר ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ' ט(: ֱאלַהי' ְיָי. ֱאלַהי ּגָ

ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא)ב''ו ע''רי, א''ע ּ ָדא ׁשֵ ּ ּ ָבה, ּ ְּסִליקו ְדַמֲחׁשָ ָרָזא , ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
ָלא ִפרוָדא ֲּחָדא ּבְ ַדְלּתָ. ּ ירוָתא: ּגָ ָּדא ׁשֵ יִקין, יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּ ִסְטָרא , ְּוִאיּנון יֹוִמין ַעּתִ

ָמאָלא)ב''ח ע''ס(ָּדא : ְמֹאד. ִּדיִמיָנא ּ הוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּ.  
ּתָ ֵדי : הֹוד ְוָהָדר ָלַבׁשְ ֵרין ּבַ ִּאֵלין ּתְ יָון ְדָמָטא ְלגֹו , ַעד ָהָכא.  ֲעָרבֹות)ב''ויחי רכ(ּ ּּכֵ

ר, ַּחֵייִּאיָלָנא ְד ָלק , ִאְתָטּמַ ִמְנָייָנא)א ולא בעי''ס(ְּוָלא ִאְסּתַ ִגין ַההוא ,  ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּּבְ
ָמאָלא. ַמאי ְמֹאד. ְמֹאד א וִבְכָלָלא ֲעָנָפא ְמִריָרא ֲחָדא, ׂשְ ְּדָכל ַעְנִפין ִדְלַתּתָ ּ ְוַעל . ּּ

ר ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָּדא ִאְתָטּמַ ּ ּ ָעא ְלֶמ, ּ ִמְנָייָנא ָדאְוָלא ּבָ ַּעד ְדַאֲהָדר , ֱּהִוי ּבְ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ח ּבְ ּבַ   .ְוׁשַ

  ב''ח ע''דף צ
ירוָתא , ְוָאַמר ְלָמא ָדא ׁשֵ ּשַׂ ֹּעֶטה אֹור ּכַ נֹוֶטה . ְּדיֹוָמא ַקְדָמָאה) ב''ח ע''דף צ( )דאור(ּ

ַמִים ָמאָלא, ׁשָ ִליל ׂשְ יִמיָנא, ֹאדְוָלא ָאַמר ְמ, ָהָכא ִאְתּכְ ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ְלֶמהֵוי , ִאְתּכְ
ַמִים ְכָלָלא ְדׁשָ ִים ֲעִליֹוָתיו)תהלים קד(. ָּנִהיר ּבִ ֶחְדָוה ַההוא , ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ָּהָכא ָנִפיק ּבְ

ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ֵד, ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ ֵרי ּבַ ֵמימֹוי ִאיּנון ּתְ יה ּבְ ָרׁשו ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ , י ֲעָרבֹותּ
ֵמימֹוי ְדִלין ּבְ ְּדִאיּנון ּגַ א ההוא אילנא דחיי ואשתרשו ביה אינון תרי ''נ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִים ֲעִליֹוָתיו)דאינון גדלין במימוי וההוא נהרז דנפיק מעדן ודא הוא, בדי ערבות . ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ
ֵדי ֲעָרבֹות. ַּמאן ֲעִליֹוָתיו ִּאֵלין ּבַ ּ.  

יבְוָדא  ּהוא ִדְכּתִ יו)ירמיה יז(, ּ ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּ ְוַעל יוַבל ְיׁשַ יב. ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,
ְמחו ִעיר ֱאלִהים)תהלים מו( ּ ָנָהר ְפָלָגיו ְיׂשַ יו. ַּמאן ְפָלָגיו. ּ ָרׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשָ ְוָהִכי . ּ

יו, ֲּעִליֹוָתיו, ִּאְקרון ָרׁשָ ְלהו ִא, ְּפָלָגיו, ׁשָ ּּכֻ ִאיּנון ַמִיין ְדַההוא ָנָהרּ ָרׁשו ּבְ ּתְ ּׁשְ ּ ּ תהלים (. ּ

ם ָעִבים ְרכובֹו)קד ְנֵפי . ִּאֵלין ֵהם ָעִבים, ָּדא ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל. ּ ַהּשָׂ ְַהְמַהֵלך ַעל ּכַ ּ
ה ַמְלָאָכיו. ְּוָדא ִאיהו ְרָפֵאל, ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ּרוַח אן וְלָהְלָאה עֹוׂשֶ  ִּמּכָ

ל ָהֵני ָיַדְעּתְ, ָסָבא ָסָבא. 'ּרוחֹות ְוגֹו ְדַחל, ִאי ּכָ ֵּאיָמה ִמיָלך ְוִיְנֲהרון , ֵאיָמא ְוָלא ּתִ ְ

ְִמִלין ְדפוָמך ּ ּ ַּחדו ַחְבַרָייא. ּ ּ ין, ּ ֶחְדָוה ְלִמלֹוי ַקִדיׁשִ ַּוֲהוו ַצְייִתין ּבְ ָאַמר ִאי ָסָבא ִאי . ּּ
ְרָמך, ָסָבא ָמה ַעְייַלת ּגַ אָעא, ְּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ן, ַלת ּבְ ּמָ ְטָטא ְוְלָנְפָקא ִמּתַ ִּאית ָלך ְלׁשַ ּ ְ .

ח לֹו)שמות כא( יִקין ָהָכא,  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ְלּגוִלין ַעּתִ ה ּגִ ּמָ לון ַעד , ּּכַ ְּדָלא ִאְתּגַ ּּ
ְדָקא ֵיאֹות, ָּהִאיָדָנא ְּוֻכְלהו ְקׁשֹוט ּכְ ְמלא ֲאִפ, ְּדֵלית ְלַאְסָטָאה ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ּילו ּכִ ּ

ַקְדִמיָתא . ִניָמא ָעָרא)א השתא''נ(ּבְ ְלהו)ב''ה ע''צ(,  ִאית ְלִאּתְ ָמִתין ְדִגיֹוִרין ּכֻ ּ ִנׁשְ ּּ ּ ,
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ֹאַרח ָסִתים א ְדֵעֶדן ּבְ ְנּתָ ַּפְרָחן ִמּגֹו ּגִ ְלָקן ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִמְסּתַ ָמְתהֹון ְדָקא , ּּכַ ִּנׁשְ
א ְדֵעֶד ְנּתָ ְייִבין, ןְּרָווָחא ִמּגֹו ּגִ   .ְלָאן ֲאָתר ּתַ

ֵניָנן ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא ּתָ יֹוִרין ּבְ ִנְכֵסי ּגִ ַּמאן ְדָנִטיל ְוָאִחיד ּבְ הו, ּ ל . ָּזֵכי ּבְ ּאוף ָהִכי ּכָ
ין ִעָלִאין ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ְדָקאְמַרן, ּ א ּכִ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ין לֹון קוְדׁשָ ְּדָקא ַזּמִ ּ ְּ ,

ְל ן ֵעֶדן)ב''ה ע''בראשית ל( )וסלקין(. ּהו ָנְפִקין ְלִזְמִנין ְיִדיָעןּּכֻ ּגַ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ,  ּבְ
ָמִתין ְדִגיֹוִרין)דלעילא( ִאיּנון ִנׁשְ ּ וַפְגָען ּבְ ּ ּ ָמִתין, ּ הו ֵמִאֵלין ִנׁשְ ַּמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ  )דסלקין(, ּ

הו הו ְוָזֵכי ּבְ ָּאִחיד ּבְ הוּוִמְתַלּבְ, ּ ן ּבְ א ְוַנְחּתו ּגֹו . ְּוַסְלִקין, ּׁשָ ַהאי ְלבוׁשָ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ּ
א ָדא ְלבוׁשָ א ּבִ ְנּתָ ּּגִ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ִגין ִדְבּגִ ּּבְ ן, ּ ּמָ א, ָּלא ַקְייָמאן ּתַ ְלבוׁשָ ֶּאָלא ּבִ ל , ּ ּכָ
ן ּמָ ִּאיּנון ְדַקְייֵמי ּתַ ּ.  
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 ] בשנה120יום [סדר הלימוד ליום ב שבט 
יָמא א, ִאי ּתֵ ִּדְבִגין ַהאי ְלבוׁשָ ל ִעּנוָגא ְדֲהָוה לֹון , ּ ָמִתין ִמּכָ ְרָען ִאיּנון ִנׁשְ ּּגַ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ִתיב. ּבְ סוָתה ְועֹוָנָתה לא ִיְגָרע, ָהא ּכְ ֵאָרה ּכְ ח לֹו ׁשְ ִּאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ּ ּ א . ּ ִגְנּתָ ּבְ
י ָדא ְלבוׁשֵ ַּקְייֵמי ּבִ הוְּדַקְדָמן ְל, ּ הו ְוָזֵכי ּבְ ַּאֲחָדא ּבְ ְּוַכד ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ ָטן , ּ ִּמְתַפּשְׁ

יה ן ָלא ַקְייָמן , ִּמּנֵ ּמָ א)ז''ס, ח''נ', נ, ט''רכ, ב''י ע''ר, ב''ו ע''קפ(ְּדָהא ּתַ ְלבוׁשָ   .ּ ּבִ
ִמְלַקְדִמין ָכה ַההוא ָסָבא ּכְ ּּבָ יה, ּּ ַוַדא, ָסָבא ָסָבא, ְּוָאַמר ְלַנְפׁשֵ יּּבְ , ְי ִאית ָלך ְלִמְבּכֵ

ַוַדאי ִאית ָלך ְלאֹוָשָדא ִדְמִעין ּּבְ ל ִמָלה וִמָלה, ְּ ַּעל ּכָ ִריך , ּּ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ְֲאָבל ּגַ ּ ּ
א יה ַקִדיׁשָ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ א, ּ ְרעו ְדִלּבָ ַּדֲאָנא ּבִ ּ ּוְבפוְלָחָנא ִדְלהֹון ָקאֵמיָנא, ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ָע ְּדִאיּנון ּבְ ָּליו ְדָכל ִמָלהּ הו, ּ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ.  
ין ָמִתין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ י ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ד ַנְחּתֵ ל ַחד ַעל , ּכַ ֵרי ּכָ ִגין ְלִמׁשְ ּבְ

ְייהו ּדוְכּתַ ּ הו, ּ ְּדִאְתָחזון ּבְ ּ א, ּ ָמִתין . ִלְבִני ָנׁשָ ִאיּנון ִנׁשְ ן ּבְ ׁשָ י ִמְתַלּבְ ְלהו ַנְחּתֵ ּּכֻ ּ ְּדָקא ּ
א, ַאָמָרן א ָדא. ְּוָהִכי ָעאִלין ְבַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְבַמְלּבוׁשָ ּ ְייהו , ּ ָדא ִמּנַ ְעּבְ ּתַ ַּקְייֵמי ְלִאׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ִלין ְדַהאי ָעְלָמא. ּבְ ין ִמּמִ ֲאָבן ִאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ָמִתין , ּּ ִּאיּנון ִנׁשְ
ין ְזָנן , ַּקִדיׁשִ יהֹון ִאֵלין, ּ ֵמֵריָחא ְדָקא ֲאִריָחא)אתהנוןא ''נ(ִאּתְ ִּמּגֹו ְלבוׁשֵ ּ.  

ל ִמִלין ְסִתיִמין ְדִאיהו ָעִביד ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ א, ְ אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ , ָּעאל לֹון ּבְ
אֹוַרְייָתא ַכח ּבְ ּתְ ֵלי ָלה אֹוַרְייָתא, ְּוֹכָלא ִאׁשְ ְּוַהִהיא ִמָלה ְסִתיָמא ּגַ ּ א ּו, ּ ׁשָ ִּמָיד ִאְתַלּבְ

א ַאֲחָרא ְלבוׁשָ ן, ּּבִ ּמָ ר ּתַ ֵלי, ְוִאְתָטּמַ יִמין ְדִאיּנון ַמְלָיין ַעְייִנין. ְוָלא ִאְתּגְ ְּוַחּכִ ַאף ַעל , ּ
ה  ְלבוׁשָ ים ּבִ ב ְדַהִהיא ִמָלה ַאְסּתִ ּּגַ ה, )תמן(ּּ ָּחָמאן ָלה ִמּגֹו ְלבוׁשָ ֲעָתא ְדִאְתְגֵלי , ּ ּוְבׁשַ ּ

אַּהִהיא ִמָל ְלבוׁשָ יעול ּבִ ּה ַעד ָלא ּתֵ ה ְפִקיחו ְדֵעיָנא, ּ ָּרָמאן ּבָ ּ ב ְדִמָיד , ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ים   )א מינייהו''נ(. ָּלא ִאְתֲאִביד ֵמֵעיַנְייהו, ַאְסּתִ

  א''ט ע''דף צ
יֹוָרא ִריך הוא ַעל ּגִ א ּבְ ין ַאְזַהר קוְדׁשָ ה דוְכּתִ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ)בגין(, ְּ , אּ

יה ִּיְזָדֲהרון ּבֵ ּ ָקה, ּ ְרּתִ ּוְלָבַתר ָנִפיק ִמָלה ְסִתיָמא ִמּנַ ְּוֵכיָון ְדִאְתְגֵלי ) א''ט ע''דף צ(. ּּ
ָקה ִמָיד ַּאְהָדר ְלַנְרּתִ ּ ן, ּ ּמָ   .ְוִאְתָלַבׁש ּתַ

ין ָכל ִאיּנון דוְכּתִ יֹוָרא ּבְ יָון ְדַאְזַהר ַעל ּגִ ּּכֵ ּ ּ ָקה, ּּ ְרּתִ ָּנַפק ִמָלה ִמּנַ ֵליּ ְוָאַמר ,  ְוִאְתּגְ
ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגר)שמות כג( ם ְיַדְעּתֶ ָקה.  ְוַאּתֶ ִּמָיד ָעאַלת ְלַנְרּתִ ה , ּ ְלבוׁשָ ְּוָאַהְדַרת ּבִ

ַרת ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִאְתַטּמְ ִרים הִייֶתם ּבְ י ּגֵ יב ּכִ יב ְקָרא, ִּדְכּתִ ׁש , ְּדָחׁשִ ִּדְבִגין ְדִאְתְלּבַ ּ
הָלא ֲהָוה ַמ, ִּמָיד ח ּבָ ּגַ ּאן ְדַאׁשְ ַהאי ֶנֶפׁש ַהֵגר. ּ ִמִלין , ּבְ א ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ַּיְדַעת ִנׁשְ ּ

ְייהו)ואשתאבת(ְוִאְתֲהִניַאת , ְּדַהאי ָעְלָמא   .ּ ִמּנַ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ְוגֹו)שמות כד(, ּ ה ּבְ ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ ְּ ,'
יב. ִהיאָּעָנן ָדא ַמאי  ֶּאָלא ָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ָעָנן)בראשית ט(, ּ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֵניָנן.  ֶאת ַקׁשְ , ּתָ

ַלַחת ְלבוׁשֹוי ת ַאׁשְ ְּדַההוא ֶקׁשֶ ּ ה, ּ א ָסִליק )א''ט ע''רכ(, ְוָיִהיב לֹון ְלֹמׁשֶ ּ וְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ
יה ָחָמא ַמה ְדָחָמא ה ְלטוָרא וִמּנֵ ֹּמׁשֶ ּ ּ ָּאתו ִאיּנון , ַּעד ַההוא ֲאָתר. ּּכָֹלאְוִאְתֲהֵני ִמ, ּ ּ

ָטחו ָקֵמיה ְדַההוא ָסָבא, ַּחְבַרָייא ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּוָבכו ְוָאְמרו, ּ ּ , ִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ּ
ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך ַדי ָלן ֶּאָלא ְלִמׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ.  

ֵריָנא ִמָלהָל, ּ ַחְבַרָייא)אם אחרת יקח לו(, ָּאַמר ַההוא ָסָבא ְלחֹודֹוי ׁשָ ִגין ָדא ּבִ ּאו ּבְ ּ ,
ִגיִני ִמָלה ֲחָדא ָעִביד ִקיׁש ִקיׁש, ְּדָהא ָסָבא ּכְ ֵני ָעְלָמא , ְוָלא ָקֵרי, ָּלאו ּבְ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ָסְכְלָתנו ִדְלהֹון ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ  ְואֹוַרְייָתא ָקֵרי, ְוָלא ָחָמאן ּבְ
ְנִהימו  ָכל יֹוָמא ּבִ ְייהו)א ברחימו''נ(ּּבְ א)דבני נשא(, ּ ְלַגּבַ ָעאן ְלָאָתָבא ֵריׁשָ   . ְוָלא ּבָ

ב ַדֲאֵמיָנא ָקה, ְּוַאף ַעל ּגַ ְרּתִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמָלה ָנְפָקא ִמּנַ , ְוִאְתֲחִזיַאת ְזֵעיר, ּּ
ַרת ּוִמָיד ִאְתַטּמָ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ַרת ִמָידּוְבִזְמָנא . ּ ָקה ְוִאְתַטּמְ ִליַאת ִמּגֹו ַנְרּתִ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ,
ה, ָּלא ַעְבַדת ָדא ֶּאָלא ְלִאינון ְדַיְדִעין ּבָ ּ ּ ה, ּ מֹוְדָעאן ּבָ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ל ְלִמַדת ַהִדין ָּמׁשָ ֵחיזו)א''ה ע''צ(ְּדִאיִהי , ִלְרִחיָמָתא, ּ א ּבְ ִפיְרּתָ ּ ׁשַ א , ּ ִפיְרּתָ ּוׁשְ
ֵריָוא ְטִמירו ּגֹו ֵהיָכָלא ִדיָלהְוִא, ּבְ א ּבִ ּיִהי ְטִמיְרּתָ ּ ְּדָלא , ְּוִאית ָלה ְרִחיָמא ְיִחיָדָאה, ּ

א ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ְטִמירו, ַּיְדִעין ּבֵ ֶּאָלא ִאיהו ּבִ ּ ִּמּגֹו ְרִחיָמא ְדָרִחים ָלה , ַּההוא ְרִחיָמא. ּ ּ
ִדיר יָתה ּתָ ַּיְדַעת ְדָהא ְרִחיָמא ַאְסַחר , ִאיִהי. ָזִקיף ֵעינֹוי ְלָכל ְסָטר, ָעַבר ִלְתַרע ּבֵ

ִדיר יָתה ּתָ ַרע ּבֵ ַההוא ֵהיָכָלא ְטִמיָרא, ָמה ַעְבַדת, ּתְ ָּפְתַחת ִפְתָחא ְזֵעיָרא ּבְ ּ ְּדִאיִהי , ּ
ן ּמָ י ְרִחיְמָאה, ּתַ ּוְגִליַאת ַאְנָפָהא ְלַגּבֵ ִסיַאת, ּ ּוִמָיד ִאְתַהְדַרת ְוִאְתּכַ ל ִאיּנון ַדֲהו. ּּ ּּכָ ֹו ּ

י ְרִחיָמא לו, ְלַגּבֵ ּכָ ָּלא ָחמו ְוָלא ִאְסּתַ ְלחֹודֹוי, ּ ר ְרִחיָמא ּבִ יה , ּבַ יה ְוַנְפׁשֵ ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ ּ ּ
ָּאְזלו ֲאַבְתָרה ְּוָיַדע ְדִמּגֹו ְרִחימו ִדְרִחיָמת ֵליה. ּ ּ ּ יה ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ִליַאת ְלַגּבֵ , ִּאְתּגְ

ָעָרא  ּ ָהִכי הוא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא.)א לגביה רחימו ליה''ס(ְלִאּתְ ִליַאת)ב''ל ע''ר(ָלא , ּּ ,  ִאְתּגְ
י ְרִחיְמָאה ל , ַיְדַעת אֹוַרְייָתא. ֶּאָלא ְלַגּבֵ יָתה ּכָ א ַאְסַחר ִלְתַרע ּבֵ יָמא ְדִלּבָ ְּדַההוא ַחּכִ ּ ּ

יה, ָמה ַעְבַדת, יֹוָמא ִליַאת ַאְנָפָהא ְלַגּבֵ ּּגְ ּוִמָיד , ּת ֵליה ְרִמיָזאְוַאְרִמיַז, ִמּגֹו ֵהיָכָלא, ּ ּ
ַרת ן. ָּאַהְדַרת ְלַאְתָרה ְוִאְתַטּמְ ל ִאיּנון ְדַתּמָ ּּכָ ֵלי, ָלא ַיְדֵעי, ּ ּכְ ֶּאָלא ִאיהו , ְוָלא ִמְסּתַ ּ

ְלחֹודֹוי יה ָאִזיל ֲאַבְתָרה, ּבִ יה ְוַנְפׁשֵ ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ ּ ּ ִליַאת , ְּוַעל ָדא. ּ אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ
יַא ּסִ י ְרִחיְמָהא, תְוִאְתּכַ ְרִחימו ְלַגּבֵ ֲהֵדיה ְרִחימו, ְּוַאְזַלת ּבִ ָעָרא ּבַ ְּלִאּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ך הוא, ּתָ ָּאְרָחא ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ר , ְּ י ּבַ ָלָאה ְלַגּבֵ ְרָיא ְלִאְתּגַ ד ׁשַ ַקְדִמיָתא ּכַ ּּבְ
ְרִמיזו)ברגעא(, ָנׁש ּ ַאְרִמיַזת ֵליה ּבִ יה, ַדעְוִאי ָלא ָי. ִאי ָיַדע ָטב, ּ ְדַרת ְלַגּבֵ , ּׁשַ

ְּוָקָראָת ֵליה ֶפִתי יה, ְוַאְמַרת אֹוַרְייָתא. ּ ְדַרת ְלַגּבֵ ְּלַההוא ְדׁשַ ּ ִּאְמרו ְלַההוא ֶפִתי, ּ ּ ּ ,
ֲהֵדיה, ְּדִיְקַרב ָהָכא ֵעי ּבַ ּתָ ה ָחֵסר )משלי ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאׁשְ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]12דף [ -ּ

הָקִריב ְל. 'ֵלב ְוגֹו יה, ַּגּבָ ִריַאת ְלַמְלָלא ִעּמֵ ּׁשָ א ְדַפְרָסא ֵליה, ּ ַתר ָפרֹוְכּתָ ִּמּבָ ּ ִּמִלין , ּ
ל ְזֵעיר ְזֵעיר, ְּלפום ָאְרחֹוי ּכַ א, ַּעד ְדִיְסּתַ ְּוָדא הוא ְדָרׁשָ ּ.  

  ב''ט ע''דף צ
ֲהֵדיה, ְלָבַתר ֵעי ּבַ ּתָ ׁשְ יָפא ָדִקיק, ּּתִ ַתר ׁשוׁשִ ִּמּבָ ִּמִלין ְדִחיָדה, ּ ָדה, ּ . ְּוָדא ִאיהו ַהּגָ

ה ְּלָבַתר ְדִאיהו ָרִגיל ְלַגּבָ ּ ַאְנִפין, ּ יה ַאְנִפין ּבְ ִליַאת ְלַגּבֵ ִּאְתּגְ ּ ל ָרִזין , ּ ֲהֵדיה ּכָ ּוְמִליַלת ּבַ ּ
ְּסִתיִמין ִדיָלה ָאה ְטִמיִרין, ְוָכל ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּ ִלּבְ ֵדין . ִּמיֹוִמין ַקְדָמִאין, ַּדֲהוֹו ּבְ  דף(ּכְ

ִלים) ב''ט ע''צ ר ָנׁש ׁשְ ַעל ּתֹוָרה ַוַדאי, ִּאיהו ּבַ ל ָרִזין ִדיָלה , ָּמאֵרי ְדֵביָתא, ּּבַ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
ִליַאת ֵליה לום, ְוָלא ְרִחיַקת, ּּגְ יה ּכְ יַאת ִמיּנֵ ּסִ ְּוָלא ּכַ ּ.  

ַקְדִמיָתא, ָּאְמָרה ֵליה ְָחִמית ִמָלה ִדְרִמָזא ְדָקא ָרִמיְזָנא ָלך ּבְ ּ ּ ְך ְוָכך ָרִזין ֲהוֹוּכַ, ּ ְ ,
ך ְוָכך הוא ּּכַ ְ ֵדין ָחֵמי. ְ ּ ְדַעל ִאיּנון ִמִלין ָלאו ְלאֹוָסָפא)א דעלאין''ס(, ּכְ ּ ְוָלאו ְלִמְגַרע , ּ

ְייהו ֵטיה ִדְקָרא. ִּמּנַ ּוְכֵדין ְפׁשָ ּ ָמה ְדִאיהו, ּּ ּּכְ ְּדָלאו ְלאֹוָסָפא ְוָלא ְלִמְגַרע ֲאִפילו ָאת , ּ ּּ
א ִאְצְטִריכו ְלִאְזַדֲהָרא, אְּוַעל ָד. ַחד ִני ָנׁשָ ּּבְ ּוְלִמְרַדף ֲאַבְתָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְלֶמהֵוי , ּ

ְּרִחיִמין ִדיָלה ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
א ֲחֵזי  ח לֹו)שמות כא(ּתָ ַהאי ְקָרא,  ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ָלן ּבְ ְלּגְ ְלּגוִלין ְדִמְתּגַ ּּגִ ה , ּ ּמָ ּכַ

ִגְלּגוָלא, ּין ִאיּנוןַּרְבְרִבין ְוִעָלִא ָמִתין ָעאִלין ּבְ ל ִנׁשְ ְּדָהא ּכָ א . ּ ֵני ָנׁשָ ְוָלא ַיְדִעין ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּוֵהיַאך ַקְייָמא ִטיְקָלא, ְּ ָכל , ְ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוֵהיך ִאְתָדנו ּבְ ּ ְ

ּוְבָכל ִעיָדן, יֹוָמא ִדי, ּ ָמִתין ָעאִלין ּבְ ְְוֵהיך , ַּעד ָלא ֵייתון ְלַהאי ָעְלָמא, ָנאְְוֵהיך ִנׁשְ

ִדיָנא   .ְּלָבַתר ְדַנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא, ָעאִלין ּבְ
ְלּגוִלין ה ּגִ ּמָ ה עֹוָבִדין ְסִתיִמין, ּּכַ ה , ְוַכּמָ ּמָ ֲהֵדי ּכַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ַעְרִטיָלִאין ה רוִחין ַעְרִטיָלִאי, ִנׁשְ ַההוא ָעְלָמאְּוַכּמָ ְּדָלא ָעאִלין , ּן ַאְזִלין ּבְ
א ה ְפִליָאן . ְּלַפְרּגֹוָדא ְדַמְלּכָ ַכּמָ הו ְוָעְלָמא ְדִאְתַהָפך ּבְ ה ָעְלִמין ִאְתַהַפך ּבְ ְּוַכּמָ ּ ְּ ְּ ּ

א ָלא ַיְדִעין. ְסִתיִמין יִחין, ּוְבֵני ָנׁשָ ּגִ ָמִתין, ְוָלא ַמׁשְ ִלין ִנׁשְ ְלּגְ ַאְבָנא ּכְ, ְְוֵהיך ִמְתּגַ
קוְסִפיָתא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ף )שמואל א כה(, ּכְ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָ

ַלע א ִאית ְלַגָלָאה)והואיל אתדכי לגלאה(. ַהּקָ ּתָ ל , ּ ַהׁשְ  )א''ט ע''ויקרא כ(ְּדָהא ּכָ
ָמִתין יָפא ְדהוא ָנָה, ִנׁשְ ֵּמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ , ְּוָכל רוִחין. ּר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ַנְפֵקיּ

א. ֵמִאיָלָנא ַאֲחָרא ְזֵעיָרא ָנְפִקין ָמה ִמְלֵעיָלא רוַח ִמְלַתּתָ ְּנׁשָ ּ ֲחָדא, ּּ ָרן ּכַ , ּוִמְתַחּבְ
א ַגְווָנא ְדָדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ ֵדין ְנִהִרין ְנִהירו ִעָלָאה, ְוַכד ִמְתַחּבְ ּּכְ ּוָרא ּוְבִחּב. ּ

ְּדַתְרַוְייהו ִאְקֵרי ֵנר ַמת ָאָדם'  ֵנר ְיָי)משלי כ(. ּ ָמה רוַח. ר''ַּמהו נ. ִנׁשְ ְּוַעל ִחּבוָרא . ְּנׁשָ
ֲחָדא ִאְקֵרי ֵנר ְּדַתְרַוְייהו ּכַ יב ֵנר ְיָי, ּ ַמת ָאָדם' ִּדְכּתִ   .ִנׁשְ

ָמה ְורוַח ֲחָדא: ְּנׁשָ א ְלַאְנֲהָרא ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ְוָלא ִאְקֵרי , ָלא ְנִהִרין, ֹּלא ָדאְוָדא ּבְ, ּ
ֲחָדא, ֵנר ָרן ּכַ ַחּבְ רוַח. ִּאְקֵרי ּכָֹלא ֵנר, ְוַכד ִמּתְ ָמה ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַעָטף ְנׁשָ ּ ן , ּ ּמָ ְּלַקְייָמא ּתַ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

ֵהיְכָלא ְטִמיָרא, ְּלֵעיָלא יב, ּבְ י רוַח ִמְלָפַני ַיֲעטֹוף)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ  ִּיְתַעֵטף ָלא. ּ
ִתיב יִתי. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ַיֲעטֹוף, ּכְ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ִגין ִדְנׁשָ א, ּּבְ ִגְנּתָ ן ְלֵעיָלא ּבְ ּמָ , ּּתַ

ֵהיְכָלא ְטִמיָרא רוַח, ּבְ ָמה ּבְ ִּאְתַעָטף ְוִאְתָלַבׁש ְנׁשָ ָמה ְדִאְתָחֵזי, ּ   .ּּכְ
ְּוֵכיָון ִדְבַההוא ֵהיָכָלא ׁש, ָלא ֲהֵוי, ּ ּמַ ּתַ ָמהְוָלא ִאׁשְ רוַח וְנׁשָ ּ ֶאָלא ּבְ ּ ֶנֶפׁש ָלא ָאֵתי , ּ

ן ן)א מתמן''נ(, ְלַתּמָ ּמָ ַההוא רוַח ּתַ ּ ֶאָלא ִמְתַלַבׁש ּבְ ּ א, ּ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ א ְלגֹו ּגַ , ְּוַכד ַנְחּתָ
ַההוא רוָחא ַאֲחָרא ַדֲאֵמיָנא)בהאי עלמא( ּ ִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ַּההוא ְדָנִפיק ִמּתַ ַוֲהָוה , ּ
ןִמ ּמָ ַהאי ָעְלָמא, ּתַ ְרָיא ּבְ ּוְבֻכְלהו ׁשַ הו, ּּ   .ְּוִאְתָלַבׁש ּבְ

ַּההוא רוַח ְדָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ּ י , ּ ַהאי )דלא אתדכי(ְּדָלא ִאְתַרּבֵ ט ּבְ ּ ְוָלא ִאְתָפׁשַ
ִגְלּגוָלא. ָעְלָמא ח ַנְייָחא, ַּאְזָלא ּבְ ּכַ ָעְלָמא, ְוָלא ַאׁשְ ִגְלּגוָלא ּבְ י ּבְ ַאְבָנא ,ִּאּתִ  ּכְ

קוְסִפיָתא ח ַההוא ָפרֹוָקא ְדִיְפרֹוק ֵליה, ּּבְ ּכַ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ ַההוא ָמאָנא , ּּ ְּוַאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ
ׁש יה, ַמּמָ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ְּדֲהָוה ִאיהו ִאׁשְ ּ יה, ּ ִדיר רוֵחיה ְוַנְפׁשֵ יה ּתָ ְּוָדִביק ּבֵ ּ ּ ת זוֵגיה, ּ ַּוֲהַות ּבַ ּ ,

רוָחא ּרוָחא ּבְ ִמְלַקְדִמיןְּוַההו, ּ ִני ֵליה ּכְ ּא ָפרֹוָקא ּבָ ּּ ּ.  
ַההוא ָמאָנא ַבק ְוִאְתְדַבק ּבְ ְּוַההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה ֲאִפילו . ָלא ִאְתֲאִביד, ּ ּּ ּ

ָעְלָמא ן, ְזֵעיָרא ּבְ ּמָ א ּתַ ׁשָ ּנְ ָרא וְלִאְתּכַ א ְלִאְתַטּמְ ְּדָלא ֲהֵוי ֵליה ֲאָתר ְודוְכּתָ ּ ּ ְוָלא , ּ
ך. ְתֲאִביד ְלָעְלִמיןִא ִגין ּכָ ְוּבְ ַההוא ָמָנא, ּ ַבק ּבְ ַּההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ן הוא, ּ ּמָ ַּוַדאי , ּּתַ

ַתר ִעָקָרא ִויסֹוָדא ִדיֵליה ָּרִדיף ּבָ יה, ּ ְּדָקא ָנִפיק ִמיּנֵ ּוָבֵני ֵליה , ְּוַאְייֵתי ֵליה, ּ ּ
יה דוְכּתֵ ּּבְ ת זוֵגיה, ּ ֲאָתר ְדַההוא רוַח ּבַ ּּבַ ּ ּ ּ ֲהֵדיה)ב''ה ע''לך לך פ( ,ּ ּ ְדַנְפַקת ּבַ ֵני , ּ ְוִאְתּבְ

ִמְלַקְדִמין ן ּכְ ּמָ ּּתַ ָעְלָמא. ּ א ּבְ ּתָ א ַהׁשְ ְרָיה ַחְדּתָ א, ְּוָדא ִאיהו ּבִ א ְוגוָפא ַחְדּתָ ּרוָחא ַחְדּתָ ּ.  

  א''ע' דף ק
יָמא ּרוַח ָדא הוא ַמה ְדֲהָוה, ְוִאי ּתֵ ּ ּ ֵנ. ּ ִגין ַההוא , יָּהִכי הוא ֲאָבל ָלא ִאְתּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַההוא ָמאָנא ַבק ּבְ ּרוָחא ַאֲחָרא ְדָקא ׁשָ ּ א רזא דרזין ''ס(ָהָכא ִאית ָרִזין ) א''ע' דף ק(, ּ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך.)בההוא מאנא ְ ּבְ ֵני, ּ ְנָייָנא ָדא ְדִאְתּבְ ּּבִ ֵני, ּ ַההוא רוָחא , ָלא ִאְתּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ן ּמָ ִביק ּתַ ָנָאה. ַּההוא ָמאָנאּבְ, ַּאֲחָרא ְדׁשָ אֵרי ְלִאְתּבְ יך ֲאַבְתֵריה , ְוַכד ׁשָ ָּדא ָמׁשִ ְּ

ְּדַההוא רוַח ְדָאִזיל ַעְרִטיָלָאה ּ ּ יה, ּ יך ֵליה ְלַגּבֵ ּוָמׁשִ ּ ֵרי רוחֹות ְדִאיּנון ַחד, ְּ ן ּתְ ְּוַתּמָ ּ ּ .
ָּדא ִאיהו רוַח, ְלָבַתר ּ ָמה, ּ   .ְּוַתְרַווְייהו ַחד, ְּוָדא ִאיהו ְנׁשָ
ְדָקא ֵיאֹותִא ָאה ּכְ ְרַווְייהו ִאיּנון ַחד, י ָזָכה ְלִאְתַדּכְ ּּתַ ְמָתא , ּ הו ִנׁשְ א ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ

ֵני ָעְלָמא. ַּאֲחָרא ִעָלָאה ַאר ּבְ ָמה ְדִאית ִלׁשְ ָמִתין, ּרוַח, ּּכְ הו ִנׁשְ ִאין ּבְ ְּדַזּכָ ִּאיּנון , ּ
הו ְּדַקְדָמן ְוֲאִחיָדן ּבְ ּא ִמְלֵעיָלאְּורוָחא ַאֲחָר, ּ הו. ּ א ּבְ ׁשָ א ִאְתַלּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִנׁשְ ּאוף . ּ

ֵרין רוִחין, ָהִכי ָנֵמי ׁש ִאית ּתְ ִּמִדיֵליה ַמּמָ ּ ָמה ִעָלָאה, ּ הו ְנׁשָ א ּבְ ׁשָ ִגין ְלִאְתַלּבְ ּּבְ ּ.  
א, ְּיֵהא ְלֵדין ּגוָפא ַאֲחָרא א ַחְדּתָ ּתָ ֵני ַהׁשְ ַּההוא ּגוָפא ַק, ְּדָקא ִאְתּבְ ַבקּ , ְּדָמָאה ְדׁשָ

יה ֵריָקַנָייא. ָּמה ִאְתָעִביד ִמּנִ ֵריָקַנָייא, ּאֹו ַהאי ּבְ ר ָנׁש . ּאֹו ַהאי ּבְ ְּלפום ָסְכְלָתנו ְדּבַ ּ ּ
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ַמע ּתְ ַקְדִמיָתא, ִאׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ְּדַהאי ַקְדָמָאה ְדָלא ִאׁשְ ִאי . הֹוִאיל ְוָלא ָזָכה, ִאְתֲאִביד, ּ
ּתַ, ָהִכי ָנא ִאׁשְ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְלַמּגָ ַּדל ּבְ ְייהו, ּ ַחד ִמּנַ ּאֹו ֲאִפילו ּבְ ּ , ְוָהא ֲאָנן ַיְדֵעיָנן. ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ְּדֲאִפילו ֵריָקִנין ׁשֶ ִרּמֹון, ּּ ְלהו ַמְלָיין ִמְצֹות ּכָ ּּכֻ ְּוגוָפא ָדא. ּ ב ְדָלא , ּ ַּאף ַעל ּגַ
ִלים ּתְ ָאה, ִאׁשְ י וְלִמְס, ְלִאְתַרּבְ ּוְלִמְזּכֵ ָעְלָמאּ י ּבְ ִּפּקוִדין ַאֲחָרִנין ְדאֹוַרְייָתא ָנַטר, ּגֵ ּ ּ ,

יה ְּדָלא ִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ּ ָנא ֲהוֹו, ּ   .ְוִכי ְלַמּגָ
ַּחְבַרָייא ַחְבַרָייא ְּפִקיחו ֵעיַנְייכו, ּ ּ ְּדָהִכי ַאּתון ַסְבִרין ְוַיְדִעין, ְּדָהא ֲאָנא ְיַדְעָנא, ּ ּ ,

ּון ּגוִפיןּ ְדָכל ִאיּנ)א סלקא דעתין''נ( ֵריָקַנָייא, ּ ִּציוִנין ִאיּנון ּבְ ּּ ְּדָלא ִאית לֹון ִקיוָמא , ּ ּּ
ִאֵלין ִמִלין, ָלאו ָהִכי. ְלָעְלִמין ָלא ּבְ ּכְ ְּוָחס ָלן ְלִאְסּתַ ּ.  

בורֹות ְיָי)תהלים קו(, ָּפַתח ָסָבא ְוָאַמר ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִהָלתֹו' ּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ַּמאן הוא . ַּיׁשְ
ָע בוָרן, ְלָמאּבְ ְּדָיִכיל ְלַמְלָלא ּגְ ִדיר, ּּ ָעְלָמא ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָעִביד קוְדׁשָ ּ ַּההוא . ְּ

ַבק ּּגוָפא ַקְדָמָאה ְדׁשָ ְּוִקיוָמא ֶלהֵוי ֵליה ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ָלא ִאְתֲאִביד, ּ ּ ּ יה . ּ ְּדָהא עֹוְנׁשֵ ּ
ה ִזיִנין ַכּמָ ִריך ה, ָסַבל ּבְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְרָיין ְדָבָראּ ּוא ָלא ְמַקֵפַח ַאְגָרא ְדׁשום ּבִ ּ ּ ר , ּּ ּבַ

ִּאיּנון ְדַנְפקו ִמּגֹו ְמֵהיָמנוָתא ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ הו ָטב ְלָעְלִמין, ּ ּוַבר ֵמִאיּנון ְדָלא . ְּוָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ
מֹוִדים ְרעו ּבְ ְרָיין ַא, ּּכָ ְייהו ּבִ ִריך הוא ָעִביד ִמּנַ א ּבְ ְּדָהֵני קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדָלא , ֲחָרִניןְּ ּּבְ

ֵני ַההוא ּגוָפא ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש ִּיְתּבְ ּ ּ ּ   .ֲאָבל ָהֵני ָלאו ָהִכי. ְּוָלא ְיקום ְלָעְלִמין, ּּ
ִריך הוא א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ִּאי ַההוא רוַח. ְּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְקָנא ּבְ ַההוא , ָזֵכי ְלִאְתּתָ ּּבְ

ִריך הואֶמה ָעִביד ק, ּּגוָפא ַאֲחָרא א ּבְ ּוְדׁשָ ַּההוא ָפרֹוָקא ְדָקא ָפִריק ֵליה. ְּ ּ ּּ ַּההוא , ּ
ן ּמָ ּרוַח ִדיֵליה ְדָקא ָאִעיל ּתַ ּ ּ ַההוא ָמאָנא, ּ ַההוא רוַח ְדֲהָוה ּבְ ַתף ְוָעַרב ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ ַּוַדאי ָלא , ּ

ן, ּוַמה ִאְתָעִביד, ִאְתֲאִביד ּמָ ַלת רוִחין ּתַ ְּדָהא ּתְ פא אחרא ביה יקום ומה א בההוא גו''ס(, ּ

רוח דיליה הא אעיל המן ושביק . תא חזי ההוא פרוקא דקא פריק ליה. עביד קודשא בריך הוא
וההוא רוחא קדמאה דהוא בההוא מאנא ואתדבק ביה ודאי אשתאר . ושחף וערב בההוא מאנא

רא תמן ולא אתאביד ובגין כך ההוא רוחא דשבק בההוא מאנא ואתדבק תמן הוא רדיף בתר עיק
הא . דיליה ויסודא דיליה דקא נפיק מיניה ואייתיה ליה ובני ליה בדוכתיה באתר דהוות בת זוגיה

ַההוא ָמאָנא,  ַחד)תלת רוחין תמן ְּדֲהָוה ּבְ ן, ּ ּמָ ָאר ּתַ ּתְ ן , ְוַחד. ְוִאׁשְ ּמָ ך ּתַ ְַההוא ְדִאְתְמׁשָ ּ ּ
ן ַההו, ְוַחד. ְּדֲהָוה ַעְרִטיָלָאה ּמָ ַּההוא ְדָאִעיל ּתַ ּ הו, ּא ָפרֹוָקאּ ְלֶמהֵוי . ְּוִאְתֲעַרב ּבְ

ר ְתַלת רוִחין ִאי ֶאְפׁשָ   .ּוָמה ִאְתָעִביד. ּּבִ
בוָרן ִעָלִאין, ֶּאָלא ך ִאיּנון ּגְ ּּכָ ּ ּ ִריך הוא, ְ א ּבְ ְּדָעִביד קוְדׁשָ ּ ַּההוא רוָחא ְדָאִעיל . ְּ ּ ּ

ן ַההוא ָפרֹוָקא ּמָ ּּתַ ְמָתא, ּ יה ִאְתָלַבׁש ַהִהיא ִנׁשְ א ְדִגיֹוֵרי, ּּבֵ ֲאָתר ִדְלבוׁשָ ּּבַ ּ ּ  )והוא(, ּ
ְּוַההוא רוָחא ַעְרִטיָלָאה ָנָאה, ּ ן ְלִאְתּבְ ּמָ ְמָתא ִעָלָאה, ְּדָתב ּתַ א ְלִנׁשְ ֶּלהֵוי ְלבוׁשָ ּ .

ַקְדִמיָתא ְּוַההוא רוַח ְדֲהָוה ּבְ ּ ַההוא ָמָנא, ּ ַאר ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ן, ּ ּמָ ִריך . ָּפַרח ִמּתַ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ּהוא ַאְזִמין ֵליה ֲאָתר ִוין ְדִטָנָרא, ּ גֹו ָרִזין ּכַ ּּבְ ן ֵעֶדן, ּ ְתפֹוי ְדּגַ ן, ְּדָבַתר ּכִ ּמָ ר ּתַ . ְוִאְתָטּמַ
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ָלק ְלַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְּוִאְסּתַ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדהוא ּבְ ּוְבַההוא רוַח ְיקום ַההוא ּגוָפא. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֵר ְּוָדא ִאיהו ַחד ְדִאיּנון ּתְ ּ   .)לעילא(ְּדָקא ֲאֵמיָנא , יןּ

ֲּאָבל ַההוא ּגוָפא ַּעד ְדָלא ְיקום, ּ ָאה, ּ ִגין ְדָלא ָזָכה ְלִאְתַרּבְ יה ַסְגָיא ְדָהא ּבְ ּעֹוְנׁשֵ ּ ּ ,
י ֵליה ְלגֹו  ְְדָסִמיך ְלַאְרָקא,  ֲאָדָמה)א''ט ע''תיקונין ע(ַּנְחּתֵ ן. ּ ּמָ ּוְלָבַתר ַסְלִקין . ְוִאְתָדן ּתַ ּ

ֵבלֵּליה ְלַהא א ָנִחית. י ּתֵ ּתָ א ָסִליק, ַהׁשְ ּתָ ֵּלית ֵליה , ְוָהא ָנִחית, ָהא ָסִליק, ְוַהׁשְ
ֵתי ּבָ ׁשַ ר ּבְ ִכיכו ּבַ י ַיְרֵחי, ּׁשְ ּוְביֹוִמין ָטִבין וְבֵריׁשֵ ּ.  

  ב''ע' דף ק
ַאְדַמת ָעָפר ְּוִאֵלין ְדִמיִכין ּבְ ֵבל. ֵמֲאָדָמה, ַאְדַמת) ב''ע' דף ק(, ּ ּל ִאֵלין ְוַע. ָעָפר ִמּתֵ

ִתיב יִני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות )דניאל יב(, ּכְ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּּ ּ
ְקָנא ֲאָבל ִאי ָזָכה ַההוא רוָחא ַעְרִטיָלָאה. ּוְלִדְראֹון עֹוָלם ל ִאֵלין ְדָלא ָזכו ְלִאְתּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ,

ִמְלַקְדִמין ְּדָתב ּכְ ְקָנאְלִאְת, ּּ ָאה ִאיהו. ּתַ יה, ַּזּכָ ַמר ּבֵ ְּדָהא ַההוא רוָחא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ר , ּ ְּדִאְתְטּמַ
ִטָנָרא ַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה, ּבְ ן ּבְ ּקַ ִּיְתּתָ יב ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה . ּ ּתִ ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ּּ

ְקָנא. 'ַלֲחָרפֹות ְוגֹו ל ִאיּנון ְדָלא ָזכו ְלִאְתּתַ ּּכָ ּ ּ.  
בוָרן ִעָלִאיןְּוִאֵל ּין ִאיּנון ּגְ ּ א, ּ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ לום, ּּ ֲּאִפילו . ְּוָלא ִאְתֲאִביד ּכְ ּ

א ִאית ֵליה ֲּהַבל ְדפוָמא ֲאָתר ְודוְכּתָ ּ ּ ִריך הוא ָעִביד ִמיֵנה ַמה ְדָעִביד, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ַּוֲאִפילו ִמָלה ְדַבר ָנׁש ּּ ַּוֲאִפילו ָקָלא, ּ ֵריָקַנָייא,ּ א ִאית ְלהו , ּ ָלא ֲהֵוי ּבְ ַּוֲאָתר ְודוְכּתָ ּ

  .ְּלֹכָלא
א ּתָ ֵני ַהׁשְ א, ַּהאי ְדִאְתּבְ ְרָיה ַחְדּתָ ת זוג, ְוָנַפק ְלָעְלָמא ּבִ ֵּלית ֵליה ּבַ ְּוַעל ָדא ָלא . ּ

יה, ַמְכִריֵזי ת זוֵגיה ִאְתֲאִביַדת ִמּנֵ ְּדָהא ּבַ ּ ּ ת זוֵגיה ַדֲהַות ֵליה, ּ ּּבַ ּ ּ יה, ּ , ִּאְתָעִביַדת ִאּמֵ
ְּוָאחוָה ָאבוָה ּ.  
ִתיָקא, ַמה ַעְבַדת, ָסָבא ָסָבא ָּהא ֲאֵמיָנא ְדָעאָלת , ָסָבא ָסָבא, ְָטב ֲהָוה ָלך ׁשְ

א א ַרּבָ ַיּמָ ָלא ַחְבִלין, ּבְ ּוְבָלא ִדְגָלא, ּבְ ֲעֵביד, ּ יָמא ְדִתְסַלק ְלֵעיָלא. ָמה ּתַ ִּאי ּתֵ ּ ָלא , ּ
יכֹול אִאי ּתֵ. ּתִ ּיָמא ְדֵתיחות ְלַתּתָ א, ּ ֲעֵביד, ָּהא ִעְמָקא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ִאי ָסָבא . ַמה ּתַ

ָּלא ִאית ָלך ְלָאַהְדָרא ַלֲאחֹוָרא, ִאי ָסָבא ִעָדִנין ִאֵלין. ְ יַלת, ָלא ֲהֵוית, ּּבְ , ְוָלא ִאְתְרּגִ
תוְקָפך א ּבְ ְְלִאְתַחְלׁשָ ּ ָּכל ָדָרא ָדאְּדַבר ָנׁש ַאֲחָרא ּבְ, ְּדָהא ַיְדַעת, ּ א , ּ ַאְרּבָ ָלא ָעאל ּבְ

ן ּמָ ֲעִמיָקא ָדא ְדַאְנּתְ ּתַ ּּבְ ּ.  
ָרא ָאְרחֹוי ּמְ ֵריה ְדיֹוָחאי ָיַדע ְלִאְסּתַ ּּבְ א ֲעִמיָקא, ּ ַיּמָ ַקְדִמיָתא, ְוִאי ָעאל ּבְ ח ּבְ ּגַ , ַאׁשְ

ִזְמָנא ֲחָדא א, ְֵהיך ַיֲעָבר ּבְ ַיּמָ ְחת , ַאְנּתְ ָסָבאַּעד ָלא ֵייעול ְו, ִויׁשֹוֵטט ּבְ ּגַ ָלא ַאׁשְ
ַקְדִמיָתא א ָסָבא. ּבְ ּתָ ן, ַהׁשְ ּמָ תוְקָפך, הֹוִאיל ְוַאְנּתְ ּתַ חַלׁש ּבְ ְָלא ּתֶ ל , ּ ּבֹוק ּכָ ׁשְ ָלא ּתִ

ָמאָלא, ְָאְרָחך ְטָטא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ א וְלפוְתָייא, ִּלְמׁשַ ְּלָאְרּכָ ְּלָעְמָקא וְלרוָמא, ּ ָלא , ּ
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ְדַחל ֻתְקָפך, ָבאָסָבא ָס. ּתִ ף ּבְ ּקַ ֻתְקֵפיהֹון, ְִאְתּתָ ַבְרּתְ ּבְ יִפין ּתָ ּקִ ְבִרין ּתַ ה ּגַ ּמָ ה , ּכַ ְוַכּמָ
  .ְקָרִבין ָנַצְחּתְ
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 ] בשנה121יום [סדר הלימוד ליום ג שבט 
ָכה ֹלֹמה ּבַ)שיר השירים ג(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּבָ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ֲעָטָרה ּ

ְמַחת ִלּבֹו ּתֹו וְביֹום ׁשִ יֹום ֲחֻתּנָ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ּבְ ּׁשֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ֲאָבל . ְּוָהִכי הוא, ּ
ֹלֹמה, ְּצֶאיָנה וְרֶאיָנה ֶלך ׁשְ ּמֶ ָלָמא ִדיֵליה, ְְוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֵמחֵמי ּבַ א ִדׁשְ ְּדהוא ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ל ֵח, ְּוָהא ָסִתים הוא ּיֵלי ְמרֹוִמין ִדְלֵעיָלאִמּכָ ַההוא ֲאָתר, ּ ּ ְדַעִין ָלא )ישעיה סד(, ּּבְ
ָָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך לֹמה. ּ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ , ְּותו. ּ

בֹוד ִדיֵליה ְּדָהא ּכָ ּ ֲאִלי ְוַאְמֵרי, ּ ְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ׁשַ ּּכֻ בֹודֹוַא, ּּ   .ֵּיה ְמקֹום ּכְ
ֹלֹמה, ֶּאָלא ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְַמה ְדָאַמר ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ֲעָטָרה ּכְ ְוָלא , ּבַ

ִתיב וַבֲעָטָרה ְדָכל ַמאן ְדָחֵמי ַההוא ֲעָטָרה ּּכְ ּ ּ ּ ָלָמא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ָּחֵמי ֹנַעם ַמְלּכָ ּ ּ .
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֵניָנןָהא, ּׁשֶ ת,  ּתָ ְּוֹכָלא , ָּקֵרי ָלה ֵאם, ְּוָקֵרי ָלה ָאחֹות, ָּקֵרי ָלה ּבַ

ַהאי, ְּוֹכָלא ֲהֵוי. ִּאיהו ל ְוִיְנַדע ּבְ ּכַ ַּמאן ְדִיְסּתָ יָרא, ּ   .ִּיְנַדע ָחְכְמָתא ַיּקִ
א ָמה ַאְעִביד ּתָ ָּלא ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ָּרָזא ְסִתיָמא ָדא, ִאי ֵאיָמא, ַהׁשְ י ָלא ִא. ְ

ִאין ִאֵלין, ֵאיָמא ֲארון ַזּכָ ּתַ ִּיׁשְ ָּנַפל ַההוא ָסָבא ַעל ַאְנפֹוי, ַיְתִמין ֵמַהאי ָרָזא, ּ , ְוָאַמר, ּ
ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָת אֹוִתי ְיָי)תהלים לא( ּ ּבְ ּ א. ֵאל ֱאֶמת' ָ ְֵהיך , ָּמאָנא ַדֲהַות ְלַתּתָ

ְעָלה ְדֲהָוה, ִּיְתֲעִביד ְלֵעיָלא ּּבַ א, ּ ְלֵעיָלאּ ְֵהיך ִיְתַהֵפך ַוֲהָוה ְלַתּתָ ת זוֵגיה . ְּ ּּבַ ּ
יה ָווָהא. ִּאְתָעִביַדת ִאּמֵ ָווָהא ַעל ּתָ ָּאחוָה ָאבוָה. ּתָ ִּאי ָאבוָה ְדַקְדֵמיָתא. ּ , ִּיְפרֹוק ֵליה, ּ

ֲּאָבל ָאחוָה ְדֶליֱהֵוי ָאבוָה, ֵיאֹות ּ ָווָהא ִאיהו ָדא, ּ ְּוִכי ָלא ּתָ ִּהפוָכא ִאיהוָעְלָמא ּבְ. ּ ּ ּ .
א ַּוַדאי ִעָלִאין ְלַתּתָ ִאין ְלֵעיָלא, ּ   .ְּוַתּתָ

  א''א ע''דף ק
ֵמיה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִדי ָחְכְמָתא )דניאל ב(, ֶּאָלא ּ ֶלהֵוא ׁשְ ּ ְּ

א ִדיֵליה ִהיא ּוְגבוְרּתָ ּ ּ ֵנא ִעָדַנָיא ְוִזְמַנָיא ְוגֹו. ּ ְּוהוא ְמַהׁשְ ּ ָחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ' ּ ָּיַדע ָמה ּבְ
ָרא יה ׁשָ א ֲחִזי. ִּעּמֵ ְנהֹוָרא, ּתָ ֵרי ּבִ ָחׁשֹוָכא, ַּמאן ִדׁשְ ָלא וְלֶמחֵמי ּבְ ּכְ . ָּלא ָיִכיל ְלִאְסּתַ

ִריך הוא ָלאו ָהִכי א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ב , ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא) א''א ע''דף ק(, ְּ ַאף ַעל ּגַ
ָראִּדְנהֹוָרא ִעּמֵ ֲחׁשֹוָכא, ִמּגֹו ְנהֹוָרא. ּיה ׁשָ ל ּבַ ּכַ ן, ִאְסּתָ ל ַמה ְדַתּמָ   .ְּוָיַדע ּכָ

ַקְדִמיָתא, ָהָכא ְּדָאְמרו ַקְדָמֵאי, ִּמָלה ֲחָדא, ִּאית ְלַאְקְדָמא ּבְ ִאיּנון ֶחְזֵוי ֵליְלָיא, ּ . ּּבְ
ֶחְלָמא, ִּדְתָנן יה ּבְ ַּמאן ְדָאֵתי ַעל ִאּמֵ יָנה, ּ יב. ְּיַצֶפה ַלּבִ יָנה )משלי ב(, ִּדְכּתִ י ִאם ַלּבִ  ּכִ

ָלא, ִתְקָרא ּכְ ִגין ְדִאיִהי ֵאם ֵיאֹות, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ב ָהִכי, ִּאי ּבְ , ַּוֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ
ֶחְלָמא יה ּבְ ְּדַמאן ְדָחָמא ִאּמֵ ּ יָנה, ּ י ַלּבִ יה ֲאַמאי. ִיְזּכֵ ֲּאָבל ַמאן ְדָאֵתי ַעל ִאּמֵ ּ.  
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ּ ִעָלָאה ִאיהוֶּאָלא ָרָזא א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ִגין ְדִאְתַהָפך ְוָסִליק ִמּתַ ּּבְ ְ ּ ָרא ֲהָוה . ּ ּבְ
ַקְדִמיָתא יָון ְדָסִליק ְלֵעיָלא, ּבְ ּּכֵ ְִאְתַהַפך ִאיָלָנא, ּ ְּוִאְתָעִביד ִאיהו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ,

ִליט ָעָלה יָנה, ְּוׁשָ   .ְוָזֵכי ַלּבִ
ד ָסִליק ֵאי ַקְדִמיָתא ּכַ ִנין)א''ח ע''צ(ג ''ָנׁש ליּבְ ִתיב,  ׁשְ ָאַמר '  ְיָי)תהלים ב(, ַמה ּכְ

יך ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ֵָאַלי ּבְ א ִמיָנה, ּ ֵדין ִאיהו ְלַתּתָ ּּכְ יָון ְדָסִליק ָעָלה. ּ ּּכֵ ַהאי , ּ
ִּאיהו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה א ְדיֹוֵסף. ּ ַדְרּגָ ָלק ּבְ ְּדָהא ִאְסּתַ יָנה)א ודאי''ס(ְוָדא , ּּ   . ָזֵכי ַלּבִ

א ְדיֹוֵסף, ּאוף ָהִכי ַהאי ָמאָנא ַדְרּגָ ַקְדִמיָתא ִאיהו ֲהָוה ּבְ ּּבְ ָאה, ּ ּתָ ַעל ִאיָלָנא ּתַ , ּבַ
ְרעוֵתיה ַּקְייָמא ּבִ ּ ִליט ָעֵליה, ּ א, ְּוׁשָ ל נוְקּבָ ְּדָהא ּכָ ָאה , ּ ּתָ א ִאיָלָנא ּתַ ִדיוְקָנא ְדנוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ

א ְדיֹוֵסףּכֵ. ַּקְייָמא ַההוא ַדְרּגָ ָעא ְלַקְייָמא ּבְ ּיָון ְדִאיהו ָלא ּבָ ּ ּ ּ א , ּּ ׁשָ ּמְ ְוָלא ִאְתְקָיים ְלׁשַ
יה ָעְלָמא, ּּבֵ א ּבְ ּוְלַאָפׁשָ ד ּתֹוָלִדין, ּ א, ּוְלֶמְעּבַ ֵדין ָנִחית ְלַתּתָ ְוִאְתָעִביַדת ִאיִהי , ּכְ

יה ְּוַההוא ָפרֹוָקא. ִּאּמֵ ָּיִרית ָירוָתא ְדיֹו, ּ א, ֵסףּ ַקְדִמיָתא ְוִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ ְּדֲהָוה הוא ּבְ ּ ּ.  
א יָון ְדָנִחית ְלַתּתָ יה, ּּכֵ ֵדין ִאְתַקָיים ּבֵ ּּכְ ה ֲאִני ַהיֹום ' ְיָי, ּ ִני ַאּתָ ָּאַמר ֵאַלי ּבְ

יך ְִאְתַהַפך ִאיָלָנא. ְָיִלְדּתִ ִליט ָעֵליה, ּ חֹוֵתיה ְוִאיהו ׁשָ ַּמה ְדֲהָוה ּתְ ּ ּ ִליט ִּאְתַהַד, ּ ר ְוׁשָ
ַּההוא ִאיָלָנא ָעֵליה א, ּ א. ְּוִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ יָון ְדִאיהו ָנִחית ְלַתּתָ ּּכֵ ַּההוא ְדָיִרית , ּ ּ
ָּירוָתא ֲאָתר ְדיֹוֵסף ּּכָֹלא ִאיהו ַעל ְתּקוֵניה ַוַדאי , ֲּאבֹוי ֲהֵוי ַוַדאי, ֲאבֹוי ִאְקֵרי, ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות   .ּכְ
ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּ ֵמָעְלָמא ִדְדכוָראּבְ ן, ּ ּמָ ר ִמּתַ א ִאיהו ֵמָעְלָמא , ְוָהא ִאְתַעּקָ ּתָ ְּוַהׁשְ

א ְּדנוְקּבָ ִליט ָעָלה. ּ ּוַמה ְדֲהָוה ִאיהו ׁשָ ּ ּ ְלָטא ִאיִהי ָעֵליה, ּ ָעְלָמא , ּׁשַ ְּוִאְתַהָדר ְלֶמהֵוי ּבְ
א ְּדנוְקּבָ ָלל. ּ ת זוג ּכְ ְּוַעל ָדא ֵלית ֵליה ּבַ ּ א, ּיֵזי ָעֵליהְוָלא ַמְכִר. ּ ְּדָהא . ַּעל נוְקּבָ

א ִאְתַהַדר ִאיהו ֵּמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ.  
ַבק ְּוַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְדׁשָ ּ ִני ָעְלָמא, ּ לון ּבְ ּכְ ִּאְלָמֵלא ִיְנְדעון ְוִיְסּתַ ּ ַּצֲעָרא ְדִאית , ּ

ר ֵמָעְלָמא ִדְדכוָרא, ֵּליה ד ִיְתָעּקָ ּּכַ אְּוִאְתַהָדר ְלָעְלָמא, ּ ּ ְדנוְקּבָ ִּיְנְדעון. ּ ְּדָהא ֵלית , ּ
ָעְלָמא ַההוא ַצֲעָרא, ַצֲעָרא ּבְ ת זוג ֵלית ֵליה. ּּכְ ּּבַ ֲאָתר ִדְדכוָרא, ּ ְּדָהא ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ .

א, ָּלא ַמְכִרֵזי ָעֵליה א ִאיהו, ַּעל נוְקּבָ ְּדָהא ֵמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ת זוג. ּ ְּוִאי ִאית ֵליה ּבַ ּ ,
ֲהֵדי , ַרֲחֵמיֲהִוי ּבְ א)א בחד''נ(ִאֲעְרַעת ּבַ ר זוג, ּ נוְקּבָ ַען ָלא ִאית ָלה ּבַ ְּדַעד ּכְ ּ ְוַעל . ּ

ֵניָנן ַרֲחִמים, ָּדא ּתָ ִּדיְלָמא ְיַקְדֶמנו ַאֵחר ּבְ ּ ָנן. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ַעל ְתּקוֵניה. ַאֵחר ּתְ ּ ּ ּ.  
ִתיב  ְהֶי)ויקרא כב(ְּוַעל ָדא ּכְ י ּתִ ָבה ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלה ְוׁשָ ּה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ

ְנעוֶריָה ית ָאִביָה ּכִ ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא, ּוַבת ּכֵֹהן. ֶּאל ּבֵ ֵּמַההוא ּגוָפא , ַאְלָמָנה. ּ ּ
ה. ַקְדָמָאה ּוְגרוׁשָ א, ּ ְּדָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָדא ְדַמְלּכָ ָע, ּ ְּדָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ְלָמא ּ
ִּדְדכוָרא יה חוָלָקא, ּ ָּלא ִאית ְלהו ּבֵ ּ ְרֵמיה ֵמָעְלָמא ִדְדכוָרא. ּ ִמיט ְוַאְעַקר ּגַ ּתְ ּהוא ִאׁשְ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

ה רוׁשָ יה ְוַעל ָדא ִאיִהי ּגְ ָּלא ִאית ֵליה חוָלָקא ּבֵ ּ ּ ּ ְּדִאי ֲהָוה ָלה ֶזַרע, ְּוֶזַרע ֵאין ָלה. ּ ּ ,
יה ר ִמּנֵ אְוָלא ֲהָוה , ָּלא ִאְתַעּקָ ָּנִחית ְלָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ.  

ית ָאִביָה ָבה ֶאל ּבֵ ית ָאִביָה, ְוׁשָ א. ַמאן ּבֵ ָּדא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ית , ּ ְּדַההוא ָעְלָמא ּבֵ ּ
יה, ָאִביָה ִאְקֵרי א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּקַ ְּוַההוא ָמאָנא ְדֲהָוה ִאְתּתָ ּ ִּאְתַהַפך ְוִאיהו ָנִחית , ּ ְ ּ

א ְנעוֶריָה. ּ ָמאָנא ָסִליק ְלֵעיָלאְּוַההוא, ְלַתּתָ יב, ּּכִ ַההוא ִזְמָנא ִדְכּתִ ּּכְ ֲּאִני ַהיֹום , ּ
יך יך ַוַדאי, ְָיִלְדּתִ ְּיִלְדּתִ ָּיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו, ָ ָמה ְדֲהָוה , ּ ִנין )בקדמיתא(ּּכְ ֵליַסר ׁשְ  ִמּתְ
ּוְלֵעיָלא ּ.  

  ב''א ע''דף ק
ְקָנא ית ָאִביָההֹוִאיל ְו, ִאי ָזָכאת ְלִאְתּתַ ָבה ֶאל ּבֵ א ''דף ק(, ִּמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל, ׁשָ

ג ֵמַההוא ִעּנוָגא) ב''ע ְתַעּנַ ּּתִ א. ּ ְּדָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ יִרים, ּ ֲהָמא ְדַאּבִ ְּדַאְכֵלי ִמּנַ ְּדָנִחית , ּ
ִּמְלֵעיָלא ַאר ַצִדיַק. ּ ַמה ְדִאְתֲהנון ׁשְ ָלא וְלִאְתֲהֵני ּבְ ּכְ ֲּאָבל ְלִאְסּתַ ּ ּ ִגין , ָּייאּ ָלא ַיְכָלא ּבְ

ן רוָמה. ְּדֲהָוה ָזר ְלַתּמָ ְּוַעל ָדא ָלא ָאִכיל ֹקֶדׁש ֲאָבל ָאִכיל ּתְ ָעְלָמא , ּ ְּדִאיהו ָיִתיב ּבְ ּ
א ְּדנוְקּבָ ּ.  

א ּוִמּגֹו ְדִאיהו ֵמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ ַלְיָלה, ּ ָּלא ָאִכיל ֵליה ֶאָלא ּבַ ּ יב, ּ  )ויקרא כב(, ִּדְכּתִ
י ַלְחמֹו הואּוָבא ַה ים ּכִ ָדׁשִ ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ ְּדָהא ֹקֶדׁש ְדִאיהו . ּּשָׁ ּ ּ

ֵּמָעְלָמא ִדְדכוָרא יֹום, ּ ָּלא ִאְתֲאִכיל ֶאָלא ּבַ ך . ּ ִגיֵני ּכַ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(ְּבְ '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
בוָאֹתה ית ּתְ ירוָתא ִעָל)ב''א ע''בראשית ל(, ֵּראׁשִ ּ ׁשֵ ָּאה ְדָכל ָעְלָמא ִדְדכוָראּ ּ ט ''נ(, ּ

יה, ּ ֹקֶדׁש ִאיהו)א''ע ּוַמה ְדָסִליק ּבֵ ּ ָרֵאל ֲהָוה, ּ ּקֶֹדׁש ִיׂשְ ָרֵאל , ּבַ ך ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְוְבִגיִני ּכַ ּ
בוָאֹתה' ַלְיָי ית ּתְ   .ִּראׁשִ

ד רוִחין ְפִקיַדאן ּּכַ ִאיּנון ִזְמִנין ְדַפְקִדין ְלֵבי ִקְבֵרי, ּ ּּבְ ּון ָלא ַפְקִדיןִאיּנ, ּ ְּדָהא ָלא , ּ
יב, ָּזָכאן ְלָעְלָמא ְדֹקֶדׁש ְּוִאי ָלא ָזָכה ַההוא .  ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ

ְדָקא ֵיאֹות ְקָנא ּכְ ִגְלּגוָלא, ּרוָחא ְלִאְתּתַ יָון ְדַאֲהָדר ּבְ ּּכֵ ַההוא ֲאָתר, ּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ ,
ְתרוָמה ָלא ָאִכיל ה, ְוָזר ִאְקֵרי, ּּבִ ָאה ְוָלא ָאִכיל ּבָ ּתָ ֲּאִפילו ְלָעְלָמא ּתַ ּ ַעד ָהָכא . ּ

ָרָזא ָדא   .ּּבְ
א, ָסָבא ָסָבא א ַרּבָ ַיּמָ ְטָטא ּבְ ִריַאת ְלׁשַ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ְרעוָתך, ּ ְִזיל ּבִ א, ּ . ְּלָכל ִסְטִרין ְדַיּמָ

א ִאית ְלַגָלָאה ּתָ ְּדַהאי ָפ, ְּדָהא ֲאֵמיָנא, ַּהׁשְ ד ָאֵתיּ י ַההוא ָמאָנא, רֹוָקא ּכַ ּבֵ , ָּעאל ּגַ
ן, ְּדָקא ֲאֵמיָנא ּמָ ן רוָחא , ָאִעיל ּתַ ּמָ ַההוא ָמאָנא ְוָלא )דעלמא(ְּוָדִביק ּתַ ּ ִדיֵליה ּבְ ּ ּ

לום ֲּאִפילו ֲהַבל ְדפוָמא, ִּאְתֲאִביד ּכְ ּ ּ ֵּיאֹות הוא ְוָכך הוא, ּ יָמא , ָסָבא ָסָבא. ְּ ִאי ּתֵ
ָלא ְדִחילוֵאי, ּוְתָגֵלי ָּמא ּבְ ּ.  

א ְדָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ יה, ּׁשְ ְלֵקי ִמּנֵ ְּדָקא ִמְסּתַ ִביק , ְוָהא ְיַדְעָנא, ּּ ְּדרוַח ִדיֵליה ׁשָ ּ ּ ּ
ָתא ַדֲהַות ֵליה ַהִהיא ִאּתְ ּּבְ ן, ּ ּמָ ָּמה ִאְתָעִביד ֵמַההוא רוַח, ְּורוָחא ָאִעיל ּתַ ְוִאי ַנְסָבא . ּ
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ָתא ְעָלה ַקְדָמָאה, ִכיּאוף ָה, ַהאי ִאּתְ ה ּבַ ַבק ּבָ ָּמה ִאְתָעִביד ֵמַההוא רוַח ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ַבר ַאֲחָרא ָאֵתי ָעָלה   .ּּגְ

ר רוַח ָלא ֶאְפׁשָ ְּלִאְתַקְייָמא רוַח ּבְ ּ א, ּ ּתָ ְּדָהא ַהאי ְדָאֵתי ָעָלה ַהׁשְ ּ ה, ּ ּרוַח ָאִעיל ּבָ ּ .
ִליק ְּוֵכן ַההוא ַקְדָמָאה ְדִאְסּתָ הּרוַח, ּ ִנין ֲהוֹו ֵליה. ּ ָאִעיל ּבָ ָלק ּבְ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאְסּתַ ּ ּּ ,

א ָלאו ָפרֹוָקא ִאיהו ּתָ ְּוָדא ְדַהׁשְ ַההוא ָמאָנא, ּּ ַבק ַההוא ַקְדָמָאה ּבְ ּרוַח ְדׁשָ ּ ּ ְוָאָתא , ּ
ה רוַח ַּהאי ַאֲחָרא ְוָאִעיל ּבָ ְרַוְייהו ְלִאְתַקְייָמא ּבְ, ּ ַּוַדאי ָלא ַיְכֵלי ּתַ ּ ַּההוא ּגוָפא ּ ּ

ֲחָדא ָתא ּכַ ר, ִּאי ִניָמא ְדִאְתֲאִביד, ְּדִאּתְ יה, ִאי ֶאְפׁשָ   .ָּמה ִאְתָעִביד ִמּנֵ
ְעָלה, ּאוף ָהִכי ִאי ִאיִהי ָלא ִאְתְנִסיַבת ה ּבַ ַבק ּבָ ַּההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ּ ַמאי ִאְתָעִביד , ּ

יה ל ָד. ָלאו ָהִכי, ִּאי ִניָמא ְדִאְתֲאִביד. ִּמּנִ אּּכָ ּתָ ּא ָצִריך ְלַגָלָאה ַהׁשְ ָחֵמי , ָסָבא ָסָבא. ְ
ְרָמך, ָמה ַעְבַדת ה ָאִעיַלת ּגַ ְוַבּמֶ ְָאִרים ִדְגָלך, ּקום ָסָבא. ּ ְרָמך , ּקום ָסָבא. ּ ִפיל ּגַ ְְוַאׁשְ ּ
  .ְָקֵמי ָמאָרך

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר י ְוֹלא ָרמו ֵעיַנ'  ְיָי)תהלים קלא(, ּ ַבה ִלּבִ ּלא ּגָ ָּדִוד . 'י ְוגֹוּ
א ָאַמר ָדא א ִעָלָאה, ַּמְלּכָ ִגין ְדֲהָוה ַמְלּכָ ּּבְ ל ַמְלִכין ִעָלִאין, ּ ִליָטא ַעל ּכָ ְּוׁשַ ִליִטין , ּ ְּוׁשַ

ְזָרח ְוַעד ַמֲעָרב יה ְלַאְסָטָאה ֵמָאְרָחא, ְּדִאית ִמּמִ ִפיל , ְּוָלא ָסִליק ַעל ִלּבֵ ְוָתִדיר ׁשָ
יה ָקֵמי ָמאֵריה ִּלּבֵ אֹוַרְייָתאְו, ּ ַאְרָיא, ַכד ֲהָוה ָלֵעי ּבְ ר ּכְ ּבַ ִדיר , ֲהָוה ִמְתּגַ ְוֵעינֹוי ּתָ

ַאְרָעא ִּמְדִחילו ְדָמאֵריה, ְמִאיִכין ּבְ ּ ּ א. ּ ין ַעּמָ ּסות , ְוַכד ֲהָוה ָאִזיל ּבֵ יה ּגַ ָּלא ֲהָוה ּבֵ ּ
ַלל   .ּרוָחא ּכְ

ִתיב י ְוגֹו' ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ ַבה ִלּבִ יֹל', ֹּלא ּגָ ַבה ִלּבִ א , ּא ּגָ ב ַדֲאָנא ַמְלּכָ ַּאף ַעל ּגַ
ַאר ַמְלִכין ְדָעְלָמא ל ׁשְ ִליָטא ַעל ּכָ ּׁשַ ך, ְּוֹלא ָרמו ֵעיֵני. ּ ִזְמָנא ַדֲאָנא ַקְייָמא ַקּמָ ְּבְ ּ ּ ,

אֹוַרְייָתא י. ָלֵעי ּבְ ּנִ ְגדֹולֹות וְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ ְּולא ִהַלְכּתִ ֲעָתא ַדֲאָנא , ּ ׁשַ ין ּּבְ ָאִזיל ּבֵ
א א ָאַמר ָהִכי. ַעּמָ ה, ְּוִאי ָדִוד ַמְלּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ַאר ּבְ ה . ׁשְ ּמָ ַוֲאָנא ּכַ

א ִפיל ִלּבָ א, ֲאָנא ׁשָ א ַקִדיׁשָ ּוָמִאיך ֵעיָנא ָקֵמי ַמְלּכָ ין , ְוָחס ִלי. ְּ ִּדְבִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ
אי, ְּדאֹוַרְייָתא ָכה ְוִדְמעֹוי ַנְפִלין ַעל ִדיְקֵניה. ְירֹום ִלּבָ ּּבָ ּ.  

  א''ב ע''דף ק
ֵחיָלא, ָאַמר ִפיָראן ִדְמִעין ַעל ִדיְקָנך, ָסָבא ָלֵאי ּבְ ה ׁשַ ּמָ ְּכַ ּ ּ ִפיר , ּ ָמה ְדֲהָוה ׁשַ ּּכְ ּ

ָחא ָטָבא ד ֲהָוה ָנִחית ַעל ִדיְקָנא ְדָסָבא ָטָבא ְדַאֲהֹרן, ִמׁשְ ּּכַ ּ ף ד(ְֵאיָמא ִמיָלך ָסָבא . ּ

א ָהָכא) א''ב ע''ק א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַמְלּכָ א ְדָעְלָמא. ּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ יה, ּׁשְ ָלקו ִמּנֵ ְּדָקא ִאְסּתָ ּ ּ ,
ַההוא ָמאָנא ְבקו רוָחא ּבְ ְּוׁשָ ּ יה, ּ י ּבֵ ׁשֵ ּמְ ּתַ ַּדֲהוֹו ִמׁשְ ְוָאָתא ַאֲחָרא ְוָאִעיל , ְוִאְתְנִסיַבת, ּ
ַההוא ָמאָנא רוָחא ַאֲחָרא ּּבְ ַמר, ּ ִאְתָעִביד ֵמַההוא ַקְדָמָאהָמה, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

א ֲחִזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ בוָראן ְדַמְלּכָ ה ִעָלִאין ּגְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּוַמאן ָיִכיל ְלַמְלָלא , ְּדָקא ָעִביד, ּ ּ
ְנָייָנא. לֹון ְעָלה ּתִ ד ַהאי ּבַ ַההוא ָמאָנא, ּּכַ ָּאֵתי ְוָאִעיל רוָחא ּבְ , ּרוָחא ַקְדָמָאה, ּ
ַהאי רוַח ְדָעאלְמ ַּקְטְרָגא ּבְ ֲחָדא, ּ ָבן ּכַ   .ְוָלא ִאְתַייּשְׁ

ך ְוְבִגיֵני ּכַ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ַבת ּכְ ָתא ָלא ִאְתַייּשְׁ ְנָייָנא, ִאּתְ ְעָלה ּתִ ֲהֵדי ּבַ ִגין ְדרוָחא , ּּבַ ּּבְ ּ
ה א ּבָ ׁשָ ּכְ ִדיר, ַּקְדָמָאה ְמַכׁשְ ּוְכֵדין ִאיִהי ְדִכיַרת ֵליה ּתָ ּ אֹו ִאְתַאְנַחת , ּאת ָעֵליהּוָבָכ, ּ

ְּדָהא רוָחא ִדיֵליה, ָּעֵליה ּ ּ ִחְוָיא, ּ ְמָעָהא ּכְ א ּבִ ׁשָ ּכְ ֲהֵדי רוַח ַאֲחָרא, ְמַכׁשְ ּוְמַקְטְרָגא ּבַ ּ ,
ְעָלה ִתְנָיָנא ה ִמּבַ ְּדָעאל ּבָ ּ ָדא. ּ י ְמַקְטְרִגין ָדא ּבְ   .ַּעד ְזָמן ַסּגִ
ר ָדא ְדָעאל ְּוִאי ַאְעּבָ ָּדא ַקְדָמָאה ָנִפיק , )לבתר(ּ ְדֲהָוה ַקְדָמָאה )אתערו(ְּלַההוא , ּ

ְנָייָנא, ּוְלִזְמִנין. ְּוָאִזיל ֵליה ְּדָדֵחי ָדא ַקְדָמָאה ְלַההוא ּתִ ּ , ְּוִאְתָעִביד ֵליה ְמַקְטְרָגא, ּ
ַּעד ְדַאִפיק ֵליה ֵמָעְלָמא ֵניָנן. ּּ ֵרין וְלָהְלָאה, ְּוַעל ָדא ּתָ ְּדִמּתְ ב , ּ ר ָנׁש ְלַהאי ָלא ִיּסַ ּבַ

ָתא ה, ִאּתְ ף ּבָ ּקַ ֶות ִאְתּתָ ְּדָהא ַמְלַאך ַהּמָ יָון , ּוְבֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדִעין, ְּ ְּדָהא רוָחא ּכֵ ּ
ְנָייָנא ף ְוָקא ָנַצח ְלַההוא רוָחא ַאֲחָרא ּתִ ּקַ ְּדִאְתּתָ ּ ר ָנׁש , ּ אן וְלָהְלָאה ָלא ִיְתָעַרב ּבַ ִּמּכָ

ֲהָדה   .ַּאֲחָרא ּבַ
י, ָּייאַחְבַר ָּהא ְיַדְעָנא ִדַבֲאָתר ָדא ִאית ְלכו ְלִמְקׁשֵ ּ ְוֵליָמא ִאי ָהִכי ָלא ִמית , ּ

ְנָייָנא ִדיָנא ַהאי ּתִ ְּוָלא ַדְייִנין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ּבְ ּ ּ א ֲחִזי. ּ ִדיָנא, ּתָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְּדִיְנַצח , ּ
ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני אֹו ְדָלא ְיַקְטֵרג ָעֵליה ְפל ּּ ּוַמאן ְדָנִסיב ַאְרַמְלָתא. ֹוִני ִלְפלֹוִניּ ַמאן , ּ ּכְ

א ַיּמָ יִפין, ְּדָעאל ּבְ ּקִ רוִחין ּתַ ֹלא ַחְבִלין, ּּבְ ָלם, ּבְ ׁשְ ע ּגֹו , ְוָלא ָיַדע ִאי ַיֲעָבר ּבִ ִאי ִיְטּבַ
הֹוֵמי   .ּתְ

ְנָייָנא ְּוִאי ָדא ְדָעאל ַההוא רוָחא ּתִ ּ ּ ִקיף ְוָנַצח ְלַההוא ַק, ּ ַּההוא , ְדָמָאהִּאְתּתָ
ן ְוָאִזיל ֵליה ּמָ ָסָבא ָסָבא ָמה . ּוָמה ִאְתָעִביד, ְּלָאן ֲאָתר ָאִזיל ֵליה. ַּקְדָמָאה ָנַפק ִמּתַ

ְבּת ִדְתַמֵלל ְזֵעיר. ַעְבַדת ָּחׁשַ ר ָנׁש , ְוַנְפַקת ְלַהאי, ּ ֲאַתר ְדָלא ָעאל ּבַ ָּהא ָעאַלת ּבַ
ְעָיין ִאֵליןִּמן יֹוָמא ְדדֹוֵאג ַוֲאִחית, ַאֲחָרא ֹּוֶפל ָעְבדו ּבַ ְעִיִי, ּ ע ֵמָאה ּבַ ִאיּנון ַאְרּבַ , ּּבְ

ֲאִויָרא ָעאן ַעל ִמֲגְדָלא ְדָפַרח ּבַ ַּדֲהוֹו ּבָ ּ ר ָנׁש, ּ ַּעד ְדָאָתא , ְּוָלא ָאִתיב ָעַלְייהו ּבַ
א לֹמה ַמְלּכָ ל ַחד ְוַחד ַעל ְתּקוֵניה, ׁשְ ּוִביֵרר לֹון ּכָ ּ ִּעָלָאה ְדֲהָוה ָרָזא , ָסָבא ָסָבא. ּ ּ

  .ָמה ֲעָבִדית, ָּאִתית ְלַגָלָאה, ְטִמיָרא
ַקְדִמיָתא ֲהָוה ָלך ְלַנְטָרא ָאְרָחך, ָסָבא ָסָבא ְּבְ ך, ְ ֵריׁשָ ל ּבְ ּכַ א. ְְוִתְסּתַ ּתָ , ֲאָבל ַהׁשְ

ָרא ֲעָתא ְלִאְתַטּמְ ֻתְקָפך, ָסָבא. ָלאו ׁשַ ְַאְהָדר ּבְ ַּההוא רוַח ְדָנַפק. ּ ּ ָכה . ְלָאן ָאִזל, ּ ּבָ
ֵכיָנא, ַּחְבַרָיא, ְוָאַמר ְכָיין ְדָקא ּבָ ל ָהִני ּבִ ִגיַנְייכו הוא, ּּכָ ָּלאו ּבְ ֶּאָלא ָדִחיְלָנא , ּ ּ

ְּדַגֵליָנא ָאְרִחין ְסִתיִמין, ְלָמאֵרי ָעְלָמא ֹלא ְרׁשו, ּ ִריך . ּּבְ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ְֲאָבל ּגַ ּ ּ
ְּדָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְד, ּהוא א, ָנאּ ֲּאָבל ְרעוִתי ְלפוְלָחָנא ִדיֵליה, ְּוָלא ִליָקָרא ְדַאּבָ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]22דף [ -ּ

ְייכו, ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא ְּיָקָרא ְדָחד ִמּנַ ַההוא ָעְלָמא, ּ ְּוַאֲחָרא ְיַדְעָנא ְדָהִכי הוא, ּּבְ ֲאָבל . ּ
ֵלי ָקָמאי א ֲחֵמיָנא, ָּלא ּגַ ּתָ   .ְוַהׁשְ

ֵניָנן ֵמי, ּתָ ְבָרא ִמּקָ ְבָראַּדְחָיין ּגַ ה ָאְרִחין ְסִתיִמין ,  ּגַ ַכּמָ . ּ ִאְתַדְחָיין)א''ד ע''וילך רפ(ּבְ
ַּההוא רוָחא ַקְדָמָאה ְנָייָנא, ּ ֵמי ַההוא ּתִ ְּדִאְתָדֵחי ִמּקָ ּ ַּההוא רוָחא. ְלָאן ָאִזיל, ּ ָנִפיק , ּ

ָעְלָמא, ְוָאִזיל ְטָטא ּבְ ּוְמׁשַ ר ָנׁשְּוָאִזיל ְלגֹו ִקְבָרא ְדַה, ְוָלא ְיִדיַע, ּ ן , ּהוא ּבַ ּמָ ּוִמּתַ
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ א, ְּמׁשַ ֶחְלָמא ִלְבִני ָנׁשָ ר , ְּוִאְתַחֵזי ּבְ ֶחְלָמא ִדיוְקָנא ְדַההוא ּבַ ְּוָחָמאן ּבְ ּ ּ ּּ

ְּואֹוַדע לֹון ִמִלין ְלפום ָאְרֵחיה ְדַההוא רוַח ַקְדָמָאה, ָנׁש ּ ּ ּ ּ ך ִמֵניה, ּ ְּדָקא ִאְתְמׁשַ ָמה , ְּ ּכְ
ְּדִאיהו ַההוא ָעְלָמאּ ְטָטא ַהאי, ּ ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ָּהִכי ְמׁשַ   .ְואֹוַדע ּבְ

  ב''ב ע''דף ק
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ ְּוָהִכי ָאִזיל וְמׁשַ ִדיר ְלַההוא ִקְבָרא, ּ ּוַפְקַדת ּתָ  ִזְמָנא )אחורי הדף(ַעד , ּ

י ִקְבַרְייהו ְדגוִפין ְּדרוחֹות ַפְקָדן ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ֵדין. ּּ ַההוא רוַח ִדיֵליה, אַּהאי רוָח, ּכְ ר ּבְ ִּאְתַחּבָ ּ ּ ּ ,
יה יה. ְּוָאִזיל ֵליה, ְּוִאְתָלַבׁש ּבֵ ד ָעאל ְלדוְכּתֵ ּּכַ יה, ּ ט ִמּנֵ ִּאְתָפׁשַ א ִאית ֵליה . ּ ְּודוְכּתָ ּ

ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדַגן ֵעֶדן) ב''ב ע''דף ק( )באינון רוחין בגן עדן( ּּבְ ְּלפום ָאְרחֹוי , אֹו ְלַבר, ּ
ר,  ַחד ְוַחדְּדָכל ן ִאְתָטּמַ   .ְוַתּמָ

 
  



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

 ] בשנה122יום [סדר הלימוד ליום ד שבט 
ְּוַכד רוִחין ַפְקָדן ְלַהאי ָעְלָמא י ַחִיין, ּ ְּדֵמִתין ִנְזָקִקין ְלַגּבֵ ַההוא , ּ ָּלא ִנְזָקִקין ֶאָלא ּבְ ּ

יכו ְדרוָחא ְּמׁשִ ּ ּוֵביה ִאְתָלַבׁש רוָחא ַאֲחָרא, ּ ּ יָמא. ּ א ִאיהו , י ָהִכיִא, ְוִאי ּתֵ ּּתֹוַעְלּתָ
א ַעְבַדת ְלֹכָלא, ְּלרוָחא ָתא ּתֹוַעְלּתָ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְנִסיַבת , ָלאו ָהִכי. ְּוַהאי ִאּתְ

י ַאֲחָרא ְבָרא ָאֳחָרא, ְלַגּבֵ ֵמי ַהאי ּגַ ְּוַהאי רוָחא ַקְדָמָאה ָלא ִמְתַדְחָייא ִמּקָ א , ּ ּתֹוַעְלּתָ
ָעְלָמא, ַגְווָנא ַאֲחָראּבְ, ַּאֲחָרא ֲהָוה ֵליה ָמה ְדַהֵוי, ְוָלא ְיֵהא ָלֵאי ּבְ ק , ּּכְ ְּוָלא ִיְזַדּקֵ

י ַחִיין ְדַהאי ָעְלָמא ְּלַגּבֵ ְטָטא ָהָכא ְוָהָכא, ּ ָמה ְדַהֵוי ְמׁשַ ּּכְ ּ.  
ָתא ְנָייָנא ְדַהאי ִאּתְ ִּאי ָהִכי ִזווָגא ּתִ ּ ָּלא ֲהֵוי ִמְלֵעיָלא, ּ ִּאְתַדְחָייא ְּוַאּתְ ַאָמְרְת ְד. ּ

ַבר ֵמי ּגְ ַבר ִמּקָ ְנָייָנא, ּגְ ְעָלה ּתִ ַּוֲאֵמיָנא ְדַהאי ּבַ ָתא ָדא, ּ ְּדָנִסיב ְלִאּתְ ת זוֵגיה , ּ ִּאיהו ּבַ ּ ּ
ׁש ׁש ֲהָוה. ַמּמָ ר זוֵגיה ַמּמָ ְּוַההוא ַקְדָמָאה ָלאו ּבַ ּ ְנָייָנא ִדיָליה ֲהָוה. ּ ְּוַהאי ּתִ ְוַכד ָמָטא , ּ
יהִּאְתַד, ִּזְמֵניה ּמֵ ְּחָייא ָדא ִמּקַ ְּדָהא ָלא ִאְתַדְחָייא ַההוא רוַח , ַּוָדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ּ ּ

ָתא, ַקְדָמָאה ַהאי ִאּתְ ְנָייָנא. ְּדֲהָוה ּבְ ִגין ְדַהאי ּתִ ֶּאָלא ּבְ ר זוָגה, ּ ְּדִאיהו ּבַ ּ ּ דבר איהי (. ּ

  .)האי תניינא( )בת זוגיה
ְנָייִנין ֵמי ַקְדָמִאיןְּדִאְתַדְחָי, ְּוָכל ִאיּנון ּתִ ֵני זוַגְייהו. ין ִמּקָ ַּקְדָמִאין ֲהוֹו ּבְ . ְוָלא ָהֵני, ּ

ך ְוְבִגין ּכַ ֲהַדְייהו, ּ ָּלא ִאית לֹון ִקיוָמא ּבַ ּ ֵמי רוָחא , ּ ְנָייָנא ִמּקָ ְּוִאְתַדְחָייא רוַח ּתִ ּ ּ
ך. ַקְדָמָאה ְוְבִגין ּכַ י )י זמשל(, ָּקֵריָנן ָעֵליה, ַּמאן ְדָנִסיב ַאְרַמְלָתא, ּ  ְולא ָיַדע ּכִ

ת ְוגֹו)משלי א(. ְּבַנְפׁשֹו הוא ם ְמזֹוָרה ָהָרׁשֶ י ִחּנָ ׁש '  ּכִ ת זוֵגיה ַמּמָ ְּוָלא ְיִדיַע ִאי ִהיא ּבַ ּ
  .ִאי ָלאו

ר זוָגה, ַּאְרַמְלָתא ְדָלא ְנִסיַבת ב ְדָאֵתי ּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָבא, ּ ָעאת ְלִאְתַנּסְ , ְוִאיִהי ָלא ּבָ
ִר א ּבְ ִייף ָלה ִמן ִדיָנאּקוְדׁשָ ּיך הוא ָלא ּכַ ּ ּ ר ָנׁש , ְ ִריך הוא ַאְזִמין ְלַההוא ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָתא ַאֲחָרא ַהאי , ִאּתְ ִדיָנא ּכְ ַההוא ָעְלָמא)א ולית עליה בי דינא בהאי''ס(ְוָלא ָעאַלת ּבְ , ּ ּבְ
ר ב ְדֵלית ָלה ּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ א ָלא ִאְתַפּקְ, ּ ּתָ ְּדָהא ִאּתְ ַּדת ַאִפְרָיה וְרִבָיהּ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ּ.  
ְנָייָנא ָתא ָדא ְדָלא ִאְתְנִסיַבת ִזְמָנא ּתִ ִּאּתְ ְעָלה ָמה , ּ ה ּבַ ַבק ּבָ ַּההוא רוַח ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

יה ֵריַסר ַיְרֵחי. ִּאְתָעִביד ִמּנֵ ן ּתְ ּמָ ָּנִפיק וַפְקָדא ְלַנְפׁשָ, ּוְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ָיִתיב ּתַ , אּ
ְּוִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה ֵריַסר ַיְרֵחי. ּ ְבָרא, ְלָבַתר ּתְ ָלק ִדיָנא ְדַההוא ּגַ ְּדָקא ִאְסּתַ ּ ּ ל , ּּ ְּדָהא ּכָ
ֵריַסר ַיְרֵחי ל יֹוָמא, ִּאיּנון ּתְ ֲעִציבו ּכָ ְפָייא ּבַ ָּהא רוָחא ִאְתּכַ ֵריַסר ַיְרֵחי. ּ ָנִפיק , ְלָבַתר ּתְ

ן ּמָ ן ֵעֶדןְּוָאִזיל ְוַקְי, ִמּתַ ּ וַפְקָדא ְלַהאי ָעְלָמא)אחורי הדף(, יָמא ִלְתַרע ּגַ י ַההוא , ּ ְּלַגּבֵ
יה, ָמאָנא ְּדָנִפיק ִמּנֵ ָלַקת ֵמָעְלָמא. ּ ָתא ִאְסּתַ ַּההוא רוַח ָנִפיק ְוִאְתָלַבׁש , ְּוַכד ַהאי ִאּתְ ּ



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

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

ַההוא רוַח ִדיָלה ּּבְ ּ ּ ְעָלה, ּ י ּבַ יה ְלַגּבֵ ְּוָזָכאת ּבֵ ְרַווְייהוְוָנֲהִר, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּין ּתַ ִחּבוָרא , ּכְ ּּבְ
  .ֲחָדא

יָון ְדָאֵתיָנא ְלַהאי ֲאָתר א ִאית ְלַגָלָאה ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּּכֵ ּתָ , ְּדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּהׁשְ
א ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ָּלא ַיְדִעין ּבְ ְּוֻכְלהו ַאְזִלין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י )דהושע י(ּכְ  ּכִ

ִרים ַדְרֵכי ְיָי ם' ְּיׁשָ לו ּבָ ׁשְ ִעים ִיּכָ ם ופֹוׁשְ ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ּבָ ּ ּ א ָלא ַיְדִעין. ּ ְוָלא , ּוְבִני ָנׁשָ
יִחין ּגִ ה ִאיּנון ִעָלִאין, ַמׁשְ ּמָ ּּכַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּעֹוָבִדין ְדקוְדׁשָ ּ ְנָיין ִאיּנון, ְּ ה ְמׁשַ , ְּוַכּמָ

ֹאַרח ְקׁשֹוט,  ַיְדִעיןּוְבִני ָעְלָמא ָלא ְּוֻכְלהו ּבְ ָמאָלא, ּ   .ְּדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ִלין ְלּגְ ִתרוִכין ֵמַההוא ָעְלָמא, ָּהֵני ְדִמְתּגַ ָרכו ּבְ ְּדָקא ִאְתּתְ ּ ּ ת זוג, ּ ת . ְּוֵלית לֹון ּבַ ּבַ

ַהאי ָעְלָמא ּזוג ְדָקא ִמְזַדְווָגן ּבְ ּ ּ יןִּאיּנון ָנ, ֵּמָאן ִאיּנון, ּ ֲהַדְייהו , ׁשִ ְּדָקא ִמְזַדְווָגן ּבַ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא תריך לה ולית ליה בת זוג כאינון גברין דלא תריכו וקא מזדווגן בהדי (ְּדָהא . ּבְ

א)נשייהו ֵני ָנׁשָ ּ ְלֻכְלהו ּבְ ת זוג, ּ ר ֵמַהאי, ִּאית לֹון ּבַ   .ּבַ

  א''ג ע''דף ק
א ּתָ ה ִאיּנון ַרְבְרִבי, ֲּחמו ַהׁשְ ּמָ בוָרן ִדיֵליהּּכַ ּן ְוִעָלִאין ּגְ ּ ּ ֵניָנן. ּ ֵרך , ּתָ ְַמאן ִדְמּתָ ּ

ֵתיה ַקְדָמָאה ָחא ָאִחית ֲעלֹוי ִדְמִעין, ִּאּתְ ָחא ֲאַמאי. ַּמְדּבְ , ָהא ֲאֵמיָנא, ֶּאָלא. ַמְדּבְ
ח ַקְייֵמי ִדיוְקָנא ְדַהאי ִמְזּבַ ין ְדָעְלָמא ּבְ ְּדָכל ָנׁשִ ּ ּ  ָיְרָתאן )א''ד ע''נשא קפ(ְּוַעל ָדא , ּּ

אן ְרּכָ ַבע ּבִ ָרֵאל ִאיּנון, ִּאיּנון ׁשֶ ְנֶסת ִיׂשְ ְּדֻכְלהו ִמּכְ ּ ְְמָתַרך ) א''ג ע''דף ק(ְּוִאי ִאיהו . ּּ

רוִכין . ַמאי ַטְעָמא.  ְלִגְרעֹוָנא)א דמדבחא עלאה''נ(ַּאְהָדר ַאְבָנא , ָּלה ָרן ּתִ ִגין ְדִמְתַחּבְ ּּבְ ּ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי   .ּבַ
יבְּוָרָזא ָדא ָיָדה ְוגֹו)דברים כד(, ּ ִדְכּתִ ִריתות ְוָנַתן ּבְ ּ ְוָכַתב ָלה ֵסֶפר ּכְ ּ ְוָיְצָאה ', ּ

יתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר ַמע ְדָאַמר. ִמּבֵ ׁשְ ָלא ְיַדְעָנא , ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש, ִּמּמַ
ָמה .  ַמאי ַאֵחר)' להההוא דתריך) א דליתיה''נ(, דההיא אזלה לגבי בעלה דתריך לה( ֶּאָלא ּכְ

ַמר ָנן, ְּדִאּתְ ִתיב, ַאֵחר ּתְ יב, ְּוַאֵחר ָקֵריָנן ֵליה, ְוַאֵחר ּכְ ּ וֵמָעָפר ַאֵחר )איוב ח(, ִּדְכּתִ
ֲחָדא. ִּיְצָמחו ָרן ּכַ רוִכין ְדַההוא ָעְלָמא, ְּוִתרוִכין ִמְתַחּבְ ּּתִ ּ ְּוִתרוִכין ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ּוַמה . ּ
ָתאַּדֲהַות ִדיוְקָנא ִעָלָאה,  ַהאי ִאּתְ ּּבְ ּ ָאה, ּ ּתָ ָדא ְלִדיוְקָנא ּתַ ְעּבְ ּתַ ָּהא ִאׁשְ ָּקֵריָנא ֵליה , ּ
  .ַאֵחר

ֵריָנן ֵליה ַאֲחרֹון יב. ַאֲחרֹון ְמָנָלן, ְּוּקָ  ַעל ָעָפר )ב''ה ע''ק( ְוַאֲחרֹון )איוב יט(, ִּדְכּתִ
ֵנָאה ָהִאיׁש ָה. ָּיקום ִתיב וׂשְ ְּוָהָכא ּכְ י ָימות ַהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ַאֲחרֹוןּ ִני , ַאֲחרֹון. ּאֹו ּכִ ׁשֵ

ֵעי ֵליה יָמא. ִּמּבָ ָרה, ְוִאי ּתֵ ְזַדֵווג ֲאִפילו ַלֲעׂשָ ְּדָלא ּתִ ּ ּ ַתר ָדא, ּּ ָּדא ּבָ ְוִכי . ָלאו ָהִכי. ּ
ְזַדֵווג ְּלַבְעָלה ָדא ּתִ ּ ּ   .ַמאי ַאֲחרֹון, ְולא ְלַאֲחָרא, ּ

ֶּאָלא ָדא ִאיהו ַה ּ א ַאְבָנא . ְּוִאיהו ַאֲחרֹון, ְּוִאיהו ַאֵחר, ּאי ַאֵחר ְדַקָאְמָרןּ ּתָ ַהׁשְ
קוְסִפָתא ָלא ּבְ ְלּגְ ְנָייָנא ָנַפל. ִּמְתּגַ ל ּבִ ְּוִאְתַהָדר , ַּאֵחר ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי ְדָהא ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]25דף [ -ּ

ִּאיהו ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה, ְלַעְפָרא ּאוף ָהִכי ֲאַמאי . רֲּאַמאי ָקֵריָנן ֵליה ַאֵח. ְוָלא ַאֲחָרא, ּ
ר ֵיאֹות, ְּוִכי ַאֲחרֹון ִאיהו, ִאְקֵרי ַאֲחרֹון ל , ְוִאי ָלא, ְוָהא ִאי ִיְתְיׁשַ ְלּגֵ ֶּיְהַדר ְוִיְתּגַ

ִמְלַקְדִמין ְּוִיְתְנַטע ּכְ   .ֲאַמאי ִאְקֵרי ַאֲחרֹון, ּ
א ֲחִזי ִתיב , ֲאָבל ּתָ ר ָע)בראשית א(ּכְ ל ֲאׁשֶ ה טֹוב ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ה ְוִהּנֵ ׂשָ

ֵניָנן. ַמאי טֹוב, ְמֹאד ָּדא ַמְלָאך ְדטֹוב, ּתָ ֶות, ְמֹאד. ְּ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ א . ּ ּוְלֹכָלא קוְדׁשָ ּּ
ּקונֹוי ִריך הוא ַאְזִמין ּתִ ּּבְ ּ ְ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן)בראשית ב(ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ָלא , ָּנָהר ָדא,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ד ֵפיִרין, ְִכיך ְלָעְלִמיןׁשָ י וְלֶמְעּבַ א וְלִמְסּגֵ ִּמְלַאָפׁשָ ּּ ּ ַרס. ּ ְּוֵלית ֵליה , ְוֵאל ַאֵחר ִאְסּתְ

א ְלָעְלִמין יאוְבּתָ ְּדִאְלָמֵלי ָעִביד ֵפיִרין, ְּוָלא ָעִביד ֵפיִרין, ְּוָלא ָאִפיׁש, ּּתִ ֵטׁש , ּ ְיַטׁשְ
  .ְלָכל ָעְלָמא
ך ִגין ּכָ ְוּבְ ר ָנׁש , ּ ָעְלָמאּבַ ְּדָגִרים ְלַההוא ְסַטר ְדִיפוׁש ּבְ ּ ּ ְּוָלא ָחֵמי ַאֵפי , ִאְקֵרי ַרע, ּּ

א ְלָעְלִמין ִכיְנּתָ יב, ׁשְ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ִּדְכּתִ ר ָנׁש. ּ ָלא , ַהאי ּבַ ְלּגְ ְּדִמְתּגַ
ִגְלּגוָלא ַההוא ֵאל ַאֵחר, ּּבְ ק ּבְ ִּאי ִאיהו ָעַבר ְוִאְתַדּבָ ּ ְּוָלא ָאִפיׁש , ּ ָעִביד ֵפיִריןְּדָלא, ּ
ָעְלָמא ך ִאְקֵרי ַאֵחר, ּבְ ִגין ּכַ ִרים ֵליה, ְּבְ ָמא ּגָ ּוׁשְ ִּאיהו הוא, ּ ַאֵחר , ְוַאַחר ִאְקֵרי, ּ

  .ַּוַדאי
ְדָמָאה ְוֵאיָלך: ַאֲחרֹון ְנָייָנא ִאיהו. ְוַאֲחרֹון ִאְקֵרי, ַּאֲחרֹון ָקֵריָנן ֵליה, ְִמּקַ ּוִמָיד , ּּתִ ּ

ִריך הוא ַאֲחרֹון, י ַאֲחרֹוןִאְקֵר א ּבְ ְּוָהִכי ָקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ן ְלֶמהֵוי ַאֲחרֹון, ְּ ּקַ ִגין ְדִיְתּתָ , ּּבְ
ִמְלַקְדִמין ְּוָלא ְיתוב ּכְ ִליָתָאה אוף ָהִכי. ּּ ָכל ִזְמִנין. ּּתְ ְדָמָאה ְוֵאיָלך, ְוֵכן ּבְ ָהִכי . ְִמּקַ

ְנָייָנא, ְלִמְקֵרי ַאֲחרֹוןְְוָהִכי ִאְצְטִריך , ִאְקֵרי ַאֲחרֹון ָהא , ְּדִאְלָמֵלא ִאְתְקֵרי ִמַיד ּתִ
ִמְלַקְדִמין ְּפִתיחו ְדפוָמא ְלָאַהְדָרא ּכְ ּ ּ ּ ּ ַתר, ּ ְנָייָנא ִאְסּתְ   .ְּוַההוא ּבִ

ִני ְדִאְקֵרי ַאֲחרֹון. ְמָנָלן ִית ׁשֵ יב, ִּמּבַ ִית ַהֶזה )חגי ב(, ִּדְכּתִ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ּ ּגָ
ְדָמָאה ְוֵאיָלך. ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ְְדָהא ִמּקַ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ְפִתיחו , ַאֲחרֹון ִאְקֵרי, ּ ּּ

ְּדפוָמא ְנָייָנא ִיְנפֹול, ּ ְּדַההוא ּבִ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוִיְתַהָדר ּכְ ּ.  
ּאוף ָהִכי ָדא ִתיב. ַּאֲחרֹון ָקֵריָנן ֵליה, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ר ּלא יוַכל ּבַ, ּ ְּעָלה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ

ה ְלָחה ָלׁשוב ְלַקְחּתָ ּׁשִ ּ ֵעי ֵליה, ּלא יוַכל. ּ ה ִמּבָ ֶחּנָ יָון . ַּמאי לא יוַכל, ֹּלא ִיּקָ ֶּאָלא ּכֵ
ַאֵחר ַקת ּבְ ָתא ִאְתַדּבְ ְּדַהאי ִאּתְ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ ת ְלִאׁשְ ֵעי , ְוַנְחּתַ ָלא ּבָ

ִריך ה א ּבְ ְקוְדׁשָ א ִדיֵליה, ּואּ ְּדִאיהו ְיתוב ִמַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ַההוא , ְלֵמיָהב ִאיָבא, ּ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ
א ְדָלאו ִדיֵליה ַּדְרּגָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא ָלא ִאְתְנִסיַבת, ְוּתָ ָכל ּגוְבִרין ְדָעְלָמא, ִאי ַהאי ִאּתְ ְזֶנה ּבְ ֲּאִפילו ּתִ ּ ּ ִאי , ּ
ה ְעָלה ְיתוב ְלַגּבָ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ וִאין ְלַאֵחר,ּ ִנּשׂ ָקא ּבְ ּ ֲאָבל ִאי ִאְתַדּבְ  לא )האי(ּ ָדא )א ואחר''נ(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]26דף [ -ּ

א ַקְדָמָאה ּיוַכל ָלׁשוב ְלַדְרּגָ ה, ּ ַקְדִמיָתא ְלַגּבָ ְּדֲהָוה ּבְ ּלא יוַכל ַוַדאי ְלָאָתָבא ְלַההוא . ּ ּ ּ
א ְלָעְלִמין   .ַּדְרּגָ

  ב''ג ע''דף ק
ָאה ר ֻהַטּמָ ִניָנן. ַּאֲחֵרי ֲאׁשֶ יה,ּתָ ִלּבֵ ָאה ּבְ ּ ְדֻהַטּמָ ּ ְתַרֵחק ְוִתְזֶנה , ִאי ָהִכי. ּ ֲּאִפילו ִאי ּתִ ּ

וִאין ָלא ִנּשׂ ַקת ְלַאֵחר, ֶּאָלא. ּּבְ יָון ְדִאְתַדּבְ ּּכֵ יַלת ָעָלה חוָלָקא ְדַההוא ִסְטָרא, ּ ָּהא ַקּבִ ּ ּ ,
ְעָלה  ְטָרא ַאֲחָרא ָטָבא) ב''ג ע''דף ק(ְּוּבַ ַּקְדָמָאה ְדִאיהו ִמּסִ ה , ּ ְדטֹובּ ָּלא ְיֵהא ֵליה ּבָ ּ

ָלל ְלַההוא ֲאָתר, ּחוָלָקא ְלָעְלִמין ְּוָלא ַיִפיׁש ּכְ ְלָחה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ּ ָּהא ִאם ׁשִ י , ּ אֹו ּכִ
א, ְּלַקְדָמָאה ֲאסוָרא, ָּימות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ִני ָנׁשָ ַאר ּבְ ֵרי, ֲאָבל ִלׁשְ ּתְ ׁשְ ִּדיְלָמא . ּתִ

ח ַאְת ּכַ ׁשְ ִמְלַקְדִמיןּתִ ֲהָדה, ָּרא ּכְ ְּוַאֲחרֹון ָיקום ְדִיְזַדִווג ּבַ ּ ּ ּ ּ.  
ֵתיה ַקְדִמיָתא ִנין ְמִאּתְ ַּמאן ְדִאית ֵליה ּבְ ּ יֵתיה, ּ ַּההוא יֹוָמא , ְּוָאִעיל ַהאי ְלגֹו ּבֵ

ָיא ְדִמְתַהְפָכא א ַקׁשְ ַחְרּבָ ק ּבְ ִּאְתַדּבָ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ִגין ּתְ , ֵּרין ָדַחת לֹון ְלַברְּדָהא ּתְ, ַחד. ּבְ
ִליָתָאה א ִאיהו ּתְ ּתָ ד , ְּותו. ְּוַהׁשְ ֲעּבֶ ּתָ יה ַאֵחר)א דאשתתף''נ(ָמאָנא ְדִאׁשְ ְֵהיך ֵייֵתי , ּ ּבֵ

יה רוָחא ִדיֵליה ִּאיהו ְלֵמיַהב ּבֵ ּ ּ ּ ֲהָדה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ה, ְּוִיׁשְ ק ּבָ ְּוִיְתַדּבַ ָּלאו ְדִאיִהי ֲאסוָרא. ּ ּ ,
א ִאיהו ְלַגְרֵמיהֲּאָבל ַוַדאי ׁשִ יׁשָ ּּתוָפא ּבִ ּ   )כדאמרן(. ּ

ַפר אֹונֹו י ְלִויַטס ִאיׁש ּכְ ָתא ָדא, ַרּבִ ֲּהָוה ַחִייך וִמְתלֹוֵצץ ַעל ִאּתְ ּ ד ָחֵמי ַמאן , ְ ּכַ
ֲהָדה ְּדִאְזַדָוג ּבַ ּ ּ ִתיב)משלי לא(, ַוֲהָוה ָאַמר, ּ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון ּכְ ׂשְ ָקת,  ַוּתִ ַּמאן ְדִאְתַדּבְ ּ 

ִאיׁש ַאֲחרֹון יה ּבְ ִּחיוָכא ִאיִהי ְלָבַתר, ּּבֵ ּ.  
א ּתָ ְּדֲהָוה , ּ ַחד ַרב ְוִעָלָאה)א אילנא''נ(ַעל ֲאָתר , ִּאית ְלָאַהְדָרא וְלַעְייָנא, ַהׁשְ
ָעְלָמא א ִדְקׁשֹוט, ּבְ ְרׁשָ י ֲאִבי ָדִוד, ְּוִגְזָעא ְוׁשָ ְּוִאיהו עֹוֵבד ֲאִבי ִיׁשַ ַמר . ּ ְּדָהא ִאּתְ

א ִדְקׁשֹוט, ֲחרֹון ֲהָוהְּדַא ְרׁשָ ֵּהיך ָנַפק ׁשָ   .ִּמּגֹו ֲאָתר ָדא, ְ
ִתּקוָנא ִעָלָאה, ֶּאָלא ן ּבְ ּקַ ּעֹוֵבד ִאְתּתָ א ְדִאיָלָנא ְדָקא ִאְתַהַפך, ּ ְרׁשָ ְְוַאְהָדר ׁשָ ּ ּ ּ ַעל , ּ
ְּתּקוֵניה יה, ּ ִליק ּבֵ ְדָקא ֵיאֹות, ְּוִאְסּתְ ן ּכְ ּקַ ַּמה ְדָלא ָזכו . ֵרי עֹוֵבדְּוַעל ָדא ִאְק, ְוִאְתּתָ ּ

ֵני ָעְלָמא, ָהִכי ַאר ּבְ   .ׁשְ
א ְדִאיָלָנא, ָּאָתא ִאיהו ְרׁשָ ָּפַלח ְוַאְעָדר ִעָקָרא ְוׁשָ ּ ְּוַאְהָדר , ְוָנַפק ֵמַאְנִפין ְמִריָרן, ּ

נֹוָפא ְדִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה)א ואעדר''נ( ַקן ּבְ ּ ְוִאּתָ ֵריה, ּ י ּבְ , ִּסין ֵליהְוַאֲח, ָּאָתא ִיׁשַ
ַעְנפֹוי , ְּוָתִקין ֵליה ּ ְדִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה)ב''ה ע''קע(ְּוִאְתֲאָחד ּבְ ְוִחֵבר ִאיָלָנא , ּ

ִאיָלָנא ָדא, ּבְ כו ָדא ּבְ ּבָ ְּוִאְסּתְ יָון ְדָאָתא . ּ ח ִאיָלִנין ִמְסַתְבָכן , ּ ָדִוד)א''ע ע''ק(ּּכֵ ּכַ ַאׁשְ
ָדא ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ֵד, ּ ַאְרָעאּכְ ִרים ָדא, ּין ָיִרית ֻשְלָטנו ּבְ   .ְּועֹוֵבד ּגָ

ָכה ַההוא ָסָבא ְוָאַמר א, ְְוָלא ֲאֵמיָנא ָלך, ִאי ָסָבא ָסָבא, ּּבָ א ַרּבָ ַיּמָ , ְּדָעַלת ּבְ
הֹוֵמי ַרְבְרִבין א ַאְנּתְ הוא ּגֹו ּתְ ּתָ ן ְלַסְלָקא, ַּהׁשְ ּקַ ַרְמּתְ , ָסָבא ָסָבא. ִּאְתּתָ , ָּדאַאְנּתְ ּגָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ִתיק ּבְ א ָלא ָיִכיַלת ְוֵלית ַמאן , ְֲהָוה ֵיאֹות ָלך, ְּדִאְלָמֵלא ֲהֵוית ׁשָ ּתָ ֲאָבל ַהׁשְ
יָדך ְְדָאִחיד ּבִ ְלחֹוָדך, ּ ְֶאָלא ַאְנּתְ ּבִ ְסִליקו. ּ ָלק ּבִ ּקום ָסָבא ְוִאְסּתַ ּּ.  
א, ּעֹוֵבד ָדא יׁשָ ן ְוְנַפק ִמּגֹו ֲחַקל ּבִ ּקַ יןְּדג, ִאְתּתָ יׁשִ ֵריה. ּוִבין ּבִ י ּבְ , ָּאָתא ִיׁשַ

ל ָדא, ְּוַאְתִקין ְוַאְעָדר ִאיָלָנא ּ ָדא ָרָזא ְדָרִזין)ועובד(, ְּוִעם ּכָ , ְוָלא ְיַדְעָנא ִאי ֵאיָמא, ּ
ְלּגוָלא, ַּוַדאי ֵאיָמא, ְֵאיָמא ִמיָלך ָסָבא. ִאי ָלא ֵאיָמא ֵני ּגִ ַאר ּבְ ל ׁשְ ָדא ְיִדיָעאן ּכָ . ּּבְ

ל ָדא ִאיָלָנא ַאְתִקין)א עובד אילנא אתקין''נ( א. ּ עֹוֵבד ִעם ּכָ ד ָאָתא ָדִוד ַמְלּכָ , ּּכַ
ַאר ּתְ א ִאׁשְ ָאה ְדנוְקּבָ ּתָ ִאיָלָנא ּתַ ּּבְ ָלא , ּ ּ ַחִיין )א''ה ע''בראשית קס(ְְוִאְצְטִריך ְלַקּבְ

ן, ְמַאֲחָרא ּקַ ּוָמה ִאי ַהאי ְדִאְתּתָ ֵני ָעְלָמא ְדַאְתָיין . ָהִכי, ְּוַאְתִקין ּכָֹלא, ּ ַאר ּבְ ּׁשְ
ִגְלּגוָלא ְקָנא ָהִכי, ּּבְ ה, ְּדָלא ַיְכִלין ְלִאְתּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ִגְלּגוָלא ָכל ִסְטִרין ִאְתַהַפך ּבְ ּּבְ ְ . עֹוֵבד ָהִכי ֲהָוה. ּבַֹעז ָהִכי ֲהָוה. ֶּפֶרץ ָהִכי ֲהָוה. ּ
ְטָרא ְדַרעּ וְבֹכ)א ועם כל דא אילנא אתתקן''ס( ָּלא ָנִפיק ִאיָלָנא ִמּסִ ק ְלָבַתר , ּ ְּוִאְתָדּבַ

ִסְטָרא ְדטֹוב ַקְדִמיָתא. ּּבְ כֹור ְיהוָדה ַרע)בראשית לח(, ּבְ  )אונן אוף הכי(. ּ ַוְיִהי ֵער ּבְ
ך, ַּמְחלֹון אוף ָהִכי ל ּכַ ל ָרע. ְְוָלאו ּכָ ָהִני ִאְתַעּכָ  )קנפ(, ְוָנִפיק טֹוב ְלָבַתר, ֲאָבל ּבְ

יה יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ָּהָכא ַקְייָמא . ִעּמֹו'  ַוְיָי)שמואל א טז(.  ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז(, ּ
ָאה ַעל ְתּקוֵניה ּתָ ִּאיָלָנא ּתַ ְוֶמֶלך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים, ּ ּ.  

ירוָתא ְדֹכָלא ׁשֵ ּּבְ ּ ין, ֵּמִעָקָרא ִויסֹוָדא ִעָלָאה, ּ ָרׁשו ַדְרּגִ ּתְ ִּאׁשְ ְמעֹון ֵלִוי ְּראוֵב, ּ ן ׁשִ
יה, ְּיהוָדה ִתיב ּבֵ ֲעמֹוד ִמֶלֶדת', ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיָי)בראשית כט(, ַּמה ּכְ ּוְכִתיב ַוּתַ ּ .
י ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה)ישעיה נד(ַּהְיינו  ִגין ְדַכד ִאְתְיִליד ְיהוָדה.  ָרּנִ ּּבְ א , ּ ַּנְפַקת נוְקּבָ

ְדכוָרא ָקא ּבִ ִּמְתַדּבְ ַאְנִפיןְוָלא ֲה, ּ ּקוָנָהא ַאְנִפין ּבְ ַּות ַעל ּתִ ּ ַרת ְלאֹוָלָדא , ּ ׁשָ ְוָלא ִאְתּכְ
ִריך הוא א ּבְ יָון ְדָנַסר ָלה קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ַרת )א אנפין באנפין''ס(, ְּוַאְתִקין ָלה, ְּ ׁשָ ֵדין ִאְתּכְ  ּכְ

ָרא וְלאֹוָלָדא   .ְּלִאְתַעּבְ

  א''ד ע''דף ק
ְוְבִסְפָרא ְדֲחנֹוך ּ ֲעמ, ּ ַמר, ֹּוד ִמֶלֶדתַוּתַ ַמר, ָלאו ַעל ֵלָאה ִאּתְ , ֶּאָלא ַעל ָרֵחל ִאּתְ

ה  ֶניָה) א''ד ע''דף ק(ַּהִהיא ִדְמַבּכָ יהוָדה, ַעל ּבָ ת ּבִ ָרׁשַ ּתָ ַּהִהיא ְדִאׁשְ . ה''ּו ד''ְיה: ּ
ֲעמֹוד ִמֶלֶדת ְקָנא, ַּוּתַ   .ְּדָהא ָלא ִאְתּתַ
ַקְדִמיָתא ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא ֲהָו, ּבְ ּ ּ ּה ּכָֹלא ְראוֵבןּּ ּ ַויֹאֶמר )'בראשית א(. ן''ר ּבֵ''אֹו: ּ

ַההוא ִסיָגא ְדַדֲהָבא )ן''ב(. ְיִמיָנא אֹור, ֱאלִהים ְיִהי אֹור ָמאָלא אֹור ּבְ ְמעֹון ׂשְ ּ ׁשִ ּ
ם ָעֹון ֲהֵדיה ׁשֵ ִּחּבוָרא ְדֹכָלא: י''ֵלִו. ּּבַ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ָרא ִמּתְ ֲהֵדי ּנוְק: ְּיהוָדה. ְלִאְתַחּבְ א ּבַ ּבָ

ָקת ְּדכוָרא ִמְתַדּבְ ּ ָּדא ְדכוָרא, ּו''ְיה, ּ ּ ֲהֵדיה, ה''ד. ּ א ַדֲהַות ּבַ ָּדא נוְקּבָ ּ ּ ּ.  
ֲהָדה', ֶּאָלא ד. ה''ֲאַמאי ד, ה''ד קוָתא ְדַרע ּבַ ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ָנא , ת''ִּאיִהי ָדֶל, ּ ִמְסּכְ
ִגְלּגוָלא, ִאיִהי ְּוִאְצְטִריך ְלָאָתָבא ּבְ ָלא ַההוא ַרעְלִאְת, ְ ַעְפָרא, ַּעּכְ ֵלי ּבְ . ּוְלִמְתּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]28דף [ -ּ

ִסְטָרא ְדטֹוב ּוְלָבַתר ְלַצְמָחא ּבְ נו ַלֲעִתירו, ּ ְסּכְ ְּוְלָנְפָקא ִמּמִ ּ ּו ''ְיה, ְּוַעל ָדא. 'ּוְכֵדין ה, ּ
  .ה''ד

ּפוק ָסָבא הֹוֵמי, ּ ְדַחל, ִמּגֹו ּתְ ין ְזִמיִנין ָלך, ָלא ּתִ ה ַאְרּבִ ּמָ ֲעָתא, ְּכַ ׁשַ ּ ִדְתׁשֹוֵטט ּבְ
א הו, ַיּמָ ִגין ְלַנְייָחא ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר. ּּבְ ָכה ּכְ ּּבָ ִּדיְלָמא ֵייְמרון , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּ ּ

ְרָיין ִעָלִאין ינֹוָקא, ַּדֲאָנא ָסָבא, ַּמׁשְ ך. ּוָבֵכי ּכִ ֵלי ַקּמָ ְּגַ ְְדַעל ְיָקָרך ֲאָנא ָעִביד, ּ ְוָלא , ּ
ָרא, ּ ִדיִליֲעִביְדָנא ַעל ְיָקָרא ּמְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִלי ְלִאְסּתַ א , ְּדָהא ּבְ ַיּמָ ְּדָלא ֵאיעול ּבְ ּ

א יה, ַרּבָ יָון ַדֲאָנא ּבֵ א ּכֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ָכל ִסְטִרין, ּ ְטָטא ּבְ ְּוְלָנְפָקא ִמֵניה, ִּאית ִלי ְלׁשַ ּ .
ה יֹודוך ַאֶחיך)בראשית כט( ָ ְיהוָדה ַאּתָ ָ ּ ּ ַהְיינו )'מא דא והיינו וכוא כולהו אודאן על ש''ס(, ּ

ה רוך ַאּתָ ְַדֲאַנן ַאְמִרין ּבָ ּ ה. ּ רוך ְוִאיִהי ַאּתָ ְִאיהו ּבָ ּ ה, ּ נֹוי ָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ַאּתָ ְּלֻכְלהו ּבְ ּ ,
ְֶאָלא ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך ּ ה. ּ ָּדא ִאיהו ַאּתָ ּ.  

ָמא ָדא ָ יֹודוך ַאֶחיך)א ודאי אתה''נ(, ּׁשְ ָ ְלהו אֹוָדן , ּ ּּכֻ ָמא ָדאּ ָּלך ַעל ׁשְ ה , ְ ַּוַדאי ַאּתָ
ָיֹודוך ַאֶחיך ָ ָמא ָדא, ּ ְפָיא ְסָטר ַאֲחָרא, ַּעל ׁשְ ָלק ְוִאְתּכַ ִגין ְדַכד ִאְתְקֵרי , ִּאְסּתַ ּּבְ

ר ֲהָדה, ְוַאְדּכַ ה. ָּהא ַנְפַקת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ יָון ְדַאְמֵרי ַאּתָ ֻּשְלָטנו ְוַרְבְרָבנו ִאית , ּּכֵ ּ
ְפָייאְוִס, ָּלה ן, ְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּכַ ּמָ ים . ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת ּתַ ָמא ָדא ִאְתְרׁשִ ׁשְ ַּוַדאי ּבִ ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ִריר ִמּסִ ָלקו ְוֻשְלָטנו ִדיָליה. ְוִאְתּבְ ְּוָדא ִאְסּתָ ּ ּ ּוְתִבירו וִביׁש ְלִסְטָרא , ּ ּ ּ
ָמא ָדא. ַאֲחָרא יָון ְדיֹודוך ַאֶחיך ַעל ׁשְ ּּכֵ ּ ָּ ֹעֶרף אֹוְיֶביך, הַאּתָ, ָ ֵדין ָיְדך ּבְ ָּכְ ִּמָיד , ָ

ך ְפָיין ְלַגּבָ ִרים, ְִאְתּכַ ָמא ָדא ּגָ ּוׁשְ ּ.  
ָמא ָדא, ָּיַדְעָנא ַחְבַרָייא ָיַדְעָנא ה ׁשְ ְּדָהא ַאּתָ ַּאּתון ַאְמִרין ַלֲאַתר ַאֲחָרא ִעָלָאה, ּ ּ ,

יב ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם)תהלים קי(, ִּדְכּתִ יִמיָנא ִע,  ַאּתָ ִפיר ִאיהו. ָּלָאהּבִ ּׁשַ י , ּ יָון ְדַרּבִ ְּדָהא ּכֵ ּ
ִאין ְמעֹון אֹוָדן ֵליה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּׁשִ ל ַמה ְדִאיהו ָאַמר, ְּוָזָכה ְלֹכָלא, ּ ּּכָ ָּהִכי ִאיהו , ּ

ִפיר   .ְּוׁשַ
יה ֱהוֹון ָמָטאן ְלַגּבֵ ד ּתֶ ִּאְמרו ֵליה, ֲּאָבל ּכַ רו ֵליה, ּ ְּוַאְדּכְ ד , אּיֹוָמא ְדַתְלּגָ, ּ ז ''צ(ּכַ

ְווִנין, ּ ְזַרְעָנא פֹוִלין)ב''ע ין וְתֵרין ּגַ ה ּכֵֹהן. ְּלַחְמׁשִ ר ּכֹוס , ְּדָהא ַאּתָ ָהָכא ִאְתָקּשַׁ
יִמיָנא ָלל, ִּדְבָרָכה ּבִ ֹלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם, ּ ר ּכֹוס , ַאּתָ ָהָכא ִאְתָקּשָׁ

יִמיָנא ְדָקא ֵי, ּבִ   .אֹותּכְ
ה, ְּוַעל ָדא ָאַמר ְקָרא ה יֹודוך ַאֶחיך, ְּיהוָדה ַאּתָ ְָלַהאי ַאּתָ ָ ִתיב ְיהוָדה , ּ ְּוָלא ּכְ

ָיֹודוך ַאֶחיך ָ יר, ּ ָמא ְדַאּתָ, ְוָלא ַיּתִ ֶּאָלא ַעל ׁשְ ה. ה''ּ ָמא , ֲּאָתר ָדא, ַאּתָ ְִאְצְטִריך ִלׁשְ

  .ְוָלא ַאֲחָרא, ָּדא
א ַקְדָמָאה, ְּיהוָדה ְנָייָנא, ַאּבָ א ּתִ יה ִחלוָפא ְלָעְלִמין, ְוַאּבָ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ ך . ּּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

תֹוְקפֹוי יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ֶּפֶרץ ִאְתּתָ ֵני ָעְלָמא, ּ ְנָייָנא . ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ְלָכל ּבְ ְּוַעל ָדא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]29דף [ -ּ

ּבָֹנא ִמֶפֶרץ, ְּדָדִוד אֵרי ֶחׁשְ י, ְוָלא ִמּבַֹעז, ּׁשָ ּנוָיאְּדֲהָוה ּבֵ ּה ׁשִ חון, ַּחְבַרָייא. ּ ּגְ ׁשְ , ִּאי ּתַ
ְסִתימו ָקא ֲאֵמיָנא ָּלאו ִמִלין ּבִ יִמין ִאיּנון, ּ ב ִדְסּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  

ָמא ָדא, ְּוַעל ָדא ְּיהוָדה ָרַווח ׁשְ ה, ּ ָּקם ַעל ּבוְרֵיה ִזְמָנא ַקְדָמָאה. ְּדִאְקֵרי ַאּתָ ּ ,
ְנָייָנא ִני ְלָעַלםְוָלא ִאׁשְ, ְוִזְמָנא ּתִ ּוְבנֹוי ִדיהוָדה ְוַזְרָעא ִדיֵליה. ּתָ ּ ּ ּ י , ּ אֹוָדן ְוָאְמִרין ּכִ

ה ָאִבינו ְלּגוָלא ְלָעְלִמין. ַּאּתָ ִני ּגִ ַאר ּבְ ַּמה ְדֵלית ָהִכי ִלׁשְ ְלּגוָלא. ּ ֵני ּגִ ַאר ּבְ ֵרין , ּׁשְ ּתְ
ָהן, ֲאָבָהן ֵרין ִאּמָ ון ְלִבְנָייָנא, ּתְ א, ִּזין ִאֵליןְוָר. ִאית לֹון ּגֹוָ ִעְמֵקי ַיּמָ א ִדְתהֹוֵמי , ּבְ ִלּבָ ּּבְ
תוְקָפך, ּקום ָסָבא. ַּמאן ָיִכיל ְלַאָפָקא לֹון, ִּאיּנון ַקף ּבְ ר ְוִאּתָ ּבָ ְִאְתּגַ ָלן , ּ ַּאִפיק ַמְרּגְ

הֹוֵמי   .ִמּגֹו ּתְ

  ב''ד ע''דף ק
ּנוָיא, ּבַֹעז יה ׁשִ ִּאְתָחֵזי ְדֲהָוה ּבֵ ּ ד אֹוִליד ְלעֹו, ּ  )א עובדא''ס(ְּדָהא עֹוֵבד , ֵבדּכַ

ּנוָיא הוא ׁשִ ּּבְ א ַקְדָמָאה, ִּאְבַצן הוא ּבַֹעז. ָלאו ָהִכי. ּ ּנוָיא, ּהוא ַאּבָ ְּדָלא ָעֵבד ׁשִ ְוִאי . ּ
יָמא ַער ְלעֹוָבָדא ָדא, ִּאיהו ֲהָוה, ּתֵ ד ִאּתְ ַּוַדאי ּכַ יה ֲהָוה, ּ ַאְרָיא , ּּבֵ יף ּכְ ּקִ ַּמאן ְדהוא ּתַ ּ
יה ֲהָוהּוְכֵלי ִגין ְדָלא . ָּתא ּבֵ ָדִוד) ב''ד ע''דף ק(ּּבְ יה ּבְ ּנוָיא ּבֵ ֶּלהֵוי ׁשִ ְּוִאְתַהָדר ִמָלה , ּ ּ

א ֲחָדא, ְלִעָקָרא ַקְדָמָאה ִגין ִדיֵהא ּכָֹלא ֵמַאּבָ ּּבְ ָלא ֲחָדא, ּ ְלׁשְ ְוָלא ֲהָוה , ְּוֹכָלא ַחד. ְוׁשַ
ִגְלּגוָלא ְדַזְרָעא ְדָדִוד ּנוָיא ּבְ ּׁשִ ּ ּ א ְוַעד סֹוָפא, ְּוַעל ָדא. ּ ה ֵמֵריׁשָ נוָייא , ַאּתָ לא ׁשִ ּּבְ

ָלל   .ּכְ
א ּתָ א, ַנְפַקת ָסָבא, ַהׁשְ א ְדַיּמָ ה. ֵּמִעְמֵקי ִלּבָ א ְוַעד סֹוָפא , ְּיהוָדה ַאּתָ ַּוַדאי ֵמֵריׁשָ

ִנין ַאר ּבְ ה, ְוָלא ִאְתָחֵזי ְלָכל ׁשְ ְלחֹודֹוי, ְלִאְתְקֵרי ַאּתָ ֶּאָלא ֵליה ּבִ ָאה חוָלֵקיה .ּ ּ ַזּכָ ּ
ִריר, ְּדָדִוד ַאְרָעא, ְּדָהִכי ִאְתּבְ א ּבְ ָאר ִעָקָרא ִדְבֵני ָנׁשָ ָלק ִמּשְׁ ְּוִאְסּתַ ּ.  

ָיֹודוך ַאֶחיך ָ ֵעי ֵליה, ּ ֵני ָעְלָמא ִמּבָ ל ּבְ ּיֹודוך ּכָ ל . ַָמאי ַטְעָמא ַאֶחיך, ָּ ֶּאָלא ֹאַרח ּכָ
ֵני ָעְלָמא ִמין ְלִגְל, ּבְ ְטָרא ְדַאִחין, ּּגוָלאָלא ִמְתַיּבְ ֶּאָלא ִמּסִ ְּוָאָחא ִאְזָדַמן ְלִיבוָמא, ּ ּּ ,

ְלהו ַאֶחיך יֹודוך.)אזדמנת ליבומא, ואתה בגרמך( ָ ְוָהָכא ּכֻ ָּ ּ ְייהו, ּ ל ִמּנַ ְלׁשֵ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ְוָלא , ּ
ְייהו ְלׁשוָלא ְדַמְלכו, ֵּמָחד ִמּנַ ּׁשִ ּ ְלחֹוָדך, ּ ה ּבִ ְֶאָלא ַאּתָ ה. ּ ה , ַאּתָ א ְוַעד סֹוָפא ַאּתָ ֵמִריׁשָ

ְוִמיָנך ָנַפק, ַעְבַדת ְלׁשוָלא ְוִגְזָעא , ּ ל ׁשִ   .ּ ְדַאְרֵיה)דיוקנא וגופא(ּּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]30דף [ -ּ

 ] בשנה123יום [סדר הלימוד ליום ה שבט 
ֶניך ֵני ַאְרֵיה, ָּבָ ּנוָיא ְדָאֶחיך, ּבְ ְָדָלא ִאְתֲעָברו ְלׁשִ ּ ּ ּ ְוָלא , ָּלא ִאְתְחָלפו ְלָטֶלה, ּ

ְּוָלא ְלׁשום ִדיוְקָנא ַאֲחָרא, ְוָלא ִלְגִדי, ֹורְלׁש ּ אֵרי ְלִמְבֵני, ּּ ְוַאְרֵיה , ֶּאָלא ַאְרֵיה ׁשָ
ְנָייָנא ְלׁשוָלך. ִּסֵיים ּבִ ל ׁשִ ְּכָ ֵני ַאְרֵיה ִניְנהו, ּ ְטָרא . ּּבְ ְלּגוָלא ִמּסִ ְּדִאְלָמֵלא ָאָתא ּגִ ּ

ְְדַאחוך ּ ל ִדיוְקִנין, ּ ִּיְתַחְלפון ּכָ ּ ּּ ִאֵלין, ּ ְּוִיְתָעְרבון ִאֵלין ּבְ ּ ְָוַעל ָדא יֹודוך ַאֶחיך. ּ ָ ּ ְּדָלא , ּ
הֹון ָלָאה ִדְבָנך, ֲהָוה ַחד ִמּנְ ְלׁשְ ִגְלּגוָלא ְדׁשַ ְּבְ ּ ּ ך ִעְרּבוְבָיא , ָָיְדך ָזִקיף. ּ ְּדָלא ֲהָוה ּבָ ְּ

ְייהו ִני ָעִלית. ַּאֲחָרא ִמּנַ ְּוַהְיינו ִמֶטֶרף ּבְ ְָפא ְלַאֲחָרא ַעל ָפתֹוָרךְּדָלא ֲהָוה ַטְר, ּ ּ ַרע. ּ , ּכָ
ִמיַתת ֵער ִמיַתת אֹוָנן, ָרַבץ. ּבְ ֲאִרי. ּבְ ר ּכַ ּבָ , ּוְכָלִביא. ְלָאָקָמא ְלֶפֶרץ, ְלָבַתר ִאְתּגַ

יב, ִּמי ְיִקיֶמּנו. ְלָאָקָמא ְלֶזַרח ה)בראשית לח(, ִּדְכּתִ ְּוַתְרּגום ְוָלא . ּ ְוֹלא ָיַסף עֹוד ְלַדְעּתָ
ַּמאן הוא ְדֵייָמא, ִּמי ְיִקיֶמּנו. ָּפַסק ָתא ָדא, ּ ֲּאסוָרה ִאּתְ ַּמאן הוא ְדֵייָמא. ּ הֹוִאיל , ּ

ִליַמת ָאְרָחָהא יר, ְוִאׁשְ ִליַמת ָאְרָחָהא, ְּיָבָמה ָדא, ְָלא ִאְצְטִריָכא ָלך ַיּתִ יָון ְדַאׁשְ , ּּכֵ
יר א, ְָלא ִאְצְטִריַכת ָלך ַיּתִ ן , ֲּאָבל ִמי ְיִקיֶמּנו, ּ ִמיָנהְּוִאְתֲחִזיַאת ְלִאְתָפְרׁשָ ּמָ ַּוַדאי ִמּתַ

ּוְלָהְלָאה ִאיִהי ִדיֵליה ּ ְמָעָהא. ּ ׁש ּבִ ּכֵ ְּדָהא ַאִפיק ַמאן ִדְמַכׁשְ ָּאחוָה , ָרָזא ְסִתיָמא ָהָכא. ּּ
ּּתו ְיהוָדה ְדֲהָוה ֲאבֹוי ֲאַמאי. ְּדַבר ָנׁש ֲאַמאי ּ ְמָע, ֶּאָלא. ּ א ּבִ ׁשָ ּכֵ ַּההוא ִדְמַכׁשְ ָחֵמי , ָהאּ

ְּדַמאן ְדֲהָוה ָנִטיר ֵליה ּ ְּמַקְטֵרג ֵליה ִקְטרוִגין, ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ֵעי ְלַאָפָקא. ּבְ יָון . ּּבָ ּכֵ
ין ְלַאֲחָרא ַההוא רוַח ַאֲחָרא, ְּדָנִפיק ַּזּמִ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוַאְתָיין ְלָאָעָלא ּכְ ֵני , ּ ַּעד ְדִאְתּבְ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ֵחיָלא ְד, ּ ָאחוהּּבְ יף ְדָקא ְמַקְטֵרג ּבְ ּקִ ִּקְטרוָגא ּתַ ּ ּ ִריַאת . ּ ן וְלָהְלָאה ׁשָ ּמָ ִּמּתַ
ָתא ָדא ֵליה ִּאּתְ ָאה חוָלָקא ִדיהוָדה. ּ ַּזּכָ ּ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּגור, ּ ְּדָקא , ְלָבַתר ַאְרֵיה. ּּבְ

ֵחיֵליה  ט ּבְ ר ְוִאְתָפּשַׁ ּבָ ִּאְתּגַ ָלִב.  ַאְרֵיה)ולבתר(ּ ֵני ָעְלָמא ָלאו . יאְּוִסֵיים ּבְ ַאר ּבְ ל ׁשְ ּכָ
ְדַקָאְמָרן, ָהִכי ְּוַעל ָדא ְיהוָדה ּכִ ּ.  

  א''ה ע''דף ק
ְמעֹון ֵלִוי ָלָתא, ְּראוֵבן ׁשִ ְדַקָאְמָרן, ָהא ּתְ ֲהַדְייהו. ּכִ ר ּבַ ְּיהוָדה ִאְתַחּבָ ְדָקא , ּ ְּוֹכָלא ּכְ

ׂשָכר ְזבולון. ֵיאֹות ִּיּשָׂ ֵרין ַיְרִכין, ּ ׂשָכר ַיְרָכא ְיִמיָנא. ּ ְדַיְנֵקי ְנִביֵאי ְקׁשֹוטֲאָתר. ּתְ , ִיּשָׂ
ִתיב  ים )דברי הימים א יב(ּכְ ׂשָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ָלִעּתִ ִני ִיּשָׂ  )א זבולון ירכא שמאלא''ס(ּ וִמּבְ
ֵצאֶתך)דברים לג(, ּוְכִתיב ַמח ְזבולון ּבְ ָ ׂשְ ּ עוָרא ַרְבְרָבא, ּ ּוְבׁשִ ִתיב, ּ  )בראשית מט(, ּכְ

ּכֹן ְוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּ ּ ִגין ְדְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹון. ַמאי ַטְעָמא. ּ . ּּבְ
יעוָרא  ְנָיִמין.  ַעד ִצידֹון)א דירך דידיה''ס(ּׁשִ ין ַיְרִכין, ּבִ ַאר ְלֵעיָלא ּבֵ ּתְ ְּדָהא , ִּאׁשְ

ּ יֹוֵסף ֲהָוה ִדיוְקֵניה)ב''ג ע''בראשית קמ( ּ ַאְרָעאּּ ָעְלָמא ָדא,  ּבְ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ּוְלִאׁשְ יה , ּ ְּוִעּמֵ
ה ׁש ֹמׁשֶ ּמַ ּתָ יב, ִאׁשְ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג(, ִּדְכּתִ ח ֹמׁשֶ ָלק . ּ ַוִיּקַ ְנָיִמין ִאְסּתַ ּּבִ

ְנָיִמין ַצִדיקֹו ְדָעְלָמא, ְּלֵעיָלא ּּבִ א. ּ ִל, ְמָבְרִכין ְלַתּתָ רָּדן ְוַנְפּתָ ד ְוָאׁשֵ ַיְרָכא . י ּגָ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]31דף [ -ּ

ָמאָלא ָּדן ַעד ִפְרָקא ְדַרְגָלא, ׂשְ ִלי. ּּ ִּפְרָקא ְדַרְגָלא ַנְפּתָ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ִלי ַאָיָלה , ּ ַּנְפּתָ
לוָחה ַרְגלֹוי, ּׁשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא. ַקל ּבְ ד. ּבְ ְּוהוא ָיגוד ָעֵקב, ּגָ ַּעד ִפְרָקא ְדָעֵקב, ּ ר . ּ ָאׁשֵ

ִּפְרָקא ְד ֶמן ַרְגלֹו)דברים לג(. ָעֵקב ְיִמיָנאּ ּשֶׁ ת ִמְנָעֶליך.  ְוטֹוֵבל ּבַ ְרֶזל וְנֹחׁשֶ ָוְכִתיב ּבַ ּ ּ .
ל ִאֵלין ִּאיּנון ִדיוְקִנין ִעָלִאין, ּּכָ ּ ּ ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּ ּ ַהאי . ּּ ׁש ּבְ ְרָיין ַמּמָ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ּבִ ּ

א, ָעְלָמא ִכיְנּתָ הו ׁשְ ֵריַסר ִפְרִקין) א''ה ע''דף ק(, ִּאַתְקַנת ּבְ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ֵריַסר ְמִתיִחין, ּ , ּתְ
ׁש ָרֵאל ַמּמָ ְּדִאְתְמָתחו ִמִיׂשְ ּ יב. ּ ֵנים )בראשית מט(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ּ ּכָ

ר ָרֵאל. ָעׂשָ ֵּאֶלה ִאְקרון, ְּמִתיִחין ְדִיׂשְ ָמא ְדִמ. ּ ָחא ׁשְ ְדָקא ְל, י''ְּלִאְתַמּתְ ְנָייָנא ּכַ ֶמהֵוי ּבִ
ָמא ֶדֱאלִהים, ֵיאֹות ְכָלָלא ִדׁשְ ָרֵאל ּבִ ְּלֶמֱהֵוי ִיׂשְ ְכָלל''ֵּאֶל. ּ ָרֵאל ּבִ ר ''ִמ. ּה ִאיהו ִיׂשְ י ִחּבֵ

ֲהֵדיה)א ברא''נ( ּ ֵאֶלה ּבַ ִלים ַעל ְתּקוֵניה, ּ ְנָייָנא ׁשְ ַּוֲהָוה ּבִ ׁש, ּ ָמא ֲחָדא ַמּמָ ֲהָדא . ׁשְ
ּהוא ְדָאַמר ו, ּ ֵליה ְלַיֲעֹקבּ ַּההוא ְמָמָנא ְדֵעׂשָ יב, ּ ִריָת ִעם )בראשית לב(, ִּדְכּתִ י ׂשָ  ּכִ

ִתּקוָנא ַקְדָמָאה, ּ ְלֵעיָלא)עם אנשים ותוכל(, ֱאלִהים ִבְנָייָנא ַקְדָמָאה, ּּבְ ל ֵאֶלה. ּבְ , ּּכָ
ְנָייָנא ַקְדָמָאה ִאיהו ַּוַדאי ּבִ ִציאו ְלִיׂשְ, ְּוַעל ָדא. ּ . ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ָרֵאלֵּלית ׁשְ

ִציאו ּתְ לֹום ִאְלָמֵלא ִיׁשְ ָמא ָדא ָלא ֲהֵוי, ְּוָחס ְוׁשָ  )יהושע ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשְ
דֹול ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ֵמנו ִמן ָהָאֶרץ וַמה ּתַ ְָוִהְכִריתו ֶאת ׁשְ ּ ּ דֹול. ּ ָמא ּגָ ְנָייָנא , ָּדא, ׁשְ ּבִ

ָגלוָתא. ָמא ַקְדָמָאה ֱאֹלִהיםׁשְ, ַקְדָמָאה ָרֵאל ִאיּנון ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ל , ּ ְבָיכֹול ּכָ ּכִ
ְנָייָנא ָנַפל לוָתא, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּבִ ִריך הוא ִלְבנֹוי ִמּגָ א ּבְ ד ִיְפרֹוק קוְדׁשָ ּּכַ ּ  )מתחבר(, ְּ

ָגלוָתא''ּי ְוֵאֶל''ִמ ֵפרוָדא ּבְ ּה ְדֲהָוה ּבְ ּ ֲחָדאִיְתַחּבְ, ּ ִלים , ּרון ּכַ ָמא ֶדֱאֹלִהים ְיֵהא ׁשְ ּוׁשְ ּ
ַּעל ְתּקוֵניה ָסם, ּ ה )ישעיה ס(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָעְלָמא ִיְתּבְ עוֶפיּנָ ָעב ּתְ ּ ִמי ֵאֶלה ּכָ ּ

ָמא ֲחָדא. ְּוַכיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם ּוְבִגין ְדִאיהו ׁשְ ּ ִתיב ִמי ְוֵאֶלה, ּ ֶּאָלא ִמי , ָּלא ּכְ
ָמא ֲחָדא, ֶּלהֵא ָלא ִפרוָדא, ׁשְ ּּבְ ָגלוָתא. ְּוהוא ֱאֹלִהים, ּ א ּבְ ּתָ ְּדַהׁשְ ָלק ִמי , ּ ִּאְסּתַ

ִנין, ְּלֵעיָלא ְבָיכֹול ִאיָמא ֵמַעל ּבְ ּוְבִנין ַנְפלו. ּכִ ִלים. ּ ָמא ְדֲהָוה ׁשְ ּוׁשְ ָמא , ּ ְּדהוא ׁשְ ּ
ֵנִסיֹות, ן ְמָצָלןֲאָנ, ְּוַעל ָדא. ָנִפיל, ִּעָלָאה ַרְבְרָבא ַקְדָמָאה י ּכְ ָבּתֵ ן ּבְ ּוְמַקְדׁשָ ּ ַעל , ּ

ָמא ָדא ָמה ְדֲהָוה, ּׁשְ ֵני ּכְ ְּדִיְתּבְ א. ּ ֵמיה ַרּבָ ַדל ְוִיְתַקַדׁש ׁשְ ְּוַאְמֵרי ִיְתּגַ ּ  )ב''ה ע''קס(ָאֵמן . ּ
א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ ְְיֵהא ׁשְ א. ּ ֵמיה ַרּבָ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ַּמאן ׁשְ ּ ִג, ּ ּין ְדֵלית ֵליה ּבְ ּ

ֲהָדן ְנָייָנא ֶאָלא ּבַ ִני ְלעֹוָלם''ִמ. ּּבִ ֵאֶלה, י ָלא ִיְתּבְ ֶּאָלא ּבְ ַההוא ִזְמָנא, ְּוַעל ָדא. ּ , ּּבְ
ה עוֶפיּנָ ָעב ּתְ ִּמי ֵאֶלה ּכָ ל ָעְלָמא. ּ ן ַעל ְתּקוֵניה, ְּוֶיחמון ּכָ ּקַ ָמא ִעָלָאה ִאְתּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּּ .

ֵמיה ַרּבָ ןְּוִאי ׁשְ ִני ַעל ְתּקוֵניה, ּא ָדא ִאְתּקַ ְּוִאְתּבְ ִליִטין ַעל ּכָֹלא, ּ ָרֵאל ׁשַ ָּהא ִיׂשְ ְוָכל , ּ
ּקוַנְייהו ָמָהן ִיְתַהְדרון ַעל ּתִ ַאר ׁשְ ּׁשְ ּ ּ ִליִטין ַעל ּכָֹלא, ּ ָרֵאל ׁשַ ְּוִיׂשְ ְלָיין , ּ ְלהו ּתַ ְּדָהא ּכֻ ּּ

א ֵמיה ַרּבָ ׁשְ ְנָייִני, ּּבִ ִריך הוא ָעְלִמין, ָּרָזא ָדא. ןַקְדָמָאה ְלָכל ּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ .
ְנָייִנין ֵני, ַקְדָמָאה ְלָכל ּבִ ָמא ָדא ִאְתּבְ יב. ּׁשְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ּ ׂשְ ּ ּ

ֵמיה ַעל ְתּקוֵניה, ִּמי ָבָרא ֵאֶלה ָרא ׁשְ ּּבָ ּ ָרא ֵאֶלה, ּ ָרא , ְּוַכד ּבָ ָכל ֵחיִלין  ֵל)שמיה(ּבָ ּיה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

ְּדִיְתֲחזון ֵליה ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֵמיה ַעל ְתּקוֵניה ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ יב, ּ  ַהּמֹוִציא )'ישעיה מ(, ִּדְכּתִ
ִמְסָפר ְצָבָאם   .ּּבְ

  ב''ה ע''דף ק
ִמְסָפר ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא. ַּמאי ּבְ ָרא ַחד ְדָנִהיר ִמּסַ ֶּאָלא ּבְ ּיה ִאית ֵל, ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יף, ְּ א ְוַתּקִ ַמָיא. ְּוהוא ִאיָלָנא ַרּבָ יה ָמֵטי ְלֵצית ׁשְ ֵּריׁשֵ ְּוסֹוֵפיה , ּ
ְרׁשֹוי א, ַמְתִחן ׁשָ ָעָפר ַקִדיׁשָ ן ּבֶ ְרׁשָ ּתָ ֵמיה, ְּוִאׁשְ ּוִמְסָפר ׁשְ ַמִים ִעָלִאין. ּּ ּשָׁ , ְּוַתְלָיא ּבַ

ְלָיין ִמּנֵ יב, ַּעד ַהאי ִמְסָפר, ּיהְוָחֵמׁש ְרִקיִעין ּתַ ִגיֵניה ִדְכּתִ ָמא ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ַמִים ְמַסְפִרים)תהלים יט( ִגין ַהאי ִמְסָפר, ּ ַהּשָׁ ְלהו , ּּבְ ּּכֻ ַמִים )א בגין האי שמא מספר''ד(ּ  ׁשָ

ִגיֵניה ָמא ָדא ּבְ ַּרְווִחין ׁשְ ִמְסָפר ְצָב, ּ ְּוַעל ָדא ַהּמֹוִציא ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ִמְסָפר ָדא, ָאםּ ָלא , ּּ
חון ַחָייִלין ְוּתֹוָלִדין ְלָעְלִמין ּכְ ּתְ ִּיׁשְ ִתיב. ּ  ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב )במדבר כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ ֵרין ִאיּנון, ּ ְּדָמנו ָעאָנא, ּּתְ ָנא ַעל ְיַדְייהו, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוָעאלו ּבְ ּ ּ ,
אּבְ יׁשָ הו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ ִּגין ְדָלא ׁשַ ָנא, ָהא ַחד, ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב. ּ ּבָ ְּדָעִביד חוׁשְ ּ .

ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ הו ֵעיָנא . ָהא מֹוֶנה ַאֲחָרא, ּ ְלָטא ּבְ ֵרין ִאֵלין ָלא ׁשַ ְּוַעל ּתְ ּ
א יׁשָ ין)א דרגין''ד(ּן ִאיּנון ֲאָבִנין ִּאֵלי, ְּדָהא ִמי ָמָנה ְלָעָפר ַיֲעֹקב, ּבִ ֲאָבִנין , ּ ַקִדיׁשִ

הֹון ַנְפֵקי ַמִיין ְלָעְלָמא, ְּמפוָלִמין ִתיב . ְּדִמּנְ ֲעַפר )בראשית כח(ְּוַעל ָדא ּכְ ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ

ִגיֵניה,  ֲעַפר)ע''וישלח ק(ַּמה ַההוא . ָהָאֶרץ ִרך ּבְ ָּעְלָמא ִמְתּבָ  )כבבראשית (ּאוף ָהִכי . ְ
ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ַרכו ְבַזְרֲעך ּכָ ְָוִהְתּבָ ׁש. ּ ֲעַפר ָהָאֶרץ ַמּמָ ְנָייָנא. ּכַ ּוִמְסָפר ְדִאיהו מֹוֶנה ּתִ ּ ּּ ,

ל ִאיּנון נוְקִבין ָּמָנה ְלֹרַבע ּכָ ָלן ִעָלִאין, ּ ָרֵאל, ַּמְרּגְ ִכיב ָעֵליה ִיׂשְ ְּדִמָטה ְדׁשָ ּ ּ ן . ּ ּמָ ּוִמּתַ
ִּאיהו מֹוֶנה ְלֹכָלא, ָאהּוְלָהְל) ב''ה ע''דף ק( ִגין ְדִאיהו טֹוב ַעִין, ּ ּּבְ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ַעל , ּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים. ִּמְסָפר. ַּמאן הוא מֹוֶנה ַלּכָֹכִבים. ּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים
ָנא ּבָ ֻחׁשְ ְלהו ּבְ ְּידֹוי ַעְבִרין ּכֻ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ֲעבֹוְרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי )גירמיה ל(, ּ  עֹוד ּתַ

ִגין ִדְבַההוא ִזְמָנא. ְּוָלא ַיְדִעיָנן ַמאן הוא, מֹוֶנה ֶּאָלא ּבְ ּ לא , ּ ִיחוָדא ּבְ ְּיֵהא ּכָֹלא ּבְ ּ
ִּפרוָדא   . מֹוֶנה ַחד)וכלא ליהוי(ּּכָֹלא ִליֲהֵוי , ּ

ֵחיָלך, ּקום ָסָבא ר ּבְ ּבַ ַער ְוִאְתּגַ  ִמי ָמָנה )במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר. אְּוׁשוט ַיּמָ, ְִאּתְ
ָרֵאל ֲּעַפר ַיֲעֹקב וִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ ִריך הוא ְלַאֲחָייא . ּ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ֲעָתא ְדִיּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ִגְלּגוָלא, ֵּמַתָיא ָּהֵני ְדִאְתַהָדרו ּבְ ּ ּ רוָחא ֲחָדא, ּ ֵרין ּגוִפין ּבְ ּּתְ ֵרין ֲאָבָהן, ּ ֵרין ִא, ּתְ ָהןּתְ , ּמָ
ָלן ַעל  ְלּגְ ְלּגוִלין ִמְתּגַ ה ּגִ ּמָ ַמר, ּ ָדא)ודא(ּּכַ ב ְדִאּתְ ֲאָבל ִמי ָמָנה , ְּוָהִכי הוא, ַּאף ַעל ּגַ

ְּוִאיהו ַיְתִקין ּכָֹלא, ֲעַפר ַיֲעֹקב לום, ּ ְּוֹכָלא ְיקום, ְּוָלא ִיְתֲאִביד ּכְ ַמר. ּ דניאל (, ְוָהא ִאּתְ

ֵני ַאְד)יב ים ִמְיׁשֵ ִסְפָרא ְדֲחנֹוך, ַאְדַמת ָעָפר ָהֵני. ַּמת ָעָפר ָיִקיצוּ ְוַרּבִ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ְּכְ ּ ּ ,
ִאיּנון ַאְתָוון  לו ּבְ ּכָ ד ַחְבַרָייא ִאְסּתַ ּּכַ ּ יה)דטסין(ּ ֲאִויָרא ּבֵ , ר''ד פמת''ְּוִאיּנון אע, ּ ּבַ

ַח ֲאִני ֶאת )קהלת ד(ַּהְיינו . ר''ת ָעָפ''ַאְדַמ, ַּהְיינו ּבֵ ָבר ֵמתו ְוׁשַ ּכְ ִתים ׁשֶ ַאְדַמת , ַּהּמֵ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

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

ִבְנָייָנא  ַער ְואֹוַדע ְוָהִכי ָאַמר ּבְ ְנָייָנא)ב''ג ע''ק(ָּעָפר ִאיּנון ַאְתָוון ְוָקָלא ִאּתְ , ָעָפר.  ּתִ
ְנָייָנא. ָעָפר ַקְדָמָאה יה, ַאְדַמת ּתִ ן ִעָקר ַקְדָמָאה ְפסֹוֶלת ְלַגּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתָ ַאְדַמת ָעָפר . ּּ

ְל ָקנו. ָּיִקיצו, ּהוּּכֻ ֵּאֶלה ְדִאּתָ ּ חברייא . א יקיצו כמה דאתמר בספרא דחנוך''ס(. ְּלַחֵיי עֹוָלם, ּ

אינון אתוון טסאן באוירא וקלא ) ר''ד פמת''ואינון אע(ר ''ת עפ''איסתכלו באינון אתוון אדמ
ן והכי אמר הקיצו ורננו שוכני עפר ודא איהו בניינא תניינא דאתתק) א ואכריז''ס(אתער ואודע 

וההוא קדמאה פסולת לגבי תניינא . קדמאה אדמת. בספרא דחנוך בניינא תניינא עפר דאתתקן
ָּדא עֹוָלם .  ַמאן עֹוָלם)דאתתקן והני ישני אדמת עפר כלהו יקיצו אלה דאתתקנו לחיי עולם

עֹוָלם ִדְלֵעיָלא א ְדָהא ָלא ָזכו ְלמהֵר ּבָ ִּדְלַתּתָ ּ ּ ּ ְּוֵאֶלה ְדָלא ָזכו. ּ ּ ַּלֲחָרפֹותוְלִדְראֹון , ּ
ר ֵמָעְלָמא, ַמאי ַלֲחָרפֹות. עֹוָלם ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִיְתַעּבָ ֶּאָלא ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ִביעו ְדַההוא ִסְטָרא, ּהוא ִּאֵלין ַדֲהוֹו ִמּנְ ּ ּ ּ ַאר לֹון, ּ ֵני ָעְלָמא, ָיׁשְ ל ּבְ הֹון ּכָ . ְּלַתְווָהא ּבְ

ל ָדא ַמאן ּגָ ָעְלָמא, ִריםּּכָ א ּבְ ֵעי ְלַאָפׁשָ ַּההוא ְדָלא ּבָ ּ ֵעי ְלַקְייָמא , ּ א בדרגא ''ס(ְּוָלא ּבָ

א)דההוא נהר דאיהו ִרית ַקִדיׁשָ ל ַמה ְדָגִרים, ּ ּבְ ִרים ּכָ ַּעל ָדא ּגָ ְלּגוִלין ְדָקא , ּ ְּוָכל ָהֵני ּגִ ּ
אן ָסָבא)הדא הוא(. ֲּאֵמיָנא ָעָלה ַעד ָהָכא ִתיק.  ַעד ּכָ ְּוַחְבַרָייא ֲהוֹו ,  ִרְגָעא ֲחָדאׁשָ

ְווִהין ן, ִאי ֲהָוה ֵליְלָיא, ִאי ֲהָוה ְיָמָמא, ְוָלא ֲהוֹו ַיְדִעין, ּתָ ּמָ ִאי ָלא , ִאי ַקְייֵמי ּתַ
  .ַקְייֵמי

  א''ו ע''דף ק
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ִנים ַיֲעֹבד )שמות כא(, ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ  ּכִ

ַמר, ְּקָרא ָדא אֹוַכח. 'ִביִעית ְוגֹוּוַבּשְׁ ל ַמה ְדִאּתְ א ֲחֵזי. ַּעל ּכָ ל ְדכוָרא, ּתָ ּּכָ ָקִאים , ּ
ִדיוְקָנא ּּבְ ָעְלָמא ִדְדכוָרא, ּ ּּבְ ִדיוְקָנא. ּ א ָקִאים ּבְ ְּוָכל נוְקּבָ א, ּּ ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּּבְ עֹוד . ּ ּבְ

ִריך הוא  א ּבְ ְּדִאיהו ַעְבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יהְּ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ ִנים ַקְדמֹוִניֹות, ּ ׁש ׁשָ ִאיּנון ׁשֵ ּּבְ ְוִאי , ּ
ְרֵמיה ִמפוְלָחֵניה ִּאֲעָקר ּגַ ּ ִנים, ּּ ׁש ׁשָ ִריך הוא ֵמִאיּנון ׁשֵ א ּבְ ַּיְעָקר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּדָעְלָמא , ְּ

ִּדְדכוָרא ר ָנׁש)א''ד ע''צ(ְוִאְתְמַסר , ּ ית ִסְטִרי, ּ ְלּבַ ְּדִאיהו ִמּשִׁ ִנין, ןּ ית ׁשְ , ִּיְפַלח ֵליה ׁשִ
ִנין  ית ׁשְ ר ִמּשִׁ ּ ִדְלֵעיָלא)קדמוניות(ְוִיְתַעּקָ ן. ּ ּמָ ָעְלָמא , ְלָבַתר ָנִחית ִמּתַ ְוִאְתְמַסר ּבְ

א ְּדנוְקּבָ ְדכוָרא. ּ ָעא ְלַקְייָמא ּבִ ּהוא ָלא ּבָ נוְקָבא, ּּ ָּנִחית ְוַקְייָמא ּבְ א. ּ , ָּאָתאת נוְקּבָ
ִב אן וְלָהְלָאה, ְּוָנְטָלא ֵליה, יִעיתְּדִאיִהי ׁשְ א ִאיהו, ָּהא ִמּכָ ֵּמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ָעא . ּ ָלא ּבָ

ה ְּלַקְייָמא ּבָ ּוְבִפירוָקא ִדיָלה, ּ ּ ּ א, ּ א, ָנִחית ְלַתּתָ ק ְלַתּתָ ִסְטָרא , ְוִאְתָדּבַ ְוִאְתֲאִחיד ּבְ
אן וְלָהְלָאה. ַאֲחָרא ר ֵמָעְלָמא ִדְדכו, ִּמּכָ ִּאְתַעּקָ א, ָראּ ּוֵמָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ , ָהא ִאְתֲאָחד. ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ִאיּנון ֲעָבִדים ְדִאיּנון ִמּסִ ּּבְ ּ יָון ְדָהִכי הוא. ּ א ּכֵ ּתָ ַּהׁשְ ִּאיְצְטִריך ְפָגם, ּ ְ ,
ימו ִדְפָגם יה ְרׁשִ ד ּבֵ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ל ְפָגם ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו, ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּוִמיֹוֵבל וְל, ּּ ָהְלָאה ּּ

ִּאְתַהַדר ְלִגְלּגוָלא ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוָתב ְלָעְלָמא ּכְ  )א אי זכי ואתתקן גרמיה אתבר''ס(. ּ
א ַההוא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ק ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ יר, ּ א. ְוָלא ַיּתִ ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ָּזָכה ָעִביד ּתֹוָלִדין ּבְ ּ ,

יב ְּוֻכְלהו ָרָזא ִדְכּתִ ּ תו)תהלים מה(, ּ ְלֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מוָבאֹות ָלךּ ּבְ ָאה ִאיהו . ּ ְּוַזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]34דף [ -ּ

ן ְוָזֵכי ְלָכך ּקַ ד ִאְתּתָ ִגְלּגוָלא ְדיֹוְבָלא. ְּכַ ְּוִאי ָלא ָזָכה ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ָלא ֲהָוה , ּ ָּהא ִאיהו ּכְ
ִלימו יֹומֹוי, ִּאְתַהַדר ָעְלָמא, ְּוָלא ַאׁשְ ָבא ּבְ ד ּתֹוָל, ְלִאְתַנּסְ ִתיב. ִדיןּוְלֶמְעּבַ ִאם , ַמה ּכְ

ַגפֹו ֵיֵצא ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ּּבְ ָלא . ּ ַההוא ָעְלָמא ּבְ ִּאי ְיִחיָדאי ֵיעול ּבְ , ּתֹוָלִדין) א''ו ע''דף ק(ּ
ַהאי ְדָלא ּבְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ָלא ַזְרָעא, ְוָנַפק ֵמַהאי ָעְלָמא ְיִחיָדאי, ְּוָלא ּבָ ַאְבָנא , ּבְ ָאִזיל ּכְ

קוְסִפיָתא ּ ַההוא ֲאָתר ְדִטָנָרא ַעד, ּּבְ יָפא)א''ע' ק(ּ ּקִ ב רוָחא ,  ּתַ ן וִמַיד ָנׁשַ ּמָ ְּוָעאל ּתַ ּּ
ְּדַההוא ְיִחיָדאי ִביק ִמּנוְקֵביה, ּ ּתְ ְּדָקא ִאׁשְ ּ ִחְוָיא ְדָלא )א''ה ע''צ(, ְוָאִזיל ְיִחיָדאי, ּ ּ ּכְ

אֹוְרָחא ַאֲחָרא ּבְ ר ּבְ יה, ִאְתַחּבָ יב ּבֵ ּוִמָיד ָנַפ. ְּוָנׁשִ יָפאּ ּקִ ּק ִמּגֹו ַההוא ֲאָתר ְדִטָנָרא ּתַ ּ ,
ְלחֹודֹוי ָעְלָמא, ּהוא ּבִ ְטָטא ּבְ ְּוָאִזיל וְמׁשַ ח ָפרֹוָקא ְלָאָתָבא, ּ ּכַ ַּעד ְדָקא ַאׁשְ ְּוַהְיינו . ּ

ַגפֹו ֵיֵצא ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ִּאם ּבְ ָבא, ּ ָעא ְלִאְתַנּסְ   .ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ּתֹוָלִדין, ַּהאי ְדָלא ּבָ
ה הואֲאָב ַעל ִאּשָׁ ֵתיה, ְּדָקא ִאְתְנִסיב, ּל ִאם ּבַ ִאּתְ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ַּההוא , ְוָלא ָיִכיל, ּ

ַההוא ַאֲחָרא ַרך ּכְ ָּלא ִאְתּתָ ַעל , ְוָלא ָנִפיק ְיִחיָדאי, ָּלא ֵייעול ְיִחיָדאי, ְ ֶּאָלא ִאם ּבַ
ה הוא ִריך הוא ָלא ְמַקֵפַח ֲאַגר , ִּאּשָׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְרָייןְּ ל ּבִ ב ְדָלא ָזכו , ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ְבֵני ּתֹו ִעּמֹו, ּבִ ִתיב ְוָיְצָאה ִאׁשְ ִגְלּגוָלא. ַמה ּכְ ְּוַתְרַווְייהו ַאְתָיין ּבְ ָרא , ּ ְוַזְכָיין ְלִאְתַחּבְ
ִמְלַקְדִמין ֲחָדא ּכְ ּּכַ ָתא ִדְתרוִכין. ּ ְּוַהאי ָלא ָנִסיב ִאּתְ ַד, ּ ּתַ ֶּאָלא ַהִהיא ְדִאׁשְ ּ ה ּ ּל ּבָ

ַקְדִמיָתא ֲחָדא, ְּוָלא ָזכו, ּבְ א ִיְזּכו ּכַ ּתָ נון עֹוָבִדין, ַּהּשְׁ ּתֹו , ִּאי ְיַתּקְ ְּוַעל ָדא ְוָיְצָאה ִאׁשְ
ה ְוגֹו)שמות כא(. ִעּמֹו ן לֹו ִאּשָׁ ּ ַאְהָדר ְקָרא ְלִמִלין ַאֲחָרִנין)השתא(. ' ִאם ֲאדֹוָניו ִיּתֵ ּ ,

ּ ְלַההוא ְד)א למלה קדמאה''ס( ָללּ א ּכְ ָלא נוְקּבָ ַּוִיְפרֹוק ֵליה ַההוא , ָּנִפיק ְיִחיָדאי ּבְ ּ
ִביִעית א ְדִאְקֵרי ׁשְ ּדוְכּתָ ּ ִביִעית ִאְקֵרי ֲאדֹוָניו. ּ ל ָהָאֶרץ ִאיהו, ְּוַההוא ׁשְ ִאם . ֲּאדֹון ּכָ
ָּדא ֲאדֹוָניו ָחס ָעֵליה ָמה ְדֲהָוה, ּ ְּוָאִתיב ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא ְיִחיָדאי ּכְ ּ ְוָיִהיב ֵליה ,ּ

ַח ֲאִחיַתת ֲעלֹוי ִדְמִעין ָתא ַהִהיא ְדִמְזּבֵ ִּאּתְ ֲחָדא, ּ ָרא ּכַ ְּוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו . ְוִאְתַחּבְ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ְהֶיה ַלאֹדֶניָה ּכְ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ב. ָּבנֹות ָהִאּשָׁ ְּוַאְתִקין ַההוא ֲאָתר , ְּדָהא ִאי ּתָ

ַחייֹוי ְּדָפִגים ּבְ אִא, ּ א ַקִדיׁשָ ל ָקֵמי ַמְלּכָ ּקונֹוי , ָּנִטיל ֵליה, ְּתַקּבַ ְּוַאְתִקין ֵליה ַעל ּתִ ּ
ׁשוָבה. ְלָבַתר ַעל ּתְ ְּדָהא ָיִרית מֹוְתֵביה, ְּוָדא ִאְקֵרי ּבַ ְּדַההוא ֲאָתר, ּ ְּדַההוא ָנָהר , ּ ּ

ַקְדִמיָתא, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ה ְדֲהָוה ּבְ ְרֵמיה ִמּמַ ְּוַאְתִקין ּגַ א ההוא אתר דפגים ואתקין ליה ''ס(. ּ

על תיקונוי בחיוי אתקבל קמי מלכא קדישא ונטיל ליה לבתר ודא אקרי בעל תשובה דהא אתקין 
א)גרמיה ממה דהוה בקדמיתא ִתיוְבּתָ ן ְוָתב ּבְ ּקַ יָון ְדִאְתּתָ ּ ּכֵ ָּהא ָסִליק ַעל ְתּקוֵניה, ּ ְּדֵלית . ּ

ָעְלָמא ָעְלָמאְוֵלית ַמְפְתָחא, ִּמָלה ּבְ א,  ּבְ ִתיוְבּתָ ַבר ַההוא ְדָתב ּבְ ְּדָלא ּתָ ּ ּ ַמאי ֵיֵצא . ּ
ַגפֹו ַמר. ּּבְ יה, ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ּתו ָרָזא ִאית ּבֵ ַגפֹו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ֵּיֵצא ּבְ  ַעל )משלי ט(, ּּכְ

ֵפי ְמרֹוֵמי ָקֶרת ַּמה ְלָהָתם ִעלוָייא וְסִליקו, ּּגַ ּ ּ ּאוף ָהָכא ִעלוָייא, ּ ּ וְסִליקוּּ ֲאָתר , ּ
א ַסְלִקין ְּדָמֵריהֹון ְדִתיוְבּתָ ּ ן, ּ ּמָ מוִרים ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּתַ ֲּאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ך . ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

א ִתיוְבּתָ יָון ְדָתב ּבְ ּּכֵ ל ֵליה ַוַדאי ִמָיד, ּ ִריך הוא ְמַקּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

  ב''ו ע''דף ק
ֵניָנן ׁשוָבהֵּלית ִמָל, ּתָ י ּתְ ָעְלָמא ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּה ּבְ ל , ּּ ִריך הוא ְמַקּבֵ א ּבְ ּוְלֹכָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

א ָהא ִאְזָדַמן ָלֳקְבֵליה ֹאַרח ַחִיים. ַּוַדאי ִתיוְבּתָ ב ּבְ ְּוִאי ּתָ ּ ּ ב ְדָפִגים ַמה , ּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ן, ְּדָפִגים ּקַ ְּוֹכָלא ִאְתַהַדר ַעל ְתּקו, ּּכָֹלא ִאְתּתָ ּ יה , ֵּניהּ ַמה ְדִאית ּבֵ ְּדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ
ותו . צבאות יעץ ומי יפר דא איהו רזא סתימא' קמי קודשא בריך הוא קרי ביה כי יי(, אֹוָמָאה

כד קודשא בריך הוא אומי אומאה לא אומי אלא אם לא יעביד תיובתא דהא לית פתגמא 
א )עבדין תיובתא שלימתאדקיימא קמי תיובתא ועל כלא מכפר קודשא בריך הוא כד  ּ קוְדׁשָ

ל ִריך הוא ְמַקּבֵ ּּבְ יב, ְ ְנָיהו ְוגֹו'  ַחי ֲאִני ְנֻאם ְיָי)ירמיה כב(, ִּדְכּתִ י ִאם ִיְהֶיה ּכָ ּוְכִתיב ' ּּכִ
ְתבו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶזה ֲעִריִרי ְוגֹו)ירמיה כב( ּ ּכִ ִתיב. 'ּ א ּכְ ִתיוְבּתָ ּוָבַתר ְדָתב ּבְ ּ דברי הימים (, ּ

נֹו ְוגֹו )א ג ְזִרין ְוִדיִנין', ּוְבֵני ְיָכְנָיה ָאִסיר ּבְ ה ּגִ ּמָ ר ּכַ ּבַ אן ִדְתׁשוָבה ִמּתְ ִּמּכָ ה , ּ ְוַכּמָ
ָלִאין ְדַפְרְזָלא ְלׁשְ א, ּׁשַ י ְדִתיוְבּתָ ְּוֵלית ַמאן ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ ִתיב. ּּ  )ישעיה סו(, ְּוַעל ָדא ּכְ

י ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְּוָיְצאו ְוָראו ּבְ יּ ִעים ּבִ י. ּם ַהפֹוׁשְ עו ּבִ ר ָפׁשְ ֲּאׁשֶ ִתיב, ּ ֶּאָלא , ָלא ּכְ
י ִעים ּבִ ָעאן ְלָאָתָבא, ַּהפֹוׁשְ ּוְלִאְתַנֲחָמא ַעל ַמה ְדָעְבדו, ְּדָלא ּבָ ּ יָון . ּ ֲאָבל ּכֵ

ְּדִאְתַנֲחמו ִריך הוא, ּ א ּבְ ל לֹון קוְדׁשָ ָּהא ְמַקּבֵ ך. ְּ ִגין ּכַ ר ָנׁש ָדא, ְּבְ ב ַאף ַע, ּּבַ ל ּגַ
יה ע ּבֵ ְּדָפׁשַ ַאְתָרא ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְוָפִגים ּבְ ּ ל ֵליה, ְּוָתב ְלַקֵמיה, ּ , ְּוָחס ָעֵליה, ְּמַקּבֵ

ִריך הוא  א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ל , ָּמֵלא ַרֲחִמין ִאיהו) ב''ו ע''דף ק(ְּ ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמים ַעל ּכָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , עֹוָבדֹוי יו)תהלים קמה(ּכְ ל ַמֲעׂשָ ִעיֵרי .  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ֲּאִפילו ַעל ּבְ ּ

ִּאי ָעַלְייהו ָמאטון ַרֲחמֹוי. ְּועֹופֹוי ָמאטון ַרֲחמֹוי א, ּ ֵני ָנׁשָ ן ַעל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדַיְדִעין , ּכָ
ְבָחא ְלָמאֵריהֹון מֹוְדָעאן ְלׁשָ ּתְ ְּדַרֲחמֹוי ָמאטון ָעַלְייהו, ְוִאׁשְ ּ ָראן ָעַלְייה, ּ ְּוַעל ָדא . ּוְוׁשָ

ים ְיָי)תהלים קיט(, ָּאַמר ָדִוד ָפֶטיך ַחֵייִני' ָ ַרֲחֶמיך ַרּבִ ִמׁשְ ּּכְ ָ ִּאי ַעל ַחָייִבין ָמאטון . ּ ּ
ִאין, ַרֲחמֹוי ן ַעל ַזּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ֵעי ַאְסָווָתא. ּכָ ֵאִבין, ֶּאָלא ַמאן ּבָ ּוַמאן , ִּאיּנון ָמאֵרי ּכְ

ֵאִבין ּן ִאיּנון ַחָייִביןִּאֵלי. ִּאיּנון ָמאֵרי ּכְ ָעאן ַאְסָווָתא ְוַרֲחֵמי, ּ ִריך , ִּאיּנון ּבָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
יה, ּ ָעַלְייהו)רחמי(ּהוא  ִביִקין ִמּנֵ ְּדָלא ְיהֹון ׁשְ ְייהו, ּ ַלק ִמּנַ ְּוִאיהו ְדָלא ִאְסּתָ ּ ִּויתובון , ּ ּ

ִריך הוא. ָּלֳקְבֵליה א ּבְ ד ְמָקֵרב קוְדׁשָ ּּכַ יִמיָנא , ְּ ָמאָלא ָדֵחי, ְּוַכד ָדֵחי. ְמָקֵרבּבִ ׂשְ . ּּבִ
ֲעָתא ְדָדֵחי ּוְבׁשַ ְטָרא ָדא ָדֵחי. ְיִמיָנא ְמָקֵרב, ּ ִּמּסִ ְטָרא ָדא ְמָקֵרב, ּ ּוִמּסִ א , ּ ְּוקוְדׁשָ

ְייהו ִביק ַרֲחמֹוי ִמּנַ ִריך הוא ָלא ׁשָ ּּבְ ּ ְ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֶדֶר)ישעיה נז(ַמה ּכְ ְ ַוֵיֶלך ׁשֹוָבב ּבְ ְתֵריה. ך ִלּבֹוּ ּוְכִתיב ּבַ ְּדָרָכיו , ּ

ֵלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו ָּרִאיִתי ְוֶאְרָפֵאהו ְוַאְנֵחהו ַוֲאׁשַ ּ ּ ְַוֵיֶלך ׁשֹוָבב. ּ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ
ְּדַחָייִבין ַעְבִדין ְייהו, ּ ָאְרָחא ְדִלּבַ ָזדֹון ְדַאְזִלין ּבְ ל ַמה ְדַעְבִדין ּבְ ּּכָ ּ ּ ְבִדין ְוַאֲחָרִנין ַע, ּ

הו ַהְתָרָאה ָעאן ְלַצְייָתא לֹון, ּּבְ א. ְוָלא ּבָ ְתיוְבּתָ ֲעָתא ְדָתִבין ּבִ ׁשַ ּּבְ ְוַנְטִלין ָאְרָחא , ּ
א ָּטָבא ִדְתיוְבּתָ ָלא. ָּהא ַאְסָווָתא ְזִמיָנא ָלֳקְבַלְיהו, ּ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ִּאי ַעל ַחָייא , ַהׁשְ
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א ִדְקָרא. ַמר ְקָראּאֹו ַעל ֵמַתָייא ָא, ָאַמר ְקָרא ְּדָהא ֵריׁשָ , ְוֵסיָפא. ָּלאו ִאיהו ֵסיָפא, ּ
א א ִדְקָרא. ָּלאו ִאיהו ֵריׁשָ ְּוסֹוֵפיה ַאְחֵזי ַעל ֵמַתָייא. ַּאְחֵזי ַעל ַחָייא, ֵּריׁשָ , ֶּאָלא. ּ

ַחייֹו,  ָאַמר)א רישא דקרא''ס(ְקָרא  עֹוד ְדַבר ָנׁש ִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ְֶלך ׁשֹוָבב ַּוֵי, ְּוָהִכי הוא, ּ

ֶדֶרך ִלּבֹו ִגין ְדֵיֶצר ָהַרע ְדֵביה, ּבְ ּּבְ ּ יה, ּ ף ּבֵ ּקַ יף ְוִאְתּתָ ּקִ ְוָלא , ְּוַעל ָדא ָאִזל ׁשֹוָבב, ּּתַ
א ְתיוְבּתָ ֵעי ְלָאָתָבא ּבִ ִריך הוא ָחֵמי ָאְרחֹוי. ּּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִביׁש, ְּ ָלא , ְּדָקא ַאְזִלין ּבְ ּבְ

א ִריך הואָּאַמר קוְד, ּתֹוַעְלּתָ א ּבְ ּׁשָ יֵדיה, ְ ֲּהָדא הוא , ֲּאָנא ִאְצְטִריְכָנא ְלַאְתְקָפא ּבִ
ָחׁשֹוָכא)וארפאהו(, ִּדְכִתיב ְדָרָכיו ָרִאיִתי ֵעי ְלֵמיָהב ֵליה , ּ ְדָקא ַאְזִלין ּבְ ֲּאָנא ּבָ

ַּאְסָווָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאְרָפֵאהו ִריך הוא ִאיהו ָאִעי, ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה ָאְרֵחיה ְּ ִלּבֵ ּל ּבְ ּ
ָמֵתיה א ְוַאְסָווָתא ְלִנׁשְ ִּדִתיוְבּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ְוַאְנֵחהו, ְּוַאְנֵחהו. ּ ְ ֵלך )שמות לכ(ּכְ

ר. ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֹאַרח ֵמיׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּאְנִהיג ֵליה קוְדׁשָ ּ יָדא , ְּ ַמאן ְדַאְתִקיף ּבִ ּּכְ
ֵלם ִנחוִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו. ּיה ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכאְוַאְפֵק, ְּדַאֲחָרא ַּוֲאׁשַ ָּהא ִאְתָחֵזי ְדִמיָתא , ּ

ַּוַדאי ֵמיָתא ִאיהו,  ִאין)אלא(, ִּאיהו ַחִיין ְדהֹוִאיל , ּ ְּוַקְייָמא ּבַ ּ אלא דאיהי איהו וקיימא (ּ

ע)בחיין והואיל ֵלם ִנחו. ֵמיָתא ִאְקֵרי, ּ ְוִאיהו ָרׁשָ ַּמהו ַוֲאׁשַ ֶּאָלא . ִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליוּּ
א ֵני ָנׁשָ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּדֵכיָון ְדָעאל ִמי, ְּ ִנין וְלָהְלָאה''ּ , ּג ׁשְ

יה  ָּפִקיד ִעּמֵ ֵרין ַמְלָאִכין ְנטוִרין ְדַנְטֵרי ֵליה)ב''ה ע''קס, ב''ד ע''בראשית קמ(ּ ּ ּתְ ּ ַחד , ּ
יה ר. ָּמאֵליהְוַחד ִמּשׂ, ִּמיִמיּנֵ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ יה, ּכַ ִּאיּנון ַחָדאן ּבֵ ּ ּ ,

ֶחְדָוה יה ּבְ ִקיפו ִעּמֵ ְּוִאּתָ א, ַּמְכְרָזן ָקֵמיה ְוַאְמִרין, ּ ָּהבו ְיָקר ְלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ְוַכד ָאִזיל . ּּ
ֹאַרח ָעִקימו ָלן ָעֵליה, ּּבְ ִּאיּנון ִמְתַאּבְ א . ן ִמֵניהּוִמְתַעְבָר, ּ יה קוְדׁשָ יָון ְדַאְתִקיף ּבֵ ּּכֵ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ר, ְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִתיב, ְּוַאְנִהיג ֵליה ּבְ ֵדין ּכְ ֵלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו, ּכְ . ַּוֲאׁשַ
ַקְדִמיָתא ֵלם ִנחוִמים לֹו ּבְ ַּוֲאׁשַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדִאיהו ִאְתְנַחם ַעל ַמה ְדָעַבד ּבְ ּ ְוַעל ַמה , ּ

א ּתָ א, ְּדָעַבד ַהׁשְ ְתיוְבּתָ ן ְוַלֲאֵבָליו. ְּוָתב ּבִ ָלן , ּוָבַתר ּכֵ ִּאיּנון ַמְלָאִכין ַדֲהוֹו ִמְתַאּבְ ּ
יה ד ִאְתֲעָברו ִמּנֵ ָּעֵליה ּכַ ּ ֲהֵדיה, ּ א ְדִאְתַהָדרו ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ָּהא ַוַדאי ִנחוִמים ְלָכל ִסְטִרין, ּ ּ .

א ִאיהו ַחי ַוַדאי ּתָ ְּוַהׁשְ ּ.  
ָכל ִסְטִרין ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ַחי ּבְ ָּאִחיד ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְּוֵכיָון ְדָאִחיד ּבְ ּ ֵדין ִאְקֵרי , ּ ּכְ

ׁשוָבה ַעל ּתְ ָרֵאל)ב''ב ע''נשא קכ(, ּּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ׁשוָבה אוף ָהִכי ִאְקֵרי, ּ ְדָהא ּכְ ּּתְ ְּוִאיהו . ּ
ׁשוָבה ִאְקֵרי ַעל ּתְ ׁש, ּרוְוַקְדָמֵאי ָאְמ. ּּבַ ׁשוָבה ַמּמָ ַעל ּתְ ֲּאִפילו ַצִדיִקים , ְּוַעל ָדא. ּּבַ ּ ּ

מוִרים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד ׁשוָבה עֹוְמִדים, ּּגְ ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ   .ּּבְ

 



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ
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א ָאַמר ָ ְלך ְלַבְדך ָחָטאִת)תהלים נא(, ָּדִוד ַמְלּכָ יִתי ְוגֹוָּ ֵעיֶניך ָעׂשִ ְָלך ', ָי ְוָהַרע ּבְ

ְָלַבְדך ַָמאי ְלך ְלַבְדך, ּ ִגין ְדִאית חֹוִבין, ֶּאָלא. ָּ ִריך הוא , ּּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְּדָחֵטי ּבַ ּ ְּ

א א. ְוִלְבַני ָנׁשָ ִריך הוא, ְּוִאית חֹוִבין ְדָחָטא ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ְּוָלא ְלקוְדׁשָ ִבין ְוִאית חֹו. ְּ
א ְלחֹודֹוי ְוָלא ִלְבִני ָנׁשָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדָחֵטי ְלקוְדׁשָ ּ א)אחרא(. ְּ ָחב , ּ ָדִוד ַמְלּכָ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א, ְּ יָמא ָהא . ְוָלא ִלְבֵני ָנׁשָ ָּחב ַההוא ) א''ז ע''דף ק(ְוִאי ּתֵ
ַבע ְעָלהַּמאן ְדָאֵתי, ְוָתֵניָנן, ּחֹוָבה ְדַבת ׁשֶ ְרעוָתה ָאְסָרה ַעל ּבַ ָתא ּבִ ּ ַעל ֶעְרָוה ִאּתְ ּ ּ ,

ִריך הוא, ְּוָחב ְלַחְבֵריה א ּבְ ְּוָחב ְלקוְדׁשָ ָּלאו ָהִכי הוא ְדַההוא ְדַאּתְ ָאַמר. ְּ ּ ּ ָרא . ּ ֶהיּתֵ ּבְ
ְּוָדִוד ִדיֵליה ָנַקט, ֲהָוה ְעָלה, ּ ְּוֵגט ֲהָוה ָלה ִמּבַ ָהִכי ֲהָוה ְּד, ְַעד ָלא ֵיַהך ִלְקָרָבא, ּ

ָרֵאל ֵתיה, ִּמְנֲהָגא ְדָכל ִיׂשְ ט ְזַמן ְלִאּתְ ְּדַיֲהִבין ּגֵ ל ְדָנִפיק ֵחיָלא, ּ ְּוֵכן ָעֵבד אוִרָיה . ּּכָ ּ
ַבע ּוְלָבַתר ְדָעַבר ְזַמן ַוֲהַות ְפטוָרא ְלֹכָלא. ְלַבת ׁשֶ ּ ּ ָּנַטל ָלה ָדִוד, ּּ ל . ּ ָרא ָעַבד ּכָ ּוְבֶהיּתֵ
ּוְבִאסוָרא ֲהָוה, ֵלא ָלאו ָהִכיְּדִאְלָמ. ַּמה ְדָעַבד ִריך הוא , ּ א ּבְ ְבָקה קוְדׁשָ ָּלא ׁשַ ְּ

יה יב ְלַסֲהדוָתא. ְּלַגּבֵ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּתֹו)שמואל ב יב(, ּ ַבע ִאׁשְ ת ׁשֶ . ּ ַוְיַנֵחם ָדִוד ֵאת ּבַ
ּתֹו ִהיא ַּסֲהדוָתא ְדִאׁשְ ּתֹו, ּ ּוַבת זוגֹו ֲהַות, ַּוַדִאי ִאׁשְ יהְּדִאְז, ּ ַנת ְלַגּבֵ ַּדּמְ ִּמיֹוָמא , ּ

ִרי ָעְלָמא ורזא דמלתא מלכותא דלעילא דאיהו אתעביד רגלה רביעא למרכבתא עלאה (. ְּדִאְתּבְ

ַבע )ואתקרי בת שבע על אבן אחת שבע עיניים ּ ָהא ַסֲהדוָתא ְדָלא ָחב ָדִוד חֹוָבה ְדַבת ׁשֶ ּ ּ ּ
ְדָקאְמַרן ּוַמה ִהיא חֹוָבה ְדָחב. ּכִ ְלחֹודֹוי )אלא(, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ . ְוָלא ְלַאֲחָרא, ְּ

ֵני ַעּמֹון ֶחֶרב ּבְ ְּדָקַטל ְלאוִרָיה ּבְ ּ ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה ַוֲאֹדִני יֹוָאב, ּ ׁשַ ְּוָלא ַקְטֵליה ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ,
ְּדָהא ָדִוד ֲהָוה ִרּבֹון ָעֵליה ּ יב,  ְוָקָרא אֹוַכח)ועל יואב(, ּ מֹות )גשמואל בכ(, ִּדְכּתִ ּ ֵאֶלה ׁשְ

ר ְלָדִוד ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ר ְליֹוָאב, ַהּגִ ֲעָתא, ְולא ֲאׁשֶ ֶחֶרב , ְּוֹלא ַקְטֵליה ַהִהיא ׁשַ ְּוַקְטֵליה ּבְ
ֵני ַעּמֹון י)מלכים א טו(, ְּולא ִנְמָצא ִאּתֹו ָדָבר, ְוָקָרא ָאַמר. ּבְ ְדַבר אוִרָיה ַהִחּתִ ּ ַרק ּבִ ּ .

ְּדַבר אוִרָיהּבִ, ַּרק ְלָמעוֵטי ָקא ָאֵתי אוִרָיה, ּ ְּוָלא ּבְ ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְואֹותֹו , ְּ
ֵני ַעּמֹון ֶחֶרב ּבְ ִני ַעּמֹון, ָהַרְגּתָ ּבְ יה ִחְוָיא ָעִקים, ְוָכל ֶחֶרב ּבְ ִּדיוְקָנא , ֲּהָוה ָחִקיק ּבֵ ּּ

ְּוִאיהו ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדְלהֹון, ְּדַדְרקֹון א. ּ ִריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ּ ּבְ ָּיָהַבת ֵחיָלא ְלַההוא , ְ
ּקוץ א דכיון דחרב בני עמון אתגבר ההיא שעתא על אוריה כמה תוקפא תקיף ההוא חויא ''ד(. ּׁשִ

ֵני ַעּמֹון ְלאוִרָיה)עקימא ֲעָתא ְדָקְטלו ּבְ ִגין ִדְבׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ יה, ּ ָרֵאל ִעּמֵ ִני ִיׂשְ יִאין ִמּבְ , ְּוַסּגִ
ַה ר ּבְ ּבַ ֵני ַעּמֹוןְוִאְתּגַ ֲעָתא ֶחֶרב ּבְ ף ַהִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה , ִהיא ׁשַ ּקַ ְקָפא ִאְתּתָ ה ּתֻ ּמָ ּּכַ

ּקוץ   .ּׁשִ
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יָמא אי, ְוִאי ּתֵ ּאוִרָיה ָלא ֲהָוה ַזּכָ י, ּ יב ָעֵליה אוִרָיה ַהִחּתִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ּ ּ , ָלאו ָהִכי. ּ
ָאה ֲהָוה ָמא ְדַאְתֵריה ֲהָוה ִחּתִ, ַזּכָ ֶּאָלא ִדׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . יּ ח )שופטים יא(ּכְ  ְוִיְפּתָ

ְלָעִדי ַּעל ׁשום ַאְתֵריה ִאְתְקֵרי ָהִכי, ַהּגִ ּ.  
י ְדַבר אוִרָיה ַהִחּתִ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ר ַעל ַמֲחִנה ֱאֹלִהים, ּ ּבָ ֵני ַעּמֹון ִאְתּגַ ּקוץ ּבְ ְּדׁשִ ּ ,

ְרָיָתא ְדָדִוד ְּדַמּשִׁ ׁש ִדְלֵע, ּ ִּדיוְקָנא ַמּמָ ּ ְרָיָתא . ּיָלא ֲהוֹוּּ ֲעָתא ְדָפִגים ָדִוד ַמּשִׁ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ּ ּ
ְרָיָתא ַאֲחָרא, ָּדא ָּפִגים ְלֵעיָלא ַמּשִׁ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ּ ָ ְלך ְלַבְדך )תהלים נא(, ּ ָּ

ְָלַבְדך. ָחָטאִתי יה. ְוָלא ְלַאֲחָרא, ּ ָּדא ֲהָוה ַההוא חֹוָבה ְדָחב ְלַגּבֵ ּ ּ ְדַבר ְּוָדא הוא ּבִ. ּ
ּאוִרָיה ֵני ַעּמֹון. ּ ֶחֶרב ּבְ   .ְּוָדא הוא ּבְ

ִתיב י ְיָי)דברי הימים ב טז(, ּכְ ָכל ָהָאֶרץ'  ּכִ  )א''ח ע''ויחי רמ(ִּאֵלין , ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ
ה ְמׁשֹוְטִטים'  ֵעיִני ְיָי)זכריה ד(ּוְכִתיב . ּנוְקִבין ִּאֵלין ְדכוִרין, ֵהּמָ ּ . ּיּנוןְוָהא ְיִדיָען ִא, ּ

יִתי)תהלים נא(ָּדִוד ֲאַמר  ֵעיְניך ָעׂשִ ֵעיֶניך. ָ ְוָהַרע ּבְ ֵעי ֵליה, ָּבְ ִּלְפֵני ֵעיֶניך ִמּבָ ֶּאָלא . ָ
ֵעיֶניך ַההוא ֲאָתר ְדַחְבָנא, ָּאַמר ָדִוד, ַָמאי ּבְ ּּבְ ֵעיֶניך ֲהָוה, ּ ְּדָהא , ַּדֲהֵויָנא ָיַדע. ָּבְ

ָנא לֹון, ִמין ָקָמאיְּוַקְיי, ֵָעיְניך ֲהוֹו ְזִמיִנין ּבְ , ְוַעַבְדָנא, ֲּהֵרי חֹוָבא ְדַחְבָנא, ְוָלא ַחׁשַ
ָאן ֲאָתר ֲהָוה ֵעיֶניך, ּבְ   .ָּבְ

ְפֶטך ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרך ּתִ ְצַדק ּבְ ְָלַמַען ּתִ ָ ך, ּ ְְוֹלא ְיֵהא ִלי ִפְתחֹון ֶפה ְלֵמיָמר ַקּמָ ּ א . ּ ּתָ
ל אוָמָנא, ֲחֵזי ד ַמִליל, ּּכָ או, ּּכַ ָּמֻנֵתיה ַמִלילּּבְ א ֲהָוה. ּ ִדיָחא ְדַמְלּכָ ָּדִוד ּבְ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ

ַצֲעָרא א, ְּדֲהָוה ּבְ י ַמְלּכָ יָון ְדֲהָוה ַקּמֵ ב ִלְבִדיחוֵתיה, ּּכֵ ּּתָ ָמה ְדֲהָוה, ּ ִגין ְלַבְדָחא , ּּכְ ּּבְ
א   .ְלַמְלּכָ
ָחֵנ)תהלים כו(, ֲאָנא ֲאֵמיָנא, ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ָאַמר ִני' ִני ְיָי ּבְ ְּוַאּתְ ָאַמְרּתְ ְדָלא , ְוַנּסֵ

ִנְסיֹוָנך ְִאיכול ְלַקְייָמא ּבְ ּ ָדְבֶרך, ָהא ָחְבָנא. ּ ְצַדק ּבְ ְָלַמַען ּתִ ְִויֵהא ִמיָלך ְקׁשֹוט, ּ ּ ,
ְּיֵהא ִמָלה ִדיִלי ְקׁשֹוט, ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָחְבָנא ֵריַקְנָיא, ּ ִּויֵהא ִמיָלך ּבְ ְ א ְדַחְב, ּ ּתָ , ָנאַּהׁשְ

ִגין ְדֶלֱהֵוי ִמיָלך ְקׁשֹוט ְּבְ ּ ְָיִהיְבָנא ֲאָתר ְלַצְדָקא ִמיָלך, ּ ּ ך ֲעִביְדָנא, ּ ִגין ּכַ ְלַמַען , ְּבְ
ְפֶטך ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרך ּתִ ְצַדק ּבְ ָּתִ ָ ַּאְהָדר ָדִוד ְלאוָמנוֵתיה. ּ ּ ּ ּ ְּוָאַמר ּגֹו ַצֲעֵריה ִמִלין , ּ ּ

א ִּדְבִדיחוָתא ְלַמְלּכָ ּ.  

  ב''ז ע''דף ק
ֵניָנן ָּלאו ָדִוד ִאְתָחֵזי ְלַההוא עֹוָבָדא, ּתָ ְּדָהא ִאיהו ָאַמר, ּ י ָחַלל )תהלים קט(, ּ  ְוִלּבִ
י  ִקְרּבִ א , ֲּאָבל ָאַמר ָדִוד. ָּהִכי הוא) ב''ז ע''דף ק( )אנקיד חלל כבר הוה חלל בקרבי(ּבְ ִלּבָ ּבְ

ֵרין ֵהיָכִלין ַחד ָדָמא, ִאית ּתְ ּוְבַחד רו, ּּבְ ַּההוא ַחד ְדַמְלָייא ָדָמא, ָחאּ ּ יה ִדיוָרא , ּ ּּבֵ ּ ּּ
י ָלאו ָהִכי. ְלֵיֶצר ָהָרע ְּדָהא ֵריָקן ִאיהו, ְוִלּבִ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ָיֲהִבית ִדיוָרא ְלָדָמא ּבִ ּּ ,

יה ֵיֶצר ָהָרע ְכָנא ּבֵ י ַוַדאי ָחַלל ִאיהו, ְּלׁשַ ְּוִלּבִ ָלא ִדיוָרא , ּ ּּבְ א)א דמא''נ(ּּ יׁשָ  ְוֵכיָון , ּבִ
ְּדָהִכי הוא ָּלא ִאְתֲחֵזי ָדִוד ְלַההוא חֹוָבה ְדָחב ֶאָלא, ּ ּ ּ ִגין ְלֵמיָהב ְפִתיחו ְדפוָמא , ּ ּּבְ ּ ּ ּ
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ְּלַחָייַבָיא ְּדֵיְמרון, ּ ְתיוְבָתא, ּ א ָחב ְוָתב ּבִ ָּדִוד ַמְלּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ל , ְּ ּכָ
א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ן ׁשְ ּכֵ ִעים ְדָרֶכיך ְוַחָטִאים )תהלים נא(ְּוַעל ָדא ָאַמר . ׁשֶ ָדה פֹוׁשְ ּ ֲאַלּמְ ָּ

ֵּאֶליך ָיׁשובו ּ ָ.  
ַמֲעֵלה ַהֵזיִתים עֹוֶלה ובֹוֶכה ְוֹראׁש לֹו ָחפוי ְוהוא )שמואל ב טו(, ּוְכִתיב ּ ְוָדִוד ֹעֶלה ּבְ ּ ּ ּ
ְרֵמיה ָנזוף, ף ֲהָוהָּנזו, ֶּאָלא. ְוָיֵחף ֲאַמאי, ֹּראׁש לֹו ָחפוי. ְהֹוֵלך ָיֵחף ָּעֵבד ּגַ ָלא , ּ ְלַקּבְ

א יה ד. ֹעְנׁשָ א ֲהוֹו ְרִחיִקין ִמּנֵ ָאה ַעְבָדא ְדָהִכי ָפַלח ְלָמאֵריה. ַאּמֹות' ְּוַעּמָ ַּזּכָ ּ ּּ ,
חֹוֵביה מֹוָדע ּבְ ּתְ ֵליָמָתא, ְּוִאׁשְ ְתיוְבָתא ׁשְ ְּלָאָתָבא ִמֵניה ּבִ ּ.  

א ֲחֵזי יר ֲהָוה, ּתָ ָראַּמה ְד, ַיּתִ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ין ְדָעְברו ָעֵליה ַעד , ָּעַבד ֵליה ׁשִ ל ַעְקּתִ ִּמּכָ ּ ּ
ְּוָלא ָאִתיב ָדִוד ָלֳקְבֵליה ִמָלה ְדָהִכי ֲהָוה ֵיאֹות ֵליה, ַּההוא יֹוָמא ּ ּ ָפרו , ּּ ּוְבָדא ִאְתּכַ ּּ

ָלא. חֹובֹוי ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ְלִמיד ָחָכם ֲהָוה, ַהׁשְ ְמִעי ּתַ יהְוָח, ׁשִ יָאה ֲהַות ּבֵ , ְּכְמָתא ַסּגִ
י ָדִוד ל ַמה ְדָעַבד, ֲּאַמאי ָנִפיק ְלַגּבֵ ְּוָעִביד ֵליה ּכָ ֶּאָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ֲהָוה ִמָלה. ּ ּ ,

יה ִמָלה ָדא ִלּבֵ ְּוָאִעיל ֵליה ּבְ ּ א ְדָדִוד. ּּ ְּוָכל ָדא ְלתֹוַעְלּתָ ְּדָהא ַההוא ְדָעַבד ֵליה . ּ ּ ּ ּ
ְמִעי ְרָמ, ׁשִ ֵליָמָתאּגַ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ּא ֵליה ְלֵמיָתב ּבִ י, ּ ְתִבירו ַסּגִ יה ּבִ ְּוָתַבר ִלּבֵ יד , ּ ְואֹוׁשִ

יִאין ִריך הוא, ִּדְמִעין ַסּגִ א ּבְ יה ֳקָדם קוְדׁשָ ִּמּגֹו ִלּבֵ ּ י )שמואל ב טז(, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ְּ  ּכִ
ְּדָהא ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַאֲח, ָיַדע. ָּאַמר לֹו ַקֵלל' ְיָי   .ָּרא ָנַחת ִמָלהּ

ֵרין ִפּקוִדין ּּתְ ֵריה, ּ ֹלֹמה ּבְ ָּפִקיד ָדִוד ִלׁשְ ּ ְמִעי, ַּחד ְדיֹוָאב, ּ ַאר , ְּוַחד ְדׁשִ ִעם ׁשְ
ִּפּקוִדין ְדָפִקיד ֵליה ּ ּ יב: ְּדיֹוָאב. ּ ה ִלי )מלכים א ב(, ִּדְכּתִ ר ָעׂשָ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ  ְוַגם ַאּתָ

ן ְצרוָיה לֹמה ָלא ֲהָוה ֵליה ְלִמְנַדע, ה ְסִתיָמא ֲהָוהִּמָל. ּיֹוָאב ּבֶ ְּדֲאִפילו ׁשְ ּ ּ ְוָלא ָיַדע , ּּ
ִגין ְדָיְדעו ַאֲחָרִנין ֶּאָלא ּבְ ּ ֵלי , ּ ֹלֹמה)ליה(ִאְתּגְ ה ָיַדְעּתָ , ְּוַעל ָדא ָאַמר.  ִלׁשְ ְוַגם ַאּתָ

ַּמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ָלך ְלִמְנַדע. 'ְוגֹו ְּ.  
ְמִעי ִתיב: ְּדׁשִ ָרא, ּכְ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ך ׁשִ ה ִעּמְ ך. ְָוִהּנֵ ה ִעּמְ ך , ַָמאי ְוִהּנֵ ין הוא ִעּמְ ַָזּמִ ּ

ִדיר ך יֹוָאב. ַרּבֹו ֲהָוה, ּתָ ה ִעּמְ ך ָלא ָאַמר ַעל יֹוָאב ְוִהּנֵ ָוְבִגין ּכַ ְ ְמִעי ָדא. ּ , ֲּאָבל ׁשִ
ִדיר יה ּתָ ַכח ִעּמֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ך, ּ ה ִעּמְ   .ָָאַמר ְוִהּנֵ

ַלח ַלםַּוִיׁשְ ְירוׁשָ ֵנה ְלך ַבִית ּבִ ְמִעי ַויֹאֶמר ּבְ ֶלך ַוִיְקָרא ְלׁשִ ּ ַהּמֶ ָ ְּ ָּאן הוא ָחְכְמָתא . ּ
ַהאי א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ָעַבד. ְּדׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ח, ּ ּגַ ים , ּוְלָכל ִסְטִרין ַאׁשְ ְּדָהא ַחּכִ

ְמִעי לֹמה, ֲהָוה ׁשִ ֵעיָנא ְדִיְסֵג, ְוָאַמר ׁשְ ְמִעיּּבְ ַאְרָעא ַעל ְידֹוי ְדׁשִ ְוָלא , ּי אֹוַרְייָתא ּבְ
ִּיפוק ְלַבר ּ.  

ָחְכְמָתא לֹמה ּבְ ח ׁשְ ּגַ ּּתו ִמָלה ַאֲחָרא ַאׁשְ יב, ּ ּ ֹיֵצא ָיצֹוא וְמַקֵלל)שמואל ב טז(, ִּדְכּתִ ּ .
ֵרי ִזְמֵני י, ַמאי ֹיֵצא ָיֹצא ּתְ ַּוֵיֵצא ַוְיַקֵלל ַסּגִ י , ָאהַחד ְיִצי, ּ ֶאָלא)ליה(. ּ ְּדָנַפק ִמּבֵ

י ָדִוד א ְלַגּבֵ ַל ם, ְוַחד ְיִציָאה. ִּמְדָרׁשָ ְּדָנַפק ִמְירוׁשָ י ַעְבדֹוי ְדִמית ָעלֹוי, ּ ְּלַגּבֵ ְיִציָאה . ּ
א י ַמְלּכָ י ַעְבִדין, ֲחָדא ְלַגּבֵ ְנָייָנא ְלַגּבֵ לֹמה. ִּויִציָאה ּתִ רוַח , ְּוָכל ָדא ָחָמא ׁשְ ח ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ
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ְנָייָנא, אּקוְדׁשָ יֹום ֵצאְתך, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ַּההוא ְיִציָאה ּתִ ָּיַדע ְדִביִציָאה , ְָוָהָיה ּבְ
ָעָפר ַמהו)שמואל ב טז(. ָּימות ּ ְוִעַפר ּבֶ ָעָפר ֲהָוה. ּ א ּבֶ י ַאּבָ ֹלֹמה ְלַגּבֵ י . ָאַמר ׁשְ ְלַגּבֵ

ַמָיא ְמִעי ּבְ יֹום ֵצאְתך ְוָעַב, ּׁשִ יב ְוָהָיה ּבְ ִָדְכּתִ ְוָהָכא , ָעָפר ָהָתם. ְרּתָ ֶאת ַנַחל ִקְדרֹוןּ
ֹלֹמה. ַּמָיא ְרַווְייהו ָדן ׁשְ ּּתַ ּסֹוָטה, ּ ְּלֶמֱהֵוי ָעָפר וַמָיא ּכַ י , ּ ְּלַמאן ְדַאְסִטין ָאְרָחא ְלַגּבֵ
  .ֲאבֹוי

ִתיב  ְיָי. ּ ְוהוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת)מלכים א ב(ּכְ ַבע לֹו ּבַ  ֵלאֹמר ִאם 'ּוְכִתיב ָוֶאּשָׁ
ָחֶרב ָחֶרב. ֲָאִמיְתך ּבֶ א ֲהָוה. ַמאי ּבֶ ְמִעי ִטְפׁשָ ְּדִאילו ָהִכי אֹוֵמי ֵליה, ְּוִכי ׁשִ ּ ְּדָלא , ּּ

ֶחֶרב ָלא ִגיָרא ִאין. ֵייָמא ּבְ ֲחִנית אֹו ּבְ   .ֲאָבל ּבַ

  א''ח ע''דף ק
ֵרין ִמִלין ָהָכא ֶּאָלא ּתְ ֵריה ְדנוָנא, ַחד ָאַמר ַיּנֹוָקא. ּ ּּבְ ּ א ַההוא ּ ) א''ח ע''דף ק(ּ ַרּבָ

ָקׂשֹוי ָסְלִקין ְלרום ֲעָנִנין ְּדַקׂשְ א. ּ ֵעי ְלאוָמָאה, ּאֹוָמָאה ְדָדִוד ַמְלּכָ ד ֲהָוה ּבָ ַּאִפיק , ּּכַ
א ִדיֵליה ֲּחְרּבָ ִליָפן, ּ ָמא ּגְ ן ֲהָוה ָחִקיק ׁשְ ן אֹוֵמי, ְּדַתּמָ ְמִעי. ְוַתּמָ יב , ְְוָכך ָעִביד ְלׁשִ ִּדְכּתִ

ַבע לֹו ַבְיָיָוֶא ָחֶרב' ּשָׁ ָמאי ֲהָוה אֹוָמָאה ָדא. ֵָלאֹמר ִאם ֲאִמיְתך ּבֶ ָחֶרב. ּּבְ א בהאי ''ס(. ּבֶ

ָחֶרב אֹוֵמי)חרב דשמא קדישא חקיק ביה אומי ּוִמָלה ַאֲחָרא.  ּבֶ ֹלֹמה, ּ ְקָלָלה , ָאַמר, ָּדן ׁשְ ּבִ
א י ַאּבָ ִמִלין, ָאָתא ְלַגּבֵ יה, ּּבְ ָּהא ִמִלין ְלַגּבֵ פֹוָרׁש ַקְטֵליה, ּ ם ַהּמְ ּוְבׁשֵ ָחֶרב, ּ . ְולא ּבֶ

ֹלֹמה ָהִכי ּוְבִגין ָדא ָעַבד ׁשְ ּ.  
ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ְּדֵכיָון ְדאֹוֵמי ֵליה ָדִוד, ַהׁשְ ּ ּ ְּדִאְתָחֵזי ְדָהא , ֲּאַמאי ַקְטֵליה, ּ ּ
ֲעִליָלה ֲהָוה א ופוָמא ָלא ֲהוֹו, ּאֹוָמָאה ָדא ּבַ ְּדָהא ִלּבָ ּ ֲחָדאּ ֶּאָלא ַוַדאי ָדִוד ָלא .  ּכַ ּ ּ

ִלין ּכָֹלא, ְוָהא ְיִדיָעא, ַּקְטֵליה ְייִפין ְדגוָפא ְמַקּבְ ל ׁשַ ּּכָ ּ ָלא ֲאִפילו , ּ א ָלא ְמַקּבְ ְּוִלּבָ ּ
ֲעָרא חוָטא ְדֵניָמא ְדׂשַ ּּכְ ּ א ֲהָוה. ּ א ִלּבָ ָלא, ָּדִוד ַמְלּכָ יל ַמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ֵליה ְלַקּבְ ְּוָקּבִ ּ, 

ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב)מלכים א ב(, ּ ה לֹו ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ִרים , ְּותו.  ְוָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ ְּדָהא ִאיָלָנא ּגָ
ִחְוָיא   .ְלֶמֱהֵוי ָנִטיר ְונֹוֵקם ּכְ

ִתיב  ָנה עֹוָלה לא ִתְרֶצה)תהלים נא(ּכְ י לא ַתְחפֹוץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ ִּזְבֵחי ֱאלִהים רוַח . ּ ּכִ
ָרה ֵלב ִנ ּבָ ה ֱאלִהים לא ִתְבֶזהִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ י לא ַתְחפֹוץ ֶזַבח. ׁשְ ֵעי , ּּכִ ְוִכי ָלא ּבָ

ָנא ִריך הוא ְדִיְקְרבון ָקֵמיה ָקְרּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָנא, ְּ י ַחָייַבָיא ָקְרּבְ ְּוָהא ִאיהו ַאְתִקין ְלַגּבֵ ּ ּ ,
ֵפר ְלהו חֹוַבְייהו ְּדִיְקְרבון ְוִיְתּכַ ּ ּ ֶּאָלא ָדִוד. ּּ ָמא ֶדֱאלִהים ָאַמרּ ָנא ָלא , ּ ְלָקֵמי ׁשְ ְוָקְרּבָ

ָמא ֶדֱאֹלִהים ָמא דיו, ְּקָרִבין ִלׁשְ י ִדיָנא . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ֶּאָלא ִלׁשְ ְּדָהא ְלַגּבֵ ּ
ָיא ִמַדת ַהִדין ַּקׁשְ ָנא, ּ יב. ָלא ְמָקְרִבין ָקְרּבְ ם ָקְרּבָ)ויקרא א(, ִּדְכּתִ י ַיְקִריב ִמּכֶ ן  ָאָדם ּכִ

ָמא ֶדֱאלִהים)א''ע' ויקרא ה(ְוָלא ', ַלְיָי. 'ַלְיָי ן ִמְנָחה ַלְיָי. ּ ִלׁשְ ֶזַבח . 'ְוִכי ַתְקִריב ָקְרּבָ
ָלִמים ַלְיָי. 'ּתֹוָדה ַלְיָי   .'ֶזַבח ׁשְ
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ך ְוְבִגין ּכַ א, ּ יָון ְדָדִוד ַמְלּכָ י ֱאֹלִהים ָאַמר, ּּכֵ ב. ְלַגּבֵ י ֹלא , ְִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ּכִ
ָנה עֹוָלה לא ִתְרֶצהַת ָמא ָדא ָלא ְמָקְרִבין. ְּחפֹוץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ ְּדָהא ִלׁשְ ֶּאָלא רוַח , ּ ּ

ָרה ּבָ ָרה. ִנׁשְ ּבָ יב ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ִּדְכּתִ ָנא ֶדֱאלִהים. ּ א, ֲּעִציבו, ָּקְרּבְ ּוְתִבירו ְדִלּבָ ּ ּ .
ך ְוְבִגין ּכַ א, ּ יׁשָ ְ ֲעִציבו ִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה,ַּמאן ְדָחַלם ֶחְלָמא ּבִ ִמַדת ֱאלִהים , ּ ְּדָהא ּבְ ּ

ְּוֶזַבח ְדִמַדת ִדיָנא, ַּקְייָמא ּ ָרה, ּ ּבָ ֲּעִציבו ִאְצְטִריך ְורוַח ִנׁשְ ְתֵייה , ְּ ְּוַההוא ֲעִציבו ִמּסְ ּ ּ
א יׁשָ ְלָטא ִדיָנא ֲעלֹוי, ְלֶחְלָמא ּבִ ְּדָהא ֶזַבח ְדִאְתָחֵזי ְלִמַדת. ְּוָלא ׁשַ ּ ַאְקִריב , ּ ִדיָנאּ

  .ָּקֵמיה
ה ֱאֹלִהים לא ִתְבֶזה ר ְוִנְדּכֶ ּבָ א ֵלב ְדִאיהו , ַמאי ֹלא ִתְבֶזה, ֵלב ִנׁשְ ָלל ְדִאיּכָ ִּמּכְ ּ ּ

ֶאה. ִאין. ּבֹוֶזה ַּהְיינו ֵלב ְדִאיהו ּגֵ ּ ַגּסות רוָחא, ּ ֵּלב ּבְ ַּהְיינו ֵלב ְדִאיהו ּבֹוֶזה, ּ ּ ֲאָבל ֵלב , ּ
ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   .ה ֱאלִהים לא ִתְבֶזהִנׁשְ

ַל ם ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ֵּהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון ּתִ ּ ִּאְתָחֵזי ְדָהא ִטיבו , ַמאי ֵהִטיָבה. ָ ּ
ה א ֵהִטיָבה ַעל ַההוא ִטיבו, ִּאית ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּ א , ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ַדל  ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ ּּבְ ּ א ְלֵעיָלאְ י ַמְקְדׁשָ ִבְנַין ּבֵ ּּבְ ַען)א''א ע''ויקרא רכ(ַעד , ּ ַּההוא ,  ּכְ
ְנָין, ֲּהָטָבה ְדָרצֹון ְרָייא ַעל ַההוא ּבִ ְכַלל, ָּלא ׁשַ ּתָ ֲעָתא . ְּוַעל ָדא ָלא ִאׁשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ

ַער ְּדָרצֹון ִדְלֵעיָלא ִיּתְ ּ ְנ, ּ ֵּייִטיב ְוַיְדִליק ְנהֹוִרין ְדַההוא ּבִ א, ָיןּ ְּדֲאִפילו , ְּוַההוא ֲעִביְדּתָ ּּ
ַּמְלָאִכין ִדְלֵעיָלא א)לא(ָּלא ֵייְכלון , ּ י ַמְקְדׁשָ ַההוא ּבֵ ָלא ּבְ ּכְ ּ ְלִאְסּתַ ַההוא , ּ ְּוָלאו ּבְ

ְנָין א. ּבִ י ַמְקְדׁשָ ּוְכֵדין ּבֵ ְכַלל, ּ ּתָ   .ְוָכל עֹוָבָדא ִאׁשְ

  ב''ח ע''דף ק
ַלם ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ַען, ּּתִ א ַעד ּכְ י ַמְקְדׁשָ ִבְנַין ּבֵ ַדל ּבְ ּתַ ְּוִכי ִמן יֹוָמא ְדִאׁשְ ּ ָלא , ּ

ָנה לֹון ָנה)או(. ּבָ ַען ָלא ּבָ ַל ם ַעד ּכְ ה , ּ ִאי חֹומֹות ְירוׁשָ ּמָ א ַעל ַאַחת ּכַ י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ
ה ִריך הוא. ְוַכּמָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ל עֹוָבדֹוי, ּ עֹוָבֵדי ְד, ּכָ ר ָנׁשָּלאו ּכְ ד . ּבַ א ּכַ ֵני ָנׁשָ ּבְ

א א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ נו ּבֵ ּּבָ א, ּ ַקְדִמיָתא ָעְבדו ׁשוֵרי ַקְרּתָ ּּבְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּוְלַבּסֹוף ָעְבדו ּבֵ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא א ּבְ ָנא ָעַלְייהו, ּׁשוֵרי ַקְרּתָ ִגין ְלַאּגָ ְנָייָנא ְדֵביָתא, ּּבְ ּוְלָבַתר ּבִ ִריך. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ 

ַקְדִמיָתא, ּהוא ָלאו ָהִכי א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֶּאָלא ּבָ ַמָיא, ּוְלַבּסֹוף, ּ ד ָיִחית ֵליה ִמּשְׁ ּּכַ ּ ,
ְּויֹוִתיב ֵליה ַעל ַאְתֵריה א, ּ ַל ם ְדִאּנון ׁשוִרין ְדַקְרּתָ ֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ֵדין ִיּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
לֹום ַקְדִמיָתא)לים נאתה(, ָּאַמר ָדִוד ָעָליו ֲהׁשָ ּ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך ֶאת ִציֹון ּבְ ּוְלָבַתר , ָ

ְבֶנה  ַל ם) ב''ח ע''דף ק(ּתִ   .ּחֹומֹות ְירוׁשָ
ִריך הוא, ָהָכא ִאית ָרָזא א ּבְ ל עֹוָבִדין ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ַקְדִמיָתא ַאְקִדים ַההוא , ְּ ּּבְ ּ

ּוְלָבַתר מֹוָחא ִדְלגֹו, ִּדְלַבר א ֲחֵזי.  ָלאו ָהִכיְוָהָכא, ּ ל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדָעִביד , ּתָ ּּכָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוַאְקִדים ַההוא ִדְלַבר, ְּ ּ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ּוְבעֹוָבָדא ַההוא , ּמֹוָחא ַאְקִדים ּבְ ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵוי, ִּדְלַבר ל ְקִליָפה ִמּסִ ְּדָהא ּכָ ָרא ַאֲחָרא ְוָתִדיר ִסְט, ּומֹוָחא ִמן מֹוָחא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]42דף [ -ּ

א י ְוַאְגִדיל ְוָנִטיר ִאיּבָ ַּאְקִדים ְוַרּבִ י. ּ יָון ְדִאְתַרּבֵ  ְוָיִכין )איוב כז(, ַּזְרִקין ֵליה ְלַבר, ּּכֵ
ׁש ע ְוַצִדיק ִיְלּבַ ּ ְלַצִדיָקא )א''א ע''עקב רע(ּוְמָבְרִכין , ְּוַזְרִקין ְלַהִהיא ְקִליָפה, ָרׁשָ

ִב, ֲאָבל ָהָכא. ְּדָעְלָמא אּבְ ְּנָייָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ר ֵמָעְלָמא, ּ א ִיְתַעּבָ יׁשָ ָלא , ְּדִסְטָרא ּבִ
ְּדָהא מֹוָחא וְקִליָפה ִדיֵליה ֲהֵוי, ְִאְצְטִריך ּ ּ יב ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך , ַּאְקִדים מֹוָחא. ּּ ִָדְכּתִ ּ

ַקְדִמיָתא ַלם, ֶּאת ִציֹון ּבְ ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ ּוְלָבַתר ּתִ ְּדִאיִהי , ּחֹוָמה ִדְלַברַהִהיא . ּ
ׁש, ְּקִליָפה ִּדיֵליה ִהיא ַמּמָ יב. ּ ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי)זכריה ב(, ִּדְכּתִ חֹוַמת ֵאׁש ' ּ
א. ָסִביב יׁשָ   .ֲאִני ְוָלא ִסְטָרא ּבִ

ָרֵאל ִּעָלָאה ְדָעְלָמא, ִּאיּנון מֹוָחא, ִיׂשְ ַק. ּ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ְסִליקו ּבְ ין , ְדִמיָתאִּיׂשְ ַעּמִ
ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדִאיּנון ְקִליָפה, ּ ּ ַּאְקִדימו, ּ יב. ּ ּ ְוֵאֶלה )בראשית לו(, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְַהּמְ ְ ִריך . ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְוַזּמִ ּ
ָלא ְקִליָפה, ְּדָמא מֹוָחאְלַאְק, ּהוא יב. ּּבְ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה לא ְקִליָפה. ּמֹוָחא ָקִדים ִלְקִליָפה, ּּתְ ב ְדמֹוָחא ְיקום ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַּמאן הוא , ּ
יה יט ַיָדא ְלֵמיָכל ִמּנֵ ְּדיֹוׁשִ ִגין, ּ ֹבא ֲאֵליֶהם ּ ְדָכל אֹוְכ)ירמיהב(, ּבְ מו ָרָעה ּתָ ָּליו ֶיְאׁשָ

  .'ְנֻאם ְיָי
ַההוא ִזְמָנא ְחפֹוץ ִזְבֵחי ֶצֶדק)תהלים נא(, ּּבְ ִגין. ּ ָאז ּתַ ֵדין, ּבְ ר ּכָֹלא , ְּדָהא ּכְ ִּיְתַחּבָ

ִחּבוָרא ֲחָדא ָכל ְתּקוֵניה, ּּבְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ִּויֵהא ׁשְ ִלים. ּ ָנא ֶלֱהֵוי ׁשְ ' ְיָיַל, ּוְכֵדין ָקְרּבְ
ָנא. ֱאלִהים ר ְלקֹוְרּבָ א ֱאלִהים ָלא ִאְתַחּבָ ּתָ יה, ְּדַהׁשְ ר ּבֵ ְּדִאְלָמֵלא ִאְתַחּבָ ָמה , ּ ּכַ

ן ּמָ ָרא ּתַ ֱּאֹלִהים ְיַסְלקון אוְדִנין ְלִאְתַחּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ דֹול )תהלים פו(, ֲּאָבל ּבְ י ּגָ  ּכִ
ה ֱאלִהים ְלַבֶד ה ִנְפָלאֹות ַאּתָ ה ְועֹוׂשֶ   .ְוֵאין ֱאֹלִהים ַאֲחָרא. ָךַּאּתָ

ִתיב ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכְ ִדי )דברים לב(, ּ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאלִהים ִעּמָ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ ּ
י)ראו עתה( י ֲאִני ֲאִני הוא ַסּגִ ּ ְראו ּכִ ה, ּ ֶּאָלא ְדָלא ֲהָוה ֹקֶדם ָלֵכן. ַמאי ַעּתָ ְּוַההוא , ּ

ִריך הואָּאַמר קו. ִזְמָנא ִליֲהֵוי א ּבְ ְּדׁשָ ה ְראו, ְ ְדַמת , ַּעּתָ יְכלון ְלֶמיֱחֵמי ִמּקַ ַּמה ְדָלא ּתֵ ּ
  .ְּדָנא

י ֲאִני ֲאִני ֵרי ִזְמִני ֲאַמאי, ּכִ ן ֱאֹלִהים, ֶּאָלא ְלַדְייָקא. ּתְ ּמָ ֶּאָלא הוא, ְּדָהא ֵלית ּתַ ּ .
ה ִזְמִנין ּמָ ַמר ֲאִני ִזְמָנא ֲחָדא, ְּדָהא ּכַ ירְוָלא , ְּדִאּתְ ן ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַיּתִ ּמָ ֲאָבל . ַוֲהָוה ּתַ

ִדי א ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ּתָ ל ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתֲעָבר, ַּהׁשְ ְוַדְייָקא , ְּדָהא ּכָ
  .ֲאִני ֲאִני

ְטָרא ַאֲחָרא, ֲּאִני ָאִמית ַוֲאֲחֶיה א מֹוָתא ֲהַות ִמּסִ ּתָ אן וְלָהְלָאה, ַעד ַהׁשְ  ֲאִני ,ִּמּכָ
אן ִדְבַההוא ִזְמָנא, ָּאִמית ַוֲאֲחֶיה ִּמּכָ ל ִאיּנון ְדָלא ַטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּּכָ ּ יה . ּ ִּמּנֵ

ֵהא לֹון מֹוָתא ָעְלָמא . ֲאַמאי. )מיד(ְוָיִקים לֹון , ּתְ ַאר ֵמַההוא זוֲהָמא ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
ָלל א, ּכְ עֹו, ִויֵהא ָעְלָמא ַחְדּתָ ִריך הואּבְ א ּבְ ְּבֵדי ְידֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ג ''קי' דברים כו' תנינן י(. ְּ
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י'  ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ְוגֹו)שמות כא( )א''ו ע''שייך לעיל ק( )ב''ע ָמה . ֹלא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ּכְ
ֵדין ָפִגים ֵליה ְפִגימו ַמר ּכְ ְּדִאּתְ ּ ּּ ַגפֹו ָיֹבא. ּ ַגפֹו, ִּאם ּבְ ַּמהו ּבְ ֵניָנן. ּ ַת, ּתָ , ְּרּגומֹוּכְ

ְלחֹודֹוי ֵניָנן. ֵּיאֹות הוא. ּבִ ל ָעְלָמא, ֲאָבל ָהא ּתָ ָפא ֲחָדא, ָלא ָקִאים, ּכָ ֶּאָלא ַעל ּגַ ּ ,
  .ְּדִלְוָיָתן
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 ] בשנה125יום [סדר הלימוד ליום ז שבט 
א, ְּוָרָזא ָדא ֲעָתא ְדַקְייָמא ְדַכר ְונוְקּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ָרא לֹו, ּּ א ּבָ ִּדְדַכר ְונוְקּבָ ִריך ּ א ּבְ ְן קוְדׁשָ ּ

ּוְבָכל ַמה ְדַאְזִלין, ּהוא ִריך הוא ְדכוָרא, ָּעְלָמא ִמְזְדַעְזָע, ּ א ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדִסֵרס קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
א ן ַית נוְקּבָ ין ָעְלָמא, ְּוִצּנֵ ְטׁשִ דבר אחר ומאן (, ְּוַעל ָדא ָלא ַעְבִדין ּתֹוָלִדין. ֲהוֹו ְמַטׁשְ

ַגפֹו ָיֹבא)דלא עביד תולדין בגפו ָפא, ּ ִאם ּבְ חֹות ַההוא ּגַ ּּתְ . ְּדָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין ָעאל, ּ
ַגפֹו ֵיֵצא, ְוהֹוִאיל ְוֵכן ן ִאְתַדָחא, ּּבְ ָלל, ְלַתּמָ ְוִאְתֲדָחא ְוִאְטִריד , ְוָלא ָעאל ְלַפְרּגֹוָדא ּכְ

ַגפֹו ֵיֵצא. ֵּמַההוא ָעְלָמא ַגפֹו ֵיֵצא ַוַדאי, ּּבְ ּּבְ ּ.  
א ֲחֵז ִתיב, יּתָ ּ ֲעִריִרים ָימותו)ויקרא כ(, ַמה ּכְ א)כתיב(ֲעִריִרים , ּ ָלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּכְ ּ .

ָרָזא ִדְדכוָרא ָעאל ּּבְ א ִיפוק, ּ ּוְבָרָזא ְדנוְקּבָ ּ ּ ַהאי. ּּ ַהאי, ָעאל ּבְ ְּוִיפוק ּבְ ְּוַהאי ִאיהו . ּ
ַההוא ָעְלָמא, ֲאָתר יה ּבְ ק ּבֵ ְּדָקא ִאְתָדּבַ ּ ּ ֵעי ְדֵיעֹול ְּדָהא , ּ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא, ָּקֵמיה ְרֵמיה ּבְ ַּמאן ִדְמָסֵרס ּגַ ּ.  

  א''ט ע''דף ק
א ֲחִזי ָנא, ּתָ ֲּהוֹו ְמָקְרִבין ָקֵמיה ִסרוָסא) א''ט ע''דף ק(ְּדָלא . ִמן ָקְרּבְ ְּוַאִפיקו ֵליה, ּ ּ ּ ,

ְּדָלא ִיְתָקִרב ְלָקֵמיה ֲעׂשו)ויקרא כב(, ַמרּוָפִקיד ְוָא, ּ ּ וְבַאְרְצֶכם ֹלא ּתַ ְּוֵכן ְלָדֵרי ָדִרין . ּ
ְרָיין ָעְלָמא, ָּאִסיר ְלָסרוֵסי ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ל ִסרוָסא. ְּ ְּדָהא ּכָ ְּדִסְטָרא , ּ

ַדל. ַּאֲחָרא ִאיהו ּתָ ְּוִאי ִאיהו ִאׁשְ ָתא, ּ ָעא, ִדיןְוָלא ָעִביד ּתֹוָל, ְוָנִסיב ִאיּתְ ְוַאף , ְוָלא ּבָ
ָתא ב ְדִאית ֵליה ִאיּתְ ַּעל ּגַ ָעאת, ּ ָלא , ְּוָעאל ְלַההוא ָעְלָמא, אֹו ִאי ִהיא ָלא ּבָ ּבְ

ִתיב, ּתֹוָלִדין ה הוא. ַמה ּכְ ַעל ִאּשָׁ חו ְלֹפַעל ְידֹוי ְדָמאֵריהֹון, ִּאם ּבַ ּגָ ְּוָלא ַאׁשְ ְוָיְצָאה , ּ
ּתֹו ִעּמֹו ִּאיהו ֵיעו, ִאׁשְ ַגפֹו ִדְדכוָראּ ּל ּבְ ּ נוְקָבא, ּ ָמה . ְּוִאיִהי ּבְ ַגפֹו ֵיֵצא ּכְ ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ּּבְ ּ

ַמר ּּכָֹלא ַעל ְתּקוֵניה, ְּדִאּתְ ּ ּ.  
ה ן לֹו ִאּשָׁ ַמר, ִאם ֲאֹדָניו ִיּתֶ ָמה ְדִאּתְ ל ָהָאֶרץ, ִאם ֲאֹדָניו, ּּכְ ָּדא ִאיהו ֲאדֹון ּכָ ּ .

ה ן לֹו ִאּשָׁ ָתאְּד, ֵמָהָכא, ִיּתֶ ְרׁשוָתא ְדַבר ָנׁש ַקְייָמא ְלֵמיָסב ִאּתְ ָּלאו ּבִ ּ כלא (ֶּאָלא . ּ

ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות)'ז פלס מאזני משפט יי''משלי ט ה. ּ ּכָֹלא ּבְ ן לֹו ִאּשָׁ ְּדָהא ָלאו , ִיּתֶ
ְרׁשוֵתיה ִאיהו ּּבִ ּ ַּהִהיא ְדָלאו ִדיֵליה. ּוַמאן ִאיִהי. ּ ּ ַנת ְלַגּבֵ, ּ . ּוַמאן ִאיִהי, ּיהְּוָלא ִאְזַדּמְ

ַרֲחֵמי, ַּהִהיא ַדֲהַות ְזִמיָנא ְלַאֲחָרא ָּדא ִאְתְייִהיַבת ֵליה, ְּוָנִטיל ָלה, ְּוַאְקִדים ַהאי ּבְ ּ ,
ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת ֵליה ִריך הוא ָחֵמי ֵמָרִחיק. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָתא, ְּ ִּדְזִמיַנת , ְוָחֵמי ְלַהִהיא ִאּתְ

ָעְלָמאְּלַאָפָקא ּתֹוָלִדין  ַרֲחֵמי. ּבְ ְוָזַרע , ְוָעִביד ִאיִבין, ְּוִאְתְייִהיַבת ֵליה, ַּאְקִדים ַהאי ּבְ
ָתא , ַזְרָעא ִאּתְ ּ ְדָלאו ִדיֵליה)א בגנתא''ס(ּבְ ּ ך, ּ ִגין ּכָ ְהֶיה ַלאֹדֶניָה, ְּבְ ה ִויָלֶדיָה ּתִ , ָהִאּשָׁ

ְּוהוא ֵיֵצא ְבַגפֹו ָנא. ּ ה ִא, ִאי ַעְנָייא ִמְסּכְ ּמָ ֵריַקְנָיאּכַ ַדל ּבְ ּתָ ּׁשְ ד , ּ ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ָּלָאה ְוִאׁשְ
א ְדָלאו ִאיִהי ִדיֵליה, ֵּפיִרין ִגְנּתָ ּּבְ ּ ֵריַקְנָיא, ּ   .ְּוָנַפק ּבְ
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ִעָדִנין , ָסָבא ָסָבא ַרְגָליך ָדֵחי ְלַתְרָעא, ּ ִאֵלין)א בעניינין''נ(ּבְ ָּלא ֲהֵוית ּבְ ַמאן , ְ ּכְ
ַאְרָעא ּבְ ִכיב ּבְ ָּלא ּתוְקָפאְּדׁשָ י, ּ א ַסּגִ ְּדָהא ִאְתֲחָלׁש וֵמָחְלׁשָ ַרְגלֹוי, ְּדָלא ָיִכיל, ּ . ָּדֵחי ּבְ

ְתַקף ָסָבא ְדַחל, ִאּתְ ָנא. ְוָלא ּתִ ֵריַקְנָיא, ָהא ַעְנָייא ִמְסּכְ ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ . ֵאיָמא ֲאַמאי, ּ
א ַאֲחָרא ְדָלאו ִדיֵליה ִגְנּתָ ִגין ְדָזַרע ּבְ ִּאי ּבְ ּ ּ א )א אבל הכא''ס(ִאי ָהִכי . ֵיאֹות, ּ ּ קוְדׁשָ

ה א ְלִמְזַרע ּבָ ְנּתָ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ַההוא ּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדָהא ִאיהו ָלא ָנִטיל ָלה, ְ ּ א . ּ ֶּאָלא ּתָ
ֵריַק ִדיָנא ִאיּנון ְוָלא ֲהֵוי ִמָלה ּבְ ְלהו ּבְ ִריך הוא ֲעִביד ּכֻ א ּבְ ל ִמִלין ְדקוְדׁשָ ֲּחֵזי ּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ְנָיא ְּ

ָאר  ׁשְ ין ָלאו ָהאי ּכִ ה ֵפיִרין ְוִאיּבִ ָתא ְוָעַבד ּבָ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ִאּתְ א ּבְ ָּהאי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָאה ִאיָלָנא  ָהאי ָעְלָמא ְלַאְסּגָ ַתָדל ּבְ ֵני ִגְלגוָלא ְוָלא ָדֵמי ָמאן ְדִאׁשְ  )א ולא יכיל''ס(ּּבְ
ָאה וְלִאׁשְ ָעא ְלַאְסּגָ א ְּלָמאן ְדָלא ּבָ ְדָלא ְוַאֲעָקר ְוַאִפיל ַטְרִפין ְדִאיָלָנא ְוַאְזָער ִאיּבָ ּּתָ ּ

ִּדיֵליה ּ.  
ָתא ַּהאי ַדֲאֹדָניו ָיִהיב ֵליה ִאּתְ ד ִאיִבין, ּ ִגין ְלֶמְעּבַ ִגין , ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ָּהא ִאׁשְ

ָאה ִאיָלָנא ך ֵלית ֵליה. ְוָלא ָיִכיל, ְלַאְסּגָ ל ּכַ ַּזְכָיין ּכָ ּ ְדִאי )א דבנין גם כן לית ליה''ס(, ְ
ְדָקא ֵיאֹות ָאה ּכְ ִגְלּגוָלא, ֲהָוה ַזּכָ ב ּבְ ִתיב)כאבנא בקוספיתא(, ָּלא ֲהָוה ּתָ , ּ ְדָהא ּכְ

נֹות)ישעיה נו( ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶכם ּבְ ּ ְוָנַתּתִ א ְדָלא . ּ ּתָ ְּוַהׁשְ
א, ָזָכה ִריך הוא ָחֵמיּקוְדׁשָ ּ ּבְ ַדל ְוָלא ָיִכיל, ְ ּתָ ְּדָהא ִאׁשְ ה, ַהאי, ּ ן לֹו ִאּשָׁ , ֲאדֹוָניו ִיּתֶ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא. ּּכְ א ּבְ ְּוֵכיָון ְדָחס ָעֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַרֲחֵמי, ְּ ִריך , ְּוָיַהב ֵליה ּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַקְדִמיָתא ֵבי ִמִדיֵדיה ּבְ ּהוא ּגַ ּ ּה ְדָגַרע ַההוא ַמּבוָעאְוָנִטיל ַמ, ּ ּ ך, ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ה , ּ ָהִאּשָׁ

ְהֶיה ַלאֹדֶניָה ּוְלָבַתר ֵייתוב, ִויָלֶדיָה ּתִ ְרֵמיה, ּ ֵדל ַעל ּגַ ּתָ ְּוִיׁשְ ְרעֹוֵניה, ּ לוֵמי ּגִ ְּלַאׁשְ ַעד . ּ
  .ָּהָכא ָרָזא ִדְקָרא

ּתָ, ַּאּתְ ֲאַמְרּתְ ַעל ָדא, ָסָבא ָסָבא ְחּת ֲעָלך, ַּדלִּדְבֵריָקְנָיא ִאׁשְ ּגַ , ְְוָלא ַאׁשְ
ָמה ַדֲאַמְרּתְ ִּדְבֵריָקְנָיא ַאּתְ ָאִזיל ּבְ ְְדָהא ְקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרך, ּ ְנָייָנא , ּ ל ּבִ ְּדָסִתיר ּכָ

א ּתָ א ִלְרעוָתך, ְּדָבִנית ַעד ַהׁשְ ְטָטא ַיּמָ יב ְדַאְנּתְ ְמׁשַ ְְוַאת ָחׁשִ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּ יב. ּ , ִּדְכּתִ
י ְוגֹוְוִאם ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ   .' ָאֹמר ֹיאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבּתִ

  ב''ט ע''דף ק
ֲעֵביד, ָלֵאי ֵחיָלא, ִאי ָסָבא ָסָבא ְבּת ְדָלא ִליֲהֵוי ַמאן ְדָרִדיף ֲאַבְתָרך, ַמה ּתַ ְָחׁשַ ּ ּ ,

ַתר ּכָֹתָלא, ְָהא ַהאי ָקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרך ַאָיָלה ּבְ, ְוָנִפיק ִמּבָ ְּמַדֵלג ִדלוִגין , ַחְקָלאּּכְ ּּ ּ
יק ָלך, ְֲאַבְתָרך ֵליַסר ִדילוִגין ָדִליג ֲאַבְתָרך ְוַאְדּבִ ְּתְ ְ ּ ּ יד ָסָבא, ּּ ְעּבִ א ִאית . ַמה ּתַ ּתָ ַהׁשְ

ֵחיָלך ָרא ּבְ ּבְ ְָלך ְלִאְתּגַ יף ֲהֵוית ַעד יֹוָמא. ְ ּקִ ר ּתַ יּבָ ֲּהֵוי ָדִכיר יֹוָמא , ָסָבא ָסָבא. ְּדָהא ּגִ
א)ב'' עז''צ( ד ְזַרְעָנא פֹוִלין, ּ ְדַתְלּגָ ִני , ּּכַ ה ּגוְבִרין ּבְ ּמָ ַּוֲהוו ּכַ , ֵחיָלא) ב''ט ע''דף ק(ּ

ְלחֹוָדך, ְָלֳקְבָלך יִפין, ְְוַאְנּתְ ּבִ ּקִ ְבִרין ּתַ ֵליָסר ּגַ ֵני ֵחיָלא, ָנַצְחּתְ ּתְ ְייהו , ּבְ ְּדָכל ַחד ִמּנַ ּ
  .ַּעד ָלא ֵייכול, ָקִטיל ַאְרָיא
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ֵליַסר ּגוְבִרין ָנַצְחּתְִאי  ְּלִאינון ּתְ הו ֵחיָלא, ּ ֵליָסר ְדֵלית ּבְ ָּהֵני ּתְ ֶּאָלא ִמִלין, ּ ַעל , ּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִתיב. ַאַחת ּכַ ד ִדיָנא . ָאֹמר ֹיאַמר ּכְ ִריך הוא ָאְרֵחיה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ָתא ְלַא. ְּלֹכָלא ד ָמָטא ִזְמָנא ְדַהאי ִאּתְ ר זוֵגיה ַמה ָעִביד ָקִטיל ְלֵדיןּּכַ ָחא ּבַ ּכְ ּׁשְ ּ ,
ר זוָגא ְּוָנִטיל ָלה ַההוא ּבַ ּ ְלחֹודֹוי ְיִחיָדָאה, ּ   .ְּוִאיהו ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ּבִ

ֵטיה ִדְקָרא, ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ְפׁשָ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּכִ ּ ּ ירוָתא , ְוִאם ָאֹמר. ּּ ׁשֵ ּּבְ
ִנין ית ׁשְ ִנין,  יאַמר,ְּדׁשִ ית ׁשְ סֹוָפא ְדׁשִ ִביָעָאה, ּּבְ ד , ְּדָהא ִאי ָאַמר, ַּעד ָלא ֵיעול ׁשְ ּכַ

ִביָעָאה יֹוָמא ַחד ִמּשְׁ ִּאיהו ֲאִפילו ּבְ ֵטִלין, ּּ ִתיב. ַמאי ַטְעָמא. ִּמלֹוי ּבְ עֹוד , ָהֶעֶבד ּכְ ּבְ
ְּדִאיהו ֶעֶבד ִתיָתָאה, ּ א ׁשְ ּתָ ׁשַ ירוָתא ְד. ּבְ ׁשֵ ָּאַמר ּבְ ִניןּ ית ׁשְ סֹוָפא , ׁשִ ְוָלא ָאַמר ּבְ
ִנין ית ׁשְ לום הוא, ְּדׁשִ ָּלאו ּכְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ֵרי ִזְמִני ָאֹמר ֹיאַמר, ּ   .ּתְ

ָתא, ְוָהָכא ַהאי ִאּתְ עֹוד ְדִאיהו ּבְ ּּבְ י , ּ ָכל )א''ד ע''ויקרא רמ(ַאְסּגֵ ּ ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּבְ ּ
א ַקִדיׁשָ, יֹוָמא י ַמְלּכָ ַרֲחֵמי, אְּלַגּבֵ ירוָתא ּבְ ָמה ְדֲהָוה ׁשֵ ּּכְ ַרֲחֵמי, ּ , ָּהִכי הוא סֹוָפא ּבְ

ַקְדִמיָתא. ְּוָדא הוא ָאֹמר ֹיאַמר ַרֲחֵמי, ֱאמֹור ּבְ ד ַאְקִדים ּבְ ל . ּּכַ סֹוָפא ְוִיְתַקּבֵ ֹיאַמר ּבְ
ַרֲחֵמי ּוַמה יֹאַמר. ּבְ י ֶאת ֲאדֹוִני. ּ ִגין ָדא, ָאַהְבּתִ ִּדּבְ יא, ּ ּו ִדְצלֹוִתיןּוִבְסּגִ ָּרִחים ֵליה , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָני , ַאְתִקין עֹוָבדֹוי. ְּ י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ ְוָאַמר ָאַהְבּתִ
י יל ֵליה. ֹלא ֵאֵצא ָחְפׁשִ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א, ְּ יוְבּתָ ַההוא ּתִ ּּבְ יאו , ּּ ּוְבִאיּנון ְסּגִ ּ ּ

ִריך הוא. ןִּדְצלֹוִתי א ּבְ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ ִגְלּגוָלא, ְּ ין ְלָאַהְדָרא ֵליה ּבְ ַּמה ְדֲהָוה ַזּמִ ּ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ין ּבְ ל עֹוָנׁשִ ָּלא ַאְהָדר ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא, ַּעל ַמה ְדָעַבד, ּוְלִמְסּבַ ּוֶמה . ּ

א ִדְרִקיָעא, ָעִביד ָּקִריב ֵליה ְלֵבי ִדיָנא ִדְמִתיְבּתָ ּ ּ ּוַמְסִרין ֵליה ְלֵבי , ְּוַדְייִנין ֵליה, ּ ּ
ַּמְלִקיוָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ ים ֵליה קוְדׁשָ ְּוַאְרׁשִ ּ א, ְּ ּוָפִגים ֵליה, ְֵהיך ִאְתְמַסר ְלֵבי עֹוְנׁשָ ּ ,

ְלָטֵניה ְדָעְרָלה חֹות ׁשֻ ְּלֶמֱהֵוי ּתְ  ַעד ְזַמן )א ופקיד ליה למהר תחות שולטנא דיובלא''נ(, ּ
ָּבַתר ָפִריק ֵליהּו, ְיִדיָעא ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ְדָקא ַעְבִדין ֵליה ְפִגימו ִּאי ּבְ ּ ּ ֲּאִפילו יֹוָמא ַחד , ִאי ָמָטא יֹוְבָלא, ּּ ּ
ח ִזְמָנא ַעד יֹוְבָלא, ְליֹוְבָלא ּכַ ָמה ְדַאׁשְ ב ּכְ יר, ִּאְתֲחׁשָ ׁש ְוָלא ַיּתִ ָאָתא . ָהִכי ִאְתַעּנָ
ּיה ּגֹו ַפְרּגֹוָדאְוָעאִלין ֵל, ְּוַאְפרוק, יֹוְבָלא ים ֵעינֹוי ַההוא ָסָבא. ַעד ָהָכא. ּ , ַּאְסּתִ

  .ִרְגָעא ֲחָדא
ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי)מיכה ו(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִריב ַלְיָי' ּ ׁשִ ' ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ ּכִ
א, ִאי ָסָבא. 'ִעם ַעּמֹו ְוגֹו ִעְמֵקי ַיּמָ א ֲהֵוית ּבְ ּתָ טוִרין ְו, ַעד ַהׁשְ א ָדַלְגּתָ ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ

יִפין ּקִ הֹון ְקָרָבא, ּתַ ד ִעּמְ ָען. ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא ַוַדאי ַעד ּכְ יָפא ַאְנּתְ, ּ ּקִ א ּתַ ַיּמָ ֲאָבל ַעד , ּבְ
א ִעְמֵקי ַיּמָ יִפין, ְּדַאְזַלת ּבְ ּקִ ִאיּנון טוִרין ּתַ ָּפַגְעּתְ ּבְ ּ א, ּ גֹו ַיּמָ הו, ִּדי ּבְ . ְּוִאֲעָרָעת ּבְ

א ִעְמֵקי ַיּמָ ָחא ְקָרָבא ּבְ א ִאית ָלך ְלַאּגָ ּתָ ּוְבַהְנהו טוִרין, ְַהׁשְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

ָדא, ָסָבא ָלֵאי ֵחיָלא ָלם, ְַמאן ָיֲהָבך ּבְ ׁשְ , ַאְנּתְ ַעְבַדת, ּוָבִעית ְלָכל ַהאי, ֲהֵוית ּבִ
א ֵלית ָלך. ַאְנּתְ ָסִביל ּתָ ָחא ְקָרָבא, ְַהׁשְ ָחא ּכֹ, ֶּאָלא ְלַאּגָ ְוָלא ְלֶמֲהָדר , ָּלאּוְלַנּצְ

ֵחיָלך. ַלֲאחֹוָרא ַקף ּבְ ְדַחל, ְֲחגֹור ַחְרָצך, ְִאּתָ ְּדָלא , ְּלַתְבָרא ָהֵני טוִרין, ְוָלא ּתִ
ך ְקפון ְלַגּבָ ְִיְתּתַ יִפין, ּטוִרין ָרָמִאין, ֵאיָמא לֹון. ּ ּקִ ְקִפין, ּטוִרין ּתַ ֵּהיך ַאּתון ִמְתּתַ ְ.  

ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי ּכְ ִתיבַחד, ּתְ ָבעֹות )מיכה ו(,  ּכְ ַמְעָנה ַהּגְ ּ קום ִריב ֶאת ֶהָהִרים ְוִתׁשְ
ִתיב. ָקֹוֶלך ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי, ְוַחד ּכְ ֶּאָלא ִאית טוִרין. 'ּׁשִ ִאית . ְּוִאית טוִרין, ּ
ְּדִאיּנון טוִרין , ּטוִרין ּ ּ ָרָמִאין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא)א''ע' ג(ּ ִתיב, ּ ְּמעו ָהִרים ֶאת ׁשִ, ְּלִאֵלין ּכְ

ְייהו, ְוִאית ָהִרים. 'ִריב ְיָי א ִמּנַ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ְּדִאיּנון טוִרין ּתַ ּ ּ ִתיב, ּ ּקום ִריב , ְּלִאֵלין ּכְ
ְּדָהא ָרִדיף ָמצוִתין. ֶאת ֶהָהִרים ְייהו)ג''תיקונין נ(, ּ ְּוַעל ָדא ִאית טוִרין . ּ ִאית ְלַגּבַ ּ
  .ְּוִאית טוִרין

יָמא ָבעֹות,  ָסָבא,ְוִאי ּתֵ ַמְעָנה ַהּגְ ִתיב ְוִתׁשְ ל , ָהא ּכְ ְבעֹות ּכָ ט ''קכ, ב''ב ע''ק(ִּאֵלין ּגִ

א)ב''ע ּ ִאיּנון ִדְלַתּתָ א ַאְנּתְ ָעִביד לֹון ָהִרים, ּ ּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא. ְוַהׁשְ י ִאיּנון , ּ ְּלַגּבֵ
ְבעֹות, ּטוִרין ָרָמִאין ְלחֹוַד. ִּאְקרון ּגִ ד ִאיּנון ּבִ ְּייהו ִאיּנון ָהִרים ִאְקרוןּּכַ ּ ּ.  

  א''י ע''דף ק
א ֲחִזי ִתיב ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ, ּתָ ְמעו ָהִרים, ּכְ יב ׁשִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ) א''י ע''דף ק(, ּ

ּוַמאן ִאיּנון ֵאיָתִנים, ַּמאן ִאיּנון ָהִרים ְלהו ַחד, ֶּאָלא. ּ ָּהִרים ְוֵאיָתִנים ּכֻ ֲּאָבל ִאיּנון . ּ
ְייהוּתְ ַּלת ִעָלִאין ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשַ ּ ְייהו. ּ א ִמּנַ ַלת ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּתְ ְּוֻכְלהו ַחד. ּ ָהִרים . ּ

ְּוָעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ְּלֵעיָלא א ֵעיִני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(ּ ַלת .  ֶאּשָׂ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
ְתָרֵאיִּאֵלי, ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ. ַקְדָמֵאי ַלת ּבַ ְייהו, ּן ִאיּנון ּתְ א ִמּנַ ֵרי ַסְמֵכי , ְּלַתּתָ ּתְ
יָתא ְּוִאֵלין ִאְקרון מֹוְסֵדי ָאֶרץ, ְּוַחד ֶחְדָוה ְדֵביָתא, ּבֵ ְוֵאיָתִנים , ֵּאיָתִנים ִאיּנון. ּ
  .ִּאְקרון

ח ְקָרָבא, ָהא ָיַדְעּתְ, ָסָבא ָסָבא ּמְ, ַּמאן ְדַאּגָ ָלא ִיְנַצח , ָראִאי ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ
יֵדיה, ְקָרִבין ִּאְצְטִריך ְלָמָחָאה ּבִ ַרְעיֹוֵניה, ְ ָרא ּבְ ּמְ ּוְלִאְסּתַ יב ַאֲחָרא, ּ , ַּמה ִדיֵהא ָחׁשִ

יב ִאיהו ִּדיֵהא ָחׁשִ ִדיר ְלָמָחָאה, ּ ָמאִלית. ְוַיד ְיִמיָנא ְזִמיָנא ּתָ בֹוי ִויָדא ׂשְ , ּוַמֲחׁשָ
ָלא וְל ִדיר ְלַקּבְ ָראְּזִמיָנא ּתָ ּמְ א ָאַמְרּתְ ְוָהֵאיָתִנים. ִּויִמיָנא ּכָֹלא, ִאְסּתַ ּתָ ֵאיָתִנים , ַהׁשְ

א ר ָסָבא. ְּוָהִרים ְלֵעיָלא, ִּאיּנון ְלַתּתָ ּמַ ְְדָהא ַרְעיֹוָנא ַאֲחָרא ָלֳקְבָלך, ִאְסּתָ יב, ּ , ִּדְכּתִ
יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי)תהלים פט( ּכִ ְוִאי , ְוִאְקֵרי ֵאיָתן, ָבאְּוָדא ִאיהו ַאְבָרָהם ָס.  ַמׂשְ

ְּדָהא ַיָדְעּתְ ַרְעיֹוָנא , ּקום ָסָבא. ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵאיָתִנים ִאְקרון, ַּאְבָרָהם ִאיהו ֵאיָתן
ְָדא ֲהֵוי ָמֵחי ְלַרְעיֹוָנך ַלע )במדבר כד(. ּ ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ לֹו ַוֹיאַמר ֵאיָתן מֹוׁשָ א ְמׁשָ ָ ְוִיּשָׂ ּ

ך  ַהּבֶֹקר )בראשית מה(, ְּוַהְיינו. ּ ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם)א''ד ע''בלק י, ב''ט ע''קי(ּ ָדא :ֵאיָתן. ִָקּנֶ
ָּדא ַעּמוָדא. אֹור ְּדָכל ָעְלָמא ַקְייָמא ָעֵליה, ּ ּוְנִהירו ִדיֵליה ֵמַאְבָרָהם ָיִרית, ּּ ּ ּ ָנָהר . ּ
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ְוָלא ָיַדְעּתְ , ְא ָלֳקְבָלךָהא ַרְעיֹוָנא ַאֲחָר, ִאי ָסָבא ָסָבא. ַּהיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ִאְקֵרי
ָרא ּמְ יִחין ְקָרָבא, ְלִאְסּתַ ְָאן הוא ּתוְקָפא ִדיָלך, ָסָבא. ֵהיִכי ַמּגִ ּ ּ  לא )קהלת ט(ַּוַדאי , ּּ

ְלָחָמה ּבֹוִרים ַהּמִ   .ַלּגִ
יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ּכִ ִתיב ַמׂשְ יל ְלָדִוד, ּכְ ּכִ ָּדא ָנָהר ַהיֹוֵצא ֵמֵעֶד, ּוְכִתיב ַמׂשְ , ןּ

ְּדִאיהו ּתוְרְגָמן ְלָדִוד ּ ֵּמִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ִעָלִאין, ְּלאֹוָדָעא ֵליה, ּ ּ יל ִאיהו . ּ ּכִ ִּאי ַמׂשְ
ִּאיהו ְלֵעיָלא ַוַדאי, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ַאְבָרָהם. ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוַאף ַעל . ָהא ְיַדְעָנא, ּּ

ב ַדֲאָנא ָסָבא ין ִאיּנון, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. ָּדא ָמֵחיָנאַעל ַרְעיֹוָנא , ּּגַ ִרין ַדְרּגִ ּּתְ ָמה . ּ ּכְ
. ּ ּבֶֹקר הוא ָנָהר)ב''ב ע''כ, א''ע' ויקרא ו(. ּהוא ַאְבָרָהם, אֹור. ּבֶֹקר אֹור, ְדַאּתְ ָאֵמר
ַמר, ֵאיָתן. ּהוא ַאְבָרָהם, ֶאְזָרח, ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ּאוף ָהִכי ָמה ְדִאּתְ ּ ַההוא ָנָהר ָּדא, ּּכְ

  .ְּדָנֵגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן
א ָסָבא ּתָ ְקום ָקִאים ַעל ְרִתיָכך, ַהׁשְ יכול ְלֵמיָקם, ּ ְנפֹול ְוָלא ּתִ א ּתִ ּתָ ְּדַהׁשְ ָהא . ּּ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵחילֹוי וְרִתיכֹוי ְוַגְברֹוי וָפָרׁשֹוי, ׁשְ ָּאֵתי ּבְ ּקום פוק ִמן , ְְוָאֵתי ָלֳקְבָלך, ּ ּּ

ןְּד, ַחְקָלא ּמָ ח ָלך ּתַ ּכַ ִתיב . ְָלא ִיׁשְ ל ִאיׁש )מלכים א ח(ּכְ ֹלֹמה ּכָ ֶלך ׁשְ ֲהלו ֶאל ַהּמֶ ְ ַוִיּקָ ּ ּ
ָחג ְוגֹו ֶיַרח ָהֵאיָתִנים ּבֶ ָרֵאל ּבְ יה ָהֵאיָתִנים. 'ִיׂשְ ֶּיַרח ְדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּוַמאן ִאיּנון, ּ , ֲאָבָהן. ּ

ַּוָיַרח ָדא. ְּוִאיּנון ֵאיָתֵני עֹוָלם ֵרי, ּ ׁשְ א . ִּאיהו ּתִ ּתָ יָתא ַאְהָדר ְלַמְפֵרַע ִמּתַ ְּדַאְלָפא ּבֵ ּ
  .ְּלֵעיָלא

יָלך ְְותו ִמּמִ ּ ֵּיאֹות ְדִתפֹוק ִמן ַחְקָלא, ּ ן, ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ׁשְ יל . ְוָלא ּתִ ּכִ ִתיב ַמׂשְ ִּאילו ּכְ
ְדָקָאַמְרּתְ יל ְלֵאי. ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ּכִ ּכִ יב ַמׂשְ א ִדְכּתִ ּתָ לום. ָתן ָהֶאְזָרִחיַּהׁשְ ֵּלית ְקָרָבך ּכְ ְ ,

ן, ְּוִתפֹוק ִמן ַחְקָלא ּמָ ְתָחֵזי ּתַ ְרָחך ְוָלא ּתִ ַעל ּכָ   .ְּבְ
ָנא פֹוק, ִאי ָסָבא ַעְנָיא ִמְסּכְ ֲערֹוק ִמן ַחְקָלא, ִאי ָהִכי. ֵּהיִכי ּתֵ ְִיְנְצחון ָלך ְוּתַ ל , ּ ּכָ

ֵני ָעְלָמא ִיְרְדפון ֲאַבְתָרך ְּבְ ּ ר ָנׁש ְלָעְלִמיןְוֵלית , ּ ָּלך ַאְנִפין ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ּבַ ָהָכא . ְ
ְּדָלא ִאפֹוק ִמן ַחְקָלא, אֹוֵמיָנא א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ ַאְנִפין ּבִ ְּוָהָכא ִאְתָחֵזי ַאְנִפין ּבְ ְוָכל , ּ

ָרֵאל ין וְרִתיִכין ִדיֵליה, ִאיׁש ִיׂשְ ְּוגוְבִרין וָפָרׁשִ ּ ּ ּ ִריך ה. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְוא ְיַסֵייַע ָלך ָסָבאּ ּ ּ ,
ף. ְּדָהא ָלֵאי ֵחיָלא ַאְנּתְ ּקַ ֵחיָלך ְוִאְתּתָ ר ּבְ ּבָ ְקום ָסָבא ִאְתּגַ ר , ּ יּבָ ְּדַעד יֹוָמא ָדא ֲהֵוית ּגִ ּ

גוְבִרין יף ּבְ ּקִ   .ּּתַ

  ב''י ע''דף ק
יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ָּפַתח ְוָאַמר ּכִ יל ְלָדִו. ַמׂשְ ּכִ ִתיב ַמׂשְ ֵּאלו ּכְ ְדָקָאַמְרּתְ, דּ ֲאָבל , ּכִ

יל ְלֵאיָתן ּכִ יל, ַמׂשְ ּכִ יל ְוִאית ַמׂשְ ּכִ יל ְלֵעיָלא. ִאית ַמׂשְ ּכִ יל , ִּאית ַמׂשְ ּכִ ְוִאית ַמׂשְ
א)ב''ז ע''בראשית ט( ִזְמָנא ְדַההוא ָנָהר.  ְלַתּתָ יל ְלֵאיָתן ּבְ ּכִ ַּמׂשְ ל , ּ א ּכָ ִתאוְבּתָ ָּקם ּבְ

ְייִפן ֲחָדאן וִמְתַחּבְ יהּׁשַ ַּעד ְדמֹוָחא ִעָלָאה , ָסִליק) ב''י ע''דף ק(ְּוִאי הוא , ָּרן ְלַגּבֵ ּ
יה ִּאְתָפַייס ְלַגּבֵ ּ ְּוַחֵדי ָלֳקְבֵליה, ּ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. ּ ּכִ יל ֵליה, ּוְכֵדין ַמׂשְ ּכִ ְואֹוַדע , ַּמׂשְ
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ֵּליה ַעל ְיָדא ְדַאְבָרָהם  ְל ַמה ְדִאְצְטִריךּכָ,  ְרִחימֹוי)א על ידוי דאברהם''ס(ּ ְּוַההוא , ּ
יל ְלֵאיָתן ּכִ א. ּמֹוָחא ִעָלָאה ַמׂשְ יה, ְּוַכד ָדִוד ַמְלּכָ א ְלַגּבֵ ִתיאוְבּתָ ן ּבְ ּקַ ִּאְתּתָ ִּאיהו , ּ

יל ְלָדִוד ּכִ ָמה ְדֲהָוה מֹוָחא ִעָלָאה. ַמׂשְ ּּכְ יל ֵליה, ּ ּכִ יל, ְּוַעל ָדא. ַּמׂשְ ּכִ ְוִאית , ִאית ַמׂשְ
יל ּכִ   .)אית משכיל( .ַמׂשְ

ֶיַרח ָהֵאיָתִנים ָהא ֶיַרח ֵאיָתִנים, ּבְ ְּדִאְתְיִלידו ּבְ ַגְווָנא , ּ א ִאיהו ּכְ ְנָיָנא ְלַתּתָ ּּבִ
ִּדְלֵעיָלא יה ָהִרים ְוֵאיָתִנים, ּ ְּוִאְתְיִלידו ּבֵ יִפין : ֵאיָתִנים. ָהִרים ְסִתיִמין. ּ ּקִ ַיְרִכין ּתַ
א ְנָחׁשָ יַנ, ּכִ   .ְּייהוְּוַההוא ֵאיָתן ּבֵ

ָלא אֹוַרְייָתא, ֲהֵוי ָמֵחי ְלָכל ִסְטִרין, ּקום ָסָבא ה ְלַקּבְ ֲעָתא ְדָסִליק ֹמׁשֶ ׁשַ ָמַסר , ּּבְ
ָחן ְדאֹוַרְייָתא ְבִעין ַמְפּתְ ִריך הוא ׁשִ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ ָעה . ְּ ד ָמָטא ְלִתׁשְ  )ושיתין(ּכַ

ין ִניז ְוָסִתים, ְוַחְמׁשִ ְּדָלא ֲהָוה ָמַסר ֵליה, ֲהָוה ַחד ַמְפְתָחא ּגָ ן ְלָקֵמיה, ּ ָאַמר . ִּאְתַחּנָ
ה, ֵּליה ְלָיין, ֹמׁשֶ ַהאי ַמְפְתָחא ּתַ ִאין ּבְ ָחן ִעָלִאין ְוַתּתָ ל ַמְפּתְ יה. ּּכָ ָּמאֵריה , ָּאַמר ְלַקּמֵ

ֵמיה, ְּדָעְלָמא ְלָיין. ָּאַמר ֵליה ֵאיָתן. ַּמה ׁשְ יה ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ֵאיָתִנים ּבֵ ּיה ַקְייָמן ּוֵב, ּ
ְכָתב ִאיהו ּבִ ְּלַבר ִמּגוָפא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּ יל ֵליה, ּאֹוַדע ֵליה. ּ ּכִ ּוַמׂשְ ָחא , ּ ִּאיהו ִעָקָרא וַמְפּתְ ּ

ְכָתב ּבִ   .ְּדתֹוָרה ׁשֶ
יה ַעל ֶפה ְלַגּבֵ ּבְ ְקַנת ּתֹוָרה ׁשֶ ְּוַכד ִאְתּתַ ִּעיָקָרא ְדֵהיָכָלא הוא ַמְפְתָחא , ּ בראשית (ּ

יל ְלָדִוד)לגביה(, ּיָלהּ ִד)ב''ז ע''ל ּכִ ֵדין ַמׂשְ ּ ְדָיְרָתא ּתֹוָרה )ב''ח ע''קי(ּוִמּגֹו . ּ ַוַדאי ּכְ
ַעל ֶפה ּבְ ֵר.  ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע)לגביה(, ּׁשֶ ׁשְ ִגין , ּר ִאיהו''י תש''ַּעל ָדא ִאְקֵרי ּתִ ֲאָבל ּבְ

א ּבְ יה קוְדׁשָ א ָחִתים ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ִּריך הואּ ֵמיה י, ְ ָּאת ִדׁשְ ַח. 'ּ ְזּבֵ ּמִ , ּבַ
יה ה ַח', ָּחִתים ּבֵ ְזּבֵ ת ַעד ֲחִצי ַהּמִ יה ו, ָּאַתת ְדבֹוָרה. ָהְרׁשֶ יב', ְּוָחִתים ּבֵ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ,

ר ְדבֹוָרה)שופטים ה( ׁשַ ּוַבֲאַתר ָדא. ּ ַוּתָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּחִתימו ִדׁשְ ּ י, ּ ים ּבֵ   .ּהְּדַאְחּתִ
ַעל ֶפה, ְּוַההוא ַמְפְתָחא ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ד ַפְתָחא ּבַ ּּכַ מֹוְדָעא ֵליה, ּ ּתְ ֵעיָנן ְלִאׁשְ ְוָדא , ּּבָ

ְנָיא)ב''ז ע''מ(ִּאיהו  ֶבך,  ּתַ ַרְייָתא ְלַבר ִמּגוָפא, ֵָאיָתן מֹוׁשָ ִאים: ֵאיָתִנים. ּּבָ ּנָ . ִּאיּנון ּתַ
א ִאית ְלאֹוָדָעא ִמָלהַה. ְּלַבר ִמּגוָפא, ַּעּמוִדים ַסְמִכין ּתָ י ּתֹוָרה , ּׁשְ ִזְמָנא ְדִאֵלין ְלַגּבֵ ּּבְ ּ

ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה. ִּאְקרון ֵאיָתִנים, ׁשֶ ּבְ י ּתֹוָרה ׁשֶ ִאים, ְּלַגּבֵ ּנָ י ּתֹוָרה , ֵאיָתן. ִּאְקרון ּתַ ְלַגּבֵ
ְכָתב ּבִ ְנָיא. ׁשֶ ַעל ֶפה, ּתַ ּבְ י ּתֹוָרה ׁשֶ ְדָקא. ְּלַגּבֵ   . ֵיאֹותְּוֹכָלא ּכַ

ַחְקָלא, ַּחְבַרָייא א. ָהא ֲאָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יִפין ִדיֵליה, ׁשְ ּקִ ְּוגוְבִרין ּתַ ּ ח . ּ ּכַ ְייֵתי ְוִיׁשְ
ֵחיָלא, ַחד ָסָבא ר, ָלֵאי ּבְ יּבָ יף ּגִ ּקִ ְּוַקְייָמא ְלָבַתר , ָּהא ְיַדְעָנא ְדָאָתא. ָנַצח ְקָרִבין, ּתַ

יְּוהוא ַאׁשְ, ִּטיְנָרא ְדַחְקָלא ח ּבִ ַחְקָלא, ּגַ בוְרִתי ַקְייָמא ּבְ ְּוֵהיך ּגְ ּ ח, ְ ּגַ ְלחֹודֹוי ַאׁשְ , ּבִ
לֹום ְּדִאיהו ִאיׁש ׁשָ ָלָמא, ּ ָּמאֵריה ִדׁשְ א ָסָבא. ְּוָאַזל ֵליה, ּ ּתָ ך ֲעָלך, ַהׁשְ בוְרּתָ ְּגְ ְ ְוַאְנּתְ , ּ

ַחְקָלא ְלחֹוָדך ּבְ ְּתוב ְלֲאְתָרך, ְּבִ אִרי ִזיָנך ֵמֲעָל. ּ מיכה ( )א כמאן דנפיק מן חקלא''ד(. ְךְְוׁשָ

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי)ו ְדַקאְמָרן. ְוָהֵאָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ' ּ ׁשִ ְמעו ָהִרים ּכִ ְוָהֵאיָתִנים . ּׁשִ
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ָזן, ּמֹוְסֵדי ָאֶרץ ַוַדאי, מֹוְסֵדי ָאֶרץ ְייהו ִאּתְ ְּדָהא ִמּנַ ל יֹוָמא, ּ יל ּכָ ְייהו ַקּבִ ּוִמּנַ ן ְּוִאיּנו, ּ
י ִריב ַלה)מיכה ו(. מֹוְסֵדי ָאֶרץ א , ִעם ַעּמֹו'  ּכִ ִריב ְדקוְדׁשָ ַּמאן הוא ְדָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ָרֵאל)כל שכן(ְ ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ְלִאֵלין.  ּבְ ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ה, ּ ָּדא ', ּׁשִ

ִּאיהו ָמצוָתא ֲחָדא ְנָייָנאָּמצו, ּקום ִריב ֶאת ֶהָהִרים. ּ ִריך . ָתא ּתִ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְְדָנַצח ּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל, ּהוא ל ִאֵלין ִריבֹות ְלִיׂשְ א ְדאֹוַכח ִלְבִריה, ְּוָכל ִאיּנון ּתֹוָכחֹות, ּּכָ ַאּבָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ ,

ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  
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 ] בשנה126יום [סדר הלימוד ליום ח שבט 
ִתיב ַיֲעֹקב ּכְ ֲעָתא ְד, ּבְ ׁשַ ֲהֵדיהּּבְ ָחא ּבַ ִתיב, ָּבָעא ְלַנּצְ ִעם '  ְוִריב ַלְיָי)הושע יב(, ַמה ּכְ

יב, ָּמה ִריב ִאיהו. ְּיהוָדה ְוִלְפקֹוד ַעל ַיֲעֹקב ָמה ִדְכּתִ ֶטן ָעַקב ֶאת )הושע יב(, ּּכְ ּבֶ  ּבַ
, ְּרָבא ִאיהוְּוִכי ָלאו ִמָלה ַרְב. ְּוָכל ִאיּנון ִריבֹות, ַּעל ַהאי ִמָלה ָאָתא ּתֹוָכָחה. ָאִחיו

ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו ְוגֹו ּבֶ ַּהאי ָלאו ִמָלה ְזִעיָרא ִאיהו. 'ּבַ ֶטן, ּ ּבֶ ְוִכי . ַּמאי ְדָעִביד ּבַ
ֶטן ּבֶ   .ִּאין ַוַדאי, ּעוְקָבא ָעִביד ּבַ

ֹכָלא)אבל( )א והא אתמר''נ(א ''ס ו ֲאחוי, ּ ּבְ ָּדָחה ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ִגין ְדָלא ְיֵהא ֵליה חו, ּ ּּבְ ּ ָלָקא ּ
ַלל ֵרין. ּכְ ו ָלא ִהְתַרַעם ֶאָלא ֵמָחד ְדִאיּנון ּתְ ֵּעׂשָ ּ יב, ּ ּ ַוַיְעְקֵבִני ֶזה )בראשית כז(, ִּדְכּתִ

ֵעי ֵליה. ַפֲעַמִים ּוַמאי . ַּחד ְדָנַפק ִלְתֵרין. ַּחד ְדָאִקיׁש ִלְתֵרין, ֶּאָלא. ַמאי ֶזה, ַּפֲעַמִים ִמּבָ
ֹכָרִתי ִאְתַהְפכו ַא. ִּניהו ּּבְ ִתי, ְתָווןּ ְרּכָ ַקׁש ִלְתִרין, ַחד: ֶזה ַפֲעַמִים. ַוֲהָוה ּבִ   .ְּדִאּתְ

ֶטן ּבֶ ו ַמה ְדָעַבד ֵליה ּבַ ְּוָלא ָיַדע ֵעׂשָ ֲּאָבל ַרב ְמָמָנא ִדיֵליה ָיַדע ֲהָוה, ּ א , ּ ְּוקוְדׁשָ
ַמָיא וֵחייַלְייהו ְלָקָלא ָדא יׁש ׁשְ ִריך הוא ַאְרּגִ ּּבְ ּ ּּ ָרָכה ו, ְ ְּדָהא ּבְ ַבע ְמָמָנא ּ ְבכֹוָרה ָלא ּתָ

ִּדיֵליה ע. ְוָלא ָאַמר, ּ ָרָכה ֲהָוה ֵליה ְלִמְתּבַ ְּדָהא ּבְ ַבע, ּ ַבע וַדאי. ְוָלא ּתָ ָּאחוָה ָהא ּתָ ּ ,
יב ָעא ַיֲעֹקב ְלֵמיָהב ֵליה ְלֵמיַכל)ישעיה נח(, ִּדְכּתִ ְרך ֹלא ִתְתַעָלם ְוָלא ּבָ ׂשָ ּ וִמּבְ ּּ ַּעד ְדָנַטל , ָ
יה ּבְ ּכֹוָרָתא ִדיֵליהִמּנֵ ּ.  

יה כֹוָרה ָנַטל ִמּנֵ א, ָּמאי ּבְ כֹוָרה ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּהּבְ ֹכָרה ָחֵסר ו. ּ ֵדין ָעַקב ֶאת . 'ּבְ ּכְ
ּוַדאי ְדָעַבד ֵליה עוְקָבא, ָאִחיו ּ ּ ַּאְקִדים ֵליה. ַמאי ֲאחֹוָרא. ְּוַאְרֵמי ֵליה ַלֲאחֹוָרא, ּ ְּדִיפוק , ּ ּּ

ַקְדִמיָתא ְלַהאי ָע ו. ְלָמאּבְ ַקְדִמיָתא, ָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ה ַהאי ָעְלָמא ּבְ וֲאָנא , טֹול ַאּתָ
  .ְלָבַתר

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ו)בראשית כה(, ַמה ּכְ ֲעֵקב ֵעׂשָ א ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ּבַ ַמאי .  ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיּצָ
ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ך ְדֲהָוה ָאִחיד ְיֵדיה. ּבַ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ַרְגֵליהּ ָידֹו ֹאֶחֶזת , ֶּאָלא. ָלאו ָהִכי, ּ ּבְ

ַמאן ְדַההוא ְדֲהָוה ָעֵקב ּּבְ ּ ו, ּ ו ָעֵקב ִאְקֵרי. ּוַמּנֹו ֵעׂשָ ֲעָתא ְדֲעַקב ֵליה , ְּדָהא ֵעׂשָ ִּמׁשַ ּ
ִריך הוא, ְּלָאחוי א ּבְ ֵרי ָעְלָמא ָעֵקב ָקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּוִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּ יב, ּ  )בראשית ג(, ִּדְכּתִ

ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ ּהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ַּאְנּתְ ְדִאְקֵרי ָעֵקב. ָּ ׁשוֶפּנו ּבְ ּּתְ ּוְלַבּסֹוף . ּ
ך ֵמָעָלך ְהוא ְדִיְמֵחי ֵריׁשָ ְ ּ א ְדִחוָיא. ל''ָסָמֵא. ּוַמּנֹו. ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ   .ְּדָמֵחי ּבְ

ּבֶ ִוי ָעֵליה ְלֶמֱהִוי ָעֵקב, ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיוְּוַעל ָדא ּבַ ו ַהאי ָעְלָמא , ּׁשָ ְוָנַטל ֵעׂשָ
ַקְדִמיָתא יב, ּבְ ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני )בראשית לו(, ּוָדא ָרָזא ִדְכּתִ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ּ

ָרֵאל ְְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ ּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאַמר ׁשְ. ְ אּ  ַנֲחָלה ְמבֹוֶהֶלת )משלי כ(, ֹלֹמה ַמְלּכָ
ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחִריָתה ֹלא ְתבֹוָרך ְּבָ סֹוף ָעְלָמא, ּ   .ּבְ
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ָרה ֶאת ֱאלִהים)הושע יב(ְּוַעל ָדא  ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו וְבאֹונֹו ׂשָ ּבֶ ָהִכי . ַמאי ְואֹונֹו. ּ ּבַ
ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ִדיֵליה ֵיאֹות ָּאְמרו ּבְ ּ ּ ִרירו ְדִמָלה. ָבל ָלאו ָהִכיֲא, ּּ ּּבְ ּ ַּיֲעֹקב ִדיוְקָנא ִעָלָאה , ּ ּ ּּ

א, ֲהָוה ְּוגוָפא ַקִדיׁשָ ְּדֵלית ּגוָפא ִמיֹוָמא ְדֲהָוה ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּ ּ גוָפא ְדַיֲעֹקב, ּּ ּּכְ ְּוׁשוְפֵריה , ּ ּ
ׁש ֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב, ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ַּההוא ׁשוְפֵריה ַמּמָ ּ ּ ִּדיוְקֵניה ְדַיֲעֹקבְו. ּ ּ ּ ִּדיוְקָנא , ּ ּּ

ׁש   .ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ַמּמָ

  א''א ע''דף קי
ה ַעל ְידֹוי, ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲעָתא ִחְוָיא ְדָאָתא ְוִאְתַפּתָ ׁשַ ּּבְ ַמאי . ָּיִכיל ִחְוָיא ֵליה, ּ

ִגין ְדָלא ֲהָוה ּתוְקָפא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון. ַטְעָמא ּּבְ ּ ָען, ּ ּ ָלא ִאְתייִליד ַמאן ְדֲהָוה ְוַעד ּכְ
ּּתוְקָפא ִדיֵליה ּ ּוַמּנֹו ּתוְקָפא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון. ּּ ּ ת. ּּ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון , ָּדא ׁשֵ ְּדֲהָוה ּבְ ּ ּּ

ׁש יב, ַמּמָ ת)בראשית ה(, ִּדְכּתִ מֹו ׁשֵ ְלמֹו וִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּצַ ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ ְדמותֹו. ּּ  ַּמאי ּבִ
ְלמֹו ּצַ ְּדֲהָוה ָמהול. ּכְ י ְדַיֲעֹקב. ּ ו ְלַגּבֵ ְּוַכד ָאָתא ְמָמָנא ְדֵעׂשָ ַבר ִאְתְיִליד ּתוְקָפא , ּ ּּכְ ּ
ְּדִאיהו יֹוֵסף, ְּדַיֲעֹקב ָרה ֶאת ֱאֹלִהים. ּ ְּוֶזהו וְבאֹונֹו ׂשָ   )עד כאן מצאתי(. ּ

ָתא ְּדַיְכָלא ָקָלא ְדִחְוָיא ְלָאֲחָד, ַּהאי ָקָלא ְדִאּתְ הּ ָתא, ּא ּבָ ַכְלּבְ א ּבְ ַכְלּבָ ַמאן , ּכְ
א ֲחִזי) א''א ע''דף קי(. ִּאיהו ין ְדָעְלָמא, ֶּאָלא ּתָ ָכל ָקִלין ְדָנׁשִ ְּדֵלית ּבְ ּ ְּדַיְכָלא ָקָלא , ּ

ה ָקא ּבָ ְּדִחְוָיא ְלִאְתַדּבְ ּ ה, ּ ּוְלִאְתַאֲחָדא ּבָ ה, ּ ָפא ּבָ ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ין ִאי. ּ ִרין ָנׁשִ ּּנון ֶּאָלא ּתְ
הֹון ְּדַיְכָלא ָקָלא ְדִחְוָיא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ַּהאי ְדָלא ְנִטיַרת סֹוָאבות ִנדוָתה. ֲחָדא, ּ ּ ּ ּ ִויֵמי , ּ

ִּלּבוָנה ְדָקא ֵיאֹות, ּ ּאֹו ְדַאְקִדיַמת יֹוָמא ֲחָדא ִלְטּבֹול, ּכְ ָתא ִדְמַאְחֶרת , ַוֲחָדא. ּ ַּהאי ִאּתְ
ְּלַבְעָלה עֹוָנה ִדיָלה ְלֶמְעּבַ ּ ר ִאי ִאיהו ָלא ָחִייׁש, ּד ַצֲעָרא ְלַבְעָלהּ ח , ּּבַ ּגַ ְוָלא ַאׁשְ

  .ְלָדא
ין ֵרין ָנׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ָמה ְדַאְקִדימו, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ י ָקָלא , ָּהִכי ִאיּנון ִמְתַאֲחָרן, ּ ְלַגּבֵ

ָקָלא, ְּדָנָחׁש יק ָקָלא ּבְ ּוְכָמה ְדִמְתַאֲחָרן ְלֶמְע, ַּעד ְדַאְדּבִ ד ַצֲעָרא ְלַבְעָלה ּ  )בעבודה(ּּבַ
ִעּכוָבא ְדִמְצָוה ּּבְ ָּהִכי ַאְקִדים ָקָלא ְדָנָחׁש, ּ ָתא, ּ ַהִהיא ָקָלא ְדִאּתְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְּוִאֵלין . ּ

ין ֵרין ָנׁשִ ָקָלא ִדְלהֹון, ִּאיּנון ּתְ ְּדָקָלא ְדָנָחׁש ָאִחיד ּבְ ּ ָתא, ּ ַכְלּבְ א ּבְ ַכְלּבָ א, ּכְ  ִּסאוְבּתָ
א ַתר ִסאוְבּתָ ַתר ִזיֵניה, ּּבָ ִּזיָנא ּבָ ּ.  
ָקָלא, ָּמה ִאיְכַפת ָלן, ְוִאם ּתֹאַמר ַּווי ְדָהִכי . ִאי לא ָאִחיד, ִאי ָאִחיד ָקָלא ּבְ

א לא ַדְעּתָ ֵני ָעְלָמא ּבְ ָדן ּבְ ָתא. ִּמְתַאּבְ ֲהֵדי , ַּהאי ָקָלא ְדִאּתְ ף ּבַ ּתַ ּתָ ד ִאְתֲעָרב ְוִאׁשְ ּכַ
ָעְלָמא, ׁשָּקָלא ְדָנָח ְטָטא ּבְ ַעת ַנְפַקת ִמּגֹו ֵאיָפה וְמׁשַ ֲעָתא ְדַחָייַבת וַמְרׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִאי , ּּ

ֵרין ַקִלין ָהֵני ּתְ ָתא, ָּקָלא ְדָנָחׁש, ַעְרַעת ּבְ הו, ְּוָקָלא ְדִאּתְ ַמת ּבְ ָתא ִאְתַחּמְ ְּוִאיּנון , ְּוִאּתְ
ה ָמת )א דמתחממן רוחא אזלין בהדה''ס(ְוֵכיָון , ּּבָ ִדין רוָחא, ְּדִאְתַחּמְ ְוַאְגִלים , ִּמְתַעּבְ

ֲהָדה ְטָטא, ּּבַ ַּעד ִדְמׁשַ ָתא, ּ ְמָעָהא ְדַהאי ִאּתְ   .ְּוָעאל ּבִ

  ב''א ע''דף קי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

א, ְּוַהאי ָיּנֹוָקא ִדְיִליַדת ד ָאַתאת ַהִהיא ַחַייְבּתָ ְּפִקיַדת ֵליה ְלַההוא רוָחא, ּּכַ ּ ּ ּ ,
א יׁשָ ְּדִאיהו ִחּבוָרא ּבִ ּ ה, ּ ָקָלא ְדָנָחׁש,ּ א ּבָ ׁשָ ּכְ ׁשְ ִּדְמּכַ יּנֹוָקא, ּ ַעד , ְּוִאיהו ְמַחְייָכא ּבִ

א ְּדָאַתת ַהִהיא ַחַייְבּתָ ָתא ַאֲחָרא, ּ ָרא ְלִאּתְ ָתא ְדָפִקיַדת ּבְ ִאּתְ ּוְמַפְטֶפֶטת ֵליה , ּּכְ ּ
ְּוַחְייַכת ֵליה יה, ּ ִפְטפוָטא ַעד ְדֵתיֵתי ִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ך ָעְבָדא ַה. ּ יִאין. ּאי רוָחאְּכַ , ּוְזָמִנין ַסּגִ

א ִליָחא ְדַהִהיא ַחַייְבּתָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ יב, ְּוַקְטָלא ֵליה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ וִמַיד )קהלת ד(, ּ ּ
ֵקיֶהם ּכַֹח ָמה ְדַאּתון ַאְמִרין) ב''א ע''דף קי(ְוָלא . עֹוׁשְ ּּכְ ֶּאָלא ַההוא ּכַֹח ְדַההוא רוָחא. ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַהאי ְקָרא, ְּוַעל ָדא ִתיב ּבְ ִרין ִזְמִנין ּכְ א. ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ּתְ ַּחד ִמִליִלית ַחַייְבּתָ ְוַחד , ּ
ֵּמַההוא רוָחא ּ.  
א ִאית ָלך ְרִחיִמין, ִאי ָסָבא ּתָ ֵעי, ְַהׁשְ ּתָ יֵחי , ְוַאּתְ ִמׁשְ ַמאן ְדָלא ָחִמית ִאיּנון ַמּגִ ּּכְ ּ

ָלָמא ִעּמָ, ְקָרָבא ׁשְ ְלהו ּבִ ָּהא ּכֻ אן וְלָהְלָאה. ְךּ א ִמּכָ ּתָ אי ָמאֵני , ַּהׁשְ ָּלא ַאְעֵדי ִמּנַ
ִמי ָרא ׁשְ ִדיל ְלַאְדּכְ   .ְקָרָבא ּבְ

ַּההוא ַחָטאת רֹוֵבץ א, ּ ַכְלּבָ ְתַרְייָתא. ָּקִאים ַעל ִפְתָחא ּכְ ִזְמָנא ְדָקָלא ּבַ ְּדָיִהיַבת , ּּבְ
ָתא ִּאיהו ָדִליג ֵמַעל ִפְתָחא ְוִא, ָנִפיק, ִאּתְ ּ ןּ ּמָ . ַמאי ַטְעָמא. ְּוָאִזיל ֲאַבְתָרה, ְתֲעָבר ִמּתַ

ַדר ַחד ַמְפְתָחא ִדיֵליה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָחא ַאְתָיא, ְּוָקָלא ַפְרָחא, ְּ , ּוַמְפּתְ
ַתר ָקָלא ְדהוא ָנִפיק ְלָעְלָמא ְּוִחְוָיא ָאַזל ּבָ ְּוַעד טוָרא ְדִבְטָנא ָאִזיל, ּ אּוְמַכׁשְ, ּ ׁשָ , ּכְ

ַּעד ִעיָדן ְדִאְתְנִקיַאת ֵּמַההוא זוֲהָמא, ּ א, ּ יׁשָ יִכין ְדִחְוָיא ּבִ ִּדְנׁשִ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,
ב ִסבוִבין ְדָקא ֵיאֹות, ְּמַסּבֵ   .ְוָעִביד עֹוָבִדין ּכַ

ֶטן ִאְתַדְחָיא, ְּוָכל ָדא ִגין ְדַההוא ּבֶ ּּבְ ּ ֶטןִּאְתַדְחָיא ֵמ, ָּהא ַוַדאי. ּ ְּוֵלית ֵליה , ַּההוא ּבֶ
א, ּחוָלָקא ֶטן ִדְלַתּתָ ְּוִאְתָדֵחי ִמּבֶ ב ְדָעִביד ַצַער ָלא , ּ ין ְדַעְלָמא ְדַאף ַעל ּגַ ַאר ְנׁשִ ִּדׁשְ ּ ּ

יה ְלָטָאה ּבֵ ִּאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו ְלׁשַ ּ ֶטן ִאְתְייִהיב ֵליה. ּּ ּוַמאן ּבֶ ִליט ָעֵליה, ּ ְּוִאיהו ׁשָ ּ .
ֶטן יב, ּ ְדסֹוָטהַּההוא ּבֶ ֶטן, ּ ְוָצְבָתה ִבְטָנה)במדבר ה(, ִּדְכּתִ ִגין ְדַהאי ּבֶ יה , ּּבְ ָּעִביד ּבֵ

ּנוְקִמין ִלְרעוֵתיה ּ ֶטן ִדיֵליה ִאיהו, ּ ְּוַהאי ּבֶ ּ ִגין ְדָלא , ּ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִּאְתָדֵחי ִמּכָֹלא א ְרִחיִמין ִדיִלי. ּ ּתָ ּוַמִליְלָנא ְלכו, ָּלא ֲחֵמיָנא ְלכו. ּיתוֲאִצ, ַּהׁשְ קהלת (. ּּ

ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים)א ֲּאִפילו ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְיֵגִעים , ָּלא ָיִכיל ִאיִניׁש ְלַמְלָלא, ּ ּכָ ּּ ּ
  .ִּאיּנון

ִתיב ּ ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו)בראשית לכ(, ּכְ ּּ ּוְכִתיב ַוַי, ּ י לא ָיכֹול ּ ְרא ּכִ
ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ ְּוַההוא ָיֵרך ְדָרַווח ִמַיֲעֹקב. ּלֹו ַוִיּגַ ּ ֲחִליׁשו ִדיֵליה . ְּ ְּוַההוא ָיֵרך ּבַ ּ ּ בראשית (ְּ

מוֵאל)א''ד ע''קמ, ב''א ע''נ ּ ַעד ְדָאָתא ׁשְ יך ְנבוָאה. ּ ֲחִליׁשו ְדָלא ָמׁשִ ַּמאי ּבַ ּ ד ָאָתא . ְּ ּכַ
מוֵאל ְהוא ָיֵרךָנַטל ַה, ּׁשְ ְּוַסְלֵקיה ֵמַההוא ֲאָתר, ּ יה, ּ ְּוָחַטף ֵליה ִמּנֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא , ּ ּ

יה ָלל, ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ ה ּכְ ְקדוׁשָ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

ִריך הוא ָלא ָקַפח א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָלא ָדֵחי ֵליה ִמּכָֹלא, ְּ ּ מוֵאל ָיֵרך , ּ ִגין ְדָנַטל ׁשְ ְּבְ ּ ּ
ֶּאָלא ָיִהיב ֵליה חוָלָקא ֲחָדא, ּיהִּדיֵל ּ ָּיִהיב ֵליה ַההוא ָיֵרך וֶבֶטן ְדסֹוָטה. ַמאי ִאיִהי. ּ ּ ּ ְּ ,

ֳּחַלף ַההוא ָיֵרך וֶבֶטן יה, ְּ ְּדַאְעֵדי ִמּנֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְרַווְייהו ָיִהיב ֵליה קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּתַ ּ ּ ּ ְּ ,
א ָפנוי ִמּכָ ְּלֶמהֵוי ַאְתָרא ְדֻקְדׁשָ   .ּל ַסֲאבוָתאּּ

ְְוַלְנִפיל ָיֵרך ַּמהו ְוַלְנִפיל. ּ ֵעי ֵליה, ְּוָנְפָלה ְיֵרָכה ְוַלְצּבֹות, ּ ְּוָצְבָתה ְיֵרָכה ִמּבָ , ֶּאָלא. ּ
א ְרָמא ְלַכְלּבָ ֵדי ּגַ ַמאן ְדַאׁשְ ְטֹול ַהאי ְלחוָלָקך, ְּוָאַמר ֵליה, ּּכְ ּוִמּכָֹלא ָלא ַאְבִאיׁש . ּ ּ

ֶּאָלא ְדָג, ָּקֵמיה יה ָיֵרך)א דאפיקו''ס(ְּזלו ּ ְ ִמּנֵ ִגין ְדִאיהו ָיַגע ְוָלֵאי ָעֵליה, ּ ּּבְ ּ ְּוָרַווח ֵליה , ּ
יה ְּוַאִפיקו ֵליה ִמּנֵ ּ ּ ִריך הוא ַאִפיל ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְרָמא ָדא ְדסֹוָטה, ְ ּּגַ ּ ,

ְדַקאְמָרן ְּוַאִפיק ֵליה ּכִ ּוְבָדא ִאיהו ַרִוי ְוַחֵד, ּ ּ ּ   .יּ
א ִדיֵליה ל ִאיּנון ְרִתיִכין ְוִסַייְעּתָ ּּכָ ּ ִדיר ָיֵרך, ּּ ָעאן ּתָ ִכסוָפא ֲאַבְתֵריה, ְּבָ ְּוַאְזֵלי ּבְ ּ .

ּוְבִגין ָדא ְלֵהי)ב''ב ע''קי(, ּ ָנן ְדׁשַ ְרִכי ְדַרּבָ ּ ָהֵני ּבָ ִּמן ָדא ִאיהו, ּ ּסוָפא ִדְלהֹון. ּ ְּדָכל ּכִ ּ ּ ,
ַתר ָיֵרך ִאיהו ּּבָ ָנןְוָכל ׁשֶ, ְ ן ָיֵרך ְדַרּבָ ּּכֵ ְּוָכל ִמָלה ַאְהָדר ְלַאְתֵריה, ְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

לום ַרע ּכְ ּהוא ָלא ּגָ ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְִמּכָ ה, ּ ָעא ְדִיְקַרב ִלְקדוׁשָ ְּוָלא ּבָ יה , ּ ר ִעּמֵ ּּבַ
יה ְּוַעְדֵביה חוָלֵקיה ְוַאֲחַסְנּתֵ ּ ּ א ּבְ. ּ ָמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ִּריך הוא ְלֵעיָלאּ ּ ָהִכי ַעְבֵדי , ְ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ד, ִיׂשְ ֵניָנן, ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ָרֵאל, ְוָהִכי ּתָ ְלֵמיָלף , ָּאִסיר ֵליה ְלִיׂשְ
ּאֹוַרְייָתא ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב ְוגֹו)תהלים קמז(, ִּדְכִתיב, ּ ', ּ ַמּגִ

ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְוגֹולא ָע   .'ׂשָ

  א''ב ע''דף קי
ְּוַעל ָדא ָדֵחי ֵליה ַיֲעֹקב ּ מוֵאל, ּ ְּוָדֵחי ֵליה ׁשְ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא , ּ ּ ) א''ב ע''דף קי(ּ

א ְקדוׁשָ ּוְבִגין ָדא. ּּבִ ָרֵאל, ּ ל ְנִטירו ְדָבבו ְלִיׂשְ ּּכָ ּ ַּעל ָדא ִאיהו, ּ א ְדָחִטיף עֹוָפא . ּ ְּלַכְלּבָ
ַבר, ְּוַאְייֵתי ֵליה, ַּדְכָיא ִמן ׁשֹוָקא יה, ְוַעד ָלא ִאּתְ ר ָנׁש ְוַחְטָפא ִמּנֵ , ָּאָתא ַחד ּבַ

א ָלא ּתֹוַעְלּתָ ִריָרא ּבְ ְרָמא ּגְ   .ְּלָבַתר ָיִהיב ֵליה ַחד ּגַ
ו ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ך ְלׂשָ ֶטן, ָּכַ ַּאִפיקו ֵליה ֵמַההוא ּבֶ ּ ּ יה ַההוא ָיֵרך, ּ ְָחִטיפו ִמּנֵ ּ ּ ְלָבַתר . ּ

ְרָמא ַחד ָּיֲהבו ֵליה ּגַ ֶטן ְוַההוא ָיֵרך ְדסֹוָטה, ּ ַּההוא ּבֶ ּ ְרָמא. ְוָלא ָאֳחָרא, ְּ ְּדָקא , ָהא ּגַ
ָּיֲהבו ֵליה ְלחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ּ ּ ּ ך. ְּוָעַרב ֵליה, ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ל ִדיִנין ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ

ִּדיִנין ִדְקׁשֹוט ִאיּנו ּ א ָלא ַיְדִעין, ןּ ִריך הוא, ּוְבִני ָנׁשָ א ּבְ יִחין ְלקוְדׁשָ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ְּ .
ֹאַרח ְקׁשֹוט ְּוֻכְלהו ּבְ ְעָלה. ּ ְרָמה ִמּבַ ִּהיא ַאְסִטיַאת ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  ָהעֹוֶזֶבת )משלי ב(ּכְ

ַּאלוף ְנעוֶריָה ְוגֹו ּ ָתא', ּ ַגְווָנא ִדיָלה, ּאוף ָהִכי ִאּתְ ּּכְ ַאְרָעאּ   . ּבְ
א ֲחֵזי ָווֵתיה, ּתָ ח ַחְבָרא ּכְ ּכַ ַּמאן ְדַאׁשְ ָעְלָמא, ּ עֹוָבדֹוי ּבְ , ָּרִחים ֵליה, ְּדָעִביד ּכְ

ֲהֵדיה ק ּבַ ְּוִאְתָדּבַ יה ִטיבו, ּ ְּוָעִביד ִעּמֵ ח , ֲאָבל ִסְטָרא ָאֳחָרא ָלאו ָהִכי. ּ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ
ה  ַבק ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ַּמאן ְדׁשָ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ עֹוָבדֹוי, ְּ ה, ְוָעִביד ּכְ ק ּבָ ְּוִאְתָדּבַ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

יָצָאה וְלַאָפָקא ֵליה ֵמָעְלָמא ְעָיא ְלׁשֵ ֵדין ּבַ ּּכְ ָתא. ּּ עֹוָבָדָהא, ַהאי ִאּתְ , ַעְבַדת ּכְ
ה ַקת ּבָ ְּוִאְתַדּבְ ה, ּ ֲּחִזי ַמה ְדַעְבַדת ּבָ ְּוָצְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה, ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִביק ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ָלאו ָהִכי ִריך הוא, ַּמאן ְדׁשָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ֵדין , ְּ ּכְ
ל ִטיבו ְדָעְלָמא, ָּרִחים ֵליה ְּוָעִביד ֵליה ּכָ ּ ְרִמיך. ּ א ָסָבא ַאְתִקין ּגַ ּתָ ְּדָהא ִחְוָיא , ְַהׁשְ
ֲהָדךּוָבָע, ָּאִזיל ֵליה ָרא ּבַ   .ְוָלא ָיִכיל, ְא ְלִאְתּגָ

ֶמׁש)קהלת א(ָּפַתח ְוָאַמר  ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ְוִכי ָלא , ּ
לֹמה ֶאָלא ְלאֹוְלָפא ִמָלה ָדא ָּאָתא ׁשְ ּ ִּאלו ָאַמר . ּ א וכי מה אתא שלמה מלכא לאלפא ''ס(ּ

ַיֲעמֹול ֵיאֹות ּבַ)במלה דא ותו אלו אמר ַאר ָעָמל, ֲּעָמלֹו ׁשֶ ּתְ יה ִיְתרֹון, ְּדָהא ִאׁשְ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ .
ָכל ֲעָמלֹו יָון ִדְכִתיב ּבְ ֶּאָלא ּכֵ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ָּהא ּכְ יה , ּ לום ְדִאית ּבֵ ַאר ּכְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ

  .ִּיְתרֹון
ֹלֹמה ִמָלה ָדא, ֶּאָלא ָּלאו ְלָכל ָאָדם ָאַמר ׁשְ ָעְלָמאֶא, ּ ְּדִאיהו , ָּלא ָאָדם ִאית ּבְ ּ

א ִביׁש וְלַאְבָאּשָׁ ִדיר ּבְ ֵדל ּתָ ּתַ ִּמׁשְ ָטב ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא . ּּ
ִתיב ֲעָמלֹו ִתיב ְיִגיעֹו, ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֲעָמלֹו. ְוָלא ּכְ ּ ָיׁשוב ֲעָמלֹו )תהלים ז(, ּכְ

ָרֵאל)במדבר כג(. ְבֹראׁשֹו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ְיִגיעֹו.  ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ  )תהלים קכח(ּכְ
י ֹתאֵכל ְוגֹו ֶפיך ּכִ ְָיִגיַע ּכַ ַפי ָרָאה ֱאֹלִהים)בראשית לא(ּוְכִתיב . 'ּ ֲאָבל . ּ ְוֶאת ְיִגיַע ּכַ

ִתיב, ֲעָמלֹו ְדלוֵתיה הוא.  ָעָמל ָוַכַעס)תהלים י(, ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ִדיר ְלִביׁשּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ,  ּתָ ּ
ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ִביׁש. ּתַ ַדל ּבְ ּתָ ֲעָתא ְדַהאי ָאָדם ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ  ֹלא ִנין )איוב יח(, ַעל ַהאי ּכְ

ַעּמֹו ְוגֹו ֵעי', לֹו ְוֹלא ְנֶכד ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יד ּתֹוָלִדין, ְּ , ְּדָלא ַיְעּבִ
יד ּתֹוָלִדיןְּדִאְלָמֵלא  א ָעְלָמא, ַיְעּבֵ ֵטׁשָ ִתיב. ֲהָוה ְמַטׁשְ ַּמה ִיְתרֹון ָלָאָדם , ְּוַעל ָדא ּכְ
ָכל ֲעָמלֹו ד ּתֹוָלִדין. ּבְ ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ּוַמאן ְדָלא ִיׁשְ ּ א , ּ יׁשָ ַהאי ִסְטָרא ְדָאָדם ּבִ ק ּבְ ִּאְתָדּבַ ּ

ְדפֹוי חֹות ּגַ   .ְּוָעאל ּתְ
ּתָ ְכָנֶפיך ַעל ֲאָמְתךּ ו)רות ג(, ּרות ָאְמָרה ָָפַרׂשְ ֲהֵדיה ְדַצִדיק, ָ ִגין ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ד ּתֹוָלִדין ר ָנׁש, ְלֶמְעּבַ ְדפֹוי ַעל ּבַ ִריך הוא ָפִריׂש ּגַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ִגין ְלַאָפׁשָ ּּבְ
ָעְלָמא ד ּתֹוָלִדין. ּבְ ֵעי ְלֶמְעּבַ ַגפֹו ָיֹב, ְּלַמאן ְדָלא ּבָ יׁש, אּּבְ ַגפֹו ְדַההוא ּבִ ּּבְ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִחְוָיא ָדא, ָאִזיל ֲעִריִרי ַגפֹו ֵיֵצא. ּ ְדָאִזיל ְיִחיָדאי)א''ה ע''צ(, ּּכְ  )כמה דאת אמר השתא(, ּּבְ
ד ּתֹוָלִדין ַדל ְלֶמְעּבַ ּתָ ִּאיהו ְדָלא ִאׁשְ ּ ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ַמר ּכָ ְָהא ִאּתְ , א תא חזי''ס(. ּ

  )במלין קדמאין, רא סבאדאית לאהד
ִריך הוא א ּבְ ִּריב ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ַמר, ְּ ּ קום ִריב ֶאת )מיכה ו(, ִּדְכִתיב: ִריב, ָהא ִאּתְ

א, ֶּאָלא. ַּמאי ִאיהו. ֶהָהִרים ִּאיּנון טוִרין ִדְלַתּתָ ּ ְלָיא. ֲּאַמאי ִריב ָדא. ּ ִגין ִדְבהו ּתַ ּּבְ ּ ,
ָרֵאל ל חֹוָבא ְדַעְבִדין ִיׂשְ ַמָיא,ּּכָ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ּ ְלַגּבֵ ּ ָרֵאל ֲהוֹו . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ַמָיא א ְדָכל ַמְלָאִכין ִעָלִאין ְדִבׁשְ ּמוׁשָ ַּיְדִעין ׁשִ ּ ּ ָמא ְדָחד , ְּוָלא ָאִניס ְלהו, ּּ ֲּאִפילו ׁשְ ּ ּ
ְייהו א ִדְלהֹון, ִּמּנַ ּמוׁשָ ְּוָכל ׁשִ ּ.  

  ב''ב ע''דף קי
ָכא ֵחיָלא ִדְלהֹון, ַחד. ְּטִרין ֲהֵוי ָטָעאן ֲאַבְתַרְייהוּוִבְתֵרין ִס ַּדֲהוֹו ַיְדִעין ְלַאְמׁשָ ּ ,

ַאְרָעא ְּדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ּבְ ּ ַּדֲהוֹו ַיְדֵעי ְלאוָמָאה לֹון, ְוַחד. ּּ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו, ּ ּּבְ ְוַעל . ּ
הו ד ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּדא ּבָ ּ ּ הֹון ֶלֱהֵוי ִריב ְוִדיָנא.  ִריב ְוִדיָנאְּ , ְּוֵכיָון ִדּבְ

א יה ּתֹוַעְלּתָ ְלׁשוָלא ָנַפל ְדָהא ָלא ֶיֱהֵוי ּבֵ ל ׁשִ ּּכָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַמְעָנה . 'ּקום ִריב ְוגֹו, ּ ְוִתׁשְ
ָבעֹות קֹוֶלך ְבעֹות) ב''ב ע''דף קי(. ַָהּגְ הֹות. ַמאן ּגִ ִּאֵלין ִאיּנון ִאּמָ  )ב''ט ע''קפ, ב''ט ע''ק(, ּ

ין ְדִאְקרון  ַּדְרּגִ ּ תולֹות ַאֲחֶריָה ְוגֹו)תהלים מה(ּ ָבעֹות קֹוֶלך', ּ ּבְ ַמְעָנה ַהּגְ ך ְוִתׁשְ ָוְבִגין ּכַ ְ ּ .
ָרֵאל ִאין, ְּדָהִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ פו ּבְ ּתָ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדִאית ְלָאַהְדָרא ָסָבא, ּתָ ִמִלין ַקְדָמִאין,ּ ָרֵאל, ּ ּבְ ַעד , ְּדָהִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ
ִאין ָיֵרך ְדָקא ַאָמָרן ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ פו ּבְ ּתָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ָרֵאל, ְּ י ַאְתִקיפו לֹון ִיׂשְ ַההוא ָיֵרך, ַּסּגִ ְּבְ ּ .

ע ְדָהָמן ַההוא ָיֵרך ִדיֵליה ָּמְרְדַכי ֲהָוה ַאְחֵמי ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּמָלה , ְּוַעל ָדא ֲהָוה ָרִגיז, ְּ
ְּדִאְתָחֵזי ֵליה ֲהֵדיה, ּ יז ֵליה ּבַ ְּוִאיהו ַאְרּגִ ּ ָּחמו ַחְבַרָייא. ּ ִתיב, ּ ח )בראשית כז(, ַמה ּכְ ּקַ  ַוּתִ

ֹדל ַהֲחֻמֹדת ְוגֹו ָנה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ין ִדיֵליה. 'ִּרְבָקה ֶאת ּבִ ִאֵלין ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ַזל ִדיֵליה, ּ ּּגָ ּ, 
אן ִדיֵליה ְרּכָ ל ּבִ ְּוַאִפיק ֵליה ִמּכָ ּ ּ ִכרוָתא, ּ ּוִמּבְ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ חו ְרִתיִכין ִדיֵליה, ּ ּכָ ִּעיָלה ְדָקא ַאׁשְ ּ ּ ָנן, ּ ִּאיהו ְדחוְפָיא ִדְלהֹון , ְלַרּבָ ּ ּ ּ
ִדיר ָנן ּתָ ּוְלָמאִנין ִדְלהֹון. ּ ְלַיְרִכין ִדְלהֹון)א''קי(. ְּלָמאֵני ְדַרּבָ ֵרין ִמִלין ִדְסָטר ְּוִאֵל. ּ ּין ּתְ ּ

יה, ַאֲחָרא ָהוֹו ִגין ְדָגְזלו לֹון ִמּנֵ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ָנן. ּ ֵּלית ְלהו ִעיָלה ֶאָלא ְלַרּבָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,
לו ֵמחוְפָיא ִדְלהֹון ִאיהו ָנן ְדָקא ּבָ ָּהֵני ָמאִני ְדַרּבָ ּ ּ ּ ּ ְלֵהי, ּ ְרִכי ְדׁשַ ְייהו הוא, ְּוָהִני ּבָ ִּמּנַ ּ 

ּוִמִדְלהֹון ָהוֹו. ַּוַדאי הֹון ַנְטֵלי ִעיָלה, ּ ְייהו, ּוִמּנְ ה ַדֲהוֹו ִמּנַ ּוִמּמַ ּ ָנן. ּ ָעאן ְלַרּבָ ְּדִאיּנון , ּבָ ּ
ב ֹאָהִלים ָלָלא ְדַההוא יֹוׁשֵ ּּכְ ָלא ִעיָלה, ּ ְּוַעל ָדא ֵלית ִמָלה, ְּוַעל ָדא ֵלית ִעיָלה ּבְ ּ ,

ָלא ִדיָנא ב ְל, ּּבְ   .ַּאְתֵריהְּוָכל ִמָלה ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

 ] בשנה127יום [סדר הלימוד ליום ט שבט 
לֹמה ָאַמר ַחת )קהלת ד(, ׁשְ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ל ָהֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְבּתִ ּ ְוׁשַ

ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמ ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם וִמַיד עֹוׁשְ ֶמׁש ְוִהּנֵ ַּהּשָׁ ּ ּ . ַנֵחםּ
יה ַמר)ב''א ע''קי(, ַּהאי ְקָרא ַאְרִמיְזָנא ּבֵ י ֲאִני.  ְוִאּתְ ְבּתִ ב , ֲאָבל ׁשַ ְוִכי ֵמָאן ֲאָתר ּתָ

ֹלֹמה ְּלָבַתר ְדָאַמר ִמָלה ָדא, ִאי ִניָמא. ׁשְ ִמְלַקְדִמין, ּּ ב ּכְ ֵיאֹות , ְּוָאַמר ִמָלה ָאֳחָרא, ּּתָ
י ָוֶאְרֶאה  ְבּתִ   .)א''עג ''ויקרא רל(ֲאָבל ׁשַ

ֵניָנן ן ּתָ ּמָ ַצְפָרא, ּתַ ֹלֹמה ּבְ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ַאְקִדים ׁשְ ֵוי ַאְנפֹוי ִלְסַטר ִמְזָרח, ּּבְ ַּוֲהֵוי ׁשַ ּ ,
ב ִלְסַטר ָדרֹום, ְּוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי ּוְלָבַתר ּתָ ב ִלְסַטר ָצפֹון, ּ , ְּוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי ְוָהָדר ּתָ

ן ּמָ יהְָמִאיך ֵעינֹו. ְוָקִאים ּתַ   .ּי ְוָזִקיף ֵריׁשֵ
ֲעָתא ַהאי ׁשַ א ְוַעּמוָדא ַדֲעָנָנא, ּבְ ָּהא ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ְּוַעל ַההוא , ֲהוֹו ַאְתָיין, ּ
ַּעּמוָדא ַדֲעָנָנא ָרא ֲחָדא, ּ יף. ֲהָוה ָאֵתי ִנׁשְ ָרא הוא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ְּוַההוא ִנׁשְ ְוֵכן ֲהָוה , ּ

ְדָפא ְיִמיָנא, ָאֵתי אַעל ּגַ, ּּגַ י ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּּבֵ ָמאָלא, ּ ְּוגוָפא ְוַגְדָפא ׂשְ י , ּ ּבֵ ַעל ּגַ
ַּעּמוָדא ַדֲעָנָנא פוָמָהא. ּ ֵרין ַטְרִפין ּבְ ָרא ֲהִוי ַמְייֵתי ּתְ ְּוַההוא ִנׁשְ ָּאָתא ַעּמוָדא , ּ

א, ַּדֲעָנָנא ְּוַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ָרא ָעַלְייהו, ּ ְּוַההוא ִנׁשְ אְּוַסְגִדין ְלָקֵמ, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּיה ְדׁשְ ּ.  
ָרא ּוָמִאיך ְלָקֵמיה, ָאָתא ִנׁשְ ְּוָיִהיב ֵליה ִאיּנון ַטְרִפין, ְּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ , ָנִטיל לֹון ׁשְ
הו הֹון ִסיָמן, ַּוֲהָוה ֵמִריַח ּבְ ְּוָאַמר ָדא ִאיהו ְדנֹוֵפל, ַוֲהָוה ָיַדע ּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְגלוי , ּ ּ ּ

ֲעָת. ֵעיָנִים ׁשַ ֲּהָוה ָיַדע ְדַתְרַווְייהו, ּא ִדְתֵרין ַטְרִפין ָהוֹוּבְ ּ נֹוֵפל וְגלוי )א''ח ע''בלק ר(, ּ ּ
ָעאן ְלאֹוָדָעא ֵליה ִמִלין ֵּעיָנִים ּבָ ּ.  

ַפְנָקא, ַמה ָעִביד גוׁשְ ְרְסֵייה ּבְ ָּחִתים ּכֻ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ְּדֲהָוה ָחִקיק ּבֵ ּ ְּוִאיהו . ּ
אָּנִטיל ִעְזָקא ְדָחִק ָמא ַקִדיׁשָ ּיק ָעֵליה ׁשְ ָרא, ְוָסִליק ְלִאְגָרא, ּ , ְּוָרִכיב ַעל ַההוא ִנׁשְ

ָרא. ְּוָאִזיל ֵליה ַלק, ְּוַההוא ִנׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָעַבר, ְּלרום ֲעָנִנין, ֲּהָוה ִמְסּתָ ּ ֲהָוה , ּ
ך ְנהֹוָרא ַההוא ֲאָתר ְדִאְתֲחׁשָ. ְִאְתֲחׁשָ יֵמי ַדֲהוֹו ּבְ ַּחּכִ ּ , ַּוֲהוו ַאְמֵרי, ֲהוֹו ַיְדֵעי, ְך ְנהֹוָראּ

א ָהא ָאִזיל ֹלֹמה ַמְלּכָ ר ָהָכא, ׁשְ ין ַדֲהוֹו . ְוָלא ַיְדֵעי ְלָאן ֲאָתר ֲהָוה ָאִזיל, ְוַאְעּבַ ִּטְפׁשִ ּ
ן ּמָ יך ָעְלָמא, ֲּעָנִנין ֲהוֹו ִאיּנון, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ּתַ ְְדָקא ַאְזֵלי ְוָחׁשִ ּ.  

ָרא  ַבה ִנׁשְ ֲהֵדיהּּגָ ע ְמָאה ַפְרִסין, ּּבַ ּוָפַרח ַאְרּבַ ְַעד ְדָמָטא ְלטוֵרי ָחׁשֹוך, ּ ּ ן . ּ ְוַתּמָ
ָהִרים ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְרמוד ּבַ ִּאיהו ּתַ ן, ּ ּמָ יה. ְּוִאיהו ָנִחית ּתַ ְְוָחֵמי טוָרא ָחׁשֹוך, ָּזִקיף ֵריׁשֵ ּ ,

ל ַמה ְדִאְצְטִריך ן ּכָ ּמָ ְַוֲהָוה ָיַדע ּתַ ן ֵיעולַוֲהָוה ָיַדע. ּ ּ ְדַתּמָ ָרא . ּ ֲהָוה ָרִכיב ַעל ִנׁשְ
ִמְלַקְדִמין ָמן, ְּוָטאס ְוָעאל ְלגֹו טוִרין, ּּכְ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדֵזיָתא ּתַ ֵחיָלא , ּ ָקָרא ּבְ

ל ֶיחָזיון ְוגֹו'  ְיָי)ישעיה כו(, ְוָאַמר ָּרָמה ָיְדך ּבַ ָ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

  א''ג ע''דף קי
ן ּמָ ַּעד ְדָקִריב ְלַההוא , ָעאל ּתַ ֵוי ִעְזָקא ָקַמְייהו, ֲאָתרּ ּׁשַ ן ֲהָוה ָיַדע , ְוָקִריב, ּ ְוַתּמָ

ל ַמה ְדָבֵעי ֵמִאיּנון ָחְכְמָתן נוְכָרִאין ּּכָ ּ ְּדָבֵעי ְלִמְנַדע, ּ ל ַמה . ּ יָון ַדֲהוֹו ַאְמִרין ֵליה ּכָ ּּכֵ ּ
ֵדין ֲהָוה ָרִכיב ַעל ַההוא , ְּדָבֵעי ָרא) א''ג ע''דף קי(ּּכְ יָון ְדֲהָוה . ַּאְתֵריהְוָתב ְל, ִנׁשְ ּּכֵ

ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסֵייה יָרא, ּ יה ִמִלין ְדָחְכְמָתא ַיּקִ ַדְעּתֵ יה ַוֲהָוה ְמַמֵלל ּבְ ַדְעּתֵ ב ּבְ ִּאְתָייּשַׁ ּ ּּ ּ .
ֲעָתא ֲהָוה ָאַמר ַהִהיא ׁשַ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה, ּבְ ְבּתִ י ַוַדאי ֵמַההוא ָאְרָחא, ְוׁשַ ְבּתִ ּׁשַ י , ּ ְבּתִ ׁשַ

אי, יא ָחְכְמָתאֵמַהִה אי וְבַדְעּתָ ִלּבָ ִבת ּבְ ל ָהֲעׁשוִקים. ְּוִאְתְייׁשָ ּוְכֵדין ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְוִכי . ּ
ל ֲהַעׁשוִקים  ָעְלָמא ְדִאיהו ֲאָמר ֶאת ּכָ ְּזִעיִרין ִאיּנון ּבְ ּ א סלקא דעתך דכל עשיקין דהוו ''נ(ּ

ֵּלין ְדהוא ָאַמרַּמאי ֲעׁשוִקים ִא, ּ ֶאָלא.)הוה חמי שלמה מלכא, בעלמא ּ ִּאיּנון ְינֹוִקין . ּ
הֹון ּתוְקָפא ְדִאּמְ ְּדֵמִתין ּבְ ּ ה ִסְטִרין, ּ ּמָ ְּדָקא ֲעׁשוִקים ִמּכַ ֲאָתר ִעָלָאה , ּ ֲּעׁשוִקים ּבַ ּ

ִּדְלֵעיָלא א, ּ ָערו. ַּוֲעׁשוִקים ְלַתּתָ ְּוָהא ַחְבַרָייא ִאּתְ יִאין ִאיּנון, ְּוָהִכי הוא, ּ . ֲּאָבל ַסּגִ
ֵחיָלך, ם ָסָבאּקו ַער ּבְ יָמא, ְָסָבא ֵאיָמא ִמיָלך. ְִאּתְ ָלא ְדִחילו ּתֵ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאיּנון ֲעׁשוִקים ֵּלית ָעׁשוק ּכְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ יק ּבְ ְּדֲהָוה ִאיהו ָעׁשִ ָלָתא ְלָאֳחָרא, ּ , אֹו ִמּתְ
ָמה ִדְכִתיב ִנים ְוַעל)שמות כ(, ּּכְ ים ְוַעל ּ פֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ֵלׁשִ ֵני ָבִנים ַעל ׁשִ ּ ּבְ

ִעים   .ִרּבֵ
יק א ָצַווח ְוָאַמר . ֵָהיך ֲהָוה ָעׁשִ לֹמה ַמְלּכָ ָדם ָנֶפׁש ַעד )משלי כח(ׁשְ ּ ָאָדם ָעׁשוק ּבְ

ּּבֹור ָינוס ַאל ִיְתְמכו בֹו יָון ְדהוא ָעׁשוק. ּ ּּכֵ ּ ַדם ֶנֶפׁש, ּ נֹו, ּהוא, ּבְ נֹו, אֹו ּבְ ן ּבְ , אֹו ּבֶ
ִטיְקָלאְיהֹון ִּדְכִתיב ַעד ּבֹור ָינוס ַאל ִיְתְמכו בֹו, ּ ֲעׁשוִקין ּבְ ּ ַּעד ַההוא ּבֹור ַרק ָינוס . ּ ּ

א ַהאי ָעְלָמא, ֵּמֲאָתר ַקִדיׁשָ ַדם ֶנֶפׁש. ְּוַאל ִיְתְמכו ּבֹו ּבְ יָון ְדִאיהו ָעׁשוק ּבְ ּּכֵ ּ , ִּאיהו, ּ
ֶּלֱהוֹו ֲעׁשוִקים ֵמַההוא ִסְטָרא, ּאֹו ַזְרֵעיה   . ָאֳחָראּ

ָאר ֲעׁשוִקים, ִּאית ָעׁשוק ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּשְׁ . ָ לא ַתֲעׁשֹוק ֶאת ֵרֲעך)ויקרא יט(ּכְ
ק ְבנֹוי, ִּאיהו ָעַבר ְוָעׁשַ ִּאיהו ָעׁשוק ּבִ ך ָאַמר. ֵּמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ֶאת , ּ

ל ָהֲעׁשוִקים ֹלֹמה. ּּכָ ָכ, ָאַמר ׁשְ ּל ִאיּנון ֲעׁשוִקיםָקִאיְמָנא ּבְ ק, ּ ָכל ִסְטִרין ַדֲעׁשָ   .ּּבְ
ַּוֲאַמאי ִאיּנון ֲעׁשוִקים ֶמׁש. ּ ַחת ַהּשָׁ ר ַנֲעׂשו ּתַ ר ַנֲעׂשו. ֲּאׁשֶ ֵעי , ֲּאׁשֶ רו ִמּבָ ר ּגָ ֲּאׁשֶ

ר ַנֲעׂשו, ֵּליה ָבָחא. ַּמאי ֲאׁשֶ ָייה ִאיִהי ִלׁשְ ָייה ִדְלהֹון ֶאָלא ְלֵעי, ִּאי ֲעׂשִ ָּלאו ֲעׂשִ ּ ָּלא ּ
א ְמׁשָ   .ִמן ׁשִ

ֲּאָבל ַוַדאי ַנֲעׂשו ֵּהיך ַנֲעׂשו. ּ ן. ְ ּמָ יָון ְדֲעׁשוִקים ֵמרוֵחיהֹון ּתַ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ֲאַמאי ַאְתָיין , ּ
ֶּאָלא רוִחין ַוַדאי ַנֲעׂשו. ְלַהאי ָעְלָמא ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ רוִחין וְבגוָפא ּבְ ִּאְתָעִבידו ּבְ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ

ְכַלל ּגו ּתָ ְּדִאׁשְ ָלא ִלְכלוָכא , ָּפא ִדְלהֹוןּ גוָפא ַזך ְוָנִקי ּבְ ְּוִאְתָעִביד ַההוא רוָחא ּבְ ּ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא, ְּדחֹוִבין ק ּגוָפא, ּבְ ֵדין ִאְתֲעׁשָ ק רוָחא, ּּכְ ָמה ְדִאְתֲעׁשָ ּּכְ ְּוַהאי ִאיהו . ּ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

יר ִמּכָֹלא, ּּגוָפא יה ַיּתִ ְּדִאְתֲהֵני ּבֵ ּ ן, ִאיתַּוֲעׁשוִקין ַאֲחָרִנין . ּ ּמָ ה ִזיִנין ֵמרוִחין ּתַ ַכּמָ , ּּבְ
גוִפין ְּוָלא ַנֲעׂשו ּבְ ר ַנֲעׂשו, ֲּאָבל ִאֵלין. ּ ִּאיּנון ֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ ּ ּ.  
ר ַנֲעׂשו, ִאית ַאֲחָרִנין א ְלָמאֵריהֹון, ֲּאׁשֶ ֵני ָנׁשָ ּוַמאן ִאיהו. ְּוַאְטָרחו ּבְ ַמאן . ּ

ְטִמ ָתא ְדַחְבֵריה ּבִ יק ִאּתְ ְּדָעׁשִ ּ ְלָייא, ּירוּ ִאְתּגַ ְייהו. ּאֹו ּבְ ְּוַההוא ַוְלָדא ְדִאְתְיִליד ִמּנַ ּ ּ ּ ,
ָּעׁשוק ִאיהו ָלא ְרעוָתא ְדָמאִריהֹון, ּ ּּבְ ָתא, ּ ְעָלה ְדִאּתְ ְּוָלא ָיַדע ּבַ ִּאיּנון עֹוָבִדין , ּ

ֲּעׁשוִקין ִאיּנון ד לֹון ּגוָפ, ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְּוַאְטָרחו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּוְלַצְייָרא לֹון צוָרה, אְּ ּּ ,
ר ַנֲעׂשו ִּאֵלין ֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ ּ ר ַנֲעׂשו ַוַדאי ּגוִפין ִדְלהֹון. ּ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְרָחא, ּ ך. ַעל ּכָ ִגין ּכָ , ְּבְ

א ָאַמר לֹמה ַמְלּכָ ל ָהֲעׁשוִקים)קהלת ד(, ׁשְ ָכל ִזיֵני ֲעׁשוִקים , ּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ּּבְ
ָייהִּאיּנון ֲאׁשֶ, ָקִאיְמָנא ֲעׂשִ ּר ַנֲעׂשו ְוִאְתָעִבידו ּבַ ּ ּ.  

ָמה ְדָהֵני  ּ ִאיּנון )אינו רבי ועביד ולבתר עשקין ליה מינה הכי, דבר אחר איהו בערלה(ּּכְ
י ְוָנִטיל ְוָגִדיל ּגוָפא, ֲּעׁשוִקין ָעְרָלה ַרּבֵ ְּדְכָבר ַנֲעׂשו ּבְ ּ ִקין , ְּוָעִביד ֵליה, ּ ּוְלָבַתר ַעׁשְ

יה ר ַנֲעׂשו, ַנְטִלין לֹוןְו, ּלֹון ִמּנֵ ֲּהֵרי ֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ א , ּ לֹמה ַמְלּכָ ְּוַעל ּכָֹלא ָקִאים ׁשְ
ר ַנֲעׂשו, ְוָאַמר ל ָהֲעׁשוִקים ֲאׁשֶ ָּקִאיְמָנא ַעל ּכָ ּ.  

ִקים ה ִדְמַעת ָהֲעׁשֻ ִדין ִדְמִעין, ְּוִהּנֵ ּּכָֹלא אֹוׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּעם ַטֲעָנה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ .
ִדין ִדְמִעיןָהֵני  י לֹון, ּאֹוׁשְ ִנין''ַעד י, ְוָגִדיל לֹון, ְּדָהא ָעְרָלה ַרּבֵ ִקין , ג ׁשְ ּוְלָבַתר ַעׁשְ

ִריך הוא, לֹון ֵמָעְרָלה א ּבְ ְּוָנִטיל לֹון קוְדׁשָ ָבר, ְּ ר ַנֲעׂשו ּכְ ָּהא ָלך ֲעׁשוִקין ֲאׁשֶ ּ ְ.  

  ב''ג ע''דף קי
ינֹוק , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּוְזִמיִנין לֹוַמר,  ַטֲעָנהלֹון ִאית. ָּעַבר ֲעֵביָרה ַקְטִלין ֵליה ּתִ

ר יֹוֵמיה ְדָחב ּּבַ ַּדְייִנין ֵליה ִדיָנא, ּ ּ ר יֹוֵמיה ֲהֵויָנא. ּ ּ ֵמַההוא )ב''ח ע''צ(ְּדָהא , ֲּאָנא ּבַ
ן ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּיֹוָמא ָקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ִנ'  ְיָי)תהלים ב(ִּדְכִתיב , ְּ ה ֲאִני ָאַמר ֵאַלי ּבְ י ַאּתָ

יך) ב''ג ע''דף קי( ַָהיֹום ְיִלְדּתִ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ּ ר יֹוָמא, ּ ִּדיָנא ַעְבִדין ֵליה, ְיִליד ּבַ ֲהֵרי , ּ
ִּדְמַעת ִאיּנון ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ּ ּ.  

ַּההוא ָעׁשוק ְדִאְקֵרי ַמְמֵזר, ְּוִאית ָעׁשוק ַאֵחר ּ ד ָנַפק ֵמָעְלָמא, ּ ין , ּכַ ִּמָיד ַמְפִריׁשִ
א א ַקִדיׁשָ ִהָלָתא ְדַעּמָ ֵּליה ִמּקְ ּ ָנא, ַּההוא ַמְמֵזר. ּּ יד ִדְמִעין ָקֵמי , ַעְנָיא ִמְסּכְ ּאֹוׁשִ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ְּוַאְטִעין ָקֵמיה, ְּ ֲאָנא ַמה , ִּאי ֲאָבָהַתי ָחאבו, ּ
ך ֲהוֹוִמ, ָהא עֹוָבָדאי, חֹוָבא ֲעִביְדָנא ָנן ְלַקּמָ ּקְ ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים ְוֵאין ָלֶהם , ְְתּתַ ְּוִהּנֵ ּ

ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון ֲעׁשוִקים. ְמַנֵחם ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאית לֹון ַטֲעָנה ָקֵמי קוְדׁשָ ּוֵמַהִהיא , ְּ
הֹון, ַטֲעָנה ֵלית לֹון ְמַנֵחם ְּוֵלית ְדָיִתיב ִמָלה ַעל ִלּבְ ּ.  

ּוַמה ְדָאַמר ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים)את כל העשוקים( ּ ּ ְוִהּנִ ּתוְקָפא , ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדֵמִתין ּבְ ּ ּ ּ
הֹון ִּאֵלין ַעְבִדין ְלאֹוָשָדא ִדְמִעין, ְּדִאּמְ ֵני ָעְלָמא, ּ ִגין ְדֵלית ִדְמִעין ְדַנְפֵקי , ְלָכל ּבְ ּּבְ ּ ּ
א ָהֵני ִדְמִעין, ִּמִלּבָ ִני ָעְלָמא ּתָ, ּּכְ ִריך הוא , ְווִהין ְוַאְמִריןְּדָכל ּבְ א ּבְ ִּדיִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ
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ֵני ְינוֵקי ְדָלא ָחאבו. ְוַעל ֹאַרח ְקׁשֹוט ַאְזֵלי, ְּקׁשֹוט ִאיּנון ָּהִני ִמְסּכְ ּ ָאן . ֲּאַמאי ִמיתו, ּ
ִּדיָנא ִדְקׁשֹוט ְלֵקי ֵמָעְל. ְּדָעִביד ָמאֵרי ָעְלָמא, ּ חֹוֵבי ֲאָבַהְתהֹון ִאְסּתַ . ֲאַמאי, ָמאִּאי ּבְ

  .ַּוַדאי ֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם
ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים, ּּתו ְּוִהּנֵ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַּההוא ִדְמָעה ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ין ַעל , ּ ְּדָקא ְמִגיּנִ
ַההוא ָעְלָמא. ַּחָיָיא ְקָנא לֹון ּבְ ִּדְתָנן ֲאָתר ִאית ִמְתּתַ מוִרים ָלא , ּ ְּדֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּּ

ָמןַיְכ ִריך הוא ָרִחים לֹון, ִּלין ְלַקְייָמא ּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ הו, ְּ ק ּבְ ְּוִאְתָדּבַ הו, ּ ו ''צ(, ְּוַאְתִקין ּבְ

א ִעָלָאה ִדיֵליה)ב''ע ּ ְמִתיְבּתָ ּ ִתיב. ּ ְדּתָ )תהלים ח(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ּ ִמִפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ
א ַעְבִדין . ֹעז ןּוַמאי ּתֹוַעְלּתָ ּמָ ן, ּתַ ּמָ יב. ַּוֲאַמאי ַסְלִקין ּתַ ָ ְלַמַען צֹוְרֶריך )תהלים ח(, ִּדְכּתִ

ם ית אֹוֵיב וִמְתַנּקֵ ּבִ א. ְּלַהׁשְ יוְבּתָ ְּוֵכן ִאית ֲאָתר ָאֳחָרא ְלַבֲעֵלי ּתִ ו ''תחזור לעיל דף ק(. ּ

  )תנינן לית מלה
ֵניָנן ּבָ, ּתָ ֶעֶרב ׁשַ ִריאו ּבְ ָרה ְדָבִרים ִאְתּבְ ֲּעׂשָ ב ְוַהלוחֹות. 'ּת כוּ ְכּתָ ָתב ְוַהּמִ ַּהּכְ יב . ּ ִּדְכּתִ

ב ֱאֹלִהים הוא ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ְּוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ ַּמאי ִאיְרָיא ִמְדָהִכי ְדֶעֶרב . ּ ּ
ת ֲהָוה ּבָ ִנין ְלָבַתר, ׁשַ ָרֵאל ַעל , ְוִדיְלָמא ֶאֶלף ׁשְ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ּאֹו ּבְ ּטוָרא ְדִסיַניּ ּ .

ת ֲהָוה, ֶּאָלא ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַּוַדאי ָהִכי הוא ְדּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ית, ּתָ ָכל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ָלא , ּּבְ
ם ָמֵלא ַמר ׁשֵ ֵרי, ֱאלִהים, ֶּאָלא ֱאֹלִהים, ִאּתְ ָכל ַמה ְדִאְתּבְ ם ֱאֹלִהים. ּּבְ ְּוֻכְלהו ׁשֵ ַעד , ּ

ֶע ְכַלל ּבְ ּתָ תְּדָכל עֹוָבָדא ִאׁשְ ּבָ ל עֹוָבָדא. ֶרב ׁשַ ְכַללו ּכָ ּתָ ִּמְדִאׁשְ , ֱאֹלִהים' ִאְקֵרי ְיָי, ּ
ם ָמֵלא   .ׁשֵ

ֵרי ּכָֹלא ם ֱאֹלִהים ִאְתּבְ ב ִדְבׁשֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ָיה, ּ ֲעׂשִ ְכַלל ּבַ ּתָ ל ַמה , ָּלא ִאׁשְ ּכָ
ֵרי ת, ְּדִאְתּבְ ּבָ ְכַלל ּכָֹלא . ַעד ֶעֶרב ׁשַ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ָיהּּבְ ֲעׂשִ יב, ּּבַ בראשית (, ִּדְכּתִ

ה)ב ר ָעׂשָ ה.  ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ה. ִמּכָ ַמֲעׂשֶ ִתיב. ְּוַקְייָמא ּבְ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ה ֱאלִהים ְכַלל ָעְלָמא, ְּוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ ּתָ ד ִאׁשְ ה, ּכַ ַמֲעׂשֶ ם ֱאֹלִהים ּבְ ׁשֵ , ְוָלא ְלָבַתר, ּבְ

יב  ְכַלל ָעְלָמא' ְיָיִּדְכּתִ ּתָ ְּוַקְייָמא ַעל ִקיוֵמיה, ֱּאֹלִהים וְבָדא ִאׁשְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ה ַהלוחֹות, ּתָ ֲעָתא ְדָתַבר ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ יב, ּּ ר אֹוָתם )שמות לב(, ִּדְכּתִ ּבֵ  ַוְיׁשַ
ַחת ָהָהר ָּצף אֹוְקָיינוס ֵמַאְתֵריה. ּתַ ְטָפא ָעְלָמא, ּ ה ְדאֹוְקָיינוס ָחָמא ֹמ. ְּוָסִליק ְלׁשַ ּׁשֶ ּ

ְייהו ְטָפא ָעְלָמא, ָּסִליק ְלַגּבַ ֵעי ְלׁשַ רֹוף , ַּוֲהָוה ּבָ ר ָעׁשֹו ַוִיׂשְ ח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ִּמָיד ַוִיּקַ ּ ּּ
ֵאׁש ְוגֹו ִים', אֹותֹו ּבָ ַּוִיֶזר ַעל ְפִני ַהּמַ ה ַעל ֵמי אֹוְקָיינוס ְוָאַמר. ּ ַּמָיא ַמָיא , ָּקם ֹמׁשֶ ּ

ָעאןָּמה ַאּתון  אֹוַרְייָתא ְדלוחֹות. ּבָ ָּאְמרו ְוִכי ִאְתַקָיים ָעְלָמא ֶאָלא ּבְ ּ ּּ ְוַעל אֹוַרְייָתא , ּ
ָרֵאל  ה ִיׂשְ ְקרו ּבָ ְּדׁשָ ּ   .)אנן בעאן לשטפא עלמא, א ועבדו עגלא דדהבא''ד(ּ

חֹוָבא ְדֶעְגָלא, ִּמָיד ָאַמר לֹון ל ַמה ְדָעְבדו ּבְ ָּהא ּכָ ּ ל ְו, ָהא ָמִסיר ְלכֹון, ּ ָּלא ַדי ּכָ
ְייהו ִּאיּנון ַאְלִפין ְדָנְפלו ִמּנַ ּ ּ ִים, ּ ִּמָיד ַוִיֶזר ַעל ְפִני ַהּמַ ּ ְכֵכי ַמָיא. ּ ּתַ ַעד , ָּלא ֲהוֹו ִמׁשְ

ֵקי לֹון ְייהו ְוַאׁשְ ְּדָנִטיל ַמָיא ִמּנַ ַאְתֵריה, ּּ ַקע אֹוְקָיינוס ּבְ ּתְ ִּמָיד ִאׁשְ ּ ּ.  
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ר ָלא ֲהוֹו ַההוא ִמְדּבָ ְּדָהא ּבְ יב, ּ ַמָיאּ ּוַמִים . ' לא ְמקֹום ֶזַרע ְוגֹו)במדבר כ(, ִּדְכּתִ
ּתֹות יָמא. ַאִין ִלׁשְ ְּלֵביָרא ְדִמְרָים ַאְרִמי ֵליה, ְוִאי ּתֵ לֹום. ּ ה , ַחס ְוׁשָ ֵדי ֹמׁשֶ ן ׁשָ ְּדַתּמָ

י ְלָבַתר ּתֵ א ָדא ְלִמׁשְ יׁשָ ֻּדְכָרָנא ּבִ י, ְּותו. ּ אן ָלא ֲהָוה ְלהו ּבֵ ְּדַעד ּכָ ַּעד ְדָאתו , ָראּ ּ
ָנה ר ַמּתָ יב, ְלִמְדּבַ ִרים ְוגֹו)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ָנה. 'ּ ּבְ ר ַמּתָ ְדּבָ ן . ּוִמּמִ ּמָ ִמּתַ

יָרא ִים. ַּיְרּתו ּבֵ ִתיב ָהָכא ַעל ְפֵני ַהּמַ   .ּ ַעל ְפִני ְתהֹום)בראשית א(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ

  א''ד ע''דף קי
ָּחרות ַעל ַהֻל ַּמאי ָחרות ַעל ַהֻלֹחת, ֹחתּ ָּהִכי אוְקמוָה. ּ ֶות, ּ ְלַאך ַהּמָ ְֵחירות ִמּמַ ּ ,

ְעּבוד ַמְלִכיֹות ֵּחירות ִמּשִׁ ּ ֵּחירות ִמּכָֹלא) א''ד ע''דף קי(, ּ ּוַמאי ָחרות. ָּהִכי הוא, ּ ּ .
ַפְנָקא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּּגוׁשְ ּ ְּדֵביה ֲהָוה ֵחירות, ּּ ּ ָכל ִמיֵני ֵחיר, ּ רו. ּותּבְ ּבָ , ְּוִאְלָמֵלא ָלא ִאּתְ

ל ַמה ְדָאָתא ְלָעְלָמא ְלָבַתר ָרֵאל ִדיוְקָנא ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין , ָלא ָאָתא, ּּכָ ַּוֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ
ִּדְלֵעיָלא ה ֱאֹלִהים ְוגֹו, ְּוַעל ָדא ַאְכִריז ְקָרא ְוָאַמר. ּ ְּוַהלוֹחת ַמֲעׂשֵ יָמא ', ּ ָלא ּתֵ

ִּדְלָבַתר ְדָעְלָמ ְכַללּ ּתָ ם ָמֵלא ָהוֹו, א ִאׁשְ ר ׁשֵ ם , ְוַאְדּכַ ׁשֵ ְכַלל ּבְ ּתָ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ
ת, ֱאלִהים ּבָ   .ַּעד ָלא ֵייעול ׁשַ
ה ה, ֵהּמָ ְִהפוך מה. ַמאי ֵהּמָ ּ ֵרין ִסְטִרין ָהוֹו. ה ָהוֹו''ּ עֹוָבָדא. ִמּתְ ַוֲחָדא , ֲחָדא ּבְ

ְּדֵחירות ְלֵעיָלא ים ְלֵעיָל, ּ ב . ה''ְּוַעל ָדא המ. ּא ְלַנְטָרא ְלֹכָלאָּרׁשִ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ְוַהּמִ
א ִחָווָרא, ֱּאלִהים הוא י ֶאּשָׁ ּבֵ א אוָכָמא ַעל ּגַ ֶּאּשָׁ ב ֱאלִהים הוא. ּ יב, ִּמְכּתַ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ,

ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי הוא)במדבר יח( ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ָּחרות ּכְ ְּדָהא יֹוֵבל ָקֵרי ָחרו, ּ ְּוָעִביד ֵחירות , תּ
  .ְלָכל ָעְלִמין

אן ַחְבַרָייא ְנְדעון. ֲּעד ּכָ אן ְוָהְלָאה ּתִ ִּמּכָ א, ּ יׁשָ ְלָטא ָעַלְייכו , ְּדָהא ִסְטָרא ּבִ ָּלא ׁשַ
ָעָרא ִמִלין ִאֵלין, ָּקִאיְמָנא ָקַמְייכו, ַוֲאָנא ֵייָבא ָסָבא ְּלִאּתְ ָּקמו ִאיּנון, ּ ַמאן , ּ ּכְ

ַער ִמּשֵׁ ָטחו ָקֵמיה, ּיָנֵתיהְּדִאּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ כו. ְּוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַמְלָלא, ּ ֲעָתא ּבָ   .ְּלָבַתר ׁשַ
י ִחָייא ְוָאַמר ָּפַתח ַרּבִ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך )שיר השירים ח(, ּ ך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָ ׂשִ ָ

יֵמִני ַכחֹוָתם', ְוגֹו ָקא ּכְ, ׂשִ ֲעָתא ְדִאְתַדּבְ ׁשַ ּּבְ ַבְעָלהּ ָרֵאל ּבְ יֵמִני , ֶּנֶסת ִיׂשְ ִאיִהי ַאְמַרת ׂשִ
ִביק , ּ ָאְרָחא ְדחֹוָתם)ב''ד ע''ויחי רמ(, ַכחֹוָתם ק ׁשָ ַההוא ֲאָתר ְדִאְתַדּבָ ק ּבְ יָון ְדִאְתַדּבָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ

ל ִדיוְקֵניה יה ּכָ ּּבֵ ּ ּ ב ְדַההוא חֹוָתם ָאִזיל ָהָכא ְוָהָכא, ּּ ַּאף ַעל ּגַ ןְּוָלא ַקְיי, ּ ּמָ ְוָהא , ָמא ּתַ
יה ן, ִּאְתֲעָבר ִמּנֵ ּמָ ִביק ּתַ ל ִדיוְקֵניה ׁשָ ּּכָ ּ ן ַקְייָמא, ּּ ֶנֶסת . ְּוַתּמָ ּאוף ָהִכי ַאְמַרת ּכְ

ָרֵאל ך, ִיׂשְ ְקָנא ּבָ יָון ְדִאְתַדּבָ ְּכֵ ּ ך, ּ ל ִדיוְקִני ִליֲהֵוי ָחִקיק ּבָ ְּכָ ּ ב ְדֵאיִזיל , ּּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ךּתִ, ָהָכא אֹו ָהָכא ח ִדיוְקִני ָחִקיק ּבָ ּכַ ְׁשְ ּ ר ִלי, ּּ   .ְוִתְדּכַ

יב, ְָוַכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ָמה ִדְכּתִ י ִויִמינֹו )שיר השירים ב(, ּּכְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ ן, ּאוף ָהִכי, ּתְ ּמָ ֵהא ִדיוְקִני ָחִקיק ּתַ ּּתְ ָקא ְלָעְלִמי. ּּ ך ִמְתַדּבְ ּוְבֵכן ֱאֵהא ּבָ ְוָלא , ןְּ
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י ִמיָנך ׁשֵ ְות ַאֲהָבה. ְִאְתּנְ י ַעָזה ַכּמָ ֶות ַאֲהָבה, ּּכִ ּמָ יָפא ּכַ ּקִ יף, ּתַ ּקִ ּתוְקָפא ּתַ ַההוא , ּּבְ ּּכְ
יה מֹוָתא ְרָיא ּבֵ ֲּאָתר ְדׁשַ ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַאֲהַבת עֹוָלם, ַאֲהָבה. ּ ּ.  
אֹול ִקְנָאה ה ִכׁשְ ְּדָהא ִאֵלי, ּאוף ָהִכי, ָקׁשָ ָמָהןּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ִאיּנון, ן ׁשְ ֶפיָה . ּ ְרׁשָ

ֵפי ֵאׁש ֵפי ִאֵלין, ִּרׁשְ ַּמאן ִאיּנון ִרׁשְ ּ ָלן ָטָבאן. ּ ִּאיּנון ַאְבִנין וַמְרּגְ ְּדִאְתְיִלידו ֵמַההוא , ּ ּ ּ
ְלֶהֶבת ָיה. ֵאׁש ְלהֹוָבא. ּׁשַ ְּדָנְפָקא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ֵּמַההוא ׁשַ ְכֶנֶסת ְוִאְתַאֲחָדא ּבִ, ּ

ָרֵאל ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ִיחוָדא, ִיׂשְ א , ַוֲאָנן, ּ ְלהֹוָבא ְדִלּבָ ִפין ְדׁשַ ָּהא ַאֲהָבה וְרׁשָ ּ ּ
ְּדִדיוְקָנא ִדיָלן, ְיֵהא ַרֲעָוא, ְֲאַבְתָרך ּ ך, ּּ ִלּבָ ֵהא ֲחקוָקה ּבְ ְּתְ ָמה ְדִדיוְקָנא ִדיָלך , ּ ְּכְ ּ ּ ּּ

ן ִלּבָ ק לֹון. ַּחּקוק ּבְ ִּריך לֹון ְוָאְזלוּוָב, ָנׁשַ ְ.  
ְמעֹון י ׁשִ י ְדַרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ל ַמה ְדִאיַרע לֹון, ּ ְּוָסחו ֵליה ּכָ ּ ַּחֵדי ְוַתָווה, ּ , ָאַמר, ּ
ִאין ַאּתון ְדָזִכיתון ְלָכל ַהאי ַּזּכָ ּ ֲהֵדי ַאְרָיא ִעָלָאה, ּ ּוַמה ֲהֵויתון ּבַ ּ יף, ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ְּדָלא , ּגִ

ה ּגִ ּמָ לוםֲהוֹו ּכַ יה ּכְ ִרין ְלַגּבֵ ּיּבָ מֹוְדָעא ֵליה ִמַיד, ּ ּתְ ְּוָלא ְיַדְעּתון ְלִאׁשְ ּ ָווְהָנא. ּ ְֵאיך , ּתַ

א ִדיֵליה ַזְבּתון ֵמעֹוְנׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ָזָבא ְלכֹון, ּ ָעא ְלׁשֵ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָקָרא , ּ
אֹור ֹנַגה)משלי ד(, ָּעַלְייהו ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםּ  )משלי ד(. ְ

ל ׁשֵ רוץ לא ִתּכָ ך לא ֵיֶצר ַצֲעֶדך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּּבְ ָ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם )ישעיה ס(. ָ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ִּיְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ   .)כ מן רב ייבא סבא''ע(. ּ

י ִי)מ(רעיא מהימנא  ים ּכִ צו ֲאָנׁשִ ה ָהָרה. מ''ִמיָכֵאל ְוס, ִּאֵלין. ּּנָ , ְּוָנְגפו ִאּשָׁ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָגלוָתא, ְּוָיְצאו ְיָלֶדיָה. ָּדא ּכְ ית ָעָליו , מ''ָּדא ס, ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש. ּּבְ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה ַעל ָהִאּשָׁ ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  
ִּפּקוָדא  ַתר ָד)מא(ּ יב ֲאֵבָדה, אּ ּבָ ֶזל. ְלָהׁשִ יב ַהּגֶ ָּאַמר ּבוִציָנא . ַּוֲאַבְתֵריה ְלָהׁשִ

א ִריך הוא ָעִתיד ְלָאַהְדָרא ָלך, ַּקִדיׁשָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ִגין ֵעֶרב ַרב, ּ ְוָדא , ֲּאֵבָדה ְדָאְבַדּת ּבְ
ָלה ִדיָלך ְּכַ ּ ִּדְבִזְמָנא ְדָעְבדו ֵעֶרב ַרב ַית ֶעְגָלא, ּ ּ ְָלה ִדיָלךַנְפַקת ּכַ, ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֵלך ִמָיָדו ֶאת ַהֻלֹחת)שמות לב( ּ ַוַיׁשְ ּ ְּ.  

  ב''ד ע''דף קי
ך ֵלך ֵרד ַמר ּבָ ְְוִאּתְ ְָהָתם ָקא ָרִמיז ְנִחיתו ִדיָלך, ְ ּ ָגלוָתא ְרִביָעָאה, ּ ד ''דף קי(: ְֵלך, ּּבְ

גֹון ) ב''ע ָ ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך ְוגֹו)בראשית יב(ּכְ ָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל )איוב לג(, ָכא שָה. 'ְ ּ ֵהן ּכָ
ֶבר ֹלׁש ִעם ּגָ ָגלוָתא)בגלגולא(ִזְמִנין ' ְָלך ג, ְָהָכא ָקא ָרִמיז ֶלך. ַּפֲעַמִים ׁשָ ְרִביָעָאה . ּ ּבְ

ת ְיִחיָדה, ֵרד ִגין ּבַ ָלה ִדיָלך, ּבְ ְּכַ ּ ף  ָנְפָלה לא תֹוִסי)עמוס ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַנְפַלה, ּ
ִגיֵניה. ּקום ּוִמַיד ְדַאְנּתְ ָנִחית ּבְ ּ קום ֲעָלך ְוַהאי , ּּ ְּתָ והאי אורייתא דאתגליא על , איהו השבת אבדה(ּ

ַבת ֲאֵבָדה ִדיָלך)ידך האי ְ ִאיהו ֲהׁשָ ּ ְלָיא ָלך אֹוַרְייָתא, ּ ָנא ִאְתּגַ ְְדָלאו ְלַמּגָ ל , ּ יר ִמּכָ ַיּתִ
ָרֵאל ך, ִיׂשְ ָלַקת ְלַגּבָ ְְוִאְסּתַ ך, ּ ָלקו ְלַגּבָ ַמָיא ִדְבֵאר ְדִאְסּתַ ְּכְ ּ ּ ּּ , ְוָלא ְלַבר ָנׁש, ְוָלא ַלֲאָבָהן, ּ

ֶרת ֲאדֹוֶניָה ֵאר ַמּכֶ ַמר ָעָלה, ְּואֹוַרְייָתא ָדא. ְּדָהא ּבְ ֵאָרה ִהיא )במדבר כא(, ִּאּתְ ם ּבְ ּ וִמּשָׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ֵאר ְוגֹו ֵאר ִהיא ַמְלָיא. 'ַהּבְ ֵאר ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא. ַברְוָלא ָנְפִקין ֵמימֹוי ְל, ַהּבְ ְּוִאיהו ּבְ ּּ ,
ל ַמִיין ְּדַאִפיק ּכָ יה, ּ ְּוָכל ַמִיין ְדָעְלָמא ָעאִלין ּבֵ   .ְוָלא ָנְפִקין ֵמימֹוי ְלַבר, ּ

יה ַמָיא ֲאִבין ִמּנֵ ֵני ָעְלָמא ׁשָ ל ּבְ ֵאר ְדֲאִפילו ּכָ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ל ֲעָנֵני ָעְלָמא, ּּ ַּוֲאִפילו ּכָ ָלא , ּ
יהֲחֵס ֲעָרה, ִּרין ִמּנֵ חוט ַהּשַׂ ֲּאִפילו ּכְ ּ ִגין ִדְבֵאר ָדא. ּ ּּבְ יר ָעמֹוק הוא , ֵּלית ֵליה סֹוף, ּ ַּיּתִ

ה , ִּמְדאֹוַרְייָתא ַמר ּבָ ְּדִאּתְ י ָים)איוב יא(ּ ּוְבַכד ִדיֵליה. ּ וְרָחָבה ִמּנִ ּ יה , ּ ֲאֵבי ִמּנֵ ַּמאן ְדׁשָ ּ
ַלע , ַּמָיא ל ָחְכָמִתין ְדָעְלָמא)וכל חכמתיןא כל מימין ''ס(ִּאיהו ּבָ ֵאר ַעְצמֹו, ּ ּכָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ֶזל ִדיָלך ִריך הוא ְלָאַהְדָרא ָלך ּגֶ א ּבְ ְְוֵכן ָעִתיד קוְדׁשָ ְ ְּ ּ ְּדִאיהו ַמֶטה, ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ְצִרי)שמואל ב כג( ּ ַוִיְגזֹול ֶאת ַהֲחִנית ִמַיד ַהּמִ ַמר ִאי, ּ ְְדָעָלך ִאּתְ ְוְבָגלוָתא ִדיָלך . ׁש ִמְצִריּ ּ ּ ּ

ְוְבִגְלּגוָלא ִדיָלך ּ ּ ָזָבא, ְַיְפִריׁש ָלך ָעֵרי ִמְקָלט, ּ ה ְדַרְדִפין ֲאַבְתָרך, ְלׁשֵ ּמָ ְִמּכַ ְּדֵלית ְלהֹון , ּ
  .סֹוף

ְּוַהאי ִאיהו ִפּקוָדא ִגין ַההוא ִמְצ, ְּלַמאן ְדָקַטל,  ְלַהְפִריׁש ָעֵרי ִמְקָלט)חדא( )מב(, ּּ ִרי ּּבְ
ִמְצַרִים ְרָייֵתיה, ְּדָקַטַלת ּבְ ְדמֹוִני ְוָכל ַמּשִׁ ן ֲהָוה ָנָחׁש ַהּקַ ּמָ ְּדּתַ ַּדֲהוֹו ָסֲחִרין ֵליה, ּ ְוָקְטַלת , ּ
ָלא ִזְמֵניה ֵּליה ּבְ ְּוָלא ָדַחְלּתָ ֵמרֹוְדִפין ִדיֵליה, ּ ּ ה ַאְתִרין ָרְדפו ֲאָבְתָרך, ּ ְִדְבַכּמָ ּ ין , ּ ה ָנׁשִ ּמָ ּכַ

ַנֲער ְוָתךּבְ ְּדִאיּנון ַנֲעָמ, ּ ִריך הוא ָיִהיב ָלך ָעֵרי . ּת אוָכָמא''ת ִליִלי''ה ַאְגַר''ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ
הֹון, ִמְקָלט ָזָבא ִמּנְ ּתְ ׁשוָבה, ְלִאׁשְ ֲעֵרי ּתְ ְּוִאיּנון ׁשַ ּ.  

ן ָיה ִגין ְדַאּתְ ּבֵ ּּבְ א וְדִאָמא, ּ ָרא ְדַאּבָ ּּבְ ֵה. ּ ַתר ְדַהְדַרת ּבְ אא ּבְ''ּּבָ ַלְקּת , ִּתיוְבּתָ ִּאְסּתְ
יָנה ּבִ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ו''יה, ּבַ ּוְבִגיָנה ַאּתְ ָזֵכי ְלָאת ה, ּ ְרָמך ֲאַבְתָרָהא', ּ ִגין ְדַאִעיַלת ּגַ ְּבְ ּ ,

א ְלָאַהְדָרא ָלה ְלָמָרך ִתיוְבּתָ ְּבְ ּ לוָתא, ּ ּוְלַסְלָקא ָלה ִמּגָ ּ ָלא ַאְנּתְ ַאְגָרא, ּּ   .ְוָלא ְלַקּבְ
ִריך הואְוק א ּבְ ּוְדׁשָ ך, ְּ ֵמיה ּבָ ֵוי ׁשְ ְׁשַ ּ ָבה ִדיָלך ֲהַות ְלִעַלת ָהִעלֹות, ּ ּוְבִגין ְדַמֲחׁשָ ּ ְ ּ ּ ִוי , ּ ּׁשַ

יה ְבּתֵ ך ַמֲחׁשַ ּּבָ ְּדִאיִהי יו, ְ ְּוִעַלת ָהִעלֹות. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִּאיהו ְמַיֵחד ִאֵלין ַאְתָוון , ּ ּ
ך מֹוְדָעא ֵליה, ְּבָ ּתְ ִאֵלין ַאְתָווןְּלִאׁשְ   .ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

 ] בשנה128יום [סדר הלימוד ליום י שבט 
א ִכיְנּתָ ּוְבִגין ְדַאּתְ ֲהֵוית ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ְּדָכל ִפּקוִדין ִדיָלך ְלַקְייָמא, ּ ְ ּ ּ ֵּאיֶזהו ָחִסיד , ּּ

ד ִעם קֹונֹו ְתַחּסֵ ָּיַהב ָלך ִמַדת ֶחֶסד. ַהּמִ ּוְבִגין ְדָנַטְרּתָ ִפּק. ְ ּ הּ ֲעׂשֶ ּוִדין ְדָלא ּתַ ְַוֲהָוה ָלך , ּ

ָרא ַעל ִיְצָרך ּבְ חֹות ְיָדך, ְְלִאְתּגַ ר ֵליה ּתְ ְְלִמְקׁשָ ַהאי ִפּקוָדא, ּ ְדַלת ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא , ּּ
ָרא ָסָמֵא ִריך הוא''ְלַקּשְׁ א ּבְ חֹות ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּל ּתְ ּ יׁשָ. ְּ ְפָחָתא ּבִ ּוַבת זוֵגיה ְדִאיִהי ׁשִ ּ ּ , אּ

א ִביְרּתָ חֹות ַיד ּגְ ְרָיין ִדְלהֹון. ּתְ ּלֹון וְלָכל ְמָמָנן וְלָכל ַמׁשְ ּ ִריך הוא ָיַהב ָלך. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ,
בוָרה ִדיֵליה ִּמַדת ּגְ ּ ּ ך ְדִיְתַחְלַחלון ִויַדֲחלון ִמיָנך, ּ ְסַיְעּתָ ְְלֶמהֵוי ּבִ ְּ ּ ּ ּל וַבת זוֵגיה''ָסָמֵא, ּ ּ ּ ,

חֹות ְיָדך, ְּרָיין ִדְלהֹוןְּוָכל ְמָמָנן וַמׁשְ ָלֵאי ּתְ ְלׁשְ ׁשַ ְִויהֹון ְקׁשוִרים ּבְ ּ.  
א ִתיוְבּתָ ּוְבִגין ְדַהְדַרת ּבְ ּ ִרית, ּ אֹות ּבְ יָנה יה, ּבְ ַצִדיק, ו''ָנִחית ּבִ ָרא ּבְ ִגיָנך. ְלִאְתַחּבְ , ְּבְ

ִרית ַצִדיק ִדיֵליה ִריך הוא ָיִהיב ָלך אֹות ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ָבה טֹוָבה ָעַבְדּתְ ּוְבִג. ְ ּין ְדַמֲחׁשָ
ָמא ְמֹפָרׁש , ּּכָֹלא ן, ְ ָעָלך)דמרך(ָהִכי ָנִחית ׁשְ ּמָ   .ְ ָנִחית ָעָלך)א רשומא דנחית''נ(, ּוִמּתַ

ָכל יֹוָמא ֵדל ּבְ ּתָ ׁשְ ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ּתִ ּ ְצלֹוָתא, ּ ְפָוון ִדיָלך ּבִ ְתֵרין ׂשִ ְּבִ ָחא ְלָמָרך, ּ ּבְ , ְְלׁשַ
ֲאֹדָנ חּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְפָוון ִדיָלך, י ׂשְ ְתֵרין ׂשִ ְּבִ ְנִביִאים וַבְכתוִבים. ּ ּּבִ ּוְבָכל ִמיֵני ֵזֶמר ְוִנּגון . ּ ּ

ְצלֹוָתא ְפָוון ִדיָלך. ּבִ ׁשִ ִריך הוא ָנִחית לֹון ּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ א ִדיָלך. ּ ן ַדְרּגָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ּ ַּעּמוָדא , ּ
ּוֵביה ִאׁשְ, ְּדֶאְמָצִעיָתא ְקׁשֹוטּ ָכל יֹוִמין ִדיָלך ּבִ ְדַלת ּבְ ְּתַ ּ ִריך הוא ָיֲהֵביה ָלך, ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ,

יה ְּלַסְלָקא ָלך ּבֵ ְ תֹוַרת ֱאֶמת, ּ ל ִמדֹות ְוַאְתָוון, ּבְ ִליָלא ִמּכָ ָמא ְמֹפָרׁש. ּּכְ ׁשְ ד, ּבִ   .ַאְתָוון' ּבְ

  א''ו ע''דף קט
א  ִתיוְבּתָ ְּדֹקֶדם ְדָחַזְרּתְ ּבְ ּ ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ָלא ֲהֵוית) א''ו ע''קטדף (ּ ֶּאָלא ּבְ ֶעֶבד , ּ
ַקְדִמיָתא ָמך ּבְ ה ַנַער ּבֹוֶכה)שמות ב(, ְְוַנַער ֲהָוה ׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶעֶבד ֶנֱאָמן,  ְוִהּנֵ

יִתי ֶנֱאָמן הוא)במדבר יב( ָכל ּבֵ ה ּבְ ּ ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ ָפ, ְּוַההוא ַרע. ּ ַרם ָלך , ּא ְדֶעֶבדּׁשוּתָ ְּגָ

ַלע ּסֶ ְמַסר ָלך, ְלֶמחֵטי ּבַ ִגין ְדַמֶטה ְדִאּתְ ְּבְ ּ ּ ּ ֲהָוה ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע)א בידך''נ(, ּ ' תיקונין צ(, ּ

  .ל ָרע''ָסָמֵא. ן טֹוב'' ְמַטְטרֹו)ב''ע
א, ּוְכָען ִתיוְבּתָ ְּדָחַזְרּתְ ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ן ,  ָהא ַנְפַקת ֵמֶעֶבד,ּ ְוִאְתָהַדְרּתְ ּבֶ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יָדך. ְּ ְוַמֶטה ְדִאְתְמָסר ּבִ ּ ּ ן ָי', ו, ְּיֵהא ֵעץ ַחִיים, ּ ְּדִאיהו ּבֶ ְּוֵתיעול , ּה''ּ
מ)א ותיעול''ד( אֹוַרְייָתא'' ּבְ ְט ַאְנִפין ִדיָלך ּבְ ּ ך. ְוִיְתֲעֵבד מֹוט, ּ ן )לים נהתה(, ְְוִיְתְקָיים ּבָ  לא ִיּתֵ

ִדיק ָרֵאל''מ, ּט ַאְנִפין''מ. ְּלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ַמע ִיׂשְ ם, ּט ַאְתָוון ִדׁשְ ְוָברוך ׁשֵ ּ יִבין , ּ ית ּתֵ ׁשִ
ְּדִיחוָדא ִעָלָאה ּ ְפֶאֶרת' ו, ּ ְנָייִנין. ִּעָלָאה ּתִ יִבין ּתִ ית ּתֵ ם, ׁשִ ְְדָברוך ׁשֵ ּ ְנָייָנא ַצִדיק' ו, ּ . ּּתִ

ֶאְמ. ט''מ ָנִים. ָצִעיָתא אּבְ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ַּוִיּשָׂ ּ ּ.  
ֹלא ָוא ֶאְמָצִעיָתא''ּבְ ע'' ְוַצִדיק מ)ו''דאמצעיתא דו' א בלא א''נ(. ט''ִּאיהו מ, ו ּבְ . ט ִלְפִני ָרׁשָ

ַרע ָדא ּוַמאן ּגָ ים. 'א. ּ ְרִעין ִאְתְיִהיבו ָלך. ֶאָחד ֵמֲחִמּשִׁ ין ּתַ ְְדַחְמׁשִ ּ ָמה , ָחֵסר ַחד, ּ ּכְ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ יָנה ִנְמְסרו ְלֹמׁשֶ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ְּוַהאי ִאיהו . ּחוץ ְמֶאָחד, ַּחְמׁשִ
ין', א ַאר מ, ְּדָחֵסר ֵמַחְמׁשִ ּתְ ִרים ָלך ַצִדיק מ, ט''ְוִאׁשְ ְּוָדא ּגָ ע''ְ ע. ט ִלְפֵני ָרׁשָ . ַמאי ָרׁשָ

  .ל''ָּדא ָסָמֵא
ְַמֶטה ִדיָלךִמן , ט''ְּוַהאי ִאיהו מ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָיִדי)שמות יז(ּ ּ וַמֵטה ָהֱאלִהים ּבְ דמטה (. ּ

ה)אחרא אית לך ּ ַמֵטה ִדיָלך הוא ַמֶטה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא א, ְּ יָנה, ּ ָמה , ְחֹוְזַרת ָלך, ְּדִאיִהי ּבִ ּכְ
ַמְתִניִתין ְּדאוְקמוָה ּבְ ּ יָנה, ּ ִת. ָאֶלף ּבִ ְְדָחְזַרת ָלך ּבְ אּ ין ָו, ּיוְבּתָ ְוִאְתָעִביד , ו''ְּוֵתיעול ּבֵ

ָרֵאל, ו''ָוא ך ְלִיׂשְ ְְלַקֵיים ּבָ ֵצך)ישעיה נד(, ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ ובתחנונים ( )א''ירמיה ל(. ּ

ך)אובילם ן ְוֵאיָלך ִיְתַקֵיים ּבָ ּמָ ְ ִמּתַ ִדיק, ְּ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ   .ּלא ִיּתֵ
ַההוא ִזְמָנ ֵרין ִפּקוִדין, אּּבְ ך ּתְ ִּיְתַקְיימו ּבָ ּּ ְ ִקים ִעּמֹו)דברים כב(, ַחד. ּ ְנָייָנא.  ָהֵקם ּתָ , ּתִ

ֲעזֹוב ִעּמֹו)שמות כג( יַח ִראׁשֹון, ִּעָלָאה' ָהֵקם ִעם ו.  ָעזֹוב ּתַ ִקים ִעם ו. ָמׁשִ ְנָייָנא' ּתָ . ּתִ
ן ַעְמָרם, ִעּמֹו יָנה ְדִאי, ָּדא ּבֶ ִּדְסִליַקת ַלּבִ   .'ִהי אּ

ִקים ָאה. 'ְלָאת ה. ּוְלַמאן ָהֵקם ּתָ ָאֶלף ֲחִמׁשָ ַתר ע, ְּדַנְפַלת ּבְ ִמְנָין ָעזֹו, ב''ּבָ ב ''ּכְ
ֲעזֹוב ִעּמֹו ָמָהן''ְוָדא ע. ו''ב ז''ע: ָעזֹוב. ּתַ ע ַוָיֹבא ַוֵיט, ב ׁשְ ַּוִיּסַ ּ ן , ו''ו ִמן וה''ָּדא ָוא. ּ ּמָ ּתַ

ֲעזֹובְּוַהאי ִאיהו, ְוָלא ִקיָמה, ֵעֶזר ן ,  ָעזֹוב ּתַ ּמָ ִעּת)דברים יא(ּתַ ֹּו יֹוֶרה וַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ '' ּבְ
ך ְוִיְצָהֶרך ְָדָגֶנך ְוִתיֹרׁשְ ָ ָ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ְכָחה וֵפָאה. ּ ֲעזֹוב )ויקרא יט(, ֶּלֶקט ׁשִ ר ּתַ  ֶלָעִני ְוַלּגֵ

ִליָתָאה. ָהָכא אֹוִליְפָנא. אֹוָתם ִּפּקוָדא ּתְ ּ.  
ְּוָצִריך ְלַאֲחָזָרא ָעַלְייהו ְטָרא ְדַצִדיק, ָ ְּדָהא ִמּסִ ּ ֲעזֹוב, ָעִני, ּ ָּדא , ִעּמֹו. ַּצִדיק, ָעזֹוב ּתַ

ן ַעְמָרם ֲעזֹוב אֹוָתם. ּבֶ ר ּתַ ַקְדִמיָתא . ְּוַהאי ִאיהו ֶלָעִני ְוַלּגֵ ך ּבְ ַמר ּבָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ר ַאְנּתְ ּכְ ְּגֵ ּ
ר)שמות יח(, ַעם ָעִני ֶאֶרץ ָנְכִרָיה ּגֵ   .ּ ָהִייִתי ּבְ

א ִדיָלך, ֲאָבל ֲהָקָמה ַדְרּגָ ְּבְ ָאה' ָהֵקם ו, ּ ּתָ ִקים ִעּמֹו. ּתַ ן ַעְמָרם: ּתָ א , ִעם ּבֶ ַדְרּגָ ּבְ
ְִעָלָאה ִדיָלך ּ ְפֶאֶרת, ּ מ. ּתִ ְה ִדיָלך''ּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ָמא ְמֹפָרׁש ּבִ ַתר ק. ּׁשְ ִקים' ק' ּבָ , ְּדָהֵקם ּתָ

ַאר תים)ם תקיםובגין דא הק( ּתְ ם)בראשית כה(. ַמאי ָקא ַאְחֵזי.  ִאׁשְ ן : ִעּמֹו.  ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִעם ּבֶ
ִקים. ַּצִדיק: ָהֵקם. יֹוִקים, ַעְמָרם ם: ּתָ   .ּתָ

ַתר ָדא ִלְפדֹות ֶעֶבד ִעְבִרי ְוָאָמה ָהִעְבִרָיה ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּ ּ ָּלדון , ְּלַיֵעד ָאָמה ָהִעְבִרָיה, ּ
ִקְנַין  ֲעִניק לֹו, ֶעֶבד ִעְבִריּבְ ִנים , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַהֲעֵנק ּתַ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ּכִ
ִנים ַיֲעֹבד. ַיֲעֹבד ׁש ׁשָ ּוַמאי ִקְנָין ִדיֵליה. ַמאי ׁשֵ ּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ּ ', ן ֶעֶבד ְיָי''ְמַטְטרֹו, ֶּאָלא ּבְ

ית  ִליל ׁשִ ח,  ִסְטִרין)א''ה ע''צ(ּכָ ית ַאְתָוון ִדיֵליהּכְ ן ׁשִ ּבָ ּוׁשְ ּ ָנה, ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ּוְבהֹון ִאית . ׁשִ
ֵּליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלָמאֵריה ְספֹו)א ממכר''ס(, ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ֶעֶבד, ּ ד ִקְנַין ּכַ ְּדֶכֶסף , ּ ְלֶמְעּבָ

א ִדיֵליה, ְיִמיָנא ְּדַאְבָרָהם ֶחֶסד ַדְרּגָ ּ ּ ּמָ, ּ   .ן ִאְתְיִהיַבתאֹוַרְייָתא ִמּתַ

  ב''ו ע''דף קט



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

ה ַדל ּבָ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ָאה , ּ ִגין ְלַזּכָ ְספֹו. ִאְקֵרי ִקְנַין, ּ ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)בה(ּבְ ָעְלָמא : ּּכַ
ְּדִכּסוָפא ם : ִקְנָין. ּ ַמִים ָוָאְרץ)בראשית יד(ַעל ׁשֵ  ְקֵנה ָחְכָמה )משלי ד(.  ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ׁשָ
ַתר ְדָקָנה לֹו. ת''ָקָנה לֹו ד. הְקֵנה ִביָנ ְהֶיה לֹו, ַּרּבֹו ּבָ אוָלה ּתִ ִּאית ְדִאיהו ָקנוי . ּּגְ ּ  )ליה(ּ
ִנין, ְלעֹוָלם ית ׁשְ ְּוִאית ְדִאיהו ָקנוי ֵליה ׁשִ ּ ּ ַּמאן ְדִאיהו ָקנוי ֵליה ְלעֹוָלם. ּ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ , ּּכְ

ְרֵצַע ַוֲע ּמַ ו ''דף קט(ֶּאָלא עֹוָלמֹו , ֵלית עֹוָלם. ָבדֹו ְלעֹוָלםְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
ל יֹוֵבל) ב''ע ין, ׁשֶ ְּדִאיּנון ַחְמׁשִ ַמע. ּ ן כ, ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ ַעְרִבית , ה ַאְתָוון''ה כ''ְּדַתּמָ

ֲחִרית ְרִעין ְדִביָנה' נ. ְוׁשַ   .ּּתַ
ִריך הו א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ הֹון ּבַ ַתר ִדְמַיֵחד ּבְ ּּבָ ּ ְּדִאיהו ֶעֶבד ִדיֵליה, אְּ ּ ּ ִפִלין ַעל , ּ עֹול ּתְ ּּבְ

יה ַמע. ֵּריׁשֵ ַמע ְקִריַאת ׁשְ ְּוֹאֶזן ִדיֵליה ְרִציָעא ְפִתיָחא ְלִמׁשְ ּ ּ ַמע, ּ ה , ִּדׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ
ָמעות, ׁשֹוֵמַע ְּדַהְיינו ַמׁשְ ּ ּ.  

ְקִריַאת ׁשְ לוָיה ּבִ ְּדַמאן ְדִפְדיֹון ִדיֵליה ּתְ ּ ּ ּ ין, ַמעּ ְּדִאיהו ָרָזא ְדַחְמׁשִ ּ ֵּלית ֵליה ִפְדיֹון ַעל , ּ ּ
ִגְלּגוָלא ִּדְמרוָצע הוא ְלָמאֵריה, ַּיד ַאֲחָרא ּבְ ּ ּ ַמר , ּ  אֹו דֹודֹו אֹו ֶבן )ויקרא כה(ָהָכא ָלא ִאּתְ

ְּדִבְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש. ּדֹודֹו ִיְגָאֶלּנו ֶעֶבד, ּ ׁש , ִּאיהו ּכְ יה ׁשֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִנים ַיֲעֹבדּ ְוֵאין . ׁשָ
ִפָלה, ֲעבֹוָדה ֶּאָלא ּתְ ִנים ַיֲעֹבד. ּ ׁש ׁשָ ִליַח ִצּבור ַאִפיק ' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ג: ׁשֵ ַּאֲחרֹונֹות ְדׁשְ ּ ּ

הו ְדַצִדיק ַחי ָעְלָמא, ֵּליה ְלַבר ָנׁש ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּלַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַצָלָאה ּבְ ּ ּ הו, ּּ , ִּאְתְקֵרי ּבְ
ְלָכל '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה( )א ותמן''נ(. ְוֶנֱאָמן, ָקרֹוב, ּגֹוֵאל, ַּצִדיק, ּבַֹעז. ֵּמיהַעל ׁשְ

ן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק)משלי כז(, ְּוָטב ֵליה ְלַבר ָנׁש. קֹוְרָאיו ּכֵ ְּדַהְיינו ַעּמוָדא ,  ׁשָ ּ ּ
ן ָיה, ְּדֶאְמָצִעיָתא ְּדִאיהו ּבֶ ּ ָלק ְלֵעיָלא ְד, ּ ְּדִאְסּתַ ּּ יָנהּ ְּדעֹוָלם ָדא, ִּאיהו ּבִ ל , ּ עֹוָלמֹו ׁשֶ

ין ַאְתָוון ְדִיחוָדא, יֹוֵבל ְּדִאיהו ַחְמׁשִ ּ ּ ְּדְבָעְלָמא ֵדין. ּ ר ָנׁש, ּ ְּלֶמהֵוי ֵליה ִפְדיֹון , ָיִכיל ּבַ ּ
ַצִדיק ַלת ַקְדָמִאין' ו, ּבְ ִנין ְדָכִליל ּתְ ְתָרִאין ִדְצלֹוָתא, ּׁשְ ּוְתַלת ּבַ א ''נ(ּ ִאיּנון ,ְזִעיָרא' ו. ּ

ִנין ַיֲעבֹוד)איהו ית ׁשְ   . ׁשִ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ל יֹוֵבל, ֲּאָבל ּבְ ְּדִאיהו עֹוָלמֹו ׁשֶ ן נ, ּ ּמָ ַמע' ְּדּתַ ֵלית , ַּאְתָוון ִדְקִריַאת ׁשְ

ִליַח ִצּבור ַאִפיק ֵליה ֵמחֹוָבה ּׁשְ ִגין ְדֵלית ֵליה ִפְדיֹון ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. ּּ ּּבְ ּ ּוְבִגין ָד. ּ ַמעּ , א ׁשְ
ה ׁשֹוֵמַע ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ָקא ָרִמיז. ּבְ ַּוַדאי : י''ִמ. ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי, ּ

ל יֹוֵבל   .עֹוָלמֹו ׁשֶ
ְמעו ִמִלין ִאֵלין ִּמַיד ְדׁשָ ּ ּ ּ א, ּ י ִעם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ אן ַדֲהוֹו ַנְחּתֵ ָּמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ָּפְתחו , ּ ּ

ָאה, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְּוָאְמרו א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִּפי ׁשְ ִריך הוא ֶפה , ּ א ּבְ ִּדְבַתְרַווְייהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ך ּבִ ְֵאל ֶפה ַמִליל ִעּמָ ּ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב )תהלים קמט(, ּ  רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
ָיָדם ִּפיִפיֹות ּבְ ְּדָהא ַוַדא. ּ א', י, יּ א ְדַחְרּבָ ָפה ִדיָלך, ֵּריׁשָ ְְדַאְסַחר ׂשָ ּ א ', ו. ּ ָנא ְדַחְרּבָ ִּליׁשָ

ְִדיָלך ֵרין ִפיִפיֹות', ה', ה. ּ ּּתְ ְפָוון ִדיָלך, ּ ְתֵרין ׂשִ ְּבִ ָמא ְדָמָרך, ְּוָהא ַוַדאי. ּ ְׁשְ ְּמַמֵלל , ּ
פוָמך ְּבְ ך, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו. ּ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְִאיהו ּבְ ין ִמפוָמךּ ְ ְדַאִפיק ִאֵלין ַחְמׁשִ ּ ּּ ּּ.  
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ַוַדאי ִגין ִמִלין ִאֵלין, ּּבְ ּּבְ ב ְלֵעיָלא, ּ ֵּאִלָיהו ִאְתַעּכָ ּ ְּדָתִפיס ִאיהו, ּ ך. ּ ְְדָלא ָנִחית ְלַגּבָ ּ ,
ך ה ֻעְתָרא ֲהָוה ָנִחית ְלַגּבָ ַכּמָ ְְדָהא ּבְ ִפיס ְלֵעיָלא. ּ ְּוִאיהו ּתָ ך, ּ ְְדָלא ָנִחית ְלַגּבָ ִגין .ּ  ּבְ

ְַדֲעִניוָתא ִדיָלך ּ ּ ָרֵאל, ּּ ִּאיהו ָפרֹוָקא ְלִיׂשְ יַח ָאַמר. ּ ּוְבִגין ָדא ָמׁשִ ְוַהאי , ַּעד ְדֵייֵתי ָעִני, ּ
יב ִּאיהו ִדְכּתִ ּ וַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו)ישעיה נג(, ּ ּ ּּ.  
ָרה, ִאי ָהִכי, ָאַמר לֹון ד ֵליה ַהּתָ אי, ַּנְעּבִ אי,ִויֵהא ָנִחית ְלַגּבָ ּבָ יב הוא ּגַ ּ ְדָחׁשִ ל , ּ ִמּכָ

ֵרי ֵליה. ָּממֹוָנא ְדָעְלָמא יר ֵליה אֹוָמָאה, ְּוָהא ֲאָנא ָמִחיל ְוׁשָ ּוַמּתִ רו . ּ ְּוַאּתון אוף ָהִכי ׁשָ ּ ּ
יר ָרה ַיּתִ ְֵליה ְוִאי ָצִריך ַהּתָ ָרֵתיה, ּ ַהּתָ ֵדל ּבַ ּתַ ִּנׁשְ אי, ּ ּבָ   .ִּדיֵהא ָנִחית ּגַ

ָּאַמר ֵליה ּבוִצי אּ בוַעת ְיָי, ָּנא ַקִדיׁשָ א', ּׁשְ ִכיְנּתָ ת ְיִחיָדה, ִאיִהי ׁשְ ָנא . ּבַ ְוָלא ְלַמּגָ
א ִני ָנׁשָ ַלת ּבְ ינו ּתְ ּקִ ת' ש, ֶּאָלא. ְּלִמְפַטר ֵליה, ּּתַ ּבָ ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ְּדׁשַ ת ְיִחיָדה, ּתְ . ּבַ

בוָעה ַפת . ּׁשְ ּתָ ּתְ הו)א בה כורסיא ודאי''ס(ְּדִאׁשְ   .ּ ּבְ
ַוַדאי ׁש, ּּבְ ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ בוָעה ָלא ָחָלה ֶאָלא ַעל ָדָבר ׁשֶ ּׁשְ ּ ֲּאִפילו ַעל ָדָבר , ֵנֶדר ָחל. ּּ ּ ּ

ׁש ֵאין ּבֹו ַמּמָ ַמְתִניִתין. ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה ּבְ יר ָאְמרו, ְולא עֹוד. ּ ֶּאָלא ַיּתִ י , ּ ּבֵ ְנָדִרים ַעל ּגַ
בועֹות עֹוִלין ע , ּׁשְ ּבַ ׁשְ ֶלך ַעְצמֹוְוָכל ַהּנִ ּמֶ ע ּבַ ּבַ ִאלו ִנׁשְ ְּכְ ּ ַחֵיי , ְוָכל ַהּנֹוֶדר. ּ ִאילו נֹוֵדר ּבְ ּּכְ ּ ּ

ֶלך   .ְַהּמֶ
כו, ָּמאֵרי ִדְמִתיְבָתאן, ָאַמר לֹון ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְּדַאּתון ַיְדִעין, ְּיַדְעָנא ּבְ ֲּאָבל ַההוא , ּ

ית ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ִּדְמַחֵדׁש ּבְ ין,ּ ּ ְיַחֵדׁש לֹון ִחדוׁשִ ְּדָהא ַוַדאי ָאַמר ֹקֶהֶלת, ּ ּ ,
ֶמׁש)קהלת א( ַחת ַהּשָׁ ל ָחָדׁש ּתַ ֶמׁש,  ֵאין ּכָ ּוְבִסְתֵרי ּתֹוָרה . ֵיׁש לֹו, ֲאָבל ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֶׁ

ֵעיָנא ְלֵמיַמר ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד(, ֲאָנא ּבָ ָעְלָמא ִד, ֱאֹלִהים ְצָבאֹות' ּ ׁשֶ ְוָלא , ּיֵליהּּבְ
ָעְלָמא ְדֶהְדיֹוט ה ָהֱאלִהים, ּּבְ ב ְדֶזה ְלעוַמת ֶזה ָעׂשָ ַּאף ַעל ּגַ ָנִפיק , ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ

  .ְנהֹוָרא

  א''ז ע''דף קט
ּוְבַוַדאי ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ יָנה, ּ ֶמׁש, ּבִ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִאיִהי ְלַמְעָלה ֵמַהּשֶׁ ּ ּ ּ .

ןְנָדִרים ִמ ּמָ בוָעה עֹוִלים, ּתַ י ׁשְ ּבֵ ׁש, ַּעל ּגַ ֵאין ּבֹו ַמּמָ בוָעה , ְּוָחִלין ַעל ָדָבר ׁשֶ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ
ִּאיהו ָעְלָמא ֵדין ְּדֵלית ֵליה ִקיוָמא, ּ ּ  ְוַצִדיק )משלי י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּאָלא ַעל ְיסֹוד, ּּ

ּוֵביה אֹוָמָאה) א''ז ע''דף קט(. ְיסֹוד עֹוָלם יב, ּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג(, ִּדְכּתִ . ׁשִ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִּדיוָרא ִדיֵליה, ּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי, ִּדׁשְ ּ ּ ַהּכֹל פֹוִנים ּבֹו. ּּ ל ׁשֶ ם ְדִאיהו ּתֵ ַּעל ׁשֵ ּ ּ .

א, ֹו''ד ּכ''ְידֹוָ, ל''ֹו ּתֵ''ּכ ִכיְנּתָ ל ִדיֵליה, ַּוַדאי ׁשְ ִּאיהו ּתֵ ּ  ֶקִוּצֹוָתיו )שיר השירים ה(, םַעל ׁשֵ. ּ
ל ֲהָלכֹות ִלים ׁשֶ ֵלי ּתִ ל קֹוץ ְוקֹוץ ּתִ עֹוֵרב ְואוְקמוָה ַעל ּכָ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ּּתַ ּ ּּ ִמן '  ד)קוץ(. ּ

ַהּכֹל פֹוִנים ּבֹו, ֶאָחד ל ׁשֶ ין א, ְוַהאי קֹוץ. ּּתֵ ֲּהָדא הוא ', ּוֵבין ד, ח''ּהוא ָאִחיד ּבֵ
ַמִים וָבָאֶרץ)י הימים א כטדבר(, ִדְכִתיב ּשָׁ י ֹכל ּבַ ַמָיא , ְוִתְרֵגם ְיהֹוָנָתן, ּ ּכִ ׁשְ ְּדָאִחיד ּבִ ּ

  .ּוְבַאְרָעא
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ֲחִגיָגה ל ָמקֹום ּבְ ְּוָעֵליה אוְקמוָה ִמּכָ ּ מֹו , ַעל ַמה ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ּ ּשְׁ ַּעל ַעּמוד ֶאָחד ׁשֶ
ֱאַמר ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ַּצִדיק ּנֶ בוָעהּוְב. ׁשֶ ִרית ִדׁשְ ַּוַדאי ִאיהו ּבְ ּ ּ ְּדָעֵליה ַקְייִמין א, ּ ח ''ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא', ד ְּדִאיּנון ׁשְ ּ יב, ּ ַמִים )ירמיה לג(, ִּדְכּתִ  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
י ְמּתִ ַמִים''א. ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ה ּתִ)מלכים א ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ח ׁשָ ַמִים ְוַאּתָ ַמע ַהּשָׁ ', ד. ׁשְ

  . ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָהָאֶרץ
ַמָיא ְוַאְרָעא ין ׁשְ ּוְבִגין ִדְבִרית ָאִחיד ּבֵ ּ בוָעה, ּ ּוֵביה ׁשְ ּ ' ַחי ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְקָרא. ׁשִ ֵמיה ְלׁשִ ׁשְ ַּמאן ְדאוֵמי ּבִ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא,ּ ְנָייָנא ִדׁשְ ִאילו ָהַרס ּבִ ּ ּכְ ּ ּ ּ ,
ְּוַאְהָדר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ּ ר ָנׁש ַיְעֵדי קֹוָצא ְדד. ּ ְּדִאי ּבַ ַאר ַאֵחר' ּ ּתְ ָסָמֵאל , ִמן ֶאָחד ִיׁשְ

ֶקר ַאְתֵריה ׁשֶ ֶקר. ּּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ַעל ׁשֶ ֵני ׁשְ ר ָנׁש ּבָ ּוְכִאלו ַההוא ּבַ ּ ּ ָטא ָקֵאיְוק. ּּ , ּוׁשְ
ְקָרא ָלא ָקֵאי ְנָייָנא. ׁשִ ַמָיא ְוַאְרָעא, ָהַרס ּבִ ְּוָנְפלו ׁשְ ּ.  

ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ ִאילו ִהׁשְ ְְוַהאי ִאיהו ּכְ ּ ַמִים. ּּ ּשָׁ , ְּדַמאן ָיִהיב ֶאֶרץ ּבַ
ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(ְּדָקָאַמר  ִליך ִמּשָׁ אֶּאָלא ַו. ְ ִהׁשְ ִכיְנּתָ ַּדאי ָדא ׁשְ ה, ּ ְּדָלא , ְּוִתְפֶאֶרת ִעּמָ

ְנִפילו ִדיָלה ִּאְתְפַרׁש ִמיָנה ּבִ ּ ּ ּ ה , ּ ְּלַקֵיים ּבָ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(ּ ּהוא ׁשְ ּ
ן ה. ֶאּתֵ ּוְמָנָלן ֶדֱאֶמת ָנַפל ִעּמָ ּ יב, ּ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצ)דניאל ח(, ִּדְכּתִ ּוַמאן ְדאֹוֵמי . הְ ְוַתׁשְ ּ

ָטא ּהוא ְמַקֵיים , ּקוׁשְ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְצָמח''ֶאֶרץ ּתִ''ֶמת ֵמ'' ֱא)תהלים פה(ּ ּ ּ ּ ,
ְנָייָנא ְּדֵביה ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ָר. ּ ַמִים ְוֵאת , ת''ם ֵא''א ֱאֹלִהי''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ ּוְלָבַתר ַהּשָׁ

בוָעהּוְבִגין. ָהָאֶרץ ּ ִדׁשְ ְנָייָנא ְדָעְלָמא ָדא, ּ ִּאיהו ּבִ ּ ֹלא ְיסֹוד, ּ ֵּלית ֵליה ִקיוָמא ּבְ ָּדָבר , ּּ
ׁש ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶנֶדר. ּׁשֶ ּ בוָעה ְסִליַקת, ּ י ׁשְ ּבֵ ְוִאיִהי ָחָלה ַעל , ַּעל ּגַ

ׁש ֵאין ּבֹו ַמּמָ ַּקְייָמא ָעֵליהְּדָלא ְצִריָכה ְיסֹוד ְל, ָּדָבר ׁשֶ ִרית, ּ ְּדִאיהו ּבְ ִמיׁש , ּ ׁשְ ְּדֵביה ּתַ ּ
ָטה ּוְבִגין ָדא. ַּהּמִ פוִרים, ּ יֹום ַהּכִ ּּבְ ל ִנְדֵרי, ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ינו ּכָ ּקִ ְּדֵביה ּתַ ּ ָּאסור , ּ

ָטה ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ   .ּּבְ
ִרית ן אֹות ּבְ ּמָ ָגא ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ַצִדי' י, ּתַ א, קִּאיִהי ּתָ ָמה ְדאוְקמוָה ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּכְ ּ ּ ,

ִתָיה, ֹלא ֲאִכיָלה, ֵאין ּבֹו ָטה, ְּוֹלא ׁשְ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ִבים , ְּולא ּתַ ֶּאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ ּ
יֶהם ָראׁשֵ   .ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ

ּוְבִגין ְדֵלית  ָתָגא)א דאית''ס(ּ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ּמוׁש ּבְ ּ ׁשִ ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמ, ּ ל , ְתִניִתיןּ ּכָ
ָתָגא ֲחָלף ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ א. ַהּמִ ָעְלָמא ֵדין ִאיִהי, ְּדָתָגא ְלַתּתָ א ְדַאְתָוון. ּּבְ ּמוׁשָ ְּנקוָדה ׁשִ ּ ֲאָבל . ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ַאְתָוון, ּּבְ א ּבְ ּמוׁשָ ַאתוֹוי, ֵּלית ׁשִ יה ְנקוָדה ּבְ ּוְבִגין ָדא ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא, ָגאֶּאָלא ּתָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲחָלף, ּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִמי , ְוָהִכי. ַּמאן ְדִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַּמאן ְדִמׁשְ

ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּשׁ ָנן, ׁשֶ ָּעֵליה אוְקמוָה ַרּבָ ּ ָתָגא ֲחָלף, ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ   .ְּדִאׁשְ
אן ְלהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ָּאתו ּכֻ ָטחו ָקֵמיה, ּּ ּתְ ְּוִאׁשְ ִריך הוא ַמִליל ְוָאְמ, ּ א ּבְ ּרו ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

פוָמך ְּבְ ְּוֵליה ֲאָנן ַסְגִדין, ּ ִמִלין ִאֵלין. ּ מֹוְדִעין ּבְ ּתְ ַּוֲאָנן ִאׁשְ ר , ּ ה ַאֲחָרא ּבַ ְּדֵלית ְילוד ִאּשָׁ ּ
ַּוַדאי ִמִלין ִאֵלין. ָּיִכיל ְלַמְלָלא לֹון, ְִמיָנך ּ ך, ּ ְּדַאְנּתְ הוא, ְָקא ָסֲהִדין ּבָ יהּ ַמר ּבֵ ּ ְדִאּתְ ּ ,
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ר ּבֹו)במדבר יב( ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ך. ּ ּבָ ָבא ְלֵאִלָיהו ּגַ ְֵלית ְלַעּכְ ּ א , ּ ֶּאָלא ְלַפְייָסא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ך, ְ א ֵליה ְלַגּבָ ְְלַנְחּתָ ך, ַּמְלָיא עוְתָרא, ּ ְַמְלָייא ְסגולֹות ְלַגּבָ ּ.  

ך ֶעֶבד ִעְבִרי, ֱאָמןֶעֶבד ְנ, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲעִניק לֹו)דברים טו(, ְְלַגּבָ ַהֲעֵנק .  ַהֲעֵנק ּתַ
ֲעִניק ִלְבנֹוי, ֵּליה ִניִזין ִאֵלין, ּתַ ִמִלין ּגְ ּּבְ ְרְנך)דברים טו(. ּ ָ וִמּגָ ל ּתֹוָרה ִדיָלך: ּ ְרָנה ׁשֶ ְּגָ ּ ּ .

ָוִמִיְקֶבך ּ ֹגֶרן ְוֶיֶקב ְקָרא ְמַמֵלל, ּ ָמה ְדאוְקמו, ּּבְ ּּכְ ּ ְפסֹוֶלת ֹגֶרן ְוֶיֶקב , ָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ּבִ
ר תוב ִמְדּבָ   .ַּהּכָ

  ב''ז ע''דף קט
ה''ְק. ּחוד'' ִי)א''ב ע''רס, א''ט ע''קי(: ב''ֶיֶק ִריך הוא''ּבְ. ּדוׁשָ א ּבְ ָּרָכה ְדקוְדׁשָ ּ ְוָדא . ְּ

א ִכיְנּתָ ָרָכה, ׁשְ ִריך הוא, ְּדִאיִהי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמאֵליה. אִמיִמיָנ, ְּ ה ִמּשׂ ְּוִאיִהי ְקדוּשָׁ ּ .
ְּוִאיִהי ִיחוֵדיה ֶאְמָצִעיָתא, ּ ִריך הוא. ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָּהִכי ַסְלִקין ַאְתוֹוי ִדיֵליה, ְּ ּ . ק''ַיּבֹ, ּ

ַגְווָנא  רוך הוא, ָּדא) ב''ז ע''דף קט(ּכְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ן ַיּבֹ: ְּ ּבַ ֻחׁשְ ִק. ק''ּבְ ּוַמאן ְדִאיהו ּבָ ּ  י''ּ
ֲהָלָכה ִדיֵליה ּּבַ א, ּ ִכיְנּתָ יה, ְּדִאיִהי ׁשְ ִריך הוא ִעּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה . ְּ ִּדְבִגיָנה ָלא ָיזוז ִמּנֵ ּ ּ ּ

ְּדִאית ֲהָלָכה ְדִאיִהי ַנֲעָרה ִדיָלה. ְלָעַלם ּ ּ ְטָרא ְדַנַער, ּ ְפלֹוִני, ִּמּסִ ַמר ֲהָלָכה ּכִ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ .
ְֲאָבל ֲהָלָכה ִדיָלך ה, ְעָיא ְמֵהיָמָנאַר, ּ ַמר ּבָ ִּאיִהי ְדִאּתְ יַני, ּ ה ִמּסִ ִּמִפי , ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ

בוָרה ִריך הוא, ַּהּגְ א ּבְ ָּיִהיב ָלך קוְדׁשָ ְּ ָרָתא ִדיֵליה, ְ ּּבְ ּ.  
ּוְבִגין ָדא ַמר, ּ נֹות ָעׂשו ָחִיל)משלי לא(, ַעל ֲהָלכֹות ַאֲחָרִנין ִאּתְ ַעל ֲהָלָכה . ּ ַרּבֹות ּבָ

ַמרִּדיָל ָלָנה, ְך ִאּתְ ְלהו. ְּוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ְרּת ַעל ּכֻ ּבַ ְּדִאְתּגַ ְגבוָרה, ּּ ך '  ְיָי)שופטים ו(. ּּבִ ִָעּמְ

ּבֹור ֶהָחִיל ך)א אתתקפת''ס(ַאְתִקין . ּגִ א, ְ ּבָ ְנָייָנא ְדַמְלּכָ ִלים ּבִ ְנָייֵניה ַעל , ְּוַאׁשְ ֵני ּבִ ְּוִאיהו ּבָ ּ
ְפוָמך ּ ָאה חוָלָקך,ְְוַעל ְיָדך, ּ ְ ַזּכָ ּ.  

ל ָרע)בראשית מח(, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְּדִאיִהי , ְ ַהּמַ
א ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים)שמות יד(, ּ ְ ַוִיּסַ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְּיָבֵרך ְלכו ּבְ ּ ְּוִיְדּגו . ְ

ֶקֶרב ָה ָעְלָמא ֵדין, ָאֶרץָלֹרב ּבְ ְתֵרין ָעְלִמין. ּּבְ ְלָטנוֵתכֹון ּבִ ְּדַאּתון ַחִיין, ְּלֶמֱהֵוי ׁשֻ ּ ְּדַמאן . ּ
ְּדִאיהו ֵמָעְלָמא ָדא ּ יב. ַחי ִאְתְקֵרי, ּ ָמה ִדְכּתִ ה)משלי ג(, ּּכְ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ .

ן ּמָ   .ַּחִיים ָהָכא, ַּחִיים ּתַ
ִאֵלין ְקִליִפין, יַּמה ְדָלאו ָהִכ ׁש ּבְ ַּמאן ְדִאיהו ְמלוּבָ ּ ּ ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים , ּ ְּדעֹור וָבׂשָ ּ

ֵפָלא ְּדגוָפא ׁשְ ן, ּ ּמָ ְּדרוָחא הוא ִמית ּתַ ּ ַמע ְוָלא ְמַמֵלל ְוֵלית , ַמה ֵמיָתא. ּ ָּלא ָחֵמי ְוָלא ׁשָ
ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה נוָעה ּבְ ֵּליה ּתְ ּ ּ יהָלא, ָּהִכי רוָחא. ּ ּ ָחָזא ִדְלֵעיל ִמּנִ אֹוַרְייָתא . ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ך, ָּעַלְייהו ְָדע ַמה ְלַמְעָלה ִמּמָ ִבים, ַעִין רֹוֶאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת, ּ ֵסֶפר ִנְכּתָ יך ּבְ . ְָוָכל ַמֲעׂשֶ
יה ה ַמְלָאִכין ַאְזִלין ִעּמֵ ְּדַכּמָ הֹון, ּ ַמר ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצ)תהלים צא(, ְּדִאּתְ ְֶוה ָלך ּכִ ְּוֵלית ֵליה . ּ

ַהאי ּגוָפא ְּרׁשו ּבְ הֹון, ּ ָלא ּבְ ּכְ ַקֵליהֹון, ְלִאְסּתַ ַמע ּבְ א, ּוְלִמׁשְ ְּדִאיּנון ִחיָון ְדֶאּשָׁ ּ  )ב''א ע''פ(, ּ
ִריך הוא א ּבְ ן וְמָבְרָכן וְמַיֲחָדן ְלקוְדׁשָ ְּמַמְלָלן וְמַקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֲחָדא, ּ ָרֵאל ּכַ ּכֵ. ִעם ִיׂשְ ל ׁשֶ ן ּכָ
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א ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ָעַלְייהו, ִלׁשְ יה. ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ִמן ׁשְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ָרֵאל ל ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ְּדָבה ְמַקּבֵ ּ ּ.  

ִאֵלין ְקִליִפין, ּוְבִגין חֹוִבין ין ּבְ ׁשִ ַגְווָנא ְדָאָדם. ֲּהוֹו ִמְתַלּבְ יֵדיהֹוןְּדחֹוֵבי ֲאָב, ּּכְ . ַהְתהֹון ּבִ
ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ּ יֵדיֶהם, ּ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ אֹוֲחִזין ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ּוְבִגין ִאֵלין . ּכְ ּ

יֵניֶכם ְלֵבין )ישעיה נט(, ָאַמר ְקָרא, ְּקִליִפין ְדחֹוִבין י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּכִ ּ
ְדִפין, ְּבִגין ִאֵלין ְקִליִפיןּו. ֱאֹלֵהיֶכם ה ּגַ ַכּמָ ְסָיא ּבְ ִריך הוא ִמְתּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ הֹון. ְּ ַמר ּבְ , ְּדִאּתְ

ה ַרְגָליו ְוגֹו)ישעיה ו( ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּ ּבִ ּ'.  
ִנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיֶניך)ישעיה ל(, ֶלָעִתיד ָלֹבא ָ ְולא ִיּכָ ְּדַאּתון . ָ רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָּ ּ

ַהאי ָעְלָמא ְבִני ָעְלָמא, ְּדֵלית ְלכֹון ְקִליִפין ְועֹוִרין, ּבְ ָלא ּבִ ּכְ ּוְבֵני , ִּאית ְלכֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ
כו)א לית''ס(ָעְלָמא  ָלא ּבְ ּכְ ּ ִאית לֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ ּוְבִגין ָדא. ּ ַמר ְדַאּתון ַח, ּ ָּעַלְייכו ִאּתְ ּ , ִּייןּ

ָפָלא. ּעֹוָלם ַהַחִיים, ְּוָעְלָמא ִדְלכֹון ִתים, ֲאָבל ָעְלָמא ׁשְ ְּדָכל ֱאָלהות , ָּדא עֹוָלם ַהּמֵ ּ
ְּדאוִמין ְדָעְלָמא ּ ְלֲעֵדי ְיָי, ּ ְלהֹון ֵמִתים', ִמּבַ   .ּּכֻ

ְמעֹון י ׁשִ ל ָדא)'א רעיא מהימנא''נ( )בוצינא קדישא(, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְנּתְ ָלא ָיִכיל ְּדַא, ּ ִעם ּכָ
ַעְייִנין ְבֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ָלא ּבִ ּכְ ַמְלֲאַכָיא, ְּלִאְסּתַ ִריך הוא , ְּוָלא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ּוִבׁשְ ך, ּ ֶכל ְדִלּבָ ֵעין ַהּשֵׂ ְֲאָבל ּבְ ְבֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ֹכָלא ּבִ ַּאּתְ ֲחִזי ּבְ ּוְבַמְלָאִכין , ּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוְבקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְְדַסֲחִרין ָלך. ְּ ֹלֹמה. ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ׁשְ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ מלכים (ּ

ל ָהָאָדם)א ה ם ִמּכָ ה ָחְכָמה ָוָדַעת)קהלת א(, ּ ַוֶיְחּכַ י ָרָאה ַהְרּבֵ   . ְוִלּבִ
בוָאה ּנְ ָלא, ֲּאָבל ּבַ ּכְ יה ֵּלית ְלכֹון ְרׁשו ְלִאְסּתַ ֶכל)כל שכן(ּ ּבֵ ֵעין ַהּשֵׂ ֶּאָלא ,  ָנִביא ּבְ

ַעְייִנין ְּדִאיִהי ַמְרֶאה ְוֶחְזיֹון ְדַעְייִנין, ּבְ ְרָאה ֵאָליו )במדבר יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּמַ  ּבַ
ֶחְזיֹון ַלְיָלה. ֶּאְתַוָדע יָמָמא, ְועֹוד ּבְ ֵליְלָיא, ַמְרֶאה ּבִ ַעְיי, ֶחְזיֹון ּבְ ֵעין , ִניןְּוֹכָלא ּבְ ְוָלא ּבְ

א ֶכל ְדִלּבָ א. ַּהּשֵׂ ֵרי ַסְרסוֵרי ְדִלּבָ ְּוַעְייִנין ִאיּנון ּתְ ּ ין ִדיֵליה, ּ ׁשִ ּמָ ּוִמּשַׁ ּ א . ּ ְּוִאיהו ַמְלּכָ
יַנְייהו  ּוְבִגין ָדא, )לגבייהו(ּּבֵ ִביא, ּ ֵרין אוְדִנין. ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ְּוָהִכי הוא ּתְ י , ּ ׁשֵ ּמָ ֵרין ׁשַ ּתְ

אְּדִל   .ּבָ
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 ] בשנה129יום [סדר הלימוד ליום יא שבט 
  א''ז ע''דף קי

ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ֵלב, ְוֹלא עֹוד. ְּוַהֵלב ׁשֹוֵמַע, ַּהֵלב רֹוֶאה, ּ ַמר ּבַ ֶּאָלא ְדִאּתְ ּּ ,
י ָחְכָמה)שמות לא(. ַּהֵלב יֹוֵדַע, ַּהֵלב ֵמִבין ל ָחָכם ֵלב ָנַתּתִ ּי ָחְכָמה וְתבוָנה ֲהֵר. ּ וְבֵלב ּכָ ּ

א ִלּבָ ַמָיא ְוַאְרָעא. ָוַדַעת ּבְ הֹון ִאְתָעִבידו ׁשְ ִּדּבְ ּ ָנא. ּוְתהֹוִמין, ּ ּכְ דף (, ּוְבהֹון ִאְתָעִביד ַמׁשְ
ְתבוָנה )שמות לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב) א''ז ע''קי ָחְכָמה ּבִ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ּ ּ

ַעְייִניןַּמה ְדֵלי. ּוְבַדַעת   .ּת ּכוֵלי ַהאי ּבְ
יה, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִלּבֵ ַּמאן ְדכוֵלי ַהאי ּבְ ּ יר ֲחִזי ִמן ָנִביא, ּ א , ַיּתִ ְבּתָ ן ַמֲחׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְִדיָלך ְּדֵלית ָלה סֹוף. ּ ל, ּ ּכַ ְסּתָ ּוָבה ּתִ ַההוא, ּ יה סֹוף, ּּבְ ְּדֵלית ּבֵ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָלך ְרׁשו , ּ ְּ

ַקְדִמ ַעְייִניןּבְ ָלא ּבְ ּכְ ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי וָפַני לא )שמות לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. יָתא ְלִאְסּתַ
  .ֵּיָראו

א י ְדִלּבָ ִּאֵלין ִטְפׁשֵ ּ ִאֵלין ְקִליִפין, ִּאיּנון ֵמִתין, ּ ְּוסוִמין ּבְ ך. ּ ָּלאו ִאיּנון , ְֲאָבל ְלַגּבָ
לום יִבין ּכְ יהְוָלא ַמְפִסיִקין, ֲּחׁשִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יָנך ְלֵבין קוְדׁשָ ּ ּבֵ ּ ּ ְּ ֵני ָעְלָמא , ְ ְוָכל ּבְ

ִאיּנון ַחלֹוִנין, ּוַמְלָאִכין, ְּדָאֵתי ך ּבְ ְּדָהִכי ֵייעול ְלַגּבָ ּ ּ , ְּונוְקֵבי חֹוָטָמא, ְּואוְדִנין, ְּדַעְייִנין, ְּ
ּופוָמא ְסָייא ְלַח. ּ ִאְתּכַ א ְדֵייעול ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ֵריה, ְדֵרי ֲחָדִריםּ ְּלַמְלָלא ִעם ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ּ ,

ְצלֹוָתא ִדְלהֹון יה ּבִ ָרֵאל ּבֵ ְּמָצִלין ִיׂשְ ָליֹות )'משלי כ(, ּ ֶטן רֹוֶאה ּכְ ל ַחְדֵרי ּבֶ ה חֹוֵפׂש ּכָ  ַאּתָ
ָך ל ָדָבר ֶנְעָלם ִמּמְ ָּוֵלב ְוֵאין ּכָ ּ.  

לֹמה ְּוַהְיינו ְדָאַמר ׁשְ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ְוגֹו )שיר השירים ב(, ּ ּגִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחלֹונֹות. 'ַּמׁשְ ּּ ,
ְבָעה נוְקִבין ִאֵלין ׁשִ ְּדַעְייִנין ְואוְדִנין ְונוְקֵבי חֹוָטָמא ופוָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְמָתא ְסִליַקת, ּּ ְבָעה , ִנׁשְ ׁשִ ּבְ

ִאֵלין ז, ִּמיֵני ּבוְסִמין ּ ְדִאיּנון ,ּּבוְסִמין' ְּוָהִכי ְצלֹוָתא ְסִליַקת ּבְ ּ ַנְרְד ְוַכְרּכֹם )שיר השירים ד(ּ
ִמים ׂשָ י ּבְ ל ָראׁשֵ ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ּכָ מֹון ִעם ּכָ ַההוא ִזְמָנא . ָקֶנה ְוִקּנָ ּּבְ

ְּמֻקֶטֶרת ֹמר ְוכו, ִּדְצלֹוָתא ָהִכי ְסִליַקת ִאיל ָעָלה. 'ּ רוך הוא ׁשָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ  )שיר השירים ג(, ְּ
ר ְמֻקֶטֶרת ֹמר וְלֹבָנה ְוגֹו ְדּבָ ִּמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ְטָרא ְדִמ, ִּמי ֹזאת ַוַדאי. 'ּ ּי ִאיהו ''ִּמּסִ

יָנה ְבָעה ִמיִני ּבוְסִמין, ַּוַדאי ּבִ ִליָלא ִמּשִׁ   .ּּכְ
ַמע ְרִעין, ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ ין ּתַ ִליָלא ֵמַחְמׁשִ ְּדִאיּנון כ, ּכְ ִליָל. ה''ה כ''ּ ְבָעה ּכְ א ִמּשִׁ

אן ְרּכָ ִים ְלָפֶניָה, ּבִ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ִים ְלָפֶניָה, ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּבַ ּתַ ִים ְלַאֲחֶריָה, ּוְבֶעֶרב ׁשְ ּתַ . ּוׁשְ
ַצח ְוַההֹוד)דברי הימים א כט(, ְּוִאיּנון ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בוָרה ְוַהּתִ דֹוָלה ְוַהּגְ ' ַָעד ְלך ְיָי, ּ ַהּגְ

ְמָלָכה ְּדִאיִהי ַמְלכות, ַהּמַ ַלת ּבוְסִמין. ּ ִליָלא ִמּתְ ְּדִאיִהי ּכְ ֶתר, ְּמֻקֶטֶרת ֹמר. ּ . ָּדא ּכֶ
יָנה, ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ָּדא ָחְכָמה, ּוְלבֹוָנה ִלים ִפּקוִדין ְדָמָרך. ָּדא ּבִ ְקום ַאׁשְ ּ ּ  )שמות כג(. ּּ

ים ְלָרעֹות ְוגֹו ים ְלַהטֹותַאֲחֵרי ַר', ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ ים ְלַהטֹות. ּּבִ ים , ַּאֲחֵרי ַרּבִ ֵלית ַרּבִ
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ָּפחות ִמג ג' ּ ית ִדין ּבְ ַתר ִדיֵניה', ְּוִאי ֵלית ּבֵ ֵּלית ְלַהטֹות ּבָ ּ ית ִדין. ּ א: ּּבֵ ִכיְנּתָ ג. ׁשְ : 'ּבְ
א ִדיָלה ְבּתָ ַלת ִחיָון ְדֶמְרּכַ ּּתְ ּ ַּעּמוָדא ְד, ִּדין ֱאֶמת, ְּוִאיִהי ִדין ּתֹוָרה, ּ ְּוָכל ַדָיין . ֶאְמָצִעיָתאּ ּ
ְּדָלא ָדן ִדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּ ִליט ָסָמֵא, ּ ִאילו ַאׁשְ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ ָעְלָמא''ּּ ֵלך )דניאל ח(. ל ּבְ ְ ְוַתׁשְ

יה, ֱאֶמת ַאְרָצה א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ְּוַאִפיל ׁשְ ם, ּ יִהּנָ ת זוֵגיה ְדָסָמֵא, ְוָיִקים ּגֵ ּּבַ ּ . ל''ִעם ָסָמֵא, ל''ּ
ֲאָתר ְדִדין ֱאֶמת ֶקר, ּּבַ ַפת ׁשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּדין ֱאֶמת. יֹוִקים ׂשְ ֶקר . ּ ַפת ׁשָ ׂשְ

ם ְוָסָמֵא יִהּנָ   .ל''ּגֵ
ּוְבִגין ָדא ד ַדָיין ָדן ִדין, ּ ּּכַ ּ ֹמאלֹו, ּּ ְֹ ם ְפתוָחה ְלָפָניו ִמּשׁ יִהּנָ ּּגֵ ת זוֵגיה ְדָסָמֵא, ּ ּּבַ ּ . ל''ּ

ֶות, ארֹוְּוֶחֶרב ַעל ַצָו ּל ֵמֲאחֹורֹוי ֵמַעל ַצָואֵריה''ָסָמֵא. ְַמְלַאך ַהּמָ ְּוַגן ֵעֶדן ָפתוַח . ּ ּ
יה, ִּליִמיֵניה ְּוֵעץ ַהַחִיים ָפתוַח ְלַקּמֵ ּ ּ יה, ּ   .ַּעל ֵריׁשֵ

ְקָרא ִּאי ָדן ִדיָנא ְדׁשִ ּ ֶות, ּ ִליט ָעֵליה ַמְלַאך ַהּמָ ְׁשָ ִחיט ֵליה, ּ ּוְלָבַתר אֹוִקיד ֵליה, ְּוׁשָ ּ 
ם יִהּנָ ּגִ ְּוִאי ָדן ִדין ֱאֶמת. ּבַ ִריך הוא ֵייעול ֵליה ְלַגן ֵעֶדן, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַאְטִעים ֵליה , ְּ

ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי יב ָעֵליה, ּ ִּדְכּתִ ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג(, ּ . ּ ְוָלַקח ּגַ
אֹוַרְייָתא ֵרי ּבְ ַמר, ְּדִאְתּבְ הְּדִאּתְ ה, ּ ּבָ ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ְפֶאֶרת, ֵּעץ ַחִיים. ּ . ּתִ

ּ ַחִיים ִדיֵליה ָחְכָמה וִביָנה)ב''ו ע''תיקונים ס, א''ח ע''ויקרא נ( ּ ּ ֶלך ַוַדאי. ּ ַּחֵיי ַהּמֶ ְ ּ.  
ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא, ּוְלעֹוָלם ּ ֵלב. ִּדיָנא, ּ יה, ְּוִדיָנא ּבַ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ב רֹוֶאהַּהֵל, ְּוִאּתְ ּ ,

ֵעיָניו רֹואֹות ֵּאין לֹו ַלַדָיין ֶאָלא ַמה ׁשֶ ּ ְּוָהָכא ֵלית ַדָיין. ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ַמה . ּ
ֵעיָניו רֹואֹות י ְיָי)דברי הימים ב טז(, ׁשֶ   .ּ ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)איוב לה(. ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות'  ּכִ

  ב''ז ע''דף קי
יַח ִמן ַהַחלֹונֹות)שיר השירים ב(, ּוְבהֹון ּגִ ז. ּ ַמׁשְ ּנוְקִבין ְדַבר ָנׁש' ּבְ ְתֵרין ַעְייִנין, ּ ּוְתֵרין , ּבִ
ּוְתֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ּאוְדִנין ּ ּופוָמא, ּ ְּדִאָמא ִעָלָאה' ָהא ז. ּ ל . ּ ּכַ עֹוָבדֹוי ִאְסּתָ ְוָהִכי ּבְ
ַבע ׁשֶ ְטָרא ִדׁשְ, ּבְ ָאהִּמּסִ ּתָ א ּתַ ב, ִכיְנּתָ ַלת' ּבְ ֵרין, ְּיִדין ְוַצָואר ּתְ ְּוגוף וְבִרית ּתְ . ָהא ֲחֵמׁש, ּ

ֵרין ַרְגִלין ַבע, ּתְ ַבע ַאְתָוון ִדיֵליה, א''ד ֵה''ּיו, ּה''ָי. ָהא ׁשֶ ׁשֶ ּּבְ ַבע נוְקִבין , ּ ׁשֶ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ
א ם ְנֵקָב: ְנָקִבים) ב''ז ע''דף קי(, ְּדֵריׁשָ ל, הַעל ׁשֵ ִּדְנָקֶביָה ְפתוחֹות ְלַקּבֵ ו ''וא, ה''ו. ּּ

ַבע ַאְתָוון ִדיֵליה, א''ה ׁשֶ ּּבְ א, ּ ְבָעה ֵאָבִרין ִדְלַתּתָ ׁשִ ל ּבְ ּכַ ּקוָנא ְדגוָפא, ִּאְסּתָ ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּ ּ ּ ,
ְצֹות ַיית ַהּמִ הֹון ֲעׂשִ ִּדּבְ ּ.  

גופֹו ַדְמָיא ּתֹו ּכְ ִּאׁשְ ם ִפּקוִדין. ּ ְּוַעל ׁשֵ א. ְּתְקִריאו ֵאָבִריםִא, ּ ִכיְנּתָ ם ׁשְ . ּּגוָפא, ַעל ׁשֵ
א ְּדִמְסְטָרא ַאֲחָרא ְלבוׁשָ ר, ּ ְּדִאיּנון עֹור וָבׂשָ ּ ר )איוב י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ עֹור וָבׂשָ

ׂשְֹכֵכִני ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ א, ּּתַ ִכיְנּתָ ֲאַתר ְדֵלית ׁשְ ַּההוא ּגוָפא , ּּבַ , ָלא ִאְתְקֵריּ
א ְדָאָדם ֶּאָלא ְלבוׁשָ ּ ְּדִאיהו ּתֹוָרה. ּ ֹאֶהל)במדבר יט(, ּ י ָימות ּבְ ישעיה (. ּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

ִית)מה ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ן ִמְצָוה.  ּכְ ּמָ ּוַבֲאַתר ְדּתַ ִּאְתְקֵרי ּגוָפא ְדָאָדם, ּ גֹון ּגוִפי , ּ ּּכְ
  .ִּדיִניןּוִפְסֵקי , ֲהָלכֹות
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ִריך הוא ׁשֹוֵפט א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּ ְטָרא ְדִביָנה. ּ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ִּמּסִ ח ''קי(. ד''ּ

ּ ַדָיין)א''ע ְטָרא ְדַמְלכות, ּ ִּמּסִ ִליט, ׁשֹוֵטר. ּ ּהוא ׁשַ  ))ב''בראשית מ(מסטרא דיוסף הצדיק מתמן (, ּ
ִליט ְּויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ ְטָרא ְדִאָמא ִעָלָאה, ִּאיּנון ׁשֹוְפִטים, ְסִפיָריןְוָכל . ּ ִּמּסִ ְּדִתְפֶאֶרת , ּ

ְטָרא ְדַמְלכות, ְּוִאיּנון ׁשֹוְטִרים. ׁשֹוֵפט ִּמּסִ ל. ּ ן ׁשֹוֵטר ומֹוׁשֵ ּמָ ְּדַצִדיק ִמּתַ ּ ופקודא בתר דא (. ּ

ְרָחק ְוָנִקי ּ ִמְד)שמות כג( )ב''ד ע''תמצאנו בריש פרשת שופטים דף רע' מינוי שופטים וכו ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ
ֲהרֹוג ְוגֹו ֲעֵלי ִדיִנין. 'ְוַצִדיק ַאל ּתַ וֹות ַהּבַ ִּפּקוָדא ְלַהׁשְ ּ ֶקר, ּ ּוְלִהְתַרֵחק ִמְדַבר ׁשֶ ְּדָלא , ּ

ֹוא ָפִנים  ֵּייְמרון ַמּשׂ יה. )יש בדבר(ּ ַמר ּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א )דברים י(, ְּ ר ֹלא ִיּשָׂ  ֲאׁשֶ
יבֹות ֶאָחד, ד''ח ׂשַֹח''א ִיּקַ''ְוֹל. ִניםָּפ סֹוֵפי ּתֵ ַּהאי ַדָיין. ּבְ ַגְווָנא ְדֶאָחד, ּ ָּצִריך ְלֶמהֵוי ּכְ ְ ,

ְּדִאיהו ְידֹוָ ח ׂשַֹחד, ד ֶאָחד''ּ ִדיוְקֵניה, ְּדָלא ִיּקַ ִּדיֵהא ִאיהו ּבְ ּ ּ ְרַווְייהו . ּּ וֹות ּתַ ּוְבִדיָנא ְלַהׁשְ ּ
ֶאָחד יר ִמן ָדאְּוָלא ַיֶטה, ּכְ ּ ִדיָנא ְלָדא ַיּתִ ִתְקָלא ַחד, ּ לֹון ִדיָנא, ֶּאָלא ּבְ ַּעד ִדיַקּבְ ּ .
ָדן, ּוְלָבַתר ל ַחד ִאּתְ פום עֹוָבדֹוי, ּכָ   .ּּכְ

ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַּצִדיק ֵיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו, ּ ע. ּ ינֹוִני. ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו, ָרׁשָ , ּבֵ
ַּמאן ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי. טֹוֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפ ּ ּ ָלל, ּ ֵּלית ֵליה ִדיָנא ּכְ , ֵּלית ֵליה ֵיֶצר ָהָרע, ּ

מור ְּוָדא ַצִדיק ּגָ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶּאָלא ּתֹוָרה, ְוֵלית טֹוב. ְּוָדא ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ּ

ֲעזֹוב)ד י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב , ְוַצִדיק ְוָרע לֹו. ּו ּכִ ִּמּסִ ּ
ַתר ְדַרע לֹו. ָוָרע ַּוֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַצִדיק ּבָ ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ִליט , ֶּאָלא. ּ ִגין ְדטֹוב ׁשַ ּּבְ ּ

חֹות ְרׁשוֵתיה. ִּאְתְקֵרי ַצִדיק ְוָרע לֹו, ָּעֵליה ְּדַההוא ָרע ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ   ) תחות רביהא כעבדא''ס(. ּ
ע ְוטֹוב לֹו ע, ָרׁשָ א ֵיֶצר ָהָרע . ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ָרׁשָ ָלק ְלֶמהֵוי ֵריׁשָ ִגין ְדִאיהו ִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ

ִּדיֵליה חֹות ְרׁשוֵתיה, ּ ְּוטֹוב ִאיהו ּתְ ּ יה, ּ חֹות ַרּבֵ ַעְבָדא ּתְ ּּכְ ע ִאיהו . ּ ב ְדָרׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִדיק יר ֶאת ַהּצַ א ֵליהְוָיִכי, ַּמְכּתִ מור ְלַאְעָנׁשָ ּל ַצִדיק ּגָ ּ ִדיק לא )משלי יז(, ּ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ  ּגַ

ע, טֹוב חֹות ַרְגלֹוי ְדָרׁשָ ִגין ַההוא טֹוב ְדִאיהו ּתְ ּּבְ ּ ּ א ֵליה, ּ ְּדאוַלי ַיֲחזֹור , ֵּלית ְלַאְעָנׁשָ ּ
ר ַעל ִיְצֵריה ּבֵ ְתׁשוָבה ְוִיְתּגַ ּּבִ חֹות ַרְגלֹוי, ּ   .ִויֵהא ָעָפר ּתְ

ע ְוטֹוב לֹוְּד ִכיַבת)א שכינתא''נ(, ִּמְסְטָרא ְדָרׁשָ ב)רות ג(,  ׁשְ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ַהאי .  ַוּתְ
ה)משלי ל(ִּאיהו  ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְפָחה)דבר אחר ומסטרא דצדיק גמור(. ּ ְוׁשִ ֵיֶצר ָהָרע ,  ׁשִ
א ִגיֵני. ְּדַכר, ֵיֶצר ָהָרע. ּנוְקּבָ ַמרּבְ ן)ישעיה מב(, ּה ִאּתְ  )במדבר א(. ּ וְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאּתֵ

ֵרב יוָמת ְּוַהָזר ַהּקָ ּ.  
ְטָרא ְדַצִדיק ְוָרע לֹו ּוִמּסִ ּ א ְדַבר ָנׁש, ּ א ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְפָחה ֵיֶצר , ּ ְוׁשִ

ה, ָהָרע ִביְרּתָ חֹות ּגְ ְפָייא ּתְ ְטָרא ְד. ִּאְתּכַ ּוִמּסִ מורּ ַּצִדיק ּגָ . ְוֵלית ֵיֶצר ָהָרע, ֵלית ָזר, ּ
מור ע ּגָ ְטָרא ְדָרׁשָ ּוִמּסִ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ָנׁש ּבִ ְּדֵלית חוָלָקא ְלּבַ ּ ,

ְטָרא ְדטֹוב ֶּאָלא ִמּסִ ּ.  
ִקיִלין א ׁשְ ִכיְנּתָ ל ׁשְ א ְדִאיָלָנ, ְוֵלית ּכָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ְרְסָייא, ּא ְדטֹוב ָוָרעּ ֲאָבל , ִּאיהו ּכֻ

א ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ַמר, ּ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ָּעָלה ִאּתְ ִגין )א אלא''ד(ֲאָבל . ּ  ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָלה)תהלים קג(, ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ַּמאן ְדָפִגים ֲאָתר ִדיָלה, ּ ּ יב ּכְ, ּ ִּאילו ִאְתֲחׁשִ ּ
ַמְטרֹוִניָתא ְקָלָנא ְּדָקָלָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאיהו. ָעִביד ּבְ ּ ַאְתָרָהא, ּ ּוְקָלָנא . ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ

א ִאיהו, ְּדַמְטרֹוִניָתא ְּדַמְלּכָ ּ.  

  א''ח ע''דף קי
ר ָלה ֵמַאְתָרָהא ן ַמאן ְדַאְעּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ַאְתָרָהא, ּ ְפָחה ּבְ ֵוי ׁשִ ְּבָכל ֲאָתר ְדִאיהו ִּד. ְּוׁשַ ּ

ן, ָּפִגים ּמָ ְרָיא ּתַ ְפָחה, ַמְטרֹוִניָתא ָלא ׁשַ ְּדִאיִהי ְפִגיָמא, ֶּאָלא ׁשִ ֲאָתר ָפִגים, ּ ְרָיא ּבַ . ּׁשַ
ּוְפִגימו ְדַבר ָנׁש ְדחֹובֹוי ּ ּ ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ָּפִגים ּבְ ּ ַחת ַמְטרֹוִניָתא ֲאָתר , ּ ּכָ ַּעד ְדָלא ַאׁשְ

ְרָיא  ןְלׁשַ ּמָ ּקוָנא . ּתַ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ל ֵאָבִרין ִדיֵליה) א''ח ע''דף קי(ּ ַּעד ְדַיֲחִזיר ָלה ַעל ּכָ ּ ּ ּ.  
א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִגין ָדא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ן, ּּבְ ִחּבוָרא ָדא, ַאְנּתְ ְמַתּקֵ ּּבְ ח ''ְּדרמ, ּ

ִּפּקוִדין ִריך הו. ּ א ּבְ ְּלַאְמְלָכא ְלקוְדׁשָ אְּ ִכיְנּתָ ל ֵאָבִרים ִדׁשְ ָכל ִפּקוָדא , ּא ַעל ּכָ ּּבְ ּ
ּוִפּקוָדא ָאה חוָלָקך. ְְוֵלית ַאְנּתְ ָחִייׁש ִליָקָרך, ּ ְַזּכָ א , ּ ִּדְכַגְווָנא ְדַאְנּתְ ַמְמִליך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ָכל ֵאָבִרים ִדׁשְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ֲעֵלי ִמדֹות, ְ ְּדִאיּנון ּבַ ּ ָרֵאלְּדָכל ִי, ּ ָּמאֵרי ִמדֹות . ׂשְ
א ִכיְנּתָ ִּאיּנון ֵאָבִרים ִדׁשְ ֵמיה ָעָלך, ּ ְרָיא ׁשְ ִריך הוא ְלׁשַ א ּבְ ְָהִכי ָעִביד קוְדׁשָ ְּ ּ , ְְוַיְמְלִכיָנך, ּ

ִאין  ְרָיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ל ַמׁשְ   .)א לא יקום עד אחד''ה ע''שופטים ער(ַּעל ּכָ
ִהְלכֹות ְנִזִקיןְּלַסְדָרא, ּקום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָמא ָדא, ּ ִדיִנין ּבְ ִסדוָרא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ . ה''ָהָוָי, ּ

ְּדִאיהו ְנָאן)תהלים סח(, ּ ְּדִאיּנון,  ֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ר ַאְרֵיה ָאָדם, ּ , ׁשֹור ֶנׁשֶ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְּדָהא ִמּסִ ן ְידֹוָ, ּ ּמָ ִּסדוָרא ִדְלהֹוןָּהִכי ִאיהו , ִחיָוון' ד, ד''ְּדּתַ ּ ָאָדם ַאְרֵיה , ּ

ר ׁשֹור ּנוִיין ְדֲהָוָיין. ֶנׁשֶ ּוְכפום ׁשִ ּ ּ נוָעה ְוִסדוָרא ְדֵחיָון, ּ ָּהִכי ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ , ְּוֵחיָון ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ
ָמאָלא ְּדִאיּנון ְנִזיִקין ִדׂשְ ּ ָּהִכי ִסדוַרְייהו, ּ ּ ְנָאן, ּ ּוְבִגין ָדא. ׁשִ ֹור, הֹוןַּהְתָחָלה ִדְל, ּ . ַהּשׁ

ד ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער ְוִסיוָמא ִדְלהֹון ָאָדם, ָאבֹות ְנִזיִקין' ָּקׁשור ּבְ ֹור ְוַהּבֹור ְוַהּמַ ַּהּשׁ ּ   .ּמוָעד, ּ
ִדיִנין ח וִפי )תהלים נא(, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר. ּקום ַאְתַער ּבְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּ ֲאֹדָני ׂשְ

ִהָלֶתך יד ּתְ ַָיּגִ ִהפוך ַאְתָוון ִדיָנ, י''ֹדָנֲא. ּ ּּבְ ְּ ּוְבִגין ָדא. א''ּ א ''ִּדיָנ, ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ
ְּדַמְלכוָתא ִדיָנא ּ ָמא ִאְתָדנו. ּ ַהאי ׁשְ ל ִדיִנין ּבְ ּּכָ ד)'וכו' בד' א בה''ס(. ּ ג',  ּבְ ד. 'ּבְ א : 'ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַלת ֲאָבָהן ָלֳקֵב)'בית דין שכינתא בג' א בית דין בג''ס( ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ל ּתְ ַּדָיין ֱאֶמת, ּ ּ ,
ְּוהוא ַדָיין ּ ְטָרא ַדֲאֹדָנ, ּ ָּלדון ִמּסִ ן ִאיהו ַדָיין ֱאֶמת, י''ּ ּמָ ְּדּתַ ּ ּ ם ֱאלִהים. ּ ְטָרא ְדׁשֵ ּוִמּסִ ּ ,

יב. ׁשֹוֵפט ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט)תהלים עה(, ּ   . ּכִ
ּוַמה ִדיִנין ִא ִנְזֵקי ׁשֹור, ַחד. ּיּנוןּ ְנָייָנא. ָּלדון ּבְ ִנְזֵקי ּבֹור, ּתִ ִליָתָאה. ָּלדון ּבְ ָּלדון , ּתְ

ִנְזֵקי ֵאׁש ִנְזֵקי ָאָדם, ְרִביָעָאה. ּבְ ע ׁשֹוְמִרים, ַּוֲאַבְתַרְייהו. ָּלדון ּבְ ִדיֵני ַאְרּבַ ׁשֹוֵמר . ָּלדון ּבְ
ם ָכר. ִחּנָ ֹוֵאל. ְושֹוֵמר ׂשָ ָכרְו. ְוַהּשׁ א ׂשָ ָעה, ּ ָלֳקְבַלְייהו)א והשוכר''ס(. נֹוׂשֵ ִּדין . ִּדיִנין ַאְרּבְ

ִפים וּתָ ֲּחלוַקת ַהּשׁ ִּדין ֲחלוַקת ַקְרָקעֹות. ּ ָפחֹות. ּ ִּדיֵני ֲעָבִדים וׁשְ ע. ּ , ִּדיֵני ּתֹוֵבַע ְוִנְתּבָ
ִביעֹות ְדִחיוב ָממֹון ה ִמיֵני ּתְ ַכּמָ ּּבְ ִזיק ַלֲחֵברֹואֹו ׁשֶ, ַוַאֵבָדה, ְוֶגֶזל, ּּ ֶאָחד , ּּמַ ְוהֹוְרגֹו ּבְ

ית ִדין ע ִמיתֹות ּבֵ   .ֵּמַאְרּבַ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּאדֹון ִאיהו קוְדׁשָ ּ ֲאֹדָנ, ְּ ָכל ִמיִני ִדיִנין. י''ּבַ ָּלדון ּבְ א, ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ י , ְלׁשִ ּכִ
ה ִביְרּתָ ָכחו. ִּתיַרׁש ּגְ ּתְ ל ְנִזיִקין ִאׁשְ ה ּכָ ְּדִמיּנָ ּ ָלה)כל(ּון ְּדִאיּנ, ּ ְייהו ,  ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּדִמּנַ ּ

ִעים ל ְרׁשָ ָמְתהֹון ׁשֶ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִנׁשְ ּּכְ ּ מֹות )א''ט ע''בראשית כ(, ּ  ִנׁשְ
עֹוָלם ִזיִקים ּבָ ִעים ֵהן ֵהן ַהּמַ ע, ַּמִזיק, ֵאל ַאֵחר. ָּהְרׁשָ ְזָלן ָרׁשָ ּוַבת זוֵגיה. ּגַ ּ ֶות, ּ   .ַסם ַהּמָ

ת ְוִרפוי ֶבת וֹבׁשֶ ֶּנֶזק ׁשֶ ּ א וְבָנָהא, ּּ ִכיְנּתָ ֶבת. ִּלׁשְ ְּדִבטוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ׁשֶ ּ ְּדָבִטיַלת , ּ
ְּוִרפוי. ִלְבָנָהא ּ ְּדַגְרָמת לֹון ְדִמְתַרִפין ִמִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּ ּ ָלה, ְנֶזק. ּּ ה ְנִזִקין ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ַכּמָ , ּּבְ

ִחית ַאף ְוֵח ת. יָמהָמאֵרי ַמׁשְ ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּוֹבׁשֶ א ּבְ ִכיְנּתָ ַּדֲהוֹו ְמַבִזין ִלׁשְ ּּ ְקָרא , ּ ׁשִ
ַָוֲהוו ַאְמִרין ַאֵיה ֱאֹלֶהיך, ִּדְלהֹון ּ א. ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֵזלֹות ִמן ׁשִ ה ּגְ ה , ְוַכּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  )ישעיה ג(ּ

יֶכם ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ   .ּגְ
אן ְרּכָ ה ּבִ ּמָ אּגַ, ּכַ ִכיְנּתָ א, ְזַלת ִלׁשְ יׁשָ ְפָחא ּבִ ס. ׁשִ כֹוֶבד ַהּמַ ה ִדיִנין , ּבְ ּמָ ּוְבכֹוֶבד ּכַ ּ

ָנָהא א, ְּמׁשוִנים ַעל ּבְ ִנין ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ה ָקְרּבְ ְּוַכּמָ ת . ִּדְבִטיַלת ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ּוֹבׁשֶ
ָאַרת ֲערוָמה, ְּדַמְטרֹוִניָתא ּתְ ְּדִאׁשְ ְגֵדי ָזָהב' ֵמד, ּ ב ֲאָבִנין ''בי, ּטוֵרי ָאֶבן' ֵמד, ּ ְדָנֲהִריןּבִ

ָלן ה ָזִגין ְוִרּמֹוִנים. ַמְרּגְ ַכּמָ ְגֵדי ָלָבן. ְמִעיל ּבְ ע ּבִ הֹון ֲהַות ַמְטרֹוִניָתא, ְוַאְרּבַ , ִּדּבְ
א ָטא ֳקָדם ַמְלּכָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַקּשְׁ  ְוָגְזַלת .ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ

ה ִבְרּתָ ָּלה ִלּגְ ִנין, ּ ה ַמֲאָכִלין ְדָקְרּבְ ּמָ   .ּּכַ

  ב''ח ע''דף קי
ְעָלה ּׁשֹור מוָעד ּבַ א , ּ ע ֲאבֹות ְנִזיִקין ִדיֵליה, ּ ִרּבֹוֵניה)א''א ע''קצ(ָעאל ְלֵבי ַמְלּכָ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ,

ִחית ַא)ופני שור מהשמאל לארבעתם) 'יחזקאל א(, דאינון( ְּדֻכְלהו מוָעִדין , ף ְוֵחָמהּ ָעֹון וַמׁשְ ּ ּּ
גוָפא ִדיֵליה. ְלַקְלֵקל ּּבְ ּ ִלים, ּ יץ ַעל ַהּכֵ ַאר ָמאִנין, ִהְרּבִ ח ְמנֹוָרה ֻשְלָחן וׁשְ ָרַבץ , ִּמְזּבַ

ָרָתן ּבְ ן ִדיֵליה. ָּעַלְייהו ְוׁשִ ּוְבׁשֵ ּ ֲאָכִלים ְדָפתֹוָרא, ּ ִנין ִדּמַ ל ָקְרּבְ ָּאִכיל ּכָ ַרְג, ּ ֲאָרא ּבְ לֹוי ְוׁשַ
ּ וְבֶקֶרן ִדיֵליה)ומדקא כלא ושארא דאינון אמוהן ופדרין שיירי מנחות ברגלוי רפסא(. ַרְפָסא ּ ֲהֵני , ּ ָקַטל ּכַ
ֶריָה) ב''ח ע''דף קי(ּ ִחֵלל )איכה ב(, ָּהַרס ּכָֹלא. ְוֵליָוֵאי   .ַמְמָלָכה ְוׂשָ

א, ַהּבֹור יׁשָ א ּבִ ַבִית ִדיָלה, ִליִלית, ּנוְקּבָ ּּבְ ית ַהּסַֹהרְּדִא, ּ ִפיַסת ְלַמְטרֹוִניָתא , יִהי ּבֵ ּתְ
א, ּוְבָנָהא יׁשָ ְפָחה ּבִ ָגלוָתא ִדיָלה, ׁשִ ּּבְ ּ ְווָייאן לֹון, ּ ָלִאין ַוֲאסוִרין , ְוׁשַ ְלׁשְ ה ׁשַ ַכּמָ ּּבְ
ְּיַדְייהו ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ִלְבָנָהא ּגֹוִים לא ָמְצָאה ָמנֹוַח)איכה א(. ּ ָבה ּבַ לא עֹוד ְו.  ִהיא ָיׁשְ
ב ָאחֹור)איכה א(ֶּאָלא  ׁשָ ם ִהיא ְנֶאְנָחה ַוּתָ י ָראו ֶעְרָוָתה ּגַ ֶדיָה ִהִזילוָה ּכִ ל ְמַכּבְ ּ ּכָ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא זֹוָנה ְדִאיִהי ֶהְבֵער, ְולא עֹוד ְּדַהְיינו ֵאׁש, ּ ִציֹון)איכה ד(, ּ ת ֵאׁש ּבְ ּ ַוַיּצֶ ְלָבַתר ָקם . ּ
ִלַיַע ע''ָּאָדם ּבְ יה ָאָדם מוָעד ְלעֹוָלם, יִעי ַלֲאבֹות ְנִזיִקיןְרִב, ל ָרׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ין ֵער , ּ ּבֵ

ן ין ָיׁשֵ ִעירֹו, ּבֵ ַלח ֶאת ּבְ ַל ם, ְּוׁשִ ָרִמים וַפְרֵדִסים ִדְירוׁשָ ֵצי ְוָגַדע ּכְ ְּוָאִכיל ְוׁשֵ ּ ּ ֵצי , ּ ְוׁשֵ
  .ּּכָֹלא

ִפיִלין, טְְואֹוַרְייָתך ְקׁשֹו, ַאְנּתְ ְקׁשֹוט, ִרּבֹון ָעְלָמא  )א''ג ע''מ(, ָיָהַבת ָלן ִמְצַות ּתְ
פום עֹוָבַדְייהו מוִרים ִאיהו ַאְגָרא ּכְ ַּלַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ְּפֵאר ַעל ֵריׁשַ ין ַלֲאבוהֹון . ּ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ּ
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הֹון ַגְווָנא ְדגוָפא, ְוִאּמְ ּּכְ א, ּ ין ְלֵריׁשָ ׁשִ ּמְ ְּדָכל ֵאָבִרים ִדיֵליה ְמׁשַ ּ ָתאָהִכי . ּ א , ִאּתְ ׁשָ ּמְ ְמׁשַ
  .ְּלַבְעָלה

ין ְלגוָפא ׁשִ ּמְ ְּוִאית ַמְלָאִכין ְדִאיּנון ְמׁשַ ּ ְמָתא, ּ ין ְלִנׁשְ ׁשִ ּמְ ּוַמְלָאִכין ִדְמׁשַ ּוְכַגְווָנא . ּ
ְמָתא ין ּגוָפא ְלִנׁשְ ְּדִאית ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ין ַמְלָאִכין ְדגוָפא, ּ ָּהִכי ִאית ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ּ ,

ְמָתאְלַמְלָא ְמָתא. ִּכין ְדִנׁשְ ְמָתא ְלִנׁשְ בֹוַה )קהלת ה(, ּוַמְלָאִכין ְלַמְלָאִכין. ְוִאית ִנׁשְ י ּגָ ּ ּכִ
בֹוַה ׁשֵֹמר וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ֵּמַעל ּגָ ְמָתא. ּ ְמָתא ְלִנׁשְ ְּוִאֵלין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּ ְלהו ַחד, ּ ּּכֻ ְוַאף ַעל . ּ

ב ְדֹאַרח ִמְתָלא ְמָתא ִאֵלין ְלִאֵליןִּאיּנון ּכְ, ּּגַ ּגוָפא ֵאֶצל ִנׁשְ ּ ִלין ִאֵלין , ּ ִגין ִדְמַקּבְ ּּבְ ּ
א. ֵּמִאֵלין ִכיְנּתָ ַאר ְנהֹוִרין ִדְבִריָאה)נשמתא(, ָהִכי ׁשְ ב ְדִאיִהי ָלֳקֵבל ׁשְ ּ ַאף ַעל ּגַ ּ ,

ְמָתא ֵאֶצל ּגוָפא ִנׁשְ גוָפא, ּּכְ יָבא ּכְ ִריך הוא ֲחׁשִ א ּבְ ָּלֳקֵבל קוְדׁשָ ּ ָהָכא . ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד. ְּ
ְמָתא ּכָֹלא ַחד ּּגוָפא ְוִנׁשְ ַבר ָנׁש. ּ ִפרוָדא, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ָמֵתיה ּבְ ְּדגוֵפיה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ָּדא . ּ

ֶכל, חֹוֶמר ָּדא ַחֵיי. ְוָדא ּשֵׂ ִריך הוא ַחִיים. ְוָדא מֹוָתא, ּ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ יה ַחִיים, ְּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ ּ ,
ה)משלי ג(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא  ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ.  

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִסיָמִנין ְדקוְדׁשָ יִמין ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ יֹוִמין , ְּ יִמין ּבְ ִּאיּנון ְרׁשִ
אֹות ִדְתִפִלין, ְּדחֹול ּוְבאֹות ְדִמיָלה, ּּבְ ָזכֹור ְו. ּ יִמין ּבְ תּוְרׁשִ ּבָ ׁשַ מֹור ּבְ ּתֹוָרה . ׁשָ יִמין ּבַ ְרׁשִ

ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה. ְּדִאְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא, ׁשֶ ּבְ ּוַבּתֹוָרה ׁשֶ ָמאָלא, ּ א . ְּדִאְתְיִהיַבת ִמּשְׂ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ָמאָלא, ָזכֹור ִמיִמיָנא, ְ מֹור ִמּשְׂ א. ְוׁשָ ִכיְנּתָ ִמיָרה, ְזִכיָרה ִמיִמיָנא, ּוׁשְ  ּוׁשְ
ָמאָלא ר ָנׁש. ִמּשְׂ א ְדּבַ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּאיּנון ּתְ ּ ּוְתִפִלין ְדָיד, ּּ א. ּּ ִכיְנּתָ  ּתֹוַרת )תהלים יט(, ְוָהִכי ׁשְ

ִמיָמה' ְיָי ּוִמְצָוה ִדיֵליה, ּתְ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ְּוַהאי ִמּסִ ּ ִליל ִדיָנא , ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ
ִמיָרה. מֹורָזכֹור ְוׁשָ. ְוַרֲחֵמי יה . ִאְתְקִריַאת ִאיִהי ְזִכיָרה ׁשְ ִקיָלה ְלַגּבֵ ּוְבָכל ִפּקוִדין ִאיִהי ׁשָ ּ ּּ

ַמְדֵרָגה   .ּבְ
ְטָרא ְדֶחֶסד ִריך הוא ָזכֹור, ֲּאָבל ִמּסִ א ּבְ ּקוְדׁשָ מֹור, ְּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ָמה ְדאוְקמוָה . ּוׁשְ ּּכְ ּ ּ

מֹו, ָזכֹור ְלָזָכר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאָלא ַעְנִפין ִמְתָפְרִדין. ּר ְלַכָלהְוׁשָ ִגין ְדִביִמיָנא וִבׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ַגְווָנא ְדַכְנֵפי ֵריָאה ְּדִאיּנון ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה, ּּכְ ּ ּ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ָּלֳקְבַלְייהו ֵחיָון. ּּ

ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ּ ְּוָלֳקֵבל ְפתוחֹות ְדֵסֶפר ּתֹו. ּ ּ ִיחוָדא . ָרהּ ְרַווְייהו ּבְ א ּתַ ְּלַתּתָ ּ
גֹון ְסתומֹות ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ֲחָדא ּּכְ ן ִפרוָדא, ּ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּוְבִגין ָדא. ּּ ֲאָתר ְדִיחוָדא, ּ ּּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְדָרה ְדלוָלב, ּּגוָפא ּדֹוֶמה ַלּשִׁ ּ ּאֹו ִנְפְרדו ָעָליו ָפסול, ִּאם ִנְפְרצו, ּ ּּ.  

ה ְר ַכּמָ ָרֵאלּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ים קוְדׁשָ יִמין ָרׁשִ ּׁשִ י ַמְלָאִכין, ְּ מֹוְדָעא ְלַגּבֵ ּתְ . ְלִאׁשְ
ִּאֵלין ִדיִמיָנא ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדַתְלָיין ְמקוְדׁשָ ּ ָמאָלא. ְּ ּאֹו ִאֵלין ִדׂשְ א, ּ ִכיְנּתָ אֹו . ְּדַתְלָיין ִמׁשְ

ִריך הו א ּבְ ִּאֵלין ְדַתְלָיין ְמקוְדׁשָ ּ ְּ ִיחוָדא ֲחָדא. אּ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ הֹון . ּ ַּוַדאי ִאֵלין ְדִאית ּבְ ּּ
ֶחֶסד, ּתֹוָרה יִמין ּבְ הֹון ִמְצָוה. ְרׁשִ ְּוִאֵלין ְדִאית ּבְ ְגבוָרה, ּ יִמין ּבִ ְּוִאֵלין ָמאֵרי ִדְתִפִלין. ְּרׁשִ ּ ,

ת ּבָ ִרית, ְואֹות ׁשַ ַצִדיק, ְואֹות ּבְ יִמין ּבְ   .ְּרׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

י ָהָאֶרץ,ּוְבִעיָרן רו ְדָעְרָלה וְפִריָעה,  ַעּמֵ ַאְעּבָ יִמין ּבְ ִּאיּנון ְרׁשִ ּ ּ ֶזֶפק , עֹוִפין. ּ ּבְ
רו ְדֶזֶפק, ּוְבֻקְרְקָבן ִנְקָלף ַאְעּבָ ּּבְ יִמין עֹוִפין ְלֵמיַכל, ּ ּוְקִליָפה ְדֻקְרְקָבן ִאיּנון ְרׁשִ ּ ּ ,

ְתֵרי ִסיָמִנין, ּוְבִעיָרן ָרה, ּבִ ְתֵרי ִסיָמִנין. ֶּסת ַפְרָסהּוַמְפֶר, ַמֲעַלת ּגֵ יִמין ּבִ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ ,
ַגְווָנא ְדָעְרָלה וְפִריָעה ּּכְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַרן ִמַעּמָ ְּדִמְתַעּבְ ּ.  

  א''ט ע''דף קי
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים הֹון, ֲאָבל ּתַ יִמין ִמּנְ ְלהֹון ְרׁשִ ֻכְרְסָייא, ּּכֻ הֹון. ּבְ ַמְלָאֵכי, ּוִמּנְ ע, ּבְ ַאְרּבַ  ּבְ

ֹכָכַבָיא . ֵּחיָון ְדֻכְרְסָייא הֹון ּבְ ּוְבַמָזֵלי) א''ט ע''דף קי(ִּמּנְ יִמין. ּ הֹון ְרׁשִ ִמדֹות , ּוִמּנְ ּבְ
מֹוְדִעין ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אֹוַרְייָתא וְבִמְצֹות. ְּ ִקין ּבְ ְּוִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ָמא , ּ ִלׁשְ

ִכ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יהְּ ל ְפָרס, ּיְנּתֵ לֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּׁשֶ ְבָרא ְדִאיהו ְמחוָייב , ּ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ּ
יה יָקָרא ַדֲאבֹוִהי ְוִאּמֵ ּּבִ ים, ּ ר ַוַדאי ְוִאְתְרׁשִ ָּדא ִאְתָקּשָׁ יה, ּ ִכיְנּתֵ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ,

יה ֲהוֹו ַחד ִאילו ּבֵ ּּכְ ּ יה ּת. ּ ּוַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ֹלא ִמְצָוהּ ֹלא ּתֹוָרה, ֹוָרה ּבְ ְבָיכֹול , אֹו ִמְצָוה ּבְ ּכִ
ִפרוָדא יה ּבְ ִאילו ֲהוֹו ּבֵ ּּכְ ּ ּ ָדא ְוָדא. ּ ִאיָלָנא, ֲאָבל ּבְ ְּדַעְנפֹוי ִמְתָפְרִדין ִליִמיָנא , ּכְ ּ

ָמאָלא ְּוִאיָלָנא ִיחוָדא ְדַתְרַווְייהו, ְוִלׂשְ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ   .ּבְ
יַעָיא ָלא ִסיָמִנין ְדָטֳהָרהִאיּנ, ַּרׁשִ יִמין ּבְ ּון ְרׁשִ א, ּ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ ִּאיּנון ְדֵלית ְלהֹון ּתְ ּ ּ ,

ְצֹות. ּוְדרֹוָעא ּתֹוָרה וַבּמִ יִמין ּבַ ְּוִאיּנון ְדָלא ְרׁשִ ּ מֹור. ּ ְּוִאֵלין ְדָלא ַנְטִרין ָזכֹור ְוׁשָ ְוָלא . ּ
ְתֵכֶלת ְוָלָבן ְדִציִצית יִמין ּבִ ִאֵלין ִסיָמִניןְּוִאֵל. ְּרׁשִ יִמין ּבְ ּין ְדָלא ְרׁשִ ֶקץ ֵהם ָלֶכם, ּ ָלאו , ׁשֶ

י ָהָאֶרץ ָרֵאל ֶאָלא ַעּמֵ ִּאיּנון ִיׂשְ ֶרץ. ּ ֶקץ ְוׁשֶ ּאוף ִאיּנון , ָּמה ִאֵלין ׁשֶ ֶרץ)'א כן''נ(ּ ֶקץ ְוׁשֶ .  ׁשֶ
ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּּכְ ּ ֶרץ, ּ י ָהָאֶרץ ֵהם ׁשֶ ֶקץּוְנׁש, ַעּמֵ נֹוֵתיֶהם . ֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְוַעל ּבְ

ַמר ֵהָמה)דברים כז(, ִאּתְ ל ּבְ   .ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ
ְלָיא ִאְתּגַ ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא ֲעִניוָתא, ּוִמיַתְתהֹון ִמיָתה ּבְ ּ ּוִמיָתה ַדֲעִניוָתא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ָלא , ּּ

ְסָיא ִאְתּכַ עֹוִפין ְדַדְמָיין ְלָמאֵרי, ְיֵהא ּבְ ּ ִפּקוִדיןּּכְ ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ֶּאָלא ּבְ א, ּ ְּדָעִני , ְלֵעיִני ַעּמָ
ת ּמֵ ְסָיא. ָּחׁשוב ּכַ ִאְתּכַ ְּוִאית ֲעִניוָתא ּבְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּוִאית ֲעִניוָתא. ֵמֵעיִני ּבְ . ְּלֵעיִני ּכָֹלא, ּ

ְזִריקו ְדָדם ִדְבֵהָמה ּּכִ ּ ּוְזִריָקָתה ְלֵעיֵני ּכָֹלא, ּ ּ ְפִכין, ּ ּ ָדָמא ָקֵמי ּכָֹלאְּדׁשַ ְפִכין . ּ ָּהִכי ֲעִנִיין ׁשַ
ַאְנַפְייהו ָּדמֹוי ּבְ א, ּּ ִני ָנׁשָ ִתין, ְלֵעיֵני ּבְ ּמֵ   .ְּוִאְתַהְדִרין ְירֹוִקין ּכַ

א ִתיוְבּתָ ַלֵפי ַמְעָלה וִמיָתה ִדְלהֹון , ְּוִאי ַהְדִרין ּבְ ְּוָלא ַפְתִחין פוְמהֹון ְלַהִטיַח ְדָבִרים ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּסִתימו ְדפוָמאּבִ ּ ְבִעיָרא ְדִאיִהי ֵמיָתא, ּ ְּוֵלית ָלה קֹול ְוִדּבור, ּּכִ ּוְבִוידוי ָהִכי ִיִיָמא ִאיהו. ּ ּ ּ ,

יב ָכל , ְולא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש, ֵּאין ִלי ֶפה ְלָהׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִיְתַוֶדה וְמַייֵחד ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֶאָח, יֹוָמא ֵהָמה. דְּלֶמֱהֵוי ִמיָתֵתיה ּבְ ִחיַטת ּבְ ַגְווָנא ִדׁשְ ין, ּּכְ ִדיקֹות ְדַסּכִ ְתֵריַסר ּבְ ין , ּּבִ ּוְבַסּכִ
ְּדִאיּנון ֶאָח   .ד''ּ

ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְמָבֵרך וְמַקֵדׁש ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ה, ָ ָבְרכו וִבְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּוְבָכל ֲאִכיָלה , ּ
ִתָיה ִדיֵליה ּוׁשְ ּ ַגְווָנא ִדְמָב. ּּ ֲהָנאּּכְ ה, ְֵרך ּכַ רוך ַאּתָ ְּבָ ָרָכה, ּ נו. ָהא ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ָהא , ּ

ה ִריך הוא. ְּקדוׁשָ א ּבְ ד רוָחא ְמָבַרך ְלקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ָברוך, ְ ָכל יֹוָמא ּבְ ּוְמַקֵדׁש ֵליה , ּּבְ ּ ּ
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א ִדיֵליה ְקדוׁשָ ּּבִ ּ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִיחוָדא ְדִאיהו ׁשְ ּוְמַיֵחד ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ָנִחית ַעל ּקוְד. ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ְרָיין ה ַמׁשְ ַכּמָ ַּההוא רוָחא ּבְ ּ.  
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 ] בשנה130יום [סדר הלימוד ליום יב שבט 
ֵּאִלָיהו ר ָנׁש ִדְמָבֵרך וְמַקֵדׁש, ּ ַּוַדאי ּבַ ּ ּ ְרָיין , ּוְמַיֵחד ְלַמְטרֹוִניָתא, ְּ ה ַמׁשְ ּמָ ּכַ

יה ְּדַמְטרֹוִניָתא ַסְלִקין ִעּמֵ אּוַמּשִׁ, ּּ יה, ְּרָיין ְדַמְלּכָ ין ְלַגּבֵ ְּוֻכְלהו ְלַנְטָרא ֵליה. ַּנְחּתִ ּ ּ ,
ּוְלאֹוָדָעא ֵליה ְלַההוא רוָחא ּ ּ ין ַוֲעִתידֹות, ּ ה ִחידוׁשִ ּמָ ֶחְלִמין ִדְנבוָאה, ּּכַ ּּבְ ה ְסָתִרים, ּ . ְוַכּמָ

ַגְווָנא ְדַיֲעֹקב יה, ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ַמְלֲאֵכ)בראשית כח(, ּ ְוַעל . י ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ְוִהּנִ
ַמר א וַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ְרָיין ְדַמְלּכָ ַּמׁשְ קֹום ַההוא ַמֲחַנִים)בראשית לב(, ּ ם ַהּמָ ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ ֲאָבל . ּ
ן ּמָ ין ּתַ א וַמְטרֹוִניָתא ָלא ַנְחּתִ   .ַּמְלּכָ

ָּאַמר ֵאִלָיהו ָּהִכי הוא ַוַד, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ִגין ִדְבָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא. איּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ֲהָוה , ּּ
ְדלוָתא ִדיָלך ּתַ ְִאׁשְ ּ ּ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלַיֲחָדא קוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ְרָיין ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ָכל ַמׁשְ ּּבְ ּ ,

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְרָייֵתיה ֵעיָלא, ְּ ְּוָכל ַמּשִׁ אּ רוָחא ,  ְוַתּתָ ִּמְתַיֲחִדין ּבְ
ְִדיָלך ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא, ּ ּּבְ ּ ּ א, ּ ְבָרא ְדַמְלּכָ א ְוִאָמא ַרֲחִמין ֵליה, ּּכִ ְּדַאּבָ ִקין ֵליה, ּ , ְּוַנׁשְ

ּוַבֲחִביבו ִדיֵליה ּ ּ ְרָיין ִדְלהֹון, ּ ַמּשִׁ ָּלא ֵהְמִנין ֵליה ּבְ ֶּאָלא ִאיּנון ּגוַפְייהו, ּ ּ ּ   .ּין ֵליהַנְטִר, ּ

  ב''ט ע''דף קי
ִגין ְדַההוא רוָחא ִדיָלך ְּבְ ּ ּ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו, ּ ִּמּסִ ּ ּ ְּדִאיהו ו, ּ א ' ּ ִליל ַאּבָ ּכָ

א ְּדִאיּנון ָי, ְוִאיּמָ ְֶנֶפׁש ִדיָלך. ּה''ּ ת ְיִחיָדא. ּ ְטָרא ְדָאת ה, ּבַ ָאה', ִּמּסִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָלא , ׁשְ
ָרא. ְיָנךָזָזת ִמ א ַנְטִרין ּבְ א ְוִאיּמָ ּוְכַגְווָנא ְדַאּבָ ָרָתא, ּ ְרָיין ִעָלִאין. ָהִכי ַנְטִרין ּבְ ַמּשִׁ , ּּבְ

ְּדִאיּנון ַמֲחַנִים ָבה ִעָלָאה. ּ ּוְבַמֲחׁשָ ְַסְלִקין ְלרוָחא ִדיָלך, ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ָרֵאל ָעָלה , ּ ִיׂשְ
ָבה ַמֲחׁשָ ָבה. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּבְ ַמֲחׁשָ ְְוֵאיָמַתי רוָחא ִדיָלך ְסִליַקת ּבְ ּ ד ִאיִהי . ּ ּכַ
ֵליָמא ה, ׁשְ ַמר ּבָ ַהֵלל ָיה)תהלים קנ(, ְּוִאּתְ ָמה ּתְ ׁשָ ּ ּכֹל ַהּנְ א ְדִאיִהי ) ב''ט ע''דף קי(. ּ ּוְבַנְפׁשָ ּ

  .'ה
יה' ּרוַח ְיָי ַמר ּבֵ ּע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַחֵמַאְרּבַ'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)יחזקאל לז(, ִּאּתְ ישעיה (, ְּוִאיּנון. ּ

ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה', ּ רוַח ְיָי)יא ּרוַח ֵעָצה וְגבוָרה ְוגֹו, ּ ּ ע ַאְתָוון)שלים(', ּ ַאְרּבַ לֹום ּבְ ,  ׁשָ
ָבה ַמֲחׁשָ ֶכֶתר, ָסִליק ּבְ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ְמַעֵטר ֵליה ּבְ ּ ּ ָכל ַהאי ְיַקר. ּ ְרוָחא ִדיָלך, ּבְ ּ  ָסִליק ,ּ

ָכל ֵליְלָיא ְלָיין . ְוָנִחית ּבְ ְּוָכל ִמִלין ְדִאְתּגַ ֶתר )'א לך בחסד ועלייהו אתמר ואתם וכו''נ(ּּ דברים ( ָעל ּכֶ

ְיָי)ד ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם', ּ ְוַאּתֶ ְּוָלא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַאּתֶ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ  )שמות כב(, ּ
י ַלְיָי. ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ַרםֹזֵבַח ֵלֱאלִהים ָיֳח ְלּתִ   .ְּלַבדֹו' ּבִ

א א ַקִדיׁשָ ָאה ַעּמָ ִריך הוא, ַּזּכָ א ּבְ ְּדִאְתְקִריאו ָעאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְרַמְייהו , ְּ ְּלִמְקַרב ּגַ
ִנין ָקֵמיה ַמר. ָּקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ ְבנו)תהלים מד(, ּּכְ ל ַהיֹום ֶנְחׁשַ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ּכָ ּ ּכִ ּּ ֹצאן ִטְבָחהָ .  ּכְ

ָעאִנין ְרַמְייהו ּכְ ּוַקְרִבין ּגַ ַתֲעִניָתא, ּ א ְוָדָמא. ּבְ ְּדִמעוט ֶחְלּבָ יב , ְּדַתֲעִניָתא, ּ ִּאיהו ָחׁשִ
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ָנא ִדְבִעיָרן ְרּבְ יר ִמּקָ א ְוָכל ִאיּנון ֵאמוִרין וְפָדִרין, ַּיּתִ ְּדֲהָוה ִמְתַמֵעט ָדָמא ְוֶחְלּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ִלין ּכָ   .ל ֵליְלָיאְּדִמְתַאּכְ

ִאין ִאיּנון ּ ִדְמָקְרִבין רוִחין ִדְלהֹון)א ישראל''ס(, ַּזּכָ ּ ִנין ֳקָדם ְיָי, ּ ּוְבָכל ֵליְלָיא . 'ָקְרּבְ
יה, ְוֵליְלָיא ְּדרוָחא ִדְלהֹון ִהיא ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּתֹוָרה וִמְצָוה, ִּאי ָסִליק ָלה, ּ ּתֹוָרה, ּּבַ , ּבַ

ר ֲאִמיָרן ּ ְדִאְתְייִהיבו ֵמָאת י,ְּדִאיִהי ֶעׂשֶ ָרן' ּ ר ִדּבְ ִּדְבֲעׂשַ  )בשית', א בו''ס(. ה''ֵמַאְתָוון ה, ּ
ית ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ י ּתֹוָרה ּבְ ית חוְמׁשֵ ׁשִ י ּתֹוָרה. ּּבְ ה חוְמׁשֵ ה ִאיּנון ְדִאְתְקִריאו ֲחִמׁשָ ֲּחִמׁשָ ּ ּ ּ .

ית ִאְקֵרי ֵראׁשִ ִתיָתָאה ֵסֶפר ּבְ ָבה ְדִאיה. ׁשְ ּוְבַמֲחׁשָ ּו יוּ יה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,
ָבה ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ן ִעַלת ָהִעלֹות. ּוְלָאן ֲאָתר ָסִליק. ִיׂשְ ּמָ ֶתר ְדּתַ י ּכֶ ְּלַגּבֵ ּ ּמוְפֵלא , ּ

ּוְמכוָסה ּ.  
ְצָוה ּמִ ָאה ַמאן ְדָסִליק ֵליה ּבַ ַּזּכָ ִפיִלין, ּ הֹון ַא, ְּדִאיִהי ִמְצַות ּתְ יֹותִּדּבְ ע ָפְרׁשִ ְּרּבַ הֹון , ּ ִּדּבְ

ם ְידֹוָ י ְיִביֲאך: 'ה. ַּקֵדׁש ִלי: 'י. ד''ׁשֵ ָרֵאל: 'ו. ְָוָהָיה ּכִ ַמע ִיׂשְ מֹוַע: 'ה. ׁשְ . ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ָבה ַמֲחׁשָ ָיד. ּבְ ָרא ָלה ּבְ א ִאיהו י, ְּלַקּשְׁ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ה ְדִאיִהי ה''ּ ֲעׂשֵ ִליָלא ִמּמַ  ְּוִדּבור. 'ּה ּכְ

יָנה ִליָלא ו, ְּדִאיִהי ּבִ ָבה ְדִאיהו יו. ְסִפיָראן' ּכְ ּוְבַמֲחׁשָ ּ ד ''י. ד''ְידֹוָ, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ָבן ָיד, ַאְתָוון חוׁשְ ָיין. ּּכְ ע ָפְרׁשִ ַאְרּבַ ְּוִאְתְרִמיזו ּבְ ּוֵביָתא ִדְתִפִלין א, ּ ּוְתֵרין ְרצוֵעי ', ּ ּ

א ַבע)א ודידה''נ(, ְּדֵריׁשָ ע.  ׁשֶ ׁשַ יִנין ּתֵ ר. ִּדְתֵרין ׁשִ ר ִדְרצוָעה ֶעׂשֶ ְּוֶקׁשֶ ָיין ְדָיד' ְוד. ּ ָּפְרׁשִ ּ ,
א.)ד''א הרי י''ס( ִכיְנּתָ ַמר. ד''ַיד ְידֹוָ, ּ ַיד ִדׁשְ ִגיָנה ִאּתְ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ְוגֹו)תהילים לא(, ּּבְ ּ ּבְ ָ' .

ּרוַח ִאְתְפַקד ַלְידֹוָ ִריך הו. ד''ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יהְּ א, ּא ָנִחית ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ י ׁשְ ָלא ֵליה ְלַגּבֵ . ְּלַקּבְ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַנְטֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִרים ָדא. ְּ ּוַמאן ּגָ ַּמאן ִדְבָכל ִמְצָוה וִמְצָוה. ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ָּסִליק ׁשְ ְּ.  
י)ב''ט ע''ויקרא רמ(' ְוע ִָבין ְדַיַעְנך ְיָי ּתֵ יֹום ָצָרה' ּ ָרֵאל . ּוְבָמאי ְצָווַחת. ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ִיׂשְ ּ

הֹון ָמאֵרי ּתֹוָרה ַחר, ַמְלָאִכים, ִאית ּבְ ְטָרא ְדַאֶיֶלת ַהּשַׁ ִּמּסִ א, ּ ִכיְנּתָ ין . ְּדִאיִהי ׁשְ ּוְתֵרין ַדְרּגִ ּ
ַחר, ִּאיּנון ַמר, ּבֶֹקר ְוׁשַ יִמיְנך ֶנַצח)ים טזתהל(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ  ּבֶֹקר )א''י ע''ק(. ָ ְנִעימֹות ּבִ

ְּדִאיהו ֶחֶס, ְּדַאְבָרָהם יֹוָמא ְדפוְרָקָנא, ד''ּ יר ּבְ ָּדא ָסִליק ַיּתִ ּ ָחר ַאְקִדים ְליֹוָמא , ּ ֲּאָבל ׁשָ
ְּדפוְרָקָנא ּוַמאי ִאיהו. ּ ְטֵריה ִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת ַהּשַׁ, ֶנַצח. ּ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא. ַחרּ ּ ,

ן ֶנַצ, ח''מ ְנַצ''ל ּמָ ן ל, ח''ּתַ ּמָ ְּדִאיּנון ע. מ''ּתַ ָנָהא' ּ ַחר ַעל ּבְ ָּקִלין ְדַצָווָחת ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ ,
ָגלוָתא ף ָעַלְייהו ַקְדרוָתא ּבְ ּקַ ְּדִאְתּתָ ּ ּ ע, ּ ַחר ּבְ ֲחרות ַהּשַׁ ְתָרִאין' ּׁשַ ִנין ּבַ ַההוא )בשבעים(, ׁשְ ּ ּבְ

ָרֵאלִזְמָנ ִיׂשְ ן ָהִיינו )ישעיה כו(, ּא ִיְתַקֵיים ּבְ ֲחָבֶליָה ּכֵ ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ ּ ּכְ
ִָמָפֶניך ְיָי ן ְנַקֶוה ָלך ְיָי. 'ּ ְְוַעל ּכֵ   .ֱּאלֵהינו' ּ

ָהא ְרּכָ ין ּבִ ָהא ּבֵ ּוְבהֹון ַאֶיֶלת ֲאִעיַלת ֵריׁשָ א. ּ ִּאיהו ַצִדיק , ֵריׁשָ ין . ְיסֹוד עֹוָלםּ ּבֵ
ָהא ְדִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד ְרּכָ ּּבִ יה. ּ ְּואוֵמי ָלה ּבֵ ּ ּבֶֹקר, ּ ְּדִאיהו ַאְרֵיה ּבֶֹקר , ְלִמְפַרק ִלְבָנָהא ּבַ ּ

ן ָדִוד ְדָנִפיק ִמיהוָדה, ְּיִמיָנא ְדַאְבָרָהם יַח ּבֶ ָּמׁשִ ּ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּגור ַאְרֵיה )בראשית מט(, ּ
ּוְבִגין ָדא. ְּיהוָדה ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג(, ּ   .ׁשִ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ּוָבה  ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ְוגֹו)ישעיהו סג(ּ ה ְזרֹוַע ּתִ ִגין ְדִתְפֶאֶרת ', ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּּבְ
ה ּגוָפא א ְדֹמׁשֶ ַּדְרּגָ ּ ְּוֶחֶסד ְדרֹוָעא ִדיֵליה, ּ ּ ע, ּ ר ּבְ ה ִאְתָקּשָׁ א , ִּאיהו ֶחֶסדּב ְד''ּוֹמׁשֶ ַּדְרּגָ

ָבן ח. ְּדַאְבָרָהם חוׁשְ ְּדָהִכי ָסִליק ּבְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט''וו. י''ּ ּו ִמן ַוִיּסַ ּ ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ּ . ש, ּתְ
ׁש ר ּבְ ה' ְּדִאְתָקּשָׁ ל ֹמׁשֶ הֹון . ׁשֶ ַמר ּבְ ן וְפִנ)יחזקאל א(ְּדִאּתְ ְעּתָ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ י ּּ

ֹמאל ְוגֹו ן', ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ה''מ. ּוְפֵני ְנׁשֶ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ה ִמן ֹמׁשֶ ּ ּ א ''ס(. ּ

ָמאָלא)דאיהו יה, ּ ְדרֹוָעא ׂשְ ַמר ּבֵ ֹמאל דֹוָחה, ִּאּתְ ב . ִויִמין ְמָקֶרֶבת, ּׂשְ כ ''דף ק(ְּדַאף ַעל ּגַ

ֵרי)א''ע ִתׁשְ ּ ְדַאְקִדים ּבְ יה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְּד, ּ ּאוְקמוָה ּבֵ ּ ֵאל, ּ ֵרי ֲעִתיִדין ְלִהּגָ ִתׁשְ ֵהא . ּבְ ּתְ
ן ֶאְפַרִים, ּדֹוָחה יַח ּבֶ ִגין ְדָלא ָימות ָמׁשִ ּּבְ ֹמאל, ּ ֵרי ְדִאיִהי ׂשְ ׁשְ ּדֹוָחה ְמּתִ ַּעד ְדִיְקַרב . ּ
ֶּפַסח ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָיִמין ה. ּ ְּלַקֵיים ּבָ י)מיכה ז(, ּ ֵּמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו  ּכִ ָ

ֵאל ִניָסן ִנְגֲאלו וְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהּגָ ִּנְפָלאֹות ְוַהאי ִאיהו ּבְ ּ הֹון . ּ ּ וְבֶחֶסד )ישעיה נד(ְּלַקֵיים ּבְ
יך ָאַמר ּגֲֹאֵלך ְיָי ְעֹוָלם ִרַחְמּתִ ְ'.  

בוָרה ְלהו ִמּגְ ּוְלָבַתר ַנְטֵלי ּכֻ ּ יה ָמ, ּּ ְּדִמּנֵ ן ֶאְפַרִיםּ יַח ּבֶ ְנאֹוי, ׁשִ . ְּלַנְטָלא נוְקָמא ִמּשַׂ
ָאה ִעּבוָרא ֵעי ְלַנּקָ ְּדָהִכי ּבָ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ יִמיָנא, ּ ָמאָלא, ּוְלָבַתר ְלאֹוְקָדא ַקׁש. ּבִ ׂשְ . ּבִ

ּ ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבי)עובדיה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ו ְלַקׁש ּ ת ֵעׂשָ
ֶהם ַוֲאָכלום ְּוָדְלקו ּבָ ּוְכִניׁשו ְדִעּבוָרא. ּ ּ ּ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ יה . ּ ּ ַוֵיָאֶסף )בראשית כה(ּּבֵ

א, ְלֵביָתא. ְלָאן ֲאָתר. )אל עמיו( ִכיְנּתָ   .ָּדא ׁשְ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ א ְדָמׁשִ ַדְרּגָ ִּאיהו ְדָקא ָרִמיז, ֲּאָבל ּבְ ָהל ֶאת )ר כבבמדב(, ּ ה ְיַלֲחכו ַהּקָ ּ ַעּתָ

ֶדה ֹור ֵאת ֶיֶרק ַהּשָׂ ְלחֹוך ַהּשׁ ל ְסִביֹבֵתינו ּכִ ְּכָ ַמר. ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ִעים )תהלים צב(, ּ ְפֹרַח ְרׁשָ  ּבִ
ב ְוגֹו מֹו ֵעׂשֶ ֵרי. 'ּכְ ׁשְ ְּיֵהא פוְרָקָנא ְדִאיהו ַעד, ִּמֶפַסח ְוַעד ּתִ ּ ּ ן ְוֵאיָלך ְי. ּ ּמָ ְוִמּתַ ָמָדה ּ ֵהא ַהׁשְ

ְמָדם )תהלים צב(, ִּדְלהֹון מתמן ואילך , אלא עד דמטי לעד, א ולא עד בכלל''נ(.  ֲעֵדי ַעד)פורקנא( ְלִהּשָׁ

ֵרי ְדִאיהו ׁשֹור)להשמדם עדי עד ד ָמטו ְלִתׁשְ ּ ּכַ ּ ֹור, ּ ְלחֹוך ַהּשׁ יה ּכִ ְּבֵ ּ.  
ָרֵאלּ ִדְלהֹו)'א דישראל ומטו דלהון בימינא וכו''ס(ּוְסִמיָכה  יִמיָנא ְדִאיהו ַאְרֵיה, ּן ְדִיׂשְ ּּבִ ֲאָבל . ּ

גוָפא ְדִאיָלָנא ִּקיָמה ִדְלהֹון ּבְ ּ ָברוך. ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּכָ יה . ַּצִדיק, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ִדיק יֹוֵסף ַהּצַ ֲחֶוי)בראשית לז(, ּּבְ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ִתי ְוִהּנֵ , ְּוַהאי ִאיהו. ןָ◌ ַלֲאֻלּמָ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג( ם. ׁשִ ׁשֵ ינו ְלֵעיָלא, ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ה ַרּבֵ א ְדֹמׁשֶ ַּדְרּגָ ּ ּ א ''ס(. ּ

א)ובמשה ה ְלַתּתָ ָרֵאל, ּ וֹמׁשֶ ל ִיׂשְ יה ְיקומון ּכָ ּּבֵ ּ ֵאָבִרין ְדגוָפא, ּ ּּכְ ְלהו ְז, ּ ְּדֵביה ּכֻ ּ ִקיִפין ּּ
ֲעִמיָדה ל ַהזֹוֵקף. ּבַ ּוְבַהאי ִאיהו ּכָ ּ ם, ּ ׁשֵ ַמר, זֹוֵקף ּבְ ִגין ְדָעֵליה ִאּתְ ּּבְ ָ ָוֵאָדֲעך )שמות לג(, ּ

ם ׁשֵ ן ָדִוד, ּבְ יַח ּבֶ ְּדִאיהו ַאְרֵיה, ְּיהֹון ָמׁשִ ן יֹוֵסף. ִּמיִמיֵניה, ּ יַח ּבֶ ְּדִאיהו ׁשֹור, ּוָמׁשִ ּ ,
ָמאֵליה ָמאָלא ִיְצָחק, ַאְבָרָהםִמיִמיָנא . ִּמּשְׂ ֶאְמָצִעיָתא, ִמּשְׂ ר ּבְ ֶלת . ְּוִאיהו ֶנׁשֶ ְלׁשֶ ׁשַ

ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ִּדְלהֹון ה' ש. ִּמּסִ ֵלׁשו, ְּדֹמׁשֶ ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוׁשָ ּּ ְטָרא ְדַאְרֵיה. ָ ַּאְנִפין ' ג, ִּמּסִ
ָמאָל. ּבֶֹקר. ִּאְתְקִריאו ֲאָריֹות, ַּדֲאָבָהן ְטָרא ִדׂשְ ִחיםִּמּסִ ּא ִאְתְקִריאו ָפִרים ְמַנּגְ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ

ִרים, ּ ְדֶאְמָצִעיָתא)ב''ע' פ( ַמר . ִּאְתְקִריאו ְנׁשָ ְנֵפי )שמות יט(ְּוָעַלְייהו ִאּתְ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ  ְוֶאּשָׁ
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ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי יָרָאה. 'ָּהא ִאיּנון ט. ְנׁשָ ה  )מה שמו(ָאָדם , ּוְרִביָעָאה, ֲעׁשִ ְּדֹמׁשֶ
ַלת ֵחיָוון   .ְּדָרִכיב ַעל ּתְ
ָרֵאל ִיׂשְ ַמר ּבְ ת ַהָים)בראשית א(, ְוִאּתְ ּ ְוִיְרדו ִבְדּגַ א, ּ ִסְטָרא ְדָנָחׁש, ְּמָמָנן ְדַיּמָ ְּדֲהָוה , ּּבְ

ָרה ְדִמְצַרִים ְתָרָאה, ּׂשָ ָגלוָתא ּבַ ט ּבְ ְּדִאְתָפּשַׁ ַמִים. ִּמָים ַעד ָים, ּּ ּּבוְבָיא ִעְר, ּוְבעֹוף ַהּשָׁ
א יׁשָ ֲערֹוֶבת ְדָכל אוִמין,  ְנִפיִלים)א''ה ע''בראשית ר(, ֲעָמֵלִקים. ּבִ ּּתַ ָכל ִסְטָרא, ּ ָגלוָתא , ּבְ ּּבְ

ְתָרָאה ָרֵאל, ּבַ ִיׂשְ ין ּבְ ָמֵעאל, ּבֵ ִיׁשְ ין ּבְ ו, ּבֵ ֵעׂשָ ין ּבְ ֵהָמה)באומות העולם(. ּבֵ ֵני , ּ וַבּבְ ִּאֵלין ּבְ
ו ְּדׁשוְלָטְנ. ֵעׂשָ ָכל ָהָאֶרץּ הֹון ּבְ   .ּתְ

יַח ָמׁשִ ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ)תהלים עב(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ְוֵיְרְד ִמָים ַעד ָים וִמּנָ ּּ ב. ּ ' ְוָהִכי ּבְ
יִחין ָרֵאל, ְמׁשִ ִיׂשְ ְזכות מ, ְוָהִכי ּבְ ְּוֹכָלא ּבִ ה)שמו(ה ''ּ ן ָדִוד, ְּוֵייתון. ּ ְדֹמׁשֶ יַח ּבֶ ֵּנס ְדָמׁשִ ּ ,
ים ָעֵליה, הִּמיהוָד ן יֹוֵסף, ַּאְרֵיה ָרׁשִ יַח ּבֶ ים ָעֵליה, ְּוִנס ְדָמׁשִ ילה. ּׁשֹור ָרׁשִ , ְּוֵנס ְדׁשִ

ָמאָלא, ַאְרֵיה ִליִמיָנא ֶאְמָצִעיָתא, ׁשֹור ִלׂשְ ר ּבְ ְלהו, ֶנׁשֶ ְּוָאָדם ַעל ּכֻ . ַּאְנִפין ְלָכל ַחד' ְוד. ּ
ָבִטין ְדג' ד י ָא. ב''י, ֵחיָון' ּׁשְ מֹו, ָדםּוְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַמה ּשְׁ ה, ּ ֵני ֹמׁשֶ ִּדְבַההוא ִזְמָנא , ּבְ ּ

ה  ֹמׁשֶ ּנו)במדבר יד(ִיְתְקָיים ּבְ דֹול ְוָעצום ִמּמֶ ה אֹוְתך ְלגֹוי ּגָ ּ ְוֶאֱעׂשֶ ּ ַההוא ִזְמָנא. ָ  )'קהלת ג(, ּּבְ
ִיְהֶיה''ָּהָיה הו''ה ׁשֶ''ַמ ָבר ָהָיה)קהלת ג(. ּא ׁשֶ ר ִלְהיֹות ּכְ   . ַוֲאׁשֶ

ׁש ֶאת ִנְרָדף הֹון, ְּוָהֱאלִהים ְיַבּקֵ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ן ֹצאִני ֹצאן )יחזקאל לה(, ִּיׂשְ  ְוַאּתֵ
ם ין, ֲּהוֹו ִנְרָדִפים קַדם ֵעֶרב ַרב, ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ יׁשִ ְנָיִמין )בראשית מט(ָהא , ְזֵאִבים ּבִ  ּבִ
ְייהו ַההוא ִזְמָנאְוִי, ְּדָטִריף לֹון, ְּזֵאב ִיְטָרף ְלַגּבַ ְּתַקֵיים ּבְ ּבֶֹקר ֹיאַכל ַעד, ּ ְּדַהְיינו ַעד . ּבַ ּ

יֹלה י ָיֹבא ׁשִ ָלל ָדא ֶעֶרב ְדִיְצָחק. ְּוָדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, ּכִ ּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ּ ֵרין , ּּ ן ּתְ ּמָ ְּדּתַ
יִחין ַחד ֵייכול . ְמׁשִ ּ ְמָמָנא ְדאוִמין ְדָעְלָמא)א ממונא''ס(ּּבְ ּ ָרֵאלּו. ּ   .ְּבַחד ְיַחֵלק לֹון ְלִיׂשְ

  ב''כ ע''דף ק
ָרֵאל ְדִאיּנון ַאֶיֶלת ִּיׂשְ ּ יַעָיא ֲאָריֹות, ּ ִּנְרָדִפין ֳקָדם ַרּשִׁ ִלי. ּ ַער ַנְפּתָ ְּדִאיהו ַאָיָלה , ְוִיּתְ ּ ּ

ֶפר לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ יִמיָנא . ּׁשְ ַער ּבִ ְּדִאיהו ַאְרֵיה ָמׁשִ) ב''כ ע''דף ק(ִיּתְ ן ָדִודּ , ּיַח ּבֶ
יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִני ָעִליָת)בראשית מט(, ּ ּ ּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה ִמֶטֶרף ּבְ ּ  ַעל )א ויחזור''ד(ְּוְיחְזקון . ּ

ּאוִמין ְדָעְלָמא ַכב ָעַלְייהו, ּ ַרע ׁשָ ַההוא ִזְמָנא ֶנחֵזי ַמאן , ְּלִמְטַרף לֹון ִמי ְיִקיֶמּנו, ּּכָ ּּבְ
ּהוא ֱאֹלַה ַאֲחָר ְּדָיִקים ֵליה ִמִלְטרֹוף ָעַלְייהו, אּ ּ ן, ּּ יֹוָנה. ּאֹו אוָמה ְוִליׁשָ ָרֵאל ַדֲהוֹו ּכַ ְּוִיׂשְ ּ ,

ר ְטָרא ְדעֹוִפין ְדאוִמין ְדָעְלָמא, ִּנְרָדִפין ָקָדם ְנׁשֶ ִּמּסִ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ר, ּּבְ ַער ֶנׁשֶ , ִיּתְ
ְדָפָהא ַּעל ִעְרּבוֵבי ְדאוִמ, ְּוִיְתְפַרׁש ּגַ ּ ָמֵעאל, יןּ ו ְוִיׁשְ ְּדִאיּנון ֲעָמֵלִקים, ְוֵעׂשָ ְּוִעְרּבוְבָיא , ּ
ָרֵאל א ְדִיׂשְ יׁשָ ְייהו, ְוָטִריף לֹון, ּּבִ ַאר ַחד ִמּנַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנְ , ְּלַקֵיים ַמה ׁשֶ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)דברים לב(   .ּּבָ
ן ְו ּמָ ִרים, ְֵאיָלךִמּתַ ִלים ּגֵ ִרים , ֵאין ְמַקּבְ ִלים ּגֵ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין ְמַקּבְ ּּכְ ּ ּ

יַח ׁשִ ֲארון. ִלימֹות ַהּמָ ּתַ ְּואוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ְִיּתְ ּ
ּהוא ַחָיה ְדָאָדם ְלָטָאה, ּּ הֹון. ּ ָעַלְייהוְּלׁשַ ר )ישעיה ס(, ְּלַקְייָמא ּבְ ְמָלָכה ֲאׁשֶ י ַהּגֹוי ְוַהּמַ  ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ּלא ַיַעְבדוך ֹיאֵבדו ָרֵאל. ְּ ִיׂשְ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ְוגֹו)בראשית א(, ְּלַקֵיים ּבְ  )בראשית ט(. 'ּּ
ֶכם ְוגֹו   .'ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ְטָרא ִדְתבואֹות ּוִמּסִ ּ ְלהו, ֲהָמאִמיֵני ָנ' ה, ּ ִביִרין ִמּכֻ ּּתְ עֹוָרה, ִּחָטה, ְּוִאיּנון. ּ ֶמת, ּוׂשְ , ּוֻכּסֶ
ּבֶֹלת ׁשוָעל יפֹון, ְּוׁשִ ָרֵאל. ְוׁשִ יל לֹון ְלִיׂשְ ָרֵאל )ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאְמּתִ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ

בוָאֹתה' ַלְיָי ית ּתְ ה, ֵּראׁשִ לוָתא. 'ּבְ ד ִיְפקון ִמּגָ ּּכַ ִביִריןָהִכי, ּ ִריר אֹוֶכל ,  ְיהֹון ּתְ ַּעד ְדִיְתּבְ
ִּמּתֹוך ְפסֹוֶלת ְּדַהְיינו ַקׁש, ְ יַנְייהו, ֵעֶרב ַרב, ּ ָרֵאל ּבֵ מֹוְדעו ִיׂשְ ּתְ ְררו ְוִיׁשְ ַּעד ְדִיְתּבָ ּ ּ ָבר, ּ , ּכְ

ִריר ִמּגֹו מֹוץ ָוֶתֶבן ְייהו. ְּדִאְתּבְ ִרירו ִמּנַ ְּוַעד ְדִיְתּבְ ּ ְּדִאיהו ַמֲע' י, ּ רּ ְרָיא ַעל ה, ׂשֵ ', ָלא ׁשַ
ְּדִאיהו ָנֲהָמא ְּלַקְייָמא אוָמָאה, ִמיִנין' ְּדה, ּ ס ָי)שמות יז(, ּ י ָיד ַעל ּכֵ ּוְבִגין ָדא. ּה'' ּכִ מֹוץ , ּ

ר, ָוֶתֶבן ַמֲעׂשֵ ִריר, ֵּאינֹו ְמחוָייב ּבְ ִריר. ַּעד ְדִיְתּבְ ין ְלַההוא ֲאָתר , ְּלָבַתר ְדִיְתּבְ ׁשִ ּנְ ִּמְתּכַ
ַל םְּד ָמה ְדִחָטה. ִּאְקֵרי ְירוׁשָ ּּכְ ִריר ַקׁש ָוֶתֶבן, ּ ְּדָבַתר ְדִאְתּבְ ָהִכי . ַּמְכִניִסין ָלה ָלאֹוָצר, ּ

ָרֵאל ׁשון ִיׂשְ ּנְ ר, ִּיְתּכַ ְּדִאיּנון ּבַ ַל ם, ּ נוָיה ַעל ַהר ְיָי, ִּלְירוׁשָ ְּדִאיִהי ּבְ ה', ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ תהלים (, ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו ְנִקי ַכַפִים וַבר ְלָבב' ְיָי ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר )כד ּוִמי ָיקום ּבִ ּ ר. ּּ ּבָ ְּדִאיִהי , ָנִקי ּכַ
ִריר ִמּגֹו ְפסֹוֶלת ד ּבָ ִּעּבוָרא ּכַ ַההוא ִזְמָנא. ּ ִדְבַקְדֵמיָתא, ּּבְ ר ּכְ קו ּבַ יה, ַּנּשְׁ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ שיר (, ּ

יקֹות ִפיהו)השירים א ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ןּבַ. ּ ְרּגום ּבֵ ר, ּר ּתַ ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִדיהֹון ְנִקִיים ּכַ ּּבְ ּ ִמּגֹו , ּ
ֵמיה ָעַלְייהו. ָקׁש ְוֶתֶבן ְרָיא ׁשְ ּׁשַ ָרֵאל)שמות ד(, ְוָקָרא לֹון, ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ   . ּבְ

ל ִאיָלִנין ֶפן, ְוָהִכי ִמּכָ ּגֶ ִביר ּכַ ִביר. ֵלית ּתְ ְנִטיעו ִדיֵליה ּתְ ּּבִ ּ ֲעָנ, ּ ִבירּבַ ִּבים ִדיֵליה ּתְ ּ ,
ין ַרְגִלין ין ּבֵ ִתיׁשִ ְּדִאיּנון ּכְ ין. ּ ִתיׁשִ ְּוָהִכי ַזִית ֵזיִתים ִדיָלה ּכְ ָרֵאל . ּ ילו ִיׂשְ ָגלוָתא ַאְמּתִ ּּבְ ּ

הֹון יַע)תהלים פ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ָגלות ְרִביָעָאה.  ּגֶ י  ּכִ)ישעיה ה(, ְּוֵכן ּבְ
ָרֵאל' ֶכֶרם ְיָי ית ִיׂשְ ָרֵאל. ְצָבאֹות ּבֵ ּוְכַגְווָנא ָדא ַלַזִית ְמׁשוִלים ִיׂשְ ּ  ַזִית ַרֲעָנן )ירמיה יא(, ּּ

ּוְבִגין ָדא. ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ִתיֵלי )תהלים קכח(, ּ ׁשְ ֶניך ּכִ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ ָ ָּ ּ
ָּסִמיך ָד. ֵזיִתים ָגלוָתא, א ְלָדאְ ִביִרין ּבְ ִגין ְדִאיּנון ּתְ ּּבְ ּ ּ.  

ּוְלָבַתר ִדיהֹון ְנִקִיים ִמּגֹו ְפסֹוֶלת ּ ּ א, ּ ִּיְתַקְדׁשון ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ּ י , ּ ּבֵ ָכא ַעל ּגַ ַיִין ְלַנּסְ ּבְ
ָחא א, ַמְדּבְ ין ִלְמַנְרּתָ ָרּגִ ְַיִין ְדָלא ִיְתְנַסך . ּוַמאן ָזָכה ְלַהאי. ְוֵזיִתים ְלַאְדְלָקא ּבֹוִציָנא ׁשְ ּ

ְּלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ַיִין ְדִנְתְנַסך ְלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ּ ּ הֹון ְמׁשוָמִדים, ְּ ּוִמּנְ ּ ,
ָלה, ִמיִנים ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּבְ ֶּאִפיקֹוְרִסים ְמׁשוָמִדים ַלֲעֵבירֹות ׁשֶ ּ ּ.  

הֹו ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ יֶהם)תהלים קכו(ן ְּוִיׂשְ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ַמֲעׂשֵ ּּ ַּעד ִדיהֹון ְדרוִכין . ּ ּ ּ
ין ַרְגַלְייהו ְייהו, ּּבֵ ִרירו ִמּנַ ָגלוָתא ָלא ִאְתּבְ ּּבְ ּ לֹום. ּ ּוְבִגיַנְייהו ָאַמר ָדִוד ָעָליו ֲהׁשָ ּ תהלים (, ּ

יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ)מט ה ִאיָרא ּבִ לֹמה. ִני ָלּמָ ְ ְצִאי ָלך )שיר השירים א(, ְּוָעַלְייהו ָאַמר ׁשְ

ִעְקֵב ַיֲעֹק. י ַהּצֹאן''ּבְ ַמר. ב''ּבְ ְּדָעֵליה ִאּתְ י ְלַחָוה, ּ ְדמֹוִני ְדַפּתֵ י ָנָחׁש ַהּקַ ְּלַגּבֵ  )בראשית ג(, ּ
ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ ּהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַתר ְדִיְפקון ִמן ּגָ. ָּ ּּבָ ִלים ְלַתפוִחים, ּלוָתאּ ִּנְמׁשָ ּ ,

ַגְווָנא ְדַמְפָקנו ְדִמְצַרִים. ּוְלָכל ֵריִחין ָטִבין ּּכְ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ פוַח )שיר השירים ח(ּ ַחת ַהּתַ ּ ּתַ ּ
יך   .ָעֹוַרְרּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּכוִרים, ּ ּכוִרים, ְּלָהִביא ּבִ ַּוֲאַבְתֵריה ְלִהְתַודֹות ַעל ַהּבִ ּ ּ ַוֲאַבְתֵריה ,ּ
ר ֲעׂשֵ ר, ּוָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּלִהְתַודֹות ַעל ַהּמַ ֲעׂשֵ ים ַעל ַהּמַ , ְּדִאי ְיֵהא ֹקֶדם ְלִקיָטתֹו, ַמְקׁשִ

ורֹו גֹון ֶאְתרֹוג. ּאֹו ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעּשׂ ִאיָלן, ּכְ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִאית ַמאן . ְָהַלך ַאַחר ֲחָנָטה, ּ
ול ַהֵפירֹותַאַחר ּבִ, ְּדָאַמר ּּשׁ בוָאה, ְּוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו דֹוֶמה ְלִאיָלן. ּ ּוִמְקָצתֹו ַלּתְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
הֹון, ְזָרִעים ַמר ּבְ ורֹו, ְּדִאּתְ ִּדְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעּשׂ ְּדִאיָלן ָלאו ִאיהו. ּ ַמר , ּ ֶּאָלא ַעד ַאַחר ּגְ
ולֹו ּשׁ   .ּּבִ

  א''א ע''דף קכ
ּוְבִגין ָדא ּקִ, ּ ֵּמֲאָתר ְדִבׁשולֹו ָיֶפה) א''א ע''דף קכ(ּינו ַהּמֹוִציא ּתַ ְּלַאָפָקא ַפת . ּ ּ

רוף הוא מוְטָעם, ּׂשָ קֹום ׁשֶ ֶּאָלא ִמּמָ ּ בוָאה. ּ ַתר ְלִקיָטתֹו, ְּוָהִכי ּתְ ִביׁשול ֵפירֹות, ּבָ ִּאיהו ּכְ ּ ּ .
ָרֵאל בוָאה, ְוִיׂשְ ִּאיּנון ְמׁשוִלים ָלִאיָלן ְוַלּתְ ּ ַמ, ּ הֹון ְּדִאּתְ ּכוֵרי )שמותכג(ר ּבְ ית ּבִ ּ ֵראׁשִ

ית ְיָי ִביא ּבֵ ן לֹו)דברים יח(ְוָהִכי . ֱָאֹלֶהיך' ַָאְדָמְתך ּתָ ּתֶ ז ֹצאְנך ּתִ ית ּגֵ ְּדִאיּנון . ָ ֵראׁשִ ּ
ָרֵאל הֹון. ִיׂשְ ַמר ּבְ ן ֹצאִני)יחזקאל לה(, ְּדִאּתְ ָרֵאל.  ְוַאּתֵ א קדש ''נ( ֹקֶדׁש )ירמיה ב(, ְוָהִכי ִיׂשְ

בוָאֹתה'  ַלְיָי)ישראל ית ּתְ לוָתא, ֵּראׁשִ   .'ְּוִאְתְקִריאו ֹקֶדׁש ַלְיָי. ִּעׂשוֹר, ְּלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ
יף א ְוַתּקִ ָרֵאל ִאְתְקִריאו ִאיָלָנא ַרּבָ יה, ְּוִיׂשְ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ יה אֹוַרְייָתא. ּּ ְּדִאיִהי , ּּבֵ

יה ְצלֹוָתא. ְּמזֹוָנא ְלֵעיָלא א, ּּבֵ ּ ַוֲאִפילו ַמְלָאִכין ֵלית לֹון )א לעילא''נ(. ְּדִאיִהי ְמזֹוָנא ְלַתּתָ ּ
ָרֵאל, ְמזֹוָנא ִיׂשְ אֹוַרְייָתא. ֶּאָלא ּבְ קון ּבְ ָרֵאל ִיְתַעּסְ ְּדִאי ָלאו ְדִיׂשְ ּ ָלא ֲהָוה ָנִחית לֹון , ּ
יָלא ָלֵעץ, ִּמְסַטר ְדאֹוַרְייָתא, ְמזֹוָנא ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ְּדַאְמּתִ

ה ֲחִזיִקים ּבָ   .ְּדִאיִהי ִמְצָוה, ּוְלִאיָבא. ַּלּמַ
יַלא ְלַמָיא א. ְּוָהִכי אֹוַרְייָתא ַאְמּתִ ְּוָלא ֲהָוה ָנִחית ַמָיא ִמְלֵעיָלא. ְוָהֵני ְלֶאּשָׁ ּ ְוַחָמה , ּ

א ָל)א מלעילא''ס(ָלא ֲהָוה ָנִחית , ְּדִאיִהי ֶאּשָׁ ָרֵאל, ֶּאָלא. ּא ֵפירֹות ָהִאיָלן ְלַבּשְׁ ִגין ִיׂשְ . ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ יָה)שיר השירים ב(, ּ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ . ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְצֹות,  ַהּתְ
ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנו ֵריַח א, ְּוַהּגְ ִתיוְבּתָ ד ַפְתִחין ּבְ ּּכַ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַמר ּבְ ּוִמַיד ִאּתְ ְקוִמי ָלך , ּ ּ

ְַרְעָיִתי ָיָפִתי וְלִכי ָלך לוָתא, ּ   .ִּמן ּגָ
ִאיָלן ּוְבִגין ָדא ּבְ ְּדִאיהו ֵעץ ַהַחִיים, ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ה, ּבְ ְדִלין ּבָ ּתַ ִאֵלין ְדִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ַתר , ּ ָאְזִלין ּבָ

ִרין ֵליה, ֲחָנָטה ּוְמַעּשְׂ ְרָיא יו, ּ ְּדׁשַ ין ' ִמי' א, ה''ְּדִאיִהי ָחְכָמ, ּד ָעַלְייהו''ּ ׁשִ ּנְ ּוָבה ִמְתּכַ
ְּדִאיּנון ֵפירֹות ָהִאיָלן, ה''ה ּ א. 'ו. ּוַמאן ִאיָלן. ּ ַאר ַעּמָ לוָתא, ֲאָבל ׁשְ , ַּאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ

ורֹו הֹון. ִּעּשׂ ַמר ּבְ ִּאיּנון ַצִדיִקים ְדִאּתְ ּ יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ֵע)ויקרא כג(, ּ ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ּ ץ ּ
עֹוָבֵדיהֹון. ָהָדר ָמאֵרי ּתֹוָרה וִמְצֹות, ָהָדר ּבְ ַּדֲאִחיָדאן ּבְ ְייהו , ּ ְּוַאַחר ֲחָנָטה ָאְזֵליָנן ְלַגּבַ

ִאיָלן)א ולגבי זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו''נ(   . ּכְ
ין ֶכת ִקדוׁשִ ַמּסֶ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ּ ַמע ָלן ְדֶאְתרֹו, ּ ָיָרקְּוָקא ַמׁשְ ַּמה ָיָרק ַדְרּכֹו , ג ּכְ ּ

ל ַמִים ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשורֹו, ִליָגֵדל ַעל ּכָ ּוִבׁשְ ּאוף ֶאְתרֹוג ָנֵמי ַדְרּכֹו ִליָגֵדל ְוכו. ּ ּ ּ '
ְטָרא ְדָחְכָמה ּוִמּסִ ּוַבֲאַתר ַאֲחָרא ְלֵעיָלא. ֵּאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה, ּ ְוה , ְּוָהא ִדְתָנן, ּ ֶאְתרֹוג ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ה ְדָרִכיםָלִאיָל ֹלׁשָ ׁשְ א, ִסְטִרין' ָאִחיד ב, ָהא ֶאְתרֹוג, ּן ּבִ ְּוֶאְתרֹוג ִאיהו ִדיוְקָנא ְדִלּבָ ּ ּ ּּ ,
א ְּדָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ א. ַּהֵלב רֹוֶאה, ָּאִחיד ְלֵעיָלא. ּ ַדַעת, ָאִחיד ְלַתּתָ ָמה . ּבְ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ּּתֹוָרה ִאיָבא ִדיֵליה, יָלָנאַּדַעת ִאיִהי ִא. ַּהֵלב יֹוֵדַע, ּ ַּעְייִנין ְדִאיּנון ִפּקוִדין. ּ ּ ּּ ,
הֹון ַהֵלב רֹוֶאה ִּדּבְ   .)'א ראשית עריסותיכם וכו''ד ע''שלח לך דף קע, כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

אמרו המגיהים מצאנו ראינו הפקודים האלה בהעתקות הנמצאות עמנו היום 
ועם העתקות מדויקות יתקנו . ינו חטאתמוטעים לכן אל נא ישיתו המעיינים על

  הטובה עלינו' המעוות וישימו העקוב למישור וכעת הגהנום כיד ה
ְהיון ִלי ְוגֹו)שמות כב( י ֹקֶדׁש ּתִ י ְיהוָדה ָפַתח. 'ּ ְוַאְנׁשֵ ַּרּבִ  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין )איוב כח(, ּ

יָנה ֵצא ְוֵאיֶזה ְמקֹום ּבִ ּמָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ. ּתִ ָרא , ָרֵאלַּזּכָ ֵעי ְלַיּקְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִני ָעְלָמא)א ביקרא דלהון''נ(ַיִתיר , לֹון ַאר ּבְ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ָאַמר לֹון.  ַעל ּכָ שמות (, ּבְ

ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים)יט ם ּתִ הֹון. ּ ְוַאּתֶ ַּעד ְדָקָרא , ָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ַסִגיָאה ִמּנְ
ּ ְוגֹוי ָקדֹוׁש ְדִאיהו ַיִתירלֹון הֹון. ּ ָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ִמּנְ י )דברים יד(ַּעד ְדָקָרא לֹון , ּ  ּכִ

ה הֹון. ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ י ֹקֶדׁש )שמות כב(ַּעד ְדָקָרא לֹון , ָּלא ַאְעֵדי ְרִחימוָתא ִמּנְ  ְוַאְנׁשֵ
ְהיון ִלי ְדִאיהו ַיִתיר ִמּכָֹלא ּּתִ ּ ּ ּ.  

ִתיב ְו ֵצאּכְ ּמָ ֵמֲאָתר ,  ֵמָחְכָמה ַנְפַקת)ב''ז ע''בראשית מ(אֹוַרְייָתא . ַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ
ים, ְוַהָחְכָמה ַנְפַקת.  ֹקֶדׁש)ט''נ(ְּדִאְקֵרי  ָדׁשִ י ִיְצָחק ָאַמר. ֵּמֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ , ִרּבִ

יב. ְוֵכן יֹוְבָלא ִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ְהֶיה ָלֶכם יֹו)ויקרא כה(, ִּדְכּתִ ָרֵאל . ֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ ְוִיׂשְ
ְייהו ִליָלן ִמּנַ ְהיון ִלי, ּּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ּ.  

  ב''א ע''דף קכ
ַקְדִמיָתא ָקדֹוׁש א ֹקֶדׁש, ּבְ ּתָ ין ַהאי ְלַהאי)א''ט ע''ויקרא רצ(ַמה . ְוַהׁשְ י .  ּבֵ ָאַמר ִרּבִ

ָּדא ְלֵעיָלא , יֹוִסי יב. ְוָדא ָלאו ָהִכי, ְּלֵעיָלאּ ִציֹון )ישעיה ד(, ִּדְכּתִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ
ַל ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְירוׁשָ ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי . ְּוַהּנֹוָתר ּבִ ָּקדֹוׁש וְלֵעיָלא ) ב''א ע''דף קכ(ּבְ ּ

  .ְּלֵעיָלא ֹקֶדׁש
ָאְרָחא א ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ַאּבָ י ִחָייאַּוֲהוו ָא, ַרּבִ י יֹוִסי ְוִרּבִ יה ִרּבִ ְּזֵלי ִעּמֵ י , ּ ָאַמר ִרּבִ

ְהיון ִלי)א דתנינן''ס(, ִּחָייא י ֹקֶדׁש ּתִ י יֹוִסי ְוֻכְלהו , ֲּאַמר ֵליה. ְמָנָלן, ּ ְוַאְנׁשֵ ָּהא ִרּבִ ּ
ִפיר ַקאְמרו ַּחְבַרָייא ׁשַ ּ יב. ְמָנָלן. ְּוָהִכי הוא, ּ ָר)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ' ֵאל ַלְיָי ֹקֶדׁש ִיׂשְ

בוָאֹתה ית ּתְ ית, ֵּראׁשִ ית: ֵראׁשִ יב, ַּוַדאי ָחְכָמה ִאְקֵרי ִראׁשִ ית )תהלים קיא(, ִּדְכּתִ  ֵראׁשִ
  .'ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

 ] בשנה131יום [סדר הלימוד ליום יג שבט 
ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש  ום ְדִיׂשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ִלימו ְדֹכָלא)ישראל(ּ ׁשְ ּ ּבִ ּ ִתיב, ּ ר )שמות כב( ּכְ ּ וָבׂשָ

ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו ּשָׂ ֵלִמין ַעל ּכָֹלא. ּּבַ ָרֵאל ְדִאיּנון ׁשְ ְּדָהא ִיׂשְ ּ ּ ְטָרא , ּ ָלא ַיְנִקין ִמּסִ
ָיא ִליכון אֹותֹו. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ׁשְ ֶלב ּתַ ֶלב ַוַדאי. ַּלּכֶ יָפא ַעל , ַּלּכֶ ּקִ ְּדהוא ִדיָנא ֲחִציָפא ּתַ ּ ּ

יָון . ּּכָֹלא ְרָיא ֲעלֹויּכֵ יָפא ׁשַ ּקִ יה, ְּדִדיָנא ּתַ ְּוָאִטיל זוֲהָמא ּבֵ ָּאִסיר ְלהו ְלִאינון , ּ ּ
ְּדִאְקרון ֹקֶדׁש ִליכון אֹותֹו ַוַדאי. ּ ׁשְ ֶלב ּתַ ֶּאָלא ַלּכֶ ּ ְּדִאיהו ִדיָנא ֲחִציָפא, ּ ּ יָפא , ּ ּקִ ִּדיָנא ּתַ
יר ִמּכָֹלא יב, ַּיּתִ ָלִבים )ישעיה נו(, ִּדְכּתִ   .ַּעֵזי ֶנֶפׁש ְוַהּכְ
א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ר ְנֵבָלה ּבְ ד ִאְדּכַ ָרֵאל ָקדֹוׁש, ּכַ ִיׂשְ ִתיב ּבְ ָהָכא . ְוָלא ֹקֶדׁש, ּכְ

ִתיב ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו, ּכְ ּשָׂ ר ּבַ ְהיון ִלי וָבׂשָ י ֹקֶדׁש ּתִ ְּוַאְנׁשֵ ּ ִתיב. ּ ֵבָלה ּכְ ּנְ , ְוָהָתם ּבִ
ה ְוגֹוּ ֹלא ֹתאְכלו ָכל )דברים יד( ְנּנָ ּתְ ָעֶריך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ י ַעם ָקדֹוׁש ', ְָנֵבָלה ַלּגֵ ּכִ

ה ָרֵאל ִאְתָעִביד, ָקדֹוׁש ְוֹלא ֹקֶדׁש. ַאּתָ ְטָרא ְדִיׂשְ ְּדָהא ְנֵבָלה ִמּסִ ְּדָלא ָפִסיל ַהאי , ּ ּ
ָרֵאל ְווִנין. ֶּאָלא ִיׂשְ יִאין ּגַ ֵבָלה, ְוַסּגִ ּנְ ה ּבִ ָמה ְדאֹו. ִּאית ּבָ   .ִקיְמָנאּּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ְהיון ִלי, ָאַמר ַרּבִ י ֹקֶדׁש ּתִ ִתיב ָהָכא ְוַאְנׁשֵ י ַעם ָקדֹוׁש , ּּכְ ּוְכִתיב ָהָתם ּכִ
ה ַלְיָי ֵעי ֵליה, ֱָאלֶהיך' ַלְיָי. ֱָאֹלֶהיך' ַאּתָ ּ ְלֵעיָלא )א אלא הכא''ס(ֶּאָלא ָהָתם . ִּלי ִמּבָ

ִכיְנּתָ)א והתם''ס(ְוָהָכא . ְּלֵעיָלא ִציֹון ְוַהּנֹוָתר )ישעיה ד(, ּוְכִתיב. א ׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְוָלא ֹקֶדׁש ְירוׁשָ ָכאן ָקדֹוׁש. ּּבִ ּוְלֵעיָלא ֹקֶדׁש, ּבְ ִתיב ֹקֶדׁש . ּ ּכְ

ָרֵאל ַלְיָי בוָאֹתה' ִיׂשְ ית ּתְ ֵה, ֵּראׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא''ּבְ ְהיון ְּוַעל ָדא ְוַא. ּא ּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ ְּנׁשֵ
  .ִּלי ַוַדאי

ְמעֹון י ׁשִ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ַּרּבִ ָרֵאל ַלְיָי, ּ ִתיב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ' ֲּאַמר ֵליה ָהא ּכְ
מו ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ִתיב ּכָ ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא ּכְ ּ ְמעֹון. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ י ׁשִ , ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ

ִפיר מו,  ָקא ָאַמרּׁשַ ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ יב, ּּכָ ַּהְיינו ִדְכּתִ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש )ויקרא כב(, ּ  ְוִאיׁש ּכִ
ָגָגה ְוגֹו ׁשְ ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש. ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ֹקֶדׁש, ּוְכִתיב. 'ּבִ ום ְדִיׂשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ִתיב , ּ ּכְ

מו ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ י ִיְצָחק ְוָנ. ּּכָ יק ְידֹויָאָתא ִרּבִ יָנא ָהָכא ֶאָלא , ָאַמר, ׁשִ ִּאי ָלא ַאּתֵ
י ַמע ִמָלה ָדא ַסּגֵ ְּלִמׁשְ ּ.  

י ֵניָנן, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ יר ְלֵעיָלא ִמן ָקדֹוׁש, ְּדֹקֶדׁש, ָהא ּתָ ִתיב , ִאי ָהִכי. ַּיּתִ ָהא ּכְ
ִלימו ְדֹכָלא, ְצָבאֹות' ְיָי' ק' ק'  ק)ישעיה ו( ְּוָדא ׁשְ ּ א ֲחֵזיֲּאַמר ֵליה. ּ ָרן ,  ּתָ ד ִמְתַחּבְ ּכַ

ֲחָדא יָתא, ּכַ ְלהו ִאְתָעִבידו ַחד ּבֵ ּּכֻ ּ יָתא)ג''ויקרא צ(ְוַהאי , ּ ָלָלא . ִאְקֵרי ֹקֶדׁש,  ּבֵ ּכְ
ך ֹקֶדׁש ְְדֻכְלהו ָקדֹוׁש וְבִגיֵני ּכַ ּ ּ ָלָלא, ּּ יה, ּהוא ּכְ ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ִאְתּכְ ד . ּּ ָרֵאל ּכַ ְוִיׂשְ

הו ִלל ּבְ ֵליָמָתא ֹקֶדׁש ִאְקרוןִּאְתּכְ ּ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ָרֵאל , ּ יב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ִּדְכּתִ
ך. 'ַלְיָי ְוְבִגיֵני ּכַ ְהיון ִלי, ּ י ֹקֶדׁש ּתִ   .ְּוַאְנׁשֵ
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ִאיל ְלַר א' ִלְגיֹון ַחד ׁשָ ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלו, ֲּאַמר ֵליה, ַאּבָ ּשָׂ ר ּבַ ִתיב וָבׂשָ ָּלא ּכְ ּ ,
יב, י ָהִכיִא ֵעי ֵליה.  ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו)תהלים קיא(, ַּמאי ִדְכּתִ ָלִבים ִמּבָ , ֶּטֶרף ָנַתן ַלּכְ

ִתיב ְטֵרָפה ָנַתן ִליֵרָאיו, ֵריָקא, ֲּאַמר ֵליה. ֲאַמאי ָנַתן ִליֵרָאיו ִתיב, ִמי ּכְ ְוִאי . ֶטֶרף ּכְ
יָמא ְטֵרָפה, ּתֵ ְּדִמָלה ָדאָּנַתן ִליֵרָאיו ַוַדאי . ֶטֶרף ּכִ יה, ּּ ָּלא ָיֲהֵביה ְלִאְזַדֲהָרא ּבֵ ּ ֶּאָלא , ּ

ֵמיה ְּלִאינון ַדֲחֵלי ׁשְ ּ ך ַהאי ִמָלה ָלא ָיִהיב ְלכו. ְּוַדֲחִלין ֵליה, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְּדָהא ָיַדע , ְ
ְּדַאּתון ָלא ַדֲחִלין ֵליה ּ ּ ְּוָלא ַנְטִרין ִפּקודֹוי, ּ ּוְבִגין ְדַהאי ִמָלה חוְמָרא, ּ ּ , ּ ְדאֹוַרְייָתאּּ

ה ּוָבֵעי ְלִאְזַדֲהָרא ּבָ ּ , ְּוָכל חֹוְמֵרי ְדאֹוַרְייָתא. ְוָלא ְלָאֳחֵרי, ִּליֵרָאיו ַוַדאי, ָנַתן ִליֵרָאיו, ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּלא ָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ֶּאָלא ְלִאינון ַדֲחֵלי ַחָטָאה, ְּ ּ ּ ְּלִאינון ַדֲחֵלי ִפּקודֹוי , ּ ּ ּּ

  .ְּוָלא ְלכו
א י ֶאְלָעָזרּתָ ִתיב , ֵני ִרּבִ ְהיון ִלי)'א קדש ישראל וכתיב ואנשי וגו''ס(ּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ , ּ ְוַאְנׁשֵ

י י ֹקֶדׁש ַוַדאי, ּוְלָבַתר ֹקֶדׁש. ַּמהו ְוַאְנׁשֵ ֶּאָלא ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל , ְּדָתֵניָנן. ּ ָּלא ָנְפקו ִיׂשְ
ְטָרא ְדיֹו)ב''א ע''בראשית ל(ֶּאָלא , ְּלֵחירו ַתר ְדָנְפקו ְלֵחירו. ְבָלאּ ִמּסִ ּּבָ ּ ָנִקיט לֹון ַהאי , ּ

ַגְדפֹוי ְּוִאְקרון ּגוְבִרין ִדיֵליה, ּיֹוְבָלא ּבְ ּ ּ ִנין ִדיֵליה. ּ ּּבְ יֹוְבָלא, ּ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ  )ויקרא כה(, ּ
ְהֶיה ָלֶכם ך. ָּלֶכם ַוַדאי, ֹּקֶדׁש ַוַדאי, יֹוֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ ְוְבִגיֵני ּכַ ְהיון ְוַאְנ, ּ י ֹקֶדׁש ּתִ ּׁשֵ

י ֹקֶדׁש ַוַדאי, ִלי ׁש, ַּאְנׁשֵ ּּגוְבִרין ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ.  

  א''ב ע''דף קכ
ִריך הוא ָאַמר ָדא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְלִאְתְקֵרי ַאִחים ) א''ב ע''דף קכ(, ְּ ְּוַעל ָדא ָזכו ִיׂשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יב, ְּ ְּלָבַתר ִאְקרון ֹקֶדׁש . ' ַאַחי ְוֵרָעי ְוגֹו ְלַמַען)תהלים קכב(, ִּדְכּתִ
ׁש יב. ַמּמָ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ בוָאֹתה'  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ י , ֵּראׁשִ ֹקֶדׁש ְוָלא ַאְנׁשֵ
מו, ֹקֶדׁש ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ ך ּכָ ִגיִני ּכַ ּּבְ .  ְוָכל ָזר לא יאַכל ֹקֶדׁש)ויקרא כב(, ּוְכִתיב, ְ

ָגָגה)ויקרא כב( ׁשְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּבִ   . ְוִאיׁש ּכִ
אָנא ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש, ּתָ ּוְבִגין ְדִאיּנון ֹקֶדׁש, ִּיׂשְ ּ ְלִמְקֵרי , ָּאִסיר ֵליה ֶלֱאיָנׁש, ּ

ָמא ִדְגָנאי ׁשְ ְּלַחְבֵריה ּבִ ָמא ְלַחְבֵריה, ּ ָאה ׁשְ י, ְּוָלא ְלַכּנָ יה ַסּגִ ִמִלין. ְּוֹעְנׁשֵ ן ּבְ ּכֵ  ְּוָכל ׁשֶ
אָנא. ַאֲחָרִנין ִתיב , ּתָ ָנא . ַּמהו ֵמָרע. 'ָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו)תהלים לה(ּכְ ִּדְבִגין ִליׁשָ
א יׁשָ ין ְלָעְלָמא, ּבִ   .ַמְרִעין ַנְחּתִ

יה ָמא ְדֵלית ּבֵ ׁשְ ל ַמאן ְדָקֵרי ְלַחְבֵריה ּבִ י יֹוִסי ּכָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ י ֵליה, ּ ָמה , ְּוָגּנֵ ַפס ּבְ ִּאּתְ
יה ְּדֵלית ּבֵ י ִחְזִקָיה, ּ י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ע, ּ ל ַמאן ְדָקֵרי ְלַחְבֵריה ָרׁשָ ּּכָ ין , ּ ַנְחּתִ

ם יִהּנָ ין ֵליה ְלִעְלעֹוי. ֵּליה ַלּגֵ ר ִאיּנון ֲחִציִפין ְדאֹוַרְייָתא, ְּוַנְחּתִ ּּבַ ֵרי ֵליה ְלִאיִניׁש , ּ ִּדׁשְ ּ
ע   .ְּלִמְקֵרי ְלהו ָרׁשָ

ְבָראַה ְּדָלִייט ְלַחְבֵריה, ּהוא ּגַ י ֵייָסא, ּ ר ִרּבִ ע ַעָבְדּתְ, ַאְעּבָ ָרׁשָ ַּאְתֵייה . ָּאַמר ֵליה ּכְ
י ְיהוָדה ְּלָקֵמיה ְדִרּבִ ּ ע ָלא ָקאֵמיָנא ֵליה, ּ ֲּאַמר ֵליה ָרׁשָ ע, ּ ָרׁשָ ְּדַאְחֵזי ִמלֹוי , ֶּאָלא ּכְ ּ
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ע ָרׁשָ ע, ּכְ ְּוָלא ֲאֵמיָנא ְדִאיהו ָרׁשָ י ְיהוָדה.ּ י , ּ ָאָתא ִרּבִ ִאיל ְלעֹוָבָדא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוׁשָ ּ
ַּוַדאי ָלא ִאְתַחָייב, ָּאַמר ֵליה, ֶאְלָעָזר יב. ְמָנָלן. ּ אֹוֵיב'  ָהָיה ְיָי)איכה ב(, ִּדְכּתִ ְוָלא , ּכְ

ָעְלָמא, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. אֹוֵיב ְזִעין ּבְ ָרֵאל ּגִ ַאר ִמִיׂשְ ּתְ ַגְו. ָּלא ִאׁשְ  )איכה ב(, ּוָנא ָדאּכְ
ַאְלָמָנה א, ְוָלא ַאְלָמָנה, ָהְיָתה ּכְ ְעָלה ְלִעְבָרא ְדַיּמָ ַאְלָמָנה ְדָאִזיל ּבַ ּּכְ ּ את ֵליה, ּ ּוְמַחּכָ ּ.  

י ִחָייא ַמע, ָּאַמר ִרּבִ ַמע, ּוֵמָהָכא ַמׁשְ ְּדהוא ִעָקָרא ְדֹכָלא, ֵמָהָתם ַמׁשְ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ּ ְוַעל ְדמות)יחזקאל א( ַמְרֵאה ָאָדםּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ַהּכִ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ . ְוָלא ַמְרֶאה ָאָדם, ּכְ

י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּכְ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ פוַח', ּ ַתפוַח ְוָלא ּתַ ּּכְ ּּ ּ .
ַתפוַח ּּכְ ְגָוונֹוי: ּ א ּבִ ְּדִמְתָפְרׁשָ י ְיהוָדה. ּא ִמָלהּוִבְגָווִנין ִאְתַאֲחָד, ּ ִּאלו ָלא , ָּאַמר ַרּבִ ּ

ַמע ִמִלין ִאֵלין ֲּאֵתיָנא ָהָכא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ   .ַּדָיי, ּ
ִתיב אָנא ּכְ ָדִוד)זכריה יב(, ּתָ יֹום ַההוא ּכְ ֶהם ּבַ ל ּבָ ְכׁשָ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ָדִוד. ּ . ְּוָלא ָדִוד, ּכְ

ָדִוד ה ְב)דברי הימים א כב(, ְּדָאַמר, ּכְ  )תהלים פו(, ּוְכִתיב. 'ָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ְיָי ְוִהּנֵ
י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני ין ֲהָוה. ּכִ א ַעל ַמְלּכִ י . ַּוֲהָוה ָקֵרי ְלַגְרֵמיה ָהִכי, ְּוהוא ַמְלּכָ ָאַמר ַרּבִ

א ָרֵאל, ַאּבָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ֹקֶד, ַּזּכָ ִריך הוא ָלא ְקָרא לֹון ּכְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֶּאָלא ֹקֶדׁש , ׁשְּ
ׁש ָרֵאל ַלְיָי, ַמּמָ יב ֹקֶדׁש ִיׂשְ מו ְוגֹו', ִּדְכּתִ ל ֹאְכָליו ֶיְאׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ'.  

אָנא י יֹוִסי, ּתָ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּמאי ָקא ָחָמא קוְדׁשָ ְּלֵמיַהב ִדיִנין , ְּ
ָרֵאל ר ֲאִמיָרן, ְלִיׂשְ ַתר ֶעׂשֶ ְטָרא , ֵניָנןֶּאָלא ָהִכי ּתָ. ּבָ ּ ִדְגבוָרה)א''ד ע''פ(ִמּסִ ּ ,

ָרֵאל ך. ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ִגיֵני ּכַ יַנְייהו, ְּבְ ָלָמא ּבֵ ָעא ְלֵמיַתן ׁשְ ִגין , ּּבָ ּבְ
ל ִסְטרֹוי ֵהא ְנִטיָרא ִמּכָ י ִיְצָחק. ְּדאֹוַרְייָתא ּתְ א ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ֵלית ָעְלָמא , ְּדָאַמר ַרּבִ

ֶּאָלא ַעל ִדיָנא, ְּתַקְייָמאִמ ְּדִאְלָמֵלא ִדיָנא, ּ ִדיָנא . ָּלא ִמְתַקְייָמא, ּ ך ָעְלָמא ּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ֵרי   .ְּוִאְתַקַיים, ִאְתּבְ

אָנא א, ּתָ י ַאּבָ ִתיב , ִרּבִ ָפט)ירמיה כא(ּכְ ּ ִדינו ַלּבֶֹקר ִמׁשְ ּ ָכל , ְוִכי ַלּבֶֹקר. ּ ְוָלאו ּבְ
ַּעד ָלא ֵייְכלון ַדָייִנין, ֶקרֶּאָלא ַלּבֹ. יֹוָמא ּ ּתון, ּ ַתר , ְּוָלא ִיׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא ּבָ ּ ּ

ָתה ָּלאו ִדיָנא ִדְקׁשֹוט הוא, ְּדָאַכל ְוׁשָ ּ יב, ּ ּ לא ֹתאְכלו ַעל ַהָדם)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ ַמאי . ּ
ְּדָלא ֵייְכלון ַעד ְדַדְיי, ַּאְזָהָרה ְלַדָייֵני. ַּעל ַהָדם ּ ַתר , ֵּני ִדיָנאּ ְּדָכל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא ּבָ ּ ּ

ִאלו ִחֵייב ָדָמא ְדַחְבֵריה ְלַאֲחָרא, ְּדָאִכיל ְוָשֵתי ּּכְ ּ ּ ּּ ׁש ָיִהיב ְלַאֲחָרא, ּ ְּדָהא ָדֵמיה ַמּמָ ּ ּ .
ָממֹוָנא ִדיִני ְנָפׁשֹות, ַהאי ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָרא, ּכָ ּמְ ְּדָבעו ַדָייֵני ְלִאְסּתַ ּ ּ ְּלֵמיָדן ִדיָנא ְּדָלא , ּ

תו ֶּאָלא ֹקֶדם ְדַאְכלו ְוׁשָ ּ ּ ָפט וְכִתיב, ּ ִתיב ִדינו ַלּבֶֹקר ִמׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ  ֲאִני )ירמיה יט(, ּּ
י ְנֻאם ְיָי' ְיָי י ְבֵאֶלה ָחַפְצּתִ ָאֶרץ ּכִ ָפט וְצָדָקה ּבָ ה ֶחֶסד וִמׁשְ ּעֹוׂשֶ ּ ּּ'.  

  ב''ב ע''דף קכ
ְנָיא י ְיהוָד, ּתַ ִדיָנא, הָּאַמר ִרּבִ ר ּבְ ּקֵ א, ַּמאן ִדְמׁשַ ִתּקוֵני ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ּקוֵני . ְּמׁשַ ַּמאן ּתִ
א ַמר. ַמְלּכָ ִּאיּנון ְדִאּתְ ָאֶרץ, ּ ָפט וְצָדָקה ּבָ ה ֶחֶסד ִמׁשְ יב עֹוׂשֶ ִּדְכּתִ י ְבֵאֶלה . ּּ ּוְכִתיב ּכִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

י ְנֻאם ְיָי ְלָיא. 'ָחַפְצּתִ ַהאי ּתַ י יֹוִסי ָאַמר)לא בהאי תליאא וה''נ(. ְּוֹכָלא ַהאי ּבְ ִּאֵלין ,  ִרּבִ
ְרְסָייא ּקוֵני ּכֻ ִּאיּנון ּתִ יב, ּ ְסֶאך)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ישעיה (ּוְכִתיב . ּ

ֶחֶסד )טז א) ב''ב ע''דף קכ(ּ ְוהוַכן ּבַ ּסֵ   .ּכִ

ָרָזא ְדָרִזיןכאן מתחיל אידרא דמשכנא ְנָיא ּבְ אֵריׁשָ, ּ ּתַ , ּא ְדַמְלּכָ
ֶחֶסד וִבְגבוָרה ן ּבְ ּקַ ִּאְתּתָ א. ּ ַהאי ֵריׁשָ ֲעֵרי, ּבְ ְלָיין ׁשַ ְּדִאיּנון ּכֹל , ִניִמין ַעל ִניִמין, ּתַ ּ

ֵאי הו ִעָלֵאי ְוַתּתָ יכוָתא ְדִמְתַאֲחָדן ּבְ ְּמׁשִ ּ ּ ָמאֵרי , ָּמאֵרי ִדְקׁשֹוט, ָּמאֵרי ְדָמאִרין. ּ
ְוַטֲעֵמי , ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי, ָּמאֵרי ְדִדיָנא, ָּמאֵרי ִדיָלָלה, ָּמאֵרי ִדיָבָבא, ְּדִמְתְקָלא
א, ִמְסָאָבן, ְּוָרֵזי אֹוַרְייָתא ַדְכָיין, אֹוַרְייָתא ֲעֵרי ְדַמְלּכָ ְלהו ִאְקרון ׁשַ ּּכֻ ּ ּ לֹוַמר , ּ ּכְ

א א ַקִדיׁשָ ְלּכָ ך ִמּמַ יכוָתא ְדִאְתְמׁשַ ְּמׁשִ ּ יָקא ְסִת, ְּ   )קדישא(. יָמָאהְּוֹכָלא ָנִחית ֵמַעּתִ
א ְּפִקידוָתא ְדַחָיַבָיא, ִּמְצָחא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ עֹוָבַדְייהו, ּ ָדן ּבְ ד ִאְתַפּקְ ּּכַ ְלָיין , ּ ְּוַכד ִאְתּגַ

א, ּחֹוַבְייהו ֵדין ִאְקֵרי ִמְצָחא ְדַמְלּכָ לֹוַמר. ּּכְ ִדינֹוי, ּכְ ף ּבְ ּקַ בוָרה ִאְתּתָ ט , ּּגְ ְּוִאְתָפּשַׁ
ִסְטרֹוי אְוָדא ִא, ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְצָחא ְדַעּתִ ֵני ִמּמִ ּתָ ּׁשְ   .ְּדִאְקֵרי ָרצֹון, ּ

א חוָתא ְדֹכָלא, ַּעְייִנין ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ִאין, ּ חוָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי , ּ
חוָתא ָהִכי ִאְקרון ּגָ ַּאׁשְ ַעְייִנין. ּ ְווִנין ִאְתַאֲחָדן, ּבְ ְווִנין ִאְקרוןְּוִאיּנון, ּגַ ל ִאיּנון , ּ ּגַ ּּכָ

א חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ָּמאֵרי ַאׁשְ פום ָאְרֵחיה, ּ ל ַחד ּכְ ּּכָ ְווִנין ְדֵעיָנא ִאְקרון, ּ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ
א חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ְּדִאְתָחֵזי ַאׁשְ ּ ְווִנין ִמְתָעִרין, ּ   .ָהִכי ּגַ

ִביֵני ְדַעְייִנין חוָתאֲאָת, ִּאְקרון, ּּגְ ּגָ ּר ְדַיֲהִבין ַאׁשְ חוָתא, ּ ּגָ ְווִנין ָמאֵרי ַאׁשְ ְּלֻכְלהו ּגַ ּ ּ .
א י ִדְלַתּתָ ִביִנין ְלַגּבֵ חוָתא ֵמַההוא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ָּהֵני ּגְ ּגָ ִביִנין ְלַאׁשְ ּּגְ ּ ֲאָתר , ּ
ָכא ֵמַההוא ַנֲהָרא י, ְּלִאְתַמּשְׁ ִחָווָרא ְדַעּתִ ֲחָאה ּבְ ְּלִאְסּתַ . ֵּמֲחָלָבא ְדָנִגיד ֵמִאָמא, ָקאּ

ָטא בוָרה ִמְתַפּשְׁ ְּדַכד ּגְ ּ ָגֶוון סוָמָקא, ּ א ִחיָוָרא , ְּוַעְייִנין ְמַלֲהָטן ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ָּנִהיר ַעּתִ ּ
ִּדיֵליה א, ּ ִאּמָ ְלהו )לכלא(, ְוָיְנָקא ְלָהֵני, ְּוִאְתַמְלָייא ֵמֲחָלָבא, ְוָלֲהָטא ּבְ ָחן ּכֻ ּ ְוִאְסּתְ ּ

א, ְייִניןַע ַההוא ֲחָלָבא ְדִאּמָ ּּבְ ִדיר, ּ שיר השירים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְתְנִגיד ְוָנִפיק ּתָ

ָחָלב)ה ָחָלב ְדִאָמא.  רֹוֲחצֹות ּבֶ ִדיָרא ְוָלא ָפִסיק, ּּבֶ ְּדָנִגיד ּתָ ּ.  
א א ַקִדיׁשָ ּחֹוָטָמא ְדַמְלּכָ ּקוָנא ְדַפְרצוָפא, ּ ּּתִ ּ ד ִמְתַפּשְׁ, ּ בוָרןּּכַ ּוִמְתַאֲחָדן , ָּטן ּגְ

ֲחָדא א, ּכַ א ַקִדיׁשָ ִּאיּנון חֹוָטָמא ְדַמְלּכָ ּ בוָרה ֲאִחיָדן ְוָנְפִקין. ּ בוָרן ֵמַחד ּגְ ְּוִאיּנון ּגְ ּ ְוַכד . ּ
ְטַרְייהו, ִּדיִנין ִמְתָעִרין ָמן, ְּוָנְפִקין ִמּסִ ּסְ ָחא, ָלא ִמְתּבַ ְתָנָנא ְדַמְדּבְ ֶּאָלא ּבִ ּוְכֵדין . ּ

יחֹוַח' ּ ַוָיַרח ְיָי)בראשית ח(, ִתיבּכְ יָקא. ֶאת ֵריַח ַהּנִ אֵני חֹוָטָמא ְדַעּתִ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ּׁשָ ּ ,
יָקא ְּדחֹוָטָמא ְדַעּתִ ֹכָלא ִאְקֵרי, ּ ֹּאֶרך ַאַפִים ּבְ ּ ְּוַההוא ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְ ּ ּ ,

ִּאְקֵרי חֹוָטָמא ִדיֵליה ִה. ּ יב, ָּלהְּוַהְיינו ּתְ ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(, ִּדְכּתִ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
א ַער ָדִוד ַמְלּכָ ִהָלה ְלָדִוד ְוגֹו)תהלים קמה(, ִּאּתְ   .'ּ ּתְ
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א ּאוְדִנין ְדַמְלּכָ ַכח, ּ ּתְ ד ַרֲעָוא ִאׁשְ א , ְוִאָמא ַיְנָקא, ּכַ יָקא ַקִדיׁשָ ּוְנִהירו ְדַעּתִ ּ ּ ּ
ִּהירו ִדְתֵרין מֹוֵחיִמְתֲעִרין ְנ, ִאְתְנִהיר א ְוִאָמא, ּ ּוְנִהירו ְדַאּבָ ּ ל ִאיּנון ְדִאְקרון מֹוֵחי , ּ ּּכָ ּ ּ
א ֲחָדא, ְּדַמְלּכָ ֲחָדא. ּוִמְתַלֲהִטין ּכַ יַלת . 'ִּאְקרון ָאְזֵני ְיָי, ְוַכד ִמְתַלֲהָטן ּכַ ְּדָהא ִאְתַקּבִ

ָרֵאל ּוְכֵדין ִאְתָערוָתא ְלָטב ו. ְּצלֹוֵתהֹון ְדִיׂשְ ּ ּוְבִאְתָערוָתא ָדא, ְלִביׁשּ ּ ִמְתֲעִרין ָמאֵרי , ּ
ְּדַגְדִפין ְּדַנְטִלין ָקִלין ְדָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ָאְזֵני ְיָי, ּ ּ ּ'.  

א ַּאְנפֹוי ְדַמְלּכָ א, ּ א ְוִאּמָ ְּנִהירו ְדַאּבָ טוָתא ִדְלהֹון, ּ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ , ְּדַנֲהִרין ְוַסֲחִרין, ּ
ַהאי  אְוָלֲהִטין ּבְ א ְדַמְלּכָ א . ֵּריׁשָ ַמְלּכָ ַהד ּבְ ּוְכֵדין ַסֲהדוָתא ִאִסּתְ  )א במלכא דמלכא''נ(ּ

ְייהו א. ִּמּנַ ִּדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ירוָתא ִמּכָֹלא, ּּ ַּיּקִ אֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה. ּ א ׁשָ ּוְגבוָרה, ֵּמִריׁשָ ּ .
א ִאְתְפַלג א ְוִאּמָ ּוְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ א ּבִ, ּ ְּנִהירו ְדַאּבָ ְתֵרין, ְתַלת ְנהֹוִריןּ ה, ְוִאָמא ּבִ . ָהא ֲחִמּשָׁ

ַחד ְנהֹוָרא ֶּחֶסד וְגבוָרה ּבְ יָתא, ּ  )ואתנהיר(ְוִאְתְלִהיט , ד''ִּאְתַעָטר ֶחֶס, ְלָבַתר. ָהא ׁשִ
ַמְנָייא ְתֵרין ְנהֹוִרין ְדִאְתְנִהיר ְוִאיּנון ּתְ ּּבִ ּ וְגבוָרה)'א לבתר אתעטר''נ(. ּ ַחד, ּ , ִאְתְנִהיר ּבְ

ָעה ׁשְ ֲחָדא. ָהא ּתִ ְלהו ְנהֹוִרין ּכַ ָרן ּכֻ ְּוַכד ִמְתַחּבְ א, ּ ִּאְקרון ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ִתיב, ּּ , ּוְכֵדין ּכְ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ְוגֹו'  ְיָי)ישעיה מב( ִגּבֹור ֵיֵצא ּכְ   .'ּכַ

א ְפָוון ְדַמְלּכָ אָנא, ּׁשִ ד ִאְתְנִהיר ְנִהיר, ָהִכי ּתָ אּכַ ּו ְדַאּבָ ְתַלת ְנהֹוִרין, ּ ֵמַחד . ָנִהיר ּבִ
א, ֵמָחד ְנהֹוָרא. ָּנִהיר ֶחֶסד ִעָלָאה, ְנהֹוָרא ִּאְתְנִהיר ְנִהירו ְדִאְקֵרי מֹוָחא ְדַמְלּכָ ּ ְוַחד . ּ
ֵלי, ְנהֹוָרא ַּעד ְדִאְתְנִהיר ְנִהירו ְדִאָמא, ֲהָוה ּתָ ּ ָחֵמׁש ְנהֹו. ּ   .ִריןְוַכד ִאְתְנִהיר ִאְתְנִהיר ּבְ

  א''ג ע''דף קכ
ַמאי ִאְתְנִהיר ִביָלא ְדָטִמיר ְוָגִניז, ּבְ א) א''ג ע''דף קכ(, ֵּמָחד ׁשְ יה ַאּבָ ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ּ ,

יב נוְקָבא. ' ָנִתיב לא ְיָדעֹו ָעִיט ְוגֹו)איוב כח(, ִּדְכּתִ ק ְדכוָרא ּבְ ָמה ְדִאְתָדּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ָרת ּ וֵמִאיּנון ָחֵמׁש ְנהֹוִרין)א מאינון חמש''ד(. יַקת ָחֵמׁש ְנהֹוִריןְּוַאִפ, ְואֹוִליַדת, ְוִאְתַעּבְ ּ ,

ְרִעין ין ּתַ ִליפו ַחְמׁשִ יִאין, ִּאְתּגְ ין ִאיּנון. ִּדְנהֹוִרין ַסּגִ ּט ָפִנים ''מ, ָלֳקְבֵליהֹון, ַּחְמׁשִ
אֹוַרְייָתא, ּט ָפִנים ָטֵמא''מ, ָטהֹור ַאר ַחד, ּבְ ּתְ ֹכָלאְוַהאי ַחד ִא, ִאׁשְ ְּוַההוא , ְּתְנִהיר ּבְ

א ֵלי, ְּדַאּבָ ֲחָדא. ֲהָוה ּתָ ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ א, ּכַ ַמְלּכָ ָבן ּבְ א, ּוִמְתַייּשְׁ ְפָוון ְדַמְלּכָ ִּאְקרון ׁשִ ּ .
ך ְוְבִגיִני ּכַ ַזר ִמִלין ִדְקׁשֹוט, ּ ּּגָ ּ.  
ּופוָמא ְלָייא, ּ הו ּתַ ְּפִתיחוָתא ְדפוָמא, ּּבְ ּ ּ ַּמאי פוָמא. ּ פוָמא ֶא. ּ ִניז ּבְ ָּלא ַדַעת ּגָ ּ ּ
א יטוָתא ְדִתְפֶאֶרת. ְּדִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת, ְּדַמְלּכָ ְּפׁשִ ּ ָווִנין ִאְתַאֲחָדן , ּ ְּדָכל אֹוָצִרין ְוָכל ּגְ

יה יב. ּּבֵ ְלאו)משלי כד(, ִּדְכּתִ ּ וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ְּוַההוא ַדַעת. ּ ִניז, ּ פוָמא , ּהוא ּגָ ּּבְ
א ל ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאיןּו. ְּדַמְלּכָ ַער ְנִהירו ְדֵביה ְוָנִפיק. ַּמְלָייא ּכָ ְּוַכד ִאּתְ ּ ֵדין ִאְקֵרי , ּ ּכְ
א. 'ֶּפה ְיָי א וֵמִאיּמָ ֵרין ְנהֹוִרין ֵמַאּבָ ְפָוון ְדִאיּנון ּתְ ְּוׁשִ ּ ַהִהיא , ּ ֲעָתא ְדִאְתַעְרַען ּבְ ׁשַ ּּבְ

ְּנִהירו ְדַדַעת ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ְקׁשֹוט,ִמְתַחּבְ ָזרו ּבִ ּ וִמִלין ִאְתּגְ ְתבוָנה וְבַדַעת, ּּ ָחְכָמה ּבִ ּּבְ ּ .
ִריך הוא, ּוְכֵדין א ּבְ ל ִמִלין ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ְּ ָזרו, ּ ִאֵלין ִאְתּגְ ּּבְ ּ.  
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ַלת ִאֵלין גֹו ְלגֹו, ַּנֲהִרין ּתְ ַחד, ְוַעְייִלין ּבְ ְּוִאְתַעָטרו ּבְ ִעטוָרא ַחד. ּ ָרן ּבְ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ, 
ֵדין  ּ ִאְקרון )א וכד מתחברן תלת אלין בעטורא חד ועיילין בגו לגו ואתעטרן בחד כדין''ס(ּכְ

ים)שיר השירים ה( ּקִ א.  ִחּכֹו ַמְמּתַ ְּוִאיּנון ֵחיך ְדַמְלּכָ א, ְּוִאְקרון, ְּ ְוַעל . ְּמִתיָקא ְדַמְלּכָ
ִתיב י טֹוב ְיָי)תהלים לה(, ַהאי ּכְ ּ ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ ִליִטין , ְַהאי ֵחיךּוְב. 'ּ ל ִאיּנון ׁשְ ְלָיין ּכָ ּּתַ

א ְּוהוְרָמִנין ְדַמְלּכָ יב, ּ ל ְצָבָאם)תהלים לג(, ִּדְכּתִ ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ.  
ַכח ּתְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ַהאי ֵחיך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ך. ְ ְוְבִגיֵני ּכַ ַהאי ֲאָתר , ּ ל ַאְתָוון ְדִאיּנון ּבְ ּּכָ ּ

ֵלימוָתא ִאְתַחְז הוּׁשְ יָקא )ד''נ(', א, ע'' אחה)ב''ט ע''ויקרא רכ(. ָּייא ּבְ ּ ְנִהירו ְדַעּתִ ּ
א ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ַּקִדיׁשָ ְּנִהירו ְדָחְכְמָתא', ח. ּ ַכח ְוָלא ִאִתְדַבק , ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

יב ה)איוב כח(, ִּדְכּתִ א', ה. ּ לא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ ְּנִהירו ְדִאיּמָ , ִהיר ְוָנִגיד ְוָנִפיקְּדָנ, ּ
ֵקי ְלֹכָלא ּוַמׁשְ ַּעד ְדָמֵטי ַההוא ְרבות, ְוָיְנָקא ִלְבִנין, ּ ּ ִדיק, ּ ּוַמֵלי ַלּצַ ְּוִאיהו ִאְתְקַטר , ּּ

ָאה ּתָ א ּתַ נוְקּבָ ְרָכא ִמֵניה, ּּבְ ין ָדא ִמן ָדא, ְּוִאְתּבָ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ ּ ִּחָוור ִמּגֹו סוָמק. ּ ּ ,
יב ְבַעת ַהְלבֹוָנה) השירים דשיר(, ִּדְכּתִ ְּנִהירו ְדע', ע. ּ ַהר ַהּמֹור ּגִ ְּדִאְתָזנו , ַּאְנִפין' ּ ּ

ְּדָנִפיק ִמן פוָמא, ֵּמַהאי רוָחא ֵדין ע, ּּ ִריך הוא' ּכְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ָלֳקְבֵלהֹון . ְּ
ַאְרָעא ָאה ִמְצַר)בראשית מו(, ּבְ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ל ַהּנֶ ְבִעים ּכָ ְּדָהא ַיֲעֹקב . ְיָמה ׁשִ

ַאְרָעא   .ַּעְנִפין' ע, ֶנֶפׁש' ְּוִאיּנון ע, ִאיָלָנא ּבְ
ע ַאֲחָרִנין, ֵּמִאֵלין ַאְתָוון יֶמ' ֵמא. ְנִהיִרין ַאְרּבַ ְּדִאיִהי ֲאָגר ָטב , ל''ָנִהיר ּגִ

ְּלַצִדיַקָייא מול, ּ ְּדִאְקֵרי ּגְ ִתיב , ּ ג ַעל ְיָי ָאז ּתִ)ישעיה נח(ְּוַעל ָדא ּכְ ָנִהיר ' ֵמח. 'ְתַעּנַ
יו, ְּדִהיא ָחְכָמה, ד''ּיו ים ּבְ ּּכָֹלא ַאְסּתִ ל ִסְטרֹוי, ד''ּ ך, ְּדִאיִהי ְסִתיָמא ִמּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ ֹלא , ּ

ַכח ּתְ יב, ִאׁשְ ֶאֶרץ ַהַחִיים)איוב כח(, ִּדְכּתִ ֵצא ּבְ ְּדִאיהו ְנִהירו . ף''ָנִהיר ּכָ', ֵמה. ּ ְוֹלא ִתּמָ ּ ּ
ח ְרבותּו א, ְּמׁשַ ָרק ֵמִאיּמָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ֶקֶרן, ְּדִאּתְ ְוָדא . ְּוִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל, ּ

ַּמְלכות ָדִוד ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יָחא, ּ ָרָזא ְדַכ, ֵלית ְמׁשִ ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדע', ָנִהיר ק' ֵמע' ק. ף''ּ ' ּּכְ
ְבִעין ך ק, ׁשִ ִל, ְמָאה' ְּכַ ְּדִאיּנון ׁשְ ך, ְּוָהִכי הוא, ּימוּ ְוְבִגין ּכַ ִלימו , ּ ַהאי ֵחיך ׁשְ ּּבְ ְ

ְּדֹכָלא ּ ְוָכל ַמאן ְדָיַדע ָרָזא ָדא)א שלמא דכלא''ד(. ּ יה, ּ ְּוִאְזְדַהר ּבֵ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  
א ּּגוָפא ְדַמְלּכָ טוָתא ְדִתְפֶאֶרת, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ָרן, ּ יה ִמְתַחּבְ ְּדְגָווִנין ּבֵ אְּדרֹו. ּ , ִּעין ְדַמְלּכָ

ְּנִהירו ְדֶחֶסד וְגבוָרה ּ ּ ֹמאל. ּ ך ָיִמין וׂשְ ּוְבִגין ּכַ ְקָנן. ְּ ַדַעת ִאְתּתַ א, ֵמעֹוי ּבְ ֵריׁשָ , ָעֵייל ּבְ
ט ְלגֹו ן ְוִאְתָפּשַׁ ּקַ ּוְבגֹו ּגוָפא, ִּאְתּתָ ּ.  

ְתֵרין ְנהֹוִרין ֵרין ְנהֹוִרין ַמּמָ, ׁשֹוִקין ִאְתַאֲחָדן ּבִ ְלָיין. ׁשְּוִאיּנון ּתְ ּׁשֹוִקין וְתֵרין ּכֻ ּ .
ְלהו  ּּכֻ ֲאָתר ַחד)א תליין ומתחברן''ס(ּ ָרן ּבְ ל ְרבות,  ִמְתַחּבְ ַנׁש ּכָ ן ִאְתּכְ ּמָ ְּדּתַ ָחא , ּ ְוָכל ִמׁשְ
ְּדגוָפא ן. ּ ּמָ ל ַההוא ְרבות, ּוִמּתַ ְרָיין ּכָ ּׁשַ ֵּמַההוא , ְיסֹוד. ַּלֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ְיסֹוד עֹוָלם, ּ
ּוַמאן ִאיהו. ּ ְדִאְקֵרי עֹוָלםֲאָתר ן, ְנַצח ְוהֹוד. ּ ִריך הוא ' ְיָי, ְוַעל ּכֵ מֹו ּבְ ְּצָבאֹות ׁשְ ְ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  
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ּקוִנין ל ָהֵני ּתִ ַחד, ּּכָ ָרא ּבְ אַע, ַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ ּד ְדָכל ְרבות ֻקְדׁשָ ָּנִטיל ּכָֹלא ַהאי , ּ
א, ְיסֹוד ֵדי ְלנוְקּבָ ְּוַאׁשְ ְרָכא ִמֵניה, ּ ּוִמְתּבָ ְרָכא . ּ . ִּמֵניה) ב''ג ע''דף קכ(ֵאיָמַתי ִמְתּבָ

א נו ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּקָ ֲעָתא ְדִאְתּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ א. ּ ְקִנין ְלַתּתָ ְקִנין ְל, ְּוַכד ִדיִנין ִמְתּתַ , ֵּעיָלאִמְתּתַ
א ּקוִנין ְדַמְלּכָ ְּוָכל ּתִ ֶחְדָווָתא, ּ ִלימו, ּבְ ׁשְ א, ּּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ . ַּוֲהָוה ּכָֹלא ַחד, ּ

ַגַווְייהו אִרי ּבְ ּוְכֵדין הוא ׁשַ ּ ּ יב, ּ ֶקֶרב )תהלים פב(, ִּדְכּתִ ַעַדת ֵאל ּבְ ב ּבְ  ֱאלִהים ִנּצָ
פֹוט   .ֱאֹלִהים ִיׁשְ

אְּוַכד ִדיִנין ָל ְקָנן ְלַתּתָ ְבָיכֹול ָהִכי ְלֵעיָלא, א ִמְתּתַ ָרן . ּּכִ ּקוִנין ָלא ִמְתַיּשְׁ ְּדָכל ּתִ ּ
ִנין, ָהִכי ָלַקת ֵמַעל ּבְ ֵדי , ּוְבִנין ָלא ַיְנֵקי, ְּדָהא ִאיָמא ִאְסּתָ ְּדָהא ְיסֹוד ָלא ַאׁשְ

א נוְקּבָ ְל, ְּוָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין, ּּבְ יָפא ׁשָ ּקִ ְבָיכֹול. ָטאְוִחְוָיא ּתַ א ַעל ִדיָנא , ּכִ ּקוִני ַמְלּכָ ּּתִ ּ
ָלקו ְרָכא, ִּאְסּתַ א ָלא ִמְתּבָ ְּדֵכיָון ְדַהאי נוְקּבָ ּ ְלָטא. ְוַצִדיק ָלא ָנִטיל, ּ יָפא ׁשָ ּקִ . ְוִחְוָיא ּתַ

ְייהו ַּווי ְלָעְלָמא ְדָיְנָקא ִמּנַ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ּקוִנין, ָאַמר ִרּבִ ל ָהִני ּתִ א, ּּכָ ֵלי לֹוןַאּבָ ִכסוָפא , ּ ּגַ ִגין ְדָלא ֵייעול ּבְ ּּבְ ּ ּ

ָלָאה. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי א ֲאַמאי ִאְצְטִריכו ְלִאְתּגַ ּתָ ַּהׁשְ א. ּ י ַאּבָ ַּההוא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
א ַתְבָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּדֲאָנא ּכָ ּ י ַחְבַרָיא)כתבוה(ֲאֵמיָנא , ּ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִע, ּ ְלַגּבֵ ין ּ

ְּוָהא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע, ִּמִלין יב, ְ י ֲאִני ְיָי)שמות י(, ִּדְכּתִ ם ּכִ  )שמות כט(ּוְכִתיב . ' ִויַדְעּתֶ
י ֲאִני ְיָי ָבן ִמִלין. 'ְּוָיְדעו ּכִ ִגין ְדִאְתַייּשְׁ ּּבְ ָנא. ּ ִלּבָ אן וְלָהְלָאה. ּבְ ּוִמּכָ ְּסִתיִמין ִמִלין , ּ

ַגָוון ָאה חוָלָק. ּּבְ ַהאי ָעְלָמאַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָנא ּבְ א , ּ ָען ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַעד ּכְ ּ ּ
ִמִלין ִדְבַגָוון, ִּאְתַעָטר ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֶחְלָמא, ּתָ ְמעֹון, ֲּאָנא ָחֵזיָנא ֵליה ּבְ י ׁשִ ִאיְלָנא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוׁשָ ָהא אֹוִליְפָנא , ּ
ָּקֵמיה ְדַמר ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ְכָמהְּדִאיִהי ָח' י, ּ יָנה' ה. ּ א , ָאַמר ִלי. ֲּאַמאי ִאיהו ּבִ ּתָ

ִתיב , ֲחֵזי ן)בראשית ב(ָהא ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ַּמאן הוא ָנָהר ְדיֹוֵצא .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ
יָנה ך ַההוא ָנָהר. ֵּמֵעֶדן ָדא ּבִ ִגין ּכָ ּוּבְ ַגֵויה' י, ְּ ָּסִתים ּבְ ל ''ְּויו. ּ יט ַנֲהָרא ָדא ִמּכָ ּד ָפׁשִ ּ

ך הוא י', ְוָדא ִהיא ה. ִסְטרֹוי ִגין ּכָ ּּבְ חֹוָתה ְדִאיהו ו. ה''ְ ן ּתְ ְּלָבַתר ַאִפיַקת ּבֵ ּ ּ ַגְווָנא ', ּ ּכְ
ן. 'ָּדא ה ה, ְּלָבַתר אֹוִליַדת ְוַאִפיַקת ַהאי ּבֵ ְוֵיה ְלַקּמָ ְּוׁשַ ך יה, ּ ְוְבִגין ּכַ ' ְּדָהא ו, ו''ּ

ה  ַמְתִניָתא ִדיָלן. ְּלַיְנָקא ֵליה, ָיִתיבְּלַקּמָ ֵניָנן ּבְ ך ּתָ ְּוַעל ּכַ ר , ֲהַות' ד' ה, ְ ִּמְדִאְתַחּבָ
ן ַרת ֵמָחד ּבֵ ה ִאְתַעּבְ ְּדכוָרא ִעּמָ ּ ן' ְּלָבַתר אֹוִליַדת ְוַאִפיַקת ו. 'ְוִאְקֵרי ה, ּ , ַּההוא ּבֵ

ה ִתיב. ְּוָקִאים ְלַקּמָ יה ָנִפיק ַוַדאי,  ֵמֵעֶדןְוָנָהר יֹוֵצא, ְוַעל ַהאי ּכְ ִּמּנֵ קֹות ֶאת , ּ ְלַהׁשְ
ן   .ְּלָיְנָקא ֵליה, ַהּגָ
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יֵדיה ידֹוי)א ביה''נ(, ֲּהִויָנא ָאִחיד ּבִ יק ּבִ ַעְרָנא.  ְוָנׁשִ ַהאי ִעדוָנא ִאּתְ ֲּאָנא ּבְ ֵכי , ּ ּבָ
ָלָתא יֹוִמין ְדָלא ֲאִכיְלָנא ִמיִדי, ְְוַחִייך ַּוֲהוו ּתְ ְּוַחד ְדָלא ָזֵכיָנא ְלֶמחֵמי , אַחד ֵמֶחְדָווָת. ּ

ל ָדא. ֵּליה ִזְמָנא ַאֲחָרא ִדיָרא, ְּוִעם ּכָ ְרָנא ּתָ יה ִאְתָקׁשַ ד ְנִהיָרא ִלי . ּּבֵ ְּדָהא ּכַ
ָתא ַמְעּתְ ֲּחֵמיָנא ִדיוְקֵניה, ׁשְ ּ אי, ּּ ַער ָקּמָ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ְּדִאּתְ ַּזּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ , ּּבְ
ִתיב, ּ ְדָאֵתיּוְבָעְלָמא ִרים ֶאת )תהלים קמ(, ֲּעַלְייהו ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ָָפֶניך ֵמרו ְוגֹו)שמות כג(. )כ האידרא''ע(. ּ ּשָׁ י ֲאֵליֶכם ּתִ ר ָאַמְרּתִ ּ וְבֹכל ֲאׁשֶ ַמאי . 'ּ
ֵמרו ּשָׁ ֵעי ֵליה, ּּתִ מֹורו ִמּבָ ׁשְ ּּתִ ֵמרו. ּ ּשָׁ ֶּאָלא ּתִ י ֲאֵליֶכם, ּ ַוַדאיּ ר ָאַמְרּתִ לֹוַמר , ַמאי ֲאׁשֶ ּכְ

ְּדַאְגִזיִמית ְלכֹון ַעל ֵמיָמר פוְלָחִני ֵמרו. ּּ ּשָׁ יׁש, ּּתִ ְּדָלא ַיְמֵטי ֲעֵליכֹון ׁשום ּבִ ֵמרו . ּ ּשָׁ ּּתִ
ְלַבד ִמיָרה וְנטוָרא ִדיִלי ּבִ ֵּמַהִהיא ׁשְ ּ ירו. ּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לא ַתְזּכִ ירו ֹל, ְּוׁשֵ ּא ַתְזּכִ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ירו. ּּכְ ם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזּכִ ָּדָבר ַאֵחר ְוׁשֵ לֹוַמר, ּ בון, ּכְ ַסּבְ , ּלא ּתְ
ַאְרָעא ַאֲחָרא יִני ֲעַמְמָיא ּבְ ְּדִתְפלון ּבֵ יב. ּּ כו ַמה ִדְכּתִ ִּויקוָים ּבְ ּ ם )דברים כח(, ּ  ְוָעַבְדּתָ ׁשָ

  .'ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוגֹו

  א''ד ע''דף קכ
ֵמרו ּשָׁ י ֲאֵליֶכם ּתִ ר ָאַמְרּתִ ָּדָבר ַאֵחר וְבֹכל ֲאׁשֶ ּ י ְיהוָדה ָפַתח. ּ ַּרּבִ ַמע )תהלים פא(, ּ  ׁשְ

ך ְוגֹו י ְוָאִעיָדה ּבָ ַעְלך ֵמֶאֶרץ ' ָאֹנִכי ְיָי. 'ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוגֹו', ְַעּמִ ֱָאֹלֶהיך ַהּמַ ָ

א, ןָהֵני ָקָרא. 'ִמְצָרִים ְוגֹו רוַח קוְדׁשָ ֲּאָמָרן ָדִוד ּבְ ּ הו, ּ ל ּבְ ּכָ י . ְּוִאית ְלִאְסּתַ ַמע ַעּמִ ׁשְ
ר ָנׁש ה ַאְתִרין ַאְזָהָרא אֹוַרְייָתא ְלּבַ ַכּמָ ִריך הוא ַאְזִהיר . ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין קוְדׁשָ ַכּמָ ּּבְ ְּ

ַבר ָנׁש יה ּבְ א ְדַבר ָנׁש. ּּבֵ ְּוֹכָלא ְלתֹוַעְלּתָ ִגין ְדִי. ּ ְּנַטר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּּבְ ְּדָכל ַמאן , ּ
ְּדִיְנַטר ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא) א''ד ע''דף קכ( ה, ּ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ ָמא , ּ ׁשְ ַדל ּבִ ּתָ ַמאן ְדִאׁשְ ּּכְ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ
ִריך הוא, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ּ ְּ ה. ּ ַדל ּבָ ּתַ ּוַמאן ְדִמׁשְ ּ ּ ַמאן , ּ ּכְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא. ּ ּּבְ א הוא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ָמא . ּ ׁשְ
ָמָהן, ִּעָלָאה ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ּוַמאן ְדָגַרע אֹות ַחד ִמיָנה. ּׁשְ ּ ִאילו ָעִביד ְפִגימוָתא , ּ ּּכְ ּּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ אָנא. ּּבִ ירוְו, ּתָ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזּכִ , ֹלא ּתֹוִסיף ַעל אֹוַרְייָתא, ּׁשֵ
ה ְגַרע ִמיּנָ י ִחָייא ָאַמר. ְּוָלא ּתִ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַּרּבִ ִסְפִרין , ְוׁשֵ ָּדא ַמאן ְדִיְתֲעָסק ּבְ ּ

ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא, ַאֲחָרִנין ְּדָלא ִמּסִ ַמע ַעל ִפיך. ּ ָָלא ִיּשָׁ ָרא לֹוןְּדָאס, ּ ּור ֲאִפילו ְלַאְדּכְ ּּ ,
ְייהו ַטֲעָמא ּוְלֵמיַלף ִמּנַ ן ַעל אֹוַרְייָתא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

י ְיהוָדה ַמְתֵני ָהִכי ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַּרּבִ ִתיב ְוׁשֵ ְּוָסִמיך ֵליה ֶאת ַחג , ַמאי ַטֲעָמא ּכְ ְ

ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ ַמ, ַּמאן ְדָלא ָנִטיר ַהאי, ֶּאָלא. ַהּמַ א ּכְ ּאן ְדָלא ָנִטיר ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ום ְדֵביה ֲאִחיָדא ִמָלה. ַמאי ַטֲעָמא. ְ ִּמּשׁ ּ ּ י ִיְצָחק. ּ ַאר , ָאַמר ַרּבִ ָכל ׁשְ ְוֵכן ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ין א ִעָלָאה, ִזְמִנין ְוַחּגִ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְלהו ֲאִחיָדן ּבִ ְּדָהא ּכֻ ּּ ּ ִניָנן. ּ יב ַּמאי ִד, ְּוַעל ָדא ּתָ ְכּתִ
ָנה ּשָׁ לׁש ְפָעִמים ּבַ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ּׁשָ ום ִדְבהו ּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ.  
ל ְזכוְרך ֵָיָרֶאה ּכָ ל ְזכוְרך, ּ ֲָאַמאי ּכָ ל ְזכוְרך )ב''ה ע''ויקרא קס(. ּ י ֶאְלָעָזר ּכָ ָ ָאַמר ִרּבִ ּ

ׁש ָתא. ַמּמָ ְרּכָ ִגין ְדַנְטִלין ּבִ ּבוָעא ְדַנֲחָלא, ּּבְ ִּמּמַ ֵניָנןִמּכָ. ּ ָרֵאל , אן ּתָ ר ִיׂשְ ל ּבַ ּכָ
ַזר א, ְּדִאְתּגְ א ַקִדיׁשָ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ָתא, ּּבָ ְרּכָ ִגין ְדָנִטיל ּבִ ּבוָעא , ּּבְ ִּמּמַ
ת ְיָי)דברים טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַנֲחָלא ִבְרּכַ ר ָנַתן ָלך'  ּכְ ְֱאלֶהיך ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ֶאל . ָ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא',  ָהָאדֹון ְיָי)א''ע' אשית בבר(ְּפֵני  אן, ּּכְ ְרּכָ ן ְמִריָקן ּבִ ּמָ ְוַנְטִלין , ְּדִמּתַ
ָתא ְרּכָ ָרֵאל. ּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ   .ִמּכָ

א, ִזְמָנא ֲחָדא ָרֵאל ְלֵמַחג ַחּגָ ֹּוָכִבים וַמָזלֹות ְּוִאְתָעְרבו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכ, ְּסִליקו ִיׂשְ ּ
ֲהַדְייהו ָעְלָמא, ּּבַ ָתא ּבְ ְרּכָ ַכח ּבִ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ּתָ ִאילו ְלַרב ַהְמנוָנא . ְּוַההוא ׁשַ ָּאתו ׁשָ ּ ּּ

ַהאי, ָּאַמר ְלהו, ָסָבא ַקְדִמיָתא ּבְ ְּדַכד , ִסיָמָנא ֲחֵמיָנן, ֲּאַמר ֵליה. ֲּחֵמיתון ִסיָמָנא ּבְ
ְבָנא ֵמָהָתם ל ָאְרִח, ּתַ ָיאּכָ ימו ִמּמַ ּין ַאְסּתִ ַכח, ַוֲעָנָנא, ּ ּתְ ְּדָלא ַיְכִלין , ַוֲחׁשֹוָכא ִאׁשְ

ן ל ִאיּנון ְדָסִליקו ְלַתּמָ ְּלֵמַהך ּכָ ּ ּ ַמָיא , ְועֹוד. ְ ֲעָתא ְדָעאָלָנא ְלִאְתֲחָזָאה ַאֵפי ׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ
כו ְוִאְתְרִגיזו ִּאְתַחּשָׁ א ְדָלא ַּוַדאי אֹו ִא, ּ ָאַמר ְלהו)אתרגיש בחמא(. ּ ֵני ָנׁשָ יַנְייכו ּבְ ּית ּבֵ ּ

ָזרו ֲהַדְייכו, ִּאְתּגְ ּאֹו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְסִליקו ּבַ ּ ְרָכאן . ּּ ְּדָהא ָלא ִאְתּבָ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָזרו, ּבְ ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ֵמִאיּנון ִיׂשְ ּּבַ ּ א . ּ ל קוְדׁשָ ּכֵ א ִמְסּתַ ּוְבַהאי ָאת ַקִדיׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְוָבִריך לֹון, ְ ּ.  
א ַאֲחָרא ְסִליקו ּתָ ּוְסִליקו ִאיּנון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּלׁשַ ּ ּ ּ ְּדִאְתָעְרבו , ּ ּ

ֲהַדְייהו ַנָייא, ּּבַ ד ֲהוֹו ַאְכִלין ָקְרּבְ ַּוֲהוו ַחָדאן, ּּכַ ְּוָחמו ְלִאינון עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים . ּ ּ
ּוַמָז קוְטַרְייהו ְלקוְטָרא ְדכֹוָתָלא, לֹותּ ְּדַטְפָסאן ּבְ ּ ּ ּ הו ְדֹכָלא ְמָבְרִכין. ּ חו ּבְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ִריכו ָּאתו ְוָאְמרו ִמָלה ְלֵבי ִדיָנא. ָּלא ּבְ ּ ִאילו לֹון, ּּ ָּאתו ְוׁשָ ַּהאי ַדֲאַכְלּתון, ָּאְמרו, ּּ ּ ,
ּחוָלָקא ִדְלכֹון ָנ, ּ יַדְייהו. א ֲהָוהַּמאן קוְרּבָ חו ְדִאיּנון עֹוְבֵדי . ָּלא ֲהָוה ּבִ ּכָ ְדקו ְוַאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יה, ָּאְמרו. ְּוָקְטלו לֹון, ּ ִזיב ְלַעּמֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ּ ְּדַוַדאי , ְ ּ
ְרָיא ְרְכָתא ׁשַ ָרֵאל, ֵלית ּבִ ִיׂשְ א, ֶּאָלא ּבְ ִני ְמֵהיְמנוָתא, ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ֵני ְקׁשֹוט, ּּבְ . ּבְ

ָעְלָמא ְרְכָתא ּבְ ַכח ּבִ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ִלימו, ְוַהִהיא ׁשַ ׁשְ ָּפְתחו ְוָאְמרו. ּּבִ ּ ְ ַאך )תהלים קמ(, ּ

ֶמך ְוגֹו ַָצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ּ'.  
י ִחָייא ָאַמר ִזיִרין, ִּרּבִ ָרֵאל ּגְ ְזכות ִיׂשְ ְנֵאיהֹון, ּּבִ ָנעו ׂשַ חֹוֵתיהֹוןִּאְתּכְ י ,  ּתְ ְוַיְרּתֵ

הֹון ִתיב. ַאֲחַסְנּתֵ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ל ְזכוְרך)שמות לה(, ּתָ ָ ֵיָרֶאה ּכָ ְתֵריה. ּ ּוְכִתיב ּבַ י אֹוִריׁש , ּ ּכִ
ֻבֶלך י ֶאת ּגְ ָּגֹוִים ִמָפְניך ְוִהְרַחְבּתִ ָ ִריך הוא ָעַקר ִדיוִרין ֵמַאְתַרְייהו. ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

ִּדיוִריןְוָאִתיב  ל ְזכוְרך ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי. ְּלַאְתַרְייהו, ּּ ך ֵיָרֶאה ּכָ ּוְבִגיִני ּכַ ָ ְּ י ְיהוָדה . 'ּ ַּרּבִ
יב. ָהָאדֹון, ָאַמר ָמה ִדְכּתִ ה ָהָאדֹון ְיָי)ישעיה י(, ּּכְ ', ְּצָבאֹות ְמָסֵעף ֻפאָרה ְוגֹו'  ִהּנֵ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ּר ִדיוִרין ְוָאִתיב ִדיוִריןְמַעּקֵ, ְּוֹכָלא ַחד', ְוָיָצא חֹוֶטר ְוגֹו ּ ּ ּּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ִאית , ִרּבִ
ְלָיא, ְוִאית ָאדֹון, ָאדֹון ַחד ּתַ   .ְּוֹכָלא ּבְ

  ב''ד ע''דף קכ
י ְיהוָדה ָאַמר ָּאֶלף ַדֶלית נון יֹוד: ֲאֹדָני, ַּרּבִ ִריך הוא ִאְקֵרי, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ד ''דף קכ(, ְּ

ְּוַההוא ְדִאְקֵרי) ב''ע ִתיבּכְ, ּ ָּמה ְדִאיהו ּכְ ּוַמאן הוא. ּ י יֹוִסי אֹוֵמר. ּ  )יחזקאל א(, ַרּבִ
ִתיב. ַמְרֹאת ֱאלִהים ּוַמהו ַמְרַאת. ַמְרַאת ּכְ ִלימו ְדֹכָלא. ּ ּׁשְ ּ . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּ

ֵרי ַהאי ִאְק, ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶלי''ּ ַמְרַאת ְלַמאי ִאיהו ָאֶל)'כו' א מראת איהו א''נ(
ְכָתבֹו ְכָתבֹו, ּכִ ַהאי, ְוַהאי ָלא ִאְקֵרי ּכִ ך ִאְקֵרי ּבְ ְוְבִגיֵני ּכַ ך ַמְרַאת ֱאֹלִהים , ּ ְְוַעל ּכַ

ִתיב   .ּכְ
י ְיהוָדה ָאַמר ִאין, ְלִזְמִנין, ַּרּבִ ּתָ ָמא ְדּתַ ׁשְ ִּעָלִאין ִאְקרון ּבִ ּ ִאין ִאְקרון , ּוְלִזְמָנא. ּ ּתָ ּּתַ

ָמא ְדִעָלִאין ׁשְ ּּבִ ָמא ִעָלָאה ֲאֹדָני הוא', ָהָאֹדן ְיָי. ּ ׁשְ ּּבִ ּוִבְגָווִנין . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ
ן ִמֵלי יִאין ִאְתָפְרׁשָ ַּסּגִ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ִריך ׁשְ ִריך ַרֲחָמָנא ּבְ ּּבְ ּ ְ ְ .

ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך ְו)שמות כג( ָ ִהּנֵ י ִיְצָחק ָפַתח. 'גֹוְ  )שיר השירים א(, ַּרּבִ
יקֹות ִפיהו ְוגֹו ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ָרֵאל' ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יקֹות ִפיהו, ָאְמָרה ּכְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ַמאי . ּ

ֵקִני ֵעי ֵליה, ַטֲעָמא ִיּשָׁ ֵקִני, ֶּיֱאָהֵבִני ִמּבָ ֵניָנן. ֲאַמאי ִיּשָׁ יקֹות ַמאי ְנׁשִ, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ
רוָחא קוָתא ְדרוָחא ּבְ ַּאְדּבְ ּ ּ ֶפה. ּ יָקה ּבַ ך ְנׁשִ ִּדְבִגיִני ּכַ ְ ְּדָהא פוָמא ַאְפקוָתא וְמקֹוָרא , ּ ּ ּ ּּ

ְּדרוָחא הוא ּ פוָמא, ּ יִקין ּבְ ְּוַעל ָדא ְנׁשִ ֲחִביבוָתא, ּ רוָחא, ּּבַ ְּוַדְבִקין רוָחא ּבְ ְּדָלא , ּ
ן ָדא ִמן ָדא ִּמְתָפְרׁשָ ּ ּ.  

יָקהְּוַעל ָד ְנׁשִ ָמֵתיה ּבִ ּא ַמאן ְדָנִפיק ִנׁשְ רוָחא ַאֲחָרא, ּ ק ּבְ ִּמְתְדּבַ רוָחא ְדָלא . ּ ּּבְ ּ
יה ִּמְתְפַרׁש ִמּנֵ יָקה. ּ ָרֵאל. ְּוַהְיינו ִאְקֵרי ְנׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ יקֹות , ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ּכְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִיּשָׁ

ִּפיהו רוָחא, ּ ָקא רוָחא ּבְ ְּלַאְדּבְ ּ ִיְתְפִריׁש ָדא ִמן ָדאְּדָלא, ּ ּ ּ.  
י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ּּכִ ָ ֵעי ָהָכא ַיִין, ּ ִתיב , ַמאי ּבָ ַיִין )ישעיה כח(ְוָהא ּכְ ּ ְוַגם ֵאֶלה ּבְ

גו ְוגֹו ה וָבֶניך)ויקרא י(ּוְכִתיב ', ּׁשָ ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ָ ַיִין ְוׁשֵ . ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ַיִין, ּ
י ִחָייא  ִּמֵייָנה ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמרַּרּבִ ּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ יב, ַּרּבִ ָּדא ִדְכּתִ  ְוַיִין )תהלים קד(, ּ

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ּמַ ִתיב, ְיׂשַ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּכִ ָ א, ּ , ִּמָיִין. ְּלֶחְדָווָתא ְדִלּבָ
יר ִמּכָֹלא ְּדַחֵדי ִלי ַיּתִ ּ ּ.  

י ְיהוָדה  ִתיב, ָאַמרַּרּבִ א ֶאת קֹולֹו ַוֵיְבך)בראשית כט(, ּכְ ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ְוִיּשָׂ ְ ַוִיּשַׁ ּ ּ ,
ָכה ה. ֲאַמאי ָקא ּבָ קוָתא ְדרוָחא ּבָ ִאְתַדּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ל, ּ א ְלִמְסּבַ ְוִאי . ּוָבָכה, ָלא ָיִכיל ִלּבָ

יָמא ִתיב, ּתֵ ֵקהו ַוִיְבּכו)בראשית לג(, ָהא ּכְ ּ ַוִיּשָׁ ּּ ֵניָנן.ּ ֵקהו,  ּתָ ֲּאַמאי ָנקוד ַוִיּשָׁ ֶּאָלא , ּּ
ָלל יה רוָחא ּכְ ק ּבֵ ְּדָלא ִאְתָדּבַ ּ ּ ִתיב, ּ יקֹות ׂשֹוֵנא)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ רֹות ְנׁשִ .  ְוַנְעּתָ

יקֹות ׂשֹוֵנא רֹות ְנׁשִ ֲחִביבוָתא. ַמאי ְוַנְעּתָ יק ּבַ ֶּאָלא ַמאן ְדָנׁשִ ּ ִּמְתָדַבק רוֵחיה , ּ ּ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ
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ר ּוֵחיהּבְ ֲחִביבוָתא, ּ יק ּבַ ְדֵביקוָתא ַדֲחִביבוָתא וַמאן ְדָלא ָנׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ְדֵביקוָתא הוא, ּ ָּלאו ּבִ ּ ,
רֹות רֹות. ֶּאָלא ְוַנְעּתָ ּסוָתא. ַמאי ַנְעּתָ יָקה, ּּגַ ַההוא ְנׁשִ ְּדָלא ָדִביק רוֵחיה ּבְ ּ ּ ּ ְוָלא . ּ

ָלל יה ּכְ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ ִתי. ּ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ יקֹות ִפיהו, בּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיּשָׁ ְּדהוא ְדֵבקוָתא רוָחא , ּ ּ ּ ּ ּ
רוָחא   .ּּבְ
ָנא ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ָאִזיל ּבְ א ּבְ ל ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ק רוָחא , ְּ ְבָיכֹול ִאְתָדּבַ ּּכִ ּ
רוָחא ִתיב, ּּבְ ְיָי)דברים ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ָכל ', ּ ְוַאּתֶ ְווֵני ְדֵביקוָתאּבְ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ ,

א ָדא ִמן ָדא ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך. ּ ַמר ִהּנֵ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ָּבְ ְ ָיַדע , ּ
ה ִדְפִריׁשוָתא הוא ֹּמׁשֶ ּ ֲעֵלנו ִמֶזה)שמות לג(ָאַמר . ּ ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ּתַ ּ ָ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ִתיב ְלֵעיָלא ִמן ָדא, ַרּבִ ַּמה ּכְ ּכוֵרי ַאְדָמְתך )שמות לה(, ּ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ּ
ית ְיָי ִביא ּבֵ ֲחֵלב ִאּמֹו' ּתָ ִדי ּבַ ל ּגְ ֶּאָלא ְדָלא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֱָאלֶהיך לא ְתַבּשֵׁ ּ

ִעָלָאה ָאה ּבְ ּתָ ְּלָעְרָבא ִמָלה ּתַ ְּדָלא ָיְנָקא ִסְטָרא ִדְלַבר, ּ ְטָר, ּ ין . ּא ְפִניָמָאהִמּסִ ַמה ּבֵ
ָּדא ִדְלַבר. ַהאי ְלַהאי ְטָרא ִדְמַסֲאָבא, ּ א, ְּוָדא ִדְלגֹו. ִּמּסִ ִסְטָרא ַקִדיׁשָ . ַמאן ִאּמֹו. ּּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחֵלב ִאּמֹו. ְּדִאְתְקֵרי ֵאם, ָּדא ּכְ ַּמאן ְדָלא , ְּדָלא ָיִניק ֵמַהאי ִסְטָרא, ּבַ
ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך, ִתיבְוָהָכא ּכְ. ְִאְצְטִריך ִָהּנֵ ה. ְ יְלָנא , ָאַמר ֹמׁשֶ ָהא ַקּבִ

ְטחֹוָנא ִמיָנך ְתְפַרׁש ִמיָנן, ְּבִ ְּדָלא ּתִ ֲעֵלנו ִמֶזה, ּ ַּוַדאי ִאם ֵאין ָפְניך הֹוְלִכים ַאל ּתַ ּ ָּ ּ .
ה ִיָוַדע ֵאיפֹוא ְוגֹו ּוַבּמֶ ּ'.  

  א''ה ע''דף קכ
י ֶאְלָעָז ְרִחימוָתא , רָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ֶאָלא ּבִ א ּבְ ִּמָלה ָדא ָלא ָקָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּ

ָרֵאל ֲהַדְייהו, ְּדִיׂשְ ּוְלִאְתַפְייָסא ּבַ ּּ ֵריה. ּ ֵעי ְלֵמיַזל ִעם ּבְ א ְדֲהָוה ּבָ ְּלַמְלּכָ ֵעי . ּ ְוָלא ּבָ
ְבָקא ֵליה ֵריה. ְּלׁשָ ֵפי ְלִמּבָ) א''ה ע''דף קכ(, ָּאָתא ּבְ א ְדֵייִזיל ּוִמְסּתָ ֵּעי ֵליה ְלַמְלּכָ ּ

ֲהֵדיה א ְוָאַמר. ּּבַ ֲהָדך, ַּאְקִדים ַמְלּכָ ְָהא ִלְגיֹון ְפָלן ֵיִזיל ּבַ ָאְרָחא, ּ ְלָבַתר . ְְלִמְנַטר ָלך ּבְ
יה ר ָלך ִמּנֵ ּמַ ָּאַמר ִאְסּתָ ִלים הוא)בארחא(, ְ ָבר ׁשְ ּ ְדָהא ָלא ּגְ ֵריה. ּ אֹו , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ּבְ

י, ֹוִתיב ָהָכאֲאָנא א ִזיל ִעּמִ ְְוָלא ִאְתְפַרׁש ִמיָנך, ּאֹו ַאּתְ ּתֵ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ ,
ַקְדִמיָתא ָאַמר ָדֶרך, ּבְ ָמְרך ּבַ ה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך ִלׁשְ ְִהּנֵ ָ ָ ֶמר . ְּ ּוְלָבַתר ָאַמר ִהּשָׁ

ֲעָתא ָאַמר ֹמׁשֶ', ִּמָפָניו ְוגֹו יה ׁשַ ִָאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו, הּּבֵ ּ'.  
ְמעֹון י ׁשִ ַהאי, ָאָתא ַרּבִ ח ְלהו ּבְ ּכַ ִפיר ָקָאַמְרּתְ, ָאַמר. ַּאׁשְ ִרי ׁשַ א . ֶּאְלָעָזר ּבְ ֲאָבל ּתָ

ה ִמִדי, ֲחֵזי ֲאַתר ָדא ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ום . ַמאי ַטֲעָמא. ְּוָלא ָאִתיב ִמָלה ָלֳקְבֵליה, ּּבַ ִּמּשׁ
יהְּדָהָכא ָל ַכח ְפִריׁשוָתא ִמּנֵ ּתְ ּא ִאׁשְ ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא. ּ י ַחְבַרָייא, ּ ְוִאית . ְּלַגּבֵ

ְּדַמְתֵני ִאיְפָכא ְוָלא ָהִכי ֵפיְרׁשוָה ַקְדָמֵאי ּּ ִפיר. ּ לון ִמֵלי ּכָֹלא ׁשַ ּכְ ְּוַכד ִיְסּתַ ּ ּ ַחד , ּ ְּוֹכָלא ּבְ
ִּמָלה ַאְמֵרי ַטֲעַמְייהו ּ.  
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הֵאיָמַתי  ִזְמָנא ְדָאַמר. ָאִתיב ֹמׁשֶ י ְלָפֶניך ַמְלָאך)שמות לג(, ּּבְ ַלְחּתִ ְ ְוׁשָ י . ָ ּוְכִתיב ּכִ
ֵָיֵלך ַמְלָאִכי ְלָפֶניך ָּסַתם ְוָלא ָפִריׁש ִמָלה, ְ ִתיב. ּ מֹוַע , ָהָכא, ְּוַעל ָדא ּכְ י ִאם ׁשָ ּכִ

ר ר ֲאַדּבֵ יָת ּכֹל ֲאׁשֶ קֹולֹו ְוָעׂשִ ַמע ּבְ ׁשְ ר . ּתִ י ֶאת אֹוְיֶביך ֲאׁשֶ ר ַדְוָקא וְכִתיב ְוָאַיְבּתִ ֲָאַדּבֵ ּ ּ
י ֶאת צֹוֲרֶריך ְלָיא, ְָוַצְרּתִ יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ׁש, ִּרּבִ יָמא ְדַתְרַווְייהו ַמְלָאך ַמּמָ ְִאי ּתֵ ּ ה ָלא ָאִתיב ָעַלְייהו, ּ , ֹּמׁשֶ
א ְּדָלא ָחָמא דוְכּתָ ּ ִזְמ. ֵאיָמַתי ָאִתיב. ּ יב ִאם ֵאין ָפְניך הֹוְלִכים ְוגֹוּבְ ָָנא ִדְכּתִ ּ ָאַמר . 'ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָלל ְדֹכָלא, ִרּבִ ּּכְ ָעא ַמְלָאָכא, ּ ה ָלא ּבָ ִתיב . ֹמׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ִאם )שמות לה(ְּדָהא ּכְ
נו ִקְרּבֵ ֵעיֶניך ֲאֹדָני ֵיֵלך ָנא ֲאֹדָני ּבְ ָּנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְ ָ.  

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ֲחֵלב ִאּמֹו, ַּהאי ְדָאַמר ִרּבִ ִדי ּבַ ל ּגְ ַבּשֵׁ יב לא ּתְ , ִּדְכּתִ
ֵעי ֵליה ֲחֵלב ָהֵאם ִמּבָ יָמא. ַמאי ִאּמֹו, ּּבַ ָרֵאל ִאּמֹו ְדִסְטָרא , ְוִאי ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ

ְמעֹון, ָלאו ָהִכי, ִּדְמָסֳאָבא י ׁשִ ַמְעָנא ְדָאַמר ִרּבִ ְּדָהא ׁשְ ֶנֶסת ִי, ּ א ּכְ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ִאיּמָ ּׂשְ
ָרֵאל ִאְתַאֲחָדא חוָלֵקיה ְדִיׂשְ ּּבְ ּ יב, ּ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ   .ַעּמֹו'  ּכִ

ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקָאַמְרּתְ, ָאַמר ִרּבִ ְלָיא. ּׁשַ ָדא ּתַ ִפיר ְוֹכָלא ָדא ּבְ א ׁשַ י ַאּבָ ְּוָהא ְדַרּבִ ּּ ּ .
א ֲחִזי ּ ְלהו ְלֵעיָלאִאָמא ִאְתַאֲחָדא, ּתָ ְּלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, ּ ּ ּוְתֵרין ִאיּנון, ּ ֲחָדא , ּ
ָמאָלא, ִליִמיָנא ך. ַוֲחָדא ִלׂשְ ְוְבִגיֵני ּכַ הֹון ִליִמיָנא, ּ ָמאָלא, ִמּנְ הֹון ִלׂשְ ְּוֻכְלהו . ּוִמּנְ ּ

ַהאי ֵא ְלָיין ּבְ א, ם''ּתַ א ַקִדיׁשָ ה, ִּאּמָ   .ְּוִאְתַאֲחָדן ּבָ
הֵאיָמַתי ְטָרא ַאֲחָרא. ּ ִאְתַאֲחָדן ּבָ ֲעָתא ְדַהאי ֵאם ָיְנָקא ִמּסִ ׁשַ א , ּּבְ ּוִמְקְדׁשָ ּ
ָאב ָלָאה, ִאְסּתְ אִרי ְלִאְתּגַ יָפא ׁשַ ּקִ יה, ְּוִחְוָיא ּתַ ְדָיא ַיְנָקא ֵמָחָלָבא ְדִאּמֵ ֵדין ּגַ ּּכְ ְוִדיִנין , ּ
ָרֵאל ַקְדִמין ְוֵאייָתא, ְּוַעל ָדא. ִמְתָעִרין ּכוִריםִּיׂשְ ֲעָתא ְדַמְייִתין ְלהו, ּן ּבִ ּוְבׁשַ ּ ְעָיין , ּ ּבַ

ָלָבן יה ּבְ ח ּבֵ ְּלֵמיַמר וְלִמְפּתַ ַחְרׁשֹוי ִאֵלין, ּ ְּדָבָעא ּבְ ַיֲעֹקב, ּ ְלָטָאה ּבְ ּוְבַזְרָעא , ְּלׁשַ
א יֵדיה, ַּקִדיׁשָ ְּוָלא ִאְתְייִהיבו ּבִ ָרֵאל ְלִסְטָרא ָדא, ּ ָרן ִיׂשְ ִתיבְו. ְּוָלא ִאְתַמּסְ , ַּעל ָדא ּכְ

ּכוֵרי ַאְדָמְתך ְוגֹו ית ּבִ ֵָראׁשִ ֲחֵלב ִאּמֹו', ּ ִדי ּבַ ל ּגְ ַבּשֵׁ , ְּוָלא ָיְנָקא ַההוא ִסְטָרא. לא ּתְ
יה ֵּמָחָלָבא ְדִאּמֵ א, ּ ָאב ַמְקְדׁשָ ְּדָהא ָלא ִיְסּתְ   .ְוִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין, ּ

ך ִגיֵני ּכַ ָחָל, ְּבְ ָרא ּבְ ׂשְ אָּלא ֵייכול ּבִ ל ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ַטר , ָּבא ּכָ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי ִמּסְ
א, ָּדא ְּדָלא ָיִהיב דוְכּתָ ּ ְְלַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְלָיא ִמְלָתא, ּ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ עֹוָבָדא , ּ ּבְ

א ין עֹוְבֵדי. ְּלַאְתֲעָרא ְלֵעיָלא, ִּדְלַתּתָ ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ  ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ַּזּכָ
ּוַמָזלֹות ַחר ְיָי)דברים יד(, ְּדָמֵריהֹון ָקֵרי ָעַלְייהו, ּ ָ וְבך ּבָ ּוְכִתיב . ִּלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה' ּ

ה ַלְיָי)דברים יד( י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ִנים )דברים יד(ּ וְכִתיב )וכלא חד מילה(ֱָאלֶהיך '  ּכִ  ּבָ
ם ַלְיָי   .'ֹוֱאלֵהיֶכם ְוג' ַאּתֶ
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  ב''ה ע''דף קכ
א ֲחִזי רו עֹוָבַדְייהו, ּתָ ׁשָ ָרֵאל ָלא ִאְתּכְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ִתיב, ּ י )ישעיה ג(, ַמה ּכְ  ַעּמִ

לו בֹו ים ָמׁשְ יו ְמעֹוֵלל ְוָנׁשִ לו בֹו ַדְייָקא. ּנֹוְגׂשָ ָּמׁשְ ָּרָזא ְדִסְפָרא ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ּבְ, ּ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ יה. ְּדׁשְ ָחן ּבֵ ּכְ ָחאן. ְּוָהִכי ַאׁשְ ּכְ ְּדָכל ַמאן ְדָאִכיל ַהאי ֵמיְכָלא , ּּתו ַאׁשְ ּ
ֲחָדא ר ּכַ ֲעָתא ֲחָדא)או(. ְּדִאְתַחּבָ ׁשַ ְסעוָדָתא ֲחָדא,  ּבְ ִעין יֹוִמין ִאְתַחְזָיא . ּאֹו ּבִ ַאְרּבְ

ְקִלפ ְדָיא ְמֻקָלָסא ּבִ ּּגַ י ִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ֹויּ ְּלַגּבֵ ּ א ְמָסֲאָבא , ּ ) ב''ה ע''דף קכ(ְּוִסַיְעּתָ

ֲהֵדיה ָעְלָמא, ִּמְתָקְרִבין ּבַ ין, ְּוָגִרים ְלַאְתֲעָרא ִדיִנין ּבְ ִּדיִנין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּ ּ.  
ִאיּנון יֹוִמין ר ּבְ ְמָתא, ְּוִאי אֹוִליד ּבַ ְטָרא ַאֲח, ּאֹוְזִפין ֵליה ִנׁשְ ְּדָלא , ָראִמּסִ

ים ְוגֹו)ויקרא יא(ּוְכִתיב . ִאְצְטִריָכא ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ֲאָבא. 'ּ ְוִהְתַקִדׁשְ , ָאֵתי ְלִאְסּתַ
ְּמָסֲאִבין ֵליה ַוַדאי יב. ּ ם)ויקרא יא(, ִּדְכּתִ ְּמָסֳאבוָתא ֲאִטיָמא ', ָחֵסר א,  ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

ָא, ִּמּכָֹלא ְּדֵלית ְרׁשו ְלִאְתַדּכְ ּ ין, ה ָהִכיּ ַאר ִזיֵני ִדְמָסֳאבוָתא ְדִמְתַדּכִ ׁשְ ּּכִ ּ ּ ֵפי , ְּותו. ּ ְּדִמְסּתָ
ן יׁשָ ַכח, ֵמֵחיָון ּבִ ּתְ ְדָיא ִאׁשְ ֵעיַנְייהו ּגַ ְּדָהא ּבְ ְזָקא, ּ ְּדָהא ֻצְלָמא ְדַבר ָנׁש , ְוָיִכיל ְלַאּתְ ּ

יה   .ִּאְתֲעָבר ִמּנֵ
י ֵייָסא ֵרי ְלֵמיַכל ְלַתְרְנגֹו, ַרּבִ ָחָלָבאׁשָ ְגִביָנה אֹו ּבְ ְמעֹון ָאִסיר . ָלא ּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

ין יׁשִ ָּלך ְדָלא ָיִהיב ִאיִניׁש ִפְתָחא ְלִזיִנין ּבִ ּ ְֵלך ֵלך ַאְמִרין ְנִזיָרא. ְ ְסחֹור ְסחֹור , ְ
ְקַרב ַּוַדאי ָאִסיר ָלך הוא. ְלַכְרָמא ָלא ּתִ יה, ְּ ְּדחוְמָרא ִאית ּבֵ ּ ְבִעיָרא ַלּשְׁ, ּ . ִחיָטהּכִ
ֵרי ַהאי ּוַמאן ְדׁשָ ִתיב , ּ ִזיִרים ָיִין)עמוס ב(ַמה ּכְ קו ֶאת ַהּנְ ׁשְ ֵרי ַהאי, ּ ַוּתַ , ַּמאן ְדׁשָ
ֵרי ַהאי ַמָאן ְדׁשָ ל ּתֹוֵעָבה)דברים יד(ּוְכִתיב . ּּכְ ל,  ֹלא ֹתאַכל ּכָ   .ְּלַאְכָלָלא ּכָֹלא, ּכָ

אָנא ָמה ָזכו ָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ, ּתָ ּּבְ ִזיבו ֵמִאיּנון ִנְסיֹוֵני, ֵאל ַוֲעַזְרָיהּ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ֶּאָלא , ּ
ֵמיְכֵליהֹון ֲאבו ּבְ ִגין ְדָלא ִאְסּתָ ּּבְ י ְיהוָדה. ּ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ם ָדִנֵיאל ַעל )דניאל א(ּכְ ּ ַוָיׂשֶ ּ

ֶלך ְוגֹו ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לא ִיְתּגָ ְסִתיָמא ְד. 'ְִלּבֹו ֲאׁשֶ ֵמיְכָלא , ַמְתִניִתיןְּוָתאָנא ּבִ
ע ְּדַההוא ָרׁשָ ָרא, ּ ׂשְ ָחָלָבא ֲהָוה וְגִביָנה ִעם ּבִ ָרא ּבְ ׂשְ ר ֵמיְכָלן ַאֲחָרִנין, ּּבִ ְוָדא ָסִליק , ּבַ
ָפתֹוֵריה ֵּליה ּבְ ָכל יֹוָמא, ּ   .ּבְ

ר ֵמַהאי ּמַ ד ָרמו ָיֵתיה ְלגוָבא ְדַאְרָייָווָתא, ְּוָדִנֵיאל ְדִאְסּתָ ּּכַ ּ ּ ּתְ, ּ צוְלָמא ִאׁשְ ִּלים ּבְ
ְּדָמאֵריה ֵני , ּ ּ צוְלֵמיה ְלצוְלָמא ַאֲחָרא)א''א ע''בראשית קצ(ְוָלא ׁשָ ּ ְּוַעל ָדא ַדֲחלו , ּ ּ ּ

יה לוהו, ַּאְרָייָווָתא ִמּנֵ ְּוָלא ַחּבְ ע. ּ יה, ְּוַההוא ָרׁשָ ֲעָתא ְדַמְלכוָתא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ָרא ֲהָוה)דניאל ד( יה, ּ ָמדֹוֵריה ְוִעם ֵחיַות ּבָ ַּאְעֵדי צוְלָמא ְדַאְנפֹוי ִמּנֵ ּ ּ ּוֵמַההוא יֹוָמא, ּּ ּ ,

ָּלא ִאְתָחֵזי צוְלֵמיה ּצוְלָמא ְדַבר ָנׁש, ּ ִעיָרא ְדָאֵתי. ּ ּצוְלָמא , ִּאְתָחֵזי ֵליה, ְּוָכל ּבְ
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ְּדִזיֵניה ְּונוְקֵביה, ּ ְלהו, ּ ַּוֲהוו ַאְתָיין ָעֵליה ּכֻ ּ ה ִזְמִנין , ּּ ָראּוְבַכּמָ , ֲּהוֹו ַאְכִלין ֵליה ֵחיָות ּבָ
א ָעֵליה ַזר ַהאי עֹוְנׁשָ ר ְדִאְתּגְ ּּבַ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָלִכים ִיְתַקָלס)חבקוק א(, ּּבְ ּמְ ּ ְוהוא ּבַ ִגין , ּ ּבְ

ך יה, ְּכַ ּּכָֹלא ִיְתַקְלסו ּבֵ ּ ּ ל ַההוא ִזְמָנא, ּ   .ּּכָ
א ֲחִזי ִתיב, ּתָ ל ּ וְלִמְקַצת ָיִמ)דניאל א(, ַמה ּכְ ָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב ִמּכָ ים ֲעׂשָ

ֶלך ג ַהּמֶ ְַהְיָלִדים ָהאֹוְכִלים ֶאת ַפת ּבַ ְּדצוְלָמא ְדָמאֵריהֹון ָלא , ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב. ּ ּ ּ
הֹון ַּאְעִדיאו ִמּנְ ּוֵמַאֲחִרֵני ַאְעִדיאו, ּ ּ ִרים ַהאי. ּ ִגיעוֵלי. ַמאן ּגָ ֲעלו ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ 

ָרֵאל. ֵמיְכֵליהֹון ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ְהיון ִלי, ּ י ֹקֶדׁש ּתִ  )שמות כד(. ְּוַאְנׁשֵ
ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי ה ָאַמר. 'ְוגֹו' ְוֶאל ֹמׁשֶ ָּדא .  ַמאן ָאַמר)א''א ע''קל(, ְוֶאל ֹמׁשֶ

א ִכיְנּתָ יב', ֲּעֵלה ֶאל ְיָי. ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים ְוגֹו)שמות יט(, ּּכְ א ''ס(. 'ּ וֹמׁשֶ

ל ָדא)'ויקרא אליו יי הֹון ַקָיים, ּ ֲאַמאי ּכָ ְּלַקְייָמא ִעּמְ ִגין ְדָהא ִאְתְפָרעו, ּ ּּבְ ַּמה ְדָלא , ּּ
ְצַרִים ָזרו, ָּנְפקו ָהִכי ִמּמִ ְּדִאְתּגְ ְּוָלא ִאְתְפָרעו, ּ ְּוָעאלו , ּעוּ ְוָהָכא ָהא ִאְתְפָר)א''ע' מ(, ּ

ְבִרית ַקָייָמא יב, ּּבִ ָפט)שמות טו(, ִּדְכּתִ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ הו. ּ ם ִנּסָ ַּדְייָקא ְוׁשָ ַהאי , ּ ּבְ
א הו, ָּאת ַקִדיׁשָ ְלָייא ּבְ ְּדִאְתּגַ הו, ּ ְּוָהָכא ִאְתַקָיים ּבְ ִזיָרה ְדַקָייָמא, ּ ה ּגְ ַּעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ,

יב ה ֶאת ַהָדם ַוִיְזֹרק ַעל ָהָעם ְוגֹוַּוִיּקַ, ִּדְכּתִ ּח ֹמׁשֶ ּ'.  
יב י ִיְצָחק ַמאי ִדְכּתִ ַח, ָּאַמר ִרּבִ ְזּבֵ ִתיב, ַּוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהּמִ ַח ָלא ּכְ ְזּבֵ ּמִ ֶּאָלא , ּבַ

ַח ַדְייָקא ְזּבֵ ֲחִויֶתם ֵמָרֹחק. ַּעל ַהּמִ ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ֵמָרֹחק, ְוִהׁשְ  )מיה לאיר(ּכְ
ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק)שמות ב(, ּוְכִתיב. ִנְרָאה ִלי' ֵמָרחֹוק ְיָי ַתּצַ א.  ַוּתֵ י ַאּבָ אֵני ִרּבִ , ּתָ

ְפִגימוָתא ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ֲעָתא, ּּ ּוֵביה ׁשַ א, ּ חוָלָקא ַקִדיׁשָ יר ּבְ ָרֵאל ַיּתִ ָּזכו ִיׂשְ ּ ְּוָגְזרו , ּ
א  קוְדׁשָ א ּבְ ַּקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ִריך הואּ ּּבְ ְ.  

  א''ו ע''דף קכ
ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי א. ַמאי ַטְעָמא. 'ְוֶאל ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ִליק , ָּאְמָרה ֵליה ׁשְ ִאְסּתְ

ָרֵאל, ְּלֵעיָלא ֵלימוָתא ַעל ְיָדך, ְּדָהא ֲאָנא ְוִיׂשְ ׁשְ ֲחָדא ּבִ ף ּכַ ּתֵ ּתַ ְִנׁשְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ַעד , ּ
ח. ָהָכא ִתיב ַוִיּקַ ה ֲחִצי ַהָדם ְוגֹוַּמה ּכְ ָּפַלג ֵליה ִלְתֵרין', ּ ֹמׁשֶ , ֲּחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ָהָעם. ּ

ַח) א''ו ע''דף קכ(ַּוֲחִצי ַהָדם ָזַרק  ְזּבֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַעל ַהּמִ ִרית , ּוְכִתיב. ּּכְ ה ַדם ַהּבְ ִּהּנִ
ַרת ְיָי ר ּכָ ֶכם' ֲאׁשֶ ֹנת. ִעּמָ ַאּגָ ם ּבָ ַנת, ַּוָיׂשֶ ַאּגָ ִתיבּבָ יב. ו''ָחֵסר ָוא,  ּכְ ָמה ִדְכּתִ שיר (, ּּכְ

ֶזג)השירים ז ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ְרֵרך ַאַגן ַהּסַ ה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי)שמות כד(. ְ ׁשָ ׁש ֹמׁשֶ ', ּ ְוִנּגַ
ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ְּדהוא ּבִ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָר. ָּזָכה ְלָמה ְדָלא ָזָכה ּבַ ֵאל ִיׂשְ

א ּתָ ֲעָתא, ָּזכו ַהׁשְ ַּמה ְדָלא ָזכו ַעד ַהִהיא ׁשַ ֲעָתא. ּ ִּאְתְקָיימו, ְוַהִהיא ׁשַ ִקיוָמא , ּ ּּבְ ּ
א ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ א. ּ יַנְייהו ַמְקְדׁשָ רו ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּשָׂ ֲעָתא ִאְתּבַ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ)שמות כה( תֹוָכםּ י ּבְ ָרֵאל )שמות כד(. ַכְנּתִ ּ ַוִיְראו ֶאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ
ִפיר ְוגֹו ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ י ְיהוָדה ָפַתח. 'ְּוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ַּרּבִ  ֹזאת )שיר השירים ז(, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ּקֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר ְוגֹו א ּבְ', ְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ֲחִביָבה ּכְ ּמָ ִּריך הואּּכַ ְּדָלא , ְ
יה א ִמּנִ ִּמְתָפְרׁשָ ָמר, ּ ַהאי ּתָ א ְלָעְלִמין, ּכְ ְּדָלא ָפִריׁש ְדַכר ִמן נוְקּבָ ּ  )ב''ז ע''ל(ְוָלא , ּּ

ָלא ָדא, ָסִליק ָּדא ּבְ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ִריך הוא, ְּכַ א ּבְ א ְמקוְדׁשָ ָּלא ִמְתָפְרׁשָ ְּ ּ.  
א ֲחִזי ֲעָתא ְדָנָד, ּתָ ׁשַ ּב ַוֲאִביהוא ָחמוּּבְ ְבִעין ָסִבין, ּ הו. ְוׁשִ ִתיב ּבְ ַּוִיְראו ֶאת . ַּמה ּכְ ּ

ָרֵאל א. ֱאלֵהי ִיׂשְ ִכיְנּתָ ֵלי ָעַלְייהו ׁשְ ְּדִאְתּגְ י יֹוִסי ַאְמֵרי. ּ י ְיהוָדה ְוַרּבִ . ֶּאת ַדְייָקא, ַּרּבִ
ַגֵויה. ּהוא ֵמָרחֹוק, ְוָדא ֶאת ֶּאת ְלַאְכְלָלא ַמה ִדי ּבְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמרַר ִתיב , ּבִ ָרֵאל )יחזקאל י(ְוָהא ּכְ ַחת ֱאלֵהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ָבר ְנַהר ּכְ ַּמאן ַחָיה ָדא, ּבִ י ִחָייא. ּ י יֹוִסי ָאַמר ַרּבִ י, ָּאַמר ִרּבִ ַּחָיה זוְטַרּתִ ְּוִכי ִאית ַחָיה . ּ

י י. ִאין, ּזוְטַרּתִ ַּחָיה זוְטַרּתִ ַּחָיה ִעָלָאהְו, ּ ְּוַחָיה זוְטָרא . ּ י)ב''א ע''בראשית י(ּ ּ ְדזוַטְרּתִ ּ.  
ָרֵאל ַּוִיְראו ֶאת ֱאלֵהי ִיׂשְ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ַּדְייָקא, ּ ה ִלְבַנת . ּּכְ ַמֲעׂשֵ ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ

ִפיר ֵחזו ֶאֶבן ָטָבא, ַּהּסַ ִריך הוא ְלִמְבֵני ַמְקְד, ּּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ אְּ יב, ׁשָ ישעיה (, ִּדְכּתִ

ִפיִרים)נד ּסַ יך ּבַ ּ ויַסְדּתִ ָרֵאל)שמות כד(. ְ ֵני ִיׂשְ ָּדא ָנָדב ַוֲאִביהוא,  ְוֶאל ֲאִציֵלי ּבְ לא . ּ
ַלח ָידֹו י יֹוִסי ָאַמר. ְּוָלא ִאְתֲעָנׁשו ָהָכא, ְּדָסִליק לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא, ׁשָ ִּמָלה ָדא, ַרּבִ ּ ,

ָבָחא ִדְלהֹו ּתו ְדָזנו ֵעיֵניהֹון, ןִּלׁשְ יב ַויֹאְכלו ַוִיׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּּ ִהירו ָדא, ּ ִּמּנְ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ , ַּרּבִ
ֲּאִכיָלה ַוָדִאית ָאְכלו ְרַמְייהו, ּ ְּוָזנו ּגַ רו ְלֵעיָלא, ּ ְּוָהָכא ִאְתְקׁשָ ִּאי ָלא ְדָסטו אֹוְרַחְייהו , ּ ּ ּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְלָבַתר   .ּּכְ
ָרֵאל, י ֶאְלָעָזרָאַמר ַרּבִ ַּוֲאִפילו ִיׂשְ רו, ּ ׁשָ ֲעָתא ִאְתּכְ ַהִהיא ׁשַ הו , ּּבְ ַרת ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ

א ִכיְנּתָ ַחד ִזְמָנא ֲהָוה, ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ְּוָדא ַקָייָמא. ׁשְ ֲעָתא ָלא . ּבְ ַהִהיא ׁשַ ָרֵאל ּכְ ְוִיׂשְ
ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ָּחמו ְלָעְלִמין ין , ּ נֹויַזּמִ ָלָאה ַעל ּבְ ִריך הוא ְלִאְתּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּוְלֵמחֵמי , ְּ

ֵעיָנא ּּכָֹלא ְיָקָרא ִדיֵליה ֵעיָנא ּבְ ּ יב , ּ ׁשוב ְיָי)ישעיה נב(ִּדְכּתִ ַעִין ִיְראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ . ִּציֹון' ּ
בֹוד ְיָי)ישעיה מ(, ּוְכִתיב ר ַיְחָדו וגֹו'  וִנְגָלה ּכְ ׂשָ ּוָראו ָכל ּבָ ּ'.  

  פרשת תרומה
  ב''ו ע''דף קכ

ר ְיָי)שמות כה( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ רוָמה ֵמֵאת . ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ּ ּ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ְוגֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּּכָ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ַּרּבִ ַחר לֹו ָיה )תהלים קלה(, ּ י ַיֲעֹקב ּבָ ּ ּכִ

ָרֵאל ִל ִריך הוא, ְּסגוָלתֹוִיׂשְ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּמָ ּּכַ הו, ְּ ְּדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ,
הו ָקא ּבְ ּוָבָעא ְלִאְתַדּבְ ּ הֹון, ּ ָרא ִעּמְ ָעְלָמא. ּוְלִאְתְקּשְׁ א ְיִחיָדִאי ּבְ , ְוָעִביד ְלהֹון ַעּמָ

יב ָרֵאל ּג)שמואל ב ז(, ִּדְכּתִ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ָאֶרץּ יה, ֹוי ֶאָחד ּבָ ְּוִאיּנון ִאְתְרעו ּבֵ ּ ּ ,
יה ָרן ּבֵ ַחר לֹו ָיה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְתַקּשְׁ י ַיֲעֹקב ּבָ דברים () ב''ו ע''דף קכ(ּוְכִתיב . ּּכִ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ
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י ֵחֶלק ְיָי)לכ ין ׁשוְלָטִנין ַרְבְרָבן ְמָמָנן ָעַלְייהו. ַעּמֹו'  ּכִ ַאר ַעּמִ ְּוָיַהב ִלׁשְ ּהוא ָנִטיל ְו, ּ
ָרֵאל ְּלחוָלֵקיה ִיׂשְ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ָרה )שיר השירים ו(, ַּרּבִ ַחר ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ּ ִמי ֹזאת ַהּנִ
לֹות ְדּגָ ּנִ ה ֲאיוָמה ּכַ ַחּמָ ֲחָדא, ִמי ֹזאת. ּּכַ ָרן ּכַ ְּוָדא הוא , ָּרָזא ִדְתֵרין ָעְלִמין ִמְתַחּבְ

א ִעָלָאה ְלֵעיָלא)א''א ע''בראשית ל(ָהא : י''ִמ. םעֹוָלם ְועֹוָל ּ אֹוִקיְמָנא ַדְרּגָ ּ ירוָתא , ּ ּׁשֵ
א ֶאְלּתָ ׁשְ ְּדַקְייָמא ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , י''ְוִאְקֵרי ִמ, ּ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו )ישעיה מ(ּכְ ּ ׂשְ ּ ּ

א: ת''ֹזא. ִּמי ָבָרא ֵאֶלה ָאה ְלַתּתָ ּתָ א ּתַ ָאהָעְל, ַּדְרּגָ ּתָ ֵרין ָעְלִמין , ְּוַתְרַווְייהו. ָמא ּתַ ּתְ
ִחּבוָרא ֲחָדא ֲחָדא, ּּבְ וָרא ֲחָדא ּכַ ִקּשׁ   .ּּבְ
ָקָפה ׁשְ ֲחָדא: ַהּנִ ְרַווְייהו ּכַ ָרן ּתַ ד ִמְתַחּבְ ַחר. ּּכַ מֹו ׁשָ ֲחרוָתא ְלַאְנָהָרא : ּכְ ְעָייא ׁשַ ד ּבַ ּּכַ

ִסיֲהָרא ד , ּוְלָבַתר ִאְתְנִהיר ּכְ א)כניש(ּכַ ְמׁשָ ה ְנִהירו ְדׁשִ ַטׁש ּבָ ּ ּבָ ּ א. ּ ְמׁשָ ׁשִ ד , ּוְלָבַתר ּכְ ּכַ
ִלימו ׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ יָפא: ֲּאיוָמה. ּ ּקִ ָנא ַעל ּכָֹלא, ּתַ ִדין ִאית ָלה . ְּלַאּגָ ְּדָהא ּכְ ּ

ִלימו וְתִקיפו ּׁשְ ּ ד ֵחיָלא, ּ   .ְלֶמְעּבַ
ֵליָמאַעל ְיָד, ְּוַנְטָלא ֵחיָלא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ֲחָדא, ּא ְדַיֲעֹקב ׁשְ ר לֹון ּכַ ר . ְּדִחּבֵ ִחּבֵ

ֲחָדא ְלֵעיָלא א. ּלֹון ּכַ ֲחָדא ְלַתּתָ ר לֹון ּכַ ן ַנְפקו. ְוִחּבֵ ּמָ ּוִמּתַ ין, ּ ָבִטין ַקִדיׁשִ ֵריַסר ׁשְ , ּּתְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִלים. ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ַּיֲעֹקב ְדֲהָוה ׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא,ָּאִעיל ְרִחימו ּבִ . ּ ּכְ

א ֵדין ְמַגִלין ֶעְרָיין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ְדַעְבִדין ּכְ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ּׁשְ ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ּ ִרים ְדָבבו ּבִ ּּגָ ּ ,
ְּוָגִרים ִפרוָדא ח ִלְצרֹו)ויקרא יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּקַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה לא ּתִ , ר''ּ ְוִאּשָׁ
ְּדִאְתָעֵבידו  ָּמאֵרי ְדָבבו ָדא ְלָדאּ ּ ּ.  

יָמא  ֲאחֹוָתה)בראשית ל(ְוִאי ּתֵ א ָרֵחל ּבַ ַקּנֵ ָאה. ּ ַוּתְ ּתָ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ָעְלָמא ּתַ ּ ּ ,
ה ָלאו ִאיהו יאוְבּתֵ ל ּתִ ּּכָ ּ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ִגין ְלֶמיֱהֵוי ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּוְלֵמיַרת , ּּ

ָהא ּדוְכּתָ דוְכּתָ. ּ , ְוָהָכא ִקְנַאת סֹוְפִרין, א ַאֲחָרא ִקְנַאת סֹוְפִרים ַאְסִגיַאת ָחְכְמָתאּּבְ
ִגין ְדִאית  יכו ְדָחְכְמָתא ,  ֵסֶפר ְוֵסֶפר)ב''ז ע''קל(ּּבְ יאו ְמׁשִ ַּאְסּגִ ּ ְייהו)עלאה(ּ א ''נ(. ּ ְלַגּבַ

  )'ועל דא יעקב אשלים כו
ל ָדא ִלי, ְּוִעם ּכָ ֲּאִפילו ַיֲעֹקב ָלא ַאׁשְ ְדָקא ֲחֵזיּ ְייהו ּכַ ֵני ָעְלָמא. ּם ְלַגּבַ ַאר ּבְ , ׁשְ

ְרִמין ְדָבבו ּּגַ ְּוַגְרִמין ִפרוָדא, ּ ּוְמַגִלין ֶעְרָיין ְדֹכָלא, ּ ּּ א, ּ ֶּעְרָיין ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבָרָזא ָדא . ּ ּ
ֶּעְרָיין ְדִאיָמא וְבָרָתא, ִּאית ָרָזא ְדֶעְרָיין ָרָזא ֲחָדא, ּ , ּ ֹזאת ִאְתְקרון ֲאְחָתןִמי. ְּוֹכָלא ּבְ

ַאְחָוה וִבְרִחימו ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּוְבִחּבוָרא ִדְרעוָתא, ּ ּ ּ ְּוִאְקרון ִאָמא וְבָרָתא. ּ ַּמאן ְדַגֵלי . ּ ּ
ֵּלית ֵליה חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲעָרַייְתהֹון ּ ְמֵהיָמנוָתא, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י ַיֲע, ּתָ ַחר לֹו ָיהּכִ ָּרָזא ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ֹּקב ּבָ ִלים. ּ יָון ְדַאׁשְ ְוִאְקֵרי , ּּכֵ
ָרֵאל ֵדין ִלְסֻגָלתֹו, ִיׂשְ ָכל ִסְטִרין, ּּכְ א, ָּנִטיל ּכָֹלא ּבְ , ְּוָנִטיל ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ְלַתּתָ

ֹכָלא ִלים ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
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ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ָעְלָמאְּדַכד , ָהא ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ְגִליפֹוי , ְּ ִליף ּבִ ּגְ
ְּדָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ָרִזין ִעָלִאין, ּ א, ּּגֹו ְטִהיִרין ּבְ ָרָזא , ְּוָגִליף ְלֵעיָלא ְוָגִליף ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּבְ

א ידו, ֲחָדא ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדִגלוֵפי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ַאְתוֹוי, ד''ּ ִליט ּבְ אְּדׁשָ ּוְבָרָזא ָדא . ּ ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ
ְכָללו ָעְלִמין ּתַ ָאה, ִּאׁשְ ּתָ   .ָּעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ

ָרָזא ְדָאת י ְכַלל ּבְ ּתַ ָּעְלָמא ִעָלָאה ִאׁשְ ְּנקוָדה ִעָלָאה ַקְדָמָאה', ּ ְּדָנְפָקא ִמּגֹו , ּ
ְּדָסִתים ְוָגִניז ְדָלא ְיִדיַע ְּוָלא ַקְייָמא ְלִמְנַד, ּ ַלל, עּ ְּסִליקו ְדָרָזא ְדֵאין , ְוָלא ִאְתְייָדע ּכְ ּ

ּוִמּגֹו ְסִתימו ָדא, סֹוף ּ ָּנִהיר ְנִהירו ַחד ָדִקיק ְוָסִתים, ּ ָלָלא ְדָכל , ּ ַגֵויה ּכְ ִליל ּבְ ּּכָ ּ ּ
ּוְבַההוא ְנִהירו ָסִתים. ְנהֹוִרין ּ ַטׁש, ּ יה ַמאן ְדָלא ּבָ ַטׁש ּבֵ ּּבָ יה ַמאן ְדָל. ּ ָּנִהיר ּבֵ . א ָנִהירּ
ַּאִפיק ַחד ְנִהירו, ּוְכֵדין ְּדִאיהו ִעדוָנא ְלִעדוָנא, ּ ּ ּ ּ ּ ָעא, ּ ְעׁשְ ּתַ ָזא ְנִהירו , ְלִאׁשְ ּנְ ְּלִאְתּגַ
גֹו ַההוא ְנִהירו, ָּדִקיק ְּוָסִתים ּבְ ּ.  

ְּוַההוא ְנִהירו ְדִאיהו ִעדוָנא ְלִעדוָנא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתָקָיימו , ָסִתים, ּ ְכָללו  ְוִאׁשְ)א אתרקימו''נ(ּ ּּתָ
יִמין ית ְרׁשִ יה ׁשִ ָזא, ְּדָלא ְיִדיָען, ּּבֵ ּנְ ד ָעאל ְלִאְתּגַ ר ְלַההוא ְנהֹוָרא ָדִקיק ּכַ ּּבַ ִּעדוָנא , ּ ּ

ְנִהירו ִעדוָנא ָנִהיר ּבִ ּּבְ ּ ּ.  
יָפא ִני ְוַתּקִ ְּוַהאי ְנִהירו ְדָנַפק ִמּגֹו ְנִהירו ָדִקיק ִאיהו ְדִחיָלא ְוֵאְמּתָ ּ ּ ּ ּ ּ  

ט ַהאי ְוִאְתָעִביד ָעְלָמא ֲחָדא, ְיֵתיָרא ָעְלָמא ְסִתיָמא . ְּדָנִהיר ְלָכל ָעְלִמין, ְּוִאְתָפּשַׁ
ָלל ית ִרּבֹוא ֶאֶלף, ְּדָלא ְיִדיַע ּכְ ּוְבַגֵויה ַדְייִרין ׁשִ ּ ּ יְרָיין , ּ ְּדִאיּנון ַדְייִרין ְוֵחיִלין וַמׁשְ ּ ּ ּ

  .ִּעָלִאין

  א''ז ע''דף קכ
ֵדין  ֲחָדא ּכְ ְכָללו ּכַ ּתָ ְּוֵכיָון ְדַאִפיק לֹון ְוִאׁשְ ִּאיהו ִחּבוָרא ֲחָדא) א''ז ע''דף קכ(ּּ ְּוִאיּנון . ּ

ַההוא ָעְלָמא ְסִתיָמא, ו''ָּרָזא ְדָאת וי ר ּבְ ְּדִאְתַחּבָ ִתיב)כאן חסר(, ּ  )תהלים קלה(, ּ וְכֵדין ּכְ
ַחר לֹו ָיה י ַיֲעֹקב ּבָ ד ָנִפיק ו. ּּכִ ְכָלל ִמּגֹו ָי, ו''יּכַ ּתַ ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו, ּה''ְוִאׁשְ ֵדין ִיׂשְ   .ּּכְ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ָּלא ִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלַסְלָקא ָהִכי, ׁשְ ֶּאָלא ִלְסֻגָלתֹו, ּ ֲאָתר , ּ
ְּדָנִטיל ְוָכִניׁש ּכָֹלא א. ּ א ְלַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ַדְרּגָ ּוִמּגֹו ָדא, ּ ְסִתימו , ּיָלאַנְטִלין ְלֵע, ּ ּּבִ

ִּדְרעו ְלָיא, ּ ִאְתּגַ ָמה ְדָנִטיל ַיֲעֹקב, ֲאָבל ָלא ּבְ רוָמה, ּּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ּ .
רוָמה)שמות כה( )א''ו ע''עליו לקמן דף קמ' עי. 'ספר הבהיר השייך כאן סימן ג( ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ .

י ְיהוָדה ָפַתח ַּרּבִ ך  )תהלים לא(, ּ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ ּ
ֵני ָאָדם ַמר. ֶנֶגד ּבְ ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ָּהא אוְקמוָה ּבוִציָנא , ֲּאָבל ָרָזא ָדא. ּ ּ ּ

א   .ּּגֹו ָרִזין ִעָלִאין, ַּקִדיׁשָ
א ִעָלָאה ַּדְרּגָ ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא , ּ ּ ָאה. י''ִאְקֵרי ִמ, ִּעָלָאהּ ּתָ א ּתַ ְּדִאיהו ָרָזא , ַּדְרּגָ ּ
ָאה ּתַ ְקֵרי ַמ, ְוָתֵניָנן. ה''ִאְקֵרי ַמ, ְּדָעְלָמא ּתַ ין , ּה ֶאָלא ֵמָאה''ַאל ּתִ ִגין ְדָכל ַדְרּגִ ּּבְ ּ

ְלמוְתהֹון ָהָכא ִאיּנון ַאׁשְ ִּעָלִאין ּבְ ּ ּ.  
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ךֶּאָלא ַאף ַע. ה''ּּתו ֲאַמאי ִאְקֵרי ַמ יכו ִעָלָאה ִאְתְמׁשַ ב ִדְמׁשִ ְל ּגַ ּ ּ ְלָיא , ּ ָלא ִאְתּגַ
ִלים ָהָכא ּתְ ין, ַּעד ְדִאׁשְ ְּדִאיהו ֲאָתר סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ כוָתא ְדֹכָלא, ּ ּסֹוָפא ְדַאְמׁשָ ּ ּ ּ ,

ְלָיא ִאְתּגַ יר ִמּכָֹלא. ְּוַקְייָמא ּבְ ְלָיא ַיּתִ ב ְדִאְתּגַ ְּוַאף ַעל ּגַ ַמה . ה''ַמ, ֵאָלאַּקְייָמא ִלׁשְ, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ָיַדְעּתְ)ב''ע' בראשית ב(ַמה , ָחִמית ל )דברים ד(ּכְ י לא ְרִאיֶתם ּכָ  ּכִ

מוָנה   .ּּתְ
ך ְוְבִגין ּכַ ַָרב טוְבך, ָמה, ּ ָּדא ִאיהו ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַרב טוב, ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ִגין ְדַהאי ִאיהו ַרב טובּ ְוַרב טוב ְל)ישעיה סג(ָאֵמר  ָרֵאל ּבְ ֵּבית ִיׂשְ ּ , אֹור ַקְדָמָאה. ּ
ֲחָדא, ִאְקֵרי טֹוב ְסָתם א ּכַ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָהָכא ּכְ ר ָצַפְנּתָ. ּ ִניז, ֲאׁשֶ , ְּדַהאי ִאְתּגְ

ַגְווָנא ְדאֹור ַקְדָמָאה ר, ּּכְ ִניז ְוִאְתָטּמַ ּו אוָמנוָתא ְדֹכָלאְּדָהָכא ִאיה: ָּפַעְלּתָ. ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ,
ּאוָמנוָתא ְדָכל ָעְלָמא ּ ָמִתין ְורוִחין, ּ ּאוָמנוָתא ְדִנׁשְ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ָרָזא ָדא ָעִביד קוְדׁשָ ְּבְ ּ ּ

ּהוא אוָמנוָתא ְדָכל ָעְלָמא ּ ּ ַמִים )בראשית א(ְּוָרָזא ָדא , ּ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ
ָרָזא. ְוֵאת ָהָאֶרץ ֵניּבְ ָנא ְוִאְתּבְ ּכְ ִדיוְקָנא ְדָעְלָמא , ּ ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּּ

ִּדְלֵעיָלא ָאה, ּ ּתָ ּוְבִדיוְקָנא ְדָעְלָמא ּתַ ּ רוָמה, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ . ִלי. ּ
רוָמה ין. ּּתְ ֵרין ַדְרּגִ ְּדִאיּנון ַחד, ּּתְ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ רוָמה ְוגֹו)שמות כה(. ְּדִמְתַחּבְ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ' .

י יֹוִסי א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ חֹות ִאיָלֵני, ֲהוֹו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד, ַרּבִ , ּתְ
א ְדִגּנֹוָסר י ַיּמָ ּבֵ ִבְקָעָתא ּגַ ְמעֹון. ּּבְ י ׁשִ ה ָיֶאה ִצָלא ָדא, ָאַמר ַרּבִ ּמָ ּּכַ א ֲעָלן ִמּגֹו ְּדַחְפָי, ּ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִאיָלֵני ַּוֲאָנן ְצִריִכין ְלַאְעְטָרא ַהאי ֲאָתר ּבְ ּּ.  
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 ] בשנה134יום [סדר הלימוד ליום טז שבט 
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ לֹמה ֵמֲעֵצי )שיר השירים ג(, ָּפַתח ַרּבִ ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְ ַאִפְריֹון ָעׂשָ ּ

ַמרַהאי ְקָרא . ַּהְלָבנֹון א, ֲּאָבל ַאִפְריֹון, ָּהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ְוִאּתְ ָּדא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ּ ,
ַגְווָנא ְדֵהיָכָלא ִעָלָאה ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ִריך הוא ָקָרא ֵליה ּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּדִאיהו , ְּ ּ

ָּנַטע ֵליה ַלֲהָנָאֵתיה ְעׁשְ, ּ ּתַ ְּוִכּסוָפא ִדיֵליה ְלִאׁשְ ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָייאּ יה ּגֹו ִאיּנון ִנׁשְ ָּעא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,
ַגֵויה יִמין ּבְ ְלהו ַקְייִמין וְרׁשִ ן ּכֻ ּמָ ְּדּתַ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ָמִתין ְדֵלית לֹון ּגוָפא ּבְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ,

ן ּמָ ְלהו ַסְלִקין וִמְתַעְטָרן ּתַ ּּכֻ ּ ּּ ין ְלֵמחֵמי, ּ ְּוִאית לֹון דוְכּתִ ָגא ּגֹו ִעּנוָגא ִעָלָאה ְלִאְתַע, ּ ּּנְ ּ
ּסוִפין ְדַנֲהֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא . ' ֹנַעם ְיָי)ב''ז ע''מקץ קצ(ְּדִאְקֵרי  ל ּכִ ן ִאְתַמְלָיין ִמּכָ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ

  .ַּדְכָיא
ִניָזא: ֲאַפְרְסמֹון ָּדא ֵהיָכָלא ִעָלָאה ְטִמיָרא ּגְ א: ַּאִפְריֹון. ּ ָּדא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ית ְּדֵל, ּ

יה ְסָמך ְּבֵ ִמיך , ּ ְַעד ְדִאְסּתְ ך ָאת ָסֶמך ִאיהו . ּ ִמּגֹו ֵהיָכָלא ִעָלָאה)א דאתמשך''נ(ּ ּוְבִגין ּכַ ְּ ְ

ָכל ִסְטרֹוי ַגְווָנא ָדא ָאת ס, ָסִתים ּבְ   . ְסִתיָמא)ם''א מ''ס(' ּּכְ
ין ַהאי ְלַהאי ַגֵוי. ַמה ּבֵ ִניז ּבְ ֲעָתא ְדָסִתים ְוִאְתּגְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ  ְנהֹוָרא )א נקודה''נ(ּגֹו , ּהּ

ִּעָלָאה ְלֵעיָלא ֵדין ִאיִהי ַקְייָמא, ּ ִדיוְקָנא , ּּכְ ּּבְ ַגִויה)א דא''נ(ּ ּ ְדָאת ָסֶמך ָסִתים ּבְ ּ ְּ ,
יה ִניז ּבֵ ֲעָתא ְדַהְדָרא ְוָיְתָבא ְרִביָעא ַעל . ּ ְלֵעיָלא)א''פ ע''עיין ק(ְּלַסְלָקא , ְּוִאְתּגְ ּוְבׁשַ ּ

ִנין ְלַת א ְלַיְנָקא לֹוןּבְ ִדיוְקָנא ְדָאת מ, ּתָ ֵדין ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ּּכְ ּ ּ ְרִביָעא ְסִתיָמא ְלגֹו ' ּ
ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא   .ַּאְרּבַ

  ב''ז ע''דף קכ
ָּדא ִאיהו , ְּוַעל ָדא ְּוָדא הוא ַאִפְריֹון, ֲאַפְרְסמֹון) ב''ז ע''דף קכ(ּ ֵרין ַאְתָוון . ּ ּוַבֲאָתר ּתְ

ָרָזא ִדְבִרית', ָמא יַּקְיי, מ''ס ין ְלָנְטָלא )א רזא דברית דאתגניז בגוויה''ס(, ּּבְ ּ ְדִאיהו ַזּמִ ּ
אן, ּּכָֹלא ְרּכָ ָּרָזא ְדִאיּנון ְמָאה ּבִ ִעין, ּ ִתין ְוַאְרּבְ ין. ׁשִ ּתִ ית ִסְטִרין, ׁשִ ְּדַנְפֵקי , ָלֳקֵבל ׁשִ

ִעין. 'ֵמָאת ס ִלימו ְלֵמָאהְוֹכ, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ָלֳקֵבל ד, ַאְרּבְ ָּלא ַאׁשְ ִּאיהו , ד''ְוָאת יֹו. ּ
ִלים ְלָרָזא ְדֵמָאה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַּאׁשְ ּּכְ   .ְּוָדא ַאִפְריֹון, ָּדא ֲאַפְרָסמֹון, ְּוַעל ָדא. ּ

ִּאיּנון ַנֲהֵרי ָנְפִקין ֵמֲאַפְרְסמֹון ָדא ָמִתין ִעָלִאין, ּ ַהאי , ְּוִנׁשְ ְּדֵלית לֹון ּגוָפא ּבְ ּ
ַּיְנִקין ֵמַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ֵמִאיּנון ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ָמאָעְל ּ ּ ּ ֵגי , ּ ּוִמְתַעּנְ

ִעּנוָגא ָדא ִעָלָאה ּּבְ ּ ָמִתין , ּ ַהאי ָעְלָמא)ג דסלקין ונחתין''א ל''ד(ְוִנׁשְ ּ ְדִאית לֹון ּגוָפא ּבְ ּ ,
ַּסְלִקין ְוַיְנִקין ֵמַההוא ְנִהירו ְדַאִפְר ּ ּ ּ ין, ּיֹון ָדאּ , ַיֲהֵבי ֵריָחא. ְּוִאֵלין ַיֲהֵבי ְוַנְטֵלי. ְוַנְחּתִ

ָראן ֵּמִאיּנון עֹוְבִדין ְדַכׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ּ הו ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ְּוַנְטֵלי ֵמַההוא ֵריָחא . ּ
א ִגְנּתָ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֶדה )בראשית כז(ּכְ ֵריַח ׂשָ ַרכֹו ְיָי ּכְ ר ּבֵ ', ֲאׁשֶ
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ַההוא ַחְקָלא יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ֵּריָחא ְדִאׁשְ ּ א. ּ ְנּתָ ַהִהיא ּגִ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ֵגי , ּ ִּאֵלין ִמְתַעּנְ
א, ְּלֵעיָלא ֵגי ְלַתּתָ   .ְּוִאֵלין ִמְתַעּנְ

ֹלֹמה ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ה לֹו, ְָעׂשָ יָמא. ְּלַגְרֵמיה, ָעׂשָ ָּמִתין ְדַצִדיַקָיא ָהא ִנׁשְ, ְוִאי ּתֵ ּ ּ
יה ָען ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ה לֹו, ִּמׁשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ְוַאּת ַאָמְרּת ָעׂשָ ִגין ְדַהאי ַאִפְריֹון ְוָכל ִאיּנון . ּ ּּבְ ּּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ִּנׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְלהו ַקְייֵמי ְלִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ְּ ֶלך . ּ ְַהּמֶ

לֹמה)א''ט ע'' כבראשית( ָלָמא ִדיֵליה,  ׁשְ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ א ִעָלָאה , ּ ְּוָדא ִאיהו ַמְלּכָ הא (ּ

ֶלך ְסָתם)אוקמוה יָחא, ְ ַהּמֶ א ְמׁשִ ָּדא ָעְלָמא ִדְדכוָרא. ָּדא ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּוָדא ָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ .
ֵּמֲעֵצי ַהְלָבנֹון ִאיּנון ִאיָלִנין ְנִטיָען ִריך הואְּדָעַקר לֹון ק, ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ֲאָתר , ְּ ִתיל לֹון ּבַ ְוׁשָ

ְּוִאֵלין ִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון, ַאֲחָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ר )תהלים קד(, ּכְ  ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ֵני ַהאי ַאִפְריֹון. ָנָטע הו, ְּוָלא ִאְתּבְ ְכָלל ֶאָלא ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ּּתו ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון ית ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמאִא, ּ ית יֹוִמין ִדְבֵראׁשִ ֵּלין ׁשִ ּ ַהאי , ּ ְּמַסֵדר ּבְ
ִּסדוָרא ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ַּאִפְריֹון ּ ּ ִּסדוָרא ַקְדָמָאה: ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ אֹור , ִּאְתְנִגיד ִמּסִ

ִניז ְטָרא ִדיִמיָנא, ַּקְדָמָאה ְדִאְתּגְ ַהאי ַא, ְּוִאְתְנִטיל ִמּסִ ִּפְריֹון ַעל ְיָדא ִדְיסֹוָדא ְוָעאל ּבְ ּ
א, ַחד ּמוׁשָ יה ׁשִ ְּוָעִביד ּבֵ ַגְווָנא ְדַהאי אֹור. ּ ְּלָבַתר ַאִפיק ַההוא ַאִפְריֹון ַחד ִדיוְקָנא ּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

יב ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ יָון ְדָאַמר ְיִהי אֹור.  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(, ּ ֲאַמאי , ּּכֵ
ִתיב ַו ב, ְיִהי אֹורּכְ ן, ְָלא ִאְצְטִריך ְקָרא ְלִמְכּתָ , ֶּאָלא. ַּמהו ַוְיִהי אֹור, ֶּאָלא ַוְיִהי ּכֵ

ְּדַההוא אֹור ַאִפיק אֹור ַאֲחָרא ְדִאְתָחֵזי ֵליה ּ ּ ֵּמִאיּנון ֲעֵצי , ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּּ
  .ַּהְלָבנֹון

ְנָייָנא ִּסדוָרא ּתִ ְטָרא: ּ ָמאָלאִאְתְנִגיד ִמּסִ ְּפִריׁשו ְדַמָיא, ּ ִדׂשְ ּ ּ א , ּ ְנִגידו ְדֶאּשָׁ ּּבִ ּ
יָפא ּקִ ָמאָלא, ּתַ ְטָרא ִדׂשְ ַהאי ַאִפְריֹון, ְּוִאְתְנִטיל ִמּסִ א, ְּוָעאל ּבְ ּמוׁשָ יה ׁשִ ְּוָעִביד ּבֵ ּ ,

ין ַמִיין ְדִבְסַטר ְיִמיָנא ּוֵבין ִאיּנון ַמִיין , ְּוַאְפִריׁש ּבֵ ּר ַאִפיק  ְלָבַת.)דבסטר שמאלא(ּ
ַּההוא ַאִפְריֹון ַּחד ִדיוְקָנא, ּ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּּ ּּכְ יב. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ין )בראשית א(, ּ  ּבֵ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע וֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא . ַּהּמַ
ְנָייָנא ֵמִאיּנון ֲעֵצי    .ַּהְלָבנֹוןּּתִ
ִליָתָאה ִּסדוָרא ּתְ ְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא: ּ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּאְתְנִגיד ִמּסִ ּוִמּסִ א ומסטרא ''נ(, ּ

ִליָתָאה)דשמאלא ָעְלָמא,  ַחד יֹוָמא ּתְ ָלָמא ּבְ יכו ֵאיִבין . ְּדָעִביד ׁשְ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ַהאי ַאִפ, ְּלֹכָלא א ּבְ ּמוׁשָ ְּוָדא ָעִביד ׁשִ ְּוַאִפיק ִזיָנא ְלִזיֵניה, ְריֹוןּ ּ ִּזיָנא ְלעֹוָבִדין . ּ
יִאין ִּזיָנא ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ַסּגִ ּ ה ֵחיִלין, ּ ַכּמָ ִבין ְוִאיָלִנין ּבְ ִאין ַוֲעׂשָ ַאר . ְּוָכל ְדׁשָ ּתְ ְוִאׁשְ

ן ּמָ ִּדיוְקֵניה ּתַ ּ ְּוַאִפיק ִזיָנא ַההוא ַאִפְריֹון, ּּ ּּ ְווָנא , ּ ַההוא ּגַ ׁשּּכְ ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא , ַמּמָ
ִליָתָאה ִליל ִמב, ּתְ ֵּמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹון, ִסְטִרין' ְּדִאְתּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

ִּסדוָרא ְרִביָעָאה א: ּ ְמׁשָ ִּאְתְנִגיד ְוִאְתְנִהיר ְנִהירו ְדׁשִ ּגֹו , ְּלַאְנָהָרא ְלַהאי ַאִפְריֹון, ּ
ָּחׁשוך ִדיֵליה ּ יה ְלַאְנָהָרא, ְּ אְו, ְּוָעאל ּבֵ ּמוׁשָ יה ׁשִ ָּלא ָעִביד ּבֵ ָאה. ּ , ַעד יֹוָמא ֲחִמׁשָ

א ִדְנִהירו ּמוׁשָ ְּדַאִפיק ַהאי ַאִפְריֹון ַההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּּ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּ יה ּבְ ְּדָעאל ּבֵ ְּוַאִפיק , ּ
ׁש ְדַההוא ְנִהירו ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ַּההוא ַאִפְריֹון ּבְ ּ ּ ּ ָאה ַחד ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ְרִביָע, ּּ

ֵּמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹון ּ.  

  א''ח ע''דף קכ
ָאה ִּסדוָרא ֲחִמיׁשָ יכו: ּ ִּדְרִחיׁשו , ִּאְתְנִגיד ַחד ְמׁשִ ְּדַמָיא) א''ח ע''דף קכ(ּ ְוָעִביד , ּ

א ְלַאָפָקא ַההוא ְנִהירו ּמוׁשָ ּׁשִ ּ ְּדִסדוָרא ְדיֹוָמא ְרִביָעָאה, ּּ ּ ּ ַהאי ַאִפְריֹון , ּ ְּוָעִביד ּבְ
אׁשִ ְּוַאִפיק ִזיִנין ְלִזיֵניה, ּּמוׁשָ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ִּאיּנון ְדִאְתָחֵזי ּכְ ּ ׁש , ּ ּמֵ ְוַהאי יֹוָמא ׁשִ

א ּמוׁשָ ַּההוא ׁשִ ַאר יֹוִמין, ּ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִתיָתָאה. ַיּתִ ְלָיא ַעד יֹוָמא ׁשְ ְּדַאִפיק , ְּוֹכָלא ּתַ ּ
ִניז ל ַמה ְדֲהָוה ּגָ ַּאִפְריֹון ּכָ יהּ יב, ּ ּבֵ ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה )בראשית א(, ִּדְכּתִ ּ

ָאה. 'ְוגֹו ַּחד ֵמִאיּנון ֲעֵצי ַהְלָבנֹון, ְּוָדא ִאיהו יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּ.  
ִתיָתָאה ִּסדוָרא ׁשְ ָּדא ִאיהו יֹוָמא: ּ ל ַהאי ַאִפְריֹון, ּ ְּדַאְתִקין ּכָ ּקוָנא, ּ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ּ ,

ְקָפאְוֵלית ּ ֵליה ּתֻ ר ֵמַהאי יֹוָמא, ּ ד ָאָתא ַהאי יֹוָמא, ּבַ ן ַהאי ַאִפְריֹון, ּכַ ּקַ ה , ִּאְתּתָ ַכּמָ ּבְ
ָמִתין, ּרוִחין ה ִנׁשְ ַכּמָ ֵחיזו, ּבְ ִפיָרן ּבְ ה עוֵליָמָתן ׁשְ ַכּמָ ּּבְ ִּאיּנון ְדִאְתָחזון ְלֵמיָתב . ּ ּ ּ

א ֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ ּקַ. ּּבְ ּאוף ִאיהו ִאְתּתָ ַקְדִמיָתאּ ָאר יֹוִמין ַדֲהוֹו ּבְ ל ׁשְ ִפירו ּכָ ׁשְ ּן ּבִ ּ ,
א ֲחָדא ִתיאוְבּתָ ֶחְדָוה, ְּוַאְתִקין לֹון ּבְ ְרעוָתא ּבְ א, ּּבִ ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּתִ ּ ּ.  

ֵדין ִאְתַקָדׁש ַהאי ַאִפְריֹון ּּכְ ִעְטרֹוי, ּ ין ִעָלִאין ְוִאְתַעָטר ּבְ ִקדוׁשִ ּּבְ ּ יק ַּעד ְדָסִל, ּּ
ְסִליקו ְדִעְטָרא ְדַנְייָחא ּּבִ ּ ָמא ִעָלָאה, ּ א, ְּוִאְקֵרי ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ת, ּׁשְ ּבָ ַנְייָחא . ְּדִאיִהי ׁשַ

ְּדֹכָלא א ְדֹכָלא, ּ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ְּדֵבקוָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ א ּכַ ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב. ּ שיר (, ּוְכֵדין ּכְ

ה לֹו)השירים ג ֹלֹמה ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹוןּ ַאִפְריֹון ָעׂשָ ֶלך ׁשְ ּ ַהּמֶ ְ.  
ְמעֹון י ׁשִ ַההוא ַאִפְריֹון, ָאַמר ַרּבִ ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ֹכָלא, ּ ַנְייָחא , ָּזֵכי ּבְ ָזֵכי ְלֵמיַתב ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִצָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְבּתִ)שיר השירים ב(, ּכְ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו ִחּמַ . יּ ּבְ
ִצָלא ְדַנְייָחא ָדא א ְדָיִתיְבָנא ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ִצָלא , ּּ ָלא ְדָלא ַיְתֵביָנן ֶאָלא ּבְ ּכְ ִּאית ָלן ְלִאְסּתַ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּגֹו ַההוא ַאִפְריֹון, ְּ ִעְטִרין , ְוִאית ָלן ְלַאֲעָטָרא ַהאי ֲאָתר. ּ ּבְ
ַּעד ְדִיְתָערון ִאיָלֵני ְד, ִעָלִאין ּ ַּההוא ַאִפְריֹוןּ ִצָלא ַאֲחָרא, ּ   .ְּלֵמיֵתי ֲעָלן ּבְ

א ְוָאַמר ֵריׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו , ָּפַתח ַרּבִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ּ ּ
רוָמִתי ְקחו ֶאת ּתְ ּּתִ ִמְצָוה, ְּוִיְקחו ִלי. ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ַּהאי ַמאן ְדָבֵעי ְלִאׁשְ יה ּו, ּ ְדָלא ּבֵ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ָנא, ְּ ֵריָקַנָייא וְבַמּגָ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ִּאְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּּ ְֶאָלא ִאְצְטִריך , ְ ּ
פום ֵחיֵליה ְדָקא ֵיאֹות ּכְ יה ּכַ ְדָלא ּבֵ ּתַ ֵּליה ְלַבר ָנׁש ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ה  ַכּמָ ִריך הוא, ַאְתֵריּבְ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ר ָנׁש ַההוא ִאׁשְ ֵּיאֹות ְלֵמיַסב ּבַ ּ ּ ּ ּ ָמה . ְּ ּכְ
ַנת ָידֹו ְוגֹו)דברים טז(ְדַאּתְ ָאֵמר  ַמּתְ   .' ִאיׁש ּכְ

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ לא ֶכֶסף וְבלא )ישעיה נה(ָהא ּכְ ְברו ּבְ ְברו ֶוֱאֹכלו וְלכו ׁשִ ּ ְלכו ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנא, ר ַיִין ְוָחָלבְמִחי ַמּגָ ְּדָהא ִאיהו ּבְ ְדלוָתא )ואשתדלותה בלא כסף(, ּ ּתַ ּ ְוִאיהו ִאׁשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְדלוָתא ְדאֹוַרְייָתא. ְּ ּתַ ֶּאָלא ִאׁשְ ּ ּ ה, ּ ל ַמאן ְדָבֵעי ָזֵכי ּבָ ּּכָ ּ .
ִריך הוא ְלִמְנַדע ֵליה א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ יהּכָ, ְּ ּל ַמאן ְדָבֵעי ָזֵכי ּבֵ ָלא ַאְגָרא , ּ ּבְ

ָלל עֹוָבָדא. ּכְ ִריך הוא ְדַקְייָמא ּבְ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ֲּאָבל ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ָּאִסיר ְלַנְטָלא ֵליה , ְּ ּ
ָנא וְבֵריָקַנָייא ְּלַמּגָ ַלל, ּ ַההוא עֹוָבָדא ּכְ ִגין ְדָלא ָזֵכי ּבְ ּּבְ ָכא ָעֵליה רו, ּ ְּלַאְמׁשָ ָחא ּ

א ְּדקוְדׁשָ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ   .ֶּאָלא ּבַ
י ִסְפָרא ְדַחְרׁשֵ א, ּּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְמָדאי ִלׁשְ ְדָלא , ְּדאֹוִליף ַאׁשְ ּתַ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלִאׁשְ ּּכָ ּ

יה רוַח ִמְסֲאָבא ָרא ִמּנֵ ְּלַאְעּבְ ּוְלַאְכֵפָייא רוָחא ַאֲחָרא, ּ ַּההוא עֹוְבָדא ְדָבֵעי . ּּ ּ
ְד ּתַ יהְּלִאׁשְ ִלים, ָּלא ּבֵ ֲאָגר ׁשְ ֵעי ְלִמְקֵני ֵליה ּבַ יה, ּּבָ ָכל ַמה ְדִיְבעון ִמּנֵ ּּבְ ּ ין ְזֵעיר , ּ ּבֵ
ין ַרב ִגין ְדרוַח ִמְסֲאָבא, ּבֵ ּּבְ ָנא וְבֵריָקַנָיא, ּ ַמּגָ ִדיר ּבְ ן ּתָ ִּאיהו ִאְזָדּמַ ּ ּ ָלא , ּ ְּוִאְזְדַבן ּבְ
ֵר, ַאְגָרא א ְלִמׁשְ הֹון, ּי ָעַלְייהוְוָאִניס ִלְבֵני ָנׁשָ י לֹון ְלַדְייָרא ִעּמְ ה ִפּתוִיין, ּוְמַפּתֵ ַכּמָ ּּבְ ּ ,

ה ָאְרִחין ַכּמָ ָווָאה ִדיִוִריה ִעְמהֹון, ּבְ ָּסֵטי לֹון ְלׁשַ ּ ּ ּּ.  
א ָלאו ָהִכי ְּורוַח קוְדׁשָ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ י, ֶּאָלא ּבַ ְדלוָתא ַרב ַסּגִ ּתַ ּוְבִאׁשְ ּ ּ ,

אוָתא ְד ּוְבִאְתַדּכְ ּ ּ ֵניהּ ּכָ אוָתא ְדִמׁשְ ַּגְרֵמיה וְבִאְתַדּכְ ּ ּ ּ ּ יה, ּ יה ְוַנְפׁשֵ ּוִבְרעוָתא ְדִלּבֵ ּ ּ ּ ּוְלָואי . ּ
ְּדָיִכיל ְלִמְרַווח ֵליה יה, ּ ֵוי ָמדֹוֵריה ִעּמֵ ִּדיׁשַ ּ ּ ר. ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ל ָדא ְדָיַהך ּבְ ְְוִעם ּכָ ּ ְּדָלא , ּ

ָמאָלא יהִמ, ְוִאי ָלאו, ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ָלק ִמּנֵ ָּיד ִאְסּתַ ּ יה, ּ ְוָלא ָיִכיל . ְּוִאְתְרַחק ִמּנֵ
ִדְבַקְדֵמיָתא   .ְּלִמְרַווח ֵליה ּכְ

  ב''ח ע''דף קכ
ִתיב ל ִאיׁש, ְּוַעל ָדא ּכְ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ֵּמַההוא ְדִאְקֵרי ִאיׁש, ּ ר , ּ ּבַ ְּדִאְתּגָ

ר. ַּעל ִיְצֵריה ּבַ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו. ִאְקֵרי ִאיׁש, ּ ַעל ִיְצֵריהְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגָ ֲּאׁשֶ ר , ּ ַמאי ֲאׁשֶ
ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ִריך הוא) ב''ח ע''דף קכ(. ֶּאָלא. ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִיְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ

י)תהלים כז( ּ ַוִייַטב )רות ג( . ְוטֹוב ֵלב)משלי טו(. ּ צור ְלָבִבי)תהלים עג(. ָ ְלך ָאַמר ִלּבִ
ִריך הוא ָקָאַמר. ִלּבֹו א ּבְ קוְדׁשָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ְּ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו. ּ ּאוף ָהָכא ֲאׁשֶ ּ ְקחו ֶאת . ּ יה ּתִ ִּמּנֵ ּ

רוָמִתי ֲאָתר ַאֲחָרא, ּּתְ ַכח ְוָלאו ּבַ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ   .ְּדָהא ּתַ
ִריך הוא ִאְתְרֵע א ּבְ ּוְמָנא ַיְדֵעיָנן ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ יהְּ יה, ּי ּבֵ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ְּוׁשַ ּ ד ֲחֵמיָנן . ּ ּכַ

ר ָנׁש ִּדְרעוָתא ְדַההוא ּבַ ּ ּ ְדָלא ֲאַבְתֵריה )בחדוה ברעותא דלבא(, ּ ּתַ ּ ְלִמְרַדף וְלִאׁשְ ּ ּ ּ
יה וִבְרעוֵתיה יה וְבַנְפׁשֵ ִלּבֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְרָיא, ְּ ן ַיְדִעיָנן ְדׁשַ ּמָ ַּוַדאי ּתַ יה ּ ּ ּבֵ

א ִכיְנּתָ ר ָנׁש. ׁשְ ֵעיָנן ְלִמְקֵני ַההוא ּבַ ֵדין ּבָ ִלים, ּּכְ ֶכֶסף ׁשְ  )ולאשתדלא אבתריה(, ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

יה ֲהֵדיה וְלֵמיַלף ִמּנֵ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ ּ ָוְקֵנה ְלך ָחֵבר, ְּוַעל ָדא ַקְדָמֵאי ַהוֹו ַאְמֵרי. ּ ֲאַגר , ּ ּבַ
ֵעי ְלִמְקֵני ֵליה ִלים ּבָ ִגין , ּׁשְ אּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ י ּבִ ָאה . ְלִמְזּכֵ ַתר ַזּכָ ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַּעד ָהָכא ּבָ

ּוְלִמְקֵני ֵליה ַתר ַחָייָבא, ּאוף ָהִכי. ּ ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ָאה ּבָ ַּההוא ַזּכָ ּ ֲאַגר , ּ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ ּ
ִלים יה ַההוא זוֲהָמא, ׁשְ ר ִמּנֵ ִגין ְדֶיְעּבַ ּּבְ ּ ּ ְפָיא ִסְט, ּ יה, ָרא ַאֲחָראְוִיְתּכַ , ְּוַיֲעִביד ְלַנְפׁשֵ

ב ָעֵליה ִגין ְדִיְתַחּשָׁ ּּבְ ָרא ֵליה, ּ ִאילו הוא ּבָ ּּכְ ּ ּ יה ְיָקָרא . ּ ַלק ּבֵ ָבָחא ְדִיְסּתָ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָבָחא ַאֲחָרא, ְּ יר ִמׁשְ יר ִמּכָֹלא, ַיּתִ ְלקוָתא ָדא ַיּתִ ְּוִאְסּתַ ּּ ַמאי . ּ

ִרים ְלַאְכְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ַטֲעָמא ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְלָקא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְוְלִאְסּתַ ּ ּ ּּ
ַאֲהֹרן. ּהוא ִתיב ּבְ יב ֵמָעֹון)מלאכי ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ים ֵהׁשִ ִריִתי )מלאכי ב(ּוְכִתיב .  ְוַרּבִ  ּבְ

  .ָהְיָתה ִאּתֹו
א ֲחֵזי ל ַמאן ְד, ּתָ ָיָדא ְדַחָייָבאּּכָ ָּאִחיד ּבְ יה)ותב לגביה(, ּ ַדל ּבֵ ּתָ ּ ְוִאׁשְ ַבק , ּ ְלִמׁשְ

א יׁשָ ְתַלת ִסלוִקין, ָאְרָחא ּבִ ָלק ּבִ ִּאיהו ִאְסּתַ ּּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָלק ָהִכי ּבַ ַּמה ְדָלא ִאְסּתַ ּ .
ִרים ְלַאְכְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא א . ּּגָ ַלק קוְדׁשָ ְּוָגִרים ְדִאְסּתָ יָקֵריהּּ ִריך הוא ּבִ ּּבְ ּ ְוָגִרים . ְ

א ִקיוֵמיה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ָעְלָמא ּבְ ְּלַקְייָמא ּכָ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ר ָנׁש ּכְ ִריִתי ָהְיָתה , ְוַעל ַהאי ּבַ ּבְ
לֹום ִנין ִלְבנֹוי. ִּאּתֹו ַהַחִיים ְוַהּשָׁ ַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ ְוָזֵכי ְלָעְלָמא , ְוָזֵכי ּבְ

ל ָמאֵרי ִדיִנין. ָאֵתיְּד ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליה, ּּכָ ּּבְ ָעאל . ּ
ְרֵעי ְתֵריַסר ּתַ יֵדיה, ּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ִתיב. ּ ָאֶרץ )תהלים קיב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבֹור ּבָ  ּגִ

ִרים ְיבֹוָרך ְִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעדהֹון ָו. ּ ר ּבְ ך . ֹעׁשֶ ֹחׁשֶ ְָזַרח ּבַ

ִרים ְוגֹו   .'אֹור ַלְיׁשָ
ִאָדָרא ִעָלָאה ּּבְ ַלת , ּ ְווִנין)סטרי(ַקְייִמין ּתְ ְלהֹוָבא ֲחָדא.  ּגַ , ְּוִאיּנון ָלֲהִטין ּגֹו ׁשַ

ְטָרא ְדָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנ ְלהֹוָבא ָנְפָקא ִמּסִ ְּוַההוא ׁשַ ּ ּ ן ִלְתַלת . אּ ְווִנין ִמְתָפְרׁשָ ְּוִאיּנון ּגַ ּ
א. ַּחד ָסִליק ְלֵעיָלא. ִסְטִרין א , ְּוַחד ְדִאְתָחֵזי. ְוַחד ָנִחית ְלַתּתָ ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ְּוָגִניז ּבְ
  .ָנִהיר

ְווָנא ֲחָדא ַההוא ְדָסִליק ְלֵעיָלא ּּגַ ּ ון ִחָו, ָנְפָקא, ּ ְווָנא ִאיהו ּגֹוָ ְּוַההוא ּגַ ּ יר , ורּ ַיּתִ
ֵּמִחָוורו ַאֲחָרא ְלהֹוָבא ְוִאְצְטַבע ְזֵעיר. ּ ַההוא ׁשַ ְּוַקְייָמא ַההוא , ְוָלא ִאְצְטַבע, ְּוָעאל ּבְ ּ

א ְדַההוא ִאְדָרא ון ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשָ ּּגֹוָ ּ א וְמָצִלן . ּ ּתָ ִנׁשְ ָרֵאל ָעאִלין ְלֵבי ּכְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ּ ּ
ד ָמָטאן, ְצלֹוְתהֹון ָרֵאלּכַ ִפָלה,  ְלָגַאל ִיׂשְ אוָלה ִלּתְ ְּוַסְמִכין ּגְ ון ִחָוור, ּ ֵדין ַהאי ּגֹוָ , ּּכְ

א ְדִאָדָרא ָלק ַעל ֵריׁשָ ִּאְסּתַ ּ ְתָרא , ּ   .)דקיימא(ְּוִאְתָעִביד ֵליה ּכִ
א, ְוָכרֹוָזא ָנִפיק ְוָאַמר א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ ַּזּכָ ְּדַעְבֵדי טֹוב ָקֵמיה ְדקוְד, ּ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ְׁשָ

יִתי)ישעיה לח(, ְּוָרָזא ָדא, ּהוא ֵעיֶניך ָעׂשִ ָ ְוַהטֹוב ּבְ אוָלה )ב''ח ע''ויחי רנ(, ּ ּ ְדָסִמיך ּגְ ְּ

ִפָלה א ְדָמטו ִלְתִהלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון. ַּלּתְ ֲעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּ ון ַעל , ּ ְּדָסִליק ַהאי ּגֹוָ
א ְדַההוא  ִּריׁשָ ַער ַהאי ַצִדיק, ּ ִאָדָרא)ב''ז ע''קכ(ּ ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ִּאּתְ ָרא ּבַ ְְלִאְתַחּבְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

ְרעוָתא ֶחְדָוה ּבִ ֲחִביבו ּבְ ְרִחימו ּבַ ּּבִ ּ ְלהו. ּ ְייִפין ּכֻ ְּוָכל ׁשַ א ֲחָדא ִאֵלין , ּ ִתיאוְבּתָ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ ּ
ִאֵלין ִאין, ּּבְ ַתּתָ ְלהו ַנ, ִּעָלִאין ּבְ ּובוִציִנין ּכֻ ּ ִחּבוָרא , ֲּהִרין וִמְתַלֲהִטיןּּ ְּוֻכְלהֹון ַקְייָמא ּבְ

ַהאי ַצִדיק ְדִאְקֵרי טֹוב ֲּחָדא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י טֹוב)ישעיה ג(ּכְ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ְוָדא , ּ
ִחּבוָרא ֲחָדא ר ְלֻכְלהו ּבְ ְּמַחּבֵ ּ א. ּ ְלִחיׁשו ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵדין ּכָֹלא ּבִ ּּכְ י, ּּ ְנׁשִ ִּקין ִדְרעוָתאּבִ ּ ,

ִחּבוָרא ִדֵבי ִאְדָרא ְּוַקְייָמא ִמָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ט ע''דף קכ
לֹום ים ׁשָ יָון ְדָמטו ְלׂשִ ּּכֵ ִאָדָרא , ּ א ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ּבְ ּמוׁשָ ֵדין ָעִביד ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ

א, ָּדא ֵמי ַמְלּכָ ְעָיין ּכָֹלא ְלָנְפָקא ִמּקָ ּוְכֵדין ּבַ ר ָנׁשְוָלא ִאְצ, ּ , ְוָלא ַאֲחָרא, ְְטִריך ּבַ
ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ין, ְלִאׁשְ ֶאְלּתִ ַאל ׁשְ ֶּאָלא ִאְצְטִריך ְלִמְנַפל ַעל ) א''ט ע''דף קכ(, ְוָלא ְלִמׁשְ ְ ּ

א ֲהֵוי. ַמאי ַטְעָמא. ַּאְנִפין ּמוׁשָ א ְדׁשִ ֲעּתָ א ׁשַ ֲעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ר ָנׁש , ּ ל ּבַ ּוָבֵעי ּכָ
ֵמי ָמאֵריהְלִמְכ י, ַּסף ִמּקָ ִכּסוָפא ַסּגִ ּוְלַחְפָיא ַאְנפֹוי ּבְ ַההוא , ּּ יה ּבְ ּוְלַאְכְלָלא ַנְפׁשֵ ּ ּ

ין א ְדַנְפׁשִ ּמוׁשָ ּׁשִ ִליל ַההוא ִאָדָרא ֵמֵעיָלא , ּ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ין ְורוִחין)ב''ע' ר(ּ ַנְפׁשִ א ּבְ ּתָ ּ וִמּתַ ּ .
ון ַאֲחָרא ֵדין ּגֹוָ פוֵלי ְדַהאי ִאָדָרא, אְּדָנִחית ְלַתּתָ, ּכְ ׁשִ ָּקִאים ְוָאִחיד ּבְ ּ ּ ּ.  

ִאין ַאְסִהידו ַסֲהדוָתא, ְוָכרֹוָזא ָנִפיק ְוָקאֵרי ְוָאַמר ִּעָלִאין ְוַתּתָ ּ ַּמאן ִאיהו ְדָעִביד , ּ ּ
י ְלַחָייַבָיא אן ְוַזּכֵ ַּנְפׁשָ ּ ְדַמְלכוָתא )בעטרא, א דאתחזי לאעטרא ליה''ס(ַּההוא ְדִעְטָרא , ּ ּ

יהַעל  א וַמְטרֹוִניָתא, ֵּריׁשֵ א ָקֵמי ַמְלּכָ ּתָ ַּההוא ְדִאְתָחֵזי ְלָעָאָלא ַהׁשְ ּ א , ּ ְּדָהא ַמְלּכָ
ֲאֵלי ָעֵליה ּוַמְטרֹוִניָתא ׁשָ ּ.  

ֵרין ָסֲהִדין ֵדין ִאְזָדַמן ּתְ ָכל ָעְלָמא' ֵּמִאיּנון ֵעיֵני ְיָי, ּּכְ ְטֵטי ּבְ ִּדְמׁשַ ַתר , ּ ְוַקְייִמין ּבָ
ְּוָסֲהָדן ַסֲהדוָתא ָדא, ַּפְרּגֹוָדא ר ְפַלְנָיא, ְוַאְמֵרי, ּ ָּהא ֲאָנן ַסֲהִדין ַעל ְפַלְנָיא ּבַ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה ִגיֵניה ְלָטב, ּ ר ּבְ ְּדָהא ֲאבֹוי ִיְדּכַ א. ּ ן ְלַתּתָ ָּדא ִאיהו ָעִביד ַנְפׁשָ אן , ּ ַנְפׁשָ

ְטָרא ַאֲחָרא ְּדַחָייַבָיא ַדֲהוֹו ִמּסִ ּּ ֵדין ִא. ּ ֵליָמָתאּכְ ֶחְדָוה ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ְּתָיּקָ ְּ.  
ֲעָתא ִאְזָדַמן  יה ׁשַ ּּבֵ ָרא ַעל ִדיוְקִנין ְדַצִדיַקָיא,  ַחד ְמָמָנא)ב''ב ע''קמ(ּ ְזּבָ ְּדִאיהו ּגִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

א ְדַאְתָוון ּמוׁשָ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ ָרָזא ְיהֹוִדי, ּ ִכְתָרא ְד, ָעם''ְּדִאְתְקֵרי ּבְ ָמא ּּבְ א ִדׁשְ ּמוׁשָ ּׁשִ ּ
א ִריך הוא ְלַההוא ְמָמָנא. ַּקִדיׁשָ א ּבְ ְּוָרִמיז קוְדׁשָ ּ ר ָנׁש , ְּ ְּוַאְייֵתי ִדיוְקֵניה ְדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ּּ

א וַמְטרֹוִניָתא אן ְדַחָייַבָיא ְוָקִאים ֵליה ָקֵמי ַמְלּכָ ְּדָעִביד ַנְפׁשָ ּ ּ ּּ ּ.  
ַמָיא ְוַאְר ֲעָתא ַמְסִרין ֵליה ַההוא ִדיוְקָנאַּוֲאָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ָּעא ִדְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּּ .

ַהאי ָעְלָמא ל ַצִדיָקא ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ּכָ ְּדָלא ָחִקיק ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא, ְּ ּ ּ ּ חֹות ְיָדא , ּּ ּתְ
ְּדַההוא ְמָמָנא יֵדיה ע. ּ ּוַמְסִרין ּבִ הו' ּ ְנְזָיא ְדָמאֵריה ּבְ ָחן ְדָכל ּגִ ַּמְפּתְ ּ ּ ִריך . ּ א ּבָ ֵדין ַמְלּכָ ְּכְ

ְּלַההוא ִדיוְקָנא ּ אן ְדָבִריך ְלַאְבָרָהם, ּּ ְרּכָ ָכל ּבִ ְּבְ אן ְדַחָייַבָיא, ּ ד ָעֵבד ַנְפׁשָ ּּכַ ּ ּ.  
ִריך הוא ָרִמיז ְלד א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְרָיין ִעָלִאין' ְּ ְּוַנְטִלין ְלַההוא ִדיוְקָנא, ַּמׁשְ ּ ְוַאְזִלין , ּּ

יה ִניִזין' אל ְלעְּוִאיהו ָע, ִּעּמֵ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ָעְלִמין ּגְ הו ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ִניִזין , ּ ר ִאיּנון ּגְ ּּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

יהֹון ְדַחָייַבָיא ְּלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ א וְזכו , ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ה ּתֹוַעְלּתָ ּמָ ּּכַ ּ
ִגיַנְייהו ּכַ)גרמי לצדיקיא( אן ּבְ ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ּד ָזכו ְלהֹוןּ ְוַזּכָ ַמאן , ּ ְוַרְדֵפי לֹון ּכְ

ַתר ַחִיין ְּדָרִדיף ּבָ ּ.  
ה ָטָבאן ַכּמָ א ּבְ ָנא ָזֵכי ִלְבֵני ָנׁשָ ִניִזין ִעָלִאין, ִמְסּכְ ה ּגְ ַכּמָ י , ּּבְ ַמאן ְדַזּכֵ ְּוָלאו ִאיהו ּכְ ּ

ַחָייַבָיא ּּבְ ין ַהאי ְלַהאי. ּ ָנאֶּאָלא. ַמה ּבֵ ַתר ִמְסּכְ ַדל ּבָ ּתָ ּ ַמאן ְדִאׁשְ ִלים ַחִיין , ּ ִּאיהו ַאׁשְ ּ
יה ְּוָגִרים ֵליה ְלִאְתַקְייָמא, ְּלַנְפׁשֵ ִגיֵניה, ּ ה ָטָבאן ְלַההוא ָעְלָמא, ְּוָזֵכי ּבְ ּוַמאן . ְּלַכּמָ

ַתר ַחָייַבָיא ַדל ּבָ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ יר, ּ ִלים ַיּתִ ֲּחָרא ֶדֱאלִהים ֲאֵחִרים ָעִביד ְלִסְטָרא ַא. ִּאיהו ַאׁשְ
ְפָיא ְלָטא, ְּדִאְתּכַ ְלָטנוֵתיה, ְוָלא ׁשָ ֻ ר ֵליה ִמּשׁ ְּוַאְעּבַ ּ ִריך . ּ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ְָעִביד ְדִאְסּתַ ּ ּּ

ּהוא ַעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ּ ָּעִביד ְלַההוא ַחָייָבא. ּ א ַאֲחָרא, ּ ָאה חוָלֵקיה. ַנְפׁשָ ַּזּכָ ּ.  
ְווָנא ַאֲחָרא ה ְדִסיְדָרא, ְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזיְּדִא, ּגַ ָרֵאל ִלְקדוׁשָ ֲעָתא ְדָמָטאן ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

ְווָנא ְדָגִניז ֵדין ַהאי ּגַ ָרֵאל , ְוָנִפיק, ּּכְ י ִיׂשְ ָתא ְדָקא ְמַקְדׁשֵ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְקדוׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
יר ַעל ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲהַדְיי, ַּיּתִ ְּדִאיּנון ֲחֵבִרים ּבַ ֲעָתא . ּהוּ ׁשַ ְווָנא ָנִהיר ְוִאְתָחֵזי ּבְ ְוַהאי ּגַ

ָתא ָדא י ְקדוׁשָ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּדִיׂשְ ּ ּ  ַעד )'א דהא מסיימי ישראל עד לא ישגחון וכו''נ(, ּ
ָרֵאל ִּדְמַסְייֵמי ִיׂשְ חון ַמְלָאִכים ִעָלִאין, ּ ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְּוָיְעִניׁשו לֹון ְלֵעיָלא, ּ ְוָלא , ּ
ְּיַקְטְרגון ָעַלְייהו ּ.  

רֹוָזא ָנִפיק ְוָאַמר ֵדין ּכָ ִאין ָאִציתו, ּכְ ִּעָלִאין ְוַתּתָ ִמֵלי , ּ ס רוָחא ּבְ ַּמאן ִאיהו ּגַ ּ ּ
ִגין ְדָתֵניָנן, ְּדאֹוַרְייָתא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ה ּבְ ִגין ְלִמְגּבַ ַּמאן ִאיהו ְדָכל ִמלֹוי ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּדַבר , ּ

ֵעי ְלֶמ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאָנׁש ּבָ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ִפיל ּבְ ֱּהֵוי ׁשָ אֹוַרְייָתא, ּ ָבהו ּבְ ְּדָהא ֵלית ּגְ ּ ,
ָעְלָמא ְדָאֵתי ֶּאָלא ּבְ ּ.  

  ב''ט ע''דף קכ
ָתא ָדא ְקדוׁשָ ּּבִ ָרא, ּ ּמְ ֵעיָנן ְלִאְסּתַ יָנָנא, ּבָ ּוְלַאְגְנָזא ָלה ּבֵ ִגין ְדִנְתַקֵדׁש ּגֹו , ּ ּּבְ ּ

ֵר ה ּבְ א וְבסֹוָפאְּקדוׁשָ ֲהָדן ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ּיׁשָ ן ְדַאְמֵרי ּבַ יר ֵמִאיּנון ְקדוׁשָ ַּיּתִ ּ ּ ה . ּ ְּקדוׁשָ
ָחן ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבְ ָבָחא ְדֲאָנן ְמׁשַ ׁשְ י ּבִ ְּדֲאָנן ְמַקְדׁשֵ ּ ּ ָבָחא ָדא, ּ ּוְבִגין ׁשְ ְבִקין ָלן , ּ ׁשַ

ְרֵעי ִעָלֵאי ה ָדא ְּוַעל ָדא , ְּלֵמַעאל ּגֹו ּתַ ֲּאָנן ַאְמִרין ְקדוׁשָ ָלׁשֹון ) ב''ט ע''דף קכ(ּ ּבְ
ְרִחימו, ַהּקֶֹדׁש ְבִקין ָלן ּבִ ְרִעין ִדְלֵעיָלא, ְּוׁשַ ְּלֵמיַעל ּתַ ִחין לֹון , ּ ּבְ ִּמּגֹו ְדֲאָנן ְמׁשַ

ִסדוָרא ִדְלהֹון ּּבְ ך)אדילן''ס(. ּ ְ וְבִגין ּכַ יר, ּ ן ַיּתִ ְרִעין ִעָלִאיןְוָעאִלי, ֲּאָנן ַנְטִלין ְקדוׁשָ   .ּן ּתַ
אוָתא ִהיא יָמא ַרּמָ יר ִמיָנן. ָלאו ָהִכי. ְּוִאי ּתֵ ין ַיּתִ ֶּאָלא ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ,
יר ָתא ַיּתִ ְּוִאיּנון ַנְטֵלי ְקדוׁשָ אן ִאֵלין, ּ ִכין ֲעָלן ְקדוׁשָ ְּוִאְלָמֵלא ְדֲאָנן ַנְטִלין וַמׁשְ ּ ּ ָלא , ּ

ֲהַדְייהוֵּניכול ְלֶמֱה א , ֵּוי ֲחֵבִרים ּבַ ִלים ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ִריך הוא ָלא ִיׁשְ א ּבְ ִּויָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִזְמָנא ֲחָדא הֹון ֲחֵבִרים. ּבְ ְדִלין ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ ּתַ ְּוַעל ָדא ֲאָנן ִמׁשְ א , ּ ָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִּויְסּתַ ּ ּ
ִזְמָנא ֲח א ּבְ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ   .ָדאְ
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סֹוָפא ה ִדי ּבְ ְּקדוׁשָ ְרּגום, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּאיִהי ּתַ ְּוָדא ֲאִפילו . ּּכְ  ָיִחיד )ב''ב ע''קל(ּ
ִּאיּנון ִמֵלי ְדַתְרּגום, ָּיִכיל לֹוַמר ָלה ּ ה. ּּ ֲּאָבל ִמִלין ְדָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ָּלאו ִאיּנון , ּ
ָרה ֲעׂשָ ִגין ְדָל, ֶּאָלא ּבַ ֲהֵדיהּּבְ ָרא ּבַ א ִמְתַחּבְ ִכיְנּתָ ה . ּׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ּוְבָכל ְקדוׁשָ ּ

א ַאְתָיא ִכיְנּתָ ָרה, ִּדׁשְ ֲעׂשָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבַ יב. ּ ֵני )ויקרא כב(, ִּדְכּתִ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְ ְוִנְקַדׁשְ ּ
ָרֵאל ְוגֹו ָרֵאל ִאיּנון ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַוַדא', ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ּּבְ ן , יּ ין ְדִאית לֹון ִליׁשָ ָאר ַעּמִ ְּוָלא ׁשְ

  .ַאֲחָרא
יָמא ָתא ְדַקִדיׁש, ְוִאי ּתֵ ָּהא ְקדוׁשָ ּ ְרּגום, ּ ְּדִאיהו ּתַ ּ ָיִחיד, ּ א . ֲּאַמאי ָלאו ִאיהו ּבְ ּתָ

ָתא ָדא, ֲחֵזי ְּקדוׁשָ ין, ּ ְלׁשִ אן ְדִאיּנון ְמׁשַ ָאר ְקדוׁשָ ׁשְ ָּלאו ִאיהו ּכִ ּ ּ ָתא. ּ , ּ ָדאֲּאָבל ְקדוׁשָ
ָכל ִסְטִרין א וְבָכל ִסְטֵרי ְמֵהיְמנוָתא, ִאיִהי ָסְלָקא ּבְ ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ְּוַתְבָרא ַמְנעוִלין , ּ

ַפְנָקן ְדַפְרְזָלא ְּוגוׁשְ ין, ּּ יׁשִ ּוְקִליִפין ּבִ א ודא איהו שבחא דאסתלק ביה יקרא דקודשא ''ס(, ּ

בגין דאיהו גרים לאתרפיא ,  מאי טעמא,ואסתלקו דא יתיר מכלא. בריך הוא יתיר משבחא אחרא
ִריך הוא ַעל ּכָֹלא)סטרא אחרא ולאסתלקא א ּבְ ְלָקא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ְלִאְסּתַ ּּ ּ ֵעיָנן , ְּ ַוֲאָנן ּבָ

ָנא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִליׁשָ ְּלֵמיַמר ָלה ּבְ יף, ּ ּקִ ֵחיָלא ּתַ א , ּוְלָאָתָבא ּבְ ֵמיה ַרּבָ ָּאֵמן ְיֵהא ׁשְ
ר ֵחיָלא ְדִסְטָרא ַאֲחָראּבְ, ְְמָבַרך ִּגין ְדִיְתּבַ יָקֵריה ַעל , ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִּויְסּתַ ּ ְּ ּ
ָתא ָדא ֵחיָלא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּּכָֹלא ְקדוׁשָ ר ּבִ ּבַ ְּוַכד ִאּתְ ּ ָלק , ּ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יָקֵריה ר ִלְבנֹוי, ּּבִ ר ִלׁשְ, ְוַאְדּכַ יָקֵריה . ֵּמיהְוַאְדּכַ ָלק ּבִ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָתא ָדא ְקדוׁשָ ּּבִ ָרה, ּ ֲעׂשָ ָנא ָדא. ָּלאו ִאיִהי ֶאָלא ּבַ ּוְבִליׁשָ ְרֵחיה ְדִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ ַּעל ּכָ ּ
ְפָיא ָבר ֵחיֵליה, ִאְתּכַ ִריך ה, ְּוִאְתּתְ א ּבְ ָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְְוִאְסּתַ ּ ּ ְּוָתַבר ַמְנעוִלין , ּואּ

יִפין ּקִ ָלאן ּתַ ְלׁשְ ַפְנָקן ְוׁשַ ְּוגוׁשְ ין, ּ יׁשִ ּוְקִליִפין ּבִ ֵמיה , ּ ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ְּוִאְדּכַ ּ ְּ

א. ְוִלְבנֹוי ִריך הוא ָיַהב ָלן אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ א ַקִדיׁשָ ִאין ִאיּנון ַעּמָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ְלָעְלָמא ְדָאֵתיְלִמְז י ּבָ ּּכֵ ּ.  

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ
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 ] בשנה135יום [סדר הלימוד ליום יז שבט 
ְמעֹון ְלַחְבַרָייא י ׁשִ ִאין ַאּתון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּאַמר ַרּבִ ַּזּכָ ֵריָנן ִמִלין , ּ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ

ִגיַנְייכו  א ֲאָנא ּבְ ְּדִכְתָרא ְדַמְלכוָתא ִעָלָאה ֵאיּמָ ּ ּ ִריך הוא )א בגווייכו''נ(ּּ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

ַההוא ָעְלָמא ְּוַההוא ֲהַבל ְדפוַמְייכו. ָּיִהיב ְלכֹון ַאְגָרא ּבְ ּ ּ ַלק ְלֵעיָלא, ּ ִּיְסּתָ ִאילו , ּ ּּכְ ּ
ַּאּתון ִמְתֲעִרין ִמִלין ִאֵלין ּ ּ.  

ם ָזָהב ָוֶכֶסף וְנ)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ּ ְוֹזאת ַהּתְ ּ תּ ַהאי . ֹחׁשֶ
ְּקָרא ִאיהו ְלִסְטָרא ִעָלָאה ָאה, ּ ּתָ ִּאיהו ְלִסְטָרא ִעָלָאה. ְּוִאיהו ְלִסְטָרא ּתַ ִסְטָרא , ּ ּבְ

ה ִּדְקדוּשָׁ ָאה. ּ ּתָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוִאיהו ְלִסְטָרא ּתַ א ֲחֵזי. ּבְ ִריך , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּכַ ּ
אֵרי ְלִמְבֵרי ִמ, ּהוא ָעְלָמא ְטָרא ְדַכְסָפאׁשָ ּּסִ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ְסָפא ֲהָוה , ּ ִגין ְדַההוא ּכַ ּּבְ ּ ּ

ִּמְלֵעיָלא ָנא. ּ ּכְ ּוְבעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ אֵרי ִמּסִ , ּׁשָ
ְטָרא ִדיִמיָנא ּוְלָבַתר ִמּסִ ְטָרא ִד. ּ ָנא ִמּסִ ּכְ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ ָמאָלא ֲהָוהּ אֵרי , ׂשְ ְּוַעל ָדא ׁשָ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ָּהָכא ִמּסִ רוָמה ְוגֹו, ְּוָהָתם ִמּסִ   .'ְּוֹזאת ַהּתְ

ַמר',  ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ְוגֹו)תהלים נה(ּוְכִתיב  ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ֲאָבל ָהָכא , ּ
ִּעָדן ִעָדִנין הוא ִדְצלֹוָת ּ ַלת ִזְמִנין. ּא ְדָכל יֹוָמאּ ָהֵני ּתְ ָערו ּבְ ְּוַחְבַרָייא ִאּתְ ָּדא , ֶעֶרב. ּ

ִּהיא ַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ָּדא ִהיא ַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא, ָוֹבֶקר. ּ לאו (, ְוָצֳהַרִים. ּּ

 ֲאָתר )מנחהאבל זמנא דצלותא ד, אלא אתר איהו דקיימא בין האי להאי, האי אתר דאקרי חשך
ך ִאיהו ְּדִאְתְקֵרי ֹחׁשֶ ֶעֶרב, ְּ ְּוַקְייָמא ָדא ִעם ָדא, ְּדָאִחיד ּבַ ּ ּ.  

ַמר ָצֳהַרִים ּוַמה ְדִאּתְ א, ּ ְמׁשָ ְּדִאיהו ּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ּ ָנא ַמַעְלָיא ָנַקט. ּּ ְּוָהִכי ִאיהו . ִליׁשָ
ּ ָקָראן ֵליה ִחָוו)א''ל ע''דף ק(, ְּלַבר ָנׁש אוָכם, ָאְרָחא ָנא ַמַעְלָיא ָנַקט, רּ , ְוִליׁשָ

ּוְלִזְמִנין ְלִחָוור ָקָראן ֵליה אוָכם ּ ּ יב, ּ ית ָלָקח )במדבר יב(, ִּדְכּתִ ה ּכוׁשִ י ִאּשָׁ  )עמוס ט(ּ ּכִ
ם ִלי ְוגֹו ִיים ַאּתֶ ֲּהֹלא ִכְבֵני כוׁשִ ּ'.  

יה. ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ֶּעֶרב ָדא ּוְבִגין ִדְבֶעֶרב ָדא ִאְתֲעָרב ּבֵ ּ ּ יך ,  ִסְטָרא ַאֲחָראּ ְְדָחׁשִ ּ
ֵליְלָיא, ְּנהֹוֵריה ְלָטא ּבְ וו ֵליה ְרׁשות, ְוׁשָ ּׁשַ ּ ּ ב ''קס, א''א ע''קמ(, ְּוֵלית ֵליה ְזַמן ָקֻבַע, ּ

ַהאי ִזְמָנא)א''ע ִלין ּבְ ּ ֵאמוִרין וְפָדִרין ִמְתַאּכְ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, ּ ּמָ ָזנו ּכַ אן ִאּתְ ּוִמּכָ ּ ,
ֵליְלָיאְּדָנְפִקין ְו ְלִטין ּבְ   .ׁשַ

יָמא ִניָנן, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ְּדָכל ִאיּנון ָמאֵרי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדרוַח ִמְסֳאָבא, ָהא ּתָ ּ ּ ּ ,
ְלֵטי  א)ב''מ ע''ק(ָלא ׁשַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַהאי, ּ ּבְ ָרֵאל ּבְ ְוָאִסיר , ְוָהא ִמְתָעֵרי לֹון ִיׂשְ

ְרָיא ַעל ַא ָעָרא לֹון ְלׁשַ אְלִאּתְ   .ְּרָעא ַקִדיׁשָ
ֵליְלָיא ָנָנא ָסִליק, ֶּאָלא ּבְ ָנא ַאֲחָרא, ַּההוא ּתְ ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ְּדֲהָוה , ְּוָלא ָסִליק ּכְ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָנָנא ּבְ א ְדָצפֹון, ָסִליק ּתְ ָנָנא ְלָחד נוְקּבָ ְּוָהָכא ֲהָוה ָסִליק ַההוא ּתְ ּ ן , ּ ְּדַתּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ל ָמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ּּכָ יןּ ָנָנא ָסִליק , יׁשִ ְּוֵכיָון ְדַההוא ּתְ  ְוָעִקים )ב''ב ע''רמ, א''א ע''קמ(ּ
ְייהו דוְכּתַ ְלהו ֲהוֹו ִמְתָזִנין ְוַקְייִמין ְוָעאִלין ּבְ ֹּאַרח ְלַההוא ִסְטָרא ּכֻ ּ ּ ְוָלא ֲהוֹו ָנְפִקין , ּּ

ָעְלָמא ְלִטין ּבְ   .ְוׁשַ
ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ְלַההוא ִסְטָרא א ְדָצפֹוןַע, ּ ּל ַההוא נוְקּבָ ּ ָכל ִאיּנון ֲחִביֵלי , ּ ּּבְ

ֵמיה''ַסְנִגיְרָי, ְטִהיִרין ָנָנא ָעִקים ָאְרֵחיה ְוָסִליק, ּא ׁשְ ֲעָתא ְדַההוא ּתְ ּוְבׁשַ ּ ּ ַהאי ְמָמָנא , ּ
ְרָיין ַאֲחָרִנין ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ַמׁשְ ּתִ ָלא ֵליה, ְוׁשִ ָדן ְלַקּבְ ְלהו ִמְתַעּתְ ּּכֻ ּ יהּוְל, ּ ְזָנא ִמּנֵ , ַּאּתְ

א ַההוא נוְקּבָ ְּוַקְייִמין ּבְ ַחד ִפְתָחא ְדִאְקֵרי ֶקִרי, ּ ְּוָעאִלין ּבְ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,
י ֶקִרי ְוגֹו)ויקרא כו( ְלכו ִעּמִ ֲחַמת ֶקִרי, ּוְכִתיב', ּ ְוִאם ּתֵ ֶכם ּבַ י ִעּמָ ַההוא , ְוָהַלְכּתִ ּּבְ

ּרוְגָזא ְדָנִפיק ִמ ִּפְתָחא ְדֶקִריּ ּ.  
ֵליְלָיא ְטֵטי ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְמׁשַ ּ ּ ָמִתין ָנְפִקין )א''ז ע''רס, א''ד ע''רס(, ּ ֲעָתא ְדִנׁשְ ּ וְבׁשַ ּ

ְּוָלא ַיְכִלין ְלַסְלָקא , ּוְמַקְטְרָגן לֹון, ִּאיּנון ָנְפִקין, ְּלִאְתֲחָזָאה ְלֵעיָלא, ְּלַסְלָקא
ּוְלִאְתֲחָזָאה ְלֵעיָלא ין ֶעְליֹוִנים,ּ ר ִאיּנון ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ּ ּבַ ְקִעין ְרִקיִעים , ּ ְּדִאיּנון ּבַ ּ

א, ְּוִאֵלין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפִקין. ַּוֲאִויִרים ְוַסְלִקין ִדיִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ּומֹוִדיִעין ִמִלין ּכְ ּ ,
ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין ְּוִאְתַחְזָיין לֹון ּבְ ּ ִדין ַזְרָעא, ּהוְוַחְייָכאן ּבְ, ּ ְּוִאְקרון ָמאֵריהֹון , ַּעד ְדאֹוׁשְ

ִגין ְדִאיּנון ְדָנְפִקין ִמִפְתָחא ְדֶקִרי, ְּדֶקִרי ּּבְ ּ ּ ְרֵמי לֹון, ּּ ֵלי ֵאמוִרין . ּגַ ֲעָתא ְדִמְתַאּכְ ּוְבׁשַ ּ ּ
ָנָנא ֲהֵוי ַרֵוי לֹון, ּוְפָדִרין ַּההוא ּתְ פום ְיָקָרא ִדְלהֹון, ְוָזן לֹון, ּ ּּכְ , ָּהִכי ְמזֹוָנא ִדְלהֹון, ּ

א, ָלא ַנְפָקן, ּוְבַהאי. ַּמה ְדִאְתָחֵזי לֹון ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְטֵטי ּבְ ְּוָלא ְמׁשַ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֶעֶרב ם)שמות יב(, ּכְ ְּדָכל ִאיּנון ֲחִביֵלי ,  ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ּ
ׁשוְלָטנו , ְטִהיִרין ִּאיּנון ִמְתָעְרֵבי ּבְ ּ ְויוָהא חֹוָבא ִלְצלֹוָתא . ְּדֵליְלָיאּ ְּוַעל ָדא ָלא ׁשַ ּ

ַיֲעֹקב, ְּדַעְרִבית ְּדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלַאְתְקָנא ָלה ּכְ ּ ְּדִאיהו ֲהָוה ָמאִרי , ּ ָנא)מדכי(ּ ּכְ ,  ַמׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות ן ֵליה ּכְ ּוְמַתּקֵ ּ.  

ב ְדִאיהו ְרׁשו ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּצלֹוָתא ָדא ִאיהו ְל, ּ ֵלילֹותּ ָנא ָעָלן ִמּגֹו ַפַחד ּבַ ַּאּגָ ִמּגֹו , ּ
ם ה ִסְטִרין ְדֵגיִהּנָ ַּפַחד ְדַכּמָ ּ ם, ּ יִהּנָ ּגֵ ֲעָתא ַטְרֵדי ְלַחָייַבָיא ּבַ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ַעל ַחד , ּ

יָמָמא ֵרין ִמּבִ ך. ּתְ ִגין ּכָ ְוּבְ ָרֵאל ְלֵמיַמר ְוהוא ַרחום, ּ ְּמַקְדֵמי ִיׂשְ ּ ְּדִאיהו ּבְ, ּ ִּגין ַפַחד ּ
ם ם. ְּדֵגיִהּנָ ַכח ַפַחד ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּתְ ת ְדָלא ִאׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ ָאִסיר , ְּוָלא ִדיָנא ַאֲחָרא, ּּ

ָרא ִדיָנא ֵמָעְלָמא, ְּלַאְתַעָרא ֵליה ת ְלַאְעּבְ ּבָ ְּדִאְתָחֵזי ְדָהא ֵלית ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ ּ.  
ָמִתין ְּוַפַחד ְדִקְטרוָגא ְדִנׁשְ ּ ד ּבָ, ּ ָּעאן ְלַסְלָקא ְלֵעיָלאּכַ . ְּלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ּ

ך ֲאָנן ַמְקִדיִמים ִגין ּכָ ּוּבְ ָרֵאל ָלַעד ָאֵמן, ְּ ה ַמִזיִקין . ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ ַּפַחד ְדַכּמָ ּ ּ
ֵליְלָיא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּוִקְטרוִגין ְדִמׁשְ ְּוִאית לֹון ְרׁשו ְלַנְזָקא, ּ יֵתיה ְּלַמאן ְדָנ, ּ ַרע ּבֵ ִּפיק ִמּתְ

ך ֲאָנן ַמְקִדיִמים, ְלַבר ִגין ּכָ ּוּבְ מֹור ֵצאֵתנו ובֹוֵאנו, ְּ ּוׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ל ָדא ִּמּגֹו ְדִחילו ְדָכל ָדא, ְּוַעל ּכָ ּ ּ ָמִתין, ּ ֲּאָנן ַמְפִקיִדיָנן ּגוִפין רוִחין ְוִנׁשְ ּ ,
ְּלַמְלכוָתא ִעָלָאה יָדָהא, ּ ִּדי ׁשוְלָטנו ְדֹכָלא ּבִ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ּ ָכל ֵליְלָיא , ּ ּבְ

ָכחו. ְוֵליְלָיא ּתְ ָחן ָלא ִאׁשְ ִנין וַמְדּבְ א ְדָקְרּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּקוִנין ְדֲאָנן ַעְבִדין , ּ ל ּתִ ֲּאָנן ַעְבֵדיָנן ּכָ ּ ּ
  .ַּעל ָרָזא ְדָנא

ַפְלגו ֵליְלָיא ַער, ּּבְ ד רוַח ָצפֹון ִאּתְ ָכל ִא, ּּכַ ַטׁש ּבְ יןּבָ יׁשִ ּיּנון ָמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ּ ּ ,
א,  ִסְטָרא ַאֲחָרא)א''ז ע''צ( )חד טנרא תקיפא(ְוָתַבר  אט ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְוָכל , ְּוָעאל ְוׁשָ
ּ ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ַעְייִלין ְלדוְכַתְייהו)ב''ל ע''דף ק(ִּאיּנון  ְלִטין, ּ ר ֵחיַלְייהו ְוָלא ׁשַ ּבַ . ְּוִאּתְ

ּוְכֵדין קו א ְדֵעֶדןּ ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָעאל ְלִאׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּּ ְוָהא , ְ
ַמר   .ִאּתְ

ד ָאֵתי ַצְפָרא ֵליְלָיא, ּכַ ְלָטא ּבְ ָרָגא ְדׁשָ ְּנהֹוָרא ִדׁשְ ֵמי ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ּ ִניז ִמּקָ , ִּאְתּגְ
ְלָטא ֵדין ּבֶֹקר ׁשַ ר ׁשוְלָטנו, ּכְ ְּוִאְתֲעּבָ ִּאיהו ּבֶֹקר ְדאֹור ,  ַהאי ּבֶֹקר)וכדין(, ּ ְדֶעֶרבּ ּ

ְלהו, ַהאי ּבֶֹקר, ַקְדָמָאה ִלים ִטיבו ְלָעְלִמין ּכֻ ַּאׁשְ ִאין. ּּ ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ יה ִאּתְ ִּמּנֵ ּ ַהאי . ּ
א ֵקי ְלִגְנּתָ ַּהאי ִאיהו ְנִטירו ְדָכל ָעְלָמא. ַאׁשְ ּ  ַמאן )א''ז ע''נ(, ָּהָכא ָרָזא ְלַיְדֵעי ִמִדין. ּ

ָנְגָהא, ְּדָבֵעי ְלֵמיַפק ְלָאְרָחא ֲעָתא, ְּיקום ּבְ לוָתא ְלפום ׁשַ ּכְ ִאְסּתַ ח ּבְ ּגַ ְּוִיׁשְ ִלְסַטר , ּ
ְרִקיָעא,  ִמְזָרח)ב''ב ע''קי( י ּבִ ֵחיזו ְדַאְתָוון ְדַבְטׁשֵ ְּוֶיֱחֵמי ּכְ ּ ְּוִאֵלין . ָּדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית, ּ

ִּאיּנון ְנִציצו ְד ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ַאְתָווןּ הו ׁשְ רון ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ּ.  
ָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ִּאי ִאיהו ָיַדע ּבְ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ִעין וְתֵרין , ּ ְּדַאְרּבְ ּ

ְדָקא ֲחִזי, ַאְתָוון ר לֹון ּכַ א, ְוִיְדּכַ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ֶּיחֵמי ּגֹו ְנִהירו ְדָנ. ּ ית ּ ְּגָהא ִדְרִקיָעא ׁשִ
ַלת ִלְסַטר ְיִמיָנא, ן''יֹוִדי ָמאָלא, ּתְ ין ְוַנְצֵצי , ּוְתַלת ָוִוין. ּוְתַלת ִלְסַטר ׂשְ ְּדַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּ

ְרִקיָעא ת ּכֲֹהִנים. ּבִ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ְדִבְרּכַ ּוְכֵדין ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ְּוִיפוק ְלָאְרָחא, ּ ַּוַדאי , ּ
יהׁשְ א ַאְקִדיַמת ִעּמֵ ִּכיְנּתָ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

ד ָאֵתי ַהאי ּבֶֹקר ְסַטר ָדרֹום, ּכַ ַּעּמוָדא ַחד ָנִעיץ ּבִ ְּלגֹו ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, ּ ְּדַעל , ּ
א ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ר ֵמַההוא ַעּמוָדא. ּגַ ּּבַ ְּדִאיהו , ּ א)ב''ד ע''קפ(ּ ֶאְמָצעו ְדִגְנּתָ ּ ָנִעיץ ּבְ ּוָדא ְוַעּמ. ּ

ְווִנין)א''ט ע''ויחי רי(ִּאיהו ָנִהיר , ָּדא ְנִהירו ִדְתַלת ּגַ ּ ּבִ ָווָנא, ּ ָמא ְדַאְרּגְ ַההוא . ְּמֻרּקָ ּּבְ
ַההוא ַעְנָפא, ַּקְייָמא ַעְנָפא ֲחָדא, ַּעּמוָדא ַלת ִצֳפִרין, ּּבְ דו ּתְ ִּאְתֲעּתָ ִמְתַעִרין ִצְפֻצָפא , ּ
ָחא ּבְ   .ְלׁשַ

ּ ַהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי ְיָי)תהלים קיג( ,ָּפַתח ַחד ְוָאַמר ּ ם ְיָי' ּ ָּפַתח . 'ַּהְללו ֶאת ׁשֵ
ְנָייָנא ְוָאַמר ם ְיָי, ּתִ ה ְוַעד עֹוָלם' ְיִהי ׁשֵ ִליָתָאה ְוָאַמר. ְְמבֹוָרך ֵמַעּתָ ְזָרח , ָּפַתח ּתְ ִמּמִ

ם ְיָי ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמהוָלל ׁשֵ ּׁשֶ רֹוָזא ָקִדים . 'ּ ֵדין ּכָ י ֶעְליֹוִניןּכְ ְּוָקֵרי ִאְתֲעָתדו ַקִדיׁשֵ ּ ,
ָחן ְלָמאֵריהֹון ּבְ ִּאיּנון ִדְמׁשַ ָבָחא ִדיָמָמא, ּ ׁשְ נו ּבִ ּקָ ִּאְתּתָ ֵדין ִאְתַפְרׁשון ְיָמָמא ִמן . ּ ּּכְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ָאה חוָלֵקיה. ֵליְלָיא ַּזּכָ ַצְפָרא, ּ א ְדאֹוַרְייָתא, ַּמאן ְדָקם ּבְ ְחּתָ ּבַ ִּמּגֹו ּתוׁשְ י ְּדָלֵע, ּ
ֵליְלָיא ַההוא ִזְמָנא ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא. ּבְ ּּבְ ּ.  
ִתיב בו )א''ישעיה כ(, ּכְ ָעיו ׁשֻ ְבָעיון ּבְ ּ ָאַמר ׁשֹוֵמר ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה ִאם ּתִ ּ ּ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה, ֵּאָתיו ּ ָרֵאל, ּ לות ְדִיׂשְ ַּעל ּגָ ִעיר, ּ ֵני ׂשֵ ָרֵא, ְּדַיְתֵבי ּגֹו ּבְ ל ְוִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ַּאְמֵרי ְלקוְדׁשָ ַלְיָלה, ׁשֹוֵמר, ְּ לוָתא ָדא, ַּמה ּמִ ֵהא ָעַלן ִמן ּגָ ַּמה ּתְ י , ּ ְּדַדּמֵ

ִתיב. ַּלֲחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא ִריך הוא, ָאַמר ׁשֹוֵמר, ַמה ּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָבר , ָאָתא ֹבֶקר, ְּ ּכְ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ְּנִהיְרָנא ְלכו ּבְ ּ יְקָנא ְלכו ְוָקִריִבת ַיְתכֹון ְלפוְלָחִני, ּ ְּוַאּסִ ְואֹוַרְייָתא , ּ

ִגין ְדִתְזּכון ְלַחֵיי ָעְלָמא, ָיֲהִבית ְלכֹון ּּבְ ּ ַבְקּתון אֹוַרְייִתי. ּ ָּאִעיְלָנא ְלכו , ְוַגם ָלְיָלה, ּׁשְ
ָגלוָתא   )גלותאאעילנא לכו ב, שבקתון אורייתי כמלקדמין. ואסיקנא לכו, א דבבל''ס(ּּבְ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָעיו ּכְ ְבָעיון ּבְ ִּאם ּתִ ּ ִדְרׁשו ֵמַעל ֵסֶפר ְיָי)ישעיה לה(, ּ ּ '

ּוְקָראו לוָתא ִדְלכֹון, ּ ְלָיא ּגָ ַמה ּתַ חון ּבְ ּכְ ׁשְ ן ּתִ ְּוַתּמָ ּ ּוְגאוָלה ִדְלכֹון, ּ ּ ה, ּ ְבָעיון ּבָ ְּוַכד ּתִ ּ ,
יָמא ְוַתְכִריז ָק ּׁשובו ֵאָתיו. ַּמְייכוִהיא ּתֵ ּ ֵליָמָתא. ּ ְתׁשוָבה ׁשְ ּׁשובו ּבִ ּ ּוִמַיד ֵאָתיו , ּ ּּ

אי   )א וברזא דהאי קרא''נ(. ְּוִאְקִריבו ְלַגּבָ
ִתיב א דוָמה, ּוְבַהאי ְקָרא ּכְ ַּמּשָׂ ין ִדְנבוָאה , ְּוָרָזא ָדא. ּ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּּבְ ּ  )בחמשה ארחין(ּ

ַמר ִלְנִביֵאי ַמֲחֶז. ִאּתְ ֲחזֹו. ה''ּבְ ִחָזיֹו. ן''ּבַ ָחזו. ן''ּּבְ ָדָב. ת''ּּבְ ַמש. ר''ּבְ א . א''ּבְ ְּוֻכְלהו ֲחִמּשָׁ ּ
ַתר ּכֹוָתָלא ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ַּההוא ְנִהירו ִדְנהֹוָרא, ּ ּ הֹון. ּ ַמאן ְדָחֵמי ְנהֹוָרא , ּוִמּנְ ּּכְ

יָתא ׁשִ א ִמּגֹו ֲעׁשָ ְמׁשָ א. ְּדׁשִ י ְוִאיְטַרח , יֲהֵו, ֲאָבל ַמּשָׂ טֹוַרח ַסּגִ ד ָמֵטי ַההוא ְנהֹוָרא ּבְ ּּכַ
ְלָייא ֵליה, ִּמלֹוי ֲעלֹוי ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ָלׂשום ֶאת )במדבר יא(, ּכְ

ל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי א ּכָ ך. ַּמּשָׂ ִגין ּכָ ְוּבְ א, ּ   .ַמּשָׂ

  א''א ע''דף קל
א דוָמה ְּוָהָכא ַמּשָׂ יָאהטֹו, ּ ְלִחיׁשו, ַרח ַסּגִ ְלָייא ְוִאיהו ְנבוָאה ּבִ ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ ,

ְלִחיׁשו ְּוַקְייָמא ּבִ ְלָיא ַמאן ָאַמר ֵאַלי קֹוֵרא . ּ ִעיר ָהָכא ָלא ִאְתּגַ ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ
ִעיר ִריך הוא. ִמּשֵׂ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ָּדא ַוַדאי ַקְייָמא ֲּאָבל ְנבוָאה . ִאי ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ְּ ּ ּ
ְלִחיׁשו ּּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּּבִ ּ , ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאַמר, ּוִמּגֹו ָרָזא ְסִתיָמָאה, ּ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִּדֵליה ֲהָוה ָקָרא ָקָלא ּבְ ּ ּ ִעיר, ּּ ) א''א ע''דף קל(. ְוָאַמר ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִעיר ָלמֹו)דברים לג(, ּכְ ִעיר.  ְוָזַרח ִמּשֵׂ ִתיב ְוָזַרח ְלׂשֵ ִגין ְדָרָזא , ְוָלא ּכְ ּבְ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ָהִכי ִאיהו ּ ין, ּ ין ִמּגֹו ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ִּאֵלין ְפִניָמִאין ֵמִאֵלין, ּ , ְקִליָפה ּגֹו ְקִליָפה, ּּ

  .ּומֹוָחא ּגֹו מֹוָחא
יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא פֹון)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ א , ּ ְוִהּנֵ ָּהא ַדְרּגָ

דֹול. ַחד א ַאֲחָרא, ָעָנן ּגָ ַחת. ָּהא ַדְרּגָ ִליָתָאה, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ א ּתְ ְּונֹוַגה לֹו . ָּהא ַדְרּגָ
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א ְרִביָעָאה, ָסִביב ַמל. ָּהא ַדְרּגָ ֵעין ַהַחׁשְ ּוְלָבַתר וִמּתֹוָכה ּכְ ּ ַּתר וִמּתֹוָכה ְדמות ּוְלָב. ּ ּ ּ ּ
ין  ַדְרּגִ ין ּגֹו ּמִ ע ַחיֹות ָהא ַדְרּגִ ַּאְרּבַ ּ   .)א דרגין''נ(ּ

ָרֵאל, ּאוף ָהָכא ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְלָייא קוְדׁשָ ד ִאְתּגַ ּּכַ ְּ ְלָייא ֶאָלא ִמּגֹו , ּ ָּלא ִאְתּגַ ּ
ין ִאֵלין ַּדְרּגִ א. ּ יַני ּבָ א ְדֲהָוה ְטִמיָר, ִמּסִ ַּדְרּגָ ירּ ְלָיא, א ַיּתִ ְוְלָבַתר ִאְצְטִריך ְלִאְתּגַ ּ .

ִעיר א ַאֲחָרא, ְוָאַמר ְוָזַרח ִמּשֵׂ יר, ָּהא ַדְרּגָ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְרָיא ַעל , ּ ְּקִליָפא ְדׁשַ
ב מֹוָחא ּוְלָבַתר הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן. ּגַ א ַאֲחָרא, ּ בֹות ּוְלָבַתר ְוָאָתה ֵמִרְב. ָּהא ַדְרּגָ

ָבָחא ְדֹכָלא, ֹקֶדׁש ָּדא ׁשְ ּ ין, ּ ל ִאֵלין ַדְרּגִ ְלָייא ִמּכָ ב ְדִאְתּגַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ֵּמַההוא ֲאָתר , ּּ
ְּדהוא ִעָקָרא ְדֹכָלא ּ ּ יה, ּ ָלָאה ִמּנֵ ֵרי ְלִאְתּגַ ּׁשָ , ֵּמִרְבבֹות ֹקֶדׁש ִאיהו. ֵּמָאן ֲאָתר ִאיהו. ּ

ין ִעָלִאין ְלֵעיָל ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ִעיר)לעילא(, אּ א , ּ אוף ָהָכא ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ֵּמַההוא ַדְרּגָ ּ
ק ְלֵעיָלא, ְּדָקָאַמָרן ְּדִאְתָדּבַ ּ ּ.  

ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ , ּ וְכִתיב)שומר ישראל(, ן''ּׁשֹוֵמר ָדא ְמַטְטרֹו. ּ
ד)משלי כז( ֵליְלָיאְּוָדא ָרָזא ְד,  ְושֹוֵמר ֲאדֹוָניו ְיֻכּבָ ְלָטא ּבְ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה . ׁשָ ַּמה ּמִ

ין ַהאי ְלַהאי, ִּמֵליל חוָלָקא ָדא, ּּכָֹלא ַחד, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ֲּאָבל ּבְ ְלָטא ִסְטָרא , ּ ׁשָ
ּוְבחוָלָקא ָדא. ַאֲחָרא ּ ָלל, ּ ְלָטא ּכְ ִּאְצְטִריך ִלְנטוָרא, ֵליל. ָלא ׁשָ יב, ְ  )שמות יב(, ִּדְכּתִ
ּמוִרים הוא)ב''עז ''ל(ֵליל  ּ ׁשִ ד ָעאל ֵליְלָיא', ְּוַעל ָדא ָחֵסר ה, ּ ַעד , ְּוָדא ִאיהו ּכַ

ְּדִאְתְפַלג ִּמָפְלגו ֵליְלָיא וְלָהְלָאה. ּ ּ ה, ּ ְלָטא ַלְיָלה ּבְ ֲחִצי ַהַלְיָלה' ׁשָ יב ַוְיִהי ּבַ ִּדְכּתִ ּהוא . ּ
ַּהַלְיָלה ַהֶזה יֹום ָיִאיר ְו)תהלים קלט(. ּ ך. 'גֹוּ ְוַלְיָלה ּכַ ְוְבִגין ּכָ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר , ּ ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ

  .ַּמה ִמֵליל
ִסְפָרא ְדָאָדם. ָאַמר ׁשֹוֵמר ְחָנא ּבְ ּכַ ין ַויֹאֶמר ְלָאַמר, ַּאׁשְ ַּויֹאֶמר ְלֵעיָלא. ַּמה ּבֵ ּ ,
א ה ָאַמר, ְוָאַמר ְלַתּתָ . רֹוןָּדא ְמַטְט, ָאַמר ׁשֹוֵמר,  ָאַמר)א''ד ע''קס(ַמאן . ְוֶאל ֹמׁשֶ

ֲחִרית ְדִאיהו ֻשְלָטנו ִדיָמָמא, ָאָתא ּבֶֹקר ָּדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ִליט ַעל ֵליְלָיא, ּ ַּההוא ְדׁשָ ּ .
ְלחֹודֹוי יָמא ְדִאיהו ָאֵתי ּבִ ְּוִאי ּתֵ ְּוִאְתְפַרׁש ְדַכר ִמּנוְקָבא, ּ ּ ִתיב ְוַגם ַלְיָלה, ּ , ָהא ּכְ

ֲחָדא ְרַווְייהו ּכַ ין ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין)א''ע' ז(ְוָלא , ּּתַ ּ ִמְתָפְרׁשִ ּ ִמִלין . ּ ְּוָקָלא ָדא ָקֵרי ּבְ ּ
ְייכו, ִּאֵלין ְרַווְייהו ְזִמיִנין ְלַגּבַ ָּאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה ּתַ ּ.  

ָעיו ְבָעיון ּבְ אן וְלָהְלָאה ִאם ּתִ ִּמּכָ ּ א. ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְצלֹו ַקּמֵ עוְתכֹון ּבִ ְבעון ּבָ ִּאם ּתִ ּ ּּ ,
ָעיו עוְתכֹון, ּּבְ ַּצלו וְבעו ּבָ ּ ּ ּ י ָמאֵריכֹון, ּ ְּותובו ְלַגּבֵ ָלא ִלְבנֹוי, ֵּאָתיו. ּ ין ְלַקּבְ ַמאן ְדַזּמִ , ּּכְ

ּוְלַרֲחָמא ָעַלְייהו ִריך הוא. ּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ . ָּקָרא ְוָאַמר ֵאָתיו, ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה, ְּ
א א ַקִדיׁשָ ָאה ַעּמָ ֵעי ֲעלֹוןְּד, ַּזּכָ יה, ָמאֵריהֹון ּבָ   .ְּוָקָרא לֹון ְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ

א א ַקִדיׁשָ ֵדין ַעּמָ ָרא, ּּכְ ָעאן ְלִאְתַחּבְ א, ּבָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ְּוָכל ַמאן ְדַאְקִדים . ּוְלַאֲעָלא ּבְ ּ
ַקְדִמיָתא ִחּבוָרא ֲחָדא, ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ א ֲחִזי. ִּאְתַחּבָ ֵבי ַּההוא , ּתָ ַכח ּבְ ּתְ ַּקְדָמָאה ְדִאׁשְ
א ּתָ ִניׁשְ ָאה חוָלֵקיה)ואוריך בבי כנישתא(, ּכְ ּ ַזּכָ ֲהֵדי , ּ א ְדַצִדיק ּבַ ַדְרּגָ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ
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א ִכיְנּתָ ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני)משלי ח(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ׁשְ ְסִליקו ִעָלָאה. ּ וְמׁשַ ָּדא ָסִליק ּבִ ּ ְוִאי . ּ
יָמ א, אּתֵ ּתָ ִניׁשְ ִריך הוא ָאֵתי ְלֵבי ּכְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ֵניָנן ּבְ ָּהא ּתָ ּ ן , ְּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ

ָרה ְּוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַההוא ַחד ְדַאְקִדים. ִּמַיד ּכֹוֵעס, ַעׂשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ְּוַקְייָמא , ִאְתַחּבָ
א ְדַצִדיק ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  

  ב''א ע''דף קל
ֵני ָמָתא)א''ו ע''א קנ''נש(, ָּלאֶא ַדר ְלָכל ּבְ א ְדׁשָ יֹום , ּ ְלַמְלּכָ יה ּבְ חון ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ
דֹוך ְפָלן, ְּפָלן ּּבְ ֵני ָמָתא. ְ ְרַמְייהו ִאיּנון ּבְ ֵני ּגַ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַזּמְ ּ ַּאְקִדים ַחד ְוָאָתא ְלַההוא , ּ ּ
ך ָאָתא. ֲאָתר ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ְּבֵ אְּ ן,  ַמְלּכָ ּמָ ר ָנׁש ְדַאְקִדים ּתַ ח ְלַההוא ּבַ ּכַ ַּאׁשְ ּ ָאַמר , ּ
ִני ָמָתא ָאן ִאיּנון, ֵּליה ְּפָלן ּבְ ְייהו, ָמאִרי, ָּאַמר ֵליה. ּ ֲּאָנא ַאְקִדיְמָנא ִמּנַ ְּוָהא ִאיּנון , ּ

א ָּאָתאן ֲאַבְתָראי ְלִפּקוָדא ְדַמְלּכָ ֵדין. ּ א, ּכְ ֵעיֵני ַמְלּכָ ן ַבֲהֵדיהְו, ָטב ּבְ ּמָ , ָּיִתיב ּתַ
יה ֵעי ִעּמֵ ּתָ א, ְּוִאׁשְ ך . ְּוִאְתָעִביד ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ין ּכַ ך) ב''א ע''דף קל(ְּבֵ ְוֵבין ּכַ ל , ּ ָּאתו ּכָ

א הֹון, ַעּמָ א ִעּמְ ָלם, ְּוִאְתָפַייס ַמְלּכָ ַדר לֹון ִלׁשְ ֵני ָמָתא ָלא . ְוׁשָ ֲּאָבל ִאי ִאיּנון ּבְ
אְוַחד , ַאְתָיין ֵעי ָקֵמי ַמְלּכָ ּתָ ְלהו , ָּלא ַאְקִדים ְלִאׁשְ ִגיַנְייהו ְדָהא ּכֻ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּ ּּ
א. ַאְתָיין ִעיס ְוָרִגיז ַמְלּכָ   .ִּמָיד ּכָ

יָון ְדָחד ַאְקִדים, ּאוף ָהָכא ּּכֵ א, ּ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ַכח ּבְ ּתְ ח , ְוִאׁשְ ּכַ א ַאְתָיא ְוַאׁשְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ֵדי, ֵּליה ןּכְ ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ִאלו ּכֻ יב ּכְ ּן ִאְתֲחׁשִ ּ ּּ ן. ּ ּמָ ְְדָהא ָדא אֹוִריך לֹון ּתַ ּ ִמַיד . ּ

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַרת ִעּמֵ ִזווָגא ַחד, ִּאְתַחּבָ ְּוַיְתֵבי ּבְ ֲהֵדיה, ּ מֹוַדע ּבַ ּתְ ְּואֹוִתיב ֵליה , ְּוִאׁשְ
א ְדַצִדיק ַדְרּגָ ּּבְ ןְּוִאי ַחד ָלא ַאְקִדים ְו. ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִתיב, ָלא ִאׁשְ ּ ַמדוַע )ישעיה נ(, ַמה ּכְ ּ

אִתי ְוֵאין ִאיׁש ִתיב. ּבָ ָרה ָלא ּכְ ֲהָדאי, ֶּאָלא ְוֵאין ִאיׁש, ְוֵאין ֲעׂשָ ָרא ּבַ ְלֶמֱהֵוי , ְלִאְתַחּבְ
אי ּבָ א ְדַצִדיק, ּגַ ַדְרּגָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּּכְ ּ.  
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 ] בשנה136יום [הלימוד ליום יח שבט סדר 
ֲהֵדיה, ְולא עֹוד מֹוַדע ּבַ ּתְ ֶּאָלא ְדִאׁשְ ּ ִאיל ֲעלֹוי, ּ ָמה , ִאי יֹוָמא ַחד ָלא ָאֵתי, ְוׁשָ ּכְ

יב, ּ ְדאֹוִקיְמָנא)א''ו ע''בלק קצ( קֹול ַעְבדֹו'  ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי)ישעיה נ(, ִּדְכּתִ . ּׁשֹוֵמַע ּבְ
ַעְרָנא  יבְוָהא ִאּתְ ַהאי ִדְכּתִ ִעיר, ּּבְ א, ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ א ּגֹו , ּ ַּדְרּגָ

א ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ַּההוא ׁשֹוֵמר, ַּדְרּגָ ֵחיָלא ּבְ קֹול ַעְבדֹו, קֹוֵרא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ,
ך. ָּדא ְמַטְטרֹון, ַּעְבדֹו ְוְבִגין ּכָ ָאה ִא, ּ אַזּכָ ּתָ ִניׁשְ ּיהו ַמאן ְדַאְקִדים ְלֵבי ּכְ ּ ְּלַסְלָקא , ּ

א ִעָלָאה ְדַקאְמָרן ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּּ.  
ד ָאֵתי ַצְפָרא א, ּכַ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִצּבוָרא ִאׁשְ יִרין , ּ ׁשִ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ עו ְלִאׁשְ ּּבָ

ָחן ְדָדִוד ּבְ ְּותוׁשְ ְּדִסדוָר, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּ אּ ּא ִאיהו ְלִאְתֲעָרא ְרִחימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ,
ּקוִנין ִגין ָדא ֵליָוֵאי ִמְתָעֵרי ְלִאְתֲעָרא ְרִחימו . ּוְלִאְתֲעָרא ֶחְדָוה, ְּלַאְתְקָנא ּתִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ָחן, ְּוֶחְדָוה ְלֵעיָלא ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ.  
ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ֵעי ּבְ ּתָ ּוַמאן ְדִמׁשְ ִמִלין ְדחֹולּ ּא ּבְ ְּדַאָחֵזי ִפרוָדא, ַּווי ֵליה, ּ ַווי ֵלית , ּּ

ְּדָגַרע ְמֵהיְמנוָתא ָרֵאל. ּ ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ַּווי ֵליה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ ּ ּ ְּדַאָחֵזי ְדָהא ֵלית . ּ ּ
ן,  ֱאָלָהא)ליה( ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ְוַאְנִהיג , ּיהּ ְוָלא ָדִחיל ִמּנֵ)ולית ליה חולקיה ביה(, ְוָלא ִאׁשְ

ִתּקוָנא  ּ ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא)א בתקיפא''ס(ְּקָלָנא ּבְ ּּ.  
א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרֵאל ְמַסְדֵרי ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ָחן ְוִסדוָרא , ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִּסדוָרא ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְרָיין ְדַמְלֲאֵכ, ִּדְצלֹוָתא ַלת ַמׁשְ י ּתְ ׁשֵ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ְרָייָתא ֲחָדא. ּי ִעָלֵאיּּכְ ִּאיּנון , ַמׁשִ
ין  יָמָמא)עילאין(ַּמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּ ְדָקא ְמׁשַ ּ ִגין ְדִאית , ְּ ּּבְ

ֵליְלָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ַּאֲחָרִנין ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ ִאיּנון ְדָק)א ואלין''ס(ְוַאֲחָרִנין . ְּ א ּ
ִריך הוא א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּמׁשַ יָמָמא, ְּ ָרֵאל ּבִ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ָחן ּבַ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ְּוַאְמִרין ׁשִ ּ ּ.  

ְנָייָנא ְרָייָתא ּתִ ין, ַמׁשִ ִּאיּנון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ה , ּ ה וְקדוׁשָ ָכל ְקדוׁשָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל י ְלַתּתָ, ְּדִיׂשְ ּוְבׁשוְלָטָנא ִדְלהֹון. אְּמַקְדׁשֵ ּ ָכל ִאיּנון , ּ ל ִאיּנון ְדִמְתָעִרין ּבְ ּּכָ ּ ּ
ָרֵאל )א היכלין''ס(, ְרִקיִעין ַהִהיא ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ   .)א דמיושב''ס(ּ ּבְ

ִליָתָאה ִאיּנון  ְרָייָתא ּתְ ּ עוֶלְמָתן ִעָלִאין)ב''ס ע''ר(ַּמׁשִ ֵני ִעם . ּ ּקְ ְּדָקא ִמְתּתָ
א, ַמְטרֹוִניָתא ֵני ָלה ְלַאֲעָלא ָלה ָקֵמי ַמְלּכָ ּוְמַתּקְ ּ ְרָיין ִעָלִאין ַעל , ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַמׁשְ ּ

ְלהו ּּכֻ ֵני)ב''ס ע''ר(. ּ ּקְ ּ ְוֻכְלהו ִמְתּתַ א, ּ ְקֵני ְלַתּתָ ָרֵאל ְדִמַתּתְ ִסדוָרא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ יִרין , ּ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ
ָחן ּבְ ּוְבַהִהיא ְצלֹוָתא ְדָק, ְּותוׁשְ ָרֵאלּ ָנן. ּא ְמָצלו ִיׂשְ ְרָיין ִמְזַדּמְ ַלת ַמׁשְ יָון ְדִאֵלין ּתְ ּּכֵ ּּ ,

יָרָתא ָרֵאל ַפְתֵחי ׁשִ ֵדין ִיׂשְ ְרָייָתא ֲחָדא. ְוַזְמֵרי ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ּּכְ ִּדי ְמָמָנא , ְוַהִהיא ַמּשִׁ
יָמָמא ָחא ְלָמאֵריהֹון ּבִ ּבְ ָנן ָעַלְייהו, ְלׁשַ ִּאְזַדּמְ ֲחָדאְוַזְמֵר, ּ הֹון ּכַ ָבֵחי , י ִעּמְ ִאיּנון ׁשְ ּּבְ

א ְּוָהא אוִקיְמָנא ִמֵלי, ְּדָדִוד ַמְלּכָ ּ.  
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ָחן ְדָדִוד ּבְ ָבֵחי ְדִאיּנון ּתוׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ִדְמַסְייֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ְחּתָ ּבַ ֵדין ּתוׁשְ ּּכְ
א יָרָתא ְדַיּמָ ְּדׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ יָמאְוִאי . ּּכְ ִתּקוָנא , ּתֵ א ֲאַמאי ִאיִהי ּבְ ְחּתָ ּבַ ַּהאי ּתוׁשְ ּ

ָבֵחי ְדָדִוד ַתר ׁשְ ְתַרְייָתא ּבָ ְכָתב, ּּבַ ּבִ ַעל ֶפה, ְוָהא ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ַּאְקִדיַמת ְלתֹוָרה ׁשֶ ּ ,
ִביִאים תוִבים, ְּוַאְקִדיַמת ַלּנְ ְּוַאְקִדיַמת ַלּכְ ּוְכָמה ְדַאְקִדיַמת, ּ ּ ּיך ְלַאְקְדָמאָהִכי ִאְצְטִר, ּ ְ .

  )א בשירתא''נ(
ְכָתב, ֶּאָלא ּבִ ְקַנת ֶאָלא ִמּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל ָלא ִאְתּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּמּגֹו ְדּכְ ום ָהִכי , ּ ִּמּשׁ

ירוָתא ְדִתּקוָנָהא ׁשֵ ִּאְצְטִריך לֹוַמר ָלה ּבְ ּ ּ ּ א ְמַעְלָיא, ְ ְחּתָ ּבַ ְּוַהאי ּתוׁשְ ָאר , ּ ל ׁשְ ִמּכָ
ָחן ְדָעְל ּבְ ּּתוׁשְ ְלהו. ָמאּ ְקָנת ִמּכֻ ְּוִאיִהי ָלא ִאְתּתַ ְקָנת , ּ ַמה ְדִאְתּתַ  )א''ב ע''דף קל(ּּכְ

א ָדא ְחּתָ ּבַ ִּמּתוׁשְ ּוְבִגין ָדא. ּ ב, ּ ִּאיִהי ָסמוך ִלְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ּּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְ   .ּּכְ
ַמר א ִאּתְ יָרָתא ְדַיּמָ ד ׁשִ ֲעָתא ּכַ ה ׁשַ ּּבָ ֶנ, ּ ְתָראִּמְתַעְטָרא ּכְ ַההוא ּכִ ָרֵאל ּבְ , ֶּסת ִיׂשְ

יָחא א ְמׁשִ ִריך הוא ְלַאְעְטָרא ְלַמְלּכָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ ִליָפא )ב''ע' ח(ְּוַההוא , ְּ ְתָרא ּגְ  ּכִ
ין ָמָהן ַקִדיׁשִ ׁשְ ָקא ּבִ רו , ְּמֻחּקָ ִריך הוא ַההוא יֹוָמא ְדַאְעּבָ א ּבְ ָמה ְדִאְתַעָטר קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

אִיׂשְ ְרָיין ְדַפְרֹעה וָפָרׁשֹוִהי, ָרֵאל ַית ַיּמָ ע ְלָכל ַמׁשְ ְּוַאְטּבַ ִגין ָדא. ּ ר ָנׁש , ּּבְ ֵעי ּבַ ּבָ
יָרָתא ַהאי ׁשִ ָווָאה ְרעוֵתיה ּבְ ְּלׁשַ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי ָלה ּבְ  ָזֵכי )א''ע' ס(, ּ

ִתּקוֵני ַההוא יָחא ּבְ א ְמׁשִ ְּלֵמֱחֵמי ְלַמְלּכָ ְתָראּ ּוַבֲחִגירו ְדַזְייֵניה,  ּכִ ּ ּ ָחא ַהאי , ּ ּבְ י ְלׁשַ ְוַזּכֵ
ן ּמָ יָרָתא ּתַ ְּוָהא אוִקיְמָנא ִמֵלי, ׁשִ ּ.  

ְתָרא ִריך הוא ַההוא ּכִ א ּבְ ח ָנִטל קוְדׁשָ ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ יָון ְדָמֵטי ּבַ ּּכֵ ּ ּ ֵוי ֵליה , ְּ ְּוׁשַ ּ
ִריַאת , ָּקֵמיה ָרֵאל ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ִעָלָאהּוּכְ ְקָנא ְלֵמיֵתי ָקֵמי ַמְלּכָ ְְוִאְצְטִריך . ְּלִאְתּתַ

ְתֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִעָלֵאי, ְּלַאְכָלָלא ָלה ּּבְ ְרַכת, ּ הֹון ִאְתּבָ ֵליַסר . ְּדִמּנְ ְּוִאיּנון ּתְ
ּּבוְסִמין ִעָלִאין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ מֹון ְוגֹוּ ֵנְרְד ְוַכְרּכֹום ָקֶנה )שיר השירים ד(, ּכְ ', ְוִקּנָ

יר, ְּוָהָכא ִאיּנון ָבָחה, ׁשִ ָלה, עֹוז, ְוִזְמָרה, ַּהֵלל, ּוׁשְ דוָלה, ְנַצח, ּוֶמְמׁשָ בוָרה, ּּגְ ּוּגְ ּ ,
ִהָלה ה, ְוִתְפֶאֶרת, ּּתְ ֵריָסר. ְּקדוׁשָ ֲהַדְייהו. ָהא ּתְ ָרא ָלה ּבַ ּוְלָבַתר ְלַחּבְ ּ ְּולֹוַמר וַמְלכות, ּ ּ ,

ֵליָסר ְייהו. ַּוֲהוו ּתְ ְרָכא ִמּנַ ִגין ְדִאיִהי ִמְתּבָ ּּבְ ּ.  
ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך יַנְייהו, ּ ִליַלת ּבֵ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ ּּבְ ַהאי, ּ א וְרעוָתא ּבְ ָווָאה ִלּבָ ְּלׁשַ ּ ּ ,

ָלל ֵעי ּכְ ּתָ יַנְייהו, ְוָלא ִליׁשְ ְּדָלא ִלְפסֹוק ּבֵ יַנְייהו. ּ ְּוִאי ָפִסיק ּבֵ ְדֵפ, ּ חֹות ּגַ רוְבָייא ִּמּתְ ּי ּכְ
ְלהֹוָבא ֵחיָלא ְוָאַמר, ָנִפיק ַחד ׁשַ ִריך , ְוָקאֵרי ּבְ א ּבְ אוָתא ְדקוְדׁשָ ְְפַלְנָיא ִדי ָפִסיק ּגְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ק, ּהוא ֵצי ְוִיְתְפּסַ ּתְ א, ִּיׁשְ א ַקִדיׁשָ אוָתא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ֶיחֵמי ּגָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ישעיה (ּכְ

או)כו ּ וַבל ִיְרֶאה ּגֵ אות ְיָי', ת הּ ֵליָסר ִאיּנון ּגֵ ִגין ְדִאֵלין ּתְ ּּבְ ּ ּּ '.  
אן וְלָהְלָאה ֵאל ַההֹוָדאֹות כו ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה', ִּמּכָ א ִעָלָאה ִדׁשְ ָּדא ַמְלּכָ ּ ּ ּּ ִגין , ּ ּבְ

ַמּשִׁ ָחא ּבְ ּבְ ּתַ ד ִמׁשְ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ְדּכְ ָבָחן ִאיּנון ְלַגּבָ ְּדָכל ָהֵני ׁשְ ּ ּ אּ ָמה . ְּרָייָתא ִדְלַתּתָ ּכְ
ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ָלָמא ִדיֵליה, ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשִ א ִדׁשְ ְּלַמְלּכָ ּ ן וְלָהְלָאה, ּ ּמָ , ִּמּתַ
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לֹום ובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל)ישעיה מה( ה ׁשָ ך עֹוׂשֶ ּ יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ יה. ְּ ַעְרָנא ּבֵ , ְּוָהא ִאּתְ
ֲערו ַח יּקוִנין ְדָעְלָמא ִעָלָאהְּוַאּתְ ְּבַרָייא ְדָהֵני ִאיּנון ּתִ ּ ּ ּ ּ   .)אל אדון(. ּ

רו''א ָאה: ְך''ּל ּבָ ּתָ ּקוֵני ְדָעְלָמא ּתַ ּּתִ ְּדִאיּנון כ, ּ ִגין ְדִאית , ב ַאְתָוון ְזִעיִרין''ּ ּּבְ
ָאהֵמ, ַאְתָוון ְזִעיִרין. ְוַאְתָוון ְזִעיִרין,  ַאְתָוון ַרְבְרָבן)ב''ע' בראשית ג( ּתָ ַאְתָוון . ָעְלָמא ּתַ

ֵּמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַרְבְרָבן ּ.  
ֹכָלא ִאיּנון ַרְבְרָבן ּּבְ ַגְרַמְייהו, ּ ִּאיּנון ַרְבְרָבן ּבְ ד . ּ ּ ַאְתָיין ְיִחיָדִאין ִאיּנון )לא(ּכַ

יר)א דכר ונוקבא פשיטן''נ(ַרְבְרָבן  יָטן ַיּתִ ּ ְדַכד לא ְפׁשִ ל ָאת ְוָאת ִּאיּנון ַאְתָיין ּכָ, ּ
יָכא ְדַחֵזי ֵליה ְרּתִ ּּבִ ַבח, ּּ ת ְדִאיּנון ַאְתָוון ְדׁשֶ ּבָ ָבָחא ְדׁשַ גֹון ׁשְ ּּכְ ּ ּ ל , ּ ֵאל ָאדֹון ַעל ּכָ

ים ֲעׂשִ ָמה, ַהּמַ ל ְנׁשָ ִפי ּכָ רוך וְמבֹוָרך ּבְ ְּבָ ְּ יִבין. ּ ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש ּתֵ ְּדִאיּנון , ִּאֵלין ַאְתָוון ּבַ ּ
ְרִעין ין ּתַ ּ ְדָעְלָמא ְדָאֵתיַחְמׁשִ ּ.  

סֹוָפא ֵרין ַאְתָוון ָאֲחָרִנין ִדי ּבְ יִבין. ת''ש: ּּתְ ית ּתֵ ית ׁשִ ׁשִ ית , ִּאיּנון ּבְ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ
ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ן, ּ ּמָ גֹון. ְוַנְפֵקי ִמּתַ ל ְצָבא ָמרֹום: ּכְ נו לֹו ּכָ ַבח ִיּתְ ְפֶאֶרת . ּׁשֶ ּתִ

ָרִפים  ּוְגדוָלה ׂשְ ּ ים ְוַחיֹות ַהּקֹוֶדׁשּ   .ְּואֹוַפּנִ
ֵרין ַאְתָוון ֵרין ַאְתָוון ַקְדָמֵאי, ִּאֵלין ּתְ ית ּתְ ית ׁשִ ׁשִ ָחֵמׁש ָחֵמׁש, ּבְ ָאר . ּבְ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ע, ַּאְתָוון ִדי ּבְ ע ַאְרּבַ ַאְרּבַ ְלהו ּבְ ּּכֻ ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה, ּ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ִּאיּנון ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ְוִאיּנון ִדְבסֹוָפאְּד ּ ִלימו ִדכ, ּ ִּאיּנון ׁשְ ּ הו , ב ַאְתָוון''ּ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ
יִבין''כ ְמֵניָסר ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ּב ַאְתָוון ִעָלִאין''ָלֳקֵבל כ, ב ּתֵ ֲארו ּתִ ּתָ ְּדָקא , ִּאׁשְ

ע ַאְר יַכְייהו ְלַאְרּבַ ְרּתִ עָּסְלִקין ּבִ יִבין, ּבַ ְבִעין וְתֵרין ּתֵ ָמא ְמֹפָרׁש, ְּלׁשִ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ,
א ְדע ִליָפא ַקִדיׁשָ ּּגְ הו, ב ַאְתָוון''ּ ִריך הוא ִמְתַעָטר ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמא ָדא. ְּ ּוׁשְ ִּאיהו , ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָזא ָדא, ְּמַעְטָרא ִלּכְ ִליחוָתא ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ, ְּוָסִליק ּבְ ּהו ּגֹו ׁשְ  )דמאריה(ּ
א ִכיְנּתָ   .ִּדׁשְ

  ב''ב ע''דף קל
ְּוִסיָמִניך ְדִאֵלין ַאְתָוון ּ ָבָחא ִעָלָאה, ָ ׁשְ ְּדָקא ִמְתַעְטָרן ּבִ ּ , ָּדא ַקְדָמֵאי ְוסֹוֵפי, ּ

ִעְטַרְייהו ִאיּנון א ְּדַסְלִקין ּבְ ּ ּ ָחֵמׁש. ש''ת ב''ּּ י. ָאֶלף ּבְ י''ּתָ ׁשִ י. ת''ו ּבְ ֲחֵמׁשּבֵ י. ת ּבְ ן ''ׁשִ
ית ׁשִ ך ָרָזא ְדא. ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ָלָלא ְדכ) ב''ב ע''דף קל(ש ''ת ב''ְ ְּדִאיּנון ֲעָטָרה , ב ַאְתָוון''ּּכְ ּ ּ

ִביִלין ִּדְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ   .)א דשמא קדישא''ס(. ּ
יַכְייהו ְרּתִ ְּוִסיָמן ְדִאיּנון ַאְתָוון ָאֲחָרִנין ְדַסְלִקין ּבִ ּ ּ ִגיֶמ. ר''ַג, ּּ אֵרי ּבְ ְּוִסֵיים , ל''ׁשָ

ֵרי א, ׁש''ּבְ ְּוֻכְלהו ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ א, ש''ת ב''א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ָרָזא , ר''ג. ּ
א ִּדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ְּדַסְלָקא ְלע, ּ א, ב''ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְייהו ׁשְ ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ ְּלִאְתַעְטָרא , ּ

ֶנֶסת ִיׂשְ   )כשמך אלהים כן תהלתך) ח''תהלים מ(, דכתיב(. ִּמּגֹו ְרִתיָכא ִעָלָאה, ָרֵאלּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

ָמא ְדע ך ַההוא ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ָרָזא ַדֲאָבָהן''ְּ ִליָלא ּבְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ּב ּכְ . ְּיִמיָנא וׂשְ
הו ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּבְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָמא ִעָל. ְּלֶמהֵוי ׁשְ ָמָהן , ָאהְּוָלאו ׁשְ ִאיּנון ׁשְ ּּכְ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה, ִּעָלִאין ְּדִאְתַאֲחָדן ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּ ָמא ִעָלָאה . ּ ב ְדַהאי ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ֲּאָבל ָרָזא ִדיֵליה, ִּאיהו א, ּ ֲאָבָהן, ָּדִוד ַמְלּכָ ְּדִמְתַעְטָרא ּבַ ּ.  

ָמא ְדמ ּב ַאְתָוון ָרָזא ִדיֵליה ֲאָבָה''ּׁשְ  )ב''ו ע''רנ, ח''ק, א''ט ע''ויקרא ע(ְּדָקא , ןּ
ָעְלָמא ִעָלָאה ִּמְתַעְטָרן ּבְ ַמה ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ , א וסלקא רזא לעילא לעילא''ס(. ּּ

ָבה ִעָלָאה, ָסִליק ְוָלא ָנִחית, ּ ְוַעל ָדא)עד דאתעטרא באין סוף ִּאְתַעָטר ּגֹו ַמֲחׁשָ ָאה . ּ ַזּכָ
ּא ְדַמאן ְדָיַדע ֵליהּחוָלָק ּ יה, ּ ְּוִאְזְדַהר ּבֵ ּ.  

ָמא ְדע ָּדִוד ְדָקא , ב ַאְתָוון''ּׁשְ נ ''ויקרא ק, ב''ד ע''רל, ב''ז ע''ר, ב''ג ע''בראשית ל(ּ

ֲאָבָהן)ב''ע ְּוָרָזא ִדיֵליה ָסִליק ְוָנִחית, ּ ִמְתַעְטָרא ּבַ ַגְווָנא ָדא מצפ, ּ  )ץ''מצפ(, ץ''ּּכְ
ָמא ִדְתֵליַס ֵריַסר. ּר ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמיּׁשְ א, ִּאיּנון ּתְ יָכא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדְרּתִ , ְּדָנִפיק ֵמָחד, ּ

ך  ְרָיא ָעַלְייהו וְבִגין ּכַ ְְדׁשַ ּ ּ ב דסליק ולא ''וכלהו סלקין ונחתין בר האי שמא דמ, סליק ונחית(ּ

ָמא ְדע)נחית ועל דא ְטָרא ָדא, ב ָסִליק ְוָנִחית''ּ ׁשְ ְטָרא ָדא, ָּסִליק ִמּסִ ָמא . ְּוָנִחית ִמּסִ ׁשְ
ְטָרא ָדא, ִּדְתֵליַסר ְמִכיָלן ְטָרא ָדא, ָּסִליק ִמּסִ ִגין , ְּוָנִחית ִמּסִ ְּוַההוא ְדָנִחית ּבְ ּ

א ָכא ִטיבו ְלַתּתָ ם ''ן י''ס ט''ע ח''פ ז''ץ ו''ק ה''ר ד''ש ג''ת ב''א, ְּוַעל ָדא. ְּלַאְמׁשָ
ָנאַּאְתָוון ַקְדָמֵאי ַסְל. ל''כ ּבָ חוׁשְ ָנא, ִּקין ּבְ ּבָ חוׁשְ י ּבְ ִגין , ְּוַאְתָוון ַאֲחָרִנין ַנְחּתֵ ּבְ

א ָכא ִטיבו ִדְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ.  
ָמא ְדמ ִּאיהו ִמְתַעְטָרא ִלְרִתיָכא ִעָלָאה, ב''ּׁשְ ּ ָמא ְדע. ּ ִּאיהו ִמְתַעְטָרא , ב''ּׁשְ ּ

ָאה ּתָ ָאה חוָלֵקיה . ִלְרִתיָכא ּתַ ַּזּכָ ֵדל ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהּ ּתַ ַּמאן ְדִמׁשְ ּ ּ ָעְלָמא , ּ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ
ֵּדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ָלָמא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ת ְדָקא ְמׁשַ ּבָ א ְדׁשַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ח ֵליה . ּ ּבַ ְּמׁשַ
ָמא ְדע ׁשְ יִבין''ובכ, ב''ּּבִ יה ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא , ב ַאְתָוון''כָּרָזא ְד, ב ּתֵ ִגין ְדִתְתַעֵטר ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

א ָדא ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּבְ א ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהו, ֵאל ָאדֹון, ְּוַעל ָדא. ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ּוְפִריחו , ּ א ''ס(ּ

א ִעָלָאה)ופריכו ּ ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִמְתַעְטָרא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּוְפִריחו ִדְכְנֶסת , ּ ּ ּ
ָרֵאל ְּדִמְתַעְטָרא ְלַסְלָקא ּגֹו ְרִתיָכא ִעָלָאה, ִיׂשְ ּ ּ ּ.  

ין)א''א ע''רס(ַּסְלִקין , ש''ת ב''א ַמר,  ְוַנְחּתִ ָמה ְדִאּתְ ּם ַסְלִקין ְוָלא ''ֲּאַמר ֵליה ב. ּּכְ
ין ּבָ, ְְוִסיָמִניך, ַנְחּתִ ְלחֹודֹוי''ָּדא ׁשַ ּבָ. ת ּבִ פוִריםת ְו''ְוָדא ׁשַ ּיֹום ַהּכִ ְּדַסְלָקא ָרָזא , ּ ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ֵאין סֹוף, ּ ַּעד ְדִמְתַעְטָרא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  
רוך ְֵאל ּבָ ָּדא ִסדוָרא ְדַאְתָוון ְזִעיִרין, ּ ּ ּ ְצלֹוָתא, ּ ָכל יֹוָמא ּבִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ . ְּוִתּקוֵני ּכְ

ּוְבִגין ְדִאיּנון ַאְתָוון ְזִעיִרין ּ יַנְייהו)ב''ה ע''ר(ית ֵל, ּ ּקוִני עוֵליָמָתן , ּ ְרָווָחא ּבֵ ְּוִאיּנון ּתִ ּ ּ
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ְּדַאְתָיין ִעם ַמְטרֹוִניָתא ְלַגּבֵ ּ.  
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י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי א ָדא ְדָקא ְמַקְדׁשֵ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ּ ָיִחיד, ּ ל , ְּוָהא אוִקיְמָנא. ָּלאו ִאיהו ּבְ ּכָ
ָל ה ְדִאיהו ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ְרּגום. ָּיִחיד ָאִסיר ֵליה ְלֵמיַמר, ׁשֹון ַהּקֹוֶדׁשּ ָיִחיד, ּּתַ ְוָלא , ְלעֹוָלם ּבְ

יִאין ַסּגִ ּקוָנא ִדיֵליה ַוַדאי, ּבְ ְּוָיִחיד ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ יִאין, ּ ַנִים , ְּוִסיָמן ְלָרָזא ָדא. ְוָלא ַסּגִ ׁשְ
ְרּגום יִא. ִּמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ָנא ְדַסּגִ ַנִים ִליׁשָ ה ְדָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש , ּין ִאיהוּׁשְ ְּדַוַדאי ְקדוׁשָ ּ ּ ּ

ָיִחיד)ט''קכ(ָאִסיר ִאיִהי  יִאין.  ּבְ ַסּגִ ְרּגום ָאִסיר ִאיהו ּבְ ת ּתַ ְּקדוׁשַ ּ ָיִחיד ְלעֹוָלם, ּ . ֶּאָלא ּבְ
ֵניָנן ְרּגום ּתָ יר, ֶּאָחד ּתַ ֵרין ְוָלא ַיּתִ ְרּגום ַאְתָיא ְלִמיעוָטא. ְוָלא ּתְ ּּתַ . ְִכי ִאְצְטִריךְוָה, ּ

ּקֹוֶדׁש ְולא מֹוִריִדין. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ָּלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ַאְתָיא ִלְרבוָייא . ְּדַמֲעִלין ּבַ
ּוְבַתְרּגום מֹוִריִדין ְוֹלא ַמֲעִלין ִניָנן. ּ יר, ֶאָחד ּתָ ָלל, ְוָלא ַיּתִ   .ְוָלא ַמֲעִלין ּכְ

  א''ג ע''דף קל
א ָדא ְּקדוּשָׁ ָת, ּ אְּקדוׁשָ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ּא ְדִאְתַקְדׁשַ ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ִדיָלה, ּ ּ ָנא , ּ ְלִאְתַתּקְ

א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ָאה. ְּלַגּבֵ ּתָ ת ָעְלָמא ּתַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ְקדוׁשַ ּ ֲעִמיָדה, ּ ב ְוָלא ּבַ . ִּאיִהי ְמיוׁשָ
ה ַאֲחָרא ְדַאֲהדוֵרי ְצלֹוָתא) א''ג ע''דף קל( ְּקדוׁשָ ּ ָתא ְדָעְלָמא ִעָלָאהִא, ּ ּיִהי ְקדוׁשָ ּ ּ ,

ֲעִמיָדה ך ִאיִהי ּבַ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ָכא ָלה ְלַתּתָ ִגין ְלַאְמׁשָ ְּוָכל ִמלֹוי ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּּבְ ּּ ,
ב ֲעִמיָדה ְוָלא ְמיוׁשָ ִּאיהו ּבַ ּ.  

ֵתי ּוְבָכל ָהֵני ְקדוׁשְ א, ּ הו ְלַתּתָ י ּבְ ָרֵאל ִמְתַקְדׁשֵ ִּיׂשְ י ְּוַעל ָד. ּ ָרֵאל ִמְתַקְדׁשֵ ּא ִיׂשְ
ב ָאה ְמיוׁשָ ּתָ ה ִדְרִתיָכא ּתַ ְקדוׁשָ ּּבִ ּ יָכא ִעָלָאה ְמעוָמד. ּ ה ִדְרּתִ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ּ ה ַאֲחָרא. ּּ , ְּקדוׁשָ

ה)ב''א ע''רס(ִאיִהי  ַתר ְצלֹוָתא, ּ ּתֹוֶסֶפת ְקדוׁשָ ך ִאיִהי ּבָ ִגיֵני ּכַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּתֹוֶסֶפת . ְּבְ ּ
הְּקדו ן ַאֲחָרִנין, ׁשָ ָכא . ִאיִהי ְלָבַתר ְצלֹוָתא, ַּעל ְקדוׁשָ ֵעי ְלַאְמׁשָ ּוְבִגין ְדָכל ַחד ְוַחד ּבָ ּ

ָּעֵליה ֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְרּגום, ּ ת ּתַ ן ְלָכל ָיִחיד ְוָיִחיד ְקדוׁשַ ּקַ ִּאְתּתָ יָמא ָהא ִאית . ּ ְוִאי ּתֵ
ת ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ה ְקדוׁשַ ּּבָ ְכָלל, ּּבורַּההוא ַלּצִ. ּ ְלהו ּבִ א ּכֻ ְּלִאְתַקְדׁשָ ַההוא ּתֹוֶסֶפת , ּּ ּּבְ

ה ּוְבִגין ְדָיִחיד ֵלית ֵליה ְרׁשות. ְּקדוׁשָ ּ ּ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּ א ְיִחיָדאי, ְּלאֹוְמָרה ּבְ ּוְלִאְתַקְדׁשָ ּ ,
ְרּגום ָלׁשֹון ּתַ ַּאְתִקינו ָלה ּבְ ּ ָיִחיד, ּ ל, ְּוִאיהו ּבְ א ּכָ ַההוא ּתֹוֶסֶפתְּלִאְתַקְדׁשָ , ּ ַחד ְוַחד ּבְ

יר ה ַיּתִ ָכא ָעֵליה ְקדוׁשָ ְּלַאְמׁשָ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ י , ּ ִקדוׁשֵ י ּבְ ְּדָקא ִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ּ
ִגין ְדִאיּנון ְדֵבִקין ְלֵעיָלא, ִּעָלֵאי ּּבְ ּ ּ יב, ּ ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ  ֱאלֵהיֶכם' ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּ.  
ִתיב  י ִאיׁש ֱאלִהים ָקדֹוׁש הוא עֹוֵבר ְוגֹו)מלכים ב ד(ּכְ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּוְכִתיב ', ּ ִהּנֵ

ה ְוגֹו ה ָנא ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ָעְלָמא ְלִסדוָרא ', ַּנֲעׂשֶ ַהאי ְקָרא ִאית ָלן ְסָמך ּבְ ּּבְ ּ ְ

י. ִּדְצלֹוָתא ה ָנא ָיַדְעּתִ ַגִויה , ִהּנֵ ָוָאה ּבְ ר ָנׁש ְלׁשַ ָּדא ִאיהו ְרעוָתא ְדִאְצְטִריך ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְצלֹוָתא י ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הוא. ּבִ ָּדא ִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה, ּּכִ ּ ְּדִאיהו ָיִתיב ַעל , ּ ּ
ּּכוְרֵסי ְיָקֵריה יה, ּ אן ָנְפִקין ִמּנֵ ְּוָכל ִקדוׁשָ ּ ְּוִאיהו ְמַקֵדׁש ְלֻכְלהו, ּ ּ ּעֹוֵבר ָעֵלינו .  ָעְלִמיןּּ

ִמיד ה ְדִאיהו ְמַקֵדׁש ְלָכל ָעְלִמין ְלֵעיָלא, ּתָ ֵּמַההוא ְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ַהאי , ּ ִּאיהו ְמַקֵדׁש ָלן ּבְ ּ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ה ְלֵעיָלא. ָעְלָמא ְּדָהא ֵלית ְקדוׁשָ ּ א, ּ א ְלַתּתָ ֶּאָלא ִאי ִאית ְקדוּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ּתִ)ויקרא כב( ָרֵאלּ ְוִנְקַדׁשְ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ   .ְי ּבְ

ְּוהֹוִאיל ְוַכך הוא ה, ְ ה ָנא ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ָּדא ִאיהו ִסדוָרא ְדִתּקוָנא , ַּנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ויחי (ּ

א)ב''ח ע''רכ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ֲעִלַית ִקיר, ּ ִדׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ב ִחְזִקָיהו )ישעיה לח(ּכְ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ
ה. ירָּפָניו ֶאל ַהּקִ ִגין ְדִאיִהי ְזֵעיָרא: ְקַטּנָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ ה)קהלת ט(ּכְ .  ִעיר ְקַטּנָ

ִנין ִתּקוָנא ָדא ְדֲאָנן ְמַתּקְ ם ּבְ ים לֹו ׁשָ ְּוָנׂשִ ּ ָחן , ּ ּבָ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ּוְבִסדוָרא ִדיָלן ּבְ ּ ּ ּ ּ
יה)ובתקונא דא(, ּוִבְצלֹוָתא ִנין ְלַגּבֵ ַּנְייָחא ִדיֵליהְל, ּ ֲאָנן ְמַתּקְ א . ּ ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ

ע ִאֵלין. ּוְמנֹוָרה א ִאיּנון, ַּאְרּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ּקוִנין ִאֵלין )כלא(ְוִאיִהי . ּ ָכל ּתִ ּ ּבְ ּ
ָנן ּקְ ִסדוָרא ְדֲאָנן ְמַסְדִרין, ִמְתּתַ י ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא  ּּבְ ּ ּוְבִתּקוָנא ִדיֵליה, ְּדַעְרִביתּ ּ ּ ִנין . ָּהא ִמָטה, ּ ִסדוָרא ְדִאיּנון ָקְרּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
ָחן, ְּוִעָלָוון ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַצְפָרא ְוִאיּנון ׁשִ ְּדֲאָנן ְמַסְדִרין ּבְ ּ ּ ְלָחן, ּ ּוְבַההוא ִסדוָרא . ָהא ׁשֻ ּ ּ ּ

ב ִּדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ּוְבִתּקוָנא ִדְקִריַאת , ּּ ּ ַמעּ א, ׁשְ ּסֵ ִנין ָהא ּכִ ַההוא ִיחוָדא ְדֲאָנן ְמַתּקְ ּּבְ ּ ּ .
ַההוא ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדְמעוָמד ּּבְ ּ ּ ּ ּ אן, ּ ּוְבִאיּנון ְקדוׁשָ ּ ה, ּ אן, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוׁשָ , ּוִבְרּכָ

ְּדֲאָנן ְמַסְדִרין    . ָהא ְמנֹוָרה)לה(ּ
ר ָנׁש ָאה ִאיהו ּבַ ְרעו, ַּזּכָ ֵוי ּבִ ְּדָדא ׁשַ ּ ָכל יֹוָמא, ֵּתיהּ י ָמאֵריה ּבְ ָלָמא ְלַגּבֵ , ְּלַאׁשְ

ה ּוְלַאְתְקָנא ַהאי ֲעִלַית ִקיר ְקַטּנָ ּקוִנין, ּ ָהֵני ּתִ י ָמאֵריה ּבְ ְּלַגּבֵ א . ּ ֵדין ַוַדאי קוְדׁשָ ּּכְ ּ
ָכל יֹוָמא ִפיֵזיה ּבְ ִריך הוא ְיֵהא אוׁשְ ּּבְ ּ ּּ ַהאי ָעְלָמא. ְ ָאה ִאיהו ּבְ ָאה, ַּזּכָ ּ ִאיהו ְוַזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ע. ּּבְ ִגין ְדִאֵלין ַאְרּבַ ּּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ּקוֵני ִדׁשְ ִּאיּנון ּתִ ּ ְעָלה, ּ י ּבַ ְקָנא ְלַגּבֵ . ְּלִאְתּתַ
ּקוִנין ִאֵלין ע ּתִ ַאְרּבַ ּּבְ ִפיָרָהא, ּ ׁשְ ְקָנת ּבִ ֶחְדָווָהא, ִאְתּתַ ֶחְזָווָהא, ּבְ א , ּבְ ַּעל ְיֵדי ְדַעּמָ

א ּבְ   .ָכל יֹוָמאַּקִדיׁשָ

  ב''ג ע''דף קל
ָנא ּקְ ִּמָטה ִאְתְיִהיַבת ֵליה ְלַיֲעֹקב ְלִאְתּתַ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ּ ּ .

א ְלָחן ַאְתִקין ָדִוד ַמְלּכָ ָחן ְדִאיהו ַאְתִקין, ּׁשֻ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ֲע)תהלים כג( ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָרי ּתַ א ַאְתִקין ַאְבָרָהם. ְֹרך ְלָפַני ׁשֻ ּסֵ רוָתא , ּכִ ִאְתַקּשְׁ ּּבְ

ִּדיֵליה ֵני ָעְלָמא, ּ ָמִתין ְלָכל ּבְ ִלימו ְדִנׁשְ ְּדָעִביד ִטיבו וׁשְ ּ ּ ּ א, ּ ּקוָנא ְדִכּסֵ ְּוֵלית ּתִ ֶּאָלא , ּ
ֶחֶסד ְדַאְבָרָהם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ א ְו)ישעיה טז(ּכְ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ) ב''ג ע''דף קל(ְמנֹוָרה . ּהוַכן ּבַ

ִריך הוא ְלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא, ַאְתִקין ִיְצָחק א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדַאְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְוָנִהיר , ְּ
ה ַהִהיא ְקדוׁשָ ְּנִהירו ְדבוִציָנא ִעָלָאה ּבְ ּ ּ ך. ּּ ִגיֵני ּכַ א, ְּבְ א ַקִדיׁשָ ִדיר לֹוַמ, ְּצִריִכין ַעּמָ ר ּתָ

ָוָאה ְרעוְתהֹון ּוְלׁשַ ּ י ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ְּלַסְדָרא ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא, ּ ּ ּ ִאיׁש , ּ
א וְמנֹוָרה, ָהֱאֹלִהים ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ ָכל יֹוָמא, ּ ִלימו ּבְ א, ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ א ''ד(. ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ֲעָתא ְדָקא ְמַיֲח)כאן חסר ׁשַ ָרֵאלּ ּבְ ָרֵאל, ֵדי ִיׂשְ ַמע ִיׂשְ ִּיחוָדא ְדָרָזא ִדׁשְ ְרעוָתא , ּ ּּבִ
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ִלים ֵדין ַנְפֵקי ִמּגֹו ְסִתימו ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ׁשְ ּּכְ ּ ַטׁש ּגֹו , ַּחד ְנִהירו, ּ ְּוַההוא ְנִהירו ּבָ ּ
ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ּ ע, ְנהֹוִרין' ְּוִאיּנון ע, ְנהֹוִרין' ְּוִאְתְפַלג ְלע, ּ ַּעְנִפין ְדִאיָלָנא ' ּבְ

ְּדַחֵיי ּ.  
ֵדין ַּההוא ִאיָלָנא ָסִליק ֵריִחין ובוְסִמין, ּכְ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְּוָכל ִאיָלִני ְדִגְנּתָ ְלהו ַסְלִקין , ּ ּּכֻ ּּ

ָחן ְלָמאֵריהֹון, ֵריִחין ּבְ ַנת ַמְטרֹוִניָתא, ּוְמׁשַ ּקְ ֵדין ִאְתּתַ ֲה, ְּדָהא ּכְ ְּלַאֲעָלא ַלחוָפה ּבַ ֵדי ּ
ְעָלה ְייִפין ִעָלִאין, ּּבַ ָּכל ִאיּנון ׁשַ א ֲחָדא, ּ ִתיאוְבּתָ ָרן ּבְ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ ּוִבְרעוָתא ֲחָדא, ּ ּ ,

ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ַחד ּבְ ִיחוָדא . ּ ָהא ְלַאֲעָלא ַלחוָפה ּבְ ן ְלַגּבָ ּקַ ְעָלה ִאְתּתָ ּוְכֵדין ּבַ ּ ּ ּּ
ַמְט, ַחד   .רֹוִניָתאְלִאְתַייֲחָדא ּבְ
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 ] בשנה137יום [סדר הלימוד ליום יט שבט 
ַעֵרי ֵליה ְּוַעל ָדא ֲאָנן ִמּתְ ָרֵאל)דברים ו(ְוַאְמִריָנן , ּ ַמע ִיׂשְ ְרָמך,  ׁשְ ָהא , ְַאְתִקין ּגַ
ִתּקונֹוי יך ּבְ ְעִליך ֵייֵתי ְלַגּבִ ּּבַ ְ ין ָלֳקְבָלך, ְ ִיחו, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ְיָי. ְַזּמִ , ָדא ֲחָדאּּבְ

ְרעוָתא ֲחָדא ֹלא ִפרוָדא, ּּבִ ּּבְ ְלהו ִאְתָעִבידו ַחד, ּ ְייִפין ּכֻ ְּדָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ַחד , ּּ ְוַעְייִלין ּבְ
א יאוְבּתָ   .ּּתִ

ָרֵאל ְיָי יָון ְדַאְמֵרי ִיׂשְ ית ִסְטִרין' ּּכֵ ִאְתָערוָתא ְדׁשִ ֶּאָחד ּבְ ית , ּ ל ִאיּנון ׁשִ ֵדין ּכָ ּּכְ
אִאְת, ִסְטִרין יאוְבּתָ ַחד ּתִ ָּעִבידו ַחד ְוָעאִלין ּבְ ְלחֹודֹוי' ְּוָרָזא ָדא ו, ּ יטו ּבִ ַּחד ְפׁשִ ֹלא , ּ ּבְ

יה ְּדֵבקוָתא ַאֲחָרא ְלַגּבֵ ּ יט ִמּכָֹלא, ּ ְלחֹודֹוי ָפׁשִ ֶּאָלא ִאיהו ּבִ ּּ   .ְּוִאיהו ַחד, ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָטא, ּבְ ָנא וִמְתַקּשְׁ ּקְ ְלִחיׁשו ְו, ַּמְטרֹוִניָתא ִמְתּתַ ָהא ּבִ ׁשָ ּמָ ַּעְייִלין ָלה ׁשַ ּ

י ְעָלה, ַסּגִ י ּבַ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְּלַגּבֵ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוַאְמֵרי ּבָ ְלִחיׁשו. ְּ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ ּ ,
ְעָלה י ּבַ ְּדָהִכי ִאְצְטִריך ְלַאֲעָלא ָלה ְלַגּבֵ ּ א ְדַיְדֵעי ָדא. ְּ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּוְמַסְדֵרי, ּ ּ ִסדוָרא ּ ּ

ִּעָלָאה ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ.  
ֲחָדא ְעָלה וַמְטרֹוִניָתא ּכַ רו ּבַ ֲעָתא ְדִאְתַחּבְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְטָרא , ּ רֹוָזא ָנִפיק ִמּסִ ֵדין ּכָ ּכְ

י ָמאִריכֹון, ְּדָדרֹום ְרָיין ְדַגֵלי ְרִחימוָתא ְלַגּבֵ ִּאְתָערו ֵחיִלין וַמׁשְ ּ ּ ּּ.  
ַער ַחד ְמָמ ֵדין ִאּתְ ֵמיה''ּ ּבוֵא)א''ז ע''קכ(, ָּנא ִעָלָאהּכְ ְרָיין, ּל ׁשְ ּוִביֵדיה , ַרב ַמׁשְ ּ

ָחן ע ַמְפּתְ ָאת י, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְּדָנִטיל ְמד, ַאְרּבַ ים ּבְ ָחא ִאְתְרׁשִ ָחא ', ְוַחד ַמְפּתְ ּוַמְפּתְ
ָאת ה ים ּבְ ָאת ו. 'ַאֲחָרא ִאְתְרׁשִ ים ּבְ ָחא ִאְתְרׁשִ חא אחרא אתרשים באת מפת(. 'ְוַחד ַמְפּתְ

חֹות ִאיָלָנא ְדַחֵיי)'ה ּ ְוָאַנח ְלהו ּתְ ּ ָחן. ּ ַלת ַמְפּתְ ְתַלת ַאְתָוון , ִּאיּנון ּתְ ימו ּבִ ְּדִאְתְרׁשִ ּ
יָון ְדִאְתָעֵבידו ַחד. ִּאְתָעִבידו ַחד, ִּאֵלין ּּכֵ ָחא ַאֲחָרא, ּ ָסִליק ְוָקִאים , ַּההוא ַמְפּתְ

ַההוא ַאֲחָר ר ּבְ ָלָלא ִדְתַלתְּוִאְתֲחּבָ ְרָיין ְוַחָייִלין ַעְייִלין ְלִאינון , ּא ּכְ ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשְ ּּ
א ַגְווָנא ִדְלַתּתָ א ְוֻכְלהו ְמַיֲחֵדי ּכְ ְנּתָ ָחן ּגֹו ּגִ ֵרין ַמְפּתְ ּּתְ ּ ּ.  

ימו ְדָאת י: ה''ְיהֹוָ ָּדא ְרׁשִ ּ א', ּ ָמא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה ְדִבׁשְ ֵּריׁשָ ּ ִּאיהו ָּדא : ֱּאֹלֵהינו. ּ
ימו ְדָאת ה ָּרָזא ִדְרׁשִ ּ א, ִּעָלָאה' ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְנָייָנא ְדִבׁשְ ָּאת ּתִ יכו : ד''ְידֹוָ. ּ ָּדא ְמׁשִ ּ

א ך ְלַתּתָ ְְדִאְתְמׁשַ ימו ְדָאת ו, ּ ָרָזא ִדְרׁשִ ּּבְ ּ כו ְלֶמֱהֵוי ', ּ ֵרין ַאְתָוון ִאְתְמׁשָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ
ֲאָתר ָדא ָלָתא ִאיּנון ַחדּכָ. ְּוִאיהו ֶאָחד, ּּבַ ִיחוָדא ַחד, ּל ָהֵני ּתְ   .ּּבְ

ִיחוָדא ַחד יָון ְדָכל ָדא ִאְתָעִביד ַחד ּבְ ּּכֵ ּ ָרָזא ְדָאת ו, ּ ַאר ּכָֹלא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִלים' ּ , ׁשְ
א ְדַמּבוָעא ֵּמֵריׁשָ ּוֵמֵהיָכָלא ְפִניָמָאה, ּ א, ּ א ְוִאיּמָ ֵדין ַעְייִלין , ְוָיִרית ְלַאּבָ ּכְ

ֲהֵדיהְלַמְטרֹו ָכל ִטיבו ִעָלָאה, ִּניָתא ּבַ ִלים ּבְ א ִאיהו ׁשְ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ּ ּ , ְּוָיִכיל ְלַאְתְזָנא ָלה, ּ
ְדָקא ֵיאֹות ּוְלֵמיַהב ָלה ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ּכַ ּ ְלהו ַחד. ּּ ְייִפין ִדיֵליה ּכֻ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ֵדין . ּּ ּכְ
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יה ַּעְייִלין ָלה ְלַגּבֵ ְלִחיׁשו, ּ ְלִחיׁשו. ּּבִ ַהִהיא ֶחְדָוה. ֲּאַמאי ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתָעַרב ָזר ּבְ , ּּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְמָחתֹו לא ִיְתָעַרב ָזר)משלי יד(ּכְ   .ּ וְבׂשִ

  א''ד ע''דף קל
ית ִסְטִרין ׁשִ יָון ְדִאיהו ִאְתָיַחד ְלֵעיָלא ּבְ ּּכֵ ּ ית . ּ ׁשִ א ּבְ ּאוף ָהִכי ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְלַתּתָ

ִגין ְלֶמהֵוי . ִרין ָאֲחָרִניןִסְט א, ֶּאָחד ְלֵעיָלא) א''ד ע''דף קל(ּבְ ָמה ְדַאּתְ , ְוֶאָחד ְלַתּתָ ּכְ
מֹו ֶאָחד'  ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ָאֵמר  ית ִסְטִרין. ֶּאָחד וׁשְ ׁשִ יב, ֶּאָחד ְלֵעיָלא ּבְ דברים (, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ְיָי)ו ַמע ִיׂשְ יִבין.ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ית ּתֵ ית ִסְטִרין,  ָהא ׁשִ ֶאָחד . ָלֳקֵבל ׁשִ
ית ִסְטִרין ׁשִ א ּבְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד)הדא הוא דכתיב(, ְלַתּתָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּ ּבָ ָהא , ְּ

יִבין ית ּתֵ ׁשִ ית ִסְטִרין ָאֲחָרִנין ּבְ א, ֶּאָחד ְלֵעיָלא' ְיָי. ׁשִ מֹו ֶאָחד ְלַתּתָ   .ּוׁשְ
יָמא ִתיב ֶאָחד ְלֵעיָלא, ְוִאי ּתֵ ִתיב ֶאָחד, ָּהא ּכְ א ָלא ּכְ , ָּוֶעד הוא ֶאָחד. ּוְלַתּתָ
ִחלוֵפי ַאְתָוון ּּבְ ַּאְתָוון ִדְדכוָרא ָלא ִמְתַחְלֵפי. ּ ּ א ִמְתַחְלֵפי, ּ ַּאְתָוון ְדנוְקּבָ ּ ָבָחא , ּ ְּדָהא ׁשְ

א ִּדְדכוָרא ַעל נוְקּבָ ּ לֹוט ַעִין ָהָרע. ּ ׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ּתִ ְּדָלא ַאְמֵריָנן , ֲּאָנן ְמַחְלֵפי ַאְתָוון, ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ּוְבִזְמָנא ְדָאֵתי. ֶאָחד ּבְ לֹוט, ְּדִיְתֲעָבר ַעִין ָהָרע ֵמָעְלָמא, ּ ׁשְ  )בהדה(, ְוָלא ּתִ

ְלָייא ִאְתּגַ ֵדין ִיְתְקֵרי ֶאָחד ּבְ ק ּבַ. ּכְ א ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתָדּבַ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ּ ּ , ֲּהָדהּ
ְלִחיׁשו, ָלאו ִאיִהי ֶאָחד ֶּאָלא ַדֲאָנן ְמַיֲחִדין ָלה ּבִ ּ ּ ָרָזא ְדַאְתָוון ָאֲחָרִנין, ּ ְוַאְמִרי , ּּבְ

  .ָוֶעד
ִזְמָנא ְדָאֵתי ְּדִיְתְפַרׁש ַההוא ִסְטָרא ִמיָנה, ֲּאָבל ּבְ ּ ֵדין ִיְתְקֵרי , ְוִיְתֲעָבר ֵמָעְלָמא, ּּ ּכְ

פו וְדִביקו ַאֲחָראְּדָלא ְי, ֶּאָחד ַוַדאי ֲהָדה ׁשוּתָ ֵּהא ּבַ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ יֹום )זכריה יד(ּכְ ּ ּבַ
מֹו ֶאָחד' ַּההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶהְדָיא, ֶּאָחד וׁשְ ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ ְלִחיׁשו, ּבְ ָרָזא, ְּוָלא ּבִ   .ְוָלא ּבְ

ֲּאָנן ְמַיֲחִדין ָלה ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוַעל ָדא ין ְלַאֲחָרא ְלֶמיֱהֵוי ּכְ, ּ ַּמאן ְדַזּמִ
ָּסִהיד ִדיֵליה ִגין ְדָדא ִאיהו ָסִהיד ִדיָלן. ּ ּּבְ ּ ן, ּ . ְּוִסְטָרא ַאֲחָרא ָלאו ִאיהו ָסֲהָדא ְלַגּבָ

ת ֵמַההוא ִסְטָרא ּוְכֵדין ִאיִהי ִאְתְפִריׁשַ יָון ְדָאַתת. ּּ י , ּּכֵ ֲּאָנן ַמֲעִלין ָלה ַלחוָפה ְלַגּבֵ ּ ּ
ְעָלה א ִעָלָאה, ּּבַ א, ַּמְלּכָ ָכל ְרעוָתא ְוַכָווָנא ְדִלּבָ ּּבְ ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֶאָחד, ּ ּ.  

עוֵליְמָתָהא ֲעָתא ְדִאיִהי ָאַתת ּבְ ׁשַ ּּבְ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ א ִמּסִ ּוָבָעאת ְלִאְתָפְרׁשָ ָלא , ּ
א ְוָלא , ָאַתת יָקָרא ְדַמְלּכָ ַנת ְלֵמחֵמי ּבִ ַמאן ְדִאְזַדּמְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ירּ ְוָהִכי ַמְכִריֵזי , ַיּתִ

א יָקָרא ְדַמְלּכָ נון ְלֵמחֵמי ּבִ ְּדִיְזַדּמְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ְצֶאָנה וְרֶאיָנה )שיר השירים ג(ּכְ
ֹלֹמה ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְּבְ א, ּ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּפוקו ְלֵמחֵמי ּבִ ּ ּ ֵדין ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִניָחא , ּ ּכְ

ְּוִאְתְפַרׁש ִמיָנה, ֵמיֵּליה ְלֵמֱח יָון ְדָאַתת. ּ ָהא. ּּכֵ ׁשָ ּמָ ל ִאיּנון ׁשַ ַּעְייִלין ָלה ַלחוָפה , ּּכָ ּ ּ
א ִעָלָאה ֲהֵדי ַמְלּכָ ָרָזא, ּּבַ ְלִחיׁשו ּבְ ָּלא ִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַההוא , ְּדִאְלָמֵלא ָלאו ָהִכי. ּּבִ ּ ּ

ְּדִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַהִהיא ִסְטָרא , ִּזְמָנא ְדָאֵתיֲאָבל ּבְ. ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִיְתַעֶרב ֶחְדָווָתא ּּ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי, ַאֲחָרא ֵדין ּבַ ּּכְ מֹו ֶאָחד' ּ   .ֶּאָחד וׁשְ
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יָון ְדָעאָלת ַלחוָפה ּּכֵ ּ א, ּ ֲהֵדי ַמְלּכָ ֵדין ֲאָנן ִמְתָעֵרי ֶחְדָוה ִדיִמיָנא , ִּעָלָאה. ְוִאיִהי ּבַ ּּכְ
ָמאָלא ָמה ְד, ּוׂשְ ָכל ְלָבְבך ְוגֹו'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)דברים ו(ַאּתְ ָאֵמר ּכְ ֱָאֹלֶהיך ּבְ ְוָהָיה . 'ָ

מֹוַע ְוגֹו ָלל. 'ִאם ׁשָ ָלא ְדִחילו ּכְ ּּבְ ן, ּ ּמָ ְּוֵלית ֵליה , ְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִיְתָקַרב ּתַ
  .ְּרׁשו

ָלה י , ּּכַ ל ִזְמָנא ְדָבָעאן ְלַאֲעָלא ָלה ְלַגּבֵ ּּכָ אּ א, ַמְלּכָ ּמוׁשָ ְּלֶחְדָוה ְדׁשִ ְִאְצְטִריך , ּ

ָרָזא ְלִחיׁשו ּבְ ַרְגֵלי , ּּבִ ַכח ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ א,  ַצֲעָדָהא)בר נש דגלי(ּּבְ יׁשָ , ֶּרֶמז ְדִסְטָרא ּבִ
ֲהָדה ְּוָלא ִיְתָדַבק ּבַ ָבֵני, ּ חון ּבְ ּכְ ּתְ ַלל, ְּוָלא ִיׁשְ ֶּרֶמז ִפסול ּכְ ּ.  

לֹום ֵאיַרע ִפסול , ַיֲעֹקב ִלְבנֹויְוָהִכי ָאַמר  א ַחס ְוׁשָ ּמָ ּׁשֶ ַעְרִסי)בזרעאי(ּ ֵדין ,  ּבְ ּכְ
ִּאיּנון ָאְמרו ך ֶאָלא ֶאָחד, ּ ִלּבָ ָמה ְדֵלית ּבְ ּּכְ ְ ך ְוכו, ּ ּּכַ ִסְטָרא ַאֲחָרא ' ְ ֵּלית ָלן ְדִביקו ּבְ ּ

ָלל א ֲהָוה ֵמַעְרָסך, ּכְ ְְדָהא ְפִריׁשָ ּ ִיחוָדא, ּ א ִעָלָאהַּוֲאָנן ּבְ י ַמְלּכָ ְּוֵלית ָלן ְדִביקו , ּ ְלַגּבֵ ּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלל ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא , ּכְ ְפִריׁשו ִמּסִ ְּדָהא ּבִ ּ ֲהָוה ְרעוָתא )א הוינן ברעו''נ(ּ

א ִדיָלן ְבּתָ ּוַמֲחׁשַ ּ.  
ֵדין ָעאַלת  ָלל ּכְ ן ּכְ ּמָ ק ּתַ יָון ְדָיַדע ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאְתָדּבַ ּּכֵ ּ ָתאּ ְעָלה , ִאּתְ י ּבַ ְּלַגּבֵ

ְלִחיׁשו ית ִסְטִרין, ּּבִ ָרָזא ְדִיחוָדא ְדׁשִ ּּבְ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

ָרָזא ְדֶאָחד ָּוֶעד ְדָהא ִאיִהי ּבְ עוֵליְמָתָהא, ּ פו ְדִסְטָרא , ּּבְ ָלל ְוָלא ׁשוּתָ ָלא ִעְרּבוָבא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ
  .ָראַאֲח

  ב''ד ע''דף קל
ֲעָתא, ְוָתא ֲחִזי ַהִהיא ׁשַ א, ּבְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ א ּבַ ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְלַתּתָ ַּיֲעֹקב וְבנֹוי ֲהוֹו ּבְ ּ ּּ .

ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ָרָזא ְדׁשִ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּבְ ּ ָרָזא ַחד, ּ ית . ּבְ ִדיוְקָנא ְדׁשִ נֹוי ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּ ּ
ָאהִּסְטִרין ְד ּתָ ָעא ְלַגָלָאה לֹון ַההוא ֵקץ. ָעְלָמא ּתַ ְּוִאיהו ּבָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּּ ְּדִאית , ּּכְ

ָּדא ַמְלכות : ֵּקץ ַהָיִמין. ְּוִאית ֵקץ ַהָיִמים, ּ ֵקץ ַהָיִמין)א''א ע''קכ(ִאית , ֵקץ ְוִאית ֵקץ ּ
ַמָי א ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ְדַמְלכו ִדׁשְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ָּדא ָרָזא : ַּהָיִמים) ב''ד ע''דף קל(ֵקץ . אּ

ר ׂשָ ל ּבָ ְּדַמְלכו ַחָייָבא ָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ּ ּ   .ְּוָהא אוִקיְמָנא. ּּ
יה ְוכו א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָלַקת ׁשְ יָון ְדָחָמא ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ך ֶאָלא . 'ּּ ִלּבָ ה ְדֵלית ּבְ ּמָ ִּאיּנון ָאְמרו ּכְ ְ ּ ּ ּ

ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ָחדֶא ְּדַאְנּתְ ּבְ ּ ָרָזא ְדָעְלָמא , ּאוף ֲאָנן. ְּוִאיהו ֶאָחד, ּ ְּדֲאָנן ּבְ ּ
ָאה ּתָ ֵרי ְלָבבֹות. ִּאיהו ֶאָחד, ּתַ רו ּתְ ְּוַעל ָדא ַאְדּכְ ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ א , ּ ְּדִאיהו ִלּבָ ּ
ָאה, ְּדַיֲעֹקב ּתָ א ִדְבנֹויְּד, ְּוָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ִּאיהו ִלּבָ ְלִחיׁשו, ּ ֵדין ָאִעיל ָלה ּבִ ּּכְ ּ.  

ֶאָחד ְּוְכָמה ְדִאיּנון ִאְתַייֲחדו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ּ ּ ּ ֶאָחד, ּ ָאה ּבְ ּתָ . ְּוָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ
ֶאָחד ּאוף ָהִכי ֲאָנן ְצִריִכין ְלַיֲחָדא ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ּתָ, ּ ָרָזא ּוְלַיֲחָדא ָעְלָמא ּתַ ָאה ּבְ

ית ִסְטִרין. ְּדֶאָחד ׁשִ ית ִסְטִרין, ָּדא ּבְ ׁשִ ך. ְוָדא ּבְ ְוְבִגין ּכַ יִבין ָהָכא, ּ ית ּתֵ ָרָזא , ׁשִ ּבְ
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ית ִסְטִרין יִבין ָהָכא. ְּדׁשִ ית ּתֵ ית ִסְטִרין, ְוׁשִ ָרָזא ְדׁשִ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(, ּּבְ . ֶּאָחד וׁשְ
ָאה ַעְדֵביה ְוחוָל ַּזּכָ ֵוי ְרעוֵתיה ְלַהאיּ ֵּקיה ַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  

ִפיר ִאיהו, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי ָּדא ִאְתָערוָתא ְדִיחוָדא ׁשַ ּ ּ ּ ְּדָרָזא ִדְבִריָרא , ּּ
א ָהא אֹוִקיְמָנא ָדא . ְּדִמְלּתָ ּוִמִלין ִאֵלין ְזִמיִנין ְלִאְתַעּתְ ּ יק יֹוִמיןּ ּסוָפא , ָקֵמי ַעּתִ ֹלא ּכִ ּּבְ

ַלל   .ּכְ

ָכל יֹוָמארעיא מהימנא  ִּפּקוָדא ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּבְ ְּדִאיִהי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ּ ּ
ִריך הוא, ִּעָלָאה א ּבְ ְּלִמְנַדע ָאְרֵחיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ְּ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ָזֵכי , ּ

ַהאי ָע ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלָמאּבְ ין, ְּוָזֵכי ּבְ יׁשִ ל ִקְטרוִגין ּבִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ְּבִגין ְדאֹוַרְייָתא . ְּוִאׁשְ
ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיִהי ה, ּ ק ּבָ ְּדַמאן ְדִאְתַעּסָ ּ ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָאה, ּ ק ּבִ ִּאְתַעּסַ א , ּ ּקוְדׁשָ

ַגִו יה ּבְ ִכיְנּתֵ ֵרי ׁשְ ִריך הוא ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ יהְ ְעֵדי ִמּנֵ ּיה ְדָלא ּתַ ּ ּ ּ.  
ַּמאן ְדָיַדע ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ִּאְצְטִריך ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה, ּּ ּ ּוְלאֹוְלָפא ַהאי ִמָלה , ְ ּ

יה יב, ִּמּנֵ ְּלַקְייָמא ָרָזא ִדְכּתִ רוָמִתי, ּ ְקחו ֶאת ּתְ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ּ ּ ּ .
ָּנא ְדַחֵיי ִאיהואֹוַרְייָתא ִאיָל ְּלֵמיַהב ַחִיין ְלֹכָלא, ּּ אֹוַרְייָתא. ּ ף ּבְ ּקַ ף , ַּמאן ְדִאְתּתָ ּקַ ִאְתּתָ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה)משלי ג(ּכְ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ.  

אֹו ַדל ּבְ ּתָ ַמאן ְדִאׁשְ ה ָרִזין ִעָלִאין אֹוִקיְמָנא ּבְ ְּוַכּמָ ּ ָרא , ַרְייָתאּ י ְלִאְתַקּשְׁ ְּדַזּכֵ
אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ּּבְ ִכיך. ּ ַהאי ָעְלָמא ָלא ׁשָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּבְ ִכיך ּבְ ְּוָלא ׁשָ ַּוֲאִפילו , ְ ּ

ן אֹוַרְייָתא ְפָווֵתיה ְמַרֲחׁשָ ִקְבָרא ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ ְפֵתי )שיר השירים ז(ּכְ ּ דֹוֵבב ׂשִ
ִנים אן.ְיׁשֵ   . ֲעד ּכָ

תול וכו ֵעץ ׁשָ ִאילו ִקֵיים ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה' ְּוָהָיה ּכְ ַּעד ּכְ אן ֵתֵלך ויקרא , ּ ְוִמּכָ ּ
ָרֵאל''ג ע''רס ַמע ִיׂשְ   .א ׁשֵ

רוָמה)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ָּהָכא ִאיהו ִיחוָדא ּבִ ֵּעיָלא . ּ
א ִתיב. ְוַתּתָ רוָמה ָלא ּכְ ְּוִיְקחו ּתְ רוָמה, ּ ֶּאָלא ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ א ּבִ , ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ָלל לא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ּ.  
רוָמִתי ְקחו ֶאת ּתְ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ּ ּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ֵליה , ַהאי ְקָרא. ּ ְ

ר, ְלֵמיַמר ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ִיְדֶבּנו ִלּבֹוּכָ ל ִאיׁש)א יקח את תרומתי''ס(, ּ ֶּאָלא .  ַמאי ֵמֵאת ּכָ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא. ָּרָזא ָהָכא ְלִאינון ָמֵרי ִמִדין ַּזּכָ ּ הֹון , ּ ָוָאה ְרעוָתא ְדִלּבְ ְּדַיְדֵעי ְלׁשַ ּ ּ ּ
א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ הֹון ָלאו, ְּלַגּבֵ ְּוָכל ְרעוָתא ְדִלּבְ י ָעְלָמא ָדאּ ּ ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ,

ְטָלה ִדיֵליה ּוְבִכּסוָפא ּבַ ּ ּ ָקא ְלֵעיָלא. ּּ ָוָאה ְרעוְתהֹון וְלִאְתַדּבְ ְדֵלי ְלׁשַ ּתַ ֶּאָלא ַיְדֵעי וִמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָכא ְרעוָתא  ִגין ְלַאְמׁשָ א)דלהון(ּּבְ ְייהו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ְדָמאֵריהֹון ְלַגּבַ ּ י ּוַמאן ֲאָתר ַנְטֵל. ּ

ְייהו ָכא ֵליה ְלַגּבַ ַּההוא ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ א. ּ , ַּנְטִלין ֵמֲאָתר ַחד ִעָלָאה ַקִדיׁשָ
ין ל ְרעוִתין ַקִדיׁשִ יה ָנְפִקין ּכָ ְּדִמּנֵ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ ל ִאיׁש. ּ , ּ ַצִדיק)ב''ב ע''מ(ָּדא . ּכָ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדִאְתְקֵרי ּכֹל ּכֹל ִהיא)קהלת ה(ּכְ ן )תהלים קיט(.  ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ  ַעל ּכֵ
י ְרּתִ ל ִפּקוֵדי ֹכל ִיּשָׁ ּּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ִאיׁש. ּ ָּדא ִאיהו ַצִדיק.  ִאיׁש ַצִדיק)בראשית ו(ּכְ ּ ,

ּ ָמאֵריה ְדֵביָתא)א כל איש''ס( י ַמְטרֹוִניָתא, ּ ִדיר ְלַגּבֵ ִּדְרעוֵתיה ּתָ ּ ַבְעָלה ְד, ּ ּּכְ ָרִחים ּ
ִדיר ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ִאיהו ָרִחים ָלה. ְּלִאְתֵתיה ּתָ ּ ּ ְּוִלּבֹו ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ִדיֵליה. ּ ּ ִּיְדֶבּנו , ּ ּ
יה ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ.  

  א''ה ע''דף קל
ָדא ב ִדְרִחימו ַסִגי ָדא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ן ְלָעְלִמין)א''ע' בראשית ז(ְּדָלא , ּ  ,ּ ִמְתָפְרׁשָ

ל ִאיׁש יָתא, ֵּמַההוא ּכָ ָּמאִריה ְדַמְטרֹוִניָתא, ָּמאֵריה ּבֵ רוָמִתי, ּ ְקחו ֶאת ּתְ יה ּתִ ִּמּנֵ ּ ּ .
ָּאְרֵחיה ְדָעְלָמא יה ִאיהו ) א''ה ע''דף קל(ַמאן , ּ ר ָנׁש ִמּנֵ ֵתיה ְדּבַ ָבא ִאּתְ ְּדָבֵעי ְלַנּסְ ּ ּ ּ ּ

ִביק ָלה ַּקִפיד ְוָלא ׁשָ ִריך. ּ א ּבְ ְֲאָבל קוְדׁשָ רוָמה, ּ הוא ָלאו ָהִכיּ ִתיב ְוֹזאת ַהּתְ זֹו , ּּכְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ יה, ּכְ ב ְדָכל ְרִחימו ִדיָלה ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּוְרִחימו ִדיֵליה ְלַגָבה, ּ ּ ּ ּ יה . ּ ִּמּנֵ

יַנְייהו ָרָאה ּבֵ ַּנְטִלין ָלה ְלַאׁשְ ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה, ּ ָתא , ּ ְּדָכל ְרִחימו ְדִאּתְ ּ ּוַבֲעָלה ּ ּ
ְרָיא רוָמִתי. ׁשַ חו ֶאת ּתְ ּקְ ן ּתִ ּמָ ִּמּתַ ָרֵאל, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְלהו ְדָזכו , ּ ִאין ּכֻ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ
ם)שמות כה(. ְלַהאי ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ּ ְוֹזאת ַהּתְ יָמא. ּ ְקחו , ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ר ּתִ ֲּאׁשֶ

ֵעי ֵליה ַמ םֵּמִאּתֹו ִמּבָ ָמָהן . אי ֵמִאּתָ ֵרין ׁשְ   .ּ ִאֵלין)א דרגין''נ(ֵמֵאת ּתְ
ם, ּּתו ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמר ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה', ֵמָאת ם: ֵמִאּתָ ּ ּ ֲאָתר . ּ

ָּמדֹוֵריה ְדַהאי ַצִדיק ּ ְּדִאיהו ִאְתַעָטר ֵמָאת ס, ּ ּ ן ָנִטיל ', ּ ּמָ , ּ ַחִיין)א''ז ע''קכ(ּוִמּתַ
ְלהוְלַאְת ְּזָנא ְלָעְלִמין ּכֻ ְּוֹכָלא ִמָלה ֲחָדא. ּ יִמין ִאְתְיִהיַבת, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון, ָרָזא ְלַחּכִ   .ַּזּכָ

ב ְדִאיּנון ַנְטִלין ָלה ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ָלא ַיְכִלין ְלַנְטָלא ָלה)הכא(, ּ ְרׁשו ְדַבְעָלה, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ּ ,
ּוִבְרעו ִדיֵליה ּ ּ ד פוְל, ּ ּוְלֶמְעּבַ יהּּ ָּחָנא ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ּ ְקחו ֶאת , ּ ְרִחימו ִדיֵליה ּתִ ּוְכֵדין ּבִ ּ ּ ּ ּ

רוָמִתי ִאיּנון פוְלָחֵני ִדְצלֹוָתא, ְּוָכל ָדא. ּּתְ ּּבְ ּ ָכל , ּּ ָרֵאל ְמַסְדִרין ּבְ ְּוִתּקוָנא ְוִסדוָרא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ
ם. יֹוָמא ית ִסְטִרין ִעָל, ָּדָבר ַאֵחר ֵמִאּתָ ָלָלא ְדׁשִ ִּמּכְ ם)א''ד(. ִּאין ְוֹכָלא ַחדּ ,  ֵמִאּתָ

י ָבּתֵ ת וְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת . ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ֵּמִאיּנון ִזְמֵני ְוׁשַ ָּזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ּ
ִני ָנה, ָזָהב. ׁשָ ָרָזא ְדיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּּבְ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדָזָהב, ּ ּ ְל, ּיֹוָמא ְדִדיָנא, ּ ָטא ְוׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּההוא ִסְטָרא פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)איוב לז(ּכְ פוִרים, ָוֶכֶסף.  ִמּצָ ָּדא יֹום ַהּכִ ּּ ,
א ַתְלּגָ ָרֵאל ּכְ ָנן חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְּדִמְתַלּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם )ישעיה א(ּכְ

ינו ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם)ז''ויקרא ט(ְכִתיב ּו. ּּכַ ּ ּכִ ּ ּ.  
ת ִנין ְדָחג. ּוְנֹחׁשֶ ּיֹוֵמי ְדָקְרּבְ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ְּדִאיּנון ְרִתיֵכי ְדַעּמִ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ת ִּאְקרון ָרָזא ְדָהֵרי ְנֹחׁשֶ ך ִמְתַמֲעִטין ּבְ, ּ ְוְבִגין ּכַ ָּדא ֶפַסח, ּוְתֵכֶלת. ָכל יֹוָמא ְוַאְזִליןּ ּ ,
ּׁשוְלָטנו ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ּ ְכָלא, ּ ְכָלא, ָּרָזא ְדַגְווָנא ּתִ ּוְבִגין ְדִהיא ּתִ ְלָטא ַעד , ּ ָלא ׁשַ
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ל ּבוְכֵרי ְדִמְצָרֵאי ִציַאת ְוַקִטיַלת ּכָ ְּדׁשֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ִלְנּגֹף ֶאת '  ְוָעַבר ְיָי)שמות יב(ּכְ
ך. ִמְצַרִים ִגין ּכָ ל , ְּבְ ֶחְלָמא)א''ט ע''קל(ּכָ ְווִנין ָטִבין ּבְ ְכָלא,  ּגַ ר ִמן ּתִ   .ּבַ

בועֹות, ְוַאְרָגָמן ָּדא ׁשְ יה, ָּרָזא ְדַאְרְגָווָנא, ּ ְכָתב ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ּבִ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ּ ִליָלא , ּ ּכְ
ֵרין ִסְטִרין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָמאָלאִּמיִמיָנא וִמּשְׂ, ִמּתְ , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ

ִני. ְּוָדא ִאיהו ַאְרָגָמן ָּדא ִאיהו ט, ְותֹוַלַעת ׁשָ ָאב''ּ ָרֵאל ֲהוֹו ַנְפֵקי , ו ּבְ ִּדְבנֹות ִיׂשְ
ָמאֵני ִמַלת ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ   . ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע)איכה ד(ּכְ
אן וְלָהְלָאה ָרָזא ְדי, ית ִסְטִריןׁשִ, ַעד ָהָכא ִּמּכָ ׁשוָבה' ּ , ְּוִעִזים, ׁש''ְוׁשֵ. ְּיֵמי ּתְ

ים. ְּועֹורֹות ֵאיִלם ְמָאָדִמים ָחׁשִ ִטים. ְועֹורֹות ּתְ ֹאר. ַּוֲעֵצי ׁשִ ֶמן ַלּמָ ֶמן . ְוׁשֶ ִמים ְלׁשֶ ּוְבׂשָ
ים ּמִ ָחה וִלְקטֹוֶרת ַהּסַ ׁשְ ְּבִני ִמלוִאיםְוַא. ְוַאְבֵני ׁשֹוַהם. ַּהּמִ ָעה. ּ ׁשְ ָלֳקֵבל , ַעד ָהָכא ּתִ

ָרה ִלים ַלֲעׂשָ פוִרים ַאׁשְ ָעה יֹוִמין ְויֹום ַהּכִ ׁשְ ּּתִ ל ִאֵלין. ּ ּוִמּכָ רוַמת ְיָי, ּ ', ֲּאָנן ַנְטִלין ּתְ
ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא ָרָאה ֲעָלן, ּבְ ִגין ְלַאׁשְ רוַמת . ּבְ ָנה ֲאָנן ַנְטִלין ּתְ ֹראׁש ַהּשָׁ ְּוִאיהו ', ְיָיּּבְ
ָנה ְטָרא ְדָזָהב, ָּרָזא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדַאְתָיא ִמּסִ פוִרים ֲאָנן ַנְטִלין ָלה. ּ יֹום ַהּכִ ּּבְ ּ ְוִאיִהי יֹום , ּ

פוִרים  ַּהּכִ א)ב''אמור ק(ּ א ְלִאיּמָ ַרּתָ ּכֹות ֲאָנן ַנְטִלין ָלה. ּ ְדָיְרָתא ּבְ ּסֻ ה , ּּבַ ְּוִאיִהי סוּכָ
ְהֶיה ָלֶכם ְוָדא ִאיִהי )במדבר כט(ּוְכִתיב , ת ֲעָלןסֹוֶכֶכת ְוַאִגיַנ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ּ ּבַ

רוַמת ְיָי   .'ּּתְ
ֶפַסח אוף ָהִכי ֲאָנן ַנְטִלין ָלה ּּבַ ָּרָזא ְדָגֶוון ִדְנהֹוָרא , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּוִאיִהי ֶפַסח, ּ ּ

ְכָלא בועֹות ֲאָנן ַנְטִלין ָלה. ּתִ ׁשָ ּּבְ י ַהֶלֶחםְו, ּ ּתֵ ר ֱאלִהים )שמות כ(ּוְכִתיב . ִּאיִהי ׁשְ  ַוְיַדּבֵ
ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ֵּאת ּכָ ְכָתב, ּ ּבִ ַעל ֶפה, ַוֲאָנן ַנְטִלין ִמּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ו ''ט. ּּתֹוָרה ׁשֶ

ָאב ֶחְדָוה, ּבְ ִּאיהו ַקְייָמא ּבְ ָרֵאל, ּ נֹות ִיׂשְ ָאר יֹוִמין. ַעל ּבְ ל ׁשְ ּון ְלִתּקוָנא ִדיָלהִאיּנ, ּכָ ּ ּ ּ .
ִתיב ם ּכְ ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ּ.  

ֶאָחד ַגְווָנא ְדִאיּנון ִמְתַייֲחִדין ְלֵעיָלא ּבְ ּּכְ ּ ָרָזא , ּאוף ָהִכי ִאיִהי, ּ א ּבְ ִאְתַיֲחַדת ְלַתּתָ
הֹון ְלֵעיָלא ַחד ָלֳקֵבל ַחד, ְּדֶאָחד ִריך הו, ְּלֶמהֵוי ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָלא , ּא ֶאָחד ְלֵעיָלאְּ

ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ִדיָקֵריה ּ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ָרָזא ְדֶאָחד ּכְ ַּעד ְדִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּבְ ּ ּ ּ ,
ֶאָחד מֹו ֶאָחד' ּ אֹוִקיְמָנא ָרָזא ַדְיָי)א''ד ע''קל(ְוָהא . ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ּבְ   .ֶּאָחד וׁשְ
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 ] בשנה138יום [סדר הלימוד ליום כ שבט 
  ב''ה ע''דף קל

ת ּבָ ת, ָּרָזא ְדׁשַ ּבָ ָרָזא , ִאיִהי ׁשַ ֵרי ֲעָלה , ד''ְּדֶאָח) ב''ה ע''דף קל(ְּדִאְתַאֲחָדא ּבְ ְּלִמׁשְ
ָתא. ָּרָזא ְדֶאָחד ּבְ א, ְּצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי ׁשַ יָרא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ִאְתַאֲחַדת ּכוְרְסָייא ַיּקִ ּ ָרָזא , ּ ּבְ

א ִעָלָאהְוִאְתּתַ, ד''ְּדֶאָח א ַקִדיׁשָ ֵרי ֲעָלה ַמְלּכָ ַנת ְלִמׁשְ ּּקָ ּ ּ.  
ָתא ּבְ ד ַעֵייל ׁשַ ְטָרא ַאֲחָרא, ּכַ ת ִמּסִ ִרין , ִּאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתַפְרׁשַ ְּוָכל ִדיִנין ִמְתַעּבְ

א, ִּמיָנה ִיחוָדא ִדְנִהירו ַקִדיׁשָ ָאַרת ּבְ ּתְ ְּוִאיִהי ִאׁשְ ּ ּ ה , ּ ַכּמָ י ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ ִעְטִרין ְלַגּבֵ
א א ַקִדיׁשָ ְלהו ַעְרִקין, ַּמְלּכָ ְּוָכל ׁשוְלָטִני רוְגִזין וָמאֵרי ְדִדיָנא ּכֻ ּ ּ ּ  )א ואתעברו מינה''נ(, ּּ

ֻכְלהו ָעְלִמין ְּוֵלית ׁשוְלָטנו ַאֲחָרא ּבְ ּ ְנִהירו ִעָלָאה. ּּ ְּוַאְנָפָהא ְנִהיִרין ּבִ ּ ְּוִאְתַעְטַרת , ּ
א ַק ַעּמָ א ּבְ אְלַתּתָ ין, ִּדיׁשָ ָמִתין ַחְדּתִ ִנׁשְ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטִרן ּבְ ּ ירוָתא ִדְצלֹוָתא. ּ ֵדין ׁשֵ ּּכְ ּ ,

ֶחְדָוה ְנִהירו ְדַאְנִפין, ְּלָבְרָכא ָלה ּבְ ּּבִ ּ ְרכו ֶאת ְיָי, ּ , ַּדְייָקא' ֶאת ְיָי. ְַהְמבֹוָרך' ְּולֹוַמר ּבָ
ְבָרָכה ה ּבִ ח ְלַגּבָ ִגין ְלִמְפּתַ ְפסוָקא ְדִדיָנאְוָאִסיר. ּּבְ ה ּבִ ח ְלַגּבָ א ְלִמְפּתַ א ַקִדיׁשָ ּ ְלַעּמָ ּ ּ ,

גֹון ְוהוא ַרחום ְוגֹו ּּכְ ת ֵמָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא', ּ ִגין ְדָהא ִאְתַפְרׁשַ ּּבְ ְּוָכל ָמאֵרי ְדִדיִנין , ּּ
רו ִמיָנה ִּאְתָפְרׁשו ְוִאְתַעּבְ ּ ּ א. ּ ַער ַהאי ְלַתּתָ ּוַמאן ְדִאּתְ ִרים ְל, ּ . ַּאְתֲעָרא ָהִכי ְלֵעיָלאּגָ

ה ֲעָטָרא ִדְקדוּשָׁ א ָלא ָיְכָלא ְלִאְתַעְטָרא ּבַ ְּוֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ְּדָכל ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי , ּ ּ
א ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְּלַתּתָ א , ּ ָרא ּגֹו נוְקּבָ ְלהו ְלִאְתַטּמְ ִרן ַוֲהוו ַאְזֵלי ּכֻ ַּדֲהוֹו ִמְתַעּבְ ּ ּ ּּ

אְּדַעְפ דוְכַתְייהו ְוִאְתָרֲחַקת , ָּרא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ָרָאה ּבְ ְייִבין ְלַאׁשְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ּ הו )ואתדחקת(ּ ּ ּבְ
א ְדָבָעאת ַנְייָחא   .ֲּאָתר ַקִדיׁשָ

ְלחֹודֹוי יָמא ְדָדא ִאיהו ּבִ ְּוָלא ּתֵ ֶּאָלא ֵלית ִאְתָערוָתא ְלֵעיָלא ְלַאְתֲעָרא, ּ ַעד , ּּ
ָרֵאל ִמְתָע אְּדִיׂשְ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ֵרי ְלַתּתָ ּּכְ יב, ּ נו)תהלים פא(, ִּדְכּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ . ּ ּבַ

ִתיב נו, ְליֹום ַחג ָלא ּכְ ֶּאָלא ְליֹום ַחּגֵ א. ּ א ַקִדיׁשָ ְּדָקא ִמְתַעְטִרן , ְּוַעל ָדא ָאִסיר ְלַעּמָ ּ
ָמִתין ין ְדִנׁשְ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ ִגין ְלַאְתֲעָרא ַנ, ּ ְּדִאיּנון ִיְתָערון ִדיָנא, ְייָחאּבְ ּ ּ ְלהו , ּ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ

ְרעו וְרִחימו ַסִגי ּּבִ ּ ֲחָדא, ּ א ּכַ אן ֵעיָלא ְוַתּתָ ְרּכָ ְּדִיְתָערון ּבִ ּ ּ.  
ְרכו ֶאת ְיָי ְדָקאְמָרן. ֶּאת ַדְייָקא. 'ּּבָ א)ב''ע' בראשית ה(ָּדא , ּכִ ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ . ּ ׁשַ

רוך ְיָי ְּבָ קֹוָרא ְדַחֵיי, ְְמבֹוָרךַה' ּ ָּדא ַאִפיקו ְדִבְרָכאן ִמּמְ ּ ּ ּ ְקיו, ּּ ל ׁשַ יה ּכָ ַּוֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ,
ָקָאה ְלֹכָלא ָרָזא ְדָאת ַקְייָמא. ְּלַאׁשְ ּוְבִגין ְדִאיהו ְמקֹוָרא ּבְ ּ ּ ּ ְָקֵריָנן ֵליה ַהְמבֹוָרך, ּ ּ ,

ִּאיהו ַמּבוָעא ְדֵביָרא ּ יָון ְדָמטו ּתַ. ּ ּּכֵ ןּ יָרא ִאְתַמְלָיא, ּמָ ָּהא ַוַדאי ּבֵ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי , ּ ּ
  .ְלָעְלִמין
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רוך ֶאת ְיָי, ְּוַעל ָדא ָלא ַאְמֵריָנן ְּבָ רוך ְיָי, ְַהְמבֹוָרך' ּ ְֶאָלא ּבָ ּ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָמֵטי ', ּ
קֹוָרא ִעָלָאה ָּהָתם ְנִביעו ִמּמְ ָלל, ּ יָרא ּכְ ְל ָדא ַהְמבֹוָרךְוַע, ָּלא ִאְתַמְלָיא ּבֵ ֲאַמאי , ּ

ְִאיהו ַהְמבֹוָרך ֵקי ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ִלים ְוַאׁשְ ִגין ְדִאיהו ַאׁשְ ּּבְ ת . ּ ּבָ ּעֹוָלם ָוֶעד ָדא ִאיהו ׁשַ ּ
א ּתָ ּבַ ֲאָתר ְדִאְקֵרי ְמבֹוָרך, ְּדַמֲעֵלי ׁשַ אן ּבְ ְרּכָ ְקִעין ּבִ ְַוֲאָנן ּתַ ְלהו , ְּוֵכיָון ְדָמָטאן ָהָתם. ּ ּּכֻ ּ

רוך ְיָי, עֹוָלם ָוֶעדְל ְְוָדא ִאיהו ּבָ ּ אן ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ַעד ָהָכא. ְַהְמבֹוָרך' ּ ְרּכָ ָּמטון ּבִ ּ ,
ְּוֻכְלהו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָקָאה, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ְּלִאְתָבְרָכא וְלִאְתׁשָ ִלים ּכְ ַמְלָיא ִמָכל , ּוְלֶמהֵוי ׁשְ

  .ִסְטִרין

  א''ו ע''דף קל
רוך ָּבָ יה, ּ ְמקֹוָרא ִעָלָאה)א''א ע''עקב רע, א''ב ע''קס(ָּדא : ּ ן ָנְפִקין ִמּנֵ ְרּכָ ְּדָכל ּבִ ּ .

ִלים ּתְ ֵאי, ְוַכד ִסיֲהָרא ִאׁשְ ּתָ רוך ְמקֹוָרא ִעָלָאה , ָּקֵריָנן ָלה ָהִכי ְלַגֵבי ּתַ ֲּאָבל ּבָ ְ ּ
ְדַקאְמָרן ָּדא ֶאְמָצִעי ְדָכל ִסְטִרין ִעָלִאין: 'ְיָי. ּכִ ּ ָלָמא ְדֵביָתא: ְַהְמבֹוָרך. ּ ָּדא ׁשְ ַּמּבוָעא , ּ

ָקָאה ּכָֹלא, ְּדֵביָרא ָלָמא וְלַאׁשְ ְּלַאׁשְ ָאה: ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ּתָ ְְדִאְצְטִריך , ָּדא ָעְלָמא ּתַ ּ
ְרָכא ָחא וְרבו ְדָברוך ְיָי. ְלִאְתּבָ ְוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּכָֹלא ִאיהו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְְוַהְמבֹוָרך' ּ מבורך כמה (. ּ

ָרָכה ָדא, ּ ְוַעל ָדא)בן פורת) בראשית מט(ר דאת אמ א ְלָבְרָכא, ּּבְ ל ַעּמָ , ִּאְצְטִריכו ּכָ
א ּתָ ּבַ ְרעו ְדִלָבא, ּוְבַמֲעֵלי ׁשַ ּּבִ ְבָרָכה ָדא, ּ רוָתא ּבִ ׁשֵ ֵרי ּבְ עו ְלִמׁשְ ּוְבֶחְדָוה ּבָ ּ ּ ּ ,

א ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ְרָכא ַהאי ׁשַ א)ליליא(, ְּלִאְתּבָ ְדָקא ֵיאֹות ֵמַעּמָ א ּכְ ַהאי .  ַקִדיׁשָ ּבְ
ָרָכה ָרֵאל ְלָבְרָכא)א ברכו''ס(. ּבְ ָראן ִיׂשְ ד ׁשָ ֻכְלהו ְרִקיִעין,  ּכַ ָּקָלא ָאְזָלא ּבְ י , ּ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ּ

א ּתָ ּבַ א ְדַמֲעֵלי ׁשַ ְקדוּשָׁ ּּבִ א. ּ א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ י ְל, ַּזּכָ ְּדַאּתון ְמָבְרֵכי וְמַקְדׁשֵ ּ ּ אּ , ַתּתָ
ְרכון ְוִיְתַקְדׁשון ְלֵעיָלא ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ְרָיין , ּ ה ַמׁשְ ּמָ ין) א''ו ע''דף קל(ּכַ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ָרָכה , ּ ָרֵאל ּבְ ְוָלא ְמָבְרֵכי ִיׂשְ
ַּעד ְדִמְתַעְט, ָּדא ְדַקאְמָרןּ ין ּכִ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִעְטִרין ְדִנׁשְ ָּרן ּבְ י לֹון . ּ א ְדַזּכֵ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ

ָעְלָמא ֵדין י לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ   .ְּלִמְזּכֵ
יִמין א ְדַחּכִ ּמוׁשָ ַהאי ֵליְלָיא ׁשִ ּּבְ הו, ּ ין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִאֵלין ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ  ְוַאף ַעל, ּ

ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ְוֹכָלא ַחד ּּגַ ַהאי ִמָלה. ּ יִמין ּבְ ח ְלַחּכִ ּכַ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִתׁשְ ּ ִסְטָרא ָדא, ּ , ּּבְ
ִסְטָרא ָדא ּוְלִזְמִנין ּבְ ּּכָֹלא ִאיהו ַחד, ּ ִזְמָנא ָדא, ְּוָהֵני ִמיֵלי ָהא אֹוִקיְמָנא. ּ , ֲּאָבל ּבְ

ָמִת ִנׁשְ ְלהו ּבְ ְּדִמְתַעְטָרן ּכֻ ּ יןּּ ין ְיֵתיִרין ַקִדיׁשִ ּין ְורוִחין ַחְדּתִ א , ּ ּמוׁשָ ֵדין ִאיִהי ִזְמָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ
א, ִּדְלהֹון ּמוׁשָ ִגין ְדִליֱהֵוי ְנִגידו ְלַההוא ׁשִ ּּבְ ּ ּ ה, ּ ְנִגידו ִדְקדוׁשָ ּּבִ ּ ַנְייָחא ִעָלָאה, ּ , ּּבְ

ְדָקא ֲחִזי ין ּכַ ַנְייהו ַקִדיׁשִ ְּוִיְפקון ּבְ ּ.  
יִמין ִאְתְייִהיַבתָּרָזא ָדא ְל א ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ַחּכִ ֲעּתָ ׁשַ ּּבְ ֵליְלָיא ָדא, ּ א , ּּבְ ּקוְדׁשָ

א ִדְלֵעיָלא ִגְנּתָ ֵעי ְלַאֲעָלא ּבְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּ יֹוֵמי , ְּוָרָזא ָדא. ְ ּ ְדחֹול )ב''ט ע''ויקרא מ(ּבְ
א ְדֵעֶדן ִדְלַת ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ אְּ ָראן , ּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְדׁשָ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ן ּמָ ת, ּתַ ּבָ ָתא, ּוְבׁשַ ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ּּבְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ָרָזא ִדְמקֹוָרא ִעָלָאה ּּבְ ּ.  
ִגין ִדְביֹוֵמי ְדחֹול ּּבְ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ּכֻ, ּ ל ִנׁשְ ּּכָ ְּלהוּ ְרָיין, ּ ַאְרָעא ׁשַ א ִדי ּבְ ִגְנּתָ ְוַכד . ּּבְ

א ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ין ִדי ְמָמָנן ּגֹו , ִּאְתַקָדׁש יֹוָמא ּבְ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ
א א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ָמִתין, ּּגִ ְלהו ַסְלִקין ְלָהֵני ִנׁשְ ּּכֻ ְנּתָ, ּּ ְרָיין ּגֹו ּגִ אְּדׁשַ ְלַעֲאָלא , ּא ִדְלַתּתָ

א ְנּתָ י ַההוא ְרִקיָעא ְדַקְייָמא ַעל ּגִ ְּלַגּבֵ ּ ין, ּ ן ִאְזַדְמנו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ְּדַסֲחָראן , ּ
א ּּכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ָמִתין, ּ ְּוַסְלִקין לֹון ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ִגְנּתָ ּּבְ ּ.  

יָון ְדִאֵל ּּכֵ ּין רוִחין ַסְלִקיןּ ֵדין רוִחין , ּ ין)א''ג ע''שלח קע, ב''ח ע''צ(ּּכְ , ּ ָאֲחָרִנין ַקִדיׁשִ
ין א, ַנְחּתִ א ַקִדיׁשָ הו ַעּמָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ִּאֵלין ַסְלִקין. ּ ין, ּ   .ְּוִאֵלין ַנְחּתִ

יָמא א ִדְבַאְרָעא, ְוִאי ּתֵ ְנּתָ ָתא ָיְתָבא , ָּהא ּגִ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ָמִתין ּּבְ ָלא ִנׁשְ ֵריָקַנָייא ּבְ ּּבְ
ְּדַצִדיַקָיא ּ ָמִתין ַאְזִלין. ָלאו ָהִכי. ּ ָמִתין ַאְתָיין, ֶּאָלא ִנׁשְ ָמִתין ַסְלִקין. ְוִנׁשְ , ִּנׁשְ

ין ָמִתין ַנְחּתִ א. ְוִנׁשְ ְנּתָ ָמִתין ַאְזִלין ִמּגֹו ּגִ א, ִנׁשְ ְנּתָ ָמִתין ַאְתָיין ְלגֹו ּגִ ל ִאיּנו. ְוִנׁשְ ן ּּכָ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִּנׁשְ ּ יֹוֵמי ְדחֹול, ּ ָנן ּבְ ְּדִמְתַלּבְ א, ּ ְנּתָ ֲעָתא , ְּוַעד ָלא ָעאלו ְלגֹו ּגִ ׁשַ ּבְ

ְּדִאֵלין ָנְפִקין א ָלא , ּ ֵריַקְנָיא)א''ג ע''רנ(ִּאֵלין ָעאִלין ְוִגְנּתָ ַאר ּבְ ּתְ ָרָזא ְדֶלֶחם . ּ ִאׁשְ ּּבְ
יֹום ִהָלְקחֹו ַּהָפִנים ּבְ ּ.  

יָמאְו יֹוֵמי ְדחֹול, ִאי ּתֵ ד ָאַהְדרו ּבְ ּּכַ ָמה . ּ א )א כמה''נ(ּבְ י ְלָאְרּכָ ָכן דוְכּתֵ ּ ִאְתַמּשְׁ ּ
ּופוְתָיא ְורוָמא ּ א, ּ ִגְנּתָ ִבי. ְוָלא ִאְתְיַדע, ּבְ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדֶאֶרץ ַהּצְ ּּכְ ך , ּ ְְדֲהָוה ִאְתְמּשַׁ ּ

ַגְווָנ. ְלָכל ִסְטִרין ְוָלא ִאְתְיַדע י, ּא ִדְצִביּכְ ְּדָכל ַמה ְדִאְתַרּבֵ י ְלָכל , ּ יה ִאְתַרּבֵ ּכֵ ַּמׁשְ
ָמִתין. ְוָלא ִאְתְייָדע, ְסָטר ָמה ִנׁשְ ְּדֵכיָון ְדַסְלִקין, ְוִאית ּכְ ּ ין, ּ   .ּּתו ָלא ַנְחּתִ

ָמִתין ַסְלִקין ין, ִּנׁשְ ָמִתין ַנְחּתִ א, ְוִנׁשְ א ַקִדיׁשָ הו ַעּמָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ אּוְב. ּ ּתָ ּבַ , ַמֲעֵלי ׁשַ
ָמִתין ִאיהו ְלּגוָלא ְדִנׁשְ ּּגִ ּ ין, ְּוִאֵלין ַאְתָיין, ִּאֵלין ַאְזִלין, ּ ִּאֵלין ַסְלִקין ְוִאֵלין ַנְחּתִ ּ ַמאן . ּ

ין ה ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּמָ ְטֵטי ְלָכאן וְלָכאן, ָּחֵמי ּכַ ִּדי ְמׁשַ ּ ֶחְדָוה. ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ְרעו, ּ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ּ ,
ִא אּבְ א ַקִדיׁשָ ָמִתין ְלַאְעְטָרא ְלַעּמָ ֵּלין ִנׁשְ ּ ה ַצִדיַקָייא, ּ ְּלַאְעְטָרא ְלַכּמָ ּ א ְדֵעֶדן , ּ ְנּתָ ּּגִ

א ֲעָתא ְדָכרֹוָזא ָקִאים, ְלַתּתָ ְּוָקאֵרי ְמקוָדׁש ְמקוָדׁש, ַּעד ׁשַ ִכיַח. ּ ֵדין ַנְייָחא ׁשְ , ּכְ
ִכיכו ְלֹכָלא ּוׁשְ ּ ם ּכֻ. ּ יִהּנָ ְייהוְּוַחָייֵבי ּגֵ דוְכּתַ ְכֵכי ּבְ ּתַ ְּלהו ִמׁשְ ּ ּ ָמִתין . ְוִאית לֹון ַנְייָחא, ּ ְוִנׁשְ
ְלהו ִמְתַעְטָרן ּּכֻ ּ א, ּ ִּאֵלין ְלֵעיָלא ְוִאֵלין ְלַתּתָ ּ א. ּ ָאה ַעּמָ ְּדחוָלָקא ָדא ְלהֹון, ַזּכָ ּ ּ.  

א ּתָ ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּּבְ ּמ, ּ יִמין ִמְתֲעִרין ְלׁשִ א ִדְלהֹוןְּדַחּכִ ּוׁשָ ַּההוא רוָחא , ּ ּ
יה, ִּעָלָאה ְּדִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ד יֹוָמא ִאְתַקָדׁש, ּ ַעְרַסְייהו, ּּכַ ֲעָתא ְדִאיּנון ַנְייֵמי ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

ָמִתין ַאֲחָרִנין ִדְלהֹון א, ְּוִנׁשְ יָקָרא ְדַמְלּכָ ָעאן ְלַסְלָקא ְלֵמחֵמי ּבִ ּּבָ ֵדין ַההוא רוַח , ּ ּּכְ ּ
אִּעָלָא ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ְמָתא, ּה ְדָנִחית ּבְ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא, ָנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ ְוִאְתַסְחָיא , ּ

א ְדֵעֶדן בוְסִמין ְדִגְנּתָ ְמָתא ַאֲחָרא ּבְ ִּנׁשְ ּ ן ָחֵמי ַמה ְדָחֵמי, ּ ָרָאה . ְּוַתּמָ א ְלַאׁשְ ְוַכד ַנְחּתָ
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ַפְלּגות ֵליְלָיא ָהא ּבְ דוְכּתָ ּּבְ ָהאַהִהיא ִנ, ּ ַבאת ְלדוְכּתָ ְמָתא ּתָ ּוָבֵעי ְלִאינון . ּׁשְ ו ''דף קל(ּ

יִמין לֹוַמר)ב''ע ַּחד ְפסוָקא ְדִאְתָערוָתא,  ַחּכִ ּ ּ א ְדָעְטָרא , ּ ְּדַההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ
א ּתָ ּבַ גֹון, ְּדׁשַ ח ְיָי' ּ רוַח ְיָי)ישעיה סא(, ּכְ ר ֲעָנִוים אֹוִתי ְלַב', ֱאלִהים ָעָלי ַיַען ָמׁשַ ּשֵׂ

ָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ְוגֹו)יחזקאל א(. 'ְוגֹו ׂשְ ם ֵיֵלכו וְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו וְבִהּנָ ֶלְכּתָ ּ ּבְ ּ ּ ר ', ּ ֶאל ֲאׁשֶ
ם ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ְוגֹו ִּיְהֶיה ׁשָ ַההוא רוָחא. 'ּ ִגין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ּּבְ ּ ּ ִאְתָערוָתא ִדְלהֹון , ּ ּּבְ ּ

ּמ ֶחְדָוה ְדׁשִ אּּבְ א, ּוׁשָ ּתָ ּבַ ִּוְיֵהא ְנִגידו ְדַההוא רוַח ִעָלָאה ְדׁשַ ּ ּ ּ א ְדִמְצָוה, ּּ ּמוׁשָ ַההוא ׁשִ ּּבְ ּ ּ.  
ד ֲהָוה , ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא א)א''ד ע''כ(ּכַ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ֲהָרא ּבְ ֲהָוה ָיִתיב ,  ָסִליק ִמּנָ

ְּלֵמֱחֵמי ֶחְדָוה ְדַמְלֲאֵכי , ְּדֲהָוה ָיִתיב, ָאַמרַוֲהָוה , ַּוֲהָוה ַחֵדי, ְוָזִקיף ֵעינֹוי, ִרְגָעא ֲחָדא
ִּאֵלין ַסְלִקין. ִּעָלֵאי ין, ּ א. ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ּתָ ּבַ עֹוָלם , ּוְבָכל ַמֲעֵלי ׁשַ ר ָנׁש ּבָ ָיִתיב ּבַ

מֹות ׁשָ ָרִזין ְדָמאֵריה. ַהּנְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  
יֹוָמא ד ָנִהיר ְיָמָמא ּבְ אּכַ ּתָ ּבַ ְּסִליקו ְדֶחְדָוה ָסִליק , ּ ְדׁשַ ֻכְלהו )א''ע' בראשית ח(ּ ּ ּבְ ּ

ֶחְדָוה, ָעְלִמין ַנְייָחא ּבְ ֵדין . ּבְ י ָיָדיו )תהלים יט(ּכְ בֹוד ֵאל וַמֲעׂשֵ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ּ ַהּשָׁ ּ
יד ָהָרִקיַע ַמִים. ַמּגִ ַמִים. ַמאן ׁשָ ָמא ִעָלָאה ִאְתָח, ִּאֵלין ׁשָ ִּדׁשְ הוּ א , ֵּזי ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ
הו ים ּבְ   .ִּאְתְרׁשִ

ֵעי ִספור ְדָבִרים, ַּמאי ְמַסְפִרים, ְּמַסְפִרים ּתָ ַמאן ְדִמׁשְ יָמא ּכְ ִּאי ּתֵ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי. ּּ
ְנִציצו ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ְּדָנֲהִרין וְנִציִצין ּבִ ּ ּ ּ ָמא, ּ ׁשְ ְנִהי, ְּוַסְלִקין ּבִ ִלימו ְּדָכִליל ּבִ ּרו ִדׁשְ ּ ּ

  .ִּעָלָאה
ּוַמאן ִאיהו ִספור ּ ִלימו ְדֵסֶפר ִעָלָאה. ּּ ְנִהירו ִדׁשְ ֵצי ּבִ ְּדַנּצְ ּ ּ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָמא , ּ ׁשְ ַּסְלִקין ּבִ

ִלים ִלים, ׁשְ ְנִהירו ׁשְ ִלים, ְּוַנֲהִרין ּבִ ְנִציצו ׁשְ ַגְרַמְייה. ְּוַנְצֵצי ּבִ , ּוִּאיְנהו ְמַנְצֵצי ְוַנֲהֵרי ּבְ
ִּמּגֹו ְנִהירו ִדְנִציצו ְדֵסֶפר ִעָלָאה ּ ּ ּ  )א לכל כבוד וכבוד''נ(ְּוַנְצֵצי ְוַנֲהֵרי ְלָכל ְסָטר וְסָטר , ּ

יה ָקן ּבֵ ְּדִמְתַדּבְ ּ ְייהו, ּ ְּדָהא ִמּנַ ֵּמַההוא ְסִפירו וְנִהירו, ּ ּ ּ ל ִעְזָקא ְוִעְזָקא, ּ ְוָנִציץ , ָנִהיר ּכָ
ְנִציצו ַה, ּּבִ ִגין ִדּבְ ַמִיםּּבְ א, ּאי יֹוָמא ִמְתַעְטָרן ׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּוַסְלִקין ּבִ ָאר , ּ יר ִמּשְׁ ַיּתִ

  .יֹוִמין
ה ָיָדיו ַּההוא ַטָלא ִעָלָאה, ּוַמֲעׂשֵ ּ ִניִזין, ּ ל ִסְטִרין ּגְ ה ָיָדיו, ְּדָנִהיר ִמּכָ ְּדִאיהו ַמֲעׂשֵ ּ ,
ְּוִתּקוָנא ִדיֵליה ּ יֹוָמא ָדא, ּ ְתְקָנא ּבְ ְּדִמּתַ ָאר יֹוִמיןּ ל ׁשְ   . ִמּכָ

יד ָהָרִקיַע יד. ַמּגִ א. ַמאי ַמּגִ יך ְוָנִגיד ְלַתּתָ א, ְָמׁשִ א ְדַמְלּכָ ל , ֵּמֵריׁשָ ַמְלָיא ִמּכָ
ְּדִאיהו ַמּבוָעא ְדֵביָרא, ַּההוא ָרִקיַע, ָהָרִקיַע. ִסְטרֹוי ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק . ּ ּ ּ
ְּוָדא ִאיהו ְדָנִג, ֵמֵעֶדן אּ יך ְלַתּתָ ְיד וָמׁשִ ְּנִגידו ְדַטָלא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ְנִציצו , ּ ְּדָנִהיר ְוָנִציץ ּבִ ּ

ל ִסְטִרין א. ִמּכָ יכו ִדְרִחימו ְוִתיאוְבּתָ ְמׁשִ יד ֵליה ּבִ ְּוָדא ָרִקיַע ַאְנּגִ ּ ּ ּ ְקיו , ּ ָקָאה ׁשַ ְּלַאׁשְ
א, ְּדֶחְדָוה ּתָ ּבַ יך ַההו. ְלַמֲעֵלי ׁשַ ְּוַכד ָנִגיד וָמׁשִ ּא ַטָלא ִדְבדֹוְלָחאְּ  ַמְלָיא )נגיד(ּּכָֹלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ין ָאְתוֹוי ַקִדיׁשִ ִלים ּבְ ּוׁשְ ין, ּ ִביִלין ַקִדיׁשִ ָכל ִאיּנון ׁשְ ּּבְ יה. ּ ר ּבֵ יָון ְדֹכָלא ִאְתַחּבָ ּּכֵ ּּ ,
א ָקָאה וְלָבְרָכא ְלַתּתָ יה ָאְרָחא ְלַאׁשְ ִּאְתָעִביד ּבֵ ּ.  

ֹאַרח ְפָרט. ָקא ְלִעְזָקאְוִעְז, יֹוָמא ְליֹוָמא: יֹום ְליֹום ֵעי ְקָרא ּבְ ּתָ א ִמׁשְ ּתָ ְֵהיך , ַּהׁשְ

בֹוד ְסִפירו וִבְנִציצו ִעָלָאה ְלַהאי ּכָ ִנין ּבִ ַמִים ְמַסְפִרים וְמַתּקְ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ יך , ּ ְְוֵהיך ָנִגיד וָמׁשִ ְּ
ְּנִגידו ְדַטָלא ִעָלָאה, ַּההוא ְרִקיָעא ּ ּ יַע ֹא, ְוָאַמר. ּ , יֹוָמא ְליֹוָמא. ֶמריֹום ְליֹום ַיּבִ

א א ְלַדְרּגָ ָדא)א אוחז''ס(ְּיַחֶוה , ְוַדְרּגָ ְלָלא ָדא ּבְ ּ ְלִאְתּכַ ּוְלִאְתָנֲהָרא ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּ ,
ַמִים ֵצי וְמַנֲהֵרי ׁשָ ֵּמַההוא ְסִפירו ִדְמַנּצְ ּ ּ בֹוד, ּ יַע. ְלַהאי ּכָ ע : ַיּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַמּבָ ּכְ

ּחו ְלַאְנֲהָרא ָדא ִמן ָדאאֹו. 'ִאְתָעִביד ְוגֹו ּ ָצא ָדא ִמן ָדא, ּ ּוְלִאְתַנּצְ ּ ֵּמַההוא ְסִפירו , ּ ּ
ּוְנִציצו ּ.  
א: ר''ֹאֶמ א ְוִאיּמָ ִביִלין ְדָנְפִקין ֵמַאּבָ ָלָלא ְדַאְתָוון וׁשְ ּּכְ ּ א ְדָנִפיק , ּ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּ
ְייהו ָרא ּבוְכָרא, ִּמּנַ ְּדִאיהו ּבְ ּ א: ָאֶלף, ּ ַרת מ, ּ ִאיהו ָסִליק ְוָנִחיתְוַכד. ַאּבָ ֲהֵדי ' ִאְתַחּבְ ּבַ

א : 'ר. ְּוִאיהו ֵאם', א ְלהו. ּ ּבוְכָרא)ב''ח ע''קע(ֵריׁשָ ָרן ַאְתָוון ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ָּדא . ֹאֶמר, ּ
א וְבָרא ּבוְכָרא א ְוִאיּמָ ְּנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ָדא ּבְ ְּוָנֲהִרין ָדא ּבְ ְלָטא ּבְ. ּ יֹוָמא ׁשַ

א ּתָ ּבַ ָדא. ְּדׁשַ ִליל ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאְתּכְ ִגין ְלֶמהֵוי ַחד, ּּ ך אֹוחו ָדא . ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ

ָדא ִליטו ִעָלָאה, ּבְ ַּההוא ֹאֶמר ׁשְ ּ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ

  א''ז ע''דף קל
ך ְלַהאי ָרִקיַע ל ַהאי ִאְתְנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ֵד, ְְוַכד ּכָ אּכְ ֵקי ְוַאְנִהיר ְלַתּתָ , ּין ִאיהו ַאׁשְ

בֹוד ֵאל ִדיוְקָנא ְדִאיּנון , ְלַהאי ּכְ ד ּתֹוָלִדין ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ַמִים) א''ז ע''דף קל(ּ ְּדָנֲהִרין , ׁשָ
בֹוד ֵאל   )ודא הוא דכתיב(. ְּלַההוא ּכְ

ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוה ָדַעת ְּרִתיִכין ִדיָלה , ּ ּּנון ּגוָפא ְדֻכְרְסָייאּ ְדִאי)דא לדא(ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאְקרון ֵלילֹות רוִני ִכְליֹוָתי)תהלים טז(ּכְ , ְּרִתיָכא ִעָלָאה. ּ ַאף ֵלילֹות ִיּסְ
ָאה. יֹום ְליֹום, ִאְתְקֵרי ָיִמים ּתַ   .ַלְיָלה ְלַלְיָלה, ִאְקֵרי ֵלילֹות, ְרִתיָכא ּתַ

ְּדִאיּנון , ְּיַחֶיה ּתֹוָלִדין. ְּיַחֶיה: הְּיַחֶו, ָּדַעת. ְּיַחֶוה ַמִים)א באינון''נ(ּ יָמא.  ׁשָ , ְוִאי ּתֵ
ְּיַחֶוה ָלאו ְיַחֶיה א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ּתָ ּתֹו ַחָוה)בראשית ג(ּכְ ם ִאׁשְ ּ ַוִיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ י ִהיא , ּ ּכִ

ל ַחי ִמָלה ֲחָדא ַסְלִקין. ָהְיָתה ֵאם ּכָ ַּחָוה ְוַחָיה ּבְ ּ ּ ַלק . ּ ְּוַעל ְדִאְסּתָ ',  י)א דא אסתלק''נ(ּ
ְדָקא ֵיאֹות', ְוָעִייל ו ְּדִאיהו ּכְ ִּאיהו ַחִיין ַוַדאי' ְּדָהא ו, ּ ְּוַעל ָדא ַחָוה ְוַחָיה, ּּ ּ א ''ס(' י, ּ

  .ְּיַחֶיה, ְּיַחֶוה, ּאוף ָהָכא. 'ּ ָנְטָלא ַחִיין ִמן ו)זעירא נטילא
ַמ: ָּדַעת ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדׁשָ ּ ית ִסְטִרין. ִיםּ ַמִים ׁשִ ית ִסְטִרין, ַמה ׁשָ , ּאוף ָהָכא ׁשִ

ַגְווָנא ִדיֵליה ִאיּנון ּתֹוָלִדין ְדָקא ְיַחֶיה ּכְ ּּבְ ּ ּ א ִעָלָאה , ּּ ַדְרּגָ ִליל ּבְ ְּוַעל ָדא יֹום ְליֹום ִאְתּכְ ּ
ָרָזא ִדְדכוָרא. ר''ֹאֶמ ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ּבְ ְּדָקא ָנִהיר ָלה ְדִאי, ּ ּ ֵמיה ּ ּהו ׁשְ   .ּ ָדַעת)'א שמים''נ(ּ
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ּוְבִגין ְדַהאי ֹאֶמר ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּ ָאר ֲאִמיָרן, ּּ ׁשְ ַּאְהָדר ְקָרא ָעֵליה ְוָאַמר, ְוָלא ּכִ ּ ,
ָאר ֲאִמיָרן ְדָעְלָמא, ֵּאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדָבִרים ׁשְ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ֶּאָלא ַהאי ֹאֶמר. ּּכִ ּ ,

ין ִעָל ַדְרּגִ ן ֲאִמיָרן וְדָבִרים, ִאיןּּבְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ָמעו, ּ ּתְ ין ְדִאיּנון , ְּוָלא ִאׁשְ ַאר ַדְרּגִ ׁשְ ּּכִ ּ ּ
ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ַמע, ּ ּתְ ְּדִאיּנון ָקָלא ְדִמׁשְ ּ ָמעו )'בראשית נ(ֲאָבל ָהֵני ָלא , ּ ּתְ ּ ִאׁשְ

ַמע קֹוָלם, ְלָעְלִמין ִלי ִנׁשְ יב ּבְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ.  
ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָום ב ְדִאיּנון ְטִמיִרין ִעָלִאין, ֲּאָבל ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְּדָלא ִאְתְייָדעו , ּ ּ

יכו ִדְלהֹון, ְלָעְלִמין ְּנִגידו וְמׁשִ ּ ּ א, ּ ך ְוִאְתְנִגיד ְלַתּתָ יכו. ְִאְתְמׁשַ ּוְבִגין ַההוא ְמׁשִ ּ ִאית , ּ
ֵליָמָתא ַהאי ָעְל, ָּלן ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ עו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ָמאּבְ ּתָ ִני ָעְלָמא ִמׁשְ ְּוָכל ּבְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ין, ְּ ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ְלָיין, ּ ִאילו ִאְתּגַ ּּכְ , ְּוָלא ֲהוֹו ְטִמיִרין וְגִניִזין, ּּ
ְּוַהְיינו וִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵליֶהם ּ א ְדָעְלָמא, ּ ָעאן ִאיּנון ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא , ֵּמֵריׁשָ ּתָ ִּמׁשְ

א יֵמי ִלּבָ ִניִזין, ַחּכִ ין ּגְ ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ב ְדָלא ִאְתְייָדעו, ּ ַּאף ַעל ּגַ ָמה . ּ ֲאָבל ּבְ
מֹוְדָען ּתְ ֶהם, ִאׁשְ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ִגין ְדַלּשֶׁ א, ּּבְ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ָנא , ּּבְ ּכְ ְּדִאיהו ַמׁשְ ּ

ין ִע ֵּמִאיּנון ַדְרּגִ יןּ ָּלִאין ַקִדיׁשִ ִניִזין, ְּוִאיהו ְנהֹוָרא, ּ ל ְנהֹוִרין ּגְ ְּוַההוא , ְּדָנִטיל ּכָ
יכו ִדְלהֹון ְּמׁשִ ָכל ָעְלָמא, ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתָחֵזי ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּ ּ.  

א ְמׁשָ ין, ַּמאן ְדָנִטיל ְלׁשִ ַמאן ְדָנִטיל ְלֻכְלהו ַדְרּגִ ּּכְ ּ א ִאיהו. ּּ ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ ּּבְ  ֹאֶהל ּ
הֹון ִליל ּבְ א, ְּוָנִטיל ּכָֹלא, ְּדִאְתּכְ ָווֵני ְנהֹוִרין ְלַתּתָ ְּוִאיהו ָנִהיר ְלָכל ִאיּנון ּגְ ְּוַעל ָדא . ּ

ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו ְּוהוא ּכְ ִניִזין, ּ ְנִהירו וְנִציצו ְדָכל ְנהֹוִרין ּגְ ּּבִ ּ ּ א , ּ ִתיאוְבּתָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ּּ
ִלים ְרעוָתא ׁשְ ָּיֲהֵבי ֵליה ְרעוַתְייהו וְנִהירו ִדְלהֹון, ּּבִ ּ ּ ּ ּ ָמה ִדְלָחָתן ִאית ְרעו , ּ ּּכְ ּ

א ְדַכָלה  ְּוִתיאוְבּתָ ּ ָנן)א דכלהו''נ(ּ ָזן וַמּתְ ּ ְלֵמיַהב ָלה ְנִבְזּבְ ָחָתן יֹוֵצא . ּ ְּוַעל ָדא ְוהוא ּכְ ּ
  .ֵּמֻחָפתֹו

ָּדא ִאיהו , ֵעֶדן. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ְּוָרָזא ָדא. ָּדא ֵעֶדן. ַּמאן ֻחָפתֹו ּ
ּחוָפא ְדַחְפָיא ַעל ּכָֹלא ּ ִגּבֹור. ּּ יׂש ּכַ יׂש. ָיׂשִ ַכח , ָיׂשִ ּתְ ְטָרא ְדאֹור ַקְדָמָאה ְדָלא ִאׁשְ ִּמּסִ ּ

ָלל יה ִדיָנא ּכְ ּּבֵ ִגּבֹור. ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּכְ ִּמּסִ ב ִדְגבוָרה ִאיִהי ִדיָנא ׁשְ, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ , ִליםּ
ִתיב ִגּבֹור ּכְ ּבֹור, ּכְ ֶחֶסד, ְוָלא ּגִ יק ִדיָנא ּבְ ִגין ְדַאְמּתִ ּּבְ ֲחָדא, ּ , ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּכַ

ִלים א וְרעוָתא ׁשְ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ָּלרוץ ֹאַרח, ְּוָכל ָדא. ּ  ַהּנֹוֵתן )ישעיה מג(ּכְ
ְלָמ ָקָאה וְלַאׁשְ ָים ָדֶרך ְלַאׁשְ ּּבַ ְּ ָכל ִסְטִריןּ ּא ְנִהירו ְדִסיֲהָרא ּבְ ה )א''ו ע''רט(, ּ ח ּבָ ּ וְלִמְפּתַ ּ

א   .ֹאַרח ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ
ַמִים מֹוָצאֹו ַמִים ִעָלִאין ְדָקָאַמָרן, ִמְקֵצה ַהּשָׁ ְייֵפי ִאֵלין ׁשָ ִּמּסַ ּ ִּאיהו ַאִפיק, ּ ִגין , ּ ּבְ

ִּדְבִסיוָמא ְדגוָפא ּ ּ ִּאיהו ַאִפיק, ּּ אּוְבַהה, ּ ין ְדַכר ְלנוְקּבָ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ּוא ֲאָתר ִאׁשְ ּ ְּוָדא הוא . ּ
יב ָמִים)דברים ד(, ִּדְכּתִ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ַמִים ָדא . ּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ  )א''ע' ר(ְּקֵצה ַהּשָׁ

ַמִים. ָּעְלָמא ִעָלָאה ָלָמא ִדיֵליה)מלכא ד(ָּדא , ּוְלִמְקֵצה ַהּשָׁ ּ ׁשְ ָמה ְדַהא. ּ ל ּּכְ י ָנִטיל ּכָ
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יה, ְנהֹוִרין ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ל ְנהֹוִרין, ּאוף ָהִכי ַהאי, ּ יה, ָנִטיל ּכָ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ְּוִאיהו ָנִפיק , ּ
ַמִים ֵצה ַהּשָׁ   .ִמּקְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

 ] בשנה139יום [סדר הלימוד ליום כא שבט 
  ב''ז ע''דף קל
ּוְתקוָפתֹו ָכל ִאיּנון ִסְט)א דסיהרא''ס(ְּדָסֲחָרא : ּ ין)א ספירן''נ(ִרין ּ ּבְ ְּדִאְתָחזון , ּ ַקִדיׁשִ ּ

יה) ב''ז ע''דף קל( ָצא ִמּנֵ ָקָאה וְלַנּצְ ְּלִאְתָנֲהָרא וְלִאְתׁשָ ּ ר. ּ ֵלית ַמאן , ְוֵאין ִנְסּתָ
ְּדִאְתַחְפָיא ֵמַההוא ְנִהירו ּ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ְּדָהא ְלֻכְלהו ַאְנִהיר ּבִ ָמה , ּּ ְלָכל ַחד ְוַחד ּכְ

  .ּ ֵליהְּדִאְתָחֵזי
א ְמׁשָ ִלימו ְוִאְתְנִהירו ִמּגֹו ׁשִ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּוַכד ּכֻ ּ ּ ַגְווָנא , ּ ֵדין ִסיֲהָרא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּּכְ

א ִעָלָאה ְּדִאיּמָ נ, ּ ֵליָמא ּבְ ְרִעין' ׁשְ יב ּתֹוַרת ְיָי, ּתַ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ִמיָמה' ּ ֵדין , ּתְ ְּדָהא ּכְ
ִמיָמה)שלימא(ִאיִהי  ין, ל ִסְטִריןִמּכָ,  ּתְ ָרָזא ַדֲחֵמׁש ַדְרּגִ ּּבְ ַגְווָנא ְדִאיָמא ִעָלָאה, ּ ּּכְ ּ ,

ין ְּדִאיּנון ֲחֵמׁש ָרָזא ְדַחְמׁשִ ּ ּ.  
ך ְוְבִגיֵני ּכַ יִבין, ּ ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש ּתֵ ין, ִאיִהי ַאְתָיא ּבַ ְלָמא ְלָרָזא ְדַחְמׁשִ ִגין ְלַאׁשְ ּתֹוַרת . ּּבְ

יַבת ָנֶפ' ְיָי ִמיָמה ְמׁשִ יַמת ֶפִתי' ֵּעדות ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ׁשּתְ . ָהא ֲחֵמׁש, ְּנֱאָמָנה ַמְחּכִ
ִּפּקוֵדי ְיָי ֵחי ֵלב' ּ ּמְ ִרים ְמׂשַ ָרה ְמִאיַרת ֵעיַנִים' ִמְצַות ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ְיׁשָ . ָהא ֲחֵמׁש, ּבָ
ְפֵטי ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד' ִיְרַאת ְיָי ְּדקו ַיְחָדיוֱאֶמת ָצ' ִּמׁשְ . ָהא ֲחֵמׁש, ּ

ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ּבַ א ִעָלָאה, ּ ַגְווָנא ְדִאיּמָ ְלָלא ּכְ ְּלִאְתּכַ ּּ.  
ית ִזְמִנין''ה ְיהֹוָ''ְיהֹוָ, ְּוַעל ָדא ית ִסְטִרין ִעָלִאין, ה ׁשִ ְּדִאיּנון ָרָזא , ָּלֳקֵבל ׁשִ ּ

ָמא ִעָלָאה ִּדׁשְ ִסדוָרא , ַּעל ָדא ְו)א דשמיא עלאין''נ(, ּ ִלים ּבְ ּתְ ִּסיֲהָרא ִאְתַמְלָיא ְוִאׁשְ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות א, ִּעָלָאה ּכְ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ִלים ּכְ ּתְ ְּדֹכָלא ִאׁשְ ָרָזא , ּ ּבְ

א א ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתָ ּבַ ְּדׁשַ יֹוָמא ָדא. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ֹכ, ּ ְדַקאְמָרן, ָּלאִּאּתֹוָסף ְנִהירו ּבְ ַמִים . ּכִ ׁשָ
ַקְדִמיָתא קֹוָרא ְדַחֵיי ּבְ ַּנְטֵלי ִמּמְ ֵני ִלְכבֹוד ִעָלָאה, ּ ְּוִאיּנון ְמַנֲהֵרי וְמַתּקְ ּ ֵמָרָזא , ּ

ּ ְדֵסֶפר ִעָלָאה)ב''ה ע''בראשית ל( א ְדֹכָלא, ּ ַּאּבָ ּוֵמָרָזא ְדֵסֶפר. ּ א ִעָלָאה, ּ , ְּוִאיהו. ִּאיּמָ
ֵּמָרָזא ְדִספ ך. ּורּ ְוְבִגין ּכַ ְדַקאְמָרן, ְּמַסְפִרים, ּ ָמָהן ִאֵלין. ּכִ ָרָזא ִדְתַלת ׁשְ ּּבְ ְלִטין , ּ ְּדׁשַ

א ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ַאר יֹוִמין, ּּבְ ל ׁשְ   .ַעל ּכָ
א ָדא ְחּתָ ּבַ ך ּתוׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ א, ְּ רוַח ֻקְדׁשָ ָּקָאַמר ָדִוד ּבְ ַּעל ְנִהירו וְנִציצו ְוׁשוְלָט, ּ ּ ּ ּנו ּ

ַאר יֹוִמין )א ושלימו''נ( ל ׁשְ א ַעל ּכָ ּתָ ּבַ ּ ְדיֹוָמא ְדׁשַ א ותקונא דיליה דאתתקנת ביומא דא ''ס(ּ

ָמא ִעָלָאה)מכל שאר יומין ִגין ָרָזא ִדׁשְ ּ ּבְ ְנִהירו, ּ ְּדָקא ָנִהיר ּבִ ְנִציצו, ּ , ְּוָנִציץ ּבִ
א ִלימו ֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ִמיָמה' ֹוַרת ְיָיּוְכֵדין ּת. ּ א, ּתְ ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ א ''ס(, ּׁשַ

תמימה תורה שבעל פה משה קבל תורה מסיני והא ' רזא דשמור כבוד לילה דהא היא תורת ה
לקוח את ' אתערו על תורה שבעל פה דאילו תורה שבכתב הא כתיב ויצו משרז את הלויים וגו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

ד בשמשא ומלכא דאתייא מיניה משה נהיר לישראל ודא לליואי אתחזי להאי דאחי. ספר התורה
ְדַקאְמָרן)דא מעלי שבתא' שנין שמשא ביומוי ותורת ה' מ ָרָזא ֲחָדא ּכִ   . ּבְ

י)א אנשי כנסת הגדולה''ס(ְּוַאְתִקינו  ְחּתֵ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ּ ַחְבַרָייא ׁשֵ ּ ּ ְחָתן , ּ ּבַ ֵּמִאיּנון ּתוׁשְ ּ
ַמִי, ְּדָדִוד א, םֵּמָרָזא ָדא ַהּשָׁ ִריׁשָ ְּדִאיהו ָנִטיל ּבְ ָאר, ּ ּוְלָבַתר ַההוא ָנָהר . ְוָנִהיר ְלָכל ׁשְ ּ

ְיָי)תהלים לג(, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא, ְּדָנִפיק ֵמֵעֶדן נו ַצִדיִקים ּבַ ּ ַרּנְ ִניׁש ' ּ ִגין ְדַהאי ָנָהר ּכָ ּּבְ
ַמִים ְּוָנִטיל ּכָֹלא ֵמָרָזא ְדׁשָ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ְּדַחֵייּוְמקֹוָרא , ּּבְ יֹוָמא , ּ ְדָקא ֵיאֹות ּבְ ּּכָֹלא ּכְ

ְדָקא ֵיאֹות. ָּדא א ַאְתִקין ְלַאְנֲהָרא ּכְ ְמׁשָ יֹוָמא ָדא, ְוׁשִ   .ּּבְ
יֹוָמא ָדא ְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ת ִמּסִ ּוְלָבַתר ִסיֲהָרא ְדָקא ִמְתָפְרׁשַ ּ ִגין ְלִאְתָנֲהָרא ִמן , ּּ ּבְ

א ְמׁשָ ׁשַ, ׁשִ יה. 'ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ְוגֹוְּוָדא ִאיהו ְלָדִוד ּבְ ת ִמּנֵ ּוְלָבַתר ְדִאְתָפְרׁשַ ּ ָהא , ּּ
א ְמׁשָ ׁשִ ָרת ּבְ כ. ִאְתַחּבְ א ָדא ּבְ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ִסיֲהָרא, ב ַאְתָוון''ּ א ּבְ ְמׁשָ ה ׁשִ ְּדָאִעיל ּבָ ּ .

א ָדא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְּפִריׁשו ְדִסיֲהָרא ִמּסִ ּ ְח, ּ ּבַ א ְדכְּותוׁשְ ְנִהירו ''ּּתָ ּב ַאְתָוון ּבִ
א ְמׁשָ ְעָלה. ְּדׁשִ רוָתא וְסִליקו ְדַמְטרֹוִניָתא ִעם ּבַ ּוְלָבַתר ִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ  )תהלים צ(ְּוָדא ִאיהו . ּ

ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ִפָלה ְלֹמׁשֶ ַבְעָלה. ּּתְ ָתא ּבְ קוָתא ְדִאּתְ רוָתא ְוִאְתַדּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ּ א , ּ ְלָפְרׂשָ
ָלא ָלהְיִמיָנא ָמאָלא ְלַקּבְ ּ וׂשְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ֲחָדא ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכַ וכל . למהוי חד ברזא חד(. ּ

. מכאן ולהלאה תושבחן אחרנין דחדוה ותיאובתא שלימתא. אלין שמים מספרים לון ומתקנין לון
אבל הני אינון תקונא שלימתא עלאה ברזא דשמא קדישא כדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו 

תקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למהר חד ב
  )ברזא דכבוד אל דשמים מספרים ליה וזהרין ליה כדקאמרן

  א''ח ע''דף קל
ירו ַלְיָי)תהלים צח(ְּוָדא ִאיהו  יר ָחָדׁש' ּ ִמְזמֹור ׁשִ א ָדא ָהא . ׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ בראשית (ּ

יה. יְמָנא אֹוִק)ב''ג ע''קכ ַעְרָנא ּבֵ ב ְדִאּתְ ֲּאָבל ַאף ַעל ּגַ ֲערו ְדַחְבַרָייא ְדָקא , ּ ַּאּתְ ּ ּּ
ֲערו ִפיר ִאיהו, ִּאּתְ ּׁשַ ְּדַהְנהו , ּ ד ֲהוֹו ַנְטֵלי ֲארֹוָנא) א''ח ע''דף קל(ּ , ָּפרֹות ָעלֹות ּכַ

א ְחּתָ ּבַ ַהאי ּתוׁשְ ָערו ּבְ ִּאּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֶדֶרך ַו)שמואל א ו(ּכְ ְרָנה ַהָפרֹות ּבַ ְִיּשַׁ ּ ּ ּוַמה . ּ
יָרה ֲהוֹו ַאְמֵרי ירו ַלְיָי)תהלים צח(. ּשִׁ ה' ּ ִמְזמֹור ׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ָּרָזא ָדא . ׁשִ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִּאיהו ּכְ ּ ֲעָתא ְדִאיּנון ַחיֹות ַנְטֵלי . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ְרְסָייא)ארונא(ּ ּה ְלָאָרָמא ֵלי,  ּכֻ
א ָדא, ְּלֵעיָלא ְחּתָ ּבַ ִּאיּנון ַאְמֵרי ּתוׁשְ ּ ּ.  

יָמא ִתיב ָהָכא ָחָדׁש, ְוִאי ּתֵ א ָדא, ֲאַמאי ּכְ ְחּתָ ּבַ ִדיר ָקַאְמֵרי ּתוׁשְ ְּוָהא ּתָ ֶּאָלא . ּ
ַּוַדאי ָחָדׁש ִאיהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא, ְוָחָדׁש ָלא ִאְקֵרי, ּ ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ד ִאְתְנִהיַרת ִמ, ּ ן ּכַ

א ְמׁשָ ֵדין ִאיהו ָחָדׁש, ׁשִ יר ָחָדׁש, ּּכְ יָעה לֹו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ָהא , ּהֹוׁשִ
ָלא ָלה ָמאָלא ְלַקּבְ ָערוָתא ִדיִמיָנא וׂשְ ִּאּתְ ּ ּ ּ.  
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א ָדא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ד ַנְטֵלי ֲארֹוָנא, ּ ָחאן ָלה, ּכַ ּבְ ד ַסְלִקין ְלֵבית. ָּקא ְמׁשַ ֶמׁשּּכַ .  ׁשֶ
ֶמׁש ַגְווָנא ַדֲעָגלֹות ַסְלִקין ְלֵבית ׁשֶ ּּכְ ָרָזא ַחד ָסְלִקין. ּ ת ִאיהו , ְּוֹכָלא ּבְ ּבָ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ

ְּסִליקו ְדכוְרְסָייא ּ ּ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ָחן . ּ ּבְ ת ִאֵלין ּתוׁשְ ּבָ ׁשַ א ָדא ּבְ ְחּתָ ּבַ ּקוָנא ְדתוׁשְ ּּתִ ּ ּ ּ ּּ
ְלהו ַאְתִקינו ּּכֻ ּ תּ ּבָ ׁשַ ָעְלָמא,  ּבְ א ְיִחיָדא ּבְ ָחא ֵליה ַעּמָ ּבְ יר )תהלים צב(. ְּלׁשַ  ִמְזמֹור ׁשִ
ת ּבָ א ָדא, ְליֹום ַהּשַׁ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ א , ָּאָדם ָהִראׁשֹון ָקָאַמר ָלה, ּ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ֲעָתא ְדִאְתּתָ ׁשַ ְּבְ ּ

ת ְוָאִגין ָעֵליה, ְּדֵעֶדן ּבָ ְּואוְקמוָה ַח. ְּוָאָתא ׁשַ א ָדא, ְּבַרָייאּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ָאה , ּ ּתָ ָעְלָמא ּתַ
י ָעְלָמא ִעָלָאה ח ְלַגּבֵ ּבַ ת)דכלא ביה(יֹוָמא , ָּקא ְמׁשַ ּבָ ּ ְדִאיהו ּכולֹו ׁשַ ּ ּ א, ּ ָלָמא , ַמְלּכָ ִּדׁשְ

ִּדיֵליה יר. ּ ִתיב ַמאן ָקָאַמר ֵליה, ְּוָדא ִאיהו ִמְזמֹור ׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּוָלא ּכְ ְליֹום . ּּכְ
ת ּבָ ת ִעָלָאה, ּיֹוָמא ִעָלָאה, ַהּשַׁ ּבָ ת. ּׁשַ ּבָ ת ְוָדא ׁשַ ּבָ ין ַהאי ְלַהאי, ָּדא ׁשַ , ֶּאָלא. ַמה ּבֵ

ת ְסָתם ּבָ א, ׁשַ ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ָּדא ׁשַ ת. ּ ּבָ ת ִדְלֵעיָלא, יֹום ַהּשַׁ ּבָ ָּדא ׁשַ ּ ְוָדא , ָּדא יֹום. ּ
ְמרו)שמות לא(. ַלְיָלה תּ ְוׁשָ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ א, ָהא ֵליְלָיא,  ְבִני ִיׂשְ ָּרָזא ְדנוְקּבָ  )שמותכ(. ּ

ת ּבָ ָּרָזא ִדְדכוָרא, ָהא יֹום, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ת. ּ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ך ִמְזמֹור ׁשִ ְוְבִגין ּכַ ּ.  
ה ֲאָתר ַכּמָ ָחן ּבְ ּכְ ָמא, ְוַאׁשְ ׁשְ ָאה ָלא ָסִליק ּבִ ּתָ ,  ְסָתם)ב''ויקרא ק(ְוַאְתָיא , ְּדָעְלָמא ּתַ

גֹון ַהאי ה, ּכְ ּוְכגֹון ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ה ָאַמר ֲעֵלה )א''א ע''קל( ְוֶאל )שמות כד(ּוְכגֹון , ּ ּ ֹמׁשֶ
ָמא. 'ֶאל ְיָי ְלהו ָסִתים ׁשְ ּּכֻ יה, ּ א )א וכלא''ס( )אלא(. ְּוָלא ָסִליק ּבֵ יה ַדְרּגָ ִגין ְדִאית ּבֵ ּ ּבְ ּ ּ
ָמאּוְל, ִּעָלָאה ׁשְ א ִעָלָאה ִאיהו ָלא ָסִליק ּבִ י ַדְרּגָ ַּגּבֵ א. ּּ ָרּגָ ָלא ָסִליק , ְּנהֹוָרא ִדׁשְ
יָמָמא א, ּבִ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ָמא, ּּבִ ׁשְ ָחן. ְּוַעל ָדא ָלא ָסִליק ּבִ ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּתוׁשְ ת, ּ ּבָ , ְּדׁשַ

בֹוד  א ִעָלָאהִא,  יֹום)א יום השבת דאיהו תושבחתא''נ(ְּדִאיִהי ּכְ ְחּתָ ּבַ ּיהו ּתוׁשְ ּ ל , ּ ַעל ּכָ
ַאר יֹוִמין א וכל אלין תושבחן אתקינו בתיקונא דשבתא דאיהו סליק לאתעטר בעטרין ''ס(. ׁשְ

  )עלאין אתרין קדישין על כל שאר יומין
ל ַחי ַמת ּכָ ָערו ר, ִנׁשְ ָּהא ַחְבַרָייא ִאּתְ יה ִמִלין ִדְקׁשֹוט''ּ ּה ּבֵ ֲאָבל ִאית ָלן . ּּ

ָראְל ְמָתא ְדַפְרָחא ֵמַההוא ַחי ָהעֹוָלִמים, ַאְדּכְ ַּהאי ִנׁשְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִדיֵליה. ּ ּ ּ ְּדִמֵניה , ּ ּ
אן ְרּכָ ל ּבִ יה, ַנְפָקן ּכָ ְרָיין ּבֵ א, ְּוׁשַ ֵקי וְמָבַרך ְלַתּתָ ְְוהוא ַאׁשְ ּ ְמָתא ְדָנְפָקא , ּ ַּהאי ִנׁשְ

יה ִּאית ָלה ְרׁשו ְלָבְרָכא ְלַה, ִּמּנֵ   .אי ֲאָתרּ
ָמִתין ֵמַההוא ַחי ְּוַעל ָדא ַפְרִחין ִנׁשְ א, ּּ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ָמִתין ְדִאיּנון . ּבְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ

א, ַּפְרָחאן ּתָ ם ִמּתַ ׁש ְמָבְרִכין ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשֵ יה . ַּמּמָ ְּוַההוא ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמּנֵ ּ ּ
ְּמָבַרך ֵליה ְלֵעיָלא ּ ם , ְ ְרָכאןְוַהאי ׁשֵ ָלא ּבִ א וֵמֵעיָלא, ְמַקּבְ ּתָ ִּמּתַ ל , ּ ִליַלת ִמּכָ ְוִאְתּכְ

  .ִסְטִרין

  ב''ח ע''דף קל
יֹוֵמי ְדחֹול ְרָכאן, ּּבְ ָלא ּבִ ָמִתין, ִאיִהי ְמַקּבְ ַאר ִנׁשְ א, ִמּשְׁ ּתָ ְּדָקא ְמָבְרִכין ָלה ִמּתַ ּ .
ת ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ ְרָכאן ֵמִאיּנו, ּּבְ ָלא ּבִ ָמִתין ִעָלִאיןִּאיִהי ְמַקּבְ ְּדָקא ְמָבְרָכאן ָלה , ּן ִנׁשְ ּ
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יִבין ִעין ַוֲחֵמׁש ּתֵ ַאְרּבְ ן מ, ּבְ ּבָ חוׁשְ א ברזא דחמשין ''ס( )מנשמת כל חי עד והאחרונים(. ה''ּּכְ

ָמה )י''כחושבן מ, תיבין ָרָזא מ, ּ ְדאֹוִקיְמָנא)א''ע' הקדמה ב( ּכְ ָּדא . י''ּוְבָרָזא מ, ה''ּבְ
ָאה, הָּעְלָמא ִעָלָא ּתָ ל ַחי . ְוָדא ָעְלָמא ּתַ ַמת ּכָ ּוִמן ְוִאילו . ה'' מ)'א עד האחרונים''ס(ִנׁשְ ּּ

יָרה ַעד וִמְלָפִנים ִּפינו ָמֵלא ׁשִ ּ ּ יִבין, ּ ין ּתֵ א ַאֲחָרא ַחְמׁשִ ְחּתָ ּבַ ַּסְלָקא ּתוׁשְ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ָנא ּבָ חוׁשְ ן ִמָלה ּבְ ּמָ ְּדָלא ַקְייָמא ּתַ ּּ ָנא ָרָזא מַּסְלָקא, ּ ּבָ ן וְלָהְלָאה ַסְלָקא . י''ּ חוׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ

ּבֹון  א ַאֲחָרא ְלֶחׁשְ ְחּתָ ּבַ יִבין)ה''מ(ּּתוׁשְ לוִמין ְדֹכָלא,  ְמָאה ּתֵ ׁשְ ּּתַ ּ ְוַחד ְרִתיָכא ַעל ַמה , ּ
ְרָיא ְדִאיהו  ְּדׁשַ ּ לוָמא ) ב''ח ע''דף קל(ּ ׁשְ   .)א ההוא שלימא עלאה''ס(ּּתַ

ָבָח ְּוָכל ִמִלין ִאֵלין, ּא ָדאְוָכל ׁשְ ְייִפין ְיִדיָען, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ לוָמא , ּ ָנא ְלַתׁשְ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ
ת ּבָ ְייהו, ְּדׁשַ ְלָמא ִמּנַ ּתַ ּוְלִאׁשְ ְדָקא ֲחִזי, ּּ א. ּכַ ָאה ַעּמָ ָבָחא , ַזּכָ ְּדַיְדֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְדָמֵריהֹון אן וְלָהְלָאה ִסדו. ּכַ ִּמּכָ ּ ְקַנתּ ָמה ְדִאְתּתַ ָּרא ִדְצלֹוָתא ּכְ ּ.  
ִתיב  ה ְיָי)תהלים כב(ּכְ ה'  ְוַאּתָ ְרָחק ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ַּאל ּתִ א ָאַמר . ּ ָּדִוד ַמְלּכָ

א, ָּדא א ְדַמְלּכָ ְחּתָ ּבַ ן וְמַסֵדר ּתוׁשְ ֲעָתא ְדֲהָוה ְמַתּקֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ א , ּ ְמׁשָ ָרא ׁשִ ִגין ְלַחּבְ ּבְ
ִסיֲהָר ָרא. אּבְ ָבִחין ִדיֵליה ְלִאְתַחּבְ ן וְמַסֵדר ׁשְ יָון ְדֲהָוה ְמַתּקֵ ּּכֵ ּ ּ ּ ה ְיָי, ּ ַאל ' ָאַמר ְוַאּתָ
ְרָחק   .ּתִ

ה ְיָי ֹלא ִפרוָדא)ב''ט ע''קע, א''מ ע''ק, א''א ע''רנ(ָרָזא ' ְוַאּתָ ּ ְדַחְברוָתא ֲחָדא ּבְ ּ ַאל . ּּ
ְרָחק יָון ְדִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַע, ּתִ ּּכֵ ַבְעָלהּ ְּטָרא ּבְ ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ֵעי , ּ ן ּבָ ּמָ ּוִמּתַ

ָרא ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְּלַסְלָקא ְלֵאין סֹוף ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ְרָחק, ּ ך ַאל ּתִ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ ,
ְלָקא ִמיָנן ְבָקא ָלן, ְּלִאְסּתַ   .ְלׁשַ

ך ְוְבִגין ּכַ ְחּתָ, ּ ּבַ גֹו ִסדוָרא ְדתוׁשְ ּּבְ ּ ּ ן, אּ ּמָ ְלָלא ּתַ ָרֵאל ְלִאְתּכַ ָעאן ִיׂשְ ָקא , ּּבָ ּוְלִאְתַדּבְ ּ
א ּתָ ֲהַדְייהו ִמּתַ בֹוד, ּּבַ ְלָקא ַהאי ּכָ ְּדִאְלָמֵלא ִיְבֵעי ְלִאְסּתַ א ֲאִחיָדן , ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ָהא ִיׂשְ

יה יה ְוַתְקִפין ּבֵ ּּבֵ ְייהו, ּ ְבֵקי ֵליה ְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ְּדָלא ׁשַ ּ ָלַחׁשְוַעל. ּ , ּ ָדא ְצלֹוָתא ּבְ
א ָרָזא ִעם ַמְלּכָ ַמאן ְדַמִליל ּבְ ּּכְ יה, ּ ָרָזא ִעּמֵ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ּבְ ּ ּ יה , ּ ָּלא ִאְתָרֲחָקא ִמּנֵ

ָלל   .ּכְ
ָּמה ַאָיל וְצִבי, ֱּאָילוִתי ֲעָתא ְדַאְזֵלי וְמַרֲחֵקי, ּ ׁשַ ּּבְ ִּמַיד ָאַהְדָרן ְלַההוא ֲאָתר , ּ ּ

ְבֵקי ִריך הואּאוף, ְּדׁשַ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ֵאין סֹוף, ְּ ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבְ ב ְדִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ,
ִּמַיד ַאְהָדר ְלַאְתֵריה ּ יה. ַמאי ַטְעָמא. ּ א ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ְבִקין , ּ ְוָלא ׁשַ

ָיא ְייהו)מניה(, ֵּליה ְלִאְתַנּשְׁ ּ וְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ה, ּ ְוַעל ָדא.ּ ֱּאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ֵעיָנן ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ך ּבָ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ְּ יה, ְ ּוְלַאֲחָדא ּבֵ ַמאן , ּ ּכְ

א יך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדַאְמׁשִ ְ יה, ּ ר ָנׁש ִמּנֵ ַבק ּבַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ֲעָתא ֲחָדא, ּ ֲּאִפילו ׁשַ  ְּוַעל ָדא. ּ
אוָלה ִלְתִפָלה ד ָסִמיך ּגְ ּּכַ ּ יה, ְ ֵעי ְלַאֲחָדא ּבֵ ְלִחיׁשו, ּּבָ ֲהֵדיה ּבִ ֵעי ּבַ ּתָ ּוְלִאׁשְ ּ ָרָזא, ּ , ּבְ

ק ִמיָנן, ְּדָלא ִיְתְרַחק ִמיָנן ּבַ ּתְ ִתיב , ְוָלא ִיׁשְ ְיָי)דברים ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ְלֶכם ַהיֹו ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ְיָי)תהלים קמד(. םּ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ '  ַאׁשְ
  .ֱאֹלָהיו

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְמעֹון ְוַחְבַרָיא אוף ָהִכי ָקמו ְוָאְזלו, ּבְ י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ּ ּ י ֶאְלָעָזר . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ֲאבוי י ׁשִ א, ְּלַרּבִ ִצָלא , ַאּבָ א ְדֵעֶדןַּעד ָהָכא ֲהֵויָנא ַיְתֵבי ּבְ ִגְנּתָ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ ּּ .

אן וְלָהְלָאה ְדֲאָנן ָאְזִלין ִּמּכָ ָאְרחֹוי ְדַנְטָרן ִאיָלָנא ָדא, ּ ִּאְצְטִריך ָלן ְלֵמיַהך ּבְ ּ ְ ָאַמר . ְ
ָאְרָחא, ֵּליה ח ּבְ ירוָתא ְלִמְפּתַ ׁשֵ ֵרי ּבְ ׁשְ   .ַּאְנּתְ ּתִ

ַמר, ּרוָמהּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ)שמות כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ָמה ְדִאּתְ רוָמה. ּּכְ ַמאי ִאיִהי ּתְ ָרָזא . ּּבְ ּבְ
ַקְדִמיָתא, ְּדָזָהב ְזַנת ּבְ ן ִאּתְ ּמָ ָאה, ְּדָהא ִמּתַ ּתָ בוָרה ּתַ ִגין ְדִאיִהי ּגְ ּּבְ ְטָרא , ּ ְּדַאְתָיא ִמּסִ
ְטָרא ְדָזָהב. ְּדָזָהב ב ְדַאְתָיא ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ל ִעָקר ָלא ִאׁשְ, ּ ָאַרתּכָ ִסְטָרא , ּתְ ֶּאָלא ּבְ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ְּדֶכֶסף ּ.  

ָרָכה)א''ע' הקדמה א(ְּוָרָזא ָדא  ל ּבְ יִמיָנא ,  ּכֹוס ׁשֶ ָלא ֵליה ּבִ ְּדִאְצְטִריך ְלַקּבְ ְּ

ָמאָלא יִמיָנא, ּוִבׂשְ ַאר ֶאָלא ּבִ ּתְ ר ָלא ִאׁשְ  )'א ושמאלא אתעדי מינה ולא וכו''ס(. ְּוָכל ִעּקָ
ָמא ַער ְיִמיָנאּוׂשְ יה, ָלא ִאּתְ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ין ְיִמיָנא , ּ ִגין ְדִאיהו ִאְתְייִהיב ּבֵ ּּבְ ּ

ָמאָלא חֹוֵתיה, ּוׂשְ ָמאָלא ִאְתֲאִחיד ּתְ ּוׂשְ יה ְלֵעיָלא, ּ ִּויִמיָנא ִאְתֲאִחיד ּבֵ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
י ִויִמינֹו ּתְ)שיר השירים ב(ָאֵמר  ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵקִני ׂשְ ָמה ְדַאּתְ , ָזָהב ָוֶכֶסף. ַחּבְ ּכְ
ֶסף ְוִלי ַהָזָהב)חגי ב(ָאֵמר  ַמר, ּ ִלי ַהּכֶ   .ְוָהא ִאּתְ

ת ַגְווָנא ְדָזָהב, ּוְנחֹוׁשֶ ון ּכְ ָּדא ִאיהו ּגֹוָ ּ ֶוון ְדֶכֶסף, ּ ֶוון ָזָהב וִמּגָ ַע ִמּגָ ִגין ְדִאְצְטּבְ ּּבְ ּ ּ .
ת ָקָטן ֹחׁשֶ ח ַהּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ֲאַמאי ִאיהו ָקָטן.ְּוַעל ָדא ִמְזּבַ י )מלכים א ח(ּכְ  ּכִ

ר ִלְפֵני ְיָי ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ָקֹטן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעֹוָלה ְוגֹו' ַהּמִ  )שמואל א יז(ּכְ
ָטן ב ְדִאיהו ָקָטן. ְּוָדִוד הוא ַהּקָ ְּוַאף ַעל ּגַ ַגֵויה, ּ ּּכָֹלא ִאְתֲאִחיד ּבְ ּ ַח ְוִאי. ּ יָמא ִמְזּבֵ  ּתֵ

ר ַהאי. ָלאו ָהִכי. ִאְקֵרי ָקָטן, ַאֲחָרא יב, ְּדָלאו ָקָטן ּבַ אֹור )בראשית א(, ִּדְכּתִ  ֶאת ַהּמָ
ֶלת ַהַלְיָלה ָטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ֶלת ַהיֹום ְוֶאת ַהּמָ דֹול ְלֶמְמׁשֶ ַּהּגָ אֹור . ּ ְּוָדא ִאיהו ַהּמָ

ָטן דֹול. ַהּקָ אֹור ַהּגָ ח ַהָזָהבָּדא, ַהּמָ ַח ַהְפִניִמי ְדִאיהו ִמְזּבַ ּ ִמְזּבֵ ּ ּ  )א''ט ע''דף קל(ּוְתֵכֶלת . ּ
ֵכֶלת ְדִציִצית ָּדא ִאיהו ּתְ ּ ְרְסָייא. ּ ֵכֶלת ָדא ִאיהו ּכֻ ּּתְ ָּרָזא ִדְתִפָלה ְדַיד, ּ ֵכֶלת ָדא . ּּ ּּתְ

ְרְסָייא יה ִדיִני ְנָפׁשֹות, ִּאיהו ּכֻ ְּדַדְייִנין ּבֵ ּ ִגין ְדִא. ּ יה ִדיִני ּּבְ ְרְסָייא ְדַדְייִנין ּבֵ ּית ּכֻ ּ ּ
יה ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ָממֹונֹות ְרְסָייא ְדַדְייִנין ּבֵ ְּוִאית ּכֻ ּ ְווִנין , ְּוַעל ָדא. ּ ל ּגַ , א''ה ע''קל(ּכָ

ְכָלא,  ָטִבין ְלֶחְלָמא)ב''א ע''בראשית נ, א''ב ע''קנ ון ּתִ ר ּגֹוָ ִגין ְדִיְנַדע ְדָהא , ּבַ ּּבְ ּ ּ
ִדיָנאִנׁשְ ִדיָנא. ָּמֵתיה ָסְלָקא ּבְ ְמָתא ָסְלָקא ּבְ ָצָאה , ְוַכד ִנׁשְ ּתְ ָדן ְלִאׁשְ ּּגוָפא ִאּתְ

ְּוִאְצְטִריך ַההוא ֶחְלָמא יִאין, ְ   .ְלַרֲחִמין ַסּגִ
ְרְסָייא ֵכֶלת ָדא ִאיהו ּכֻ ּּתְ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ א)יחזקאל א(ּ ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ ּ ּ ,

ּ וְכִתיב ְוֹנַגה לֹו ָסִביב)וכתיב ואש מתלקחת( ִריִכין ְלִציִצית. ּ יה ּכְ ִגין ְדַעְבִדין ּבֵ ּּבְ ְוַכד , ּ
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י, ִּאְתַהָדר ְלָגְוון ָירֹוק, ֹּנַגה לֹו ְרּתִ ָגֶון ּכַ ֲעָתא ְוֵאיֵלך. ּכְ ֵרי ִזְמָנא , ְֵמַהִהיא ׁשַ ּתְ ִאׁשְ
ַמע ִני ּגֹוָ, ִּדְקִריַאת ׁשְ ּתָ ַמה ְדֲהָוהְּדָהא ִאׁשְ ְכָלא ִמּכְ ך ָאִסיר ְלֵמיָדן ִדיֵני , ּון ּתִ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ַלְיָלה ַההוא ִזְמָנא, ְּנָפׁשֹות ּבַ ְכָלא ּבְ ון ּתִ ְלָטא ַההוא ּגֹוָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ ְּוִאְתְיִהיב ְרׁשו , ּ
ָפט ֹלא ִמׁשְ א ּבְ ַההוא ִזְמ. ְּלֶמחַטף ַנְפׁשָ ְלָטא ּבְ ָפט ָלא ׁשָ ְּדָהא ִמׁשְ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ָנאּּ , ּכַ

ַער ְיִמיָנא ִדְלֵעיָלא ְּוִאּתְ ְכָלא, ָּנִפיק ַההוא ְנהֹוָרא, ּ ַמה , ּוָמֵטי ַעד ַהאי ּתִ ֵני ִמּכְ ּתָ ְוִאׁשְ
ְלָטא ָעֵליה, ְּדֲהָוה ּוְכֵדין ׁשָ א, ּ ְרְסָייא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ יה ּכֻ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ֲעָתא . ּ ֵמַהִהיא ׁשַ

ַמעִזְמ, ְְוֵאיֵלך   .ָּנא ִדְקִריַאת ׁשְ
ָמן ֲחָדא, ְוַאְרּגָ ָווִנין ּכַ ל ּגְ נוְפָיא ִדָכִליָלא ּכָ ָּדא ּכְ ּ ִני. ּ ִני, ְותֹוַלַעת ׁשָ ִתיב ׁשָ ּוְכִתיב , ּכְ

ִנים יב, ׁשָ ִנים)משלי לא(, ִּדְכּתִ יָתה ָלבוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ון ִאְקֵרי . ּ ּכִ ֶּאָלא ַהאי ִאיהו ּגֹוָ ּ
ִני יהְּדָנִטיל ּכָ, ׁשָ ְווִנין ּבֵ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ּל ּגַ ִנים, ּ ִני ְוׁשָ ִנים. ׁשָ ִליָלן : ׁשָ ְלהו ּכְ ד ּכֻ ּּכַ ּ

ֲחָדא יה ּכַ ִני. ּּבֵ ְרְסָייא ִעָלָאה: ׁשָ ְּדָנִפיק ִמּכֻ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֵכֶלת ִמּסִ ְלָטא ַעל ּתְ ְּדׁשַ ְוָדא , ּּ
ָרֵאל ִּאיהו ַאפֹוְטרֹופָֹסא ְדִיׂשְ ּּ יה ִּדְכּתִ, ּ ֵרֶכם)דניאל י(ּיב ּבֵ ְּדֵחיֵליה : ּתֹוַלַעת.  ִמיָכֵאל ׂשַ ּ

פוֵמיה ּּבְ ּתֹוַלַעת, ּ ר ּכָֹלא ְוֹעֵקר ּכָֹלא, ּכַ ּבַ ִּדְמּתָ ּ ּ.  
ׁש ִני ָוׁשֵ ֲחָדא, ּתֹוַלַעת ׁשָ ְווִנין ּכַ ֵרין ּגַ ָמאָלא, ּתְ ִּדיִמיָנא וׂשְ ִּחיָור ְוסוָמק, ּ ׁש. ּ : ָוׁשֵ

ּּבוָצא ִאיהו ָרןְּדׁשִ. ּ יב, ּית חוִטין ִמְתַחּבְ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ יׁש)דניאל י(, ּ ּ וְגִוָיתֹו ְכַתְרׁשִ ּ .
ֵרין ּוְבִאֵלין ּתְ ֵרין ָאֲחָרִנין, ּ ִליָלן ּתְ   .ּכְ

ֵאי ִדְלַבר: ְּוִעִזים ּתָ בוָראן ּתַ ּּגְ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך. ְּלַחְפָיא ַעל ְפִניָמֵאי, ּ ְְוִאְצְטִריך , ּ

ְּלֵמיַהב דו א ְלֹכָלאּ ְטָרא ְדַדֲהָבא ָקַאְתָיין, ְּכּתָ ְּדָהא ִמּסִ , ְּועֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים. ּ
יכו ִדְתֵרין ִסְטִרין ְּמׁשִ ָמאָלא, ּ ִּדיִמיָנא וׂשְ א ַאֲחָרא, ּ דוְכּתָ   .ְּלַחְפָייא ּבְ

ים ָחׁשִ חוְר, ְועֹורֹות ּתְ י ּגֹו ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ִּסְטָרא ֲחָדא ִאית ְדַרּבֵ אּ וָבא , ּבָ ִיּשׁ ְּוָלא ּבְ
ַכח ּתְ ְּוָדא ִאיהו ִסְטָרא ַדְכיו, ִאׁשְ ּ ַחׁש, ּ   .ְוִאְקֵרי ּתַ

ת ְדַקאְמָרן ֹחׁשֶ ח ַהּנְ א ִאית ּגֹו ַהאי ִמְזּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדׁשְ ּּבְ ְּדָהא . ָּרִזין ִעָלִאין, ּ
ִתיב ח ֲאָדָמה ּכְ ה)שמות כ(, ִמְזּבַ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ְדָקא '  ִלי ְוגֹו ִמְזּבַ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּכְ

ת. ֵיאֹות ְלִטין טוִרין ַאֲחָרִנין, ְנֹחׁשֶ ד ׁשַ ַהאי , ְוִאיִהי ְצִריָכא ְלֵמיַזן לֹון, ּּכַ ע ּבְ ִאְצְטּבַ
ון ְלֵמיַזן לֹון ת. ּגֹוָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ּ.  

ך ָע)א''ס ע''ר(ְּוִאיּנון  ת ִאְתְמׁשַ ַחְ ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ַּלְייהו רוָחא ֲחָדא ִמּגֹו ַהאי ִמְזּבֵ ְוַכד , ּ
ְסִליקו ַאֲחָרא ָלק ּבִ ַח ִאְסּתַ ַּהאי ִמְזּבֵ ָלק ָאת נ, ּ ֵדין ִאְסּתַ א', ּּכְ ַח ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ִמְזּבֵ ּ ּ ,

ת ַאר רוָחא ְדִאֵלין טוֵרי ְנֹחׁשֶ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ִקיוֵמיה. ּּ ִליק ּבְ ְּוַכד ַההוא רוָחא ִאְסּתְ ּ ּ ִאְקֵרי , ּּ
ַחׁש יה ָאת נ, ּתַ ָלק ִמּנֵ ְּדָהא ִאְסּתַ ּּ'.  
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ה רוִחין ַאֲחָרִנין, ְּוַהאי ִאְתְפַרׁש ְּוִאְקרון אוף ָהִכי, ְּלַכּמָ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַההוא , ּ ּ
א ַחׁש, ַעּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּתַ ַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה)ב''ז ע''קמ( ְוֶאת )בראשית כב(ּכְ ִּאיּנון .  ּתַ
ָנאֲהוֹו ּכְ ָהא ַחָיה ְדַמׁשְ ּ ַיְדֵעי ּבְ ֵמהֹון, ּ   .ְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ
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 ] בשנה140יום [סדר הלימוד ליום כב שבט 
ִטים ין, ַּוֲעֵצי ׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ָרִזין ַקִדיׁשִ ּ ָנא, ּ ּכְ ְּדִאיּנון לוֵחי ַמׁשְ ּ ָרָזא , ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ּ

ִטי. ִּדְלהֹון ִתיב ֲעֵצי ׁשִ ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו(ּוְכִתיב , ם עֹוְמִדיםּּכְ   . ׂשְ
אֹור ֶמן ַלּמָ אן וְלָהְלָאה ׁשֶ ָכא ֲעַלְייהו, ִּמּכָ א ְלַאְמׁשָ ח ְרבות ַקִדיׁשָ יכו ִדְמׁשַ ְּמׁשִ ּ ּ ּ ּ .

ַּאְבֵני ׁשַֹהם ְוַאְבִני ִמלוִאים א, ּ א, ִּאֵלין ַאְבֵני ֻקְדׁשָ ְּיסֹוֵדי ְדַמְקְדׁשָ ְרִתיִכין ַק, ּ ין ּבִ ִּדיׁשִ
ְלחֹוַדְייהו, ִּאֵלין ָנן ּבִ ִּאְזַדּמְ ָחא, ּ ּבְ ר וְלׁשַ ְלבוׁש ְיָקר, ְּלַיּקֵ ן, ּּבִ ּמָ הו ּתַ ֲהָנא ּבְ ְּלַעְייָנא ּכַ ּ ,

ָרא  ָבִטין)ולברכא(ּוְלַאְדּכְ ֵריַסר ׁשְ ַמר,  ּתְ ָמה ְדִאּתְ ֵריַסר ֲאָבִנין ּכְ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ.  

  ב''ט ע''דף קל
ֵליַסר ִזיִני ר י, ּן ִאיּנוןּתְ יִרין ִאֵלין''ּבַ ְּוֻכְלהו ַסְלִקין ְלכ, ּב ַאְבִנין ַיּקִ דף (, ה ַאְתָוון''ּּ

ָרָזא ִעָלָאה ְדִיחוָדא) ב''ט ע''קל ּּבְ ּ ה, ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין. ּ ִליף ְוַאְתִקין ֹמׁשֶ ה ַאְתָוון ''כ, ּגָ
ָרָזא ִדְפסוָקא ְדִיחוָדא ּּבְ ּ ּ יב, ּ ַמ)דברים ו(, ִּדְכּתִ ד ֶאָחד ׁשְ ד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ ָרֵאל ְידֹוָ . ּע ִיׂשְ

ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ה ַאְתָוון''ְּוִאיּנון כ ָקן ּבְ ִליָפן ְמַחּקְ ּּגְ ּ.  
א ָעא ְלַאְתְקָנא ְלַתּתָ ָרָזא ְדִיחוָדא, ַיֲעֹקב ּבָ ּּבְ כ, ּ רוך , ד ַאְתָוון''ְוַאְתִקין ּבְ ְְוִאיּנון ּבָ ּ ּ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָל ם ּכְ ִלים ְלכ. ם ָוֶעדּׁשֵ ן , ה ַאְתָוון''ְוָלא ַאׁשְ ּקַ ִגין ְדַעד ָלא ִאְתּתָ ּּבְ
ָנא ּכְ ָנא. ַמׁשְ ּכְ ן ַמׁשְ ּקַ יָון ְדִאְתּתָ ִלים, ּּכֵ ּתְ יה, ְוִאׁשְ ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ָנִפיק ִמּנֵ ד , ּ ּכַ

ִלים ּתְ כ, ִאׁשְ ָּלא ַמִליל ֶאָלא ּבְ ַגְווָנא ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא , ה ַאְתָוון''ּ ִלים ָדא ּכְ ּתְ ִּאׁשְ
ִּדְלֵעיָלא יב, ּ ר ְיָי)ויקרא א(, ִּדְכּתִ   .ה ַאְתָוון''ָהא כ. ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ

א ''ְּוַעל ָדא כ ּקוָנא ְדִמְקָדׁשָ ְלָמא ּתִ ,  ְוָכל ָהֵני ַאְתָוון)א דמשכנא''ס(ּה ִזיִנין ְלַאׁשְ
ִאיּנון ַאְת ִליָפןּאֹוִקיְמָנא ּבְ ר, ָוון ּגְ ָרִזין . ְּדאֹוִליְפָנא ִמּמַ ִלים ּבְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ּכְ ּוְבִגין ְדַמׁשְ ּ

ָנא, ה''ִאְקֵרי כ, ִּאֵלין ּכְ ִלימו ְדַמׁשְ ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ָ ַוֲחִסיֶדיך )תהלים קמה(ְּוַעל ָדא , ּ

ִתיב ָנא ְוִתּקוָנ, ְּיָבְרכוָכה ּכְ ּכְ ִלימו ְדָכל ַמׁשְ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּא ִדיֵליהּ ב ''ָלֳקֵבל כ, ה''כ. ּ
ְּואֹוַרְייָתא וְנִביִאים וְכתוִבים, ַאְתָוון ּ ָלָלא ֲחָדא, ּ ְּדִאיּנון ּכְ   .ְוָרָזא ֲחָדא, ּ

ַהאי ְקָרא ָרֵאל ָקא ְמַיְחֵדי ִיחוָדא ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָרָזא ְדכ, ּ ְּדִאיּנון , ה ַאְתָוון''ּּבְ ּ
ָרֵאל ְיָי ַמע ִיׂשְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֶאָחד' ֵּהינו ְיָיֱאֹל' ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּוּבָ ּ ְּדִאיּנון , ְּ ּ

הו, ד ַאְתָוון''כ ל ַחד ּבְ ִּויַכֵוון ּכָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ְלהו ַאְתָוון ִמְתַחּבְ ּּכֻ ִחּבוָרא ַחד , ּ ְּוַסְלִקין ּבְ ּ
ְרִעין'' מ)א כדין אתפתחו''ס( ָרָזא ְדיֹוְבָלא, ט ּתַ ְּכֵדין ִאְצְטִריך ְלַסְלָקא ַעד ְוָלא ּו. ּּבְ ְ

יר ְרִעין. ַיּתִ חו ּתַ ּוְכֵדין ִאְתַפּתָ ר ָנׁש, ּּ ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ יב קוְדׁשָ ְּוָחׁשִ ּ ִאילו ִקֵיים , ְּ ּּכְ ּ ּ
ָלה מ, ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ּ ְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַכְווָנא ִל)בכלא(. ּט ָפִנים''ְּדִאיִהי ַאְתָיא ּבְ א ְּ ּבָ

כ ּוְרעוָתא ּבְ א, ד''ּה וְבכ''ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּוְלַסְלָקא לֹון ּבִ ּ ְרִעין ְדַקאְמָרן''ְלמ, ּּ יָון . ּט ּתַ ּכֵ
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ַהאי ַוון ּבְ ְּדִאְתּכָ ַההוא ִיחוָדא ְדָאַמר ַמר, ּ ָוון ּבְ ִּיְתּכַ ּ ּ בֹוד , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ָרֵאל וּבָ ַמע ִיׂשְ ְׁשְ ּ ּ
ָל ָלהַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּכְ ָּלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ הו. ּּ ָוון ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִיְתּכַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ,

א ָלָלא ִאיהו ְדָכל אֹוַרְייָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדַוַדאי ּכְ ּ ּ ּ ּ ֵליָמא. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם ׁשְ ּ ,
א ִּדְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ.  

ִכיָבהַּמֲחלֹוֶקת ְדׁשַ ִקיָמה וִבׁשְ אי ְוִהֵלל ּבְ ּּמַ יב, ּ ך וְבקוֶמך)דברים ו(, ִּדְכּתִ ְכּבְ ָ ְבׁשָ ָּ ּ ,
ְלָטָנָהא ׁשֻ א ּבְ ִליָלא נוְקּבָ ֶעֶרב ְדָקא ּכְ אי ָסַבר ּבָ ּמַ ְּדׁשַ ּ א ְדָקא ַיטו , ּ י נוְקּבָ ִּאְצְטִריך ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְ

ְלָטא ְדכוָרא, ּוַבּבֶֹקר. ְּוִיְקְראו ְּדָקא ׁשָ ּ ׁשוְלָטנוָתא ְדָעְלָמא ִעָלָאהּ ּ ּבְ ּ ּ ְִאְצְטִריך ְלֵמיָקם , ּ

ָּקֵמיה ִדְדכוָרא ּ ְתִפָלה ְמעוָמד, ּ ָמה ְדִאְצְטִריך ּבִ ּּכְ ּּ ּוְבָכל ֲאָתר ִדְדכוָרא ַאְתָיא, ְ ּ ּ.  
ּוֵבית ִהֵלל ָסַבר ַכח ָדא ְלחֹוד ְוָדא ְלחֹוד, ּ ּתְ יָון ֲאָבל ּכֵ. ְָהִכי ִאְצְטִריך, ִּאְלָמֵלא ִאׁשְ

ֲחָדא ָרן לֹון ּכַ מ, ַּדֲאָנן ְמַחּבְ ִחּבוָרא ּבְ ְרִעין''ּומ, ּט ָפִנים''ּּבְ ָלא ִאְצְטִריְכָנא , ט ּתַ
א ָדא ְלחֹוד ְוָדא ְלחֹוד ָחא ְדֹכָלא ִאיהו ַחד, ְּלַאְפְרׁשָ ּגְ ֶּאָלא ְלַאׁשְ ּּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ּוְכָמה . ּ

ן ֵליה ְלַבר ָנׁש ְּדִאְזָדּמַ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ֵייָמאָהִכי , ּ ְרַווְייהו ּבְ ְּדָהא ּתַ ּ ָמה ְדַנְיָחא לֹון, ּ , ּּכְ
  .ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלִאְתֲחָזָאה

ְּוַעל ָדא ְדכוָרא ּ ית ִסְטִרין, ּ ׁשִ ָרֵאל, ּבְ ַמע ִיׂשְ ָרא ִדׁשְ ּקְ יִבין, ּּבַ ית ּתֵ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ .
ם ּכְ רוך ׁשֵ ית ִסְטִרין ּבָ ׁשִ א ּבְ ְְונוְקּבָ ּ יִבין . ּבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּ ית ּתֵ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ

ִחּבוָרא ֲחָדא, ַאֲחָרִנין ְּוַסְלִקין ּבְ ָרָזא ְדמ, ּ ְרִעין''ּּבְ ָכל ֲאָתר, ט ּתַ ֵבית ִהֵלל ּבְ   .ַּוֲהָלָכה ּכְ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ָאִרים ְידֹוי וָבִריך ְלַרּבִ י ׁשִ ַּרּבִ  ִמי )ישעיה מא( ,ָּפַתח ְוָאַמר. ְּ

ְזָרח ְוגֹו ַמר. 'ֵהִעיר ִמּמִ ֲּאָבל ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ י ָרָזא ''ִמ, ּ
ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ִאיהו ירוָתא, ּּ ן ָנְפָקא ׁשֵ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ְלָיא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּלִאְתּגַ ְוָהא , ּ

  .ָנא אֹוִקיְמ)א''ע' בהקדמה ב(

  א''מ ע''דף ק
ָלל, ּי ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין''ִמ. ּּתו ְלָייא ּכְ ְּדָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתּגַ ֵלי ְיָקֵריה . ּ ּּגַ ּ

מֹוְדָעא ּתְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ִמְזָרח, ְלִאׁשְ ירוָתא ְדָכל ָרָזא , ּ ן ׁשֵ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּוְלָבַתר ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו. ְלָייאּוְנהֹוָרא ְלִאְתּגַ, ּ ֵלי , ְּדָהא ֶצֶדק, ּ ּּגַ

א ִעָלָאה בוְרּתָ ּּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוׁשוְלָטִניה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְלֵטיה ַעל ָעְלִמין , ְּ ּוְלַהאי ֶצֶדק ַאׁשְ
ְלהו ּּכֻ ָרא לֹון, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּוְלַאְתְקָנא לֹון, ְלַדּבְ ן ְלָפָניו )עיה מאיש(, ְּוַעל ָדא. ּכַ  ִיּתֵ

ּּגֹוִים וְמָלִכים ַיְרְד ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא) א''מ ע''דף ק(, ּ ְּדָהא ּכָ ְרׁשוָתא ְדַהאי ֶצֶדק , ּ ּּבִ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַקְייִמין ֶצֶדק)תהלים ט(ּכְ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ּ.  
ִדיר , ֶּאָלא. ַמאן ָקֵרי ְלַמאן, ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו, ּּתו ֶּצֶדק ִאיהו ָקאֵרי ּתָ

ְּלַאְסָפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ִכיך ְלָעְלִמין, ּ ִדיר ְלַרְגלֹוי, ְְוָלא ׁשָ ְּדָלא , ְוֶצֶדק ָקִאים ּתָ
ן ּמָ ִכיך, ִאְתָעֵדי ִמּתַ ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך )תהלים פג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְְוָקאֵרי ְוָלא ׁשָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

חַרׁש ְו ֹקט ֵאלַאל ּתֶ ׁשְ ִגיָנן . ַאל ּתִ ִריך הוא ַאְנַהר ָלן ָאְרָחא ָדא ּבְ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּ

ִכיך)'ור( ִרי ְדָקֵרי ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה ְוָלא ׁשָ ְ ֶאְלָעָזר ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא . ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ רי קרי לנהורא עלאה ולא שכיך וקודשא א והשתא אלעזר ב''ס(. ּ

  )זכאה חולקיה וזכאה חולקיהון דצדיקיא, בריך הוא אנהר לן ארחא דא בגיניה
א ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר י ַאּבָ ר ְיהוָדה)תהלים סג(, ִּרּבִ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ַמאי . ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ

ָחן ּבְ ָאר ּתוׁשְ ל ׁשְ ָנא ִמּכָ אְּדָלא ָקָאַמ, ּׁשְ ח לֹון ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ָאן ֲאָתר ׁשַ ָנא , ּר ּבְ ּוַמאי ׁשְ
ר ְיהוָדה ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ָּהָכא ְדָקָאַמר ּבִ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא ָלא ָדא ּבִ י, ּ ְּדָהא אוף ָהִכי ַנּמֵ ּ ,

ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפִני ֲאִביֶמֶלך)תהלים לה( ׁשַ ֹבא ַהִזיִפים)תהלים נד(. ְ ּבְ ְלהוְו. ּ ּבְ ֵּכן ּכֻ ּ .
ֵני ָעְלָמא ָבֵחיה ְדָדִוד, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ ּׁשְ ב ִדְבַצֲעָרא ֲהָוה, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ַּוֲהוו ַרְדֵפי , ּ

ִריך הוא, ֲּאַבְתֵריה א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַדל לֹוַמר ׁשִ ּתָ ֲּהָוה ִמׁשְ ּ ּ ְּ.  
א ֲהָוה ָאַמ ב ִדְברוַח ֻקְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ אֵרי ֲעלֹוי, רּ א ָלא ֲהֵוי ׁשָ ַעד , ּרוַח ֻקְדׁשָ

ֵרי ֲעלֹוי ַדל ְלִמׁשְ ּתָ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ ָכל ֲאָתר. ּ א ִדְלֵעיָלא, ְוֵכן ּבְ ְרָיא רוַח ֻקְדׁשָ ָּלא ׁשַ ּ ַעד , ּ
א ר ָנׁש ִמַתּתָ ַער ָעֵליה ּבַ ְּדִיּתְ ב ְדָקא ַרְדֵפי ֲאַבְתֵריה. ּ ְּוָדִוד ַאף ַעל ּגַ , ַּצֲעֵריהַוֲהָוה ּבְ, ּ

ָחן ִמפוֵמיה ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִביק ׁשִ ָּלא ֲהָוה ׁשָ ּ ָחא ְלָמאֵריה ַעל ּכָֹלא, ּּ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ.  
יָמא אֹו ְלָדִוד ,  ִמְזמֹור ְלָדִוד)א''ה ע''ס, ב''ט ע''בראשית ל(, ָּהא ְדָתֵניָנן, ְוִאי ּתֵ

ַקְדִמיָת, ִמְזמֹור א ּבְ ְּוָהָכא ָשַרת ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ ִגין ְדָאַמר ִמְזמֹור ְלָדִוד, אּ , ֶּאָלא. ּּבְ
ַקְדִמיָתא ְרֵמיה ּבְ ִּאי ִאיהו ָלא ֲהָוה ְמַכֵוין ּגַ ּ א, ּ ָּלא ָשַרת ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ , א''ע' נ(. ּ

א)ב''ח ע''רל ּ ִמְזמֹור ָדא רוַח ֻקְדׁשָ ִגין ְדִאיִהי. ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ּ ִדיר , ּּבְ ַחת ּתָ ּבַ ְמׁשַ
א ִעָלָאה ְלַמְל ּ ְדָכל ִזְמָנא ֲהָוה ָקא )א דכל זמנא איהו קא משבח ומזמר ולא שכיך''ס(ּּכָ

ָרת ָחת וְמַזּמְ ּבְ ִכיך, ְּמׁשַ ח . ְְוָלא ׁשָ ּכַ יָון ְדָאָתא ָדִוד ַאׁשְ ּּכֵ ְתְקָנא )ב''ג ע''ק(ּ ּ ּגוָפא ְמּתַ
ְדָקא ֵיאֹות ַרת ָעֵליה, ּכַ ַהאי ָעְל, ְּוׁשָ ַּוֲהוו ְמַגֵלי ּבְ א, ָמאּ ָרא ְלַמְלּכָ ָחא וְלַזּמְ ּבְ , ְּלׁשַ

ַקן ַהאי ָעְלָמא, ְּוֹכָלא ִגין ְדִיְתּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּּכְ ִתּקונֹוי. ְלָדִוד. ּ ִלים ּבְ ָבר ׁשְ ָבר , ּּגְ ּגְ
ָנא ָאה, ְמָתּקָ ָבר ַזּכָ ֵני ְלָעְלִמין. ּגְ ּתָ ָּדִוד ַוַדאי ְדָלא ִאׁשְ ּ ִמְדּבַ. ּ ְהיֹותֹו ּבְ ָּדא , ּר ְיהוָדהּבִ

ָבָחא ְדָדִוד ב ִדְבַצֲעֵריה ֲהָוה, ּׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ב ַדֲהוֹו ַרְדֵפי ֲאַבְתֵריה, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּוַמאי . ּ
א ָקָאַמר ְחּתָ ּבַ יָרא. ּּתוׁשְ א ְדִאיהו ַרב ְוַיּקִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ.  

ָבָחא ִדיֵליה ַמאי ִאיִהי ּוׁשְ ּ ֲחֶרָך ֱאלִהים ֵאִלי ַאּתָ)תהלים סג(. ּ . ֱאֹלִהים ְסָתם. ּה ֲאׁשַ
יָון ְדָאַמר ֱאֹלִהים א ִדיֵליה. ֲאַמאי ֵאִלי, ּּכֵ ֶּאָלא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ין ָהָכא. ּ ַלת ַדְרּגִ . ֱאלִהים: ּּתְ

ה. ֵאִלי ָמָהן. ַאּתָ ַלת ׁשְ ב ְדִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ א ִאיהו, ּ ַּחד ַדְרּגָ ָרָזא ֶדֱאלִהים ַחִיים, ּ ּּבְ ּ .
ַמִים)ב''ע' בראשית א(ְקֵצה : ֵאִלי. ֱּאלִהים ַחִיים, ְּלֵעיָלא: יםֱאלִה ַמִים ַעד ְקֵצה ַהּשָׁ .  ַהּשָׁ

ה)ב''ח ע''קל( א ִדיֵליה:  ַאּתָ ַּדְרּגָ ּ ב ְדֹכָלא ַחד. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ָמא ַחד ָסִליק, ּ ֲחֶרָך. ּוִבׁשְ , ֲּאׁשַ
ָמעֹו ִדיֵליה ַמׁשְ ִּאי ּכְ ִפיר, ּ ְחרוָתא, ֲּחֶרָךֲאָבל ֲאׁשַ. ּׁשַ ׁשַ ַּאְתִקין ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ ְּדָהא . ּ
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ְחרוָתא ׁשַ ְּנהֹוָרא ְדַקְייָמא ּבְ א, ּּ ְקנון ֵליה ְלַתּתָ ָּלא ָנִהיר ַעד ְדִיְתּתַ ּ ּוַמאן ְדַאְתִקין . ּ ּ
ֲחָרא ָדא ב ְדִאיִהי אוָכָמא, ְּנהֹוָרא ׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ּא ִחָווָרא  ִלְנהֹוָר)ב''א ע''בראשית נ(ָזֵכי , ּ

ְּוָדא ִאיִהי ְנהֹוָרא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ְּדָנִהיר ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלָעְלָמא , ּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ
  .ְּדָאֵתי

  ב''מ ע''דף ק
ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני)משלי ח(ְּוָרָזא ָדא  ֲחַרי, ּ וְמׁשַ ֲחַרי אוָכָמא: ּוְמׁשַ ִנין ְנהֹוָרא ְמׁשַ ִּדְמַתּקְ ּ .

ִתיב, ְנִניִיְמָצֻא ֲחָרא . ְּדָזֵכי ִלְתֵרין ְנהֹוִרין, ֶּאָלא ִיְמָצֻאְנִני, ִּיְמָצאוִני ָלא ּכְ ִּלְנהֹוָרא ְדׁשַ
ְּוִלְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדָנֲהָרא, ּאוָכָמא ְּוָזֵכי ְלַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָלא ָנִהיר. ּ ּוְלַאְסָפָקַלְרָיאה , ּ ּ
ֲחֶרָך.ְּוָדא ִאיהו ִיְמָצֻאְנִני. ְּדָנִהיר ּ ְוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד ֲאׁשַ ּ ֲחָרא , ּ ַּאְתִקין ְנהֹוָרא ְדׁשַ
ְּלַנֲהָרא ָעֵליה ְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדָנֲהָרא, ּאוָכָמא ּ ַמה ְלך )תהלים סג(. ּ י ּכָ ָ ָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ָּ
ִרי י, ְבׂשָ ּתֵ ַמאן ְדָכִפין ְלֵמיַכל ְוָצֵחי ְלִמׁשְ ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף . ּּכְ ִלי ָמִיםּּבְ ִגין ְדִאיהו , ּבְ ּּבְ ּ
ר וָבא, ִמְדּבַ ְּוָלאו ִאיהו ֲאָתר ְדִיּשׁ ּ א, ּ ְּוָלאו ִאיהו ֲאָתר ְדֻקְדׁשָ ך ) ב''מ ע''דף ק(. ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִלי ַמִים ֲאָתר ָדא. ִּאיהו ֲאָתר ּבְ ך ּבַ ִפין ְוָצָחאן ְלַגּבָ ּוְכָמה ְדֲאָנן ּכַ ּ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיך , ְּ ן ּבַ ָּכֵ

י ְדַמר. 'ֹוְוג ָמה ְדֲאָנן ָצָחאן ְלַגּבֵ ַּוֲאָנן ּכְ ֲאָתר ָדא, ּ ָצחוָתא ִמלֹוי ּבַ י ּבְ ּתֵ ְּלִמׁשְ ּאוף ָהִכי , ּּ
ָצחוָתא ִמלֹוי י ּבְ ּתֵ ָּצֵחיָנן ְלִמׁשְ א, ּ ֵבי ַמְקְדׁשָ ְמעֹון . ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ּּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

א' ְלַר אִרי ִמָל, ַאּבָ ַּמאן ְדׁשָ א ֵייָמאּ ּתָ   .ה ַהׁשְ
א ְוָאַמר י ַאּבָ ל ִאיׁש ְוגֹו)שמות כה(, ָּפַתח ִרּבִ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ה . 'ּ ֹמׁשֶ

ָנא ּכְ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה עֹוָבָדא ְדַמׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ה ָקֵמיה, ְּ ְוָלא , ֲּהָוה ָקׁשֶ
יה י ָהָכא. ּמוָהְּוָהא אוְק, ָּיִכיל ְלֵמיָקם ּבֵ א ִאית ָלן ְלִמְקׁשֵ ּתָ רוָמה ָדא, ְוַהּשְׁ ִּאי ּתְ ּ ,

ְלחֹודֹוי ה ּבִ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּיֲהָבה קוְדׁשָ ּ ֵּהיך ָיֲהָבה ְלַאֲחָרא, ְּ ָרֵאל , ְ ְּוָאַמר ְדִלְבֵני ִיׂשְ
רוָמה ִּיְקחו ַהאי ּתְ ּ.  

ה ָיֲהָבה ֶּאָלא ַוַדאי ְלֹמׁשֶ ּ יה. ֲחָראְּוָלא ָיֲהָבה ְלַא, ּ גֹו ַעּמֵ א ְדֲהָוה ּבְ ְּלַמְלּכָ ְוָלא ֲהַות , ּ
א יה ְדַמְלּכָ ַּמְטרֹוִניָתא ִעּמֵ א. ּ יה ְדַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ָלא ֲהַות ִעּמֵ ּּכָ ּ ָלא , ּ

יה א ּבֵ י ַעּמָ ִּמְתָיֲאׁשֵ יָון ְדָאַתת ַמְטרֹוִניָתא. ְּוִאיּנון ָלא ַיְתִבין ְלַרֲחָצן, ּ א ּכָ, ּּכֵ ל ַעּמָ
נו, ֲחָדאן רוְחּצָ ְּוַיְתֵבי ּבְ ַקְדִמיָתא. ּ ך ּבְ ִריך הוא ָעַבד לֹון , ְּכַ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְּ

ה ין ְוָאִתין ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ א, ִּנּסִ י ַעּמָ ִריך הוא ְוִיְקחו . ָלא ִמְתַיֲאׁשֵ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ְּ

רוָמה י, ִּלי ּתְ תֹוְכֶכםְוָנַתּתִ ִני ּבְ ּכָ ְלהו.  ִמׁשְ ִּמַיד ִאְתָיַאׁשו ּכֻ ּּ א , ּ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְּוַחדו ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ה )במדבר ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ַלת ֹמׁשֶ ת ּכַ ה ְדַנְחּתַ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ּ ַוְיִהי ּבְ ּּ

יָמא. ְלַאְרָעא ָכל ֲאָתר ָלאו ִאיהו , ְוִאי ּתֵ ָנא ְדַצֲעָראַּוְיִהי ּבְ ֶּאָלא ִליׁשָ ִתיב , ּ ְוָהָכא ּכְ
יֹום ת ְלַאְרָעא, ֶּאָלא. ַוְיִהי ּבְ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ַההוא יֹוָמא ִדׁשְ ּּבְ ה, ּ ַכח ְמַקְטְרָגא ְלַגּבָ ּתְ , ִּאׁשְ

ה ְּוַחְפָיא ַההוא ָחׁשוך ְקַבל ְלַגּבָ ּ יחֹות, ְּ ִגין ְדָלא ּתֵ ה ִרּבֹוא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָא, ְוָתֵניָנן. ּּבְ
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יחֹות, ַמְלָאִכין ְמַקְטְרִגין ִגין ְדָלא ּתֵ ה ּבְ ָכחו ְלַגּבָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ל . ּ ָכחו ּכָ ּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ נוְפָיא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָקֵמי קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ יה. ּ ָּאְמרו ַקּמֵ ל , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּ ּכָ

ִכיַנת ְיָקָרך ִאיהוִּזיָוא ְוָכל ְנהֹוָרא ִדי ׁשְ ָּלן ּבִ ֵאי, ְ ּתָ י ּתַ יחֹות ְלַגּבֵ א ּתֵ ּתָ ַהִהיא . ְוַהׁשְ ּבְ
א ִכיְנּתָ ְתְקַפת ׁשְ ֲעָתא ִאּתַ ְְוַתְבַרת ַההוא ָחׁשוך ְקַבל, ׁשַ ּ יִפין, ּ ּקִ ִזיִזין ּתַ ר ּגְ ּבָ ַמאן ְדִמּתְ ּּכְ ּ ,

ת ְלַאְרָעא ך. ְוַנְחּתַ ְלהו ּכַ יָון ְדָחמו ּכֻ ְּכֵ ּ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו , ּּ ּ ֲּאדֹוֵנינו ַמה ַאִדיר '  ְיָי)תהלים ח(ּ ּ
ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ַּאִדיר ַוַדאי. ָׁשִ יִפין, ּ ּקִ ִזיִזין ְוֵחיִלין ּתַ ָמה ּגְ ְּדַתְבַרת ּכַ ת ְלַאְרָעא, ּ , ְוַנְחּתַ

ֹכָלא ִליַטת ּבְ ּוׁשְ ִתיב ַוְיִהי. ּ ָמה ַח, ְּוַעל ָדא ּכְ ילו ּכַ ַּצֲעָרא ְדַקּבִ יְרָייןּ ָּייִלין וַמּשִׁ יֹוָמא , ּ ּבְ
ת ְלַאְרָעא ה ַנְחּתַ ְּדַכַלת ֹמׁשֶ ּ.  

רוָמה ְוגֹו ך ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּוְבִגין ּכַ ּ ִתיב. 'ְּ ְּוִיְקחו ִלי וְתרוָמה ָלא ּכְ ּ ֶּאָלא ְוִיְקחו ִלי , ּ ּ
רוָמה ָלא ִפרוָדא, ּּתְ ְּלַאֲחָזָאה ְדֹכָלא ַחד ּבְ ּּ ּכְ. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְּועֹוָבָדא ְדַמׁשְ ָּנא ּכְ ָּדא , ּ

א, ָּלֳקֵבל ָדא ל ִסְטִרין ֵעיָלא ְוַתּתָ א ִמּכָ ִכיְנּתָ ְלָלא ׁשְ ְּלִאְתּכַ ַהאי ָעְלָמא עֹוָבָדא , ּ ָהָכא ּבְ
ִּדיֵליה עֹוָבָדא ְדגוָפא, ּ ּּכְ ַגֵויה, ּ ְלָלא רוָחא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ִליַלת, ְוָדא ִאיִהי ׁשְ  ְּדִאְתּכְ

א א, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ   .ְּוִאיִהי רוַח ֻקְדׁשָ
ָכת ְוָעאַלת ּגֹו ָרָזא ְדגוָפא ּוְלעֹוָלם ִאְתַמּשְׁ ּ ָמה , ּ ָרָאה מֹוָחא ּגֹו ְקִליָפא ּכָֹלא ּכְ ְּלַאׁשְ

א. ְּדִאְתָחֵזי ַּהאי רוָחא ְדֻקְדׁשָ גוָפא, ּ ַגִויה רוַח ַאֲחָרא , ִּאְתָעִביד ּבְ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ ּ
ָדא, ָּדִקיק ְוָנִהיר, ָאהִּעָל ִליל ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ָהִכי ִאְתֲאִחיד ְוִאְתּכְ ָדא, ּ ַעד , ְּוָעאל ָדא ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ְתָרָאה ִדְלַבר, ְּדִאְתֲאִחיד ּבְ ְּדִאיהו ְקִליָפה ּבַ ּ ּ.  
יָפא ִאיִהי ְלגֹו ִמְקִליָפה ְדַהאי ָעְלָמא ּקִ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָז. ְּקִליָפה ּתַ ְּדַהאי ְקִליָפה , אּּכְ

יָפא ּקִ ה, ִּדְלַבר ָלאו ִאיִהי ּתַ ְּקִליָפה ְדִאיִהי ְלגֹו ִמיּנָ יָפא, ּ ּקִ ּאוף ָהִכי . ִאיִהי ְקִליָפה ּתַ
יָפא, ְּלֵעיָלא ּקִ גוָפא, ְקִליָפה ּתַ ְלָטא ּבְ ִּאיִהי רוָחא ַאֲחָרא ְדׁשָ ּ יה. ּ ִאיִהי , ְּלגֹו ִמּנֵ

א   .ּיה מֹוָחאְלגֹו ִמּנֵ. ְקִליָפה ְקִליׁשָ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּּבְ ַרת , ְּמַתְתְקָנא ּכָֹלא ּבְ ּבְ יָפא ִאּתַ ּקִ ְּדָהא ְקִליָפה ּתַ

ְלָטא , ֵּמַההוא ֲאָתר ַלל)א''ג ע''קע(ְוָלא ׁשַ יה ּכְ ִביר. ּ ּבֵ ַרת ּתְ ּבְ יָפא ִאּתַ ּקִ א ''ד(, ְקִליָפה ּתַ

בהאי עלמא . א עד דאתאחיד ברזא דמשכנא''ס(ַהאי ִסְטָרא ּ ְוִאְתַפְתַחת ֵמ)מההוא יותר תדיר

קליפה בתראה איהי לכרז קליפה תקיפא איהי לגו כגוונא דא אוף הכא לעילא קליפה תקיפא 
 )ב''ט ע''נ( )איהי לבר לגו מיניה איהי קליפה קלישא ולא שלטא ביה כלל ואתפתחת מהאי סטרא

  .ּוֵמַהאי ִסְטָרא

  א''א ע''דף קמ
אְוַהִהי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּא ְפִתיחו ֲהָוה ּבְ ּ ָכל ִזְמָנא ְדָפְלִחין פוְלָחָנא , ּ ּּבְ ) א''א ע''דף קמ(ּּ

ְדָקא ֵיאֹות יָון ְדָגְרמו חֹוִבין. ּכְ ּּכֵ יכו ַההוא ְפִתיחו ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ּ ְּמׁשִ ּ ּ ּּ ,
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ֲחָדא, ַּעד ְדִאְתָקָרב ְקִליָפה יָון ְד. ּּכָֹלא ּכַ ים ְקִליָפה ְלמֹוָחאּּכֵ ְלָטא , ַאְסּתִ ֵדין ׁשַ ג ''ר(ּכְ

א)א''ע ּ ַהִהיא ְקִליָפה ָעַלְייהו ְוָדָחה לֹון ְלַבר ֵמַההוא דוְכּתָ ּ ּ ּ.  
ב ְדָדָחה לֹון ְלַבר ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ְלָטָאה , ּ יָפא ְלׁשַ ּקִ ָּלא ָיִכיל ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ

א ַקִדי ַההוא דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ אּ ְּדָלאו ַאְתֵריה ִאיהו, ׁשָ ּ יָמא. ּ הֹוִאיל ְוָלא ָיִכיל , ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ
א א ַקִדיׁשָ ַההוא דוְכּתָ ְלָטָאה ּבְ יָפא ְלׁשַ ּקִ ַּהִהיא ְקִליָפה ּתַ ּ ּ ּ ֲּאַמאי ַקְייָמא ָחרוב, ּ ְּדָהא , ּ

ָעְלָמא א ָלא ֲהֵוי ּבְ ְטָרא ְדַהִהיא ְקִליָפה ּתַ, ָחְרּבָ ֶּאָלא ִמּסִ יָפאּ   .ּקִ
ד ִאְתָחַרב ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ָּלא ִאְתָחַרב ֶאָלא ֵמַההוא ִסְטָרא, ּ ים , ּ ֲעָתא ְדַאְסּתִ ׁשַ ּּבְ

יָפא ַעל ַההוא , ְלמֹוָחא ּקִ לֹוט ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ׁשְ ִריך הוא ָעֵבד ְדָלא ּתִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ּדוְכּתָ יה. ּ ָרֵאל ִמּנֵ ְּוַכד ָדָחה לֹון ְלִיׂשְ ִמְלַקְדִמיןַה, ּ ִּהיא ְקִליָפה ִאְתַהְדַרת ְוִאְתַפְתַחת ּכְ ּּ ּ .
ן)ב''ח ע''ע, ח''נ(ּוְבִגין  ּמָ א ָלא ֲהוֹו ּתַ א ַקִדיׁשָ ּ ְדַעּמָ ַּחְפָיא ַעל ַההוא ְפִתיחו, ּ ּחוָפָאה , ּּ ּ

א א ְקִליׁשָ א ְדָפרֹוְכּתָ ַּקִדיׁשָ ְּדָלא ִיְסּתֹום ֵליה ַהִה, ְּלַנְטָרא ַההוא ֲאָתר, ּ יא ְקִליָפה ּ
יָפא ּקִ ָכל ִסְטרֹוי, ּתַ   .ְוָאִחיד ּבְ

ִמְלַקְדִמין א ַעל ַאְרָעא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ְרבות ֻקְדׁשָ א , ָלא ָיִכיל, ּ ְּדָהא ַההוא חוָפָאה ְקִליׁשָ ּ ּ ּ
א, ָאִחיד ְּדָלא ֵיחות ְלַתּתָ ן, ּ ּמָ א ָלאו ּתַ א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַעּמָ ֵני ָחְרּבַ. ּ , ןְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּבְ

ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריבו ּ יָפא. ּ ּקִ ְלָטָאה ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ְּדָהא ַההוא חוָפָאה , ָלא ַיְכָלא, ְּלׁשַ ּ ּ ּ
ן ּמָ לֹוט ּתַ ׁשְ ַההוא ְפִתיחו ְדָלא ּתִ ָכל ִסְטרֹוי ּבְ יה ּבְ ה ָאִחיד ּבֵ ְּקִליׁשָ ּ ּ ים מֹוָחא, ּּ ְסּתִ , ְוָלא ּתַ

א ַההוא חוָפָאה ְדָפרֹוְכּתָ ּּבְ ּ אּּ א ִדְלֵעיָלא,  ְקִליׁשָ א ַקִדיׁשָ יכו ְדָפרֹוְכּתָ ְּדִאיהו ִמּגֹו ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדָנִטיר ַההוא ֲאָתר ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ין, ּ ַאר ַעּמִ ָמִתין ִדׁשְ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ַאְרָעא, ּ ד ָנְפִקין ֵמַהאי , ְּדַדְייִרין ּבְ ּכַ
ָלא לֹון, ָעְלָמא ְלּגוִלין, רְוָדֵחי לֹון ְלַב, ָלא ְמַקּבְ ה ּגִ ַכּמָ ִלין ּבְ ְלּגְ ָטאן וִמְתּגַ ְּוַאְזִלין ְוׁשָ ּ ,

א ל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּעד ְדַנְפֵקי ִמּכָ ְמָסֲאבו ִדְלהֹון, ּ ְלִסְטַרְייהו)לסוחרנייהו(ְוָסֲחָרן , ּ ּּבִ ְוָכל . ּ
ן ּמָ ָרֵאל ְדָנְפִקין ּתַ ָמִתין ְדִיׂשְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ָלא לֹוןְּוַההוא , ַּסְלִקין, ּ א ְמַקּבְ ּחוָפָאה ְקִליׁשָ ּ ,

א ִעָלָאה ְּוָעאִלין ִלְקדוּשָׁ ִגין ְדָכל ִזיָנא ַאְזָלא ְלִזיֵניה, ּ ּּבְ ּּ.  
ָרֵאל ְדַנְפֵקי ְלַבר ֵמַאְרָעא ָמֵתיהֹון ְדִיׂשְ ְּוִנׁשְ יָפא, ּ ּקִ ְרׁשוָתא ְדַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ּּבִ ּ ,

ָלא ְלּגְ ָהאַעד, ַּאְזָלא ְוָסֲחָרא וִמְתּגַ ּ ְדָתַבת ְלדוְכּתָ ּ ְּוָעאַלת ַלֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ָלה, ּ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה א, ּ ְרׁשו ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ָנְפָקא ּבִ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ּ א, ּ ַההוא ְפִתיחו ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ַנְפַקת ּבְ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ַההוא יֹו, ּ ר ּבְ ְלָטא , ָמאִּאי ִאְתְקּבַ ָלא ׁשַ
ַלל ָּעֵליה רוָחא ְמַסֲאָבא ּכְ ְצִליָבא. ּ ִתיב ּבִ ֶרּנו )דברים כא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְקּבְ י ָקבֹור ּתִ ּ ּכִ

א ֶאת ַאְדָמְתך יֹום ַההוא ְוֹלא ְתַטּמֵ ָּבַ ִגין ִדְבֵליְלָיא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלרוַח ְמַסֲאָבא . ּ ּּבְ ּ ּ
ְטָטא ב . ִּלְמׁשַ ְּדִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשוְוַאף ַעל ּגַ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ר ִאי , ָּלא ָעאִלין ּבְ ּבַ

יה ן ָמָנא ְלַאֲעָלא ּבֵ ּמָ ָחן ּתַ ּכְ ֵליְלָיא)א''ל ע''ק(. ַּאׁשְ ָלן ּבְ ּ ֵאָבִרין וְפָדִרין ְדִמְתַאּכְ ּ ,
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ְזָנא ִזיִנין ַאֲחָרִנין ַאְרָעא, ְלַאּתְ ָכ, ָּלאו ְדַעְייִלין ּבְ ַאְרָעאְוָלא ְלַאְמׁשָ , ֶּאָלא, א לֹון ּבְ
לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא ּגֹו ַאְרָעא ׁשְ ִגין ְדָלא ּתִ ן, ּּבְ ּמָ ָכא ְלַאֲעָלא ּתַ ך. ְוָלא ִיְתַמׁשְ ְוְבִגין ּכַ ּ ,

ְייהו ֲהָוה ָסִליק  ָנָנא ִמּנַ ָלא ְלַבר,  ֲעִקיָמא)א''ל ע''ק(ּּתְ ְלּגְ ְבִהילו)תקיף(ְוָאִזיל , ּוִמְתּגַ , ּ ּבִ
א ְדָצפֹוןַּעד ְדָע ּאל ְלנוְקּבָ ן ָמדֹוִרין ְדָכל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, ּ ְּדַתּמָ ָנָנא, ּ ן ָעאל ּתְ , ְוַתּמָ

ן ּמָ ָזנו ּתַ ְּוֻכְלהו ִאּתְ ּ ּ.  
ָנָנא ִדיָמָמא ר, ּּתְ ֹאַרח ֵמיׁשַ יה ּבְ ֲּהָוה ָסִליק ְלדוְכּתֵ ָזן, ּ ָזן ַמה ְדִאּתְ ּוֵמַההוא . ְּוִאּתְ ּ

ְּפִתיחו יָפא )ב''ט ע''ק(, ּ ּקִ ל ִסְטֵרי ְקִליָפה ּתַ ָזנו ּכָ א, ִּאּתְ ְּדִאיִהי ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ,
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ה ּכְ ּסָ ָנָנא ּגַ ּוֵמַהִהיא ּתְ ּ.  

ּּגוֵפיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ַתר ֲהָנִאין ְדַהִהיא ְקִליָפה , ּ ַהאי ָעְלָמא ּבָ כו ּבְ ְּדָלא ִאְתְמׁשָ ּ ּ
יָפא ּקִ ְל, ּתַ ָללָלא ׁשַ ָּטא ָעַלְייהו רוַח ְמָסֲאבו ּכְ ּ לום , ּ ְתפו ֲאַבְתֵריה ּכְ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא יַעָייא . ּבְ ָמה ְדגוָפא ְדַרׁשִ ּּכְ ּ ּ א גופיהון דצדיקייא דלא אתמשכו בתר הנאין ''נ(ּ

וכסופין דהאי עלמא ההיא קליפה תקיפא לא שלטא עלייהו דהא לא אתמשכו אבתריה בהאי 
יָפא)למא דהא כמה דגופיה דרשיעיאע ּקִ ַתר ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ַהאי ָעְלָמא ּבָ ך ּבְ , ְ ִאְתְמׁשָ

ַּוֲהָנִאין ְוִעּנוִגין ִדיֵליה ְוִתיּקוִנין ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ ָאב, ּ יה, ָהִכי ִאְסּתְ ָמֵתיה ִמּנֵ ַתר ְדַנְפָקת ִנׁשְ ּּבָ ּ ּ.  
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 ] בשנה141יום [סדר הלימוד ליום כג שבט 
  ב''א ע''דף קמ

ּּגוֵפיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ַהאי , ּ ֵגי ּבְ ֲענוֵגי , ָעְלָמא) ב''א ע''דף קמ(ְּדָלא ִמְתַעּנְ ֶּאָלא ִמּתַ ּ
ין וְזָמִנין, ְּדִמְצָוה ִתין ְוַחּגִ ּבָ ּוְסעוָדֵתי ׁשַ ּ ְלָטָאה , ּ ַּההוא רוַח ְמַסֲאָבא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ
גו ִמִד, ָּעַלְייהו ְּדָהא ָלא ִאְתֲעּנְ לוםּ ּיֵליה ּכְ ְּוהֹוִאיל ְוָלא ַנְטלו ִמִדיֵליה. ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו , ּ ּ

ַלל לום. ֲעֵליהֹון ּכְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָלא ִאְתֲהֵני ִמִדיֵליה ּכְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  
א ָמֵתיה ָנְפָקא ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ַההוא רוַח , ּ ַאב ּבְ ְּוַההוא ּגוָפא ִאְסּתְ ּ ּ ּ

ַגִויה, ְּמָסֲאבו ִאיב ּבְ ּתְ ַּההוא רוַח ְמָסֲאבו ִאׁשְ ּ ּ ּ ַּעד ְדָתב ֵליה ַעְפָרא, ּ א דאתבלי גופא ''נ(. ּ

יה ַההוא רוַח ְמַסֲאָבא, ּ ּגוָפא)ב''ב ע''ויקרא ע(ּ ְוִאי ַההוא )בעפרא ִאיב ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַּסְלִקין , ּ
א ָרא ּגֹו ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵּליה ְלִאְתַקּבְ או ֶאת ַאְרִצי )ירמיה ב(, ִתיבָּעֵליה ּכְ, ּ ַטּמְ ֹבאו ַוּתְ ּ ַוּתָ ּ

ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְלָטא ָעָלה רוַח ְמָסֲאבו, ַאְרִצי. ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ַההוא ּגוָפא , ּ ּּבְ ּ
יה רוַח ְמָסֲאבו, ִּדְלכֹון ִאיב ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַאְרִצי, ּ ְּדָקא ַמְייִתין ְלָקְבָרא ֵליה ּבְ ן ַּאּתו, ּ

יה, ְּמָסָאִבין ָלה ֲאָבא ּבֵ ִריך הוא ַאְסָווָתא ְלַאְרָעא. ְּלִאְסּתָ א ּבְ ִּאי ָלא ְדָעִביד קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֵלי ַההוא ּגוָפא יָון ְדִאְתּבַ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ִריך הוא רוָחא ִמְלֵעיָלא, ּ א ּבְ יב קוְדׁשָ ָּנׁשִ ּ ּ ּ ְּוָדֵחי ֵליה , ְּ

ְּלַההוא רוַח ְמַסֲאָבא ְלַבר ּא ִאיהו ָחס ַעל ַאְרֵעיהְּדָה, ּ ּ.  
ִליט ַעל ּגוֵפיה רוַח ְמַסֲאָבא ְלָעְלִמין, יֹוֵסף ָּלא ׁשַ ּ ּ ָמֵתיה ָנְפָקת , ּ ב ְדִנׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ְרׁשו ַאֲחָרא ַתר רוַח ְמַסֲאָבא. ַמאי ַטְעָמא. ּּבִ ַחייֹוי ּבָ יך ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתְמׁשִ ּּבְ ּּ ל . ְ ְוִעם ּכָ
ָעא ְד, ָּדא אָּלא ּבָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ ּגוֵפיה ְיַסְלקון ֵליה ְלִאְתַקּבְ ּ ּ ּ בראשית (, ֶּאָלא ָאַמר, ּּ

  .ְּוָלא ּגוִפי,  ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמֹוַתי)נ
ִדיר, ַיֲעֹקב ָלא ִמית ִקיוָמא ּתָ ְּוגוֵפיה ִאְתָקָיים ּבְ ּ ּּ ְּדָהא , ְּוָלא ָדִחיל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ

ִלימו ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה, ִליםַּעְרֵסיה ֲהָוה ׁשְ ׁשְ ּּבִ ּ ָבִטין, ּ ְנִהירו ִדְתֵריָסר ׁשְ ּּבִ ְבִעים , ּ ּוְבׁשִ
ך ָלא ָדִחיל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶנֶפׁש ִגין ּכַ ּּבְ ְלָטָאה ָעֵליה, ְ ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְּדִאיהו , ְּותו. ּ ּ

ּּגוָפא ְדִדיוְקָנא ִעָלָאה ּ ּ ִפירו ִדיֵליה ָאִח, ּּ ִּדׁשְ ּ ּ ְייִפין ְדָאָדם , יד ְלָכל ִסְטִריןּּ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּ
יה יה. ַּקְדָמָאה ֲהוֹו ֲאִחיָדן ּבֵ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ י ִעם ֲאבֹוַתי )בראשית מז(, ּ ַכְבּתִ  ְוׁשָ

ְצַרִים אַתִני ִמּמִ ִלים, ּוְנׂשָ ָרֵאל. ּּגוָפא ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַיַחְנטו ָהרֹוְפִאים ֶאת ִיׂשְ ְּדגו, ּּ ֵּפיה ּ
ִקיוָמא ְּיֵהא ָקִאים ּבְ ַאְרָעא . ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ּ ָמַתְייהו ּבְ ֵני ָעְלָמא ְדַנְפָקת ִנׁשְ ַאר ּבְ ּׁשְ ּ

א ִזיב ִמּכָֹלא, ַּקִדיׁשָ ּתֵ א ְוגוָפא ִאׁשְ ַּנְפׁשָ ּ ּ.  
ְמָתא ְדַבר ָנׁש ָמָהן ִאְקֵרי ִנׁשְ ַלת ׁשְ ָמָתא, ּרוָחא, ֶנֶפׁש, ּּתְ ִליָלן ָדא ְּוֻכְלה. ְוִנׁשְ ּו ּכְ ּ

ָדא ַכח ֵחיַלְייהו, ּבְ ּתְ י ִאׁשְ ּוִבְתַלת דוְכּתֵ ּ ּ ַכַחת ּגֹו ִקְבָרא, ֶּנֶפׁש ָדא. ּ ּתְ ַּעד ְדגוָפא , ִאׁשְ ּ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

ַעְפָרא ֵלי ּבְ ָלת ַהאי ָעְלָמא, ִאְתּבְ ְלּגְ ָחא ּגֹו ַחַיָיא, ּוְבָדא ִמְתּגַ ּכְ ּתַ ּוְלִמְנַדע , ְּלִאׁשְ ּ
ַצֲעָרא ִדְלהֹון ֲעָתא ִדי ִאְצְטִריכוּו, ּּבְ ְּבׁשַ ָעאת ַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ּ   .ּּבָ
ּרוָחא ָדא ַאְרָעא, ּ א ִדי ּבְ ְנּתָ ּגִ ִּאיהו ְדָעאל ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ִדיוְקָנא ְדגוָפא , ְוִאְצַטָייר ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ
ן, ְּדַהאי ָעְלָמא ּמָ א ּתַ ׁשָ א ְדִמְתַלּבְ ַחד ַמְלּבוׁשָ ּּבְ ֲה. ּ ן ּבַ ּמָ ָּנִאין ְוִכּסוִפין ְוָדא ִאְתֲהֵני ּתַ

א ְנּתָ ִזיָוא ִדְבּגִ ֵתי ְוַיְרֵחי וְזָמֵני. ּּבְ ּבָ ּוְבׁשַ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ  ְוִאְתֲהֵני )ב''ט ע''צ, א''ו ע''קל(, ּ
ן ּמָ ִתיב. ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ּתַ ר )קהלת יב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ

ׁשוב ַו. ְּנָתָנה ָהֵני ִזְמִנין ְדַקאְמָרן, ַּדאיּּתָ   .ּּבְ
ָמה ִאיִהי ַסְלָקא ִמָיד ְלַאְתָרָהא ְּנׁשָ ן, ּ ּמָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדַנְפָקת ִמּתַ ְוָדא ִאיִהי , ּ

ִּדְבִגיָנה ִאְתְנִהיַרת ּבוִציָנא ּ א ְלָעְלִמין. ְּלַאְנָהָרא ְלֵעיָלא, ּ ת ְלַתּתָ ָדא , ָּדא ָלא ַנְחּתַ ּבְ
ִליַלת א, ִאְתּכְ ּתָ ל ִסְטִרין ֵמֵעיָלא וִמּתַ ִליַלת ִמּכָ ַּמאן ְדִאְתּכְ ְּוַעד ְדַהאי ָלא ַסְלָקא . ּּ ּ

ָרא  כוְרְסָייא)א בדוכתהא''נ(ְלִאְתַקּשְׁ ּ ּבְ ַאְרָעא, ּ א ִדי ּבְ ְנּתָ ּגִ ָּלא ִמְתַעְטָרא רוַח ּבְ ּ ְוֶנֶפׁש , ּ
ָהא דוְכּתָ ָבא ּבְ יָון ְדִאיִהי ַסְלָק. ָּלא ִמְתַיּשְׁ ּּכֵ ְלהו ִאית ְלהו ַנְייָחא, אּ ּּכֻ ּ ּ.  

ַצֲעָרא, ְְוַכד ִאְצְטִריך ִלְבֵני ָעְלָמא ד ִאיּנון ּבְ ַהאי ֶנֶפׁש , ְוָאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי, ּּכַ
ָעַרת ְטָטא, ִאּתְ ְּוִאיִהי ַאְזָלא וְמׁשַ ָעַרת ְלרוַח, ּ י ֲאָבָהן, ְּוִאּתְ ַער ְלַגּבֵ ְּוַההוא רוַח ִאּתְ ּ ,

ָמהְוָסִליק ְוִאּתְ י ְנׁשָ ִריך הוא ַחִייס ַעל ָעְלָמא, ּוְכֵדין, ַער ְלַגּבֵ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ ְוָהא , ְ
ְגָווִנין ַאֲחָרִנין. אֹוִקיְמָנא ְמָתא ּבִ ָערו ִמִלין ִאֵלין ְדִנׁשְ ב ְדָהא ִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ַמְתְקָלא ִריָרה ְדִמָל, ָּדא, ַּסְלִקין ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ   .ְּוֹכָלא ַחד, הּ

  א''ב ע''דף קמ
ָהא ָבת ִמְלַסְלָקא ְלדוְכּתָ ְמָתא ִאְתַעּכְ ְּוַכד ִנׁשְ א , ּ ְנּתָ ִפְתָחא ְדּגִ ּרוָחא ַאְזָלא ְוַקְייָמא ּבְ ּּ

ְּוָלא ַפְתִחין ָלה ִפְתָחא, ְּדֵעֶדן ְטָטא) א''ב ע''דף קמ(, ּּ ְּוָאְזָלא וְמׁשַ ח , ּ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ
ה ָעְלָמאֶנ. ּּבָ ְטָטא ּבְ ֶּפׁש ַאְזָלא וְמׁשַ ָּחָמאת ְלגוָפא ְדַסְלָקא ּתֹוָלִעין, ּ ּ ּוְבַההוא ִדיָנא , ּ ּ ּ

ָלת ָעֵליה, ְּדִקְבָרא ּוִמְתַאּבְ יב, ּ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכּתִ ּּכְ ּ ּ רֹו ָעָליו ִיְכָאב )איוב יד(, ּ ׂשָ ְ ַאך ּבְ

ֱאָבל עֹו. ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ אּ ָהא ְלֵעיָלא. ְנׁשָ דוְכּתָ ַרת ּבְ ָמה ִאְתָקׁשָ ַּעד ִדְנׁשָ ּ ּ ,
ְייהו דוְכּתַ ִרין ּבְ ּוְכֵדין ּכוְלהו ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ּּ.  

ַלת ִגין ְדָכל ָהֵני ּתְ וָרא ֲחָדא ִאיּנון, ּּבְ ִּקּשׁ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ָרָזא ְדֶנֶפׁש רוַח , ּ ּּבְ ּ
ָמה ְּדֹכָלא ַחד, ּוְנׁשָ וָרא ַחדְוִק, ּ לום: ֶנֶפׁש. ּּשׁ ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ָרָזא ְדגוָפא ַחד ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ְּלַאְעְנָגא וְלֵמיָזן ֵליה, ּ ָכל ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה)משלי לא(ָאֵמר  ּתֵ ָּדא ִאיהו ּגוָפא, יָתהּבֵ. ּ ַוּתִ ּ ְּדִאיִהי , ּ

ְייִפין ְדַהאי ּגוָפא, ְוַנֲערֹוֶתיָה. ָּזָנא ֵליה ִּאֵלין ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ.  
ָּדא ִאיהו ְדָרִכיב ַעל ַהאי ֶנֶפׁש: ּרוַח ּ ִליט ָעָלה, ּ ָכל ָמה ְדִאְצְטִריך, ְּוׁשָ ְְוָנִהיר ָלה ּבְ ּ ּ ,

ְרְסָייא ְלַהאי רוַח ְּוֶנֶפׁש ִאיהו ּכֻ ָמה. ּּ ִּאיִהי ְדַאִפיַקת ְלַהאי רוָחא: ְנׁשָ ִליַטת ֲעֵליה, ּּ ּוׁשְ ּ ,
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ַההוא ְנהֹוָרא ְדַחִיין ְּוָנִהיַרת ֵליה ּבְ ּ ּ ָמה, ּ ַהאי ְנׁשָ ְלָיא ּבְ ְּוַההוא רוַח ּתַ ה , ּ ְּוִאְתְנִהיר ִמּנָ
ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּּבְ ַהאי רוַח, ַּההוא ְנֶפׁש. ּ ְלָיא ּבְ יהְוִאְתְנ, ּּתַ ָזַנת , ִּהיַרת ִמּנֵ ְוִאּתְ

יה וָרא ַחד, ִּמּנֵ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ּ.  
ָמה ִעָלָאה ְּוַעד ְדַהאי ְנׁשָ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ָּלא ַסְלָקא ּגֹו ְנִביעו ְדַעּתִ ּ ּ ְּסִתיָמא ְדָכל . ּ

יה, ְסִתיִמין ִגין ְדָלא ָפִסיק, ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ ּּבְ ְנ. ּ ּגִ ּרוַח ָדא ָלא ָעאל ּבְ א ְדֵעֶדןּ ְּדִאיהו , ּּתָ ּ
א ְדֵעֶדן, ֶנֶפׁש ְנּתָ ּגִ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ּוְלעֹוָלם רוַח ָלא ׁשַ ּ ָמה ְלֵעיָלא, ּּ ּוְנׁשָ ֶּנֶפׁש ָדא . ּ

ָבת  א)א לא אתישבת''ס(ִאְתַיׁשְ ָהא ּגֹו ּגוָפא ְלַתּתָ דוְכּתָ ּ ּבְ ַגְווָנא ָדא. ּ א ָהִכי , ּּכְ ּּכָֹלא ְלַתּתָ
ַב ן ּבְ וָרא ֲחָדא, ר ָנׁשִּמְתָפְרׁשָ ב ְדֻכְלהו ִקּשׁ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָמה ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ְּנׁשָ ּגֹו , ּ

ְּנִביעו ְדֵביָרא א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ּגִ ּרוַח ָעאל ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)ב''ע' ויקרא ע(, ּ ּ ּכְ ֶנֶפׁש . ּ
ָבא ּגֹו ִקְבָרא   .ִאְתַיׁשְ

יָמא ִקְבָראְּדִאְת, ֶּנֶפׁש ְלֵעיָלא, ְוִאי ּתֵ ַבת ּגֹו ּגוָפא ּבְ ֶּאָלא ּגֹו . ָּאן הוא ִקְבָרא, ַּיׁשְ
יָפא ּקִ א, ְּוַעל ָדא, ַּההוא ְקִליָפה ּתַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא, ֶּנֶפׁש ּכְ ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ּ ּ .

ך ְוְבִגין ּכַ ן, ּ ין ִמְתָפְרׁשָ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ וָרא ֲחָדא ְוָרָזא , ּ ְּוִאיּנון ִקּשׁ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדַגְרֵמי . ֲחָדאּ ּ
ָכחו ּגֹו ִקְבָרא ּתְ ן, ִּאׁשְ ּמָ ָכַחת ּתַ ּתְ ָּרָזא ָהָכא ְלִאינון ְדַיְדֵעי ֹאַרח ְקׁשֹוט. ַהאי ֶנֶפׁש ִאׁשְ ּ ,

ַּדֲחֵלי ַחָטָאה ְמָתא ִמְתַעְטָרא ְלֵעיָלא. ּ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ א, ּ ְּורוָחא ָקִאים , ּּגֹו ִעְטָרא ַקִדיׁשָ
ְּנִהירו ִעָלָאהּבִ ֵתי ְוַיְרֵחי וְזָמֵני, ּ ּבָ ׁשַ א ִמּגֹו ְנִהירו , ּּבְ ֲעָתא ְדרוַח ַנְחּתָ ׁשַ ַּהאי ֶנֶפׁש ּבְ ּ ּ

א ְדֵעֶדן ָנִהיר ְוָנִציץ, ִּעָלָאה ְנּתָ ּגִ ְּלַדָייָרא ּבְ ּ ַקָייָמא ּגֹו ִקְבָרא )ד''ג כ''א ל''ד(ִּאיהו , ּ
ִדיוְקָנא ְּוִאְתְגִליַמת ּבְ ַקְדִמיָתאַּדֲה, ּ ַההוא ִדיוְקָנא , ַּות ּגֹו ּגוָפא ּבְ ְרֵמי ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ ּ ּּ

ִריך הוא, ַסְלָקן א ּבְ ָחאן ְואֹוָדן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ל )תהלים לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ  ּכָ
ִתיב. ִָמי ָכמֹוך' ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי הֶּאָלא ּתֹאַמְר, אֹוְמרֹות ָלא ּכְ   .ּנָ

ֵליְלָיא ְדָעִייל  ְּוִאְלָמֵלי ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלֵעיָנא ְלֵמחֵמי ְוָחֵמי ּבְ ָתא)א דנפיק''נ(ּ ּבְ ,  ׁשַ
י ִקְבֵרי, ְּוֵליֵלי ַיְרֵחי וְזָמֵני ּבֵ ִדיוְקִנין ַעל ּגַ ּּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּאֹוָדן וְמׁשַ ּ ְּ ֲאָבל . ּ

א ִּטְפׁשו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ָבא ְלהו, ּ יִחין ַעל ָמה ַקְייִמין , ְּדָלא ַיְדִעין, ָּקא ְמַעּכְ ּגִ ְוָלא ַמׁשְ
ַהאי ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ א ִעָלָאה ּבְ יָקָרא ְדַמְלּכָ ָחא ּבִ ּגְ ין ְלַאׁשְ ׁשִ ְּוָלא ַחׁשְ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

יָקָרא ְדַההוא ָעְלָמא ָחא ּבִ ּגְ ְּלַאׁשְ ן ִמִליןְְוֵאיך, ְּוַעל ָמה ַקְייָמא, ּ ּ ִמְתָפְרׁשָ ּ.  
ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ָדן, ּּבְ ְּדָעְלָמא ִאּתְ ְּוֻכְרְסָיא ְדִדיָנא ַקְייָמא, ּ א , ּ י ַמְלּכָ ְלַגּבֵ

ְטָטן. ְלֵמיָדן ָעְלָמא, ִּעָלָאה ל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ְמׁשַ ּוָבָעאן ַרֲחֵמי ַעל ַחֵיי, ּכָ ֵליְלָיא . ּ ּבְ
ְּדָנְפָקא יֹוָמא ְדִדיָנ ָדן , אּ ַמע וְלִמְנַדע ַמאן הוא ִדיָנא ְדִאּתְ ְטִטין ְלִמׁשְ ַּאְזִלין ְוָקא ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶחְזָווא ְלַחָיָיא, ַעל ָעְלָמא ּוְלִזְמִנין ְדָקא מֹוִדיִעין ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֲחלֹום )איוב לג(ּכְ  ּבַ
ים ְוגֹו ְרֵדָמה ַעל ֲאָנׁשִ ְנפֹול ּתַ ים וְבמֹוָסָרם ַיְחּתֹוםָא', ֶּחְזיֹון ַלְיָלה ּבִ . ּז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

א ִמִלין, ָּדא ֶנֶפׁש. ַמאי מֹוָסָרם ְּדִאיִהי ַקְייָמא ְוָחִתים ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ָלא מוָסר, ּ ויחי (. ְּלַקּבְ

  )א''רכ

  ב''ב ע''דף קמ
א ְתָרָאה ְדַחּגָ ֵליְלָיא ּבַ א, ּּבְ י ַמְלּכָ ְּדָקא ַנְפָקן ִפְתִקין ִמּבֵ ֵני ְו, ּ ַּההוא ֵצל ַאְעִדיאו ִמּבְ ּ ּ

ִריעו ְדַהאי ָעְלָמא ּּגְ ַּההוא ֶנֶפׁש ְדַקאָמָרן, ּ ְטָטא) ב''ב ע''דף קמ(ַאְזָלא , ּ ּוְמׁשַ ט ''קכ(, ּ

ְכַתב ְמֹפָרׁש,  ְוַחד ְמָמָנא ָסְרָכא)א''ע ִעְזָקא ּבִ ִליָפא ּבְ ָרָזא ּגְ ְּדָפִקיד , ם''ְּידוִמיָע, ּבְ
ְכַתב ְדִזיָוא ּגְ ּוְבגֹו ִחְזָוון ִעָלִאין, ִליָפאּּבִ ַההוא ֵליְלָיא ָנִחית. ּ ה ֶאֶלף ַאְלִפין , ּּבְ ְוַכּמָ

יה ל ַחד ְוַחד, ְּוִרּבֹוא ִרְבָוון ִעּמֵ ֵּליה ְלֵעיָלא, ְּוַסְלִקין, ְּוַנְטִלין ְלַההוא ֵצל ִמּכָ ּ.  
ְטָטא ְוָחָמאת ְלַההו, ְּוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדַקאָמָרן ַּאְזָלא וְמׁשַ ּ ְּוָתב ְלַאְתֵריה ּגֹו , א ֵצלּ

ַאר ֵמַתָייא, ִקְבָרא ן, ְּוָקא ַמְכֶרֶזת ִלׁשְ ן, ְּפלֹוִני ָאֵתי ְלַגּבָ ָאה . ְּפלֹוִני ָאֵתי ְלַגּבָ ִאי ַזּכָ
ְלהו ַחָדאן, ָּטָבא ִאיהו ּּכֻ ּ ְלהו ַאְמֵרי ַווי, ְוִאי ָלאו, ּ ּּכֻ ד ַסְלִקין ַההוא ֵצל. ּ ּּכַ ַּסְלִקין , ּ

י ַההוא ֶעֶבד ְמֵהיָמןֵּליה ְלַג ֵמיה ְמַטְטרֹו, ּּבֵ ִּדׁשְ יה, ן''ּ ְּוָנִטיל ַההוא ֵצל ְלַגּבֵ ְוַסִליק , ּ
ֵּליה ְלַאְתִריה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַאף ֵצל)איוב ז(, ּכְ ֶעֶבד ִיׁשְ ַאף ֵצל ַוַדאי,  ּכְ   .ִּיׁשְ

ֲעָתא ְוֵאיָלך א ְלַהִהיא ְנׁשָ, ְֵמַהִהיא ׁשַ ְּמַתְתְקָנא דוְכּתָ ר ָנׁשּ ָּמה ְדַההוא ּבַ א , ּ ְּודוְכּתָ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ְּלרוַח ּבְ א ְלֶנֶפׁש ְלַנְייָחא וְלִאְתֲהָנָאה. ּ ְּודוְכּתָ ְטָטא ְוַאְזָלא, ּ ֲעָתא ִדְמׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ .

ִגין ְדִאית  ּ ֶנֶפׁש ְדֵלית ָלה ַנְייָחא)ב''ב ע''ויקרא קע(ּּבְ ִציַאת ִעם. ּ ּתְ  ְּוִאית ֶנֶפׁש ְדִאיׁשְ
  .ּּגוָפא

ְּוַהאי ִאיִהי ְדֵלית ָלה ַנְייָחא יב, ּ   ְּוַהאי ִאיִהי ִדְכּתִ
ה ַלע)שמואל א כה(, ּּבָ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ְּדָדא ִאיִהי ַאְזָלא . ָ

ָכל ָעְלָמא ָלא ּבְ ְלּגְ ְטָטא וִמְתּגַ ּוְמׁשַ ּ ַלל ְיָמָמ, ּ ְּוָדא ִאיהו , א ְוֵליֵליְּוֵלית ָלה ַנְייָחא ּכְ
ִצי ִעם גוָפה ּתְ יר ִמּכָֹלא ְוַהִהיא ְדִתׁשְ א ַיּתִ ּעֹוְנׁשָ ּ והכרתי אותה ) ויקרא יז(ההיא דכתיב בה (, ּ

ֵצי ֵמֲאָתר )מקרב עמה ולהאי לית לה דוכרנו כלל ואית נפשא דלא תשתצי עם גופה ּתְ  ְוִתׁשְ
ה)א עלאה''ס(, ַאֲחָרא יב ּבָ ּ ַהִהיא ִדְכּתִ ֶפׁש ַהִהיא ִמְלָפַני ֲאִני )ויקרא כב(, ּ ּ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ְרָיא ָעָלה רוָחא. ַּמאן ִמְלָפַני. 'ְיָי ְּדָלא ׁשַ ּ ְרָיא ָעָלה. ּ ְּוַכד רוָחא ָלא ׁשַ פו , ּ ֵּלית ָלה ׁשוּתָ ּ ּ
ָמה ִדְלֵעיָלא ַלל ּבְ ּּכְ ַלל, ּ ְּוָלא ַיְדַעת ֵמִאיּנון ִמִלין ְדַההוא ָעְלָמא ּכְ ּ ְוַהאי ִאיִהי ֶנֶפׁש , ּּ

ְבִעיֵרי ְטָטא, ּ ָלה ַנְייָחא)א נפש דאית''ד(ֶּנֶפׁש ְדֵלית . ּכִ ד ַאְזָלא וְמׁשַ ַּהאי ִאיִהי ּכַ ּ ,
ַהאי ְמַמָנא ְידוִמיָע ּוְבִאיּנון ַסְרִכין ִדיֵליה, ם''ִּאֲעְרַעת ּבְ ּ ּ ְּוָאעִלין ָלה , ְּוַנְטִלין ָלה, ּ

ן ֵעֶדן ָכל ִפְתֵחי ּגַ ַּאְחְזָיין ָלה ְיָקָרא ְדַצִדיַקָיאְו, ּּבְ ּ ּ ִּויָקָרא ְדַההוא רוַח ִדיָלה, ּ ּ ּ ּ ְוִאיִהי , ּ
ַנְייָחא יה ּבְ ָקא ּבֵ ִּמְתַדּבְ א, ּ ּּגֹו ַההוא ְלבוׁשָ ִאיּנון ִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ּוְכֵדין ַיְדַעת ּבְ ּ ּּ.  

ָמה ִעָלָאה ְּוַכד ַההוא רוַח ַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּגֹו ְנׁשָ ּּ ּ ָרא , ּ ְלֵעיָלאּ ַהִהיא ֶנֶפׁש ִמְתַקּשְׁ
ַההוא רוַח ּּבְ יה, ּ א, ְּוִאְתְנִהיַרת ִמּנֵ ׁשָ ּמְ ד ִאְתְנִהיַרת ִמׁשִ ִסיֲהָרא ּכַ ָרא ּגֹו . ּכְ ְּורוַח ִמְתַקּשְׁ
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ְמָתא ָרא. ַהִהיא ִנׁשְ ְמָתא ִמְתַקּשְׁ ָבה, ְוַהִהיא ִנׁשְ ְּדִאיִהי ָרָזא ְדְנֶפׁש , ּגֹו סֹוף ַמֲחׁשָ ּ
  .ְּלֵעיָלאִּד

ַרת ּגֹו ַההוא רוַח ִעָלָאה, ְוַהִהיא ֶנֶפׁש ִּאְתָקּשָׁ ּ ָמה , ּ ר ּגֹו ַהִהיא ְנׁשָ ְּוַההוא רוַח ִאְתָקּשָׁ ּ
ֵאין סֹוף. ִּעָלָאה ַרת ּבְ ָמה ִאְתָקּשָׁ ּוְכֵדין ִאיהו ַנְייָחא ְדֹכָלא. ְוַהִהיא ְנׁשָ ּ ּ וָרא , ּ ְּוִקּשׁ

א ְּדֹכָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ָרָזא ֲחָדאּכֹ, ּ ּוְכֵדין ָדא ִאיהו ַנְייָחא ְדֶנֶפׁש . ְוַגְווָנא ֲחָדא, ָּלא ּבְ ּ ּ ּ
א ִתיב, ִּדְלַתּתָ ְצרֹור ַהַחִיים ֵאת )שמואל א כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרוָרה ּבִ ּ

ַגְווָנא ֲחָדא. ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ְּדַההוא ֵאת, ּוְבָרָזא ֲחָדא, ּבְ ַגְווָנא ָדאָּדא , ּ   .ּּכְ
א ִסיֲהָרא ד ַנְחּתָ ָּרָזא ְדֶנֶפׁש ִעָלָאה, ּכַ ל ִסְטִרין, ּ ִאיִהי ַנֲהָרא ְלָכל . ְנהֹוָרא ִמּכָ

ְרָיין ֵליָמא, ְּרִתיִכין וַמּשִׁ ִזיָוא ִעָלָאה, ְּוָעִביד לֹון ּגוָפא ֲחָדא ׁשְ ְנִהירו ּבְ ְּדָנִהיר ּבִ ּ ּאוף . ּ
ַגְווָנא ָדא ָאהַנְחּתָ, ָּהִכי ּכְ ּתָ ָמה, א ַהאי ֶנֶפׁש ּתַ ל ִסְטִרין ִמּגֹו ְנִהירו ְדְנׁשָ ְּנִהיָרא ִמּכָ ּ ,

ּוִמּגֹו ְנִהירו ְדרוַח ּ ּ ְרָיין, ּ א ְוַנֲהָרא ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין וַמּשִׁ ְּוַנְחּתָ ְייִפין , ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ
ֵליָמא, ְוַגְרִמין ְנִה, ְּוָעִביד לֹון ּגוָפא ׁשְ   .ּירוְּדָנִהיר ּבִ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ך)ישעיה נח(, ּ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ׁש, ָ ְוִהׂשְ ך ַמּמָ ּוְלָבַתר , ַָנְפׁשֶ
ֵליָמא, ְָוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ ְייהו ּגוָפא ׁשְ ְּדָעִביד ִמּנַ ּ ְנִהירו, ּ ח , ְּוָנִהיר ּבִ ּבַ ְּוָקם ְואֹוֵדי וְמׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָמה, ְּ יבּכְ ַמר ִדְכּתִ ּ ְדִאּתְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי)תהלים לה(, ּ ִמי '  ּכָ
ל ִסְטִרין. ָָכמֹוך ְּוָדא ִאיהו ַנְייָחא ְדֶנֶפׁש ַוַדאי ִמּכָ ּ ּ.  

  א''ג ע''דף קמ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּדַדֲחִלין ְלָמאֵריהֹון ּבְ ְתַלת ְנָיי, ּ י ּבִ ֵחי ְלִמְזּכֵ

א. ְּלָעְלָמא ְדָאִתי י ַאּבָ ְמעֹון וַבְרֵכיה ְלַרּבִ י ׁשִ ָּאָתא ַרּבִ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ִאין ַאּתון , ָאַמר ַרּבִ ַּזּכָ
ַני ַכך, ּבָ ָאה ֲאָנא ְדֵעיַני ָחמו ּבְ ְְוַזּכָ ּ ָמה . ּ ְתְקָנן ָלן) א''ג ע''דף קמ(ּכַ ין ִעָלִאין ְמּתַ ּדוְכּתִ ּ ּ ,

  .ּא ְדָאֵתיְלָעְלָמ, ּוְנִהיִרין ָלן
ְיָי)ה''תהלים קכ(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲעלֹות ַהּבֹוְטִחים ּבַ יר ַהּמַ ַהר ִציֹון ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם '  ׁשִ ּּכְ

ב ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ֵיׁשֵ ין . ּ א ְדַקאְמֵרי ִאיּנון ַדְרּגִ ְחּתָ ּבַ ֲעלֹות ּתוׁשְ יר ַהּמַ ֲּאָבל ׁשִ ּ ּ ּ
ין ִעָלִאין ַּקִדיׁשִ ְטָרא , ּ ִּדְגבוָרן ִעָלִאיןִמּסִ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדֵלָוֵאי ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּכְ ְּוִאיּנון , ּ

ין, ַמֲעלֹות ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ִנין, ּ ין ׁשְ ָרָזא ְדַחְמׁשִ ּוָפְלִחין ּבְ ֲעלֹות . ּ יר ַהּמַ ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ
ְיָי ַהר ִציֹון ָדא ִאיּנון ַצִדיַקָייא' ַהּבְֹטִחים ּבַ ּּכְ ּּ ּ עֹוָבִדין ִדְלהֹוןְּד, ּ יה ּבְ ִּאיּנון ִמְתַרֲחָצן ּבֵ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְכִפיר ִיְבָטח)משלי כח(ּכְ יָמא ָהא ַצִדיַקָייא ָלא . ּ ְוַצִדיִקים ּכִ ְּוִאי ּתֵ ּ
ַלל עֹוָבֵדיהֹון ּכְ ַאְבָרָהם, ְּוָתִדיר ַדֲחִלין, ִמְתַרֲחָצן ּבְ יה , ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ִהי  ַוְי)בראשית יב(ּ

ר ִהְקִריב ָלֹבא ִמְצָרְיָמה ְוגֹו ֲאׁשֶ ִיְצָחק. 'ּכַ יה, ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ י ָיֵרא ֵלאֹמר )בראשית כו(, ּ  ּכִ
י ּתִ ַיֲעֹקב. ִאׁשְ יה, ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ְוִאי ָהֵני ָלא . ּ ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ְוֵיֶצר לֹו)בראשית לב(, ּ
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עֹוָבֵדיהֹון ּכֵ, ִּאְתְרִחיצו ּבְ ל ׁשֶ ַאר ַצִדיֵקי ָעְלָמאּכָ ְכִפיר , ּן ׁשְ ְּוַאת ָאַמְרּתָ ְוַצִדיִקים ּכִ
  .ִיְבָטח

ֶּאָלא ַוַדאי ִתיב, ּ ְכִפיר ּכְ ָמָהן, ּכִ ל ִאיּנון ׁשְ ְּדָהא ִמּכָ ִפיר, ּ ִתיב ֶאָלא ּכְ ְוָלא , ָּלא ּכְ
ִתיב ַחל, ָלא ַאְרֵיה, ּכְ ַחץ, ְוָלא ׁשָ ִפיר, ְוָלא ׁשָ ְּדִאיהו . ֶּאָלא ּכְ ְלהוּ א וְזִעיָרא ִמּכֻ ַּחְלׁשָ ּּ .

ֵחיֵליה יף, ְּוָלא ִאְתְרִחיץ ּבְ ּקִ ב ְדִאיהו ּתַ ַּאף ַעל ּגַ ך ַצִדיַקָייא ָלא ִאְתְרִחיצו . ּ ּּכַ ּּ ְ

א ּתָ עֹוָבֵדיהֹון ַהׁשְ ְכִפיר, ּבְ ב ְדַיְדִעין ְדַתִקיף ֵחיָלא ְדעֹוָבֵדיהֹון ָלא . ֶּאָלא ּכִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ְכִפירִּאְתַרֲחָצן ֶאָל יר, א ּכִ   .ְוָלא ַיּתִ

ְיָי ך ַהּבְֹטִחים ּבַ ְוְבִגיֵני ּכַ ַהר ִציֹון ְוגֹו' ּ ַאְרֵיה', ּּכְ ְכִפיר ְוָלא ּכְ ֻכְלהו , ָלא ּכִ ְּוָלאו ּכְ ּ
ָמָהן ַהר ִציֹון. ׁשְ ֶּאָלא ּכְ יף, ּ ּקִ ְּואוְקמוָה ַמה ַהר ִציֹון ִאיהו ּתַ ּ ִדיר, ּּ ּאוף , ְוָלא ִיּמֹוט ּתָ
ַהר ִציֹון, ַּההוא ִזְמָנאָהִכי ּבְ א. ֶּלֱהוֹו ּכְ ּתָ ַהׁשְ ְכִפיר, ְוָלא ּכְ ְּדָלא ִאְתְרִחיצו ֶאָלא ּכִ ּ ּ ,

ֵחיֵליה ְּדָדִחיל ְוָלא ִאְתְרִחיץ ּבְ י ֶעְליֹוִנין. ּ ֵני ַקִדיׁשֵ ְּוָאּתון ּבְ ַהר , ּ ָּרְחָצנוָתא ִדְלכֹון ּכְ ּ
ָעְלָמא ֵד, ִּציֹון ִאין ָאתון ּבְ ַּוַדאי ַזּכָ ּ ּין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּ ּ.  

ד ָמטו ְלָמָתא, ָּאְזלו ך ֵליְלָיא, ּּכַ ְמעֹון. ְִאְתֲחׁשָ י ׁשִ ָמה ְדיֹוָמא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ּ ,
ַהאי ָאְרָחא ָעְלָמא ְדָאִתי, ַאְנִהיר ָלן ּבְ יה ּבְ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ , ַיְנִהיר ָלן, ּאוף ָהִכי ַהאי ֵליְלָיא, ּ

י ָלן ְלָעְלָמ יק יֹוִמין , ּא ְדָאִתיְלִמְזּכֵ ֵליְלָיא ָדא ָקֵמי ַעּתִ ּוְלַאֲעְטָרא ִמִלין ִדיָמָמא ּבְ ּ ּ ּּ
ִלים יֹוָמא ָדא ׁשְ ְּדָהא ּכְ ָכל ָדִרין ַאֲחָרִנין, ּ ח ּבְ ּכַ ּתְ ָעְלָמא ֵדין. ָּלא ִיׁשְ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ַּזּכָ ּ ,

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
ְמעֹו י ׁשִ ָּעאלו ְלֵביֵתיה ְדַרּבִ ּ הֹון, ןּ י יֹוִסי ִעּמְ א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ּתֹו ַעד . ְוַרּבִ ּבָ

ְּדִאְתְפַלג ֵליְלָיא יָון ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא. ּ ּּכֵ ְמעֹון ְלַחְבַרָיא, ּ י ׁשִ ִּעיָדן ִאיהו , ָּאַמר ַרּבִ ּ
א ְלֵעיָלא ְּלַאְעְטָרא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ְדלוָתא ִדיָל, ּ ּתַ ִאׁשְ ּּבְ ּ י יֹוִסי. ןּ ַאְנּתְ , ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ

יָנָנא ַהאי יֹוָמא ּבֵ ָמעו ִמיָלך ּבְ ּתְ ְְדָלא ִאׁשְ ּ ירוָתא, ּ ְּדָהא , ְלַאְנָהָרא ֵליְלָיא, ַּאְנּתְ ֲהֵוי ׁשֵ
א ִעיָדן ְרעוָתא ִאיהו ּתָ ַּהׁשְ ּ א, ּ   .ְּלַאְנָהָרא ֵעיָלא ְוַתּתָ
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 ] בשנה142יום [סדר הלימוד ליום כד שבט 
י יֹוִסי ְוָאַמר ֹלֹמה, ָּפַתח ַרּבִ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ֹלֹמה . ׁשִ ַער ָלה ׁשְ יָרָתא ָדא ִאּתְ ּׁשִ ּ

א א, ַמְלּכָ י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ד ִאְתּבְ ִלימו, ּּכַ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ְלמוָתא , ּ ׁשְ א ּבִ ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּ
ב ְדַחְבַרָייא . ֲחָדא ְּוַאף ַעל ּגַ ַהאיּ ן ּבְ יָרָתא ָדא ָלא )א מתי אתמר''נ(, ְּפִליּגָ ּ ֲאָבל ׁשִ

ַמר ִלימו, ִאּתְ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ִלימו, ּ ׁשְ ד ִסיֲהָרא ִאְתַמְלָיא ּבִ ַגְווָנא , ּּכַ ִני ּכְ א ִאְתּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ
א א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ִּדְלֵעיָלא ּבְ ּ ִריך ָלא ֲהָוה ֶחְדָוה, ּּ א ּבְ ְ ָקֵמיה קוְדׁשָ ּ ּ

ֵרי ָעְלָמא, ּהוא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַההוא יֹוָמא, ּ   .ּּכְ

  ב''ג ע''דף קמ
ָרא ַמְדּבְ ה ּבְ ן ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּכָ א ְלַאְרָעא, ִּמׁשְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ן , ְלַנְחּתָ ּכָ ַההוא יֹוָמא ִמׁשְ ּּבְ

יה ְלֵעיָלא ַּאֲחָרא ִאּתוַקם ִעּמֵ ּ ָמה ְדאוְקמ, ּ ּּכְ יבּ ּוָה ִדְכּתִ ן)שמות מ(, ּ ּכָ ׁשְ , ּ הוַקם ַהּמִ
ן ּכָ ׁשְ ן ַאֲחָרא : ַהּמִ ּכָ יה)א''ט ע''קנ(ִמׁשְ ּ ְדִאְתַקם ִעּמֵ ן ְדַנַער ְמַטְטרֹו, ּ ּכָ ְוָלא , ן''ְּוָדא ִמׁשְ

יר ֵני. ַיּתִ ד ִאְתּבְ ִית ִראׁשֹון ּכַ יה, ּבַ ֵני ִעּמֵ ִית ִראׁשֹון ַאֲחָרא ִאְתּבְ ָעְלִמין ְּוִאְתָקַי, ּּבַ ים ּבְ
ְלהו ּּכֻ ַסם ָעְלָמא,  ְלָכל ָעְלִמין)א בעלמא ואנהיר''ד(ְוַאְנִהיר , ּ ל , ְוִאְתּבָ ְּוִאְתָפְתחו ּכָ ּ

קֹוֵפי ִעָלִאין ְלַאְנָהָרא ַההוא יֹוָמא, ַּמׁשְ ָכל ָעְלִמין ּכְ ֵדין ָפְתחו , ְּוָלא ֲהָוה ֶחְדָוה ּבְ ּּכְ ּ
יָר ֵאי ְוָאְמרו ׁשִ ִּעָלֵאי ְוַתּתָ יִרים, ָתאּ יר ַהּשִׁ ִנין ִדְמַנְגָנן . ְּוַהְיינו ׁשִ יָרָתא ְדִאיּנון ְמַנּגְ ּׁשִ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֲעלֹות) ב''ג ע''דף קמ(. ְּ יר ַהּמַ א ָאַמר ׁשִ א , ָּדִוד ַמְלּכָ לֹמה ַמְלּכָ ׁשְ
יִרים יר ַהּשִׁ ִנין, ָאַמר ׁשִ יר ֵמִאיּנון ְמַנּגְ ין ַהאי ְל. ּׁשִ ַמע ְדֹכָלא , ַהאיָמה ּבֵ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ ּ ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא ַחד. ַחד א, ּּ יֹוֵמי ְדָדִוד ַמְלּכָ ִנין , ֲּאָבל ּבְ ל ִאיּנון ְמַנּגְ ָּלא ֲהוֹו ּכָ
ְייהו דוְכּתַ ְתְקָנן ּבְ ְּמּתַ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ּכְ ֵני, ְלַנּגְ א ָלא ִאְתּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ך ָלא , ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ְייהוִאְת דוְכּתַ ָקנו ְלֵעיָלא ּבְ ּּתָ ּ ַאְרָעא. ּּ ָמרֹות ּבְ ּקוִני ְדִמׁשְ ָמה ְדִאית ּתִ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּאוף ָהִכי , ּ
ְרִקיָעא ְּוַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּבִ ּ.  

א י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ּוְביֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ְייהו, ּ דוְכּתַ ְלהו ּבְ ָקנו ּכֻ ִּאְתּתָ ּ ּ א, ּּ ְרּגָ ּ ְדָלא ַנֲהָרא ְוׁשַ
ִריַאת ְלַאְנָהָרא א ִעָלָאה. ׁשָ י ַמְלּכָ ְקַנת ְלַגּבֵ יָרָתא ָדא ִאְתּתַ ְּוׁשִ ָלָמא , ּ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ

ִּדיֵליה ָחא ָדא ִאיִהי ְמַעְלָיא. ּ ּבְ ְּותוׁשְ ּ ָחן ַקְדָמֵאי, ּ ּבְ ל ּתוׁשְ ּיֹוָמא ְדִאְתְגֵלי . ִּמּכָ
א ָדא  ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ַאְר)בעלמא(ּ ֹכָלא, ָעא ּבְ ִלימו ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ַּההוא יֹוָמא ִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו , ּ ּ

ים   .ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ
ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה יה, ּּבְ ִתיב ּבֵ א . ֲּהָוה ּכְ י ַמְקְדׁשָ יֹוָמא ְדִיְתָקם ּבֵ א דיתבני בי ''ד(ּּבְ

יָרָתא)'מקדשא ֲערון ֲאָבָהן ׁשִ א, ּ ִיּתְ ין ֵמַאְתָוון ּוְב. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְחָנא ׁשִ ּכַ ך ַאׁשְ ְִגין ּכַ

ָערו. ַרְבְרָבן ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדָקא ַאּתְ ּ ּ ָנן, ּ ָּלאו ְדִאיּנון ְמַנּגְ י , ּ ֶּאָלא ְדִאיּנון ִמְתָעֵרי ְלַגּבֵ ּ ּ
יִרין ַרְבְרָבן)ג כביכול''א ל''ד(. ֵעיָלא יר ְדִאיּנון ׁשִ ּ ׁשִ ְלהו, ּ ִּדְמָמָנן ַעל ָעְלִמין ּכֻ ּּ.  
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ֵליָמא, ְוָתִניָנן ַההוא יֹוָמא ָקם ַיֲעֹקב ׁשְ א ְדֵעֶדן, ּּבְ ִגְנּתָ ֵחידו, ְּוָעאל ּבְ ַעל , ּּבְ
יה ּדוְכּתֵ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ֵדין ּגִ ָנא, ּּכְ ֲאִרי ְלַנּגְ א, ׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ּבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ִרים . ּ ַמאן ּגָ

יָרָתא ָדא ּוַמאן ָאַמר ָלה, ּׁשִ א , ּיָמא ָדא ַיֲעֹקבֲהֵוי ֵא. ּ ְנּתָ ּגִ ְּדִאְלָמֵלא ִאיהו ָלא ָעאל ּבְ ּ
יָרָתא, ְּדֵעֶדן א ׁשִ ְנּתָ   .ָלא ָאַמר ּגִ

יָרָתא יָרָתא ָדא ׁשִ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּׁשִ ְּדִאיִהי ּכְ ֵאי ִמְתָעֵרי . ּ יָרָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּׁשִ
ה ַגְווָנא ְדָע. ְּלַגּבָ יָרָתא ְדִאיִהי ּכְ ּׁשִ ְּלָמא ִדְלֵעיָלאּ ת ִעָלָאה, ּ ּבָ ְּדִאיהו ׁשַ ּ יָרָתא . ּ ׁשִ

א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ִגיֵניה, ּ ִּאְתַעַטר ּבְ ים. ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ְרִחימו וְבֶחְדָוה ּכָֹלא ִגין ְדָכל ִמלֹוי ּבִ ּּבְ ּּ ּ ָרָכה )ודא(. ּ ל ּבְ ִגין ְדכֹוס ׁשֶ יִמיָנאּ ּבְ , ִאְתְיִהיב ּבִ

יִמיָנא יָון ְדִאְתְיִהיב ּבִ ַכח, ּּכֵ ּתְ ל ֵחידו ְוָכל ְרִחימו ִאׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ְרִחימו . ּ ך ּבִ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ל ִמלֹוי ּוְבֶחְדָוה ּכָ ּ.  
ִזְמָנא ְדַהאי ְיִמיָנא ִאְתַהָדר ַלֲאחֹוָרא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ יב ָאחֹור )איכה ב(ּכְ  ֵהׁשִ

ָמאָלא, ִמינֹוְי ׂשְ ָרָכה ִאְתְיִהיב ּבִ ל ּבְ ֵדין ּכֹוס ׁשֶ ָמאָלא. ּכְ ׂשְ יָון ְדִאְתְיִהיב ּבִ ִריאו , ּּכֵ ּׁשָ
ח ָעֵליה ִקיָנה ֵאי ְלִמְפּתַ ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ה, ֵאיָכה. ּוַמאי ָקַאְמֵרי. ּ ָרָכה, ֵאי ּכָ ל ּבְ , ֵאי ּכֹוס ׁשֶ
ַג ַּדֲאָתר ִעָלָאה ַדֲהֵוית ָיְתָבא ּבְ יִריםּּ יר ַהּשִׁ ך ׁשִ ִגיֵני ּכַ ה ּבְ ע ְוִאְתְגַרע ִמּנָ ְֵויה ִאְתָמּנַ ּ ּ ּ ,

ְטָרא ִדיִמיָנא ְּדֲהָוה ִמּסִ ל ִמלֹוי ְרִחימו ְוֶחְדָוה, ּ ּּכָ ַכח , ְּדָחִסיר ְיִמיָנא, ֵאיָכה. ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ָמאָלא ל ִמלֹוי ִאיּנון ַקְנטוִרין ְוִקיִנין, ׂשְ ּּכָ ּ ּ.  

יָמא יר, ְוָכל ֶחְדָוה, ּל ִחידוָהא ּכָ, ְוִאי ּתֵ ָמאָלא ִאיהו, ְוָכל ׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ְוַעל , ּ
יָרָתא ָמאָלא ְמַנְגֵני ׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ָּדא ֵלָוֵאי ִמּסִ ְטָרא , ֶּאָלא. ּ ַכח ִמּסִ ּתְ ל ִחידו ְדִאׁשְ ּּכָ ּ

ָמאָלא ק ּבַ, ִּדׂשְ ִזְמָנא ִדיִמיָנא ִאְתַדּבָ ַכח ֶאָלא ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ּוְבִזְמָנא ִדיִמיָנא . ֲּהֵדיהּ ּ
ֲהֵדיה ק ּבַ ַער ְוִאְתַדּבָ ִּאּתְ ֵדין ַההוא ֶחְדָוה ִמיִמיָנא, ּ ָחא, ּּכְ ִּאיהו ְדָקא אֹוִטיב ְלִרּתְ ְוַכד , ּ

ך ּכַ ּתְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ְִרְתָחא ִאׁשְ ְּוִחדו ִאיהו ִמּסִ ּ ֵליָמָתא ָאֵתי ֵמַהאי , ּ ֵדין ֶחְדָוה ׁשְ ּכְ
ַכחְוַכ. ִסְטָרא ּתְ ִפיׁש, ד ְיִמיָנא ָלא ִאׁשְ ָמאָלא ּנָ ִכיך, ִּרְתָחא ִדׂשְ , ְוָלא אֹוִטיב, ְְוָלא ׁשָ

ֵדין ֵאיָכה. ְּוָלא ַחֵדי ה, ּכְ ֵהא ָעֶליָה. ֵאי ּכָ ָרָכה ָמה ּתְ ל ּבְ ְּדָקא ָיְתָבא , ּכֹוס ׁשֶ
ָמאָלא ׂשְ ִפיׁש, ּבִ ָחא ּנָ ִכיך, ְוִרּתְ ַּוַדאי ַקְנטוִרין . ְְוָלא ׁשָ   .ְוִקיִנין ִמְתָעִריןּ

יִרים יר ַהּשִׁ יִמיָנא, ֲאָבל ׁשִ ָרָכה ְדִאְתְיִהיב ּבִ ל ּבְ ַּוַדאי ּכֹוס ׁשֶ ַגֵויה, ּ ְּוִאְתְמָסר ּבְ ְוַעל , ּ
ַכח ּתְ ל ְרִחימו ְוָכל ִחידו ִאׁשְ ָּדא ּכָ ּ ְרִחימו וְבֶחְדָוה. ּ ל ִמלֹוי ּבִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ַכח , ְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

ַא ׁשְ יִרין ְדָעְלָמא ָהִכיּבִ ל ׁשִ יָרָתא ָדא. ּר ּכָ ַער ׁשִ ְטָרא ַדֲאָבָהן ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ִמּסִ ּ ּ ּ.  
יָרָתא ָדא ּיֹוָמא ְדִאְתְגֵלי ׁשִ א ְלַאְרָעא, ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ יב, ַּההוא יֹוָמא ַנְחּתַ מלכים (, ִּדְכּתִ

ֵרת ְוגֹו)א ח י ָמֵלא ְכבֹוד ְיָי. אי ַטֲעָמאַמ. 'ּ ְוָלא ָיְכלו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹוד ְלׁשָ ִגין ּכִ ֶאת ' ּבְ
ית ְיָי ׁש. 'ּבֵ ַההוא יֹוָמא ַמּמָ א , ּּבְ ְחּתָ ּבַ ִליַאת ּתוׁשְ ְוָאְמָרה , ּ ָדא)א''ד ע''דף קמ(ִּאְתּגְ

א רוַח ֻקְדׁשָ לֹמה ּבְ   .ּׁשְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ
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יָרָתא ָדא א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּ ָלָל. ִּאיִהי ּכְ ּא ְדָכל עֹוָבָדא ּכְ
ית ָלָלא ְדָרָזא ַדֲאָבָהן, ִּדְבֵראׁשִ ּּכְ ָלָלא ְדָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ּּכְ ּ ָרֵאל . ּ ְּוַכד ָנְפקו ִיׂשְ
ְצַרִים א. ִמּמִ א ְדַיּמָ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ָלָלא ְדיֹו. ּ ְּוִקיוָמא ְדַהר ִסיַני. ד ֲאִמיָרן''ּּכְ ּ ְּוַכד ָאְזלו . ּ

ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדָעאלו ְלַאְרָעא, ָראִיׂשְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ָמא . ְּוִאְתּבְ ָלָלא ְדִעטוָרא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ְרִחימו וְבֶחְדָוה, ּ ּּבִ יֵני ֲעַמְמָיא. ּ ָרֵאל ּבֵ ָלָלא ְדָגלוְתהֹון ְדִיׂשְ ּּכְ ּ ּופוְרָקָנא , ּ ּ

ִתים. ִּדְלהֹון ָלָלא ִדְתִחַיית ַהּמֵ ת ַלְיָיַעד , ּּכְ ּבָ ּוַמאי ַדֲהֵוי, ַּמאי ְדֲהָוה. 'ּיֹוָמא ְדִאיִהי ׁשַ ּ ,
ין ְלֶמֱהֵוי ּוַמאי ְדַזּמִ ִביָעָאה, ּ יֹוָמא ׁשְ ת ַלְיָי, ְלָבַתר ּבְ ּבָ ד ְיֵהא ׁשַ יר ', ּכַ ׁשִ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ

יִרים   .ַהּשִׁ
ֵניָנן יר ַהּשִׁ, ְּוַעל ָדא ּתָ ל ַמאן ְדַאִפיק ְפסוָקא ְדׁשִ ּּכָ ּ ּּ ָיא, יִריםּ ּתַ ֵבי ִמׁשְ ְּוָאַמר ֵליה ּבְ ּ .

ק ִריך הוא, אֹוַרְייָתא ִאיִהי ֲחִגיַרת ׂשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַסְלָקא ְלַגּבֵ ְּ יה, ּ ָּעְבדו , ְּוָאְמָרה ַקּמֵ
ָיא ּתַ ֵבי ִמׁשְ ֶניך ָמחֹוך ּבְ ִּלי ּבָ ְ ִגין ָדא ִא, ַּוַדאי אֹוַרְייָתא ַסְלַקת ְוָקַאְמָרת ָהִכי. ָ ְְצְטִריך ּּבְ

יה ְדַבר ָנׁש, ְלַנְטָרא ּוְלַסְלָקא ִעָטָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ יִרים, ּּ יר ַהּשִׁ ל ִמָלה וִמָלה ְדׁשִ ּּכָ ּּ ּ.  
תוִבים ין ַהּכְ יָמא ֲאַמאי ִאיִהי ּבֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְּוִאי ּתֵ יר , ּ ִגין ְדִאיהו ׁשִ ּּבְ ּ

ָרֵאל א ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ך. ָּרא ְלֵעיָלאָּקא ִמְתַעְט, ּ ְוְבִגין ּכַ ָחן ְדָעְלָמא, ּ ּבְ ל ּתוׁשְ ּּכָ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָּלא ַסְלָקא ְרעוָתא ְלַגּבֵ ּ ְּ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּכְ ּ.  

יר, ָהִכי אֹוִליְפָנא יִרים. ַחד, ׁשִ ֵרין, ַהּשִׁ ר. ּתְ ָלת, ֲאׁשֶ ְּדִאְתְיִהיב , ְּוָרָזא ָדא. ָהא ּתְ
ל ָמאָלאּכֹוס ׁשֶ ין ְיִמיָנא וׂשְ ָרָכה ְוִאְתְנִטיל ּבֵ ָלָמא . ּ ּבְ א ִדׁשְ י ַמְלּכָ ַער ְלַגּבֵ ְּוֹכָלא ִאּתְ ּ

ִּדיֵליה ָרָזא ְדֵאין סֹוף. ּ ָלק ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבְ ּוְבַהאי ִאְסּתַ ּ ּּ ּ א ָהָכא . ּ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ַכח ּתְ ְּדָהא ֲאָבָהן ִאיּנון ְרִתיָכא. ִאׁשְ הֹון, ּ ר ִעּמְ א ִאְתֲחּבָ ע ָרָזא , ָּדִוד ַמְלּכָ ִּאיּנון ַאְרּבַ

א ִעָלָאה ִּדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַהאי ְקָרא ַקְדָמָאה, ּ יִבין ּבְ ע ּתֵ ָּרָזא ִדְרִתיָכא , ַאְרּבַ
ֵליָמָתא א ׁשְ   .ַּקִדיׁשָ

ּּתו ָרָזא ָדא יר, ּ א: ׁשִ ָּדא ָרָזא ְדָדִוד ַמְלּכָ ירְּדִאי, ּ ׁשִ ּהו ָרָזא ְלַסְלָקא ּבְ יִרים. ּ : ַהּשִׁ
ְדָקא ֵיאֹות, ָּרָזא ִדְמָמָנן ַרְבְרָבן, ִּאֵלין ֲאָבָהן ֵליָמָתא ּכַ ֹלֹמה. ְרִתיָכא ׁשְ ר ִלׁשְ ָרָזא : ֲאׁשֶ

ֵליָמָתא ָדא ַּמאן ְדָרִכיב ַעל ְרִתיָכא ׁשְ ּ.  
ִלימו ְדָרָזא ַכח ׁשְ ּתְ ּוְבַהאי ְקָרא ִאׁשְ ּ ָרָזא ,  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)ב''ג ע''נויצא ק(ִמן , ּ

ְּדָכל ְמֵהיְמנוָתא ֵליָמָתא ְלַמאן ִדְיִדיַע. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ְרִתיָכא ׁשְ ּ ּוְלַמאן ְדָלא ִאְתְיַדע, ּ ּ ,
יה ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ְלִמְנַדע ּבֵ ּ ד. ּ ַמר ַהאי ְקָרא ּבְ יִבין' ְּוַעל ָדא ִאּתְ ָּרָזא ִדְרִתיָכא , ּתֵ

ל ִסְטִריןׁשְ אן וְלָהְלָאה. ֵליָמָתא ִמּכָ יִמין ִאְתְמָסר, ִּמּכָ   .ָרָזא ְלַחּכִ
יה ָרָזא ְפִניָמָאה ְּותו ִאית ּבֵ ּ ֶחְלֵמיה, ְּדָתֵניָנן, ּ ַּמאן ְדָחֵמי ַעְנִבין ּבְ ִּאי ִחיָוִרין ִאיּנון , ּ ּ

ְזַמָנן ָטִבין, ּאוָכִמין. ָטִבין ְזַמָנן ְצִריִכין ַר, ּבִ ָנא ִחיָוֵרי. ֲחֵמיְּדָלא ּבִ ָנא , ַּמאי ׁשְ ּוַמאי ׁשְ
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ְזַמָנן, ּאוָכֵמי ָנא ּבִ ְזַמָנן, ּוַמאי ׁשְ ָנא ְדָלא ּבִ ּוַמאי ׁשְ ֵניָנן ָאְכָלן ְלִאינון אוָכֵמי, ְּותו. ּ ּּתָ ּ ,
ן ָעְלָמא ְדָאֵתי ּמוְבַטח ֵליה ְדהוא ּבֶ ּ ּ ּ   .ֲאַמאי, ּ

ֵניָנן יה ָאָד, ֶּאָלא ּתָ ִּאיָלָנא ְדָחב ּבֵ יב, ֲעָנִבין ֲהוֹו, ם ַקְדָמָאהּ  )דברים לכ(, ִּדְכּתִ
ֵבי רֹוׁש ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין. ֲעָנֵבמֹו ִעּנְ ּ ִגין ְדִאית ֲעָנִבין אוָכִמין, ּ ּּבְ ְוִאית , ּ

ָטר ְדַחֵיי ִאיּנון, ִּחָווִרין ָטִבין. ֲּעָנִבין ִחָווִרין ְּדָהא ִמּסְ ּ ְּדָהא ,  ַרֲחֵמיּאוָכִמין ְצִריִכין. ּּ
ְטָרא ְדמֹוָתא ִאיּנון ִּמּסִ ְזַמָנן ָטִבין. ּ ְלָטן. ַמאי ַטֲעָמא, ּבִ ִגין ִדְבִזְמָנא ְדִחָווֵרי ׁשַ ּּבְ ּ ּּכָֹלא , ּ

ָסם ַההוא ִזְמָנא ּכָֹלא ִאְצְטִריך ְלִתּקוָנא, ִאְתּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ְּ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ׁשַ ּ ְּוֹכָלא , ּ
ּקוָנא ֲחָדא ּאוָכָמא ְוִחָווָרא, ּּתִ ְלָטאן. ּ ּוִבְזְמָנא ְדִחָווֵרי ָלא ׁשַ ּ ְּואוָכֵמי ִאְתָחזון, ּ ּ ,

ִדיָנא ְדמֹוָתא ָסִליק ְּלִמיְנַדע ְדָהא ּבְ ּ יה ָאָדם , ְְוִאְצְטִריך ַרֲחֵמי, ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ְדָחב ּבֵ ּ ּ
ְּוָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל ָעְלָמא ָחָמא, ַקְדָמָאה ּ.  

  ב''עד ''דף קמ
ָלא ּכְ ֵניָנן ְדָעְלָמא ָדא. ָלא ֵאיָמא, ְּוִאי ָלאו ְדַמר ָהָכא, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּּתָ ִּאיהו , ּ

ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ל ַמה ְדֲהָוה ּבְ ְּוָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּכָ ָּהִכי ִאיהו , ּּ
ִרים מֹוָתא ְלָאָדם, ְּלֵעיָלא אִאי ָנָחׁש ּגָ ִאי ) ב''ד ע''דף קמ(. ְּלֵעיָלא ֲאַמאי,  ְלַתּתָ
יָמא ָתא)עוד(, ּתֵ ַרע , ּ ִדְבִגין ָנָחׁש ִאְגַרע ְנהֹוָרא)א לתתא''ס(,  ְלִאּתְ ְּדָהא ִסיֲהָרא ּגָ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ִמיַתת, ְנהֹוָרא ְלִזְמִנין ְּדכוָרא ֲאַמאי. ּ ֶעְטיֹו . ּ ְּדִאי ִניָמא ְדִסיֲהָרא ּבְ ּ
ְגִריעו ִדְנהֹוָרא, ְּדַהאי ָנָחׁש ִמיַתת ּּבִ ֵניָנן. ּ ִגין ָנָחׁש ֲהָוה, ָהא ּתָ ֶּאָלא ְדָאְמָרה . ְּדָלא ּבְ ּ

ִריך הוא ְוכו א ּבְ ִּסיֲהָרא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ִגין ָנָחׁש', ְּ יָמא ְדַבְעָלה ָהִכי . ָהא ָלא ֲהָוה ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ
לֹום ִדְגִריעו ֲהִוי, ּהוא ַּחס ְוׁשָ   .ּ ְלֵעיָלאּ

ל ָדא ִסְתֵרי אֹוַרְייָתא ֶּאָלא ּכָ ִריעו, ּ ֹכָלא ַאְתִקין ּגְ ְּוָנָחׁש ּבְ א ֲחֵזי ְוָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ , ּתָ
א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ל ָמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ א ִאיהו, ְּ ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ,

ין ִאיּנון  ה ַדְרּגִ ְּוַכּמָ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְּלֵעיָלאּ ְּמׁשַ א ָרָזא ְדָאָדם. ּ א ַעד ַדְרּגָ ּוִמַדְרּגָ ּ ּ ,
ין ְדִאיּנון ִזיָנא ֲחָדא ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ִריך הוא ִדיוְקָנא ְדָחד ּגוָפא, ּ א ּבְ ָּעַבד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

ָרָזא ְדָאָדם ַּעד ְדַסְלִקין ּבְ ּּ.  
יֹוָמא ּתִ, ְוָתִניָנן יתּבְ ְּנָייָנא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ יִהָנם, ּ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ְּדִאְתּבְ ִאְתָעִביד ַחד , ּ

ָרָזא ְדָאָדם ּּגוָפא ּבְ א, ּ ְייִפין ְמָמָנן ְדִמְתָקְרִבין ְלֶאּשָׁ ְּוִאיּנון ׁשַ ּוֵמִתין וְמַהְדָרן , ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ִגין ְדִאיּנון ִאְתְקִריבו ְלַגּבֵ. ּ ְּוָדא ּבְ ּ ְּוִאיהו ָאָדם ַקְדָמָאה , י ַהאי ִחְוָיאּ

ַהאי ִחְוָיא ָנא ּבְ ּכְ א ּגֹו ַמׁשְ ְּדִאְתַפּתָ ִרים ֵליה מֹוָתא ְדִאיהו , ְּוַעל ָדא ִמית, ּ ְּוִחְוָיא ּגָ ּ ּ
  .ָּקִריב ֵליה

א ִאיהו ּוְבָכל ֲאָתר ָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ּ ָאָדם ְדִאיהו ַקִדיׁשָ)ב''ז ע''תצא רמ(ֲאָבל , ּ ּ א ּ
ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ִּעָלָאה ִּאיהו ׁשַ ָּדא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְוַחִיין ְלֹכָלא, ּ ּ ֹכָלא . ּ ל ָדא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

יָפא ּקִ ְדָקָאַמר . ָמַנע ְנהֹוָרא ַהאי ִחְוָיא ּתַ א ְדַההוא ָאָדם ּכִ ָנא נוְקּבָ ּכְ ד ַמְסִאיב ִמׁשְ ּּכַ ּ ּ
ּוְדכוָרא ִמית, ִמיַתת ִמ, ּ ְּלַקְדִמיןְּוַסְלִקין ּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּכְ ּּ ּ.  

ֲּאַכל ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין ן ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּמוְבַטח ֵליה ְדהוא ּבֶ ּ ּ ּ יֵצי, ּ ִגין ְדׁשֵ , ּּבְ
ִליט ַעל ַההוא ֲאָתר ר ָעֵליה)א ואעבר''נ(, ְּוׁשָ ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָא, ְּוַאָדק ֵליה, ּ ְוִאְתּגַ ֵמר ּכְ

ּ ָאְכָלא וַמְדָקא)דניאל ז( יָפא. ּ ּקִ ר ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ יָון ְדַאְעּבַ י , ּּכֵ ָהא ִאְתְקַרב ְלַגּבֵ
יֵדיה, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ְּוֵלית ַמאן ְדָמֵחי ּבִ ֶחְלֵמיה ְדִאיּנון ֲעָנִבין , ְּוַעל ָדא. ּ ַּמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ּ

ּאוָכִמין ָאִכל וְמַהֵדק מוְבַטח ֵליה  ּ ּ   .'ְּוכוּ
ַגְווָנא ָדא ֵביָתא ְדָדִוד, ּּכְ יר ּבְ רו ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין, ָּלא ֲהֵוי ׁשִ ַּעד ְדִאְתַעּבָ ּ ּ ּ ,
ְלָטא ָעַלְייהו יִרים, ְּוׁשַ יר ַהּשִׁ ַמר ׁשִ ַמר, ּוְכֵדין ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ֲאָתר ָדא ִאְקֵרי . ּּכְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲעָנִבים ר ְוגֹו)הושע ט(ּכְ ְדּבָ ּמִ ֲעָנִבים ּבַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲעָנִבים ִחָווִרין',  ּכַ ּ ּ.  
יִרין ְדַקְדָמֵאי ַאר ׁשִ ל ׁשְ יָרָתא ָדא ִאיִהי ְמַעְלָיא ַעל ּכָ ּׁשִ יִרין ְדַקְדָמֵאי . ּּ ל ׁשִ ּּכָ

יִרין ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמֵרי, ָּאְמרו ָּלא ְסִליקו ֶאָלא ּגֹו ׁשִ ּּ ב ְדָהא אוְקמוָהְו. ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ,
ֲעלֹות ְלָדִוד יר ַהּמַ ִתיב ׁשִ יר ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמֵרי, ֲאָבל ּכְ ֲעלֹות ׁשִ יר ַהּמַ ּׁשִ ְּדִאיּנון . ּ ּ

ין יה. ְלָדִוד. ַאְמֵרי ְלַמאן. ַמֲעלֹות ְוַדְרּגִ א ַטְרָפא וְמזֹוָנא ִמּנֵ ְּלַבְקׁשָ ּ ּ.  
ֲעלֹות יר ַהּמַ יר)תהלים מו(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ּּתו ׁשִ  ַעל )שיר השירים א(.  ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ
ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ָּכֵ א ִעָלָאה, ְלָדִוד. ּ ִגין ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ח )א''א ע''ויחי רנ(ּ ּבַ  ְמׁשַ

א ִעָלָאה ִדיר ְלַמְלּכָ   .ּּתָ
א לֹמה ַמְלּכָ יָון ְדָאָתא ׁשְ יר ְדִאי, ּּכֵ ּהו ִעָלָאה ְלֵעיָלאָּאַמר ׁשִ ּ ְּדַרְבְרֵבי ָעְלָמא . ּ

א ִעָלָאה, ִּעָלִאין י ַמְלּכָ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ָּקַאְמֵרי ְלַגּבֵ ִּדׁשְ ּ יָרָתא. ּּ ְלהו ְדַאְמֵרי ׁשִ ּּכֻ ּ ּ ,
יָרָתא לֹוַמר ַהִהיא ׁשִ יָרָתא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָקַאְמֵרי, ָּלא ְסִליקו ּבְ ֶּאָלא ַההוא ׁשִ ּּ ר ּבַ. ּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ה ְדַרְבְרִבין ִעָלִאין ַעּמוֵדי ָעְלָמא ָקַאְמֵרי, ׁשְ יָרָתא ְלּמַ ַהִהיא ׁשִ ְּדָסִליק ּבְ ּ ּּ .
ִאין ּתָ ְרִתיִכין ּתַ ֵני ָעְלָמא ּבִ ל ּבְ ְרִתיִכין ִעָלִאין, ּכָ א ּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ   .ּׁשְ

יָמא א ִדְנבוָאה , ְוִאי ּתֵ ַדְרּגָ ה ְדָסִליק ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּוַבֲחִביבו ְלַגּבֵ ּ ּ ַעל , ְּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִאין ֲהָוה, ּכָ ּתָ ְרִתיִכין ּתַ יָרָתא ְדָקָאַמר ּבִ יר, ַּהִהיא ׁשִ א . ְוָלא ָסִליק ַיּתִ ּתָ

ה, ֲחִזי יָרָתא ְדָקָאַמר ֹמׁשֶ א, ּׁשִ יָרָתא . ָּסִליק ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ֲאָבל ָלא ָאַמר ׁשִ
אּכִ ֹלֹמא ַמְלּכָ ֹלֹמה, ׁשְ ׁשְ יָרָתא ּכִ ׁשִ ר ָנׁש ְדָסִליק ּבְ   .ְּוָלא ֲהָוה ּבַ

  א''ה ע''דף קמ
יה ְלֵעיָלא ְחּתֵ ּבַ תוׁשְ ה ָסִליק ּבְ ֹּמׁשֶ ּ א ִדיֵליה ֲהָוה, ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ָחן , ּ ּבְ ְּלֵמיַהב ּתוׁשְ

א ִעָלָאה ָרֵאל, ְּוהֹוָדָאן ְלַמְלּכָ ִזיב לֹון ְלִיׂשְ ִמְצַרִים,ְּדׁשֵ ין וְגבוָראן ּבְ ּ ְוָעִביד לֹון ִנּסִ ּ ,
א א. ְוַעל ַיּמָ ֵריה, ֲּאָבל ָדִוד ַמְלּכָ ֹלֹמה ּבְ ּוׁשְ יָרָתא , ּ ַגְווָנא ) א''ה ע''דף קמ(ָּאְמרו ׁשִ ּבְ

ן. ַאֲחָרא ַדל ְלַאְתְקָנא עוֶלְמּתָ ּתָ ָּדִוד ִאׁשְ ּ ַמְטרֹוִניָתא, ּ ָטא לֹון ּבְ  ְלִאְתֲחָזָאה, ּוְלַקׁשְ
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ִפירו ׁשְ ַּמְטרֹוִניָתא ְועוֶלְמָתָהא ּבִ ָחן ְדַגֵבייהו, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאיּנון ׁשִ ַדל ּבְ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ן וַמְטרֹוִניָתא ְלהו עוֶלְמּתָ יט ּכֻ ַּעד ְדַאְתִקין ְוָקׁשִ ּ ּ ּּ.  

לֹמה יָון ְדָאָתא ׁשְ ָטא, ּּכֵ ח ְלַמְטרֹוִניָתא ִמְתַקּשְׁ ּכַ ִפירוְּועוֶל, ַאׁשְ ׁשְ ָהא ּבִ ַדל , ְּמּתָ ּתָ ִּאׁשְ
י ָחָתן ַמְטרֹוִניָתא, ְּלֵמיָעל ָלה ְלַגּבֵ ְּוָאִעיל ֶהָחָתן ַלחוָפה ּבְ ְּוָאִעיל ִמִלין ִדְרִחימו , ּ ּ ּ

יַנְייהו ֲחָדא, ּּבֵ ָרא לֹון ּכַ ִגין ְלַחּבְ ִלים, ּבְ ָחִביבו ׁשְ ִלימו ֲחָדא ּבְ ׁשְ ְרַווְייהו ּבִ ּוְלֶמהֵוי ּתַ ּ ּ ּ .
א ִעָלָאהְו ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ֹלֹמה ָסִליק ּבְ ַּעל ָדא ׁשְ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ   .ַעל ּכָ

ה א, ֹמׁשֶ ַהאי ָעְלָמא ְלַתּתָ ִלים , ִּזֵווג ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִזווָגא ׁשְ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּלֶמהֵוי ּבְ ּ
ֵאי ַתּתָ לֹמה. ּבְ ֵליָמ, ׁשְ ִזווָגא ׁשְ ִּזֵווג ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ּ ּ ְּוָאִעיל ֶהָחָתן ַלחוָפה , ּא ְלֵעיָלאּ ּ

ַקְדִמיָתא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ּוְלָבַתר ָעאל ְלַתְרַווְייהו ּבְ א , ּּ ֵבי ַמְקְדׁשָ ֶחְדָוה ּבְ ין לֹון ּבְ ְּוַזּמִ
ָנה ְּדִאיהו ּבָ ּ.  

יָמא ַהאי ָעְלָמא, ְוִאי ּתֵ ְלחֹוָדָהא ּבְ ה ְלַמְטרֹוִניָתא ּבִ  ִאְתָחֵזי ְּדָהא, ְֵהיך ָעִיִיל ֹמׁשֶ
ִּפרוָדא א ֲחֵזי. ּ ַקְדִמיָתא, ּתָ ה ּבְ ֹמׁשֶ ִריך הוא ִזֵווג ָלה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַלת , ְּ ְּוִאיהו ֲהַוות ּכַ ּ
ה ַמר, ֹמׁשֶ ָמה ְדִאּתְ ה. ּּכְ ֹמׁשֶ יה ּבְ יָון ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ ּּכֵ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ת ּבְ ִזווָגא ְדַהאי . ַנְחּתַ ּּבְ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמאְוִאְתּתַ, ָעְלָמא ַנת ּבְ ְדַמת ְדָנא, ּקָ ָּמה ְדָלא ֲהָוות ִמּקַ ּוְלעֹוָלם ָלא ֲהָוות , ּ
ֵפרוָדא   .ּּבְ

ֵרי ָאָדם ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ר ָנׁש ּבְ ֲּאָבל ָלא ֲהָוה ּבַ ְּדֵיִעיל ְרִחימו ְוָחִביבו, ּ ּ ּוִמִלין , ּ ּ
ְּדִזווָגא ְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ ר ׁשְ ַקְדִמיָתאְּד, ּבַ ִּאיהו ַאְתִקין ִזווָגא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ֵביָתא ְדַאְתִקין לֹון ֲחָדא ּבְ ֵריה. ַּזִמין לֹון ּכַ ֹלֹמה ּבְ ִאין ִאיּנון ָדִוד וׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ַּאְתִקינו ִזווָגא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ּ ִריך הוא ְל. ּ א ּבְ ִּמיֹוָמא ְדָאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִזיִלי , ִסיֲהָראּ

ְרִמיך א, ְְוַאְזִעיִרי ּגַ ְמׁשָ ׁשִ ִלים ּבְ ִזווָגא ׁשְ ָּלא ִאְזַדְווַגת ּבְ ּ ּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ ד ָאָתא ׁשְ ר ּכַ   .ּבַ
יִרים יר ַהּשִׁ ין, ׁשִ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּהא ָהָכא ָחֵמׁש ַדְרּגִ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ יר. ּ . ַחד, ׁשִ

יִרים ֵרין, ַהּשִׁ ר. ַלתָהא ּתְ, ּתְ ָעה, ֲאׁשֶ ֹלֹמה. ָהא ַאְרּבְ ה, ִלׁשְ ָאה ִאיהו. ָהא ַחְמׁשָ ַחִמׁשָ . ּּבְ
ין ְּדָהא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ָּרָזא ְדיֹוְבָלא ִאיהו, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֹלֹמה ְלַאְתְקָנא, ּתָ ִּזווָגא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיִכיל ׁשְ ּ ּ ַכח ִזווָגא , ּ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
א ְד, ְלַתּתָ ּוַמאן ִאיהו. ַּמת ְדָנאִמּקַ ה. ּ ִּזווָגא ְדֹמׁשֶ ּ ְּדִאי ָלא ֲהֵוי ִזווָגא ְדָנא. ּ ּ ּ ָלא , ּ

ן ִזווָגא ִדְלֵעיָלא ּקַ ִּאְתּתָ ּ ּ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ א, ּ יֵמי ִלּבָ   .ְלַחּכִ
ִתיב  ירֹו ֲחִמ)מלכים א ה(ּכְ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ר ׁשְ ה ָוָאֶלף ַוְיַדּבֵ ַהאי ְקָרא , ּשָׁ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ל. ּ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ר ׁשְ ל ִמָלה וִמָלה ְדִאיהו , ֲאָבל ַוְיַדּבֵ ַּוַדאי ַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ
ֵלי, ֲהָוה ָאַמר ַלת ֶאֶלף ְמׁשָ יה ּתְ גֹון ִסְפָרא ְדֹקֶהֶלת, ֲּהוֹו ּבֵ ָרָזא ִעָלָאה, ּּכְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ,
ֹא לְּוִאיהו ּבְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ַרח ָמׁשָ יה ְקָרא ְדָלאו ִאיהו ּבְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ל, ּ , ּוְבֹאַרח ָמׁשָ

ֲּאִפילו ְקָרא ְזִעיָרא ְדֵביה ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ְּדַכד ֲהָוה ָמֵטי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ַקְדָמָאה ְלַהאי ְקָרא חור )קהלת יא(, ּ ַמח ּבָ ּ ׂשְ
יֵמי  ך ּבִ ַיְלדוֶתך ִויִטיְבך ִלּבְ ָּבְ ָ ָ ִכיּ ְָבחורֹוֶתך ֲהָוה ּבָ ְּוָאַמר ַוַדאי ַהאי ְקָרא ֵיאֹות הוא. ּ ּ ,

ל ֹאַרח ָמׁשָ ל ָדא, ְּוִאיהו ּבְ ָמׁשָ א ּבְ ד ְדָרׁשָ ּוַמאן ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ א ֵלית . ּ ְּוִאי ִאיהו ְדָרׁשָ ּ
א יה ְדָרׁשָ ּּבֵ ַעְייִנין, ּ ָמה ַדֲחֵמיָנן ּבְ ֶּאָלא ּכְ ּאן ָיִכיל ְלִמְנַדע ָלהַמ, ְּוִאי ָחְכְמָתא ִאיהו. ּ ּ.  

ב ְוָאַמר ִתיב, ִּמָיד ֲהָוה ּתָ ֵרה )בראשית לז(, ּכְ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשֶ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּבֶ
ָנה ְוגֹו ל ְלָחְכְמָתא ִדְקָרא ָדא ְדאֹוַרְייָתא, ַּהאי ְקָרא ְדֹקֶהֶלת', ׁשָ ִּאיהו ָמׁשָ ּ ּ ְוָדא , ּ

ל ְלָדא חו. ָמׁשָ ַמח ּבָ ַיְלדוֶתךּׂשְ ָר ּבְ ך. ְּוהוא ַנַער, ּ ִָויִטיְבך ִלּבְ ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו , ָ
ּצֹאן יֵמי ְבחורֹוֶתיך. ּבַ ָּבִ י ָאִביו, ּ ֵני ִזְלָפה ְנׁשֵ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ּבְ ל . ֶּאת ּבְ י ַעל ּכָ ְוָדע ּכִ
ָתם ָרָעה, ֵּאֶלה ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ׁשְ. ּ ּמִ ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב , ָּפטְָיִביֲאך ֱאֹלִהים ּבַ
ַיֲעֹקב. יֹוֵסף ִליל ּבְ   .ַּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע לֹון, ְּוָרִזין ְדִסְתֵרי ּתֹוָרה, יֹוֵסף ִאְתּכְ
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 ] בשנה143יום [סדר הלימוד ליום כה שבט 
  ב''ה ע''דף קמ

ִלים ט ִלְתַלת ֶאֶלף ְמׁשָ ל ִאְתָפׁשַ ְּוֻכְלהו , ְּוַהאי ָמׁשָ ל) ב''ה ע''דף קמ(ּ ַהאי ָמׁשָ , ּבְ
ַיֲעֹקב ִליל ּבְ ֲעָתא ְדיֹוֵסף ִאְתּכְ ׁשַ ַלת ֶאֶלף ִאיּנון, ּּבְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּּתְ ְּדֻכְלהו , ּבְ ּּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ל ּבְ ַהאי ָמׁשָ טֹוַעִנין ִדְטִמירו, ְוָכאן. ּּבְ ָמה ַטָייִעין ִאיּנון ּבְ ּּכָ ּ הו ַדָייֵרי , ּ ּּבְ ּ ּ
ָנא ִלְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא, ִריִסיןּתְ ּבָ ְּדֵלית ְלהֹון חוׁשְ ּ ּ.  

ה ָוָאֶלף ירֹו ֲחִמּשָׁ ל, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ַוְיִהי ׁשִ ל ָמׁשָ ירֹו ׁשֶ ין , ְּוֹכָלא ַחד, ַוְיִהי ׁשִ ּבֵ
ֹלֹמה ירֹו ִדׁשְ ַּמאן ְדָאַמר ַוְיִהי ׁשִ ל, ּ ל ָמׁשָ ירֹו ׁשֶ ין ַמאן ְדָאַמר ַוְיִהי ׁשִ ּּכָֹלא ִאיהו , ּּבֵ ּ

ְּוֹכָלא ִאיהו ָקָאַמר, ַחד ירֹו, ּ יִרים, ַוְיִהי ׁשִ יר ַהּשִׁ יר . ָּדא ׁשִ ה ָוֶאֶלף ִאיהו ׁשִ ְּוִכי ֲחִמּשָׁ
יִרים ַּוַדאי ָהִכי הוא. ַהּשִׁ ָלָמא , ּ א ִדׁשְ ַמְלּכָ ֵחי ּבְ ְרִעין וַפְתִחין ְדִמְתַפּתְ ה ִאיּנון ּתַ ֲּחִמּשָׁ ּ ּ ּּ
ִּדיֵליה ִנין ְדִאיָלָנא ְדַחֵייְוִאיּנ. ּ ּון ֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ּ ּ ִנין ְדיֹוְבָלא. ּ ין ׁשְ   .ַּחְמׁשִ

ָּדא ִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָוָאֶלף ּ ּ ְטֵריה, ּ ָּחָתן ְדָנִפיק ִמּסִ ל ִאיּנון , ּ ְּוִאיהו ָיִרית ּכָ ּ
ה ָלה, ֲחִמּשָׁ י ּכַ ִריך הוא ֶא. ְּלֵמיֵתי ְלַגּבֵ א ּבְ ּיֹוֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין ִאיהוְּ ְּוָדא ִאיהו , ֶּלף ׁשְ

ָאה. ָּנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ְּדִאְקֵרי ַצִדיק. יֹוֵסף ַזּכָ ָמא ְדִסיֲהָרא, ּ ַמה ְדַאְתִני . ַּעל ׁשְ ּּכְ
ִריך הוא א ּבְ ה קוְדׁשָ ּּבָ ּ יִרים. ְּ יר ַהּשִׁ ך ׁשִ ְוְבִגין ּכַ ים, ּ   .ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ

יר ׁשִ יִריםְָוֵלית ְלך ְקָרא ּבְ ה ָוֶאֶלף ַוַדאי,  ַהּשִׁ יה ָרָזא ְדֲחִמּשָׁ ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ יר . ּ ׁשִ
יִרים ַוַדאי ָהִכי הוא ַּהּשִׁ ַהאי ְקָרא. ּ ין ִאיּנון ּבְ ֲּחֵמׁש ַדְרּגִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ יָמא. ּּכְ , ְוִאי ּתֵ

ר ָהָכא ַּוַדאי ַההוא ֶאֶלף ְטִמיָרא ֲהָוה. ָהֶאֶלף ֲאַמאי ָלא ִאְדּכַ ּוְטִמיָרא ִאיהו ַעד , ּ ּ
ַבְעָלה ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ְּדִאְתֲחּבָ לֹמה. ּ ַדל ׁשְ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ָלה, ּ י ּכַ ְּלֵמיֵתי ַההוא ֶאֶלף ְלַגּבֵ ּ ,

ַפְנָקא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ְטִמירו ְדגוׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ.  
א ים ְלַתּתָ ָדׁשִ יָון ְדָעַבד ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִניז ְוָטִמיר, ּּכֵ ים ְוָעא, ּגָ ָדׁשִ ּל ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ

ן ִלים, ְלַתּמָ א ׁשְ ּמוׁשָ ִניזו ְדׁשִ ד ּגְ ְּלֶמְעּבַ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ א ּכְ  )א''א ע''קכ(ֹקֶדׁש . ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ים ִאיהו ְלֵעיָלא ָדׁשִ ַּהּקָ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ַגְווָנא ָדא ָיְרִתין ָחָתן ְוַכָלה. ְויֹוְבָלא, ּ ּּכְ ּ ,

א ְוִאָמאָי ּרוָתא ְדַאּבָ ּ.  
ַגְווָנא ַאֲחָרא ְּוִאְתַהְדרו ַאֲחָסַנת ְירוָתא ּבְ ּ א. ּ ְּירוָתא ְדַאּבָ א, ּ ַרּתָ ְסִליקו , ָיְרָתא ּבְ ּּבִ

א ָדא ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ָּירוָתא ְדִאָמא. ָחְכָמה, ְּוִאְתְקֵרי אוף ָהִכי ֹקֶדׁש, ּ ָרא, ּ , ָיִרית ּבְ
ים ים ִעָלִאיןּבְ, ְוִאְקֵרי ֳקָדׁשִ ל ִאיּנון ֳקָדׁשִ ִּגין ְדָנִטיל ּכָ ּ יה, ּ ּוָבַתר . ְּוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ

ָלה, ָיִהיב לֹון י ּכַ   .ְּוָאִעיל לֹון ְלַגּבֵ
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יִרים יר ַהּשִׁ יר. ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשִ י ֹקֶדׁש, ׁשִ יִרים. ְלַגּבֵ ים, ַהּשִׁ י ֳקָדׁשִ ְלֶמהֵוי , ְלַגּבֵ
י ָמה ְדִאְתָחֵזי, םּּכָֹלא ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ָרָזא ֲחָדא ּכְ א . ּּבְ ַמר ְלַמְלּכָ ֹלֹמה ָהא ִאּתְ ר ִלׁשְ ֲאׁשֶ

ָלָמא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּ ּ.  
ָבָחא ָדא ִדיֵליה הוא יָמא ׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ יָמא ָהִכי. ּ ֲאָתר ִעָלָאה , ָלא ּתֵ ָבָחא ּבַ ֶּאָלא ׁשְ ּ

ִּאיהו ַסְלָקא ְתְק. ֲּאָבל ָהָכא הוא ָרָזא. ּ ד ְמּתַ ֲחָדאּכַ א ּכַ ָּנן ְדָכר ְונוְקּבָ א , ּ חֹות ַמְלּכָ ּתְ
ִליק ְלֵעיָלא, ִּעָלָאה א ִאְסּתַ ֵדין ַההוא ַמְלּכָ ּּכְ ין, ּ ל ִקדוׁשִ אן, ְּוִאְתַמְלָיא ִמּכָ ְרּכָ ל ּבִ , ּוִמּכָ

א ְּדַנְגִדן ְלַתּתָ א, ּ א ִע, ְוִאְתְמֵלי ְוָאִריק ְלַתּתָ יה ְדַמְלּכָ יאוְבּתֵ ְּוָדא ִאיהו ּתִ ּ ּ ד , ָּלָאהּ ּכַ
אן ן וִבְרּכָ ִּאְתְמֵלי ִקדוׁשָ ּ א, ּ   .ְוָאִריק ְלַתּתָ

ְּוַעל ָדא ִאיהו ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּ ּ ן ְוִאְתַמְלָיא ַההוא ַמּבוָעא ִעָלָאה, ּ ּקַ ְּדִיְתּתָ ּ ּ ְּדֵכיָון . ּ
ְדָקא ֵיאֹות ן ּכַ ּקַ ְּדִאיהו ִמְתּתָ ֵּמֵחיזו ִדיֵליה, ּ ּ ּוֵמֵחיזו ְדַההוא ּתִ, ּ ּ ּ ְקָנא ָעְלָמא , ּּקוָנאּ ִמְתּתַ

ָאה ּתָ ָהא, ּתַ ְקָנא. ְּועוֶלְמּתָ ָאה ְלִאְתּתַ ּתָ ֶּאָלא ֵמֵחיזו ְדָעְלָמא , ְְוָלא ִאְצְטִריך ָעְלָמא ּתַ ּ ּ
ַלל, ִסיֲהָרא. ִּעָלָאה ֵּלית ָלה ֵחיזו ִמַגְרָמָהא ּכְ א ְוַאְנִהיר, ּ ְמׁשָ ׁשִ ן ּבְ ּקַ ד ִאְתּתָ ר ּכַ , ּבַ

ּוֵמֵחיזו ְד ּ ְקַנת ִסיֲהָרא ְוִאְתְנִהיַרתּ א ְוִתּקוָנא ִדיֵליה ִאְתּתַ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ּ.  

  א''ו ע''דף קמ
ַּמה ְדִאְצְטִריך ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּ יה , ְּ ַקן ַההוא ֲאָתר ְדָנְפָקא ִמּנֵ ְּדִיְתְנִהר ְוִיְתּתָ ּ ּ ּ

ְקָנא, ְנהֹוָרא ְּדֵכיָון ְדַההוא ֲאָתר ִמְתּתָ ּ ֵּמֵחיזו ִדיֵליה, ּ ּ אִא, ּ ל ַמאן ִדְלַתּתָ ן ּכָ ּקַ ּוְבִגין . ְּתּתָ
ֹלֹמה א ְדָקָאַמר ׁשְ ְחּתָ ּבַ ך ּתוׁשְ ּּכַ ּ ָלָמא ִדיֵליה, ְ א ִדׁשְ ִגין ַמְלּכָ ַדל ֶאָלא ּבְ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ,

ן ּקַ ן. ְּדִיְתּתָ ּקַ יָון ְדִאיהו ִאְתּתָ ּּכֵ ֵּמֵחיזו ִדיֵליה, ּ ּ ן, ּ ּקַ ןְּוִאי ִאיהו ָלא . ּּכָֹלא ִיְתּתָ ּקַ , ִאְתּתָ
ּקוָנא ְלִסיֲהָרא ְלָעְלִמין ֵּלית ָלה ּתִ ֹלֹמה, ּ ר ִלׁשְ ך ֲאׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ְדָקא . ּ ן ְוִיְתַמֵלי ּכַ ּקַ ְּדִיְתּתָ

ַקְדִמיָתא ַמר, ֵיאֹות ּבְ ָמה ְדִאּתְ ל )שמות כה() א''ו ע''דף קמ(. ּּכְ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ
ְרעוָתא ְדִסְתָרא ְדָכל ִסְתִרין , ין ְלַיְדֵעי ָחְכְמָתאָּרָזא ְדָרִז', ִאיׁש ְוגֹו ָלק ּבִ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּ ּ ּ

ד ְיָקָרא ִליָקֵריה יב רוָחא ִמְנקוָדה ִעָלָאה, ְּלֶמְעּבַ ַּאְנׁשִ ּ א, ּ ְּדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ֵוי , ּ ְּוׁשַ
ְּתּקוֵניה ַהאי ָעְלָמא, ּ ָבא ּבְ ִגין ְד. ֲאַמאי. ְלִאְתַיּשְׁ ַהאי ּּבְ א ּבְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִאי ָלא ְיֵהא ִעּקָ
ַלל, ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא ּכְ ִּמָיד , ְוִאי ָלא ָיִריק ְלַהאי ָעְלָמא. ָלא ְיֵהא ָמאָנא ְלַאְרָקא ּבְ

ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ִאְתֲאִביד ּ ִגין ְדִתקוֵניה ִאיהו ֵמַהאי . ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ
ְטָרא ֲחָדא ְלַאְרָקא ְלַהאי ָעְלָמאָעְלָמא ְטָרא ַאֲחָרא ְלַאְרָקא ,  ִאְתְמֵלי ִמּסִ ּוִמּסִ

ֲחָדא. ְּלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי יה ּכַ ָזנו ִמּנֵ ְּוֹכָלא ִאּתְ ּ ּ.  
ִלימו ְדִתּקוָנא ְדַהאי רוָחא ּׁשְ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּרוָחא ָדא . ּ ּ

ִלים ּתְ יאו ַחָייֵבי ָעְלָמאּבְ, ִאׁשְ ָעְלָמא ְוַכד ַאְסּגִ ִּזְמָנא ַדֲחנֹוך ְוֶיֶרד וַמֲהַלְלֵאל ֲהוֹו ּבְ ּּ ּ ְּ ,
יה ִלימו ִמּנֵ ַּאְעדו ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ְּלָבַתר ְדִאְתֲאִבידו. ּ ִלים ֵליה, ּ ָּאָתא דֹור . ָּאָתא ֹנַח ְוַאׁשְ

יה, ַּהְפָלָגה ִלימו ִמּנֵ ַּאְעדו ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ִלים ֵליהָאָתא ַא. ּ י ְסדֹום . ְּבָרָהם ְוַאׁשְ ָּאתו ַאְנׁשֵ
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ְּוַאֲעדו ֵליה ִלים ֵליה. ּ יה. ָּאָתא ִיְצָחק ְוַאׁשְ ים ְוַחָייֵבי ָדָרא ְוַאֲעדו ֵליה ִמּנֵ ּתִ ָּאתו ְפִלׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ֵליָמא, ָּאָתא ַיֲעֹקב וְבנֹוי ִלימו ֵליה, ַעְרָסא ׁשְ ְּוַאׁשְ ּ.  

ָּנְפקו ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ן, ּא ְוַנְחּתו ְלִמְצַרִיםּ ּמָ ַבת ּתַ ּוְבִגיַנְייהו ִאְתַעּכָ ּוְבִגין ְדָאַהְדִרי . ּ ּ
ָרֵאל ְלעֹוָבִדין ְדִמְצָרֵאי ן ִיׂשְ ּמָ ִלימו, ּּתַ ְפָיא ְוִאְתָעֵדי ַההוא ׁשְ ִּאְתּכַ ַּעד ְדַנְפקו , ּ ּ

ְצָרִים ָנא, ִמּמִ ּכְ ד ַמׁשְ ִר. ְּוָאתו ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּיך הואָּאַמר קוְדׁשָ יַנְייכו, ְ ְּרעוִתי ְלַדְייָרא ּבֵ ּּ ,
ֲּאָבל ָלא ָיִכיְלָנא ַעד ִדְתַתְקנון ַההוא רוָחא ִדיִלי ּ ּ ּ ַווְייכו, ּ ּגַ ֵרי ּבְ ְּדִיׁשְ ֲּהָדא הוא . ּ

תֹוָכם, ִדְכִתיב י ּבְ ַכְנּתִ ְּוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ יב. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ רו, ּ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ . ָמהּ
ד ָלה ִריך הוא ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַסב ָלה וְלֶמְעּבַ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ה, ֲּאַמר ֵליה. ְּ , ֹמׁשֶ

יב ָמה ְדַאּתְ ָחׁשִ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ְוגֹו, ָּלא ּכְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶּאָלא ֵמֵאת ּכָ ּ ֵּמַההוא ְרעוָתא ', ּ ּ
ְּורוָחא ִדְלהֹון ְסּבון ָלה, ּ ּּתִ ִלמון ָלהְוַת, ּ ּׁשְ ּ.  

ֹלֹמה ד ָאָתא ׁשְ ִלימו ִדְלֵעיָלא, ּכַ ׁשְ ַּאְתִקין ְלַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא , ּ
ה יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ א ּבְ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְּדִאׁשְ יה, ּ ִלימו ִמּנֵ ָּלא ַאְעִדיאו ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ  )עד דאתא שלמה(. ּ

לֹמה יָון ְדָאָתא ׁשְ ַדל ְלַאׁשְ, ּּכֵ ּתָ ְּלָמא ֵליה ְלֵעיָלאִּאׁשְ ֲאִרי ְלַאְתְקָנא ֵחיזו ְדָעְלָמא , ּ ְּוׁשַ ּ
ָאה, ִּעָלָאה ּתָ ְקָנא ֵמַההוא ֵחיזו ָעְלָמא ּתַ ְּלִאְתּתַ ֹלֹמה, ּ ר ִלׁשְ   .ְּוָדא ִאיהו ֲאׁשֶ

  )סימן ג(השלמה מההשמטות 

ֶרְכָיה ְוַדָרׁש ַמאי ִדְכִתיב מספר הבהיר  י ּבְ ב ַרּבִ ָּיׁשָ רוָמה ְו)ה''שמות כ(ּ ִּיְקחו ִלי ּתְ ּּ .
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ך ָאַמר ַהּקָ ּּכָ ְּ ְתִפלֹוֵתיֶכם, ְ ִרימו אֹוָתה ּבִ רוָמה ּתָ ּאֹוָתה ּתְ ּ ּ ּוִמי הוא אֹותֹו , ּ ּ

דוהו ּבְ ך ִמן ַהעֹוָלם ַהֶזה ּכַ ְנָדבֹו ִלּבֹו ְלִהָמׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִמי, ְ יֹוִדיַע ׁשְ ֵמַח ׁשֶ י ּבֹו ֲאִני ׂשָ נו , ּכִ ּוִמּמֶ ּ
רוָמִתיָר ּאוי ָלַקַחת ֵאת ּתְ ֱאַמר . ּ ּנְ ר ִיְדֵבנו ִלּבֹו ִתְקחו ֵאת )ה''שמות כ(ׁשְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ֵמֵאת ּכָ ּ

רוָמִתי ְמִריִמין . ֵמאֹותֹו ַהִמְתָנֵדב, ּּתְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ י ְרִחיָמאי ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים שּבְ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ
ְז)אותו(אֹוִתי  ל ַהעֹוָלם ּבִ ּכויֹוֵתיֶהן וֵמֶהם ִמְתָפְרֵנס ַהֵל ַעל ּכָ ּ ּ   .ְּוַהֵלב ְמָפְרֶנָסן, ב''ּ

ְּוָכל ַהצורֹות ַהְקדֹוׁשֹות ַהֵממונֹות ַעל ָהאומֹות ּ ּ ים ָנְטלו ִמגוף ֲהִאיָלן . ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ְּוִיׂשְ ּ
ְּפִרי ַהּגוף, ָמה ֵלב ֲהַדר. ּוִמִלּבֹו ָרֵאל ָנְטלו ֵעץ ֲהַדר. ּ ָמרָמה ִאיָל. ַּאף ִיׂשְ ֲעָנָפיו , ן ּתָ

ֶאְמַצע הוא ִלּבֹו. ְּסִביָביו ְולוָלבֹו ּבְ ָרֵאל ָנְטלו גוף ֲהִאיָלן ַהֶזה ׁשֶ ַּאף ִיׂשְ ּ ֶנֶגד ַהּגוף הוא . ּּ ּוּכְ ּ ּ
הוא ִעיָקר ַהּגוף ָלָמה  ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ּחוט ַהׁשִ ּ ִתיב לֹו ֵלב ַאף ַהֵלב ְמסֹור , ּ לוָלב ֶזה)ומה(ּ ּּכְ ּ

ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבֹו'' ֵלּוָמה. ֹו''ל ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ָכל ָנִתיב ֵמֶהם צוָרה , ּב ֶזה ׁשְ ַּאף ּבְ
ֱאַמר . ׁשֹוֶמֶרת ּנְ מֹור ֵאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים)'בראשית ג(ׁשְ ּ ִלׁשְ ְ ּ.  

ן ֵעֶדן)'בראשית ג(ּוַמאי  ֶדם ְלּגַ ן ִמּקֶ ּכְ ַקְדמ, ּ ַוַיׁשְ אֹוָתן ְנִתיבֹות ׁשֶ ּכֹן ּבְ ּו ְלאֹותֹו ָמקֹום ַּוִיׁשְ
רוִבים ַקָדם ַלּכְ ן ְוׁשֶ ִנְקָרא ּגַ רוִבין)'בראשית ג(ִּדְכִתיב . ּׁשֶ ַקָדם ְלָלַהט ִדְכִתיב , ּ ְוֶאת ַהּכְ ְּוׁשֶ

ִתיב ְדַמִים ְוֵאׁש ַקְדמו ִדְכִתיב .  ֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב)'בראשית ג( ְּוָהא ּכְ ּ  ְיִהי ָרִקיַע )'בראשית א(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

ִים תֹוך ַהּמַ ַמִיםּו. ְּבְ ַמִים ֲהוו ֵאׁש ִדְכִתיב , ְּכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ּשָׁ ּוְמַנָלן ְדׁשָ ּ ּ דברים (ּ

י ְיָי ֱאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא)ד ּ ּכִ ָ.  
רוך הוא ִדְכִתיב  דֹוׁש ּבָ ַמִים ַהּקָ ּוְמָנא ָלן ְדׁשָ ּ ּ ּ ַמִים)'ח' מלכים א(ְּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ֲּאטו .  ְוַאּתָ

ֹל ִפָלתֹוׁשְ ֵמעו ּתְ ִיׁשְ ַמִים ׁשֶ ֹּמה ִמְתָפֵלל ֶאל ַהּשָׁ ּ מֹו, ּ ָמם ַעל ׁשְ ִנְקָרא ׁשְ ִּדְכִתיב . ֶּאָלא ׁשֶ
לוך)'ח' מלכים א( ַמִים ֹלא ֵיַכְלּכְ ֵמי ַהּשָׁ ַמִים וׁשְ ָ ַהּשָׁ ּ רוך הוא ַוֲהֵוי . ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּהֵוי ׁשְ ְּ

קֹום ַההוא, ֶּאָלא. ְוָאַמְרּתָ ֶקֶדם. ֵאׁש ל ַהּמָ ל אֹוָתם ַהצורֹות ׁשֶ ֵּאיָמא ּכָֹחם ֶקֶדם ׁשֶ ּוַמאי . ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ך)'ב' שמואל א(ִּניְנהו ּכָֹחם ּכְ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ְיָי ּכִ ְּוֵאין צור , ָ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

אֹלֵהינו   .ּּכֵ
ָרְכָיה ְוַדָרׁש י ּבְ ב ַרּבִ ַּמאי לוָלב ְדֲאְמִריָנן, ָּיׁשָ ְָלא לֹו ָמָסר ַהֵלב ְוֵהיַאךֶא, ּ ָּאַמר ֵליה , ּ

ִרים ֵהם ה ׂשָ ל ְול''תל, ׁשֹלׁשָ ְלּגַ ר, ב''י ְוּגַ ֵנים ֲעׂשָ ה . ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשְ ֹלׁשָ ָּחְזרו ַהׁשְ
ֹּו וָבֵהם ִנְתַקָיים ַהעֹוָלם ִדְכִתיב ''ִמְנָין ל ָנא ַעמוד א, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)ה''משלי כ(ּ  ִמן 'ּּתָ

ִדיִקים ם ַהּצַ מֹו ַעל ׁשֵ ַּהָאֶרץ ַעד ַלָרִקיַע ְוַצִדיק ׁשְ ר, ּ ְּוהוא , ְוִאם ָלאו ִמְתַחֵלׁש. ְוִנְתַגּבֵ
ל ַהעֹוָלם ִדְכִתיב ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּסֹוֵבל ּכָ ְּוִאם ָחַלׁש לא יוַכל ְלִהְתַקֵיים ַהעֹוָלם. ּ ּ .

עֹוָלם ֶאָלא ך ֲאִפילו ֵאין ּבָ ִּהיְלּכָ ּ רוָמִתי . ָמֲעִמיד ֵאת ַהעֹוָלם, ּ ַצִדיק ֶאָחדְ ְּלִפיָכך ְקחו ּתְ ּ ְ

ִחָלה ּנו ּתְ ִּמּמֶ ם, ּ ר ִתְקחו ֵמִאּתָ רוָמה ֲאׁשֶ ְּוַאֲחָריו ֹזאת ַהּתְ ָאר, ּ ׁשְ ּוָמהו ָזָהב ָוֶכֶסף . ֵמֵאת ַהּנִ ּ
ת   .ּוְנֹחׁשֶ

רוָמה ְוִיְקחו ִלי ְלַקֵדׁש  ָּדָבר ַאֵחר ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּּ ּ ּ ִהיא יֹוּ רוָמה ׁשֶ יִרי''ּּתְ ּוְמַנָלן . ד ְוִהיא ֲעׂשִ
יִרי ֹקֶדׁש יִרי ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ְלַקֵדׁש)ז''ויקרא כ(ִּדְכִתיב , ְּדֲעׂשִ ּוַמאי ִניְנהו ֹקֶדׁש ִדְכִתיב .  ָהֲעׂשִ ּ ּ

רומֹוֵתיֶכם)ד''יחזקאל מ( ל ּתְ ל ִמּכָ רוָמת ּכָ ל ְוָכל ּתְ ּכוֵרי ּכָ ל ּבִ ית ּכָ ּ ְוֵראׁשִ ּ  )א''תהלים קי(ּ ִדְכִתיב ּ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי ם, ִראׁשִ   )עד כאן מההשמטות(: ֵּאין ָחְכָמה ֶאָלא ִיְרַאת ַהׁשֵ

רוָמה)שמות כה( ַמר, ּ ְוֹזאת ַהּתְ ֵלי ַעל טוָרא , ָהא ִאּתְ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָר, ְּדִסיַני ד ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ר ֲאִמיָרןּכַ ֶעׂשֶ ל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה ָעִביד . ֵאל ּבְ ּכָ
ְּוַההוא ַקָלא ִאְתְפַרׁש ְלע, ַּקָלא ּ ָרֵאל , ַקִלין' ּ ְלהו ְנִהיִרין ְוָנְצִצין ְלֵעיַנְייהו ְדִיׂשְ ַּוֲהוו ּכֻ ּ ּ ּּ
ְלהו ּּכֻ ַעְייִנין ִזיו ְיָקָרא ִדיֵליה, ּ ַּוֲהוו ֲחָמאן ַעְייִנין ּבְ ּ יבֲּהָדא הוא, ּ  ְוָכל )שמות כ(, ּ ִדְכּתִ

  .ּרֹוִאים ַוַדאי. ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת
ָרֵאל ָכל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ יה ּבְ ְּוַההוא ַקָלא ֲהָוה ַאְתֵרי ּבֵ ּ ֵלִני ֲעָלך, ְוָאַמר לֹון, ּּ ַקּבְ , ְּתְ

ַכך ְוַכך ִפּקוִדין ִדְבאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ּ ְ ַּאְהָדר ֵליה ַע. ְּוָאְמרו ִהין, ְ יהּ ָלא ָעֵליה, ּל ֵריׁשֵ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ּ ,
יה ין ִדְבאֹוַרְייָתא, ְּוָאַמר ֵליה, ַּוֲהָוה ַאְתֵרי ּבֵ ַכך עֹוָנׁשִ ֵלִני ָעָלך ּבְ ַקּבְ ּּתְ ְ ַוֲהָוה ָאַמר , ְ

ְּלָבַתר ַאְהָדר ַההוא ַקָלא. ִהין ּ פוֵמיה, ּ יק ֵליה ּבְ ְּוָנׁשִ ּ שיר השירים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

יקֹות ִפיהו ִי)א ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּּשָׁ ּ.  
ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל ּבְ ל ָמה ַדֲהוֹו ֲחָמאן ִיׂשְ ּוְכֵדין ּכָ ּ יל , ֲהוֹו ֲחָמאן ּגֹו ַחד ְנהֹוָרא, ּ ְּדַקּבִ

ל ִאיּנון ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָאִבין ְלֵמחֵמי, ּּכָ ִריך הוא. ַּוֲהוו ּתָ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ַּההוא , ְּ
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טוָרא ְדִסיַניְנהֹוָרא ּ ְדָחִמיתו ּבְ ּ ּ ָווֵני ְנהֹוִרין, ּ ל ִאיּנון ּגְ יל ּכָ ְּדַקּבִ א ִדְלכֹון , ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ
ְייכו, ָּעֵליה ּבַ לון ָלה ְוִתְסבון ָלה ְלּגַ ַקּבְ ּּתְ ּ ּ ּ ָלא, ּ ְווִנין ְדִאיִהי ְמַקּבְ ְּוִאיּנון ּגַ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ּ

ת ְוגֹו   .'ָּזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ

  ב''ו ע''דף קמ
יקֹות ִפיהו ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָּדָבר ַאֵחר ִיּשָׁ א, ּּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדִאיהו ָאִעיל ִמֵלי , ַמאי ָקא ָחָמא ׁשְ ּ ּ

ָאה ּתָ ין ָעְלָמא ִעָלָאה ְלָעְלָמא ּתַ ִּדְרִחימו ּבֵ ּ א ִדְרִחימו ְדָאִעיל , ּ ְחּתָ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ְּוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
יַנְייהו ֵקִנ, ּּבֵ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה . ּי ִאיהוִיּשָׁ ּ ְּדֵלית ְרִחימו , ּ ְוָהִכי ִאיהו)ב''ד ע''קכ(ּ ּ

ִּדְדֵביקות ְדרוָחא  ּ ּ רוָחא) ב''ו ע''דף קמ(ּ ר , ּּבְ יָקה)ב''ו ע''רנ(ּבַ פוָמא.  ְנׁשִ יָקה ּבְ ּוְנׁשִ ּ ,
ְּדִאיִהי ַמּבוָעא ְדרוָחא ּ ּ ּוַמְפָקנו ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִקין ָדא ְל. ּ ָקן רוִחין ִאֵלין , ָדאְּוַכד ַנׁשְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ

ִאֵלין ּוְכֵדין ִאיהו ְרִחימו ַחד, ַּוֲהוו ַחד, ּּבְ ּ ּ.  
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ַקְדָמָאה ּּבְ יָקה ִדְרִחימו , ֲהָוה ָאַמר ַעל ַהאי ְקָרא, ּ ְּנׁשִ ּ

ט ְלד ֲחָדא' ְוד, ּרוִחין' ִּאְתָפׁשַ ָקן ּכַ ּרוִחין ִמְתַדּבְ ּון ּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוַסְלִקין ְוִאיּנ, ּ ּ ּ ּ
ד הו, ַאְתָוון' ּבְ ֵלי ּבְ א ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ הו, ּ ְלָיין ּבְ ִאין ּתַ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ .

הו ֵלי ּבְ יִרים ּתָ יר ַהּשִׁ א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ . ּא ִעָלָאהְּוִאיּנון ְרִתיָכ. ה''ַאֲהָב. ּ
ִלימו ְדֹכָלא ְּוִאיּנון ַחְברוָתא וְדֵבקוָתא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּרוִחין ִאיּנון' ד. ִּאֵלין ַאְתָוון ָלא . ּ ְייֵפי ּגוָפא ּבְ ְּוִאיּנון רוִחין ִדְרִחימו ְוֶחְדָוה ְדָכל ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ַלל יָקה' ד. ֲּעִציבו ּכְ ְנׁשִ ּרוִחין ִאיּנון ּבִ ִליל, ּ ל ַחד ְוַחד ּכָ ַחְבֵריהּכָ ְּוַכד ַהאי רוָחא . ּ ּבְ

ַאֲחָרא ִליל ּבְ ַהאי, ּכָ ִליל ּבְ ֲחָדא. ְּוַההוא ַאֲחָרא ּכָ ֵרין רוִחין ּכַ ִּאְתָעִבידו ּתְ ּוְכֵדין . ּ
יקו ַחד ְדּבִ ָרן ּבִ ִלימו, ִּמְתַחּבְ ׁשְ ע ּבִ ִּאיּנון ַאְרּבַ ָדא, ּ ָדא, ְּוַנְבִעין ָדא ּבְ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ.  

ָטןְוַכד א)א מתפרשן''נ(, ּ ִמְתַפּשְׁ ע רוִחין ַחד ִאיּבָ ּ ִאְתָעִביד ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ְּוִאיהו , ּ
ּרוָחא ֲחָדא ְדָכִליל ְמד ּ ְדָסִליק ְוָיִתיב )ב''ג ע''רכ(ַעד , ְּוָדא ָסִליק וָבַקע ְרִקיִעין. ּרוִחין' ּ

י ַחד ֵהיָכָלא ְּדִאְתְקֵרי ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה. ְלַגּבֵ יהְו, ּ ְלָיא ּבֵ ִּאיהו ֵהיָכָלא ְדָכל ְרִחימו ּתַ ּ ּ ּ .
ַער ְלַההוא ֵהיָכָלא, ְּוַהִהיא רוָחא ָהִכי ִאְקֵרי ַאֲהָבה ְּוַכד ַהאי רוָחא ָסִליק ִאּתְ ּ ,

ָרא ְלֵעיָלא   .ְּלִאְתַחּבְ
י ד, ַּאְתָוון ִאיּנון' ד  א ִדְלהֹון ַאֲהָב. ְּוִאיּנון ַאֲהָבה. ּרוִחין' ְלַגּבֵ ד . הְּוִאיּבָ ּכַ

ָדא ָרן ָדא ּבְ ְסַטר ָדא, ִּמְתַחּבְ ְסַטר ָדא ְוָדא ּבִ ַער ָדא ּבִ ִּמַיד ִאּתְ ּ ּ ', ִּמָיד ָנִפיק ה. 'א. ּ
א ר ּבְ ְרִחימו', ְוִאְתַחּבָ ְדִביקו ּבִ ִּמְתָדַבק ּבִ ּ ֵרין ַאְתָוון )א ואתערו''נ(ְּוִאְתֲעִבידו . ּ  ּתְ

ִלילו רוִחי', ה' ב, ַאֲחָרִנין ְּוִאְתּכְ יקו ִדְרִחימוּ ְדּבִ רוִחין ּבִ ּן ּבְ ּ ּ ּוַפְרִחין ִאֵלין ַאְתָוון , ּ ּ
ְייהו ַההוא רוָחא ְדָסִליק, ִּמּנַ ּּבְ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ יה ּכְ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ.  

ֵליָמא יָון ְדָאִזיל ְוָסִליק ַההוא ַאֲהָבה ׁשְ ּּכֵ ע רוִחין, ּ ָכל ִאיּנון ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ּּכְ ָּפַגע , ּ
ַח ִעין ְרִקיִעין, ּד ְמָמָנא ִעָלָאה ַרְבְרָבאּבְ ע ֵמָאה ְוִתׁשְ ִּדי ְמָמָנא ַעל ֶאֶלף וְתׁשַ ְּוִאיהו , ּ
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ְּמָמָנא ַעל ְנִגידו ִדְתֵליָסר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ ְּדַנְגָדא ֵמָרָזא ְדַטָלא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ּ .
ים ְּוַההוא ְנִגידו ִאְתְקֵרי ַמִים ַרּבִ י. ּ יהּכֵ ְרָיין ָקִאים ְלַגּבֵ י ַההוא ַרב ַמׁשְ ָּון ְדָפַגע ְלַגּבֵ ּ ּ ,

ָבא ֵליה י ֵהיָכל ַאֲהָב, ְּוָלא ָיִכיל ְלַאְעּכָ הו ַעד ְדָאִעיל ְלַגּבֵ ְּוַאֳעַבר ּבְ ַּעל ָדא ָאַמר . ה''ּ
ֹלֹמה ָבֵחיה, ׁשְ ִסיום ׁשְ ּּבְ ים לא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת)שיר השירים ח(, ּ ּ ַמִים ַרּבִ .  ָהַאֲהָבהּ

ים ִּאֵלין ַמִים ִעָלִאין ְדַנְגִדין ּגֹו : ַמִים ַרּבִ ּ ּ ּ ַטָלא ִעָלָאה)א מגו''ס(ּ ְטפוָה. ּ ּוְנָהרֹות ָלא ִיׁשְ ּ :
ִּאֵלין ִאיּנון ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ ֵליַסר, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ַּההוא ְמָמָנא ִאיהו ַמְלָאָכא . ּ ּ

ִליַח ִמן ֳקָדם ְיָי ְתִרין ְלָמאֵריה', ְּדׁשָ יר ּכִ ְרָיין ְדָקׁשִ ְּוָדא ִאיהו ַרב ַמּשִׁ ּ ָרָזא , ּ
ְּמַעֵטר ִעְטִרין ְלָמאֵריה, ל''ַאְכָתִריֵא ָקא, ּ ִליָפא ְמֻחּקָ ָמא ּגְ ׁשְ ה ָיה ְצָבאֹות, ּבִ יָון . ְּיהֹוָ ּכֵ

י ֵהיָכל  יִקין ִעָלִאיןִּאְתַער ְרִחימו,  ַאֲהָבה)א דאזיל וסליק ההוא''נ(ְּדָאִעיל ְלַגּבֵ ּ ְדְנׁשִ ּ ,
יב ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)בראשית כט(, ִּדְכּתִ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ַוִיּשַׁ יִקין ִדְרִחימו ִעָלָאה ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ְנׁשִ ּ ּ ,

ירוָתא ְדִאְתֲערו ְדָכל ְרִחימו יִקין ׁשֵ ְּוִאיּנון ְנׁשִ ּ ּ ּ ּ וָרא ִדְלֵעיָלא, ּ קוָתא ְוִקּשׁ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ִגין. ּ  ּוּבְ
ֵקִני יָרָתא ָדא ִאיהו ִיּשָׁ א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ך ׁשֵ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְ.  

ֵקִני ַּההוא ְדָסִתים ּגֹו ְסִתימו ִעָלָאה. ַמאן ִיּשָׁ ּ ּ יָמא. ּ יה , ְוִאי ּתֵ ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּבֵ ּ
א יק ְלַתּתָ יִקין ְוָנׁשִ ְלָיין ְנׁשִ א ֲחֵזי. ּתַ ֵּלית ַמאן ְדָיַדע ֵליה, ִמיןְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתי, ּתָ ּ ,

יה ְנִהירו ַחד ָדִקיק ָסִתים ֵלי ִמּנֵ ְּוִאיהו ּגַ ּ ּ ִביל ָדִקיק , ּּ ַחד ׁשְ ר ּבְ ֵלי ּבַ ְּדָלא ִאְתּגְ ּ
ֵויה ט ִמּגַ ְּדִאְתָפּשַׁ ְּוִאיהו ְנִהירו ְדָנִהיר ְלֹכָלא, ּּ ּ ּ ֲערו ְדָכל ָרִזין ִעָלִאין. ּ ְּוָדא ִאּתְ ּ ְּוִאיהו . ּ

ְלָיא, ְלִזְמִנין ָסִתים. ָסִתים ַלל. ְלִזְמִנין ִאְתּגַ ְלָיא ּכְ ב ְדָלא ִאְתּגַ ֲערו . ְּוַאף ַעל ּגַ ְּוִאּתְ
ְלָיין יה ּתַ יִקין ּבֵ ִּדְסִליקו ְדְנׁשִ ּ ּ ּוִמּגֹו ְדִאיהו ָסִתים. ּ ּ ֹאַרח ָסִתים , ּ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ּׁשֵ ּ ּ

  .ִּאיהו

  א''ז ע''דף קמ
יה ּתַ ֵעי ַיֲעֹקב ָהָכאְּוִאי ּבֵ יִקין, ְלָיין ַמה ּבָ ְלָיין ְנׁשִ יה ּתַ ְּדָהא ּבֵ ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי . ּ ּ

ֵקִני. ּהוא ַּההוא ְדָסִתים ְלֵעיָלא, ִיּשָׁ ּ ה. ּ ַההוא ְרִתיָכא ) א''ז ע''דף קמ(. ּוְבּמָ  )א בוצינא''נ(ּּבְ
יה, ִּעָלָאה ָרן ּבֵ ְלָיין וִמְתַחּבְ ְווִנין ּתַ ְּדָכל ּגַ ּ ָמה ְדַאְמִריָנן. ְּוַהאי ִאיהו ַיֲעֹקב. ּ , ּּכְ

ְבָרא ִדיֵליה הוא א ּבִ ַמְלּכָ ָקא ּבְ ְּדֵביקוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ִתיב . ּ  )שיר השירים א(ְּוַעל ָדא ּכְ
יקֹות ִפיהו ׁשִ ִּמּנְ ּ.  

י טֹוִבים דֹוֶדיך ָּכִ א, ּ ְמׁשָ י ׁשִ ְּדַאְנִהיר ָלה ְלִסיֲהָרא, ַּאְהָדר ְלַגּבֵ ֹּו ְנִהירו ְדִאיּנון ִמּג, ּ ּ ּ
ּּבוִציִנין ִעָלִאין ְּוִאיהו ָנִטיל ְנהֹוָרא ְדֻכְלהו, ּ ּ ְּוִאיּנון ּבוִציִנין . ְוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא, ּּ א ''נ(ּ

ְּוִאיהו ָנִטיל ְנהֹוָרא ְדֻכְלהו, ּ ִעָלִאין)נשיקין ּ ְּוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ְוִאיּנון ּבוִציִנין , ּּ ּ
ְּדִמְזַדְווִגי ּ יהּ ֵּמַההוא ַיִין ְדִמְנְטָרא, ָּהָדר ְוָאַמר ִמָיִין. ֵמָאן ֲאָתר ַנֲהִרין, ּן ּבֵ ֵּמַההוא ַיִין , ּ

ְּדִאיהו ֶחְדָוה ְדָכל ֶחְדָוון ּ ּוַמאן ִאיהו ַההוא ַיִין. ּ ּ ְּדָיִהיב ַחִיין ְוֶחְדָוה ְלֹכָלא, ּ ּ ָּדא ֱאלִהים . ּ
ְּדָיִהיב ַחִיין ְוֶחְדָו, ַיִין, ַּחִיים   .ּה ְלֹכָלאּ
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ּּתו ִמָיִין ָמא ְדִאְקֵרי יִדֹוִ, ּ ֵּמַההוא ׁשְ ָּדא ִאיהו ַיִין ְדֶחְדָוה ִדְרִחימו ְדַרֲחֵמי, ד''ּ ּ ּ ּ ּ ּוִמן , ּ
ְלהו ְנִהיִרין ְוַחָדאן, ָּדא ּּכֻ ּ יה. ּ ֵריׁשֵ יקו ֵליה ּבְ ָּאתו ַחְבַרָייא ְוָנׁשִ ּ ּ כד מטו לגבי דרבי (. ּּ

  )שמעון סדרו מילין קמיה
ָכ ְמעֹוןּבָ י ׁשִ א , ְוָאַמר, ה ַרּבִ ׁשָ ּכְ א ִעָלָאה ָקא ְמַכׁשְ ָּיַדְעָנא ַוַדאי ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ א ''ד(ּ

כו)מנצצא ָאה ָדָרא ָדא, ּ ּבְ ַּזּכָ ָדָרא ָדא, ּ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ּכְ א , ּ ַּעד ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
יָחא יקו. ְמׁשִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאְתַהְדַרת ְלַעּתִ ּ ָעְל. ָתָהאּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ָּמא ֵדין ּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
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 ] בשנה144יום [סדר הלימוד ליום כו שבט 
ם)שמות כה( ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ּ ְוֹזאת ַהּתְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ ַהאי ְקָרא , ַרּבִ

ּאוְקמוָה ַמר, ּ ְּוָרִזין ִדיֵליה ָהא ִאּתְ ָיין , ּ ָרָזא ִדְקָרא ָהִכי אֹוִליְפָנא)פשטא(ֲאָבל . ּ ְוַקׁשְ
ָיין ֲאַהְדֵדי, ְקָרֵאי א ַקׁשְ ָרָזא ִדְלַתּתָ ְּדִאי ִאיּנון ּבְ ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאיּנון . ּ ְּוִאי ּבְ ּּ

ְנִהירו ִפיר)אלא הכי הוא(. ּּבִ רוָמה ׁשַ ָרֵאל ְוִיְקחו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּ ַדּבֵ ּ ּ ְקחו ֶאת . ּ ּּתִ
ָיא רוָמִתי ַקׁשְ ָיא ְוָדא . ּּתְ ם ַקׁשְ ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ְּוֹזאת ַהּתְ ּ , ּ ּכָֹלא)א ודאי''ס(ּ

ֲחָדא א ּכַ   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ֶּאָלא ָהִכי ִאיהו רוָמה, ּ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ָרֵאל. ַמאן. ּ ֵני ִיׂשְ ל ִאיׁש. ּבְ ִּאֵלין : ֵמֵאת ּכָ

רוָמה, ִּאין ְלֵעיָלאַּמְלָאִכין ִעָל ִגין ְדַעֵליהֹון ִאיִהי ּתְ ּּבְ ַּאָרמוָתא ְדִאיּנון ָאִרימו ָלה , ּ ּ ּ ּ ּ
ִדיר א ִעָלָאה ְדָהא ִאיּנון ַסְלִקין ָלה ּתָ י ַמְלּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ּּתָ ּ ּּ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ ְוַכד . ְּלַגּבֵ

ִאין ָרֵאל ַזּכָ ְיי, ִיׂשְ ִּאיּנון ַנְטִלין ָלה ִמּנַ א, ּהוּ ין ָלה ְלַתּתָ ֵמֵאת , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַנְחּתִ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּּכָ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ע ְדָאִרימו ָלה ְלֵעיָלא. ּ ִּאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ְּדַההוא ֵלב . ּ ּ

הו רוָמה. ִּאְתְרֵעי ּבְ   .ִּאיִהי ַזְקָפא ָעַלְייהו. ְּוַהִהיא ּתְ
ב ְד ִּאיִהי ַקָייָמא ָעַלְייהוְּוַאף ַעל ּגַ ְייהו, ּ ּבַ ּוַמְנָחא ַעל ּגַ ְקחו. ּ ְייהו : ּּתִ ְסבון ָלה ִמּנַ ּּתִ ּ ּ
א ָהא ְלַתּתָ ִזְמָנא ָדא. ּוְבַמה. ְלַנְחּתָ ָראן, ּּבְ ִאיּנון עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ְצלֹוִתין וְבָבעוִתין, ּ ּּבִ ּ ,

ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְּלֶמְעּבַ ַההוא ִזְמ. ּ ַגְווָנא , ָנאּּבְ א ּכְ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ְלַתּתָ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ
ִּדְלֵעיָלא ִאיּנון פוְלָחִנין , ּ ּּבְ א ַההוא ַאָרמוָתא.)אחרנין(ּּ ָכאן ְלַתּתָ ְווִנין ַאְמׁשְ ּ ְוִאיּנון ּגַ ּ ּ ,

א ְווִנין ִדְלַתּתָ ְווִנין ִדְלֵעיָלא, ְּוַנְצָחן ּגַ ְּלִאינון ּגַ ּ ִכי, ּ ְווִנין ִאֵליןּוַמׁשְ ִלְגָווִנין , ּן לֹון ּגַ
ִאֵלין, ִּעָלִאין ְּוַעְייִלין ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתָעִבידו ִאֵלין ּגוָפא ְלִאֵלין, ּ ּּ ם , ּ ְקחו ֵמִאּתָ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ
ִתיב   .ּכְ

ְבִריֵאל ּגַ ִליל ּבְ ְבִרי, ָּזָהב ְלֵעיָלא, ָּזָהב ְדִאְתּכְ א''ּגַ ְבָעה ִזיֵני ְוׁשִ. ֵּאל ָנִטיל ֵליה ְלַתּתָ
א ִמן ָדא אן ְלַתּתָ ָּזָהב ִאְתָפְרׁשָ א, ָּוֶכֶסף ְלֵעיָלא. ּ ִמיָכֵאל ְלַתּתָ ִליל ּבְ ְרָיא ָדא , ְוִאְתּכְ ְּוׁשַ

ת ְלֵעיָלא. ַּעל ָדא ּוְנֹחׁשֶ ָרָזא ֲחָדא ַקְייִמין , ְוָנְפָקא ִמן ָזָהב, ּ א ּבְ ִגין ְדָזָהב ְוֶאּשָׁ ּּבְ
א ַאִפ, ְוַאְזִלין תֶּאּשָׁ ְקָפא ָדא. יק ְנֹחׁשֶ ּוֵמֵחיָלא ְוּתֻ ְדָרן , ּּ ים )א אתערון''נ(ִאְתּבַ  ְנָחׁשִ

א ָרִפים ְדַנְפֵקי ֵמֶאּשָׁ אוִרי, ְּוַעל ָדא. ּׂשְ ִליל ּבְ א ְוִאְתּכְ ֶאּשָׁ ת ִאיהו סוָמָקא ּכְ ְּנֹחׁשֶ ּ ֵאל ''ּ
י ָדא)ל''א נוריא''נ( ּ ְוִאְתָעִביד ָדא ּגוָפא ְלַגּבֵ ּ ּ.  

  ב''ז ע''דף קמ
ָדא וְבָדא ְרָיא ּבְ ּוְתֵכֶלת ׁשַ ת וַבָזָהב, ּ ֹחׁשֶ ּנְ ּּבַ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ף ּבִ ּקַ ּוְבִגין ְדִאְתּתָ ֵכֶלת . ּ ּתְ

יָפא ּקִ ְלָטא , ִּאיהו ּתַ ְרְסָייא ְדִדיָנא , ּ ָעֵליה ְלַחִיין)א''ב ע''קנ(ְּוֵלית ַמאן ְדׁשַ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּּ
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י ּקִ יה ִדיָנא ּתַ ְרָיא ּבֵ ְּלׁשַ יב''ו א''ל ב''ו א''ְּוָדא ִאיהו ב, ָפאּ  ְוֵאל )תהלים ז(, ּל ִדְכּתִ
ָכל יֹום ֵליָמָתא. זֹוֵעם ּבְ א ׁשְ ִתיוְבּתָ א ּבְ ִני ָנׁשָ  )א''י ע''ר, ב''ס ע''ר(, ְּוַכד ִאְתַהְדָרן ּבְ

ֵמיה ְרָפֵא ִּאְתַהָדר ׁשְ ְּדָהא ַאְסָווָתא ִאְזָדַמן ְלהו ֵמַההוא ִדיָנא , ל''ּ ּ ּ ּ ) ב''ז ע''קמדף (ּ

ָיא   .ַקׁשְ
ָמן ֲחָדא, ָּדא ָזָהב ָוֶכֶסף: ְוַאְרּגָ ִלילו , ְּדִאְתַהְדָרן ְלַאְכְלָלא ּכַ ִּמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ִאְתּכְ

ָּדא ִעם ָדא ָדא, ּ ְלָבאן ָדא ּבְ ְּמׁשֻ ִתיב. ּ ְמרֹוָמיו)איוב כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ לֹום ּבִ ה ׁשָ .  עֹוׂשֶ
ּוְבִגין ְדִאיּנון ְמׁשֻ ּ ָדאּ ְּלָבאן ָדא ּבְ ִּאְתָעִבידו ּגוָפא ַחד, ּ ּ.  

ִני ְלֵעיָלא אוִריֵא, ְּותֹוַלַעת ׁשָ ִליל ּבְ ִמְלַקְדִמין''ְּוִאְתּכְ ּל ּכְ ֵכֶלת, ּ , ְּלֶמהֵוי ֲאִחידו ּגֹו ּתְ
ָמן ׁש ִאיהו ְלֵעיָלא. ּוְבגֹו ַאְרּגָ ְּוׁשֵ ָרָזא ִדְרָפֵאל, ּ ִמְלַקְדִמין ּבְ ִליל ּכְ ְּוִאְתּכְ ּ ְלִאְתַאֲחָדא , ּ
ֶסף וַבָזָהב ּכֶ ּּבַ ּ.  
ַּעּמוִדין ְלֵעיָלא' ָּרָזא ְדז, ַעד ָהָכא א' ּגֹו ז, ּ ַּעּמוִדים ִדְלַתּתָ ְּקִליָפה ּגֹו ְקִליָפה. ּ ּ ,

ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדָהא ִאֵלין ז: ְּוִעִזים. ִּלְנטוָרא ְּוָדא ִאיהו ְקִליָפה , מֹוָחא ְלמֹוָחא', ּ ּ
ִריִסין, ּ ְועֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים)שמות כה(. ְלמֹוָחא ִּאֵלין ִאיּנון ָמאֵרי ּתְ ַעְייִנין , ּ

ִטיִסין ְדנוָרא ְּמַלֲהִטין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַלִפיֵדי ֵאׁש)דניאל י(, ּכְ ְּוִאְקרון . ּ ְוֵעיָניו ּכְ
גֹו ְקִליָפה ים)שמות כה(. ְרִקיִעין ְלַבר ּבְ ָחׁשִ ִסְטָרא ִּאֵלין ִא,  ְועֹורֹות ּתְ ּיּנון ְלגֹו ּבְ

א ה, ַּקִדיׁשָ ְקדוׁשָ ָמה . ְוָלא ִאְתַאֲחָדן, ְּוִאְתַאֲחָדן ּבִ ּ ְדַאָמָרן ְדַאְבָרָהם ָהא )א''ט ע''קל(ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַחׁש ּכְ ִאיְנתו ַאֲחָרא ּתַ ַחׁש ְוִאֵלין ִאיּנון )'ט א''קל(ּאֹוִליד ּבְ ּ ְוֶאת ּתַ ּ

ָמֵעאל  ִאיָמא ְדִיׁשְ א ּבְ ו ֲהִכי ָנֵמי ִאית ַדְרּגָ ֵעׂשָ א ּבְ ָמה ְדִאית ַדְרּגָ ָמֵעאל ְדּכְ ֲּאחוהֹון ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָמֶעאל ִיׁשְ ת ְדָהא ְנהֹוָרא . ּבְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם ַקֲאּתָ ַחׁש וִמּסִ ָמֵעאל אֹוִלידת ְלּתָ ִּאיָמא ְדִיׁשְ
ֲעָתא ְדָנַפק ְנהֹוִר'' מצפ)'ב ב''ויקרא רצ(ַקְדָמָאה  ׁשַ ָסם . ין ְלָכל ִסְטִריןּץ ּבְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ

ִניז ֵליה  ִריך הוא וְלָמאן ּגָ א ּבְ ִניז ֵליה קוְדׁשָ ַּההוא ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ּגָ ּ ּ ּ ּ  )'א ב''שם צ(ְּ
ְּלַצִדיַקָייא ּוָמאן ִאיּנון. ּ ין . ּ ַההוא ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ִאיּבִ ד ּבְ ִגין ְלֶמְעּבָ ַּצִדיק ְוֶצֶדק ּבְ ּ

ין ִדְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא. אְלָעְלָמ ְּוִאיּנון ִאיּבִ ָרה ָעְבדו . ּ א ''ס(ְּדָהא ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ין ִדְכִתיב )ואברהם ושרה מההוא נהורא עבדו ין ְוַנְפׁשִ ר )ב''בראשית י(ּ ִאיּבִ ֶפׁש ֲאׁשֶ  ְוֶאת ַהּנֶ
ָחָרן ִסְטָרא ִדְקדו. ֲּעׂשו ּבְ ן ּבְ ָמה ְדָעְבדו ַנְפׁשָ ּוּכְ ּ ּ ה ֲהִכי ּ  ָנֵמי ֲעָבד ֶנֶפׁש )'ח א''שלח קס(ׁשָ

ָכחו  ּתְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאׁשְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְלָמֵלא ַההוא ִאְתָערו ְדִאְתָער ַאְבָרָהם ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ָלל ָעְלָמא ּכְ ִטים)שמות כה(. ִּגיוִרין ּבְ ָרִפים עֹוְמִדי, ּ ַוֲעֵצי ׁשִ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ׂשְ , םּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַעל לֹו)ישעיה ו(ּכְ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ַעל לֹו.  ׂשְ ַעל ְלַהִהיא . ַמאי ִמּמַ ִמּמַ
יָמא. ְקִליָפה ַמר, ְוִאי ּתֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ַּהאי ְקָרא ּבְ ַמר , ְּ  )ישעיה ו(ְוָהא ִאּתְ

ַגְווָנא ָדא , ֶּאת ַדְייָקא', ָוֶאְרֶאה ֶאת ְיָי ַהאי ְקָראּּכְ יב ּבְ יב, ִּדְכּתִ  )ישעיה ו(, ִּדְכּתִ
ָגָאה ַהִהיא ְקִליָפה, ְּוׁשוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל ֶּאת ַדְייָקא ְלַאּסְ יָון ְדָאַמר ָרָזא . ּ ּּכֵ

ְּדַהִהיא ְקִליָפה ַעל לֹו, ּ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ִתיב ׂשְ ַעל ְלַהִהיא ְקִליָפה, ּכְ  )שמות כה(. ִּמּמַ
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ֶמ אֹורׁשֶ ח ְרבות ִעָלָאה, ן ַלּמָ ָּדא ְמׁשַ ּ ְּדַאְתָיא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ֶמן ִאיּנון. ּ ֵרין ׁשֶ ְּוִאיּנון . ּּתְ
ֵרי אֹור, ּ ְלֵעיָלא)א חד''ד(, ּתְ ֶמן ַהּמָ אֹור. ְּדִאְקֵרי ׁשֶ ֶמן ַלּמָ א ְדִאְקֵרי ׁשֶ ֶמן . ְּוַחד ְלַתּתָ ׁשֶ

אֹור ִאיהו ִעָלָאה ַּהּמָ ְּדַקְייָמא ּבְ, ּ ְּוָתִדיר ַמְלָיא ְרבות , ְּוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ַּוַדאיּ
א אן, ֻקְדׁשָ ְרּכָ ן, ְּוָכל ּבוִציִנין, ְוָכל ְנהֹוִרין, ְוָכל ּבִ ּמָ ְרָכאן ְוִאְתַנֲהָרן ִמּתַ . ּּכָֹלא ִאְתּבָ

אֹור ֶמן ַלּמָ   .ְּלִזְמִנין ִאְתַמְלָיא וְלִזְמִנין ָלא, ׁשֶ
ֵניָנן, ּּתו ִתי, ָהא ּתָ דֹוִלים ְוגֹו)בראשית א(ב ּכְ ֹאֹרת ַהּגְ ִני ַהּמְ ', ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ

ב ְדָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ דֹוִלים ִאֵלין. ְּוָהִכי ִאיהו, ּ ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ : ֲּאָבל ׁשְ
אֹור ֶמן ַהּמָ אֹור, ׁשֶ ֶמן ַלּמָ ָא, ָּעְלָמא ִעָלָאה. ְוׁשֶ ּתָ א, ַּחד ְדַכר. הְוָעְלָמא ּתַ . ְּוַחד נוְקּבָ

ֲחָדא א ַאְתָיין ּכַ ְּוָכל ִזְמָנא ִדְדכוָרא ְונוְקּבָ ּ ְרַווְייהו ַקְרָיין )א''ט ע''בראשית מ(, ּ ּ ּתַ
ָנא ִדְדכוָרא ִליׁשְ ּּבְ דֹול. ּ ּוְבִגין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ּגָ ּ ר , ּ ָאה ְדִאְתַחּבָ ּתָ ִגיֵניה ָעְלָמא ּתַ ּּבְ ּ

ֲהֵד ְכָלָלאּבַ דֹול, ּיה ּבִ   .ִאְקֵרי ּגָ

  א''ח ע''דף קמ
יָון ְדִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא ּּכֵ ּ ְפַרט, ּּ רו ּבִ ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ִּאְדּכָ ל ַחד ְוַחד ּכַ ָּדא ִאְקֵרי . ּּכָ

דֹול ך ָאְמרו ַקְדָמֵאי. ְוָדא ִאְקֵרי ָקָטן, ּגָ ִגין ּכָ ּוּבְ ר ָנׁש ַזְנָבא ְלַאְר, ְּ , ָיָווָתאְּדִליֱהֵוי ּבַ
א ְלׁשוָעַלָיא ְּדַכד ִאיהו ַקְייָמא ּגֹו ַאְרְיָווָתא. ְּוָלא ֵריׁשָ ְכָלָלא , ּ ִּאְקֵרי ּכָֹלא ּבִ

ַּזְנָבא ְדַאְרָיא ַאְרָיא ִאיהו. ְּדַאְרָיָווָתא ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ גֹו ׁשוָעִלים. ּ ֲּאִפילו ִאיהו , ְּוִאי ּבְ ּ ּ
א) א''ח ע''דף קמ( א ְד. ֵריׁשָ ּׁשוָעל ׁשוָעל ִאיהוֵּריׁשָ ּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ   .ְּוׁשוָעל ִאְקֵרי, ּ

ֲחָדא, ְּוָרָזא ָדא ַהאי ְקָרא ד ַיְתִבין ּכַ ַקְדִמיָתא ּכַ דֹוִלים , ְּדָהא ּבְ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ׁשְ
י ְדִעָלָאה, ִּאְתְקרון ב ְדָדא ַזְנָבא ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ יָון ְדָדא ִאְתְפַרׁש ֵמ. ּּ ּּכֵ ְבָיכֹול , ִּעָלָאהּ ּכִ

א ְלׁשוָעִלים ֵדין ִאְקֵרי ָקָטן, ְּלֶמהֵוי ֵריׁשָ אֹור. ּכְ ֶמן ַהּמָ ְּדָלא ָפִסיק , ְּוַעל ָרָזא ָדא ׁשֶ ּ
יָמָמא, ְלָעְלִמין ַלט ּבִ ְסִליקו ִעָלָאה ְלִמׁשְ ְּוַקְייָמא ּבִ ּ אֹור ָפִסיק. ּ ֶמן ַלּמָ , ְוִאְקֵרי ָקָטן, ּׁשֶ

ֵליְל ְלָטא ּבְ   .ָיאְוׁשָ
ֶמן וְקֹטֶרת ְּוָחֵמׁש ּבוְסִמין ִאיּנון ְלגֹו ׁשֶ ּ ִרין ְוֹכָלא , ּ ב ְדִאיִהי ַחד ִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ָנא. ' ַאְבֵני ׂשַֹהם ְוגֹו)שמות כה(. ַחד ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ֵליַסר ִאיּנון ְוִאיּנון ּתִ ל ָהֵני ּתְ ּּכָ ּ ּ ּ.  
ְבָעה ִזיִני ָזָהב ִאיּנוןָזָה, ְּוָאֲהַדְרָנא ְלִמֵלי ַקְדָמֵאי ַמר ְדׁשִ ּב ָהא ִאּתְ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ

ְּדָזָהב ִאיהו ִדיָנא ּ יה, ְּוֶכֶסף ִאיהו ַרֲחֵמי, ּ ָלק ָזָהב ְלֵעיָלא ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ּ ְּדַוַדאי , ָלאו ָהִכי. ּ ּ
יר ִאיהו ַעל ּכָֹלא ָּזָהב ָסִליק ַיּתִ ֹאַרח ְסָתם ִאיהו, ּ , ּא ָזָהב ִעָלָאהְוָד, ֲּאָבל ָזָהב ּבְ

ל ִאיּנון ִזיִני ָזָהב ִביָעָאה ִמּכָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְּוָדא ִאיהו ָזָהב ְדָנִהיר ְוָנִציץ ְלַעְייִנין, ּ ְוָדא , ּ
ִּאיהו ְדַכד ָנִפיק ְלָעְלָמא ק ֵליה)ג נפיק''א ל''ד(, ּ ּ ַמאן ְדִאְדּבַ ַגֵויה, ּ ָּטִמיר ֵליה ּבְ ּ ּ ,

ן ַנְפֵקי ְוִאְתַמּשְׁ ּמָ ל ִזיִני ָזָהבּוִמּתַ ד ִאיהו . ַּמאן ְדִאְקֵרי ָזָהב, ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ָזָהב. ָכן ּכָ ּּכַ
ְנִהירו יָקר ְדִחילו, ּּבִ ָלק ּבִ ְּוִאְסּתַ ּ ֶחְדָוה ִעָלָאה, ּ ְּוִאיהו ּבְ ֵאי, ּ ְּוַכד ִאיהו . ְלֶמחֵדי ְלַתּתָ
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ִדיָנא ון, ּבְ ֵני ֵמַההוא ּגֹוָ ּתַ ד ִאׁשְ ְכָל, ּּכַ ּא אוָכם ְוסוָמקְלָגֶוון ּתִ ִדיָנא , ּ ֵדין ִאיהו ּבְ ּּכְ
יָפא ּקִ ֶחְדָוה ִאיהו, ֲאָבל ָזָהב. ּתַ ּוִבְסִליקו ִדְדִחילו ְדֶחְדָוה ַקְייָמא, ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְבִאְתָערוָתא , ּ ּ
  .ְּדֶחְדָוה

א א ִעָלָאה ָזָהב ִאיהו, ָּרָזא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָוֶכֶסף ְלַתּתָ ְּדָהא ֵריׁשָ י, ּּ דניאל (, בִּדְכּתִ

א ְדַדֲהָבא)ב ּ ַאְנּתְ הוא ֵריׁשָ א)דניאל ב(. ּ ּ ַחדֹוִהי וְדָרעֹוִהי ִדי ְכַסף ְלַתּתָ א ואימתי ''נ(. ּ

ֶסף)'אישתלים כסף כד אתכליל וכו ִלים ּכֶ ּתְ ָזָהב,  ְוַכד ִאׁשְ ִליל ּבַ ֵדין ִאְתּכְ ְּוָרָזא ָדא , ּּכְ
ִכיֹות ּכָ)משלי כה( ׂשְ ּמַ פוֵחי ָזָהב ּבְ ּ ּתַ ּ ַכח ְדֶכֶסף ִאְתַהָדר ְלָזָהב. ֶסףּ ּתְ ִּאׁשְ ִלים , ּ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ

  .ִּזיֵני ָזָהב ִאיּנון' ּ ְוַעל ָדא ז)א אלים אריה''נ(. ַּאְתֵריה
ת ָנְפָקא ִמָזָהב ּוְנֹחׁשֶ ֵני ְלִגְרעֹוָנא, ּ ּתָ ָמאָלא, ְוִאׁשְ ּוְתֵכֶלת ַיְרָכא . ְּדרֹוָעא ׂשְ

ָמאָלא ָמאָלא, ַיְרָכא ְיִמיָנא, ִניְותֹוַלַעת ׁשָ. ׂשְ ׂשְ ִליל ּבִ ׁש. ְוִאְתּכְ ָּדא ָנָהר ְדָנִגיד , ְוׁשֵ ּ
ית ִסְטִרין, ְוָנִפיק ל ׁשִ ְּדִאיהו ָנִטיל ּכָ א. ּ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַמר, ּּכְ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ.  

ַבע ְדיֹוֵבל ִמיָטה' ְּוִאיּנון ז, ָּהא ָהָכא ׁשֶ ִּדׁשְ ב. ּ יתְוַאף ַעל ּגַ ּ ְדִאיּנון ׁשִ ִּאיּנון , ּ
ֵליַסר ִביָעָאה, ּתְ ׁשְ א ָעַלְייהו, ּבִ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ֵליַסר, ּ ל ּגוָפא . ָהא ּתְ א ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ִּריׁשָ ּּ
א ְייֵפי ּגוָפא, ְלַתּתָ ל ׁשַ א ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ֵּריׁשָ ין ַהאי ְלַהאי. ִּאיהו ָזָהב, ּּ ָזָהב . ַמה ּבֵ
ָרָזא ְסִתיָמאִּאיהו, ִּעָלָאה ָמא ִדיֵליה ִאיהו ָזָהב ָסגור,  ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ָּסגור ְוָסתום ִמּכָֹלא. ּ ּ ְוַעל , ּ

ן ִאְקֵרי ָסגור יה, ּּכֵ ְלָטא ּבֵ ְּדִאיהו ָסגור ֵמֵעיָנא ְדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ְלָיא . ּ ִאְתּגַ ָאה ִאיהו ּבְ ּתָ ָּזָהב ּתַ ּ
יר   .)'ושמא דיליה איקרי זהב ירקרק וכו(. ַיּתִ

  )סימן י(ההשמטות השלמה מ
ָמא ִדיֵליה ִאיְקֵרי ָזָהב ְיַרְקַרק ּוׁשְ ּ ְּוָרָזא ָדא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ר ְיַרְקֹרֶקת . ּ ֶאְסּתֵ

ן ֶאְתרֹוג, ָהְיָתה ְסִתימו, ָזָהב. ְּוֹכָלא ַחד. גוֹוַ א ּבִ ָּדא ִאיהו ֵריׁשָ ב ְדִאיהו , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
י ָזָהב ִעיָל ִאְתַגְלָייא ְלַגּבֵ ָמה ּבְ ְבִריֵאל ּכְ א ְדּגָ ְרָייא ְלֵריׁשָ ָכא ְוׁשַ ָּאה ַעד ְדִיְתָמׁשְ ּ

א כוָלא . ְּדאֹוִקיְמָנא ָכא ַההוא ָרָזא ְלַתּתָ ָרָזא ִעיָלָאה ְוִאְתָמׁשְ ך ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ַגְווָנא ַחד   .ּכְ
פֶֹרת ְוגֹו יָת ּכַ ָכל ַפָר' ְּוָעׂשִ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ְמַסר ַּרּבִ ְחָנא ְדִאּתְ ּכַ א ָדא ַאׁשְ ּתַ ּׁשָ

ה יָדא ְדֹמׁשֶ ר ְתֵרין, ֲּעִביְדָתא ּבִ ִתיב. ּבָ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ יָת, ּ יָת ְוָעׂשִ ּוַבֲארֹון וַבֵאפֹוד , ְוָעׂשִ ּ
ִתיב ְּוָעׁשֹו ְוָעׁשֹו, ּכְ יָת, ּ ִתיב ְוָעׂשִ ֲארֹון ָלא. ְוָלא ּכְ ִגין ְדֲארֹון ָכִלי, ַמאי ַטְעָמא ּבַ ל ּּבְ

יה ַגֵויה ְלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ ה ּבְ ֵּליה ְלֹמׁשֶ ּ ּ ִפירו ִדיֵליה , ּּ ְּוִאְצְטִריך ָאֳחָרִנין ְלַתְקָנא ִתּקוָנא ְוׁשַ ּ ּ ּּ ְ

יה ְּלֵמיָעל ֵליה ְלַגּבֵ ֵאפֹוד ָלאו ִדיֵליה הוא. ּ ּּבְ ּ יה, ּ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ְּוָלא ִאיְצְטִריך ֵליה , ְּוָלא ִאׁשְ ְ

ד פ ה ְלֶמְעּבַ ְּלֹמׁשֶ ּוְלָחָנא ְדַאחֹויּ א, ּ ִביֵניה ְדַמְלּכָ א ְוַאֲהֹרן ׁשֹוׁשְ ה ִאיהו ַמְלּכָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ ּ.  
ִתיב  יָמא ְוָהא ּכְ ּתָ ֵאת ַאֲהֹרן ְוַאָפְדּתָ לֹו ְוָנַתּתָ ַעָליו )ט''שמות כ(ְוִאי ּתֵ ׁשְ ּ ְוִהְלּבָ

ה ִויָקָר ְמָת ַעָליו ַהא ּכוֵלי ַהאי פוְלָחָנא ְדֹמׁשֶ ְּוׂשָ ּ ּ ּּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּא ְדֲאַהֹרן ִאיהוּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ָעא פוְלָחָנא ְדֲאַהֹרן ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ה ִאיהו ְדָהא קוְדׁשָ ְּיָקָרא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ֶּאָלא ַעל ְיָדא , ְ
ה א. ְּדֹמׁשֶ ה, ְוַאֲהֹרן ָלא ָיִכיל ְלִאְתַקְדׁשָ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ְוְבֹכָלא ִאיְצְטִריך ַאֲהֹרן . ּ ּ ּ

הְּל ה ִאיהו, ֹמׁשֶ ְּוָכל ַהאי ְיָקָרא ְדֹמׁשֶ פֶֹרת. ּ יָת ּכַ   .ְּוָעׂשִ
א ֲחֵזי א ָדא, ּתָ ּתַ ַפָרׁשָ ִתיב ּבְ ן, ּּכְ ּמָ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ִאינון ֵחיִלין ְדּתַ ּעֹוָבָדא ְדׁשָ ּ ּ ,

עֹוָבֵדי ָנא ֶאָלא ּכְ ּכְ ד ַמׁשְ יד ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ָלא ַפּקִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ְּ  ּשָׁ
ָדא ָרא ָדא ּבְ ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלא וְלִאְתַחּבְ ְּלֶמהֵוי ּכְ ּ ּ ָמָתא ְוגוָפא , ּּ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ּּכְ ּ

  .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד
ָרא ְוגֹו ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ית ַהא אֹוְקמוָה. 'ּכְ ֵראׁשִ פֹוְרָתא , ּּבְ ֲּאָבל ָרָזא ְדעֹוָבָדא ְדּכַ ּ ּ

ָלא ְדמטטרוָה ְלׁשְ ְרִמיזו ִדְלֵעיָלא ׁשַ ָּכא ּבִ ּ א ''ּ ָנא ְלַאָרָמא ַאְרמות קוְדׁשָ ּכְ יָזא ְדַמׁשְ ּנִ ּן ּגְ ּ ּ
א ית. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵראׁשִ ָחא ֵמָרָזא , ּבְ ַתּכְ יָזא ְטִמיָרא ְדִאׁשְ ּנִ פֹוָרָתא ּגְ יָתא ִעיָלָאה ּכַ ֵּראּשִׁ ּ

א  ִּדְנקוָדה ְדֵריׁשָ ְּוִאְתְפָרס ְפִריסו ִעיָלָאה ְלִאְתָנַהָרא , ּו ִעיָלָאה ְטִמיר)טמירא(ּ ּ ּ
פֹוְרָתא )לאתטהרא( ּ ּגֹו ְטִהירו ְטִמיָרא ּגֹו ַהאי ּכַ ַתא '' ְמַטְטרֹו)ן''מיטטרו(ּ ן ְדִאְתַאֲחָדא ִמּתַ

ַכח ְנִהירו ְד ּתְ ָטא ּגֹו ַאְרָעא ֲהָוה ִאׁשְ קוׁשְ ְּלֵעיָלא ִמּגֹו ְדִחילו ְדַאְזָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָאִביד ָאָדם ּ
א ְדֵעֶדן, ַקְדָמָאה ִגְנּתָ ְּוִאְתָטָמר ַההוא ְנִהירו ּבְ ּ.  

יה דוְכּתֵ ָבא ּבְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא ָלא ִאְתָייׁשְ ּ ל ִסְטִרין . ּ ִלים ִמּכָ ּתְ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ִאׁשְ
ַרע א ֲהָוה ּגָ ִלימו ִדְלַתּתָ ּׁשְ חֹוָבה ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ּ ְּדָהא ִאְתֲאִביד ּבְ אָנ, ּ , ַחת ְלַתּתָ
א ְנּתָ א, ִאְתָטָמר ּגֹו ִאיָלֵני ּגִ ְנּתָ ָכל ִסְטֵרי ּגִ ן ּבְ ּמָ ט ּתַ ן , ִּאְתְפׁשָ ְַעד ְדִאְתְיִליד ֲחנֹוך ּבֶ ּ

ַכח ָסמוך ְלִגְנָתא. ֶיֶרד ּתְ יָון ְדִאְתְיִליד ֲהָוה ִאׁשְ ְּכֵ ּ ִריָאת ַההוא ְנִהירו ְלִאְתַנֲהָרא , ּ ּׁשָ ּ
ַגַווְייהו ְרָייא ָעֵליה ְנִהירו ִדְמָנְצָצאִאְתַרּבֵ, ּּבְ א ְוׁשַ ְרבו קוְדׁשָ ּי ּבֵ ּ ּ ּ.  

ן ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוַעְנפֹוי ְוִאְנבֹוי ְדִאיָלָנא, ֲעאל ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ּמָ ח ּתַ ּכָ ַּאׁשְ יה , ּ ָּאַרח ּבֵ
ב ּגֹו רוָחא ִדְנִהירו ְדַחֵיי ְּוִאְתַייׁשָ ּ ּ ִליָחן ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי . ּ ָּאתו ׁשְ ּאֹוִליפו ֵליה ָחְכָמָתא ּ ּ

ַּיָהבו ֵליה ֵסֶפר ְדָהָוה ָטִמיר ּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִעיָלָאה יה, ּ ְוָיַדע אֹוְרחֹוי , ְּואֹוִליף ִמּנֵ
ְתֵריה ֵדל ַאּבַ ּתַ ִריך הוא ְוִאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ְ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך )בראשית ה(, ּ ְ

ַגִויה.ֵאת ָהֱאלִהים ִלים ּבְ ּתְ ּ ַעד ְדַההוא ְנִהירו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
א ִלים ְלַתּתָ ּתְ יָון ְדַההוא ְנִהירו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ָעא ְלַסְלָקא ְלדוְכֵתיה וְבִגין ְלַאֲחָזָאה ַההוא , ּ ּּבָ ּ ּ ּ

ָרָזא ַדֲחנֹוך ִלימו ּבְ ְׁשְ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ְּוַאְחמו ֵליה ְטִמיִרין ְד, יֹוָמא ַחד ֲעאל ּגֹו ּגִ אּ , ִגְנּתָ
גֹו ַחְבַרָייא ח ַההוא ֵסֶפר ְוָכל ְדָחָמא ְלָבר ְוִאיהו ָצִניַע ּבְ ְּוַאּנַ ּ ּ יׁש ַההוא . ּ ְּלָבָתר ִאְתָלּבִ

ֲהֵדיה ְלָכל ִאינון ְדָעְבדו  א ְלַאֲחָזָאה ְלֵעיָלא וְלֶמהֵוי ִכּסוָפא ּבַ ְּנִהירו ּגֹו ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמאֵריהֹון ְד ִּקְטרוָגא ּבְ ָעְלָמאּ ר ָנׁש ּבְ ֵרי ּבַ  )בראשית ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָלא ִיְתּבְ

י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ַהאי ַעְלָמא. ְּוֵאיֶננו ּכִ ַהאי ַעְלָמא, ְוֵאינֹו ּבְ ְדָקא ֲהָוה ּבְ , ְּוֵאיֶננו ּכְ
ִדיר ַהאי ִאיהו ַנַער ּתָ י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ְלִדיוְקָנא ַאֲחָרא ּבְ ּּכִ ּ ּּ.  
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ֲּחנֹוך ַלָנַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו, ְּוָרָזא ָדא אוִקיְמָנא ּ ְלהו, ְ ְּלַאְנָהָגא ָעְלִמין ּכֻ י . ּ ם ּכִ ּגַ
ה ּנָ יה ְוַאֲהַדר ָנַע, ַּיְזִקין לא ָיסור ִמּמֶ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ ִליל ִדיוְקָנא . ר''ּ ֲחנֹוך ִאְתּכְ ּּבְ ּּ ְ

ִּאיהו כֹוְרַסָייא, ְּדָעְלָמא ְטִמיָרא ּ ְדָמאֵריהּ ִדיָנא . ּ ד ַעְלָמא ּבְ ָעְלָמא ּכַ ִליָחן ּבְ ֲעִביד ׁשְ
ל ֲחָייִלין ִעָלִאין ְוָסָבא ִאיהו''ְוִאיְקֵרי ְמַטְטרֹו, ַנְפָקא ּן ִרּבֹון ַעל ּכָ ּ.  

ָבא רוְגָזא ְפִריסו . ַּנַער ֲעאל ֵמָעְלָמא ְלַעְלָמא ְוִאְתָייׁשְ ִּדיוְקָנא ָדא ִאְתֶפָרס ּבִ ּ ּּ ּ
פֹוְר ַההוא ְפִריסו ְתֵרין ִדיוְקִנין, ָתאּּכַ יה ּבְ ְּוִאְתַצְייָרן ּבֵ ּ ּ ּ ּּ א ְוַקְייָמן . ּ ַּחד ְדָכר ְוַחד נוְקּבָ ּ

ָדא ְרִחימו ְדֵביַקן ָדא ּבְ ְּתֵרין ָרְבָיין עוֵליִמין ְרִחיִמין ּבִ ּ ָרא . ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ְוָרָזא ָדא ּבְ
פֹוְרָתא ְסִתיָמָאה, ֱאֹלִהים ְּפִריסו ּכַ ּּ.  

אֵא ְדִביקו ְדַחִביבוּתָ רוִבין ַקְייָמן ּבִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְתֵרין ּכְ ּת ַהּשָׁ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ָלא . ּ ּשָׁ
ִתיב ֲחָדא. ֶּאָלא ֵאת, ּכְ רוִבין ּכַ ָאה ְתֵרין ּכְ ְטִמירו . ְּלַאְסּגָ ַּכפֶֹרת ָדא ְפִריָסא ְלגֹו ּבִ ּ ּ

ֵרין ִסְטִרין ַקְייָמן ְתֵר ְּדֵהיָכָלא וִבּתְ ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּין ִאֵליןּ ֵראׁשִ ָּרָזא ִדיֵליה , ּּבְ ּ
א א ְלַתּתָ   .ַנְחּתָ

ימו ְרׁשִ ים ּבִ ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתְרׁשִ ֵראׁשִ ַגְווָנא ְדַההוא ָרָזא ְדּבְ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ ,
פֹוְרָתא ִעיָלָאה ְרׁשִ יה ּכַ א ְוִאְתֲעִביד ִמּנֵ ימו ְלַתּתָ ַּנְפָקא ְרׁשִ ּ ָרָזא ּ יִמין ְתָלָתא ּבְ יָמא ִבְרׁשִ

ֵּמִאֵלין ְתָלָתא ָנְפקו ְתָלָתא ָאֳחָרִנין. ה''ּו ְיהֹוָ''ה ֱאלֵהינ''ְיהֹוָ ית, ּ ְּוַהְיינו . ְּוִאינון ׁשִ
ָר ית''ּבָ   .א ׁשִ

פֶֹרת ָדא ִלְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב ִּאְתְפָרס ּכַ ּ ּ ֲחָדא ְדָכר ְו, ּ רוִבין ּכַ ְּוַאִפיק ְתֵרין ּכְ ּ אּ , ּנוְקּבָ
חון ָדא ְלֳקֵבל ָדא ּכְ ּתַ ְּדִאׁשְ ָּדרֹום ִאיהו ֹראׁש. ּ ֹראׁש ְוִאיהו ְדָכר, ּ ּּכֵֹהן ּבְ ַּמֲעָרב ִאיהו . ּ

א ת ְיִחיָדה, ּנוְקּבָ ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם. ּבַ ית ַב. ַּוַדאי, ּבַ ֵראׁשִ ָרָזא ְדּבְ ְּוַהְיינו ּבְ ' ת ֹראׁש י''ּ
ּתְ פֹוְרָתא ְדָלא ִאׁשְ ּּכַ ְפִריסוּ ּמֹוַדע ַעד ְדִאְתְפָרס ּבִ ְּוַאִפיק ְתֵרין ִאֵלין, ּּ ַגְווָנא ָדא ה. ּ ' ּכְ

ת ב ת ְלַאְבָרָהם, ׁש''ת ֹרא''ְּוַעל ָדא ּבַ פֹוְרָתא ְלִאְתָפְרָסא' י. ּבַ ּּכַ ּ.  
ְפִריסו פֹון ְוִאְתְפָרס ּבִ פֹוְרָתא ִמָמֲעַרב ַלּצָ ִּאְתַהָדר ּכַ ּ ְּוִאְתַגְלָייא ְדָכר , ּ ְדִאְתַאִחיד ּ

ֵאר ְדָצפֹון א ְוִאְתֲעִביַדת ּבְ א ִאְתַטְמַרת ְלַתּתָ פֹוְרָתא ְונוְקּבָ ִסְטָרא ְדּכַ ּּבְ ּ ְוָרָזא ָדא . ּּ
ית ב ֵראׁשִ פֹוְרָתא ר' י, ׁש''ת ֵא''ּבְ ּ ְפִריסו ְדִאְתְפָרס ְוִאְתֲחֵזי ַחד ְוָלא ְתֵרין)'א י''נ(' ּּכַ ּּ ּ ,

ְפָייא  א ִאְתּכַ אְּדָהא נוְקּבָ   .ְלַתּתָ
יָמא ר א' ְוִאי ּתֵ ּּכָֹלא ַחד ְפִריסו ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ א ָדא ִמן , ּ ּמָ ָּהִכי הוא ְדָלא ַאְפִריׁש ׁשְ ּ

ּּכָֹלא ִאיהו ֱאֹלִהים, ָדא פֹוְרָתא ִמָמֲעַרב ְלִמְזָרח. ּ ְתֵרין , ִּאְתַהָדר ּכַ ַּפִריס ְפִריסו ּבִ ּ ּ
ִסְטָרא, ִסְטִרין ִסְטָרא ְדִמְזָרח וּבְ ּּבְ ִמְזָרח וַמֲעָרב. ּ ְדָמֲעַרבּ פֹוְרָתא ַקָייָמא ּבַ יָון ְדּכַ ּּכֵ ּּ ,

ְדָקא ֵיאֹות ַכח ְוִחּבוָרא ּכְ ּתְ ֵדין ֶחְדָוה ִאׁשְ ְדָקא , ּּכְ ִעיְטָרָהא ּכְ ִליַלת ּבְ ת ִאְתּכְ ְוַהאי ּבַ
ְלמוָתא, ֵיאֹות ַאׁשְ י. ְּוַקְייָמא ּבְ ֵראׁשִ ָרָזא ִדיֵליה ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ּבְ ּ ּ ָללּ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּת ּבְ ּ.  
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ְייהו, ְּוָלֳקֵבל ְתַלת ִזְמִנין ִאֵלין ָרֵאל ְתַלת ִזְמִנין ְלֵמיָחג ֲחּגָ ֶפַסח . ָּסְלִקין ִיׂשְ ּּבְ
ְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב פֹוְרָתא ּבִ ִּאְתַהָדר ּכַ ּ ַאְבָרָהם ְוִאיִהי ב, ּ ת ַקָייָמא ּבְ ת ''ּוְכֵדין ַהִהיא ּבַ

ן ַה''ֹרא ּמָ ֵּלל ְוָלאו ַהֵלל ָגמורׁש ְוּתַ ּ ְלמוָתא . ּ ַאׁשְ רוִבין ִאֵלין ָלאו ִאינון ּבְ ְּדָהא ְתֵרין ּכְ ּ ּ ּּ
ְדָקא ֵיאֹות ָמֵעאל ַנְפָקא וְמַקְטְרָגא, ּכְ ְּדָהא ִיׁשְ ָנה ַעד יֹוָמא . ּ ִמיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ

פֹון ְלַמֲעָרב פֹוְרָתא ִמּצָ ֵדין ַהאי ּבַ, ְּדֻסּכֹות ִאְתַהָדר ּכַ יה ּכְ ְפָייא ְוַקְייָמא ּבֵ ּת ִאְתּכַ
ֶחְדָוה ְוִאיהו ַב ִיְצָחק ְוָלאו ּבְ ְלמוָתא''ת ֵא''ּּבְ ַאׁשְ ּׁש ְוִאינון ָלאו ּבְ ן . ּ ּמָ ְּוַעל ָדא ֵלית ּתַ

ָלל ו ַנְפָקא וְמַקְטְרָגא, ַהֵליָלא ּכְ ְּדָהא ֵעׂשָ ּ.  
ִי יה ּבְ ִליַמת ּבֵ ּתַ ת ְוִאׁשְ סוּכֹות ַסְלָקא ַהאי ּבַ ּּבְ ָדאּ ָרן ָדא ּבְ ּוְכֵדין ַהֵלל , ְּצָחק וִמְתַחּבְ ּ

ַכח. ָּגמור ּתְ יך רוְגָזא ְוַחְברוָתא ִאׁשְ ַתּכִ ַּעד ְדִאׁשְ ּ פֹוְרָתא . ְּ בועֹות ֲעֶצֶרת ִאְתַהָדר ּכַ ׁשָ ּּבְ ּ
ָכל ִס ח ְוַחִביבו וְדֵבקוָתא ִאיהו ּבְ ּכַ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ֵדין ׁשְ ְסַטר ִמְזָרח וַמֲעָרב ּכְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ְטִרין וֶחְדָוה ּ

ֵאי יַבת ָנֶפׁש'  ּתֹוַרת ה)ט''תהלים מ(, ּוְכֵדין. ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוִבְתַלת ִזְמִנין . ְתִמיָמה ְמׁשִ
ְדָקא ֵיאֹות ִסְטָרָאה ּכְ פֹוְרָתא ִאְתַהְדַרת ּבְ ִּאֵלין ּכַ ּ ּ.  

פֶֹרת ָדא ִאְתָפְרָסא ְלֵעיָלא ּגֹו ַההוא ְנקוָדה ְטִמיָרא ּּכַ ּ ּ ְנִה, ּ ּירו ַקְדָמָאה ְדִאְתָפְרָסאּבִ ּ ּ ,
ְדֵפי  ד ִאְתַחְפָיאן ּגַ ְרָייא ַעל ַההוא ְפִריסו ַקְדָמָאה ּכַ ִלימו ְוׁשַ ׁשְ ְּלָבַתר ִאְתְפָרס ּבִ ּ ּּ ּ

פֹוֶרת רוִבים ַעל ַהאי ּכַ ּּכְ ִאְתַגְלָייא, ּ פֹוֶרת ְוָלא ְיֵהא ּבְ ִגין ְדִאְתַחְפָייא ּכַ ּּבְ פֹוֶרת . ּ ּּכַ
ִת פֶֹרת ּכְ ְּדָכד ָאֵתי ְנִהירו ִעיָלָאה, יבּּכַ ַגְדַפְייהו ְוַסְלֵקי לֹון , ּ י ּבְ ְטׁשֵ רוִבים ּבַ ִּאינון ּכְ ּ ּ ּ

יָרָתא ִמְסִגיאו ְדַההוא ֶחְדָוה ְדַההוא ְנִהירו, ְּלֵעיָלא ְּוָאְמִרין ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ .  
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 ] בשנה145יום [סדר הלימוד ליום כז שבט 
פֹו א ְוּכַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ְּרָתא ִאְתַהָדר וֵמִאינון ְתָלָתא ְוַחדּּכְ רוִבים ְיִמיָנא , ּ ֲּהוו ּכְ ּ

ֹמאָלא יה רוָחא ִדְלֵעיָלא ֵמַההוא ִסְטָרא, וׂשְ ְרָייא ּבֵ ְּיִמיָנא ׁשַ ּ ּ ָמאָלא ְדָהָוה ְלַמֲעָרב , ּּ ּוׂשְ
ָמאָלא ְסַטר ׂשְ יה ּבִ פֹוְרָתא ָקִאים ְלַגּבֵ ַאֲהְדרוָתא ְדּכַ ּּבְ ּ ְרָייא, ּּ אְוׁשַ יה רוָחא ְדנוְקּבָ ּ ּבֵ ּ ּ ּ ,

א ַחִביבו ְדַדָכר ְונוְקּבָ ָדא ּבְ ר ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ פֹוְרָתא. ּ ַאֲהְדרוָתא ְדּכַ ְּוֵכן ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּ ּ ,
ּוְלעֹוָלם ְתֵרין ִאינון א, ּ ְּדָכר ְונוְקּבָ יר. ּ ַהאי ַעְלָמא ִאינון ְתִרין ְוָלא ַיּתִ א ּבְ   .ְּלַתּתָ

פֹוְרָתאְוִאי ֵתיָמא  ּכַ ְּלֵעיָלא הֹוִאיל ְוָלא ִאיְצְטִריך ְדֵבקוָתא ּבְ ּ ְ ְֵאיך ִיְתַהָדר , ּ

פֹוְרָתא ַגְווָנא . ּּכַ ה ּכְ ק ּבָ ָדא ְוָתִדיר ִאְתַדּבַ ק ָדא ּבְ ַההוא ַאֲהְדרוָתא ִאְתַדּבַ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ּ
רוִבים ִּאינון ְלֵעיָלא ַקְייִמין ַעל ָאּתְ ְוִניָסא. ִּדּכְ י , ִּקיְמָנא ָרָזא ִדְכִתיבְּוָהא או, ּ ּפֹוְרׂשֵ

י ְכָנַפִים ְסכוִכים ֶאָלא ַעל ָאּתְ ְוִניָסא ֲהוו ַקְייִמין ִתיב ְפרוׂשֵ ְּכָנַפִים סֹוְכִכים ְוָלא ּכְ ּ ּּ ּ.  
ָכל יֹוָמא י לֹון ְלֵעיָלא ּבְ ְדַפְייהו וַפְרׂשֵ ִּזְמִנין ְיִדיָעאן ֲהוו ַסְלָקאן ּגַ ּ ּ ַּוֲהוו ִמְתָסְדָרן , ּ

פֹוְרָתאּו ָאּתְ ְוִניָסא ֲהוו ַקְייִמין, ֵּמַחְפָיין ַעל ּכַ ְּוַעל ָדא ּבְ ָכל ֲאָתר ְדרוָחא ִעיָלָאה , ּ ּּבְ ּ
ְרָייא אֵרי, ֲהָוה ָאֵתי ְוׁשַ ַההוא ֲאַתר ְדׁשָ ַּוַדאי ּבְ ָאּתְ ְוִניָסא, ּ ׁשו ְוַקְייָמא ּבְ יה ַמּמָ ִּאית ּבֵ ּ .

ר ָנׁש ִאיהו ֵמַעְפָרא ָרא ָעֵליה ְנִציצו ְדרוָחא ִדְלֵעיָלאְוַעד ָל, ּּבָ ּא ׁשָ ּ ּ ּ ׁשו, ּ יה ַמּמָ . ֵּלית ּבֵ
ְרָיא ָעֵליה יָון ְדׁשַ ּּכֵ ׁשו, ּ יה ַמּמָ ִּאית ּבֵ ׁשו ְוַקְייָמא . ּ יה ַמּמָ ְרָיא ָעֵליה ִאית ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ

ִקיוָמא ּּבְ ּ.  
ְלחֹודֹוי יָמא ָדא ּבִ א ֲחֵזי, ְוִאי ּתֵ ׁשו , ַהֹרןֵּמחוְטָרא ְדֲא, ּתָ ָלא ַמּמָ ְּדִאיהו ָאָעא ּבְ ּ ּ

ָלל ִריך הוא ְזִעירו ְדרוָחא, ּכְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדר ּבֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִקיוָמא ְוִאְתֲעִביד , ְּ ָּקִאים ּבְ ּ
ׁשו ְרָיה וַמּמָ יה ּבִ ִקיוָמא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ך. ּ ּכַ ְוָמה ָאָעא ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ּ ּ יה, ּ ָדר ּבֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ א ּ ּ קוְדׁשָ

ִריך הוא ַחד ְזִעירו ְדרוָחא ּּבְ ּ ּ ּ ׁשו, ְ יה ַמּמָ ִקיוֵמיה ְוָהָוה ּבֵ ָּקִאים ּבְ ּ ּ רוִבים ְדִאינון . ּ ּּכְ ּ ּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַעל ַאַחת ּכַ ה ּכְ ְקדוׁשָ ה ְוַקְייָמן ּבִ ְּקדוׁשָ ּ ּ ּ.  

ִאין ָרֵאל ֲהוו ַזּכָ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ר, ּ ַאִפיןּכְ ְדִביקו ַאִפין ּבְ ּוִבים ֲהוו ְדִביַקן ּבִ ּ ּ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ַּדֲהוו ָסְרִחין ֲהוו ִמְתַהְדִרין ַאָפְייהו ָדא ִמן ָדא ּ א ֲהוו ַיְדֵעי. ּּ ָּהָכא ַאְפִליגו ַעּמוִדין , ֵּמּנָ ּ ּ

ָנא. ְדַעְלָמא ָחא ְו, ֲּאָבל ִבְתָנָנא ְדָקְרּבָ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ִריך ַית ּוְבָקְרּבָ ד ּבָ ְַכֲהָנא ּכַ

א רוִבים ֵמַהְדָרן ַאְנִפין ָדא ִמן ָדא. ַעּמָ ִאינון ְתָלָתא ֲהוו ַיְדֵעי ָרָזא ִדּכְ ּּבְ ּ ּ א , ּ ְּוקוְדׁשָ
ֵעי ִתיוְבָתא ִדְבנֹוי ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ָנא ִאין, ְּתָנָנא ְדָקְרּבָ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ר ְתָנָנא ֲהָוה ָסִליק ְלֵע, ּּכַ אֹוַרח ֵמיׁשַ ּיָלא ּבְ
קוְלִפין ִעטוָרא ּבְ ּּבְ אֹוַרח , ּ ָכל ַסְייֵפי ַעְלָמא ּבְ ִאי ִלְסַטר ִמְזָרח ִאי ִלְסַטר ַמֲעָרב אֹו ּבְ
ר ֲהָוה ָסִליק ֹמאָלא. ֵמיׁשַ ֵדין ְרעוָתא ַקָייָמא ְלֵעיָלא , ְוַכד ָלא ָסָטא ִלְיִמיָנא ְוִלׂשְ ּּכְ ּ

ִריך א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְְוַתּתָ ירּ ַחִביבו ַיּתִ ָרֵאל ּבְ עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ּ הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ִאין ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ָחא ּכַ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ָקְרּבָ א , ּּבְ י ֶאׁשָ ּבֵ ֲהָוה ִמְתֲחֵזי ַעל ּגַ
ָחא ָנא ַעל ַמְדּבְ ָחא ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ְדָאִכיל קוְרּבָ ְּדַמְדּבְ ּ ּ ִאין ֲהוו ֲחָמאן ְוַכד ָלא ֲה, ּּ ּוו ַזּכָ ּ

ָחא א ָרִביַע ַעל ַמְדּבְ ְלּבָ ִּדיוְקָנא ְדּכַ ּ ּּ.  
ֲעָתא ְדָזִקיף ְידֹוי ׁשַ א ּבְ ִריך ַית ַעּמָ ד ּבָ ֲהָנא ּכַ ּּכַ ִאין ְוִאְתַחזון , ְ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ּּכַ ּ

ָלל ְוִא, ְלָבְרָכא ָלא טֹוַרח ּכְ ְזִקיפו ּבְ ְּידֹוי ֲהוו ַזְקִפין ּבִ ְּתָרמו ְבֵחידו וִבְרעוּ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ְרָייא ֲעַלְייהו וִמְזָדְקָפן ִאינון ִמָגְרָמְייהו א ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ ּוְכֵדין ַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ְדִאְתַחזון , ּ ּ ּ

ָרֵאל ְלָבְרָכא א, ִיׂשְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּוָבִריך לֹון ּבִ ּ ְּ.  
י רֹוב טֹוַרחְּוָכד ְידֹוי ֲהֵוי ְיִקיָרן וְבטֹוָרח ַסּגִ ּ ִאְזְדַקפו ְוָלא ָיִכיל ְלַאָרָמא לֹון ֶאָלא ּבְ ּ ּ ,

ְרָייא ַעל ְידֹוי א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ֵדין ֲהָוה ָיַדע ִדׁשְ ָרֵאל ָלא ִאְתַחזון ִלְבָרָכה, ּּכְ ִגין . ְּוִיׂשְ ּבְ
ְרָייא ַעל ְידֹוי א ֲהָוה ַאְתָייא ְלׁשַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ְעּתָ ִּדְבׁשַ ל ִאינון, ּ ָעאן ְדִאינון ּּכָ ּ ֶאְצּבָ ּ

א ֲעַלְייהו וַפְרֵחי ְלִאְזָדְקָפא  ִכיְנּתָ ָלא ָלה ִלׁשְ ִדיוְקָנא ִעיָלָאה ֲהוו ַחָדאן ְבֵחידו ְלָקּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
רוִבים ְדַהאי ַעְלָמא, ְּלֵעיָלא ָמה ַדֲהוו ַחָדאן ּכְ ּּכְ ּ ּ ן ְלֵעיָלא, ּ ּכֵ ָלא ָלה , ְּוָכל ׁשֶ ְּלָקּבְ
ִכיְנּתָ ְייהוִּלׁשְ ּבַ   .ּא ַעל ּגַ

ֵבִדים ְוגֹו)ז''שמות י(ְוָרָזא ָדא  ה ּכְ ֲעָתא , ַמאי ַטְעָמא. ' ִויֵדי ֹמׁשֶ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ
ה ִאְתָייַקרו ְוָלא ָיִכיל ְלַזְקָפא לֹון ִאין ִוידֹוי ְדֹמׁשֶ ָרֵאל ָלא ֲהוו ַזּכָ ִּיׂשְ ּ ִּדְכִתיב ְלֵעיָלא , ּ ּ

ֵני)ז''שמות י( ָרֵאל ְוגֹו ַעל ִריב ּבְ ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק ְוִאְתָייְקרו ְידֹוי ְוָלא ֲהָוה , ּוְכֵדין'  ִיׂשְ ּ
א, ָיִכיל ְלַזְקָפא לֹון יל עֹוָנׁשָ ר ' ּ ַוִיְקחו ֶאֶבן ְוגֹו)ז''שמות י(ִּדְכִתיב . ַּעד ְדַקּבִ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ

  .'ְוגֹו
ַגְווָנא ָדא לוֵחי ַאְבָנא ָהָנא , ּּכְ ַגְווָנא ְדּכַ ַההוא ִזְמָנא ַדֲהוו ּּכְ רוִבים ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ

ָדא ִקין ָדא ּבְ ַאְנִפין ִמְתָדּבְ ִאין ֲהוו ַאְנִפין ּבְ ָרֵאל ַזּכָ ִּיׂשְ ּ ִאין. ּ ֲּהוו , ְּוָכד ָלא ֲהוו ַזּכָ
ֵּמַהְדִרין ַאְנִפין ִאֵלין ֵמִאֵלין  ּ ָרֵאל ּ ְוַעל ָרִזין ִאֵלין ֲהוו ַיְדִעין ִאי ִיׂשְ)א דא מן דא''נ(ּ

ִאין ִאי ָלא   .ַזּכָ
רוִבים ָרָזא ַחד ַקְייֵמי, ָרְבָיין, ּּכְ ָרֵאל )א''הושע י(ִּדְכִתיב , ְּוֹכָלא ּבְ י ַנַער ִיׂשְ  ּכִ

ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא ַקְייֵמי, ָּוֹאֲהֵבהו ך ּכָֹלא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ַחְדתוָתא. ְ ָמה ְדִאְתַחֵדי ָדא ּבְ ּּכְ ּ ,
ָּהִכי ִאיהו ּכָֹלא ך ַנַער ִאינון ֵנָעִרים. ּ ּוְבִגין ּכָ ת ֵנעוִרים ְדַקְייָמא ַעל , ְּ ְּוָרָזא ָדא ֵאׁשֶ

ַחְדתוָתא ִעיָלָאה   .ְּתֵרין ֵנָעִרים ּבְ
רוִבים ַאְנֵפי ִעָלֵאי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי ַוַדאי ָהִכי ִאינון ּּכְ ּ ּ ּּ ַּאְנִפין ְטִמיִרין ְלֵעיָלא ְדָלא , ּּ ּ ּ

ּיהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא וִמילֹוי ִדיָלהּוְבִגיַנְי, ִאְתַגְלָיין ּ ּ ּ ּ א, ּ ַּאֵפי זוְטֵרי ְלַתּתָ ָמה . ּ ּכְ
ָרָזא ֲחָדא ַקָייָמא א ּבְ פֶֹרת ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ְּדאֹוִקיְמָנא ּבַ ּ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּ ִּאֵלין . ֵאת ַהּשָׁ

רוִבים ָּרָזא ִדְתֵרין ּכְ א, ּ ַּחד ְדָכר ְוַחד נוְקּבָ ֲחִביבוָתא ְלֶמֱהֵו, ּ ִאֵלין ּבַ ּי ְדִביִקין ִאֵלין ּבְ ּּ ּ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ֲחָדא, ּּכְ א ּכַ ָאה ֵעיָלא ְוַתּתָ רוִבים ִבְכָלָלא ֲחָדא, ֵאת ְלַאְסּגָ   .ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ִדּכְ
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ִתיב  ְמָחה' ּ ִעְבדו ֵאת ה)'תהלים ק(ּכְ ׂשִ רוִבין, ּבְ ֶּחְדָווָתא ִדְתֵרין ּכְ ל ּכָ, ְּדָהא ָרְבָיין. ּ
אֵרי ְבַגַווְייהו)מאן(ָמה  הֹון, ּ ְדׁשָ ָרְבָייא ְוַחֵדי ִעּמְ ִּאְתַהְדרו ַאְנפֹוי ּכְ יָון . ּּ ְוָרָזא ָדא ּכֵ

אֵרי אֵרי ֲעַלְייהו ָמאן ְדׁשָ ִּאְתַהָדר ַנַער ְבֵחידו ְדֹכָלא וִבְרעוָתא, ְּדׁשָ ּ ּ ב , ּּ ַאף ַעל ּגַ
ִדיָנא ַעל ַעְלָמא יָון ְד, ְּדַאְתָייא ּבְ ֶחְדָוהּכֵ אֵרי ֲעַלְייהו ִאְתַהָדר ּבְ ַּנַער ְקִטיָרא ְבֵחידו , ּׁשָ

ַרֲחֵמי ַכך )א ברתחי''נ(, ְוָעְלָמא ִאְתַהָדר ּבְ ּתְ יה ַנַער ְוִיׁשְ רוְגָזא ֵייתון ְלַגּבֵ ְ ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ּרוְגֵזיה ָרְבָייא, ּ ְרֵמיה ּכְ ִוי ּגַ ֶחְדָוה ְוׁשַ ְּוִיְתַהָדר ּבְ ּ ּּכָֹלא ְבֵחידוּוְכֵדין , ּ ּ.  

ָרְבָייא, ְּוַעל ָרָזא ְדִסְתָרא ָדא ר ּבְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו ֵלית ְרִחימו ְוַחִביבו ּבָ י ַנַער ִיׂשְ ּּכִ ּ ּ .
ִתיב  ן נון ַנַער ֹלא ַיִמיׁש)ג''שמות ל(ּכְ ה, ּ ִויהֹוֻשַע ּבִ ָנא ְדֹמׁשֶ ּכְ ִגין . ֲּהָוה ָקִאים ּגֹו ַמׁשְ ּבְ

ְּדַההוא ֹאֶהל ה ֲהָוהֹּאֶהל ְד, ּ א ֲהָוה ַאְתָייא. ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ּוְבׁשַ ן , ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ ִאׁשְ
ַע ְדִאיהו ַנַער ְּיהֹוׁשֻ ֹכָלא , ּ ֵחידו וְרעו ְדֶחְדָוה ִויהֹוֻשַע ַאְנפֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ּוִמָיד ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָכל ָרִזין ִדיֵליה ָהִכי ֲהָוה ּּבְ ָנא, ּ ּכְ יָון ְדָמׁשְ ֵניּּכֵ ן,  ִאְתּבְ ּמָ ַע ְלֶמֱהֵוי ּתַ , ְָלא ִאיְצְטִריך ְיהֹוׁשֻ
ָרְבֵיי ְבֵחידו ַאְנִפין ּכְ ָדא ַאְנִפין ּבְ ַחִביבו ָדא ּבְ ְכֵחי ּבְ ּתַ ן וִמׁשְ ּמָ רוִבים ֲהוו ּתַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ .

אֵרי ֲעַלְייהו יָון ְדׁשָ ח, ְּוּכֵ ּכַ ּתְ ִּמָיד ּכָֹלא ְבֵחידו ְוִדיָנא ָלא ִאׁשְ ָללּ   . ּכְ
ָעא ְלַאְחָזָאה עֹוָבָדא  ָרֵאל ּבָ א ְדִיׂשְ ַעּמָ ִריך הוא ִדְרעוֵתיה ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

א ָלל, ְלַתּתָ לֹוט ֲעַלְייהו ּכְ ְּלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי וְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ִדיר , ּ ִויהֹון ּתָ
יה ֶחְדָוה ִעּמֵ ִאין ִאינון . ּּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתיַּזּכָ ָעְלָמא ֵדין וּבְ ִתיב . ּּבְ  ְוַהָנַער )'ג' שמואל א(ּכְ

ֶרת ְוגֹו מוֵאל ֵמׁשָ ִתיב ַנַער וְכִתיב . 'ּׁשְ מֹו)ט''תהלים צ(ּּכְ קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ּ וׁשְ ְוָתֵניָנן , ּ
ה ְוַאֲהֹרן ֶנֶגד ֹמׁשֶ מוֵאל ּכְ קול ָהָיה ׁשְ ּׁשָ ה . ּ ֹמׁשֶ קול ִאיהו ּכְ ִּאי ׁשָ ִתיב ּ ְוַאֲהֹרן ֲאַמאי ּכְ

ה, ַנַער א ְזִעיָרא ְדֹמׁשֶ ין ִאינון ָלא ֲהָוה ָמֵטי ֲאִפילו ְלָדְרּגָ ה ַדְרּגִ ּמָ ּכַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ַתְרָווְייהו קול ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ׁשָ ּ.  

ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ָהִכי הוא ֹכַהָניו)ט''תהלים צ(, ּ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ה ִא.  ֹמׁשֶ ּיהו ְנִביָאה ֹמׁשֶ
ָאר ְנִביַאָייא ל ׁשְ ַכָהֵני, ְּמֵהיָמָנא ִעיָלָאה ַעל ּכָ ל , ַאֲהֹרן ּבְ ֲהָנא ִעיָלָאה ַעל ּכָ ְּוִאיהו ּכַ

ָהֵני ַעְלָמא ָאר ּכַ ַאֲהֹרן. ׁשְ א ִעיָלָאה ּכְ ַדְרּגָ א ְדָסִליק ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ְּדָלא ֲהָוה ּכַ ָזָכה ַאֲהֹרן . ּ
הוָנה וְנבוָאה ִּלּכְ ּ ֲהָנא ַאֲחָרא, ָנִביא ְוֹכֵהן, ּ יָמא ַהא ְזַכְרָיה ּכֵֹהן . ָּמה ְדָלא ָזָכה ּכַ ְוִאי ּתֵ

ֲעָתא ֲהַוות ְוכו, ְוָנִביא ֲהָוה ַּהִהיא ְנבוָאה ְלׁשַ   )עד כאן מההשמטות(. 'ּּ

ֲעָתא ֲהָוה יב, ְלׁשַ ה ֶאת ְזַכְרָיה)דברי הימים ב כד(, ִּדְכּתִ ם ְוִא. ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ָלְבׁשָ
יה, ָּהא ִיְרְמָיהו, ּתֹאַמר יב ּבֵ ִּדְכּתִ יך)ירמיה א(, ּ ֶטן ְיַדְעּתִ ֶטֶרם ֱאָצְרך ַבּבֶ ָ ּבְ ְוָהא . ָ
ַאֲהֹרן. ַאֲחָרִנין ְלהו ָלא ָזכו ִלְנבוָאה ְוִלְכהוָנה ִעָלָאה ּכְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּּ ּ ּ ְּדָהא ַאֲהֹרן ָזָכה , ּ

בוָאה ִעָלָאה ּנְ ּּבִ ֲהִני, ּ ַאר ּכַ ל ׁשְ ְלהו. ַעל ּכָ ְכהוָנה ַעל ּכֻ ָּזָכה ּבִ ּּ.  
בוָאה ּנְ ה ָזָכה ּבִ ְכהוָנה ִעָלָאה, ֹּמׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ ְּוׁשִ ַתְרַווְייהו. ּ מוֵאל ָזָכה ּבְ ּׁשְ ה ֲהָוה . ּ ַמה ֹמׁשֶ

ִריך הוא ָאִתיב ֵליה ִמַיד, ָקֵרי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יה. ְּ ִתיב ּבֵ מוֵאל ּכְ ּאוף ׁשְ ּ  )שמואל א יב(, ּ
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ּ ִחִטים ַהיֹום ֶאְקָרא ֶאל ְיָיֲהֹלא ְקִציר ן קֹולֹות ְוגֹו' ּ א . 'ְוִיּתֵ ֲאָבל ָלא ָסִליק ְלַדְרּגָ
ה ֹמׁשֶ ִריך הוא. ִּעָלָאה ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ְכהוָנה ּגַ ׁש ּבִ ּמֵ ַּמה ַאֲהֹרן ֲהָוה ְמׁשַ ּ מוֵאל , ְּ ּאוף ׁשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ּמֵ ֲּהָוה ְמׁשַ ַאֲהֹרןֲאָבל ָלא ָס, ְּ א ִעָלָאה ּכְ מוׁשָ ׁשִ ִּליק ּבְ ּ.  

  ב''ח ע''דף קמ
ּוִמָלה ָהִכי הוא ָלָתא ִאיּנון ַדֲהוֹו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני. ּּ ּּתְ ְכהוָנה, ּ ׁשו ּבִ ּמְ ְּוׁשִ ה. ּ , ַחד ֹמׁשֶ

מוֵאל, ְוַחד ַאֲהֹרן יך . ְּוַחד ׁשְ מוֵאל ֹלא ָמׁשִ יָמא ׁשְ ְְוִאי ּתֵ ְכהוָנה)א שמש''ס(ּ ָּלא ֶא, ּ ּבִ
ְכהוָנה ׁש ּבִ ּמֵ ַּאֲחָרא ֲהָוה ְדׁשִ ּוַמּנו , ּ ִתיב, ָלאו ָהִכי. ִּיְרְמָיהו) ב''ח ע''דף קמ(ּ , ְּדָהא ּכְ

ר )ירמיה א( ֲעָנתֹות)ב''ט ע''ויחי רמ( ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאׁשֶ ֲאָבל ָלא , ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲהָוה.  ּבַ
ׁש ּמֵ ׁש. ׁשִ ּמֵ יֹוֵמי ְדֵעִלי ׁשִ מוֵאל ּבְ ּוׁשְ ּ ה ִזְמָנא ֲחָדא. ּ ל ִאיּנון ז, ּוֹמׁשֶ ְּיֵמי ִמלוִאים' ּּכָ ּ.  

מוֵאל ָזָכה ְלַנַער יב, ּׁשְ מוֵאל )שמואל א ב(.  ְוַהַנַער ָנַער)שמואל א א(, ִּדְכּתִ ּ וׁשְ ּ
ֵרת א. ְמׁשָ ַהאי ַדְרּגָ ּוְבִגין ְדַקְייָמא ּבְ ּ ה ְוַאֲהֹרן, ּּ ֹמׁשֶ ַּוַדאי ִאיהו ּכְ ַהאי ַּמאן ְדָנִטיל ְל. ּ

יה, ַנַער ין ִעָלִאין, ְּוָזֵכי ּבֵ ִאיּנון ַדְרּגִ ָּזֵכי ּבְ ּ ה ְוַאֲהֹרן, ּ הו ֹמׁשֶ ְּדַקְייִמן ּבְ ּ.  
רוִבים ִאיּנון ָזָהב ּּכְ ַמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְטָרא ְדָזָהב, ּ ִגין ְדַנְפֵקי ִמּסִ ּּבְ הו , ּ ְּוָלא ִאְתֲעָרב ּבְ

ֶסף ון ַאֲחָרא, ּכֶ ון ָזָהב ְיַרְקָרקְוָדא ִא, ְוָלא ּגֹוָ ָווִנין. ּיהו ּגֹוָ ן ִמְתָעְרִבין ּגְ ּכָ ִמׁשְ ָזָהב , ּבַ
ֲחָדא ַחד, ְָוֶכֶסף ְלֵמיַהך ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ִדְלֵעיָלא ּבְ ֲהַדְייהו. ּ ת ְלֶמהֵוי ּבַ ּּתו ְנֹחׁשֶ ּוְלֵמיַזל , ּ
ל ִסְטִרין יַנְייהו ּכָ ֲח, ּּבֵ ֹכָלא ּכַ ִלימו ּבְ ְכָחא ׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ת, ָדאּ ִּדְכִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ּ.  

ֲחָדא, ְוֶכֶסף ְלָזָהב, ָּזָהב ְדִאְתַהָדר ְלֶכֶסף. ָּדָבר ַאֵחר ָזָהב ָוֶכֶסף ִליל ּכַ , ְּוֹכָלא ִאְתּכְ
א ֲחָדא ּוְבדוְכּתָ ְווִנין ִאְתַהָדר. ּ ְתַלת ּגַ ד ִאְצְטִריך ְלֶחְדָווָתא ְוָלא ִדיָנא, ּּבִ ּּכַ ּ ד. ָזָהב, ְ  ּכַ

ְקָפא ְדִדיָנא. ֶכֶסף, ְִאְצְטִריך ְלַרֲחֵמי ד ִאְצְטִריך ּתֻ ּּכַ ּ ת, ְ   .ְנֹחׁשֶ
ה ל ֹמׁשֶ ּכַ ת, ְּוַעל ָדא ִאְסּתָ ֹחׁשֶ עֹוָבָדא ִדְנַחׁש ַהּנְ יב , ּּבְ ה )במדבר כא(ִּדְכּתִ ּ ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ

ת ַההוא ְנֹח, ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ַּוֲהָוה ָיַדע ֲאָתר ְדִהתוָכא ְדָזָהב ּבְ ּ ּ תּ ָנא , ׁשֶ ִליׁשָ ִגין ְדָנָחׁש ּכְ ּּבְ
ִּדיֵליה הוא ּ ה . ְּוַאְתֵריה ֲהָוה ָיַדע, ּ ִריך הוא ָלא ָאַמר ֵליה ֶאָלא ֲעׂשֵ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָרף ת, ְָלך ׂשָ ת, ְּוִאיהו ָאָתא ַוֲעַבד ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ה ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ יב ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ ְּדְכּתִ ַמאי . ּ
  .ַטֲעָמא
א ֲהָוה, א ֲאָתר ֲהָוה ָיַדעֶּאָל ִתיב, ְּוִעָקָרא ְדִמְלּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ  )במדבר כא(, ְּדָהא ּבְ

ַלח ְיָי ָרִפים' ַּוְיׁשַ ְֹ ים ַהּשׂ ָחׁשִ ָעם ֶאת ַהּנְ ָרף)דברים ח(ּוְכִתיב , ּבָ ָרא ִדְלהֹון .  ָנָחׁש ׂשָ ִּעּקָ
ָרא . ָּנָחׁש ִאיהו ה ֲהָוה ָיַדע ִעּקָ ּוְבִגין ְדֹמׁשֶ א ִויסֹוָדא ֵמַההוא ֲאָתרּ ָרׁשָ ֲעַבד ָנָחׁש , ְּוׁשָ

ִמיך ָעֵליה ְּוִאְסּתְ ֵנהֹון. ַמאי ַטְעָמא. ְ ִליׁשָ ָרֵאל ָחְטאו ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ יב , ּ  )במדבר כא(ְּדְכּתִ
ה אֹלִהים וְבֹמׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ ַלח ְיָי, ַּוְיַדּבֵ ְּוַעל ָדא ַוְיׁשַ ים ַהּשְׂ' ּ ָחׁשִ ָעם ֶאת ַהּנְ ה . ָרִפיםּבָ ּוֹמׁשֶ
ָרא ַתר ִעּקָ ת, ָּלא ָאַזל ֶאָלא ּבָ ְווָנא ְדִאְצְטִריך ֵליה, ַוֲעַבד ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ַההוא ּגַ ּּבְ ּ ְּדָהא , ְּ

ת ִאיהו ַּאְתֵריה ְנֹחׁשֶ ה ִיְתֲעִביד. ּ ִריך הוא ָלא ֲאַמר ֵליה ִמּמָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ל , ְּ ּכַ ה ִאְסּתָ ּוֹמׁשֶ
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ָמה ְדִאְצְטִריך ְלַאְתֵריה, תַּוֲעַבד ֵליה ִמְנֹחׁשֶ ּּכְ ת . ְמָנָלן. ְּ ה ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ יב ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ס יֵמהו ַעל ַהּנֵ ס. ַּוְיׂשִ ימו ְדִאיהו ְלֵעיָלא. ַמאי ַעל ַהּנֵ ַּעל ַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

ֵניָנן ת ַחִיל, ְוָהא ּתָ ַתר ָרָזא ְדֵאׁשֶ ָכל ֲאָתר ַהאי ָנָחׁש ַאְזָלא ּבָ ת , ּּבְ ּוַבְעָיא ֵאׁשֶ
ַגְווָנא ִדיָלה ְרָמה ּכְ ְקָנא ּגַ ְּזנוִנים ְלִאְתּתַ ּ ּ ת ַחִיל. ְוָלא ָיִכיַלת, ּ ימו ְוָאת , ֵאׁשֶ ַּההוא ְרׁשִ ּ

ִּדיָלה יָמא ְוָאת ִדיָלה ִאיהו . ְּוָהִכי ִאְתָחֵזי ָלה', ִּאיהו ָאת ה, ּ ת ְזנוִנים ַההוא ְרׁשִ ֵּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְווָנא  ַההוא ּגַ ן ְלֶמֱהֵוי ָהִכי)'א דאצטריך''נ(ּּכְ ּקַ ְּוָאת ִדיָלה ק,  ְוָלא ִאְתּתָ  )א''ב ע''קנ(', ּ

ִתּקוָנא ְדָאת ה ְקָנא ּבְ ָּאת ִדיָלה ִאְתּתַ ּ ּ ולא אתתקנא למהוי ' בההוא גוונא דה' א את ק''ס(', ּ

א)'הכי את דילה אתתקנא בתקונא דאת ה ֵני ָנׁשָ ַגְווָנא ְדקֹוָפא ֵאֶצל ּבְ ַתר ְּד, ּ ּכְ ַאְזָלא ּבָ
א ֵני ָנׁשָ ד ָהִכי, ּבְ ן ְלֶמְעּבַ ּקַ ה ַההוא ָנָחׁש. ְוָלא ִאְתּתָ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד ֹמׁשֶ ּּכְ ַּעל ַההוא , ּ

ימו ְדִאְתָחֵזי ֵליה ְּרׁשִ ּ א, ּ ן ְלַאְבָאׁשָ ּקַ א , ְּוָעֵליה ָחב ָאָדם, ְוָתִדיר ִאְתּתָ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ְְוִאְתּתָ

ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלאְּדֲהָוה ֲאָת, ְּדֵעֶדן ּר ִדיֹוֵריה ּכְ ּ ּ ּ ּ אמרו המגיהים בהרבה העתקות (. ּ

ח כי ''נמצאות כתובות כאן השבעה היכלות ושבעה מדורות וכבר נדפסו בפרשת בראשית דף ל
  )שם ביתם

ִתיב  י יֹוִסי. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ּכְ א אֹור ַּההו, ָאַמר ַרּבִ
י ַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִניז ְוִאיהו ִאְזָדַמן ְלַגּבֵ ִּאְתּגְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה. ּּ ּּכְ ּ יב, ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ִדיק)צז ִדיק ַוַדאי ְסָתם. ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ָעְלָמא. ַלּצַ ֵמׁש ּבְ ר יֹוָמא , ְּוַההוא אֹור ָלא ׁשִ ּבַ
ׁש ַיִתיר,ּוְלָבַתר ִאְתְגִניז. ַקְדָמָאה ּמֵ   . ְוָלא ׁשִ

  א''ט ע''דף קמ
י ְיהוָדה אֹוֵמר ִניז ִמּכֹל , ַּרּבִ ָלא ָקִאים ָעְלָמא , ָוֹכל) א''ט ע''דף קמ(ִאְלָמֵלי ִאְתּגְ
ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ַהאי ַזְרָעא ְדָעִביד ּתֹוָלִדין וְזָרִעין , ּ ִניז ְוִאְזְדַרע ּכְ ֶּאָלא ִאְתּגְ ּ ּ ּ

ּיה ִאְתָקָיים ָעְלָמאּוִמּנֵ, ְוֵאיִבין ָעְלָמא, ְְוֵלית ָלך יֹוָמא. ּ יה ּבְ ְּדָלא ָנִפיק ִמּנֵ ּוְמַקֵיים , ּ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּּכָֹלא ְדֵביה ָזן קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ֵליְלָיא. ּ אֹוַרְייָתא ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָלָעאן ּבְ ַחד , ּ

ּחוָטא ָנִפיק ֵמַההוא אֹור ָגִניז יך ַעל , ּ הְְוִאְתְמׁשִ ִּאיּנון ְדָלָעאן ּבָ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
י' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)תהלים מב( יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּיֹוָמא ְדִאְתָקם . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ

א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ִתיב , ַמׁשְ ַכן )שמות מ(ָמה ּכְ י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ  ְוָלא ָיכֹול ֹמׁשֶ
ּ ֵמַההוא ִסְטָרא ְדאֹור )א עמודא דעננא''נ(ַּחד חוָטא ֲהָוה . ַמאי ֶהָעָנן. ָליו ֶהָעָנןָע ּ

ֹכָלא , ַקְדָמָאה ֶחְדָוה ּבְ ְּדָנַפק ּבְ א, )דכלה(ּ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ּוֵמַההוא יֹוָמא . ָּעאַלת ְלַמׁשְ ּ
ֵלי. )קדמאה( ָעְל, ָלא ִאְתּגְ ׁש ּבְ ּמֵ א ָקא ְמׁשַ ּמוׁשָ ָכל יֹוָמא , ָמאֲּאָבל ׁשִ ְּוִאיהו ְמַחֵדׁש ּבְ ּ

ית   .ּעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ
אֹוַרְייָתא י יֹוִסי ֲהָוה ָלֵעי ּבְ י ִחְזִקָיה, ַרּבִ י ִיְצָחק ְוִרּבִ יה ַרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ָנא, ִיְצָחק ּכְ ָּהא ֲחֵמיָנן ְדעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ַמִים , ּ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדׁשָ ּּכְ ָערו , ָוָאֶרץּ ְּוָהא ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

ָרִזין ִדְלהֹון ְזִעירו ַּחְבַרָייא ּבְ ּ פוֵמיה, ּ ר ָנׁש ְלֵמיַכל ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ט ְיֵדיה ְלגֹו , ּ ּוְלֵמיׁשַ ּ
ּפוֵמיה וְלִמְבַלע ּ ּ ּ.  

י יֹוִסי ִּמִלין ִאֵלין ְנַסֵלק לֹון ְלגֹו , ָאַמר ִרּבִ ּ א)א לגביה''נ(ּ ּ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו , ּ ּ
יִלין ְמִתיִקין ְבׁשִ ן ּתַ א, ְמַתּקֵ יָקא ַקִדיׁשָ ַמה ְדַאְתִקין לֹון ַעּתִ ּּכְ , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ
יִלין ְבׁשִ הו ֲאָתר, ְּוִאיהו ַאְתִקין ּתַ ְּדֵלית ּבְ הו ִמְלָחא, ְלֵמיֵתי ַאֲחָרא, ּ ֵדי ּבְ ְּלִמׁשְ , ְּותו. ּ
ר ָנׁש ְלֵמיַכל ו ְּדָיִכיל ּבַ ֲאָראּ ּתַ ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא וְלִאׁשְ ִרסֹוי ִמּכָ ְלָמא ּכְ י וְלַאׁשְ ּתֵ ְּלִמׁשְ ּ ּ ּ ,

ּוֵביה ִיְתָקָיים ּ ְדַבר ְיָי)מלכים ב ד(, ּ ן ִלְפֵניֶהם ַויֹאְכלו ַויֹוִתירו ּכִ ּ ְוִיּתֵ ּ ּ'.  
ר',  ַוְיָי)מלכים א ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹלֹמה ּכַ ין ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ לֹום ּבֵ  לֹו ַוְיִהי ׁשָ

ֵניֶהם ֹלֹמה ַוִיְכְרתו ְבִרית ׁשְ ִּחיָרם וֵבין ׁשְ י. ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַמר ּבְ ַּהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ֲאָבל . ּ
ֲחָדא', ַוְיָי א ּכַ מוָתא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכְ ִּאְסּתַ ּ ִּאיהו וֵבי ִדיֵניה' ַוְיָי. ּ ּ ּ : ָנַתן, ָנַתן ָחְכָמה. ּ

ַמאן ְדָי ָנה ִלְרִחיֵמיהּּכְ ָזא וַמּתָ ִּהיב ְנִבְזּבְ ר לֹו. ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִלימו ְדָחְכְמָתא, ּּכַ ּׁשְ עוְתָרא, ּ , ּּבְ
ָלם ְלָטנו, ּוִבׁשְ ּוְבׁשֻ ר לֹו, ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכַ ּ.  

ֹלֹמה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ ִגין ַדֲהוֹו ַיְד. ַמאי ַטְעָמא, ַּוְיִהי ׁשָ ְּסִתימו , ֵּעי ָדא ְלָדאּּבְ
ְּדִמִלין ַדֲהוֹו ַאְמֵרי ַלל, ּּ הו ּכְ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ א ַאֲחָרִנין ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ,

ּוְבִגיַנְייהו ָכל ִמלֹוי, ּ ֹלֹמה ּבְ ִּאְתַהָדר ִחיָרם ְלאֹוָדָאה ִלׁשְ ּ.  
א לֹמה ַמְלּכָ ל ַוֲהָוה ָחֵמ, ׁשְ ּכַ ַההוא ָדָרא, יִאְסּתָ ְּדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ל , ּּ ִלים ִמּכָ ְּדֲהָוה ׁשְ

א ִעָלָאה, ָּדִרין ַאֲחָרִנין ָּלא ֲהָוה ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ך ַעל ְיֵדיה, ּ ל ּכַ ֵלי ָחְכָמה ּכָ ְּדִיְתּגְ א ''נ(, ְּ

ַקְדִמיָתא)ולא אתגליא ֵלי אֹוַרְייָתא ְדֲהָוה ְסִתיָמא ּבְ ּ ְדִאְתּגְ ּה ִפְתִחיןּוָפַתח ָל, ּ ְוַאף ַעל . ּ
ב ְדָפַתח יִמין ְדָזכו, ְּסִתיִמין ִאיּנון, ּּגַ ר ְלִאיּנון ַחּכִ ּּבַ ּ הו, ּ ּוִמְתַגְמְגֵמי ּבְ ְוָלא ַיְדֵעי , ּ

הו פוָמא ח ּבְ ְּלִמְפּתַ ַגֵויה. ּּ ְרָיא ּבְ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ְּוָדָרא ָדא ְדַרּבִ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ְמעֹוןּהוא ּבְ י ׁשִ ִּגיֵניה ְדַרּבִ ְלָיין ִמִלין ְסִתיִמין ַעל ְידֹוי, ּ ְּדִיְתּגַ ּ.  

יֵמי ָדָרא ַווְהָנא ַעל ַחּכִ ְבִקין ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ֲּאָבל ּתַ ֵּהיך ׁשַ ּ י , ְ ְּלֵמיָקם ָקֵמי ְדַרּבִ
אֹוַרְייָתא ְמעֹון ְלִמְלֵעי ּבְ ְמעֹון ָקִאים ּבְ, ׁשִ י ׁשִ עֹוד ְדַרּבִ ָדָרא ָדא ָלא , ָעְלָמאּּבְ ֲּאָבל ּבְ
י ָחְכְמָתא ֵמָעְלָמא ַלק ִאיהו, ִיְתְנׁשֵ ד ִיְסּתָ יִמין ִיְתַמֲעטון, ַּווי ְלָדָרא ּכַ ְוָחְכְמָתא , ְּוַחּכִ

י ֵמָעְלָמא   .ִיְתְנׁשֵ
י ִיְצָחק ַּוַדאי ָהִכי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ָא, ּ יה ּבְ ְּדָהא יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ִעּמֵ , ְרָחאּ

אֹוַרְייָתא ּוָפַתח פוֵמיה ּבְ ּ א, ּּ ַּוֲחֵמיָנא ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא ָנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ְוַחד ִזיֲהָרא , ּ
ר ָנׁש. ָּזִהיר ּגֹו ַעּמוָדא ָאה ִאיהו ּבַ י ַאִמיָנא ַזּכָ ָּדִחיְלָנא ְדִחילו ַסּגִ ּ ּ ְּדָהִכי ִאְזָדַמן ֵליה , ּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא   .ּבְ
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ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ל ָהָעם ֶאת ַעּמוד ֶהָעָנן עֹוֵמד ֶפַתח )שמות לג(, ַּמה ּכְ ּ ְוָרָאה ּכָ ּ
ֲחוו ִאיׁש ֶפַתח ָאֳהלֹו ּתַ ל ָהָעם ְוִהׁשְ ָּהֹאֶהל ְוָקם ּכָ ה. ּ ְּדִאיהו ְנִביָאה , ֵּיאֹות הוא ְלֹמׁשֶ ּ

ל ְנִביֵאי ָעְלָמאְּמֵהיָמָנא ִעָל ילו אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא , ָאה ַעל ּכָ ְּוָדָרא ַההוא ְדַקּבִ ּ ּ ּ
א, ְּדִסיַני ִמְצַרִים ְוַעל ַיּמָ בוָראן ּבְ ה ּגְ ין ְוַכּמָ ָמה ִנּסִ ְּוָחמו ּכַ ָדָרא ָדא. ּ , ֲּאָבל ָהָכא ּבְ

ְמעֹון ָקא ָעִביד י ׁשִ ְּזכוָתא ִעָלָאה ְדַרּבִ ין ַעל ְידֹויְלִאְתֲחָזָאה , ּּ ) ב''ט ע''דף קמ(. ִנּסִ

י ִיְצָחק, ּ וְתֵכֶלת)שמות כה( א ְדִגינֹוָסר, ָאַמר ַרּבִ ֵכֶלת ֵמַההוא נוָנא ְדַיּמָ ּּתְ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ַעְדֵביה ִדְזבולון ּּבְ ּ ּ ון. ּ ָנא ְלִאְתֲחָזָאה ַהאי ּגֹוָ ּכְ ְווָנא ָדא ְלעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְּוִאְצְטִריך ּגַ ּ ְ.  

ין )בראשית א(, ָאַמרָּפַתח ְו ִים ִוְיִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְ ּ
ִני. ַמִים ָלָמִים ּשֵׁ ֵרי ּבַ ָמאָלא ִאיהו, ַהאי ְרִקיַע ִאְתּבְ ְטָרא ִדׂשְ ְּדעֹוָבָדא ָדא ִמּסִ ּ ּ ּוְביֹוָמא . ּ

ָמאָלא ְנָייָנא ְדִאיהו ְסָטר ׂשְ ּּתִ ֵרי ּבֵ, ּ םִאְתּבְ יִהּנָ ְּדִאיהו ָנִפיק ִמּגֹו ִהּתוָכא ְדנוָרא , ּיה ּגֵ ּ ּ ּ ּ
ָמאָלא ְכָלא, ִּדׂשְ ון ּתִ ה ּגֹוָ ּוְבַיָמא ִאְצְטַבע ּבָ ְּדִאיהו ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּ ּ ּ ּּ.  

ְטָרא ִדיִמיָנא ְּוָנִטיל ַהאי יֹוָמא ַמִים ַדֲהוֹו ִמּסִ ְטָרא ִדיִמ, ּ ְּוִאיּנון ַמִים ַדֲהוֹו ִמּסִ ּ , יָנאּ
ִני יֹום ׁשֵ לו ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאְתּגַ יֹוָמא ִדיֵליה. ּּ ּּבְ ֵלי ַמִים, ּ ֶּאָלא ִאְתַחָלף, ָלא ִאְתּגְ ִגין , ּ ּבְ

ָדא ִליל ָדא ּבְ ְּדִאְתּכְ ָדא, ּ ם ָדא ּבְ ּסַ ל , ּאֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה. ְּוִאְתּבָ ְּנִהירו ַקְדָמָאה ִמּכָ
יָתא ְנהֹוִרין ִאיהו א ֲהָוהְוַהאי . ּׁשִ ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ יב, ּאֹור ּבְ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה י(, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ְלֵאׁש ְטָרא ִדיִמיָנא ֲהָוה. ִיׂשְ ָרֵאל ִמּסִ ְּוַההוא אֹור ְדִיׂשְ ּ א, ּ ֶאּשָׁ ִליל ּבְ   .ִאְתּכְ
יָתא יֹוִמין ׁש עֹוָבָדא ְד, ַּמִים ִאיהו, ְּויֹוָמא ַקְדָמָאה ֵמִאיּנון ׁשִ ּמֵ ֶּאָלא , ַמִיםְּוָלא ׁשִ

ְטָרא ְדֵאׁש, ּעֹוָבָדא ְדאֹור ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ִני, ּ ְּדִאיהו יֹום ׁשֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרא ָעְלָמא לֹום, ָלא ּבָ לֹום ֲהָוה ּכָֹלא, ֶּאָלא ַעל ׁשָ ּוְבֹאַרח ׁשָ ל ַמה . ּ יֹוָמא ַקְדָמָאה ּכָ
ְטָרא ְדַחְבֵריה, ַּדֲעַבד ִּמּסִ ִסְטָרא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ֲעַבד ַההוא .  ָעֵבדּ ְנָייָנא ּבְ ּיֹוָמא ּתִ ּ
ה, ּאוָמָנא ׁש ּבָ ּמֵ עֹוָבָדא ְדַחְבֵריה, ְּוׁשִ ׁש ּבְ ּמֵ ְּדָכל ַחד ׁשִ ּ ִלילו ָדא , ְלַאֲחָזָאה, ּ ְּדָהא ִאְתּכְ ּ ּ

ָדא ִליָתָאה. ּבְ ִסְטָרא ְדַתְרַווְייהו, יֹוָמא ּתְ ֲּהָוה ּבְ ּוֵביה , ּ ָמןּ ִתיב, ֲהָוה ַאְרּגָ י , ְּוַעל ָדא ּכְ ּכִ
ִליָתָאה יֹוָמא ּתְ ֵרי ִזְמֵני ּבְ י טֹוב ּתְ   .טֹוב ּכִ

ֵכֶלת ְנָייָנא, ּתְ ב, ָּדא יֹוָמא ּתִ ְווִנין סוָמק ְואוָכם' ִאְצְטַבע ּבְ ּּגַ ּסוָמק ִאיהו , ּוְתֵכֶלת. ּ ּ
ִּדיֵליה ׁש, ּ ְנָייָנא ַמּמָ ו, ִּמיֹוָמא ּתִ ֵעין ּגֹוָ אּכְ ון , ְּוָדא ִאיהו ֱאלִהים, ן ֶאּשָׁ ְוָיִרית ּגֹוָ

ְווָנא ֲחָדא, ְּדַדֲהָבא ְּדֹכָלא ּגַ ון סוָמק. ּ א ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ּגֹוָ ֶכְלּתָ ּּתְ א, ּ , ְוַכד ָנִחית ְלַתּתָ
ון סוָמק א, ִּאְתְרַחק ּגֹוָ ְּוָעאל ּגֹו ַההוא ֲאָתר ְדִאיהו ַיּמָ ּ ְכָל, ּ ון ּתִ ַּההוא . אְוִאְצְטַבע ּגֹוָ
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א ון ִדיֵליה, ּסוָמָקא ָעֵייל ּגֹו ַיּמָ ְּוִאְתַחָלׁש ּגֹוָ ּ ְכָלא, ּ , ְּוָדא ִאיהו ֱאלִהים, ְּוִאְתַהָדר ּתִ
ַקְדָמָאה יָפא ּכְ ּקִ   .ֲּאָבל ָלאו ִאיהו ּתַ

ון ָדא ָנִפיק ֵמִהּתוָכא ְדסוָמָקא, ּאוָכם ּּגֹוָ ּ ּ א ּבְ, ּ ך ְוִאְתַחָלׁש ְלַתּתָ ד ִאְתֲהּתָ ּּכַ ִּהּתוָכא ְ
ְּדזוֲהָמא א, ּ ון סוָמק, ְוָנִחית ְלַתּתָ ְּוָנִפיק ֵמַההוא זוֲהָמא ּגֹוָ ּ יָפא, ּ ּקִ ּוִמּגֹו , ִּמזֹוֲהָמא ּתַ

יָפא ּקִ ִּאְתַהָדר ְלאוָכם, ּזוֲהָמא ּתַ ְּוֹכָלא ֵמַההוא סוָמָקא ַקְדָמָאה . ּ ּ ך)א עלאה''ס(ּ . ְ ִאְתֲהּתָ
ִני ּשֵׁ ֵרי ּבַ   . ְוַהאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים,ְּוָכל ָדא ִאְתּבְ

יר ְַהאי אוָכם ִאיהו ָחׁשוך ַיּתִ ּ ּ ון ִדיֵליה ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ ְּדָלא ִאְתָחֵזי ּגֹוָ ּ ּּבוִציָנא . ּ
א ָהִכי ָאַמר ון אוָכם ָחׁשוך, ַּקִדיׁשָ ְְדַהאי ּגֹוָ ּ ּ ָאן ֲאָתר ִאְצְטַבע, ּ ד ַההוא . ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ך ְסוָמָקא ִאְתֲהּתָ ְכָלאּ גֹו ּתִ ְווִנין,  ּבְ הֹוֵמי, ְּוִאְתָעְרבו ּגַ ך ִהּתוָכא ְדזוֲהָמא ְלגֹו ּתְ ִּאְתֲהּתָ ּ ּ ְ ,
ן ֶרֶפׁש ָוִטיט ּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְוִאְתָעִביד ִמּתַ ּ ַוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט)ישעיה נז(ּכְ ּ .
ּוִמּגֹו ַההוא ִטיָנא ִדְתהֹוֵמי ּ ָּנַפק ַההוא ָחׁשו, ּ ּך ְדִאיהו אוָכםּ ּ ּ ְְוָלא אוָכם ֶאָלא ָחׁשוך , ְ ּ ּּ

יר ך ַעל ְפִני ְתהֹום)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַיּתִ ּ ְוֹחׁשֶ ך. ְ ִגין , ְֲאַמאי ִאְקֵרי ֹחׁשֶ ּבְ
ְְדָגֶוון ִדיֵליה ָחׁשוך ּ ּ ּ ְרָיין, ּ יך ַאְנֵפי ּבִ ְּוַאְחׁשִ ְּוָדא ִאיהו סוָמק ְואוָכם. ְ ּ ּוְבִגין ָד, ּ א ָלא ּ
י טֹוב ִני ּכִ ּשֵׁ ִתיב ּבַ   .ּכְ

  א''נ ע''דף ק
יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ֶות)בראשית א(ְוָהא ּכְ ה טֹוב ְמֹאד ָדא ַמְלָאך ַהּמָ ְ ְוִהּנִ ְוָהָכא ַאָמְרּתְ , ּ

י טֹוב ִגיִניה ּכִ ַמר ּבְ ְּדָלא ִאּתְ ֶּאָלא ָרָזא ְדָרִזין ָהָכא. ּ ֶות ִא, ּ ְְדָהא ַוַדאי ַמְלָאך ַהּמָ ּ ּיהו ּ
ֵני ָעְלָמא ַיְדֵעי ִדימותון ְוִיְתַהְדרון ְלַעְפָרא. ַמאי ַטְעָמא. טֹוב ְמֹאד ל ּבְ ִגין ְדָהא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִתיוְבָתא ְלָמאֵריהֹון יִאין ִאיּנון ִדְמַהְדֵרי ּבְ ְּוַסּגִ ּ ּ ִגין ְדִחילו ָדא, ּּ ּּבְ ּ יה, ּ . ְּוַדֲחֵלי ְלֶמחֵטי ַקּמֵ
יִאין ַדֲחֵלי ִמן ַמ אַּסּגִ ִּמּגֹו ְדַתְלָיא ְרצוָעה ְלָקַמְייהו, ְלּכָ ּ ָמה ָטָבא ַהִהיא ְרצוָעה . ּ ּּכַ

ר ָנׁש י ּבַ יִטין, ְלַגּבֵ ְּדַעְבַדת לֹון ָטִבין ְוָקׁשִ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָאְרַחְייהו ּכַ ִנין ּבְ ּוְמַתּקְ ְּוַעל ָדא . ּ
ה טֹוב ְמֹאד ְּדאֹוִליְפָנא ִמּגֹו ּבוִציָנא , ִזיןָּרָזא ְדָר) א''נ ע''דף ק(. ְּמֹאד ַוַדאי. ְוִהּנֵ ּ

ה טֹוב א ְוִהּנֵ ָּדא ַמְלָאך ַחִיים, ַּקִדיׁשָ ְ ְות, ְמֹאד. ּ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ יר, ּ ְּדִאיהו ַיּתִ ֲאַמאי . ּ
ֶות ִאיהו טֹוב ְמֹאד ַּמְלָאך ַהּמָ ִריך הוא ָעְלָמא. ְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ְּ ּּכָֹלא ֲהָוה , ּ

ן ַעד ָלא ֵייֵתי ָאָדםִמְתּתָ א ְדַהאי ָעְלָמא, ּקַ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ ֵרי ָאָדם. ּ יָון ְדִאְתּבְ ֲעַבד , ּּכֵ
ֹאַרח ְקׁשֹוט ן ּבְ ּקָ ה ָהֱאֹלִהים ֶאת )קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵּליה ִמְתּתַ ר ָעׂשָ  ֲאׁשֶ

ים בֹונֹות ַרּבִ ר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ רֲעַבד ֵל, ָּהָאָדם ָיׁשָ ְוִאְטִריד , ּוְלָבַתר ָסַרח, ּיה ָיׁשָ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ   .ִּמּגִ

ַאְרָעא ן ֵעֶדן ִאיהו ּבְ ִריך הוא, ּּגַ א ּבְ ִאיּנון ְנִטיָען ְדָנַטע ֵליה קוְדׁשָ ָּנִטיַע ּבְ ּ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ
ּ ַוִיַטע ְיָי)בראשית ב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶדם' ּ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ָמא ִּאיהו ָנַטע ֵל, ֱאלִהים ּגַ ׁשְ ּיה ּבִ

ִלים ַגְווָנא ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ׁשְ ּּכְ ְלהו. ּ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ּכֻ ּ ּּ ן , ּ ַהאי ּגַ ָמן וִמְתַצְייָרן ּבְ ְּמֻרּקְ



ָנהִל  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּימוד ּכָ ָבט[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

א רוִבים, ֵּעֶדן ִדְלַתּתָ ן ִאיּנון ּכְ ְּוַתּמָ א ִמַדֲהָבא . ּ ְגִליפֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ ִליִפין ּבִ ָּלאו ִאיּנון ּגְ ּ ּ
ְלהו ְנהֹוִרין ִדְלֵעיָלא, ָּלה ַאֲחָראאֹו ִמּמִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּּ ָמא, ּ ִציוָרא ְמֻרּקְ ִליִפין וִמְתַצְייִרין ּבְ ּּגְ ּּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ִלים ְדקוְדׁשָ ָמא ׁשְ ּעֹוָבֵדי ְיֵדי אוָמָנא ִדׁשְ ּ ּ ּ ן, ְּ ּמָ ָקן ּתַ ְּוֻכְלהו ְמֻחּקְ ְוָכל . ּ
ִּדיוְקִנין ְוִציוִרין ְדַהאי ָעְלָמ ּ ּ ן, אּּ ּמָ ְלהו ִמְתַצְייָרן ּתַ ּּכֻ ּ ן, ּ ּמָ ִליָפן וִמְתַחְקָקן ּתַ ּוּגְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא   .ּּכְ
ין ַּוֲאָתר ָדא ִאיהו ָמדֹוָרא ְלרוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ין ִאיּנון ְדָאתו ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ּּבֵ ּ ין ִאיּנון , ּ ּּבֵ

ְּדָלא ָאתו ְלַהאי ָעְלָמא ן . ּ ִדְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלַהאי ָעְלָמאְּוִאיּנון, ּ ׁשָ ְלהו רוִחין ִמְתַלּבְ ּּכֻ ּ ּ
ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא ין ְוּגוִפין וַפְרצוִפין ּכְ ְלבוׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ִזיו ְיָקָרא , ּ ן ּבְ ּמָ ָלן ּתַ ּכְ ּוִמְסּתַ

  .ַּעד ְדַאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא, ְּדָמאֵריהֹון
ּמָ ֲעָתא ְדַנְפֵקי ִמּתַ ׁשַ ִטין ִאיּנון רוִחין, ְלֵמיֵתי ְלַהאי ָעְלָמא, ןּּבְ ִּמְתַפּשְׁ ּ ֵּמַההוא , ּ

ן א ְדַתּמָ ּּגוָפא וְלבוׁשָ ּ ּ א ְדַהאי ָעְלָמא, ּ גוָפא וִבְלבוׁשָ ין ּבְ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ְּוַעְבִדין ִדיוֵריהֹון , ּ ּּ
ַהאי ָעְלָמא א ְוגוָפא ָדא, ּבְ ְלבוׁשָ ּּבִ ּ ְּדִאיהו ִמִטָפה ְסרו, ּ ּ ּ   .ָחהּּ

ְּוַכד ָמֵטי ִזְמֵניה ְלֵמיַהך וְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ֶות , ְּ ְָלא ָנִפיק ַעד ְדַהאי ַמְלָאך ַהּמָ ּ
א ְדגוָפא ָדא יט ֵליה ְלבוׁשָ ַּאְפׁשִ ּ ּ ּ ט ַהאי ּגוָפא ֵמַההוא רוָחא. ּ יָון ְדִאְתָפּשַׁ ּּכֵ ּ ּ ַעל ְיֵדי , ּּ

ֶות ְְדַההוא ַמְלָאך ַהּמָ ּ א ְדֵעֶדןַּאְזָלא וִמְת, ּ ַההוא ּגוָפא ַאֲחָרא ִדְבִגְנּתָ א ּבְ ׁשָ ַּלּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ד ָאֵתי ְלַהאי ָעְלָמא יט ּכַ ְּדִאְתְפׁשִ ְּוֵלית ִחדו ְלרוָחא. ּ ן, ּ ַההוא ּגוָפא ְדַתּמָ ר ּבְ ּּבַ ּ ְּוַחֵדי , ּ

ט ֵמַהאי ּגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ַּעל ְדִאְתָפּשַׁ ּ א ַאֲחָרא, ּּ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ִליםְּוִאְתָלּבַ ַגְווָנא ,  ׁשְ ּכְ
ָרִזין ִעָלִאין,  ָעְלָמא)א דההוא''נ(ְּדַהאי  ל ְלִמְנַדע ּבְ ּכַ ּוֵביה ָיִתיב ְוָאִזיל ְוִאְסּתָ ּ ּ ַּמה ְדָלא , ּ

גוָפא ָדא ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ָּיִכיל ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ.  
א ְדַה ַההוא ְלבוׁשָ ְמָתא ּבְ ת ִנׁשְ ׁשַ ְּוַכד ִאְתַלּבְ ּ ָמה ִעדוִנין, ּהוא ָעְלָמאּ סוִפין , ּּכַ ָמה ּכִ ּּכַ

ן ּמָ ִּדיָלה ּתַ ִרים ְלגוָפא ָדא. ּ ַּמה ּגָ יה רוָחא, ּ א ּבֵ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ יט . ּ ֲּהֵוי ֵאיָמא ַההוא ְדַאְפׁשִ ּ
ין ִאֵלין ֵּליה ְלבוׁשִ ּ ְרָיין. ּ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ י, ְּ ּט ֵליה ְּדָלא ַאְפׁשִ

ין ִאֵלין ְּלַבר ָנׁש ְלבוׁשִ יִרין ְוָטִבין ֵמִאֵלין, ּ ין ַאֲחָרִנין ַיּקִ ַּעד ְדַאְתִקין ֵליה ְלבוׁשִ ּ ּ ּ.  
ר ְלִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ּּבַ ֵליָמָתא ְלָמאֵריהֹון, ּ ִתיוְבָתא ׁשְ ְּדָלא ָאַהְדרו ּבְ ּ ּּ ,
ְּדַעְרִטיָלִאין ָאתו ְלַהאי ָעְלָמא ןְוַעְרִטיָל, ּ ּמָ ִּאין ְיתובון ּתַ ִכּסוָפא . ּ ְמָתא ַאְזָלא ּבְ ְּוִנׁשְ

י ַאֲחָרִנין ַלל, ְלַגּבֵ ין ּכְ ְּדֵלית ָלה ְלבוׁשִ ּ ם ִדְבַאְרָעא, ּ יִהּנָ ַההוא ּגֵ ָדַנת ּבְ ְּוִאּתְ ִּמּגֹו ַההוא , ּ
א ִדְלֵעיָלא ֶּאּשָׁ הֹון ִדְמַצְפְצֵפי ְוַסְלֵקי. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנו, ְּוִאית ִמּנְ ִבי , ּן ַחָייֵבי ָעְלָמאּ ְדַחׁשְ

ׁשוָבה ְייהו ּתְ ִלּבַ ּּבְ ּוִמיתו, ּ ד ָלה, ּ ְּוָלא ָיִכילו ְלֶמְעּבַ ם. ּ ֵגיִהּנָ ן ּבְ ּמָ ִּאֵלין ִאְתָדנו ּתַ ּ ּוְלָבַתר , ּ
  .ְּמַצְפְצֵפי ְוַסְלִקין

  ב''נ ע''דף ק
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ְריֹוִה ִריך הוא ִעם ּבִ א ּבְ ָמה ַרֲחָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ָּחֵמי ּכַ ּ ּ יר, יְּ ְּדֲאִפילו ְדִאיהו ַחָייָבא ַיּתִ ּ ּ ּ ּּ ,
ׁשוָבה ׁשוָבה)ב''כ ע''ויקרא ר(ְוָלא , ְּוִהְרֵהר ּתְ ד ּתְ ַוַדאי, ּוִמית, ּ ָיִכיל ְלֶמְעּבַ , ַּהאי ּבְ
א ל עֹוְנׁשָ ׁשוָבה, ְמַקּבֵ ָלא ּתְ ַּעד ְדָאִזיל ּבְ ׁשוָבה. ּ ד ּתְ ֵוי ְלֶמְעּבַ ְּלָבַתר ַההוא ְרעוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ,

א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ּמֵ ָּלא ַאְעִדיַאת ִמּקַ ִריך הוא ַאְתִקין ְלַההוא ַחָייָבא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ּדוְכּתָ אֹול, ּ ָמדֹוָרא ִדׁשְ ׁשוָבה, ּּבְ ן ְמַצְפְצָפא ּתְ י . ְּוַתּמָ ּמֵ ְּדָהא ַההוא ְרעוָתא ָנִחית ִמּקַ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִזיִז, ְּ ל ּגְ א לבתר דקביל עונשיה ההוא רעותא טבא דשוי ''ס(ין ְּוָתַבר ּכָ

ההוא חייבא למעבד תשובה סלקא קמי מלכא עילאה ולא אעדיאת מתמן עד דקודשא בריך הוא 
אתקין לההוא חייבא דוכתא במדורת שאול וכדין ההוא ריעותא נחתא מקמי קודשא בריך הוא 

ם)ותברת כל גזיזין יִהּנָ ןּו, ּ ְדַתְרֵעי ָמדֹוֵרי ּגֵ ּמָ ָּמֵטי ְלַההוא ֲאָתר ְדַההוא ַחָייָבא ּתַ ּ ּ ּוָבַטׁש , ּ
יה ִמְלַקְדִמין, ּּבֵ ַער ֵליה ַההוא ְרעוָתא ּכְ ְּוִאּתְ ּ ּ ַהִהיא ) ב''נ ע''דף ק(ּוְכֵדין ְמַצְפְצָפא . ּּ

ְמָתא אֹול, ִנׁשְ ְּלַסְלָקא ִמּגֹו ָמדֹוָרא ִדׁשְ ּ.  
ּמֵ ְּוֵלית ְרעוָתא ָטָבא ְדִיְתֲאִביד ִמּקַ אּ א ַקִדיׁשָ ך. ּי ַמְלּכָ ְוְבִגין ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן , ּ ַּזּכָ
י ָמאֵריה ִּדְמַהְרֵהר ִהְרהוִרין ָטִבין ְלַגּבֵ ּ ד לֹון, ּ ב ְדָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ְּדַאף ַעל ּגַ א , ּ ּקוְדׁשָ

ִאילו ָעִביד ִריך הוא ָסִליק ֵליה ְרעוֵתיה ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ֲּאָבל ְרעוֵתיה ְל. ָּדא ְלָטב. ְ ר . ָלא, ִביׁשּ ּבַ
ִּהְרהוָרא ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּ ּ.  

ׁשוָבה ִּאיּנון ְדָלא ִהְרָהרו ּתְ ּ ּ אֹול, ּ י ִלׁשְ ן ְלָדֵרי ָדִרין, ַנְחּתֵ ּמָ ָּעַלְייהו . ְּוָלא ַסְלֵקי ִמּתַ
ִתיב אֹול)איוב ז(, ּכְ ן יֹוֵרד ׁשְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ּ ִתיב .  לא ַיֲעֶלהּ שמואל א (ַעל ַקְדָמֵאי ּכְ

אֹול ַוָיַעל'  ְיָי)ב ֵּמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ ּ ּ.  
י ְיהוָדה ם, ָּאַמר ַרּבִ י ְדֵגיִהּנָ ִּדיָנא ְדעֹוְנׁשֵ ּ ן , ָהא אֹוִליְפָנא, ּ ּמָ ְּדִאיהו ְלֵמיָדן ּתַ ּ

ְּלַחָייַבָיא ם, ּ נוָרא ְדֵגיִהּנָ ַּעל ָמה ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ם ִאיהו נור ָדִליק ְיָמֵמי ְוֵליֵלי. ּ יִהּנָ ֶּאָלא ּגֵ ּ ּ ּ ,
נוָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ַגְווָנא ְדַחָייַבָיא ִמְתַחְמָמן ּבְ ּּכְ ּ ּּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ר ַעל ִפְתּגָ ָכל . ְּלֶמְעּבַ ּבְ

ֵיֶצר ָהָרע ָמן ּבְ ִּחמוָמא ְוִחמוָמא ְדִאיּנון ִמְתַחּמְ ּ ּ ָּהִכי ִאּתֹוַקד נוָרא ְד, ּ םּ   .ֵגיִהּנָ
ָעְלָמא ַכח ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ּתְ ַפְנָקא ְדַפְרְזָלא, ִזְמָנא ֲחָדא ָלא ִאׁשְ ְּדֲאִעילו ֵליה ּגֹו ּגוׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ם, ְּוָכל ַההוא ִזְמָנא. ּ ָבה נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּכָ ַלל, ּ . ְוָלא ִאּתֹוַקד ּכְ
יה, ּיהַּאְהָדר ֵיֶצר ָהָרע ְלַאְתֵר ארו ַחָייֵבי ָעְלָמא ְלִאְתַחְמָמא ּבֵ ּׁשָ ם , ּּ ֲאִרי נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּׁשָ ּ

ֲחִמימו ְדּתוְקָפא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדַחָייַבָיא, ְלִאּתֹוְקָדא ם ָלא ִאּתֹוַקד ֶאָלא ּבְ יִהּנָ ְּדָהא ּגֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ּוְבַההוא ֲחִמימו ּ ם ִאּתֹוַקד ְיָמֵמי ְוֵל, ּ ּנוָרא ְדֵגיִהּנָ ִכיך, יֵליּ   .ְְוָלא ׁשָ

ם יִהּנָ ְבָעה ִפְתִחין ִאיּנון ַלּגֵ ּׁשִ ן, ּ ּמָ ְבָעה ָמדֹוִרין ִאיּנון ּתַ ְבָעה ִזיֵני ַחָייִבין . ְּוׁשִ ּׁשִ
ִלַיַעל. ַרע: ִּאיּנון ע. חֹוֵטא. ּּבְ ִחית. ָרׁשָ ְּוֻכְלהו ָלֳקְבַלְייהו ִאית ָמדֹוִרין . ָיִהיר. ֵלץ. ַמׁשְ ּ ּ

ם יִהּנָ ְדָקא ֲחִזי ֵליהּכָ, ַלּגֵ יה ַההוא ַחָייָבא. ּל ַחד ְוַחד ּכַ א ְדָחָטא ּבֵ ּוְכפום ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ם ֵגיִהּנָ   .ָּהִכי ַיֲהִבין ֵליה ָמדֹוָרא ּבְ
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ּוְבָכל ָמדֹוָרא וָמדֹוָרא ִּאית ַמְלָאך ְמָמָנא ַעל ַההוא ֲאָתר, ּ חֹות ְיָדא ְדדוָמה, ְ ּּתְ ּ .
ה ֶאֶלף ְוִרּבֹו יהְוַכּמָ ְּדַדְייִנין לֹון ְלַחָייַבָיא, ּא ִעּמֵ ּ ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה , ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ

ן ּמָ ַההוא ָמדֹוָרא ְדִאיהו ּתַ ּּבְ ּ א )מטי להאי גיהנם דלתתא, א אשא דגיהנם דלעילא''ס(. ּ  ֶאּשָׁ
א ם ְלַתּתָ ם ִדְלֵעיָלא, ְּדֵגיִהּנָ א ְדֵגיִהּנָ ָּמֵטי ִמּגֹו ֶאּשָׁ ּ אּוָמֵט, ּ ם ִדְלַתּתָ יִהּנָ , ּי ְלַהאי ּגֵ

ֲערו ְדֲחִמימו ְדַחָייַבָיא, ְוִאּתֹוַקד ַההוא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְרַמְייהו ּגֹו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדָקא ְמַחְמֵמי ּגַ ְוָכל , ּ
ן ּמָ ִּאיּנון ָמדֹוִרין ְדִליִקין ּתַ ּ.  

ם ֵגיִהּנָ ן ְדִאְקרון , ֲאָתר ִאית ּבְ ּמָ ין ּתַ ְּוַדְרּגִ  צֹוָאה )א''ח ע''פנחס רנ', ה ב''רס, א''ב ע''רנ(ּ
ָמִתין, רֹוַתַחת ן ִאיהו זוֲהָמא ְדִנׁשְ ְּוַתּמָ ּ ל זוֲהָמא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ִּאיּנון ְדִמְתַלְכְלָכן ִמּכָ ּ ּ ּ .

ָנן ְוַסְלִקין ּוִמְתַלּבְ ּ ן, ּ ּמָ ָאַרת ַההוא זוֲהָמא ּתַ ּתְ ְּוִאׁשְ ין ְדִא, ּ יׁשִ ין ּבִ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ְּתְקרון ּ
ִּאְתָמָנן ַעל ַההוא זוֲהָמא, צֹוָאה רֹוַתַחת ְלָטא. ּ ם ׁשַ ַההוא זוֲהָמא , ְּונֹוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּבְ ּ

ָאַרת ּתְ   .ְּדִאׁשְ
ִדיר, ְּוִאית ַחָייִבין חֹוַבְייהו ּתָ ִּאיּנון ְדִמְתַלְכְלָכן ּבְ ּ ְייהו, ּ ָנן ִמּנַ ּוִמיתו , ְּוָלא ִאְתַלּבְ ּ

ׁשוָבה ֹלא ּתְ ָּחטו ְוֶהחִטיאו ַאֲחָרִניןְו, ּּבְ ִדיר, ּ י ְקַדל ּתָ רו ָקֵמי , ַּוֲהוו ְקׁשֵ ְּוָלא ִאְתּבָ
ַהאי ָעְלָמא ַההוא זוֲהָמא)ב''צ ע''וישב ק(ִּאֵלין . ָמאִריהֹון ּבְ ן ּבְ ּמָ ּ ִאְתָדנו ּתַ ּ ּ ּוְבַהִהיא , ּ

ן ְלָעְלִמין, צֹוָאה רֹוַתַחת ּמָ ִּאיּנון ִדְמ. ְּדָלא ָנְפִקין ִמּתַ ִלין ָאְרַחְייהו ַעל ַאְרָעאּ ְוָלא , ַּחּבְ
ַהאי ָעְלָמא ׁשו ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּבְ ַּחׁשְ ן ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּמָ ל ִאיּנון ִאְתָדנו ּתַ ּּכָ ּ ּ ְוָלא ַנְפֵקי , ּ

ן ּמָ   .ִמּתַ
י י וְבַחּגֵ ֵתי וְבַיְרֵחי וִבְזַמּנֵ ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ַכך, ּ ּתְ ַההוא ֲאָתר נוָרא ִאׁשְ ְּבְ ּ ָּלא ִאְתָדנוְו, ּ ֲאָבל ָלא , ּ

ן ּמָ ַאר ַחָייִבין ְדִאית ְלהו ַנְייָחא, ַנְפֵקי ִמּתַ ׁשְ ּּכִ ּ תֹות וְזָמֵני. ּ ּבָ ל ִאיּנון ִדְמַחְלֵלי ׁשַ ּּכָ ּ ְוָלא , ּּ
ַלל י ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ִגין ְלֵמָטר לֹון, ַּחְייׁשֵ ַפְרֶהְסָיא, ּבְ ֶּאָלא ְמַחְלֵלי ּבְ ָמה , ּ ּכְ

ַהאי ָעְלָמאְּדִאי ֵתי וְזָמִני ּבְ ּבָ ּּנון ָלא ַנְטֵרי ׁשַ ַההוא ָעְלָמא, ּ ָּהִכי ָנֵמי ָלא ַנְטִרין ֵליה ּבְ ּ ,
  .ְוֵלית לֹון ַנְייָחא

י יֹוִסי יָמא ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ַעל , ָלא ּתֵ ם ּבְ ֵגיִהּנָ ן ּבְ ּמָ ֵתי וְזָמִני ּתַ ּבָ ֶּאָלא ַנְטֵרי ׁשַ ּ
ְרַחְייהו ִּאֵלין ִאיּנון עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּי ְיהוָדהָאַמר ַרּבִ. ּּכָ ּ ּ ְּדָלא ִאְתְפָקדו, ּ ְּדָלא , ּּ

ַהאי ָעְלָמא ת ּבְ ּבָ ְרַחְייהו, ַנְטֵרי ׁשַ ַעל ּכָ ן ּבַ ּמָ ַּנְטֵרי ֵליה ּתַ ּ.  

  א''א ע''דף קנ
ד יֹוָמא ִאְתַקָדׁש ָתא ּכַ ּבְ ָכל ַמֲעֵלי ׁשַ ָכל ִאיּנון  )א''א ע''דף קנ(ָכרֹוִזין , ּּבְ ָּאְזִלין ּבְ

ם ְּסִליקו ִדיָנא ְדַחָייַבָיא: ָּמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ּ ּ ּ א ַאְתָיא, ּ א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַמְלּכָ , ְּויֹוָמא ִאְתַקָדׁש, ּ
ין ַעל ּכָֹלא ְּוִאיהו ַאּגִ ָלקו. ּ ּוִמַיד ִדיִנין ִאְסּתָ ּ ְּוַחָייַבָיא ִאית לֹון ַנְייָחא, ּּ וכל אינון מחללי (. ּ

א ואפילו עובדי כוכבים ומזלות דלא אתפקדו ''נ(שבתות וזמני בפרהסיא דינין סלקין מנייהו 
ך))למיטר שבתי וזמני תמן נטרין בעל כרחם ּכַ ּתְ ם ָלא ִאׁשְ ְ ֲאָבל נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּ ֵּמָעַלְייהו , ּ
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ת ְלָעְלִמין ּבָ ֲאֵלי ָעַלְי. ְּדָלא ַנְטֵרי ׁשַ ם ׁשָ יִהּנָ ָנא ִאֵלין ְדֵלית , ּיהוְּוָכל ַחָייֵבי ּגֵ ַּמאי ׁשְ ּ
ל ַחָייִבין ְדָהָכא, לֹון ַנְייָחא ִּמּכָ ְייִבין לֹון. ּ ִּאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ּתַ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְפרו ּבֵ ַּחָייִבין ְדּכָ ּ ּ ּ ְּ ָלא, ּ ְּוָעְברו ַעל אֹוַרְייָתא ּכֻ ִגין ְדָלא ַנְטרו, ּ ּּבְ ּ 
ן ּמָ ת ּתַ ּבָ ך ֵלית ְלהו ַנְייִחין ְלָעְלִמין, ׁשַ ִגין ּכַ ּּבְ ְ.  

ְלהֹון ְּוִאיּנון ַחָייִבין ּכֻ ּ ְייהו, ּ ָּנְפִקין ִמדוְכּתַ ּ הו, ּ ְּוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלֵמיַהך ְלֵמֱחֵמי ּבְ ְּ .
ֵמיה ַסְנִטִרי ּוַמְלַאך ַחד ִדי ׁשְ ּ ָּאִזיל ְוַאִפיק ְלַההוא ּגו, ֵאל''ְּ ּ ְּוָעִייל ֵליה , ָּפא ִדְלהֹוןּ

ם יִהּנָ ְּלֵעיֵניהֹון ְדַחָייַבָיא, ַלּגֵ ּ ן ֵליה ְדַסְלָקא ּתֹוָלִעין, ּ ְּוַחּמָ ּ ְמָתא ֵלית ָלה ַנְייָחא , ּ ְּוִנׁשְ
ם נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּבְ ן. ּ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדּתַ ּּ ָּסֲחִרין ְלַההוא ּגוָפא, ּ ּוַמְכִריֵזי ָעֵליה, ּ ָּדא , ּ

ִּאיהו ְפַלְנָיא ַחָייָבא ּ ְּדָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַפר ּבֵ ּּכָ ּ ְּ ,
ָלא ָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ֵרי, ַּווי ֵליה, ְּוָכַפר ּבְ , ְּוָלא ֵייֵתי ְלִדיָנא ָדא, ָּטב ְדָלא ִיְתּבְ

ּסוָפא ָדא ּוְלּכִ ּ יב)א''ב ע''רי(ֲּהָדא הוא , ּ ים )ישעיה סו(, ּ ִדְכּתִ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ּ
ר ׂשָ ה ְוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ם לא ִתְכּבֶ ם לא ָתמות ְוִאּשָׁ י תֹוַלְעּתָ י ּכִ ִעים ּבִ ַּהפֹׁשְ ּ י . ּ ּכִ

ם ֹלא ָתמות ה. ִּמן ּגוָפא, ּתֹוַלְעּתָ ם לא ִתְכּבֶ ְמָתא, ְוִאּשָׁ ֵדָראֹון ְלָכל ְּוָהיו . ִמן ִנׁשְ
ר ׂשָ ְּוָהיו ַדי ָראֹון, ּבָ ן, ּ ּמָ ם ְדּתַ ַּעד ְדָכל ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ּ ַּדי ְרִאָיה ָדא, ִּיִיְמרון, ּ ּ.  

י יֹוִסי ָאַמר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ ָלא, ּ ת ִאיהו ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּבָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ִגין ְד, ְואֹוַרְייָתא ִאיִהי ֵאׁש ָּעְברו ַעל ֵאׁש ְדאֹוַרְייָתאּּבְ ם ָדִליק, ּ ָּהא ֵאׁש ְדֵגיִהּנָ ְּדָלא , ּ

ִכיך ֵמָעַלְייהו ְלָעְלִמין ּׁשָ ְ.  
י ְיהוָדה ָתא, ָּאַמר ַרּבִ ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ְָאֵתי ַההוא ַמְלָאך, ְלָבַתר ּכַ ּוְמַהֵדר ַההוא ּגוָפא , ּ ּ ּ

ְרַווְייהו, ְּלִקְבֵריה ָדנו ּתַ ְּוִאּתְ ִּסְטֵריה ְוָדא ְלִסְטֵריהָּדא ְל, ּ עֹוד ְדגוָפא , ְּוָכל ָדא. ּ ּּבְ ּ
ַּקָייָמא ַעל ּבוְרֵייה ּ ל, ּ יָון ְדגוָפא ִאְתַאּכָ ְּדָהא ּכֵ ּ ל ִאֵלין ִדיִנין, ּ ֵּלית ֵליה ְלגוָפא ּכָ ּ ּּ ,

ִריך הוא  א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יה)תהלים עח(ְּ ִתיב ּבֵ ל ֲחָמתֹו ּכְ   .ּ לא ָיִעיר ּכָ
ל ַחָייִבי ְייפֹוי ּגֹו ִקְבָרא, ּן ְדָעְלָמאּּכָ ָכל ׁשַ ִלים ּבְ עֹוד ְדגוָפא ׁשְ ּּבְ ִּאְתָדנו ּגוָפא , ּ ּ ּ

ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ְּורוָחא ל ַחד ִדיָנא ּכַ ּּכָ ל. ּ יָון ְדגוָפא ִאְתַעּכָ ּּכֵ ַכך, ּ ּתְ ְִדיָנא ְדרוָחא ִאׁשְ ּ ּ ּ .
ְַמאן ְדִאְצְטִריך ְלָנְפָקא ּוַמאן ְדִאְצְט. ָנִפיק, ּ ִּריך ְלֶמֱהֵוי ָעַלְייהו ַנְייָחאּ ִאית לֹון , ְ

חֹות ַרְגֵלי ְדַצִדיַקָייא. ַנְייָחא ּוַמאן ְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ִקְטָמא ְוַעְפָרא ּתְ ּ ּ ּ ל ַחד ְוַחד. ְּ , ּכָ
ְדָקא ֲחִזי ֵליה   .ִּאְתָעִביד ֵליה, ּּכַ

ָמה ָטב לֹון, ְּוַעל ָדא ִדיֵקי, ּכַ ין ְלּצַ ין ְלַח, ּבֵ ְּלֶמהֵוי ּגוָפא ִדְלהֹון ָדִביק , ָּייֵביּבֵ ּ ּ
ַאְרָעא ָלא ּגֹו ַעְפָרא ִלְזַמן ָקִריב, ּבְ ל ַההוא ִזְמָנא , ּוְלִאְתַעּכְ ִקיוָמא ּכָ ְּוָלא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ ּ

י ִדיר, ַסּגִ א ְורוָחא ּתָ ִגין ְלִאְתְדָנא ּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּּבְ ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק. ּ ְּדָהא ֵלית ָלך ּכָ ּ ְּ 
ָעְלָמא ְּדֵלית ֵליה ִדיָנא ְדִקְבָרא, ּבְ ּ ּ ִגין ְדַההוא ַמְלָאך ִדְמָמָנא ַעל ִקְבֵרי. ּ ּּבְ ּ ָקִאים ַעל , ְּ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּּגוָפא ך. ְּוָדן ֵליה ּבְ ְִאם ַלַצִדיִקים ּכַ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ְלַחָייִבים ַעל ַאַחת ּכַ
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ל ְוִאְת ּוְבִזְמָנא ְדגוָפא ִאְתַעּכָ ּ ַעְפָראּ ֵלי ּבְ ַכך ִמּכָֹלא, ּבְ ּתְ ָּהא ִדיָנא ִאׁשְ ְ ר ֵמִאיּנון , ּ ּּבַ
ָמְתהֹון ְלַההוא ֲאָתר ִעָלָאה , ֲּחִסיֵדי ַקָייִמין ְדָעְלָמא ְּדִאיּנון ִאְתָחזון ְלַסְלָקא ִנׁשְ ּּ ּ ּ ּ

ָעְלָמא, ְּדִאְתָחֵזי לֹון ּוְזִעיִרין ִאיּנון ּבְ ּ.  
ל ִאיּנון ֵמִתין ְדָעְלָמ ּּכָ ָלא, אּ ְלהו ֵמִתין ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְמַחּבְ ּּכֻ ּ ר ִאיּנון ְדֵמִתין , ּ ּּבַ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ וכל אינון מתין , וכולהו מתין על ידי דמלאכא מחבלא דאיהו מלאך המות(, ּּבְ

ִל,  ָלא ֵמִתין ַעל ְידֹוי)די בארעא קדישא ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי ְדׁשַ ּּ ּ יט ּ
ַאְרָעא   .ּבְ

י ִיְצָחק ה וְלַאֲהֹרן וִמְרָים, ִאי ָהִכי, ָאַמר ַרּבִ ָבָחא ִאיהו ְלֹמׁשֶ ַּמאי ׁשְ ּ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ
ָלא', ּ ַעל ִפי ְיָי)במדבר לג דברים לה( ְְדִאֵלין ָלא ִמיתו ַעל ְיֵדי ְדַההוא ַמְלָאך ְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ,

ְּדכוֵלי ָעְלָמא ִא, ְוַאת ַאָמְרּתְ ָרֵאלּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּיּנון ְדִמיתו ּבְ ּ ּ   .ָּלא ֵמִתין ַעל ְידֹוי ְדָדא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

 ] בשנה147יום [סדר הלימוד ליום כט שבט 
  ב''א ע''דף קנ

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֵּליה) ב''א ע''דף קנ(ָאַמר  ה ַאֲהֹרן וִמְרָים, ּ ָבָחא ְדֹמׁשֶ ּוׁשְ ּ יר , ּ ֲהָוה ַיּתִ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ אְּד, ִמּכָ ִּאיּנון ִמיתו ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ה ַאֲהֹרן וִמְרָים ְלַבר , ּ ְּדֹמׁשֶ ּ

א ִמיתו ֵּמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָלא, ּ ְּוֻכְלהו ִמיתו ַעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ּ ּ ּ ה ְוַאֲהֹרן , ּ ר ִאיּנון ֹמׁשֶ ּּבַ
ִריך הו, ּוִמְרָים א ּבְ ְּדָלא ִמיתו ֶאָלא ַעל ְיֵדי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ַאְרָעא . אּ ֲּאָבל ִאיּנון ְדֵמִתין ּבְ ּ

א ָלא, ַּקִדיׁשָ ָּלא ֵמִתין ַעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ְרׁשו , ּ א ָלא ַקְייָמא ּבִ ְּדָהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּּ
ְלחֹודֹוי, ַאֲחָרא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְרׁשו ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ְּ ּ.  

ִתיב נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ּ ִיְחיו ֵמֶתי)ישעיה כו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּך ְנֵבָלִתי ְיקומון ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ ּ ּ ָ

ִָיְחיו ֵמֶתיך. 'ְוגֹו א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּאֵלין ְדֵמִתין ּבְ ּ ְּדִאיּנון ֵמִתין ִדיֵליה, ּ ּ ּ , ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ּ
ַלל ן ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ּמָ ְלָטא ּתַ ִתיב ֵמֶתיך, ְּדָלא ׁשַ ְָוַעל ָדא ּכְ ּי ְיקומוןְנֵבָלִת. ּ ִּאיּנון , ּ

ַאְרָעא נוְכָרָאה ַאֲחָרא ְּדִמיתו ּבְ ּ ָלא, ּ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ּ.  
ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְנֵבָלה א, ּ ַמּשָׂ ָאה ּבְ ּאוף ִאיּנון ְדֵמִתין ְלַבר , ַמה ְנֵבָלה ְמַטּמְ ּ ּ

א א, ֵּמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַמּשָׂ ִחיָטה . ּ ִאיּנון ְנֵבָלהּ ְוַעל ָדא)א במגע''נ(. ְמַטְמִאין ּבְ ל ׁשְ ּכָ
ְטָרא ַאֲחָרא, ִאְקֵרי ְנֵביָלה, ְּדִאיְפִסיל ִחיָטה ָהא ִאיִהי ִמּסִ ִגין ׁשְ ּוִמַיד ְדִאיְפִסיל , ּבְ ּּ

ְרָיא ָעָלה ִסְטָרא ַאֲחָרא ּוְבִגין ְדִאיִהי ִדיֵליה. ּׁשַ ּ ּ ְרָיא ָעָלה ִאְקֵרי ְנֵבָלה, ּ ְּוָרָזא ָדא . ְּוׁשַ
מֹו וְנָבָלה ִעּמֹו)שמואל א כה(, ּ ָנָבל הוא)מו כן הואא כש''ס(   .ּ ְוָנָבל ׁשְ

ְרָיא ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ְרָיא. ִאְקֵרי ְנֵבָלה, ּ ְּמנוָול ָדא ָלא ׁשַ ֶּאָלא , ּ
ֲאָתר ְפִסילו ּּבְ ִחיָטה ְדַאְפִסיל, ּ ְּוַעל ָדא ׁשְ ָּהא ִדיֵליה הוא, ּ ּ ּוְבִגין . ֵּמיהְוִאְקֵרי ַעל ׁשְ, ּ

ך א, ְּכַ ֵּמִתין ְדִאיּנון ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ חֹות ְרׁשו ַאֲחָרא, ּ ְרָיא ָעַלְייהו ִסְטָרא , ּּתְ ְּוׁשַ
  .ִּאְקרון ְנֵבָלה, ַאֲחָרא

נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ָּהִקיצו ְוַרּנְ ַּדְייִרין ְדִמיִכין, ׁשֹוְכֵני, ּ ּוַמאן ִאיּנון. ְוָלא ֵמִתין, ּ ִמיִכין ְּד. ּ
ְּדִאיּנון ָלא ֵמִתין, ְּדֶחְברֹון ֶּאָלא ְדִמיִכין, ּ ִויָעה. ּ הו ּגְ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ַמאן ְדָגַווע, ּ , ּּכְ

יה ִקיוָמא ְלַאְנֲעָרא ְּוִאית ּבֵ ּאוף ָהִכי ִאיּנון ד. ּ ּזוֵגי ְדֶחְברֹון' ּ ְּדִמיִכין ִאיּנון ְוָלא , ּ ּ
ְּוֻכְלהו ַקְיימו ּבְ, ֵמִתין ּ ִאיּנון ּגוִפין ִדְלהֹוןּ ִּקיוַמְייהו ּבְ ּ ּ ּ ִניִזין, ּ יר , ְוַיְדֵעי ִסְתִרין ּגְ ַיּתִ

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ן ֵעֶדן ִאיּנון ּגוִפין ִדְלהֹון. ִמּשְׁ ן ּגֹו ִפְתָחא ְדּגַ ּמָ ִניִזין ֲהוֹו ּתַ ּּגְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין , ּ
ל ִאיּנון ְד. ִּאיּנון ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְּוַעל ָדא ּכָ ּ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמַתְייהו ּבְ ַּנְפקו ִנׁשְ ּ ָלא ָנִפיק , ּ

ָלא ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ן, ּ ּמָ ְלָטא ּתַ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי, ְוָלא ׁשַ ּ ְּדַאְרָעא , ּ
ַעְדֵביה א ַקְייָמא ּבְ ַּקִדיׁשָ ּּ.  
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וָבא ִיּשׁ יה ַההו, ֲּאָתר ִאית ּבְ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ָלאּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו , א ְמַחּבְ ּ
ן ּמָ ן, ְלַאֲעָלא ּתַ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ְדַדְייֵרי ּתַ א, ָלא ֵמִתין, ּ ְרּתָ ְְוֵלית ָלך . ַּעד ְדָנְפִקין ְלַבר ִמּקַ

ן ּמָ ל ְדַדְייִרין ּתַ ר ָנׁש ִמּכָ א, ְּדָלא ֵמִתין, ּּבַ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ֵמִתין ּכִ ֲאָבל ָלאו , ּ
ָמָתא ָמָתא. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ִדיר ּבְ ִגין ְדָלא ַיְכִלין ְלֵמיַתב ּתָ ֶּאָלא ִאֵלין ָנְפִקין, ּּבְ ְּוִאֵלין , ּ
ְלהו ֵמִתין, ָעאִלין ְּוַעל ָדא ּכֻ ּּ.  

ָלא ן ַההוא ַמְלָאך ְמַחּבְ ּמָ ְלָטא ּתַ ְַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשַ יָמא ְדָלא ַקְייָמא . ּ ִּאי ּתֵ ּ
ְרׁש ּוֵתיהּבִ ְרׁשו ַאֲחָרא, ּ א ְדָלא ַקְייָמא ּבִ ָּהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ַההוא ֲאָתר ֲאַמאי , ּוֵמִתין, ּּ ּּבְ

ה. ָלא ֵמִתין ִגין ְקדוּשָׁ יָמא ּבְ ַגְווָנא ְדֶאֶרץ , ִּאי ּתֵ ָכל ִיׁשוָבא ּכְ ה ּבְ ְקדוׁשָ ֵּלית ֲאָתר ּבִ ּ ּ
ָרֵאל יָמא. ִיׂשְ ְבָר, ְוִאי ּתֵ ִגין ַההוא ּגַ ּא ְדָבֵני ָלהּּבְ יר . ּ א ֲהוֹו ִדְזכוֵתיהֹון ַיּתִ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ּּכַ ּ
י ִיְצָחק. ִּמִדיֵליה ַמְעָנא ְוָלא ֵאיָמא, ָאַמר ַרּבִ   .ֲאָנא ָלא ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאילו ֵליה ְלַרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ְלָטא ָעֵליה , ָאַמר לֹון, ּּ ַּוַדאי ַההוא ֲאָתר ָלא ׁשַ ּ ּ
ֶות ר ָנׁש ְלָעְלִמיןְו, ְַמְלָאך ַהּמָ ֵעי ִדְבַההוא ֲאָתר ְימות ּבַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוִאי , ְּ

יָמא א, ּתֵ ַההוא דוְכּתָ ְּדֹקֶדם ָלֵכן ּבְ ּ ּ ֵני, ּ א, ַעד ָלא ִאְתּבְ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ִּמיתו ּבֵ . ָלאו ָהִכי, ּ
ֵרי ָעְלָמא ֶּאָלא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ן ַההוא ֲא, ּ ּקַ ְּלִקיוָמא, ָתרִּאְתּתָ , ְּוָרָזא ְדָרִזין ָהָכא, ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ֵלי ּבְ ּכְ ְּלִאיּנון ְדִמְסּתַ ּ ּ.  

  א''ב ע''דף קנ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָרָזא , ְּ ָרא ֵליה ּבְ , ּ ְדַאְתָוון)א''ד ע''מקץ ר(ּּבָ

לו ַאְתָוון ְלּגְ ִגל, ּוָבָרא ָעְלָמא, ְּוִאְתּגַ אּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוֵפי ִדׁשְ ּ לו ַאְתָוון. ּ ְלּגְ ְּוַאְסֲחרו , ִּאְתּגַ
ֵרי ט ָעְלָמא ְוִאְתּבְ ֵלי ְוִאְתָפּשַׁ ִגלוֵפי ְוַכד ִאְתּגְ ָּעְלָמא ּבְ ּ ָאַמר , ַּוֲהוו ַאְתָוון ָסֲחָרן ְלִמְבֵרי, ּ

יֹו ֵיים ּבְ ִריך הוא ְדִיְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָאַרת ָאת ט, ד''ְּ ּתְ ואסחרו , א יתגלגלו אתוון''נ(' ִאׁשְ

אמרז קודשא בריך הוא די , עלמא בגלופא דשמא קדישא וכד אתגלגלו אתוון והוו סחרן למברי
א)בלחודהא' אשתארת את ט, ד''יסתיים ביו ַההוא דוְכּתָ ּ ּבְ ּ ֲאֵויָרא) א''ב ע''דף קנ(, ּ ְלָיא ּבַ , ּתַ

ִריך הוא ַדי ִיְסּתַ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ יֹוְּ ָאַרת ָאְת ֵטי, ד''ֵּיים ּבְ ּתְ ְלחֹוָדָהא ''ִאׁשְ ת ּבִ
א ֵטי י ַההוא דוְכּתָ ּבֵ ֲאֵויָרא ַעל ּגַ ְלָיא ּבַ ּּתַ ּ ִּדְנִהירו ַחִיין, ִּאיהו ָאת, ת''ּ ּ ך, ּ ִגין ּכַ ַמאן , ְּבְ

ֶחְלֵמיה''ְּדָחֵמי ֵטי ִּסיָמָנא ָטָבא הוא ֵליה, ּת ּבְ ָקנו ֵליה, ּ ְּוַחִיין ִאְתּתָ ּ ִגין . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ
י ַההוא ֲאָתר' ְּדֲהָוה ט ּבֵ ְלָיא ַעל ּגַ יה מֹוָתא, ּּתַ ְלָטא ּבֵ   .ָּלא ׁשַ

ִריך הוא ְלַקְייָמא ָעְלָמא א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ִליף , ָּזִריק ַחד ְצרֹוָרא ּגֹו ַמָיא, ְּ ּגָ
ָרָזא ְדע ֲאִרי ְל,  ַאְתָוון)ב''א דכ''נ(ב ''ּּבְ ן ׁשָ ּמָ ֵּמיַהך ַההוא ְצרֹוָראּוִמּתַ ח , ְ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ

יה ֲּאָתר ְלִאְתַקְייָמא ּבֵ א, ּ ר ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ וַמָיא ֲהוֹו ַאְזִלין )א בבי מקדשא''נ(, ּּבַ ּ
ַח, ֲּאַבְתֵריה ְזּבֵ חֹות ַהּמִ ַּעד ְדָמָטא ַההוא ְצרֹוָרא ּתְ ַקע, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ל , ְוַתּמָ ְּוִאְתָקָיים ּכָ
  .ָעְלָמא
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יָמאְוִא ְרָיין ַחִיים, י ּתֵ ִּאי ָהִכי ִדְבַההוא ֲאָתר ׁשַ ּ י , ּ ן ּבֵ ּמָ ֵני ּתַ ֲאַמאי ָלא ִאְתּבְ
א ְרָיא . ְּלֵמיַהב ַחִיין ְלַיְתָבָהא, ַּמְקְדׁשָ ִגין ָאת ַחד ְדׁשַ ַהאי ֲאָתר ִאְתָקָיים ּבְ ֶּאָלא ָהָכא ּבְ ּ ּ

ְלהו ׁשָ. ָּעֵליה ל ַאְתָוון ּכֻ א ּכָ ֵבי ַמְקְדׁשָ ּּבְ יהּּ ְלחֹודֹוי, ָּראן ּבֵ ֵרי ִאיהו ּבִ ּוְבהו ִאְתּבְ ּ ּ ,
ַגְווָנא ְדָכל ָעְלָמא   .ּּכְ

א , ְּותו ְּדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַההוא ָעְלָמא)א בבי מקדשא''נ(ּ ּ ָיִהיב ַחִיין ְוַכָפָרה ְלָיְתָבָהא ּבְ ּ ּ ,
ַהאי , ַּוֲאָתר ָדא ָלאו ָהִכי ָּיִהיב ַחִיין ְלַההוא ֲאָתר ּבְ  )א''ל ע''לקמן ר, א''ע'  נבראשית(ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ן. ְּוָלא ּבְ ּמָ ִהפוָכא ִמּתַ א ּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ִגין ְדִאית חוָלָקא , ּּ ּּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ָעְלָמא ָדא, ְּלִיׂשְ א ְלַכָפָרא . ְּוָלא ּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבֵ ּ ּּ

י ל, חֹוִבין ָרֵאל ְלָעְלָמא ְדָאֵתיּוְלִמְזּכֵ   .ֹּון ְלִיׂשְ
א ֲחֵזי ָכל ֲאָתר''ֵטי, ּתָ ּת ְנִהירו ְדַחִיין ּבְ ּ י טֹוב, ּ ה ְקָרא ּכִ ְּוַעל ָדא ָפַתח ּבָ יב. ּּ , ִּדְכּתִ

י טֹוב)בראשית א(  ָעִריק )א מאתר דא''נ(, ֵמַהאי ָאת. ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ָלא ן, יָמא ָעִריקָלא ּתֵ. ַמְלָאָכא ְמַחּבְ ּמָ ֶּאָלא ְדָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַאֲעָלא ּתַ ּ ּ ּ.  

ְנָיא ֵמָאת ק ָבא ' ק', ָּאת ָדא ְמׁשַ ַלל )לא מתיישבא' ח', א מאת ח''נ(ָלא ִמְתַייּשְׁ  ּכְ
ָעְלָמא א ּבְ דוְכּתָ ָאֶרץ ָאת ֵטי)תהלים קמ(ְְוִסיָמִנך , ּּבְ ל ִיּכֹון ּבָ ת '' ִאיׁש ָלׁשֹון ּבַ

אִא ָכל דוְכּתָ ָבא ּבְ ְּתַייׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָבא ּכְ ַנת ְלִאְתַייּשְׁ ּקָ א , ְוִאְתּתַ ָכל דוְכּתָ ך ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ

ן' ְּדָאת ט ּמָ יה' ֵּלית ִיׁשוָבא ְלָאת ק, ּתַ ָבא ּבֵ ן ְלִאְתַייּשְׁ ּמָ ְּוַעל ָדא ֲאָתר ָדא ָלא . ּּתַ ּ
ַלל ִסְטָרא ַאֲחָרא יה ּכְ ְלָטא ּבֵ חֹוֵתיה ְדָאת ָדא,ּׁשַ ּ ְוָיִהיב ַחִיים ְדַהאי ָעְלָמא ְלַיְתֵבי ּתְ ּ ּ ּ ּ ,

ְּוָלא ִיפוק ְלַבר יה, ְוַכד ָנִפיק ְלַבר, ּ ְלָטָאה ּבֵ ִּאית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ָמה ְדָאת . ּּ ּּכְ
ֲאָתר ָדא ְלָטא ּבְ ָּדא ׁשַ ֲאָתר ְדֵגיִהּנָ, ּ ְלָטא ָאת ַאֲחָרא ּבְ פ ''ק(, ּוַמאן ִאיִהי, םָּהִכי ָנֵמי ׁשַ

  .' ָאת ק)ב''ע
ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ֵרין ַאְתָוון, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהוֹו . 'ט', ח: ָּהָכא ִאיּנון ּתְ

ִתיִבין ּגֹו ַאְבִני ּבוְרָלא ָלמוָתא, ּּכְ ֲּאָבִנין ְדַאׁשְ ָרֵאל, ּ ָבִטין ְדִיׂשְ ּוׁשְ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין , ּ ּּתְ
ְייהוִאְת ְּמָנעו ִמּנַ ַווְייהו ֵח, ּ ּגַ ים ּבְ ִגין ְדָלא ְיֵהא ָרׁשִ ּּבְ ּ   .ט''ּ

יָתא ל ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ְלָיין ּכָ א ּתַ ֲאָתר ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ ָמָהן , ּ ִליָפן ִדׁשְ ָרִזין ּגְ ּּבְ
ין יִרין, ַּקִדיׁשִ ָמן ָעֵליה, ְקׁשִ ְּוָכל ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ, ְּמֻרּקָ ָרָזא ְדַאְתָוון , אּ ּּכָֹלא ּבְ ּ

ְתַחְמָמן  ִליָפא)א מתחקקן''נ(ּמִ א , ּ וּגְ ָּעַלְייהו , ּ ִעָלָאה)א דשמא קדישא''ס(ְּוָרִזין ִדְקֻדׁשָ
ִליף   .ִאְתּגְ

ְדָקא ֲחִזי ִליפו ְוִאְתָצָיירו ַאְתָוון ּכַ ָנא ִאְתּגְ ּכְ ַמׁשְ ּּבְ ַצְלֵאל ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא. ּ  ,ְּדָהא ּבְ
ַמָיא ְוַאְרָעא הו ׁשְ ִריאו ּבְ ְּלָצְרָפא ַאְתָוון ְדִאְתּבְ ּ ְּוַעל ָחְכְמָתא ִדיֵליה. ּ ֵני )א דא''נ(, ּ  ִאְתּבְ

ָנא ַעל ְיֵדיה ּכְ ָרֵאל, ַּמׁשְ א ְדִיׂשְ ל ַעּמָ ִריר ִמּכָ ִריר ְלֵעיָלא. ְּוִאְתּבְ ּוְכָמה ְדִאיהו ִאְתּבְ ּ ּ ּ ,
ִריך הו א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּהִכי ּבָ אְּ ִריר ְלַתּתָ ִתיב. ּא ְדִיְתּבְ  ְרֵאה )שמות לא(, ְּלֵעיָלא ּכְ
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ַצְלֵאל ם ּבְ א . ָקָראִתי ְבׁשֵ ַצְלֵאל' ּ ְראו ָקָרא ְיָי)שמות לה(ְלַתּתָ ם ּבְ ׁשֵ ָרָזא . ּבְ ֵמיה ּבְ ּוׁשְ ּ
ַצְלֵאל ֵצל ֵאל: ִּעָלָאה ִאְקֵרי ָהִכי ּבְ ּוַמאן ִאיהו. ּבְ ָּדא ַצִדיק. ּ ְּדִאיהו ָיִת. ּ ֵצל ֵאלּ , יב ּבְ

ַּההוא ְדִאְקֵרי ֵאל  ַגְווָנא ְדַההוא ֵאל.  ֶעְליֹון)א''ז ע''לך לך ע(ּ ְּוִאיהו ָיִתיב ּכְ ּ ַּההוא ֵאל . ּ
ית ִסְטִרין ַּההוא ַצִדיק ָנִטיל לֹון, ָנִטיל ׁשִ ַּההוא ֵאל ַאְנִהיר ְלֵעיָלא, ּאוף ָהִכי. ּ ַהאי , ּ

א ית ִסְטִרין, ַּההוא ֵאל. ַּצִדיק ַאְנִהיר ְלַתּתָ ָלָלא ְדֻכְלהו ׁשִ ּּכְ ַּההוא ַצִדיק. ּּ ָלָלא , ּ ּכְ
ית ִסְטִרין ְּדֻכְלהו ׁשִ ן אוִרי. ּּ ן אֹור ַקְדָמָאה: ּּבֶ עֹוָבָדא , ּבֶ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ְּ

ית ן חור. ִּדְבֵראׁשִ ן ִחירו ְדֹכָלא: ּּבֶ ּּבֶ ּ ן חור, ָּדָבר ַאֵחר. ּ ן ִחָוו: ּּבֶ ְווִניןּּבֶ ל ּגַ ְוָדא . ר ִמּכָ
ִּאְתָמֵני ְלַמֵטה ְיהוָדה ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּּכָֹלא ּכַ

  ב''ב ע''דף קנ
ְווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא ל ּגַ ְכָלא, ּכָ ר ּתִ ָמה , ּבַ ַמר)א''ט ע''קל(ּכְ ִגין ְדִאיהו . ּ ְדִאּתְ ּּבְ ּ

ְרְסָייא ָמִתין, ּכֻ ְּלֵמיָדן ִדיִנין ְדִנׁשְ א ְּוָהא ַהאי ַד. ּ ּ ִחָווָרא ִאיהו)א חדא''נ(ְרּגָ ֶּאָלא . ּ
אן ִדיֵני ְדַנְפׁשָ ֲעָתא ְדַקְייָמא ּבְ ׁשַ ּּבְ ְכָלא, ּּ ון ּתִ ִדין ִאיהו ּגֹוָ ) ב''ב ע''דף קנ(ְוָהא . ּּכְ

  .אֹוִקיְמָנא
ון ר ָנׁש ְלַהאי ּגֹוָ ֲעָתא ְדָחֵמי ּבַ ׁשַ ד ִפּקוִדין ְדָמאֵר, ּּבְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ר ּבַ ִּאְדּכַ ּ . ּיהּ

ת ֹחׁשֶ ַגְווָנא ִדְנַחׁש ַהּנְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ֲחָמאן ֵליה, ּּכְ ׁשַ ּּבְ ִריך , ּ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ּמֵ ְֲהוֹו ַדֲחֵלי ִמּקַ ּ ּ ּ
ל חֹוִבין, ּהוא ְרַמְייהו ִמּכָ ּוְמַנְטָרן ּגַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֲעָתא ְדַההוא ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַּסְלָקא ָעַלְייהו ְסָייןִּמָי, ּ ִריך הוא. ד ִאּתָ א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ִרים לֹון ְלַדֲחָלא ִמּקָ ַּמאן ּגָ ּ ַּההוא , ְּ
ה, ָנָחׁש ָלן ּבָ ַּהִהיא ְרצוָעה ְדִמְסַתּכְ ּ ֵכֶלת . ּ ם )במדבר טו(ּאוף ָהִכי ּתְ ּ וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ

ל ִמְצֹות ְיָי ֵּמַההוא ְדִחילו ִדיֵליה. 'ֶאת ּכָ ּ ּ ּ ָנאְוַעל , ּ ּכְ ַמׁשְ ֵכֶלת ּבְ   .ָּדא ּתְ
י ִיְצָחק ְרְסָייא ְדִדיָנא ִאיִהי, ָאַמר ַרּבִ ֵכֶלת ּכֻ ַּהאי ְדָאַמר ַמר ּתְ ְּוַכד ִאיִהי ַקְייָמא , ּ

ַגְווָנא ָדא אן, ּּבְ ְרְסָייא ְלֵמיָדן ִדיֵני ַנְפׁשָ ֵדין ִאיִהי ּכֻ ַרֲחֵמי. ּּכְ ָאַמר . ֵאיָמַתי ִאיִהי ּבְ
ֲעָת, ֵּליה ׁשַ ּא ִדְכרוִבים ְמַהְדָרן ַאְנַפְייהו ָדא ִעם ָדאּבְ ּ ּ ּ ַאְנִפין, ּּ ָלן ַאְנִפין ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ יָון . ּ ּכֵ

ְקָנן ְווִנין ִמְתּתַ ל ּגַ ֵדין ּכָ ַאְנִפין ּכְ ָלן ַאְנִפין ּבְ ּכְ רוִבים ִמְסּתַ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ ון , ּ ְְוִאְתַהָפך ּגֹוָ ּ
ְכָלא ְלָגְוון ַאֲחָרא ון ָירֹוקִּמְתַהָפ. ּתִ ִהפוָכא , ּ ְוַעל ָדא)א חוור''נ(. ְלָגְוון ָזָהב, ְך ּגֹוָ ּּבְ ּ

ִּאְתַהַפך ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ִּדְגָווִנין ְ ִהפוָכא ִדְגָווִנין, ְוֵכן ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ
ִרי א ּבְ י קוְדׁשָ ּקוַנְייהו ְלַגּבֵ ָרֵאל ּתִ ִּדְמַסְדִרין ִיׂשְ ּ ּ ּך הואּ ָּהִכי ַקָייָמא ּכָֹלא, ְ ְוָהִכי , ּ

ִתיב . ִאְתָסַדר ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ְּוַעל ָדא ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ְווִנין ִדְכִליָלן , ָ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ
ָדא ִפירו ְדֻכְלהו, ָּדא ּבְ ּׁשְ ּ ִטים ְוגֹו)שמות כה( )חסר כאן(. ּּ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ י ַרּבִ. 'ּ ְוָעׂשִ

ִאין ִאיּנון ', ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי)דברים ח(, ִּיְצָחק ָפַתח ָמה ַזּכָ ּּכַ
ָרֵאל הו, ִיׂשְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ין, ְּ ל ַעּמִ יה ִמּכָ ּוְבִגיֵנהֹון , ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ

ָרֵאל ְבָעאָיִהיב ְמ, ְּדִיׂשְ ָרֵאל. ְלָכל ָעְלָמא, זֹוָנא ְוׂשַ א , ְוִאְלָמֵלא ִיׂשְ ָּלא ָיִהיב קוְדׁשָ
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ִריך הוא ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ּּבְ ָגלוָתא, ְ ָרֵאל ִאיּנון ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ה , ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
ֵרין ָרֵאל . ְּדַנְטֵלי ְמזֹוָנא ַעל ַחד ּתְ ִזְמָנא ַדֲהוֹו ִיׂשְ אּּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֲהָוה ָנִחית לֹון , ּּבְ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְּמזֹוָנא ֵמֲאָתר ִעָלָאה ְמִצית ְלַעּמִ ְלהו , ְּוִאיּנון ָיֲהֵבי חֹוָלק ּתַ ין ּכֻ ְּוַעּמִ ּ
ְמִצית ָזנו ֶאָלא ִמּתַ ָּלא ִאּתְ ָגלוָתא. ּ ָרֵאל ִאיּנון ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ַגְו, ּ ְִאְתַהַפך ּבְ   .וָנא ַאֲחָראּ

א יֵתיה, ְמַתל ְלַמְלּכָ ְּדַאְתִקין ְסעוָדָתא ִלְבֵני ּבֵ ּ ל ִזְמָנא ְדִאיּנון ַעְבֵדי ְרעוֵתיה, ּ ּּכָ ּ ּ ּ ,
א ְרִמין ְלִמְגַרר, ַּאְכֵלי ְסעוָדָתא ִעם ַמְלּכָ י חוָלק ּגַ יֵתיה . ְּוָיֲהֵבי ְלַכְלּבֵ ֲעָתא ִדְבִני ּבֵ ׁשַ ּּבְ ּ

ָּלא ַעְבֵדי ְרעוָתא ְד אּ י, ַמְלּכָ ל ְסעוָדָתא ְלַכְלּבֵ א ָיִהיב ּכָ ְרֵמי, ַּמְלּכָ   .ְוָסִליק לֹון ּגַ
ַגְווָנא ָדא ָרֵאל ַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ּּכְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ א , ּ ָּהא ַעל ָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ

ן ְלהֹון, ִּאיּנון ַאְכֵלי ּקַ ּהוא ֶחְדָוה ִדְלהֹוןֵמַה, ְּוִאיּנון. ְּוָכל ְסעוָדָתא ִאְתּתָ ְרֵמי , ּ ָיֲהֵבי ּגַ
ְמִצית ְלעֹוָבֵדי ּכֹוָכִבים ְּדִאיהו ּתַ ָרֵאל ָלא ַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון. ּ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ,

ָגלוָתא י, ַּאְזֵלי ּבְ ְמִצית , ְּוָהא ְסעוָדָתא ְלַכְלּבֵ ָלק לֹון ּתַ ָכה ֹיאְכלו )יחזקאל ד(ְּוִאְסּתַ ּ ּכָ
ּגֹוִיםּבְ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ְמִצית ְדִגעוֵליהֹון ַאְכֵלי, ֵני ִיׂשְ ְּדָהא ּתַ ּ ַווי ִלְבָרא . ּ

א ְּדָיִתיב וְמַצֶפה ְלָפתֹוָרא ְדַעְבָדא, ְּדַמְלּכָ ּ ַאר ִמּגֹו ָפתֹוָרא ִאיהו ָאִכיל, ּּ ּתְ ַּמה ְדִאׁשְ ּּ.  
א ָאַמר ֲעֹרך ְל)תהלים כג(, ָּדִוד ַמְלּכָ י ְ ּתַ ֶמן ֹראׁשִ ְנּתָ ַבּשֶׁ ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָרי ִדּשַׁ ָּפַני ׁשֻ

ְלָחן. ּכֹוִסי ְרָוָיה ֲערֹוך ְלָפַני ׁשֻ א, ְּתַ ָּדא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ י , ֶנֶגד צֹוְרָרי. ּ ְלּבֵ ִּאיּנון ּכַ
ְּדַיְתֵבי ָקֵמי ָפתֹוָרא ְרִמין, ּ ְּמַצָפאן ְלחוָלק ּגַ ִענוָגא ְּוִאיהו ָיִתיב ִעם ַמְלּכָ, ּ ּא ּבְ
ָפתֹוָרא ִּדְסעוָדָתא ּבְ ּ.  

י ֶמן ֹראׁשִ ְנּתָ ַבּשֶׁ א ִדְסעוָדָתא, ִּדּשַׁ ָּדא ֵריׁשָ ּ ָחא, ּ ְמנוָנא, ְּדָכל ִמׁשְ ְּוִתקון , ְּוׁשַ
א, ְּסעוָדָתא ַקְדִמיָתא ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ַאר. ִּאְתְייִהיב ּבְ ּתְ ְלָבַתר ִאְתְייִהיב , ַּמה ְדִאׁשְ
י ּוְלִאיּנון ַפְלֵחי ָפתֹוָרא, ְלַכְלּבֵ ּ ּ ִדיר, ּכֹוִסי ְרָוָיה. ּ א ּתָ א ָקֵמי ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ּסָ , ַּמְלָיא ּכַ

ַאל ְְדָלא ִיְצְטִריך ְלִמׁשְ ִדיר, ְּוַעל ָרָזא ָדא. ּ ָרֵאל ּתָ ין, ֲהוֹו ִיׂשְ ַאר ַעּמִ   .ִעם ׁשְ

  א''ג ע''דף קנ
י ְדַרּבִ י ִחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ַּרּבִ ְמעֹון ִלְטֶבְרָיהּ ר ִאיִדי, י ׁשִ י ַיֲעֹקב ּבַ יה ַרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ ,

י ֵייָסא ְזִעיָרא י ִחָייא, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ְוַרּבִ י ֵייָסא ְלַרּבִ יב, ָּאַמר ַרּבִ יָמה ָמה ִדְכּתִ , ּּתֵ
אֹו)מלכים א ב( ה ֶחֶסד ְוָהיו ּבְ ֲעׂשֶ ְלָעִדי ּתַ ּ ְוִלְבַני ַבְרִזיַלי ַהּגִ ְלָחֶנך ְוגֹוּ ִאי ָהִכי . 'ְָכֵלי ׁשֻ

ל ִטיבו וְקׁשֹוט ּּכָ יר, ּ ְּלֵמיַכל ַעל ָפתֹוֵריה ְוָלא ַיּתִ אֹוְכֵלי , ּ ִּמְדָקָאַמר ָהָכא ְוָהיו ּבְ ּ
ְלָחְנך א ִאיהו, ְּותו. ָׁשֻ ָּלאו ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ָאֳחָרא , ּ ַעל ) א''ג ע''דף קנ(ְלֵמיַכל ּבַ

ָּפתֹוֵריה ְדַמ ּ אּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ָדא, ְלּכָ ְלחֹודֹוי, ְ א ּבִ ְּוֻכְלהו ַרְבְרָבנֹוִהי , ֶּאָלא ַמְלּכָ ּ
יה, ַּסֲחָרֵניה א ִמּנֵ   .ְּלַתּתָ

ַהאי ִמיִדי ַמְעָנא ּבְ י ִחָייא ָלא ׁשְ ר . ְוָלא ֵאיָמא, ָּאַמר ַרּבִ י ַיֲעֹקב ּבַ ֲּאַמר ֵליה ְלַרּבִ
ַהאי ִמ, ִאיִדי ַמְעּתָ ּבְ ָחא , ֲּאַמר ֵליה. יִדיְוַאּתְ ׁשָ א ְדִמׁשְ ָכל יֹוָמא ִמֻדְבׁשָ ַּאּתון ְדַיְנִקין ּבְ ּ ּ ּ
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ַמְעּתון, ִּעָלָאה ן ֲאָנא, ָּלא ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ י ֵייָסא. ּכָ ַהאי, ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ ַמְעּתָ ִמיִדי ּבְ . ְוַאּתְ ׁשָ
ב ַדֲאָנא ַרְבָיא וִמיֹוִמין ְזִעיִרין ֲא ֲּאַמר ֵליה ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְייכוּ ְוָלא ָזֵכיָנא , ֵּתיָנא ְלַגּבַ

ְדַמת ְדָנא ַמְעָנא, ִּמּקַ   .ֲאָנא ׁשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו)תהלים קלו(ָּפַתח ְוָאַמר  ר ּכִ ׂשָ ַּמאי ָקא ָחָמא ָדִוד . ּ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

א ְּדִסיום ַהֵלָלא ַרּבָ ּ ַהאי ְקָרא, ּ ִליִטין. ִּסֵיים ָהִכי ּבְ ַלת ׁשַ ֶּאָלא ּתְ ּ ִאיּנון ְלֵעיָלאּ ּ ,
הו מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יָרא ִדיֵליה, ְּ ְּוִאיּנון ָרָזא ַיּקִ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּ ּ :

א, מֹוָחא ִהפוָכא ְדַהאי ָעְלָמא. ְּוַכְבָדא, ְוִלּבָ ְּוִאיּנון ּבְ ּ א, ְּלֵעיָלא. ּּ ֵריׁשָ , מֹוָחא ָנִטיל ּבְ
אּוָבַתר ָיִהיב ְל א ָנִטיל ְוָיִהיב ְלַכְבָדא, ִלּבָ ְבָדא ָיִהיב חוָלק ְלָכל ִאיּנון , ְּוִלּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ ּ

א ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ְּמקֹוִרין ִדְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ּכַ א. ּּכָ א, ְלַתּתָ ֵריׁשָ ְבָדא ָנִטיל ּבְ ּוְלָבַתר , ּכַ
א ִּאיהו ְמָקַרב ּכָֹלא ְלִלּבָ ִפי, ּ א ׁשְ ּרו ְדֵמיְכָלאְוָנִטיל ִלּבָ יָון ְדָנִטיל. ּ ַקף ֵמַההוא , ּּכֵ ְּוִאְתּתָ
ְקָפא וְרעו ְדָקא ָנִטיל ּּתֻ ּ ּ י מֹוָחא, ּ ַער ְלַגּבֵ ְבָדא. ָיִהיב ְוִאּתְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ּכַ ּוָפִליג , ּ

ְּמזֹוָנא ְלָכל ְמקֹוִרין ְדגוָפא אתער לעילא כגוונא ההוא , ביומא דבר נש אתער בתעניתא(. ּ

  )לאו הכי, וביומא דשבעא, ממש
יֹוָמא ְדַתֲעִניָתא ְבָדא ִעָלָאה, ּּבְ י ּכַ ָיא ְלַגּבֵ ּתְ ר ָנׁש ְמָקַרב ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּּבַ ּ ּוַמאי ִאיהו , ּ ּ

יה ְוָדֵמיה וְרעוֵתיה. ְמָקַרב ֶּחְלּבֵ ּ ּ ּ ְרעוָתא. ּ ְבָדא ָנִטיל ּכָֹלא ּבִ ַּההוא ּכַ יָון ְדֹכָלא ִאיהו . ּּ ּּכֵ ּּ
יה א,ְּלַגּבֵ ּ ָנִטיל וְמָקַרב ּכָֹלא ְלָקֵמי ִלּבָ ִליט ָעֵליה, ּ ְּדִאיהו ַרב ְוׁשָ ּ א ָנִטיל . ּ יָון ְדִלּבָ ּּכֵ

ַרֲעָוא ַקף ּבְ י מֹוָחא, ְוִאְתּתָ ל ּגוָפא, ְּמָקֵרב ּכָֹלא ְלַגּבֵ ִליָטא ִעָלָאה ַעל ּכָ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּּ ּ ,
ְבָדא וְמַפֵלג חוָלִקין ְלָכ ְּלָבַתר ַאְהָדר ּכַ ּ אּ ְייִפין ִדְלַתּתָ ּל ִאיּנון ְמקֹוִרין ְוׁשַ ִזְמָנא . ּ ּבְ

ד , ָאֲחָרא ַקְדִמיָתא)א כלא''ד(ּכַ א,  מֹוָחא ָנִטיל ּבְ א ָיִהיב , ּוְלָבַתר ָיִהיב ְלִלּבָ ְוִלּבָ
א, ְּלַכְבָדא ְייִפין ִדְלַתּתָ ְּוַכְבָדא ָיִהיב ְלֻכְלהו ְמקֹוִרין ְוׁשַ ּ ֵעי ְל, ּּ ד ּבָ ַּפְלָגא ּוְלָבַתר ּכַ

א, ְמזֹוָנא ְלַהאי ָעְלָמא א ָיִהיב ְלִלּבָ ֵריׁשָ ַאְרָעא, ּבְ א ִדי ּבְ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ ּוָפתֹוָרא . ּ
א ֵני ָעְלָמא, ְּדַמְלּכָ ַאר ּבְ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ִמּכָ ַער ּבְ   .ִאּתְ

ָאה ִאיהו א, ַּזּכָ ָנא ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּבָ חוׁשְ ַּמאן ַדֲהֵוי ּבְ ּ ּ מֹוְדָעא ְלאֹוָטָבא ְּדָהא ִא, ּ ּתְ ׁשְ
ַההוא ִטיבו ִדְלֵעיָלא ֵּליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוָדא ִאיהו ִטיבו וְקׁשֹוט)ובגיני כך(. ּ ּ ַּדֲעַבד ָדִוד ִלְבֵני , ּ ּ

ְלָחֶנך, ַּבְרִזיַלי ֹאְכֵלי ׁשֻ יב ְוָהיו ּבְ ִָדְכּתִ ּ א. ּ ְלָחָנא ְדַמְלּכָ יָמא ִדְבׁשֻ ְּוִאי ּתֵ ר ָנׁש , ּ ָאִכיל ּבַ
יהָאֳחָרא ּבַ א. ָלא. ּר ִמּנֵ ֵריׁשָ א ָאִכיל ּבְ א, ֶּאָלא ַמְלּכָ ל ַעּמָ ְּוִאיּנון ְדַאְכֵלי ִעם . ּוָבַתר ּכָ ּ
א ְלהו, ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאיהו ָאִכיל ִאיּנון ְדָחִביִבין ָעֵליה ִמּכֻ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ִאְתְמנון , ּּ ּ

א ְלָחָנא ְדַמְלּכָ   .ִּמׁשֻ
יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ִמיד הוא אֹוֵכל)שמואל ב ט(, ָהא ּכְ ֶלך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ ּ ַעל ׁשֻ ִגין ְדָכל . ְ ּּבְ
ְּמזֹוָנא ִדיֵליה ָנא ָאֳחָרא, ּ ּבָ ֶלך, ָּלא ָעִביד חוׁשְ ְלָחן ַהּמֶ ְֶאָלא ַעל ׁשֻ ן ֲהָוה ָאֵתי , ּ ּמָ ְּדִמּתַ

ְּמזֹוָנא וֵמיְכָלא ִדיֵליה ּ ִמיד. ּ ֶלך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ ְְוָדא ִאיהו ַעל ׁשֻ י . ּ הוא אֹוֵכלּ ָאָתא ַרּבִ
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יה, ִּחָייא ֵקיה ַעל ֵריׁשֵ ּוְנׁשָ ּ ך, ָּאַמר ֵליה ַרְבָיא ַאְנּתְ, ּ ִלּבָ ְרָיא ּבְ ְְוָחְכְמָתא ִעָלָאה ׁשַ ּ .
י ִחְזִקָיה ְדֲהָוה ָאֵתי, ַּאְדָהִכי ָּחמו ֵליה ְלַרּבִ ּ י ִחָייא. ּּ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ַחְברוָתא ָדא, ּ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ,

ר ָעָלָנאּקוְד ִריך הוא ִיְתַחּבָ א ּבְ ּׁשָ ין ְדאֹוַרְייָתא ִיְתַחְדּתון ָהָכא, ְ ְּדָהא ִמִלין ַחְדּתִ ּ ּּ.  
ַהאי ְסעוָדָתא, ָּאְמרו. ָּיְתבו ְלֵמיַכל ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּכָ ּ י , ּ ָאַמר ַרּבִ

ל ָדא ְסעו, ְּסעוַדת ֲעַראי ִאיִהי, ֵייָסא ְּוִעם ּכָ ֶּאָלא ְדַהאי ִאְקֵרי , ְוָלא עֹוד. ָדה ִאְקֵריּ ּ
ה ִריך הוא ִאְתֲהֵני ִמיּנָ א ּבְ ְּסעוָדָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִתיב. ְּ ְלָחן )יחזקאל מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֻ  ֶזה ַהּשׁ

ר ִלְפֵני ְיָי ְּדָהא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִיְסֲחרון ְלַהאי ֲאָתר', ֲאׁשֶ ּ ּּ.  
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 ] בשנה148יום [ט סדר הלימוד ליום ל שב
  ב''ג ע''דף קנ

י ִחָייא ְוָאַמר ָּפַתח ַרּבִ ְוִכי . 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי)דברים ח(, ּ
ְבָעא ר ָנׁש ְלׂשַ ִריֵסיה, ַעד ָלא ָאִכיל ּבַ ִריך הוא, ְּוִיְתְמֵלי ּכְ א ּבְ ָּלא ְיָבֵרך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְ ,

ַמאי נֹוִקים ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ) ב''ג ע''דף קנ( )ג אי הכי''לא ''ד( ּוָבַתר וֵבַרְכּתָ, ּבְ ֶּאָלא . ּ
ַזִית ר ָנׁש ֶאָלא ּכְ ֲּאִפילו ָלא ֵייכול ּבַ ּּ ּוְרעוֵתיה ִאיהו ָעֵליה, ּ ּ ּ ּ ֵוי ֵליה ְלַההוא , ּ ְּוִיׁשָ ּ

ֵּמיְכָלא ִעָקָרא ְדֵמיְכֵליה ְבָעא ִאְקֵרי, ּ יבִּדְכ. ׂשָ ָ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך )תהלים קמה(, ּתִ ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ִתיב. ּוַמׂשְ ֵוי . ֶּאָלא ָרצֹון, ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה ָלא ּכְ ַּההוא ְרעוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ

ְבָעא ִאְקֵרי, ַּעל ַההוא ֵמיְכָלא ַּוֲאִפילו ְדֵלית ָקֵמיה ְדַבר ָנׁש ֶאָלא ַההוא ְזֵעיר , ׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְכַזִי ֵוי ָעֵליה, תּבִ ְבָעא ׁשַ יר ָהא ְרעוָתא ְדׂשָ ְּוָלא ַיּתִ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּ ּבִ , ּוַמׂשְ

ִתיב ְּוַעל ָדא וֵבַרְכּתָ ַוַדאי. ְוָלא ֲאִכיָלה, ָרצֹון ּכְ ּ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ֵליה , ּ ְּוִאְתַחָייב ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִגין ְלֵמיַהב ֶח, ְּ   .ְּדָוה ְלֵעיָלאּבְ
י ִחְזִקָיה ָּפַתח ַרּבִ ַהאי ְקָרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר, ּ ּכֹור , ֵמָהָכא. ְוָאַכְלּתָ ְושָבְעּתָ, ּּבְ ְּדׁשִ

ְרְכָתא ִדְמזֹוָנא ֵרי ֵליה ְלָבְרָכא ּבִ ּׁשָ ְצלֹוָתא)ב''ז ע''ויגש ר(, ּ ִּדְצלֹוָתא . ּ ַמה ְדֵלית ָהִכי ּבִ
ָלא ֲאִכיָלה ִאיִהיְּדָהא ְצלֹוָת, ָלאו ָהִכי ִגין ִדְצלֹוָתא , ַמאי ַטֲעָמא, א ָמַעְלָיא ּבְ ּּבְ

ַּסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּ ִתָיה, ּ יה ָלא ֲאִכיָלה ְוָלא ׁשְ ֲּאָתר ְדֵלית ּבֵ ּ ִניָנן. ּ , ְּוַעל ָדא ּתָ
ִתָיה ְוכו יה ֲאִכיָלה וׁשְ ָּעְלָמא ְדָאֵתי ֵלית ּבֵ ּ ּ ּּ'.  

ין ִד ַאר ַדְרּגִ ֲּאָבל ׁשְ ת ְמזֹוָנאּ ִבְרּכַ א ִאית ּבְ ְווָנא ָאֳחָרא וָמַעְלָיא, ְלַתּתָ ַכח ּגַ ּתְ , ִּאׁשְ
ְבָעא ׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ְרְכָתא ְדִאׁשְ ַּההוא ּבִ ת ְמזֹוָנא. ּ ִגין ְדִבְרּכַ יה , ּּבְ ֲאָתר ְדִאית ּבֵ ִּאיִהי ּבַ ּ

ִתָיה ֲּאִכיָלה וׁשְ א, ּ ְבָעא ְלַתּתָ יה ָנַפק ְמזֹוָנא ְוׂשַ ּוִמּנֵ ּ ְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיה ,ּ ְּ

ְבָעא ְוֶחְדָוה ובגין כך האי איהו אתר דאית ביה אכילה ושתיה ומניה נפיק מזונא לתתא (. ׂשָ

ֲאָתר ִדְצלֹוָתא)ואצטריך לאחזאה קמיה שבעא וחדוה יר , ָלאו ָהִכי, ּ ּבַ ְּדָהא ַסְלָקא ַיּתִ ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוַעל ָדא ּ ּכ, ּ ת ְמזֹוָנא. ֹור ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוָתאׁשִ ִבְרּכַ ֵרי ֵליה , ּבְ ּכֹור ׁשָ ּׁשִ

ת ְמזֹוָנא ְרּכַ ַמע ֵמַהאי ְקָרא. ְלָבְרָכא ּבִ יב ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ, ַמׁשְ ִּדְכּתִ : ְוָאַכְלּתָ. ּ
ָבְעּתָ. זֹו ֲאִכיָלה ְבָעא: ְוׂשָ ִתָיה ְדָהא ׂשָ ּזֹו ׁשְ ַחְמָרא ִא, ּ ְבָעא ַוַדאי. ּיִהי ַרֵויּבְ , ַּחְמָרא ׂשָ

ּכֹור יב וֵבַרְכּתָ ֶאת ַדְייָקא. ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ִּדְכּתִ ּ ת ְמזֹוָנא ִאְצְטִריך ֶחְדָוה , ּ ַמע ְדִבְרּכַ ְְדַמׁשְ ּ ּ
ְבָעא ְבָעא. ַמאי טֹוָבה. ַּעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה. ְוׂשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׂשָ ּבַ)ירמיה מה(, ּכְ ׂשְ ע  ַוּנִ

ְבָעא ך ִאְצְטִריך ֶחְדָוה ְוׂשַ ִגין ּכַ ְהֶיה טֹוִבים ּבְ ְֶלֶחם ַוּנִ ְ.  
י ֵייָסא ְוָאַמר  ִטים ְוגֹו)שמות כה(ָּפַתח ַרּבִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְלָחן ָדא ִאיהו ', ּ ְוָעׂשִ ּׁשֻ ּ

ָנא ּכְ ַמׁשְ ְרָיא ָעֵליה. ַּקְייָמא ְלגֹו ּבְ ּוִבְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּיה ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלָכל ּוִמּנֵ, ּּ
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ֵריַקְנָיא. ָעְלָמא ְלָחן ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּוׁשֻ ְ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ֶּאָלא ְלֶמֱהֵוי , ּ
ַכח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנָיא, ָּעֵליה ְמזֹוָנא ּתְ ְרְכָתא ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּבִ ך ִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי . ּ ְוְבִגין ּכַ ְ ּ

ִדירָּעֵליה  יה, ַנֲהָמא ּתָ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ְרְכָתא ִעָלָאה ִמׁשְ ִדיר ּבִ ְּדֶלהֵוי ּתָ ְלָחן, ּּ ּוִמּגֹו ַההוא ׁשֻ ּ ,
ִרי ְדָעְלָמא ַאר ָפתֹוִ אן וְמזֹוֵני ְלָכל ׁשְ ְרּכָ ַּנְפֵקי ּבִ ִגיֵניה, ּּ ְרָכאן ּבְ ְּדִאְתּבָ ּ.  

ר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ָהִכי ָק ְלָחן ְדָכל ּבַ ְׁשֻ ֲעָתא ְדָקא ְמָבַרך ֵליה , ֵּמיהּ ׁשַ ּּבְ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְרְכָתא ִמְלֵעיָלא, ְּ ֵרי ָעֵליה ּבִ ִגין ְדִתׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵריַקְנָיא, ּ , ְּוָלא ִיְתָחֵזי ּבְ
ֲאָתר ֵריָקַנָיא ְרָיין ּבְ אן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשַ ְרּכָ ְּדָהא ּבִ ּ ּ יב, ּ יִדי ִל)מלכים ב ד(, ִּדְכּתִ י ַמה  ַהּגִ

ִית ּבָ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ֶיׁש ָלְכי ּבַ ּ ַמר ָעֵליה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְלָחן ְדָלא ִאּתְ ּׁשֻ ּ ּּ ,
ִתיב)ולא בריך על ההוא מזונא לקודשא בריך הוא, א אינו''בס( ל )ישעיה כח(, ּ ָעֵליה ּכְ י ּכָ  ּכִ

ִלי ָמקֹום ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא צֹוָאה ּבְ ְלָחןְוָא. ּׁשֻ ּסור ְלָבְרָכא ַעל ַההוא ׁשֻ ּ.  

  א''ד ע''דף קנ
ְלָחן. ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדִאית ׁשֻ ְלָחן, ּּבְ ְלָחן ִאיהו ְדָקא ְמַסְדָרא ָקֵמיה . ְוִאית ׁשֻ ּׁשֻ ּ ּ ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ְּ יה ִפְתּגָ ִדיר ְלַסְדָרא ּבֵ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּתָ ּ ּ ּּ, 
יה ַאְתָוון ְדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּוְלַאְכְלָלא ּבֵ ּ ּ דאית פסוקי , דא הוא ברכתא דמזונא, א אינו''בס(, ּּ

ּ ְוִאיהו ָלִקיט לֹון )ומלי דאוריתא ואינון אתוון דמלי אורייתא אתכלילן ביה בההוא שלחן
יה ַגֵויה, ְּלַגּבֵ ְלהו ּבְ ְּוָכִליל ּכֻ ּ ּ ִלים, ּ ּתְ ּוְבהו ִאׁשְ ְלָחן ָדא . ְּוִאית ֵליה ֶחְדָוה, ֵּדיְוַח, ּ ְּוַעל ׁשֻ
ִתיב ר ִלְפֵני ְיָי)יחזקאל מא(, ּכְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ . ' ִמִלְפֵני ְיָי)ב''ב ע''ק(ְוָלא ', ִלְפֵני ְיָי',  ֶזה ַהּשׁ

ְלָחן ָאֲחָרא ִאית יה חוָלָקא ְדאֹוַרְייָתא, ׁשֻ ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ְקדוׁשָ, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ה ּ
ְלָחן ִאְקֵרי ִקיא צֹוָאה, ְּדאֹוַרְייָתא ִלי , ְּוַההוא ׁשֻ , ָמקֹום) א''ד ע''דף קנ(ְּוָדא ִאיהו ּבְ

לום ה ּכְ ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ך ִגין ּכַ ַמר ָעֵליה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ְּבְ ְלָחן ְדָלא ִאּתְ ּׁשֻ ּ ְלָחן ְדִקיא צֹו, ּּ ִּאיהו ׁשֻ . ָאהּ

ְלָחן ְדַטֲעָוא ָאֲחָרא ִּאיהו ׁשֻ ָרָזא ֶדֱאָלָהא ִעָלָאה. ּ ְלָחן חוָלָקא ּבְ ַההוא ׁשֻ ֵּלית ּבְ ּ ּ ְלָחן . ּ ׁשֻ
ָמרו ָעֵליה ְּדִמֵלי אֹוַרְייָתא ִאּתְ ּ ְלָחן, ּּ ִריך הוא ָנִטיל ַההוא ׁשֻ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִוי ֵליה , ְּ ְּוׁשַ ּ

ְּלחוְלֵקיה ּ ֶאָלא סוְרָי)א''ג ע'' רכ,ד''ג ע''ר(, ְוָלא עֹוד. ּ ל ִאיּנון , א ַרב ְמָמָנא''ּ ָּנִטיל ּכָ
ִריך הוא, ִּמִלין א ּבְ ְלָחן ָקֵמי קוְדׁשָ ֵוי ִדיוְקָנא ְדַההוא ׁשֻ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּוָכל ִאיּנון ִמִלין . ּ ּ

ְּדאֹוַרְייָתא ְדִאְתָמרו ָעֵליה ּ ּ ַּסְלִקין ַעל ַההוא ָפתֹוָרא, ּ ּ  ָקֵמי )א ואתעתד''ס(ְּוִאְתַעָטר , ּ
א א ַקִדיׁשָ ר ִלְפֵני ְיָי. ַּמְלּכָ ְלָחן ֲאׁשֶ יב ֶזה ַהׁשֻ ַמע ִדְכּתִ ְּדִאְתַעָטר ' ַּמׁשְ  )א דאתעתד''ס(ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְלָחן ְדַבר ָנׁש. ְּ ָאה ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּׁשֻ ַּקְייָמא ְלַדּכְ ל חֹובֹוי, ּ . ִמּכָ
ָאה ִאיהו ֵרין ַקְייִמין ַעל ָפתֹוֵריהַּמאן ְדִא, ַּזּכָ ֵּלין ּתְ ּ ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּוחוָלָקא . ּ

ִנין ְלָחן, ְלִמְסּכְ   .ֵּמַההוא ׁשֻ
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ֵמיה ְדַבר ָנׁש ד ַסְלִקין ַההוא ָפתֹוָרא ִמּקָ ּּכַ ּ ּּ ן, ּ ּמָ ָנן ּתַ ין ִאְזַדּמְ ֵרין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּּתְ ּ ,
ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא אַח. ְוַחד ִמּשְׂ א ַקִדיׁשָ ְלָחן ְדַמְלּכָ ּד ָאַמר ָדא ִאיהו ׁשֻ ּ ּ ִּדְפַלְנָיא ָקא , ּ
ְּמַסֵדר ָקֵמיה ִדיר ָפתֹוָרא ָדא, ּ ְּמַסָדר ְיֵהא ּתָ אן ִעָלִאין, ּּ ִבְרּכָ ָחא וְרבו ִעָלָאה, ּבְ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ,

ֵרי ֲעלֹוי ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלָחן ְד, ְוַחד ָאַמר. ְּ ָּדא ִאיהו ׁשֻ ּ אּ א ַקִדיׁשָ ִּדְפַלְנָיא , ַּמְלּכָ
ָּקא ְמַסֵדר ָקֵמיה ֵאי ְיָבְרכון ֵליה, ּ ָּדא ָפתֹוָרא ִדי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּּ ְּמַסָדר ְיֵהא ַהאי ָפתֹוָרא , ּ ּ
יק יֹוִמין ַהאי ָעְלָמא, ָקֵמי ַעּתִ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ּ.  

א י ַאּבָ ד ֲהָוה ַסְלִקין ָפתֹוָרא ִמָק, ִרּבִ ּּכַ ַּוֲהָוה ָאַמר ְסִליקו ַהאי , ֲּהָוה ָחֵפי ֵליה, ֵּמיהּ
ְצִניעו ָּפתֹוָרא ּבִ א, ּ לוֵחי ַמְלּכָ ִכּסוָפא ָקֵמי ׁשְ ְּדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ְלָחן ְדַבר ָנׁש ָזֵכי ֵליה . ּ ּׁשֻ ּ
ְּוָזֵכי ֵליה ִלְמזֹוָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי מֹוְדָע, ּ ּתְ א ְלָטב ָקֵמי ְּוָזֵכי ֵליה ְלִאׁשְ

יק יֹוִמין ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ַעּתִ ְְוָזֵכי ֵליה ְלִאּתֹוְסָפא ֵחיָלא וְרבו ּבַ ּ ּ ּ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה . ּ ַּזּכָ ּ ּ
ר ָנׁש ְּדַההוא ּבַ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ ּ.  

י ַיֲעֹקב ָאַמר ִתיב , ַרּבִ ל יֹוְדעֹו ֵמִאְתמ)שמואל א י(ּכְ ְלׁשֹם ְוגֹו ַוְיִהי ּכָ ֲהַגם ', ֹול ׁשִ
ְנִביִאים אול ּבַ ִחיר ְיָי. ּׁשָ אול ּבְ ְדַמת ְדָנא ֲהָוה' ְּוִכי ׁשָ יב, ִּמּקַ  )שמואל א י(, ִּדְכּתִ

ַחר ּבֹו ְיָי ר ּבָ ִתיב', ַהְרִאיֶתם ֲאׁשֶ ר ּבֹוֵחר ּבֹו ָלא ּכְ ְדַמת , ֲאׁשֶ ַחר ּבֹו ִמּקַ ר ּבָ ֶּאָלא ֲאׁשֶ
ֲעָתא ְד. ְּדָנא ּוְבׁשַ יַנְייהוּ י ּבֵ ין ְנִביֵאי ְוִאְתַנּבֵ ְווהו, ָּאָתא ְוָעאל ּבֵ   .ֲּאַמאי ּתַ

יה, ֶּאָלא ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ יה ֶאָלא ְלַמְלכו, ְּ ָּלא ִאְתְרֵעי ּבֵ ֲאָבל , ּּ
ֵרין ִאֵלין. ִּלְנבוָאה לא ְּדָהא ּתְ ָע, ּ ַבר ָנׁש ּבְ ֲחָדא ּבְ ה , ְלָמאָּלא ִאְתְמָסרו ּכַ ר ִמּמֹׁשֶ ּבַ

ֲחָדא, ְּמֵהיָמָנא ִעָלָאה ְּדָזָכה ִלְנבוָאה וַמְלכו ּכַ ּ ְוָלא ִאְתְייִהיב ְלַבר ָנׁש ָאֲחָרא , ּ
ֲחָדא ְרַווְייהו ּכַ   .ּּתַ
יָמא מוֵאל ְדָזָכה ְלַתְרַווְייהו, ְוִאי ּתֵ ָּהא ׁשְ ּ ִּלְנבוָאה וַמְלכו, ּּ ִּלְנבוָאה . ָלאו ָהִכי. ּ

יבִּדְכ, ָזָכה מוֵאל )שמואל א ג(, ּתִ י ְנֱאָמן ׁשְ ַבע ּכִ ֵאר ׁשָ ָרֵאל ִמָדן ְוַעד ּבְ ל ִיׂשְ ּ ַוֵיַדע ּכָ ּ ּ
ְְדִאי ֶמֶלך ֲהָוה, ָּנִביא ְוַדָיין ֲהָוה. ְְלָנִביא ְוָלא ְלֶמֶלך. ְלָנִביא ָרֵאל , ּ ַאלו ִיׂשְ ָּלא ׁשָ
ֲּאָבל ִאיהו ָלא ֲהָוה ֶאָלא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא. ְֶמֶלך ָרֵאל,ּ ּ ַוֲהָוה ָדִאין ִדיֵנהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ,

יב ָרֵאל)שמואל א ז(, ִּדְכּתִ ַפט ֶאת ִיׂשְ בוָאה.  ְוׁשָ ּנְ אול ּבַ ד ֲהָוה ׁשָ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ְווהו , ּ ּּתַ
  .ָּעֵליה

יָמא ָרא ָעֵליה ְנבוָאה, ְוִאי ּתֵ ֲּאַמאי ׁשָ ְרַווְייהו ָלא . ּהֹוִאיל ְוָזָכה ְלַמְלכו, ּ ֶּאָלא ּתַ ּ
ֲחָדאָז הו ּכַ דמלכו יהיב ליה קודשא בריך הוא ואודי ליה עלה עד ) א דנבואה''נ(ובגין (. ָּכה ּבְ

א)לא הוי מלכא ָערוָתא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ב ַעל ַאּתְ ּ וְבִגין ְדַמְלכו ִאְתָיׁשָ ּ ּ ּ ּ ִאְתָערו , ּ ֲּהָוה ּבְ
ִּדְנבוָאה ֹקֶדם ָלֵכן ד ָסִליק ְלַמְלכו. ּ ּיה ְנבוָאהָלא ֲהָוה ּבֵ, ֲּאָבל ּכַ ָערו ְדרוַח , ּ ֶּאָלא ִאּתְ ּ ּ ּ

ַער ָעֵליה, ְלֵמיָדן ְקׁשֹוט, ָּסְכְלָתנו א, ִּאּתְ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ּגֹו ִאיּנון . ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ּ ּ
ָרא ָעֵליה ְנבוָאה, ְנִביֵאי ּׁשָ ְייהו, ּ ְּלָבַתר ְדִאְתְפַרׁש ִמּנַ יה ְנבוָאה, ּּ ָּלא ֲהָוה ּבֵ ּ.  
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א, ָנאַוֲא ַּמאן ָיִהיב ִלי ִאְתָערוָתא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּ גֹו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּ ְלִמיֵדי , ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּתַ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יה, ְּדִרּבִ ִאין ָזִעין ִמּנֵ ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ן ֲאָנא, ּּ ּכֵ ל ׁשֶ יַנְייכו, ּכָ   .ְּלֶמהֵוי ּבֵ

  ב''ד ע''דף קנ
יָת ְוָע, ָּפַתח ְוָאַמר ְלָחן ְוגֹו)שמות כה(ׂשִ א. ' ׁשֻ ְלָחן ָדא ִאיהו ְלַתּתָ ּׁשֻ ָוָאה ָעֵליה , ּ ְּלׁשַ ּ

ֶּלֶחם ְדֲאָפָיא ַמאן ָעִדיף ָדא ִמן ָדא ּ ְלָחן, ּּ יָמא ְדֹכָלא . ֶלֶחם אֹו ׁשֻ ִּאי ּתֵ ) ב''ד ע''דף קנ(ּ

ְלָחן ִמְתַסְדָרא ְלַג)א אי תימא לחם עדיף דהא''ס(ָהא . ִּאיהו ַחד י ַההוא ֶלֶחם ׁשֻ , ְּותו. ּּבֵ
א ְוֶלֶחם ָעֵליה ְלָחן ְלַתּתָ ָרא, ָלאו ָהִכי. ּׁשֻ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ ֶּאָלא ׁשֻ ִסדוָרא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,

אן ִדְלֵעיָלא וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ְרּכָ ָלא ּבִ ְּלַקּבְ ְלָחן. ּּ ּוֵמָרָזא ְדַהאי ׁשֻ ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא , ּ
ָמה ְדִאְת יה ִמְלֵעיָלאּּכְ ְּיִהיב ּבֵ ּ ּ.  

ְלָחן , ְּוַההוא ֶלֶחם ְלָחן ְלַאֲחָזָאה ְדָהא ִמׁשֻ א וְמזֹוָנא ְדָקא ָנִפיק ֵמַהאי ׁשֻ ִּאיהו ִאיּבָ ּ ּ ּ
ַּנְפֵקי ֵפִרין ְוִאִבין וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ָּדא ֶרם. ּ ַכח ּכֶ ּתְ א , ִאי ָלא ִאׁשְ ֲּעָנִבין ְדִאיּנון ִאיּבָ ּ

ִחין, ּיהְּדַנְפֵקי ִמּנֵ ּכְ ּתַ ָעְלָמא, ִאי ִאיָלָנא ָלא ְיֵהא. ָלא ְיהֹון ִמׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִיׁשְ , ִאיּבָ
ך ִגין ּכַ ָרא, ְּבְ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ יה, ּׁשֻ ְּמזֹוָנא ְדָנִפיק ִמּנֵ ִּאיהו ַההוא ֶלֶחם ַהָפִנים, ּ ּ ּ.  

ת ְל ּבָ ְלָחן ְמֶעֶרב ׁשַ א ְדׁשֻ תְּוַכֲהֵני ֲהוֹו ַלְקֵטי ִאיּבָ ּבָ  )א משבת לשבת''ד(, ֶעֶרב ׁשַ
ְלָחן ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ְדׁשֻ ּ ִגין ַההוא ֶלֶחם ַדֲהוֹו ַלְקֵטי . ּּ ּּבְ ּ

ֲהִני ָתאן, ּכַ ל ְמזֹוָנא וְמזֹוָנא ְדַאְכֵלי ְוׁשָ ְרָכא ּכָ ִּאְתּבָ הו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדָלא ְלַקְטְרָגא ּבְ ּ ,
ַכחְּדָה ּתְ ָיא, א ֵיֶצר ָהָרע ָלא ִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ִמּגֹו ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ  )משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

י ְוגֹו ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ְמעֹוי ְדַבר ָנׁש', ֶּפן ֶאׂשְ י ּבִ ָיא ֵיֶצר ָהָרע ִמְתַרּבֵ ּתְ ְּדִמּגֹו ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ ּּ.  
ְלָחןְּמזֹוָנא ְדָקא ָנִפיק ִמּג, ֶּלֶחם ָדא ְּמָבֵרך ְמזֹוָנא ְדַכֲהֵני, ֹו ׁשֻ הו , ְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ

ִריך הוא, ְמַקְטְרָגא ְלַקְטְרָגא לֹון א ּבְ ִלים ְלקוְדׁשָ א ׁשְ ִלּבָ ְּלִמְפַלח ּבְ ְְוָדא ִאְצְטִריך . ְּ

ל ָעְלָמא יר ִמּכָ ך. ְלַכֲהֵני ַיּתִ ְוְבִגין ּכַ ָרא, ּ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ ּא וְמזֹוָנא ְדָקא ָנִפיק ְוִאיּבָ, ּׁשֻ ּ
יה ִּאיהו ַההוא ֶלֶחם, ִּמּנֵ ּ.  

ְלָחן ָדא ְקָנא, ּׁשֻ ִּאְצְטִריך ִסדוָרא ִדיֵליה ְלִאְתּתָ ּ ּ ּ ִסְטָרא ְדָצפֹון, ְ ְלָחן , ּּבְ ֻ יב ְוַהּשׁ ִּדְכּתִ
ן ַעל ֶצַלע ָצפֹון ירוָתא ְדֶחְדָוה. ַמאי ַטְעָמא. ִתּתֵ ן ׁשֵ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ּּבְ ּ ָמ. ּ אָלא ָנִטיל ׂשְ

ַקְדִמיָתא ִדיר ּבְ א, ִמיִמיָנא ּתָ י נוְקּבָ ַער ְלַגּבֵ ּוְלָבַתר ִאיהו ִאּתְ ּ ּוָבַתר ָקִריַבת ֵליה , ּ ּ
יה יה, ְּיִמיָנא ְלַגּבֵ ַקת ּבֵ ְּוִאְתַדּבְ ּ.  

ָמאָלא, ְּוִאיהו ֶחְדָוה, ַּמִים ִאיּנון ִמיִמיָנא יה ִא, ִּמָיד ָיִהיב ִלׂשְ קו ּבֵ ְּוִאְתָדּבָ ּ , ּיּנון ַמִיםּ
ְּוַחָדאן ֵליה ִליל ִאיהו ִליִמיָנא. ּ ּוָבַתר ִאְתּכְ ַההוא ֶחְדָוה, ּ א ּבְ ַער ְלנוְקּבָ ְּוִאּתְ , ְְוִסיָמָנך. ּ

ָמאָנא יֵדיה ְיִמיָנא ּבְ ַּמאן ְדָנִטיל ַמָיא ּבִ ָמאָלא ִאיהו, ּּ ׂשְ ַּקְדָמָאה ְלַאְרָקא ַמָיא ּבִ ְוָלא , ּ
ָמאָלא ִליִמיָנא ָמאָלאְּד, ִמּשְׂ   .ָּהא ַמָיא ִמיִמיָנא ָנִטיל לֹון ׂשְ
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ָכחו ּתְ ך ַמָיא ָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּּ ָמאָלא, ְ ְטָרא ִדׂשְ ֶּאָלא ִמּסִ יה. ּ יָון ְדָנִטילו ַמָיא ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ּּ ,
ִאיּנון ַמִים א ּבְ י נוְקּבָ ָערו ְלַגּבֵ ָּהא ִאּתְ ּ ִניָנן. ּ ִמים ּתָ ׁשָ בורֹות ּגְ ְּוַעל ָדא ּגְ ך ּו. ּ ְְבִגין ּכַ

ן ַעל ֶצַלע ָצפֹון ְלָחן ִתּתֵ ֻ יר, ְוַהּשׁ יה ַיּתִ ָכחו ּבֵ ּתְ ְּדֵמַההוא ְסָטר ִאיִבין ִאׁשְ ּ ּ ְטָרא , ּ ִמּסִ
ַקְדִמיָתא. ָאֳחָרא ִאְתָערו ְדֶחְדָוה ִדיֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֹמאלֹו )שיר השירים ב(ּכְ  ׂשְ

י ְלָבַתר ִויִמינ ַחת ְלֹראׁשִ ֵקִניּתַ ַחּבְ   .ֹו ּתְ
ְנִקיוָתא ְדגוָפא ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְלָחן ְדַבר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ּׁשֻ ּ ּ ְּדָלא ִיְתָקֵרב ְלֵמיַכל ְמזֹוָנא , ְּ

ִּדיֵליה ְנִקיוָתא ְדַגְרֵמיה, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ר ָנׁש. ּ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ ְרֵמיה , ּ ָאה ּגַ ְּלַפּנָ
ַקְדִמיָתא ְלָחָנא ַדְכָיאַעד ָלא ֵיי, ּבְ ּכול ְמזֹוָנא ְדׁשֻ ּ ְּדַההוא ְמזֹוָנא ְדַאְתִקין ֵליה, ּ ּ ּ יה , ּ ּּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ִּאְתְרֵעי קוְדׁשָ ְלָחן ִקיא צֹוָאה, ְּ ִגין ְדָלא ִיְתָקֵרב ַעל ַההוא ׁשֻ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ
ל ֵמַההוא ְמז ֵּמָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ְיַקּבֵ לוםּ ְלָחן ָדא ּכְ ֹּוָנא ְדׁשֻ ּ ּ.  

ר ָנׁש ג, ְּלָבַתר ְדָאִכיל ּבַ ִּאְצְטִריך ְלֵמיַהב חוָלָקא ְדַתְמִצית ְלַההוא ִסְטָרא, ְוִאְתַעּנָ ּ ּ ְ .
ּוַמאן ִאיהו ַּההוא זוֲהָמא ְדָיִדין. ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּ ּ ְּדִאְצְטִריך ְלֵמיַהב ְלַההוא ִסְטָרא, ּ ְּ ,

ּחוָלָקא ְדִאְצְט ִּריך ֵליהּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ִאיּנון חֹוָבה. ְ ּ ּוַבֲאָתר ְדחֹוָבה , ּחֹוָבה ִאיּנון, ּ ּ
ְרָיין ר ָנׁש. ׁשַ ְּוִאיהו ִחיוָבא ַעל ּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה חוָלָקא ָדא, ּ ּ ְְוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך . ּ ּ

ַלל ַההוא ִסְטָרא, ְלָבְרָכא ּכְ ָרָכה ָלאו ִאיהו ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  
ר ָנׁשּוְב ך ִאְצְטִריך ּבַ ְִגין ּכַ י ָפתֹוֵריה, ְ ּבֵ ְּדָלא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְדַעל ּגַ ְּלַההוא ִקיא , ּּ
ֵמעֹוי, צֹוָאה ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְדִאיהו ַדְכיו , ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ּ ְלַבר ָנׁש וְבִריאו ְוִתּקוָנא )טב(ּ ּ ּ

ְּדגוֵפיה ּ ְלָחן ִאיהו ְלֵמיַכל ּבֵ, ְּוַעל ָדא. ּ ַדְכיוּׁשֻ ּיה ּבְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
א ֵבי ַמְקְדׁשָ ְלָחן ָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּׁשֻ ּ יה ְמזֹוָנא, ּּ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ יה , ּּבְ ּוְלַאָפָקא ִמּנֵ ּּ

ְּוַעל ָדא ֲאִפילו , ְמזֹוָנא ּ ִאְצְטִריך ְלַקְייָמא )א''ו ע''קל(ָלא ,  ִרְגָעא ֲחָדא)א''ה ע''דף קנ(ּּ ְ

ֵר ְלָחן ָאֳחָרא. ּיָקַנָיאּבְ ְלָחן ְדֵריָקַנָיא, ׁשֻ ִּאיהו ׁשֻ ּ א , ּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ְ

א ֲאָתר ַקִדיׁשָ א, ְּוַעל ָדא. ּּבַ ְלָחן ְדַמְקְדׁשָ ּׁשֻ ָלא , ּ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ָלא ָיִתיב ּבְ ּ
ח ֲאָתר . ְמזֹוָנא ּכַ ּתְ ְּוִיְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ ִריָעְ ָחא , ּגְ ּכְ ּתַ ָתא ִדְלֵעיָלא ָלא ִמׁשְ ְרּכְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ

ִריָע ֲאָתר ּגְ ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ְלָחן ְדָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ָּדא ׁשֻ ּ ּ ּ ּ ְלָחן ְדַבר ָנׁש ְדָקא ְמָבָרך . ְּ ְׁשֻ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּעֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ֵריָקַנָיא, ְּ ּאוף ָהִכי ָלא ִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ּבְ ְ ּ ְדָהא ֵלית ,ּ

ֲאָתר ֵריָקַנָיא ָתא ּבַ ְרּכְ   .ּּבִ
ִריך הוא א ּבְ ְלָחן ְדקוְדׁשָ י ׁשֻ ּבֵ ָּנֲהֵמי ְדַעל ּגַ ּ ּ ֵריַסר, ְּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא . ִּאיּנון ּתְ

ְּדִאיּנון ָרָזא ְדָפִנים, ְּדָנֲהֵמי ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶלֶחם ַהָפִנים. ּ ְּדָהא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא, ּ ּּ 
ֵּמִאיּנון ָפִנים ִעָלִאין ָקַאְתָייא, ְּדָעְלָמא ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִּאיהו ְפִניָמָאה ְדֹכָלא, ֶּלֶחם ָדא, ּ ּ ּּ ,

ָרָזא ִעָלָאה ִּאיהו ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]204דף [ -ּ

ֵּמיְכָלא ְדִאיּנון ָפִנים, ֶּלֶחם ַהָפִנים ּ ְּמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּ ּ ְייהו , ּ , ָאֵתיִּמּנַ
ְרָיא ַעל ַההוא ָפתֹוָרא ְּוׁשַ ְלָחן ָדא, ּ ּוְבִגין ְדׁשֻ ּ ָלא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ֵמִאיּנון ָפִנים , ּ ְּמַקּבְ ּּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ְּוִאיִהי ַאִפיַקת ְמזֹוִנין ְוִספוִקין ֵמִאיּנון ָפִנים ְפִניָמִאין, ּ ּ ּ ּּ ּוְמזֹוָנא ְדַאִפיַקת, ּ ּ ּ ,
ִּאיהו ַההוא ֶלֶחם ן, חֹום ֲהָוה ִמְתָקֵרב, ְדָקאָמָרןּכִ, ּ ּמָ ְוָהא , ְוחֹום ֲהָוה ִמְתֲעֵדי ִמּתַ

ּאוְקמוָה יב, ּ ְלָחן ָדא ִאית ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא )שמואל א כא(, ִּדְכּתִ יֹום ִהָלְקחֹו וְבִגין ׁשֻ ּ ּבְ ּ ּ
ְדָקאָמָרן ְווִנין ּכִ ָכל ִאיּנון ּגַ ְלָחן ִדיֵליה ּבְ ָּרִזין ְדׁשֻ ּ ּ ּּ.  

ך )קהלת ט(, ּי ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמרַרּבִ ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים ְוׁשֶ ָ ּבְ ָ ּ
ַמר. ַאל ֶיְחָסר ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי, ּ ָרא ֵליה , ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא אוְמ, ְּלַבר ָנׁש ּבְ ְּוָעִביד ֵליה ּבְ יּ ְמָתא ְדַחֵיי, ּנוָתא ַסּגִ ַאפֹוי ִנׁשְ ְּוָנַפח ּבְ ּ ּ ,
ָרִזין ְדָחְכְמָתא ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ יָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ְּלִמְנַדע ּבִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

יִתיו)ישעיה מג( יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ   . ּכֹל ַהּנִ
ָראִתיו ַדְייָקאְוִל ָראִתיו אֹוִליְפָנא, ְּכבֹוִדי ּבְ בֹוד , ְּוָרָזא ָדא ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְּדָהא ּכָ

א ָלא  א ָרָזא ְדכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ִּדְלַתּתָ ּ ּ ן ְלֵעיָלא)ב''ח ע''נח נ(ּּ ּקַ ּקוָנא , ּ ִאְתּתָ ֶּאָלא ִמּגֹו ּתִ ּ
א. ִּדְבֵני ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ד ִאיּנון ּבְ ִאין ַוֲחִסיִדין, ּּכַ ּקוֵני, ַזּכָ ָנא ּתִ ֲּהָדא הוא , ְּוַיְדֵעי ְלַתּקְ

ָראִתיו ִגין ְדַהאי ְכבֹוִדי. ִדְכִתיב ְוִלְכבֹוִדי ּבְ יִפין, ּּבְ ּקִ ַעמוִדין ּתַ ָנא ֵליה ּבְ ְּלַתּקְ ּ ,
א ִתּקוָנא ְוִקׁשוָטא ִדְלַתּתָ ָטא ֵליה ּבְ ּוְלַקׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְדַהאי ְכבֹוִדי ִיְס, ּ ַלקּּבְ ְזכו )ביקרא(, ּּתָ ּ ּבִ

ַאְרָעא ְּדַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ּ ּּ.  
ָראִתיו ך ּבְ ִגין ּכַ ַגְווָנא ְדָכבֹוד ִעָלָאה. ְּבְ ּּכְ יה, ּ ְּדִתקוִנין ִאֵלין ּבֵ ּ , א''ח ע''ע ועיין ר''צ(. ּּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֹוֵצר)ב''ח ע''קצ יִמיָנא ּכְ ָמאָלא ְיִציָרה ּבִ ִריָאה ִלְסַטר ׂשְ ּ אֹור וּבֹוֵרא  ּבְ
לֹום  ה ׁשָ ל וְכִתיב וְכִתיב עֹוׂשֶ ה ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאִני ְיָי ֹעׂשֶ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ָיה ּבְ ך ֲעׂשִ ֹּחׁשֶ ּ ּ ְ

יו  יּתִ ָראִתיו ְיָצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ ְמרֹוָמיו ְוַעל ָדא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ּוּבֹוֵרא ַרע וְכִתיב עֹוׂשֶ ּ ּ
ִתּקוָנא ִעיָלָאה ַאְרָעא, ּל ָדאְוַע. ּּכְ ָנא ַההוא , ּהֹוִאיל ְוָאָדם ִאיהו ּבְ ְּוִאית ֵליה ְלַתּקְ ּ

ּקוִנין ְדָכבֹוד ִעָלָאה יה ּתִ ְּכבֹוִדי ֲעָבִדית ּבֵ ּ ּ ִריָאה, ּ יה אוף ָהִכי ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ָראִתיו   .ּבְ

בֹוד ִעָלָאה ַההוא ּכָ ּּבְ יה ְיִציָרה, ּ יוְּוַעל ָדא ְיַצ, ִּאית ּבֵ יה , ְרּתִ ּקוָנא ָדא ָיַהִבית ּבֵ ּּתִ ּ ּ
ָאָדם ַאְרָעא, ּבָ בֹוד ִעָלָאה, ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ְדַההוא ּכָ ּּכְ ּ בֹוד ִעָלָאה. ּ ַההוא ּכָ ּּבְ ּ ,

ָייה יה ֲעׂשִ ִּאית ּבֵ ַבר ָנׁש, ּ ְּוַעל ָדא אוף ָהִכי ּבְ יִתיו, ּ ִתיב ֲעׂשִ ַגְווָנא , ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ּכְ
בֹוד ִעָלָאה ְּדַההוא ּכָ ּ ָאה, ּ ּתָ ְִדְמַתֵקן וָבִריך ִלְכבֹוד ּתַ ּ בֹוד ִעָלָאה ִאית , ְמָנָלן. ּ ְּדַההוא ּכָ ּ ּ

ַלת ִאֵלין יה ּתְ ּּבֵ יה. ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ לֹום, ּ ה ׁשָ ך עֹוׂשֶ ְיֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ָהא , יֹוֵצר אֹור. ּ
ך. ְיִציָרה ְובֹוֵרא ֹחׁשֶ ִריָאה, ּ ָיה. ָהא ּבְ לֹום ָהא ֲעׂשִ ה ׁשָ בֹוד ִעָלָאה. ּעֹוׂשֶ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ,

ָאה ּתָ ָכל ְצָרָכיו ִלְכבֹוד ּתַ ן וָבִריך ְוָסִפיק ּבְ ְּדָקא ְמַתּקֵ ְ ּ ּ.  
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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 
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  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
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  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
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  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר
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  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 
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  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  מפתח הענינים
  יבפרק ל

  העלם וגילוי הזוהר

  ?ן ואילך"ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א
  הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים כדי להגן עליהם  .ב
  י"הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת הרשב  .ג

  אבא' לא ניתן לכתוב סתרי הזוהר אלא לר/ א    
אורות הזוהר לא נתגלה רק לחברייא במחשבת / ב    

  לבם
אל תתן : "י אמרה החברייא"אחרי פטירת רשב/ ג    

  "את פיך להחטיא את בשרך
אבא שיוכל להעלים הדברים ' י הכיר בר"רשב/ ד    

  אפילו מחכמי הדור ההוא

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  יבפרק 

  העלם וגילוי הזוהר

  ?ן ואילך"ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה) א

יתפרסם שחיבור ספר הזהר לא ' דע כי גזרה חכמתו ית. א
ונגזרה גזירה , ה ועל ידו"י ע"ולא יתגלה אלא בדורו של רשב

אלעזר בנו לא ' י ור"בפמליא של מעלה שלאחר דורו של הרשב
יתעסקו בזאת החכמה בפרסום עד הדור האחרון דורו של משיח 

שאלו הסודות לא , והכי איתא בתיקונין בהרבה מקומות. בן דוד
א אומר ובזכות האי "במו, יתגלו עד דרא דייתי מלכא משיחא

ל בדור האחרון בשביל "ר, חיבורא יתגלי מלכא משיחא
  .המתעסקים בחיבור הזהר יתגלי מלכא משיחא

מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת כי , ומצאתי כתוב
ומשם ואילך , ן"עד תשלום שנת הר, לזמן קצוב' הי, האמת בגלוי

תעסק יקרא דרא בתראה והותרה הגזירה והרשות נתונה לה
ליצירה מצוה מן המובחר שיתעסקו ' ומשנת הש. בספר הזהר

ואחר שבזכות זה עתיד . מ"ברבים גדולים וקטנים כדאיתא ברע
  .לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר אין ראוי להתרשל

  )הקדמת ספר אור החמה(
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  ]יג[

  ].א לעץ חיים"ו זיע"ע בהקדמת מוהרח"ועיי[

 לעשות תיקון 'י סוד בוצינא קדישא מן הראוי הי"הרשב. ב
ה "בהימנותא דקוב', נ כו"העולם כמו רבי עקיבא עם מס

מ ואליהו וכל "בצירוף משה רבינו רע' וכל פמליא דילי' ושכינתי
', מתקן כל הדור בימיו כו' והוא הי, נשמתין דצדיקיא מגן עדן

 מתוך ה האור הגדול הזה דוקא באלף החמישי"ושלח הקב
אור , ה"סוד כל היום דוב, החושך הגדול שהוא יומא של הוד

להגן עלינו ולהציל אותנו מכל , הגדול אור שבעת הימים
מגלה לנו ' ואם לא הי', י לימוד רזין דאורייתא כו"המקטריגים ע

ו חוזרין עלמין לתוהו "ח' הי', רזין דאורייתא את ספרי הזהר וכו
י "ופתח רשב, 'ובוהו מפני התגברות הדינים באלף החמישי כו

והניח ברכה לדורות , עליונים  להאיר ולהגן עלינואת האורות ה
  .'אחריו כו

ואחריו קמו חכמי הדורות ומצאו פתח פתוח ושמשו ונהנו 
כגון רבי וחכמי , ונעשה ניסים בימיהם, מהשפע ואורות עליונים

ויחידי סגולה בכל דור ודור הוי ידעי ברזין אלין אבל ', הדורות כו
ועוד לא היו , החמישיבאלף ' כי עדיין הי, לא באתגליא

' באלף הששי האיר העד , מתנוצצין נשמות של עולם התיקון
 בצלאל בן אורי בן חור למטה י נשמת"ה ע"עינינו בשנת של

הוא , יהודה וימלא אותו רוח חכמה בתבונה ודעת ובכל מלאכה
ובידו נתן ,  אור שבעת הימיםל"מורנו ורבנו האריזנשמת 

וח המקורות וצנורות עליונות המאציל רצון העליון רשות לפת
ואמר לנו בפירוש שהנסתרות בזמן הזה הם , ברזי דאורייתא

היו מכסין דבריו בהצנע משנת  תלמידיוי ש"אעפ, כמו נגלות
התנוצצות , בסוד הגאולה והחירות',  כוץ"ה עד שנת ש"של
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  ]יד[

כידוע לנו מדריגות הנשמות בשנת , הנשמות של עולם התיקון
  .ץ"ש

 מחוייבים אנחנו לתקן כל אחד ואחד ץ ואילך"ומשנת ש
נ לייחד "להיות מ, אותו ואת כל העולם כולו, נפשו ורוחו ונשמתו

וללבן ולצרף נצוצות קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי 
אשר שלחו , ל"ר הרב האריז"י דברי מו"הזהר והתיקונים עפ

בפרט , אלהים לפנינו  להאיר לנו מתוך החושך ואפילה
וידוע לנו מסודות אלו שאין , שיחא חוצפא יסגאבעקבתא דמ

י עולם "אלא בלימוד הקבלה עפ' ביטולם וביעורם של הקלי
י לבעלי הקבלה מחצדי חקלא "לכן קרא הרשב, התיקון

  .'הקמשונים והחרולים מן השדה אשר ברכו ה
  )ויקהל משה' סוף ס(

מהדורא (דברי תורה ' ל אתי שפיר מה שהעיר בס"י הנ"עפ
, )כ"אות ק(על דברי זקינו בספר  אגרא דפרקא ) 'צקמא אות 

, ץ"שמרחיק את זמן התגלות החכמה הקדושה עד שנת ש
י "ועפ, ק ממונקאטש שלא נודע מקור זמן זה"והעיר על זה הגה

  .ל אתי שפיר"הנ

  הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים כדי להגן עליהם) ב

ועים ק לדורות הראשונים רק בדורות הגר"לא נתגלה הזוה
ומסיים שם , ק בארוכה"בד] ל"ויקהל משה הנ' בס[ש "עיי, מהם

', וצריך לשמוע בקול ה. שהוא בכדי להגן על הדורות האחרונים
' כי כן רצונו לטוב לנו להגן עלינו מצרינו ולהחיש גאולתנו שתהי

  .א"בב
  )א"ח ע"סנדהרין דף צ' א על מס"ספר פתח עינים להחיד(
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  ]טו[

, א"ס-ז"ר מבעל הסולם אות נע בהקדמה לספר הזוה"ועיי[
  ].'ג אות א"נעתק להלן פי

  י"הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת הרשב) ג

  אבא' לא ניתן לכתוב סתרי הזוהר אלא לר. א

 לא ניתן ,בריש אדרת האזינו, בעת פטירתוכי , הלא תראה
 ,העומדים אז אצלו' מאותם שבעה עיני הרשות לשום אחד 
, וכך אסדרנא לכו: כנזכר שם, אבא' אלא לר, לכתוב סתרי הזוהר

ושאר חברייא ירחשין , אלעזר ברי ילעי' אבא יכתוב ור' ר
משפטים ' מצאנו ראינו בפ, ועם שניתן לו רשות לכתוב. בלבהון
כל הני תיקונים אבא גלי , אבא' א לר"שאל ר: ל"וז, ב"ג ע"דף קכ

השתא אמאי צריכי , בגין דלא ליעול בכסופא לעלמא דאתי, לון
, ההוא דכתבנא אנא מבוצינא קדישא, אבא' ל ר"א. אהלגל

דהא , דהא אינון ידעין מילין, אמינא כתבוהו לגבי חברייא
  .כ"ע, ומכן ולהלאה סתימין מילין, אתיישבן מילין בלבן

  אורות הזוהר לא נתגלו רק לחבריא במחשבת לבם. ב

וגם כי לא , י לכתוב"והנה עם שכבר נתן לנו רשות רשב
ז "ועכ, דעלו ונפקו באדרא קדישא, חברים' ם הזלמד רק לאות

, וגם הוא עצמו השיב לו, ונתכעס על זה, אלעזר בנו' הקפיד ר
אבל לשאר חכמי , דמכאן ולהלאה להוו מילין סתימין בגוונא

עם היותם , לבם רחב כפתחו של אולם, עם היותם תנאים, דורם
יא ולא אתגליין אלא לחברי, הם אצלם מלין סתימים, כתובים

ולא מן הפה , ואף גם הם בתוך מחשבות לבם, האילין בלחוד
  .ולא אמר ביננא, ש סתימים מילים בגוונא"וכמ, ולחוץ
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  ]טז[

  :י אמרה החבריא"אחרי פטירת הרשב. ג
  "אל תתן את פיך להחטיא את בשרך"

' ר, אבא' בכה ר: א אמר שם"ז ע" וכן בפרשת ויחי דרי
', שתאר בעלמא מיניולא א', מנא טבא וכו' שמעון דטחנין מיני

' בר כמה דכתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו
והשתא מאן , ואילו בהתגלייא לא כתיב, לאצנעותא, למשמרת

, א"ט ע"אחרי מות דף ע' גם בפ. ומאי ינדע לון, יכיל לגלאה רזין
אל תתן את פיך , הוו חברייא אמרי, ש"בתר דשכיב ר: ל"וז

  .להחטיא את בשרך

אבא שיוכל להעלים הדברים אפילו ' י הכיר בר"רשב. ד
  מחכמי דור ההוא

' כי ר, י הכיר וידע ברוח קדשו"לולי שרשבכי , ואין ספק
חכם גדול ויודע להלביש ולהעלים הדברים דרך חידה ' אבא הי

. מַצוהו שיכתוב' לא הי, חכמי הדור ההוא' שלא יבינו אפי, ורמז
כל מאן , אמר, ב"ד ע"דף רצ, כי הנה שם באדרת האזינו עצמה

. לאו איהי מגופא דמלכא קדישא' דמגלה רזין בידוע דנשמתי
זכאה חולקהון . 'ווי לנשמתי', ווי לי', וכו' ד כד תיפוק נשמתי"ובג

  .' וכוה"דמכסיין רזין עילאין דקוב, דצדיקים

על פסוק , א ברעיא מהימנא"ד ע"פנחס דף רמ' וכן בפ
מאן , אמר רעיא מהימנא: ל"וז', ועשירית האיפה סולת וגו
, מאן דמסר רזין דאורייתאש "וכ', דמזלזל בפרורין דנהמא וכו

או סתרי אתוון דשמא , וסתרי מעשה בראשית, וסתרי קבלה
 עליה אתמר נודד הוא ', וכולאנשים דלאו אינון הגונים, מפרש

  .'וכו' ללחמה של תורה ולית מאן דישגח עלי, ללחם איה
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  ]יז[

  )ח"א לע"ו זיע"הקדמת מוהרח(

v v v  

  מפתח הענינים
  יגפרק ל

  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

  ל"מדוע לא נפוץ לימוד הזוהר כשאר מדרשי חז  .א
יצחק דלטאש בפסקו המפורסם יצא להגן על ' ר  .ב

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר, הזוהר מפני מתנגדיו
  ו אודות החיוב והשלילה ללימוד הזוהר"הרח  .ג

v v v  
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  ]יח[

  ספר

  ראור הזוה
  גיפרק 

   החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

  ל"מדוע לא נפוץ לימוד הזוהר כשאר מדרשי חז) א

, מכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאונו בדורנו זה.) א
שהוא משום , שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו

וכבר . שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורה' שאפילו העובדי ה
שאם שורה של , ואמר, הל משל אמיתי על ז"ם ז"המשיל הרמב

ויש להם לפחות פקח אחד , אלף אנשים סומים הולכים בדרך
ולא יפלו , בראשם הרי הם בטוחים כולם שילכו בדרך הישר

, להיותם נמשכים אחר הפקח שבראשם, בפחים ומכמורות
בלי ספק שיכשלו בכל דבר , אבל אם חסר להם אותו האחד

אם היו , דבר שלפנינוכן ה. ויפלו כולם לבור שחת, המוטל בדרך
והמשיכו אור , ת עוסקים בפנימיות התורה"לפחות עובדי השי

וכולם , הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם, ה"ס ב"שלם מא
ת סלקו "ואם גם עובדי השי, היו בטוחים בדרכם שלא יכשלו

ומגודל , אין פלא שכל הדור נכשל בגללם, את עצמם מחכמה זו
  .הצערי לא אוכל להאריך בז
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  ]יט[

שהיא בעיקר מתוך שנתמעטה , הסיבהאמנם ידעתי . ב
, והאמונה בקדושי עליון חכמי הדורות בפרט, האמונה בכלל

כ נפל הפחד "ע, וספרי הקבלה והזוהר מלאים ממשלים גשמיים
ו קרוב להכשל "כי ח, שלא יצא שכרו בהפסדו, על כל אחד
  .בפסל ודמות

, ל"י ז"והיא שהעירני לעשות ביאור מספיק על האר. ג
כי ביארתי , והסרתי הפחד הזה לגמרי, ועתה על הזוהר הקדוש

שהוא  , את הנמשל הרוחני של כל דבר, והוכחתי בעליל
, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, מופשט מכל דמיון גשמי

למען לאפשר לכל המון בית ישראל , כמו שיראו המעיינים
  .ולהתחמם באורו הקדוש, ללמוד ספר הזוהר

שתפקיד , להורות, "הסולם"הביאור בשם וקראתי . ד
, שאם יש לך עליה מלאה כל טוב, ביאורי הוא כתפקיד כל סולם

. ואז כל טוב העולם בידיך, לעלות בו" סולם"אינך חסר אלא 
כי אם תנוח במדריגות , מטרה כלפי עצמו" הסולם"אמנם אין 

כן הדבר . אז לא תושלם כוונתך, הסולם ולא תכנס אל העליה
, העמוקים מכל עמוק, כי לבאר דבריהם,  שלי על הזוהרבביאור

אלא עשיתי על כל פנים , עד סופם עוד לא נברא הביטוי לזה
בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל על ידו לעלות 

כי רק אז תושלם כוונתי , ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו
  .בביאורי זה

, כלומר, ושכל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוהנה . ה
שספר הזוהר הקדוש , הסכימו פה אחד, המבינים מה שכתוב בו

חוץ מהרחוקים , חיברו התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי
על סמך מעשיות בדויות ממתנגדי , מחכמה זו ונוטים לומר
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  ]כ[

או אחרים , משה די ליאון' שמחברו הוא המקובל ר, החכמה הזו
  .הסמוכים לו בזמן

ת "הרי מיום שזכיתי באור השי, ואני כשאני לעצמי. ו
לא עלה על לבי לחקור , להתבונן מעט בספר הקדוש הזה

לפי תוכנו של הספר עלה בלבי כי , והוא מטעם פשוט, ביחוסו
, י לאין ערך יותר על כל התנאים הקדושים"מעלת יקר התנא רשב

כגון , מתברר לי בבירור גמור שמחברו הוא שם אחר' ואם הי
גדול אצלי מעלת האיש ' הרי אז הי,  וכדומהל"מ די ליאון ז"ר
י "וגם רשב, ל יותר מכל התנאים הקדושים"מ די ליאון ז"ר

  .בכללם

אם הייתי , לפי מדת עומק החכמה שבספראמנם באמת . ז
זה מקובל ' הי, ח הנביאים"שמחברו הוא אחד ממ, מוצא בבירור

אם הייתי מוצא ש "ומכ, על לבי ביותר מליחסו לאחד מהתנאים
אז היתה , ת עצמו"שמשה רבינו קבל אותו מהר סיני מהשי

  .כי לו נאה ולו יאה חיבור כזה, שוככת דעתי לגמרי

כיון שזכיתי לערוך ביאור מספיק השוה לכל , ולפיכך. ח
אני חושב שכבר , להבין מעט מה שכתוב בו בספר, בעל עיון

, נפטרתי בזה לגמרי מלטרוח עוד ולהכניס עצמי בחקירה הזאת
כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות כי 

  .י הקדוש"איש פחות במעלה מהתנא רשב

נגלה ספר ' למה לא הי, ז נשאלת השאלה"אכן לפי.  ט
שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר , הזוהר לדורת הראשונים

ויחד עם זה יש לשאול , מדורות האחרונים והיו ראויים לו יותר
ולא למקובלים , ל"יאור ספר הזוהר עד האריזלמה לא נגלה ב

למה לא נגלו ביאור דברי , והתמיה העולה על כולנה. שקדמו לו
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  ]כא[

בהקדמתי ' ועי (ל עד דורנו זה"ל ודברי הזוהר מימי האריז"האריז
, )ה"עש, ה ואיתא"ד' ח באות ח"לספר פנים מסבירות על הע

  .הכי אכשר דרי, ונשאלה השאלה

ולם במשך זמן קיומו של שיתא כי הע, והתשובה היא. י
ראש תוך , שלישים' הוא כמו פרצוף אחד שיש לו ג, אלפי שני

  .י"ת נה"ד חג"דהיינו חב, וסוף

אלפים ' אלפים תורה וב' אלפים תוהו ב' ל ב"ש ז"וז. יא
אלפים הראשונים ' כי בב, )א"ז ע"סנהדרין צ(ימות המשיח 

והיו , ד היו האורות מועטים מאוד"שהם בחינת ראש וחב
כי . שאין בו אלא אורות דנפש, נחשבים לבחינת ראש בלי גוף
שהכלים , כי בכלים הכלל הוא, יש ערך הפוך בין כלים לאורות

, ובאורות הוא  להיפך, הראשונים נגדלים בכל פרצוף מתחילה
כל , ונמצא. שים בפרצוף מתחילהשאורות התחתונים מתלב

יורדים , ד"דהיינו כלים דחב, עוד שאין בכלים רק העליונים לבד
שהם האורות התחתונים , שם להתלבש רק אורות דנפש

' ובב. אלפים ראשונים שהם בבחינת תוהו' ש על ב"וז. ביותר
ירד , ת דכלים"דהם בחינת חג, אלפים השניים של העולם

' כ אמרו על ב"וע. ס תורה"שה, ונתלבש אור הרוח בעולם
מ "אלפים האחרונים הם נהי' וב. אלפים האמצעים שהם תורה

שהוא , כ מתלבש בעולם בזמן ההוא אור דנשמה"וע, דכלים
  .כ הם ימות המשיח"וע, האור היותר גדול

ת "ד חג"שבכלים דחב, גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי. יב
לים להאיר חסדים ואינם מתחי, האורות מכוסים, עד החזה שלו

אלא מחזה , שפירושו התגלת הארת חכמה עליונה, המגולים
והוא הסיבה שמטרם התחילו . מ שלו"דהיינו בנהי, ולמטה
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  ]כב[

אלפים ' שהם ב, מ בפרצוף העולם"להתגלות הכלים דנהי
היתה חכמת הזוהר בכל וחכמת הקבלה בפרט , האחרונים

זמן שכבר נתקרב , ל"בזמן האריזאלא , מכוסה מן העולם
נתגלתה אז הארת חכמה , השלמת הכלים שמחזה ולמטה

מוכן '  שהי,ל"יצחק לוריא ז' י נשמת האלקי ר"העליונה בהעלם ע
כ גילה העיקרים שבספר הזוהר וגם "עו. לקבל האור הגדול הזה

  .עד שהעמיד בצד כל הראשונים שקדמוהו, חכמת הקבלה

שהוא (ז כיון שהכלים האלו עוד לא נשלמו לגמרי "ועכ. יג
העולם עוד ' כ לא הי"ע, )ב כנודע"אלפים של' נפטר בזמן ה

ולא היו דבריו הקדושים אלא קנין ליחידי , ראוי שיתגלו דבריו
וכעת . שלא ניתנה להם הרשות לגלותם בעולם, סגולה מועטים

, אלפים האחרונים' אחר שכבר קרובים אנו לגמר ב, בדורנו זה
ל ודברי הזוהר בעולם "ו זלפיכך ניתנה עתה הרשות לגלות  דברי

באופן שמדורנו זה ואילך יתחילו להתגלות , בשיעור חשוב מאד
עד שיתגלה כל השיעור , דברי הזוהר בכל פעם יותר ויותר

  .ת"השלם שבחפץ השי
  )לספר הזהר" סולם"הקדמת ה(

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם יצא להגן על הזוהר ' ר) ב
  יותרומאז נתפרסם בעולם ב, מפני מתנגדיו

שהסכימו בו , י"ספר הזהר נתחבר ונכתב בדורו של רשב. א
וגלגלו זכות על ידו ועל ידי חביריו , ראוי לכך' כי הי, מן השמים

, בדורות של משיח בקרבת הישועה, כדי שבסוף הימים, הזכאים
צריך לזכות ישראל ' וכמו שבמצרים הי. בזכות זה יגאלו ישראל

 כדי כן',  מאותו הגלות כובדם פסח ובדם מילה כדי להוציאם
כי כל , להוציא ישראל מהגלות הזה צריך שיזכו בידיעת הנסתר
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  ]כג[

הלא תראה . 'הנביאים לא נבאו לימות המשיח אלא על זה כו
שיר השירים בדוגמא מפסוק ישקני מנשיקות ' ל בפי"י ז"רש

ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד : ל"ז, פיהו
וזהו ישקני , ומחלים פניו לקיים דברו, תיהטעמיה ומסתר צפונו

  .מנשיקות פיהו

כי לפי דברי ',  כושקרובה הישועה להגלות, וכל שכן עתה. א
וכמה בני נשא : ל"וז, זכות לימוד ספרו הוא המלאך הגואלהזהר 

לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא לתתא בדרא 
ובמקום . 'ארץ וגווקראתם דרור ב' ובגיני, בתראה בסוף יומיא

כמה זכאה אנא , רבי רבי, שמעון' אליהו לר' אמר לי: ל"אחר ז
דמהאי חיבורא דילך יתפרנסון כמה עילאי עד דאתגליא לתתאי 

ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ' ובגיני, בסוף יומיא
שזכות העיון בספר הזהר מספיק הרי לך מבואר . 'תשובו וכו

כי , ועליו אמרו זכו אחישנה, גלותינולהשיב שבותנו ולהעביר 
שיהיו כל בני , ישראל נגאלין ויקרא דרור בארץ' בעבורו יהי

  .העולם בני חורין בשלוה שאין כמוה

שבדור שעתיד המשיח , ובמקום אחר יבשר הזהר. ב
ל "וז. בו יותן הרשות להתגלות ספרו וחיבורו, להתגלות

והמשכילים ', וגווהמשכילים יזהירו : בפתיחה גדולה בתיקונים
לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב רשו ' ש וחברייא כו"אלין ר

ואל תגמגם לומר . ' וכולגלאה לון עד דייתי דרא דמלכא משיחא
שזה שקר וטעות , שאין רשות לגלותם עד אחר ביאת המשיח

ולא , דייקא נמי דקאמר עד דייתי דרא דמלכא משיחא. גדול
  .וכל זה פשוט, קאמר עד דייתי מלכא משיחא

נדפס בריש , ר יצחק דלטאש"פסק הגאון והחכם הכולל הנעלה כמהר(
  )הזהר' ס
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  ]כד[

ח רצו להדפיס ספרי הזהר "בשנת שי: פשר הדבר. ב
וקמו אז גדולים ורבים שהרעישו לבלתי לפרוץ גדר , הקדוש

הראשונים להוציא לאור דברים סתומים וחתומים אשר נגנזו 
ר יצחק דלטאש " ובלשון הר,ולא ראו אור מימים קדמונים

ארץ רעשה אף שמים וינועו אמות הסיפים : "ל"דין הנ-בפסק
מקול הקורא ואומר שאין טוב להוציא הדברים הסתומים 
והחתומים אל הפרסום ולפרוץ גדר הראשונים אשר גנזום 

וגם , "לא ראו אור מימים קדמונים, באוצרותיהם ובית נכאתם
  . כולם ראויים אליומפני קדושתו הגדולה והנוראה לא

ל "ל הביאו ראיות לדבריהם ממאמרי חז"הגדולים הנ
שאין לגלות ולפרסם סתרי , ק"י בעצמו בזוה"ומדברי רשב

  .תורה

אחד ' שהי, ר יצחק דלטאש"את רוחו של הר' והעיר ה
לתקן "דין -ואזר חיל וכתב פסק, מיחידי גאוני הדור ההוא

דברים , יםלהשיב אמרים  נכוח, המעוות והדורים לישר
ומבקשם , ומשיב על כל דברי המקשים, "המתיישבים על הלב

ומשיבן , "אל תבטח על שקר ואל תשען על משענת קנה רצוץ"
  .מילין ואת טענותיהם מכחישן אחת לאחת

קיימו וקבלו , דינו הנזכר שקטו עולם-אחר שיצא פסק
ולכן זכה , והדפיסו אז את ספרי הזהר, הדין-עליהם את פסק

  .דין זה בריש ספרי הזהר-סקונדפס פ

' ערך ס, מערכת ספרים,  שם הגדולים(א "וכתב החיד
אמר : ל"וז, ה"ו זלה"ז כותב בשם מוהרח"שהרמ, )חשק שלמה
שהחכם שעשה פסק להדפיס הזהר , ]י זל"האר[ה "לי מורי זלה
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  ]כה[

ולכן עלה , ניצוץ של צדיק וחסיד גדול וקדוש וראוי לכל טוב' הי
  .ל"עכ, פסק כדי להוציא לאור ספר הזהרקנאה בלבו וכתב אותו 

אפילו רביי דעלמא זמינין , כד יהא קריב ליומי משיחא. ג
נערים קטנים ימצאו אוצרות [לאשכחא טמירין דחכמתא 

  ].א"ד, כי אז תתמלא הארץ דעה, ספרים חשובים מסודות
  )א"ח ע"א דף קי"זהר ח(

  ו אודות החיוב והשלילה ללימוד הזוהר"הרח) ג

,  כת המתעסקים ברזי התורה ובחכמות הזוהרוכנגד. א
אפרוחים , א"כנזכר בספר התיקונין ד, אשר הם נקראים אדם

עליהם נאמר ראיתי , בנים אילין מארי קבלה, אילין מארי משנה
גם שהוא כי , ירצה, אלא האדם, ולא אמר אדם, והנה האדם

עם כל זה איננו האדם , ולכן נקרא אדם, עוסק בחכמה הזאת
כי אין להם שרשים והקדמות ,  הראוי להתעסק בההמיוחד

וכמו שבארנו לעיל באומרו בנים סכלים המה ולא , להבין דבריו
ואנחנו בזאת החכמה , ז"אבל האדם המיוחד איננו בעוה, נבונים

עזבו , חכמי האמת סעו המה למנוחותכי , מגששים כעיוורים קיר
, החכמהוכאשר אין האדם הנזכר נמצא ללמד , אותנו לאנחות

, בלבם' אלו התלמידים אשר נגע ה, הנה אז גם עופות השמים
ואומרים מי יתן לנו אבר , בלי כנפיים, החפצים לעוף השמים

  .נעופה ונשכונה באהלי החכמה הזאת, כיונה

אשר , והרי נתבארו כל הכתות אשר בעם בני ישראל. ב
כל אחד כפי סיבתו , כולם כאחד נמנעו מלהחזיק בחכמה הזאת

ה אין מנהל לה מכל בנים ילדה "עד שנתקיים בנו בעו, ייתוופנ
ז נתייאשו "עכ, כי עם היותם בנים מארי קבלה', פי', וכו

ואין ספק כי דברים אלו בנבואה . מלהתעסק בחכמה הזאת
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  ]כו[

שלא כסברת חכמי דורותינו . נאמרו על דורות אלו האחרונים
ים החושבים בדעתם כי כבר השיגו מה שצריך להם ושמח, אלה

והנה הכתוב מעיד וירא כי אין איש וישתומם כי אין , בחלקם
אוי לאזניים שכך שומעות ואוי לעינים , בלשון שלילה, מפגיע

ואין לנו לב לדעת לחזור , עדותו יתברך עלינו, שכך רואות
ש ואביט ואין "כמ, להחזיק יתברך, ולהתעסק בחכמה הזאת

קים בחכמה בהיותינו עסווהוא . עוזר ואשתומם ואין סומך
וכביכול ישועתה לשכינת , כי על ידה תתקרב הגאולה, הזאת

לי ממש , ש ותושע לי זרועי"כמ, עוזו היינו ממהרים להצמיחה
הכל תלוי כי , ל במאמר שהתחלנו בהקדמתנו זאת"וכנ, כביכול

ומניעתינו מלהתעסק בה היא גורמת איחור , בעסק החכמה הזאת
,  המכונה ונקרא הדר הכרמלועיכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו

  .ה ראשך עליך ככרמל"כמש

' ל הי"כי לסיבות הנ, ה ראיתי והנה הכרמל מדבר"וזמש. ג
ל כי כל דור שלא נבנה בית "כנ, ה"הכרמל מדבר שמם בעו

וכל עריו הם ערי , הרי הוא כאילו נחרב בימיו, המקדש בימיו
, ן אפומפני חרו' יהודה נתצו גם הם וכל הרעה הזאת היא מפני ה

כי כל התורה , אשר עסקה להורות, מפני החכמה הזאת' פי
שאין מתעסק , היא החכמה', ש מפני ה"וז, ה"שמותיו של הקב

ה קורת רוח "כי אין לו להקב', פי, וגם ומפני חרון אפו, בה
  .אלא כאשר עוסקים בחכמה זו, בעולמו

בכל אותם המעשים של :) ד"חגיגה י(ש בתלמוד "וכמ. ד
כשהיו דורשים במעשה , י הכהן"א בן ערך ור" רז ושל"ריב

כ "משא, וסבבה על האילנות, ירדה אש שכינתו יתברך, מרכבה
ש במדרש משלי על פסוק לא "וכמ, בהיותם עוסקים בפשטים

בא וראה כמה קשה , ישמעאל' אמר ר: ל"וז, נפש צדיק' ירעיב ה
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  ]כז[

י אוי לה לאותה בושה או, ישמעאל אומר' ר' הי. 'יום הדין וכו
בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה ', לה לאותה כלימה וכו

בא מי שיש בידו הלכות ', סדרים וכו' בא מי שיש בידו ב', וכו
' בא מי שיש בידו ה', בא מי שיש בידו תורת כהנים וכו', וכו

בא מי שיש בידו , בא מי שיש בידו אגדה', חומשי תורה וכו
, הואיל ולא נתעסקת בתלמודבני , ה אומר לו"והקב', תלמוד וכו

שאין הנאה לי בעולם אלא , צפית בגאות שלי, צפית במרכבה
ח יושבים ועוסקים ומביטים ומציצים ורואים "בשעת שת

חשמל ', כסא כבודי היאך עומד וכו, והוגים המון התלמוד הזה
, וגדולה מכולם', כרוב וכו', ברק היאך עומד וכו', היאך עומד וכו

וכי לא זה הוא הדרי זה הוא גדולתי זהו ', י וכומצפרני ועד קדקד
  .'שבני מכירין את כבודי וכו, הדר יפיי

שאין האדם , הרי מבואר בפירוש אף בדברי התנאים. ו
יוצא ידי חובתו לגמרי בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד 

אלא הוא מחוייב לעסוק בכל יכלתו בסתרי תורה ובמעשה , בלבד
רק , ה מכל מה שברא בעולמו" להקבכי אין הנאה, מרכבה

להכיר גדולתו ויופיו , בהיות בניו למטה עוסקים ברזי התורה
, כי בפשטי התורה ובסיפוריה ובדיניה ובמצותיה. ומעלתו

אין בהם שום היכר וידיעה לידע את בוראם , בהיותם כפשטם
אדרבה יש בהם מצות וחוקים שאין הדעת סובלם וכל , יתברך

כי מה התורה , ין את ישראל ואומרים להםאומות העולם מונ
דברים שנראין כחידות , הזאת אשר צוה אלקיכם אתכם

ה ואתם אומרים "ליקח קרן פרה ולתקוע בו ביום ר, ומשלים
וכיוצא מדברים , כ שטן הרוחני המקטרג העליון  מתערב"שעי

אין השכל , ובפרט פרטי דיניהם, אלו כמעט רוב מצות התורה
ועל כיוצא . ן הוא הדר התורה ויופיה וגדולתהכ היכ"וא. סובלם
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  ]כח[

כי , בזה נאמר אם צדקת מה תתן לו ואם חטאת מה תפעל בו
  .השכר והעונש אשר עליהם הוא לך לבדך

על זה , אמנם בסודות התורה ובעסק כוונת המצוות. ו
ואם ברעה , אם בטובה נאמר תנו עוז לאלקים, נאמר בהיפך

 וראו בפגרי האנשים ונאמר ויצאו, נאמר צור ילדך תשי
ודברי אלו . בי ממש כביכול, ולא לי, בי דייקא, הפושעים בי

  .מבוארים לאשר נגע אלקים בלבו

כי הקורא במשנה ובתלמוד נקרא עבד , ש לעיל"ס מ"וז. ז
כי , כ בחכמת האמת"משא, מ לקבל פרס"המשמש את רבו ע

וזהו נקרא עוסק , הוא מתקן כביכול ונותן עוז וכוח למעלה
  .ורה לשמה בלי ספקבת

שלא נברא האדם אלא כדי שילמוד אלא , ולא עוד. ח
י המצוות "אלא שצריך שיהיה גופו נקי בתחלה ע, חכמת הקבלה

כ "ואח, פ"שכל תכליתן לדבר זה והם מוכרחים עכ, המעשיות
כנר , נשמת אדם להאיר בגוף הזה' תוכל הנשמה הנקראת נר ה

נותנת לו כח להבין סתרי ו, הנתונה תוך עששית  זכוכית ומאירה
  .התורה ומגלה עמוקות מני חושך

  )ח"ו לע"הקדמת הרח(

v v v  


