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  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס
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v ִסיָון ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 



 
  

  

  

  

 
  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1דף [ -ּ

  סיון לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3....................................] בשנה237יום [סדר הלימוד ליום א סיון 

  10..................................] בשנה238יום [סדר הלימוד ליום ב סיון 

  17...................................] בשנה239יום [סדר הלימוד ליום ג סיון 

  24..................................] בשנה240יום [סדר הלימוד ליום ד סיון 

  30..................................] בשנה241יום [סדר הלימוד ליום ה סיון 

  37...................................] בשנה242יום [סדר הלימוד ליום ו סיון 

  44...................................] בשנה243יום [סדר הלימוד ליום ז סיון 

  51..................................] בשנה244יום [סדר הלימוד ליום ח סיון 

  58..................................] בשנה245יום [סדר הלימוד ליום ט סיון 

  64...................................] בשנה246יום [סיון סדר הלימוד ליום י 

  71.................................] בשנה247יום [סדר הלימוד ליום יא סיון 

  78.................................] בשנה248יום [סדר הלימוד ליום יב סיון 

  84..................................] בשנה249יום [סדר הלימוד ליום יג סיון 

  93.................................] בשנה250יום [סדר הלימוד ליום יד סיון 

  101...............................] בשנה251יום [דר הלימוד ליום טו סיון ס



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

  107...............................] בשנה252יום [סדר הלימוד ליום טז סיון 

  113................................] בשנה253יום [סדר הלימוד ליום יז סיון 

  120...............................] בשנה254יום [סדר הלימוד ליום יח סיון 

  127...............................] בשנה255יום [סדר הלימוד ליום יט סיון 

  134.................................] בשנה256יום [סדר הלימוד ליום כ סיון 

  142..............................] בשנה257יום [סדר הלימוד ליום כא סיון 

  150..............................] בשנה258יום [ון סדר הלימוד ליום כב סי

  157...............................] בשנה259יום [סדר הלימוד ליום כג סיון 

  163..............................] בשנה260יום [סדר הלימוד ליום כד סיון 

  170..............................] בשנה261יום [סדר הלימוד ליום כה סיון 

  179...............................] בשנה262יום [סדר הלימוד ליום כו סיון 

  187...............................] בשנה263יום [סדר הלימוד ליום כז סיון 

  194..............................] בשנה264יום [סדר הלימוד ליום כח סיון 

  200..............................] בשנה265יום [סדר הלימוד ליום כט סיון 

  207................................] בשנה266יום [סדר הלימוד ליום ל סיון 

TvU 



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3דף [ -ּ

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה237יום [סדר הלימוד ליום א סיון 
י יֹוֵסי אָנא ָאַמר ִרּבִ ַהאי יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּתָ ּּבְ א ָדא, ּּ ּתָ ן ְלִמְקֵרי ַפְרׁשְ ּקַ ִּאְתּתְ ְּלַכְפָרא , ּ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִגין ָדא, ְּלִיׂשְ ִּסְדָרא ְדיֹוָמא ָדא, ּּבְ ּוְבִגין ְדִמיַתְתהֹו, ָּהָכא ִאְתָסַדר, ּ ן ּ
ָרֵאל, ִּדְבֵני ַאֲהֹרן   .ְּמַכְפָרא ַעל ִיׂשְ

  א''ח ע'' נדף
אן אֹוִליְפָנא ר ָנׁש ְדִיּסוֵרי ְדָמאֵריה ַאְתָיין ָעֵליה, ִמּכָ ל ַההוא ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ָפָרה ְדחֹובֹוי , ּ ּּכַ ּ

ְּוָכל ַמאן ְדִמְצָטַער ַעל ִיּסוֵריהֹון ְדַצִדיַקָיא. ִּאיּנון ּ ּ ּ . ּיא ִדְלהֹון ֵמָעְלָמאַּמֲעִביִרין חֹוַבָי, ּ
יֹוָמא ָדא ְּוַעל ָדא ּבְ ֵני ַאֲהֹרן, קֹוִרין, ּ ֵני ּבְ א, ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ְמעון ַעּמָ ְּדִיׁשְ ְּוִיְצַטֲערון , ּ

ַּעל ֲאבוְדהֹון ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ֵפר ְלהֹון חֹוַבְייהו, ּ ְּוִיְתּכַ ְּוָכל ְדִמְצָטַער ַעל ֲאבוְדהֹון . ּ ּ
ְּדַצִדיַקָיא ּ ּ ָאִחית ִדְמִעין ָעַלְייהואֹו, ּ ִריך הוא ַמְכִריז ָעֵליה ְואֹוֵמר, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ  )ישעיה ו(, ְּ

כוָפר ְּוָסר ֲעֹוֶנך ְוַחָטאְתך ּתְ ּ ָּ יֹומֹוי, ְוֹלא עֹוד. ָ נֹוי ּבְ ֶּאָלא ְדָלא ְימותון ּבְ ּ ּ ִתיב. ּ , ְּוָעֵליה ּכְ
ר ֶאל ַאֲהֹרן ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)ויקרא טז( .'ָ ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריך ָיִמים ְוגֹו)ישעיה נג( ה ַדּבֵ ֶּאל ֹמׁשֶ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר' ָָאִחיך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו י ׁשִ ל )קהלת א(, ַּרּבִ  ּכָ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגֹו ַּהּנְ ּ ְמעֹון. 'ּ י ׁשִ ַווְה, ָאַמר ִרּבִ ֵני ּּתַ ָנא ַעל ּבְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ְּדָהא ֵלית ְלהו ַעְייִנין ְלֵמֱחֵזי, ָעְלָמא ְגָחא, ּ א ְלַאׁשְ ְוָיין , ְוָלא ַיְדִעין, ְוִלּבָ ְוָלא ׁשַ
ְרעוָתא ְדָמָאֵריהֹון ָלא ּבִ ּכְ ְייהו ְלִאְסּתַ ִּלּבַ ָנַתְייהו, ְֵהיך ַנְייִמין, ּ ַעד ָלא , ְּוָלא ִמְתָעֵרי ִמׁשֵ

ֵּייֵתי ַההוא יֹוָמא ְדָח ע ַההוא , ֵּפי ָעַלְייהו ֲחׁשֹוָכא ְוַקְבָלאּ ָּמאֵריה ) א''ח ע''דף נ(ְּוִיְתּבַ
ְייהו, ְּדִפְקדֹוָנא ָנא ִמּנַ ּבָ ּחוׁשְ ּ.  

ל יֹוָמא ָקאֵרי ָעַלְייהו ָמֵתהֹון, ְּוָכרֹוָזא ּכָ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא, ְוִנׁשְ הֹון ּבְ , ַאְסִהיַדת ּבְ
ֶאֲהבו )משלי א(, ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת, ִעָבראֹוַרְייָתא ָראַמת ָקִלין ְלָכל  ּ ַעד ָמַתי ְפָתִאים ּתְ ּ

ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו)משלי ט(ֶפִתי  ַיִין . ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ תו ּבְ ְּלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי וׁשְ ּ ּ ּ
י ין אוְדֵניה. ָמָסְכּתִ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ יה, ּ ַער ִלּבֵ ְּוֵלית ַמאן ְדִיּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ְתָרֵאי ְדֵייתון, ּתָ ְּזִמיִנין ָדֵרי ּבַ ּ יַנְייהו, ּ י אֹוַרְייָתא ִמּבֵ ְּדִיְתְנׁשֵ א , ּ יֵמי ִלּבָ ְוַחּכִ
ׁשון ְלַאְתַרְייהו ּנְ ִּיְתּכַ ח ַמאן ְדָסִגיר וָפַתח)א לאתרא קדישא''ס(, ּ ּכַ ּתְ ּ ְוָלא ִיׁשְ ַּווי ְלַההוא . ּ

אן וְלָהְלָאה. ָּדָרא ּוִמּכָ ָדָרא ָדאָלא , ּ ְּיֵהא ָדָרא ּכְ יָחא, ּ א ְמׁשִ ַּעד ָדָרא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ ,
ָעְלָמא ַער ּבְ ּוַמְנְדָעא ִיּתְ יב, ּ דֹוָלם)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ י ֻכָלם ֵיְדעו אֹוִתי ְלִמּקְ ּ ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֵמיה ְדַההוא ָנָהרַמה , ְוָתֵניָנן.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ּכְ ּׁשְ ּ ּ .
ֵמיה ּאֹוִקיְמָנא יוַבל ׁשְ יב, ּ יו)ירמיה יז(, ִּדְכּתִ ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּ ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ּוְבִסְפָרא ְדַרב . ּ ּ

ֵמיה, ַּהְמנוָנא ָסָבא ַּחִיים ׁשְ ן ָנְפִקין ַחִיים ְלָעְלָמא, ּ ּמָ ִּדִמּתַ א, ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון ַחֵיי ַמְלּכָ ּ ּ .
יָפא, יְמָנאְוָהא אֹוִק א ְוַתּקִ יה, ַּההוא ִאיָלָנא ַרּבָ ְּדָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ . ִּאְקֵרי ֵעץ ַחִיים. ּּ

ִאיּנון ַחִיים ְרׁשֹוי ּבְ ִּאיָלָנא ְדָנַטע ׁשָ ּ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא הוא ׁשַ ּ ּ.  
ַּההוא ָנָהר ַאִפיק ַנֲחִלין ֲעִמיִקין, ְוָתאָנא ח ְרבות, ּ ְמׁשַ ְנּתָ, ּּבִ ָקָאה ּגִ , אְלַאׁשְ

ּוְלַרָווָאה ִאיָלִנין וְנִטיִעין ּ יב , ּ עו ֲעֵצי ְיָי)תהלים קד(ִּדְכּתִ ּבְ ר ָנָטע' ּ ִיׂשְ , ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ְתֵרין ַקָייִמין , ְּוִאיּנון ַנֲחִלין ין ּבִ ׁשִ ּנְ ָכן וִמְתּכַ ַּנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ְרָייֵתי )א סמכין''נ(ּ ּ ְוִאיּנון ּבִ

ִפיר, ז''ּן ובֹוַע'' ָיִכי)מלכים א ז(, ּהו ָקֵריָנן ְל)תרי( ל ִאיּנון ַנֲחִלין. ְּוׁשַ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ,
א ְדִאְקֵרי ַצִדיק ַחד ַדְרּגָ ְרָיין לֹון ּבְ ְּוׁשַ ּ יב, ּ ְּוֻכְלהו .  ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(, ִּדְכּתִ ּ
ין ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵר ׁשִ ּנְ ַּאְזִלין וִמְתּכַ ּ א ְדָחְכְמָתא, י ָיםּ ְּוהוא ַיּמָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ל )קהלת א( ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו)ב''ע' שמות נ( ּכָ   .'ּ ַהּנְ
יָמא ְּדָהא ָמטו ַלֲאָתר ָדא, ְוִאי ּתֵ ּ ְייִבין, ּוַפְסִקין, ּ ִתיב, ְוָלא ּתַ ֶאל ְמקֹום , ְלָבַתר ּכְ

ם  ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ִבים ָלָלֶכתׁשֶ ִגין ְדַההוא ַנֲהָרא ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ֵהם ׁשָ ּּבְ ּ ֵהם . ּ
ִבים ִבים, ׁשָ ֵרין ַקְייִמין, ְלָאן ֲאַתר ׁשָ ַהאי ַצִדיק, ָלָלֶכת. ֶנַצח ְוהֹוד, ְּלִאיּנון ּתְ , ּּבְ

ְרָכָאן ְוִחידו ָחא ּבִ ּכְ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן. ְּלַאׁשְ ֶחק ּבֹו ִלְוָי)תהלים קד(, ּ , ָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ
ָּדא ַצִדיק ּ.  

ִעּתֹו רון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ָלם ֵאֶליך ְיׂשַ ּּכֻ ָ ,  ַמְטרֹוִניָתא)עתו דצדיק(ָּדא . ַמאן ִעּתֹו. ּ
ְּדִאְקֵרי ִעּתֹו ְדַצִדיק ּ אן ְלַהאי ִעּתֹו, ּ ְלהו ְמַחּכָ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְזָנן ְלַתּתָ, ְ ְלהו ְדַאּתְ ּּכֻ ּ , אּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]5דף [ -ּ

ְזָנן רו ְוגֹו)תהלים קמה(, ְּוָרָזא ָדא אֹוִקיְמָנא, ֵּמֲאַתר ָדא ַאּתְ ּבֵ ּ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָמה ' ָ ּכְ
  .ְּדאֹוִקיְמָנא
א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַהאי ּכֹל, ּתָ ׁשַ ם ְלִעּתֹו, ּּבְ יה, ְמַבּסֵ ָרא ִעּמֵ ּוִמְתַחּבְ ֵחידו, ּ ְלהו ָעְלִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,

ְלהו ָעְלִמ ּּכֻ אןּ ִבְרּכָ ֵאי, ין ּבְ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ַכח ּבְ ּתְ ָלָמא ִאׁשְ ֵדין ׁשְ ְרִמין ַחָייֵבי . ּּכְ ְּוַכד ּגַ
ְרָכאן ְדִאיּנון ַנֲחֵלי, ָעְלָמא ָכחו ּבִ ּתְ ְּדַתָמן ָלא ִאׁשְ ּ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, ַהאי ֵעת, ְוַיְנָקא, ּ , ִמּסִ

ָעְלָמא ֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ָלָמא , ּּכְ ַכחּוׁשְ ּתְ ֵני ָעְלָמא . ָלא ִאׁשְ ָעאן ּבְ ְוַכד ּבָ
ְרָכא ָּלא ַיְכִלין ֶאָלא ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא, ְלִאְתּבָ ְתָרא ִדיֵליה, ּ ַער ּכִ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ ּ ַרך , ּ ְְוִיְתּבְ

ֻכְלהו ָעְלִמין, ַמְטרֹוִניָתא ְרָכאן ּבְ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִיׁשְ ּּ.  
אָנא ֲעָתא, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ָעא, ּבְ ִריך הואּבָ א ּבְ ה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ֹמׁשֶ ִּמָלה ָדא, ְּ , ָּאַמר ֵליה, ּ

ך ֵני ָעְלָמא ְיתובון ַקּמָ ְִאי ּבְ ּ ְרָכאן, ּ ִריך הוא. ַּעל ְיֵדי ְדַמאן ִמְתּבָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך, ְוִלי ַאּתְ אֹוֵמר ַָדּבֵ ְרָכ, ּ יֵדיה ְמִסיָראן ּבִ ְּדָהא ּבִ אּ   .ּאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

  ב''ח ע'' נדף
ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו' ַּויֹאֶמר ְיָי ה ַדּבֵ ֶָאל ֹמׁשֶ ּ' .

א י ַאּבָ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ִּזְמִנין ִאית ָקֵמי קוְדׁשָ ָחא ַרֲעָוון, ְּ ּכְ ּתַ ְכָחא , ְלִאׁשְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
ְרָכאן עוֵתי,ּבִ ע ּבָ ּ וְלִמְתּבַ ָכחו, ְוִזְמִנין, ּ ּתְ ְּדַרֲעָוון ָלא ִאׁשְ אן ָלא ִמְזַדְמָנן, ּ ּוִבְרּכָ ְוִדיִנין , ּ

ָעְלָמא ָיין ִמְתָעִרין ּבְ ֵלי. ַקׁשְ א ֲחֵזי. ְּוִזְמִנין ְדִדיָנא ּתָ א, ּתָ ּתָ ׁשַ ְּדַרֲעָווא , ִזְמִנין ִאית ּבְ
ַכח ּתְ ּתָ. ִאׁשְ ׁשַ ַכח, אְוִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ א. ְּדִדיָנא ִאׁשְ ּתָ ׁשַ ַכח , ְוִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ ְּדִדיָנא ִאׁשְ
ַיְרֵחי. ְוַתְלָיא הו) ב''ח ע''דף נ(ְּדַרֲעָוא , ִזְמִנין ִאית ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ַיְרֵחי. ִּאׁשְ , ְוִזְמִנין ִאית ּבְ

ָכחו ּתְ ְּדִדיִנין ִאׁשְ ְלָיין ַעל ּכָֹלא, ּ   .ְּוּתַ
בוֵעיִזְמִנין ִאית ּבְ ָחן, ּׁשָ ּכְ ּתַ בוֵעי, ְּדַרֲעָוון ִמׁשְ ׁשָ ָחן , ְּוִזְמִנין ִאית ּבְ ּכְ ּתַ ְּדִדיִנין ִמׁשְ

ָעְלָמא יֹוֵמי. ּבְ ְסָמא, ְוִזְמִנין ִאית ּבְ ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִאְתּבַ ַכח ּבְ ּתְ ְוִזְמִנין ִאית . ְּדַרֲעָווא ִאׁשְ
ְכָחן ּתַ ְלָיין וִמׁשְ יֹוֵמי ְדִדיִנין ּתַ ּּבְ י, ּ ְעּתֵ ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ִתיב. ּ  ְוֵעת ְלָכל )קהלת ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְוגֹו)תהלים סט(, ּוְכִתיב. 'ָחֵפץ ְוגֹו ּ ִדְרׁשו ְיָי)ישעיה נה(, ּוְכִתיב. 'ּ ּ '
ְצאֹו ִהּמָ ה ְיָי)תהלים י(, ּוְכִתיב. ּבְ ְעִלים ְלִעּת'  ָלּמָ ָרחֹוק ּתַ ֲעמֹוד ּבְ ָרהּתַ ּצָ , ּוְכִתיב. ֹות ּבַ

ְּוִזְמִנין ְדִאיהו ָקרֹוב. ִנְרָאה ִלי'  ֵמָרחֹוק ְיָי)ירמיה לא( יב, ּ ְלָכל '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ִּדְכּתִ
ך. קֹוְרָאיו ִגין ּכָ   .'ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו, ְּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ְּוָהִכי הוא וַדאי, ִעּתֹוִּמָלה ּבְ. ָהא אֹוִקיְמָנא, ִרּבִ ְוָהָכא ָאָתא , ּ
ִריך הוא ְלַאְזָהָרא ְלַאֲהֹרן א ּבְ ּקוְדׁשָ ַההוא חֹוָבא, ְּ ְּדָלא ִיְטֵעי ּבְ נֹוי, ּ ְּדָטעו ּבְ ְּדָהא , ּ

ָרא ֵעת ָאֳחָרא, ַהאי ֵעת ְיִדיָעא ך ָלא ִיְטֵעי ְלַחּבְ ִגין ּכָ א, ְּבְ י ַמְלּכָ ֲּהָדא הוא . ְלַגּבֵ
לֹוַמר. ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, בִדְכִתי ב ְדֵיֱחֵמי ִעיָדן, ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ְמַסר , ּ ְּדִאּתְ

יָדא ָאֳחָרא א, ְלִאְתָנֲהָגא ָעְלָמא, ּבִ יה ְלָקְרָבא ֵליה ְלקוְדׁשָ ידֹוי ְלַייֵחד ּבֵ ְּוִיְתְמַסר ּבִ ּ ּ ,



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ִמי ַחד הוא ְּדָהא ֲאָנא וׁשְ ּ ך. ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ בגין , א לקרבא ליה לקודשא בריך הוא דהא האי עת ידיע''ס(, ּ

ָמה ֵייעול.  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)כך ֵעי ְלִמְנַדע ּבְ ְּוִאי ּבָ ֹזאת. ּ ֹזאת ָיֹבא . ּבְ ּבְ
ִמי, ְּדַהאי ֹזאת. ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ַהאי י, ִּהיא ֵעת ַדֲאִחיַדת ּבִ ׁשְ', ּבְ יָמא ּבִ , ִמיִּדְרׁשִ
  . ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת)אבל(. ֵּייעול ֶאל ַהּקֶֹדׁש

ִתיב  י יֹוֵסי ּכְ אָנא ָאַמר ִרּבִ ה ָיֶפה ְבִעּתֹו ַהאי ִמָלה אֹוְקָמה )קהלת ג(ּתָ ּ ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּ
ה ָיֶפה ְבִעּתֹו ְוָהִכ)א בשמא''ס(ּּבוִציָנא  יָנא ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ א ְוָהִכי הוא ְדַתּנִ ּ ַקִדיׁשָ ּ ּי הוא ּ

ה ָיֶפה ְבִעּתֹו. ֶּאת ַהּכֹל ַוַדאי. ַּוַדאי ָדא, ָעׂשָ יַנְייהו, ָּדא ּבְ ְּוָלא ִיְתָעְרבון ָאֳחָרִנין ּבֵ ּ .
ׁש ֳאָחָרא, ְבִעּתֹו ַמּמָ ך. ְוָלא ּבָ ִגיֵני ּכַ ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל , ַּאְזָהרוָתא ְלַאֲהֹרן, ְּבְ

ָמה ֵייעול. ַהּקֶֹדׁש ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֹזאתּבְ. ֲּאָבל ּבְ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל , ּּכְ יב ּבְ ִּדְכּתִ
  .ַהּקֶֹדׁש

י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ֲאבוָה א ְדֹקַרח, ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ּתָ ְכִניׁשְ ִתיב ּבִ  )במדבר טז(, ּּכְ
ָהל ְְויֹאְבדו ִמּתֹוך ַהּקָ ּ ַּמאי ְויֹאְבדו, ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכְ ֶפׁש )ויקרא כג(, ּ י ֶאת ַהּנֶ  ְוַהֲאַבְדּתִ
ה ֶרב ַעּמָ וכתיב . ותאכל אותם וימותו' ותצא אש מלפני יי) ויקרא י(א כתיב בבני אהרן ''ס(. ַּהִהיא ִמּקֶ

י )ד דשקילין דא כדא''ותאכל את החמשים ומאתים איש ס' בכנישתא דקרח ואש יצאה מאת יי  ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון אֵני ִאיּנון, ׁשִ ֵני ַאֲהֹרןּׁשָ הו ֲאֵבָדה,  ּבְ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ א ְדֹקַרח, ּ ּתָ ִאיּנון ִדְכִניׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

הו יב ּבְ ִּדְכּתִ ָהל, ּ ְְויֹאְבדו ִמּתֹוך ַהּקָ ּ ָלנו ָאַבְדנו)במדבר יז(, ּוְכִתיב. ּ ַוְענו ָאַבְדנו ּכֻ ּ ֵהן ּגָ ּ ּ ּּ .
ְּלַאְכְלָלא ִאיּנון ְדַאְקִריבו ְקֹטֶרת ּבוְסִמין ּ ּ ין, ּ ְּדִאְתֲאִבידו ַוַדאי, ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּ ְּוִאֵלין , ּ

  .ָּלא ִאְתֲאִבידו
ִתיב ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל , ּוְכִתיב. ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ָּאַמר ֵליה ּכְ ּבְ

יָון ְדָאַמר. ַהּקֶֹדׁש ִתיב, ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת, ּּכֵ ָמה ִזְמָנא , ֲאַמאי ָלא ּכְ ָאַמר . ֵּייעולּבְ
ַמר, ֵּליה ֶאְלָעָזר ּוִמָלה ַחד הוא, ָהא ִאּתְ ֲהֵני, ּּ ֲאָבל ַעל . ְּוִזְמָנא ַחד הוא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּכַ

נֹוי ַּמה ְדָחאבו ּבְ ָעא ְלַאְזָהָרא ָהָכא, ּ ַמר, ּבָ , ַוֲאָנא ָהִכי ָסִביְרָנא, ָּאַמר ֵליה. ְוָהא ִאּתְ
ָבא ִמָלה ּבְ ּוְבִגין ְלִאְתַייּשְׁ   .ֵעיָנאּ

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ִרי ּתָ ִנין ְוָכל ִעָלָוון, ֶאְלָעָזר ּבְ ל ָקְרּבְ א , ּּכָ ַּנְייָחא הוא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדַהאי ְקֹטֶרת, ֲאָבל ָלא ֲהָוה ַנְייָחא, ְ ִּדְקֹטֶרת ְמַעְלָיא ִמּכָֹלא, ּּכְ ּוְבִגין . ּ

ך ְלִחיׁשו, גֹוֲּהוֹו ַמֲעִלין ֵליה ְלגֹו ּבְ, ְּכָ ַמר. ּּבִ ך. ְוָהא ִאּתְ ְוְבִגין ּכָ ֵני , ּ ל ּבְ ָּלא ִאְתֲעָנׁשו ּכָ
ֹטֶרת ּקְ מֹו ּבַ ִנין ְוִעָלָוון ּכְ ָאר ָקְרּבְ ׁשְ א ּבִ ִריך הוא, ָּנׂשָ א ּבְ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ָהָכא , ּ

יר ִמּכָֹלא ר ַיּתִ ַמר. ֹטֶרתְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ְק. ִּאְתְקַטר ְוִאְתְקׁשַ ֶמן )משלי כז(, ְוָהא ִאּתְ  ׁשֶ
ח ֵלב ּמַ   .ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ

ְמעֹון ְוָדַרׁש י ׁשִ ָמֶניך טֹוִבים ְוגֹו)שיר השירים א(, ָּפַתח ִרּבִ ַהאי ְקָרא . 'ָ ְלֵריַח ׁשְ
יה ְלָנא ּבֵ ּכַ ֵּריַח ִדְקֹטֶרת ְדִאיהו ְדִקיָקא. ַמאי ֵריַח, ְלֵריַח. ְּוָהִכי הוא, ִּאְסּתַ ּ ּ ּ וָמַעְלָיא ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]7דף [ -ּ

ּוְפִניָמָאה ִמּכָֹלא ָרא, ּ ח ְרבות ְדַנֲחֵלי , ְּוַכד ָסִליק ַההוא ֵריַח ְלִאְתַקּשְׁ ַההוא ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ
ֲחָדא, ַּמּבוָעא ָדא ְוִאְתְקָטרו ּכַ ֲערו ָדא ּבְ ִּאּתְ ּ ָחן ָטָבאן ְלַאְנָהָרא. ּ ּוְכֵדין ִאיּנון ִמׁשְ ָמה . ּ ּכְ

ָמֶנ, ְדַאּתְ ָאֵמר   .ָיך טֹוִביםְלֵריַח ׁשְ
א א ְלַדְרּגָ ָחא ִמַדְרּגָ ּוְכֵדין ִאְתַרק ִמׁשְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ין ְדִאְקרון ׁשְ ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך, ּהוא ִדְכִתיב ֶמך ַעל ּכֵ ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ָּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא . ַמאי ֲעָלמֹות. ּ ּּכְ
ׁש, עֹוָלמֹות ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך, עֹוָלמֹות ַמּמָ ָָדָבר ַאֵחר ַעל ּכֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ תהלים (, ּכְ

יר)מו   .ְּוֹכָלא ַחד.  ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ
ִתיב ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ַסָבא ּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי עֹוָלמֹות, ּ ן )משלי לא(, ּּכְ ּתֵ  ַוּתִ

ֲָאֵהבוך, ַנֲערֹוֶתיָה ָהֵני ֲעָלמֹות. רֹוֶתיָה ְלַנֲע)ט עא''דף נ(ֶּטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק  ְלָבְרָכא , ּ
ָמך ך, ְׁשְ ָרא ַקּמָ ְוְלַזּמְ ֵאי, ּ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ְרָכאן ּבְ ָחן ּבִ ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ְרִכין ִעָלִאין , ּּ ּוִמְתּבָ ּ

ִאין   .ְוַתּתָ
ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ָָדָבר ַאֵחר ַעל ּכֵ ּ ִפיר הוא ַמאן ְדָא. ּ ּׁשַ ּ ַָעל ָמְות ֲאֵהבוך. ַמרּ ְּדָהא , ּ
ָמן ּסְ ִמָלה ָדא ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ִאְתּבַ ּּבְ ּ ּוְבִגין ְדַהאי ְקֹטֶרת, ּ ָחא ִדְלֵעיָלא , ּ ִמׁשְ ִּאְתְקַטר ּבְ ּ

יר ִריך הוא, ַיּתִ א ּבְ ב ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ִּאְתֲחׁשָ ּ ּ ִנין ְוִעָלָוון, ְּ ל ָקְרּבְ ֶנֶסת . ִּמּכָ ָאְמָרה ּכְ
ְקֹטֶרת, ָרֵאלִיׂשְ ָחא, ֲאָנא ּכִ ִמׁשְ ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה ְוגֹו, ְוַאְנּתְ ּכְ ָּמׁשְ ָמה : ָּנרוָצה. 'ָ ּכְ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך, ְדַאּתְ ָאֵמר ַָעל ּכֵ ֲּאָנא ְוָכל אוְכלוִסין. ּ י ֲאִחיָדן, ּ ְלהו ּבִ ְּדָהא ּכֻ ְוַעל , ּּ
ֵכִני ְלָיין, ָּדא ָמׁשְ י ּתַ   .ְּדָהא ּבִ

ֶלך ֲחָדָריוֱהִבי ִאָדרֹוי. ְַאִני ַהּמֶ א ּבְ ך, ִּאם ֵייעול ִלי ַמְלּכָ ְמָחה ּבָ ֲאָנא , ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ
ְּוֻכְלהו אוְכלוִסין ּ ּ אָנא. ּ ְלהו אוְכלוִסין. ּתָ ּּכֻ ּ ּ ָרֵאל ַחָדאת , ּ ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ

ְרָכא ְלהו ַחָדאן, ּוִמְתּבָ ּּכֻ ּ ְרָיא , ּ ָעְלָמאְוִדיָנא ָלא ׁשַ ֵדין ּבְ ִתיב. ּכְ  )תהלים צו(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְמחו ַהּשָׁ   .ִּיׂשְ

פֶֹרת ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ י ְיהוָדה. ּּכִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא, ָּאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ א , ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
יָקֵריהֹון ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ר ָוָדםְֶמֶלך ָב, ְוָתֵניָנא. ְ ר ָנׁש ָרִכיב ַעל סוְסָיא , ׂשָ ִּאי ּבַ

ִּדיֵליה ר ַקָטָלא הוא, ּ יב ֵאִלָיהו ַעל ִדיֵליה, ּּבַ ִריך הוא ַאְרּכִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ מלכים (, ִּדְכִתיב, ְ

ָמִים ְוגֹו)ב ב ָעָרה ַהׁשָ ּסֳ ּ ַוָיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ִתיב. 'ּ ָעָנן, ָהָכא ַמאי ּכְ י ּבֶ  ֵאָרֶאה ְּוֹלא ָימות ּכִ
פֶֹרת יה. ַּעל ַהּכַ ה ּבֵ ִריך הוא ַעְייֵליה ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ  )שמות כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

תֹוך ֶהָעָנן ה ּבְ ְַוָיֹבא ֹמׁשֶ ׁש, ּ תֹוך ֶהָעָנן ַמּמָ פֶֹרת, ְּבְ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ֲּהָדא הוא . ּּכִ
ןַע' ּ וָבָרא ְיָי)ישעיה ד(, ִדְכִתיב ל ְמכֹון ַהר ִציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ . ּל ּכָ
י ָעָנן ְיָי)שמות מ(, ּוְכִתיב ן יֹוָמם'  ּכִ ּכָ ׁשְ   .ַעל ַהּמִ

יב, ְוָתאָנא ָעָנן' ּ ַוֵיֶרד ְיָי)שמות לד(, ַּהאי ִדְכּתִ פֶֹרת. ּבֶ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ אָנא. ּּבֶ , ּתָ
ָראן רוֵביֲּאַתר ַדֲהוֹו ׁשָ ּ ִאיּנון ּכְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ רוִבים ַעל ָאת ֲהוֹו ַיְתִבין, ּּכְ . ּּכְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

יֹוָמא ִאְתְרִחיׁש ִניָסא' ג, ְוָתאָנא ַגְדַפְייהו, ִזְמִנין ּבְ ֵלי ָעַלְייהו . ּּבְ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ ּ
א ה ְדַמְלּכָ ְּקדוּשָׁ ְדַפְייה, ּ ְרַמְייהו ַסְלִקין ּגַ ִּאיּנון ִמּגַ ּ ּ פֹוְרָתא, ּוַפְרִסין לֹון, ּוּ ְּוַחְפָיין ַעל ּכַ ּ .

ְדַפְייהו ְדַפְייהו , ְּלָבַתר ְקִמיִטין ּגַ ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א ונאחזין בגופייהו''ס(ְּוֶנֱאָחִזין ּבְ שמות ( ּכְ

י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה)כה רוִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ י, ּ י ְוָלא ְפרוׂשֵ ּפֹוְרׂשֵ ּ . ִּכים ְוָלא ְסכוִכיםסֹוְכ. ּ
ָאת  א)א בזאת''ס(ָּדא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ   .ּ ֲהוֹו ַקְייֵמי ְוַחָדאן ּבִ

א י ַאּבָ ָעא ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ פֶֹרת, ַמה ּבָ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ֹזאת ָיֹבא . ּּכִ ּוְכִתיב ּבְ
ד ֲה, ַאֲהֹרן ֲעָתא ּכַ ׁשַ א ּבְ ִכיְנּתָ ֲהָנא ָלא ָחֵמי ִלׁשְ , ֶּאָלא ֲעָנָנא ֲהָוה ָנִחית. ָוה ָעאלְוָהא ּכַ

פֶֹרת ְדַפְייהו ִדְכרוִבין, ְּוַכד ֲהָוה ָנִחית ָמָטא ַעל ַהאי ּכַ ּוִמְתָעִרין ּגַ ּ ּ י ְלהו ְוַאְמֵרי , ּּ ְּוַאְקׁשֵ
יָרָתא   .ׁשִ

יָרָתא ַאְמֵרי  דֹול ְיָי)תהלים צו(ּוַמה ׁשִ י ּגָ ל'  ּכִ ּוְמֻהָלל ְמֹאד נֹוָרא הוא ַעל ּכָ .  ֱאֹלִהיםּּ
ְדַפְייהו ד ַסְלֵקי ּגַ ַּהאי ּכַ ֲעָתא ְדַפְרִסין ְלהו ַאְמֵרי. ּ ׁשַ ּּבְ ים )תהלים צו(, ּ ל ֱאֹלֵהי ָהַעּמִ י ּכָ  ּכִ

ה' ֱאִליִלים ַוְיָי ַמִים ָעׂשָ פֹוְרָתא. ׁשָ ד ַחְפָיין ַעל ּכַ י ָבא '  ִלְפֵני ְיָי)תהלים צח(, ַאְמֵרי, ּּכַ ּכִ
פֹוט ֵאת ָהָאֶרץ  ִריםִּלׁשְ ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ   .ִּיׁשְ

א ַמְקְדׁשָ ֲהָנא ּבְ ַמע ּכַ ַאְתֵריה, ְּוַקְלהֹון ֲהָוה ׁשָ ִוי ְקֹטֶרת ּבְ ֵדין ׁשַ ּּכְ ָמה , ּ ָוון ּבְ ְוִאְתּכְ
ַוון ְּדִאְתּכָ ַרך ּכָֹלא , ּ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ְ רוְבָייא. )וקלהון(ּ ְּוַגְדֵפי ּכְ יןַּסְלִקין ְוַנ, ּ יָרָתא, ְחּתִ , ְוַזְמֵרי ׁשִ

א ְוַסְלֵקי ְלהו ְּמַחְפָיין ְלַכפֹוְרּתָ ּ ּסֹוְכִכים ַדְייָקא וְמָנא ָלן . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב סֹוְכִכים. ּ
ַמע ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדַקֵלהֹון ִאׁשְ ַמע ֶאת קֹול ְוגֹו)יחזקאל א(ּכְ   .' ָוֶאׁשְ

  ב''ט ע'' נדף
י יֹוֵסי ִרים, ָאַמר ִרּבִ ֵמיׁשָ ים ּבְ ִרים. ְוַעּמִ ֵמיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמהו ּבְ ִרים , ּכְ ֵמיׁשָ

ֲָאֵהבוך רוִבין, ּ ֵרין ּכְ א, ְּלַאְכְלָלא ּתְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִרים ַוַדאי, ּ ים , ְּוַעל ָדא. ֵּמיׁשָ ְוַעּמִ
ִרים ֵמיׁשָ ר ֵאָל)במדבר ז(, ּוְכִתיב. ּבְ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדּבֵ ּ ְוִיׁשְ ר ּ רוִבים ַוְיַדּבֵ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ּיו ִמּבֵ

י ִיְצָחק ָאַמר. ֵאָליו א, ִרּבִ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ אן אֹוִליְפָנא ִדְבָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ָלאו , ּ
א ִכיְנּתָ ַדאי ְלֵמֱחֵמי ַאֵפי ׁשְ ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ בו ְיׁשָ ָ ֵיׁשְ ּ ּ ,

ִתיב, ְוָתֵניָנן ר הוא)דברים לב(, ּכְ ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ א, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ רוִבים ְדַכר , ּ ּאוף ָהָכא ּכְ ּ ּ
א ִתיב. ְּונוְקּבָ ִרים)תהלים צט(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ִרים.  ַאּתָ ֵמיׁשָ ים ּבְ יֵני . ְוַעּמִ ּוְבּגִ

ך   )ב''ט ע''דף נ(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָאִחיוּ וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל )שמות כה(, ְּכַ

י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ א ְלִמְטָרא, ִזְמָנא ֲחָדא, ּתַ ָּאתו ְלָקֵמיה , ֲהָוה ְצִריָכא ַעְלּמָ א ''ס(ּ

ְמעֹון)אזלו לגביה י ׁשִ ָאר ַחְבַרָייא, ּ ְדַרּבִ י ִחְזִקָיה וׁשְ י ֵייָסא ְוִרּבִ ִּרּבִ חוהו ְדֲהָוה. ּּ ּכְ ַּאׁשְ ּ  ָאִזיל ּ
ן ָיִאיר, ְלֵמֱחֵמי י ִפְנָחס ּבֶ ֵריה, ְּלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּהוא ְוִרּבִ יָון ְדָחָמא לֹון. ּ , ָּפַתח ְוָאַמר, ּּכֵ

ם ָיַחד)תהלים קלג( ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ֲעלֹות ִהּנֵ יר ַהּמַ ֶבת . ּ ׁשִ ַמאי ׁשֶ
ם ָיַחד   .ַאִחים ּגַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָא יִחין ַאְנִפין , ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ֵמרּכְ ּגִ ַחד ַמׁשְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַחד ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ
ַאְנִפין ִתיב, ּּבְ א. ַּמה טֹוב וַמה ָנִעים, ּכְ ְּוַכד ְמַהֵדר ְדכוָרא ַאְנפֹוי ִמן נוְקּבָ ּ ּ ַווי , ּּ
ִתיב. ְלָעְלָמא ֵדין ּכְ ֹלא ִמׁשְ)משלי יג(, ּכְ ָפט ַוַדאי. ָּפטּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ֹלא ִמׁשְ ּּבְ , ּוְכִתיב, ּ

ְסֶאך)תהלים פט( ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ָלא ָדא, ּ ְּדָלא ָאִזיל ָדא ּבְ ּ ָפט, ּ ִמְתַרֵחק , ְּוַכד ִמׁשְ
  .)ויש נספה בלא משפט) משלי יג(, כדין כתיב(. ַווי ְלָעְלָמא, ִמֶצֶדק

א ֲחֵמיָנא ּתָ ְּדַאּתון ֲאִתיתו, ְוַהׁשְ ּ א, ןּ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ַּעל ִדְדכוָרא ָלא ׁשַ ּ ִאי ְלָדא , ָאַמר, ּ
יבו אי ּתִ ּבָ ֲּאִתיתון ּגַ ְלָנא. ּ ּכַ ַאְנִפין, ְּדַהאי יֹוָמא ִאְסּתַ ֵרי ַאְנִפין ּבְ ְּדִיְתַהָדר ּכָֹלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ .

אי, ְּוִאי ְלאֹוַרְייָתא ֲאִתיתון ּבָ רו ּגַ ָּאְמרו ֵליה. ּׁשָ י ְדֹמרָקא, ְּלֹכָלא, ּ , ּ ֲאֵתיָנא ְלַגּבֵ
ִמיט ַחד ִמיָנן ּתְ ָרא ַלֲאָחָנא, ִיׁשְ ָאר ַחְבַרָייא, ְלַבּשְׂ ַּוֲאָנן ֵנִתיב ְלָקֵמיה ְדֹמר, ּׁשְ ּ.  
ָלִים ְוגֹו)שיר השירים א(, ָּפַתח ְוָאַמר, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי נֹות ְירוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ . 'ּ ׁשְ
ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הואָאְמָרה ּכְ א ּבְ ָּרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ָגלוָתא, ְּ חֹוָרה ֲאִני ּבְ ְוָנאָוה ֲאִני , ּׁשְ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְבֵקי לֹון, ּּבְ ָגלוָתא ָלא ׁשַ ָרֵאל ּבְ ב ְדִיׂשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּ , ּכְ
ֵני ְקטֹוָרה  ְּדִאיּנון ּבְ ְּדִאְתַקְדרו ַאְנַפְייה, )א טורי''ס(ּ ּ ּ ִדיָראּ יִריעֹות , ּו ּתְ ל ָדא ּכִ ְּוִעם ּכָ

ֹלֹמה י, ׁשְ ַמָיא ְלִמְדּכֵ ַההוא ֵחיזֹו ׁשְ יב, ּּכְ ְיִריָעה)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ַמִים ּכַ   . נֹוֶטה ׁשָ

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

 ] בשנה238יום [סדר הלימוד ליום ב סיון 
ַחְרחֹוֶרת ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ְראוִני)גין ששזפתניא אני שחרחורת ב''ס(ַמאי ַטְעָמא . ַּאל ּתִ , ּ ַאל ּתִ

ַחְרֹחֶרת ֲאִני ׁשֶ ִגין ׁשֶ ֶמׁש. ּבְ ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ א, ׁשֶ ְמׁשָ י ׁשִ ל ּבִ ּכַ ְלַאְנָהָרא ִלי , ְּדָלא ִאְסּתָ
ְדָקא ֵיאֹות ָרֵאל ַמה ִאיּנון ַאְמִרין. ּכְ י. ִּיׂשְ י ִנֲחרו ּבִ ֵני ִאּמִ י. ּּבְ ֵני ִאּמִ , ַּמאן ִאיּנון ּבְ

יןִּאֵלין ָאר ַעּמִ ִריִסין ַעל ׁשְ   . ַרְבְרִבין ְמָמָנן ּתְ
ׁש, ָּדָבר ַאֵחר י ַמּמָ ֵני ִאּמִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ַמִים ֶאֶרץ ְוגֹו)איכה ב(, ּכְ ִליך ִמּשָׁ . 'ְ ִהׁשְ

ַמִים ֶאֶרץ ִליך ִמּשָׁ ָרִמים, ְְוַכד ִהׁשְ מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ִּלי ֹלא ְּדַכְרִמי ׁשֶ. ַמאי ַטְעָמא. ּׂשָ
י מו ָעַלי, ְוָתֵניָנן. ָנָטְרּתִ י ַוַדאי ִאְסְתּכָ ֵני ִאּמִ ּּבְ לֹוַמר, ּ ד ִאְתָעֵדי ֶאֶרץ, ּכְ ַמִים, ּכַ , ִמּשָׁ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא יב, ּּכְ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק)שמות ב(, ִּדְכּתִ ַתּצַ   . ַוּתֵ
ַמר ַוַדאי ֶב, ְּוָהָכא ִאּתְ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ם ָיַחדִּהּנֵ ּוְבהו אֹוִקיְמָנא . ת ַאִחים ּגַ ּ

ם ָיַחד, )א והכא אוקימנא''נ( ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּגַ ְהיֹוָתם)ויקרא כו(ּכְ ם ֹזאת ּבִ ֶבת ,  ְוַאף ּגַ ׁשֶ
ְכַלל יב, ַאִחים ּבִ יָון ִדְכּתִ ם, ּּכֵ ל ִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ּגַ ְּלַאְכְלָלא ּכָ ּ ְּדָכל ׁשוְלָטנוָתא , ּ ּ ּ

ַההוא ַכחּּבְ ּתְ   . ֲאַתר ִאׁשְ
ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ְוגֹו. ָּדָבר ַאֵחר ִּהּנֵ ִּאֵלין ִאיּנון ַחְבַרָייא. 'ּ ּ ֲעָתא ְדִאיּנון , ּ ׁשַ ּּבְ ּ
ֲחָדא ן ָדא ִמן ָדא, ַיְתִבין ּכַ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ יֵחי ְקָרָבא. ּ ַקְדִמיָתא ִאְתָחזון ּגוְבֵרי ַמּגִ ּּבְ ּ ,

ְּדָבעו ְלָקְטָלא ָד ּ ְרִחימוָתא ְדַאְחָוה, ְלָבַתר. א ְלָדאּ ִּאְתֲהָדרו ּבִ ּ ִריך הוא ַמהו . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ם ָיַחד, אֹוֵמר ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ִּהּנֵ ם. ּ א, ּגַ ִכיְנּתָ הֹון ׁשְ . ְלַאְכְלָלא ִעּמְ
ִריך הוא ָאִצית ְלִמלוַלְיי, ְוֹלא עֹוד א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּּ הו, ּהוְּ ְּוִניָחא ֵליה ְוַחֵדי ּבְ ּ ֲהָדא . ּ

רו ִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(, ּהוא ִדְכִתיב ב ְיָי' ּ ָאז ִנְדּבְ ִּאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ֵתב ' ּ ָמע ַוִיּכָ ַּוִיׁשְ ּ
רֹון ְלָפָניו ְוגֹו   .'ֵסֶפר ִזּכָ

ְּוַאּתון ַחְבַרָייא ְדָהָכא ֲחִביבוָתא, ּּ ָמה ַדֲהִויתֹון ּבַ ּּכְ ְרִחימוָתאּ ְדַמת ְדָנא, ּ ּבִ ָהִכי , ִּמּקַ
ְתָפְרׁשון ָדא ִמן ָדא, ָנֵמי אן וְלָהְלָאה ָלא ּתִ ִּמּכָ ּ ּ ִריך הוא ַיְחֵדי , ּּ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

כֹון ָלם, ִעּמְ ָעְלָמא. ְּוִיְקֵרי ָעַלְייכו ׁשְ ָלָמא ּבְ ִגיֵניכֹון ׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִיׁשְ
ך)תהלים קכב( לֹום ּבָ ָרה ָנא ׁשָ   .ְ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

  א''ע'  סדף
ן ָיִאיר, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ָּאְזלו י ִפְנָחס ּבֶ ָּמטו ְלֵבי ִרּבִ י ִפְנָחס. ּ ֵקיה, ָּנַפק ִרּבִ ּוְנׁשָ ּ .

א, ָאַמר ִכיְנּתָ ָקא ׁשְ ָאה חוָלִקי ַאְתִקין ְלהו. ָזֵכיָנא ְלַנּשְׁ ַּזּכָ ַּקְפטוֵרי , ּ ִטיְקֵלי ְדַעְרֵסיּ
ְמעֹון. ְּדִקיְלָטא י ׁשִ ֵעי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ר ְלהֹון, אֹוַרְייָתא ָלא ּבָ י . ְּוָיִתיבו, ַאְעּבָ ָאַמר ִרּבִ

אֵריה ְדאֹוַרְייָתא ִמָלה, ַּעד ָלא ֵניכול, ִּפְנָחס ַמע ִמּמָ ִּנׁשְ ּ ל ִמלֹוי . ּ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ְּדָהא ַרּבִ ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]11דף [ -ּ

ִא ְלָייא ִאיּנוןּבְ א, ְּתּגַ ְבָרא ְדָלא ָדִחיל ֵמֵעיָלא וִמַתּתָ ִּאיהו ּגַ ּ ּ ָּלא ָדִחיל , ְלֵמיַמר לֹון, ּּ
ם , ֵּמֵעיָלא ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יה) א''ע' דף ס(ְּ א, ּּבֵ ּתָ ַאְרֵיה , ָּלא ָדִחיל ִמּתַ ּכְ

ֵני ָעָנא ְּדָלא ָדִחיל ִמּבְ י ׁשִ. ּ ִריהָאַמר ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִקיוָמך, ְמעֹון ְלִרּבִ ְֶאְלָעָזר קום ּבְ ּ ּּ ,
א ָאר ַחְבַרָייא, ְּוֵאיָמא ִמָלה ַחְדּתָ י ִפְנָחס וׁשְ י ְדִרּבִ ְּלַגּבֵ ּ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ר ְיָי, ָּקם ִרּבִ ֵני ַאֲהֹרן ְוגֹו' ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ . 'ֶאל ֹמׁשֶ
יהַהאי  ָלא ּבֵ ּכְ יָרא ִאיהו, ְּקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְּדִאְתֲחֵזי ְדַיּתִ ּ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ְּדָהא ּכְ ַוֹיאֶמר , ּ

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך' ְיָי ה ַדּבֵ ֶָאל ֹמׁשֶ א. ּ ּתָ ירוָתא ְדַפְרׁשְ אן ׁשֵ ִּמּכָ ַּהאי ְקָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ,
יב, ַּמאי הוא ר ְיָי, ִּדְכּתִ הֶאל ֹמ' ַוְיַדּבֵ ַּמאי הוא ְדָאַמר ֵליה. ׁשֶ ּ ֶאל ' ּוְלָבַתר ַוֹיאֶמר ְיָי, ּ

ה   .ֹמׁשֶ
ִריך הוא ָיַהב ְקֹטֶרת ּבוְסִמין ְלַאֲהֹרן א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְּ ָעא, ּ ְּדָלא , ּבָ

ר ָנׁש ָאֳחָרא ַחייֹוי ּבַ יה ּבְ ֵמׁש ּבֵ ּתַ ִּיׁשְ ִגין ְדַאֲהֹרן ַאְסּגֵ. ַמאי ַטְעָמא. ּ ָעְלָמאּּבְ ָלָמא ּבְ . י ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ָעְלָמא, ְּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ֵעי ְלַאְסּגָ י , ַאּתְ ּבָ ְַעל ְיָדך ִיְסּגֵ

ָלָמא ְלֵעיָלא אן וְלָהְלָאה, ָּהא ְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּׁשְ ָיְדך ִמּכָ ְּיֵהא ָמסור ּבְ ָוְבַחֶייך ָלא , ָּ ּ ּ
יה ּבַ ֵמׁש ּבֵ ּתַ ַחֵיי ְדָאבוהֹון. ר ָנׁש ָאֳחָראִּיׁשְ ָּנָדב ַוֲאִביהוא ַאְקִדימו ּבְ ּ ּ ְלַאְקְרָבא ַמה , ּּ

ְּדָלא ִאְתְמַסר ְלהו ּוִמָלה ָדא. ּ יה, ּּ ִרים ְלהֹון ְדָטעו ּבֵ ּּגָ ּ ּ.  
ה ֲהָוה ְמַהְרֵהר, ְוָתאָנא ַרם לֹון ָטעוָתא ָדא, ֹמׁשֶ ַּמאן ּגָ ִתיב. ַוֲהָוה ָעִציב, ּ , ַמה ּכְ

ר ְיָיַוְי ֵני ַאֲהֹרן' ַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ּוַמה ָאַמר ֵליה. ֶאל ֹמׁשֶ ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיָי, ּ ' ּבְ
ַּוָימותו ִתיב. ּ ַהְקִריָבם ָלא ּכְ ָקְרָבָתם, ּבְ ה. ֶּאָלא ּבְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ְרָמא ְלהו ָּדא ּגַ ֲעָתא ּבְ, ּ ְּדַדֲחקו ׁשַ ּ ַּחֵיי ֲאבוהֹוןּ ה, ּ יב, ְּוָטעו ּבָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ר )ויקרא י(, ּ  ֲאׁשֶ
ֵני ַאֲהֹרן. ֲּאָבל ְלַאֲהֹרן ִצָוה, ּאֹוָתם ֹלא ִצָוה, ֹּלא ִצָוה אֹוָתם ֵרין ּבְ ַּעל ְדָדִחיקו , ּוַמה ּתְ ּ

ך ל ּכַ ְרמו ְלַגְרַמְייהו ּכָ ַחֵיי ֲאבוהֹון ּגָ ֲעָתא ּבְ ְׁשַ ּ ּ ּ ָאר ֲאָנא ְלַג, ּ י ִפְנָחס וׁשְ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ּּבֵ ּ
ה, ַּחְבַרָייא ָמה ְוַכּמָ יה וַבְרֵכיה. ַעל ַאַחת ּכַ ּקֵ י ִפְנָחס ְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ּבֹוִרים ָסִביב )שיר השירים ג(, ִּרּבִ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ
ֹלֹמהִּהֵנה ִמָט. 'ָּלה ְוגֹו ִלׁשְ ָּדא ּכוְרֵסי . ַּמאי ִמָטתֹו, ּתֹו ׁשֶ א)א ערסא''נ(ּ , ּ ְיָקָרא ְדַמְלּכָ

יה יב ּבֵ ִּדְכּתִ ְעָלה)משלי לא(, ּ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּ ּבָ ֹלֹמה. ּ ִלׁשְ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה , ּׁשֶ א ִדי ׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּּ
ּבֹוִרים ָסִביב ָלה. ּהוא ים ּגִ ּשִׁ ָיאְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ, ּׁשִ ין , ְּוִאְקרון, ִּסְטָרָהא ִמִדיָנא ַקׁשְ ּתִ ׁשִ

ּפוְלֵסי ְדנוָרא ּ ּ ּ ְדַההוא ַנַער)א שתין מזייני זיוני קשיין''ס(, ּ הו, ּ ׁש ּבְ   .ִּאְתְלּבַ
יָפא, ִּמיִמיֵניה ּקִ א ּתַ ָנא ְדַחְרּבָ ּנָ יָפא, ּׁשִ ּקִ ָמאֵליה ּגֹוְמֵרי ְדנוָרא ּתַ ִּמּשְׂ ּ ְּדִמְתַאֲחָדא , ּ

ְג ְבִעין ֶאֶלף ַלֲהֵטי נוָרא ְדַאְכָלא, )א בקליפוי''ס(ִליפֹוי ּבִ ׁשִ ּּבְ ין ְמַזְייֵני ִזיוֵני , ּ ּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ּּ
ָיין יִפן, ַקׁשְ ּקִ בוָרן ּתַ ֵּמִאיּנון ּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ בוָרה ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ְּדַהִהיא ּגְ ּ ּ ּ ְּ ֲּהָדא הוא . ּ

ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ   .ִדְכִתיב ִמּגִ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ַהאי ַעְרָסא, ְוָתאָנא ה, ּבְ ִתיב ּבָ עֹוד ַלְיָלה, ַּמה ּכְ ָקם ּבְ ְטָרא , ַוּתָ ד ַיְנָקא ִמּסִ ּכַ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה. )א מסטרא דדינא''ס(ִּדיִמיָנא  ּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ֶטֶרף. ַּוּתִ  )מיכה ה(ּכְ

יל ָלם ֲאחוֵזי. ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֻ ֵדי ִמְלָחָמהּ ָכל , ּ ֶחֶרב ְמלוּמְ ְזִמיִנין ּבְ
ד ִדיָנא ְּוִאְקרון ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, ֲּאַתר ְלֶמְעּבַ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ּבֹור)תהלים מה(, ּכְ ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְ ֲחגֹור ַחְרּבְ ִּמַפַחד . ָ
ֵלילֹות ָּהא אוְקמוָה. ּּבַ ם ְוכוִּמַפְחָד, ּ ּה ְדֵגיִהּנָ ּ ֵלילֹות' ּ ֲּאָבל ִמַפַחד ּבַ לֹוַמר, ּ ל ָדא , ּכְ ּּכָ

ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַפַחד, ִּמַפַחד, ָמֵאן ֲאַתר ַנְטִלין ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )בראשית לא(ּכְ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק. ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ֵלילֹות. ַוִיּשָׁ ִזְמִנין ְדִאיּנון ,ּּבַ ּ ּבְ ּ

ד ִדיָנא ִּמְתַפְקִדין ְלֶמְעּבַ ּ.  
ִתיב , ְוָתאָנא ֵחהו)משלי לא(ּכְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ּ ְוָכל ַחַית )איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָזְמָמה ׂשָ

ם ֲחקו ׁשָ ֶדה ְיׂשַ ִתיב. ַּהּשָׂ דֹול וְרַחב ָיַדִים ְוג)תהלים קד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ם ' ֹוּ ׁשָ
ֳּאִניֹות ְיַהֵלכון ְוגֹו ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר' ּ ִביא )משלי לא(. ּכְ ְרָחק ּתָ ֳאִניֹות סֹוֵחר ִמּמֶ ּ ָהְיָתה ּכָ

ְרָחק ַוַדאי. ַּלְחָמה א ְדמֹוָחא. ִּמּמֶ א, ֵּמֵריׁשָ ּוֵמֵעיָלא ְדֵריׁשָ ִביא ַלְחָמה, ּּ ַעל ְיָדא . ּּתָ
ְּדַצִדיק ַח, ּ ד ִמְזַדְווָגן ּכְ ּּכַ ֹכָלא, דּ ֵדין ֵחידו ּבְ ּּכְ ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֶחק ּבֹו   .ְלׂשַ

  ב''ע'  סדף
אָנא ִריִסין, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה, ּתָ ָּמאֵרי ְדׁשוְלָטנוָתא, ָמאֵרי ּתְ ּ ִאְתַאֲחָדן ְמַהאי , ּ

ִרין, ִסְטָרא יּבָ ְּדִאיּנון ּגִ ידֹוי ְדַההוא ְדִאְק. ּ ּּבִ ּ ִחין ַרְבְרָבן, ֵרי ַנַערּ ע ַמְפּתְ יַנָייא . ַאְרּבַ ּנִ ּתַ
חֹות ְסִפיָנה א) ב''ע' דף ס(ְּדַהאי , ַאְזִלין ּתְ א ַרּבָ ע ָזְוָיין, ַיּמָ ָּדא ָאִזיל ְלִסְטָרא ָדא. ְלַאְרּבַ ּ ,

ְלהו. ְּוָדא ָאִזיל ְלִסְטָרא ָדא ְּוֵכן ּכֻ ע ֵחיזו ְדַאְנִפין ִאְתַחְזָיין. ּ ַּאְרּבַ ּ הוּ ִליָלן , ּ ּבְ ְוַכד ִאְתּכְ
ַחד ִתיב, ּבְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(, ּכְ ּ ּ ְּפֵניֶהם ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  

ְּוַאֵפי זוְטֵרי, ַּאֵפי ַרְבְרֵבי ַחד ְלֵעיָלא, ּ ִליָלן ּכְ אִטין, ּּכְ ֵרי ַסְלִקין ְוׁשָ ּוְתֵרין , ּּתְ
יַדְייהו ָכל יֹוָמא)א אלין טמירין עאלין וסלקין''ס(ְּלִקין ְוָעאִלין ֶּאֶלף טוִרין ַס. ַּמְגרֹוִפין ּבִ ,  ּבְ

א ְקיו ְדַההוא ַיּמָ ִּמּשַׁ ּ ה, ְלָבַתר, ּ ִּאְתֲעָקרו ִמּנָ א ָאֳחָרא, ּ   .ְּוַסְלִקין ְלַיּמָ
ְעָרָהא ׂשַ ָנא ְלִאיּנון ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּבָ ֵּלית חוׁשְ ּ ל יֹוָמא, ּ ִנין ַיְנִקין ּכָ ֵרין ּבְ ְּקרון ְּדִא, ּתְ

ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִסְפָרא ִדְצִניעוָתא. ְמַאְלֵלי ַאְרָעא ּ ּ יב, ּ ַע )יהושע ב(, ִּדְכּתִ ַלח ְיהֹוׁשֻ ּ ַוִיׁשְ
ִלים ֶחֶרׂש ֵלאֹמר ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ ִטים ׁשְ ן נון ִמן ַהׁשִ ּּבִ חֹות ִסְטֵרי , ְּוִאֵלין. ּ ַיְנִקין ִמּתְ

ְת, ֶאְבָרָהא נֹות ּבִ ֵרין ּבַ  ְוַעל )תרין בנת בתחותהא, א ואלין ינקן מסטרא דאברהא''ס(, חֹות ַרְגָלָהאּתְ
ִתיב נֹות ָהָאָדם)בראשית ו(, ָּדא ּכְ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ ַטְרֵפי . ּ ְּוִאֵלין ִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ

ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן, ּ ְדַהִהיא ַעְרָסא)א בטופרי''ס( יב, ּ ִים ) א גמלכים(, ִּדְכּתִ ּתַ ֹבאָנה ׁשְ  ָאז ּתָ
ֶלך ים זֹונֹות ֶאל ַהּמֶ ֹבאָנה. ְָנׁשִ ְדַמת ְדָנא, ָאז ּתָ א, ְּוָלא ִמּקַ ָרֵאל ְלַתּתָ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ,



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ָּאֲהְדרון ְקָדל ִמּבָ ּ ִתיב, ְּ יו ְמעֹוֵלל )ישעיה ג(, ַמאי ּכְ י נֹוְגׂשָ  ַעּמִ
לו ים ָמׁשְ   .ַּוַדאי.  בֹוְּוָנׁשִ

ָמאָלא יָדא ׂשְ ְבִעין ַעְנִפין, ּבִ א, ׁשִ ין נוֵני ַיּמָ ְּדְמַגְדִלין ּבֵ ּ ַווְרָדא, ּ ְלהו סוָמֵקי ּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ .
הֹון יר, ְּוֵעיָלא ִמּנְ ַּעְנָפא ַחד סוָמָקא ַיּתִ ְעָרָהא. ָּדא ָסִליק ְוָנִחית, ּ ׂשַ ְּוֻכְלהו ִאְתַחְפָיין ּבְ ּ ּ.  

ָנ אָּמאֵרי ְדִליׁשָ יׁשָ ד ָנִחית ִחְוָיא. א ּבִ ִּאְתָעִביד ְמַקֵפץ ַעל טוִרין. ּכַ ְמַדְלָגא ַעל , ּ
ח ַטְרָפא. ִטָנֵרי ּכַ ַּעד ְדִיׁשְ טוְפֵרי ְוֵייכול, ּ ְּדָאִחיד ּבְ ּ ִכיך. ּ ֵדין ׁשָ ֵניה , ְּכְ ְּוִאְתַחָזר ִליׁשָ
ָרֵאל. ְלָטב ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִנין ֵליה ַטְרֵפ, ַּזּכָ ִּדְמַזּמְ ַּעִייל , )א לבתריה''ס(ַּאֲהָדר ְלַאְתֵריה . ּיהּ

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ּ.  
ד  ּ ַסְלִקין ָמאֵרי ְדרֹוְמִחין ְוַסְייִפין)א סליק סלקין''ס(ּכַ ָנא, ּ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּסוֲחָרַנְייהו , ּ ּ

ין ִעָלִאין ּתִ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ְּדסוֲחָרֵניה ְדַהאי ַעְרָסא, ּ ּ ּ ָוון, ֶלף ַאְלִפיןֶא, ּ ַקְייִמין , ְוִרּבֹוא ִרּבְ
ָכל ִסְטָרא ְדַהאי ַעְרָסא ְלֵעיָלא ּּבְ ְזָנן. ּ יה ַאּתְ ּוִמּנֵ ֵמיה , ּ ְלהו ִמּקָ ּּכֻ ּ ליה פלחין , א ומניה אתזנו''ס(ּ

ּ ְיקומון)כולהו קמיה ּ.  
ְלהו חֹות ּכֻ ִּמּתְ ָבן, ּ ָמה ֶאֶלף ְוִרּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ, ָנְפִקין ּכַ ָנאּ אִטין , ּבָ ין ְוׁשָ ְוַנְחּתִ

ָעְלָמא י, ַּעד ְדַתְקֵעי ָמאֵרי ׁשֹוָפָרא, ּבְ ׁשֵ ּנְ זוֲהָמא ְדטוְפֵרי ֲאִחיָדן. ּוִמְתּכַ ְּוָהֵני ּבְ ּ ּ.  
ִליל לֹון ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָּדא ַעְרָסא, ָּדא ַעְרָסא ּכָ ַאְרּבַ ּּכָֹלא , ַרְגלֹוִהי ֲאִחיָדן ּבְ

ְכָלָלא ַכח ְלֵעיָלא, ָעאִלין ּבִ ּתְ ְּדִאׁשְ א, ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ַעל, ְוִאׁשְ ַמִים ִמּמַ ׁשָ ְוַעל ָהָאֶרץ , ּבַ
ַחת ה, ִמּתָ ִתיב ִהּנֵ ה. ְּוַעל ָדא ּכְ א. ַמאי ִהּנֵ ִגין ִדְזִמיָנא ְלֹכָלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ ּוְרׁשוָמא . ּ ּ

ין ַחָייָלָהא, ָּלאִּרּבֹוָנא ְדֹכ, י ִאְתְקֵרי''ֲאֹדָנ, ַּהאי ַעְרָסא ִמּכָֹלא יָמא ּבֵ   .ְּרׁשִ
ך ִגין ּכַ ֵעי ְלַכְווָנא ִמֵלי ִדְלֵעיָלא, ְּבְ ֲהָנא ּבָ ּּכַ ּּ א ֵמֲאַתר ְדָבָעא , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ

ֵניָנן, ְלַיֲחָדא ִתיב, ְּוַעל ָדא ּתָ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ּכְ ֵעי ְלָקְרָבא , ּבְ ַהאי ּבָ ּבְ
ִריך הוא, ֵמַהאי ֲאַתר, ּה ְלַאְתֵריהְּקדוּשָׁ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ֵעי ּבַ ּּבָ ְוַעל . ְּ

ִתיב ילו ֹזאת ִמַיד ָיִבינו ְלַאֲחִריָתם)דברים לב(, ָּדא ּכְ ּכִ ּ לו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּ לֹוַמר. ּּ ִאי , ּכְ
א עֹוְנׁשָ א ּבְ ֵני ָנׂשָ לון ּבְ ּכְ ין ַחָייָלָהאְֵהיך ֲאִחיַדת, ִּיְסּתַ ל , ּ ֹזאת ּבֵ ה ּכָ ְּוֵהיך ִאְתָמנו ַקּמָ ּ ְ

ֵני ַחָייִלין ִּאיּנון ּבְ פוְלָחָנא ְלִאְתָפְרָעא ִמן ַחָייַבָיא, ּ ַּוֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ִּמַיד ָיִבינו ְלַאֲחִריָתם, ּ ּ ,
ְמרון עֹוָבֵדיהֹון א, ְּוִיְסּתַ א ַקִדיׁשָ ְּוָלא ְיחובון ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּ.  

ְמעֹוןּּתו ָאַמר  י ׁשִ ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלֵמיַלף אֹוַרְייָתא, ַרּבִ ל ּבַ . ְּוָנִטיר ָלה ְלַהאי ֹזאת, ּּכָ
יה ַקְייָמא ַעל ַקְייָמא ִדיֵליה, ַּהאי ֹזאת ְנִטיַרת ֵליה ְּוָגַזר ִעּמֵ ּ ּּ יה, ּ ְּדָלא ִיְתֲעֵדי ִמּנֵ ּוִמן , ּ

נֹוִהי ְלָעְלִמין ֵני ּבְ נֹוִהי וִמן ּבְ ִריִתי אֹוָתם )ישעיה נט(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּּבְ  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ַּעד ְדָאְכלו. ָּיְתבו ְלֵמיַכל. 'ְוגֹו ְמעֹון ְלַחְבַרָייא, ּ י ׁשִ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה , ָּאַמר ַרּבִ ּּכָ

א ְדאֹוַרְייָתא י ִפְנָחס, ַּעל ָפתֹוָרא. ַּחְדּתָ ְּלָקֵמיה דִרּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]14דף [ -ּ

  א''א ע'' סדף
י ֱּאֹלִהים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלמוִדים ָלַדַעת ָלעות '  ְיָי)ישעיה נ(, ּ ִחְזִקָיה ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ּ

ָרֵאל. 'ֶּאת ָיֵעף ָדָבר ְוגֹו ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָאר , ַּזּכָ ל ׁשְ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יב. ֹקֶדׁש, ּוְקָרָאן, ַעִמין ָרֵאל ַלְיָי ֹקֶד)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ְּלהו ) א''א ע''דף ס(ְוָיִהיב . 'ׁש ִיׂשְ
א, ּחוָלק ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ א. ְּלִאְתַאֲחָדא ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ה ֲאִחידו ִיׂשְ ּוְבּמָ ּ ִגין ְדָזכו . ּ ּּבְ ּ

אֹוַרְייָתא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ אֹוַרְייָתא ָזֵכי ּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ּ ּ ז ''רצ( )א בקדש''נ(. ְּ

ּ ְוָתֵניָנן ָקֵמיה ְדַמר)א''ע ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְדִאְקֵרי ָחְכָמה ִעָלָאה. ַמאי ֹקֶדׁש, ּ ּׁשְ ּּ ּ ּוֵמַהאי , ּ
ָמן ַנְפִקין ְמּבוִעין וְנָחִלין , )לאתר דאקרי בינה עלאה, נגיד משח רבות קדישא בשבילין ידיען(ֲאַתר  ּוְמּתַ ּ ּ

ְרָכא)ומהאי אתר אתער רוחא קדישא(. ּטו ְלַהאי ֹזאתַעד ְדַמ, ְלָכל ֵעָבר ד ִמְתּבָ ,  ְוַהאי ֹזאת ּכַ
ּוְקָראן ֵליה , ְוִאְקֵרי ָחְכָמה, ִאְקֵרי ֹקֶדׁש א והאי זאת כד אתברכא מאתר עלאה דא דאקרי קדש ''נ(ּ

לֹוַמר. ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש)ואקרי חכמה קראן ליה ֵּמַההוא ֹקֶדׁש ִדְלֵעיָל, ּרוַח, ּכְ ּ ְוַכד ָנְפִקין . אּ
ה ָרֵזי אֹוַרְייָתא ּוִמְתָעִרין ִמּנֵ ֵדין ִאְתְקֵרי ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּ   .ּכְ

א ֲעָתא ְדָנִגיד ַההוא ְרבות ַקִדיׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ֵרי ַקְייִמין, ּ ְּדִאְקרון ִלּמוֵדי ה, ְּלִאיּנון ּתְ ּ ּ ,'
ן, ְּוִאְקרון ְצָבאֹות ּמָ ַנׁש ּתַ ןְוַכד ָנִפיק ִמ, ִאְתּכְ ּמָ א ְדִאְקֵרי ְיסֹוד, ּתַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ְּלַההוא , ּ
ֵדין ִאְתְקֵרי ְלׁשֹון ִלמוִדים, ָחְכָמה ְזֵעיָרא י ֶעְליֹוִנים. ּּכְ ָעָרא ְלִאיּנון ַקִדיׁשֵ ְּוָנִפיק ְלִאּתְ ּ .

ִתיב ֵדין ּכְ ה. ֱּאֹלִהים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלמוִדים' ְיָי, ּכְ . ֶּאת ָיֵעף ָדָברָּלַדַעת ָלעות . ְוָלּמָ
א ִריך הוא ָיִהיב ַהאי ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְמעֹון, ְּ י ׁשִ ְּועֹוד ְדָסִליק ֵליה . ַרּבִ ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ָמרו, ּ ְלָייא ִאּתְ ִאְתּגַ ל ִמלֹוי ּבְ ך ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְסָיין, ְ ִתיב. ְוָלא ִאְתּכַ , ָּעֵליה ּכְ
ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹותּ ֶפה ֶאל )במדבר יב( ֶּפה ֲאַדּבֶ ּ.  

י ֵייָסא ְוָאַמר ר לֹו ַוְיִהי '  ַוְיָי)מלכים א ה(, ָּפַתח ִרּבִ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹלֹמה ּכַ ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ֹלֹמה ְוגֹו ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ ֹלֹמה' ַוְיָי. 'ּׁשָ ָּדא הוא ְדָתֵניָנן, ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ּ יֹוֵמי ּבְ, ּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְלמוָתא, ִּדׁשְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ר לֹו, ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ַמר ֵליה, ּּכַ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ,
ָדע ָנתון ָלך)דברי הימים ב א( ָ ַהָחְכָמה ְוַהּמַ ּ ּ.  

ֹלֹמה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ ין ַהאי ְלַהאי. ַּוְיִהי ׁשָ ' ַוְיָי, ֵניָנןֶּאָלא ָהִכי ּתָ. ְוִכי ַמה ּבֵ
ֹלֹמה ַמאי אֹוִקים ָלה. ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ י יֹוֵסי. ְּוַהאי ָחְכָמה ּבְ ַהאי, ָאַמר ִרּבִ , ּאֹוִקים ָלה ּבְ

ַקְדִמיָתא א, ּבְ ֹלֹמה ֲעַבד ְדָנִחית ְלִחיָרם ֵמַההוא ַדְרּגָ ִּדׁשְ ּ ּ ב )יחזקאל כח(, ְּדֲהָוה ָאַמר, ּ  מֹוׁשָ
י ְוג ְבּתִ ְרֵמיה ֱאלֹוַה, ְּדַתְנָיא', ֹוֱאֹלִהים ָיׁשַ ִּחיָרם ֶמֶלך צֹור ָעֵבד ּגַ ּ ֹלֹמה . ְ ַתר ִדׁשְ ּּבָ

ָחְכָמֵתיה, ָאָתא ֲּעַבד ֵליה ּבְ ְּדָנִחית ֵמַההוא ֵעיָטא, ּ ֹלֹמה, ּ ך. ְּואֹוֵדי ֵליה ִלׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ֹלֹמה)מלכים א ה( ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ   .ּ ַוְיִהי ׁשָ

י ְיהוָדה,ְוָתֵניָנן י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ַדר ֵליה, ּ ָאַמר ִרּבִ ְּדׁשָ יָדא, ּ ְוָנִחית ְלָיד , ַחד ׁשִ
ם ְוַסְלֵקיה ְבָעה ָמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ּׁשִ יֵדיה, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבִ ַדר ֵליה ִפְתִקין ּבְ ְּוׁשָ ַעד , ּּ
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ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]15דף [ -ּ

ֹלֹמה, ְּדָאֲהָדר ֹלֹמה ָיִרית ָלה ְלִסיֲהָרא)ה''רכ, ג''כויחי ר(. ְוָתֵניָנן. ְּואֹוֵדי ֵליה ִלׁשְ ָכל , ּ ׁשְ ּבְ
ך. ִסְטרֹוי ִגין ּכָ ָחְכָמֵתיה, ְּבְ ִליט ּבְ ֹכָלא ׁשַ ּּבְ ּ ן יֹוָחאי. ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחְכָמֵתיה , ְוַרּבִ ִליט ּבְ ּׁשַ ּ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ַדְרּגֹוי, ַעל ּכָ ל ִאיּנון ְדַסְלִקין ּבְ ּּכָ ּ ָּלא ַסְלִקין ֶאָלא, ּ יהּ ְלָמא ִעּמֵ . ּ ְלַאׁשְ
  )א אי לא שלמין עמיה''ס(

י יֹוֵסי ְוָאַמר ְדֵרָגה ְוגֹו)שיר השירים ב(, ָּפַתח ִרּבִ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגִוי ַהּסֶ , יֹוָנִתי. ' יֹוָנִתי ּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ן זוָגה ְלָעְלִמין, ָּדא ּכְ ְבָקת ּבֶ ַּמה יֹוָנה ָלא ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ, ּ ך ּכְ ָרֵאל ָלא ְּכַ

ִריך הוא ְלָעְלִמין א ּבְ ְבָקת ְלקוְדׁשָ ּׁשַ ְּ ַלע. ּ ַחְגִוי ַהּסֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּבְ ְּדָלא , ִּאֵלין ּתַ
ָעְלָמא ֵדין ַנְייָחא ּבְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְדֵרָגה. ִּמׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּבְ נוִעין, ִּאֵלין ּתַ , ַּהּצְ

ִּדְבהֹון ֲחִסיִדין ַדֲחֵל ִריך הואּ א ּבְ ּי קוְדׁשָ א ָלא ַאְעֵדי ִמַנְייהו ְלָעְלִמין, ְּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ֵדין. ּ , ּכְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִגיַנְייהו ִלּכְ ַבע ּבְ ִריך הוא ִמּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך , ְוָאַמר, ְּ

י קֹוֵלך ָעֵרב ִמיִעִני ֶאת קֹוֵלך ּכִ ְַהׁשְ ַמע ְלֵעיָלאְּדֵלית ָקָלא ִמ, ְ ּתְ ֶּאָלא ָקָלא ְדִאיּנון , ּׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ֵקי ּבְ   .ְּדִמְתַעּסְ

אֹוַרְייָתא, ְוָתאָנא ֵקי ּבְ ל ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּּכָ ֵליְלָיא, ּ ק ְלֵעיָלא , ּבְ ִּדיוְקֵניהֹון ִאְתַחּקָ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ע, ְּ ְעׁשַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ הו ּכוֵליה יֹוָמאְּ ּ ּבְ ּ ל , ּ ּכַ ּוִמְסּתְ

הו ל ִאיּנון ְרִקיִעין)דהכא(, ְּוַההוא ָקָלא. ּּבְ ּ ָסִליק וָבַקע ּכָ א , ּ ַּעד ְדָסִליק ָקֵמי קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִתיב. ְ ֵדין ּכְ י קֹוֵלך ָעֵרב וַמְרֵאך ָנאְוה, ּכְ ְּכִ ִריך הוא . ְּ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּ

ְמעֹון ְלֵעיָלא ְוָקֵליה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַסְלָקאָּחַקק ִד י ׁשִ ּיוְקָנא ְדַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ִכְתָרא , ּ ּוִמְתַעְטָרא ּבְ ּ
א ֻכְלהו ָעְלִמין, ַּקִדיׁשָ יה ּבְ ִריך הוא ִמְתַעָטר ּבֵ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ יה. ְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ּוִמׁשְ ָּעֵליה . ּ

ִתיב ך ֶאְתָפָארּ ַויֹאֶמר ִלי ַע)ישעיה מט(, ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ְּבִדי ָאּתָ ָ ּ.  

  ב''א ע'' סדף
י ִחָייא ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ָבר הוא )קהלת ג(, ּ ָהָיה ּכְ ר ִלְהיֹות )ג''נקרא שמו ל(ּ ַמה ׁשֶ  ַוֲאׁשֶ

ָהָיה ְכָבר. 'ְוגֹו ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ַמה ׁשֶ ִריך הוא ַהאי , ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ַּעד ָלא ּבָ , ָעְלָמאְּ
אֵרי ָעְלִמין ְוָחִריב לֹון ְרעוֵתיה) ב''א ע''דף ס(ַעד , ֲהָוה ּבָ ִריך הוא ָסִליק ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

אֹוַרְייָתא, ְלִמְבֵרי ַהאי ָעְלָמא ִתּקונֹוי. ְְוַאְמִליך ּבְ ן הוא ּבְ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּּכְ ְּוִאְתַעָטר , ּ
ִעְטרֹוי ַהאי ָעְלָמאְו. ּוָבָרא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ַכח ּבְ ּתְ יה, ָּכל ַמאי ְדִאׁשְ והא (, ָּהא ֲהָוה ַקּמֵ

יה)סליק מקמיה ן ַקּמֵ ּקַ   .ּ ְוִאְתּתָ
ֵרי ָעְלָמא, ְוָתאָנא ל ִאיּנון ַדּבָ ּּכָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ַּעד ָלא ֵייתון , ּ

ִדיוְקֵניה, ְלָעְלָמא יה ּבְ ָּהא ֲהוֹו ַקְייֵמי ַקּמֵ ָמִתין ִדְבֵני )והכי תאנא(. ֹוןּּ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ֲאִפילו ּכָ ּ ּ ּ
א ְרִקיָעא, ַּעד ָלא ֶיחתון ְלָעְלָמא, ָנׁשָ ִליִפין ָקֵמיה ּבִ ְלהו ּגְ ּּכֻ ּ ׁש, ּ ַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ ּּבְ ּ ּּ ,

ַהאי ָעְלָמא ְּדִאיּנון ּבְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ּּכָֹלא ָיְדעו , ְּוָכל ַמה ְדאֹוְלִפין ּבְ ַּעד ָלא ֵייתון ּ
ֵאי ְקׁשֹוט, ְוָתֵניָנא. ְלָעְלָמא ִאיּנון ַזּכָ   .ַּהאי ּבְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ַהאי ָעְלָמא ִאין ּבְ ִחין ַזּכָ ּכְ ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ִמׁשְ ן, ּ ּמָ ֲּאִפילו ּתַ י , ּ ּמֵ ִמְתַרֲחִקין ִמּקַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ֲעָתאְוַדֲחִק, ּ ין , ין ׁשַ ְוַנְחּתִ

ְמָתא ִדְלהֹון. ְלָעְלָמא ַהאי , ָהא אֹוִליְפָנא, ְּוַהִהיא ִנׁשְ י ְקָדל ּבְ ָמה ְדִאיּנון ְקׁשֵ ּּכְ ּ
ך ֲהוֹו ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ָעְלָמא ּּכַ ְ.  

א ְדָיַהב לֹון ָרָמאן ֵליה ְּוַההוא חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ אִטין ְוַא, ּ ָאבוןְוָאְזִלין ְוׁשָ ַההוא , ְּסּתַ ּּבְ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּנוְקּבָ ן, ּ ּמָ י ְלָעְלָמא, ְּוַנְטֵלי חוָלֵקיהֹון ִמּתַ ֲעָתא ְוַנְחּתֵ ִאי . ְוַדֲחִקין ׁשַ

א ָקֵמי ָמאֵריה, ָזֵכי ְלָבַתר ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ ׁש, ּ ּהוא ָנִטיל ַההוא חוָלָקא ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ָבר ַמ, ּהוא ִדְכִתיב ָהָיה ּכְ ר ִלְהיֹות ְוגֹו)נקרא שמו(ה ׁשֶ ָבר ָהָיה' ּ הוא ַוֲאׁשֶ   .ּכְ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]17דף [ -ּ

 ] בשנה239יום [סדר הלימוד ליום ג סיון 
ָווַתְייהו ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָכחו ּבְ ּתְ ֵני ַאֲהֹרן ָלא ִאׁשְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ה ְוַאֲהֹרן, ּ ר ֹמׁשֶ ְּוִאיּנון , ּבַ

ֵנ)שמות כד(ִּאְקרון  ָרֵאל ֲאִציֵלי ּבְ א. י ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְּוַעל ְדָטעו ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ְוִכי . ִּמיתו, ּ
ָעא ְלאֹוָבָדא לֹון ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרָזא ְדַמְתִניִתין, ְּ ֵניָנן ּבְ ִריך , ְּוָהא ּתָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

ֹכָלא ּהוא ָעֵבד ֶחֶסד ּבְ ֵעי ְלא, ּ יֵעי ָעְלָמא ָלא ּבָ ַרׁשִ ַּוֲאִפילו ּבְ ֵאי . ֹוָבָדא לֹוןּ ְוָהֵני ַזּכָ
ך ְדִאיּנון ִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא ְּקׁשֹוט ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ְּ ְּזכוָתא ִדְלהֹון ָאן הוא, ּ ּ ְּזכוָתא . ּ

ְּדָאבוהֹון ָאן הוא ּ ה ָהִכי ָנֵמי. ּ ְּזכוָתא ְדֹמׁשֶ ְּוִאיּנון ֵהיך ִאְתֲאִבידו. ּ ְּ.  
ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ִמּבוִציָנא אּ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ִדְלהֹון, ּ ַקִדיׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְרֵמיהֹון ְלגֹו ָמֵתהֹון ָלא ִאְתֲאִבידו, ְוִאּתֹוַקד ּגַ א ֲחֵזי ַעד ָלא . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּוִנׁשְ ְוּתָ
ִתיב ֵני ַאֲהֹרן ּכְ ן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ְוגֹו)שמות ו(, ִּמיתו ּבְ ֵמיה ִפְנָחס',  ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ִּאְקֵרי ׁשְ ּ ,

ְקָנא ֲעִקיָמא ין ְלִאְתּתָ ָבר ָהָיה, ְּדֲהָוה ַזּמִ ר ִלְהיֹות ּכְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֲאׁשֶ
ֵאי ְקׁשֹוט, ְוָתאָנא ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָקנו ְלֵעיָלא, ַּעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ּ ְלהו ִאְתּתְ ּּכֻ ּּ ּ ,

ָמָהן ׁשְ י ׁשִ. ְּוִאְקרון ּבִ ן יֹוָחאיְוַרּבִ ִריך הוא ָעְלָמא, ְמעֹון ּבֶ א ּבְ ִּמן יֹוָמא ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ִריך הוא א ּבְ ֲּהָוה ִאְזְדַמן ָקֵמי קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ַכח ִעּמֵ ּתְ ִריך הוא ָקֵרי ֵליה . ְּוִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵמיה ׁשְ א, ּּבִ ָאה חוָלֵקיה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּזּכָ ּ ִתיב , ּ ך)לי כגמש(ָּעֵליה ּכְ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ,
ִריך הוא: ָָאִביך א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ ָרֵאל: ְָוִאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ָּדא ּכְ

א ְוָאַמר  י ַאּבָ ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)שיר השירים א(ָּפַתח ִרּבִ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ַהאי ְקָרא . ְ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ֲעָתא ְד, ּ ׁשַ טוָרא ְדִסיַניּּבְ ין ּבְ ַכח ְוַזּמִ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְלֵמיַהב , ְּ

ָרֵאל ָרֵאל ָיֲהבו וְסִליקו ֵריָחא ַטב, ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו, אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ִּיׂשְ ּ ְּדָקִאים ְוָאִגין , ּ
ָּעַלְייהו ְלָדֵרי ָדִרין ר )שמות כד(, ְּוָאְמרו. ּ ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ְיָיּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ַעד . ַנֲעׂשֶ
ְמִסּבֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ִריך הוא, ְׁשֶ א ּבְ ָלא אֹוַרְייָתא ְמקוְדׁשָ ה ְלַקּבְ עֹוד ְדָסִליק ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ,

ְתֵרי לוֵחי ֲאָבִנין ְבקו ַההוא ֵריָחא ָטָבא ְדֲהָוה ִמְתַעֵטר ָעַלְייהו, ְּוִאְתֲחָקק ּבִ ָרֵאל ׁשָ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל, ָּאְמרו ָלֵעֶגלְו ֵָאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ּ.  

ָרָזא ְדָחְכְמָתא הוא א ַהאי ְקָרא ּבְ ּתָ ַּהׁשְ א ֲחֵזי, ּ ִתיב , ּתָ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(ּכְ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ִסְטרֹוי, ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ט ּבְ יה , ַּהאי ַנֲהָרא ִאְתְפׁשָ ֲעָתא ְדִמְזְדַווג ִעּמֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ

ִזו ִליםּּבְ ֵדי ַהאי ֵעֶדן , ּוָגא ׁשְ ַההוא ָנִתיב)זווגא(ּכָ א, ּ ּבְ ְּדָלא ִאְתְייַדע ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה , ּ ּכְ
ְרעוָתא .  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ  )ב''ד ע''ס, ה''נ, ז''שמות ע(ּ

ִדיָרא ַחד ֵמַחד ן ּתְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ֵּדין ָנְפִקין ַמּבוִעין וְנָחִליןּכְ. ּ א, ּ ּוְמַעְטִרין ְלֵבן ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ְתִרין ָכל ִאיּנון ּכִ ֵדין , ּּבְ ִתיב )א''ד ע''שמות כ(ּכְ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו)שיר השירים ג( ּכְ ֲעָטָרה ׁשֶ ּ ּבַ ּ .



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

יה א ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ן ַאֲחַסְנּתָ ֲעָתא ָיִרית ַההוא ּבֵ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ עּכְ, ּ ֲעׁשַ ּתַ , ֵּדין הוא ִאׁשְ
ַההוא ִעּנוָגא ְוַתְפנוָקא ּּבְ ּ ּ.  

  א''ב ע'' סדף
ַתְפנוֵקי ַמְלִכין, ְוָתאָנא א ִעָלָאה ּבְ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ִעְטרֹוי, ּּ ִתיב ַעד , ָיִתיב ּבְ ֵדין ּכְ ּכְ

ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּׁשֶ ְר. ְ ָּדא ְיסֹוד ְדַאִפיק ּבִ ּ א ּ א ַקִדיׁשָ ָּכאן ְלִאְזַדְווָגא ַמְלּכָ ּ ּ
ַמְטרֹוִניָתא) א''ב ע''דף ס( ֻכְלהו ָעְלִמין)בהא דרגא(. ּבְ ְרָכאן ּבְ ּ וְכֵדין ִאְתַייֲהבון ּבִ ּ  )ונפקין(, ּּ

ִאין ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ ִעְטרֹוי ְדַהא. ּ א ִמְתַעָטר ּבְ א ָהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ י ּ
א א ְלֵעיָלא, ַּדְרּגָ ּתָ ָחן ִמּתַ ּבְ ְּוהוא ְוַחְבַרָייא ְסִליקו ּתוׁשְ ּ ּ ִאיּנון , ּּ ְּוִהיא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ

ָחן ּבְ א. ּּתוׁשְ ְרָכאן ְלֻכְלהו ַחְבַרָייא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ִאית ְלַאָפָקא ּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּּ ּ א , ּ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ
א י ֶאְלָעָזר , ַּקִדיׁשָ ֵריה ֵליָמא ֵמִאיּנון ִמִלין ְמַעְלָיין ְדאֹוִליף )א דרבי אלעזר''ס(ְוִרּבִ ּ ּבְ ּ ּּ ּ
  .ֵמֲאבֹוי

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ֶדה ְוגֹו)בראשית כט(, ָּפַתח ִרּבִ ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ה ָכל . 'ּ ַוַיְרא ְוִהּנֵ ּמָ ְּוֶנֱאָספו ׁשָ
הו. 'ָהֲעָדִרים ְוגֹו ָלא ּבְ ּכְ ּ וְבָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיּנון,ָּהֵני ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ּ ְּדאֹוִליְפָנא , ּ

א ֶדה, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא, ֵמַאּבָ ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ֵאר, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ יב. ַמאן ּבְ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ במדבר (, ּ

רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)כא ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּ ּבְ ה ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְבִצי. ּ ֹלׁשָ ם ׁשְ ם ְוִהֵנה ׁשָ
ִּאֵלין ִאיּנון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ָעֶליָה ְּדִאֵלין ִאיּנון ְרִביִעין ָעָלה, ּ ּ ּוֵמִאֵלין , ְּוַקְייִמין ָעָלה, ּּ ּ

ֵאר ְרָכאן ַהִהיא ּבְ   .ִּאְתַמְלָיא ּבִ
קו ָהֲעָדִרים ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ ִאין, ּּכִ ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ ֵאר ִאּתְ ְּדָהא ִמן ַהאי ּבְ ּ א ''נ( ּ

ֲחָדא, )עלמין תתאין ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ּוִמְתּבָ ֵאר. ּּ דֹוָלה ַעל ִפי ַהּבְ ָּדא הוא ִדיָנא , ְּוָהֶאֶבן ּגְ ּ ּ
ָיא ְטָרא ָאֳחָרא ְלָיְנָקא ָלה , ַקׁשְ ְּדַקְייָמא ָעָלה ִמּסִ ּ ה ָכל . )א מינה''נ(ּּ ּמָ ְּוֶנֱאָספו ׁשָ

ְתֵר, ָהֲעָדִרים ית ּכִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ אּ ְלהו, י ַמְלּכָ י ּכֻ ְנׁשֵ ְּדִמְתּכַ א , ּּ ְרָכאן ֵמֵריׁשָ ְּוַנְגֵדי ּבִ
א ה, ְּדַמְלּכָ ּוְמִריָקן ּבָ ה. ּ ֲחָדא ְלַאְרָקא ּבָ ְלהו ּכַ ָראן ּכֻ ְּוַכד ִאְתַחּבְ ּ ִתיב ְוָגְללו ֶאת , ּ ּּכְ

ֵאר ּ ְלַההוא ִדיָנא ַק)א מגנדרין''ס(ְּמַנְדִדין , ָּהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ ָיאּ ה, ׁשְ ָרן ֵליה ִמיּנָ ּוְמַעּבְ ּ ּ.  
קו ֶאת ַהּצֹאן ֵאר, ְּוִהׁשְ ְרָכאן ֵמַהִהיא ּבְ יבו , ְמִריִקין ּבִ ִאין ְלָבַתר ְוֵהׁשִ ְּלִעָלִאין ְוַתּתָ ּ

ֵאר ִלְמקֹוָמה ֶּאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ב ַההוא ִדיָנא ְלַאְתֵריה. ּ ּּתָ ּ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה , ּ ּּבְ ְּ

ָמ ָנא ָעְלָמא, א ָעְלָמאְלָבׁשְ ִריך הוא ָאִריק ָעַלְייכו . ּוְלַתּקְ א ּבְ א ָהא קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּ

ְרָכאן ּבוָעא ְדַנֲחָלא, ּבִ ִּמּמַ ְרִכין, ּ ֵני ָדָרא ִמְתּבָ ל ּבְ ְייכו ּכָ ּוִמּנַ ּ ָעְלָמא . ּ ָאה חוָלֵקיכֹון ּבְ ַּזּכָ
ִתיב, ֵּדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָעַלְייכו ּכְ ּ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(, ּ ּ ְוָכל ּבָ ַנִיך' ְ לֹום ּבָ   .ְְוַרב ׁשָ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ בֹוָתם )תהלים קמט(, ָּפַתח ַרּבִ ּכְ נו ַעל ִמׁשְ ּ ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד ְיַרּנְ ּ
אָנא בי', ְוגֹו ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ג ְמִכיָלן''ּתָ ר ִקׁשְ ִּאְתְקׁשַ ָח, ּ ּכְ ּתַ ְרָכאן ְלֹכָלאְלִאׁשְ . ּא ּבִ

ימו ְתָלָתא ַאְסּתִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוָכל ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ , ג ְמִכיָלן''בי, ְוַעל ַהאי. ְּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

ָוה ְוכו, ּאֹוַרְייָתא ִמְתַעְטָרא ֵזָרה ׁשָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִמַקל ָוחֹוֶמר וִמּגְ ּּכְ ּ ה ִזְמִנין ', ּ ְוַכּמָ
ָמ. אֹוִקיְמָנא ַהאי ַהאי ִמְתַעְטָראּוׁשְ א ּבְ ּא ַקִדיׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָבָעא ַיֲעֹקב, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ָמא , ּּבְ ׁשְ נֹוי ּבִ ְרכון ּבְ ְּדִיְתּבָ  )א בקשרא''ס(ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִתיב. ּ ר ְוֹזאת)בראשית מט(, ַמה ּכְ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ָהא , ּ ּכָ

ֵליַסר ּתַ, ּתְ אְּדִאׁשְ ִכיְנּתָ הֹון ׁשְ ף ִעּמְ ְרָכאן, ּתֵ יב. ְּוִאְתְקָיימו ּבִ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ר , ּ ִאיׁש ֲאׁשֶ
ַרך אֹוָתם ִבְרָכתֹו ּבֵ ִבְרָכתֹו. ְּכְ ַההוא דוְגָמא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ִבְרָכתֹו ְדָכל ְמִכיָלא , ּ ּּכְ

  .ּוְמִכיָלא
ל ִאיּנון ְמִכיִלין ַסְלִקי, ְוָתאָנא ּּכָ א ֲחָדא, ןּ ֵריׁשָ ּוִמְתַעְטִרין ְוַנְייִחין ּבְ ן , ּ ְוַתּמָ

א א ְדַמְלּכָ ִּמְתַעְטָרא ֵריׁשָ א ִעָלָאה ַדֲחִסידות, ּ ַדְרּגָ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ַיְרִתין , ַוֲחִסיִדים. ּּ
ָּכל ַההוא ָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ּ יב ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד, ּ ִּדְכּתִ ַהאי ָעְלָמא, ּ נו ַעל . ּבְ ְּיַרּנְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי בֹוָתם ּבְ ּכְ ְגרֹוָנם. ִּמׁשְ ָרא , רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ָרא ִקׁשְ ְּדַיְדִעין ְלַקּשְׁ
ְדָקא ֵיאֹות ִּדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ָיָדם, ּ ּוְכֵדין ֶחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ּ ַּמאן ֶחֶרב ִפיִפיֹות. ּ ָּדא הוא ֶחֶרב . ּ ּ

ִרי', ָלה א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּחְרּבָ ּך הואּ ִּפיִפיֹות. ְ ְתֵרין ִדיִנין: ּ ה. ְּלִהיָטא ּבִ ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה . ְוָלּמָ
ּגֹוִים ְוגֹו   .'ּבַ

ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ ְתָרא ְדֶחֶסד, ְּוָהא ִרּבִ א ִעָלָאה, ּּכִ בֹוד ִדְלֵעיָלא . ֵּריׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ָרא ִעָלָאה, ָיִרית יר ִקׁשְ ְּוהוא ָקׁשִ ָרא , ּ אִקׁשְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקִדיׁשָ ִּקׁשְ ָאה . ּ ַזּכָ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ַמר. ּ ְלָחן )יחזקאל מא(, ַּעל ַהאי ָפתֹוָרא ִאּתְ ֻ  ֶזה ַהּשׁ

ר ִלְפֵני ְיָי י ִפְנָחס. 'ֲאׁשֶ יק ֵליה, ָּקם ִרּבִ ּוָבִריך ֵליה, ְּוָנׁשִ י ֶאְלָע, ְּ יק ְלִרּבִ , ָזרְוָנׁשִ
ּוְלֻכְלהו ַחְבַרָייא ּ ְוָבִריך לֹון, ּּ א וָבִריך, ּ ּסָ ְָנַטל ּכַ ּ.  

  ב''ב ע'' סדף
ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי ְוגֹו)תהלים כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲערֹוך ְלָפַני ׁשֻ ן)א חדו''ס(ָּיְתבו ', ְ ּתַ ּמָ ל ,  ּתַ ּכָ

ְלהו ַחָדן , ַּההוא יֹוָמא ַּוֲהוו ַחְבַרָיא ּכֻ ּ ּּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא) ב'' עב''דף ס(ּ ּּבְ י , ּ ְּוֶחְדָווָתא ְדַרּבִ
י ְמעֹון ֲהָוה ַסּגֵ י ֶאְלָעָזר. ׁשִ י ִפְנָחס ְלִרּבִ ל ַההוא יֹוָמא ְוָכל , ָּנַטל ִרּבִ ְבֵקיה ּכָ ְּוָלא ׁשַ ּ

יה, ֵליְלָיא ַּוֲהָוה ַחֵדי ִעּמֵ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּקָרא ָעֵליה, ּ ְתַעּנַ ל',  ָאז ּתִ  ֶחְדָווָתא ּכָ
יָרא ָדא ְדחוָלִקי הוא ְּוִעּנוָגא ַיּתִ ּ ּ ּ אשרי העם שככה לו ) ד''תהלים קמ(על דא דעמי הוא על דא כתיב (, ּ

ַההוא ָעְלָמא ְלַאְכְרָזא ָעַלי)'וגו י ִפְנָחס, ּ ְזִמיִנין ּבְ ָאה חוָלָקך ִרּבִ ַּזּכָ ְ ְּדַאְנּתְ ָזִכית ְלָכל , ּ
ל)דברי הימים א יב(, ַהאי י ֲעָזְרך ֱאֹלֶהיך ׁשָ לֹום ְלעֹוְזֶרך ּכִ ָֹום ְלך ְוׁשָ ָ ָ ימו ְלֵמיַזל. ָ ּכִ , ַּאׁשְ

י ֶאְלָעָזר ִרּבִ יה ּבְ י ִפְנָחס ְוָאִחיד ּבֵ ָּקם ִרּבִ ְבֵקיה ְלֵמיַהך, ּ ְְוָלא ׁשַ י ִפְנָחס . ּ ּאֹוִזיף ִרּבִ
ְמעֹון וַבְרֵכיה י ׁשִ ְּלַרּבִ ּוְלֻכְלהו ַחְבַרָייא, ּ ּ ְמעֹון ַּעד ַדֲהו. ּּ י ׁשִ ּו ַאְזֵלי ָאַמר ְלהו ִרּבִ ּ

  .' ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(, ְּלַחְבַרָייא



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ִאיל א ְוׁשָ י ַאּבָ ִעיִרים ּגֹוָרלֹות ְוגֹו, ָאָתא ִרּבִ ֵני ַהּשְׂ ִתיב ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ ָהֵני . 'ּכְ
ה ה ֵליה ְלֵמיַהב ַעְדִבין. ַעְדִבין ָלּמָ הּו. ְּוַאֲהֹרן ָלּמָ א ָדא ָלּמָ ּתָ י . ַּפְרׁשְ ְוָהא אֹוִליְפָנא ַקּמֵ

ְּדַמר ִסְדָרא ְדיֹוָמא ֵעיָנא ְלִמְנַדע, ּ   .ְּוַהאי ּבְ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ְמעֹון ַוֶיֱאסֹור אֹותֹו )בראשית מב(, ָּפַתח ַרּבִ ם ֶאת ׁשִ ח ֵמִאּתָ ּ ַוִיּקַ

ְמעֹו. ְלֵעיֵניֶהם יר ֵמֲאחֹוִהיְוִכי ַמה ָחָמא יֹוֵסף ְלֵמיַסב ְלׁשִ יה ַיּתִ ָאַמר , ֶּאָלא. ּן ִעּמֵ
ְמעֹון , יֹוֵסף ּ ְפִתיחוָתא ְדִדיָנא ִאיהו )ולוי(ְבָכל ֲאַתר ׁשִ ּ ּ ֲעָתא ַדֲאִזיְלָנא , )אינון(ּ ְּוַהִהיא ׁשַ

ְייהו ְדֶאָחי א ְלַגּבַ ֵּמַאּבָ ִדיָנא, ּ ַקְדִמיָתא ּבְ ְמעֹון ָפַתח ּבְ  ) לזבראשית(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשִ
ה ְלכו ְוגֹו א ְוַעּתָ ַעל ַהֲחלֹומֹות ַהָלֶזה ּבָ ה ּבַ ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהּנֵ ּּ ֶכם. 'ּ , ְלָבַתר ִבׁשְ

ְמעֹון ְוֵלִוי)בראשית לד( ֵני ַיֲעֹקב ׁשִ ֵני ּבְ ּ ַוִיְקחו ׁשְ ִדיָנא ֲהוֹו, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ , ַּטב ְלֵמיַסב ָדא. ּ
ֻכ ַער ְקָטטוָתא ּבְ ָבִטיןְּוָלא ִיּתְ ְּלהו ׁשְ ּ.  

יר ִמּכָֹלא, ְוָתֵניָנן ֵלִוי ַיּתִ ְמעֹון ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ַּמאי ָקא ָחָמא ׁשִ ּ ְּוָהא ְראוֵבן ֲהָוה ָאחוָה . ּ ּ ּ
ְּוָסִמיך ֵליה ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ָאֵתי, ְ ְמעֹון ָחָמא ְוָיַדע ְדֵלִוי ִמּסִ ֶּאָלא ׁשִ ּ ְטָרא , ּ ְמעֹון ִמּסִ ְוׁשִ
יר ִאְתֲאָחדְּדִדיָנא ַקׁשְ ַחד ַוֲאָנן ֶנֱחִריב ָעְלָמא. ָיא ַיּתִ ָמה ָעֵבד . ָאַמר ִנְתֲעָרב ַחד ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּנַטל ֵליה ְלחוָלֵקיה ְלֵלִוי, ְּ ּ ְמעֹון ֵליִתיב , ּ אן וְלָהְלָאה ׁשִ ָּאַמר ִמּכָ
ְלחֹודֹוי ֲהֵדיה ּבִ קוְפִטיָרא ּבַ ּּבְ ּ ּ.  

ִסְטָרא ְדִאי אָנא ּבְ ְרִדיֵני ְטִהיִרין , ָמאּּתָ ֵרין ּגַ ָמאָלא)א תריסין''ס(ּּתְ יָדא ׂשְ ,  ִאְתַאֲחָדן ּבִ
ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ְמַאְלֵלי ַאְרָעא ְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא יב, ּ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ  )יהושע ב(, ּ

ִלים ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ   .ׁשְ
ָאה חוָלֵקיהֹון ְד, ְוָתאָנא ַּזּכָ א ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדקוְדׁשָ ל ַעּמִ יר ִמּכָ ָרֵאל ַיּתִ ִּיׂשְ ּ

ָאה ְלהו ֵעי ְלַדּכְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּוְלַרֲחָמא ָעַלְייהו, ְ ְּדִאיּנון חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(ִדְכִתיב  ֳמֵתי ָאֶרץ ַי)דברים לב(ּוְכִתיב ', ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ יֵבהו ַעל ּבָ ַעל . ְּרּכִ

ֳמֵתי ָאֶרץ ַדְייָקא ְּדָהא ִאיּנון ִאְתַאֲחָדן ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּּבָ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ

הו ְּרִחימוָתא ִדיֵליה ִאְתְדָבק ּבְ ּ ּ ּ י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ',  ָאַהְבּתִ
י ֵמַאֲהַבת ְיָי)דברים ז(יב ּוְכִת יָרא ְדָרִחים ְלהו', ֶאְתֶכם ְוגֹו'  ּכִ ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ַיּתִ ּ ּ ָיַהב , ּ

א ְלַדְכָאה ְלהו ּתָ ׁשַ ל חֹוֵביהֹון, ּלֹון יֹוָמא ַחד ּבְ ָאה ְלהו ִמּכָ ּוְלַזּכָ יב, ּ י )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ַּביֹום ַהֶזה ְוגֹו ִגין ִדיהֹון ַז. 'ּ ָעְלָמא ֵדיןּּבְ ִאין ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּכָ הו , ּ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ

יֹוָמא ָדא. חֹוָבא ְּוַעל ָדא ּבְ ָרֵאל, ּ ְרִדיִנין, ִּמְתַעְטִרין ִיׂשְ ְלהו ּגַ ְלִטין ַעל ּכֻ ְּוׁשַ ּ ְוַעל , ּ
ְלהו ְטִהיִרין ּּכֻ ּ.  

אָנא  ֵני ַהּשְׂ)ויקרא טז(ּתָ ִגין ְדָאֵתי , ְוָנַתן ַאֲהֹרן. ִעיִרים ּגֹוָרלֹות ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ ּּבְ
ְטָרא ְדֶחֶסד ִעיִרים. ִּמּסִ ֵני ַהּשְׂ ַסם ַמְטרֹוִניָתא, ַּעל ַדְייָקא, ַעל ׁשְ ִגין ְדִתְתּבֲ ּגֹוָרל . ּּבְ

ִעיִרין ִאיּנון' ֶאָחד ַלְיָי ֵרין ׂשְ ֶּאָלא ָאַמר . 'ֲאַמאי ַחד ַלְיָי, ְּוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ְוָהא ּתְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]21דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ אי, ְּ ּבָ ָעְלָמא, ֵיִתיב ַהאי ּגַ ְרַוְייהו , ְוַחד ֵיִזיל ְוִיׁשֹוט ּבְ ְּדִאְלָמֵלי ּתַ ּ
ִּמְזַדְווָגן ל, ּ   .ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ

ָעְלָמא, ָנַפק ַהאי אט ּבְ ָרֵאל, ָאִזיל ְוׁשָ ח ְלהו ְלִיׂשְ ּכַ ה פוְל, ְּוַאׁשְ ַכּמָ ּּבְ ה , ָחִניןּ ַכּמָ ּבְ
ין ה ִנמוִסין ָטָבן, ַּדְרּגִ ַכּמָ יַנְייהו, ָּלא ָיִכיל ְלהו, ּּבְ ָלָמא ּבֵ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ ָלא ָיִכיל ְלֵמיָעל , ּ

ַדְלטֹוָרא הו ּבְ  )א ישראל לתתא אוף הכי כהאי גוונא''נ( )ואשכח לישראל כהאי גוונא, אזל ושאט בעלמא(. ּּבְ
ְלִחין ֵל ִעיָרא ׁשַ ָרֵאלַהאי ׂשְ ַמטוָלא ְדָכל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּיה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ג ע'' סדף
אָנא ָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְזַדְווָגן , ּתָ ּּכַ חֹות ְיֵדיה, )א מזדמנן''נ(ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּוְמָמָנן , ּ

ל ִאיּנון , ְלַאְלָלא ַאְרָעא ֵמי אֹוַרְייָת) א''ג ע''דף ס(ַּעל ּכָ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ְּוַההוא . אּ
ִכיַח ַדְלטֹוָרא , יֹוָמא ָּלא ׁשְ ָרֵאל)א פטרא''ס(ּ ִיׂשְ הו ּבְ ּ ְלַמְלָלא ּבְ ִעיָרא . ּ ד ָמָטא ַהאי ׂשְ ּכַ

י טוָרא יה, ְּלַגּבֵ ְלהו ּבֵ ִמין ּכֻ ָמה ֵחידו ַעל ֵחידו ִמְתַבּסְ ּּכַ ּ ּ ְּוַההוא ַגְרִדיָנא ְדָנִפיק. ּּ ַּאְהָדר , ּ
א ְחּתָ ּבַ ָרֵאלְּוָאַמר ּתוׁשְ   .ַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד ַסֵניגֹוָרא, ּ ְדִיׂשְ

א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי הוא, ְוּתָ ָּלאו ָדא ּבִ ָאה , ּ ָרֵאל ְלִאְתַדּכְ ָכל ֲאַתר ְדַבְעָיין ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָרא ָמאֵרי ְדִדיָנא, ֵּמחֹוַבְייהו ִריך הוא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא ְלַקּשְׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמא ְל, ְּ ּהו ּוְלַבּסְ

ִנין ְוִעָלָוון ִאיּנון ָקְרּבְ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּדְקֵרִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ּ א, ְּ . ּוְכֵדין ָלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ
יר ַעל ּכָֹלא ְּוַההוא יֹוָמא ַיּתִ א ְלֹכָלא, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִמין ִיׂשְ ָמה ְדְמַבּסְ ּּכְ ִמין ְלָכל , ּ ָהִכי ְמַבּסְ

ִּאיּנון ְדִאית ְלהו  ּ ַּדְלטֹוָרא ּ ִריך )א פטרא''ס(ּ א ּבְ ָנא הוא ופוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְ ְוֹכָלא ָקְרּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ּהוא

אָנא יב, ּתָ ֲעָתא ִדְכּתִ ַהִהיא ׁשַ ִעיִרים ְוגֹו, ּּבְ ֵני ַהּשְׂ ִמְתָעִרין ', ְוָלַקח ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ
ַההוא יֹוָמא ְלֵעיָלא ִּאיּנון ּבְ ּ ְלָטָאה , ּ ּוַבְעָיין ְלׁשַ ָעְלָמא)א לשטאה''נ(ּ ּ וְלֵמיָפק ּבְ יָון . ּ ּכֵ
א ְּדַכֲהָנא ְמָקֵרב ִאֵלין ְלַתּתָ ִּמְתָקְרִבין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ּ ָכל . ּ ֵדין ַעְדִבין ַסְלִקין ּבְ ּּכְ

א, ִסְטִרין ֲהָנא ָיַהב ַעְדִבין ְלַתּתָ ֲהָנא ָיִהיב ַעְדִבין ְלֵעיָלא, ּכַ ַאר . ּּכַ ּתְ ָמה ְדַחד ִאׁשְ ּּכְ
י אּבֵ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ קוְדׁשָ ּה ּבְ ּ ָרא. ְּ ְּוַחד ַאְפִקין ֵליה ְלַההוא ַמְדּבְ ּ , ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ָּחד ִאׁשְ ּ ָעְלָמא, ְּ ט ּבְ ָרא , ְוַחד ָנִפיק ְוׁשָ ְּלַההוא ַמְדּבְ
ר, ִּעָלָאה ַחד ִמְתַקּשָׁ   .ְוַחד ּבְ

ִתיב  ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָדה ָעָליו )קרא טזוי(ּכְ י ָיָדיו ַעל ֹראׁש ַהּשָׂ ּתֵ ּ ְוָסַמך ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ְ

י ָיָדיו. 'ְוגֹו ּתֵ ך ְוָסַמך ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ִגין ּכָ ְּבְ ם ַעל ְידֹוי, ְ ּכַ ִריך הוא ִיְסּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַעל . ְּ
ִעיר ַהַחי ּא ַההוא ִדְלֵעיָלאְלַאְכְלָל, ַּהַחי ַדְייָקא, ֹראׁש ַהּשָׂ ּ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת )ויקרא ה(. ּ

ל ֲעֹונֹות יב , ּכָ ָמה ִדְכּתִ ר ָחָטא ָעֶליָה)ויקרא ה(ּּכְ , ְואֹוִקיְמָנא ָעֶליָה. ּ ְוִהְתַוָדה ֲאׁשֶ
ל ַההוא חֹוָבא ַאר ָעֶליָה ּכָ ּתְ ר ָנׁש ְוִאׁשְ י ּבַ ְּדִאְתָדּכֵ ּאוף ָהִכי ְוִהְתַוָדה ָעָליו. ּ ַתר , ּ ּבָ

ָרֵאל ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ֲהָנא ּבְ ְּדאֹוֵדי ּכַ ּ לֹוַמר: ָעָליו, ּ ְלהו ָעָליו, ּכְ ֲארון ּכֻ ּתַ ִּיׁשְ ּּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ָמה , ּ ָדא)ד''מ(ּ ֲהָנא פוְלָחָנא ְדַההוא יֹוָמא ּכְ א ּכַ ְּלִמְפַלח ַרּבָ ּ ּ ּ

ְְדִאְצְטִריך ּ ִעיר ַלֲעָזאִזל, ּ ַלח ׂשָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר. ּוְלִמׁשְ ָּרָזא ָדא ּכְ א, ּ א ֵמַעָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְלִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ
א ע חֹוֵביהֹון ָקֵמי ַמְלּכָ ְּדָהא ֵלית ֵליה ְתִקיפו ְוׁשוְלָטנו, ְּוָלא ְיַקְטֵרג ָעַלְייהו. ִיְתּבַ ּ ּ ּ ד ִאָתַקף )בה(, ּּ ר ּכַ ּ ּבַ

ּרוְגָזא ִמְלֵעיָלא ּ ּוְבַההוא דֹורֹו, ּ ּ ָּנא ִאְתַהָפך ְלָבַתר ַאפֹוְטרֹופֹוָסא ָעַלְייהוּ ּ ֵמי , ְּ ְּוַעל ָדא ִאְתַדְחָייא ִמּקַ ּ ּ
א ר, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ַמְלּכָ ׂשָ ל ּבָ ִגין ְדִאיהו ֵקץ ּכָ ּּבְ ּ.  

ִעיר ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליה ׂשָ א ָיֲהִבין ֵליה ּכְ ְּוַעָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּ ּ ו ָאִחי ִאיׁש  ֵהן )בראשית כז(ְּוָרָזא ָדא , ּ ֵעׂשָ
ִעיר א. ׂשָ ה ְדַכר ְונוְקּבָ ְסָטר ִדְקדוׁשָ ָמה ְדִאיהו ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ א, ּּ ְסָטר ְמָסֲאבו ְדַכר ְונוְקּבָ ּאוף ָהִכי ּבִ ּ ּ , ַמְתָלא ַאְמֵרי. ּ

א ַאְרֵמי ֵליה ַגְרָמא ְּלַכְלּבָ ְְיַלֵחך ַעְפָרא ְדַרְגָלך, ּ ְּ.  

ֲאלו ְלֶבן זֹוָמא ַּמהו ְלָסרו, ּׁשָ ְלָבאּ ּ וְבַאְרְצֶכם ֹלא ַתֲעׂשו)ויקרא כב(, ָאַמר ָלֶהם. ֵסי ּכַ ּּ ַאְרְצֶכם , ּ ּבְ ל ׁשֶ ּּכָ
ֹּלא ַתֲעׂשו ָמה ְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלַהאי. ּ ְּכְ ּ ְָהִכי ִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלַהאי, ּ ְּוַעל ָדא ִאְתַמר. ּ  )בראשית א(, ּ

ה טֹוב ְמֹאד ָדא ַמְלָאך ַהָמְות ְּוִהּנֵ ְ ָּעְלָמא ִאְצְטִריך ֵליה, ּית ְלַבְטָלא ֵליה ִמן ָעְלָמאֵל. ּ ְ ַּאף ַעל ַגב , ּ
יה ִּדְכִתיב ּבֵ ְבָעה ְוגֹו)ישעיה נו(, ּּ ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּּכָֹלא . ָּלא ִיְתַבְטלון ִמן ָעְלָמא', ּ

ְִאְצְטִריך טֹוב ָוָרע ּ.  

יֹו ך ִאית ָלן ּבְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ אּ ָּמא ָדא ְלִמְרֵמי ֵליה ַגְרָמא ְלַכְלּבָ ּ ַּעד ְדִאיהו ָגִריר, ּ ּ ֵּייעול ַמאן ְדֵייעול , ּ ּ ּ
א י ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ידֹוי, ְּלַגּבֵ ְזָנֵביה. ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ׁש ֵליה ּבִ ּכֵ ְּלָבַתר ְיָכׁשְ ּ.  

ֵני  ל ֲעֹונֹות ּבְ ִתיב ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ ָרֵאלַּמה ּכְ ל ֲעֹונֹוָתם, ִיׂשְ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהׂשָ ּוְכִתיב ְוָנׂשָ ּ .
ִעיר יָון ְדִאיהו ָחֵמי ַהאי ׂשָ ּּכֵ יה. ּ ִּתיאוְבֵתיה ְלַגּבֵ ּ ּּ ֲהֵדיה, ּ ַתְכְלָלא ּבַ ּוְלִאׁשְ ּ ּּ ְּוָלא ָיַדע ֵמִאיּנון חֹוִבין ְדָקא , ּ ּ

ִעיר ָרֵאל. ָנִטיל ׂשָ ְייהו ְדִיׂשְ ָּתב ְלַגּבַ ּ ָלא חֹוִבין,ּ ִעין,  ָחֵמי לֹון ּבְ ָלא ְפׁשָ א , ּּבְ ֵריׁשָ ָראן ּבְ ְלהו ׁשָ ְּדָהא ּכֻ ּּ
ִריך הוא, ָּסִליק ְלֵעיָלא, ְּדָשִעיר א ּבְ ח לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ּבַ ְּוׁשַ ִריך הוא ָחֵמי ַסֲהדוָתא ְדַההוא . ְּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּוהֹוִאיל ְוִתיאוְבֵתיה ְלַרֲח, ְמַקְטְרָגא ָּמא ַעל ַעֵמיהּ ל עֹוָבָדא, ּ ַּאף ַעל ַגב ְדִאיהו ָיַדע ּכָ ּ ָחס ֲעֵלייהֹון , ּ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

ָדא ְרָיא ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַער ָרָזא ְדִדיָנא ִמְלֵעיָלא, ְּוֹכָלא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֵני ָעְלָמא, ּּ ֵתצון ּבְ ְּוִיְתַקף ַהאי ְוִיׁשְ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָּדא ִמּסִ א ִאְתַער, ְּוִאי ִיְתַער ַהאי. ָיא ָקא ָאֵתיּ ֵני ֵאיָנׁשָ חֹוֵבי ּבְ ְּדָהא ֵלית ֵליה ַאְתֲערו . ּּבְ ּ ּּ

א ֵני ָנׁשָ ִדיל חֹוֵבי ּבְ ר ּבְ ָיא ּבַ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלִאְתָעָרא ִדיָנא ַקׁשְ ּ ּ ר ָנׁש ָעִביד חֹוָבא. ּ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ,
ַנׁש ַהאי ַּכָמה ֶאֶלף ַסְייָען ִדיֵליהְו, ִאְתּכְ ּ ֵפי ַתָמן, ּ ּנְ ּוִמְתּכַ ּ ְזָבן, ְּוַנְטֵלי ֵליה, ּ . ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ

ל ִסְטִרין ְתָזָבא ִמּכָ ָרֵאל ְלִאׁשְ ִריך הוא ֵעיָטא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוַעל ּכָֹלא ָיַהב קוְדׁשָ ּ ְּ ִתיב. ּ  )תהלים קמד(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ֵרי ְיָיַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ֱאֹלָהיו'  ָהָעם ׁשֶ

א י ַאּבָ ִעיִרים, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלּשְׂ ִתיב ְוֹלא ִיְזּבְ , ִּאי ָהִכי ְוָהא ּכְ
אֵני ָהָכא ָנא, ָּאַמר ֵליה ׁשָ ִעיִרים ֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרּבְ ִתיב ְוֹלא ּו, ְּדָהָתם ַלּשְׂ ך ָלא ּכְ ְְבִגין ּכָ

ִעיִרים חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ׂשְ ִעיִרים, ִּיְזּבְ ִעיִרים ֲהוֹו ַעְבֵדי , ֶּאָלא ַלּשְׂ ְּדָהָתם ַלּשְׂ ּ
ּפוְלָחָנא ְּוׁשוְלָטנוָתא, ּ ל ֲעֹונֹוָתם. ּ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ ָנא ָלא , ְוָהָכא ְוָנׂשָ ְוָקְרּבְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]23דף [ -ּ

ִריך הואִּאְתָעִביד ֶאָלא  א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ א ֲחֵזי. ּ ָמן ִעָלִאין , ּתָ ּסְ ָנא ִמְתּבַ ִּדְבִגיֵני ָקְרּבְ ּ
ִאין ָרֵאל, ְוַתּתָ ְלָטא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְרָיא ְוׁשַ ְּוִדיָנא ָלא ׁשַ ּ.  

  ב''ג ע'' סדף
אָנא ָרה, ּתָ ְדּבָ י ַהּמִ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ י. ְּוׁשִ ּא ְדִמָלה ָהִכי הוא ֶּאָלא ָרָז. ַּמהו ִאיׁש ִעּתִ ּּ

ָכל ַמה ְדִאְתָעִביד) ב''ג ע''דף ס( ין ְלַהִהיא ִמָלה, ּּבְ ר ָנׁש ַזּמִ ֵעי ּבַ ר ָנׁש ְדִבְרְכָתא . ּּבָ ִּאית ּבַ
יר ֵמָאֳחָרא ִּאְתַקָיים ַעל ְיֵדיה ַיּתִ א ֲחֵזי. ּ ַכֲהָנא, ּתָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ  טֹוב ַעִין )משלי כב(, ַּמה ּכְ

ְהוא ְיבֹוָרך ְקֵרי ְיבֹוָרך, ּ ְֶאָלא ְיָבֵרך, ְַאל ּתִ ְרָכָתא ַעל , ּ ין ְדִיְתַקָיים ּבִ ִגין ְדהוא ַזּמִ ּּבְ ּ ּ ּ
ַהאי   .)א ושארי ברכתא באשגחותא דיליה''ס(. ְּיֵדיה ּבְ

ין ְלִאְתַקְייָמא ְלָווִטין ַעל ְיֵדיה ר ָנׁש ְדהוא ַזּמִ ְּוִאית ּבַ ּ ַגח ֵליֵתי , ּּ ּוְבָכל ַמה ְדַיׁשְ ּ
ְלָעםְלָו גֹון ּבִ ּוַטָייא וְמֵאָרה וְבִעיָתא ּכְ יׁש, ְּדִאְקֵרי ַרע ַעִין, ּ ָכל ּבִ ין ּבְ ְוָלא , ְּדֲהָוה ַזּמִ

ין ְלָטב ב ִדְבָרך. ֲהָוה ַזּמִ ְרָכָתא, ְְוַאף ַעל ּגַ ְרָכֵתיה ָלא ּבִ ְוַכד ֲהָוה . ְּוָלא ִאְתְקָיים, ּּבִ
ל ַמאן ְדָלִייט ִאְתְקָיים, ָלִייט ּּכָ ִרְגָעא ֲחָדאְו, ּ ַּאִפילו ּבְ ִתיב, ּ  )במדבר כד(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ֻתם ָהָעִין ְלָטא ִאְתַלְטָייא. ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדֵעיֵניה ׁשַ ּּבְ ּ ּ.  
ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ר ָפָניו)במדבר כד(. ּתָ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ּ ַוָיׁשֶ ִגין ְדִיְתַער ֵמַההוא ִסְטָרא , ּ ּּבְ ּ
ן ּמָ ְלָטא ּתַ ַּההוא ְדׁשַ ָרֵאל, ּ ַדְלטֹוְרָיא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוֵייֵתי ּבְ ַכֲהֵני. ּ הו ּבְ ִתיב ּבְ משלי (, ַּמה ּכְ

ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך)כב ַהאי, ּ ין ּבְ ְּדהוא ֲהָוה ַזּמִ חוָתא ִדיֵליה, ּ ּגָ ַאׁשְ ְרָכָתא ּבְ אִרי ּבִ ְּוׁשָ ּ ּ .
ֵניָנן ר ָנׁש ֲאִפילו ִמּמֵ, ְּוַעל ָדא ּתָ ִּיְסֵטי ּבַ ר ָנׁש ְדִאית ֵליה , ָאה ָאְרִחיןּ ּבַ ְּוָלא ִיְאַרע ּבְ ּ

א יׁשָ   .ֵעיָנא ּבִ
י ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ ּאוף ָהָכא ְוׁשִ ין ְלַהאי, ּ ְּדהוא ַזּמִ ים ְלַהאי. ּ ְוַכֲהָנא ֲהָוה , ְוָרׁשִ

יה מֹוַדע ּבֵ ּתְ ַּחד ֵעיָנא ַיִתיר ֵמָאֳחָרא פוְרָתא, ִּאׁשְ ּסוְרָטא ְדַעל ֵעיָנ. ּ ּא ִאְתַחְפָיא ּ
ֲעִרין ַסִגיִאין ׂשַ ֲחָלא ֵעיָנא. ּבְ ר, ְמּכַ ֵמיׁשָ ל ּבְ ּכַ ין ְלַהאי. ְוָלא ִמְסּתָ ר ָנׁש ַזּמִ , ַּהאי הוא ּבַ
י. ְּוַכְדָקא ֲחֵזי ֵליה ַיד ִאיׁש ִעּתִ ִתיב ּבְ   .ְּוַעל ָדא ּכְ

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

 ] בשנה240יום [סדר הלימוד ליום ד סיון 
ר גוׁש ֲחָלָבא ֲהָוה ּבַ ידֹוי,  ָנׁשּּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדָמֵחי ּבִ א , ֲהָוה ִמית, ּ ֵני ָנׂשָ ְוָלא ֲהוֹו ּבְ

ֲהֵדיה ר ָנׁש. ְּמָקְרִבין ּבַ סוְרָיא ֲהָוה ּבַ ּּבְ ל ֲאִפילו ְלָטב, ּ ּכַ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִאְסּתָ ּ ּּכָֹלא , ּּ
ְִאְתַהָפך ְלִביׁש ׁשוָקא. ּ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ַּוֲהוו ַאְנפֹוי ְנִהיִרין, ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ַחד ּבַ ָאָתא . ּ

יה ל ּבֵ ּכַ ר ָנׁש ְוִאְסּתָ ַּההוא ּבַ ַקע ֵעיֵניה, ּ ך. ְּוִאְתּבָ ִגין ּכָ ין, ְּבְ ר ָנׁש ַזּמִ ֹכָלא ֲהָוה ּבַ , ּּבְ
ִתיב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך. ְּלַהאי וְלַהאי ְְוַעל ָדא ּכְ ּ ְקֵרי ְיבֹוָרך ֶאָלא ְיָבֵרך, ּ ְַאל ּתִ ְּ.  

ָרא, אָנאְוָת ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ְלַמְדּבְ ִעיָרא ֲהָוה , ַּהאי ּבַ ַההוא ׂשְ יה ּבְ ד ָמָטא ּבֵ ּּכַ ּ
ְתֵרין ְידֹוי, ָּסִליק ְלטוָרא ְּוָלא ֲהָוה ָנִחית ְלַפְלגות טוָרא. ְּוָדֵחי ֵליה ּבִ ַּעד ְדִאְתָעִביד , ּ

ְייִפין ְייִפין ׁשַ ר ָנׁש ֲהָוה ָאַמר. ׁשַ ך ְוגֹוּכַ, ְּוַההוא ּבַ חו ֲעֹונֹות ַעּמְ ָך ִיּמָ ּוְבִגין ְדָסִליק . 'ְּ ּ
ָרֵאל ַּההוא ַקֵטיגֹוְרָיא ְוִאְתָעִביד ַסֵניגֹוְרָיא ְדִיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ל חֹוַבְייהו , ְּ ּּכָ

ָרֵאל ִאיּנון ִפְתִקין ִדְלֵעיָלא, ְּדִיׂשְ ְּוָכל ַמה ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ָרא ח, ּּ אְלַאְדּכְ ֹּוַבְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ,
ְווָנא ַהאי ּגַ ַּלֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ְמצולֹות ָים, ָּנִטיל לֹון וְרֵמי לֹון ּכְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ל ַחטֹאָתם)מיכה ז( ְמצולֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ּ ְוַתׁשְ ּ ְ.  

  א''ד ע'' סדף
אָנא ח )ויקרא טז(, ּתָ ָרֵאל ִיּקַ ֵני ִיׂשְ ִעיֵרי ִעִזים ְלַחָטאתּ וֵמֵאת ֲעַדת ּבְ ֵני ׂשְ ּׁשְ ּוֵמֵאת , ּ

ְלהו, ֲעַדת ִגין ִדְיֵהא ִמּכֻ ּּבְ ֵפר ְלֻכְלהו, ּּ ְּוִיְתּכַ ּ ָרֵאל ָהָכא . ּ ל חֹוַבְייהו ִדְבֵני ִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
ְלָיין ָדא, ּתַ ְפֵרי ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתּכַ ּ ר ָנׁש ַחד) א''ד ע''דף ס(. ּ ּר ִאְתְנִסיבו ּוֵמָאן ֲאַת. ְוָלא ָסֵגי ִמּבַ

ֵּמִאיּנון קוִפין ְדַבֲעָזָרה ַנְטִלין ַאְגָרא ּ ְלהו, ּּ ְּוַאְייֵתי ְלהו ֵמִאיּנון ָדֵמי ַדֲהוֹו ִמּכֻ ּ ּ ּ ּּ.  
ִעיָרא ָאֳחָרא ִריך הוא, ְּוַההוא ׂשְ א ּבְ ַאר ְלקוְדׁשָ ּתְ ְּדֲהָוה ִאׁשְ ּ ְּ ַּעְבִדין ֵליה ַחָטאת , ּ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ָראְוָהא אֹוִקיְמָנ. ּבְ ָאן ֲאַתר ֲהָוה ִמְתַקּשְׁ ּוְלָבַתר ָדא ִמְתָקְרִבין ָהֵני. א ּבְ ּ ,
ִמין ּכָֹלא ּסְ ּוִמְתּבַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִאין ָקֵמי קוְדׁשָ ָרֵאל ַזּכָ ָארו ִיׂשְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ל חֹוִבין , ְּ ִמּכָ

ְּדָעְבדו ְוָחבו ָקֵמיה ּ ּ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ   .' ֲעֵליֶכם ְוגֹוּ
ְמעֹון י ׁשִ ו ָאִחי ִאיׁש )בראשית כז(, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעׂשָ
ִעיר ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק ִעיר, ַמאי ָקא ְרִמיָזא. ׂשָ ו ִאיׁש ׂשָ ֶּאָלא ַוַדאי ֵעׂשָ ּהוא ֵמַההוא , ּ ּ

ִעיר ְּדָהא ֵמַההוא , ְּדִאְקֵרי ׂשָ ַבר ֵמַההוא ְדָפִליג ְלָכל : ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק. ִסְטָרא ָאֵתיּ ּּגְ ּ
ין ַרְבְרִבין ְמָמָנן ָאר ַעּמִ יב. ׁשְ ר ָחַלק ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב , ֱָאֹלֶהיך אֹוָתם'  ֲאׁשֶ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב( ִעיִרים ְו, ּּתו ִאיׁש ָחָלק. 'ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ ֵרי ׂשְ ַאר ֲחָדאִמּתְ ּתְ ְּדַכֲהָנא . ִאׁשְ
ָּפִליג ֵלה ַּחד ְלחוָלֵקיה, ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוַחד ְלקוְדׁשָ ְּ ְתפֹוי . ֲאַמאי. ּ ִגין ְדַיְטִעין ַעל ּכַ ּּבְ ּ

ל חֹובֹוי ְדַיֲעֹקב ל ֲעֹונֹוָתם, ּּכָ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ יב ְוָנׂשָ ם, ִּדְכּתִ   .ֲעֹונֹות ּתָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]25דף [ -ּ

  א''ד ע'' סדף
אָנ ָלא ְצלֹוֵתיהֹון, אּתָ ָרֵאל ְלַקּבְ ָמה ִפְתִחין ְפִתיָחן ָלֳקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ַההוא יֹוָמא ּכַ ּּבְ ּּ ּ .

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ָאה לֹון, ּ ָעא ְלַזּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ָאה לֹון, ְּ , ּוְלַדּכְ
י ַביֹום ַהֶזה ְיַכ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ה ִעְטִרין. 'ֵּפר ְוגֹוּ ַכּמָ ֲהָנא ּבְ ַהאי יֹוָמא ִאְתֲעָטר ּכַ . ּּבְ

ל פוְלָחִנין יָרא ְוַרב ִמּכָ ַהאי יֹוָמא פוְלָחָנא ְדַכֲהָנא ַיּקִ ּּבְ ּ ּּ ִאיּנון . ּ ְּלֹכָלא ָיַהב חוָלָקא ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִנין ְדקוְדׁשָ ָּקְרּבְ ּ ַהאי יֹוָמא ִאְתֲעָטר . ְּ ָעְלָמא ַעל ְיָדא )א אתער''ס(ּּבְ  ֶחֶסד ּבְ

א, ְּדַכֲהָנא ִנין ַעל חֹוֵביהֹון ְדַעּמָ ַקְדִמיָתא. ְּמָקֵרב ָקְרּבְ ּוְלָבַתר ַעל , ַּעל חֹוֵביה ּבְ
א א ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּחֹוֵביהֹון ְדַעּמָ ְּמָקֵרב ִעָלָוון ָעֵליה ְוַעל ַעּמָ   )א''ד ע''דף ס(. ּּ

ַחד ֲחַקלָיְת, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְּוַצלו, ּבו ּבְ א. ּ ָאַמר . ְוַאְסַחר לֹון, ָּנַחת ַחד ֲעָנָנא ְדֶאּשָׁ
ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא ְרעוָתא ִדיֵליה ָהָכא, ִרּבִ א ּבְ ָּהא ֲחֵמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּיְתבו ַוֲהוו . ֵניִתיב. ְּ ּ

ַּאְמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא מוָעה  ַמִים ָקִר)משלי כה(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ּים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה וׁשְ ּ
א, טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ֹלֹמה ַמְלּכָ ִמלֹוי ִדׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ָּהא ִאְסּתַ ְּוֻכְלהו , ּ  )א בחכמתא''ס(ּ

ָחְכָמה ַאָמָרן   .ּבְ
א ֲחֵזי ג ֹלֹמה ְלָעְלָמא' ּתָ ִּסְפִרין ְדָחְכְמָתא ַאִפיק ׁשְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ְּוֻכְלהו ּבְ יר ׁשִ. ּּ

יִרים ָחְכָמה בוָנה, ַהּשִׁ ֵלי ַדַעת, ֹּקֶהֶלת ּתְ ּוִמׁשְ יר . ְסָפִרים' ֲעַבד ג, ִּאֵלין' ָלֳקֵבל ג. ּ ׁשִ
ֶנֶגד ָחְכָמה ָהֵכי הוא יִרים ּכְ בוָנה. ַּהּשִׁ ֵלי ְלָקֵבל ַדַעת. ָּהֵכי הוא, ֹּקֶהֶלת ְלָקֵבל ּתְ . ִמׁשְ

ָמאי ִאְתֲחֵזי ֶּאָלא ָכל ִאיּנון ְקַרֵא. ּבְ ָווֵני ִאיּנוןּ ְתֵרי ּגְ ָווֵני , ּי ּבִ ֵרי ּגְ א ְוֵסיָפא ּתְ ֵריׁשָ
ֵלי ְקַרֵאי. ִאְתַחְזָייא ּכְ ָדא, ְוַכד ִמְסּתַ ִליל ּבְ ָדא, ָדא ּכְ ִליל ּבְ ִקיל , ְוָדא ּכְ ך ׁשָ ִגין ּכָ ְּבְ

ָּלֳקְבֵליה ְדַדַעת ּ.  
יה יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ יה.ּ ְלָנא ּבֵ ּכַ ִליל , ּ ְוַכד ִאְסּתַ ּּכָֹלא ּכָ

ַחד יה, ַחד ּבְ ין ִמֵסיֵפיה ְלֵריׁשֵ ּּבֵ יה ְלֵסיֵפיה, ּ ין ֵמֵריׁשֵ ּּבֵ מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק . ּ ּׁשְ
מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק. ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ַּמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה וׁשְ ּ ,

ּא ְוָדא ַנְייָחא ְדרוָחאְוָד ָמה ְדַהאי ַנְייָחא ְדרוָחא, ּ ּּכְ ּ ך ַהאי ַנְייָחא ְדרוָחא, ּ ּּכַ ּ ְ.  
ר ָנׁש, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ְרָעָהא, ָאַמר, ָאָתא ַחד ּבַ ִסיַאת ִמּמַ ְמעֹון ַאּתְ י ׁשִ ִּאְנּתו ְדִרּבִ ּ .

ְמעו ָקָלא ְּוַחְבַרָייא ׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַבק ְלִאיּנון חֹוֵבי ְדָדָראְּ ּ ׁשָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ָּהא ִאְתַקָיים ָהָכא ְקָרא, ׁשִ ּוׁשְ ָּהִכי הוא ַנְייָחא , ּ
ְּדרוָחא מֹו ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה, ּ ִריך הוא . ּכְ א ּבְ ָּאַמר ְלהו ְנקום ְוֵנִזיל ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יןַאְרִח ִנּסִ   .יׁש ָלן ּבְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

  ב''ד ע'' סדף
ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ְלִמְלֵעי . ָּדא אֹוַרְייָתא, ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה, ָּפַתח ְוָאַמר ּ

אֹוַרְייָתא ה, ּבְ א ִמּנָ ּוְמַרִוי ַנְפׁשָ מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ּ ִתיב וׁשְ ַּמה ּכְ א . ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ַאְכִריז ּּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיְ ָמה ָטָבאן ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ּ ָעֵליה ּכַ ּ ּ ּ ֲהָדא . ּ

מוָעה טֹוָבה, ּהוא ִדְכִתיב ּוׁשְ ִריך הוא , ַמאן ֲאַתר ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ּ א ּבְ ֵּמֲאַתר ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ְדָבבו, ֲּהָוה ָרִחיק ִמּנֵ ר ָנׁש ּבִ ֵּמֲאַתר ְדֲהָוה ּבַ ַקְדִמיָתאּ יה ּבְ יב, ּ ִעּמֵ , ִּדְכּתִ
ָלם) ב''ד ע''דף ס(ֵּמַההוא ֲאַתר ,  ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ( ַּמְקִדיִמין ֵליה ׁשְ ֲּהָדא הוא , ּ

יך '  ֵמָרחֹוק ְיָי)ירמיה לא(ּוְכִתיב . ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ִדְכִתיב ְִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתִ

ן ְמ יך ָחֶסדַעל ּכֵ ְכּתִ ר ִלְפֵני ְיָי)ז''ויקרא ט( )כאן חסר(. ְׁשַ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ . ְּוִכֶפר ָעָליו'  ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ
י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ '  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי)תהלים נ(, ּ ִּדּבֵ ּ

ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְזָרח ׁשֶ אָנא. ִמּמִ יָרָתאֶאֶלף , ּתָ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי ׁשִ , ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַחְמׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ִרין ְלקוְדׁשָ ְּמַזּמְ ְּ ד ָנִהיר ְיָמָמא, ּ ִעין וְתַמְנָיא . ּכַ ְּוֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַאְרּבְ

ִטיֲהָרא ֲעָתא ְדִאְקֵרי ּבֵ. ּבְ ַהִהיא ׁשַ ִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא ּבְ ִיםְּוֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ   .ין ָהַעְרּבַ
י יֹוֵסי ָאַמר ד ָנִהיר ְיָמָמא, ִרּבִ ל ִאיּנון ָמאֵרי ִדיָבָבא, ּכַ ּּכָ ָחן, ּ ּבְ ִמֵלי ּתוׁשְ ָחן ּבְ ּבְ , ְּמׁשַ

ָּלֳקְבֵליה ְדַהאי ּבֶֹקר ַער ַהאי ּבֶֹקר)דכד, א כד אתער''ס(. ּ ִמין, ּ ְדַכד ִאּתְ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ ְוִדיָנא , ּ
ִכיך ּתְ ָחןְו, ְִאׁשְ ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּאְמִרין ּתוׁשְ ּ ּבְ ּ

ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ָעְלָמא)הימנותא(, ְּוַההוא ִזְמָנא. ּכָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ אן ִמׁשְ א , ּ ֶחְדָווָתא וִבְרּכָ ְּוקוְדׁשָ
ַער ְלַאְבָרָהם ְלַאֲחָייא ֵל ִריך הוא ִאּתְ ּּבְ יה, ּיהְ ע ּבֵ ֲעׁשַ ּתַ ָעְלָמא, ְּוִאׁשְ ְלֵטיה ּבְ ּוְמָנא . ְּוַאׁשְ

ָּלן ְדַהאי ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם הוא ּ ּבֶֹקר)בראשית יט(ִּדְכִתיב . ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ   .ּ ַוַיׁשְ
ִים ַההוא ִזְמָנא ְדֵבין ָהַעְרּבָ ּּבְ ִעין ֶאֶלף ִרּב, ּ ל ִאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ ֹוא ּּכָ

ָּמאֵרי ִדיָלָלה ִאְקרון ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ִרין ּבְ ָעְלָמא, ּוְמַזּמְ ְרָיא ּבְ ּוְקָטטוָתא ׁשַ ְוַהִהיא , ּ
ִריך הוא ְלִיְצָחק א ּבְ ַער קוְדׁשָ ָערוָתא ְדִאּתְ ֲעָתא ִאּתְ ּׁשַ ּ ּ ְּוָקם ְוָדִאין ְלַחָייַבָיא ְדַעְבִרין , ְּ ּ ּ

ֵמי אֹוַרְייָתא ְב, ַּעל ִפְתּגָ יהֹון ְוׁשִ א ַנְגִדין ְוָנְפִקין ְוָחִלין ַעל ֵריׁשֵ ָּעה ַנֲהֵרי ֶאּשָׁ
יַעָייא ְּדַרׁשִ א, ּ ְלהֹוֵבי ּגוְמִרין ְדנוָרא ִמְתָעִרין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוׁשַ ּ ּ ב ַאְבָרָהם , ּ ּוְכֵדין ּתָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלַאְתֵריה ב ִלְמקֹומֹו)בראשית יח(, ּכְ ְּוַחָייֵבי , ָּמא ִאְתְפֵניְויֹו.  ְוַאְבָרָהם ׁשָ
ם ַצְווִחין ְוַאְמִרין  יִהּנָ טו ִצְלֵלי ָעֶרב)ירמיה ו(ּגֵ י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּּ ְוַהִהיא . ּ

ֲעָתא ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא, ׁשַ ֵעי ּבַ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּּבָ   .ּּבִ
ִזְמָנא ְדָמֵטי ֵליְלָיא ִאיּנון ֶאֶלף ְוה ּּבְ ִעין וְתַמְנָיאְמ' ּ ָרא , ָּאה ְוַאְרּבְ ִּאְקרון ִמּבָ

א יָרָתא, ְלָפרֹוְכּתָ א ִמְתָעִרין. ְוָאְמִרין ׁשִ ֵדין ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּּכְ ָעְלָמא, ּ אִטין ּבְ , ְוָאְזִלין ְוׁשָ
יָרָתא א. ְּוִאֵלין ַאְמִרין ׁשִ ָמָרה וַפְלּגָ ַּעד ְדִיְתְפִליג ֵליְלָיא ִמׁשְ ַתר ְדִיְת. ּּ ְּפִליג ֵליְלָיא ּּבָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -ּ

ֲחָדא ְלהו ַאֲחִריֵני ּכַ ִּמְזַדְמֵני ּכֻ ִהלֹות, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַאְמֵרי ּתְ ּ וְתִהלֹות ְיָי)ישעיה ס(ּכְ ּ '
רו ַצְפָרא. ְּיַבּשֵׂ ַכח ּבְ ּתְ ד ַרֲעָוא ִאׁשְ י ְיהוָדה ָאַמר ּכַ ִהלֹות ְיָי, ִּרּבִ ִרין' ּּתְ   .ְמַבּשְׂ

י יֹוֵסי ָאַמר ַפְלגות ֵליְלָיא ְוָאִזיל ֵליה, ִרּבִ ַער ּבְ ַתר ְדרוָחא ְדָצפֹון ִאּתְ ּּבָ ּ ּ ּ ִהלֹות , ּ ּּתְ
ֵרי ַער ַהאי ּבֶֹקר, ַּעד ְדֵייֵתי ַצְפָרא, ְמַבּשְׂ ַכח , ְוִאּתְ ּתְ אן ִאׁשְ ֵדין ֶחְדָווָתא וִבְרּכָ ּּכְ
ָעְלָמא   .ּבְ

אָנא א, ּתָ י ַאּבָ ְלהו ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּּכֻ ָלָתאְּוֵעיָלא , ּ הֹון ַסְרִכין ּתְ ֲעָתא . ִמּנְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ַער ַהאי ּבֶֹקר ָחן, ְּדִאּתְ ּבְ ּוִמְתָעִרין ּתוׁשְ ין ִרּבֹוא, ּ ל ִאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַחְמׁשִ , ּּכָ

א, ִּאְתָמָנא ָעַלְייהו ַחד ְמָמָנא ֵמיה ָלֳקְבֵליה ִדְלַתּתָ ְּוֵהיָמן ׁשְ ּוְתחֹות ְיֵדיה ַסְרִכ, ּ ין ְמָמָנן ּ
יָרָתא ִים. ָּעַלְייהו ְלַאְתְקָנא ׁשִ ַער ִזְמָנא ְדֵבין ָהַעְרּבַ ֲעָתא ְדִאּתְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ל , ּ ְוַזְמִרין ּכָ

ִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ִדיָלָלה ִּאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ ִּאְתָמָנא ָעַלְייהו ַחד , ּ
ֵמיה ְּמָמָנא ִוידותון ׁשְ ּ אָלֳקְב, ּ ֵּליה ִדְלַתּתָ ּוְתחֹות ְיֵדיה ַסְרִכין ְמָמָנן ָעַלְייהו, ּ ּ ְלַאְתְקָנא , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּההוא ִזְמָרא   . ְזִמיר ָעִריִצים)ישעיה כה(ּכְ
ֲעָתא ְדָמֵטי ֵליְלָיא ַהִהיא ׁשַ א, ּּבְ ָרא ְלָפרֹוְכּתָ ל ִאיּנון ְדִמּבָ ִּמְתָעִרין ּכָ ִכיך , ּ ֵדין ׁשָ ְּכְ

ַכח, אּּכָֹל ּתְ א ִמְתָעִרין, ּוִפְטָרא ָלא ִאׁשְ ּתָ ֲחָדא, ְּוִדיִנין ִדְלּתַ ְלהו ִאְתָמָנן ּכַ ּּכֻ ִּאֵלין ַעל , ּ
ַּעד ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ִּאֵלין ַתר ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ּ ּּבָ ְלהו, ּ י ּכֻ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ ִאְתָמָנא , ּּ

ְרָייןָּעַלְייהו ַחד ְמָמָנא ְוָכִניׁש ְלָכל ַמ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּשִׁ ֲחנֹות )במדבר י(ּכְ ף ְלָכל ַהּמַ  ְמַאּסֵ
ֵמיה', ְוגֹו א, ְּוָאָסף ׁשְ ָּלֳקְבֵליה ִדְלַתּתָ ל ִאיּנון ַסְרִכין ְמָמָנן, ּ ּוְתחֹות ְיֵדיה ּכָ ּ ֵרי , ּ ּוְמַבּשְׂ

ִהלֹות   .ּּתְ

  א''ה ע'' סדף
יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא יה, ר''ּ ָקם ַההוא ַנַע,ּּכֵ ֵדי ִאּמֵ ָאה , ּיֹוֵנק ִמּשְׁ ְלַדּכְ

א, ְּלהו ׁשָ ּמְ ַער ּבֶֹקר. ְוָעאל ְלׁשַ ד ִאּתְ ֲעָתא ְדַרֲעָוא, ּכַ ֵדין ִהיא ׁשַ ֵעי , ּּכְ ּתָ ְּדִאׁשְ
א ַמְלּכָ יה ַחד , ַמְטרֹוִניָתא ּבְ יך ִמּנֵ א ָמׁשִ ּוַמְלּכָ אן וָפ) א''ה ע''דף ס(ְּ ּחוָטא ְדִבְרּכָ ּ ִריס ַעל ּ

ְּוַעל ִאיּנון ְדִמְזַדְווֵגי ֵלה, ַמְטרֹוִניָתא ּ ּ ה. ּ ַּמאן ִאיּנון ְדִמְזַדְווֵגי ִעּמֵ ּ ּ ְדֵלי . ּ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ
ֵליְלָיא אֹוַרְייָתא ּבְ ד ִאְתְפַלג, ּבְ   .ּּכַ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָאֵתי ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ִרּבִ ַּזּכָ ּ ׁשַ, ּ ֲּעָתא ְדָאַתת ּבְ
א ָלא ַאְנֵפי ַמְלּכָ יה, ְּלַקּבְ ֵעי ּבֵ ּתָ ה. ְּלִאׁשְ ַכח ִעּמָ ּתְ א . ְּוִאׁשְ יט ַמְלּכָ ֲעָתא ְדאֹוׁשִ ׁשַ ּּבְ

ָלא ְלַמְטרֹוִניָתא, ְיִמיָנא ָנה )תהלים קלט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלַקּבְ ּכְ ַחר ֶאׁשְ ְנֵפי ׁשָ א ּכַ  ֶאּשָׂ
ַאֲחִרית ָים ֲעָתא ַאֲחִרית ְדַההוא ַים הוא. ֲחִרית ָיםַמאי ַא. ּבְ ַּהִהיא ׁשַ ּ ְּדַכד ִאְתְפַלג. ּ ּ ,

ירוָתא ֲהָוה א ַאֲחִרית הוא ִדיָלה, ְוִדיָנא ֲהָוה, ּׁשֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְלִקין ִדיָנָהא, ּ ְּדִמְסּתַ ְוָעאַלת . ּּ
א ַגְדפֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ ִּהיא ְוָכל ִאיּנון ְדִמְזַדְווִגין ֵלה, ּ ּ ּ ּ ַאֲחִרית ֲה, ּ ָנה ּבְ ּכְ ָּדא הוא ִדְכִתיב ֶאׁשְ

  .ָים



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ֲעָתא ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ְוָתאָנא ׁשַ אֹוַרְייָתא ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ף . ּ ּתַ ּתְ ִאׁשְ
א ִכיְנּתָ ׁשְ א, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ּבִ ַרת ִעם ַמְלּכָ ַכח ִעּמָ, ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְתַחּבְ ּתְ ּה ּהוא ִאׁשְ
א ְדפֹוי. ִעם ַמְלּכָ ְלהו ּגַ א ְפֵריס ַעל ּכֻ ּוַמְלּכָ ּּ ּ יֹוָמם ְיַצְוה )תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ

י ְוגֹו' ְיָי יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ'.  
אָנא ֲעָתא, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ַמְטרֹוִניָתא, ּבְ ִנין ּבְ ֵע, ֲּאָבָהן ִמְזַדּמְ ּתָ ֲהָדהְּוַקְדִמין ְלִאׁשְ , ּי ּבַ

ה ָרא ִעּמָ ּוְלִאְתַחּבְ הו. ּ ה ּבְ ִריך הוא ַמִליל ִעּמָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּוהוא ָקאֵרי ָלה ְלָפְרָסא ָלה . ְ ּ ּ
ְדפֹוי ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ '  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי)תהלים נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּגַ ִּדּבֶ

ָּדא ְנִהירו ְד: ֵאל. 'ְוגֹו ּ בוָרה: ֱאֹלִהים. ְוִאְקֵרי ֶחֶסד, ָחְכְמָתאּ ָּדא ּגְ ִו. ּ ִלימו : ד''ְיֹדִ ָּדא ׁשְ
ְּדַכָלא ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ְוגֹו, ְוַעל ָדא. ַרֲחֵמי, ּ   .'ִּדּבֶ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ִּרּבִ ֵניָנן ֱאֹלִהים , ָּאַמר ֵליה, ּ ָהא ּתָ
ָכל ֲאַת ּר ִדיָנא הואּבְ גֹון , ִּאית ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהים. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו. ּ בראשית (ּכְ

ָכל ֲאַתר, ֲאַמאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים. ה''י ִיהֹוְ'' ֲאֹדָנ)טו    .ְּוָהא ַאְתָוון ַרֲחֵמי ִאיּנון ּבְ
ָרא, ָּאַמר ֵליה ּקְ ִתיב ּבַ יב, ָּהִכי הוא ּכְ בֹוָת ֶאל  ְו)דברים ד(, ִּדְכּתִ ָּיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ
י ְיָי ָּאַמר ֵליה ִמָלה ָדא . ּהוא ָהֱאֹלִהים'  ְיָי)מלכים א יח(ּוְכִתיב , ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְָלָבֶבך ּכִ ּּ

ְּדַבֲאַתר ְדִאית ִדיָנא, ְיַדְעָנא ּ ֲאַתר ְדִאית ַרֲחֵמי, ּוְלִזְמָנא. ִאית ַרֲחֵמי, ּ , ִּאית ִדיָנא, ּּבַ
א ַחֵזי ְדָהִכי הואָאַמר ֵלי ּה ּתָ ּ ָכל ֲאַתר ַרֲחֵמי''ְידֹוָ, ּ ֲעָתא ִדְמַהְפֵכי ַחָייַבָיא . ד ּבְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ

ִתיב ִיהֹוְ, ַרֲחֵמי ְלִדיָנא ֵדין ּכְ   .ְּוָקֵריָנן ֵליה ֱאֹלִהים, ה''ּכְ
א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ֲּאָבל ּתָ ין ִאיּנון' ג, ּ ַּדְרּגִ א ְוַדְרּגָ, ּ ְלחֹודֹויְּוָכל ַדְרּגָ ְוַאף ַעל , א ּבִ

ב ְדֹכָלא ַחד ּּגַ ַחד, ּ ֵרי ּבְ י ָדא ִמן ָדא, ּוִמְתַקּשְׁ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו ְנִטיָען, ּתָ ּּכֻ ּ ,
ְרָכאן ַתְקָיין וִמְתּבָ ְלהו ְנִהיִרין וִמְתַלֲהָטן וִמׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ּבוִציִנין ְדִמְתַלֲהִטין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ֵּמַההוא , ּּ

יה, ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ּכָ יה)תרי נוסחי(, ּּ ּ וְכָלָלא ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּּ.  
א''ְוַהאי ַנֲהָרא ִאְתְקֵרי ֵא א, ם ְלִגְנּתָ ְנּתָ ֲהָדה, ְּוֵעיָלא ִמּגִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִגין ְדֵעֶדן ִמׁשְ ּּבְ ּ ,

ה)ב''א ע''ס(ְּוָלא ָפִריׁש  ך. ּ ִמּנָ ְוְבִגין ּכַ ַתְקָיין ְלָכל ִעיָברּכָ, ּ ּל ַמּבוִעין ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְוִאׁשְ ּ .
ה ְפִתיָחן ּוַפְתִחין ּבָ ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ה ִמׁשְ ְּוַעל ָדא ַרֲחֵמי ִמּנָ ה, ּ ְּוַרֲחִמין ְפִתיִחין ּבָ ּ.  

ּוְבִגין ְדָקֵריָנן ָלה ֵאם ּ בוָרה, ּ א ּגְ ּנוְקּבָ ה ָנִפיק, ּ ְלחֹוָדָהאִאְקֵרי ַרֲחֵמ. ְּוִדיָנא ִמּנָ , י ּבִ
ְטָרָהא ִדיִנין ִמְתָעִרין ַרֲחֵמי. ָּהא ִמּסִ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִדיָנא, ּ ַרֲחֵמי. ְּוָנקוד ּבְ , ַאְתָוון ּבְ

ְטָרָהא ַגְווָנא ָדא ְיֶה, ְּוִאְתְנִגיד ִדיָנא ִמּסִ ה''ּּכְ א ַחד, ֹוִ   .ַּהאי ַדְרּגָ
ְנָייָנא א ּתִ ְטָרא ְדַהאי, ַּדְרּגָ בוָרה,  ַקְדָמָאהִּמּסִ א ָאֳחָרא ִאְקֵרי ּגְ ַער ַדְרּגָ ָּנִפיק ְוִאּתְ ּ ,

ׁש, ְוַהאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים ִאֵלין ַאְתָוון ַמּמָ ירוָתא . ּּבְ ּ ִמְזֵעיר ַאְנִפין הוא)חד(ְּוׁשִ ּ ּוֵביה , ּ ּ
ּוְבִגין ְדִאְתֲאִחיד . ִאְתֲאִחיד ַהאי)האי(ּ ִתיב ְיָי,  ּבְ י ְי, ָהֱאֹלִהים' ּכְ , ּהוא ָהֱאֹלִהים' ָיּכִ

ִאֵלין ַאְתָוון ְנָייָנא, ְּוהוא ַחד, ּּבְ א ּתִ ְּוָדא הוא ַדְרּגָ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]29דף [ -ּ

ִליָתָאה א ּתְ ְתָרָאה. ֶצֶדק, ַּדְרּגָ ְתָרא ּבַ א, ּכִ י ִדיָנא ְדַמְלּכָ ַּהאי ּבֵ י ָהִכי ''ְוָתאָנא ֲאֹדָנ. ּ
ִתיב ָמ, ְוָהִכי ִאְקֵרי, ּכְ ַהאי ׁשְ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲאַתר ָדא . א ִאְתְקֵריּוּכְ ָמא ּבַ ְּוַהאי ׁשְ

ִלים ּתְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ג. ִאׁשְ ין' ּ ֵמהֹון ְדִדיָנא, ַּדְרּגִ ׁשְ ְּדִאְקרון ּבִ ּ ַחד . ּ ר ַחד ּבְ ְּוֹכָלא ִמְתַקּשָׁ
ָלא ִפרוָדא ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

  ב''ה ע'' סדף
א, ָּאַמר ֵליה יה ְדַאּבָ ִּאי ִניָחא ַקּמֵ ַהאיָה, ּ ַמְעָנא ּבְ יב)א''י ע''ח(, א ׁשְ  )שמות ג(, ּ ִדְכּתִ

ר ֶאְהֶיה יה, ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ִרי. ְּוָלא ַקְייָמא ּבֵ ָּהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר ּבְ ּ ,
ר ּכָֹלא ַחד ִמָלה ִאְתְקׁשַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ   .) ב''ה ע''דף ס(. ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָהִכי הוא ָלָלא ְדֹכָלא, ְהֶיהֶא. ּּ ָּדא ּכְ ּ ִביִלין ְסִתיִמין ְוָלא . ּ ְּדַכד ׁשְ
ן ַחד ֲאַתר, ִּמְתָפְרׁשָ ֵדין ִאְקֵרי ֶאְהֶיה. ּוְכִליָלן ּבְ ָלָלא ּכָֹלא, ּכְ ְלָייא, ּּכְ   .ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ

ירוָתא יה ׁשֵ ַתר ְדָנַפק ִמּנֵ ּּבָ ּ ָכא ּכֹ, ּ ר ְלַאְמׁשָ ר , ָּלאְּוַההוא ָנָהר ִאְתַעּבָ ֵדין ִאְקֵרי ֲאׁשֶ ּכְ
לֹוַמר. ֶאְהֶיה ן ֶאְהֶיה, ּכְ ָכא וְלאֹוָלָדא ּכָֹלא, ַעל ּכֵ ין ְלַאְמׁשָ ֶּאְהֶיה ַזּמִ לֹוַמר: ֶאְהֶיה. ּ , ּכְ

ַלל ּכָֹלא א ֲאָנא הוא ּכְ ּתָ ַּהׁשְ ָלָלא ְדָכל ְפָרָטא, ּ ּּכְ ר ֶאְהֶיה. ּ א: ֲאׁשֶ ַרת ִאיּמָ , ְּדִאְתַעּבְ
ְלהוְוַזִמיַנת ְלַא ָּפָקא ְפָרִטין ּכֻ ּ ּ ָמא ִעָלָאה, ּ ְלָייא ּשְׁ ּוְלִאְתּגַ ּ.  

ה ְלִמְנַדע ְפָרָטא ְדִמָלה ַמאן הוא ָעא ֹמׁשֶ ְּלָבַתר ּבָ ּ ּּ א ''ס(ַּעד ְדָפִריׁש ְוָאַמר ֶאְהֶיה , ּ

ָּדא הוא ְפָרָטא, )יהוה ּ ר ֶאְהֶיה, ּ ִתיב ֲאׁשֶ ְחָנא)ה''ויחי קל(. ְוָהָכא ָלא ּכְ ּכַ ִסְפָרא  ְוַאׁשְ  ּבְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ר, ִּדׁשְ ַכח: ֲאׁשֶ ּתְ ַחְברוָתא ִעָלָאה ִאׁשְ ִקיטוָרא ְדִעדוָנא ַקְסִטיָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ

נֹות)בראשית ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ֶאְהֶיה ְזִמיָנא ְלאֹוָלָדא, ּ ּבְ
א ְלַד א ֲחֵזי ֵהיך ָנִחית ִמַדְרּגָ ּּתָ אְ א , ְרּגָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלאֹוָדָעא ָרָזא ִדׁשְ לאחזאה קודשא (ּ

ה)בריך הוא ַקְדִמיָתא ֶאְהֶיה.  ְלֹמׁשֶ ָלָלא ְדֹכָלא, ּבְ ּּכְ ַלל, ּ ְלָייא ּכְ ָמה , ָּסִתים ְדָלא ִאְתּגַ ּכְ
ַדע ֱאנֹוׁש  ֹלא ָי)איוב כח(ּוְכִתיב ',  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ְוגֹו)משלי ח(, ְוִסיָמן. ַּדֲאֵמיָנא

ה ְוגֹו א ִעָלָאה, ּ ַההוא ַנֲהָרא)ראשיתא דכלא ו, רזא דשירותא עילאה(ְּלָבַתר ַאִפיק . 'ֶּעְרּכָ , ִּאיּמָ
ַרת ר ֶאְהֶיה. ּוְזִמיָנא ְלאֹוָלָדא, ִאְתַעּבְ ָנא ּכָֹלא, ְזִמיָנא ְלאֹוָלָדא, ְוָאַמר ֲאׁשֶ ּוְלַתּקְ ּ .

אֵרי ְלאֹוָלָדא רְוָלא ּכְ, ְלָבַתר ׁשָ לֹוַמר: ֶּאָלא ֶאְהֶיה, ִתיב ֲאׁשֶ ַקן , ּכְ א ָיִפיק ְוִיְתּתָ ּתָ ַהׁשְ
  .ּּכָֹלא

ַתר ְדָנִפיק ּכָֹלא ּּבָ ַאְתֵריה, ּ ל ַחד ְוַחד ּבְ ן ּכָ ּקַ ַבק ּכָֹלא, ְּוִאְתּתָ ָּדא . ה''ְוָאַמר ְיהֹוָ, ּׁשָ
ה. ְּוָדא ִקיוָמא, ְּפָרָטא ֲעָתא ָיַדע ֹמׁשֶ אָּרָזא ִד, ּוְבַהִהיא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָסִתים ְוַגְלָיא , ּׁשְ

ֵני ָעְלָמא ָאר ּבְ ק ַמה ְדָלא ִאְתָדָבקו ׁשְ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ י ֶאְלָעָזר . ּ ָאָתא ִרּבִ
יק ְידֹוי   .ְוָנׁשִ

 



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

 ] בשנה241יום [סדר הלימוד ליום ה סיון 
ִרי, ָּאַמר ֵליה אן וְלָהְלָאה, ֶאְלָעָזר ּבְ אִאְז, ִּמּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ְּדַהר ְדָלא ְלִמְכּתַ ּ ּ ,

ְדָקא ֵיאֹות ְדָקא ֵיאֹות. ֶּאָלא ּכְ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלִמְכּתַ ּ ּ ,
ַחד ָרא ְדַחד ּבְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ִקׁשְ ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ ּ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְלַיֲחָדא ׁשְ ָּעֵליה . ּּבְ

ִתיב י ְדַבר ְיָי)במדבר טו(, ּכְ ֵרת ְוגֹו' ּ ּכִ ּכָ ֵרת ּתִ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהּכָ ֲּאִפילו ְדָגַרע . 'ּבָ ּ ּ
א ָרא, ַּחד ַדְרּגָ ְייהו, אֹו ַחד ִקׁשְ   .ֵּמָאת ַחד ִמּנַ
א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא' י, ּתָ ָלָלא ְדֹכָלא, ּבְ ּּכְ ל ִסְטִרין, ּ ִביִלין ָלא ִמְתַפ, ָסִתים ִמּכָ ִחיןׁשְ , ּתְ

א ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּד ִדְלֵעיָלא''ּקֹוָצא ְדיֹו. ּ ְּדַאִפיק ַההוא ' י, ְלָבַתר. ְרִמיָזא ְלַאִין, ּ ּּ
ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִמֵניה יה ה, ּ ָרא ִמּנֵ ּוְלִאְתַעּבְ ִתיב ', ּ ַהאי ּכְ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(ּבְ

א ִמֵניה. ֵצא ְוָלא ָיָצא יֹו)א''ג ע''שמות פ(. ֵמֵעֶדן ְעָיא ְלִאְתָפְרׁשָ ך ָלא ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ך . ְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִתיב ַרְעָיִתי   .ּכְ

ִתיב יָמא ָנָהר ּכְ ַמע ַחד, ְוִאי ּתֵ ָּהִכי הוא וַדאי. 'ְוָהא ָהָכא ג, ַמׁשְ ָלָתא' י, ּ , ַּאִפיק ּתְ
ַלל ּכָֹלא ּוִבְתָלָתא ִאְתּכְ יה' י. ּ ַּאִפיק ְלַקּמֵ א, ּ ַההוא ָנָהרּ ִנין ְדַיְנָקא ְלהו ִאיּמָ ּוְתֵרין ּבְ ּ ּ ,

ְייהו ַרת ִמּנַ ַגְווָנא ָדא ה: 'ה. ְּוַאִפיק לֹון ְלָבַתר, ְּוִאְתַעּבְ א ', ּּכְ חֹות ַאּבָ ִנין ּתְ ְּוִאיּנון ּבְ
  .ְוִאיָמא

ַתר ְדאֹוִליַדת ן ְדַכר, ּּבָ ַּאִפיַקת ּבֶ ה, ּ ְוֵייה ְלַקּמָ ְּוׁשַ ב וּוָבֵעי ְל, ּ ְוַהאי ָיִרית ', ִמְכּתַ
א ְוִאיָמא א ְדַאּבָ ֵרין חוָלִקין, ַּאֲחַסְנּתָ ָרָתא, ְּוָיִרית ּתְ ָזן ּבְ יה ִאּתְ ּוִמּנֵ ֵעי , ְּוַעל ָדא. ּ ּבָ

ב ְלָבַתר ָמה ְדֵה''ו, ְלִמְכּתַ ֲחָדא ּכְ ֲחָדא''א ַקְדָמָאה י''ּה ּכַ א לֹון, ה ּכַ ֵעי ְלַאְפְרׁשָ , ְוָלא ּבָ
ֲחָדא''וּאוף ָהָכא  א לֹון, ה ּכַ ֵעי ְלַאְפְרׁשָ ְוַלֲאַתר ָאֳחָרא . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ְוָלא ּבָ

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַּסְלִקין ָהֵני ִמֵלי ַּזּכָ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּדַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ְדַמְלּכָ ּ ּּ ,
ְּוִיְתֲחזון ְלאֹוָדָאה ֵליה בו )תהלים קמ(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ִרים ֶאת ָפֶניך ְָיׁשָ ּ.  
י ְיהוָדה אָנא ָאַמר ִרּבִ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ'  ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי)תהלים נ(, ּּתָ ִלימו ְדֹכָלא. ִּדּבֶ ּׁשְ ּ ּ ,

י ִלימו ַדֲאָבָהן ַקִדיׁשֵ ּׁשְ ּ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ. ּ ִּדּבֶ ּכְ, ּ ּתַ ִלימו ְלִאׁשְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָּחא ּבִ
ֶחְדָווָתא ה. ּבְ ַכח ִעּמָ ּתְ ּוֵמָאן ֲאַתר הוא ִאׁשְ ּ יֹון ִמְכַלל יֹוִפי ֱאֹלִהים , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ִּמּצִ

  .הֹוִפיַע

  א''ו ע'' סדף
א ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ִדְלַתּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ אָנא ּכַ ּּתָ ּ ַּגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכָֹלא ּכְ, ְּ ּ

ֵלים. ֲּעַבד ֵליה ַּוֲאַתר ַחד ְדִאְקֵרי ִציֹון. ֶּאְמָצִעיָתא ְדָכל ַאְרָעא, ֲּעַבד ְירוׁשְ . ָעָלה, ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]31דף [ -ּ

ְרָכא ָנָאה. ּוֵמַהאי ֲאַתר ִמְתּבָ אֵרי ָעְלָמא ְלִאְתּבָ ּוְבַהאי ֲאַתר ְדִציֹון ׁשָ ּ ֵני, ּ יה ִאְתּבְ ּוִמּנֵ ּ .
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו' ל ֱאֹלִהים ְיָיֵא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְזָרח ׁשֶ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ִמּמִ ִּדּבֶ ּוֵמָאן . ּ

יֹון ִמְכַלל יֹוִפי . ֲאַתר לֹוַמר. ֱאֹלִהים הֹוִפיַע) א''ו ע''דף ס(ִּמּצִ ִלימו ְדיֹוִפי , ּכְ ִּמִציֹון ְדהוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ
א ֲחֵזי. ֱאֹלִהים הֹוִפיַע, ְּדָעְלָמא ְרָכ, ּתָ ַלםָלא ִאְתּבָ יֹון, ּא ְירוׁשָ ֶּאָלא ִמּצִ ְּוִציֹון . ּ
ר, ֵּמֵעיָלא ַחד ִאְתְקׁשַ   .ְּוֹכָלא ַחד ּבְ

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ ר ִלְפֵני ְיָי)ז''ויקרא ט(, ָּאַמר ִרּבִ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ . ְּוִכֶפר ָעָליו'  ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ
ַח ְסָתם ְזּבֵ ָמה ְדִאְתָעִביד ְלַתּתָ)כביכול(. ֶאל ַהּמִ ר , ִּאְתָעִביד ְלֵעיָלא, אּ ּכְ ְּוֹכָלא ִאְתְקׁשַ

ַחד א, ְוָתאָנא. ַחד ּבְ ֲהָנא ְלַתּתָ ָמה ִדְבַהאי יֹוָמא ְמַכֵפר ּכַ ּּכְ ְוַכד . ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ
א ְמַסֵדר פוְלָחֵניה ֲהָנא ִדְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ ֲהָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ָנֵמי, ּּ ּּכַ ַכח )כביכול(, ּ ּתְ  ָלא ִאׁשְ

א, ֵּעיָלאְל ַכח ְלַתּתָ ּתְ א ִעָלָאה. ֵּעד ְדִאׁשְ ה ְדַמְלּכָ אֵרי ְלַסְלָקא ְקדוּשָׁ א ׁשָ ּתָ ּוִמּתַ ּּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְלהו ָעְלִמין ַחד ַקּמֵ ְכִחין ּכֻ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

י ְיהוָדה א ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל ֲאַמאי קוְדׁשָ ִּריך הוא ָפִקיד ִּאְלָמֵלא ֲהוֹו ַיְדִעי ִיׂשְ ּ ְ

ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ין, ּ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִריך , ְּלאֹוָכָחא ְלהו ַיּתִ א ּבְ ְִיְנְדעון ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִביק ִדיֵדיה ּהוא ׁשָ ּ ָאה, ּ הֹון ַחד ִמּמֵ ֵבי ִמּנְ אָנא. ְוָלא ּגָ ָמה , ּתָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמה ַחָי, ְרִתיִכין פוְלָחֵניה, ּיִלין ִאית ֵליהּּכַ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ׁשוְלָטִנין ְמָמָנן ִמׁשְ ּּכַ ּ ין , ּ ד ַזּמִ ּכַ
ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּלהו ְלִיׂשְ ין ּכְ ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ר לֹון ּבְ ַּאְכּתַ ּ ֵרי לֹון , ּ ַאׁשְ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָכחו ּבְ, ּּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּפוְלָחֵניהּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ יר ְלֻכְלהו ִעָלֵאי ּבְ ָּקׁשִ ּּ ּ.  
יה ּופוְלָחָנא ָלא ִאְתָעִביד ָקֵמיה ְלֵעיָלא, ְּוֶחְדָוון ָלא ָעאִלין ַקּמֵ ּ ּ ָרֵאל , ּ ַּעד ְדִיׂשְ

א פוְלָחֵניה ְדָמאֵריהֹון . ַּעְבִדין ְלַתּתָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ אּ ָהִכי ָנֵמי , ְלַתּתָ
א)כביכול(. ְּלֵעיָלא ַטֵלי פוְלָחָנא ְלַתּתָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּבְ ּּ ַטֵלי ְלֵעיָלא. ּ ּּבְ ּופוְלָחָנא ָלא , ּ ּ

א ַכח ָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ּתְ ִריך הוא . ִּאׁשְ א ּבְ ְטלו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבַ ְּוַעל ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
א ד ׁשָ ַאְרָעאּכַ ן ְלָבַתר, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ָרן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָרֵאל ִאי ַאּתון ַיְדִעין, ְּ ָמה אוְכלוִסין, ִּיׂשְ ּּכַ ָמה ַחָייִלין, ּ , ּּכַ
ִגיַנְייכו ִבין ּבְ ָעְלָמא, ִּמְתַעּכְ ַדאי ְלֵמיָקם ּבְ ְנְדעון ְדֵלית ַאּתון ּכְ ּּתִ ּ ּ ֲעָתא ֲחָדאֲאִפ, ּ ּילו ׁשַ ּ .

ִתיב ל ָדא ַמה ּכְ ים )ויקרא כו(, ְּוִעם ּכָ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ  ְוַאף ּגַ
ים ְוגֹו ַח)בגין כך(', ְוֹלא ְגַעְלּתִ ְזּבֵ ַח ְסָתם,  ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ ְזּבֵ ר ִלְפֵני ְיָי, ֶאל ַהּמִ . ְסָתם' ֲאׁשֶ

ה ֶאת עֹוָלתֹו ְוֶאת עֹוַלת ָהָעם ְוגֹו, ו ְלָבַתרְּוִכֶפר ָעָלי ְּוִכֵפר ָעָליו ַמאי . 'ְוָיָצא ְוָעׂשָ
י יֹוֵסי. ָקא ַמְייֵרי ַקְדִמיָתא, ָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא ּבְ ָעָרא ֶחֶסד ּבְ   .ְלִאּתְ
אָנא ָרֵאל, ּתָ ֵני ִיׂשְ ִתיב ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻטְמאֹות ּבְ ּּכְ ֶּאָלא . ל ַהּקֶֹדׁשַּמאי ְוִכֶפר ַע. ּ

י ֶאְלָעָזר ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ַּחָייַבָיא ַעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ָהא ּתָ ּ ּּ ּ ּוִמְתָעִרין ִדיִנין, ּ ּ ,
א ֲאָבא ַמְקְדׁשָ ָלָאה. ְּוַגְרִמין ְלִאְסּתַ אֵרי ְלִאְתּגַ יָפא ׁשָ ּקִ ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין . ְּוִחְוָיא ּתַ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ָעְלָמא ָאה ּכָֹלא, ְבַהאי יֹוָמאּו, ּבְ ֲהָנא ְלַדּכְ ֵעי ּכַ ּוְלִאְתַעְטָרא , ּּבָ ְתָרא )א ולאתערא''ס(ּ  ּכִ
א ִדיֵליה ַּקִדיׁשָ ּ א, ּ א ְדַמְלּכָ ְּדִהיא ֵריׁשָ ַמְטרֹוִניָתא. ּ ָרָאה ּבְ א ְלַאׁשְ ִגין ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ְוַכד , ּּבְ

א ָנִטיל א ְדַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא וְלַאְתֲעָרא ֵחידו ְוֵי, ּּכָֹלא ָנִטיל, ֵּריׁשָ ּיֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ ּ ּ
ָעְלָמא אן ּבְ וכד רישא , א בגין דייתי מלכא לאזדווגא במטרוניתא ולאתערא חדו וברכאן בעלמא''ס(. ּוִבְרּכָ

  )דמלכא נטיל כלא נטיל
ָלָמא  ַכח ְדָכל ׁשְ ּתְ א)א שלימו''נ(ִּאׁשְ ּ ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ַכֲהָנא ּתַ, ּ ְתָרא . ְלָייאּבְ ַער ּכִ ְּדִאי ִאּתְ

ִּדיֵליה ַכח, ּ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ׁשְ ַער ְוֹכָלא ּבִ ּּכָֹלא ִאּתְ ּ ִתיב ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ .
ַקְדִמיָתא ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ָעְלָמא. ּּבְ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ָעְלָמא, ְלַאְסּגָ ָאה ֵחידו ּבְ ּוְלַאְסּגָ ְוַכד . ּ

ַמְטרֹוִניָתאֵחיד א וּבְ ַמְלּכָ ַכח ּבְ ּתְ ּו ְדִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ ין, ּ ׁשִ ּמָ ל ׁשַ ֵני ֵהיָכָלא, ּכָ ְלהו , ְוָכל ּבְ ּּכֻ ּ
ֵחידו  ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א. )וכד חידו דעלמא(ּ ְּוָכל חֹוִבין ְדָחבו ָקֵמי ַמְלּכָ ָפר ְלהו, ּ ִּאְתּכַ ֲּהָדא הוא . ּ

ְטָהרו' ֵני ְיָיִּמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפ, ִדְכִתיב ֹאֶהל . ּּתִ ִתיב ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ֹבאֹו ְלַכֵפר ּבַ ֲעָתא ְדָעאל ְלַזְווָגא ְלהו. ּמֹוֵעד ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ֲעָתא , ּ ּוְבׁשַ

א וַמְטרֹוִניָתא ְּדִמְזַדְווִגין ַמְלּכָ ּ ּ ֲעדֹו, ּ ֲעָתא ְוִכֶפר ּבַ יתֹוַּהִהיא ׁשַ   .ּ וְבַעד ּבֵ

  ב''ו ע'' סדף
אָנא ֹאֶהל מֹוֵעד)ויקרא טז(, ּתָ י ִיְצָחק ָפַתח,  ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ  )ויקרא כו(, ִּרּבִ

ִריִתי ִיְצָחק ְוגֹו ִריִתי ַיֲעֹקב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה', ְוָזַכְרּתִ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ָר ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ָגלוָתאּּבְ ָגלוָתא, ֵּאל ּבְ הֹון ּבְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ ּ ְּדָהא , ְּ

ְייהו ְלָעְלִמין א ָלא ִאְתָעֵדי ִמּנַ ִכיְנּתָ א ֲחֵזי. ּׁשְ ָגלוָתא , ּתָ ָכחו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ
ְרָיא, ְּדָבֶבל יַנְייהו ׁשַ א ּבֵ ִכיְנּתָ לוָתאְוָתאָבת ִעּמְ, ּׁשְ ּוִבְזכות ִאיּנון ַצִדיַקָייא . ּהֹון ִמן ּגָ ּ ּ ּ ּ

ַאְרָעא) ב''ו ע''דף ס( ָארו ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ַאְרָעא, ּ אַרת ּבְ ְייהו ְלָעְלִמין, ׁשָ ְּוָלא ַאְעֵדי ִמּנַ ָאַמר . ּ
י ְיהוָדה א, ִּרּבִ ַמְלּכָ ְּדִאְתַהְדַרת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִהלוָל, ּ ְּוִאְתַהָדר ּכָֹלא ּבְ ּּ אּ ִגין , ּא ְדַמְלּכָ ּבְ

דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ך ִאְקרון ַאְנׁשֵ ּּכָ דֹוָלה ַוַדאי, ְ ֶנֶסת ַהּגְ   .ּּכְ
אָנא ָגלוָתא, ּתָ ָרֵאל ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ִאין, ּ ִריך הוא , ִּאי ִאיּנון ַזּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַּאְקִדים ְלַרֲחָמא ָעַלְייהו לו, ּ ּוְלַאָפָקא לֹון ִמּגָ ִאין. ָתאּּ ב לֹון , ְּוִאי ִאיּנון ָלא ַזּכָ ְמַעּכֵ
ָגלוָתא ַזר, ּּבְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּגְ א , ְּוִאיּנון ָלא ִאְתַחְזָיין, ְוַכד ָמָטא ִזְמָנא. ּ ּקוְדׁשָ

ֵמיה ח ִליָקָרא ִדׁשְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ ּּבְ ּ ָגלוָתא, ְ י ְלהו ּבְ ְּוָלא ַאְנׁשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוגֹוְו י ֶאת ּבְ ִּאֵלין ֲאָבָהן ְדֹכָלא. 'ָזַכְרּתִ א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ָלָלא , ֶּאָלא. ַמאי ַטֲעָמא ַיֲעֹקב ַקְדָמָאה ָהָכא, ִּרּבִ ִגין ְדַיֲעֹקב ּכְ ּּבְ
א, ַּדֲאָבָהן ְּוהוא ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ך. ּ ִגין ּכָ יה ֲאִחיָדאִּדׁשְ' ו, ְּבְ א ּבֵ ָּמא ַקִדיׁשָ ְוָהִכי ָקֵריָנן , ּ

ו י ִיְצָחק. 'ַיֲעקֹוב ּבְ ַאְתוֹוי י''ָאַמר ָוא, ִרּבִ ְּדָיִרית ְירוָתא ְדי, ג ְמִכיָלן''ו ּבְ ּ ּג ַמּבוִעין ''ּ
א ְּדַמּבוָעא ְסִתיָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -ּ

א ָאַמר י ַאּבָ ִליל ו''ָוא, ִרּבִ ְּדָיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא' ו, ֶּאָלא. 'ו' א' ו ֲאַמאי ּכָ ָמה , ּ ּכְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(ְדַאּתְ ָאֵמר  א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ָסִתים ' א. ּ

ְלָייא ַגִויה ְוָלא ִאְתּגַ ּּבְ יב, ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ י )בראשית כב(, ּ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ',  ְנֻאם ְיָי)א''ל ע''ק( ּבִ
ִתיבּבְ ך ּכְ ְתָרָאה, ְוָלא ִאְקֵרי, ְִגין ּכָ ָלָלא ְדַקְדָמָאה, ּבַ ְתָרָאה. ּּכְ א ''נ(ָהא אֹוִקיְמָנא , ּבַ

ְּדִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ָדא ְיסֹוד)בתראה' קדמאה ו' בתראה כללא דו ּ ּ ּ ּוְכָלָלא ִדיֵליה, ּּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָדא ִליָלן ַאְתָוון ָדא ּבְ א ְוִסיוָמאֵרי, ו''ָוא, ּּכְ ּׁשָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

ֵרין ַאְתָוון ִאיּנון, ְוָתאָנא ְווָנא ָוא, ּּתְ ַהאי ּגַ ְוַאף ַעל . ּן אוף ָהִכי''ּנו, ּו ַדֲאֵמיָנא''ּכְ
ב ְדאוְקמוָה ִמָלה ּּגַ ּ ּ א''ּנו, ּ פוָפה' נ: ּן ָהִכי ִמְתָפְרׁשָ ּוְסִמיָכא ָלה ו. ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ּּכְ ּ ,'

יה, ִּאיהו ְיסֹודְּד ְרָכא ִמּנֵ ִגין ְלִאְתּבָ ְּפׁשוָטה' ן. ּּבְ טוָתא ְדִתְפֶאֶרת, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִליָלן ַאְתָוון ָדא, ּכְ ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ יָמא. ּ ַּאְנפֹוי ִמּנו' ֲּאַמאי ַאְהָדר ו, ְוִאי ּתֵ פוָפה''ּ , ּן ּכְ

י ן ְּוַאְהָדר ַאְנפֹוי ְלַגּבֵ א. ּוָטהְּפׁש' ּ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ַּאְהָדר ַאְנפֹוי ָלֳקְבֵליה , ּ ּּ
א   .ְּדַמְלּכָ

ַגָויה ָאת ָאֳחָרא''ֵמ, ְוָתאָנא ִליל ּבְ ּם ָלא ּכָ ְּפתוָחה' ּ ֶאָלא מ)בגין(, ּ ' מ. ְּסתוָמה' ם, ּ
ְּפתוָחה ה: ּ ר ִעּמָ ד ְדַכר ִאְתַחּבָ ְּדהוא ּכַ ּ ּ ְּדָהא ְסִתיִמין ֲאְרָחָהא ְוַאף . איֹוְבָל: ְּסתוָמה' ם. ּ

ִטין ְלִזְמִנין ב ְדִמְתַפׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַעל ּגַ ן )שיר השירים ד(ְוִאית ְדַמְתֵני ְבַהאי ּכְ  ּגַ
ל ָנעול ַמְעָין ָחתום ָּנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה ּגַ ּ ּּ.  

י ִיְצָחק ר ְל, ָאַמר ִרּבִ א ַאְדּכַ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ֵמיהּ ִגין ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּהו ְלִיׂשְ ּ ,
ִתיב)כדין(, ְוָאַהְדַרת ַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרָהא ֹבאֹו ,  ּכְ ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ

ּקֶֹדׁש ֲהָנא. ְּלַכֵפר ּבַ ך ּכַ א, ְּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדָעאל ְלַיֲחָדא ׁשְ ׁשַ ּּבְ א, ּ קוְדׁשָ ּוְלַכְפָרא ּבְ ּּ ,
ַמְטרֹוִניָתאְלַז א ּבְ ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו. ְּווָגא ְלַמְלּכָ ִתיב ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ   .'ּכְ

אָנא י ְיהוָדה ָאַמר, ּתָ ָעְלָמא, ִּרּבִ ָלָמא ּבְ ַער ׁשְ ֲהָנא ִאּתְ א, ּכַ ְוַתְנָיא . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ
א ַחד ַדְרּגָ ַּאְסֵחי ּגוֵפיה, ָעאל ּבְ א ָאֳחָרא ַאְסֵחי ּגוֵפיה, אָּנִפיק ֵמַהאי ַדְרּגָ. ּ ְּלַדְרּגָ ּ .

ַהאי וְבַהאי ָלָמא ּבְ ֲחָדא, ִּקֵדׁש ְידֹוי, ָּאִחיד ׁשְ ְרָכאן ּכַ ֵעי ְלַאֲחָזָאה . ּוִמְתּבָ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ
ּוָבֵעי ְלַאֲחָזָאה ְלבוׁשֹוי, עֹוָבָדא ָוון, ּ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדִיְתּכַ ׁש ּכְ ְּדִיְתַלּבָ ּ ּ ֵּדר ַּעד ִדיַס, ּ

ָמה ְדִאְצְטִריך ְּכָֹלא ּכְ ּ ֵאי, ּ ְרכון ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּוִיְתּבָ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ אָנא ִרּבִ ְגִליפֹוי'' יֹו)'ד(ָּפַתח , ּתָ ִסְטִרין, ד ּבִ יֹו, ַאְתָוון ּבְ ָרן ּבְ . ד''ִאְתַקּשְׁ

יֹו'' יֹו)ו''לוי(. ד''ד ָאִזיל ְליֹו''יֹו י בה, ו''יד ָאִזיל ְלָו''יֹו. ד''ד ָסִליק ּבְ ׁשֵ ּנְ ּוְמַכִוון . 'ִמְתּכַ ּ
א ר ה, ַּדְעּתָ ָוא' ִאְתַחּבָ   .ו''ּבְ
ְרעֹוי ' ה ְכִסיִסין)א בתרעוי''ס(ִּעָלָאה ָאִחיד ּתַ ִגלוֵפי ּתַ ּ ּבְ ְנִהירו ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש , ּ ַּאֲחָדא ּבִ

ְבִעין ַאְכַסְדִרין ְסִתיִמין ין ִז', ָסִליק ה. ְמָאה ְוׁשִ ְרִעין ַקְייִמין ' ָלן, ְמִניןְּוִאְתַעָטר ַחְמׁשִ ּתַ
ִעְטרֹוי, ְּדַקְייִמין ָלף ּבְ ד ִאְתּגְ א, ּכַ ַּנֲהִרין ַאְנִפין ְדַמְלּכָ ט ְלע''ָוא, ּ ִליִפין''ּו ִאְתְפׁשָ   .ב ּגְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ע)'לו' ה, ד''א מתעטר ביו''נ(', ְלו' ְּמַעֵטר ה ְתִרין' ֶאֶלף ְוה'  ּבְ ַחד , ְמָאה ּכִ ְּדִמְתַעְטָרן ּבְ ּ
ְתָר ֲעָטָרה)שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, אּכִ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו,  ּבַ ּׁשֶ ין' ו. ּ ְתֵרין ֵריׁשִ , ּבִ

א ִליָפא ֵריׁשָ א ְדּגוְלְגָלָתא ּגְ ֵּריׁשָ א, ּקֹוָצא ַחד ְלֵעיָלא, ּ ָנִחית ' ְוי, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ
ִליָפא ְדִגלוִפין )ו''ו נחית לוא''א וא''ס(', ְלו ּ ּגְ ַוְייהוּּ ּגַ ּּבְ ְבִעין ַאְנִפין ְדִעְטִרין ֵמֵעיָלא , ּ ּׁשִ ּ ּ

א ִביִעין וַפְרִחין. ְלַתּתָ יה ָטאִסין ּגְ ּּבֵ ַחד, ָּדא ָסִליק, ּ ְלִפין ַחד ּבְ   .ְּוָדא ָנִחית ִמְתּגַ
ר י ה' ִאְתְקּשַׁ ו' ה', ּבְ ה' ו', ּבְ ָד)'בה' ו', בו' ו', בו' ה', בה' א ו''ס(. 'ּבְ ָמה , אּ ָדא ָאִחיד ּבְ ּכְ

ּתֹו ַוָיֹפזו ְזרֹוֵעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב)בראשית מט(, ְּדַאּתְ ָאֵמר ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ּ ַוּתֵ ּ ּ .
ַלע ִקּנֶך)במדבר כד(, ּוְכִתיב ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָ ֵאיָתן מֹוׁשָ ר . ָ ֵדין ִאְתְקּשַׁ ּ ּכָֹלא ַחד )א''ז ע''דף ס(ּכְ
ַחד ָדא, ּבְ ָחןַנֲה, ָדא ּבְ ְלהו, ִרין ַמְפּתְ ְּוַנֲהִרין ַאְנִפין ּכֻ ּ ְלהו ַנְפִלין ַעל ַאְנַפְייהו, ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּּ ּ ,

ּוִמְזַדְעְזָען ָמא ְיָקָרא ַמְלכוֵתיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ִריך ׁשְ ְּוַאְמֵרי ּבְ ּ ּ ְ.  
יה ְדַכֲהָנא ר ִעּמֵ ָּקָלא ִמְתַקּשָׁ ְייהו, ּ ְּוהוא ָאִתיב ְלַגּבַ ְטָהרו. ּ ְטָהרו ָלא . ְּוָאַמר ּתִ ּּתִ

א ֲהֵני ְוַעּמָ ַאר ּכַ א, ַאְמִרין ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ יה ַההוא ָקָלא, ּבַ ר ּבֵ ד ִאְתְקּשַׁ ּּכַ ּ.  
אָנא יב ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם', ִּמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי, ּתָ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ . 'ֲאַמאי ִלְפֵני ְיָי, ּ

ׁש'  ִלְפֵני ְיָי)ב''ע ע''שמות ק(, י ִיְצָחקֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ   .ַמּמָ
א ְדַיְרָחא ִסְפִרין ְפִתיִחין, ְּדַתְנָיא ֵּמֵריׁשָ ְּוַדְייֵני ַדָייִנין, ּ י ִדיִנין . ּ ּתֵ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבָ ּּבְ
ִדיָנא, ִאְתַמְסָרן ַפְתָחא ּבְ ָעה ְלַיְרָח, ְלִאּתְ ׁשְ ַּעד ַההוא יֹוָמא ְדִאְקֵרי ּתִ ַההוא יֹוָמא. אּ , ּּבְ

ְלהו ְלָמאֵרי ְדִדיָנא ַּסְלִקין ִדיִנין ּכֻ ּ ּּ ֵני ּכוְרְסָייא ִעָלָאה ְדַרֲחֵמי, ּ ּוְמַתּקְ ּ א, ּּ א ַקִדיׁשָ . ְּלַמְלּכָ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ָעאן ִיׂשְ ַההוא יֹוָמא ּבָ ֶחְדָווָתא ְלַקְדמות ָמאֵריהֹון, ּּבְ ְּלֶמְחֵדי ּבְ ין , ּ ְּדַזּמִ

א ְדַרֲחֵמי, ֳחָראְליֹוָמא ָא כוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּלֵמיַתב ָעַלְייהו ּבְ ּ ּ ָרנוָתא, ּ כוְרְסָייא ְדַווּתְ ּּבְ ּ ּ.  
יִחין ָקֵמיה ְּוָכל ִאיּנון ִסְפִרין ִדְפּתִ ּ ל ִאיּנון חֹוִבין, ּ ּוְכִתיִבין ָקֵמיה ּכָ ּ י לֹון, ּ , ּהוא ְמַזּכֵ

ְלהו י לֹון ְמּכֻ ּוַמְדּכֵ ְטָהרו' ּב ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָיֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּּ ' ִלְפֵני ְיָי. ּּתִ
ׁש ִּאיּנון ְדַאְמֵרי ְקָרא, ַמּמָ יר, ַעד ָהָכא ַאְמִרין, ּ ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאֳחָרא ְדִליָמא . ְוָלא ַיּתִ ּ

ְטָהרו א, ּּתִ ֲהָנא ַרּבָ ְּדָפַלח פוְלָחָנא, ֶּאָלא ּכַ פ, ּּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ּוֵמיהְּוָקׁשַ ְוַכד ֲהָוה , ּ
פוֵמיה ֵרך ּבְ ר וִמְתּבָ ִּאְתְקׁשַ ּ יה, ְּ ַּההוא ָקָלא ָנִחית וָבַטׁש ּבֵ ּ פוֵמיה , ּ ְּוִאְתְנִהיר ִמָלה ּבְ ּ ּ

ְטָהרו, ְּדַכֲהָנא ָּפַלח פוְלָחָנא. ְּואֹוֵמר ּתִ ּ ָארו, ּ ּתָ ל ִאיּנון ִעָלִאין ְדִאׁשְ ְרִכין ּכָ ּוִמְתּבָ ּ ּ ּּ.  
ּ ּגוֵפיהּוְלָבַתר ַאְסֵחי א, ְּוִקֵדׁש ְידֹוי, ּ פוְלָחָנא ָאֳחָרא ַקִדיׁשָ ְּלַאֲעָלא ּבְ ָוון . ּ ַּעד ְדִיְתּכַ ּ

א ִמּכָֹלא, ְּלֵמיַעל ַלֲאַתר ָאֳחָרא ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ּׁשוִרין ָסֲחִרין ֵליה' ג. ּ ֲהֵני ָאחֹוי, ּ , ּכַ
ְלהו, ְוֵליָוֵאי א ּכֻ ָאר ַעּמָ ל ׁשְ ּוִמּכָ ְצלֹוָתא ְוִקְטָרא  ַז)ברכאן קמיה(. ּּ ְּקִפין ְיִדין ָעֵליה ּבִ

ַרְגֵליה ְּדַדֲהָבא ַזְקָפא ּבְ ִקיוַמְייהו, ְּפִסיָען' ָנִטיל ג. ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ּ ּּ ְוָלא ַנְטִלין , ּ
ְתֵריה    .)הוה אקטיר קטורת(ּּבַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

יה)רשימא בלבא(, ְּפִסיָען ָאֳחָרן' ָנִטיל ג ּ ַאְסַחר ְלדוְכּתֵ ים , ְּפִסיָען' גָנִטיל . ּ ַאְסּתִ
ר ְלֵעיָלא, ַעְייִנין ִרין, ָּעאל ַלֲאַתר ְדָעאל. ְּוִאְתְקׁשַ ְדֵפי ִדְכרוַבָייא ְמַזּמְ ַמע קֹול ּגַ ּׁשָ ּ ּ ּ ,

אן ְלֵעיָלא ְדִפין ְפִריׂשָ ן ּגַ ְּוָאִקיׁשָ ּ ְדַפְייהו , ֲהָוה ַאְקִטיר ְקטֹוֶרת. ּ ָכא קֹול ּגַ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ּ
ּוִבְלִחיׁשו ִאְת ָקןּ   .ַּדּבְ

ֲהָנא ָזֵכי ַכח, ִאי ּכַ ּתְ ֵחידו ִאׁשְ ְּדָהא ְלֵעיָלא ּבְ ֲעָתא ָנִפיק ַרֲעָוא , ּּ ַהִהיא ׁשַ ּאוף ָהָכא ּבְ
ָמא ֵמֵריִחין ְדטוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ִדְלֵעיָלא, ִּדְנהֹוָרא ּסְ ִּמְתּבַ ּ ּ ּ ָכל ַההוא , ּ ְּוַאְזָלא ּבְ

ְתֵרי נ, ֲאַתר ּוְקֵבי ְדחוָטֵמיהָאִעיל ֵריָחא ּבִ ּ ּ א, ּ ָבא ִלּבָ ֵדין ּכָֹלא הוא . ְוִאְתָייׁשְ ּּכְ ּ
ְלִחיׁשו ן, ּּבִ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ֶחְדָווָתא. ּוִפְטָרא ָלא ִאׁשְ ְרעוָתא ּבְ ְצלֹוָתא ּבִ ֲהָנא פוֵמיה ּבִ ָּפַתח ּכַ ּ ּ ּ ּ ,

ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּ.  
ַתר ְדִסֵיים ּּבָ ִמְלַקְד, ּ רוְבָייא ּכְ ַּזְקִפין ּכְ ְדַפְייהוּּ ִּמין ּגַ ִרין, ּ ֲהָנא . ּוְמַזּמְ ֵדין ָיַדע ּכַ ּכְ

ִּדְרעוָתא ֲהוֹו ְּוִעיָדן ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא, ּ ל ְצלֹוֵתיה, ּ א ַיְדִעין ְדִאְתַקּבֵ ְּוַעּמָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ינו)ישעיה א( ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ב ַל. ּ ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ֲּאחֹוֵריהְּוהוא ּתָ ּ .

ָאה חוָלֵקיה ְדַכֲהָנא ַּזּכָ ּ ַכח ַההוא יֹוָמא ְלֵעיָלא , ּ ּתְ ְּדָהא ַעל ְידֹוי ֵחידו ַעל ֵחידו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
א ִתיב, ְוַתּתָ ֲעָתא ּכְ ָכה לֹו)תהלים קמד(, ַעל ַהִהיא ׁשַ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְיָי, ּ ַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ' ַאׁשְ
ַעּנו ֶאת )ז''קרא טוי(. ֱאֹלָהיו ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּתְ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ת עֹוָלם ּבַ ּ ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ

י ִחָייא ָפַתח. 'ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוגֹו ִּרּבִ י )ישעיה כו(, ּ ִקְרּבִ ַלְיָלה ַאף רוִחי ּבְ י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ָּ

ֲחֶרָך ְוגֹו י ִאִויִתיך ּבַ. 'ֲּאׁשַ ַָנְפׁשִ ֵעי ֵליה. ַּלְיָלהּ ַלְיָלה ִמּבָ י ּבַ ַּנְפׁשִ י ִאִויִתיך, ּ ַָמאי ַנְפׁשִ ּ .
ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ ֵעי ֵליה, ּ ֲחֶרך ִמּבָ ְּיׁשַ אָנא. ָ ִריך הוא , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ְדֹכָלא ּרוָחא ְוַנְפׁשָ ּ י ְורוִחי ַאּנְ, ּ ָרֵאל ַאְמֵרי ַנְפׁשִ ָקא . ּתְְּוִיׂשְ ך ִאִויִתיך ְלַאְדּבְ ִגין ּכַ ָּבְ ְּ
ך ָחא ְרעוָתך, ְּבָ ּכְ ֲחֶרך ְלַאׁשְ ְַוֲאׁשַ ָּ.  

  ב''ז ע'' סדף
י יֹוֵסי ָאַמר ַעְרֵסיה, ִרּבִ ר ָנׁש ָנִאים ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ יה. ּ ַסְלָקא ְוַאְסִהיַדת , ָּנְפָקא ַנְפׁשֵ

ר ָנׁש ּבַ יה ּבְ ל ַמה ַדֲעַבד , ּּבֵ ָכל יֹוָמאַּעל ּכָ א. ּבְ י ִאִויִתיך , ּּגוָפא ָאַמר ְלַנְפׁשָ ַָנְפׁשִ ּ
ַלְיָלה ֲחֶרָך) ב''ז ע''דף ס(, ּּבַ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ ּ.  

י ִאִויִתיך ָָדָבר ַאֵחר ַנְפׁשִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּאְמָרה ּכְ י , ְּ ַנְפׁשִ
ַלְיָלה ִּאִויִתיך ּבַ ָ יֵני ֲעַמְמָיאּבְ, ּ ָגלוָתא ּבֵ ּעֹוד ַדֲאָנא ּבְ ָתא , ּ יׁשָ ל ּבִ י ִמּכָ א ''נ(ּוְמִניָעא ַנְפׁשִ

ֵני ֲעַמְמָיא)ורוינא נפשי מכל פיסתא ּ ְדקוְטָרא ּבְ י ִאִויִתיך, ּ ַָנְפׁשִ ִגין ְלָאָתָבא ְלַאְתִרי, ּ ַאף . ּבְ
ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ּרוִחי ּבְ לֹוַמר, ּ ב , ּכְ ִדין ְלָבַניַאף ַעל ּגַ ְעּבְ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ְעּבוָדא, ּ ָכל ׁשִ , ּּבְ

אי א ָלא ִאְתָעֵדי ִמּנַ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ַחר ָלך, ּ ִגין ְלִמׁשְ ד ִפּקוֶדיך, ְּבְ ָוְלֶמְעּבַ ּ ּּ.  
י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא, ִרּבִ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ָּאְמרו ִיׂשְ ּ י, ְּ י ּבִ עֹוד ְדַנְפׁשִ , ּּבְ

ַלְיָלהִּאִויִת ּיך ּבַ ַלְיָלה. ָ ֲעָתא, ַּמאי ַטֲעָמא ּבַ ַהאי ׁשַ ִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ּבְ ֶּאָלא ּבְ ְִאְצְטִריך , ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ְְלַחְמָדא ָלך ֲחֶרָך. ּ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ א, ּ י רוָחא ַקִדיׁשָ ַער ּבִ ד ִאּתְ ּּכַ ֲחֶרָך , ּ ֲּאׁשַ
ד ְרעוָתך ִאְתָערוָתא ְלֶמְעּבַ ְּבְ ּ ּ.  

ֲא י ּכַ ַאְרָעאּכִ ָפט ָנִחית ּבְ ִזְמָנא ְדִמׁשְ ָפֶטיך ָלָאֶרץ ּבְ ר ִמׁשְ ּׁשֶ ּּ ָמא ָעְלָמא, ָ ֵדין , ְלַבׂשְ ּכְ
ל ִדיָנא ְדֶצֶדק. ֶּצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי ֵתֵבל לֹוַמר ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ּּכְ ֵצי ָעְלָמא , ּ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ

יה ֲא, ֵּאיָמַתי ֶצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי ֵתֵבל. ִּמּנֵ ָפֶטיך ָלָאֶרץּכַ ר ִמׁשְ ָׁשֶ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ , ַּרּבִ
ַלְיָלה י ִאִויִתיך ּבַ ַּנְפׁשִ ָ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחֶרָך. ָּדא ּכְ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ א , ּ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -ּ

 ] בשנה242יום [סדר הלימוד ליום ו סיון 
ַההוא ִזְמָנא, אָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנרעיא מהימנא  ִּאֵלין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאֵרי ָחְכְמָתא , ּּבְ

ָלה, ִּעָלָאה ֲעָתא ְדִחיַקת לֹון, ָּמאֵרי ָרֵזי תֹוָרה, ָמאֵרי ַקּבָ ַאָיל ַתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי . ּׁשַ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר ּכְ ּ ּ ּ
י ׁשְ, ָמִים ְּדִאיּנון ֲאִפיֵקי ַמִים ְדאֹוַרְייָתא ְלַגּבֵ ּ ֶּאָלא ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוֵלית תֹוָרה. ִּכיְנָתאּ ּּ ּ ִּדיהֹון . ּ

ַעְניוָתא, ִּאֵלין ֲאִפיֵקי ַמִים יגֹוָנא ּבְ ַצֲעָרא ּבִ ּּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲחָבִלים ִציִרין ְדיֹוֵלָדה, ּ ּּ ִכיְנָתא, ּ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ,
ה ְּדִאְתַמר ּבָ ּוְבִאיּנון ֲחָבִלים. ָךּ ְוָתֵגל יֹוַלְדֶת)משלי כג(, ּּ ַצֲעָרא ִדְלהֹון, ּ ְּתֵהא ּבְ ּ ּ.  

הֹון ּוְבִאיּנון ֲחָבִלים ְדַצְווַחת ּבְ ּ ּ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין ִדְלֵעיָלא, ּ ִּאְתָעַרת ׁשִ ּ ַּעד ְדִיְתַער קֹול ִדיָלה ַעד , ּ ּ ּּ
ּוִמַיד , ה''ְיהֹוָ ְּדִאיּנון, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות'  קֹול ְיָי)תהלים כט(ּ תולֹות ַאֲחֶריָה )תהלים מה(,  ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ּ ּבְ

יֹוֵלָדה ַמָמׁש, ֵרעֹוֶתיָה ְלהֹון ִיהֹון לֹון ִחיל ּכַ ּּכֻ ּ ַדֲחִקין, ּ ֲעָתא, ּבְ יִכין ְדִיֶצר ָהָרע, ְּדַדֲחָקא לֹון ׁשַ ַכָמה ְנׁשִ ּּבְ ּּ ,
ַכָמה ַדֲחִקין יך לֹון ּבְ ְּדִחְוָיא ְדָנׁשִ ּ ּּ ְ.  

ַההוא ִזְמָנ יָחאּּבְ ּא ִאְתַפְתַחת ְלאֹוָלָדא ְמׁשִ ִגין ֲחָבִלים ְודֹוֲחִקים ְדַצִדיִקים, ּ ּּבְ ּוָמאֵרי ִמדֹות, ּּ ּוָמאֵרי , ּ
י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים, ָמאֵרי ֶחֶסד, ָמאֵרי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ָמאֵרי ּבֹוֶשת ַוֲעָנָוה, ָּרִזין ְדאֹוַרְייָתא י , ַאְנׁשֵ ַאְנׁשֵ

ֲעָתא, ּי ָבַצעׂשֹוְנֵא, ֱאֶמת ְּוַהאי הוא ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּדַדֲחָקא לֹון ׁשַ ּ ּ א, ּ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ּדֹור ׁשֶ ּ ,
י ַחִיל ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ָלִעיר ְוָלא ְיחֹוָננו ַּאְנׁשֵ ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָמֲאסו, ּ ּוְתִהי ָהֱאֶמת , ְּוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח, ּ ּ

ַּהֶגֶפן ִתֵתן ִפְרָיהְו, ֶּנְעֶדֶרת ּ ּ יֹוֶקר, ּ   .ְּוַהַיִין ּבְ

ּוֵמִאיּנון ָקִלין ְדָיִהיַבת ּ ְבִעין, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ְבִעין ֵתיִבין ְדַיַעְנך ְיָי, ּ ָָלֳקֵבל ׁשִ ּ יֹום ָצָרה' ּ ִּאְתַפְתַחת , ּּבְ ּ
יִתין', ְּדִאיִהי ב, ַּרְחָמה ִליָלא ִמְתֵרין ּבֵ יִח' ְלאֹוָלָדא ב, ּּכְ ָהא, יןְמׁשִ ְרּכָ ין ּבִ ה ּבֵ ְּדִאיהו , ְּוָאִעיַלת ֵריׁשָ ּ

א ִדיָלה ֵּריׁשָ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּ ִּמַתָמן אֹוִליַדת ְתֵרין . ְּתֵרין ְנִביִאים, ֶּנַצח ְוהֹוד, ְּתֵרין ׁשֹוָקָהא. ּ ּ ּ
יִחין ַהִהיא ִזְמָנא ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹות. ְמׁשִ ר ָנָחׁש ֵמָע, ּּבְ   )כ רעיא מהימנא''ע(ְלָמא ִיְתַעּבָ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדִרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ַפְלּגו ֵליְלָיא, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְלִמְלֵעי , ָּקם ִרּבִ
אֹוַרְייָתא יה. ּבְ א ִעּמֵ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּקמו ִרּבִ ְמעֹון ְוָאַמר. ּ י ׁשִ  )תהלים מב(, ָּפַתח ִרּבִ

ַאָיל ּתַ י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהיםּּכְ ן ַנְפׁשִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה . ֲָערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ּ
ין, ַּחְבַרָייא ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ין ֵמֲאַתר, ַּקִדיׁשָ ָמִתין ַקִדיׁשִ אְּואֹוִרית לֹון ִנׁשְ ד ִפּקודֹוי, ּ ַקִדיׁשָ ִגין ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ,
אֹוַרְייָתא ָעא ּבְ ֲעׁשְ ּתַ אֹוַרְייָתא, ּוְלִאׁשְ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ָּלא ָדִחיל ִמּכָֹלא, ּ ּ .

יב י ְבָעְנִיי)תהלים קיט(, ִּדְכּתִ ֲעׁשוָעי ָאז ָאַבְדּתִ ּ לוֵלי ּתֹוָרְתך ׁשַ ָּ.  

  א''ח ע'' סדף
ֲעׁשוָעיַּמאן ִאיּנו ֲעׁשוִעים ִאְקֵרי. אֹוַרְייָתא. ּן ׁשַ ְּדאֹוַרְייָתא ׁשַ יב, ּ  )משלי ח(, ִּדְכּתִ

ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן. ָּוֶאְהֶיה ׁשַ ָעא , ּ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִּעם ַצִדיַקָייא ּבְ ְעׁשְ. ּּ ּתַ הו. ָעאַמאי ְלִאׁשְ ִגין ְלֶמְחֵדי ּבְ ּּבְ ִאין , ְּדָתֵניָנן. ּ ַזּכָ
ִּאיּנון ַצִדיַקָיא ּ הו, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ּ ְתַעּנַ ָגא ֵמַההוא ',  ָאז ּתִ ִגין ְלִאְתַעּנְ ּּבְ
ְקיו ְדַנֲחָלא ּׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ך)ישעיה נח(ּכְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְבָיכֹול. ָ ְוִהׁשְ א , ּכִ ּקוְדׁשָ

הו ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ ּּבְ ּ ְקיו ְדַנֲחָלא, ְ ֵּמַההוא ׁשַ ּ הו ַצִדיַקָייא, ּ ֵגי ּבְ ְּדִמְתַעּנְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ְעׁשְ ּתַ ָּאֵתי ְלִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ָעא , ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ְעׁשְ ּתַ ָזֵכי ְלִאׁשְ

ַּצִדיַקָייא) א''ח ע''דף ס(ִעם  ְקיו ְדַנֲחָלא, ּ ֵּמַההוא ׁשַ ּ ּ.  
אָנא ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּתָ ַאָיל ּתַ ָרֵאל, ּּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדא ּכְ תהלים (, ּכְ

ה)כב ּ ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ּ ָיא ִמ, ּתַ ּקְ ּתַ ְקיו ְדַמּבוֵעי ַוַדאי ְלִאׁשְ ּּשַׁ ּ ּ
ֲערֹוג. ַּעל ְיֵדי ְדַצִדיק, ְּדַנֲחָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ּתַ ם)שיר השירים ו(, ּכְ ן , ּ ַלֲערוֹגת ַהּבֹוׂשֶ ּכֵ

י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהים ָייא ִמָנך. ַָנְפׁשִ ּקְ ּתַ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּ.  
ַּמּבוָעא ַחד ְלֵעיָלא. ִּאיּנוןַּמּבוֵעי ַנֲחָלא ַמאן  יב, ּ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ן ְוגֹו קֹות ֶאת ַהּגָ ן ָנִגיד ְוָנִפיק. 'ְלַהׁשְ ּמָ א, ּוִמּתַ ְנּתָ ֵקי ּגִ ַּנְגִדין , ְּוָכל ִאיּנון ַנֲחִלין, ּוַמׁשְ

ְתֵרי ַמּבוִעין ין ּבִ ׁשִ ּנְ ְּוָנְפִקין וִמְתּכַ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֲאִפיֵקי ַמִים, ּון ֶנַצח ְוהֹודְּדִאְקר, ּ ּ ,
ַההוא ַדְרָגא ְדַצִדיק ּּבְ ּ א, ּ ְנּתָ ְקָיא ּגִ ּתַ ְּדִמֵניה ָנִגיד ְוָנִפיק וִמׁשְ ּ ך ַאָיל וְצִבי . ּ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

ְכֵחי ּתַ ֲחָדא ִמׁשְ   .ּ ֶצֶדק ְוַצִדיק)א איל וצבי אקרון עטרת ויסוד''נ(, ּכַ
אָנא ִתיב, ּתָ ִתיב ָחֵסר, ַּאָילֹות, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות'  קֹול ְיָי)תהלים כט( ּכְ ָּדא , ַּאֶיַלת ּכְ

ֶדה  ַפְלגות ֵליְלָיא, ְּדַתְנָיא, )דבר אחר אילות השדה(. )א דא אילת דשחר''נ(ַאְילֹות ַהּשָׂ , ּּבְ
ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִריך הוא ָעאל ְלִגְנּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָּעא ִעם ַצִדיַקָייאְּ ַהאי , ּ

א, קֹול ָנִפיק יָרא ַקִדיׁשָ א ְדַסֲחָרֵני ּכוְרְסָייא ַיּקִ ל ִאיּנון ַאַיְלּתָ ְּוָכִאיב ּכָ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּּ
ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג(, ִדְכִתיב ים ּגִ ּשִׁ ָּדָבר ַאֵחר ְיחֹוֵלל ַאָילֹות. ּ ׁשִ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ִריַח) כואיוב(ָאֵמר  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  חֹוְלָלה ָידֹו ָנָחׁש ּבָ  )שמואל א יב(. ַּוֶיחׂשֹוף ְיָערֹות ּכְ

ַיְעַרת ַהְדָבׁש י)שיר השירים ה(ּוְכִתיב , ּּבְ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ א , ּ ָאַכְלּתִ ִאּמָ ְּוַיְנָקא ְלהו ּכְ
  .ְּדָיְנָקא ִלְבִנין

א י ַאּבָ ֲחֶרָך)ישעיה כו(, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַלְיָלה ַאף רוִחי ּבְ י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ּ ּּ ָ ,
ֵעי ֵליה ַלְיָלה ִמּבָ י ּבַ ַּנְפׁשִ ֲחֶרָך. ּ ֵעי ֵליה, ֲּאׁשַ ֲחֶרך ִמּבָ ְּיׁשַ ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה. ָ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )ג''בראשית כ( ל ָחי )איוב יב( ּכְ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ר ִאיׁש ֲאׁשֶ ׂשַ ל ּבְ   .ְּורוַח ּכָ
מֹוָדע  ּתְ א ְורוָחא ִאׁשְ א ֲחֵזי ַנְפׁשָ ֲחָדא ְלָעְלִמין)א אשתתפי''ס( )א אשתעי''ס(ּּתָ ָנא .  ּכַ ּתָ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ֵליָמָתא ְדָבֵעי ּבַ ּפוְלָחָנא ׁשְ ּ ּ ְּ ּ יָנן , ּ ָמה ְדַתּנִ  )דברים ו(ּּכְ
ׁש. 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ָיְוָאַהְבּתָ ֶאת ְי ִריך הוא ְרִחימוָתא ְדֶנֶפׁש ַמּמָ א ּבְ ְּדַיְרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ֵליָמָתא ְּוָדא הוא ְרִחימוָתא ׁשְ יה ְורוֵחיה, ּ ְּרִחימוָתא ְדַנְפׁשֵ ּ ּ ּ קו ִאֵלין . ּ ָמה ְדִאְתְדּבָ ּּכְ ּ ּ ּ
גוָפא ך ִי)א כדין''ס(. ְּוגוָפא ָרִחים לֹון, ּּבְ ִריך ְ ּכַ א ּבְ ר ָנׁש ְלַרֲחָמא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְְתָדָבק ּבַ ּ ּ ּּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]39דף [ -ּ

יה ְורוֵחיה, ּהוא ְּרִחימוָתא ְדַנְפׁשֵ ּ ּ ּ יה, ּ ָקא ּבֵ י ִאִויִתיך . ְּלַאְדּבְ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַנְפׁשִ ּ ּ
ַלְיָלה  ׁש)כלומר(ּּבַ י ַמּמָ   . ַנְפׁשִ

ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ ָקא ּבָ, ּ ְרִחימוָתא ַסִגיָאהִּאְתַדּבְ ּך ּבִ ַלְיָלה, ְ ר ָנׁש . ּּבַ ְּדָבֵעי ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ֵּמְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָכל ֵליְלָיא, ְּ פוְלָחֵניה, ְלֵמיָקם ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ַעד , ּ

ך ָעֵליה חוָטא ְדֶחֶסד, ְּדִיְתַער ַצְפָרא ְּוִיְתְמׁשַ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה , ְּדַתְנָיא. ְ ַּזּכָ ר ָנׁש ּ ְּדַההוא ּבַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּדְרִחימוָתא ָדא ָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵאי ְקׁשֹוט ִדְמַרֲחִמין ֵליה , ּ ְּוָהֵני ַזּכָ ּ

ִריך הוא ָהִכי א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ִגיֵניהֹון, ּ ין , ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ִזיִרין ָקׁשִ ל ּגְ ְלִטין ַעל ּכָ ְוׁשַ
ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ   )בגין דיתקיים עלמא בגיניהון( )א היא''נ(. אּ

אָנא יה ְלֵעיָלא, ּתָ רוֵחיה ְוַנְפׁשֵ ָאה ְדִאְתַדָבק ּבְ ַּההוא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ , ּבְ
ְדָקא ֵיאֹות ְרִחימוָתא ּכְ א. ּּבִ ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ִליט ּבְ ּׁשַ ְּוָכל ַמה ְדָגַזר ַעל ָעְלָמא ִאְתַקָיים, ּ ּ .

ֵּמֵאִלָיהו, ָלןְמָנא  יב. ּ ִנים '  ַחי ְיָי)מלכים א יז(, ִּדְכּתִ י ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהּשָׁ ר ָעַמְדּתִ ֲאׁשֶ
י ִאם ְלִפי ְדָבִרי ָּהֵאֶלה ַטל וָמָטר ּכִ ּ ּ.  

  ב''ח ע'' סדף
א ֲחֵזי א, ּתָ ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ֲעָתא ְדַאְתָיין ִנׁשְ ׁשַ ּּבְ ֵאי ָעְלָמא ְּוִאיּנון ַזּכָ, ּ

א וַמְטרֹוִניָתא ְלּכָ ְלֵפי ְלהו ִמּמַ ְּמׁשַ ּ ֲעָתא ְדָנִחית, ְּזִעיִרין ִאיּנון, ּ ִּדְבַההוא ׁשַ ּ ַּקְייָמא , ּ
א ה, ָקֵמי ַמְלּכָ ָלא ּבָ ּכְ א ְלִאְסּתַ ּוְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ב , ּּכְ ֲעָתא ְדָנׁשַ ׁשַ ּּבְ

ִריך הוא רו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַמָיאְּ ָכל ֵחיָלא ְוֵחיָלא ִדׁשְ ָּחא ּבְ ְלהו ַחָייִלין ִאְתָעִבידו, ּ ּּכֻ ּּ ְוַקְייֵמי , ּ
ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ל ְצָבָאם)תהלים לג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ בו ַעד . ּ ְייהו ִאְתַעּכְ ּוִמּנַ ּ ּ

ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אָּאִחית ְלהו ְל) ב''ח ע''דף ס(ְּ   .ַתּתָ
ֵרי ָעְלָמא, ְוָתאָנא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּ בו ַעד , ְּ ְּוִאְתַעּכָ

ַאְרָעא א, ְּדָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲחָתא לֹון ּבְ ִליטו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאֵלין ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
י ְלָפָניו' ַחי ְיָי ר ָעַמְדּתִ ִתיב, ֲאׁשֶ ר ֲאִני עֹוֵמד ָלא ּכְ י, ֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתִ ְלָבַתר . ֶּאָלא ֲאׁשֶ

ְּוָסִליק ְלִאָדֵריה, ַּאְהָדר ְלַאְתֵריה ְּוִאיּנון ָאֳחָרִנין ָלא ַסְלִקין ַעד ִדימותון, ּ ּ ּ ִגין ְדָלא . ּּ ּּבְ
ִאיּנון ָאֳחָרִנין ַּקְיימו קֹוֶדם ָלֵכן ּכְ ך ֵאִלָיהו ִאְת. ּ ּוְבִגין ּכַ ּּ ִליָחאְ ַמְלָאָכא , ָעִביד ׁשְ

א, ְּלֵעיָלא ָקן ַיִתיר ְלַמְלּכָ ְּוִאֵלין ְדִמְתַדּבְ ּ ּ.  
ין ִדְלֵעיָלא ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדָכל רוִחין ַקִדיׁשִ ְחָנא ּבְ ּכַ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ִליחוָתא, ּ , ָּעְבִדין ׁשְ

ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ֵמֲאַתר ַחד ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָי. ּ ְּדִנׁשְ ּ ַחדּ ין ִדְכִליָלן ּבְ ֵרי ַדְרּגִ ּיא ִמּתְ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
יהֹון ַיִתיר, ַּסְלִקין ַיִתיר ן. ְּוָהִכי הוא, ְוַדְרּגֵ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַדֲהוֹו ְטִמיִרין ּתַ ַּנְחּתו וְסִליקו , ּ ּ ּ

ַחֵייהֹון יה ִמיָתה, ּּבְ ַכח ּבֵ ּתְ גֹון ֲחנֹוך ְדָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּא ִמָלה ָדאְוָהא אֹוִקיְמָנ. ְ ֲחנֹוך , ּ ְּבַ

ְּוֵאִלָיהו ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ין  ִרין ַוֲחֵמׁש ֶאֶלף ַדְרּגִ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא)לצדיקייא(ְּוָתאָנא ְמָאה ְוֶעׂשְ ּ ְלִנׁשְ ּ ְּסִליקו , ּ
ְרעוָתא ֵרי ָעְלָמא, ּּבִ ָעְלָמא ֵדין, ַעד ָלא ִאְתּבְ ָנא ְלהו ּבְ ִריך הוא ְמַזּמְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ָכ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְּוַסְלִקין ְוָטאִסין ָעְלָמא, ּל ָדָרא ְוָדָראּבְ ֵרי ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ ּ א , ּ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ
הו א ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ְלַחְדּתָ ּּבְ ּ ּ ִתיב, ְ ים )ישעיה סו(, ָּעַלְייהו ּכְ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ י ַכֲאׁשֶ  ּכִ

ה ְוגֹו ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם)ז''ויקרא ט(. 'ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ִגין , ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ָקָאַמר, ּ ּתְ ּבְ
ִאין א ַזּכָ א ַקִדיׁשָ ְכִחין ָקֵמי ַמְלּכָ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ א , ְּדִיׂשְ י קוְדׁשָ ִּויֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ יה, ְ ּוְלִאְתַדְבָקא ּבֵ ּ ֵפר ְלהו חֹוַבְייהו, ּ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ֵתי , ְּוַעל ָדא. ּּ ַּמאן ְדָאַכל ְוׁשָ
יָעָאה ְתׁשִ ָייא, ּבִ ּתְ ֵמיְכָלא וִמׁשְ יה ּבְ ָגא ַנְפׁשֵ ּוְמַעּנְ ּ א , ּ יָרָאה ִעּנוָיא ְדַנְפׁשָ ֲעׂשִ ַכח ּבַ ּתְ ִּאׁשְ ּ

ְתֵרין חוָלִקין יָרָאה, ּּבִ יָעָאה ַוֲעׂשִ ׁשִ י ּתְ ִאלו ִאְתַעּנֵ ַכח ּכְ ּתְ ְּוִאׁשְ : םֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכ. ּ
א, ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא ַהאי יֹוָמא, ּּגוָפא ְוַנְפׁשָ ָעא ּבְ ּנְ ְפָרא ַעל חֹוֵביהֹון, ּוְלִאְתּכַ   .ְּלִאְתּכַ

י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם אָנא ּכִ ּּתָ ּ יֹום ַהֶזה. ּ ֵעי ֵליה. ּּבַ ַּהיֹום ַהֶזה ִמּבָ ּ יֹום . ּ ֶּאָלא ּבַ
ַּהֶזה ַדְייָקא ְּדֵביה ִאְתְגֵלי , ּ אּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּלַכָפָרא ַעל חֹוֵביהֹון ְדֹכָלא, ַּעּתִ ּ ּ.  

ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ָּדָבר ַאֵחר ּתְ א ָפַתח ְוָאַמר. ּ י ַאּבָ ה )קהלת ט(, ִּרּבִ  ִעיר ְקַטּנָ
ה ְמָעט ְוגֹו ים ּבָ ה', ַּוֲאָנׁשִ ָּהא אוְקמוָה, ִעיר ְקַטּנָ ה. ּ ָמה ְדַאּתְ ָא, ֲאָבל ִעיר ְקַטּנָ , ֵמרּכְ

ית חֹומֹות ַוֵחיל ְוגֹו)ישעיה כו( ּ ִעיר ָעז ָלנו ְיׁשוָעה ָיׁשִ יב . 'ּ ִעיר)הושע יא(ּוְכּתִ .  ְוֹלא ָאֹבא ּבְ
ה ְתָרָאה ִמּכָֹלא, ְזֵעיָרא ִהיא, ִעיר ְקַטּנָ ְּדִהיא ּבַ ָאה ִמֹכָלא, ּ ּתָ , ּׁשורֹוי ַרְבְרִבין, ּּתַ

יִפין ּקִ ין, ּתַ ה ְמָעט. ְקֵריִעיר ַהּקֶֹדׁש ִא, ַּקִדיׁשִ ים ּבָ אן ְלַסְלָקא , ַּוֲאָנׁשִ ְּזִעיִרין ִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּ
ְּלַגָווה ה, ּ ֵרי ּבָ ּוְלִמׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְמקֹום '  ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי)תהלים כד(ּכְ ּוִמי ָיקום ּבִ ּ

ה ְמָעט. 'ָקְדׁשֹו ְוגֹו ים ּבָ ְּוַעל ָדא ֲאָנׁשִ ּ.  
ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך דֹולּ ִריך הוא,  ּגָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה. ְּ ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ה, ּ ֵרי ּבָ ּוְלִמׁשְ ְוָסַבב , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּאֹוָתה ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי)זכריה ב(ּכְ ּוָבָנה . 'חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹו' ּ
דֹוִלים ְּדָבָנה ׁשורֹוי, ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ ִפיִרין ַרְבְרִב, ּ יִפין ֶיֱאָיאן ְוׁשַ ּקִ א מכל אבנין ''ס(ּין ּתַ

ין)יקירין ַגָווה, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי. ּ ַקִדיׁשִ א ַעִייל ּבְ ְּוָכל ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ִהיא , ּ
א ל ִעְטֵרי ְדַמְלּכָ ִליָלא ִמּכָ ְלחֹוָדָהא ּכְ ה ִמְתַעְט, ּּבִ א ּבָ ְּוָכל ִעְטֵרי ַמְלּכָ ך. ִריןּ ִגין ּכָ , ְּבְ

ִתיב ה ְמָעט ּכְ ים ּבָ   .ַּוֲאָנׁשִ
ן ְוָחָכם ּוָמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּ ְנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב)תהלים טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ .

ן ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ִמְסּכֵ נֹות ְלַפְרֹעה)שמות א(ּכְ ִעְטִרין ּתַ, ּ ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ יִפיןִּמְתַעָטר ּבְ , ּקִ
ִעְטֵרי אֹוַרְייָתא א, ּבְ ִעְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ַהאי ָחְכָמה, ְוָחָכם. ּ ה ּבְ ְּדָזֵכי ּבָ ּ .

פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ְוָחָכם ים ַיִתיר ִמּכָֹלא ְלַעְייָנא ּבְ ְּדהוא ַחּכִ ּ ּ ּ ּּ ה, ּ י ּבָ ִגין ְלִמְזּכֵ , ּּבְ
ה ּוְלַאֲעָלא ּבָ ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה. ּ ָחְכָמתֹו, ּ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ּוִמַלט. ּּ מֹו : ּ שמואל א (ּכְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -ּ

א ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאָחי)כ ְלָטה ּנָ ה)בראשית יט(,  ִאּמָ ּמָ ְלָטה ָנא ׁשָ ּאוף ָהָכא וִמַלט הוא .  ִאּמָ ּ ּּ
ָחְכָמתֹו   .ֶאת ָהִעיר ּבְ

  א''ט ע'' סדף
ְס ן ַההואְוָאָדם ֹלא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְוָאָדם ָלא ָזַכר, ּּכֵ ְּלֶמְעּבַ ּ ,

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ֹכָלא, ְּלִאׁשְ ר ּבְ ָנא ְדִאְתַחּבָ ַבר ִמְסּכְ ַההוא ּגְ ּּכְ ּ ִגין ) א''ט ע''דף ס(, ּ ּבְ
ה י ּבָ בוָרה)קהלת ט(. ְּלִמְזּכֵ י ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמּגְ ַההוא ָעְלָמאְּדָהא. ּ ְוָאַמְרּתִ ָלא , ּ ּבְ

ֵאי ְקׁשֹוט, ָּיֲהִבין ְרׁשו ְלֵמיַעל ר ָהֵני ַזּכָ אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵלי, ּבַ ה ּבְ ְדֵלי ּבָ ּתַ ָּהֵני ְדִמׁשְ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ּוִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּלֵמיַעל ּבְ ּ.  

ן  ְסּכֵ ָמִעיםְוָחְכַמת ַהּמִ זוָיה וְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ּּבְ יה. ּ ִלין ּבֵ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ,
יה ָרא ּבֵ ָעאן ְלִאְתַחּבְ ּוְלָאִצית ְלִמלֹוי, ְּוָלא ּבָ ל ַמאן ְדָאִצית ְלִמלֹוי , ְּדָתָנא. ּ ּּכָ ּ

ַהאי ָעְלָמא, ְּדאֹוַרְייָתא ָאה הוא ּבְ יל ּת, ַּזּכָ ּוְכִאלו ַקּבִ יַניּּ ר ָנׁש . ֹוָרה ִמּסִ ל ּבַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ
ַמע ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא ֵעי ְלִמׁשְ ָּנֵמי ּבָ ּוַמאן ְדַאְרִכין אוְדֵניה ָלֳקְבֵליה. ּ ּ ּ ּ ָיִהיב ְיָקָרא , ּ

א א ַקִדיׁשָ ִתיב. ְוָיִהיב ְיָקָרא ְלאֹוַרְייָתא, ְּלַמְלּכָ ּ ַהיֹום ַהֶזה ִנְהֵי)דברים כז(, ָּעֵליה ּכְ יָת ּ
  .ֱָאֹלֶהיך' ְלָעם ַלְיָי
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ּיֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַאְזֵלי ַחְבַרָייא ִעּמֵ ּ ְמעֹון, ּ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ

ְלהו ִעָלֵאי ין ּכֻ ֲּחֵמיָנא ִאֵלין ַעּמִ ּ ְלהו, ּּ ֵאי ִמּכֻ ּתָ ָרֵאל ּתַ ְּוִיׂשְ א . ַמאי ַטֲעָמא, ּ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ
ַדר ַמְט הַאׁשְ ַאְתָרָהא , ּרֹוִניָתא ִמיּנֵ הו ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. )כלומר שפחה(ְּוָאִעיל ַאּמָ משלי (, ּכְ

ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו)ל ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך ְוגֹו. ' ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ ה. 'ְּתַ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ . ְּוׁשִ
ְפָחה ְתָרא נוְכָרָאה. ַמאן ׁשִ ִמְצַרִיםְּדָקַט, ִּהיא ּכִ ִריך הוא ּבוְכָרא ִדְלהֹון ּבְ א ּבְ ּל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

ר ַאַחר ָהֵרָחִים)שמות יא(ִּדְכִתיב  ְפָחה ֲאׁשֶ כֹור ַהּשִׁ ַאַחר ָהֵרָחִים ֲהַות ָיְתָבא .  ַעד ּבְ
ַקְדִמיָתא א, ּבְ ּתָ ה, ְוַהׁשְ ִביְרּתָ יַרׁש ּגְ ְפָחה ּתִ   .ַּהאי ׁשִ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָכה ַרּבִ ָלא ַמְטרֹוִניָתא, ּבָ א ּבְ א, ַמְלּכָ א . ָלא ִאְקֵרי ַמְלּכָ ַמְלּכָ
הו ְדַמְטרֹוִניָתא ֲאּמָ ְפָחה ּבְ ׁשִ ְּדִאְתַדָבק ּבְ ּ ּ ָּאן הוא ְיָקָרא ִדיֵליה, ּ ּ ָרא . ּ ּוְזִמיָנא ָקָלא ְלַבּשְׂ

ת ְי)זכריה ט(ְוֵליָמא , ְלַמְטרֹוִניָתא ת ִציֹון ָהִריִעי ּבַ יִלי ְמֹאד ּבַ ך ּ ּגִ ה ַמְלּכֵ ַל ם ִהּנֵ ְרוׁשָ ּ
ע הוא ָּיֹבא ָלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ּ לֹוַמר. ְ ע, ּכְ ַּצִדיק הוא נֹוׁשָ א , ּ ּתָ ִגין ְדֲהָוה ָרִכיב ַעד ַהׁשְ ּּבְ

ֲאַתר ְדָלאו ִדיֵליה ּּבַ ּ ֲאַתר נוְכָרָאה, ּ   .ְּוָיִניק ֵליה, ּּבַ
ִתיב ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ַקְדִמיָתא)דלא(ָעִני , ְּוַעל ָדא ּכְ , ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור,  ֲהָוה ּבְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּכְ ִאין ְדַעּמִ ּתָ ְתִרין ּתַ ִּאיּנון ּכִ א , ּ ְּדָקִטיל קוְדׁשָ ּ
ִמְצַרִים ִריך הוא ּבוְכָרא ִדְלהֹון ּבְ ּּבְ ּ ּ ֵהָמה)שמות יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ כֹור ּבְ ל ּבְ ,  ְוּכָ

ע הוא. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ְבָיכֹול ַצִדיק ְונֹוׁשָ יר ִמּכָֹלא, ּּכִ ּהוא ַוַדאי ַיּתִ ּ ִגין ְדַעד . ּ ּּבְ
ָלא ֶצֶדק אֵרי ַצִדיק ּבְ א ׁשָ ּתָ ֲחָדא. ַּהׁשְ א ְדִיְזַדְווגון ּכַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ע הוא, ּ ְּדָהא , ַּצִדיק ְונֹוׁשָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ִסְטָרא ָאֳחָרא אָנ. ָלא ָיִתיב ּבְ ם ַעל ֵלב ְוגֹו)ישעיה נז(, אּתָ ִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ',  ַהּצַ
ָיא ִדיק ָאָבד, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֵעי ֵליה, ַהּצַ ׁש. ַּמהו ָאָבד, ֶּנֱאַבד ִמּבָ , ֶּאָלא ָאָבד ַמּמָ

ֲאַתר ָאֳחָרא, ָאַבד ְלַמְטרֹוִניָתא. ּוַמאי ָאָבד ְפָחה, ְּוִאְתַדָבק ּבַ   .ְּדִאְקֵרי ׁשִ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ י ִיְצָחק ְלִרּבִ  )משלי י(ִּדְכִתיב , ָּהא ְדָתֵניָנן, ִּאי ִניָחא ָקֵמי ְדֹמר, ִרּבִ

ְבָעה ַקְייִמין ַקְייָמא ָעְלָמא, ַּמאן ְדָאַמר, ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּדַעל ׁשִ ּוַמאן ְדָאַמר. ּ ּ ,
ָבן ִמֵלי, ַּעל ַחד ַקְייָמא ָעְלָמא ֵּהיך ִמְתַייּשְׁ ּּכָֹלא ִמָלה ַחד הוא, ַּמר ֵליהָא. ְ ּ ' ְּדָהא ז, ּ

ִּאיּנון וְבהו ִאית ַחד ַקְייָמא ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ַהאי ִאְתַקְייָמא, ְּוַקְייֵמי ָעֵליה, ּ . ְּוָעְלָמא ּבְ
ְּוַכד ִאְתַקְייָמא ָעְלָמא ָעֵליה ְבָעה, ּ ְלהו ׁשִ ִאלו ִאְתַקָיים ַעל ּכֻ ּּכְ ּּ ִתי. ּּ ְּוַצִדיק , בְּוַעל ָדא ּכְ

ה ֲאַתר. ְיסֹוד עֹוָלם ַכּמָ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ּבְ
א, ְוָתאָנא ּתָ א ִדְלּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלָטָאה ּבְ ְפָחה ְזִמיָנא ְלׁשַ ַּהאי ׁשִ ּ ָמה ַדֲהַות , ּ ּּכְ

ַקְדִמיָתא ְלָטא ּבְ ה)ישעיה א(ִּדְכִתיב , ַמְטרֹוִניָתא ׁשַ ּתָ, ּ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ י ְוַהׁשְ ְפָחה ּכִ א ׁשִ
ֹכָלא ה ּבְ ִביְרּתָ ִּתיַרׁש ּגְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְלָאָתָבא ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרָהא , ְּ

ַקְדֵמיָתא אן הוא ֶחְדָווָתא, ּכְ ּוְכֵדין ִמּמַ א, ּ ְוֶחְדָווָתא , ֲּהִוי ֵאיָמא ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ
אֶּחְדָווָתא ְדַמ. ְּדַמְטרֹוִניָתא ְפָחה, ְלּכָ ִגין ְדֵיתוב ָלה ְוִיְתְפַרׁש ִמּשִׁ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ֲאֵמיָנא, ּ . ּכַ

א, ְּוֶחְדָווָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ַמְלּכָ ִגין ְדֵתיתוב ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּּבְ ּ ּ יִלי , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגִ
ת ִציֹון ְוגֹו   .'ְּמֹאד ּבַ

  ב''ט ע'' סדף
א ֲחֵזי ִתיב ְוָהְיָתה זֹ, ּתָ ת עֹוָלםּּכְ ֵעי ֵליה. את ָלֶכם ְלֻחּקַ . ַמאי ֹזאת, ְּוָהְיָתה ָלֶכם ִמּבָ

ת עֹוָלם, ָּהא ְדַאָמָרן ת עֹוָלם ִאְתְקֵרי. ְלֻחּקַ ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ֻחּקַ א, ּבְ ֵזַרה ְדַמְלּכָ , ּּגְ
ֲאַתר ָדא ל ִנמוסֹוי ּבַ ְּדַעִייל ּכָ ּ ים לֹון, ּּ ָמאן ְדָסִתים ּכָֹלא, ְוַאְסּתִ ּּכְ ַאְסקוָפא ֲחָדא, ּ . ּּבְ

ת עֹוָלם ַוַדאי)פ''ק( ַהאי ֹזאת .  ֻחּקַ ִניִזין ִדיֵליה) ב''ט ע''דף ס(ּבְ ל ּגְ ים ְוָחַקק ּכָ ָּרׁשִ ְוָכל , ּ
ְּטִמיִרין ִדיֵליה ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש)ז''ויקרא ט(. ּ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָעׂשֹור ַדְייָקא.  ּבַ ָמה , ּּבֶ ּכְ

ַע. ְּדאֹוִקיְמָנא ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכםּתְ ַמר ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַוַדאי, ּ . ְּוָהא ִאּתְ
ְלָיא ִמְלָתא א ּתַ ַנְפׁשָ ְּדָהא ּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ יָעָאה, ּ ׁשִ ִתָיה ִמּתְ ֲּאִכיָלה וׁשְ ַּיִתיר ִמיֹוָמא , ּ

ַגְווָנא ָאֳח. ָאֳחָרא ַמר ּבְ ב ְדַהאי ִמָלה ִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִפיר, ָראּ ְּוֹכָלא ׁשַ ְּוַהאי ְוַהאי ִמָלה , ּ
ַאְתֵריה, ֲחָדא   .ְּוָהִכי הוא, ְּוָכל ַחד ּבְ

ַהאי יֹוָמא, ְוָתאָנא ל ֵחידו, ּבְ ָרנוָתא ְדָעְלִמין, ְּוָכל ְנִהירו, ּּכָ ְּוָכל ַווּתְ ְלָיין , ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ
א ִעָלָאה ִאיּמָ ְּדָכל ַמּבוִעין ַנְגִדין ְוָנְפִק, ּּבְ ּ הּ ל ִאיּנון ּבוִציִנין. ּין ִמּנָ ּוְכֵדין ְנִהיִרין ּכָ ּ ּ ,

ֶחְדָווָתא ַסם ּכָֹלא, ְּוַנֲהִרין ִבְנִהירו ּבְ ַּעד ְדִמְתּבְ ָכחו . ּ ּתְ ל ִאיּנון ִדיִנין ִאׁשְ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ ּ
ְנִהירו ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְוִדיָנא ָלא ִאְתָעִביד, ּּבִ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]43דף [ -ּ

אָאַמר ִר י ַאּבָ ִּמן ּגוָפא ְדַמְתִניָתא, ָּהא אֹוִקים ָלה ֹמר, ּבִ ָרֵאל , ּ לו ִיׂשְ ָּלא ּגָ
ִריך הוא, ֵמַאְרָצם א ּבְ קוְדׁשָ ְפרו ּבְ ּכָ ַּעד ׁשֶ ּ יב. ְּ ָדִוד )שמואל ב כ(, ִּדְכּתִ ּ ֵאין ָלנו ֵחֶלק ּבְ

י ֶבן ִיׁשַ ַמר, ְוֹלא ַנֲחָלה ּבְ ַהאיְקָרא ַאֲחִריָנא ַאׁשְ. ְוָהא ִאּתְ ְחָנא ּבְ יב, ּכַ  )מלכים א יב(, ִּדְכּתִ
ְּרֵאה ֵביְתך ָדִוד ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ָ ית ָדִוד ִאְקֵרי, ּ יב, ּּבֵ ָמה ִדְכּתִ  )ישעיה ב(, ּּכְ

אֹור ְיָי ית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ּבְ ית ַיֲעֹקב. 'ּּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ ְפַאְר)ישעיה ס(ּכְ י ּ וֵבית ּתִ ּתִ
אֹור ְיָי. ֲאָפֵאר יב', ְּלכו ְוֵנְלָכה ּבְ ן)בראשית ב(, ִּדְכּתִ קֹות ֶאת ַהּגָ ,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

יה ִעם ַצִדיַקָייא ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ְּוָנַטע ַהאי ּגַ ּ ְרָיין, ּ ְּדֵביה ׁשַ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

 ] בשנה243יום [סדר הלימוד ליום ז סיון 
אָנא ִתיב, ּתָ פוִרים הוא ְוגֹוּכְ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּ ַאך ּבֶ ּ ּ ּ יֶתם ֶאת ' ְ ְוִעּנִ

ִביִעי ְוגֹו. ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ת עֹוָלם ּבַ יב. 'ּוְכִתיב ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ ַּאך ִדְכּתִ ַמאי , ְ
ֵעי ָהָכא יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם . ְּלִמעוָטא ָקא ַאְתָיא, ָּאַמר ֵליה. ָקא ּבָ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ְוִעּנִ ּ

ָעה ַלֹחֶדׁש ִתׁשְ ָעׂשֹור, ּבְ ֵעי ֵליה. ְָאַמר ְלָבַתר ַאך ּבֶ ַּאך ָעׂשֹור ִמּבָ ְלָיא , ְ ְּדֶבָעׂשֹור ּתַ
  .ִּמְלָתא

יֶכ)שמות יב(, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ּתֵ אֹור ִמּבָ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ּ ַאך ּבַ ְוָתֵניָנן , םְ
ַּאך ִחֵלק ֲאִכיַלת ָחֵמץ, ְ ר, ֶּחְציֹו ָאסור ּבַ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש. ְּוֶחְציֹו מוּתָ ְאוף ָהָכא ַאך ּבֶ ּ ,

ָלאָכה  ּמְ ֵּאיָמא ְדֶחְציֹו ָאסור ּבַ ר, )א באכילה''נ(ּ יֶתם . ְּוֶחְציֹו מוּתָ ְוִעּנִ ָּאַמר ֵליה אוף ָהָכא ּבִ ּ
ְלָיא ַכח ֶאָלא ִמַפְלּגות יֹוָמא וְלָהְלָאה,ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּתַ ּתְ ּ ְדָהא ִעּנוי ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ִפיר , ּ ְּוׁשַ

יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוִעּנִ ּהוא ַאך ִחֵלק ּבִ ְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ִרּבִ יֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְוגֹו)ויקרא טז(, ּכְ י ּבַ ֲּאַכֵפר ַעֵליֶכם . 'ּ ּכִ

ֵעי ֵליה ֶּאָלא ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם. ִּמּבָ ַהאי , ְלַאְכְלָלא יֹוְבָלא, ּ ָקָאה ּבְ ְּדָנִגיד ַמּבוֵעי ְלַאׁשְ ּ
ָקָאה ּכָֹלא, ְּלַאְרָוָאה ּכָֹלא, יֹוָמא ְלָכל ִעיָבר ּוְלַאׁשְ לֹוַמר, ְוָדא ֲעֵליֶכם. ּ ִגיֵניכֹון , ּכְ ּבְ

ַהאי יֹוָמא ָאה ְלכֹון ּבְ יב ִלְפֵני ְיָי, ְלַדּכְ ְטָהרו'ִּדְכּתִ לֹוט ָעַלְייכו ִדיָנא. ּ ּתִ ְּוָלא ִיׁשְ ּ.  
י ְיהוָדה ָרֵאל, ִּרּבִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ הו, ָּאַמר ַזּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּוָבֵעי , ְּ
ָאה ְלהו הו חֹוָבה, ְּלַדּכְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ֵני ֵהיָכֵליה, ּ ִגין ִדיהֹון ּבְ ּּבְ ִּוידורון , ּ ֵהיָכֵליהּ . ּּבְ

ִתיב ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ְוגֹו)יחזקאל לו(, ּ   .' ְוָזַרְקּתִ
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ים ְקָראִתיך ְיָי)תהלים קל(, ּ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ֵניָנן. 'ָ ׁשִ ֲעָתא , ּתָ ׁשַ ּבְ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ר ָנׁשּבָ, ְּ אֹוַרְייָתא, ָעא ְלִמְבֵרי ּבַ ָאְמָרה , ְַאְמִליך ּבְ
יה ר ָנׁש, ַּקּמֵ ְבֵעי ְלִמְבֵרי ַהאי ּבַ ך, ּתִ ין הוא ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ְַזּמִ ך, ּ ָזא ַקּמָ ין הוא ְלַאְרּגָ ְַזּמִ ּ .

עֹוָבדֹוי ֲעִביד ֵליה ּכְ ך, ִּאי ּתַ ּכֵ, ְָהא ָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ַקּמָ ל ׁשֶ ר ָנׁשּכָ . ּן ַההוא ּבַ
ָנא ִאְתָקִריָנא, ָּאַמר ֵליה ּ ֵאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים)שמות לד(, ְוִכי ְלַמּגָ ְ ּ ּ.  

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוַעד ָלא ּבָ ׁשוָבה, ְּ ָרא ּתְ ָּאַמר ָלה ִלְתׁשוָבה, ּּבָ ֲאָנא , ּ
ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ּבַ ְל ְמָנת ְדַכד ְיתובון ָלך ֵמחֹוֵביהֹוןַע, ּבָ ּ ּ ְּדֶתֱהִוי ְזִמיָנא , ּ

ק חֹוֵביהֹון ּבַ ּוְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ְלִמׁשְ ֵני . ּּ י ּבְ ׁשוָבה ְזִמיָנא ְלַגּבֵ ֲעָתא ּתְ ֲעָתא ְוׁשַ ּוְבָכל ׁשַ ּ
א ְייִבין ֵמחֹוַבְייהו, ָנׁשָ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ַבת ְל, ְּוַכד ּבְ ׁשוָבה ּתָ ִריך הואַּהאי ּתְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּגּבֵ ְּ ,

ְּוִכֵפר ַעל ּכָֹלא ְפָיין, ּ ְלהו, ְוִדיִנין ִאְתּכַ ָמן ּכֻ ּסְ ּוִמְתּבַ ּוַבר ָנׁש ִאְתָדֵכי ֵמחֹוֵביה, ּּ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -ּ

  א''ע'  עדף
ְדָקא ֲחֵזי ׁשוָבה ּכַ ַהאי ּתְ ֲעָתא ְדָעאל ּבְ ׁשַ ר ָנׁש ֵמחֹוֵביה ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתָדֵכי ּבַ ּ ּ י . ּ ִרּבִ

א ִעָלָאה, ְצָחק ָאַמרִי ְּדָתב ָקֵמי ַמְלּכָ א) א''ע' דף ע(ְּוַצֵלי , ּ ְּצלֹוָתא ֵמעוְמָקא ְדִלּבָ ֲהָדא , ּ
ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ ָהוא ִדְכִתיב ִמּמַ ּ'.  

א ָאַמר י ַאּבָ ים ְקָראִתיך ְיָי, ִרּבִ ֲעַמּקִ ִניז הוא ְלֵעיָלא', ִָמּמַ ֲּאַתר ּגָ ְּוהוא ַעִמיָקא , ּ
ּוֵמַהאי ָנְפִקין ַנֲחִלין וַמּבוִעין ְלָכל ִעיָבר, ּ ְדֵביָרא)ב''ג ע''ת סשמו( ּ ְּוַההוא ֲעִמיָקא , ּ

ׁשוָבה ַּדֲעִמיְקָתא ִאְקֵרי ּתְ ָאה ֵמחֹובֹוי. ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלָאָתָבא וְלִאְתַדּכְ ּ ַהאי עוְמָקא , ּ ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִּאְצְטִריך ְלִמְקֵרי ְלקוְדׁשָ ְּ ים ְקָראִתיך ְיָיֲהָדא, ְּ ֲעַמּקִ ָ הוא ִדְכִתיב ִמּמַ ּ'.  

אָנא ר ָנׁש ָחב ָקֵמי ָמאֵריה, ּתָ ֲעָתא ְדֲהָוה ּבַ ׁשַ ּּבְ ָחא, ּ ֵניה ַעל ַמְדּבְ , ְּוָקִריב ָקְרּבָ
ְּוַכֲהָנא ְמַכֵפר ָעֵליה עוֵתיה ָעֵליה, ּ ּוָבֵעי ּבָ ּ ּ ָמן, ִמְתָעִרין ַרֲחֵמי, ּ ּסְ ּוְתׁשו, ְוִדיִנין ִמְתּבַ ָבה ּ

ְרָכאן ַמּבוִעין ְדַנְגִדין ְוָנְפִקין, ָאִריק ּבִ ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ְלהו ּבוִציִנין ּכַ ְרִכין ּכֻ ּוִמְתּבָ ּ ּוַבר ָנׁש , ּּ
ִּאְתָדֵכי ֵמחֹוֵביה ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְתִרין, ְּ ר ּכִ ין ְלֵעיָלא, ַּאִפיק ֶעׂשֶ ִּעְטִרין ַקִדיׁשִ ּ ,
ה ְּדִאְתַעָטר ּבְ הו, ּוּ ׁש ּבְ ּוִמְתַלּבָ ְּוהוא ִאיּנון, ּ ְּוִאיּנון הוא, ּ ְלהֹוָבא ַדֲאִחיָדא , ּ ׁשַ ּּכְ

גוְמָרא ן ִפרוָדא, ּּבְ ּמָ ְּוֵלית ּתַ א, ָּלֳקֵביל ְדָנא. ּ ין ְלַתּתָ ְתִרין ְדָלא ַקִדיׁשִ ר ּכִ ִּאית ֶעׂשֶ ּ ,
זוֲהָמא ְדטוְפָרא ְדַחד ִעְטָרא ַקִד ְּוִאיּנון ֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ּ ּ אּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון . ְּדִאְקֵרי ָחְכָמה, יׁשָ ּ

  .ָחְכמֹות
ָרה ִזיֵני ָחְכמֹות ִאֵלין ַנְחּתו ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא ֲּעׂשְ ָאבו . ּ ְּוֻכְלהו ִאְסּתְ ּ  )א אשתאבו''ס(ּ
ִמְצַרִים ָעְלָמא, ּבְ ט ּבְ ר ֵמַחד ְדִאְתְפׁשַ ּּבַ י ִאיּנון, ּ ְּוֻכְלהו ִזיֵני ַחְרׁשֵ ּ ְּייהו ַיְדֵעי ּוִמּנַ, ּ

ין ֵני ָעְלָמא, ִמְצַרִים ַחְרׁשִ ל ּבְ ְייהו . ַעל ּכָ ַחְרׁשַ נוְפָייא ּבְ ד ּכְ ָעאן ְלֶמְעּבַ ְּוַכד ִמְצָרֵאי ּבָ ּ
ַאְרָעא, ְּוַדְבִחין ְדָבִחין, ֲּהוֹו ַנְפֵקי ְלַחְקָלא ְלטוֵרי ָרַמֵאי, ְלעֹוָבֵדיהֹון ין ּבְ , ְּוַעְבִדין ּגוּמִ

יןְּוַסֲחִרין ַההוא ּ ָדָמא סֹוֲחָרֵניה ְדָהֵני ּגוּמִ ּ ּ ין, ּ ַהְנהו ּגוּמִ ֵפי ּבְ ּנְ ָאר ָדָמא ִמְתּכַ ּוׁשְ ּ ּ ָרא , ּ ּוִבׂשְ
ִוין ָעַלְייהו ֵניהֹון. ּׁשָ ין, ּוַקְרִבין ָקְרּבְ יׁשִ ין , ְּלִאיּנון ִזיִנין ּבִ ׁשִ ּנְ ין ִמְתּכַ יׁשִ ְּוִאיּנון ִזיִנין ּבִ

ֲחָדא ַההוא טוָראּוִמְת, ּוִמְתָקְרִבין ּכַ ֲהַדְייהו ּבְ ַּפְייִסין ּבַ ּ ּ ּ ּ.  
ְעּבוֵדיהֹון ׁשִ ָרֵאל ַדֲהוֹו ּבְ ִּיׂשְ ְייהו, ָהוֹו ִמְתָקְרִבין ְלהֹון, ּ ְּואֹוְלפו ִמּנַ ַּוֲהוו ָטָעאן , ּ

ְתַרְייהו ה ֹלא ַתֲעׂשו ו, ּּבַ ם ּבָ ְבּתֶ ר ְיׁשַ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ יב ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ ּ ה ּ ְכַמֲעׂשֵ
ַנַען ְוגֹו ִעיִרים ְוגֹו', ֶאֶרץ ּכְ חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלּשְׂ ּוְכִתיב ְוֹלא ִיְזּבְ אָנא. 'ּ ֲעָתא , ּתָ ׁשַ ּבְ

י ַחְקָלא ּבֵ ֵני ַההוא ָדָמא, ַּדֲהוֹו ְמָקְרִבין ְלהֹון ַעל ּגַ ַּוֲהוו ְמַזּמְ ּ ַנְייהו, ּ ּוְמָקְרֵבי ָקְרּבְ ֲהוֹו , ּ
ֵפי ּכָ ּנְ יןִמְתּכַ יׁשִ ִעיִרים, ּל ִאיּנון ִזיִנין ּבִ ַגְווָנא ִדׂשְ ֲעָרא, ְוָחָמאן ְלהֹון ּכְ ְלהו ַמְלָיין ׂשַ ּּכֻ ּ ,

ְעָיין ּומֹוָדֵעי ְלהו ַמה ְדִאיּנון ּבַ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ הו)בראשית כז(, ִּיְצָחק ַמה ּכְ ׁש ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמּשֵׁ ּ ַוִיּגַ ּ ,
ַמָיא ְדָנִגיד ַעל ַאְרָעא, )א הכא לא אתער''ס(ָּדא ָלא ִאְתָעֵדי , רָאַמ ֶּאָלא ִמַטָלא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ .

י יֹוֵסי י ָהָאֶרץ, ָאַמר ִרּבִ ַמּנֵ ָרֵכיה, ּוִמׁשְ ֹכָלא ּבְ ּּבְ ִגין ְדָחָמא ֵליה . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ
ְעָרא ׂשַ ר ָדא, ּבְ י ָהָאֶרץ , ָּאַמר ְלֶמְעּבַ ַמּנֵ ְּוָלא זוֲהָמא ְדַאְרָעא, ְִאְצְטִריךּוִמׁשְ ְּדַהאי , ּ

ּזוֲהָמא הוא ְדַאְרָעא ּ ר ַהאי , ּ ָראן ִאְתַעּבָ ַמָיא וִמְגָדא ְדַאְרָעא ִמְתַחּבְ ְּוַכד ַטָלא ִדׁשְ ּ ּ ּּ ּ
  .ּזוֲהָמא

י ִחָייא ין ַהאי ה, ָּאַמר ִרּבִ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ְתִרין ּתַ ְתַרְייָתא ְדִאיּנון ּכִ ּּבַ ּ ּ ֲהָדא , ּואּ
ִתים)דברים יח(, ּהוא ִדְכִתיב יָרָאה ְדֹכָלא,  ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ְּוָדא הוא ֲעׁשִ ּ ּ ְּדַתְנָיא ָאַמר . ּ

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ יַעָייא ִאֵלין ִאיּנון ַמִזיִקין ְדָעְלָמא, ִּרּבִ ָתא ְדַרׁשִ ַּנְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ָעְלָמאִאי ָהִכי ַטב ְל, ָאַמר ִרּבִ ִדין ַמִזיִקין ּבְ ּהו ְלַחָייַבָיא ְדִאְתַעּבְ ּ ּּ ָּאן הוא , ּ
ם א ְדֵגיִהּנָ ַההוא ָעְלָמא. ּעֹוְנׁשָ א ִדְזִמיָנא ְלהו ּבְ יׁשָ ָּאן הוא ּבִ ּ ּ י ִחָייא. ּ ָהִכי , ָּאַמר ִרּבִ

ֵניָנן ֲעָתא ְד, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּתָ ׁשַ יַעָייא ּבְ ָתא ְדַרׁשִ ַּנְפׁשָ ָמה , ָנְפִקין ֵמָעְלָמאּּ ּכַ
ָלא ְלהו ֵני ְלַקּבְ ְרִדיֵני ִנמוִסין ִמְזַדּמְ ּּגַ ּ ּ יִהָנם, ּ ּוְלַאְעָלָאה ְלהו ְלּגֵ ְתַלת , ּ ְּוָעאִלין ְלהו ּבִ

ָכל יֹוָמא ם, ִּדיִנין ּבְ ֵגיִהּנָ הו. ּבַ ְּלָבַתר ִמְזַדְווֵגי ּבְ ּ ָעְלָמא, ּ אִטין ּבְ ּו ּוַמְטָען ְלה, ְוַאְזִלין ְוׁשָ
יַעָייא ְייהו, ְּלַרׁשִ ּמַ ׁשוָבה ִמּקַ ים ּתְ ְּלִאיּנון ְדָקא ַאְסּתִ ּ ּ יִהָנם. ּ ְייִבין ְלהו ְלּגֵ , ְּלָבַתר ּתַ
ן)א ואתדנון''נ(ְוִאְתָסאִבין  ּמָ ָכל יֹוָמא,  ּתַ   .ְְוַכך ּבְ

  ב''ע'  עדף
הו ְּלָבַתר ְדַאְזִלין ּבְ ָעְלָמא, ּ הו ּבְ אִטין ּבְ א , ִּקְבַרְייהוְּמַהְדִרין ְל, ְּוׁשָ ן ּתֹוַלְעּתָ ְוַחּמָ

ָלן ָעַלְייהו ָרא וִמְתַאּבְ ׂשְ ֵרי ּבִ ְּדגוָפא ְמַנּקְ ּ ּ ין ֲהוֹו ַאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי, ּ י , ְּוִאיּנון ַחְרׁשִ ְוַחְרׁשֵ
ְייהו ַחְרׁשַ יה ַחד ְצִפיָרא, ְּוַעְבִדין ַחד ַצְלָמא ְדַבר ָנׁש, ּּבְ ין ְלָבַתר ָעאִל. ְּוַדְבִחין ַקּמֵ
ַההוא ִקְבָרא, ְצִפיָרא) ב''ע' דף ע(ְּלַההוא  ִרין , ּּבְ ּבְ ּ ֵליה )א מדברין''ס(ְּוַההוא ַצְלָמא ְמּתַ

ע ִסְטִרין ע ִזיְווָיין ְדִקְבָרא, ְלַאְרּבַ ּוַמֲעִלין ֵליה ְלַאְרּבַ ּ ְייהו. ּ ַחְרׁשַ י ּבְ ֵדין ְמָחְרׁשֵ , ּּכְ
ּנוֵפי ֵפי ִאיּנון ּכִ ּנְ ּוִמְתּכַ ּ יןְוִאיּנ, ּ יׁשִ ָתא, ּון ִזיִנין ּבִ ִקְבָרא , ּוַמְייִתין ַהִהיא ַנְפׁשָ ְוָעאל ּבְ

ֲהַדְייהו ֵעי ּבַ ּתָ ּוִמׁשְ ּ.  
י ִיְצָחק ָעְלָמא ֵדין, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ְלהו , ּ ְּדָהא ּכֻ ּּ

ין א. ַּקִדיׁשִ ּּגוָפא ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ּ א.ּ א ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ּ ַנְפׁשָ א. ּ ּרוָחא ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ּ ְמָתא . ּ ִנׁשְ
ים ין ִאיּנון. ִּדְלהֹון ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ י ְיהוָדה. ּ ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּ ,

ִתיב  ְמָת, ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(ּכְ ּ ְדָאָדם ַקְדָמָאה )עלאה(א ָּדא ִהיא ִנׁשְ
א ֲחֵזי. )עלאה( ין ִאיּנון, ּתָ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ַחד, ּ ְּוִאְתְדָבקו ּכְ ָמה, ּרוַח, ֶנֶפׁש, ּ ְּוִעָלָאה . ְנׁשָ

ְייהו ָמה, ִּמּנַ   .ְנׁשָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

י יֹוֵסי א ִאית ֶנֶפׁש, ְּדָאַמר ִרּבִ ֵני ָנׁשָ ֻכְלהו ּבְ ּּבְ ֶפׁש, ּ ר . ְּוִאית ֶנֶפׁש ִעָלָאה ִמּנֶ ָזָכה ּבַ
ַהאי ֶנֶפׁש ְּדִאְקֵרי רוַח, ְּמִריִקין ָעֵליה ִעְטָרא ַחד, ָנׁש ּבְ  )ישעיה לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

רֹום ַּעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ִאְתָערוָתא ָאֳחָרא ִעָלָאה. ּ ר ָנׁש ּבְ ַער ּבַ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ּ ,
א ַקִדיׁשָ ִנמוֵסי ַמְלּכָ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ַההוא רוָחא. אּ יה ּבְ ר ָנׁש ּבֵ ָּזָכה ּבַ ּ ְּמַעְטִרין ֵליה , ּ ּ

א ִעָלָאה ִכְתָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ְּדָכִליל ּכָֹלא, ּ ָמה, ּ ַמת ֱאלֹוַה. ְּדִאְקֵרי ְנׁשָ ְּדִאְתְקֵרי ִנׁשְ ּ.  
ָרָזא ְדָרִזין א, ְּוָתאָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ גֹו ָרִזין ְדִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ יב, ַהאי ְקָרא. ּ קהלת (, ִּדְכּתִ

ָבר ֵמתו)ד ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ִתים, ּ ְוׁשַ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ יב ְוׁשַ יָון ִדְכּתִ ֲאַמאי , ּּכֵ
ָבר ֵמתו ּכְ ַהאי ָעְלָמא. ּׁשְ ָבר ֵמתו ּבְ ּכְ ֶּאָלא ׁשְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּּבְ   )ב''ד ע''בראשית רכ(. ּ

ִתיב ן ּכְ ָל, ְוַתּמָ ִריך הוא ְלַצִדיַקָייאּתְ א ּבְ ּת ָמדֹוִרין ֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ א דזכו אינון ''ס(ַחד , ְּ

אן ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא)צדיקייא דלא אישתציאו מהאי עלמא וכד אצטריך ּ ְלַנְפׁשָ ּ ּ ָלקו , ּ ְּדָלא ִאְסּתְ ּ
ַהאי ָעְלָמא, ֵמַהאי ָעְלָמא ִכיִחין ּבְ ְּוִאיּנון ַחִיין ַיְתִבין , ֲחִמיןְְוַכד ִאְצְטִריך ָעְלָמא ַר. ּוׁשְ ּ

ַצֲעָרא ִּאיּנון ְמָצלו ְצלֹוָתא ָעַלְייהו, ּבְ ּ ְּוַאְזִלין ומֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון ְדִמיִכין ְדֶחְברֹון, ּ ּ ּ ּּ ,
ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא, ּוִמְתָעִרין ן רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ְּוַעאִלין ְלּגַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ן ּבְ, ּ ׁשָ ִעְטִרין ִמְתַלּבְ
הו, ִּדְנהֹוָרא ְּוִאְתַייֲעטו ּבְ ֵזָרה, ּ ִריך הוא ָעִביד ְרעוָתא ִדְלהֹון, ְוַגְזִרין ּגְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

  .ְוָחס ַעל ָעְלָמא
ן ְדַצִדיַקָייא ְּוִאיּנון ַנְפׁשָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָנא ַעל ַחַיָיא, ִמׁשְ ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּלַאּגָ

ְלָקא ,ֶנֶפׁש ַהאי ָעְלָמא,  ֵמַהאי ָעְלָמא)א אשתצי''ס( ְוָדא ָלא ִאְסּתָ ִכיָחא ּבְ , ּוׁשְ
ָנא ַעל ָדָרא ָלא וְלִמְנַדע וְלַאּגָ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ְּוַהאי הוא ְדָאְמרו ַחְבַרָייא. ּ ּ ּ ְּדֵמֵתי ַיְדֵעי , ּ

ַצֲעָרא ְדָעְלָמא ַאְרָעא. ּּבְ א ְדַחָייִבין ִדי ּבְ ְּועֹוְנׁשָ ֶפׁש , ַּהאי הואּבְ, ּּ יב ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ִּדְכּתִ
יָה   .ַהִהיא ֵמַעּמֶ

ַאְרָעא ן ֵעֶדן ִדי ּבְ ְנָייָנא הוא ּגַ ּוָמדֹוָרא ּתִ ּ ִריך הוא ָמדֹוִרין . ּ א ּבְ יה ָעֵבד קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ְּ

יִרין ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ִּעָלִאין ַיּקִ ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּּכְ ּ ְתֵרין ְוֵה. ּ יָכִלין ּבִ
ְווִנין ָנא, ּגַ ּבָ ְּדֵלית ְלהֹון חוׁשְ ָכל יֹוָמא, ּ ִבין ְוֵריִחין ְדַסְלִקין ּבְ ְּוִאיָלִנין ַוֲעׂשָ ּוְבַהאי . ּ

אֵרי ַההוא ְדִאְקֵרי רוַח ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא ֲּאַתר ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ אֵרי, ּ יה ׁשָ ּוָמדֹוָרא ְדַההוא רוָחא ּבֵ ּ ּ ּ ּ .
ְּוָכל רוַח ְורו יָראּ ְלבוׁש ַיּקִ א ּבִ ׁשָ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ַּח ִמְתַלּבְ ּוְכַגְווָנא ְדַההוא , ּּכְ ּ ּ
  .ָּעְלָמא ִעָלָאה

ִליָתָאה א ְדִאיְתְקֵרי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ָמדֹוָרא ּתְ ַּההוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ן . ּּ ְּדַתּמָ
א ִעָלָאה ַקִד ִּמְתַעְדָנא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ אּּ ָמה, יׁשָ ָגא . ְּדִאְקֵרי ְנׁשָ ְּוַהאי ִאְתְדַבק ְלִאְתַעּנְ

ִעדוָנא ִעָלָאה ּּבְ ּ ִתיב. ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּעֵליה ּכְ ְתַעּנַ יך ְוגֹו'  ָאז ּתִ ְבּתִ   .'ְָוִהְרּכַ
ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ַרֲחֵמי, ְוָתאָנא ׁשַ ְּבְ ִאין, ּ ְּוִאיּנון ַצִדיַקָייא ַזּכָ ּ ּהוא ֶנֶפׁש ַה. ּ

ָעְלָמא ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ָנא ַעל ָעְלָמא, ְּדִאׁשְ ָעְלָמא. ְלַאּגָ אט ּבְ ּומֹוַדע , ֶנֶפׁש ָסִליק ְוָאִזיל ְוׁשָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ְּורוַח ָסִליק ְוִאְתַעָטר. ְּלרוַח ָמה, ּ ִריך הוא. ּומֹוַדע ַלְנׁשָ א ּבְ ָמה ְלקוְדׁשָ ּוְנׁשָ ּ ְּ ּוְכֵדין ָחס . ּ
ִריך הוא ַעל א ּבְ ּקוְדׁשָ א.  ָעְלָמאְּ א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין ַנְחּתָ ָמה אֹוַדע ְלרוַח, ּּכְ ְּורוַח , ְּנׁשָ

א   .אֹוַדע ְלַנְפׁשָ
ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ְלהו, ְוֵריׁש ַיְרָחא, ּוְבָכל ׁשַ ּּכֻ ַחד, ּ ָרן וִמְתַעְטָרן ּכְ ִּמְתַחּבְ ַּעד ְדִאְזְדָווגו , ּ ּ ּ ּ

א ִעָלָאה ָדא ְלַמְלּכָ ְייִבין ְלַאְתַרְייהו.ְּלֵמיֵתי ְלַסּגְ ּ וְלָבַתר ּתַ  )ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ר ְוגֹו ׂשָ תֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ְּוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ'.  

  א''א ע'' עדף
ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ַרֲחֵמי ְוְבׁשַ ּ ְּוַחַיָיא ַאְזֵלי ומֹוָדֵעי ְלהו ְלַנ, ּ ְייהו ְדַצִדיַקָייאּ ְּפׁשַ ּ ּ ּ ,

ּוָבָכאן ַעל ִקְבַרְייהו ִּאיּנון ְדִאְתָחזֹו ְלאֹוָדָעא ְלהו, ּ ּ ְוָיין ְרעוָתא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ְּדׁשַ ּ
א ַנְפׁשָ א ּבְ ָקא ַנְפׁשָ ִּדְלהֹון ְלִאְתַדּבְ ְייהו ְדַצִדיַקָייא) א''א ע''דף ע(, ּ ָעִרין ַנְפׁשַ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ,

אִטין ִלְדִמיֵכי ֶחְברֹוןּוִמְתּכַ ֵפי ְוַאְזִלין ְוׁשָ ּומֹוִדיֵעי ְלהו ַצֲעָרא ְדָעְלָמא, ּנְ ּ ְּוֻכְלהו ָעאִלין . ּ ּ
ן ֵעֶדן ַההוא ִפְתָחא ְדּגַ ּּבְ ּומֹוִדיֵעי ְלרוַח, ּ ן ֵעֶדן. ּ ּגַ ְּוִאיּנון רוִחין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ַמְלֲאֵכי , ּ

יַנְייהו ִּעָלִאין ַאְזֵלי ּבֵ ָמהְו. ּ ֻּכְלהו מֹוִדיִעין ַלְנׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָמה אֹוָדַעת ְלקוְדׁשָ ּוְנׁשָ ּ ְּ ּ ,
ָעאן ַרֲחֵמי ַעל ַחִיין ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ִגיֵניהֹון, ּ ִריך הוא ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוָחס קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא . ְּ

ֹלֹמה ָבר ֵמתו ְוגֹו, ָאַמר ׁשְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   .'ְּוׁשַ
י ִחָייא ַווְהָנא ִאי ִאית ַמאן ְדָיַדע ְלאֹוָדָעא ְלהו ְלֵמַתָייא, ָּאַמר ִרּבִ ּּתַ ּ ּ ר ֲאָנן, ּ . ּבַ

א י ַאּבָ ֲעָתא ְדֵלית . ּאֹוַרְייָתא מֹוְדָעא ְלהו. ַּצֲעָרא מֹוְדָעא ְלהו, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ
ַהאי ְֹוַרְייָתא ָסמוך ְלִקְבִרי ַאְפֵקי א)א''א ע''בראשית רכ(, ַּמאן ְדָיַדע ּבְ ַעל , ְּוִאיּנון ִמְתָעֵרי, ּ

ְלָייא ְלַההוא ֲאַתר ֵדין דוָמה אֹוַדע ְלהֹון, ּאֹוַרְייָתא ַעל ַמה ִאְתּגַ ּּכְ ּ.  
י יֹוֵסי ַצֲעָרא, ָאַמר ִרּבִ ְּוִאיּנון ַיְדֵעי ְדָהא ָעְלָמא ּבְ ְוָלא ַיְדֵעי , ְּוַחַיָיא ָלא ִאְתָחזון, ּ

ְלָייא ְלַההוא . ּהוְלאֹוָדָעא ְל ְלהו ַצְווִחין ַעל אֹוַרְייָתא ְדִאְתְקָלָנא ְוִאְתּגַ ֲעָתא ּכֻ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּ ּּ
ִלים. ֲאַתר א ׁשְ ִלּבָ ְייִבין וָבָכאן ּבְ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא, ִּאי ּבְ א ּבְ ְּוַתְייִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ,

י ׁשֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּיִעין ְלִאיּנון ְדִמיֵכי ֶחְברֹוןּומֹוִד, ּוָבָעאן ַרֲחֵמי, ּ ְּוָעאִלין ומֹוְדִעין ְלרוַח , ּ ּ
ן ֵעֶדן ּגַ ָמה ְדַאָמָרן, דּבְ   .ּּכְ

י ַעל ַצֲעָרא ְדָעְלָמא ֵעי וְלִמְבּכֵ ִלים ְלִמּבָ א ׁשְ ִלּבָ ְייִבין ּבְ ְּוִאי ִאיּנון ָלא ּתַ ּ , ַווי ְלהֹון. ּ
ֵפי ְלֵריָקא ַאְמֵרי ַמ ּנְ ְּדֻכְלהו ִמְתּכַ ְלָייא ַעל ְיַדְייהו ּּ א ְדִאְתּגַ ַרם ְלאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּאן ּגָ ּ ּ

ׁשוָבה ָלא ּתְ א . ּּבְ ְּוֻכְלהו ָאָתאן ְלִאְתַחְדּתָ ן )א לאדכרא''ס(ּ ּמָ ך ָלא ַיֲהכון ּתַ ִגיֵני ּכַ ּ חֹוַבְייהו ּבְ ְּ

ְייהו עוָתא ַקּמַ ֵעי ּבָ ֲעִניָתא ְלִמּבָ ׁשוָבה וְבָלא ּתַ ָלא ּתְ ּּבְ ּ ּ א ָאַמרִר. ּ י ַאּבָ  )א כלא אתלת''ס(, ּבִ
ֲעִניָתא ַלת ּתַ ָלא ּתְ י יֹוֵסי ָאַמר. ּבְ ֲּאִפילו ַחד, ִרּבִ ּוְבַההוא יֹוָמא, ּ ּוִבְלַבד ְדָעְלָמא , ּ ּ

ַצֲעָרא ְטֵפי ֵעי ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא, ָיִתיב ּבְ ְלהו ִמְזַדְווֵגי ְלִמּבָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

אָנא י ְיהו, ּתָ י ֵייָסא )א''צ, א''ד ע''קמ(יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַאְזֵלי , ָדהָּאַמר ִרּבִ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ּ ִרּבִ
אֹוְרָחא גוׁש ָחָלב, ּבְ ָּעְרעו ּבְ ְָיְתבו ָסִמיך ְלֵבי ִקְבֵרי, ַוֲהָוה ָחִריב, ּ י ֵייָסא ֲהָוה , ּ ְוִרּבִ

יֵדיה ַחד חוְטָרא  ּּבִ ּ ְדָיְתבו ִאְתְרִגיׁש ַחד ִקְבָרא ַעד, ּ ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאְקַרע)א קיטרא''ס(ּ ּ
ִכיַח, ְוָצַווח ַווי ַווי, ָּקַמְייהו ַצֲעָרא ׁשְ ְלָייא, ְּדָהא ָעְלָמא ּבְ , ָּהא אֹוַרְייָתא ָהָכא ְדִאְתּגַ

ּאֹו ַחָיָיא ָאתו ְלַחְייָכא ֲעָלן אֹוָרְייַתְייהו, ּּ ִכּסוָפא ֲעָלן ּבְ ָפא ּבְ ּוְלַכּסְ ּ י. ּ ִּאְזַדֲעָזעו ִרּבִ ּ 
י ֵייָסא   .ִּחְזִקָיה ְוִרּבִ

י ִחְזִקָיה ַמאן ַאּתְ י ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָּאַמר ֵליה ֵמיָתא ֲאָנא. ָּאַמר ִרּבִ ַעְרָנא ְלַגּבֵ . ְוָהא ִאּתְ
ַצֲעָרא ְּוָאתו ַחָיָיא ָהָכא, ְּדִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָיִתיב ָעְלָמא ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּ ָעָרא ָלן ּבְ , ְלִאּתְ

י ְדִמיֵכי ֶחְברֹוןַוֲאָנא ְוַחְב ָּראי ַאְקִדיְמָנא ְלַגּבֵ רוֵחיהֹון , ּ ַגן ֵעֶדן ּבְ רו ּבְ ְּוַכד ִאְתַחּבָ ּ
ְּדַצִדיַקָייא ּ ַכח ָקַמְייהו, ּ ּתְ ן ִאיּנון ַחַיָיא, ִּאׁשְ ְּדַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדַאְייתו ְלַקּמָ ּ ּ ּ ֲהָוה , ּ

א ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ָּפסול וְמׁשַ ּ ּ ַכח ָואַּעל ְד, ּ ּתְ ַההוא ְקָרא ''ִאׁשְ יר ּבְ  )ויקרא יא(ּו ַיּתִ
י ְפָרסֹות ּתֵ ַסע ׁשְ א ְדָלא ְיתובון , ִּדְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ רו ּבִ ּקְ ְּוָאְמרו ְדהֹוִאיל ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יהֹון א, ְלַגּבֵ י ְמִתיְבּתָ ֲעָתא ִמּבֵ ַהִהיא ׁשַ ְּוָדחו ִלי וְלַחְבָראי ּבְ ּ.  
יַנְייהוַּעד ְדַחד ָס ָּבא ְדֲהָוה ּבֵ ָּאַזל ְוַאְייֵתי ַסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ּ ַער , ּ ּוְכֵדין ִאּתְ

ְמעֹון)קהלת רבה פסוק שלח לחמך( י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָנא,  ִרּבִ ְּוָאַזל וָבָעא , ְּדֲהָוה ָקִביר ִעּמָ
ן ֵעֶדן ָעַלְייהו ּגַ ֵדין ׁשָ, ְוִאְתֵסי ָעְלָמא, ּּבְ י , ּארו ָלןּכְ ּוִמן ַההוא יֹוָמא ִדְסִליקו ֵליה ְלִרּבִ ּ ּ ּ ּ

י ִקְבָרא ָדא י ֲאבוָה, ֶּאְלָעָזר ִמּבֵ ְייהו , ְּוִאְתְייִהיב ְלַגּבֵ ַער ְלֵמיָקם ַקּמַ ֵּלית ַמאן ְדִאּתְ ּ
ֵפיָנא ִמן ַההוא יֹוָמא ְדָדחו ִלי ְוַלֲחֵבַרי, ִּדְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְּדִמְסּתַ ּ ּ ּתָ. ּּ ןְוַהׁשְ , ּא ֲאִתיּתון ְלַגּבָ

יכֹון ּבֵ ַכח, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ּגַ ּתְ ַצֲעָרא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְזַדֲעַזַעָנא. ֲּאֵמיָנא ְדָהא ָעְלָמא ּבְ ּ ,
ֵאי ְקׁשֹוט ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ַּדֲאֵמיָנא ַמאן ַיְקִדים ְלאֹוָדָעא ְלִאיּנון ַזּכָ ּ ּ י , ּ ִמיט ִרּבִ ּתְ ִאׁשְ

ַההוא ִקי י ִחְזִקָיה. ְּטָרא ְדֵסֶפר ּתֹוָרהֵּייָסא ּבְ ַצֲעָרא, ָּאַמר ִרּבִ לֹום ֵלית ָעְלָמא ּבְ , ַחס ְוׁשָ
  .ַוֲאָנן ָלא ֲאֵתיָנן ְלַהאי

  ב''א ע'' עדף
י ֵייָסא ְוַאְזלו י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ָּקמו ִרּבִ ָכחו , ַאְמֵרי. ּּ ּתְ ִאין ָלא ִאׁשְ ֲעָתא ְדַזּכָ ׁשַ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ

ָעְלָמא ִגיֵניהֹון ְדֵמַתָייאָעְל, ּבְ ָּמא ָלא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ּבְ ּּ י ֵייָסא. ּ ֲעָתא , ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּבְ
ְְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלִמְטָרא יהֹון ְדֵמַתָייא, ּ ֲּאַמאי ַאְזֵליָנן ְלַגּבֵ ִתיב , ּ ) ב''א ע''דף ע(ְוָהא ּכְ

ִתים ְוָאִסיר)דברים יח( ְדָפא ְדִצָפָרא ָּאַמר ֵליה .  ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ אן ָלא ֲחֵמיָתא ּגַ ַּעד ּכָ ּּ
ִתים. ְּדֵעֶדן ִתים ַדְייָקא, ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ְּדִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא. ֶּאל ַהּמֵ ּ ין , ּ ְּדִאיּנון ֵמַעּמִ ּ

ִדיר ֵמִתים, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכחו ּתָ ּתְ ְּדִאׁשְ ֵאי ְק. ּ ָרֵאל ְדִאיּנון ַזּכָ ֲּאָבל ִיׂשְ , ׁשֹוטּ
ֹלֹמה ְקָרא ָעַלְייהו  ָבר ֵמתו)קהלת ד(ּׁשְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ִזְמָנא ָאֳחָרא ְוָלא , ּ ְוׁשַ ּבְ

א ּתָ ָבר ֵמתו. ַהׁשְ ּכְ א ִאיּנון ַחִיין, ּׁשֶ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

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

ד ָאָתאן ִלְמֵתיהֹון, ְועֹוד ין ּכַ ָאר ַעּמִ ין, ִּדׁשְ ַחְרׁשִ ָע, ַאְתָיין ּבְ ָּרא ָעַלְייהו ִזיִנין ְלִאּתְ
ין יׁשִ ָרֵאל ָאָתאן ִלְמֵתיהֹון. ּבִ ִריך הוא, ְוַכד ִיׂשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ׁשוָבה ְלַקּמֵ ה ּתְ ַכּמָ ַּאְתָיין ּבְ ּ ְּ .

א ְתִבירו ְדִלּבָ ּּבִ ַתֲעִניָתא ָלֳקְבֵליה, ּ י , ּּבְ ין ִיְבעון ַרֲחֵמי ְלַקּמֵ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִגין ְדִנׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ָעַלְייהוק א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ִגיֵניהֹון, ְּ ִריך הוא ָחִייס ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

ֵניָנן ב ְדִאְתְפָטר ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּצִדיָקא ַאף ַעל ּגַ ּ ָלק ְוָלא , ּ ָּלא ִאְסּתַ
ְלהו ָעְלִמין ִּאְתֲאִביד ְמּכֻ ֻכְלהו ָעְלִמין ִאׁשְ, ּ ְּדָהא ּבְ יר ֵמַחייֹויּּ ַכח ַיּתִ ַכח . ּּתְ ּתְ ִּדְבַחייֹוי ִאׁשְ ּ
ְלחֹודֹוי ַהאי ָעְלָמא ּבִ ְתַלת ָעְלִמין, ּבְ ַכח ּבִ ּתְ ְייהו, ּוְלָבַתר ִאׁשְ ין ְלַגּבַ יב, ְּוַזּמִ שיר (, ִּדְכּתִ

ָ ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך)השירים א ְקֵרי ֲעָלמֹות, ּ ָאה חוָלֵקי. ֶּאָלא עֹוָלמֹות, ַאל ּתִ   .הֹוןַּזּכָ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

 ] בשנה244יום [סדר הלימוד ליום ח סיון 
אָנא ִתיב , ּתָ ְצרֹור ַהַחִיים)שמואל א כה(ּכְ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש , ּ

ֵעי ֵליה, ֲאדֹוִני ַמת ֲאדֹוִני ִמּבָ ָמה ְדַאָמָרן. ִּנׁשְ ֶּאָלא ּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַק, ּ ְּדַזּכָ ּ ּ ָּייא ּ
ָדא ר ָדא ּבְ ְּדֹכָלא ִאְתְקׁשַ רוַח, ּּ ָמה, ֶּנֶפׁש ּבְ ׁשָ ּנְ ִריך הוא, ְּורוַח ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ָמה ּבְ ּוְנׁשָ ּ ְּ .

ְצרֹור ַהַחִיים ַכח ְדֶנֶפׁש ְצרוָרה ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ַּהאי ְדָאְמרו ַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ּ לוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאִפיל, ּ ּּגָ א ּ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ּו ִמּבֵ

א ָאֳחָרא ָאִסיר ּתָ ִניׁשְ ן ְלֵבי ְרחֹוב. ְלֵבי ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ י ְיהוָדה. ֲאַמאי ְלֵבי ְרחֹוב, ְוּכָ , ָּאַמר ִרּבִ
ָמה ְדַאָמָרן עון ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא, ּּכְ ִגין ְדִיְתָערון ָעֵליה ְוִיְתּבְ ּּבְ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ד א ּכַ ִכיְנּתָ ְלָייא ָהִכי ָנֵמי ֵמֲאַתר ַלֲאַתרׁשְ ר )ירמיה ט(ַּעד ְדָאְמָרה ,  ִאְתּגַ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ  ִמי ִיּתְ

א' ְמלֹון אֹוְרִחים ְוגֹו ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ַקְדִמיָתא ִמּבֵ ְלָבַתר ְלֵבי , ּאוף ָהָכא ּבְ
ר ְמלֹון אֹוְרִחים, ְרחֹוב ְדּבָ ּמִ י ְיהוָדהָאַמר ִר. ְלָבַתר ּבַ פו ְוָלא ָקא , ּּבִ ֶבל ִמְסּתָ ֵני ּבָ ּּבְ

א ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ַּעְבֵרי ֲאִפילו ִמּבֵ ן ַהאי, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
ְנָיא ְמעֹון ְלַחְבַרָיא, ּתַ י ׁשִ ָּאַמר ְלהו ַרּבִ ֵני ָעְלָמא ְלַהאי, ּ יֹוַמאי ָלא ִיְצָטְרכון ּבְ . ּּבְ

י יֹוֵס ַחֵייהֹון, יָּאַמר ֵליה ִרּבִ ין ַעל ָעְלָמא ּבְ ַּצִדיַקָייא ְמִגיּנִ ּ ּוְבִמיָתְתהֹון יֹוֵתר ֵמַחֵייהֹון, ּ ּ .
יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד )ישעיה לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹזאת ְלהֹוׁשִ ּ ּ

ִתיב, ַּעְבִדי ַחייֹוִהי ָלא ּכְ ְּוִאילו ּבְ ּ י . ּ יב ְלַמֲעִני ָאַמר ִרּבִ ָנא ָהָכא ִדְכּתִ ְּיהוָדה ַמאי ׁשְ ּ
ּוְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ּ י ַהאי, ּ ִקיל ַהאי ְלַגּבֵ ָרא , ֶּאָלא. ְּדׁשָ ִגין ְדָדִוד ָזָכה ְלִאְתַקּשְׁ ּּבְ

א ַדֲאָבָהָתא יָכא ַקִדיׁשָ ְרּתִ ּּבִ ך ּכָֹלא ַחד, ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְל, ּ ּּבְ ּ . ַּמָיאְ
ה ֹלא ַתֲעׂשו)ויקרא יח( ם ּבָ ְבּתֶ ר ְיׁשַ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּ ּכְ י ִיְצָחק ָפַתח, ּ תהלים (, ִּרּבִ

ם ְיָי)קב ִציֹון ׁשֵ ּ ְלַסֵפר ּבְ ַל ם' ּ ְירוׁשָ ּוְתִהָלתֹו ּבִ ֵניָנן. ּּ ן ּתָ ּמָ א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּתַ ָמא ַקִדיׁשָ . ּׁשְ
א ִעָלָאהְּואֹוַרְייָתא ְדִה ָמא ַקִדיׁשָ ּיא ׁשְ ְוָכל , ְּוָכל ְקָרא ִדְבאֹוַרְייָתא. ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ

ָתא ְדאֹוַרְייָתא ַּפְרׁשְ   .ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ
י ְיהוָדה ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ֵּמֲחִציפוָתא ְדַצֶדֶקת ֲחָדא, ּ ּ ָמה ָטָבאן ְלָעְלָמא, ּ . ַנְפָקן ּכְ

ָמר. ּוַמאן ִהיא יבִּדְכ. ּתָ ֶפַתח ֵעיַנִים)בראשית לח(, ּתִ ב ּבְ ׁשֶ א.  ַוּתֵ י ַאּבָ א , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַּפְרׁשְ
ָלא. ְּדאֹוַרְייָתא ָסִתים ְוַגְלָיא, ָּדא מֹוַכח אֹוַרְייָתא ּכֻ ְלָנא ּבְ ּכַ ְחָנא , ְּוָהא ִאְסּתַ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ

ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ֶפַתח ֵעיַנִים ֶּאָלא ּכָֹלא ָסִתים, ּ ָּזא ְדָרִזין הואְוָר, ּ ּ.  
ַּמאי ָחָמאת ַצֶדֶקת זֹו ְלעֹוָבָדא ָדא, ְוַתְנָיא ֵביָתא ַדֲחמֹוִהי ָאְרחֹוי . ּ ֶּאָלא ַיְדַעת ּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ר ַהאי ָעְלָמא ִעם ּבְ ּוְבִגין ְדִהיא ַיְדַעת. ְֵהיך ַמְדּבֵ ּ ,
ִריך הוא אֹוִקים ִמָל א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמה ְדָתֵניָנן. ה ַעל ְיָדָהאְּ ַנת ֲהַות , ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ִּאְזַדּמְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

ַבע מו ת ׁשֶ א' ּבַ ָלָמא ַמְלּכָ יה ִדׁשְ ית ְלֶמֱהִוי ִאּמֵ ֵראׁשִ ְּיֵמי ּבְ ַנת ֲהַות . ּ ּאוף ָהָכא ִאְזַדּמְ ּ
ָמר ְלָדא ֵרי ָעְלָמא, ּתָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ.  

  א''ב ע'' עדף
ֶפַתח ֵע ב ּבְ ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, יַנִיםַוּתֵ ַּמאן ֶפַתח ֵעיַנִים ּכְ ב )בראשית יח(, ּ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ

ֲעֵרי )תהלים קיח(ּוְכִתיב . ַּעל ַהֶפַתח' ּ וָפַסח ְיָי)שמות יב(, ּוְכִתיב. ֶּפַתח ָהֹאֶהל ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ
ְּדָכל ַעְייִנין ְדָעְלָמא : ֵעיַנִים. 'ֶצֶדק ְוגֹו ַּהאי ִפְתָחא ְמַצָפאןְל) א''ב ע''דף ע(ּ ר ַעל . ּ ֲאׁשֶ

ְמָנָתה ְֶדֶרך ּתִ ְמָנָתה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ּתִ ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב(ּכְ יט' ּ ְוָהִכי . ַיּבִ
א, אֹוִקיְמָנא ָמר אֹוִקיַמת ִמָלה ְלַתּתָ ּוַפְרַחת ַפְרִחין, ּּתָ ָרָזא , ּ ַוֲאִניַצת ַעְנִפין ּבְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ים ֶנֱאָמן)ושע יבה(. ּ ַּוִיְרֶאָה ְיהוָדה . ּ ִויהוָדה עֹוד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ
ֶבָה ְלזֹוָנה ְוגֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. 'ַּוַיְחׁשְ ה ְמָנָאֶפת)משלי ל(, ּכְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ָתה . ּ י ִכּסְ ּכִ

ָתה ָפֶניָה, ָּפֶניָה י ִכּסְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ְּואֹוִקיְמָנא ּכִ אֹוִקיַדת , ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה, רּכְ
ְלהֹובֹוי ׁשַ י ָאְון, ָעְלָמא ּבְ ָתה ָפֶניָה. ַמאי ַטְעָמא. ְוָאְמָרה ֹלא ָפַעְלּתִ י ִכּסְ ִגין ּכִ ְוֵלית , ּּבְ

ה, ַּמאן ְדֵיַדע אֹוְרָחָהא ָזָבא ִמּנָ ּתְ ְַוֵיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶדֶרך. ְּלִאׁשְ ּ ׁש, ּ ְֶאל ַהֶדֶרך ַמּמָ ּ ,
סוָמָקאְלִא ָרא ִחָווָרא ּבְ ְּתַחּבְ ָהא אֹוִקיְמָנא ָהָבה ', ְַוֹיאֶמר ָהָבה ָנא ָאֹבא ֵאַלִיך ְוגֹו. ּ

ָכל ֲאַתר   .ּבְ
י ַכָלתֹו ִהיא י ֹלא ָיַדע ּכִ י ַכָלתֹו ִהיא ְדָעְלָמא. ּּכִ ּּכִ ִמיָנן ֲאִרי ֵשַצְייָתא , ּ ְמַתְרּגְ

ִּגין ְדָהא ְמַנֲהָרן ַאְנָפָהאּבְ. ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָיַדע. ְּדָעְלָמא ִהיא יה, ּ ָלא ִמּנֵ , ְּלַקּבְ
ָמא וְלַרֲחָמא ָעְלָמא  ּסְ ָנא ְלִאְתּבַ ְּוִאְזַדּמְ י ַכָלתֹו ִהיא)דבר אחר(ּ ׁש, ּ ּכִ ָלה ַמּמָ ָּדא ּכַ ּ ,

יב ָלה)שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ.  
ֹבא ֵאָל י ּתָ ן ִלי ּכִ ּתֵ יָטָהא. יַוּתֹאֶמר ַמה ּתִ ְכׁשִ ְעָיא ּתַ ָלה ּבַ א ּכַ ּתָ ַוֹיאֶמר ָאֹנִכי . ַּהׁשְ

ִדי ִעִזים ִמן ַהּצֹאן ַלח ּגְ ֲּאׁשַ ָרא ֵמָאַמהו ֲחָדא. ּ א ְדַהָוה ֵליה ּבְ ְּלַמְלּכָ ֵהיָכָלא, ּ , ְוָאִזיל ּבְ
ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה ָבא ּבְ א ְלִאְתַנּסְ ָעא ַמְלּכָ ֵהיָכֵליה, ּּבָ ּוְלַאְעָלָאה ּבְ ָאְמָרה ַמאן ָיִהיב . ּ

א  ֵהיָכֵליה ְדַמְלּכָ ֵּליה ּבְ ּ אן וְלָהְלָאה , )אמר מלכא. א מאן יהיב ליה לדין בהיכליה דמלכא''נ(ּ ָּאַמר ִמּכָ
ִריך ִלְבָרא ְדָאַמהו ֵמֵהיָכָלא ִדיִלי ַדר ְוַאּתָ ַּאׁשְ ּ ּ ְ.  

ך ָנֵמי ָהָכא ִדי ִעִזים ִמן ַהּצֹאן, ְּכַ ַלח ּגְ ָּאֹנִכי ֲאׁשַ ִדי,  ְוָהא אֹוִקיְמָנא.ּ ל ּגְ ֹלא ְתַבּשֵׁ . ּבְ
ֵהָמה ָקא ָאתו ִסְטָרא ִדְבכֹור ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּ ן. ּ ִתיב ָאֹנִכי ֶאּתֵ ֶּאָלא , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ַלח ָדר ֵליה, ָּאֹנִכי ֲאׁשַ ִריך ְוַאׁשְ ַּאּתָ ּ ֵהיָכִלי, ְ ח ּבְ ּכַ ּתְ   .ְּדָלא ִיׁשְ
ן ֵעָרב ּתֵ ְלֶחךַוּתֹאֶמר ִאם ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ִסיָמִנין ְדַמְטרֹוִניָתא. ָֹון ַעד ׁשָ ּ ְרָכא , ּ ְּדִאְתּבָ

ִזווָגָהא א ּבְ ִּמן ַמְלּכָ ן ָלך. ּ ר ֶאּתֵ ְַויֹאֶמר ַמה ָהֵעָרבֹון ֲאׁשֶ ַָוּתֹאֶמר חֹוָתְמך וְפִתיֶלך , ּ ָּ
ָוַמְטך ּ ִּאֵלין ִאיּנון . ּ יָטָה, ּ ִקְטֵרי ִעָלֵאי)א סטרי''נ(ּ ְכׁשִ ָלָתא ִאֵליןּתַ ְרָכא ִמּתְ ּא ְדַכָלה ִאְתּבָ ּ ּ ,



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

ְתָלָתא ִאֵלין ְוַכָלה , ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַכח ּבִ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ְרָכא)א מנצח הוד יסוד''ס(ּ .  ֵמָהָכא ִמְתּבָ
ַהר לֹו ן ָלה ַוָיֹבא ֵאֶליָה ַוּתַ ִּמַיד ַוִיּתֶ ּ ּּ.  

ים ֹלׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ֹלׁש. ַּוְיִהי ּכְ יםַמאן ִמׁשְ ַתר ִדיַתְלתון ַיְרַחָיא.  ֳחָדׁשִ ּּבָ ּ ַיְרִחין ' ְוָהא ג, ּּ
ים. אֹוִקיְמָנא ֹלׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ָעְלָמא , ְוָהָכא ּכְ ָעָרא ִדיִנין ּבְ אִרי ַיְרָחא ְרִביָעָאה ְלִאּתְ ְּדׁשָ ּ

א ֵני ָנׁשָ חֹוֵבי ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא, ּבְ ֵדין. ְוִהיא ַיְנָקא ִמּסִ ד ִליהו, ּכְ ַּויוּגַ ּ ָמר ּ ָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ּתָ
ָלֶתך ָּכַ ַכַחת, ּ ּתְ ִסְטָרא ָאֳחָרא ִאׁשְ ָלה ּבְ ִתיב. ָּהא ּכַ יב. ּהֹוִציאוָה, ַמה ּכְ ָמה ִדְכּתִ איכה (, ּּכְ

ָרֵאל)ב ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ ֵרף. ְ ִהׁשְ ָגלוָתא, ְוִתּשָׂ ְלהֹוֵבי ִטיֲהָרא ּבְ ׁשַ   .ּּבְ
ִתיב ָגלוָתא, ּיא מוֵצאתִה, ַמה ּכְ ָכא ּבְ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר . ְּלִאְתַמּשְׁ ְוִהיא ׁשָ

ר ֵאֶלה לֹו ְּלִאיׁש ֲאׁשֶ ִתיב. ּ נו ָלא ּכְ ר ֵאֶלה ִמּמֶ ְּלִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֵאֶלה לֹו, ּ ֶּאָלא ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ .
ִחין ּכְ ּתַ ִּדיֵליה ִסיָמִנין ִאֵלין ִמׁשְ ּ ִּמַיד ַוַיּכֵ. ָאֹנִכי ָהָרה, ּ יּ ּנִ ּר ְיהוָדה ַויֹאֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ ּ .

ִרים, ָּצְדָקה ַוַדאי ָמא ּגָ ִרים ָלה. ּוׁשְ ָמא ָדא, ַּמאן ּגָ י. ּׁשְ ּנִ יב, ָהָדר ְוָאַמר ִמּמֶ , ִּדְכּתִ
י ַצִדיק ְיָי)תהלים יא( ר ֶיחזו ָפֵנימֹו' ּ ּכִ י ַנְטַלת ', ָצַדק ה: ָצְדָקה. ְּצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ ּנִ ְּדִמּמֶ
י ָיְרָתא. ָּמא ָדאׁשְ ּנִ ַכַחת. ִמּמֶ ּתְ י ִאׁשְ ּנִ   .ִמּמֶ

י יֹוֵסי ֲאַתר ַחד, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא, ַמאי ַטְעָמא ָחִמיָה ּכְ ָאַמר . ְּיהוָדה ּבַ
ָדא, ֵּליה ּּכָֹלא ִאְתְקַטר ָדא ּבְ ֵלי, ָחִמיָה. ּ ֲאַתר ִעָלָאה ּתָ   .ּּבַ

י ֶאְלָעָזר ָרָזא ִעָלָאהַּפְרׁשְ, ָאַמר ִרּבִ א ָדא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּּתָ ְווִנין, ּ ה ּגַ ַכּמָ ד . ּבְ ּכַ
לון ִמֵלי ּכְ ִּיְסּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ַמע ָרִזין ְדאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּתְ ה ִיׁשְ ִּמיּנָ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר, ְּ . ְוִדינֹוי ּבְ

ְרָמָאה ְלִמָלה ָדא ְּוִהיא ַיְדַעת ְוַאְקִדיַמת ּגַ ְלָמא אֹו, ּּ ִריך הואְלַאׁשְ א ּבְ ְּרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ִליִטין ה ַמְלִכין ׁשַ ִגין ְדִיְנְפקו ִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא, ּּ ּוְזִמיִנין ְלׁשַ ְווָנא . ּ ַהאי ּגַ ְּורות ּכְ

  .ַעְבַדת

  ב''ב ע'' עדף
א י ַאּבָ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתַק, ָאַמר ִרּבִ א ָדא ּבְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ּ ָראּ ְּוֹכָלא ָסִתים , ּשְׁ

ַכַחת. ְוַגְלָיא ּתְ ְווָנא ִאׁשְ ַהאי ּגַ אֹוַרְייָתא. ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ּכְ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְּדָלא , ָ
א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ה ׁשְ ים ּבָ ָּרׁשִ ּ ך) ב''ב ע''דף ע(. ְּדָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ִגיֵני ּכַ ְסִתיֵמי , ְּבְ

י ֶעְליֹוִנין ָיְרִתין ָלהַק, ְּדאֹוַרְייָתא ִּדיׁשֵ ֵני ָעְלָמא, ּ ָאר ּבְ ׁשְ ְלָיא ּבִ ַגְווָנא ָדא . ְוִאְתּגַ ּּכְ
ִתיב ם ְיָי)תהלים קב(, ּכְ ִציֹון ׁשֵ ּ ְלַסֵפר ּבְ ַל ם' ּ ְירוׁשָ ּוְתִהָלתֹו ּבִ א, ּּ ַמְקְדׁשָ ִציֹון ּבְ ְּדָהא ּבְ ּּ ,

ְדָקא  א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ׁשְ ֵרי ְלַאְדּכְ ִכיּנויֹו. ֲחֵזיּׁשָ ּוְלַבר ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָיא. ּ ּ .
אָנא ל ַמאן ְדָגַרע ָאת ַחד ֵמאֹוַרְייָתא, ּתָ אֹוַרְייָתא. ּּכָ ַמאן , אֹו יֹוִסיף ָאת ַחד ּבְ ּכְ

א א ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִּדְמׁשַ ּ ּּ.  
י ִיְצָחק ְפָחהּעֹוָבָדא ְדִמְצ, ָאַמר ִרּבִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַּרִים ַפְלִחין ְלׁשִ עֹוָבָדא . ּּכְ

ַּפְלִחין ְלַההוא ְדִאְקֵרי , ִּדְכַנַען ּ ֵבית ַהּבֹור)שמות יב(ּ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ִתיב.  ׁשְ , ְּוַעל ָדא ּכְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו)בראשית ט( ְלהו ַמְכִתיִב. ּ ָארור ּכְ ך ּכֻ ִגין ּכָ ּּבְ ּ  )א מברכין''ס(ין ְ
ין)א מכדבין''ס( ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ ּבְ ֹכָלא)א עריין''ס(ְוַעְבִדין עֹוָבִדין , ּ ה ֶאֶרץ . ּ ּבְ ַמֲעׂשֵ ך ּכְ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ה ְוגֹו ם ּבָ ְבּתֶ ר ְיׁשַ י ְיהוָדה ָאַמר. 'ִּמְצַרִים ֲאׁשֶ ְּדַעְבִדין ִדיִנין , ִּרּבִ ּ ין )א זינין''ס(ּ יׁשִ  ּבִ
ְלָטא  א ֶאת ַאְדָמְתך,  ַאְרָעא)א לסאבא''נ(ַעל ְלׁשַ ַטּמֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹלא ּתְ ּוְכִתיב . ָּכְ

ְטָמא ָהָאֶרץ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו)ויקרא יח(. ַוּתִ ַמֲעׂשֵ י ִחָייא ָפַתח',  ּכְ ִּרּבִ  ֶלֱאחֹוז )איוב לח(, ּ
ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו אָנא', ּבְ ִר, ּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָאה ְלַאְרֵעיהַּזּמִ ּיך הוא ְלַדּכְ ּ ל , ְ ִמּכָ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּמַסֲאבוָתא ְדַעּמִ ְּדָסִאיבו ָלה, ּ ּ ָטִליֵתיה. ּ ַהאי ַמאן ְדָאִחיד ּבְ ּּכְ ּ ,
יה ְּוַאְנַער ִטּנוָפא ִמּנֵ א. ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְתְקָברו ּבְ ּ ּ ֵדי לֹון ְלַבר, ּ , ְּלִמׁשְ

ְטָרא ָאֳחָרא ּוְל א ִמּסִ ָאה ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָזָנא , )א קדישא אחרא''ס(ַּדּכְ ְבָיכֹול ְדֲהָוה ַמּתְ ּּכִ
ין ָאר ַרְבְרֵבי ַעּמִ ָלא ְמַסֲאבוָתא ִדְלהֹון, ִלׁשְ ּוְלַקּבְ ּ ָרא לֹון, ּ ָאה ָלה . ּוְלַדּבְ ין ְלַדּכְ ְּוַזּמִ
ָרא לֹון ְלַבר   .ּוְלַאְעּבְ
ְמעֹון ֲהָו י ׁשִ י טוֵרי ִרּבִ ן ִמית, ּ ִדְטֶבְרָיא)א שוקי''ס(ּה ַמְדּכֵ ּמָ ֲהָוה ָסִליק , ְּוָכל ְדֲהָוה ּתַ

י ַאְרָעא, ֵּליה אָנא. ּוְמַדּכֵ ִתיב , ּתָ או ֶאת ַאְרִצי ְוגֹו)ירמיה ב(ּכְ ַטּמְ ֹבאו ַוּתְ ּ ַוּתָ י ', ּ ָאַמר ִרּבִ
ַחייֹוי ְל, ְּיהוָדה ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ַּזּכָ ּ ּ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵרי ָמדֹוָרא ּבְ ְּדָכל ַמאן . ִּמׁשְ

ְּדָזֵכי ָלה ַמָיא ִדְלֵעיָלא, ּ ָדא ִמַטָלא ִדׁשְ ָּזֵכי ְלַאְנּגְ ּּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי . ְּדָנִחית ַעל ַאְרָעא, ּּ
א ַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַחייֹוי ּבְ ָרא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ָרא ְלָבַתר ּבְ, ּ א ָזֵכי ְלִאְתַקּשְׁ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ

  .ִּעָלָאה
ַחיֹוי ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ּבְ ן, ּ ּמָ ָרא ּתַ ּוַמְייִתין ֵליה ְלִאְתַקּבְ ִתיב, ּ  )ירמיה ב(, ָּעֵליה ּכְ

ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְרׁשוָתא נוְכָרָאה ָאֳחָרא. ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ּרוֵחיה ָנִפיק ּבִ ּ ּ חֹות , ּ ְּוגוֵפיה ָאֵתי ּתְ ּ
ְּרׁשוָתא ְד אּ ְבָיכֹול ָעִביד ֹקֶדׁש חֹול, ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי . ְוחֹול ֹקֶדׁש, ּכִ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ּבְ ְּלֵמיַפק ִנׁשְ ּ ָפרו חֹובֹוי, ּ ִּאְתּכְ ְדפֹוי , ּ חֹות ּגַ ָרא ּתְ ְּוָזֵכי ְלִאְתַקּשְׁ
א ִכיְנּתָ יב, ִּדׁשְ ַחייֹוי.  ַעּמֹוּ ְוִכֶפר ַאְדָמתֹו)דברים לב(, ִּדְכּתִ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ִאי ָזֵכי ּבְ ָזֵכי , ּ

ִדיר א ּתָ ָכא ָעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתַמּשְׁ ּ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ ְּוָכל ַמאן ְדָיִתיב ּבִ ך , ּ ְִאְתְמׁשַ

ָּעֵליה רוָחא ָאֳחָרא נוְכָרָאה ּ ּ.  
אָנא ד ָסִליק ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְלָהָתם, ּתָ א ֲהוֹו ִע, ּּכַ ֵני ְמִתיְבּתָ ֵריָסר ּבְ יה ּתְ ּּמֵ

ִּדיֵליה ֶּאָלא , ָּלאו ַעל ִדיִדי ָקא ֲעִביְדָנא, ִּאי ֲאָנא ָאִזיל ְלָאְרָחא ָדא, ָאַמר לֹון, ּ
ְּלָאָתָבא ִפְקדֹוָנא ְלָמאֵריה ַחייֹוי. ּ ל ִאיּנון ְדָלא ָזכו ְלַהאי ּבְ ֵניָנן ּכָ ּּתָ ּ ּ ָּאִתיִבין ִפְקדֹוָנא , ּ

  .ֹון ְלָאֳחָראְּדָמאֵריה
י ִיְצָחק ך, ָאַמר ִרּבִ ִגיֵני ּכַ ין, ְּבְ יׁשִ ר ֵמִאיּנון ִזיִנין ּבִ ל ַמאן ְדַאְעּבָ ּּכָ ּאֹו ְרׁשוָתא , ּ

ַאְרָעא ָאַבת, ָאֳחָרא ּבְ ַבר, ַאְרָעא ִאְסּתְ ַּווי ֵליה ְלַההוא ּגְ יה, ּ ְּדָהא ַאְרָעא , ַּווי ְלַנְפׁשֵ
ָלא ֵליה  א ָלא ְמַקּבְ ַּקִדיׁשָ ִתיב. ְלָבַתרּ ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד(, ָּעֵליה ּכְ ּ ִיּתַ ּ ,



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

עֹוָלם ַהֶזה א, ּּבָ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִתים, ּוְרׁשָ ְתִחַיית ַהּמֵ י , ּּבִ ַרִכי ַנְפׁשִ ֵדין ּבָ ּכְ
ַּהְללוָיה' ֶאת ְיָי ֲעׂשו ְוֶאת ֻחּקַֹתי)ויקרא יח(. ּ ָפַטי ּתַ ּ ֶאת ִמׁשְ ֶהם ְוגֹוּ ְמרו ָלֶלֶכת ּבָ ׁשְ ', ּ ּתִ

א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ָאה חוָלָקא ְדִיׂשְ ַּזּכָ ין , ּ ל ַעּמִ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדיֵליה ָעַלְייהו, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּ ּ ּ ָּיִהיב לֹון ִנימוִסין ִדְקׁשֹוט, ּ ע ָנַט, ּ
הו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּבְ ּ יַנְייהו, ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ יִמין . ַמאי ַטְעָמא. ַּאׁשְ ָרֵאל ְרׁשִ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ

ֵריהֹון ְבׂשָ א ּבִ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ מֹוְדָען ְדִאיְנהו ִדיֵליה. ּּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ֵני ֵהיָכֵליה)אשתמודען(, ּ   .ּ ִמּבְ
ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ל ִאיּנ, ּ א ּכָ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ּון ְדָלא ְרׁשִ ּ ּ ֵריהֹון ָלאו )א''ג ע''דף ע(ּ ְבׂשָ  ּבִ
ִּאיּנון ִדיֵליה ּ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ַאְתָיין, ּ מֹוְדָען ְדֻכְלהו ִמּסִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ָרא , ּּ ְוָאִסיר ְלִאְתַחּבְ

הו ֲהַדְייהו, ּּבְ ֵעי ּבַ ּתָ ּוְלִאׁשְ א, ּ ִמלֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִריך הוא ְוָאִסיר ְלאֹוָדָעא ְלהו ִמֵלי ּ ּ ּבְ ּ ּ ְ

ִריך הוא, ְּדאֹוַרְייָתא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָלא ׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּכֻ ּּבְ ּ ּ ְּ , ְּוָכל ָאת ְדאֹוַרְייָתא, ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרא ּבִ ֵר. ִּמְתַקּשְׁ ְבׂשָ א ּבִ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ִאְתְרׁשִ , ּיהּ

ָּאִסיר ְלאֹוָדָעא ֵליה ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא . ּּ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יה)א לאסתכלא''נ(ְּוּכָ   .ּ ּבֵ
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ן ֵנָכר ֹלא ֹיאַכל ּבֹו)שמות יב(, ַּרּבִ ל ּבֶ ת ַהָפַסח ּכָ ּוְכִתיב ְוָכל , ּ ֹזאת ֻחּקַ

ִכ. 'ֶעֶבד ִאיׁש ְוגֹו ב ְוׂשָ ָרא . יר ֹלא ֹיאַכל ּבֹוּוְכִתיב ּתֹוׁשָ ׂשְ ּוַמה ִפְסָחא ְדִאיהו ּבִ ּ ּּ
א, ְלֵמיְכָלא ִמָלה ַקִדיׁשָ ַּעל ְדִאְתְרִמיז ּבְ יה, ּּ ּוְלֵמיַהב ְלהו , ָּאִסיר ְלָכל ָהֵני ְלֵמיַכל ּבֵ ּ
ָזרו, ְלֵמיַכל ַּעד ְדִאְתּגְ ים . ּ ָמא ִעָלָאה ְד)דקדישא(ּאֹוַרְייָתא ְדִהיא ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּ ׁשְ א ּ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ה, ְ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
ְמעֹון ֲאבוִהי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ד ּתֹוָרה , ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ֵניָנן ָאסור ְלַלּמֵ ָּהא ּתָ

ְּלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲערו ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ּ ִפיר ַאּתְ ְּוׁשַ ּּ יב, ּ ה )זתהלים קמ(, ִּדְכּתִ  ֹלא ָעׂשָ
יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב, ֵכן ְלָכל ּגֹוי יָון ְדָאַמר ַמּגִ ֲּאָבל ּכֵ ָרֵאל, ּ ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ֲּאַמאי ֻחּקָ ּ .

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ָרֵאל, ֶאְלָעָזר ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א ָדא ָנַטע , ַּזּכָ ְּדחוָלָקא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ
א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ִּריך הואּ יב, ְ י ָלֶכם)משלי ד(, ִּדְכּתִ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ין , ָלֶכם,  ּכִ ְוָלא ְלַעּמִ

  .עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה
יָרא ִניָזא ִעָלָאה ַיּקִ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּגְ ּ ׁש, ּ ֵמיה ַמּמָ , ּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָיא, ּׁשְ

ֵמיה ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ין ִאיּנוןִיׂשְ, ְּוַעל ָדא. ּ ְתֵרין ַדְרּגִ ָּרֵאל ּבִ ַלת , ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ְּדָתֵניָנן ּתְ
ָדא ָרן ָדא ּבְ ין ִאיּנון ִמְתַקּשְׁ ַּדְרּגִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל, אֹוַרְייָתא, ְּ , ְוָכל ַחד. ְוִיׂשְ

א א ַעל ַדְרּגָ ַּדְרּגָ ִריך הוא ַדְר. ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ אְּ א ַעל ַדְרּגָ . ָסִתים ְוַגְלָיא, ּּגָ
א. אֹוַרְייָתא ָהִכי ָנֵמי ָסִתים ְוַגְלָיא א ַעל ַדְרּגָ ָרֵאל ָהִכי ָנֵמי ַדְרּגָ ִּיׂשְ ֲּהָדא הוא , ּ

יב ָרֵאל)תהלים קמז(, ִּדְכּתִ ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחּקָ ּ ַמּגִ ּ ין ִאיּנון. ּ ֵרי ַדְרּגִ ּּתְ ּ, 
ָרֵאל ְלָיא, ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ   .ְוַחד ָסִתים, ַחד ּגַ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ָמא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי ׁשְ ים ּבִ ַזר ְוִאְתְרׁשִ ל ָמאן ְדִאְתּגְ א)א ברשומא''נ(ֶּאָלא ּכָ , ּ ַקִדיׁשָ
אֹוַרְייָתא ְלָיין ּבְ ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתּגַ ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ּּ ּ לֹוַמר, ּ ֵריׁשֵ, ּכְ , י ַאְתָווןּמֹוִדיִעין ֵליה ּבְ

י ִפְרִקין ֵריׁשֵ ָּיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּ ּ יר, ּ ַלק , ְוָלא ַיּתִ ַּעד ְדִיְסּתָ
א ָאֳחָרא ַדְרּגָ יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב , ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמּגִ יו . )ליעקב שפיר(ּ ֲאָבל ֻחּקָ

ָרֵאל ָפָטיו ְלִיׂשְ ּוִמׁשְ ְּדִאיהו ּבְ, ּ ירּ א ִעָלָאה ַיּתִ ְמך )בראשית לה(ּוְכִתיב . ַּדְרּגָ ֵרא ׁשִ ָ ֹלא ִיּקָ

ָרֵאל. 'עֹוד ַיֲעֹקב ְוגֹו ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ֻּחּקָ ִּאֵלין ָרֵזי אֹוַרְייָתא ְוִנּמוֵסי אֹוַרְייָתא, ּ ּ ,
ְּדָלא ִיְצָטְרכון ְלַגָלָאה ֶאָלא ְלַמאן ְדִאיהו, ְוִסְתֵרי אֹוַרְייָתא ּ ּ ּּ יר ּ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ּ ּבְ

ְדָקא ֲחֵזי   .ּכַ
ָרֵאל ַהאי ה, ּוַמה ְלִיׂשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ַאַחת ּכַ ְוָכל ַמאן , ְלַעּמִ

ַזר ְוָיֲהִבין ֵליה ֲאִפילו ָאת ְזֵעיָרא ְדאֹוַרְייָתא ְּדָלא ִאְתּגְ ּ ּ ִאלו ָחִריב ָעְלָמא, ּּ ּּכְ ר , ּ ּקֵ ּוְמׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ְלָיא, ְּ ַהאי ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ר, ּ יב, ְוָדא ִאְתְקׁשַ  )ירמיה לג(, ִּדְכּתִ

י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ   .ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ִלְפֵני ּבְ)דברים ד(ּכְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ָרֵאל ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֵני . ֵני ִיׂשְ ִלְפֵני ּבְ

ם ָרֵאל ׂשָ ם, ִיׂשְ ין ָלא ׂשָ ָאר ַעּמִ ָרֵאל. ַאָבל ִלׁשְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ך ַדּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ  ְוֶאל )ויקרא כ(. ְ
ָרֵאל ּתֹאַמר ֵני ִיׂשְ ְלהו. ּבְ ְּוֵכן ּכֻ ְּינוחון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא. ּ ּ אי, ּ ּמָ ְּדָהִכי , ִּאיּנון ִהֵלל ְוׁשַ

ְּמרו ְלאוְנְקלוסָא ּ ַזר, ּ ְּוָלא אֹוְדעו ֵליה ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ַעד ְדִאְתּגְ ּ ּ ּּ.  
ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא, ְוָתא ֲחֵזי י''ָאֶל, ְּדָיֲהִבין ִלינֹוֵקי, ּ ָּדא ִמָלה ְדָלא , ת''ף ּבֵ ּּ

סוְכְלָתנו ָקא ּבְ ֵני ָעְלָמא ְלַאְדּבְ ַּיְכִלין ּבְ ּוְלַסְלָקא ֵל, ּ ְרעוָתאּ ּיה ּבִ ן ְלַמְלָלא , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ
פוֵמיהֹון ַּוֲאִפילו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ּּבְ ָקא, ְּוִעָלֵאי ְדִעָלֵאי, ּּ ִגין ְדִאיּנון , ָלא ַיְכִלין ְלַאְדּבְ ּּבְ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּסִתיִמין ִדׁשְ ָבן ְדָעְלִמין. ּ ע ְמָאה ַוֲחֵמׁש ִרּבְ ְלהו, ַּוֶאַלף ְוַאְרּבַ ּּכֻ  ַתְלָיין ּ
קוָצא ְדַאֶל ּּבְ יִמין, ף''ּ ַאְתוֹוי ְרׁשִ ין ְגִליִפין ּבְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ הו , ְּוׁשִ ְּדַקְיימו ּבְ ּ ּ
ֵאי ַמָיא ְוַאְרָעא, ִּעָלֵאי ְוַתּתָ א, ׁשְ ְּוכוְרְסָייא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְטָרא ֲחָדא ְלִסְטָרא , ּ ְלָיין ִמּסִ ּתַ

י, ֲחָדא ּטוָתא ְדָאֶלףִּדְפׁשִ ְלהו, ּ ִּקיוָמא ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ָרָזא , ּּ ִאין ּבְ ְּוַסְמִכין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ
  .ְּדָחְכְמָתא

ִביִלין ְסִתיִמין ר ֲאִמיָרן, ְוַנֲהִרין ֲעִמיִקין, ּוׁשְ ְלהו ָנְפִקין ֵמַההוא קֹוָצא , ְוֶעׂשֶ ּּכֻ ּ ּ
ָאה ִדְתחֹות ָאֶלף ּתָ אן וְלָהְלָאה ׁשָ. ּּתַ ֵביתִּמּכָ ָטא ָאֶלף ּבְ ן . ּאֵרי ְלִאְתַפׁשְ ּבָ ְּוֵלית חוׁשְ

ִליף   .ְּלָחְכְמָתא ְדָהָכא ִאְתּגְ

  ב''ג ע'' עדף
ִגיֵני  ך) ב''ג ע''דף ע(ּבְ ּאֹוַרְייָתא ִקיוָמא ְדֹכָלא, ְּכַ ּ ּוְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ָרא , ּ ְלַקּשְׁ

ְדָקא ֲחֵז ָדא ּכַ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ִּקׁשְ ּ ַזר. יּ ּוַמאן ְדִאְתּגְ ָרא , ּ ַההוא ִקׁשְ ר ּבְ ִּאְתָקׁשַ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ַזר. ּ ּוַמאן ְדָלא ִאְתּגְ יה, ּ ר ּבֵ יה, ְּוָלא ִאְתְקׁשַ ִתיב ּבֵ  ְוָכל ָזר ֹלא )ויקרא כב(, ּּכְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ַער רוַח ִמְסֲאָבא ְדִמ.  ְוָכל ָעֵרל ֹלא ֹיאַכל ּבֹו)שמות יב(. ֹיאַכל ֹקֶדׁש ְּדָהא ִאּתְ ּ ְטֵריהּ , ּּסִ
ה ְקדוּשָׁ ִריך ַרֲחָמָנא. ְּוָאֵתי ְלִאְתָעְרָבא ּבִ נֹוי, ְּבְ ָרֵאל ּבְ יָמא , ְּדָפִריׁש ְלִיׂשְ ְרׁשִ יִמין ּבִ ְרׁשִ

א ְייהו וִמזוֲהָמא ִדְלהֹון, ַּקִדיׁשָ ִּמּנַ ּ ּ ִתיב. ּ לֹה )ירמיה ב(, ָּעַלְייהו ּכְ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ּ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ ְ

ך.ֶזַרע ֱאֶמת יֵני ּכַ ְ וְבּגִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ּ ּתֵ ְלֶזַרע , ּתֹוַרת ֱאֶמת. ְוָלא ְלָאֳחָרא,  ּתִ
ֵקיה ַעל ְידֹוי. ֱאֶמת י ֶאְלָעָזר וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָאַמר ִתיב , ִּרּבִ י ֹלא ִיטֹוׁש ְיָי)שמואל א יב(ּכְ מֹו ְוגֹו' ּ ּכִ ֲעבור ׁשְ י ּכִ', ֶּאת ַעּמֹו ּבַ
דֹול, ֶאת ַעּמֹו' ֹּלא ִיטֹוׁש ְיָי מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ ר ָדא . ַּמאי ַטְעָמא ּבַ ִגין ְדֹכָלא ִאְתְקׁשַ ּּבְ ּּ

ָדא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ רו ִיׂשְ ה ִאְתָקּשָׁ ּוְבּמָ ּ ּ א . ְּ יָמא ַקִדיׁשָ ַההוא ְרׁשִ ּּבְ ּ
ֵריהֹון ְבׂשָ ים ּבִ יֵני ּכַ. ְּדִאְתְרׁשִ ה. ֶאת ַעּמֹו' ֹּלא ִיטֹוׁש ְיָי, ְךּוְבּגִ דֹול . ְוָלּמָ מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ ּּבַ

הו ים ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

 ] בשנה245יום [סדר הלימוד ליום ט סיון 
אָנא ִרית, ּתָ ִרית, אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּבְ ִריך הוא ִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יָמא . ְּ ְוַהאי ְרׁשִ

א ִאְקֵרי  ִריתַּקִדיׁשָ ָדא. ּבְ ר ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאְתְקׁשַ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּּ ּ ּ .
י ֵייָסא ִפיר, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָרֵאל ׁשַ ִריך הוא ְמָנָלן ְדִאְקֵרי . ּאֹוַרְייָתא ְוִיׂשְ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ְּ

ִרית יב. ּבְ ָּאַמר ֵליה ִדְכּתִ ִריתֹוּ ַוִיְזּכֹור ָלֶה)תהלים קו(, ּ ַמר, ְוָהא ִאְתְייַדע, ם ּבְ . ְוָהא ִאּתְ
ְמרו)ויקרא יח( ׁשְ א: ֻחּקֹוַתי, ּ ְוֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ִנמוֵסי ַמְלּכָ ּ ָפַטי. ּ ִּאֵלין ִאיּנון: ִּמׁשְ ּ 

ְזֵרי אֹוַרְייָתא י ְיהוָדה ָאַמר, ּגִ ל ִאיּנון ִנמוִסין ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶצֶד, ִּרּבִ ּּכָ ּ ִּאְקרון , קּ
א, ֻחּקֹוַתי ֵזַרת ַמְלּכָ א. ְּוִאיּנון ּגְ ָפט ִאְקרון ִדיָנא ְדַמְלּכָ ּוְבָכל ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ִריך הוא, ַּמְלּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה הוא, ְּ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּ א . ּּ ְּדהוא ַמְלּכָ ּ
א ֲאַתר, ַּקִדיׁשָ ָדאּבַ ּ ִדְתֵרין חוָלִקין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּ ִתיב. ּ  ֶצֶדק )תהלים פט(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְסֶאך ָפט ְמכֹון ּכִ ָוִמׁשְ ּ ְּוִאיּנון ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ ָפט. ּ ך ֹחק וִמׁשְ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ּ ִתיב . ְּ ְּוַעל ָדא ּכְ
ָרֵאל)תהלים קמז( ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ּ ֻחּקָ ָרֵאל . ּ יןְלִיׂשְ ָאר ַעּמִ   .ְוָלא ִלׁשְ

ִתיב ְתֵריה ַמה ּכְ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי, ּּבַ ַזר ְוָלא ָעִביד , ְוָתֵניָנן. ֹלא ָעׂשָ ב ְדִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ
ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ֹכָלא, ּ גֹוי ּבְ ֲּהֵרי הוא ּכְ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּוָאִסיר ְלֵמיַלף ֵליה ִפְתּגָ ְוַעל . ּ

ֵניָנן  ח ֲאָבִנים)ת כשמו(ָּדא ּתָ ׁש,  ִמְזּבַ ַח ֲאָבִנים ַמּמָ ַאְתֵריה . ָּדא ִמְזּבֵ יה ּבְ יו ְדִלּבֵ ְּוָהא ַקׁשְ ּ ּ ּ
ְּוזוֲהָמא ָלא ִאְתְפָסק ִמֵניה, ַּקְייָמא ּּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ִזירו, ְּבְ יֵדיה ַההוא ּגְ ָּלא ָסִליק ּבִ ּ ִתיב. ְּוָלא ְמַהְנָיא ֵליה, ּ שמות (, ְּוַעל ָדא ּכְ

י )כ ַחְלֶלָה ּכִ ך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ ך. ַָחְרּבְ ִגיֵני ּכַ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְסָתם, ְּבְ ָפִטים . ֹלא ָעׂשָ ּוִמׁשְ ּ
ל ְיָדעום ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ּּבַ ן , ָּלא ַיֲהֵביָנן ְלהו, )א זעירא''נ(ִּמָלה ָאֳחָרא . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְּוִנמוִסין ְדאֹוַר, ָרֵזי אֹוַרְייָתא י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ּוְכִתיב. ְייָתאּ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל '  ּכִ
ְיָי)תהלים קמד(, ַנֲחָלתֹו ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ֱאֹלָהיו' ּ ַאׁשְ

ִנמוֵסי ְטִהיִרין, ַמְתִניִתין ִויין. ּּבְ ִחין ׁשָ ע ַמְפּתְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַאְרּבַ ִזְו. ְלַאְרּבַ ַייְתהֹון ּבְ
ָכחו ּתְ ע. ִּאׁשְ ע ִלְסַטר ַחד, ַחד ִלְסַטר ַאְרּבַ ְווָנא)א אתפלגן''ס(ִּאְתַגְלָפן . ְוַאְרּבַ ַחד ּגַ .  ּבְ

ְווָנא ַההוא ּגַ ֵכָלא, ּּבְ ָווָנא ְוֶצַבע ְזהֹוִרי, ּתְ ַגְווָנא . ְּוסוָמָקא, ְּוִחָווָרא, ְוַאְרּגְ ָּדא ָעֵייל ּבְ
ְּדַחְבֵריה יםְּוִדיֵדיה ּבֵ, ּ   .ּיה ָרׁשִ

ִליקו ֲחָדא ִאְסּתְ ין ּכַ ע ֵריׁשִ ָקן, ַּאְרּבַ ּוְבַחד ִדיוְקָנא ִמְתַדּבְ ּ ּ ִליק. ּּ א ִאְסּתְ ִמּגֹו , ַחד ֵריׁשָ
ֵחי ַּסְחיו ְדִאְסּתְ יעוָרא ַחד. ּ ׁשִ א ְקִציִבין ּבְ ֵרי ַאַייְלּתָ ּּתְ ַּסְלָקן ֵמַההוא ַסְחיוָתא, ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָעלו ִמן ָהַרְחָצה ּכְ)שיר השירים ד( צובֹות ׁשֶ ֵּעֶדר ַהּקְ ֲעָרא ִדְלהֹון. ּ ׂשַ ֵּחיזֹו ְדֶאֶבן ָטָבא , ּּבְ
ְווִנין ע ּגַ   .ְּדַאְרּבַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ְדִפין ְדַכְסָיין ַעל ּגוָפא ע ּגַ ַּאְרּבַ ּ ְדַפְייהו, ּ חֹות ּגַ ִּויִדין ְזִעיִרין ּתְ ִליָפן. ּ ָחֵמׁש ּגְ . ְוָחֵמׁש ּבְ
ֵריָוא ְוָיֶאה ְלֵמחֵזי, ּא ְלֵעיָלא ֵמֵהיָכָלאּ ְלֵעיָל)א שאפין''ס(ָטאִסין  ִפיָרא ּבְ ְּדׁשַ ּ.  

א, ַּחד עוֵלים ַרְבָיא ן ַחְרּבָ ּנָ ְּדִמְתַהְפָכא ְלגוְבִרין ְלנוְקִבין, ָּנִפיק ׁשִ ּ יָחא . ּּ ַנְטִלין ִלְמׁשִ
ַמָיא וֵבין ַאְרָעא ין ׁשְ ְּדֵאיָפה ּבֵ ָכל ָעְלָמאּ ָלה)א עולין''ס(ְלִזְמִנין ַנְטִלין . ּּ יִחין ,  ּבְ ְוָכל ְמׁשִ

יִחין ה ָמׁשִ יב, ּּבָ   .' ֵאיַפת ֶצֶדק ְוגֹו)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ

  א''ד ע'' עדף
א ַחד, ַּחד ֵחיזֹו ִדְבדֹוְלָחא א ְדַההוא ַרְבָיא , ַּקְייָמא ַעל ַחְרּבָ ֵריׁשָ ּּבְ  )א חרבא''נ(ּ

דֹוְלָחא יָסא) א''ד ע''דף ע(. ְּמָלֲהָטא סוָמָקא ִמּגֹו ּבְ יָסא וֵמַהאי ּגִ ֵרין ִסְטִרין ֵמַהאי ּגִ , ּּתְ
א יִמין ֲעִמיִקין, ִּאְתֲחֵזי ַההוא ַחְרּבָ ְרׁשִ יף, ּבִ ּקִ ָבר ּתַ ּעֹוְלָמא ְדַקְייָמא בי, ַחד ּגְ ג ''ּ

א. ָעְלִמין ד נוְקִמין, ַּחִגיר ַההוא ַחְרּבָ ין ָאֳחָרִנין. ְּלֶמְעּבַ ּתִ יִרין ׁשִ יה ַחּגִ ְל, ִּעּמֵ ּהו ּּכֻ
ַתְלֶחֵפי   ֲחגֹור )תהלים מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב,  ַנְצִחין ְקָרָבא)א משלפי''ס( )א מתיילפי''נ(ִמׁשְ

ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ך ַעל ָיֵרך ּגִ ַָחְרּבְ ָ ְ ֵדי )שיר השירים ג(ּוְכִתיב . ָ ָלם ֲאחוֵזי ֶחֶרב ְמלוּמְ ּ ּכֻ ּ ּ
ְווִנין ִמְת. 'ִמְלָחָמה ְוגֹו ה ּגַ ַכּמָ ַּהְפִכין ַאְנַפְייהוּבְ ּ א , ֵּלית ְדֵיַדע לֹון, ּ ר ַחד ּתֹוַלְעּתָ ּבַ

אט  א)א דשארי''ס(ְּדׁשָ ין נוֵני ַיּמָ ִעין, ּ ּבֵ ּקְ ר ָעַלְייהו ִמְתּבַ ל ֲאָבִנין ְדַאְעּבָ ּּכָ ּ.  
ַההוא ִזְמָנא א, ּּבְ ָּקָלא ְדָנִפיק ֵמִאיּנון ַדֲחִגיֵרי ַחְרּבָ ּ ְמֵניָסר טוִר, ּ , ין ַרְבְרִביןְּמָבַקע ּתִ

ין אוְדֵניה ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ ְלהו ָעְלָמא ְסִתיִמין ַעְייִנין. ּ ּּכֻ א, ּ ֵלית ַמאן , ֲאִטיִמין ִלּבָ
ָרן ּשְׁ ד ַעְבִדין עֹוָבָדן ְדָלא ִמְתּכַ ְנָייָנא ִלְסּתֹור ּכַ ח ְדָהא ּבִ ּגַ ְּדַיׁשְ ּ ּ ָסאִטין ֵמָאְרָחא , ּ

ָנא ְלָטא, ְּיִמיָנא ַאְעֵדי, ְּדַתּקְ ָמאָלא ׁשַ ָכחו, ּוׂשְ ּתְ ֵדין ֶעְרָיין ִאׁשְ ַּווי ְלַחָייַבָיא ְדַגְרִמין . ּּכְ ּ ּ
ָעְלָמא ְרִכין ְלֵעיָלא, ָּדא ּבְ ְּדָהא ָלא ִמְתּבָ א, ּ צון ִאיּנון ְלַתּתָ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

י ֶא)תהלים קד(, ִדְכִתיב ַרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ַּהְללוָיה' ת ְיָיּ וְרׁשָ  )י''ויקרא ח(. )כ''ע(. ּ
י ִחָייא ָפַתח ך ֹלא ְתַגֵלה ִרּבִ ֶּעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ּ ּ ָ ֲעֵצי ַהַיַער )שיר השירים ב(. ָ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ּ

ִנים ְוגֹו ין ַהּבָ ן דֹוִדי ּבֵ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. 'ּּכֵ ּ ֶנ, ּ ָמה ֲחִביָבה ּכְ ֶסת ֲאָבל ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ִּיׂשְ ַהאי. ְּ ַחת ֵליה ּבְ ּבַ ְּדִהיא ְמׁשַ ָלא. ּ ּכְ , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ַתפוַח ַחת ֵליה ּבְ ּבַ ֲּאַמאי ְמׁשַ ִמָלה ָאֳחָרא, ּּ ַטְעָמא, ְּוָלא ּבְ ֵריָחא אֹו ּבְ ְגָווִנין אֹו ּבְ   .אֹו ּבִ
פוַח ֲּאָבל הֹוִאיל וְכִתיב ּתַ ַחת ֵליהּבְ, ּּ ּבַ ֹּכָלא ִהיא ְמׁשַ ְגָווִנין, ּ ֵריָחא, ּבִ . ּוְבַטְעָמא, ּבְ

פוַח הוא ַאסווָתא ְלֹכָלא ַּמה ּתַ ּ ּ ּ ִריך הוא ַאסווָתא ְלֹכָלא, ּ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ּ פוַח . ְּ ַּמה ּתַ ּ
ְגָווֵני ַכח ּבִ ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִאׁשְ ּתְ, ּּכְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְגָווִנין ִעָלִאיןְּ . ַּכח ּבִ

ָאר ִאיָלֵני ל ׁשְ יה רוָחא ָדִקיק ִמּכָ פוַח ִאית ּבֵ ַּמה ּתַ ּ ּ ּ ִתיב , ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְּ

יה  ְלָבנֹון)הושע יד(ּּבֵ פוַח ַטְעֵמיה ְמִתיָקא. ּ ְוֵריַח לֹו ּכַ ַּמה ּתַ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְּ

יה  ִתיב ּבֵ ים)השירים השיר (ּּכְ ּקִ   . ִחּכֹו ַמְמּתַ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ח ָלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ְּ
ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ַמר, ֲאַמאי ּכְ י ְיהוָדה ָאַמר. ְוָהא ִאּתְ ָעְלָמא, ִּרּבִ ֵאי ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ּ ,

ֶנֶסת ִי ָרֵאל ַסְלָקא ֵריִחין ָטִביןּכְ א, ּׂשְ א ַקִדיׁשָ ְלּכָ ְרָכא ִמּמַ ּוִמְתּבָ . ְּוַאְנָפָהא ְנִהיִרין, ּ
ָעְלָמא יאו ַחָייִבין ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּ ּ ָרֵאל ָלא ַסְלָקא ֵריִחין ָטִבין, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְבָיכֹול ּכְ , ּּכִ
ְטָרא ָאֳחָרא ְמִריָרא ֵדין. ְוַאְטָעַמת ִמּסִ ִתיב , ּכְ ַמִים ֶאֶרץ ְוגֹו)איכה ב(ּכְ ִליך ִמּשָׁ ', ְ ִהׁשְ

  .ְּוַאְנָפָהא ֲחׁשֹוָכן
י יֹוֵסי ָאַמר ָעְלָמא, ִרּבִ ִאין ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ִתיב , ּ ֹמאלֹו )שיר השירים ב(ּכְ  ׂשְ

ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ יאו ַחָי. ּתַ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּ ּ ָעְלָמאּ ִתיב , יִבין ּבְ יב )איכה ב(ּכְ  ֵהׁשִ
י ִחְזִקָיה ָאַמר ֵמָהָכא. ָאחֹור ְיִמינֹו ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ִּרּבִ ּ ְוִנְרּגָ לֹוַמר ָפִריׁש , ּ ּּכְ

א ִמן ַמְטרֹוִניָתא ך ֹלא ְתַגֵלה, ַמְלּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ ָ ּ.  
י ֶא ַמְטרֹוִניָתא , ָּאַמר ֵליה, ְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ֲאבֹויִרּבִ ָעְלָמא ּבְ ִּאי ְפַרְקִליָטא ּבְ
ַכח ּתְ ָעְלָמא, ִאׁשְ ַכח, ְוִאי ַקֵטיגֹוְרָיא ּבְ ּתְ ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ א , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי, ּבְ ְלַמְלּכָ

ר ִמַמְטרֹוִניָתא ְּדֲהָוה ֵליה ּבַ ל ִזְמָנא ְדַה, ּ אּּכָ ָרא ָעִביד ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּהוא ּבְ ּ א , ּ ַמְלּכָ
ַמְטרֹוִניָתא א. ָּעִביד ָמדֹוֵריה ּבְ ר ָעִביד ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלא ֲהָוה ַההוא ּבַ ּ ּ ּ ,

ְטרֹוִניָתא א ָפִריׁש ָמדֹוֵריה ִמּמַ ַּמְלּכָ ּ.  
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ָרֵאל ַעְבִדין ְרעוָתא ּכָ, ְ ּל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ְּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִוי ָמדֹוֵריה ּבִ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְוָכל ִזְמָנא . ְּ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָלא ַעְבִדין ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ִוי , ְּ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאלָמד ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ א . ַמאי ַטְעָמא. ֹּוֵריה ּבִ ָרא ּבוְכָרא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל הוא ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ יב, ְ ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ א.  ּבְ ָרֵאל , ִאּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ִהיא ּכְ

יב טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ)משלי יא(, ִּדְכּתִ   .ָךּ ְוַאל ּתִ

  ב''ד ע'' עדף
א ֲחֵזי א, ּתָ ָרֵאל ָרֲחִקין ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ְבָיכֹול ַמְטרֹוִניָתא , ּ ּכִ

הֹון ר. ַמאי ַטְעָמא. ִאְתַרֲחַקת ִעּמְ ִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ָלא ַאְקִדיַמת ִקיְסָטא ְלַהאי ּבַ ּּבְ ּ ,
אֹוַרח ֵמ, ְּלַאְלָקָאה ֵליה רְְלֵמיַהך ּבְ א ָלא ַאְלֵקי ִלְבֵריה ְלָעְלִמין. יׁשָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ֶּאָלא . ּ

יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא ִביק ּכָֹלא ּבִ ּׁשָ ָרה, ְלַאְנָהָגא ֵהיָכָלא, ּ ּוְלַאְלָקָאה ּבְ ָרא ֵליה , ּ ּוְלַדּבְ ּ
אֹוַרח ְקׁשֹוט א, ּבְ ָּלֳקְבֵליה ְדַמְלּכָ   .) ב''ד ע''דף ע(. ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ִד יבּּ ַרּתו ִאּמֹו )משלי לא(, ְכּתִ ר ִיּסְ א ֲאׁשֶ ּ ִדְבֵרי ְלמֹוֵאל ֶמֶלך ַמּשָׂ אמו (ְּ

ַבע, )ודאי ת ׁשֶ ִתיב, ָּדא ּבַ ַמר ּכְ ח ָאב וֵבן )משלי י(, ְוָהא ִאּתְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ֹלֹמה ּבֵ ֵלי ׁשְ ּ ִמׁשְ
ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו ּּתוַגת ִאּמֹו ַוַדאי. ּּכְ ִתיב. ּ ח ָאב,ָחֵמי ַמה ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ עֹוד ְדַהאי ,  ּבֵ ּּבְ

ר אֹוַרח ֵמיׁשָ ר ָאִזיל ּבְ יָמא, ּבַ ח ָאב , ְּוהוא ַחּכִ ּמַ א ְלֵעיָלא, )כלל(ְיׂשַ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ ּ .



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

ח ָאב ְסָתם ּמַ ָקָלא. ְיׂשַ אֹוְרָחא ּתְ ר ּבְ ַכח ַהאי ּבַ ּתְ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו, ִאׁשְ ִתיב וֵבן ּכְ ַּמה ּכְ ּ .
ּּתוַגת ִאּמֹו ַוַדאי ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִתיב. ָּדא ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ְלָחה )ישעיה נ(, ּ ֲעֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ

ֶכם   .ִאּמְ
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ַכח ֶחְדָווָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ֹלֹמה , ְּ יֹוָמא ְדָסִליק ׁשְ ּּכְ
יִר, ְלָחְכְמָתא יר ַהּשִׁ ֵדין ְנִהירו ַאְנפֹוי ְדַמְטרֹוִניָתא. יםְוָאַמר ׁשִ ּּכְ ֵרי , ּּ א ְלִמׁשְ ְוָאֵתי ַמְלּכָ

ה ָּמדֹוֵריה ִעּמָ ֹלֹמה ְוגֹו)מלכים א ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ֶרב. ' ַוּתֵ . ַמאי ַוּתֵ
ִפירו ְדַמְטרֹוִניָתא ְּדַסְלָקא ׁשְ ּ ּּ ָהא ַעל ּכָ, ּ ַדְרּגָ יַאת ּבְ יןְוִאְתַרּבִ ָאר ַדְרּגִ א , ּל ׁשְ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ

ה ִוי ָמדֹוֵריה ּבָ ּׁשַ ּ ה. ּ ך ָלּמָ יָמא ָדא ְלָעְלָמא. ְְוָכל ּכַ ָרא ַחּכִ ִגין ְדַאִפיַקת ּבְ ּּבְ   )א למלכא''נ(. ּּ
ֹלֹמה ְּוַכד ַאִפיַקת ֵליה ִלׁשְ ָרֵאל ַאִפיַקת, ּ ין ִעָלִאי, ְּלָכל ִיׂשְ ַדְרּגִ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבְ ִאין ּּ ן ַזּכָ

ֹלֹמה  ׁשְ הו. )א בשלמא''ס(ּכִ ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה, ְּ ְּוִאיּנון ּבֵ ְכַלל . ּ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ
א יָתא ְלַתּתָ ֹלֹמה ּבֵ א, ׁשְ יָתא ְלַמְלּכָ ֲחָדא. ַאְתִקיַנת ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ וו ָמדֹוֵריהֹון ּכַ ְּוׁשַ ּ ,
ֶחְד ּוְנִהירו ַאְנָפָהא ּבְ ּ ִלימוּ ַכח ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא. ָּוה ׁשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ א, ּּכְ ך . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְְוָכל ּכַ

ה יב. ָלּמָ ִגין ִדְכּתִ ַרּתו ִאּמֹו, ּּבְ ר ִיּסְ א ֲאׁשֶ א, ַּמּשָׂ ַרת ֵליה ִלְרעוָתא ְדַמְלּכָ ְּדַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ָמה ַדֲאֵמיָנא ר ּכְ אּ ָלא ִאְתְד)א דאצטריך''ס(, ְּוַכד ַהאי ּבַ ַּבר ִלְרעוֵתיה ְדַמְלּכָ ּ ֵדין . ּ ּכְ

ִּהיא ֶעְרָייָתא ְדֹכָלא ְטרֹוִניָתא, ּ א ָפִריׁש ִמּמַ ֶּעְרָייָתא ְדָכל ִסְטִרין ְדָהא ַמְלּכָ ּ ּ ,
ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְתַרֲחַקת ְמֵהיָכֵליה ך ֶעְרָייָתא ִהיא ְדֹכָלא, ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְוִכי ָלא ֶעְרָייָתא . ְּ

א ּבְ, ּהוא א, ָלא ַמְטרֹוִניָתאַמְלּכָ ָלא ַמְלּכָ ִתיב. ּוַמְטרֹוִניָתא ּבְ ֶָעְרַות ָאִביך , ְּוַעל ָדא ּכְ

ך ִהיא ך ֹלא ְתַגֵלה ִאּמְ ְָוֶעְרַות ִאּמְ ך ִהיא ַוַדאי. ָּ ִּאּמְ ך, ָ ְרָיא ִעּמָ ך ֹלא , ְְוׁשַ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ְּתַגֵלה ֶעְרָוָתה ּ.  
ְמעֹון ָאִקיׁש ְידֹוי וָבָכ י ׁשִ ַווי ִאי ָלא , ְוָאַמר ַווי ִאי ֵאיָמא ְוַגֵליָנא ָרָזא, הַּרּבִ

ְּדֵייְבדון ַחְבַרָייא ִמָלה, ֵאיָמא ּ ּ ה ֵאת ' ּ ֲאָהה ְיָי)יחזקאל יא(. ּ ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ֱאֹלִהים ּכָ
ָרֵאל ֵאִרית ִיׂשְ ה. ַּמאי ֲאָהה. ׁשְ ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ּוַמאי ּכָ ִזְמָנ, ּּ ' ּא ְדהּבְ

א ָרַכת ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ָאה ִאְתּתְ ּתָ ְרָכָתא' ה, ּּתַ ִגיָנה ַמְנַעת ּבִ ָּאֳחָרא ִעָלָאה ּבְ ּוְכֵדין . ּ
ִתיב ה, ּכְ ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ִגין ְדַכד ִאיִהי . ֲּאָהה ּכָ ְרָכאן)'א האי ה''נ(ּּבְ ' ה,  ִאְתְמָנַעת ִמּבִ

ֵחי. ַטֲעָמאַמאי . ָּאֳחָרא ַמְנַעת לֹון ִמּכָֹלא ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ִגין ְדִבְרּכָ ֲאַתר , ּּבְ ֶּאָלא ּבַ
א ְרָיין ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדׁשַ ּ ּ.  

ִתיב ַאג '  ְיָי)ירמיה כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ִּמּמָ
ׁש. ַּעל ָנִוהו ְּוָדא הוא ַוַדאי, אָּדא ַמְטרֹוִניָת. ַּעל ָנִוהו ַמּמָ אֹוי . ּוַמאי אֹוֵמר. ּ

יִתי ְוכו י ֶאת ּבֵ ֱהֶחַרְבּתִ יִתי ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. 'ּׁשֶ ּּבֵ ּ ְּוָדא הוא ַוַדאי. ּ ֶָעְרַות ָאִביך , ּ

ך ֹלא ְתַגֵלה ְּוֶעְרַות ִאּמְ ל ִסְטִרין ֶעְרָייָתא הוא. ָ ְּדָהא ִמּכָ ַמִים ּ ָלְבׁשו ׁשָ)ישעיה נ(, ּוְכֵדין. ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

יִדין  ְרָכאן ְדַמּבוִעין ְדַנֲחִלין ַדֲהוֹו ְנּגִ סוָתם ְדָהא ֲאַתר ַאֲחָסַנת ּבִ ם ּכְ ק הוׂשַ ַּקְדרות ְוׂשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ֲחזו ְקָיין ּכַ   .ִּאְתְמָנעו, ְּוׁשַ

ֵניָנן ְטרֹוִניָתא, ּתָ א ִמּמַ ד ִאְתְפַרׁש ַמְלּכָ ָחן, ּּכַ ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ֵדין ִא, ּוִבְרּכָ . י''ְקֵרי וּכְ
א ִדְיסֹוד י, ְּדַתְנָיא. י''ַמאי ַטְעָמא ו ֵּריׁשָ ִריך , ְּזֵעיָרא הוא' ְּדָהא ְיסֹוד ו', ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ִתיב ָו. ַּרְבְרָבא ִעָלָאה' ּהוא ו ֲחָדא''ְּוַעל ָדא ּכְ ֵרין ָוִוין ּכַ א ְדַהאי ְיסֹוד י, ו ּתְ ' ְּוֵריׁשָ
אְוַכד ִאְתַרֲחַקת ַמְטרֹו. ּהוא ְלּכָ א, ִניָתא ִמּמַ ְלּכָ אן ִאְתְמָנעו ִמּמַ ּוִבְרּכָ ְּוִזווָגא ָלא , ּ ּ

א ִדְיסֹוד ֵריׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א ִדְיסֹוד ְדהוא י' ָנִטיל ו, ּ ִּעָלָאה ְלַהאי ֵריׁשָ ּ ּּ ְּוָנִגיד ֵליה ', ּ
יה ֵדין הוא ו, ְּלַגּבֵ ִאין, ּי ְלֹכָלא''ו, י''ּּכְ   .ְּלִעָלִאין ְוַתּתָ
ֵניָנןְוַע ַלם, ּל ָדא ּתָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריב ְירוׁשָ ּ ָעְלָמא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ ְוֵלית , ּּבִ

יה ְלָווִטין ַכח ּבֵ ּתְ ָּלך יֹום ְדָלא ִאׁשְ ּ ָכל יֹום, ְ ְרָכאן ִאְתְמָנעו ּבְ ְּדָהא ּבִ אֹו , ָּאַמר ֵליה. ּ
  .ּ ַמהו)'א או וה''נ(, י''י אֹו הֹו''אֹו, ָהִכי

  א''ה ע'' עףד
ְתׁשוָבה, ָּאַמר ֵליה ְלָיא ּבִ ד ִמָלה ּתַ ּּכַ ְייִבין, ּ ֵדין ה, ְוָלא ּתַ , ִּעָלָאה ָנִטיל לֹון' ּכְ

ה', ְוַאְנִגיד ְלָואו ְוי ְייִבין) א''ה ע''דף ע(, ְּלַגּבָ ִגין ְדָלא ּתַ ֵדין ִאְקֵרי הֹוי, ּּבְ ד . ּכְ הֹוי ּכַ
א ְלֵעיָלא ְלֵעי ָלק ַמְלּכָ ִּאְסּתַ הו, ָּלאּ ח ּבְ ּגַ א ְוָלא ַאׁשְ ֵני ָנׁשָ ְּוַההוא ִעָלָאה . ְּוַצְווִחין ּבְ ּ

יה' ְוי', ָסִליק ְלו, ֶאְהֶיה ְטִמיָרא יל ְצלֹוֵתיה, ְּלַגּבֵ ִגין ְדָלא ִאְתְקּבִ ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי אֹוי, ּ , ּכְ
יה ְדו' ְּדָהא א ָּסִליק ְלַגּבֵ ַכח)'לי' ו' סליק גביה לה' א דהוא א''ס(. 'ְוי' ּ ּתְ ׁשוָבה ָלא ִאׁשְ ּ וְכֵדין ּתְ ּ .

ָלק ֵמִאֵלין ַאְתָוון ה ְּוַעל ָדא ִאְסּתַ ּ ְלָייא', ּ ְתׁשוָבה ָלא ּתַ ְּדָהא ּבִ ּ.  
יאו חֹוֵבי ָעְלָמא ְטֵפי ד ַאְסּגִ ַּוַדאי ּכַ ַקְדִמיָתא, ּ ְלָיא ּבְ ּוְתׁשוָבה ֲהָוה ּתַ עו, ּ , ְּוָלא ּבָ

ָלק ה ֵדין ִאְסּתַ יה''יֹו' יק ְלוָסִל' וא', ּּכְ א. ְוִאְקֵרי אֹוי, ּד ְלַגּבֵ י ַמְקְדׁשָ , ְּוַכד ָחִריב ּבֵ
ָלַקת  ּוְתׁשוָבה ִאְסּתָ ֵדין ָצְווחו ְוָאְמרו, )ולא מעליא(ּ ּּכְ י ָפָנה ַהיֹום)ירמיה ו(, ּ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּ .
י ָפָנה ַהיֹום ָּדא הוא יֹוָמא ִעָלָאה. ַּמאי ּכִ ּ ׁשוָבה, ּ ְּדִאְקֵרי ּתְ ָלק ְוִאְתֲעָבר, ּ ְּדִאְסּתַ ְוָלא , ּ

ִכיַח מֹוַדע. ׁשְ ּתְ ַּההוא יֹוָמא ְדִאׁשְ ָלא ַחָייִבין, ּ ָטא ְיִמיָנא ְלַקּבְ ְּוָהא ִאְתְפֵני , ְּלַפׁשְ
ַכח, ִּמּכָֹלא ּתְ ְּוַעל ָדא ָאְמרו אֹוי, ְוָלא ִאׁשְ טו ִצְלֵלי ָעֶרב. ְוָלא הֹוי, ּ י ִיּנָ ְּדָהא , ּּכִ

יןִאְתְייִהיב ְרׁש ָאר ַעּמִ ּו ְלַרְבְרֵבי ְמָמָנן ִדׁשְ ַלט ָעַלְייהו, ּ   .ְּלִמׁשְ
אָנא ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא' ָסִליק ו, ּתָ ֵלי, ְוֵהיָכָלא ִאּתֹוַקד, ּ א ִאְתּגְ ּוַמְטרֹוִניָתא , ְוַעּמָ
ָרַכת ד ָנִחית ו. ּוֵביָתא ִאְתֲחָרַבת, ִאְתּתְ ֵביֵת, ּו ְלַאְתֵריה''ְלָבַתר ּכַ ח ּבְ ּגַ ּיה ְוָהא ַאׁשְ
ֵעי ְלַמְטרֹוִניָתא, ִאְתֲחִריב . ְוָהא ִאּתֹוַקד, ָּחָמא ְלֵהיָכֵליה. ְוָהא ִאְתַרֲחַקת ְוַאְזַלת, ּבָ

א ָעא ְלַעּמָ ֵלי, ּבָ אן ְדַנֲחִלין ֲעִמיִקין ַדֲהוֹו ַנְגִדין. ְוָהא ִאְתּגְ ָּחָמא ְלִבְרּכָ ּ . ְּוָהא ִאְתְמָנעו, ּ
ִתיב ֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִלְבִכי וְלִמְסֵפד וְלָקְרָחה ' ִּיְקָרא ְיָי ַו)ישעיה כב(, ּכְ ֱּאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ּ ּּ ּ
ק ַמִים ַקְדרות. ְוַלֲחגֹור ׂשָ ּוְכֵדין ָלְבׁשו ׁשָ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ֵדין ו ָּנִגיד ַמּבוֵעי ְלִסְטָרא , ִּעָלָאה' ְוה.  ִאְתְנִגיד ַחד ָלֳקֵביל ַחד)'י' א ו''ס(' ה' ּכְ
אן ָל, ָאֳחָרא ָחןּוִבְרּכָ ּכְ ּתַ ָכחו. א ִמׁשְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְרָיין ּכַ . ְוָלא ׁשַ
ֵדין  ַאג ַעל ָנִוהו)ירמיה כה(ּכְ ֹאג ִיׁשְ ְמעֹון. ּ ׁשָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּבָ י , ּוָבָכה ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ְטָרא , ֶאְלָעָזר ִאי ִמּסִ ִלּבָ ִקיָעא ּבְ ִכָייה ּתְ ְטָרא ָאֳחָרא, ֲחָדאּבְ ִאי ִמּסִ ִלּבָ ְּדָהא . ְוֶחְדָווָתא ּבְ
ַמְעָנא ִמִלין א, ּׁשְ ּתָ ַמְעָנא ַעד ַהׁשְ ָאה חוָלִקי, ְּדָלא ׁשְ ת ָאִביך )י''ויקרא ח(. ַּזּכָ ָ ֶעְרַות ֵאׁשֶ

ת ָאִביך, ֹּלא ְתַגֵלה ְמעֹון. ַָמאן ֵאׁשֶ י ׁשִ ֵניָנן, ָאַמר ַרּבִ ל ִמלֹוי ְד, ָהא ּתָ ּּכָ אֹוַרְייָתא ּ
א ָסִתים ְוַגְלָיא, ָסִתים ְוַגְלָיא ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ִדׁשְ ּּכְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּאֹוַרְייָתא ְדִהיא ׁשְ ָהִכי , ּ

ְלָייא. ָנֵמי ָסִתים ְוַגְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּהָכא ּכָֹלא ּבְ   .ְּיִדיָעא ָסִתים ּכְ
ת ָאִביך, ְּוַהאי ְקָרא ָהִכי הוא אָנא: ֵָאׁשֶ ַכַחת , ּתָ ּתְ ל ִזְמָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ ּּכָ

א ַמְלּכָ ך, ְְוַיְנָקא ָלך, ּבְ א. ִָאְקֵרי ִאּמֶ ך ְוִאְתָרֲחַקת ִמן ַמְלּכָ ְלָיא ִעּמָ א ְדִאְתּגַ ּתָ ְַהׁשְ ּ ,
ת ָאִביך ִאְתְקֵרי ִתרוִכין . ֵָאׁשֶ א ָלא ִאְתְפָטַרת ּבְ א ַקִדיׁשָ ִּאְנּתו ִהיא ְדַמְלּכָ ּ ּ יהּּ , ִּמּנֵ
ֵתיה ִהיא ַוַדאי ִּאְנּתְ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֶכם '  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה נ(, ּּכְ ִריתות ִאּמְ ֵּאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ

יָה ַלְחּתִ ר ׁשִ א. ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ַוַדאי ִאְנּתו ִהיא ְדַמְלּכָ ּ ּ ְלָייא, ּ ב ְדִאְתּגַ   .ַּאף ַעל ּגַ
ֵרי ִזְמֵני ְּוַעל ָדא ָפִקיד ָעָלה ּתְ ִזווָגא ַחדּכַ, ּ א ּבְ ַמְלּכָ ּד ָיְתָבא ּבְ ך, ּ , ְָוִאְתְקֵרי ִאּמְ

ך ֹלא ְתַגֵלה יב ֶעְרַות ִאּמְ ִּדְכּתִ ָ ֲעִביד ְדִיְתַרֲחקון ָדא ִמן ָדא, ּ ָּלא ּתַ ּ ּ ַלח ַעל , ּ ּתְ ְוִתׁשְ
יב, ְחֹוָבך ָמה ִדְכּתִ ֶכם)ישעיה נ(, ּּכְ ְלָחה ִאּמְ ֵעֶכם ׁשֻ ד ִהיא ּבְ, ְוַחד. ּ וְבִפׁשְ ךּכַ ְָגלוָתא ִעּמָ ּ ,

א ְלָייא ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א, ְּוִאְתּגַ ְּוִאְתְקֵרי ִאְנּתו ְדַמְלּכָ יה . ּ ב ְדִאְתַרֲחָקת ִמּנֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ
יָנך ִגין ְדַתְעֵדי ִמּבֵ ֲעִביד ּבְ ְָלא ּתַ ְנָאך, ּ ך ׂשַ ְלטון ּבָ ְְוִיׁשְ ְ ָגלוָתא, ּ ָמר ֲעָלך ּבְ ְסּתַ ְּוָלא ּתִ ְ .

ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלהֲּהָדא הוא  ִּדְכִתיב ֶעְרַות ֵאׁשֶ י ֶעְרַות ָאִביך . ַמאי ַטֲעָמא. ָ ִגין ּכִ ָּבְ

א. ּהוא ב ְדִאְתַרֲחָקת ִמן ַמְלּכָ ִדיָרא, ַּאף ַעל ּגַ ה ּתְ א ּבָ חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּוַבְעָיא , ּ
יר ָרא ָלֳקְבָלה ַיּתִ ּמְ ה, ְלִאְסּתַ יחוב ְלַגּבָ ְּוָלא ּתֵ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

 ] בשנה246יום [סדר הלימוד ליום י סיון 
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ י ְיָי)דברים כג(, ִּרּבִ יְלך ְוגֹו'  ּכִ ֶקֶרב ַמֲחֶנך ְלַהּצִ ֱָאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָ ְ י . 'ָּ ּכִ

א: ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ִכיְנּתָ ָרֵאל, ָּדא ׁשְ ִיׂשְ הו ּבְ ָכַחת ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ָגלוָתא, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָנא ְל, ְּוּכָ ַאּגָ
ל ִסְטִרין ִדיָרא ִמּכָ ין, ָּעַלְיהו ּתְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ּוִמּכָ יצון ְלהו ְלִיׂשְ ְּדָלא ְיׁשֵ ּ ּ.  

  ב''ה ע'' עדף
א ְלהו) ב''ה ע''דף ע(ָלא ַיְכִלין , ְּדַתְנָיא ָרֵאל ְלַאְבָאׁשָ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ּׂשַ ָרֵאל , ּ ַּעד ְדִיׂשְ

ִכי ין ֵחיָלא ִדׁשְ יןַּמֲחִליׁשִ ָאר ַעּמִ י ַרְבְרֵבי ְמָמָנן ִדׁשְ ּמֵ א ִמּקַ ֵדין ַיְכִלין ְלהֹון . ְּנּתָ ּכְ
ָרֵאל ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ְלִטין ָעַלְייהו, ּׂשַ ין, ְּוׁשַ יׁשִ ֵזיִרין ּבִ ָמה ּגְ ְּוַכד ִאיּנון . ְּוַגְזִרין ָעַלְייהו ּכַ

ְייִבין ָלֳקְבָלה ַרת ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְד, ּתַ ִּהיא ְמָתּבָ ְוַתְבַרת ֵחיָלא , ָּכל ִאיּנון ְמָמָנן ַרְבְרִביןּּ
ָרֵאל ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ְּוּתוְקָפא ְדׂשַ ּ ְּוִאְתָפְרָעא ְלהו ִמּכָֹלא, ּּ ּ ּ.  

ְָוַעל ָדא ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש חֹובֹוי, ּ ָאב ּבְ ר ָנׁש ְדָלא ִיְסּתְ ְּדָבֵעי ּבַ ַּוַיֲעָבר ַעל , ּ
ֵמי אֹוַרְייָתא ם, ְּמָסֲאִבין ֵליה, ִאי ָעִביד ָהֵכיְּד. ִּפְתּגָ יב ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ָמה ִדְכּתִ ֹלא א, ּּכְ . 'ּבְ

גוָפא, ְוָתאָנא ְייִפין ּבְ ִעין ׁשַ ָּמאָתן וְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ֲאָבן, ּ ְּוֻכְלהו ִאְסּתַ ַאב, ּ ד ִאיהו ִאְסּתְ . ּּכַ
לֹוַמר ֲאָבא, ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ ד ּבָ   .ּכַ

ְייֵפי ּגוָפא, ַָמאי ַמֲחֶניך. ָ ַמֲחֶניך ָקדֹוׁשְוָהָיה, ְּוַעל ָדא ִּאֵלין ִאיּנון ׁשַ ּ ְוֹלא ִיְרֶאה . ּ
ְּבך ֶעְרַות ָדָבר ָמה , ּ ָדָבר ָרָמז)א דהוי''ס(ֶּעְרָייָתא נוְכָרָאה ְלַהאי . ַּמאי ֶעְרַות ָדָבר, ָ ּכְ

ב ֵמַאֲחֶריך ַוַדאי, ְּדִאי ָהִכי. ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוׁשָ ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלהְּוַעל ָד. ָ ּא ֶעְרַות ֵאׁשֶ ָ .
יב ֶעְרַות ָאִביך הוא. ַמאי ַטְעָמא ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּ   .ּּכְ

אָנא ָגלוָתא' ַעל ג, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִבין ִיׂשְ ִּמִלין ִמְתַעּכְ א . ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ַּעל ְדַעְבִדין ְקָלָנא ּבִ
ָגלוָתא ּוְמַהְדֵרי ַאְנַפְיי. ּּבְ ּ אּ ִכיְנּתָ א, ּהו ִמן ׁשְ ִכיְנּתָ ְרַמְייהו ָקֵמי ׁשְ ְּוַעל ִדְמָסֲאֵבי ּגַ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ַמְתִניָתא ִדיָלן   .ּאֹוִקיְמָנא ּבְ
א י ַאּבָ ֲּהָוה ָאִזיל ְלַקפוְטִקָיא, ִרּבִ ּ י יֹוֵסי, ּ יה ִרּבִ ָּחמו ַחד , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ַּוֲהָוה ִעּמֵ

ר ָנׁש ַאְנפֹוי, ְּדֲהָוה ָאֵתי, ּבַ יָמא ַחד ּבְ ּוְרׁשִ א. ּ י ַאּבָ , ִנְסֵטי ֵמַהאי אֹוְרָחא, ָאַמר ִרּבִ
ְּדָהא ַאְנפֹוי ְדֵדין ַאְסִהידו ָעֵליה ּ ּ ֶעְרָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ְּדָעַבר ּבְ ים , ּ ך ִאְתְרׁשִ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ַאְנפֹוי י יֹוֵסי. ּּבְ יָמא ֲהָוה , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ד ֲהָוה ַינוָקאִאי ַהאי ְרׁשִ ֵּליה ּכַ ַמאי ֶעְרָייָתא , ּ
יה ַכח ּבֵ ּתְ ַאְנפֹוי, ָּאַמר ֵליה. ִּאׁשְ ֶעְרָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ְּדַאְסִהידו ּבְ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ִמָלה, ָּקָרא ֵליה ִרּבִ יָמא ְדַאְנָפך, ּ ְַהאי ְרׁשִ ּ ָאַמר . ַּמה הוא, ּ
ְייכוּבְ, לֹון ר ָנׁש, ָּמטֹוָתא ִמּנַ יר ְלַההוא ּבַ ֲעְנׁשו ַיּתִ ָּלא ּתַ ְרמו ֵליה, ּ ְּדָהא חֹובֹוי ָקא ּגָ ּ ּ .

א ַמהו י ַאּבָ ָאְרָחא ֲאִני ַוֲאֹחִתי, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ִרּבִ ֵריָנא , יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ּבְ ׁשָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ִפיָזא ַחד אֹוׁשְ ֲאֹחִתיְוָכל ַה, ְוָרִויָנא ַחְמָרא, ּּבְ ַצְפָרא ַקְמָנא. ּהוא ֵליְלָיא ֲאִחיְדָנא ּבַ , ּבְ
ְבָרא ַחד ּגַ ִפיָזִאי ָקַטט ּבְ ְּואוׁשְ יַנְייהו, ּ יָסא, ָּעֵייְלָנא ּבֵ ְּוַקְטרו ִלי ָדא ֵמַהאי ּגִ ְוָדא , ּ

יָסא יָמא ָדא ֲהָוה ָעֵייל ְלֵבי מֹוָחא, ֵמַהאי ּגִ ּוְרׁשִ ַזְבָנא ַעל ְיָדא ְד, ּ ּתְ ַחד ַאְסָייא ְּוִאׁשְ
ַגָוון   .ְּדִאית ּבְ

ְמָלאי הוא, ָּאַמר ֵליה. ַּמאן הוא ַאְסָייא, ָּאַמר ֵליה י ׂשַ ָּאַמר ֵליה ַמאי . ִּרּבִ
ַָאסווָתא ָיַהב ְלך א. ּ ָּאַמר ֵליה ַאסווָתא ְדַנְפׁשָ ּ ְתׁשוָבה. ּ ּוֵמַההוא יֹוָמא ַאֲהַדְרָנא ּבִ ּ ּ .

ּוְבָכל יֹוָמא ֲחֵזיָנא ַאְנָפִאי ּבְ ִריך הוא, ַּחד ֵחיזוּ א ּבְ ּוָבֵכיָנא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּדהוא ִרּבֹון , ְּ ּ
ּוֵמִאיּנון ִדְמִעין ַאְסֵחיָנא ַאְנָפִאי. ָּעְלִמין ַעל ַההוא חֹוָבה ּ ּ א. ּ י ַאּבָ ִאי ָלאו , ָאַמר ִרּבִ
ׁשוָבה ְּדִאְתְמַנע ִמָנך ּתְ יָמא, ְּ ַּאְעַבְרָנא ֵמַאְנָפך ַההוא ְרׁשִ ְ  )ישעיה ו(, ְֵריָנא ָעָליךֲאָבל ָק. ּ

כוָפר ְּוָסר ֲעֹוֶנך ְוַחָטאְתך ּתְ ּ ּ ְוִאְתֲעָבר , ִזְמִנין' ָּאַמר ֵליה ג. ִזְמִנין ֵאיָמא' ג, ָּאַמר ֵליה. ָ
יָמא   .ְרׁשִ

א י ַאּבָ ָרא ִמָנך, ָאַמר ִרּבִ ָעא ְלַאְעּבְ ְַוַדאי ָמאָרך ָהא ּבָ ְ ְתׁשוָבה , ּ ְּדַוַדאי ּבִ ּ ּ
ַכַחת ּתְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ַּמר ֵליהָא. ִאׁשְ ָקא ּבְ ָאַמר . ָנַדְרָנא ֵמַהאי יֹוָמא ְלִאְתַעּסְ

ָמך, ֵּליה ִרים, ָּאַמר ֵליה ֵאל ָעַזר. ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ְַמה ׁשְ ָמא ּגָ ְֶדֱאָלָהך , ַּוַדאי ׁשְ ּ
ְִסְייָעך ָסֲעָדך, ּ א וַבְר, ְַוֲהָוה ּבְ ְדֵריה ִרִבי ַאּבָ ּׁשַ   .ֵּכיהּ

ְמעֹון, ְלִזְמָנא ָאֳחָרא י ׁשִ י ַרּבִ א ָאִזיל ְלַגּבֵ י ַאּבָ ָמאֵתיה, ֲהָוה ִרּבִ ֵחיה , ָּעאל ּבְ ּכָ ַּאׁשְ
ַער ֹלא ֵיָדע וְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת)תהלים צב(, ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָדִריׁש ַער . ּ ִאיׁש ּבַ ִאיׁש ּבַ

ין ִאי', ֹלא ֵיָדע ְוגֹו ָמה ִטְפׁשִ ֵני ָעְלָמאּּכַ יִחין ְוָלא ַיְדִעין ְוָלא , ּּנון ּבְ ּגִ ְּדָלא ַמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ִלין ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ב . ַעל ַמה ַקְייִמין ּבְ ַמאן ְמַעּכֵ

ְּלהו ְלִמְנַדע ִּטְפׁשוָתא ִדְלהֹון, ּ ּ אֹוַרְייָת. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ ְדֵלי , אּ ּתַ ְּדִאילו ֲהוֹו ִמׁשְ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ אֹוַרְייָתא ִיְנְדעון אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

  א''ו ע'' עדף
ַכל ְוָלא ָיַדע , ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת ִּנימוֵסי ְדֹזאת ) א''ו ע''דף ע(ְּדָלא ִמְסּתָ ּ

ָעְלָמא ִדינ)דאף על גב(. ּבְ ֵני , ֹּוי ְוַחָמאן ְלִדינֹוי ְדַהאי ֹזאתּ ְדָדִאין ָעְלָמא ּבְ ְּדָמָטאן ַעל ּבְ
ִאין א ְדִאיּנון ַזּכָ ָּנׁשָ יֲעָייא ַחָייִבין, ּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ְּוָלא ָמָטאן ַעל ַרׁשִ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ּ ,

יב ב ְוגֹו)תהלים צב(, ִּדְכּתִ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרֹוַח ְרׁשָ ָכל ְּדַהאי ָעְלָמא ָיְר. ' ּבִ ִּתין ֵליה ּבְ
ַהאי ָעְלָמא, ִסְטרֹוי סֹוֵפיה . ְּוִדיִנין ָלא ָמטון ָעלֹוי ּבְ א אֹוְדֵעיה ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ
ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ָלא ַיְדֵעיָנן, ִּדְקָרא יב ְלִהּשָׁ יָצָאה ְלהֹון ֵמַההוא ָעְלָמא, ִּדְכּתִ , ְּלׁשֵ

חֹות ַר ְּגֵליהֹון ְדַצִדיַקָייאּוְלֶמֱהִוי ַעְפָרא ּתְ ּ יב, ּ י ִיְהיו )מלאכי ג(, ִּדְכּתִ ִעים ּכִ ּ ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
פֹות ַרְגֵליֶכם ַחת ּכַ   .ֵּאֶפר ּתַ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָפַני ַיֲעֶנה)איוב טז(, ּ י ּבְ י ַכֲחׁשִ ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ַוָיָקם ּבִ ָאה , ֶּאָלא. ּבְ ַזּכָ
ר ָנׁש ְד ּחוָלֵקיה ְדּבַ ּ ּ אֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ּתָ ִריך הוא, ִּאׁשְ א ּבְ ְּלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּדָכל . ְּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ׁש, ּ ֵמיה ַמּמָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְַמה ׁשְ ּ ּ ּ
ּהוא ָעִביד ִנימוִסין ֵמי , א ֲחֵזיּתָ. ּאוף אֹוַרְייָתא ָהִכי ָנֵמי. ּ ַּהאי ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ּ

ַאְנפֹוי, אֹוַרְייָתא יִמין ּבְ ר ָנׁש ְרׁשִ ּבַ יה ּבְ א ְוַעְבָדא ּבֵ ּאֹוַרְייָתא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ֵאי יה ִעָלֵאי ְוַתּתָ לון ּבֵ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ ּ יה, ּ ָדן ְלָווִטין ַעל ֵריׁשֵ ְּוֻכְלהו אֹוׁשְ ּ ּ.  

ל ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי, ְוָתאָנא א', ּּכָ ָעְלָמא ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ אִטין ּבְ ְּדַאְזִלין ְוׁשָ ּ ּ ,
ְלהֹון ַזְקִפין ַעְייִנין ר ָנׁש, ּּכֻ ַאְנפֹוי ְדַההוא ּבַ ִלין ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ְּוֻכְלהו ַפְתִחין , ְּוָחָמאן ְלהו, ּּ ּ ּ

ַהאי. ָּעֵליה ַווי ַווי ָעְלָמא ְדָאֵתי,  ָעְלָמאַּווי ֵליה ּבְ ַּווי ֵליה ּבְ ָלקו ִמּסֹוֲחָרֵניה . ּ ִּאְסּתְ ּ
ַאְנפֹוי, ִּדְפַלְנָיא ְּדָהא ַסֲהדוָתא ּבְ ּ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ְּורוָחא ִדְמָסֲאָבא ׁשַ ְּוָכל ִאיּנון יֹוִמין . ּ

ַאְנפֹוי ְלַסֲהדוָתא ימו ּבְ ַכח ְרׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ר, ּּ ִל, ִאי אֹוִליד ּבַ ְטָרא ַאׁשְ ּיף ֵליה רוָחא ִמּסִ ּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחָייֵבי ָדָרא. ִּדְמָסֲאָבא ּּ ִקיֵפי ַאְנִפין, ּ ַהאי , ּּתַ ִביק ְלהֹון ּבְ ְּדָמאֵריהֹון ׁשָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא יָצָאה ְלהו ּבְ ְּלׁשֵ ּ.  
ֵניָנן אֹוַרְייָתא ְיָמָמא, ּתָ ַדל ּבְ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּהאי ַצִדיָקא ַזּכָ ִריך הוא ,  ְוֵליְלָיאּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יך ָעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶסד ָּמׁשִ ּ ּ ַאְנפֹוי, ְ ים ֵליה ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ יָמא ַדֲחֵלי ִעָלֵאי , ּ ּוֵמַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ
ֵאי ֵמי אֹוַרְייָתא. ְוַתּתָ ָּהִכי ָנֵמי ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ָכאן ָעֵליה רוָחא ִדְמָסֲאָבא, ּ ַּמׁשְ ּ ּ ,

ַאְנפֹויְו ים ֵליה ּבְ ִּאְתְרׁשִ ֵאי, ּ יה ַעְרִקין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוִמּנֵ ּ ְּוֹכָלא ַמְכְרֵזי ָעֵליה. ּ ָלקו , ּ ִּאְסּתְ
ֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא ִּמּסָ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ְּוַעל ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה, ּ ּ ּ ַווי , ַּווי ֵליה, ּ

יה ִליף. ְּלַנְפׁשֵ ּ רוָחא ִדְמָסֲאָבאַהאי ַאׁשְ יה, ּ ַכח ִעּמֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ְּואֹוִרית ֵליה ִלְבֵריה, ּ ְוַהאי , ּ
יה חוָלָקא ִריך הוא ֵלית ֵליה ּבֵ א ּבְ ּהוא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִביק ֵליה, ְּ יָצָאה ֵליה ְלָעְלָמא , ְּוׁשָ ְּלׁשֵ

  .ְּדָאֵתי
א י ַאּבָ ִפיר ָקַאְמַרת, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ . ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא. יְְמָנא ָלך ַהא, ּׁשַ

א, ְואֹוִליְפָנא יׁשָ ְּדַהאי ְירוָתא ּבִ נֹוי, ּ ְלהו ּבְ ַּאֲחִסינון ּכֻ ִּאי ָלא ְיתובון, ּּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה , ּ ּ
ׁשוָבה ַּקְייָמא ָקֵמי ּתְ ְּדַאסווָתא ָדא ָיֲהבו ִלי ִזְמָנא ֲחָדא, ַוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ ּ ּ ּ ,

ַאְנָפאיַּדֲהִויָנא ים ּבְ אֹוְרָחא, ּ ְרׁשִ ָאה, ְויֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ּבְ ַחד ַזּכָ , ְוִאַעְרָעָנא ּבְ
יָמא אי ַההוא ְרׁשִ ר ִמּנַ ָמך, ָאַמר ִלי. ְּוַעל ְידֹוי ִאְתַעּבָ ְוָקֵרי , ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ְַמה ׁשְ

ִריך ַרֲחָמָנ, ָּאַמר ֵליה. ָעַלי ֶאְלָעָזר ָאֳחָרא ְַדֲחֵמיָנא ָלך, אְּבְ ְְוָזֵכיָנא ְלֵמֱחֵמי ָלך , ּ

ַהאי ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ ָאה חוָלָקך ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ְ ֲאָנא הוא ְדִאְעַרְעָנא ָלך)אמר ליה(, ְּ ּ ּ.  

  ב''ו ע'' עדף
ַטח ָקֵמיה ּתָ ִּאׁשְ ַּאְייֵתיה ְלֵביֵתיה, ּ ַּאְתִקין ָקֵמיה קוְרִטיָסא , ּ  )טרטיסאי( )א טרכוסא''ס(ּ

ִליָתָאה, ְּדַנֲהָמא ָרא ְדֶעְגָלא ּתְ ּוִבׂשְ ַתר ְדָאְכלו. ּ ּּבָ ְבָרא, ּ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּגַ י, ּ , ִרּבִ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ָּחָדא ּתֹוָרָתא סוָמָקא ִאית ִלי, ֵּאיָמא ִלי ַחד ִמָלה ָרא ָדא , ּ א ְדֶעְגָלא ְדִביׂשְ ִּאיּמָ ּ ּ
ַר, ַּדֲאִכיְלָנא ְתָרָאה ְלַמְרָעא , ת ְואֹוִליַדתְויֹוָמא ַחד ַעד ָלא ִאְתַעּבְ ֲאִזיְלָנא ּבַ
ָרא ְבָרא, ְלַמְדּבְ ר ָקַמאי ַחד ּגַ ְרָנא ָלה ַאְעּבָ ַּעד ְדָדּבַ ָמה ְדתֹוָרָתא , ָּאַמר ֵליה, ּ ַּמה ׁשְ ּ

ָמא, ֲאֵמיָנא. ָּדא ׁשְ א ָלה ּבִ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתְייִליַדת ָלא ָקֵריּנָ ַבע ֵאם , ָּאַמר ֵליה. ּ ת ׁשֶ ּבַ
ה ְלַכָפָרה, ֹלֹמה ִאְתְקֵריׁשְ ְזּכֶ אי. ִּאי ּתִ עֹוד ְדָאָהַדְרָנא ֵריׁשָ , ָּלא ֲחֵמיָנא ֵליה, ַּוֲאָנא ּבְ

ְּוָחִייְכָנא ֵמַההוא ִמָלה   )ב''ו ע''דף ע(. ּ

אֹוַרְייָתא א ְדָזִכיָנא ּבְ ּתָ ַעְרָנא ַעל ַהִהיא ִמָלה, ְּוַהׁשְ י, ִּאּתְ ּוִמן יֹוָמא ְדִאְתְפָטר ִרּבִ ּ ּ 
ְמָלאי ֵמָהָכא ָווֵתיה, ׂשַ אֹוַרְייָתא ּכְ ר ָנׁש ְדַיְנִהיר ָלן ּבְ ָּלא ֲהָוה ּבַ ַּוֲאָנא ָדִחיְלָנא . ּ

ְּלֵמיַמר ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא אֹוִליְפָנא ּ ְלָנא ְדִמָלה ְדָחְכְמָתא ִהיא. ּ ּכַ ּוִמָלה ָדא ְדִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ָּלה ְדָחְכְמָתא ִהיאַּוַדאי ִמ, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ְיַדְעָנא ּוְרִמיָזא ִעָלָאה ִהיא ְלֵעיָלא , ּ ּ ּ

א   .ּוְלַתּתָ
א ֲחֵזי ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ֲאָבל ּתָ ׁש ּבְ ַבע ִאְתְקֵרי ַמּמָ ת ׁשֶ ה ּכָֹלא . ּּבַ ִתיב ּבָ ך ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ַבע ׁשֶ ֵרפֹות' ז. ָּפרֹות' ז. ּבְ ּבוִסים' ז. ֲהָזאֹות' ז. ׂשְ . ּכֲֹהִנים' ז. ְטהֹוִרים' ז. ְטֵמִאים' ז. ּּכִ
ִתיב ָנא ְדָהא ּכְ ּבְ חוׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ר ְיָי, ּ ה ְוַאֲהֹרן ְוגֹו' ַוְיַדּבֵ ִפיר ָקָאַמר . 'ֶאל ֹמׁשֶ ְּוׁשַ

ְבָרא ַבע, ַּההוא ּגַ ת ׁשֶ ְּוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִהיא, ְּדָאַמר ּבַ ּ.  
ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ, ָּאַמר ֵליה ּּבְ ַּמְעָנא ִמָלה ָדאְ ָלם . ּ ִריך הוא ְדָהא ַאְקִדים ִלי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ

ַקְדִמיָתא י ְלַהאי, ּבְ יב . ְלִמְזּכֵ רֹוב ָאַמר ְיָי)ישעיה נז(ִּדְכּתִ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ . ' ׁשָ
ד ֲהִויָנא ָרחֹוק ָלם ְלֶמֱהִוי ָקר, ֲאָנא ּכַ ִריך הוא ַאְקִדים ִלי ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָּקָרא ָעֵליה . ֹובְּ

א י ַאּבָ לֹום)שמואל א כה(, ִרּבִ ר ְלך ׁשָ לֹום ְוֹכל ֲאׁשֶ לֹום וֵביְתך ׁשָ ה ׁשָ ָ ַאּתָ ָ  )י''ויקרא ח(. ּ
ֶּעְרַות ֲאחֹות ָאִביך ֹלא ְתַגֵלה י ִחָייא ָפַתח. ָ ִּרּבִ ת ָאִביו , ּ ח ֶאת ֲאחֹותֹו ּבַ ר ִיּקַ ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ֵניָנן. 'ְּרָוָתה ְוגֹואֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶע ן ּתָ ּמָ ִנין, ּתַ ִּאְתְפַרׁש ָאָדם , ְּמָאה וְתָלִתין ׁשְ
ֵתיה ֵתיה, ִּמְדָקַטל ַקִין ְלֶהֶבל. ְוָלא ֲהָוה אֹוִליד, ְּמִאּתְ ִאּתְ ָעא ָאָדם ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ָּלא ּבָ ּ ּ .

י יֹוֵסי ָאַמר ל ָע, ִרּבִ ַזר ָעֵליה ְוַעל ּכָ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ִּמׁשַ ֲאַמאי ֲאָנא , ָאַמר, ְלָמא ִמיָתהּ
ֵתיה. ּאֹוִליד ִלְבַעּתוָתא ִּמַיד ִאְתְפַרׁש ֵמִאּתְ ּ ּ.  

ּוְתֵרין רוִחין נוְקִבין ּ יה, ּ ֲּהוֹו ַאְתָיין ְוִאְזַדְווָגן ִעּמֵ ּ ְּוִאיּנון ְדאֹוִלידו ֲהוֹו . ְּואֹוִלידו, ּ ּ ּ
ַּמִזיִקין ְדָעְלָמא ֵני ָאָד, ּ ִפְתָחא , ְּוִאֵלין ָסאָטן ִלְבֵני ָאָדם. םְּוִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ ְרָיין ּבְ ְוׁשַ

ְסֵאי, ּוְבִביָרֵאי, ְּדֵביָתא י ּכִ ר ָנׁש. ּוְבָבּתֵ ָמא , ְּוַעל ָדא ּבַ ִפְתָחא ְדֵביֵתיה ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ
ִכְתִרין ִעָלִאין ַדי ּבְ א ׁשַ ַּקִדיׁשָ ּ יה, ּ ְלהו ַעְרָקאן ְוִאְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּּכֻ ּ , ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב,ּ

ָאֳהֶלך)תהלים צא( ֵני ָאָדם. ַמאי ְוֶנַגע ָלא ִיְקַרב. ָ ְוֶנַגע ָלא ִיְקַרב ּבְ   .ִּאֵלין ִנְגֵעי ּבְ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה, ְוָתאָנא ֲעָתא ְדָנַחת ָאָדם ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ א, ּּ ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ְּוָחמו ֵליה , ּ ּ

ֵאי ְלהו , ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכֻ יהּ ּבֵ ְּקִריבו ּגַ ְּוַאְמְלכוהו ַעל ַהאי ָעְלָמא, ּ ַתר ְדָאָתא ִחְוָיא ַעל . ּ ּּבָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ה זוֲהָמא, ַּחָוה ְּוָאִטיל ּבָ ן )א''ח ע''בראשית קע(. ְלָבַתר אֹוִליַדת ַקִין, ּ ּמָ  )א נתייחסו''ס( ִמּתַ
ל ָדִרין ַחָייִבין ְדָעְלָמא ִּנְתַחְייבו ּכָ ּ ִדין ְו. ּּ ּוָמדֹוָרא ְדׁשֵ ָכחו, ּרוִחיןּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְטרֹוי, ִּמּתַ . ּוִמּסִ

ִדין ל רוִחין ְוׁשֵ ך ּכָ יֵני ּכַ ּוְבּגִ א, ְּ א ִדְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ הו ִמּבְ ַּפְלּגוָתא ִאית ּבְ ּ ּ ּוַפְלּגוָתא , ּ ּ
ְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִדְלֵעיָלא ִּמּמַ ד ִאְתְייִלידו ֵמָאָדם ִאיּנון ָאֳחָרִנין. ּּ ְּוֵכן ּכַ ְל, ּ ָכחו ּּכֻ ּתְ ּהו ִאׁשְ ּ

ְווָנא ַהאי ּגַ ֵאי, ּכְ ּתָ ַּפְלגו ִמּתַ ּוַפְלּגו ֵמִעָלֵאי, ּ ּ ּ.  
ַתר ְדִאְתְייִלידו ֵמָאָדם ּּבָ  אֹוִליד )א אהדרו ליה קצת מאינון רוחין דנפקו מתיאובתיה בחלמא''ס(, ּ

ָנָתן ֵּמִאיּנון רוֵחי ּבְ ִפירו ְדִעָלֵאי, ּ ְּדַדְמָין ִלׁשְ ּ ִפירו, ּּ ּוִלׁשְ ֵאיּּ ִתיב. ּ ְדַתּתָ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ה ְוגֹו)בראשית ו( י טֹובֹות ֵהּנָ נֹות ָהָאָדם ּכִ ּ ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ְּוָטָען ּכָֹלא ', ּ

ְתַרְייהו ַכח. ּּבַ ּתְ ְּוַחד ְדכוָרא ִאׁשְ ְּדָאָתא ְלָעְלָמא ִמרוֵחיה ְדִסְטָרא ְדַקִין, ּ ּ ּ ּ ְּוָקרון ֵליה , ּ ּ
יה. ַקִיןּּתוַבל  א ָנְפַקת ִעּמֵ ַּוֲחָדא נוְקּבָ ְתָרָאה, ּ ְרָיין ְוָטָעאן ּבַ . ה''ְוִאְתְקֵרי ַנֲעָמ, ַּוֲהוו ּבִ

ִדין ָאֳחָרִנין ה ַנְפקו רוִחין ְוׁשֵ ִּמיּנָ ּ  )א''ה ע''ר, ב''ג ע''קמ, א''ו ע''י, א''ב ע''בראשית צ(ְּוִאיּנון . ּ
ֲאִויָרא ְלָיין ּבַ אְּואֹוְדִעין ִמִל, ּתַ ִכיִחין ְלַתּתָ ּין ְלִאיּנון ָאֳחָרִנין ִדׁשְ ּ.  

ַּאִפיק ַזְייֵני ִקטוָלא ְלָעְלָמא, ְּוָדא ּתוַבל ַקִין ּ ָהא. ּ ִריְגׁשָ ת ּבְ , ְוָדא ַנֲעָמה ִאְתְרִגיׁשַ
ִסְטָרָהא ַקת ּבְ ַען ִהיא ַקְייָמא. ְּוִאְתַדּבְ א, ְּוַעד ּכְ א ַרּבָ י ַיּמָ ין ִריְגׁשֵ ַנְפַקת ְו, ּוָמדֹוָרָהא ּבֵ
א ְבֵני ָנׁשָ ֶחְלָמא, ְּוַחְייַכת ּבִ ְייהו ּבְ ַמת ִמּנַ ר ָנׁש, ְּוִאְתַחּמְ א ְדּבַ יאוְבּתָ ַההוא ּתִ ּּבְ ּ ּ ,

יה ַקת ּבֵ ְּוִאְתַדּבְ יר. ּ א ַנְטַלת ְוָלא ַיּתִ יאוְבּתָ ַרת. ּּתִ א ִאְתַעּבְ יאוְבּתָ ּוֵמַההוא ּתִ ּ ְּוַאִפיַקת , ּ
  .ַזְיִנין ָאֳחָרִנין ְלָעְלָמא

  א''ז ע'' עדף
א ֵני ָנׁשָ ִנין ְדאֹוִליַדת ִמּבְ ְּוִאֵלין ּבְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ִחין ָלֳקְבֵלי נוְקֵבי ּבְ ּכְ ּתַ ָרן , ִּמׁשְ ּוִמְתַעּבְ

ְייהו ְּוֻכְלהו ַאְזִלין ְלִליִלית ַקְדִמיָתא, ְּואֹוִליָדן רוִחין, ִּמּנַ ְוִהיא . ְּוִהיא ְמַגֶדֶלת לֹון, ּ
א, ַרְבָייָהא) א''ז ע''דף ע(ַבְעָיא ּו, ַנְפַקת ְלָעְלָמא ֵני ָנׁשָ הו, ְוָחַמת ַרְבֵיי ּבְ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ,

ַההוא רוָחא , ְּלָקְטָלא ְלהו א ְוִהיא ַאְזַלת ּבְ ֵני ָנׁשָ רוַחְייהו ְדַרְבֵיי ּבְ ֲאָבא ּבְ ּתְ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ א ''נ(ּ

ן ג, )רביא ּמָ ָנן ּתַ ין' ְוִאְזַדּמְ ּרוִחין ַקִדיׁשִ ה,ּ ְּוַנְטִלין ַההוא רוָחא , ּ ְוָטאִסין ַקּמָ  )א רביא''נ(ּ
ה ִריך הוא, ִּמּנָ א ּבְ ּוַמִניִחין ֵליה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ְלֵפי , ְּ ן ִמְתּגַ יה)א מתאלפי''ס(ְּוַתּמָ   .ּ ַקּמֵ

א ך אֹוַרְייָתא ַאְזֲהַרת ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹו, ְ ּתֶ ים ַוַדאיְּוִהְתַקִדׁשְ . ּׁשִ
א ר ָנׁש ַקִדיׁשָ ַכח ּבַ ּתְ ה, ִּאי ִאׁשְ ֵפי ִמיּנָ ִריך הוא , ָּלא ִמְסּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּדְכֵדין ַזּמִ ּ ְּ

ין ְדַאָמָרן' ְּלִאֵלין ג ַּמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ְּוַנְטִרין ֵליה ְלַההוא ַרְבָייא, ּ ְוִהיא ָלא ַיְכָלא , ּ
א ֵליה ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב )תהלים צא(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ְּלַאְבָאׁשָ ָ ֹלא ְתאוּנֶ ּ

ָאֳהֶלך ה ֵאֶליך ָרָעה. ָּבְ ַָמאי ַטֲעָמא ֹלא ְתאוּנֶ י ַמְלָאָכיו ְיַצְוה ָלך. ּ ִגין ּכִ ְּבְ ּ ּוְכִתיב , ּ
ק ַוֲאַפְלֵטהו)תהלים צ( י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ר ָנׁש ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ּבַ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, אּ ִליף רוָחא ִמּסִ ְּוַאׁשְ ֵדין ִהיא , ּ ּכְ
ַההוא ַרְבָיא יה ּבְ ַּאְתָיא ְוַחְייַכת ּבֵ ּ ְּוִאי ַקִטיַלת ֵליה. ּ ַההוא רוָחא, ּ ֲאַבת ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְוָלא , ּ

ְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין יָמא ִאיּנון ָאֳחָרִנין. ּּתַ ְּדַקִטיַלת לֹון, ְּוִאי ּתֵ ה ִאיּנון ְוִאְז, ּ ָּדְמנו ַקּמָ ּ ּ ּ
ין ָלָתא ַקִדיׁשִ ה ַההוא רוָחא, ּּתְ ְּוַנְטִלין ִמּנָ ּ ָכחו, ּ ּתְ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִאׁשְ ָּהא ָלא ּבְ ּ ,

ְלָטא ְלָקְטָלא ְלהו ר ָנׁש ָלא ִאְתַקָדׁש, ֶּאָלא. ֲּאַמאי ׁשַ ד ּבַ ָוון , ַּהאי ּכַ ֲּאָבל ָלא ִאְתּכַ
ֲאָבא ְוָלא ִאְסּתְ גוָפא, ַאבְלִאְסּתַ ְלָטָאה ּבְ ך ַיְכָלא ְלׁשַ ִגין ּכַ ּּבְ ּ רוָחא, ְ   .ְּוָלא ּבְ

ַכח ְדָנְפָקת ַנֲעָמה ְלָעְלָמא ּתְ א, ְּוִזְמִנין ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ר ָנׁש , ְלִאְתַחְמָמא ִמּבְ ַכח ּבַ ּתְ וִאׁשְ
ָרא  ִקׁשְ ה)א בקשויא''נ(ּבְ ּ ְדִתיאוְבָתא ִעּמָ ּ ָנֵתיה, ּ ַער ִמּשֵׁ ֵתיהְו, ְּוִאּתְ ִאְנּתְ ִכיב , ָּאִחיד ּבְ ְוׁשָ

ַחְלֵמיה, ִעָמה ַההוא ִתיאוְבָתא ְדַהִוה ְלֵיה ּבְ ּוְרעוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ר , ּ ֵדין ַההוא ּבַ ּּכְ
ְטָרא ְדַנֲעָמה ָקא ַאְתָיא, ְּדאֹוִליד ַכח ַהאי, ִּמּסִ ּתְ א ִדיָלה ִאׁשְ ִתיאוְבּתָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ד , ּ ּכַ

יה, ַּיְדַעת ִמָלה, ּאת ֵליהת ְוָחָמ''ַנְפָקא ִליִלי ִאיּנון , ְּוִהיא ִאְתְקָטַרת ּבֵ ּוַמְגְדַלת ֵליה ּכְ ּ ּ ּ
נֹוי ְדַנֲעָמ יִאין, ה''ָּאֳחָרִנין ּבְ יה ִזְמִנין ַסּגִ ָכַחת ִעּמֵ ּתְ   .ְּוָלא ַקָטָלא ֵליה, ְּוִאׁשְ
ר ָנׁש ִּדְבָכל ִסיֲהָרא ְוִסיֲהָרא ִאְתְפִגים, ַּהאי הוא ּבַ יה ְלָעְלִמיןְוָלא ִא, ּ א ִמּנֵ , ְּתָיֲאׁשָ

ָעְלָמא א ּבְ ד ִאְתַחְדׁשָ ָכל ִסיֲהָרא ְוִסיֲהָרא ּכַ ְּדָהא ּבְ ְלהו , ת ָנְפָקא''ִליִלי, ּ ּוַפְקָדא ַעל ּכֻ ּ ּּ
ְּדִהיא ַמְגְדַלת הו, ּ ְּוַחְייָכא ּבְ ַההוא ִזְמָנא, ּ ר ָנׁש ָפִגים ּבְ ּוְכֵדין ַההוא ּבַ ּ ִאין ִאיּנון , ּּ ַּזּכָ

א, ּיַקָייאַּצִד ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ י ּבִ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ִתיב , ּ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ
תֹו ְוגֹו ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּּבְ ּ'.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵלי ׁשְ ִּמִלין ִאֵלין ּגַ ּ א, ּ ְמָדאי ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדַאׁשְ ְחָנא ּבֵ, ּּבְ ּכַ ט ''ע(ּיה ְוַאׁשְ

ע ְמָאה ַוֲחֵמׁש ִזיֵני ְמַסֲאבוָתא)א''ע א, ּ ֶאַלף ְוַאְרּבַ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ֲאֵבי ּבְ ְּדִמְסּתַ ְּדַגֵלי ָדא . ּ ּּ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְמָדאי ִלׁשְ   .ַאׁשְ

א ְּדֻכְלהו ֲאִטיִמין וְסִתיִמין ַעְייִנין, ַּווי ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ְמִע, ְוָלא ַיְדִעין, ּּ , יןְוָלא ׁשַ
יִחין ּגִ ָעְלָמא, ְוָלא ַמׁשְ ְּוָהא ֵעיָטא ְוַאְסווָתא ָקַמְייהו. ְֵהיך ַקְייִמין ּבְ ִלין, ּ ּכְ . ְוָלא ִמְסּתַ

ָזָבא ּתְ א ְלִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ֵעיָטא ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָהא ָלא ַיְכִלין ּבְ ֶּאָלא ּבְ יב. ּ י )דברים כג(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ר ֹלא ִי ֵרה ָלְיָלהִָיְהֶיה ְבך ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֹלא ִיְהֶיה ָטהֹור ַדְייָקא. ְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ , ֲּאׁשֶ

ֵרה ָלְיָלה ַדְייָקא א, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ִּמּקְ ֵעיָטא ְדאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִתיב . ּ ְּדָהִכי ּכְ
א אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ י ֲאִני , ּּבְ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ְיָיְּוִהְתַקִדׁשְ

  ב''ז ע'' עדף
אָנא ָלקו ַקִין ְוֶהֶבל, ּתָ ַתר ְדִאְסּתָ ּּבָ ֵתיה, ּ ִּאְתַהָדר ָאָדם ְלִאְנּתְ רוָחא , ּ ׁש ּבְ ְּוִאְתָלּבָ

ת, ָאֳחָרא ָעְלָמא. ְואֹוִליד ְלׁשֵ אן ִאְתַייֲחסו ָדֵרי ְדַצִדיַקָייא ּבְ ִּמּכָ ּ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְְוַאְסּגֵ ּ
ָעְלָמאּהוא ֶח יה, ֶסד ּבְ א ִעּמֵ ּוְבָכל ַחד ִאְתְייִליַדת נוְקּבָ ּ ַגְווָנא , ּ ָבא ָעְלָמא ּכְ ְלִאְתַייּשְׁ

ִּדְלֵעיָלא יָמָאה ְדַמְתִניִתין. ּ ְסּתִ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבִ ּ יב, ּּ ר )ויקרא כ(, ִּדְכּתִ  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ח ֶאת ֲאחֹותֹו ּבַ ֶּחֶסד הוא וַדאי. ֶּחֶסד הוא',  ְוגֹוִיּקַ אִרי , ּ ּוָבַתר ְדׁשָ ּ
חֹות ְלֵעיָלא, ֶחֶסד ין ָנְפִקין ִמּתְ ָרׁשִ ְזִעין ְוׁשָ ן ַעְנִפין, ּּגִ ְּוִאְתָפְרׁשָ ֵדין . ְוָקִריב ִאְתְרַחק, ּ ּכְ

י ִאיָלָנא, ַּעְנָפא ַאְסּגֵ ִזווָגא ַחד ּבְ ָרא ּבְ ְּוָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ַק. ּ יָמא , ְדִמיָתאַהאי ּבְ ְסּתִ ַהאי ּבִ
יב. ְּדָעְלָמא ִגין ִדְכּתִ ֶנה)תהלים פט(, ּּבְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ֵני .  ָאַמְרּתִ אן וְלָהְלָאה ּבְ ֲּאָבל ִמּכָ

יה ְכחון ּבֵ ּתַ א ְדִיׁשְ ָּנׁשָ ּ ם, ּ ֵני ַעּמָ   )ב''ז ע''דף ע(. ְּוִנְכְרתו ְלֵעיֵני ּבְ

אָנא ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביך יָמאּכְ, ָּתָ ְסּתִ ְלָייא ּבִ ִתיב. ָּמה ְדִאְתּגַ ִרים )הושע יד(, ּכְ י ְיׁשָ  ּכִ
ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ְוגֹו' ַּדְרֵכי ְיָי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא', ּ ַּזּכָ ּ ּ א , ּ ְּדַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ הו, ְ ְייהו, ְּוַאְזִלין ּבְ ּבַ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ָאה חוָלֵקיהֹון. ְּוִאׁשְ   .ַּזּכָ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

 ] בשנה247יום [סדר הלימוד ליום יא סיון 
אָנא ַרת ֵה, ּתָ ה יֹו''ִאְתַעּבְ ְרִחימוָתא ַוֲחִביבוָתא ְדָלא ִמְתְפַרׁש ִמּנָ ּא ִעָלָאה ּבִ ּ ּ ּּ ד ''ּ
ַרת ְוַאִפיַקת ָוא. ְלָעְלִמין ה, ו''ִּאְתַעּבְ א ודאין ''נ(ָדא ְו. ְּוַיְנָקא ֵליה, ְּלָבַתר ָקִאים ַקּמָ

ד ָנְפָקא'' ָוא)בעלמא יה, ו ּכַ ת זוגֹו ַנְפָקא ִעּמֵ ּּבַ יה. ּ ּבֵ ַער ּגַ , ּוָפִריׁש לֹון, ַּאְתָיא ֶחֶסד ִאּתְ
חֹות ְלֵעיָלא ְזִעין ִמּתְ ְּוַנְפקו ּגִ טו ַעְנִפין, ּ ְּוִאְתָפּשָׁ יאו, ּ ָאה''ְוִאְתָעִביַדת ֵה, ְּוַאְסּגִ ּתָ . א ּתַ

יַאת ּבְ ַּעְנָפָהא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאְוִאְתַרּבִ ּ ִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ַּעד ְדִאְזַדְווַגת ּבְ ּ ּ רו ָוא, ּ ו ''ְּוִאְתַחּבָ
ִרים לֹון, א''ִעם ֵה ֶּחֶסד הוא ַוַדאי. ֶּחֶסד הוא. ַמאן ּגָ ֲחָדא. ּ ר לֹון ּכַ   .ְּדִחּבֵ
ֶחֶסד. ּא ִעָלָאה''ד ִעם ֵה''יֹו ְלָיא ִחּבוָרא ִדְלהֹון ּבְ ָּלא ּתַ ְלָייא ,ּ ַמָזָלא ּתַ ּ ֶאָלא ּבְ ּ

ִּחּבוָרא ִדְלהֹון ַּוֲחִביבוָתא ִדְלהֹון, ּ ן ְלָעְלִמין)ב''א ע''ס(ְּדָלא , ּ ר ''יֹו. ּ ִמְתָפְרׁשָ ד ִאְתָקׁשַ
ֵה ָוא''ְוֵה, א''ּבְ ר ּבְ ֵה''ָוא, ו''א ִאְתָקׁשַ ר ּבְ ֹכָלא''ְוֵה, א''ו ִאְתָקׁשַ ר ּבְ ְּוֹכָלא . ּא ִאְתָקׁשַ

ו ָּלא ִאְתְפָרׁשו ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין. ְּוַחד ִמָלה, ָּרא הואַּחד ִקּשׁ ּ ּ ְבָיכֹול. ּ ַּמאן ְדָגִרים , ּכִ
ִּפרוָדא ִאלו ָחִריב ָעְלָמא, ּ ּּכְ ְּוִאְקֵרי ֶעְרָייָתא ְדֹכָלא, ּ ּ.  

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי א ְלַאְתָרָהא, ּ ִכיְנּתָ ִריך הוא ְלָאָתָבא ׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ָחא , ְּ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
יב  ִזווָגא ַחד ִדְכּתִ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּ א . 'ֶאָחד ְוגֹו' ּ ּבַ ּתָ יָמא ַהׁשְ ְוִאי ּתֵ

ְרמו, ָלא. ָּלאו הוא ֶאָחד א ַחָייֵבי ָעְלָמא ּגָ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ַכח ַחד, ּּ ּתְ ְּדָהא . ְּדָלא ִאׁשְ
אַמְטרֹוִניָתא ִאְתָרֲחַקת ִזווָגא,  ִמן ַמְלּכָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ א ִעָלָאה ִאְתָרֲחַקת ִמן . ּ ִּאּמָ
א ְוָלא ַיְנָקא ֵליה   .ַּמְלּכָ

ָלא ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ִגין ְדַמְלּכָ ה , ּּבְ ִעְטרֹוי ִעּמָ ָּלא ִמְתַעֵטר ּבְ ָמה , )א דאמא''ס(ּ ּכְ
ַמְטרֹוִניָתא ר ּבְ ד ִאְתַחּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ ּ ְדַעְטָרא ֵליה,ּבְ ּ ה ִעְטִרין, ּ ַכּמָ ה ְזִהיִרין , ּבְ ַכּמָ ּבְ

ין ִעָלִאין ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ יב. ּ נֹות ִציֹון )שיר השירים ג(, ִּדְכּתִ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ , ב''א ע''ס(ּ

ֹלֹמה ְוגֹו)א''ד ע''שמות פ ֶלך ׁשְ ּמֶ ַמְטרֹוִניָתא', ְ ּבַ ְּדִאְזְדַווג ּבְ ּ ֵדין , ּ א ּכְ ַּעְטָרא ֵליה ִאיּמָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ַמְטרֹוִניָתא. ִּעָלָאה ּכְ א ּבְ ַכח ַמְלּכָ ּתְ א ְדָלא ִאׁשְ ּתָ א ִעָלָאה , ְּוַהׁשְ ֵדין ִאיּמָ ּּכְ

ְתָרָאה  יה ַמּבוֵעי ְדַנֲחִלין)א עטראה''נ(ַנְטַלת ּכִ ּ וָמָנַעת ִמּנֵ ּ ּ וָרא ַחד, ּ ִקּשׁ ַכח ּבְ ּתְ . ְּוָלא ִאׁשְ
ְבָיכֹול ָל ַכח ַחדּכִ ּתְ   .א ִאׁשְ

ּוְבִזְמָנא ְדֵתיתוב ַמְטרֹוִניָתא ַלֲאַתר ֵהיָכָלא ּ ִזווָגא ַחד, ּ ה ּבְ א ִיְזַדִווג ִעּמָ ּוַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ֵדין. ּ , ּכְ
ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ ָלא ִפרוָדא, ִּיְתַחּבָ ּּבְ ִתיב, ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ מֹו ' ּּבַ ֶּאָחד וׁשְ

י. ֶאָחד ִזְמָנא : ֹּום ַההואּבַ ּ ִדְיתוב ַמְטרֹוִניָתא ְלֵהיָכָלא)א''קע(ּבְ ַכח ַחד , ּ ּתְ ֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ּּכְ
ָלא ִפרוָדא ּּבְ פֹוט ְוגֹו)עובדיה א(ּוְכֵדין . ּ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ּ ְוָעלו מֹוׁשִ ּ ּ'.  

ְמעֹון, ְּדַתְנָיא י ׁשִ יעול ַמְטרֹוִניָתא ּבְ, ָאַמר ִרּבִ ֵהיָכֵליה ַעד ְדִיְתָדן ָּלא ּתֵ ֶּחְדָווָתא ּבְ ּ ּ
ו ַּמְלכוָתא ְדֵעׂשָ ל ַהאי, ּ יה נוְקִמין ְדַגְרָמא ּכָ ְּוִתיַסב ִמּנֵ ּ א. ּ ַמְלּכָ ְזַדִווג ּבְ ְּלָבַתר ּתִ ִויֵהא , ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ִלים ו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵּחדו ׁשְ פֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ּ ּ
לוָכה' ּוְלָבַתר ְוָהְיָתה ַלְיָי, ַקְדִמיָתאּבְ ֲּהָדא הוא . ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ַּמאן ְמלוָכה. ַּהּמְ

לוָכה' ְוָהְיָתה ַלְיָי, ִדְכִתיב ֲחָדא. ַּהּמְ ּוְלָבַתר ְדִיְזַדְווֻגן ּכַ ּ ּ ִתיב, ּ ְְלֶמֶלך ַעל ' ְוָהָיה ְיָי. ַמה ּכְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְי ל ָהָאֶרץ ּבַ מֹו ֶאָחד' ָיּּכָ ָ ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביך ֹלא )י''ויקרא ח(. ֶּאָחד וׁשְ

י ְיהוָדה. ְּתַגֵלה אֵני ִרּבִ א, ּּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ך. ָּדא ִיׂשְ א: ַָוֲאחֹות ִאּמְ ַלם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ .
ִּדְבחֹוִבין ִאֵלין יֵני ֲעְמַמָייא, ּ ָרֵאל ּבֵ אְּוִיְתֲחִריב ְירוׁשָ, ִּיְגלון ִיׂשְ ְּוַעל ָדא . ַל ם ְלַתּתָ

ֵניָנן ָרֵאל ַאִחים, ּתָ ִריך הוא ְדָקָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֱאַמר , ְּ ּנֶ  )תהלים קכב(ׁשֶ
ָרה ָנא ְוגֹו ואף על ' בת בנה ובת בתה וכו) א מילי תמן''ס(ואוקימנא מילין ותמן (. 'ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

) ז''משלי כ(ואינון ישובא דעלמא כמה דכתיב , דהא עלמא איצטריך לון. יא ובאתכסיא וכן בתריהגב דאינון באתגלי

ְמעֹון.  ְוַהאי ָרָזא ְדִמָלה)רעך ורע אביך י ׁשִ   ְּדָאַמר ַרּבִ

  א''ח ע'' עדף
י ְיהוָדה ה ֵרַעי, ָּאַמר ִרּבִ ה ַאַחי, ִאי ַאַחי ָלּמָ אָנא. ְוִאי ֵרַעי ָלּמָ ּ ִמָלה ַּההוא, ֶּאָלא ּתָ

ֲעזֹוב, ִאְקֵרי ֵרַע, ְּדָלא ִאְתָעֵדי ְלָעְלִמין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ ָּכְ ְוַהאי . ָ
ְמעֹון י ׁשִ ָּרָזא ְדִמָלה ְדָאַמר ַרּבִ ִגין ְדָלא ִאְתָעֵדי , ַרְעָיא ִאְקֵרי, ִּאיָמא ִעָלָאה, ּּ א ''ס(ּּבְ

א ִמּנָ)ב''ע ּ ְרִחימוָתא ְדַאּבָ ָלה ִאְקֵרי. ְלָעְלִמין) א''ח ע''דף ע(ּה ּ ָאה ּכַ ּתָ ְוִאְקֵרי , ְוִאיָמא ּתַ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ֲאחֹות ה)שיר השירים ח(ּּכְ   .ּ ֲאחֹות ָלנו ְקַטּנָ

ְּוַהְיינו ְסָתם ַמְתִניָתא ִדיָלן יב ָהָכא, ּ ך, ִּדְכּתִ ֶָעְרַות ֲאחֹוְתך ַבת ָאִביך אֹו ַבת ִאּמֶ ָ ָ ,
יָון ְד ך, ָָאַמר ַבת ָאִביךּּכֵ ַכַחת, ֶּאָלא. ַָמאי אֹו ַבת ִאּמֶ ּתְ א ִאׁשְ ְטָרא ְדַאּבָ , ִּאי ִמּסִ

ְטָרא ְדִאיָמא. ָחְכָמה ִאְתְקֵרי יָנה ִאְתְקֵרי, ְּוִאי ִמּסִ ין ַהאי וֵבין ַהאי. ּבִ ל ָפִנים ּבֵ ְּוַעל ּכָ ּ ,
ַכַחת ּתְ א ִאׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא . ְלָעְלִמין' ֵדי ִמן הד ָלא ִאְתָע''ְּדָהא יֹו. ֵמִאיָמא ְוַאּבָ

ְּדִמָלה ִית, ּ א: מֹוֶלֶדת ּבַ ְטָרא ְדַאּבָ ְטָרא ְדִאיָמא: ּאֹו מֹוֶלֶדת חוץ. ִּמּסִ   .ִּמּסִ
א ָאַמר י ַאּבָ ִית)משלי כד(, ִרּבִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ָחְכָמה,  ּבְ ֵני ּבְ ִית ְדִאְתּבְ ַּמאן הוא ּבַ ֲהִוי . ּ

ִית, ּ ְדָנִפיק ְמֵעֶדןֵּאיָמא ָדא ָנָהר ך מֹוֶלֶדת ּבַ ִגיֵני ּכַ ד ַנְפַקת ִמן . ּאֹו מֹוֶלֶדת חוץ. ְּבְ ּכַ
יב', ו ָמה ִדְכּתִ ִרי)בראשית ב(, ּּכְ ׂשָ ר ִמּבְ ח ַאַחת )בראשית ב(ּוְכִתיב . ּ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ  ַוִיּקַ

ְלעֹוָתיו ְּוָדא הוא מֹוֶלֶדת חוץ, ִמּצַ ַכחֵּמֲאַתר ִדְזֵעיר , ּ ּתְ ַמר, ַּאְנִפין ִאׁשְ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
י ְיהוָדה ְּוַעל ָדא ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל ָאִחין ִאְקרון ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ְּ ְּדָלא ַאְעֵדי , ּ ּ

ְּרִחימוָתא ִדְלהֹון ְלָעְלִמין ך ִאְתְקֵרי. ּ א ָאחֹות ִאּמְ ַלם ִדְלַתּתָ ְָירוׁשָ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ם תהלי(, ּּכְ

ָרה ָלה ַיְחָדיו ְוגֹו)קכב חוּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַל ם ַהּבְ ּ ְירוׁשָ ּ ּ ּ ָרה ָלה ַיְחָדיו. 'ּ חוּבְ ַּמאי ׁשֶ ּ ִגין . ּ ּבְ
ית ִסְטִרין א ִמּשִׁ ה ַמְלּכָ ְּדִאְזְדַווג ּבָ ּ ּ א, ּ ָכל ִסְטֵרי ַמְלּכָ א ְדַצִדיק, ּבְ ַדְרּגָ ּּבְ ְתֵרי , ּ ְוָכל ּכִ

יה ִליָלן ּבֵ א ּכְ ָרה ָלה ַיְחָדיו. ַּמְלּכָ חוּבְ ְּוַהְיינו ׁשֶ ּ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָאַמר ְבֵטי ָיה)תהלים קכב(, ִרּבִ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ָבִטים. ּ ִּאֵלין . ַמאן ׁשְ
חוִמין ֵריָסר ּתְ יף, ּּתְ א ְוַתּקִ ן ֵמַההוא ִאיָלָנא ַרּבָ ְּדִמְתָפְרׁשָ א , ּּ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדַאֲחִסין לֹון ִמּסִ ּ

אְו ְבֵטי ָיה. ִאיּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשִ ַפר ַסֲהדוָתא, ּ א , ִּמׁשְ ָרא ַקִדיׁשָ ְּדַאְסִהיד ּבְ  )ה''רצ(ּ
ָרֵאל)א דאסהיד אבא ואימא בברא קדישא''נ( ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ יב ׁשִ ּ ִדְכּתִ ּ ְּוִאיּנון ַנֲהִרין , ּ

ָכן ִמן ָיה, ֲעִמיִקין ְּדַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּ ם ְיָי. )א וכל כך למה''ס(ֹּכָלא ְו. ּ א ובגין ''ס(. 'ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

ְסאֹות ְלֵבית ָדִוד)כך ָפט ּכִ בו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ּ ּכִ א , ּּ ְּלַאְחְסָנא ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ
ּהוא וְבנֹוי ְלָדֵרי ָדִרין ּ יָרָתא ְדָאַמר ָדִוד ַעל ָמְלכו ִעָלָאה, ּ ְּוָדא ִהיא ׁשִ ּ ּ אּ   .ּ ַקִדיׁשָ
י ִחְזִקָיה ָאַמר ָרָזא ִעָלָאה הוא, ִּרּבִ ּּכָֹלא ּבְ ּ א, ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדַמאן ְדָפִגים ְלַתּתָ ָּפִגים , ּ

ָלְתך ֹלא ְתַגֵלה. ְּלֵעיָלא ֶּעְרַות ּכַ ת, ָּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשַׁ ל ּתַ . ְּדָתֵניָנן עֹוָנָתן ׁשֶ
ִגין ְדַיְדִעין ָרָזא ּ ְדִמָלהּּבְ א, ּ ִּויַכְוונון ִלּבָ ִלים, ּ ח ְרעוְתהֹון ׁשְ ּכַ ּתְ ּוְבִנין ְדאֹוִלידו . ְּוִיׁשְ ּ ּ

א ִנין ְדַמְלּכָ ִּאְקרון ּבְ א. ּ ְּוִאי ִאֵלין ְפִגימו ִמָלה ְלַתּתָ ּּ ַכָלה , ּ ְבָיכֹול ַפְגִמין ִאיּנון ּבְ ּּכִ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָלְתך ֹלא, ּ ִתיב ֶעְרַות ּכַ ֵדין ּכְ ָּכְ ִגין ִאיּנון ְדַיְדִעין אֹוְרִחין . ּ ְתַגֵלהּ ָּדא ּבְ ּ ּ

ְלָיא. ְּדאֹוַרְייָתא א ַההוא ְדִאְתּגַ ָאר ַעּמָ ּׁשְ ׁש, ּ ָלְתך ַמּמָ ָּכַ א , ּ ִכיְנּתָ ּוְבחֹוָבא ָדא ׁשְ ּ
יַנְייהו ָלַקת ִמּבֵ   .ִּאְסּתְ

אָנא ִסְטִרין ְיִדיָען, ּתָ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָו, ִּאְתַגִליף ׁשְ ִרין וְתֵרין ּבְ יִמין ְדֶעׂשְ ּון ְרׁשִ ּ
אלו השני נוסחאות ' בד' ה', בה' ג', בי' ה', בג' י', בה' י', בג' ו', בה' ב', בא' י', בי' ב', בב' י', בי' א', בא' א י''ס(

א'  י)מצאנו בהעתקות אשר לפנינו י' א', ּבְ ב' י. 'ּבְ י' ב', ּבְ א' ו. 'ּבְ ג' ה' ּבְ ה''יו', ּבְ , א''ד ּבְ
גימ''יו יו''ה, ל''ד ּבְ ה''ד גימ''א ּבְ דל''ה, א''ל ּבְ ' ג. 'בי' ה. 'בג' י. 'בה' י. 'בי' ד', בד' י(ת ''א ּבְ

יֹו. )'בי' ו. 'בי ְלֵפי ּבְ ְלהו ִמְתּגַ ּּכֻ   .ד ָסִליק לֹון''יֹו, ד''ּּ
יֹו''ֵה ִליל ּבְ יה ָנְפַקת, ד''א ּכָ ֵדין ְמַעְטִרין ַלֲאָבָהן, ִּמּנֵ ַנְחלֹוי''ַחת ֵהִּאְתַפּתְ. ּּכְ , א ּבְ

א ְדו ְּוַאְעַטר ְלֵריׁשָ ְרָיין ֲאָבָהן', ּ ן ׁשַ   .ְּדַתּמָ
ית ַאְתָוון' ו ִליל ׁשִ ִליל יֹו, ּכָ ְּוֻכְלהו ּכָ ִגלופֹוי)ד''יו(' י. ד''ּ ִליף ּבְ ְוָסִליק , ּ ִאְתּגְ

ְתֵריַסר ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ר ֲאִמ, ְּלִאְתַעְטָרא ּבִ יה ַנְפקו ֶעׂשֶ ִּמּנֵ ִגלופֹויּ ְּוֻכְלהו , ּיָרן ּבְ ּ
ִביִלין ְדאֹוְרָחא ִעָלָאה ּׁשְ יָרא ְדֹכָלא)א דאורחן דאורייתא''ס(, ּ ּ ַיּקִ ֵדין ֵה. ּ א ָאֳחָרא ''ּכְ

ְלהו ִליַלת ִמן ּכֻ ִּאְתּכְ ְטָרא ְמִתיָחא , ּ ִליָפא ִמּסִ א,  ְטִמיָרא)א מתייחדא''ס(ּגְ   .ְלאֹוָלָדא ְלַתּתָ
ִליפו  ִעין וְתֵרין ַאְתָוון)פליגוא את''ס(ִּאְתּגְ ַאְרּבְ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ַמְתִניָתא , ּ ָנא ּבְ ְּוֻכְלהו ָפִריׁשְ ּ ּ

א, ִּדיָדן א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ְּוֻכְלהו ַסְלָקן ּבְ ּ ּ.  
ֵליִמין ין ׁשְ ָבּתִ ַבע ׁשַ ְבִעין ַאְתָוון, ׁשֶ ׁשִ ין ּבְ ָלקו. ִּמְתָפְרׁשִ ְבִעין וְתֵרין ִאְסּתְ ּׁשִ ּ ,

ָלקו ְּוִאְסּתְ אֹות וּ יָמן בפ, )ד''א יו''ס('  ּבְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט' ְרׁשִ ְקָרא ַוִיּסַ ַלח ַפְרֹעה ּבְ ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ּ ּ ּ ּ .
א ִכיְנּתָ ד ַנְטַלת ׁשְ יה' ְוז, ּכַ ימו ּבֵ יִמין ִאְתְרׁשִ ְּרׁשִ ָלקו , ּ ְבָעה ִאְסּתְ יה)ב''ח ע''דף ע(ּׁשִ , ּ ִמּנֵ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

יִמין ַאְתָוון ְרׁשִ אָנא. ּבְ יִמין ְיִדיָעןִאְסּתְ, ּתָ ְרׁשִ ֵאי , ְוָאְרִחין ְסִתיִמין, ָּלקו ַאְתָוון ּבִ ר ְלַזּכָ ּבַ
  .ַסְמֵכי ָעְלָמא, ְקׁשֹוט

י ֶאְלָעָזר ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִדְגִליִפין , ּתָ ָּהֵני ֶעׂשְ ּ
אֹוַרְייָתא ָהֵני , ּבְ ן ּבְ ְלהו ִמְתָפְרׁשָ ּּכֻ ּ ר ֲאִמיָרן)א מאלין''נ(ּ ל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה ֵמִאֵלין .  ֶעׂשֶ ּּכָ

ר ַאְתָוון ְיִדיָען , ֶעׂשֶ ִליִפין ּבְ ְלהו ּגְ א ּכֻ ְתֵרי ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּכִ ּ ָמא , )א אחרנין''ד(ּּ ך ׁשְ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ָייא ּבְ ּסְ א ִאְתּכַ ה ַאְתוֹויאֹוִזיף , ְוָכל ֲאִמיָרה, ַּקִדיׁשָ ַּלֲאִמיָרה ִעָלָאה ִמּנָ ּ ,
ַהאי ִליל ַהאי ּבְ ִגין ְדִאְתּכְ א. ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ּ ִליְפָנא ֵליה ּבְ , ּּגָ

ָדא ְסָיין ָדא ּבְ ִגין ְדִאְתּכַ ּּבְ ָדא, ּ ֲחָדא, ְוָדא ּבְ ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ַּעד ְדִמְתַקּשְׁ ּּ.  
ּוַמאן ְדָבֵעי  יןּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּלִמְנַדע ִצרוֵפי ׁשְ ּ ָכל , ּ יִמין ּבְ ִּליְנַדע ִאיּנון ַאְתָוון ִדְרׁשִ ּ
ְתָרא ְוִכְתָרא ֹכָלא, ּכִ ּוְכֵדין ִליְנַדע ְוִיְתְקָיים ּבְ ּ ִליְפָנא לֹון. ּ ָכל ִאיּנון ַאְתָוון , ְוָהא ּגָ ּּבְ

ְתָרא ְוִכְתָרא ָכל ּכִ יָמן ִויִדיָען ּבְ ֹלֹמהִמּסִ, ִּדְרׁשִ יָדן. ְּפָרא ִעָלָאה ִדׁשְ , ְוָהִכי ָסִליק ּבִ
ִליִפין לֹון ִפיר הוא)א ולחברייא גלינן לון''ס(, ְּוַחְבַרָייא ּגְ ּ ְוׁשַ ְתָרא ְוִכְתָרא אֹוִזיף , ּ ל ּכִ ְּדָהא ּכָ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּלַחְבֵריה ַאְתוֹוי ּוְלִזְמִנין ְדָלא ִאְצְטִריך ֶאָלא, ּּכְ ְ ּ ַאְת, ּ ּוֹוי ִאיּנון ּבְ
יה יִמין ּבֵ ִּדְרׁשִ י ַחְבַרָייא ְוָהא אֹוִקיְמָנא לֹון. ּ ְּוֻכְלהו ְיִדיָען ְלַגּבֵ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ֵעי , ּּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יָקֵריהֹון ֵלי ְלהֹון ָרִזין ִעָלִאי, ּבִ ּוְמּגַ אּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ּן ִדׁשְ ּ ין, ּ ֵלי ְלִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדָלא ּגַ ּּ ְוַעל , ּ
ה ין, ָּדא ָיִכיל ֹמׁשֶ יֵני ַקִדיׁשִ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ֲהֵדיה, ּ ְּוֻכְלהו ָלא ַיְכֵלי ְלִמְקַרב ּבַ ּ נוָרא , ּ ּּכְ

א א, ָיִקיְדּתָ ְּוגוְמֵרי ְדֶאּשָׁ הַּמאן ֲהָוה ֵליה ְל, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ּ יַנְייהו, ֹמׁשֶ . ְּלֵמיָקם ּבֵ
ה ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ֶּאָלא ַזּכָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ אֵרי ְלַמְלָלא ִעּמֵ ד ׁשָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ְּ ָעא , ּ ּבָ

א  ֵמיה ַקִדיׁשָ ְּלִמְנַדע ׁשְ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ָסִתים ְוַגְלָיא, )א שמוי קדישין''ס(ּ ָכל ַחד ְוַחד ּכַ ּוְכֵדין , ּבְ
ֵני ָעְלָמאַאְדּבַ ל ּבְ יר ִמּכָ   .ק ְוָיַדע ַיּתִ

א ֲחֵזי יָרא, ּתָ ה ּגֹו ֲעָנָנא ַיּקִ ֲעָתא ְדָסִליק ֹמׁשֶ ׁשַ ין, ּּבְ יֵני ַקִדיׁשִ יה ַחד . ָּעאל ּבֵ ָּפַגע ּבֵ ּ
ְלהֹוֵבי נוָרא ׁשַ ַעְייִנין ְמַלֲהָטן, ַּמְלָאָכא ּבְ ֲאָפא ֵליה , ְּוַגְדפֹוי מֹוְקָדן, ּבְ ָעא ְלׁשַ ּּבָ

ַּגִוויהּבְ ְבִריֵאל . ּ ֵמיה)ל''קמוא( )ל''א גזרנא''ס( )ל''א גזריא''ס(ְּוַההוא ַמְלָאָכא ּגַ ר , ּ ׁשְ ֵדין ַאְדּכַ ּכְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ה ַחד ׁשְ ְתֵריַסר ַאְתָוון. ֹּמׁשֶ ִליף ּבִ ַּעד ְדָסִליק , ְּוִאְזַדְעָזע ְוִאְתְרַגׁש, ְּדֲהָוה ּגָ

יַנְייהו ה ּבֵ ָאה חוָלֵקיה , ל ַחד ְוַחדְוֵכן ְלָכ. ֹּמׁשֶ ַּזּכָ   . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי)א''שמות נח ע(ּ
ה ה ֹלא ְתַגֵלה, ֶעְרַות ִאּשָׁ ּוִבּתָ ּ אָנא. ּ ִתּקוֵני ַמְטרֹוִניָתא אֹוִקיְמָנא ִאֵלין ֶעְרָיין, ּתָ ּּבְ ּ ,

ב ְדִאיּנון  ַּאף ַעל ּגַ יָמא)א עריין אינון''נ(ּ ְלָייא וִבְסּתִ ִאְתּגַ ה, ּ ּבְ ּתָ ָנה וַבת ּבִ ת ּבְ ן ּבַ ְּוַתּמָ ּ ּ .
ְְדָהא ָעְלָמא ִאְצְטִריך לֹון וָבא ְדָעְלָמא, ּ ְּוִאיּנון ִיּשׁ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ּוַמאן ְדַגֵלי ַחד . ּּכְ ּ ּ

ְייהו יה, ַּווי ֵליה, ֶּעְרָייָתא ִמּנַ ִגין ָדא ֶעְרָיין ָאֳחָרִנין, ַּווי ְלַנְפׁשֵ ֵלי ּבְ ְּדָהא ּגַ ּּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ר ַאִמיָרן ְדאֹוַרְייָתאְוַת ְתָרָאה ְדֶעׂשֶ ְּנָיא ִמָלה ּבַ ּ ת ֵרֶעך)שמות כ(, ּ , ָ ֹלא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ
ָלָלא ְדֻכְלהו ִגין ְדַהאי ּכְ ּּבְ ּ ָתא ָאֳחָרא. ּּ ּוַמאן ְדָחִמיד ִאּתְ ר ַעל אֹוַרְייָתא , ּ ִאלו ַאְעּבָ ּּכְ ּ

ָלא ַרם ָלא ִאית ִמָלה ְדַקְייָמא ָקֵמי . ּּכֻ ּּבְ ּ ׁשוָבהּ ָדִוד . ּּתְ יה ּכְ יל עֹוְנׁשֵ ן ִאי ַקּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ
א י יֹוֵסי. ַמְלּכָ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ל ַמאן ְדָחב ְוִאְתְפַרׁש ֵמַההוא חֹוָבא, ּתָ ּּכָ ׁשוָבה ָקא , ּּ ּּתְ

ְּמַעְלָייא ֵליה ְטֵפי ׁשוָבה, ְוִאי ָלאו. ּ יֵדיה ּתְ ָּלא ָסִליק ּבִ , ִאי ָהִכי. ּהְּוָלא ְמַעְלָייא ֵלי, ּ
ַבע ְלָבַתר ת ׁשֶ ָּדִוד ֵהיך ָלא ִאְתְפַרׁש ִמּבַ ְ ַבע ִדיֵדיה ֲהַות, ָּאַמר ֵליה. ּ ת ׁשֶ ּּבַ ְּוִדיֵדיה , ּ

ְעָלה, ָנִטיל ְּדָהא ִמית ּבַ ּ.  
ַבע ְלָדִוד, ְּדַתְנָיא ת ׁשֶ ַנת ֲהַות ּבַ ֵרי ָעְלָמא, ִּאְזַדּמְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַבא ֵליה, ּ ּוָמה ַעּכְ ּ .

א אול ַמְלּכָ ָרֵתיה ְדׁשָ ְּדָנַטל ּבְ ּ ּ ַרֲחֵמי, ּ ְּוַההוא יֹוָמא ָנַטל ָלה אוִרָיה ּבְ ּ ּ ב ְדָלא , ּ ַּאף ַעל ּגַ
ֲּהַות ִדיֵליה ְּוָנִטיל ִדיֵליה, ְּלָבַתר ָאָתא ָדִוד. ּ א , ּ ֲעָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ְּוַעל ְדָדִוד ָדִחיק ׁשַ ּ ּ

ִריך הוא ְלָקְטָלא ְלאוִרָיה  ּּבְ ּ ּ ד ָהִכיְ ְּדָהא , ְּוַאְעָנׁש ֵליה ְלָדִוד, ַּאְבִאיׁש ָקֵמיה. ּוְלֶמְעּבַ
ָעא ְלָאָתָבא ֵליה ְלָדִוד ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ִעָלָאה, ְּ ְּלַקְייָמא ֵליה ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ .

ַאב ַאב, ְוַכד ּתָ   .ְּלִדיֵדיה ּתָ

  א''ט ע'' עדף
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ יב ֲאִני ְיָיַמ, ָאַמר ִרּבִ ָכר טֹוב : 'ֲאִני ְיָי. 'ּאי ִדְכּתִ ן ׂשָ ָעִתיד ִליּתֵ

ִעים ֶלָעִתיד ָלֹבא' ֲאִני ְיָי. ַּלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ִּאיּנון . ָּעִתיד ְלִהָפַרע ִמן ָהְרׁשָ
הו  יב ּבְ ִּדְכּתִ י)ישעיה סו(ּ ִעים ּבִ ִתיב ֲאִני ְיָי. ּ ַהפֹוׁשְ . ּ ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה)דברים לב(ּוְכִתיב ', ּכְ
ִמַדת ָהַרֲחִמים) א''ט ע''דף ע(ַּאף ַעל ִפי  ֲאִני ּבְ ִעים הֹוְפִכים אֹוִתי ְלִמַדת ַהִדין, ּׁשֶ . ָּהְרׁשָ

ם ָמֵלא, ְּדַתְנָיא ְמעֹון. ְוִאי ָלאו ֱאֹלִהים', ָּזכו ְיָי. ֱאֹלִהים' ְיָי: ׁשֵ י ׁשִ ַּחָייִבין , ָאַמר ִרּבִ
ַּעְבֵדי ְפִגימו ַּמאי ְפִגימוָתא. ָּתא ְלֵעיָלאּ ׁש. ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְפִגימוָתא ַמּמָ ּּכְ ְוָהא , ּּ

ַמר   .ִאּתְ
ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ְלַגלֹות ֶעְרָוָתה ה ּבְ ִתיב ְוֶאל ִאּשָׁ אָנא ּכְ ּּתָ ּ ּ י , ּּ ֵני ִרּבִ ּתָ

אֵרי ּבְ, ְּיהוָדה ן יֹוָחאי ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּדָרא ְדִרּבִ ַּגִויהּ ִאין, ּ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ְלהו ַדֲחֵלי , ֲחִסיִדין, ּ ּּכֻ ּ ּ
ַּחָטָאה ִניְנהו יַנְייהו. ּ ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ָדִרין ָאֳחָרִנין, ּׁשְ ן ּבְ ך ִמיִלין . ַּמה ְדֵלית ּכֵ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

ן ִּאיּנון ִמְתָפְרׁשָ ָרן, ּ ָדִרין ָאֳחָרִנין ָלאו ָהִכי. ְוָלא ִאְתַטּמְ ּ וִמִלין ְדָרֵזי ִעָלָאה ָלא ,ּבְ ּּ ּ
פו, ַּיְכִלין ְלַגָלָאה ְּוִאיּנון ְדַיְדֵעי ִמְסּתָ ּ ד ֲהָוה ָאַמר ָרָזא ְדַהאי ְקָרא. ּ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ,

ְלהו ֵעיֵניהֹון ַנְבִעין ִדְמִעין ַּחְבַרָייא ּכֻ ּ ּ ְלָיי, ּ ֵעיַנְייהו ּגַ ְּוֻכְלהו ִמיִלין ְדָאַמר ֲהוֹו ּבְ ּ ָמה , ןּּ ּכְ
יב ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹות)במדבר יב(, ִּדְכּתִ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּ ּ.  

י ֵייָסא ָאַמר ִאיל ִרּבִ ָטא , ְּדיֹוָמא ַחד ׁשָ יָעא ְדקוׁשְ ּּבֵ ְּדָנְפָקא ֵמעֹוָפא , )א דקוסטא''ס(ּ
ְרָיא  נוָרא)א דשדי''ס(ְּדׁשַ ע ִסְטִרין, ּ ּבְ ַקע ְלַאְרּבַ ְייהו. ְוִאְתּבָ ֵרין ַסְלִקין ִמּנַ ּּתְ , ְְוַחד ָמִאיך, ּ

ְרִביָעא  א)א נביעי נביעא''ס(ְוַחד ְרִביַע ּבִ א ַרּבָ א. ּ ְדַיּמָ י ַאּבָ י , ָאַמר ִרּבִ יה ְדַרּבִ ַּעְבַדת ַקּמֵ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ְמעֹון ר ּבֹו, ֹקֶדׁש חֹול, ׁשִ ִתיב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ְּדָהא ּכְ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ד ָלא ַע, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יָעא ַקע ּבֵ ַלק ֵמָעְלָמא)א''ד ע''קע, ב''א ע''שמות ס(, ִיְתּבְ ְסּתָ י . ּ ּתִ ִאָדָרא ְדַרּבִ ְּוַכך ֲהָוה ּבְ ּ ְ

ְמעֹון   .ׁשִ
אָנא ר ָנׁש ְלַחְבֵריה, ּתָ ְמעֹון ֲהָוה ָאַמר ּבַ י ׁשִ יֹומֹוי ְדַרּבִ ּּבְ ְָפַתח ִפיך ְוָיִאירו ְדָבֶריך, ּ ָּ ּ ּ ּ .

ִכיב  ַתר ְדׁשָ ְמעֹוןּּבָ י ׁשִ ֶרך)קהלת ה(ֲהוֹו ַאְמֵרי , ַרּבִ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ אֹוַרְייָתא, ּתַ יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ָלן ּבְ ּכְ ֵני ָעְלָמא ִמְסּתַ ָלא , ִּאי ּבְ

ָזא ָקֵמי ָמאֵריהֹון אָנא. ֵּייתון ְלַאְרּגָ ד ִמְתָעִרין, ּתָ ָעְלָמאּכַ ָיין ְלַאֲחָתא ּבְ , ּ ִדיִנין ַקׁשְ
ִנַדת טוְמָאָתה ְוגֹו ה ּבְ ְּוֶאל ִאּשָׁ ּ ִתיב ', ּ ב ובאדרא ''צ ע''ר(, ִליֵרָאיו'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(ָהָכא ּכְ

ַמר)א ובהאי דרא''ס א ִאּתְ ּ וְבִאָדָרא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַלֲאַתר ָדא , ָּהָכא ִאְצְטִריְכָנא ְלַגָלָאה, ּ ּ
ָלקִאְס   .ּּתַ

ַער, ְּדָתֵניָנן יָפא ִדְלֵעיָלא ִאּתְ ּקִ ֲעָתא ְדִחְוָיא ּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא, ּ אֵרי , ּבְ ׁשָ
א ר ִעם נוְקּבָ ה זוֲהָמא, ְּוִאְתַחּבָ ְּוָאִטיל ּבָ ה, ּ ִּאְתְפַרׁש ְדכוָרא ִמיּנָ ּ ּ ִגין ְדָהא , ּ ּּבְ

ָאַבת ֲהָדהְוָל, ְוִאְתְקִריַאת ִמְסֲאָבא, ִאְסּתְ ּא ִאְתֲחֵזי ִלְדכוָרא ְלִמְקַרב ּבַ ְּדַווי ִאי , ּ
ֲהָדה ַאב הוא ּבַ ִּאְסּתְ ָאַבת, ּ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְסּתְ   .ּּבְ

ִרין ַוֲחֵמׁש ִזיֵני ְמַסֲאבוָתא ַנְחּתו ְלָעְלָמא)ב''תשא קצ(, ְוָתאָנא ּ ְמָאה ְוֶעׂשְ ְּדִמְתַאֲחָדן , ּ
יָפא ּקִ ְטָרא ְדִחְוָיא ּתַ ְייהו, ִּמּסִ ִרין ַרְבְרִבין ִמּנַ ְבָעה ְוֶעׂשְ נוְקֵבי, ְּוׁשִ , ִּמְתַאֲחָדן ּבְ

הו ָקן ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֲהָדה ּבְ ַּווי ְלַמאן ְדִיְקַרב ּבַ ּ ֲהָדה, ּ ְּדַמאן ְדִיְקַרב ּבַ ּ ַאְחֵזי , ּ
ְּפִגימוָתא ְלֵעיָלא ּ חֹוָבא ָדא, ּ ְּדָהא ּבְ ּקִ, ּ ַער ִחְוָיא ּתַ ֵדי זוֲהָמא , ּיָפא ְלֵעיָלאִאּתְ ְּוַאׁשְ ּ

ֲאַתר ְדָלא ִאְצְטִריך ְּבַ א, ּ נוְקּבָ ר ּבְ ֲעֵריה ִלְדכוָרא, ְּוִאְתַחּבָ י ׂשַ ְּוִאְתַרּבֵ א , ּ נוְקּבָ ּּבְ
ָאַבת א, ִאְסּתְ ְעָרָהא ַרּבָ ְּוטוְפָרָהא ַסִגיאו, ְוׂשַ ָעְלָמא, ּ ָעָרא ּבְ ְרָיין ְלִאּתְ ּוְכֵדין ִדיִנין ׁשַ ּ ,

ֲאבון ּכָֹלאְוִי ְּסּתַ י ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ א' ּ ּכִ ' ִּמְקַדׁש ְיָי, ִטּמֵ
ַאב א, ִאְסּתְ חֹוַבְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ.  

אָנא יב, ּתָ ה)בראשית ג(, ַּמאי ִדְכּתִ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ִרים , ָ ָעה ְוֶעׂשְ ַאְרּבָ
אִזיֵנ נוְקּבָ ּי ְמַסֲאבוָתא ַאִטיל ִחְוָיא ּבְ ּ ה, ּ ר ִעּמָ ד ִאְתַחּבָ ן ְוֵאיָבה, ּּכַ ּבָ חוׁשְ ִרין ְוד, ּּכְ ' ְוֶעׂשְ

א, ּ ִמְתָעִרין ְלֵעיָלא)א דינין''ס(ִזיִנין  ע ְלַתּתָ ִרין ְוַאְרּבַ א. ְוֶעׂשְ ֲעָרא ַרּבָ ְּוטוְפִרין , ְוׂשַ
ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין, ְּסִגיאו ֹכָלאּ ָאה. ּ ּבְ ָתא ְלִאְתַדּכְ ַעת ִאּתְ ד ּבָ ְעָיא , ְוָתאָנא ּכַ ּבַ

יֹוָמא ְדִאיִהי ִמְסֲאָבא י ּבְ ֲעָרא ְדַרּבֵ ְּלַסְפָרא ַההוא ׂשַ ּ ּ ּוְלַסְפָרא טוְפָרָהא, ּ ְּוָכל ַההוא , ּּ
הֹון ּזוֲהָמא ִדי ּבְ ּ.  

ָרֵזי ִדְמָסֲאבוָתא ְּדָתאָנא ּבְ ּ ּזוֲהָמא ְדטוְפִרין, ּ ּ ַער זוֲהָמא ָאֳחָראִי, ּ ך, ּּתְ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ ,
ִניָזא ְעָיין ּגְ ר לֹון ְלַגְמֵרי, ּבַ ּוַמאן ְדַאְעּבָ ָעְלָמא, ּ ַער ֶחֶסד ּבְ ִאלו ִאּתְ ּּכְ ְּדַתְנָיא ָלא . ּ

ין יׁשִ ִּלְבֵעי ֵליה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַהב דוְכָרָנא ְלִזיִנין ּבִ ּ ע ְמָאה  ֶאַלף ְוַאְר)א''ז ע''ע(ְּדָתֵניָנן . ּ ּבַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

ין' ְוה יׁשִ ַההוא זוֲהָמא, ִזיִנין ּבִ ִּמְתַאֲחָדן ּבְ יָפא, ּ ּקִ ְּוֻכְלהו ִמְתָעִרין , ְּדָאִטיל ִחְוָיא ּתַ ּ
ַההוא זוֲהָמא ְדטוְפִרין ּּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''ט ע'' עדף
ַּוֲאִפילו ַמאן ְדָבֵעי ּ א, ּ ין ִלְבֵני ָנׁשָ הו ַחְרׁשִ ום ִאיּנון ְדּתַ, ַּיְעִביד ּבְ ִּמּשׁ ּ הוּ , ְּלָיין ּבְ

ר  ּוַמאן ְדַאְעּבָ ָעְלָמא, לֹון) ב''ט ע''דף ע(ּ י ֶחֶסד ּבְ ִאלו ַאְסּגֵ ּּכְ ין ָלא , ּ יׁשִ ְוִדיִנין ּבִ
ִחין ּכְ ּתַ יה. ִמׁשְ ים ּבֵ ר ַההוא זוֲהָמא ְוטוְפָרָהא ְדָרׁשִ ְּוַיְעּבַ ּ ּ ּ ּ ַרְגֵליה, ְּדַתְנָיא. ּ ַּמאן ְדָדִריך ּבְ ְּ ,

ְמָסאֵניה ָע יוֵרי ְדזוֲהָמא ִדְלֵעיָלא . ָיִכיל ְלִאְתְזָקא, ַּלְייהוּאֹו ּבִ יוֵרי ְדׁשִ ַהאי ׁשִ ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ך ִחְוָיא, ְּכַ ַרת ּבְ ָלא ְוִאְתֲחּבָ ָתא ִדְמַקּבְ ה זוֲהָמא, ִּאּתְ ְּוָאִטיל ּבָ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ַווי . ַעל ַאַחת ּכַ

ה ֵמַההוא זוֲה ָלא ִמיּנָ ְּלָעְלָמא ִדְמַקּבְ ּ ּ ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא , ָמאּ ה ּבְ ך ְוֶאל ִאּשָׁ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ּ ְ

ְקַרב   .ּתִ
ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְּ ָפָרה ּבְ ָּהִביאו ָעַלי ּכַ ָעַלי . ּ

ר ַההוא ִחְוָיא, ַּוַדאי ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ַסם ַמאן ְדַבְעָיא, ּ יב: יָעַל. ְּוִיְתּבָ ָמה ִדְכּתִ  )ישעיה ו(, ּּכְ
ַעל לֹו ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ֹקַרח. ׂשְ ִתיב ּבְ ',  ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיָי)במדבר טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ִּדְבִגיֵניהֹון ִאְתַער ַמאן ְדִאְתַער ְדַאֵתי ִמִסְטַרְייהו ּ ּ ָפָרה. ּ ּאוף ָהָכא ָהִביאו ָעַלי ּכַ ָעַלי , ּ
ִגין ְד. ַמָמׁש אֵריּּבְ ֲאַתר ְדׁשָ ַכח ִחְוָיא ּבַ ּתְ ַסם ְוִיְתֲעָבר ְוָלא ִאׁשְ ה. ִּיְתּבְ ך ָלּמָ ל ּכַ ַעל . ְְוּכָ

י ֶאת ַהָיֵרַח ַעְטּתִ ּמִ ה ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך, ּׁשֶ ְלָטא ּבָ ְְוׁשַ ּ ה . ּ ִתיב ְוֶאל ִאּשָׁ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ּּבְ ּ ּ.  

ָאה ָדָרא ַגִויה, ַּזּכָ אֵרי ּבְ ן יֹוָחאי ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ין ִעָלִאין . ּ ָאה ַעְדֵביה ּבֵ ַּזּכָ ּ
ִאין ִתיב. ְוַתּתָ ן חֹוִרין)קהלת י(, ָּעֵליה ּכְ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ ַאׁשְ ן חֹוִרין. ְ ְּדָזִקיף . ַּמהו ּבֶ

א ְלַגָלָאה א ִמִלין ְוָלא ָדִחי, ֵּריׁשָ ּוְלָפְרׁשָ ן חֹוִרין. לּּ ַהאי ְדִאיהו ּבֶ ּּכְ א ַמאי ְדַבְעָיא , ּ ְּוֵייּמָ
ך. ְּוָלא ָדִחיל ְַמהו ַמְלּכֵ ן יֹוָחאי. ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּדא הוא ִרּבִ ָּמאֵריה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָּמאֵריה , ּ
ְמעֹון. ְּדָחְכְמָתא י ׁשִ א ְוַחְבַרָייא ָחָמאן ְלִרּבִ י ַאּבָ ְּדַכד ֲהָוה ִרּבִ , ַּרֲהֵטי ֲאַבְתֵריהֲהוֹו , ּ

ָאג'  ַאֲחֵרי ְיָי)הושע י(, ְוַאְמֵרי ַאְרֵיה ִיׁשְ   .ֵּיְלכו ּכְ

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

 ] בשנה248יום [סדר הלימוד ליום יב סיון 
ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ תֹו)ישעיה סו(ּכְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ ,
ִקיל ָדא ּבְ א ְסִליקו. ָדאֲּאַמאי ׁשָ ַחד ַדְרּגָ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ָּדא ִאְזְדַווג ּבְ ּ ְוֶחְדָווָתא . ּ

ַכח ּתְ ָדא ָלא ִאׁשְ א, ְּדָדא ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ד ִאְתּגְ ֶּאָלא ּכַ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ .
ִתיב , ְוָתֵניָנן ּבָ)תהלים צב(ּכְ יר ְליֹום ַהּשַׁ ׁש, ת ִמְזמֹור ׁשִ ת ַמּמָ ּבָ ָבָחא ְדָקא . ְליֹום ַהׁשַ ּׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ח קוְדׁשָ ּבָ ְּמׁשַ ַכח. ְּ ּתְ ֵדין ֶחָדָווָתא ִאׁשְ ְמָתא ִאּתֹוֶסֶפת, ּכְ יָקא . ְוִנׁשְ ְּדָהא ַעּתִ
ֵלי ְוִזווָגא ִיְזָדַמן ִּאְתּגְ ּ ּ.  

ַחְדּתוֵתי ִסיֲהָרא ּאוף ָהִכי ּבְ א , ּ ְמׁשָ ְּדָהא ָנִהיר ָלה ׁשִ יָקא ּ ֶחְדָווָתא ִדְנִהירו ְדַעּתִ ּּבְ ּ
ָנא הוא ְלֵעיָלא. ְּלֵעיָלא ך ַהאי ָקְרּבְ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ַסם ּכָֹלא, ְ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ח ֶחְדָווָתא , ּ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
ָעְלָמא ָפָרה, ּבְ ְּוַעל ָדא ָהִביאו ָעַלי ּכַ ּ ַּדְייָקא ִמָלה, ּ ּ.  

אָנא ִתיב , ּתָ ִמיד עֹוַלת )במדבר כח(ּכְ תֹו ַעל עֹוַלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ְּדָבֵעי ְלַכְווָנא , ׁשַ ּ
א ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ִּלּבָ ַאר יֹוִמין, ּ יר ִמּשְׁ ִמיד ַדְייָקא. ַיּתִ ְּוַעל ָדא ַעל עֹוַלת ַהּתָ ְנָיא. ּ , ּתַ

ה  ַחּנָ ִתיב ּבְ ְתַפֵלל ַעל ְיָי)שמואל א א(ּכְ ּ ַוּתִ ִגין ִדְב, ַּעל ַדְייָקא', ּ א ּּבְ ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ִּנין ּבְ ּ
ְלָיין אֹוַרְייָתא, ּתַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּכְ ְ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָלא . אֹו ָאת ְזֵעיָרא ּבְ

ָחְכְמָתא ִעָלָאה ִלין ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ְּרִמיָזא ּבְ ֵלי ּתָ יה ּתִ ְּוַתְלָיין ִמּנֵ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִלים)יר השירים הש(, ִדְכִתיב ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

א י ַאּבָ ֵחיה ְלִרּבִ ּכָ י יֹוֵסי ַאׁשְ יב, ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָקאִרי, ִּרּבִ  )תהלים נה(, ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ
ֵלך ַעל ְיָי ְלָיין, ַּעל ַדְייָקא, ְָיָהְבך' ְַהׁשְ ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ְמזֹוֵני ּבְ י ְי. ּ , ּהוָדה ֲהָוה ָקאֵריִרּבִ

ל ָחִסיד ֵאֶליך ְלֵעת ְמֹצא)תהלים לב( ָ ַעל ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּ , ְלֵעת ְמֹצא. ַּעל ֹזאת ַוַדאי. ּ
יב, ֲאָבל ְלֵעת ְמֹצא. ָהא אֹוִקיְמָנא ָמה ִדְכּתִ ּ ִדְרׁשו ְיָי)ישעיה נה(, ּּכְ ִהָמְצאֹו ְקָראוהו ' ּ ּּבְ ּ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב ָכאן, ְלֵעת ְמֹצאָּדָבר ַאֵחר . ּבִ ֲעָתא ְדַנֲהִרין ַנְגִדין ְוִאְתַמׁשְ ׁשַ ּּבְ ְפֵקי , ּ ּוִמְסּתַ ּ

ְרָכאן ּכָֹלא, ֲאָבָהן ים. ּוִמְתּבַ ֶטף ַמים ַרּבִ ים, ַרק ְלׁשֵ ֶטף ַמים ַרּבִ ָּדא ַעִמיָקא , ַמאן ׁשֵ
ְּדַמּבוִעין ְוַנֲהִרין ה ֵליה, ּ ְּדַמאן ִיְזּכֶ ה ְלָקְרָבא , ּ ןּוַמאן ִיְזּכֶ ּמָ ּוְלַסְלָקא ּתַ ֲּהָדא הוא . ּ

יה ָאן)תהלים לב(, ִּדְכִתיב ּבֵ יעֹו ְדָהא ָלא ַזּכָ ים ֵאָליו ֹלא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ְוָלא , ּ ַרק ְלׁשֵ
  .ַיְכִלין

י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב , ִרּבִ י ֵמֵאת ְיָי)תהלים כז(ּכְ ַאְלּתִ ׁש ְוגֹו'  ַאַחת ׁשָ ִאין . 'ּאֹוָתה ֲאַבּקֵ ַזּכָ
ּּנון ַצִדיַקָייאִאי ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ִניִזין ִעָלִאין ְטִמיִרין ְלהו ּבְ ה ּגְ ְּדַכּמָ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

ִאינון ָעְלִמין הו ּבְ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ּהוא ִמׁשְ ּ ֹנַעם ְיָי, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ַמר', ּּכְ י . ְוָהא ִאּתְ ִרּבִ
ה לֹו )ישעיה סד(, ִּחְזִקָיה ָאַמר ֵמָהָכא ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ .



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ה ֵעי ֵליה, ַיֲעׂשֶ ה ִמּבָ ֲעׂשֶ ה ַוַדאי. ּּתַ ֶּאָלא ַיֲעׂשֶ ָ יֹוִסיף ַעל ָיֶמיך ֲחֵמׁש )ישעיה לח(ַּהְיינו , ּ

ָנה ֵרה ׁשָ ֵלך ַעל ה. ֶעׂשְ ְְוַהְיינו ַהׁשְ ְתַפֵלל ַעל ְיָי. ְָיָהְבך' ּ ּוְכִתיב ַוּתִ ּ   .ְּוֹכָלא ַחד. 'ּ

  א''ע'  פדף
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא , ּ ּּבְ ִתיב , ְּדָאֵתי) א''ע' דף פ(ּ ָּעַלְייהו ּכְ

ֶמך)תהלים ה( נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך אֹוֲהֵבי ׁשְ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ָ ְוִיׂשְ ָ ְ ְּ ּ ּ .
ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ(ִתיב ּוְכ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ  )תהלים ט(ּוְכִתיב . ּ

ך ְיָי י ֹלא ָעַזְבּתָ דֹוְרׁשֶ ֶמך ּכִ ְָוִיְבְטחו ְבך יֹוְדֵעי ׁשְ ָ ָ ּ'.  
רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  קדושיםפרשת 
ר ְיָי)ויקרא יט( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ . ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶאל ּכָ ַּדּבֵ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ְהיו ּכִ ים ּתִ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. ֱאֹלֵהיֶכם' ֲּאֵליֶהם ְקדֹוׁשִ  ַאל )תהלים לב(, ִּרּבִ
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְוגֹו סוס ּכְ ְהיו ּכְ ּּתִ א. 'ּ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ה ִזְמִנין אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבְ ַכּמָ , ּּבְ

ָמה ִזְמִנין ֲאִריַמת ָקִלין ָעָרא ְלהו, ּכַ יָנָתא , ְּלָכל ִסְטִרין ְלִאּתְ ׁשֵ ְּוֻכְלהו ְדִמיִכין ּבְ ּ ּ
חֹוֵביהֹון  ִלין, )א בחוריהון''ס(ּבְ ּכְ יִחין, ָלא ִמְסּתַ ּגִ ֵהיך ַאְנ, ְוָלא ַמׁשְ ִּפין ְיקומון ְליֹוָמא ְּבְ ּ ּ

ְּדִדיָנא ִעָלָאה א ִעָלָאה ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ע לֹון ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ ּּכַ , ִּדְצַווַחת ָלֳקְבֵליהֹון, ּ
ְּוָלא ָאַהְדרו ַאְנִפין ָלֳקְבָלה ֹכָלא, ּּ ְּדֻכְלהו ְפִגיִמין ּבְ ּּ ּ א , ּ ְּדָלא ָיְדעו ְמֵהיְמנוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ

הֹון, ַווי לֹון, ָאהִּעָל   .ַווי ְלַנְפׁשֵ
יה ַאְסִהיַדת ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּבֵ ה ֲחַסר ֵלב )משלי ט(ְוַאְמַרת , ּ א ''ס(ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ

ְּדֵלית ֵליה ְמֵהיְמנוָתא. ַּמהו ֲחַסר ֵלב.  ָאְמָרה לֹו)ואמרה ּ ַדל , ּ ּתָ ְּדַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא יה ְמ, ּבְ ּוָפִגים הוא ִמּכָֹלא , ֵּהיְמנוָתאָּלאו ּבֵ ּ אֹוְמָרה לֹו ,  ָאְמָרה לֹו)א ואמרה''ס(ּ
ֵעי ֵליה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּבָ ֶּאָלא . ַּמהו ָאְמָרה,  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי)תהלים מב(ּכְ

ְּלַאְכְלָלא וְלִאּתֹוְסָפא אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ּ ְּדִהיא ַקְרָייה ֵליה ֲחַסר ֵל, ּ ּ ָּפִגים , בּ
ֵהיְמנוָתא   .ִּמּמְ

ֵניָנן אֹוַרְייָתא, ְּדָהִכי ּתָ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּּכָ יה, ּ , ָּאִסיר ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ
ֲהֵדיה ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ְּלִאׁשְ א, ּ יה ְסחֹוְרּתָ ד ּבֵ ּוְלֶמְעּבַ אֹוְרָחא, ּ יה ּבְ ן ְלֵמַהך ִעּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ְּדָהא . ְ

יה ְמֵה אֹוְרָחא)ועל דא(. ּיְמנוָתאֵּלית ּבֵ ר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ל ּבַ ֵניָנן ּכָ יה ִמֵלי , ּ ּתָ ְּוֵלית ִעּמֵ ּ
יה, ְּדאֹוַרְייָתא ַנְפׁשֵ ִּאְתַחָייב ּבְ אֹוְרָחא. ּ ן ַמאן ְדִאְזַדָווג ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ יה , ּ ִּעם ַמאן ְדֵלית ּבֵ ּ
יב ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ְּמֵהיְמנוָתא ְּדָלא ָחׁשִ ּ יהּ ּ ְוִדיֵדיה ְדָלא ָחס ַעל ַנְפׁשֵ ּ ּ.  

י ְיהוָדה אֹוֵמר יה, ִּרּבִ ַּמאן ְדָלא ָחס ַעל ַנְפׁשֵ ָרא ִלְבֵריה, ּ א ְדַכׁשְ לֹוף ַנְפׁשָ ֵּהיך ִיׁשְ ּ ְ .
י ֶאְלָעָזר ַווְהָנא ַעל ָדָרא, ָאַמר ִרּבִ ּּתַ ַמר ִמָלה ְוכו, ּ ְּוָהא ִאּתְ ְהיו . 'ּ ִתיב ַאל ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ֶפֶרד ֵאין ָהִביןּכְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּסוס ּכְ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א, ְּ א ְדַמְלּכָ ְקדוׁשָ ְרַמְייהו ּבִ י ּגַ ּוְמַקְדׁשֵ ּ ּ ּ ֹכָלא, ּ ין ּבְ ָכחו ַקִדיׁשִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,

ך ְמׁשַ ְוְבִגין ּכָ א ִמְלֵעיָלאּ ְּלֵפי רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ְלהו ַזּכָ ּוְבַנְייהו ּכֻ ּ ֵני , ּּ ְּוִאְקרון ּבְ
ין ִנין ַקִדיׁשִ א ּבְ מהרעיא מהימנא נדפס בפרשת פנחס מאמר , עד למהוי בנדתה' זכאין אינון אברים וכו(. ַּמְלּכָ

  .)ב''ה ע''מתחיל אלא פגיעה רכ
י ְּדֻכְלהו ֲחִציִפין, ַּעָייאַווי ְלהֹון ְלַרׁשִ ַנְייהו . ְּועֹוָבַדְייהו ֲחִציִפין, ּּ ך ָיְרִתין ּבְ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

א ֲחִציָפא ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ַנְפׁשָ ם. ִּמּסִ יב ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ָמה ִדְכּתִ ֲאָבא, ּּכְ , ָאָתא ְלִאְסּתַ
ֶפֶרד. ְּמָסֲאִבין ֵליה סוס ּכְ ְהיו ּכְ ַּאל ּתִ ְּדִאיּנו, ּ . ּ ַעל ּכָֹלא)א דמסאבותא''ס(ּן ָמאֵרי ְזנוָתא ּ

ָאְרָחא ָדא, ֵאין ָהִבין א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְדלון ּבְ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ִתיב ָהָכא ֵאין ָהִבין, ְּדִאי ָהֵכי, ּ , ּכְ
ְבָעה ְוֵהָמה רֹוִעים ֹלא ָיְדע)ישעיה נו(ּוְכִתיב ָהָתם  ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּו ּ

ִנין ִאיּנון ְדִאְקרון ַעֵזי ֶנֶפׁש. ָהִבין לֹוַמר ֵיהֹון ִמְזַדּמְ ּּכְ ּ ּ ּ ום ְדָלא ָיְדעו . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ ּ
  .ָהִבין

  ב''ע'  פדף
ם, רֹוִעים) ב''ע' דף פ(ַמאי , ְוֵהָמה רֹוִעים ֵגיִהּנָ ר ָנׁש ּבַ ֵרי וַמְנִהֵגי ְלּבַ ִּאֵלין ִאיּנון ַמְדּבְ ּ ּ .

ְבָעהֹּלא ָיְדעו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ׂשָ י ָבנֹות ַהב ַהב)משלי ל(ּכְ ּתֵ ך , ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְּדִאיּנון ַהב ַהב ְבָעה, ּ ֵצהו. ָּלא ָיְדעו ׂשָ ם ָפנו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמּקָ ָלם ְלַדְרּכָ ּּכֻ ּ ּ ָייֵרי . ּ ְּדָהא ּתַ ּ
ם ִאיּנון ְּדֵגיִהּנָ ִרים ְלה. ּ ָמה . ּוְּוָכל ָדא ַמאן ּגָ ַההוא ִזווָגא ּכְ ִגין ְדָלא ִאְתַקָדׁשו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְְדִאְצְטִריך ִתיב. ּ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ ְהיו ּכִ ים ּתִ ִריך . 'ְּקדֹוׁשִ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
י, ּהוא ָקא ּבִ ין ָלא ַרְעָיִתי ְלַאְדּבְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ִמּכָ י, ֶּאָלא ִיׂשְ  )דברים ד(, בִּדְכּתִ

ְיָי ם ַהְדֵבִקים ּבַ ין, ַּאּתון', ְּוַאּתֶ ָאר ַעּמִ ך)ועל דא כתיב הכא קדוש(. ְוָלא ׁשְ ִגין ּכָ קדושים (, ְ ּבְ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי)ויקרא יט(. )תהיו דייקא ְהיו ּכִ ים ּתִ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ּ ְקדֹוׁשִ  הֹוי )ישעיה יח(, ִּרּבִ
ָנָפִים ְו ָנָפִים. 'גֹוֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ ִגין ְדִהיא ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ ַכח, ְּוִכי ּבְ ּתְ יה ִאׁשְ ִּקְנטוָרא ּבֵ ּ ,

יב הֹוי ֶאֶרץ י ִיְצָחק. ִּדְכּתִ ָרא ָעְלָמא, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ,
ָרָתא ּוָבָעא ְלַגָלָאה ֲעִמיְקָתא ִמּגֹו ְמַסּתְ ָדא, ּגֹו ֲחׁשֹוָכאּוְנהֹוָרא ִמ, ּ ִליָלן ָדא ּבְ , ֲּהוֹו ּכְ

ך ְוְבִגין ּכַ ָרָתא, ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ָנַפק ְנהֹוָרא, ּ ְלָייא ֲעִמיָקא, ּוִמּגֹו ְמַסּתְ ְוָדא , ָנַפק ְוִאְתּגַ
יׁש, ְּדִמּגֹו ַטב. ָּנְפָקא ִמן ָדא ִל. ָּנִפיק ִדיָנא, ּוִמּגֹו ַרֲחֵמי. ָנִפיק ּבִ ּיל ָדא ְּוֹכָלא ִאְתּכְ

ָדא ָמאָלא, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע. ּבְ ין, ְּיִמיָנא וׂשְ ָאר ַעּמִ ָרֵאל וׁשְ ִּחָוור ְואוָכם, ִּיׂשְ ְּוֹכָלא , ּ
ְלָיא ַחד ּתַ   .ַחד ּבְ

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ אָנא ָאַמר ִרּבִ ְלהו ָלא ִאְתָחֵזי, ּּתָ ל ָעְלָמא ּכֻ ּּכָ ַחד , ּ ֶּאָלא ּבְ
ָדן)א דקיזטופא''ס(ּוְטָפא ֲּעִטיָרא ְדק ַרֲחֵמי ִאּתְ ִליל ּבְ ִדיָנא ּכָ ָדן ָעְלָמא ּבְ ד ִאּתְ ִקיְטרֹוי ּכַ ּ ּבְ ּ .



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלַקְייָמא, ְוִאי ָלאו ָמה , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ ּכְ
יב ָפֶטיך ָל)ישעיה כו(, ִּדְכּתִ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ָ ּכִ ֵבלּ ֵבי ּתֵ   .ָּאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוׁשְ

ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ְּוָתאָנא ּבְ ִדינֹוי, ּ ָמה ָמאֵרי , ְּוֶצֶדק ִאְתַעְטָרא ּבְ ּכַ
ְּדַגְדִפין ִמְתָעֵרי ָיא, ּ ָעְלָמא, ָּלֳקְבֵלי ָמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ְלָטָאה ּבְ ְדִפין ֵמַהא. ְּלׁשַ ַּפְרִסין ּגַ י ּ

ְטָחא , ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ּתַ ָעְלָמא)א לאשגחא''ס(ְּלִאׁשְ ְדִפין ְלִמְפַרס .  ּבְ ֵדין ִמְתָעִרין ּגַ ּּכְ
ֲאָבא , לֹון ּתַ ָיא)א ולאשתתפא''נ(ּוְלִאׁשְ ִדיָנא ַקׁשְ א,  ּבְ ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ אִטין ּבְ ֵדין . ְוׁשָ ּכְ

ִתיב ָנָפִים, ּכְ   .הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ
י ְיהוָדה ַחִציפוָתא, ָּאַמר ִרּבִ ֵני ָעְלָמא ּבְ ִאי ְקׁשֹוט, ַּחִמיָנא ּבְ ר ִאינון ַזּכָ ּוְבִגין . ּּבַ

ך ְבָיכֹול, ְּכָ ַכח, ּכִ ּתָ ָאה, ּכָֹלא ָהִכי ִאׁשְ , ָאָתא ְלִאְסָתַאָבא. ְּמַסְייִעין ֵליה, ָאָתא ְלִאְתַדּכָ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ם, ּכְ   .ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

אֹוְרָחאִרּבִ י ִחָייא, י יֹוֵסי ֲהָוה ָאִזיל ּבְ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְדאוְקמוָה , ּ ּ ּ ּ
ֵעִלי, ַּחְבַרָייא יב ּבְ ית )שמואל א ג(, ִּדְכּתִ ֵפר ֲעֹון ּבֵ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתּכַ ְעּתִ ּבַ ּ ְוָלֵכן ִנׁשְ

ֶזַבח וִמְנָחה ַעד עֹוָלם ֶזַבח וִמ. ֵּעִלי ּבְ ֵפרּּבְ ִדְבֵרי , ְּנָחה ֵאינֹו ִמְתּכַ ֵפר הוא ּבְ ֲּאָבל ִמְתּכַ ּ
ִגין ְדִדְבֵרי ּתֹוָרה. ֲאַמאי. ּתֹוָרה ִנין ְדָעְלָמא, ּּבְ ל ָקְרּבְ ַּסְלִקין ַעל ּכָ ָמה ְדאוְקמוָה . ּ ּּכְ ּ ּ

יב ם ְוַלּמִ)ויקרא ז(, ִּדְכּתִ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאׁשָ ּלוִאיםּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלּמִ ִקיל , ּ ׁשָ
ִנין ְדָעְלָמא ל ָקְרּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ּאֹוַרְייָתא ָלֳקֵביל ּכָ ְּדָכל ַמאן , ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ א ִמְלֵעיָלא, ְּדִאׁשְ ַזר ָעֵליה עֹוְנׁשָ ב ְדִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ל , ּ ִּניָחא ֵליה ִמּכָ
ִנין ְוִעָלָוון א ִאְתְקַרעְּוַההוא , ָּקְרּבְ   )קודשא בריך הוא אתפייס בהדיה, ובגין דלעי בה לשמה(. עֹוְנׁשָ

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְלָעְלִמין, ְוּתָ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ָּלא ִאְתָדֵכי ּבַ ֶּאָלא ּבְ ּ ך ִמִלין . ּ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

ִלין טוְמָאה ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ְמַקּבְ ִגין ְדִאיִהי , ּ ָאה ְלִאֵלין ִמְסֲאֵביּ ַקְייָמ)משלי ג(ּּבְ , ּא ְלַדּכְ
ַכח ּתְ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ יב. ְּוַאְסווָתא ּבְ ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיך, ִּדְכּתִ ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ִָרְפאות ּתְ ָּ ּ .
אֹוַרְייָתא ַכח ּבְ ּתְ יב, ְּוַדְכיוָתא ִאׁשְ ַמאי . ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד'  ִיְרַאת ְיָי)תהלים יט(, ִּדְכּתִ

ַההוא ַדְכיוָתא.  ָלַעדעֹוֶמֶדת ִדיָרא ּבְ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ ּ יה ְלָעְלִמין, ּּ   .ְּוָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ
ִתיב' ָּאַמר ֵליה ִיְרַאת ְיָי ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ּתֹוָרה, ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא , ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָייא ִּמּסִ יב, ֵמָהָכא ָנְפָקא, ָקאּוֵמָהָתם ָנְפ, ָּאַמר ֵליה. ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)קיא   .ְטהֹוָרה' ּוְכִתיב ִיְרַאת ְיָי',  ֵראׁשִ

  א''א ע'' פדף
ה ִאְתְקֵרי י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ְּואֹוַרְייָתא ְקדוּשָׁ יב ּכִ ָמא , ְוָדא אֹוַרְייָתא', ִּדְכּתִ ְּדִהיא ׁשְ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ה ִאְתָדֵכי) א''א ע''דף פ(, ּל ָדאְוַע. ּ ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַקָדׁש, ּ ּ ,
ְהיו ים ּתִ יב ְקדֹוׁשִ ִּדְכּתִ ִתיב, ּ ים ֱהיו ָלא ּכְ ְהיו, ְּקדֹוׁשִ ֶּאָלא ּתִ ְהיו ַוַדאי. ּ ּּתִ ָּאַמר ֵליה . ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ִתיב, ָּהִכי הוא ְהיו ִל)שמות יט(, ּוִמְקָרא ּכְ ם ּתִ ּוְכִתיב , י ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁשּ ְוַאּתֶ
ֵּאֶלה ַהְדָבִרים ְוגֹו ּ'.  

אָנא ה ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ְּקדוּשָׁ ין, ּ ל ִקדוׁשִ ה ִדְסִליַקת ַעל ּכָ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ה ְדָחְכְמָתא . ּ ּוְקדוּשָׁ ּ ּ
ַּסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ִּעָלָאה ְסִתיָמא ָל. ּ ְוָלאו , א ָחְכְמָתאָּאַמר ֵליה ָלאו אֹוַרְייָתא ּבְ

ָלא אֹוַרְייָתא א הוא, ָחְכְמָתא ּבְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ָחְכָמה , ְּוֹכָלא ַחד, ּ ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ּבְ
ַכַחת ּתְ ּוָבה ַקְייָמא, ִּעָלָאה ִאׁשְ ְטִרין, ּ ל ּסִ ָהא ִמּכָ ְרׁשָ ּוָבה ִאְתְנָטעו ׁשָ ּ.  
חו ַחד ּבַ, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ּכָ ְלִקיְנָטא ְדקוְסָטא, ר ָנׁשַּאׁשְ ּּבִ  ָרִכיב )א בלקיטנא דקיסחא''ס(, ּ

ִמיט ְידֹוי ְלָחד ַעְנָפא ְדִאיָלָנא, ַּעל סוְסָיא ַּאׁשְ י יֹוֵסי. ּ יב , ָאַמר ִרּבִ ַּהאי הוא ִדְכּתִ ּ
ים ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ָּאָדם ְמַקֵדׁש ַעְצמֹו ִמְלַמָטה. ְּוִהְתַקִדׁשְ ין, ּּ . ּ אֹותֹו ִמְלַמְעָלהְּמַקְדׁשִ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְהיו ּכִ ים ּתִ   .'ְּקדֹוׁשִ
א י ַאּבָ אֵני ִרּבִ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִהיא, ּתָ א ָדא ּכְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ָטא , ּ ְּוחֹוָתָמא ְדקוׁשְ ּ

ַפְנָקא ִהיא ְּדגוׁשְ ּ א ָדא ִאְתַחָדׁשו ָרִזין ִעָלִא. ּ ּתָ ַפְרׁשְ ּּבְ ּ ּ ר ֲאִמיָרן, ּין ְדאֹוַרְייָתאּ ֶעׂשֶ , ּבְ
ין ּוִפּקוִדין ִעָלִאין, ְוִגְזִרין ְועֹוָנׁשִ ּ א ָדא, ּ ּתָ ְּדַכד ָמָטאן ַחְבַרָייא ְלַפְרׁשְ   .ֲּהוֹו ַחָדאן, ּּ

א י ַאּבָ א ַדֲעָריֹות, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַּמאי ַטְעָמא ַפְרׁשְ ְהיו, ּ ים ּתִ א ִדְקדֹוׁשִ ּתָ ּוַפְרׁשְ ּ  ְּסמוִכין, ּ
אָנא. ָּדא ְלָדא ַמר ֵמִאֵלין ֶעְרָיין, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ל ַמאן ְדִאְסּתָ ּּכָ ה ִאְתָעִביד , ּ ְקדוּשָׁ ּּבִ

ה ְדָמאֵריה. ַּוַדאי ְקדוּשָׁ ן ִאי ִאְתַקָדׁש ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ֲערו ַחְבַרָייא. ּ ְּוָהא ַאּתְ ּ.  
ֵּאיָמַתי עֹוָנָתן ְדֹכָלא ר ָנׁש, ּ א , א ֲחֵזיּתָ. ְּלִאְתַקָדׁש ּבַ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ּ

ְרעוָתא ְדָמאֵריה ּּבִ ּ ׁש ֶאָלא ִמַפְלגות ֵליְלָיא ְוֵאיָלך, ּ ּמֵ ְָלא ִליׁשַ ּ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ . ּאֹו ּבְ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ א ְדֵעֶדן, ְּדָהא ּבְ ִגְנּתָ ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ה ִעָלָאה , ְּ ּוְקדוּשָׁ ּ ּ

ַערִא א, ּתְ ֲעָתא ִהיא ְלִאְתַקְדׁשָ ּוְכֵדין ׁשַ א. ּ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ַהאי ִלׁשְ ּתַ
ְּדַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ּ ֲעָתא ִדְלהֹון ְלֵמיָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא ׁשַ ּּבְ ּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבִ אְלׁשַ, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ִלׁשְ א, ּּבְ א ַקִדיׁשָ   .ְּלַמְלּכָ

ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ַכח, ּּבְ ּתְ ִּדְרעוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ִּזווָגא ִדְלהֹון ּבְ ּ ְּלַאָפָקא . ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ְּרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יב, ְּ ַמר ִדְכּתִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ִנים )ברים ידד(, ּ  ּבָ

ם ַלְיָי ין. ֱאֹלֵהיֶכם' ַאּתֶ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַקִדיׁשִ ּ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ּ ְהיו ּכִ ים ּתִ יב ְקדֹוׁשִ ִּדְכּתִ ּ' .
ִעּתֹו ְוגֹו)תהלים א(ּוְכִתיב  ן ּבְ ר ִפְריֹו ִיּתֵ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ֵעץ ׁשָ ּ ְוָהָיה ּכְ ּ ּ'.  

ְהיו ים ּתִ א ָפַתח, ְּקדֹוׁשִ י ַאּבָ ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ִּרּבִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ּ ,
א ֲחֵזי ין ְדָעְלָמא, ּתָ ָכל ַעּמִ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ הו קוְדׁשָ ָּלא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ָרֵאל , ְּ ִיׂשְ ר ּבְ ּבַ

ְלחֹוַדְייהו ָעְלָמא, ּּבִ א ְיִחיָדָאה ּבְ ֵמיהְוָק, ְוָעִביד לֹון ַעּמָ ׁשְ ְּוַאְעַטר . ָּרא לֹון ּגֹוי ֶאָחד ּכִ
ה ִעְטִרין ַכּמָ ה ִפקוִדין, לֹון ּבְ ְּוַכּמָ הו, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ א וְתִפיִלין . ּ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּדְדרֹוָעא ר ָנׁש ּכְ הו ּבַ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ָחא ַחד ׁשְ. ּ ּכְ ּתַ ֹכָלאּוְלִאׁשְ   .ִּלים ּבְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ר ָנׁש הו ּבַ ֲעָתא ְדִאְתַעָטר ּבְ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ הו, ּ ְּוִאְתַקָדׁש ּבְ ִלים, ּ ְוִאְקֵרי , ִאְתָעִביד ׁשְ
ִלים, ֶאָחד ד ִאיהו ׁשְ ְּדֶאָחד ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ּכַ ּוַמאן ְדָפִגים. ּּ ְּוַעל ָדא . ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ

ִריך הוא ִאְקֵרי א ּבְ ּקוְדׁשָ ִלימו ְדֹכָלא,  ֶאָחדְּ ׁשְ ּּבִ ִלימו ַדֲאָבָהן, ּ ׁשְ ּּבִ ִלימו ִדְכֶנֶסת , ּ ׁשְ ּּבִ ּ
ָרֵאל א ִאְקרון ֶאָחד. ִיׂשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ך ִיׂשְ ִגין ּכָ ּּבְ ִפיִלין. ְ ר ָנׁש ֲאָנח ּתְ ְּוִאְתֲחֵפי , ְּדַכד ּבַ

ִכּסוָייא ְדִמְצָוה ּּבְ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ, ּ ֵדין ִאְתֲעָטר ּבְ ּּכְ ַגְווָנא ְדְלֵעיָלאּ ּין ּכְ   .ְוִאְקֵרי ֶאָחד, ּ
ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ֶאָחד, ֵליֵתי ֶאָחד, ּ ַדל ּבְ ּתְ ִריך הוא ְדִאיהו ֶאָחד. ְוִיׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַדל , ְּ ּתְ ִיׁשְ

ֶאָחד ַדל. ּבְ ּתָ א ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ַמְלּכָ ַמאי ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ִת. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )איוב כג(, יבּ
יֶבּנו ְּוהוא ְבֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ֶאָחד, ּ ַכח ֶאָלא ּבְ ּתְ ִריך הוא ְוָלא ִאׁשְ א ּבְ אֵרי קוְדׁשָ ָּלא ׁשָ ּ ְּ .

ֶאָחד א ִעָלָאה ְלֶמֱהִוי ַחד, ּבְ ְקדוּשָׁ ַקן ּבִ ַמאן ְדִאְתּתְ ֵעי ֵליה ֶאָלא ּבְ ֶּאָחד ִמּבָ ּּ ּ ֵדין הוא . ּ ּּכְ
ֶאָחד ְרָיא ּבְ ֲאַתר ָאֳחָראְוָלא , ׁשַ   .ּבַ

  ב''א ע'' פדף
ר ָנׁש ֶאָחד א. ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ּבַ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ ְּוִאְתַקָדׁש ּבִ ּ

א, ּ ִעָלָאה)א בעטרין''ס( ָוון ְלִאְתַקְדׁשָ א ֲחֵזי. ְּוִאְתּכְ ִזְמָנא , ְוּתָ ר) ב''א ע''דף פ(ּבְ ַכח ּבַ ּתְ  ְּדִאׁשְ
א ִזווָגא ַחד ְדַכר ְונוְקּבָ ָּנׁש ּבְ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ א ּכְ ִוון ְלִאְתַקְדׁשָ ִלים. ְּוִאְתּכַ ֵדין הוא ׁשְ , ּּכְ

ָלא ְפִגימו ְּוִאְקֵרי ֶאָחד ּבְ ּ.  
ך ִגיֵני ּכַ ֲעָתא, ְּבְ ַהִהיא ׁשַ ֵתיה ּבְ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ְלִאּתְ ֵעי ּבַ ּּבָ ְרעוָתא , ּ ָנא ָלה ּבִ ְּלַזּמְ ּ

יהֲחָד ַחד ְלַהִהיא ִמָלה. ּא ִעּמֵ ְרַווְייהו ּכְ ְוונון ּתַ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ַחד. ּ ְרַווְייהו ּכְ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ , ְּוַכד ִמׁשְ
א וְבגוָפא ַנְפׁשָ ֵדין ּכָֹלא ַחד ּבְ ּּכְ ּ א. ּ ַנְפׁשָ ְרעוָתא ֲחָדא: ּבְ ָדא ּבִ ָקא ָדא ּבְ ְּלַאְדּבְ ּוְבגוָפא. ּ ּ :

ָמה ְדאֹוִליְפָנא ְדַבר ָנ ּּכְ ַמאן ְדִאְתְפִליג, ּׁש ְדָלא ָנִסיבּ ּהוא ּכְ ּ ָרן ְדַכר , ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ
א ֵדין ִאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא, ְּונוְקּבָ ּּכְ א. ּ ַכח ְדִאיְנהו ַחד ַנְפׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ְוִאְקֵרי , ְּוַחד ּגוָפא, ּ

ר ָנׁש ֶאָחד ֶאָחד. ּבַ אֵרי ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַההוא ְוַאְפ, ְּ ה ּבְ ִּקיד רוָחא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
  .ֶאָחד

ִריך הוא א ּבְ ִנין ְדקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ּ ְּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְהיו . ּּכְ ים ּתִ ך ְקדֹוׁשִ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ְּ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ֲאַתר ָאֳחָרא. 'ּכִ ָרֵאל ְדָלא אֹוִקים ִמָלה ָדא ּבַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ֶּאָלא , ּּ
ׁש יה ַמּמָ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ּּבֵ יב ּכִ יה. 'ִּדְכּתִ ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּבְ ּּבְ ָאֳחָרא, ּ ְּוַעל ָדא . ְוָלא ּבְ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ְהיו ּכִ ים ּתִ יָראו ְוגֹו)ויקרא יט(. ֱאֹלֵהיֶכם' ְּקדֹוׁשִ ָהא . 'ּ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ
ֵניָנן ָלָלא ְדאֹוַרְייָתאְּדַפְרׁשְ, ּתָ א ָדא ּכְ ּּתָ תֹוַתי. ּ ּבְ א ְוִאיָמא ְלׁשַ יׁש ְדִחילו ְדַאּבָ ַּמּקִ ּ ֶּאָלא . ּ

י יֹוֵסי   .ָנִטיר ְלַהאי, ַּמאן ְדָדִחיל ֵמַהאי, ּּכָֹלא ַחד, ָאַמר ִרּבִ
ְדִחילו ַמאי ַטְעָמא, ִאיׁש ִאּמֹו ַּאְקִדים ִאּמֹו ְלָאִביו ּבִ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ א . ּ ֲאָבל ִאיּמָ

ָאִביו  ך ּכְ ל ּכַ יָדָהא ּכָ ְְדֵלית ְרׁשו ּבִ ּ א אבל תא חזי אמו דא כנסת ישראל ובגין דבה שריא יראה ואיהי ''ס(ּ

ּ ַאְקִדים ְדִחילו ִדיָלה)אתקרי' יראת ה ּ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

 ] בשנה249יום [סדר הלימוד ליום יג סיון 
ִּאיׁש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראו ְוֶאת רעיא מהימנא  ּ מֹורוּ תֹוַתי ִתׁשְ ּבְ ּׁשַ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ִקיל ָדא , ּ ּׁשָ

ִקיל ְיָקָרא ְדָאב ְוֵאם. ְלָדא ת, ּׁשָ ּבָ בֹוד. ִּליָקָרא ְדׁשַ א ַאְקִדים ּכָ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר ְקָרא, ְּלַאּבָ מלאכי (, ּ

ּ ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאִיה מֹוָרִאי)א ר ֲאִמיָרןּכְ. ּ ן ֶעׂשֶ ּבָ חוׁשְ ב ''ול, ּבֹוִדי ָסִליק ּבְ
ית ֱּאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ.  

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו)משלי ג(ּוְבָכל ֲאַתר  ָנן, ּ ּכָ ְּואוְקמוָה ַרּבָ בֹוד ֶאָלא תֹוָרה, ּ ֵּאין ּכָ ִגין ְדִאיּנון ֵל. ּ ּּבְ ב ''ּ
ְּיָקָרא ִדיֵליה, ֱּאֹלִהים ְדתֹוָרה ָחְכָמה, ּ ֲחָכִמים ְדאֹוַרְייָתא)אינון(ְּוִאֵלין . ּ בֹוד ְוָלא , ֲחָכִמים ּבְ ָיְרִתין ַהאי ּכָ

י ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר, ִּטְפׁשֵ ּ ִסיל. ּ וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ּ אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּכְ ּוְמָנָלן ְדַמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ,
ִּדְכִתיב ֶּאָלא תֹוָרה, ְוֵאין ֹזאת. ל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאתּ וְכִסי)תהלים צב(, ּ ִּדְכִתיב, ּ ּ ְוֹזאת ַהתֹוָרה )דברים ד(, ּ

ה ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ   .ֲאׁשֶ

ָתא. ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִגין ַדֲחִליׁשָ ִאֵלין ִפקוִדין, ּּבְ ָתא ּבְ ָּפַתְחָנא ְלַפְרׁשְ ּ ּ ף . ְְלֶמֱהִוי ְמַעט ֶעֶזר ָלך, ּּ ִּאְתָתּקַ
ך ךְּדָהא, ְּבָ ְרָיין ִדְמִתיְבָתאן ָאָתאן ְלַגּבָ ְ ַמׁשִ ּ ּ ַתר ָדא, ּּ ִפּקוָדא ּבָ ּּבְ ְְדִאיהו ִפּקוָדא ְלַהֲעִמיד ָעֶליך ֶמֶלך , ּ ָ ּ ּ ּּ

ִדיוְקֵניה. ְּלֵעיָלא ִעָלִאין ְוַתָתִאין ּבְ ִריך הוא יֹוִקים ָלך ֶמֶלך ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְ ְ ָנן ִדְמִתיְבָתא. ְ ִגין ְדַרּבָ ּּבְ ּ ּ, 
ִכיְנָתא ִעָלָאה ְוַתָתָאה ָּעַלְייהו ׁשְ ּּ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ִריך הוא ֶמֶלך ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְ ְּ ִעָלִאין ְוַתָתִאין ָהִכי , ּ ָּאִחיד ּבְ ּ

ִדיוְקֵניה ַּאְנְת ְתֵהא ּבְ ּ ּ ָרא ִדיֵליה, ּ ּּבְ א, ּ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּקום ּבִ ּ.  

ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ִעַלת ָהִעלֹות, ְוָאַמר, ּיָלאְוָסִליק ְידֹוי ְלֵע, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּ ְ ְּדַאְנְת ִמְתַעֶלה , ּ ּ ּ
ֵּמִעלוי ְלִעלוי ּּ ַּעד ְדֵלית ִעלוי, ּ ל ִעלוי. ּּ ֶּאָלא ְדַאְנְת ְלֵעיָלא ִמּכָ ּּ ּ ד ְרעוָתך , ְלֵמיַהב ִלי ֵחיָלא. ּּ ְְלֶמְעּבַ ּ
ַדְרִגין ִדיָלך ְּבְ ּ א ְוִאיָמ, ּ ְּדִאיּנון ַאּבָ ּ ָרא ִדְלהֹון, אּ ּוְבִיחוָדך ַתְרַווְייהו ֶאָחד. ַּוֲאָנא ּבְ ּ ּּ ְקַלת ְדִחילו . ְ ְּוַאְנְת ׁשַ ּ ּ
א ְוִאיָמא ְִלְדִחילו ִדיָלך, ְּדַאּבָ ּ ֶאְמָצִעיָתא ַחד, ּ ַתר ְדַאְנְת ּבְ ּּבָ ּ ָלא ׁשוָתפו, ְּוָלא ְתֵרין, ּ ּּבְ ַּאף ַעל ַגב , ּּ

ׁשוָתפו ִד ְּדִאיּנון ַחד ּבְ ּ ּ ּ ָלא ׁשוָתפו ְדִתְנָייָנא, ְיָלךּּ ְת ַחד ּבְ ֲּאָבל ַאּנְ ּ ּּ ך. ּ ְוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבָ ּ ּ  ְוֵאין )דברים לב(, ּ
  .ֱּאֹלִהים ִעָמִדי

ַקְדִמיָתא, ַהב ִלי ֵחיָלא יָקָרך ּבְ ְְלִאְתָעָרא ּבִ ַמָיא. ּ יָקָרא ְדָאִבי ְוִאִמי ְדִבׁשְ ּוְלָבַתר ּבִ ּ ּ ְּדאוְקמוָה , ּ ּ ּ
ִחית)משלי כח(, ּהוָעַלְיי ע ָחֵבר הוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ּ גֹוֵזל ָאִביו ְוִאמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ָפׁשַ ּ ּ ְּואוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ

ִריך הוא, ֵאין ָאִביו, ַמְתִניִתין א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָרֵאל, ְּוֵאין ִאמֹו. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ א . ֶּאָלא ּכְ ְִויָקָרא ִדיָלך ַאּבָ ּ
ר ְסִפירֹות ִמַתָתא ִדיֵליה ְלֵעיָלאְּדָכִליל , ָחְכָמה ֶּעׂשֶ ּ ּ ּ ְְוַתְרַווְייהו ִאיּנון ּכוְרְסָייא ַסְפָסל ְתחֹוָתך ִליָקָרך, ּ ְ ּ ּ ּ ּ.  

ינו ְּוָהִכי ַתּקִ יה, ּ ד ִדְלֵעיָלא ִמּנֵ ְּלֶמֱהִוי ָקָטן ַלָגדֹול ְמַכּבֵ ּּ א. ּ ֲּהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו, ִּאיהו ָחְכָמה, ַאּבָ ּ ,
ֵמׁש ְתחֹוָתךְלֶמֱהִוי  ְְמׁשַ יה, ּ ֶתר ֶעְליֹון ַעל ֵריׁשֵ ְּוַאְנְת ּכֶ ֶתר ֲעָלך. ּ , ְּוִאיָמא. ְוֵלית ֱאָלָהא ָאֳחָרא, ְְוֵלית ּכֶ

א א ְלַאּבָ ְמׁשָ א ְתחֹוֵתיה. ְּלׁשַ ּסֵ ְּדִאיהו ְתחֹוֵתיה ְלֶמֱהִוי ּכִ ּ ּ ּּ ּ.  

ַּויֹאֶמר ִאיהו ָכל ַמֲאָמר, ּ ַּעד ְתָלִתין וְתֵרין, ּבְ ןְי, ּ ֲּעִביַדת ַמֲאָמֵריה ִמַיד, ְוִאיִהי. ַוְיִהי ֵכן, ִהי ּכֵ ּוְבִגין . ּ
ַלל ָלא ִעּכוָבא ּכְ ְּדֲעִביַדת ַמֲאָמֵריה ְוִצווֵיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ית''בל, ּּ ל ִדְבֵראׁשִ ֵרי ּכָ ִביִלין ִדְבהֹון ִאְתּבְ ּב ׁשְ עֹוָבָדא , ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

בֹוד לֹו א)תהלים כט(, ִאְתְקִריַאת ּכָ ּ וְבֵהיָכלֹו ּכֻ בֹודּ בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(. ֹוֵמר ּכָ רוך ּכְ ְ ּבָ ַּאִיה ְמקֹום . ִּמְמקֹומֹו' ּ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו   .ּּכְ

בֹוד ָאִביו ְּוַתְרגום ּכְ ְּיָקָרא ַדֲאבוִהי, ּ ָּעָלה ִאְתַמר , ְּתִמיָמה' ּ תֹוַרת ְיָי)תהלים יט(ְוָדא . ּ  ְיָקָרה )משלי ג(ּ
ָרֵאל ִמְפִניִנים ִנים.ִּהיא ְוִיׂשְ ּ ְדִאְתְקִריאו ּבָ ן וַבת, ּ ְכַלל ּבֵ ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת וַמְלכות, ּּבִ ִּמּסִ ּ ן וַבת. ּ ְּדִאיּנון ּבֵ ּ ּ ,

ְּיָקָרא ְדָאִביו ְוִאמֹו ד ִצווֵייה, ּ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ְּוִצווי ִדיֵליה, ּ ּ ּ ה, ּ ִּאיּנון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּּ ּ ,
הֵיׁש ְמ ּצוְוה ְועֹוׂשֶ ּ ָמע. ּ ה ְוִנׁשְ ך ִאיהו ַנֲעׂשֶ ּוְבִגין ּכָ א ְוִאיָמא. ְּ בֹוד ְדַאּבָ ְּוַהאי ִאיהו ּכָ ִּדיַצְוה ִלְבֵריה , ּ ּ ּּ

ד ָהֵכי ְוִאיהו ָעִביד ִמַיד ְּדֶיְעּבַ ּ ַלל, ּ ָלא ִעּכוָבא ּכְ   .ּּבְ

ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא יָקָרך, ּ ַתְדָלא ּבִ ֵעי ְלִאׁשְ ְֲאָנא ּבָ ּ א ְוִאיָמא, ּ ן ִמדֹות ְדַאּבָ ְּלַתּקֵ ּ ֶעְזִרי . ְִליָקָרך, ּ ְּתֵהא ּבְ
ְדָקא ִיאֹות ְּלַסְדָרא ּכָֹלא ּכְ ְּוַאְנְת ְתַסֵדר ִלי. ּ ּוְלָכל ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן ֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ּּ ְרָיין ְדַמְלָאִכין , ּ ּוַמׁשִ ּּ

ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ִנין וְמַסְד, ּ ְּלֶמֱהִוי ְמַתּקְ ְִרין ִליָקָרא ִדיָלךּ א ְוִאיָמא, ּ ְּוִליָקָרא ְדַאּבָ ְּלֶמֱהִוי ַסְפָסל ְתחֹות , ּ
ָכל ִפקוִדין ִדיֵליה. ַרְגלֹוי ד ִצווֵייה ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ה. ּ ָכל ִפקוִדין ְדָלא ַתֲעׂשֶ יה ּבְ ּוְלִמְדַחל ִמּנֵ ּּ ּ ּ ּ.  

ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראו ּּ מֹורוְוָס, ּ תֹוַתי ִתׁשְ ּבְ ִּמיך ֵליה ְוֶאת ׁשַ ּּ ּוִבְקָרא ַאֲחִריָנא ְוֶאת . ְ
ִּמְצֹוַתי ַתֲעׂשו ּ בֹוד. ּ ה ְדִאיּנון ּכָ ְטָרא ְדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ִּמּסִ ּ ּ ּ א ְלִאיָמא, ּ ַּאְקִדים ַאּבָ ְטָרא ְדָלא . ה''ְוָדא י, ּ ִּמּסִ

ה א, ַּתֲעׂשֶ ַּאְקִדים ִאיָמא ְלַאּבָ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסֵתר ָדָבר. י''ְוָדא ֵה, ּ ְּוַהְיינו ּכְ ַהאי . ּּ ַתְדֵלי ּבְ ְּלִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּּ ּ
בֹוד ְייהו, ּכָ ַּהְסֵתר ָדָבר ִמּנַ ּ ּ.  

ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר ִּאֵלין ִאיּנון ַעֵמי ָהָאֶרץ. ּ וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ּ ּ ַהא, ּ ַתְדִלין ּבְ ַתר ְדָלא ִמׁשְ ּּבָ י ּּ
בֹוד ְדאֹוַרְייָתא ל ְתִפָלֵתנו, ּּכָ ַמע קֹוֵלנו חוס ְוַרֵחם ָעֵלינו ְוַקּבֵ ַמִים ׁשְ ׁשָ ּבַ ְּוֵאיך ָאְמִרין ָאִבינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ָּהא ִאיהו . ְ

אֹוַרְייָתא, ְּוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי, ֵּליָמא לֹון ַתְדלוָתא ִדְלכֹון ּבְ ַּאִיה ִאׁשְ ּ ּ ּ ּוְבִפּקוִדין ִד, ּ ּ ד , יִליּ ְלֶמְעּבַ
ִּצווַיי ּ ִצווָייה ְדָמאֵריה, ּ ְּדַמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵּאיך ַיְעִביד ֵליה, ּּ ְ.  

ַמע ֵמֲחָכִמים ְוָעִביד ר ִמַמאן ְדׁשָ ּּבַ ָמע, ּ ה ְוִנׁשְ יל ַנֲעׂשֶ ְּוַהאי ִאיהו ְדַקּבִ ל ָדא. ּ יל , ְּוִעם ּכָ ַּמאן ְדָלא ַקּבִ
ִּמָמאֵריה ֶּאָלא ִמְשלוֵח, ּ א ַאְפָרׁשוָתא, ּיהּ ין ָדא ְלָדא. ִּאיּכָ ּוַמאי ַאְפָרׁשוָתא ִאית ּבֵ ּ ִתיב. ּ ה , ְּדָהא ּכְ ֹמׁשֶ

יַני ל תֹוָרה ִמּסִ ַע, ִּקּבֵ ּוְלָבַתר וְמָסָרה ִליהֹוׁשֻ ּ יְלָנא. ּ ּוְלָבַתר מֹוַסְרָנא ְלֻכְלהו, ֲאָנא ַקּבִ ל . ּּ ְּוָהִכי ַמאן ִדְמַקּבֵ
ַלת , ֵמָאֳחָרא ַקּבָ אּכְ ְמׁשָ ִּסיֲהָרא ְוֹכָכַבָייא ִמׁשִ ּ ּוְבַהאי ִקּבול ִאְתְמֵלי, ּ ל ָיִכיל ְלִאְסַתְלָקא . ּ ּוַמאן ִדְמַקּבֵ ּ ּ ּ

יה ְנִביעו ִּמּנֵ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ ׁשִ ָמה ַדֲחֵזיָנא ּבְ ְּדִאְסַתְלַקת ְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ּּכְ ּּ ֵליְלָיא, ּ א, ּבְ ְמׁשָ , ְּדָלא ָנִהיר ׁשִ
ֵליְלָיא. יָמָמאֶּאָלא ּבִ   .ְוִסיֲהָרא ּבְ

א ִאיהו ְמׁשָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ִמׁשִ ּ ּ ּּ ּ ִניׁש, ּ ְּדַאף ַעל ַגב ְדִאְתּכְ ִסיֲהָרא , ּּ ָנִהיר ּבְ
א ְדִאְסְתַלק ְנהֹוַר, ְּוֹכָכַבָיא ְמׁשָ ָלקוָתא ְדִסיֲהָרא ְוׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ָּהא ֲחֵזיָנן ִמּסִ ּ ּּ ּ גוָפא , ְּייהוּ ָתָארו ּכְ ְּוִאׁשְ ּ ּ

ְמָתא ָלא ִנׁשְ יך ְמאֹוֵריֶהם, ּבְ ְְדִאית ָאדֹון ֲעֵליֶהם ַמֲחׁשִ ָרא ִדְנהֹוָרא. ּ ַּההוא ֲאַתר ִדְנִביַע ְדֵלית , ֲּאָבל ִעּקָ ּ ּ
ְּפָסק ִלְנהֹוָרא ִדיֵליה ּ יה ְנהֹוֵריה, ּ ְּוָלא ִאית ָעֵליה ֱאָלָהא ָאֳחָרא ְלִמְפַסק ִמּנֵ ּ ּ.  

ְּוִעַלת ָהִעלֹות ַתר ְדַאְנְת ַתָמן, ּ ּּבָ ּ ּ ֵּלית ְפָסק ִלְנִביעו ִדְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ְדָלא ָתזוז . ּ ּ ּּ ְ

א ְוִאיָמא ִדיִלי ֵּמַאּבָ נֹוי, ּ ְּוָהִכי ַמאן ְדָאִמית ַגְרֵמיה ַעל אֹוַרְייָתא. ְוָלא ִמּבְ יהִּאְתַקְי, ְּדִהיא ְיָקָרה, ּּ , ּיַמת ּבֵ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

יה ה, ַּמה ְדָלאו ָהִכי. ְּוָלא ַמְפְסַקת ִמּנֵ ַתֵדל ּבָ ַּמאן ְדָלא ִיׁשְ ֶּאָלא ַאף ַעל ַגב ְדָעַבד ִצווי ֲחָכִמים, ּּ ּ ּּ ּ ִּאיהו , ּ
ָמׁש ִדְלהֹון ּׁשַ ן, ּ ָכל ִדיֵליה, ֲּאָבל ִאי ִאיהו ְמֵהיָמָנא, ֶעֶבד ְוָלא ּבֵ ִליט ֵליה ּבְ ָּמאֵריה ַאׁשְ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ְתַדל ּבְ ֲּאָבל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ֵמׁש ֲחָכִמים, ּּ ְייהו ִפקוִדין, ְּוָלא ְמׁשַ ַמע ִמּנַ ְּלִמׁשְ ה , ּּ ְּלַקֵיים ַנֲעׂשֶ

ָמע ה. ְוִנׁשְ ַרח ְוָעַבר ַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ֶּאָלא ְדּסָ ּ ִקיל ְלאוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ִּאיהו ׁשָ ּ נֹוי , ּ ּבְ
הו, ל ְוָנָחׁש''ָסָמֵאְּד ְּדִאְתַמר ּבְ ָלא אֹוַרְייָתא, ּ וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ּּ עו ְלַקּבְ ְּדָלא ּבָ ְּדָכל ְדֵלית , ּ ּ

יה תֹוָרה ּּבֵ בֹוד, ּ יה ּכָ ֶהם , ֵּלית ּבֵ ְּדִאְתַמר ּבָ בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו)משלי ג(ּ   .ּ ּכָ

ל ָדא ָמאֵרי ְמִתיְבָתא ְּוִעם ּכָ ְוה, ּ בֹוד ׁשָ ל ּכָ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו)מלאכי א(ְּדָהא , ָלא ּכָ ן ְיַכּבֵ ן .  ּבֵ ּבֵ
ד ָלא ַאְגָרא, ְיַכּבֵ א ְוִאיָמא, ַּעל ְמָנת ְדָלא ְלַקּבְ ְכבֹוד ַאּבָ ֲּאָבל ְמצוְוה הוא ּבִ ּּ ּ ד . ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְוִאי ָלא ּבָ

ִּצווֵייה ּ ּ א ְוִאיָמ, ּ ִּיְכַתׁש ֵליה ַאּבָ ְרֵחיה, אּּ ַּעד ְדַיֲעִבד ַעל ּכָ ָרא ַרְבְרָבא. ּ ית ִדין ּכֹוִפין ֵליה, ְוִאי ֲהִוי ּבְ ּּבֵ ּ .
יה ִתיב ּבֵ ד ַמה ּכְ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְּדִאי ָלא ּבָ קֹוֵלנו)דברים כא(, ּ ֵננו ֶזה סֹוֵרר ומֹוֶרה ֵאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ּבְ ּ ּ ְוָדִנין , ּ

ְסִקיָלה ל ְפָרסֲּאָבל ֶעֶבד ִד. ֵּליה ּבִ ֵמׁש ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ְּמׁשַ יה, ּ ִּאי ָלא ָעִביד ִצווֵייה ְדַרּבֵ ּ ּ ּ ּ ר , ּ ָּמאֵריה ַאְעּבָ
יֵתיה ֵּליה ִמגֹו ּבֵ ד ָהִכי ִלְבֵריה. ְוִיטֹול ָאֳחָרא, ּּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא אֹו ַיְעֵביד ִצווֵייה אֹו , ּ ּ ּ ּ ּ

  .ִּיְקטֹול ֵליה

אָּאַמר ֵליה  ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּמאן ָגִרים ְדָלא ַיְעֵביד ִצווֵייה, ּּ ּ ּ ּּ ּהֹוִאיל וְבֵריה הוא, ּ ּ ָאַמר ַרְעָיא . ּ
ַּוַדאי ַתֲערֹוֶבת ְדַרע, ְמֵהיָמָנא ָרֵאל, ּּ ְּוָרָזא ָדא ָגַרם ְלִיׂשְ ַמָיא, ּ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלֶמֱחֵטי ַגּבֵ ּ ּ , ְּוָרָזא ָדא. ּ

ְּרבו ַבגֹוִיםּ ַוִיְתָע)תהלים קו( ָרֵאל. ּ ְּוָדא ָגַרם ִקטוָלא ְלִיׂשְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּוְבִגין ָדא. ְּוָחִריב ּבֵ ִלים , ּ ֵאין ְמַקּבְ
יַח ֵּגִרים ִלימֹות ַהָמׁשִ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)דברים לב(ֶּאָלא , ּ ּּבָ ּ.  

ָרֵאל ִאיּנון ֵמִאיָלָנא ְדַחִיי ְּדִיׂשְ ּ ּ ְטָרא ִדְמַטְטרֹו, ֶבד טֹוב ְוֶעֶבד ָרעֶע, ּ ֶעֶבד ֶנֱאָמן , ן ֶעֶבד טֹוב''ִּמּסִ
יה ַּמאן ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחִיי. ל''ֶעֶבד ָרע ָסָמֵא. ְּלַרּבֵ ּ ּ א, ּ ן העֹוָלם ַהּבָ ְטָרא ְדֵבן ָי, ִּאיהו ּבֶ ן ִמּסִ , ּה''ּּבֶ

יָנ ְּוָיִרית ַמְלכוָתא ְדִאיִהי ה. ה''ּבִ א ְוִאיָמא. ּ ָיִרית ָלהְְוֵאיך. 'ּ ִּאי ָעִביד ִצווֵייה ְדַאּבָ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ
ְַמְלכוָתא ִמְצַות ַהֶמֶלך ּ ּ ְּוָעֵליה ִאְתַמר, ּ ְ ַמדוַע ַאָתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶמֶלך)אסתר ג(, ּ ּ ּ ּ ּ , ִּאיִהי ִמְצָוה. ּ

ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ א ַעל ֲעׂשֵ ְּוִצווַייא ְדַמְלּכָ ּּ ּ ּ.  

ְּצָוה ִמְדאֹוַרְייָתאִמ ְּדִאיִהי ִתְפֶאֶרת, ּ ְּוָהָכא ֵלית ַתָמן ִפרוָדא. ּ ּ ּ ִריך הוא ֱאֶמת, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּתֹוָרתֹו , ְּ
ִּאיהו תֹוָרתֹו וִמְצָותֹו, ּתֹוַרת ֱאֶמת ּּ ַגְווָנא ְדִביָנה. ּ ּתֹוָרתֹו וִמְצָותֹו ְדָחְכָמה, ּּכְ ּּ ְּדִאית תֹוָרה ִדְבִריָאה. ּ ּּ ,

ּוִביָנה ִדְבִריָאה, ְּכָמה ִדְבִריָאהְוָח ָכל ִמדֹות, ּ ַהאי. ְּוָהִכי ּבְ ַהאי אֹוַרְייָתא, ּבְ ן ּבְ ָלא , ָיִכיל ּבֵ ְלֶמֱהִוי ּבְ
ֵפרוָדא, ִּמְצָוה ָלא תֹוָרה ּבְ ּוִמְצָוה ּבְ ּּ ן סֹוֵרר ומֹוֶרה)א''ג ע''דף פ(, ּוֵמָהָכא. ּ ְטָרא ַדֲאִצילות. ּ ּבֵ ֲּאָבל ִמּסִ ּּ ,

ַּתָמן, ּית ַאְפְרׁשוָתאֵל ָכר ְוָלא ִמיָתה, ּ ה עֹוֶנׁש ְוָלא ׂשָ א ַעל ָידֹו ְוֵלית ּבָ ְּוֵכן ִמַתָמן ֵאין ֵחְטא ּבָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ּאֹוַרְייָתא ָדא ִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ּ א, ּ ַכר ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְתְקֵרי, ְּוִאיָלָנא ָדא, ׂשְ ּ ,
אְוִאְתְקֵרי ָהעֹו ָכר, ָלם ַהּבָ יה ׂשָ ן. ְּוָלא ִאְתְקֵרי ּבֵ ִגין ְדִאיהו ּבֵ ּּבְ ִּמַתָמן. ּ ָלא , ּ אֹוַרְייָתא ְלַקּבְ ְתַדל ּבְ ָּלא ִאׁשְ ּ

ָבה, ַאְגָרא ַמֲחׁשָ ִדיּבור ְוָלא ּבְ ה ְוָלא ּבְ ַמֲעׂשֵ   .ָּלא ּבְ

א ָּאָתא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָקא ֵליה ְיֵדיה, ּּ ְּלַנׁשְ ּ ן ִמַתָמןַּוַדא, ָאַמר. ּ ּי ַאְנְת הוא ּבֵ ּ ִדיוְקָנא ִדְבָרא , ּּ ּּבְ ּ ּ
ּּבוְכָרא ִדיֵליה ּ א ְוִאיָמא ִעָלָאה, ּ ָרא ְדַאּבָ ִּתְפֶאֶרת ּבְ ּ ָלא ַהְפָסָקה, ּ ֲּאִצילות ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ָרא , ּ ְָלא ְקָדָמך ּבְ
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ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ָבה, ָאֳחָרא ַמֲחׁשָ ִדּבור, ָלא ּבְ ה, ְּוָלא ּבְ ַמֲעׂשֶ י , ְּוַחְבַרָייא, ְּוַאְנְת, ָיא ְמֵהיָמָנאָאַמר ַרְע. ְוָלא ּבְ ְוָראׁשֵ
ִּדְמַזְמִנין ָהָכא, ָּמאֵרי ְמִתיְבָתאן ַלל, ִּאִתי, ּ ָלא ַהְפָסָקה ּכְ ּוְבָלא ַתֲערֹוֶבת, ּבְ ְלהו ָדא ְלָדא. ּ קו ּכֻ ַּנׁשְ ּ ּּ ,

ַאְחָוה ְתמֹוָדעו ּבְ ְּוִאׁשְ ּוָבכו, ּ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ל ָדאִע, ָּפַתח ַרּבִ יָקֵריה, ּם ּכָ ל ֲאחוי ּבִ ָרא ּבוְכָרא ַחָייִבין ּכָ ּּבְ ּ ִתיב , ּּ  )שמות כ(ְּדָהא ּכְ
ד ֶאת ָאִביך ּבֵ ָנן, ָּכַ ְּואוְקמוָה ַרּבָ ֶּאת ְלַרּבֹות ָאִחיך ַהָגדֹול, ּ ל ִסְטָרא ִאיהו ְמֹפָרׁש ֲעָלך . ְ ְַוֲאִפילו ִמּכָ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ַג, ּבְ ׁשַ יה.ם ֶזה ֶהֶבל''ּּבְ ָרא ַקְדָמָאה ִמּנֵ ָנן, ּ ְוָלא ֲהָוה ְלָאָדם ַקְדָמָאה ּבְ ְּואוְקמוָה ַרּבָ ַגם, ּ ׁשַ ֶזה , ּּבְ
ה ָכל ֲאַתר. ֹמׁשֶ א ּבְ ָרא ְדַמְלּכָ ִּדּבְ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדטֹוב ָוָרע, ּ ַּאְנְת ּבוְכָרא ִמּסִ ּ ּ ּּ ַּאְנְת הוא טֹוב, ּ ּ .

י טֹוב)בראשית א(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)בוכרא( י טֹוב )שמות ב(,  ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּ ַוֵתֶרא אֹותֹו ּכִ
  .ּהוא

ִריך הוא ֶעֶבד ֶנֱאָמן א ּבְ ּוִמַתָמן ָקָרא ָיָתך קוְדׁשָ ּ ְּ ְ ּ א. ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָבַתר ְסִליַקת ְלֶמֱהִוי ַמְלּכָ
ְ ַוְיִהי ִביׁשורון ֶמֶלך)דברים לג( ּ ִית ְלֵעיָלאְלָבַת. ּ ן ּבַ ְטָרא ְדַמְלכות ִדְבִריָאה. ּר ּבֶ ֶּמֶלך ִמּסִ ּ ּ ִית. ְ ן ּבַ , ּבֶ

ְטָרא ְדִביָנה ִדְבִריָאה ִּמּסִ ַען ַאְנְת ֶמֶלך. ּ ְּכְ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַמְלכות ַדֲאִצילות, ּ ִּמּסִ ּ ּ ּ ִית. ּּ ן ּבַ ְטָרא ְדֶב, ּבֶ ן ''ִּמּסִ
ִּתְפֶאֶרת ַדֲאִצילות, ּה''ָי ּּ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ּוַמאן ָגִרים ָלך ָדא. ּ ְּ תֹוָרה וַבִמְצָוה, ּ ְתָדלוָתך ּבַ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ְּ ,

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלַיֲחָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ א ַעל ַאְתֵריה, ְ ְרָייֵתיה ְלֵעיָלא, ְּלַאֲעָלא ַמְלּכָ ְּוַעל ַמׁשִ ְוַעל , ּ
ָרֵאל ְלַתָתא   .ִּיׂשְ

ך ּוְבִגין  יה)א ובגינך''ס(ְּכַ ָמִתין ַדֲאִצילות ִמּנֵ ְלהו ִנׁשְ ּ ָיְרִתין ּכֻ ּ ּ ּּ ִנין ִדיֵליה, ּ ְּוִאְתְקִריאו ּבְ ּ ם ְידֹוָ, ּ ד ''ִמׁשֵ
ַּדֲאִצילות ְּדֵלית ַתָמן ִפרוד ְוִקצוץ, ּּ ּ ּּ ּ ּ ִכיְנֵת. ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ הו ּבְ ִּדְבַקְדֵמיָתא ִאְתַמר ּבְ ּּ ּ ּ ּ ְּ ִּמַצד , ּיהּ

יִתיו, ּה ִדְבִריָאה''ְיהֹוָ ָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ יה ּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ּּ ִנים ַלְידֹוָ, ּ ּד ַדֲאִצילות''ּוְכַען ּבָ ּּ.  

ּוָבך ִאְתַקָיים ִפּקוָדא ּּ ּ ָרֵאל, ְ ְּדִאיִהי ִמְצָוה ַעל ִיׂשְ ים דבר(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְְלַהֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלך, ּ

ים ָעֶליך ֶמֶלך)יז ְ ׂשֹום ָתׂשִ ָ ך . ּ ְְוִאְתַקָיים ּבָ ְ ַוְיִהי ִביׁשורון ֶמֶלך)דברים לג(ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ד ּבְ ְּוֻכְלהו . ּכַ ּ
ְמָתא, ְִמְתַנֲהִגין ֲאַבְתָרך ְתנוָעה ְדִנׁשְ ְלהו ּבִ ֵאָבִרין ְדִמְתַנֲהִגין ּכֻ ּּכָ ּ ּ ל ֵאֶבר, ּּ ָטא ַעל ּכָ ְּדִאְתַפׁשְ ּ ִג. ּ ּין ְדֶכֶתר ּבְ

יה ֶּעְליֹון ַאְנְת ְתֵהא ְמעוָטר ּבֵ ּ ּ ֶתר ַעל ּכָֹלא, ּ ְּדֵביה ִעַלת ָהִעלֹות ִאיהו ּכֶ ּ ּּ ּ יה, ּ ָּטִמיר ְוָגִניז ִמְלָגיו ִמּנֵ ּ .
ל ְסִפיָרן ט ַעל ּכָ יה ִאְתְפׁשָ ּוִמּנֵ ּ ּוְמַסֵדר לֹון ְלֶמֱהִוי ָדא ַרב, ּ ּ ינֹוִני, ְוָדא ְזֵעיר, ּ ְנִהיג לֹון ְוַא, ְוָדא ּבֵ

ִּלְרעוֵתיה הו, ּ ר לֹון, ְּוָנִהיר ּבְ   .ּוְמַיֵחד לֹון, ּוְמַקׁשֵ

ָרֵאל ָּהִכי ַאְנְת ְתֵהא ַמְנִהיג ְלִיׂשְ ָכל ִמדֹות ָטִבין ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ְדֲחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ּכִ ּוְתַסֵדר ּכָ ּ כֹור , ּ ַהּבְ
ְבכֹוָרתֹו ְצִעיֻרתֹו, ּכִ ְּוַהָצִעיר ּכִ פום ַדְרֵגיהּוֵבינֹוִני, ּ ּ ּכְ ּ ַמָיא. ּּ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ר ֶאָחד ְלַגּבֵ ר לֹון ֶקׁשֶ ּוְתַקׁשֵ ּ ּ ּ .

רוָרה ָפה ּבְ ׂשָ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ יה. ּ ּוְלַקְדׁשֵ ּ ּוְלַייֲחֵדיה, ּ ַדְרָגא ִדיָלך, ּ ְּבְ ּ ּ ,
ָבה ִדיָלך ַמֲחׁשָ ְּבְ ֲאִצילו, ּ ּּבַ ְת ִדיָלךּ ך , ּ ְְדִאְתָקָיים ּבָ ּ ְמִתי )במדבר יא(ּ ר ָעֶליך ְוׂשַ ּ ְוָאַצְלִתי ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ּ ָּ ּ

ִפּקוָדא. ֲעֵליֶהם ּקום ִאְתַער ּבְ ל ֲעָמֵלק, ּּ   )א''ה ע''ב שייך לנשא קמ''א ע''פרשת תצא רפ(. ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

ּ ִאיׁש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראו ְו)ויקרא יט( ּ ִּפּקוָדא ָדא' גֹוּ ד ָאב ְוֵאם, ּ ר ָנׁש ְלִמְדַחל , ְלַכּבֵ ְְדִאְצְטִריך ּבַ ּ ּ
ֵּמָאבֹוי וֵמִאֵמיה ִריך הוא. ּוְלאֹוִקיר לֹון, ּ א ּבְ ר ָנׁש ְלאֹוִקיר ֵליה ְלקוְדׁשָ ָמה ְדִאְצְטִריך ּבַ ּּכְ ּ ּ ְּ ְּ ְטָרא . ּ ִמּסִ

ַגִויה ְּדרוָחא ְדָיַהב ּבְ ּ ּ יה. ּ ּוְלִמְדַחל ִמּנֵ ָּהִכי ִאְצְטִריך ֵליה ְלאֹוִקיר ַלֲאבֹוי וְלִאֵמיה. ּ ּ ּּ ְטָרא ְדגוָפא , ְּ ִּמּסִ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ִּדיֵליה הֹון, ּ ִריך הוא, ּוְלִמְדַחל ִמּנְ א ּבְ קוְדׁשָ ַתְתִפין ּבְ ְּדָהא ִאיּנון ִמׁשְ ּ ּ ְּ ּ ְּוַעְבֵדי ֵליה גוָפא, ּ ּ ְּוהֹוִאיל ְוִאיּנון , ּּ
עֹוָבָדא ּׁשוָתִפין ּבְ ְדִחילו ִויָקָראִּליֱהוו , ּ ּׁשוָתִפין ּבִ ּּ.  

ַגְווָנא ָדא ָרָזא ְדָאָדם' ג, ּּכְ ְתָכחו ְלֵעיָלא ּבְ ּׁשוָתִפין ִאׁשְ ּ ּּ ּ ַּאף ַעל ַגב ְדגוָפא ִדיֵליה , ָאָדם ַקְדָמָאה. ּ ּ ּ ּ ּ
א ִדְלֵעיָלא, ֲהָוה ֵמַעְפָרא ָּלאו ֵמַעְפָרא ְדָהָכא ֲהָוה ֶאָלא ֵמַעְפָרא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּ ּ ְתָכחו. ּ א ְוִאיָמא ִאׁשְ ַּאּבָ ּ ּ ,

ֲהַדְייהו ְתַתף ּבַ א ִעָלָאה ִאׁשְ ּוַמְלּכָ ּּ ּ יה רוָחא ְדַחִיי, ּ ַדר ּבֵ ְּוׁשָ ּ ּ ֵרי, ּ ּוְכַגְווָנא ָדא. ְוִאְתּבְ ח ּכָֹלא ֵעיָלא , ּ ְתּכַ ִּאׁשְ ּ ּ
ִרי. ְּוַתָתא א ּבְ ר ָנׁש ְלִמְדַחל ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּ ְּ ּך הואּ ּוְלִמְדַחל ַלֲאבוי וְלִאֵמיה, ְ ּ ּ ּּ.  

ִסְתֵרי תֹוָרה לום, ּּבְ ָּאָדם ַקְדָמָאה ָלא ֲהָוה ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא ּכְ נוְקֵביה. ּ א ּבְ מוׁשָ ַּחד ַצִדיק ֲעַבד ׁשִ ּ ּ ּּ ּ ,
א גוָפא ֲחָדא מוׁשָ ְּוִאְתָעִביד ֵמַההוא ׁשִ ּ ּּ ל ִאיּנ, ּ ִּדְנִהירו ִדיֵליה ַיִתיר ִמּכָ ּ ּ ִליָחן ְלֵעיָלאּ ּון ַמְלֲאִכין ׁשְ ְוַכד . ּ

א ִעָלָאה ֵרי ַההוא גוָפא ַמְלּכָ ִּאְתּבְ ּ ַההוא ַצִדיק כ, ּּ ַדר ּבְ ּׁשָ ֲהַדְייהו, ב ַאְתָוון''ּ ְתַתף ּבַ ְּוִאׁשְ ּ   .ְוָנַפק ְלָעְלָמא, ּ

יָון ְדָנַפק א ְוִסיֲהָרא, ּּכֵ ְמׁשָ ָּחמו ֵליה ׁשִ ְּוַאְסִתימו , ּ יך , ּ ְנהֹוַרְייהו)ב''ג ע''דף פ(ּ ְְדַתפוָחא ְדַרְגֵליה ַאְחׁשִ ּ ּ ּ ּּ
א ְוִסיֲהָרא ִעָלָאה ָנַפק. ַמאי ַטֲעָמא. ְּנהֹוָרא ִדְלהֹון ְמׁשָ ִגין ְדֵמעֹוָבָדא ְדׁשִ ּּבְ ּ יָון ְדָחָטא. ּ ך, ּּכֵ , ְִאְתֲחׁשָ

ְּוַאְזִעיר ַגְרֵמיה ָכא וְבִבׂשְ, ּ ִמׁשְ ְּוִאְצְטִריך ְלגוָפא ָאֳחָרא ּבְ ּ ְ ֱאֹלִהים ' ּ ַוַיֲעׂש ְיָי)בראשית ג(, ִּדְכִתיב. ָראּ
ם יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ תֹו ּכָ ָּלָאָדם וְלִאׁשְ ּ נוְקֵביה. ּ א ַדֲעַבד ַההוא ַצִדיק ּבְ מוׁשָ ַההוא ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְתַכח , ּ ָּלא ִאׁשְ

ְדַמת ְדָנא ּוְלָבַתר ְדָנא, ִּמּקַ ְּדָהא ַעד ָלא ָנַפק ְלצֹוֵרף אוָמ, ּּ   .ָנאּּ

ְַעד ְדָאָתא ֲחנֹוך ִריך הוא ֵמַאְרָעא, ּ א ּבְ ְּוָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ְסָפא, ְּ ְּוַאְבִריר ְפסֹוֶלת ְוַקְסטוָרא ִמּכַ ְוֵכן , ּ
ַאְרָעא ָכל ִאיּנון ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ּּבְ ּ ּּ ן ַההוא ֲאַתר. ּ ְּלָבַתר ִאְתָתּקַ מ, ּ ׁשִ ָמִתין ּבְ ְּוִאְתָעִבידו רוִחין ְוִנׁשְ ּ ְייהו ּ ּוׁשַ ּ

ַאְרָעא ְּוגוָפא ִמַתָתא ּבְ ּ ׁשוָתפו ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּּ ּ ּ ּ ר ָנׁש ָאֵתי ְלָעְלָמא, ּ ְְוִאְצְטִריך ְלִמְדַחל , ּבַ ּ
ְּלִאיּנון ׁשוָתִפין ּ ָמה ְדִאְתַמר , ּוְלאֹוִקיר לֹון, ּ ּּכְ   )כ רעיא מהימנא''ע(ּ

י ִיְצָחק ָאַמר ִתי, ִרּבִ ְהיו, ּב ְלֵעיָלאַמה ּכְ ים ּתִ א . ְּקדֹוׁשִ ר ָנׁש ְלִאְתַקְדׁשָ ָּאֵתי ּבַ
ַחד ֵתיה ּכְ ִאּתְ ה. ּּבְ ַהִהיא ְקדוּשָׁ יר ּבְ ָבָחא ַיּתִ אן הוא ׁשְ ִּמּמַ א. ּ א ִמנוְקּבָ ך . ֲּהִוי ֵאיּמָ ִגין ּכַ ְּבְ

יָראו   .ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ
י ְיהוָדה ָאַמר יָראוִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִב, ִּרּבִ ְווָנא, ּיו ּתִ ַהאי ּגַ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּכְ '  ּבְ

ָמִים ַמִים ָלָאֶרץ, ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדַתְרַווְייהו . ַּאְקִדים ׁשָ ּ ּ
ֲחָדא ִאְתָעִבידו א. ּּכַ א ְלַאּבָ ּאוף ָהָכא ַאְקִדים ִאיּמָ א ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא , ּ ַּאְקִדים ַאּבָ

א יה, ְלִאיּמָ ָדלו ּבֵ ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדַתְרַווְייהו ּכַ ּ ּ ּ.  

  א''ב ע'' פדף
מֹורו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ִקיל ָדא ְלָדא, ְּוֶאת ׁשַ ַמְתְקָלא ַחד, ּׁשָ ָקלו ּבְ ֲחָדא ִאּתְ ְּוֹכָלא ּכַ ּ .

יב י )שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ּכִ ּבָ ם ֶאת ַהׁשַ ַמְרּתֶ  ָזכֹור ֶאת )שמות כ(ּוְכִתיב , ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכםּ וׁשְ
ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ א. ּיֹום ַהּשַׁ א, ֶּאָלא ַחד ְלַאּבָ ִתיב ָהָכא ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו . ְוַחד ְלִאיּמָ ּכְ

מֹורו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ יָראו ְוֶאת ׁשַ ּּתִ מֹורו וִמְק)ויקרא כו(ּוְכִתיב ָהָתם . ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּ ֶאת ׁשַ י ּ ָּדׁשִ
יָראו י. ּּתִ ַּמהו ִמְקָדׁשִ ָמעֹו) א''ב ע''דף פ(. ּ ַמׁשְ ְרַמְייהו . ּכְ י ּגַ י ִאֵלין ִאיּנון ִדְמַקְדׁשֵ ּּתו ִמְקָדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַגְווָנא ָדא. ּבְ ֵחלו)יחזקאל ט(, ּּכְ י ּתָ ְקָדׁשִ ּ וִמּמִ ּ י. ּּ ְקָדׁשִ ְקֵרי ִמּמִ ֶּאָלא , ַּאל ּתִ
קוָדׁשָ ִּמּמְ י. יּ קוָדׁשָ ַּמה ְלַהָלן ִמּמְ ּ י, ּ קוָדׁשָ אן ִמּמְ ַּאף ּכָ א, ּ א ְוִאיּמָ ְּדִאיּנון ַאּבָ  )ויקרא יט(. ּ

יָראו ְמעֹון ָאַמר. ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ י ׁשִ ִתיב , ַרּבִ ְיָי)דברים ד(ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ . 'ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ
ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדִמְתַד, ַּזּכָ ִריך הואּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ּּבְ ּ אינון ולא אומין עובדי כוכבים (, ְּ

ִריך הוא)ומזלות א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ּ וְבִגין ְדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֲחָדא ָדא , ְּ ּּכָֹלא ִאְתְדָבקו ּכַ ּ ּ ּ
ָדא   .ּבְ

א ֲחֵזי א, ּתָ ר ָנׁש ְמַקֵדׁש ְלַתּתָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ גֹו, ּ ת ּכְ ּבָ ְרַמְייהו ִמּשַׁ י ּגַ ּן ַחְבַרָייא ִדְמַקְדׁשֵ ּ ּ ּ
ת ּבָ ַכח, ְלׁשַ ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ִעָלָאה ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַכח, ּ ּתְ ֲעָתא ַרֲעָוא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ , ְּדָהא ּבְ

ַנת ּוִבְרָכָתא ִאְזַדּמְ ַחד. ּ ְלהו ּכְ ָקן ּכֻ ֵדין ִמְתַדּבְ ּּכְ ת, ּּ ּבָ א ְדׁשַ תְּוגוָפא, ַּנְפׁשָ ּבָ ׁשַ ּ ְדִאְזְדַמן ּבְ ּ .
ִתיב יָראו, ְּוַעל ָדא ּכְ גוָפא, ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ְּדִאיּנון ִזווָגא ַחד ּבְ ּ ּ ּ ֲעָתא , ּ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

א)לאתקדשא( ּ ְדִאְתַקְדׁשָ מֹורו. ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ   .ְּוֶאת ׁשַ

  )סימן ב(השלמה מההשמטות 
ת ּבָ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ ִביִעית ֶנֱאַמר ִדְכִתיבַּההוא , ׁשָ ִמָדה ׁשְ ּּבְ מֹורו , ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ֶּאת ׁשַ

יָראו י ּתִ ּוִמְקָדׁשִ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִביִעית ֱהִוי אֹוֵמר ֶזה ִמַדת טובֹו ׁשֶ ְַמאי ִניהו ִמָדה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ַתי. ּהוא ּבְ תֹוַתי ְוֹלא ָאַמר ׁשַ ּבְ   .ּוַמאי ַטְעָמא ָאַמר ׁשַ

ל ְלָמה  ַּהָדָבר דֹוֶמהָמׁשָ ה ָנָאה, ּ ָהָיה לֹו ִאּשָׁ בוַע ַמְזִמיָנה , ְְלֶמֶלך ׁשֶ בוַע ְוׁשָ ְּוָכל ׁשָ ּ
ִנים ָנִאים ְואֹוַהָבם. יֹום ֶאָחד ִלְהיֹות ִעּמֹו ֶלך ֵיׁש לֹו ּבָ ְוָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵכן , ְְוַהּמֶ

ְמָחִתי, ּהוא יֹום ׂשִ ם ּבְ ם ַאּתֶ ְמחו ּגַ י ֲאִני ּבְ, ּׂשִ ֵדלּכִ ּתַ ָלֶכם ֲאִני ִמׁשְ ם ֲהְדרו , ּׁשֶ ְּוַגם ַאּתֶ
מֹור. אֹוִתי מֹור ַלַכָלה. ּוַמאי ַטְעָמא ָזכֹור ְוׁשָ ָּזכֹור ַלָזָכר ְוׁשָ י . ּ ּוַמאי ַטְעָמא וִמְקָדׁשִ ּ

יָראו ְמרו ַעְצְמֶכם ִמן ַהִהְרהור, ּּתִ ּׁשִ י ָקדֹוׁש הוא, ּ י ִמְקָדׁשִ י ֲאִני ְיָי ּבְ, ָלָמה. ּּכִ ָכל ּכִ
  )עד כאן מההשמטות(. ָצד

ָאה ּתָ ת ּתַ ּבָ ת ִעָלָאה ְוׁשַ ּבָ ָּדא ׁשַ ַההוא ּגוָפא, ּ א ּבְ ֵני ְלַנְפׁשָ ְּדִאיּנון ְמַזּמְ ּ ּ ֵּמַההוא , ּ
ִּזווָגא ִעָלָאה ּ ֹמרו. ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ְּוַעל ָדא ְוֶאת ׁשַ ָדא, ּ ֵרי ְוֹכָלא ִאְתְדַבק ָדא ּבְ ּּתְ ּ ָאה , ּ ַזּכָ

ָרֵאלּחוָלֵקיהֹו   .ּן ְדִיׂשְ
מֹורו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְוֶאת ׁשַ ת , ּ ּבָ ן ְלִזווַגְייהו ִמּשַׁ ְּלַאְזָהָרה ְלִאיּנון ִדְמַחּכָ ּ ּ ּ ּ

ת ּבָ יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְלׁשַ ָמה ִדְכּתִ תֹוַתי)ישעיה נו(, ּּכְ ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ . ּ ַלּסָ
ָאר יֹוִמיןִּאֵל. ַמאן ָסִריִסים ל ׁשְ ְרַמְייהו ּכָ ּין ִאיּנון ַחְבַרָייא ִדְמָסְרָסן ּגַ ּ ִגין ְלִמְלֵעי , ּּ ּבְ

אֹוַרְייָתא ת. ּבְ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ אן ִמּשַׁ ְמרו ֶאת . ְּוִאיּנון ְמַחּכָ ר ִיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ּ
תֹוַתי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ׁשַ ַמר ֶא)בראשית לז(ּכְ תֹוַתי . ּת ַהָדָבר ְוָאִביו ׁשָ ּבְ ך ְוֶאת ׁשַ ְוְבִגין ּכָ ּ
מֹורו ׁשְ יָראו. ּּתִ ָּדא ּגוָפא, ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ֹמרו. ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ א, ְּוֶאת ׁשַ . ָּדא ַנְפׁשָ

ָדא ְּוֹכָלא ִאְתְדַבק ָדא ּבְ ּ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

ְפנו ֶאל ָהֱא)ויקרא יט( ָכה ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכםּ ַאל ּתִ י ִחָייא ָפַתח. ִּליִלים ִואֹלֵהי ַמּסֵ ִּרּבִ ּ ,
י ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)דברים ט( ֶפן ֶאל ְקׁשִ ֶפן. 'ּ ַאל ּתֵ א. ַאל ּתֵ א ְלַמְלּכָ ְּוִכי ַמאן הוא ְדֵייּמָ ּ ,

ֶפן ִתיב . ַאל ּתֵ י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)איוב לד(ְוָהא ּכְ ֵתר ִאיׁש )יה כגירמ(ּוְכִתיב . ּ ּכִ  ִאם ִיּסָ
ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי ִמְסּתָ ִריך הוא ְוָכל ', ּּבַ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ֹכָלא ַאׁשְ ְּוָהא ּבְ ְּ ּ

ל ּכַ ְלהו, עֹוָבִדין ִמְסּתָ ִדיָנא ַעל ּכֻ ְּוָעִייל ּבְ יׁש, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאם ַטב ְוִאם ּבִ קהלת (, ּכְ

ל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע ָהֱאֹלִהים ָי)יב ָפט ַעל ּכָ ֶפן. ִּביא ְבִמׁשְ ה ָאַמר ַאל ּתֵ   .ּוֹמׁשֶ
ָרא ְמחֹובֹוי, ֶּאָלא ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ָמה ּבָ א, ּכַ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ֶיחֵטי ָקֵמי ַמְלּכָ ּּבְ ּ .
א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדָעִביד ִמְצָוה, ּתָ ִריך הוא, ַּהִהיא ִמְצָוה ַסְלָקא, ּּבַ א ּבְ ְּוַקְייָמא ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ּ ,

ְּוָאְמָרה ֲאָנא ִמְפַלְנָייא ְדָעַבד ִלי יה. ּ ִריך הוא ָמֵני ָלה ַקּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ה , ְּ ָחא ּבָ ּגְ ְּלַאׁשְ
ִגיָנה ל יֹוָמא ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ּּכָ ֵמי אֹוַרְייָתא. ּ ַּהִהיא ֲעֵביָרה ַסְלָקא , ָּעַבר ַעל ִפְתּגָ

ְּוָאְמָרה ֲאָנא ִמְפַלְנָייא ַדֲעַבד ִלי, ֵּמיהָק ִריך הוא ָמֵני ָלה, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ן , ְּ ּמָ ְּוַקְייָמא ּתַ
ה ָחא ּבָ ּגְ יָצָאה ֵליה, ְּלַאׁשְ ַעס ' ּ ַוַיְרא ְיָי)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלׁשֵ ַוִיְנָאץ ִמּכַ
ָניו וְבנֹוָתיו ַּמהו ַוַיְרא. ּּבָ יהַהה. ּ ּוא ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּּ.  

ְתׁשוָבה ב ּבִ ִתיב, ּּתָ ם ְיָי)שמואל ב יב(. ַמה ּכְ ֶּהֱעִביר ַחָטאְתך ֹלא ָתמות'  ּגַ ר . ָּ ְּדַאְעּבָ
יה ּמֵ ַּההוא חֹוָבא ִמּקַ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ִגין ְדָלא ִיְסּתָ ּּבְ ֶפן ֶאל . ְּלאֹוָטָבא ֵליה. ּ ְּוַעל ָדא ַאל ּתֵ
י ָהָעם ַהֶזה ְוֶא עֹו ְוֶאל ַחָטאתֹוְּקׁשִ י יֹוֵסי. ּל ִרׁשְ ַמע, ָאַמר ִרּבִ יב, ְוֵכן ֵמָהָכא ַמׁשְ , ִּדְכּתִ

ם ֲעֹוֵנך ְלָפַני)ירמיה ב(   .ְ ִנְכּתָ
י יֹוֵסי ְזֵעיָרא ְמעֹון יֹוָמא ַחד, ִרּבִ י ׁשִ ָּעאל ָקֵמיה ְדִרּבִ ֵחיה ְדֲהָוה ָיִתיב , ּ ּכְ ַּאׁשְ ּ

ִתיב, ְוָקֲאִרי ִדי ִהיא ָנְתָנה ִלי ִמן ּ ַויֹ)בראשית ג(, ּכְ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ּאֶמר ָהָאָדם ָהִאּשָׁ
ִריאו. ָהֵעץ ָואֹוֵכל ֲחָדא ִאְתּבְ ַמע ְדָאָדם ְוַחָוה ּכַ ַּמׁשְ ּ ּוְבגוָפא ֲחָדא, ּ ר ָנַתּתָ . ּ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ

ִדי ר ָנַתּתָ ִלי, ִעּמָ ִתיב ֲאׁשֶ ה )שמואל א א(ִתיב ְוָהּכְ, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה, ְוָלא ּכְ  ֲאִני ָהִאּשָׁ
ֶזה ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ֶבת ְלָפֶניך. ַהּנִ ּצֶ ִתיב ַהּנִ ך, ָּאַמר ֵליה. ְָוָלא ּכְ ֶנת ִעּמְ ּתֶ ִתיב ַהּנִ , ִָאי ּכְ

ִדי, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהֵכי ר ָנַתּתָ ִעּמָ ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ִתיב, ּכְ ֶבת ּכְ ּצֶ   .ֲאָבל ַהּנִ
ִת, ָּאַמר ֵליה ֱּאֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית ב(יב ְוָהא ּכְ

ֶנְגדֹו ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֶּאֱעׂשֶ א. ּ ּתָ ה לֹו ַהׁשְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא וַדאי. ֶּאֱעׂשֶ ּ ְּדָאָדם ְלַבדֹו , ּ ּ
ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ֶסֶמך ִמּנוְקֵביה, ֲהָוה ּ ּ ִסְטרֹוי , ְּ ִגין ַדֲהַות ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנאּּבְ ּוַמה ְדָאַמר . ּּכְ ּ

ה לֹו ֵעֶזר ִתיב ֶאְבָרא לֹו ֵעֶזר, ָּהִכי הוא, ֶאֱעׂשֶ יב, ְּדָלא ּכְ ִגין ִדְכּתִ  ָזָכר )בראשית ה(, ּּבְ
ָרָאם ִתיב. ּוְנֵקָבה ּבְ ה ּכְ ה. ֲאָבל ֶאֱעׂשֶ ּוַמהו ֶאֱעׂשֶ ִריך הוא . ַאָתֵקן. ּ א ּבְ ַמע ְדקוְדׁשָ ַּמׁשְ ּ ְּ

ְטרֹויָנִטיל ָל ִתּקוָנא, ּה ִמּסִ ְּוָתִקין ָלה ּבְ יה, ּ ְּוַאְייֵתי ָלה ַקּמֵ ׁש ָאָדם . ּ ּמַ ּתָ ּוְכֵדין ִאׁשְ
ֵתיה ִאְנּתְ ְַוֲהָוה ֵליה ֶסֶמך, ּּבְ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

יָרא ְדִקיְטָרא ִעָלָאה, ְוָתֵניָנן ִפירו ְדָאָדם ַקְדּתִ ּׁשְ ּ ּ ּ ִּמִזיֲהָרא ְדַנֲהָרא, ּ ִפירו ְדַחָוה. ּ ּׁשְ ּ ּ ּ ,
הְּדָל ָלא ּבָ ּכְ ְרָיין ְלִאְסּתַ ל ּבִ ה. ּא ֲהוֹו ַיְכִלין ּכָ ל ּבָ ּכַ ַּוֲאִפילו ָאָדם ָלא ֲהָוה ִאְסּתְ ּ ַעד , ּ

ַּההוא ִזְמָנא ְדָחאבו ּ ִפירו ִדְלהֹון)א ואזעירת''ס(ְּוַאְעִדיַאת , ּ ּ ׁשְ ּ ה ָאָדם. ּ ל ּבָ ּכַ ֵדין ִאְסּתָ , ּּכְ
ה א ּבָ ׁשָ ּמְ ה ְלׁשַ מֹוַדע ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ַוֵיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת )בראשית ד(, ּ

ּתֹו ֹכָלא: ַּוֵיַדע. ִאׁשְ ִמיׁש: ַּוֵיַדע. ּּבְ ַתׁשְ ה: ַּוֵיַדע. ּבְ ל ּבָ ּכַ ה ְוִאְסּתָ מֹוַדע ּבָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

  א''ד ע'' פדף
ִפירו ְד, ְוָתֵניָנן ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ ָתאּּ ִגין ְדָלא ֵייֵתי , ִאְנּתְ ּּבְ

א יׁשָ ִהְרהוָרא ּבִ ר , ּּבְ ְמעֹון ָעִביד. ְּלִמָלה ָאֳחָרא) א''ד ע''דף פ(ְוִיְתַעּקָ י ׁשִ ד , ְְוַכך ֲהָוה ַרּבִ ּכַ
ָמָתא ַּוֲהוו ַחְבַרָייא ַאְזִלין ֲאַבְתֵריה, ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ִפיָראן, ּּ ְּוָחָמא ְלִאיְנּתו ׁשְ ְָמִאיך , ּ

ְפנו, ֵּניהֵעי ַּוֲהָוה ָאַמר ְלַחְבַרָייא ַאל ּתִ ּ.  
יָמָמא ָתא ּבִ ִפירו ְדִאְנּתְ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדִיְסּתָ ּ ֵליְלָיא, ּּ ְוִאי ָסִליק . ָּאֵתי ְלַהְרהוֵרי ּבְ

א ִעָלִויה יׁשָ ַּההוא ִהְרהוָרא ּבִ ּ ָכה ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם, ּּ ום ִואלֵהי ַמּסֵ ר ִמּשׁ ַּאְעּבָ ִאי , ּּתו. ּ
א יׁשָ יה ַההוא ִהְרהוָרא ּבִ ִזְמָנא ְדָסִליק ּבֵ ֵתיה ּבְ ִאְנּתְ ׁש ּבְ ּמֵ ּׁשִ ּ ּ ּ ִנין ְדאֹוִלידו , ּ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ

ָכה ִאְקרון ִתיב. ֱּאֹלֵהי ַמּסֵ ָכה )ויקרא יט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים ִואֹלֵהי ַמּסֵ ּ ַאל ּתִ
א. ֹּלא ַתֲעׂשו ָלֶכם י ַאּבָ ֱאִליֵלי ֲעבֹוָדה ,  ָאַמרִרּבִ ָלא ּבֶ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ

ין, ָזָרה י ְדַעּמִ ּוְבָנׁשֵ ְייהו, ּ הו, ְּוָלא ְלִאְתַהְנָייא ִמּנַ ְּוָלא ְלִאְתַרְפָאה ּבְ ר , ּ ְּדָאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ
ֲאַתר ְדָלא ִאְצְטִריך ָלא ּבַ ּכְ ְָנׁש ְלִאְסּתַ ּ.  

א ָפַתח י ַאּבָ ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך)תהלים פו(, ִּרּבִ ִני ּתְ ָ ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ָּ ּ ִני, ּ ְוִכי , ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ
ָדִוד ִפיָרא ּכְ ָעְלָמא ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּלא ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּדִאיהו ָאַמר ְפֵנה ֵאַלי , ּ ּ ּ

ִני ֵניָנן. ְוָחּנֵ ִריך הואָּדִוד ָאֳחָרא ִאית , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּוהוא ְמָמָנא ַעל , ּ
ְרָיין ָמה אוְכלוִסין ִעָלִאין וַמּשִׁ ּּכַ ּ ִריך הוא ְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא. ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ְּ ,

ַהאי ָדִוד ל ּבְ ּכַ ְּוָנִהיר ֵליה ַאְנִפין, ִּאְסּתָ   .ְוָחֵייס ָעְלָמא, ְּוהוא ָנִהיר ְלָעְלִמין, ּ
ִפירו ְדַהאי ָדִוד ּוׁשְ ּ ּ ְלהו, ּּ ָּנִהיר ְלָעְלִמין ּכֻ א ְדַדֲהָבא, ּ יה ּגוְלַגְלּתָ ֵּריׁשֵ ּ ִאְתְרִקיַמת , ּ

יֵטי ִזיִנין ְדַדֲהָבא ְכׁשִ ְבָעה ּתַ ׁשִ ּ אוְקמוָה)ג''יתרו ע, ב''תיקון קכ(ְוָהא . ּּבְ א . ּ ַּוֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ָלֳקְבֵליה ּּבְ ּ יהּוִמּסְ, ְ ּבֵ ִּגיאות ְרִחימוָתא ִדיֵליה ּגַ ּ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּּ

ְּדֶיְהַדר ֵעינֹוי ָלֳקְבֵליה, ּהוא ּ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ֹכָלא. ְּוִיְסּתְ ִפיָרן ּבְ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ְגִדי ְוגֹו)שיר השירים ו(, ָאֵמר י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ּ ָהֵסּבִ ֲעָתא ְדִאֵלין ָה. 'ְ ְגִדי ִדְבׁשַ י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ֵּסּבִ ּ ּ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִלין ּבֵ ּכְ ַּעְייִנין ִמְסּתַ ּ יה ִקְסִטין ִדְבִלְסְטָרֵאי, ְּ ִלּבֵ ֵדין ִמְתָעִרין ּבְ ּּכְ ּ ,
ְרִחימוָתא ִעָלָאה ּּבִ ְלהֹוִביָתא ִדְרִחימו ִעָלָאה ְלַגּבֵ, ּ יאות ׁשַ ּוִבְסּגִ ּ ּ ּ י ֵעיַנִיך , ּיהּ ְָאַמר ָהֵסּבִ

ְגִדי י, ִּמּנֶ ְלהֹוֵבי ְרִחימוָתא, ְַאְסַחר ֵעיֵניך ִלְסַטר ָאֳחָרא ִמּנִ ׁשַ ְּדִאיּנון מֹוְקִדין ִלי ּבְ ּ ְוַעל . ּ
ָדִוד יה ּבְ ִתיב ּבֵ ָּדא ּכְ ּוְבִגין . ּ ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיָנִים ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז(, ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ַּההוא ָד ִפיָראּ ִּוד ִעָלָאה ׁשַ יה, ּ ָקא ּבֵ ִריך הוא ְלַאְדּבְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּרִחיְמָנא ְוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ְּ .
ִני ָּאַמר ָדִוד ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ַרכֹו ְיָי)בראשית כז(, ּּכְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ַמע . 'ּ ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ַמׁשְ
א ְדֵעֶדןְּדָעאל ִעּמֵ ְנּתָ ּיה ִעם ַיֲעֹקב ּגִ ין, ּ ֶדה ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ְּדִאיהו ׂשָ ּ ּ ּ ְְוִכי ֵהיך ָיִכיל . ּּ

יה א ְדֵעֶדן ְלַאֲעָלא ִעּמֵ ְנּתָ ּּגִ א, ּ פוְתָיא וְבַאְרּכָ ָמה ַרב הוא ּבְ א ְדֵעֶדן ּכַ ְנּתָ ְּדָהא ּגִ ּ ּ ּ ָמה . ּ ּכַ
י ִּזיִנין ְדָבְייִתין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ין, ןּּ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ן, ּ ּמָ   .ָמדֹוִרין ַעל ָמדֹוִרין ִאית ּתַ

ִריך הוא)ב''י ע''שמות ר(ֶּאָלא  א ּבְ א ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ א ָאֳחָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְנּתָ ּ ּגִ ּ ּ ְּ ּ ּ ,
א ְרִחימוָתא ִדיֵליה ְנּתָ ְּוַההוא ּגִ ּ ּ יה, ּ ְּוִאְתְדַבק ּבֵ ִריך ְּוָלא ִאְתְנִטיר ֶאָלא , ּ א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ּ ּ

ְלחֹודֹוי יה, ּהוא ּבִ ְּדהוא ָעֵייל ּבֵ ּ ִדיר . ּ ָחא ּתָ ּכְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוָדא ַאֲחִסין קוְדׁשָ ְּ

הֹון ְדַצִדיַקָייא ִּעּמְ ּ ַיֲעֹקב. ּ יה ּבְ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ִריך , ְּוּכָ א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ְְוָדא ַזּמִ ּ ּ
יה ְלַסְייָעא ֵליהּהוא ְלַאְע ָּלָאה ִעּמֵ ּּ.  

ַגְווָנא ָדא . 'ֱָאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך ִואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ְוגֹו'  ֲאִני ְיָי)בראשית כח(, ּּכְ
ָנן ָרֵאל, ּתְ ִנְתַקְפָלה לֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ׁשְ ָרֵאל. ְּמַלּמֵ ֵּמאֹות ַפְרָסה ' ְּדִאיִהי ד, ְוִכי ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵּהיך ִאְתַעָקַרת ֵמַאְתָרה, ּת ַפְרָסהֵמאֹו' ַעל ד חֹותֹוי, ְ ֶּאָלא ֶאֶרץ ָאֳחָרא . ְוָיְתָבא ּתְ
ִריך הוא א ּבְ א ִאית ְלקוְדׁשָ ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ְּ ּ ָרֵאל ִאְקֵרי, ּ א . ְוֶאֶרץ ִיׂשְ חֹות ַדְרּגָ ְּוִהיא ּתְ

ְּדַיֲעֹקב ְדָקִאים ָעָלה ּ ִריך ה. ּ א ּבְ ְְוַאֲחִסין ָלה קוְדׁשָ ּ ִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹוןּ ָרֵאל ּבְ ּוא ְלִיׂשְ ּ ּ ,
הֹון ָרא ְלהֹון, ְּלַדְייָרא ִעּמְ ָנא ְלהֹון ִמּכָֹלא, ּוְלַדּבְ   .ְּוִאְקֵרי ֶאֶרץ ַחִיים, ּוְלַאּגָ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

 ] בשנה250יום [סדר הלימוד ליום יד סיון 
  ב''ד ע'' פדף

א ֲחֵזי ָלא , ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּתָ ּכְ יהְלִאְסּתַ ִריך הוא ָמִאיס ּבֵ א ּבְ ֲאַתר ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ְּ ,
יה יה ַנְפׁשֵ ּוְרִחיָקא ּבֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ַמה ְדָרִחים קוְדׁשָ ּוַמה ּבְ ּ ּ יה, ְּ ָלא ּבֵ ּכְ , ָּאִסיר ְלִאְסּתַ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ַמה ְדָרִחיק ַעל ַאַחת ּכַ א ֲחֵזי. ּּבְ ָל, ְדּתָ ּכְ תָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ׁשֶ ּקֶ , א ּבַ
ִגין ְדִאיהו ֵחיזֹו ְדִדיוְקָנא ִעָלָאה ּּבְ ּ ּ ּ ָאת ַקָייָמא . ּּ ָלא ּבְ ּכְ ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּ

ִּדיֵליה ִגין ְדהוא ָרִמיז ְלַצִדיָקא ְדָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ ּ ָלא. ּ ּכְ ָען , ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֶאְצּבְ ּבְ
ֲעָת, ְּדַכֲהֵני ׁשַ ּא ְדַפְרֵסי ְיַדְייהוּבְ א ִעָלָאה, ּ ְרָיא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ן ׁשַ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ֲאַתר . ּ ּוַמה ּבַ

א ִעָלָאה ָאִסיר  ַּקִדיׁשָ ָלא) ב''ד ע''דף פ(ּ ּכְ ן, ְלִאְסּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ֲאַתר ִמְסֲאָבא ְרִחיָקא ָלא ּכָ . ּבַ
ך ִגיֵני ּכַ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים, ְּבְ י. ַּאל ּתִ הו ָאִסיר,  ִיְצָחק ָאַמרִרּבִ ָלא ּבְ ּכְ ּוַמה ְלִאְסּתַ ּ ,

ד ְלהו, ְּלִמְפַלח ְלהו ה, ּאֹו ְלֶמְעּבַ ָמה ְוַכּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים, ּ ָרֵאל . ַּאל ּתִ ָּהָכא ָאָתא ְלַאְזָהָרא ְלהו ְלִיׂשְ

ַקְדֵמיָתא ְּלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני ֹלא ִיְהֶיה )שמות כ(ָלֳקֵביל . ּכְ ָכה ֹלא . ָ ִואֹלֵהי ַמּסֵ
ה ְלך ֶפֶסל ֲאִני ְיָי, ַּתֲעׂשו ָלֶכם , ֱָאֹלֶהיך' ָלֳקֵביל ָאֹנִכי ְיָי. ֱאֹלֵהיֶכם' ָָלֳקֵביל ֹלא ַתֲעׂשֶ

יָראו ך. ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָָלֳקֵבל ּכַ תֹוַת. ָ ּבְ מֹורוְוֶאת ׁשַ ׁשְ , ּי ּתִ
ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ ֶקר. ָּזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ִמי ַלּשָׁ ְבעו ִבׁשְ ּשָׁ ם ְיָי. ֹּלא ּתִ א ֶאת ׁשֵ ' ֹלא ִתּשָׂ

ְוא ְגנֹובו. ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ ֲעִמיתֹו, ְּוֹלא ְתַכֲחׁשו. ֹלא ִתְגנֹוב, ֹּלא ּתִ רו ִאיׁש ּבַ ּקְ . ְּוֹלא ְתׁשַ
ֹלא ַתֲעמֹוד ַעל . ֹלא ִתְנָאף, ּמֹות יוַמת ַהּנֹוֵאף ְוַהּנֹוָאֶפת. ֶקרָֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ

ַָדם ֵרֶעך ְרַצח, ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ֹלא ּתִ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ א ָדא, ּ ּתָ ַפְרׁשְ   .ּּבְ
י ִחָייא ַקְדִמיָתא, ָאַמר ִרּבִ תָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ. ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי, ּבְ א. ּבָ . ֹלא ִתּשָׂ

ָנא ְיִחיָדאי. ֹלא ִתְגנֹוב. ֹלא ִתְנָאף. ֹלא ִתְרַצח ִליׁשָ ִאיׁש . ֱאֹלֵהיֶכם' ֲאִני ְיָי, ְוָהָכא. ּבְ
יָראו ֹמרו, ִּאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים. ְּוֶאת ׁשַ ָנא . ַּאל ּתִ ִליׁשָ ּבְ

יִאין א ֲחֵז. ְּדַסּגִ ָעְלָמא, יֶּאָלא ּתָ ִכיִחין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ִּמיֹוָמא ַדֲהוֹו ִיׂשְ ָכחו ָקֵמי , ּ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א ַחד, ְּ ִלּבָ ּוִבְרעוָתא ֲחָדא, ּבְ טוָרא , ּ ַההוא יֹוָמא ְדַקְיימו ּבְ ָמה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ

ָלׁשֹון ְיִחיָדאי. ְּדִסיַני ַמר ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאּתְ יִאיןְלָבַתר ּבְ. ּ ָנא ְדַסּגִ ְּדָהא ָלא , ִּליׁשָ
ַההוא ְרעוָתא ך ּבְ ל ּכַ ָכחו ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְּ.  

ן ָלקוְנָיא ָחמוי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ְלִרּבִ ִּרּבִ ַּוֲהוו , ּ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ יה ִרּבִ ִּעּמֵ י ֲחַק, ּ ד ָמטו ַחד ּבֵ חֹות ִאיָלָנא ֲחָדא, לּּכַ י . ָּיְתבו ּתְ ָאַמר ִרּבִ

ל ַחד ֵליָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ֶאְלָעָזר ּּכָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ּ '  ְוָאֹנִכי ְיָי)הושע יג(, ָּפַתח ִרּבִ
ָדע ֱּאֹלֶהיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִואֹלִהים זוָלִתי ֹלא ּתֵ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ . ָ ִתיב ֲאׁשֶ ָָלא ּכְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

א, ֱָאֹלֶהיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ֶּאָלא ָאֹנִכי ְיָי, ְצָרִיםִמ , ְּוִכי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲהָוה ְלהו ַמְלּכָ
ְדַמת ְדָנא ִתיב , ְּוָלא ִמּקַ ָניו ָהִסירו ֶאת ֱאֹלֵהי )בראשית לה(ְוָהא ּכְ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ּ

תֹוְכֶכם ר ּבְ ָכר ֲאׁשֶ ית ֵאל)בראשית לה(ּוְכִתיב . ַהּנֵ ְוַאּתְ ַאְמַרת ֵמֶאֶרץ , ּ ְוָנקוָמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ
  .ִמְצָרִים
ָעְלָמא, ֶּאָלא ָרֵאל ּבְ ִריך , ִּמן יֹוָמא ַדֲהוֹו ִיׂשְ א ּבְ מֹוָדעו ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּתְ ְָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. ּהוא ר ּבְ ָיא, ּּבַ ַההוא פוְלָחָנא ַקׁשְ ַּדֲהוו ּבְ ּ ּ ּו ָלֳקְבֵליהְוָצְווח, ּּ ְוָלא , ּ
ימוָסא ִדְלהֹון ְלָעְלִמין ּנו ִמּנִ ּתָ ִּאׁשְ ּ ִחינו ֲאְבֲהָתָנא. ּ ן ִאְתּבְ ְפָכה, ְּוַתּמָ ַדֲהָבא ִמּגֹו ׁשָ א ''ס(. ּכִ

ָכל יֹוָמא,  ְועֹוד)כפתורא דדהבא מגו טפסא ין, ַּדֲהוֹו ָחָמאן ּבְ ָמה ַחְרׁשִ ין, ּכַ יׁשִ ָמה ִזיִנין ּבִ , ּכַ
אְלַאְטָעָא ָמאָלא, ה לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ב ְדָלא . ְּוָלא ָסטו ֵמָאְרָחא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ

ִריך הוא א ּבְ יָקָרא ְדקוְדׁשָ ך ּבִ ל ּכַ ֲּהוֹו ַיְדֵעי ּכָ ּ ְּ ַתר ִנימוֵסי , ְ ֶּאָלא ֲהוֹו ַאְזִלין ּבָ ּ
  .ֲאָבַהְתהֹון
ין, ּוְלָבַתר ָמה ִנּסִ בו, ָּחמו ּכַ ה ּגְ ִריך הוא ְלפוְלָחֵניה, ָראןְּוַכּמָ א ּבְ ְּוָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

ֵעיֵניהֹון ין ְוָאִתין ּבְ ָמה ִנּסִ ּוְבִגין ְדֻכְלהו ָחמו ּכַ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ָאִתין וְגבוָרן, ּּ ּ ָאַמר ְוָאֹנִכי . ּ
ְלָייא ְיָקָרא ִדיֵל. ֱָאֹלֶהיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ְיָי ִאְתּגַ ן ֲהָוה ּבְ ְּדַתּמָ ֵלי ָעַלְייהו ַעל . ּיהּ ְּוִאְתּגְ

א ַאִפין, ַיּמָ ְּוָחמו ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה ִדיֵליה ַאִפין ּבְ ּ ּ ּ יְמרון ֱאָלָהא ָאֳחָרא הוא . ּּ ְּדָלא ּתֵ ּ ּ
ָנא ְּדַמִליל ִעּמָ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ֶּאָלא ֲאָנא הוא ַדֲחִמיתון ּבְ ּ ּ ּ ֲּאָנא הוא ְדָקַטְלָנא , ּ ּ

ַאְרָעא . ַּאְרָעא ְדִמְצַרִיםָסְנֵאיכֹון ּבְ ר ְמָחָאן ּבְ ל ִאיּנון ֶעׂשֶ ֲּאָנא הוא ְדָעֵבְדָנא ּכָ ּ ּ
ך. ְּדִמְצַרִים יֵני ּכַ ְוְבּגִ יָמא ְדָאֳחָרא ֲהָוא, ִּואֹלִהים זוָלִתי ֹלא ֵתָדע, ּ ְּדָלא ּתֵ ֶּאָלא ֲאָנא , ּ

ּהוא ּכָֹלא ּ.  

  א''ה ע'' פדף
ּּתו ָפַתח ך  ֹלא ַתֲעׁש)ויקרא יט(, ּ ִכיר ִאּתְ ָֹוק ֶאת ֵרֲעך ְוֹלא ִתְגזֹול ֹלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ָּ ּ ּ
ִכיר ֲאַמאי. ַעד ּבֶֹקר ִלין ְפעוַלת ׂשָ ֹּלא ּתָ ּ ַמע. ּ ּתְ ָרא ָאֳחָרא ִאׁשְ יב, ֶּאָלא ִמּקְ , ִּדְכּתִ

י ָעִני הוא ְוֵא)דברים כד( ֶמׁש ּכִ ָכרֹו ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ א ֶאת ּ ּבְ ָּליו הוא נֹוׂשֵ
ֶמׁש. ַנְפׁשֹו ִגינֹוי ֵמָעְלָמא, ֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ִנש ּבְ ְתּכְ ִּאְזְדַהר ְדָלא ּתִ ַעד ָלא ִיְמֵטי , ּ

א ׁשָ ּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְִזְמָנך ְלִאְתּכַ ֶמׁש ְוגֹו)קהלת יב(, ּּכְ ך ַהּשֶׁ ר ֹלא ֶתְחׁשַ ֵמָהָכא . 'ְ ַעד ֲאׁשֶ
ָנא, ה ָאֳחָראּאֹוִליְפָנא ִמָל א ְדִמְסּכְ ִלים ְלַנְפׁשָ ַּמאן ְדַאׁשְ ֲּאִפילו . ּ ְּדָמטו ) א''ה ע''דף פ(ּ ּ

ְלָקא ֵמָעְלָמא יה, ּיֹומֹוי ְלִאְסּתַ ִלים ְלַנְפׁשֵ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוָיִהיב ֵליה ַחִיין , ְּ ּ
יר   .ַיּתִ

ִכיר ֹּלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ּ א ֲחֵזי, ּ ָנאַּמאן ְד, ּתָ ִאילו ָנִטיל , ָּנִטיל ַאְגָרא ְדִמְסּכְ ּּכְ ּ
יה יֵתיה, ַּנְפׁשֵ י ּבֵ ּוְדַאְנׁשֵ ְייהו. ּ ּהוא ַאְזַער ַנְפׁשַ ִריך הוא ַאְזִעיר יֹומֹוי, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

יה ל ִאיּנון ֲהָבִלים ְדַנְפֵקי ִמפוֵמיה. ֵּמַההוא ָעְלָמא, ְּוַאְזַער ַנְפׁשֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ל ַה, ּּ ּהוא ּכָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ִריך הוא, יֹוָמא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְלהו ַסְלִקין ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ ּ יה, ּ יה, ְּוַקְייִמין ַקּמֵ ְּלָבַתר ַסְלָקא ַנְפׁשֵ ּ ,
יֵתיה י ּבֵ ְייהו ְדַאְנׁשֵ ְּוַנְפׁשַ ּ ִאיּנון ֲהָבִלים ְדפוֵמיה, ְוַקְייִמין, ּ ּּבְ ּ ּ ַזר ַעל , ּוְכֵדין. ּ ֲּאִפילו ִאְתּגְ ּ

ר ָנ ָמה יֹוִמיןַּההוא ּבַ ה ָטָבאן, ׁש ּכַ יה, ְוַכּמָ ָראן ִמּנֵ ְלהו ִמְתַעּקְ ּּכֻ ּ יה, ּ ְלֵקי ִמּנֵ ּוִמְסּתַ ּ.  
א ִדיֵליה ָלא ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְוֹלא עֹוד ֶּאָלא ְדַנְפׁשָ ּ ּּ ּ א, ּ י ַאּבָ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ ,

ְייהו ְזִביָנן ִמּנַ ּוֵמֶעְלּבֹוַנְייהו, ַּרֲחָמָנא ִלׁשֵ יר הואְו. ּ ּאֹוְקמוָה ֲאִפילו ָעׁשִ ּ ְּוֵאָליו הוא , ּּ
א ֶאת ַנְפׁשֹו ַדְייָקא ר ָנׁש ָנֵמי, ּנֹוׂשֵ ל ּבַ ֲּאִפילו ִמּכָ ָנא, ּ ן ִמְסּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוַהְיינו ְדֲהָוה . ְוּכָ ּ

יה, ַּרב ַהְמנוָנא ָעִביד ַלק ֵמַעִביְדּתֵ ד ֲהָוה ַההוא ָאִגיר ִמְסּתְ ּּכַ , ּ ַאְגֵריהֲּהָוה ָיִהיב ֵליה, ּ
יָדאי, ְּוָאַמר ֵליה ך ְדַאְפִקיַדת ּבִ ּטֹול ַנְפׁשָ ְטֹול ִפְקדֹוָנך, ְ ּ.  

יָדך ְַוֲאִפילו ָאַמר ְיֵהא ּבִ ּ ֵעיָנא ְלַסְלָקא ַאְגִרי)לא(ַּדֲאָנא , ּ ֵעי. ּ ּבָ ָאַמר . ָלא ֲהָוה ּבָ
ְִפְקדֹוָנא ְדגוָפך ּ ּ יִדי, ּ ל ׁשֶ, ָּלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתָפְקָדא ּבִ אּכָ ן ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשָ ּּכֵ ְּדָהא . ּ

א ָלא ִאְתְיִהיַבת ִּפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ יב. ּ ָיְדך )תהלים לא(, ִּדְכּתִ ָ ּבְ

י ִחָייא, ַּאְפִקיד רוִחי אֵרי, ָּאַמר ִרּבִ ּוִביָדא ְדָאֳחָרא ׁשָ יֵדיה, ָּאַמר ֵליה. ּ ֲּאִפילו ּבִ ּ ַתר, ּ  ּבָ
  .ְּדָיִהיב

ִכיר ִתיב ֹלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ּּכְ ּ ֶמׁש, ּ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ּוְכִתיב ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ּ ּ ,
א ֲחֵזי ֵלית ָלך יֹוָמא ְויֹוָמא יה יֹוָמא ִעָלָאה ָאֳחָרא, ְֲאָבל ּתָ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ְּוִאי ִאיהו . ּ

א ִדיֵליה ּבְ ָּלא ָיִהיב ֵליה ַנְפׁשָ ּ ַמאן ְדָפִגים ְלַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ַּההוא יֹוָמאּ ּּכְ ּ יֵני . ּ ּוְבּגִ
ָכרֹו ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ך ּבְ ֶמׁש, ְּכַ ַמר ֹלא ָתִלין. ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ יה , ְּוָהא ְדִאּתְ ִגין ְדַנְפׁשֵ ּּבְ ּ

ָנא, ָלא ָסִליק א ְדִמְסּכְ ְּוָסִליק ַההוא ַנְפׁשָ י ּבֵ, ּ ַמר, ּיֵתיהּוְדַאְנׁשֵ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ְקָרא ֲאַבְתֵריה ִּרּבִ ּ ַקֵלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעִור ְוגֹו)ויקרא יט(, ּ ּ ֹלא ּתְ ּ ,'

ָמעֹו ַמׁשְ א ָדא. ַהאי ְקָרא ּכְ ּתָ ֲּאָבל ַפְרׁשְ ה ִמִלין ָאֳחָרִנין, ּ ּּכָֹלא אֹוִליְפָנא ִמיּנָ ְּוֻכְלהו , ּּ ּ
ְלָיין  ָדאּתַ א ֲחֵזי. ָּדא ּבְ ַּמאן ְדָלִייט ְלַחְבֵריה, ּתָ יה, ּ ְּוִאיהו ַקּמֵ ִאלו , ְּוַאְכִסיף ֵליה, ּ ּּכְ ּ

יד ָדֵמיה ּאֹוׁשִ יה, ְוַהאי ְקָרא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְּדָלאו ַחְבֵריה ִעּמֵ ּ ְּוהוא ָלִייט ֵליה, ּ ּ ,
ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא ּ.  

ְּדֵלית ָלך ִמָלה וִמָלה ְד ּ ּּ ּ ָּנִפיק ִמפוֵמיהְ ּ ְּדָלא ִאית ֵליה ָקָלא, ּ ַּההוא ָקָלא ָסִליק , ּ
יה ְדַההוא ָקָלא, ְּלֵעיָלא ָרן ִעּמֵ ה ַקְסְטִרין ִמְתַחּבְ ְּוַכּמָ ּ ַער ֲאַתר , ּ ַּעד ְדַסְלָקא ְוִאּתְ ּ

א ר ָנׁש, ִּדְתהֹוָמא ַרּבָ ה ִמְתָעִרין ָעֵליה ְדַההוא ּבַ ָמה ְדאוְקמוָה ְוַכּמָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ַווי ְלַמאן . ּ
א ִמפוֵמיה יׁשָ ְּדַאִפיק ִמָלה ּבִ ּ ּּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּ ּ.  

ן ִמְכׁשֹול ָמעֹו, ְּוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ַמׁשְ ְּואוְקמוָה. ּכְ ַמאן ְדָגִרים ְלָאֳחָרא ְלֶמֱחֵטי, ּ . ּּבְ
א ְּוֵכן ַמאן ְדָמֵחי ִלְבֵריה ַרּבָ ן ְוגֹו. ּ ַּמאן ְדָלא ָמָטא ְלהֹוָרָאה ּבְ', ְּוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ

יב)כמה דאת אמר(, ְואֹוֵרי ל ֲהרוֶגיָה)משלי ז(, ּ ִדְכּתִ ים ֲחָלִלים ִהִפיָלה ַוֲעצוִמים ּכָ י ַרּבִ ּ ּכִ ּ ּ .



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ר ן ִמְכׁשֹול, ְוַהאי ַאְעּבָ ום ְוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ִּמּשׁ יל ֵליה ְלַחְבֵריה , ּ ִגין ְדַאְכׁשִ ּּבְ ּ ּ
  .יְּלָעְלָמא ְדָאֵת

אֹוַרְייָתא ר ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְּדָתֵניָנן ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ְדָקא , ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ
ִדיר ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּיאות ִּאית ֵליה חוָלָקא ָטָבא ּתָ ּ ְּדַהִהיא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ְדַאִפיק . ּ ּ ּ ּּ

ִּמפוֵמיה ּ ָעְלָמ, ּ ֲאָטא ּבְ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, אַאְזָלא ְוׁשָ ָראן . ּ ין ִמְתַחּבְ ה ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּוַכּמָ ּ
ַהִהיא ִמָלה ר, ּּבְ אֹוַרח ֵמיׁשָ א, ְּוַסְלָקא ּבְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ַנֲהָרא , ּ ֵחי ּבְ ְוִאְסּתֲ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי יה, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ ל ּבֵ ַגִויהְוִאׁשְ, ְּוִאְתַקּבַ ַאב ּבְ ג , ּּתְ א ''ס(ְוִאְתַעּנָ

ּ סֹוֲחָרֵניה ְדַההוא ַנֲהָרא)ואתנטע ּ ּוְכֵדין ָנִגיד ְוָנִפיק ְנהֹוָרא ִעָלָאה . ִּאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּ
ל יֹוָמא ר ָנׁש ּכָ ַההוא ּבַ יה ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .)א''ז ע''יתרו נ(. ּּכְ

  ב''ה ע'' פדף
ּוַמאן ְדָל אֹוַרְייָתא)א דיליף''נ(ֵעי ּ אֹוַרח ְקׁשֹוט,  ּבְ ה ּבְ ַדל ּבָ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ) ב''ה ע''דף פ(, ּ

ר ַּההוא ִמָלה ַסְלָקא. ּוְבאֹוַרח ֵמיׁשָ ּ ה, ְוָסֵטי אֹוְרִחין, ּ ר ּבָ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְתַחּבָ ְּוֹכָלא , ּ
ַּדְחָיין ָלה ְלַבר ָעְלָמא ְוָלא ִי, ּּ אט ּבְ ח ֲאַתרְוָאִזיל ְוׁשָ ּכַ ִרים ֵליה ַהאי. ׁשְ ַּההוא . ַּמאן ּגָ

ר ְּדַסאֵטי ֵליה ֵמאֹוַרח ֵמיׁשָ ן ִמְכׁשֹול, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ך . ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ
ִתיב ֱאֹלֶהיך ֲאִני ְיָי, ּכְ   .'ְָוָיֵראָת ּמֵ

אֹוַרְייָתא יה ְלִמְלֵעי ּבְ ּוַמאן ְדִתיאוְבּתֵ ּ ח ַמאן ְדיֹוִליף ֵליהְוָל, ּ ּכַ ּא ַאׁשְ ְּוהוא , ּ
ְרִחימוָתא ְדאֹוַרְייָתא ּּבִ ה, ּ ה, ָּלֵעי ּבָ ם ּבָ ְמּגֵ ּוְמּגַ ִגְמגוָמא ְדָלא ָיַדע, ּ ּּבְ ל ִמָלה וִמָלה . ּ ּּכָ ּּ

ַהִהיא ִמָלה, ַּסְלָקא ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יל ָלה, ְּ ּה ְדַההוא ְּוָנַטע ָלה ָסֲחָרֵני, ְּוַקּבִ ּ ּ
ְּוִאְתָעִבידו ֵמִאֵלין ִמִלין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ַנֲחָלא ּ ֲּהָדא הוא , ְּוִאְקרון ַעְרֵבי ַנַחל, ּ

ה ָתִמיד)משלי ה(, ִדְכִתיב ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתה ּתִ   .ּ ּבְ
א ָאַמר ך'  הֹוֵרִני ְיָי)תהלים פו(, ְוָדִוד ַמְלּכָ ֲאִמּתֶ ך ֲאַהֵלך ּבַ ַָדְרּכֶ ְ ָ ּ וְנֵחִני )תהלים כז(יב ּוְכִת. ּ

ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ִאין ִאיּנון ְדַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּבְ ַּזּכָ ּ ה , ּ ְדֵלי ּבָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדִאיּנון ַנְטִעין ִאיָלִנין ְדַחִיין ְלֵעיָלא, ּבְ ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו ַאסווָתא, ּ ּ ִתי. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ , בּ

ִפיהו)מלאכי ב( ַגְווָנא . ְּוִכי ִאית ּתֹוָרה ְדָלאו ִאיִהי ֱאֶמת. ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ִאין ּכְ
ְּדאֹוֵרי ַמאן ְדָלא ָיַדע, ְּדַאָמָרן ְּוָלאו ִאיהו ְקׁשֹוט ְוַההוא ְדאֹוִליף ִמָלה ִמיֵניה, ּ ּ ּ ּּ ,

ּאֹוִליף ִמָלה ְדָלאו ִאיהו ֱאֶמת ּ יֵני ּכַ. ּ ִתיבּוְבּגִ ִפיהו, ְך ּכְ   .ּּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ל ָדא ר ָנׁש, ְּוִעם ּכָ ל ּבַ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַלף ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִמּכָ ִּמּבָ ֲּאִפילו , ּּ ּ
אן ְדָלא ָיַדע אֹוַרְייָתא. ִּמּמַ ַער ּבְ ִגין ְדַעל ָדא ִיּתְ ּּבְ אן ְדָיַדע, ּ ַתר ּוְלָב, ְּוֵייֵתי ְלֵמיַלף ִמּמַ

ַכח ּתְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ִאׁשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ה ּבְ ְּדָאִזיל ּבָ א ֲחֵזי. ּ ָעְלָמא , ּתָ ר ָנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתְ ִיׁשְ
אֹוַרְייָתא וִפּקודֹוי ּּבְ ָמה, ּ ֲּאִפילו ְדָלא ָעִביד ִלׁשְ ּ ּ ָמה, ּ א ִלׁשְ ָמה ּבָ ֹלא ִלׁשְ ְּדִמּתֹוך ׁשֶ ּ ּּ ְ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵר ָפט ְוגֹו)ויקרא יט(, ּיה ְוָאַמרִּרּבִ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעְול ּבַ ֹלא . 'ּ
ָפט ׁשְ ּמִ ֲעׂשו ָעְול ּבַ ּּתַ ָמעֹו, ּ ַמׁשְ ַמר. ּכְ יִרין , ֲאָבל ָהא ִאּתְ א ָדא ִמִלין ִעָלִאין ְוַיּקִ ּתָ ְּדַפְרׁשְ ּ ּ ּ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ה ּבְ ִּאית ּבָ ַמ. ּ פֹוט , עַּהאי ְקָרא ִמּסֹוֵפיה ָקא ַמׁשְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ
א ֲחֵזי. ֲָעִמיֶתך ין ִאיּנון ָהָכא, ּתָ ֵרי ַדְרּגִ ּּתְ ָפט: ּ ין ַהאי ְלַהאי. ְוֶצֶדק, ִּמׁשְ ֶּאָלא . ַמה ּבֵ

ָדא, ְּוַחד ִדיָנא, ַחד ַרֲחֵמי ָסם ּבְ   .ְוָדא ִאְתּבְ
ַער ֶצֶדק ד ִאּתְ ֲחָדא, ּכַ ָּדִאין ִדיָנא ְלֹכָלא ּכַ ּ יה ַרֲחֵמיְּדֵל, ּ ָרנוָתא, ּית ּבֵ ד . ְּוָלאו ַווּתְ ּכַ

ָפט ַער ִמׁשְ יה ַרֲחֵמי, ִּאּתְ ָפט. ִּאית ּבֵ ׁשְ ּמִ ָּיכֹול ְיֵהא ּכָֹלא ּבְ ֶצֶדק , ָאָתא ְקָרא ְוָאַמר. ּ ּבְ
פֹוט ֲעִמיֶתך ׁשְ ָּתִ ִביק ְלָדא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדֶצֶדק ָלאו ָדִאין ְלָדא ְוׁשָ ּּבְ ְל, ּ ֶּאָלא ּכֻ ּהו ּ

ּקוָלא ֲחָדא ׁשִ ֲחָדא ּבְ דֹול. ּּכַ א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהַדר ְפֵני ּגָ ַגְווָנא ָדא ֹלא ִתּשָׂ ּּכְ ּ ֶּאָלא , ּ
ּקוָלא ֲחָדא ׁשִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ֶצֶדק, ּ ְלחֹודֹוי. ּבְ ֶצֶדק ּבִ ָּיכֹול ְיֵהא ּכָֹלא ִדיָנא ּבְ ָאָתא ְקָרא ְוָאַמר . ּ

פֹוט ׁשְ ָר, ּּתִ ֲחָדאְּדָבֵעי ְלַחּבְ ָלא ָדא, ּא ְלהו ּכַ ח ָדא ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ִלימו ְדִדיָנא, ּ ְּוַהאי ׁשְ ּ.  
ה ך ָלּמָ ל ּכַ ן. ְְוּכָ ּמָ ִכיַח ּתַ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְלָמא . ְּ ֵעי ְלַאׁשְ ך ּבָ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ

א. ִּדיָנא ַגְווָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּכְ ַגְווָנא, ּ ׁש ָעִביד ְלֵעיָלאּכְ ּ ִדיֵליה ַמּמָ ּ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ
ִוי ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדַדָייֵני ַיְתִבין, ְּ ׁשַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ

ְסאֹו)תהלים ט( ָפט ּכִ ִר. ּ ּכֹוֵנן ְלִמׁשְ א ּבְ ן ּכוְרְסָיה ְדקוְדׁשָ ּקַ ן ִאְתּתָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּיך הואּ ּוַמאן . ְ
ִּאיהו ּכוְרְסָיה ָפט. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ ָפט )תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ
ְסֶאך ּוַמאן ְדָדִאין ִדיָנא. ְָמכֹון ּכִ ּ ֵעי ְלֵמיַדן , ּ א)א למיתב''ס(ּבָ כוְרְסֵיה ְדַמְלּכָ ּ ּבְ ּ ְּוִאי ָפִגים . ּ
ְייהו אּכְ, ַּחד ִמּנַ ִּאלו ָפִגים ְלכוְרֵסיה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּּ ַלק . ּ ִריך הוא ִאְסּתְ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יַנְייהו ְדַדְייֵני ִּמּבֵ ִדיַנְייהו, ּ ה ָאקום ֹיאַמר ְיָי)תהלים יב(. ּוַמאי ָאַמר. ְּוָלא ָקִאים ּבְ ' ּ ַעּתָ
א ָאַמר. 'ְוגֹו ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ַמִים ֱאֹלִהיםּ רוָמה ַעל )תהלים נז(, ּ   .ַהּשָׁ

  א''ו ע'' פדף
ְלָבֶבך הֹוֵכַח תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתך ְוגֹו)ויקרא יט(רעיא מהימנא  ָנא ֶאת ָאִחיך ּבִ ָ ֹלא ִתׂשְ ָ ָּ' .

ִּפּקוָדא ָדא ּ ְּלאֹוָכָחא ְלַההוא ְדָחֵטי, ּ ְּלֵמֱחִזי ֵליה ְרִחימו ַסְגַיא, ּ ְּדָרִחים ֵליה, ּ ִגין ְדָלא ִיְתֲעָנ, ּ . ּׁש ִאיהוּּבְ
ִתיב ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ר ֶיֱאַהב ְיָי)משלי ג(, ְּ י ֶאת ֲאׁשֶ ִריך הוא . יֹוִכיַח'  ּכִ א ּבְ ּוְכָמה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ
ָּעִביד ְואֹוַכח ְלַמאן ְדָרִחים ֵליה ר ָנׁש ֵמַההוא ָאְרָחא, ּ א ּבְ. ְּויֹוַכח ְלַחְבֵריה, ָּהִכי יֹוִליף ּבַ ִּריך הוא ּקוְדׁשָ ְ

ר ָנׁש ַמאי אֹוַכח ְלּבַ ִסְתָרא. ּבְ ְרִחימו ּבְ ּאֹוַכח ֵליה ּבִ ל ֵליה ָיאות, ּ ִּאי ְיַקּבֵ ין , ְוִאי ָלא. ּ ּאֹוַכח ֵליה ּבֵ
ל ָיאות. ְרִחימֹוי ִאְתַגְלָייא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ְוִאי ָלא. ִּאי ְיַקּבֵ ּאֹוַכח ֵליה ּבְ ּ ל ָיאות. ּּ ,  ָלאוְוִאי. ִּאי ְיַקּבֵ

ִרי ֵליה ִביק , ְּוָלא אֹוַכח ֵליה, ּׁשָ ֵּליה ֵייִזיל ְוַיְעִביד ְרעוֵתיה) א''ו ע''דף פ(ְוׁשָ ּ ּ.  

ִסְתָרא ַקְדִמיָתא אֹוַדע ֵליה ּבְ ִגין ְלאֹוָכָחא ֵליה, ּּבְ ּוְלִאְתֲעָרא ֵליה, ּּבְ ר ָנׁש, ּ יה ּבַ ַדע ּבֵ ְּדָלא ִיּנְ ְוָדא . ּ
יֵניה ְלֵביֵניה ִּאיהו ּבֵ ּ ל ָיאות. ּ ין ְרִחימֹוי, ְוִאי ָלאו. ִּאי ְמַקּבֵ א ֲהָוה , ּאֹוַדע ֵליה ּבֵ ִזְמָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּּבְ

ָעְלָמא ַעְרֵסיה, ּבְ ָּיִהיב ֵליה ַמְרִעין ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָאתו ְרִחימֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה , ְּואֹוְדָען ֵליה, ְּ ִּאי ִאית ּבֵ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

יה ּחֹוָבא ְדֵייתוב ִמּנֵ ּ ִמֵליה, ּ ּוְלָעֵיין ּבְ ל ָיאות. ּ ִאְתַגְלָייא, ִּאי ְמַקּבֵ ְּוִאי ָלאו אֹוַכח ֵליה ּבְ ָממֹוֵניה, ּ , ּּבְ
ְבנֹוי ן ָעֵליה, ּבִ ְּדֹכָלא ְמַלֲחׁשָ יה, ּּ ְּוִייתון ְלַגּבֵ ל ָיאות. ּ ד . ִּאי ְמַקּבֵ אֵרי ֵליה ָמאֵריה ְלֶמְעּבַ ְּוִאי ָלאו ׁשָ ּ

ְּרעוֵתיה יה ְלָעְלִמיןְוָלא ַיְתִקיף, ּ ִסְתָרא. ּ ּבֵ ַקְדִמיָתא ּבְ ַגְווָנא ָדא ִאְצְטִריך ֵליה ְלאֹוָכָחא ְלַחְבֵריה ּבְ ּּכְ ּ ְּ ּ .
ין ְרִחימֹוי ִאְתַגְלָייא. ְלָבַתר ּבֵ יד ְרעוֵתיה. ְּלָבַתר ּבְ ּבֹוק ֵליה ְוַיְעּבִ אן וְלָהְלָאה ִיׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ּ.  

ִתיב הֹוֵכַח תֹוִכיַח ְּוַעל ָדא ּכְ ִסְתָרא: ֹוֵכַחה. ּ ר ָנׁש, ּבְ יה ּבַ ַדע ּבֵ ְּדָלא ִיּנְ ין ַחְברֹוי וְרִחימֹוי: ּתֹוִכיַח. ּ . ּּבֵ
ִאְתַגְלָייא: ֶָאת ֲעִמיֶתך ַקְדִמיָתא תֹוִכיַח. ּּבְ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּתו הֹוֵכַח. ֶּאָלא הֹוֵכַח, ּ ר ָנׁש , ּ ִּאי ִאיהו ּבַ

ְּדִיְכסוף ָּלא ִייָמא ֵליה , ּ ִסְתָראּ ְּוָלא יֹוִכיַח ֵליה ֲאִפילו ּבְ ֶּאָלא ִייָמא ַקֵמיה, ּּ ּ ּ ִמִלין , ּ ָתֵעי ּבְ ָמאן ְדִמׁשְ ּּכְ ּ ּ
ּוְבגֹו ִאיּנון ִמִלין. ָאֳחָרִנין ּ ך ְוַכך, ּ ר ַמאן ְדָעַבד ַההוא חֹוָבא הוא ּכַ ְִיְדּכַ ְ ּ ּ ַגְרֵמיה, ּ ִגין ְדִאיהו ְיַדע ּבְ ּּבְ ּ ּ ,

ְתִביק ֵמַההו ְּוִיׁשְ ִאְתַגְלָייא. ּתֹוִכיַח, ְוִאם ָלאו. ְּוַעל ָדא הֹוֵכַח. א חֹוָבאּ ּוְלָבַתר ֶאת ֲעִמיֶתך ּבְ ָ אן . ּ ִמּכָ
א ָעָליו ֵחְטא ּוְלָהְלָאה ְוֹלא ִתׂשָ ּ.  

א ָעָליו ֵחְטא ָּדָבר ַאֵחר ְוֹלא ִתׂשָ ר ָנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה, ּ יָון ְדּבַ ְּדָהא ּכֵ ּ ֵּליה ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא , ּ
ִאְתַגְלָיא ָּלא ְיַסֵלק ַקֵמיה ַההוא חֹוָבה ַדֲעֵביד, ּּבְ ּ ּ ּ ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּ ֶּאָלא ֵייָמא ְסָתם, ּ ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי , ּ

ִאְתַגְלָייא ַּההוא חֹוָבא ּבְ ים ֲעלֹוי חֹוָבא, ּ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש, ְוָלא ַיְרׁשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲאִפילו ,ְּ ּ
ַחָייַבָיא   )ב''ע ע''ר' י לברכא ליה לקודשא בריך הוא וכו''פקודא ח( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבְ

ֹוָפר הֹוֵלך ְוגֹו, ָּפַתח ְוָאַמר ֹוָפר. 'ְַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ָּהָכא ִאְתְפִליגו ִסְפֵרי , ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ּ
א ְו', ַּקְדָמֵאי ְוכו י ַאּבָ ַּעד ְדָאתו ִרּבִ י ְיהוָדהּ י ֲאָחא, ִּרּבִ ְּואֹודו ֵליה ְלִרּבִ אמר המגיה (. ּ

, ו''א שורה כ''ע' ב ומסיים בדף ח''ב שורה כ''ע' מצאתי כתוב כאן זה המאמר ויען שכבר הודפס פרשת ויקרא דף ו

  )לא רציתי להדפיסו פעם שנית
ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי, ָּקמו י ֶאְלָעָזר ֹלא ֵתֵלך ָרִכי, ּ ָנא ֶאת ְָאַמר ִרּבִ ך ֹלא ִתׂשְ ַעּמֶ ָל ּבְ

ָּאִחיך ֹלא ִתּקֹום ְוֹלא ִתטֹור ְּוֻכְלהו ַאְתֲערו ָעַלְייהו ַחְבַרָייא, ָהא אֹוִקיְמָנא לֹון. ָ ּ ּ ּ ֲאָבל , ּ
ָתא ָדא ָפְרׁשָ ֵּניָמא ִמָלה ּבְ ִתיב, ּ ְלַאִים , ּכְ יַע ּכִ ך ֹלא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ מֹורו ּבְ ׁשְ ֶָאת ֻחּקֹוַתי ּתִ ּ

ְדך ֹל ֲעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליךָׂשָ ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים וֶבֶגד ּכִ ְזַרע ּכִ ָא ּתִ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ם ֵעַדי ְנֻאם ְיָי)ישעיה מג(, ָּפַתח ִרּבִ י ְלַמַען '  ַאּתֶ ַחְרּתִ ר ּבָ ְּוַעְבִדי ֲאׁשֶ

ְדעו ְוַתֲאִמינו ְוגֹו ּּתֵ ם ֵעַדי. 'ּ ָרֵאל, ַאּתֶ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ ַמָיא , ָתֵניָנןְו. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ ּ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ)דברים ל(ִּדְכִתיב , ְוַאְרָעא ָרֵאל . ּ ֲהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ ֲאָבל ִיׂשְ

ִּאיּנון ָסֲהִדין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוֹכָלא, ּ ּוׁשְ ר . ָּסֲהִדין ָעַלְייהו, ּ ְּוַעְבִדי ֲאׁשֶ
ַח יּבָ ך )ישעיה מט(ִּדְכִתיב , ָּדא ַיֲעֹקב, ְרּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ

יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב)ירמיה ל(, ּוְכִתיב, ֶּאְתָפָאר ה ַאל ּתִ ְּוִאית ְדַאְמֵרי ָדא ָדִוד. ּ ְוַאּתָ ּ ְוָדִוד . ּ
יב, ַּעְבִדי ִאְקֵרי י ְלַמֲעִני)ישעיה לז(, ִּדְכּתִ ַחְרּתִ ר ּבָ ּ וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ֲאׁשֶ ּ ָּדא ָדִוד , ּ ּ

  .ִּעָלָאה
י ֲאִני הוא ְדעו ְוַתֲאִמינו ִלי ְוָתִבינו ּכִ ְּלַמַען ּתֵ ּ ּ י ֲאִני הוא. ּ ְּדִאְתָרִעיִתי . ַּמאי ּכִ

ַההוא ָדִוד ּּבְ ּוְבַההוא ַיֲעֹקב, ּ ׁש, ֲאָנא. ּ ְקָרא , ֵניָנןְּדָת, ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל. ּהוא ַמּמָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ֵאל א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל)בראשית לג(, ִּדְכִתיב, ְּ . ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ִריך הוא ָקָרא ְלַיֲעֹקב ֵאל א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל ְוַאֲחַרי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ

ך. ֹלא ִיְהֶיה ְוְבִגין ּכָ ַמר. ֲּאִני הוא, ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכָֹלא ּכְ ְּדָהא ָדִוד ָהִכי , ְוַאֲחַרי ֹלא ִיְהֶיה. ּ ּ
ְתֵריה ָאֳחָרא, ִאְקֵרי   .ְּוָלאו ִאית ּבַ

  ב''ו ע'' פדף
א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל ִמָלה וִמָלה, ְּ ַּאְתִקין ּכָ ל ַחד ְוַחד , ּּ ּכָ

ִסְטרֹוי ּהו ֵחיִלין ִעָלִאיןּוָמֵני ָעַלְיי. ּבְ ַאְרָעא. ּ א ְזֵעיָרא ּבְ ּבָ ְּוֵלית ָלך ֲאִפילו ִעׂשְ ּ ְּדֵלית , ָ
ֵּליה ֵחיָלא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ּ ָכל ַחד ְוַחד. ּ ּ ְוָכל ַמה ְדָכל ַחד )תרי נוסחי(, ְּוָכל ַמה ְדָעְבִדין ּבְ

ְתִקיפו ְדַהִהיא ֵחיָלא ִעָלָאה, ְוַחד ָעִביד ּּכָֹלא הוא ּבִ ּּ ּ ִּדְמָמָנא ָעֵליה ְלֵעיָלא, ּ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ִזיִרין ִמִדיָנא ִּנמוִסין ּגְ ו ''דף פ(ֵּלית ַמאן ְדָנִפיק . ְּוַעל ִדיָנא ַקְייִמין, ַּעל ִדיָנא ַנְטִלין, ּ

ִּמן ִקיוֵמיה ְלַבר) ב''ע ּ ּ.  
ְּוֻכְלהו ְמָמָנן ֵרי ָעְלָמא, ּ ְלטֹוִני, ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ל ִמָלה וִמָלהִּמְתַפְקָדן ׁשִ ּן ַעל ּכָ ּּ .

ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ַעל ִנימוָסא ָאֳחָרא ִעָלָאה ּּ ל ַחד ְוַחד, ּ יב. ְּדַנְטִלין ּכָ ָמה ִדְכּתִ  )משלי לא(, ּּכְ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ יָון ְדַנְטִלין ַההוא ֹחק. ַּוּתָ ּּכֵ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ְּוַההוא ֹחק ְדִאְתְייִהיב ְלהו, ּרון ֻחּקֹותִאְק ּ ַמָיא ָקא ָאֵתי, ּ ּוְכֵדין ִאְתְקרון ֻחּקֹות , ִּמן ׁשְ ּ
ַמִים ַמִים ָקא ַאְתָיין. ׁשָ ּוְמָנָלן ְדִמן ׁשָ ָרֵאל הוא)תהלים פא(ִּדְכִתיב . ּ י ֹחק ְלִיׂשְ   .ּ ּכִ

ִתיב ִגין , ְּוַעל ָדא ּכְ מֹורו ּבְ ׁשְ ְּדָכל ַחד ְוַחד ְמָמָנא ַעל ִמָלה ְיִדיָעא ֶּאת ֻחּקֹוַתי ּתִ ּ
ָעְלָמא ַההוא ֹחק, ּבְ ך ָאִסיר ְלִמְחַלף ִזיִנין. ּּבְ ִגין ּכַ ִזיָנא ָאֳחָרא, ְּבְ . ּוְלַאֲעָלא ִזיָנא ּבְ

ִגין ְדָאֲעָקר ְלָכל ֵחיָלא ְוֵחיָלא ֵמַאְתַרְייהו ּּבְ י )אכחיש פמליא של מעלה(, ּ ּ ְוַאְכִחיׁש פוְמּבִ ּ
אְּדַמ   .ְלּכָ

ְלַאִים ְלַאִים, ּכִ ֵבי ַמְטָרא. ַּמהו ּכִ ָמאן ְדָיִהיב ָאֳחָרא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּכְ  )ירמיה לז(ּכְ
ֶלא ית ַהּכֶ ד ִמיִדי, ֶאל ּבֵ ִגין ְדָלא ְלֶמְעּבַ ְלַאִים. ּּבְ ְּדָמַנע ְלָכל ִאיּנון , ְּמִניעוָתא: ּכִ ּ

ְלַאִי. ֵּחיִלין ֵמֲעִביָדָתא ִדְלהֹון ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ִּעְרּבוְבָייא: םּכִ ְּדָעִביד ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּ ּ ּ ,
א י ְדַמְלּכָ ְּוַאְכִחיׁש פוְמּבִ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה )ובגין כך(, ּּכְ ְלַאִים ׁשַ ּ וֶבֶגד ּכִ

  .ָָעֶליך
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל )בראשית ב(ּכְ יֹום ֲאָכְלך ּ י ּבְ ּנו ּכִ ִָמּמֶ ּ

ּנו מֹות ָתמות ִּמּמֶ ַמר. ּ א, ְוָהא ִאּתְ ֵני ִפּקודֹוי ְדַמְלּכָ ְּדׁשָ ּ ְּדֵביה , ְּוַאְחַלף ֵעץ ַחִיים, ּּ ּ
ִלים ּכָֹלא ּתְ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ִּאׁשְ ּוֵביה ּתַ ּ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ֵניָנן. ְּוִאְתְדַבק ּבַ ֹכָלא , ְוָהא ּתָ ּּבְ

ֵעי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּבָ ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּכְ ּ ּבַ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ד עֹוָבָדא ּכְ ְוְלֶמְעּבַ ּ ּ .
ִמָלה ָאֳחָרא י ּבְ ּנֵ ּתָ יה ִמָלה ָאֳחָרא ְדָלא , ְּוִאי ִאׁשְ ְרָיא ּבֵ יד ָעֵליה ְלׁשַ ּהוא ַאְנּגִ ּ ּ ּּ

  .ְִאְצְטִריך



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ַא, ְוָתא ֲחֵזי ׁשַ רּּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ א ּבְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ְּכְ ּ ,
א ִעָלָאה ְרָיא ֲעלֹוי רוַח ַקִדיׁשָ ָּנִגיד ְוָנִפיק ְוׁשַ א . ּ ֲעָתא ְדִאיהו ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ

אֹוְרָחא ֲעִקיָמא ר, ּבְ ְּדֵלית ִאיהו אֹוַרח ֵמיׁשָ ֵדין ָנִגיד ְוָנִפיק ְוׁשָ, ּ , ֵּרי ֲעלֹוי רוַח ָאֳחָראּכְ
ְְדָלא ִאְצְטִריך יׁש, ּ ר ָנׁש ִלְסַטר ּבִ ְּדָסֵטי ֵליה ְלּבַ יך ָעֵליה ַההוא רוָחא. ּ ַּמאן ָמׁשִ ּ ּ ֲהִוי . ְ

ְסָטר ָאֳחָרא, אֹוֵמר ַּההוא עֹוָבָדא ְדַאְחֵזי ּבִ ּ.  
ִתיב  ים)משלי לא(ּכְ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ה. ּ ַּמהו ָדְרׁשָ, ָּדְרׁשָ ְּדַבְעָיא ְוָדִריׁש ַעל ֶצֶמר . הּ
ים ּתִ ֲחָדא, ּוִפׁשְ ר לֹון ּכַ ֵרי, ַּמאן ִדְמַחּבֵ ִציִצית ֲאַמאי ׁשָ יָמא ּבְ ָּהא אוְקמוָה. ְוִאי ּתֵ ּ .

ִתּקונֹוי א ּבְ ֲּאָבל ָהָתם הוא ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְלמות עֹוָבָדא ּכַ ַאׁשְ , ּ ּתו)א ודא''נ(. ּּבְ
ה ֶצ יםָּדְרׁשָ ּתִ ֲחָדא, ֶּמר וִפׁשְ ר לֹון ּכַ ַמאן ִדְמַחּבֵ ד נוְקָמא ּבְ ְּלֶמְעּבַ ְרָיא. ּ . ֲאָבל ֵאיָמַתי ׁשַ

ְלמוָתא ַאׁשְ ֲעָתא ְדִאיהו ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ֶפיָה, ִּדְכִתיב, ּ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ ָהא אֹוִקיְמָנא , ְוִציִצית. ַוּתַ
ּתְ ֵלימוָתא ִאׁשְ ָלָלא ִדׁשְ ַההוא ּכְ ְּדָהָתם ּבְ ּ ּ ֲעָתא ְדָלא . ְּוָלא ָעִביד ִמִדי, ַכחּ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ

ֵלימוָתא ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ֲחָדא, ִּאׁשְ ָרא לֹון ּכַ ִּאְתַער ָעֵליה רוָחא ְדָלא , ַּמאן ְדָאֵתי ְלַחּבְ ּ ּ
  .ְִאְצְטִריך

ִּמָלה ָדא ַמאן אֹוַכח ְטָרא ַחד. ַקִין ְוֶהֶבל אֹוְכָחן. ּ ְטָרא ְוָדא ָאֵתי ִמ, ְּדָדא ָאֵתי ִמּסִ ּסִ
ֲחָדא. ָאֳחָרא ָרא לֹון ּכַ ך ָלא ִלְבֵעי ָלן ְלַחּבְ ְוְבִגין ּכָ קין והבל . ג מלה דא מאן אוכח''א ל''ס(. ּ

ָנא ְדַקִין)אוכחן ָנא ְדֶהֶבל, ּ ְוָקְרּבְ י ָקְרּבְ ּמֵ   .ִּאְתְרַחק ִמּקַ
ֲעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך ְלַאִים ׁשַ ְָוַעל ָדא וֶבֶגד ּכִ ּ ֹלא ַיֲעֶלה , ָ ָעֶליך ְסָתםֹלא ַיֲעֶלה. ּ

ך ְלָטָאה ּבָ ְָעֶליך רוָחא ָאֳחָרא ְלׁשַ ָּ ָרא . ּ ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְדַכׁשְ ּ ְ

ָמה ְדָיאות ּּכְ א, ּ ְרָיא ָעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ּוְבַההוא עֹוָבָדא ׁשַ ּ ּ ּרוַח ִעָלָאה, ּ א , ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ
יה ין ֵליהָאָתא ְל, ּּבֵ א ְמַקְדׁשִ ִּאְתַקְדׁשָ ּ י ָקדֹוׁש , ּ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ִּדְכִתיב ְוִהְתַקִדׁשְ ּ

  .'ֲאִני ְיָי

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

 ] בשנה251יום [סדר הלימוד ליום טו סיון 
  א''ז ע'' פדף

ִתיב וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּּכְ ָעְלָמא, ּ ִרים ָאָדם ִמיָתה ּבְ ּוַמה ַעל ָדא ּגָ ּ ְדַאְחֵזי ַמאן, ּ
ְעֹוָבָדא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ה, ּ ָמה ְוַכּמָ ְטָרא ָדא . ׁשֹור ַוֲחמֹור אֹוָכָחן. ַעל ַאַחת ּכַ ִּמּסִ

ְטָרא ָדא ִאְקֵרי ֲחמֹור, ִאְקֵרי ׁשֹור ּוִמּסִ ִתיב , ּ ׁשֹור )דברים כב(ְּוַעל ָדא ּכְ  ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ
ּוַבֲחמֹור ַיְחָדו ֲעִביד ִע. ּ ֲחָדאָלא ּתַ ָרא ִסְטָרא ָאֳחָרא , ְּרּבוְבָייא ּכַ ִגין ְדִאְתַער ְלִאְתַחּבְ ּּבְ

ֲחָדא א ָעְלָמא, ּכַ ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון. ְלַאְבָאׁשָ ָעְלָמא, ּ ָלָמא ּבְ י ׁשְ ַמאן , ּאוף ָהָכא. ַאְסּגֵ
ָמה ְדָאְמרו ְווָנא ּכְ ַההוא ּגַ ְּדָפִריׁש לֹון ּבְ ּ ּ ַכח ׁשוַע, ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ָּטווי ְונוז ) א''ז ע''דף פ( ּ ּ

ֲחָדא ָלָמא ָעֵליה, ּכַ י ׁשְ ר ָנׁש ַאְסּגֵ ל ָעְלָמא, ַּהאי ּבַ   .ְוַעל ּכָ
ים ּתִ ָנא ְדַקִין ֲהָוה ִפׁשְ ָּקְרּבְ ָנא ְדֶהֶבל ֲהָוה ֶצֶמר, ּ ָדא, ְּוָקְרּבְ ָּלאו ָדא ּכְ ְּוָלאו ָדא , ּ

ָדא ָּרָזא ְדִמָלה. ּּכְ ְלַאִים ֲהָוה, ּ ְ ִעְרּבוְבָיא ְדָלא ִאְצְטִריך,ַקִין ּכִ ּ ְּדָלא , ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ
ִּזיָנא ְדַחָוה ְוָאָדם ֵניה ֵמַההוא ִסְטָרא ָקא ַאְתָיא. ּ ְּוקוְרּבָ ּ ֶּהֶבל ִמִזיָנא ֲחָדא ְדָאָדם . ּ

ֵרין ִסְטִרין. ְּוַחָוה רו ִאֵלין ּתְ ּוְבֵמָעָהא ְדַחָוה ִאְתַחּבָ ּ ּ ּ רו. ּ ּוְבִגין ְדִאְתַחּבָ ּ ֲחָדאּ ָלא ַאְתָיא ,  ּכַ
א ְלָעְלָמא ְייהו ּתֹוַעְלּתָ   .ּוִאְתֲאִבידו, ִּמּנַ

ִּסְטָרא ִדְלהֹון ַקְייָמא, ְּוַעד יֹוָמא ֵדין עֹוָבָדא ְדִחּבוָרא ָדא. ּ ְרֵמיה ּבְ ּוַמאן ְדַאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ַער ָעֵליה ִאיּנון ִסְטִרין ּכַ ִּאּתְ א, ְוָיִכיל ְלִאְתְזָקא, ּ ְּדָלא , ִּרי ֲעלֹוי רוָחא ָאֳחָראְוׁשָ

ין. ְִאְצְטִריך א ְלֶמֱהִוי ַקִדיׁשִ ָעָרא ָעַלְייהו רוָחא ַקִדיׁשָ ָעאן ְלִאּתְ ָרֵאל ּבָ ְּוִיׂשְ ּ ּ ּ ,
ָלָמא ׁשְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב  רֹו ּ ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבד וִמְכְנ)ויקרא ו(ּכְ ׂשָ ד ִיְהיו ַעל ּבְ  )ובאבנט בד יחגור(ֵּסי ּבַ
ד ָאֳחָרא. ְיִחיָדאי, ֲאַמאי ִאְקֵרי ּבַ ים ּבְ ּתִ ָרא ְלַהאי ִפׁשְ ֵעי ְלַחּבְ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ְּוַעל ָדא , ּ

ים ּתִ ִתיב ִמדֹו ִפׁשְ   .ֶּאָלא ַבד ְיִחיָדָאה, ָלא ּכְ
ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד. ַהאיְּוַכֲהָנא ֲאַמאי ִאיהו ּבָ ֶּאָלא ִאֵלין ָמאֵני ּבַ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה , ּ ּבָ

ח ָהעֹוָלה הו ַעל ִמְזּבַ ד ֲהָוה ַמְפֵני ִקְטָרא , ּּבְ ָנא ְדעֹוָלה)א קטמא''ס(ּכַ ּ ְדִדׁשְ ְּדָהא עֹוָלה , ּ
א ָקא ַאְתָיא יׁשָ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִהְרהוָרא ּבִ ִּמּסִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵעי ְלִאְתֲח, ּ הו ּבָ ָּזָאה ּבְ

ְלחֹוַדְייהו ָמה ְדַאָמָרן, ּּבִ ִעְרּבוְבָיא ּכְ ְּוָלא ּבְ ל ִאיּנון , ּ ר ָנׁש ּכָ ָפר ֵליה ְלּבַ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ּּ
ּחֹוִבין ְדַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא ּ.  

א ַכח, ְּוַכד ָעֵייל ְלַמְקְדׁשָ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ֲּאַתר ִדׁשְ ְּוָכל ִאיּנון פוְלָחֵני ִד, ּ ּ ֵלימוָתאּּ ַאף , ּׁשְ
רו ב ְדִאְתַחּבָ ַּעל ּגַ ה, ּ ִציִצית, ֵּלית ָלן ּבָ ָמה ְדַאָמָרן ּבְ ָכחו , ּּכְ ּתְ ן ִאׁשְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ

ל ִאיּנון ַזְייִנין ִדְלֵעיָלא רו ּכָ ְּוִאְתֲחּבְ ּ ּ א, ּּ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵני ַמְקְדׁשָ ָמה , ּ יה ּכַ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ָיין ָדא ִמן ָדאַּזְייִנין ְמׁשַ ּּנְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ן ּכְ ּמָ ִלילו ּתַ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּּ ּ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ָרֵאל ִריך הוא ָיִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּאֹוַרְייָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּ ּ ,

ין עֹוְבֵדי ֲע ָאר ַעּמִ ל ׁשְ יב, בֹוָדה ָזָרהְּוִריַחם ְלהו ִמּכָ י ֶאְתֶכם )מלאכי א(, ִּדְכּתִ  ָאַהְבּתִ
  .'ָאַמר ְיָי

י ִחָייא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ ל ֵעץ ַמֲאָכל ְוגֹו, ּ ם ּכָ ֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ וְנַטְעּתֶ ִּכי ּתָ ּ' .
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים ַלְיָי ָנה ָהְרִביִעית ִיְהֶיה ּכָ ּוַבּשָׁ ּּ ֹב. 'ּ ָהא , ּאו ֶאל ָהָאֶרץִכי ּתָ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ א ֲחֵזי, ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ָלא ָעִביד ֵפיִרין, ֲאָבל ּתָ ַאְרָעא, ּ . ֶּאָלא ּבְ
א ְלָעְלָמא, ְּוַאְרָעא ַאִפיק ְלהֹון ְּוַאְרָעא ָלא ַעְבָדא ֵפיִרין ֶאָלא ִמּגֹו . ְּוַאְחֵזי ַההוא ִאיּבָ ּ ּ
ֵּחיָלא ָאֳחָרא ְדָעָלה א ָלא ַעְבָדא ֵפיִריןּכְ. ּ ָּמה ְדנוְקּבָ ּ ּ ֶּאָלא ִמּגֹו ֵחיָלא ִדְדכוָרא, ּ ּ ּ.  

א ְלמוָתא, ְּוַההוא ִאיּבָ ַאׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ִנין, ָּלא ִאׁשְ ַלת ׁשְ ְּוֵחיָלא ָלא ִאְתָפְקָדא . ַעד ּתְ
ִלים ּתְ ָּעֵליה ְלֵעיָלא ַעד ְדִאׁשְ ִלים ִאְתָפְקָדא ָעֵליה. ּּ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ  ֵחיָלא ְוַאְרָעא ּּ

יה ָקַנת ּבֵ יה ְוָלא . ִּאְתּתְ ָקַנת ּבֵ ִנין ַאְרָעא ָלא ִאְתּתְ ַלת ׁשְ ְּדָהא ַעד ּתְ  )אשתכחת(ּ
ִליַמת  ּתְ יה)א אסתכמת''נ( )א אתבסמת''ס(ִאׁשְ ֵדין . ּ ִעּמֵ ֲחָדא ּכְ ָקנו ּכַ ִלים ְוִאְתּתְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ּ

ֵלימוָתא ּהוא ׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי אּנוְק, ּתָ ָרא, ּבָ ָלת ִזְמִנין ְדִאְתַעּבְ ִלים, ַּעד ּתְ ּתְ א ִדְמָעָהא ָלא ִאׁשְ ַתר . ִּאיּבָ ּבָ

א, ִּעידוָאן' ג ַההוא ִאיּבָ ָקַנת ּבְ א ִאְתּתְ ּנוְקּבָ ֲחָדא, ּ מו ּכַ ּכָ א . ְּוִאְסּתְ ֵדין ַההוא ִאיּבָ ּּכְ
ִלימו ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ִפירו ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ּ ַתר ְדָנַפק. ּּ ִנין ָלא ִאית ֵליה ֵחיָלא ְלֵעיָלא' ד גַע, ּּבָ ּׁשְ ּ ,

ׁשוָלא ִדיֵליה ִלים ּבִ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ִליָתָאה ְלִאֵמיה, ֵּלִוי ִאְתְרֵעי ִמּכָֹלא. ּ , ּּתְ
יה ַנת ּבֵ ּקָ ְּדִאְתּתָ ַמת ס, ּ ֲהֵדיה)ואתבסמת(א ''ְוִאְסַתּכְ   .ּ ּבַ

  ב''ז ע'' פדף
ַתר ג ִנין' ּבָ ַד, ׁשְ ּ ֵחיָלא ִעָלָאה ְלֵעיָלא)א אתפקד עלה''ס(ּת ָעֵליה ִּאְתְפּקָ ָנה . ּ ּוַבּשָׁ
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים, ָהְרִביִעית ִּיְהֶיה ּכָ ּ ַּמאי ֹקֶדׁש ִהלוִלים. ּ ָחן. ּ ּבְ ָחא ֵליה , ּּתוׁשְ ּבְ ְּלׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ אן ְוֵאיָלך ָרָזא ְדִמָלה. ַעד ָהָכא. ּ ִּמּכָ ּ ָנה ְּדַב, ְ ) ב''ז ע''דף פ(ּשָׁ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּהְרִביִעית ִמְזְדָווַגת ּכְ ּ ּ ְּ ַכח, ּ ּתְ ְּוִהלוָלא ַחד ִאׁשְ יב . ּ ִּדְכּתִ
ֹּקֶדׁש ִהלוִלים ִזְמָנא , ּ   . ֲחָדא)א בזווגא''ס(ִּהלוָלא ְוֶחְדָוה ּבְ

ָנה  ִריך ה)הרביעית(ַמאי ׁשָ א ּבְ ְ ָדא קוְדׁשָ ּ ָנה ָהְרִביִעית, ְוָתֵניָנן. ּואּ ֶנֶסת , ׁשָ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ְדִאיִהי ַקְייָמא ְרִביָעָאה ְלכוְרְסָייא ִּיׂשְ ִריך הוא , ְּוֹכָלא ַחד, ּּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ִּמְזַדַווג ּבָ ּ ּתְ, ּוְכֵדין ִהיא ֹקֶדׁש, ּ א ִאׁשְ ְּוִהלוָלא ַקִדיׁשָ ּ וקודשא בריך (, ַכחּ

ּ וְכֵדין ַחָייִלין ִאְתָמָנן ַעל ָעְלָמא)הוא אזדווג בהדה ְדָקא ֲחֵזי ֵליה , ּ ל ִמָלה וִמָלה ּכַ ַּעל ּכָ ּּ ּ
ְלהו ְרָכאן ּכֻ אן וְלָהְלָאה ִמְתּבָ ִּמּכָ אִרי ְלֵמיַכל, ּּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ְוׁשָ ׁשְ ְלהו ּבִ ְּדָהא ּכֻ ּּ ּ ּ ּ ,

ֵלימוָתא ְדֵעי ׁשְ ּּבִ אּ   .ָּלא ְוַתּתָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

א וֵמֵעיָלא ּתָ ֹכָלא ִמּתַ ִלים ּבְ ּתְ ְּוַעד ָלא ִאׁשְ יה, ּּ ּוַמאן ְדָאִכיל . ָּאִסיר ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ
יה ָרֵאל, ִּמּנֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִריך הוא וּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ַמאן ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ַההוא , ְּ ּ

ָלא ְרׁשוָתא ִעָלָאה  א ּבְ ִּאיּבָ א ַקְייָמאּ ַּקִדיׁשָ ִלים, ּ ּתְ אֵרי ָעֵליה ַעד ְדִיׁשְ ְּדָלא ׁשָ ּ ּוְבָלא . ּ
ָאה. ְּרׁשוָתא ּתָ ַמת , ּתַ יה)א אתבסמת''ס(ְּדָהא ָלא ִאְסַתּכְ ּ ֵחיָלא ְדַאְרָעא ּבֵ ְּוַההוא ְדָאִכיל . ּ ּ

יה א, ִּמּנֵ ְרֵמיה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ ִריך ָעֵליהְוִאי, ּ ּ ּבָ ָרָכה , ְ ּבְ
ְּלַבָטָלה הוא ְרָיא ֲעלֹוי. ּ ען ָלא ׁשַ ִריך הוא ַעד ּכָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יה חוָלָקא, ְּ ְּוֵלית ּבֵ ּ .

יִחין ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּגִ ְזִביָנן ֵמִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ ּ ּ.  
ָעְלָמא  ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדיןּ ִתיב , ּ  ְוֹאַרח )משלי ד(ָּעַלְייהו ּכְ

אֹור נֹוַגה ַּצִדיִקים ּכְ ִגין ִדְבַההוא ִזְמָנא. ּ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ּ א ּבְ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ַלק ִחְוָיא ְדׁשַ ִּיְסּתָ ּ ,
ַקְדִמיָתא ד ּבְ ַאְתֵריה ּכַ ֵרי ּבְ ְּוֵייֵתי ְדכוָרא ְלִמׁשְ ּ ִליםְּוֹכָלא ְיֵה, ּ ִזְמָנא . א ׁשְ אָנא ּבְ ּתָ

ָעְלָמא ְוכו אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ְּדַזּכָ ָמר ִיְפָרח' ּ ּתָ אמר המגיה המאמר הזה ימצאהו המעיין (. ַּעד ַצִדיק ּכַ

  )ב''א שורה כ''ו ע''ד ומשלים דף י''ב שורה כ''ד ע''בפרשת ויקרא דף י
י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר ּלו ַעל ַהָדם ֹלא ֹתאְכ)ויקרא יט(, ִּרּבִ ה ֲאַתר . ּ ַכּמָ ָהא ּבְ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ְלָייא. ְּוָכל ָהֵני ְקָרֵאי ֲאַבְתֵריה, ּ ִאְתּגַ ֲאָבל ַהאי ְקָרא . ְוָכל ַחד ְוַחד ּבְ
יה קום ְוגֹו, ִּאית ְלִאְתָעָרא ּבֵ יָבה ּתָ ִּדְכִתיב ִמְפֵני ׂשֵ יָבה. 'ּּ יָבה ְדאֹוַרְייָתא , ִּמְפֵני ׂשֵ ּׂשֵ

קום. ָתםְס ִקיוָמא , ּּתָ ר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ אן ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ ֵמי ֵסֶפר )מכאן דבעי בר נש למיקם(ּּ  ִמּקָ
ד ֲהָוה ָחֵמי ֵסֶפר ּתֹוָרה,  ָסָבא)א ייסא''ס(ְּוָהִכי ַרב ַהְמנוָנא , ּתֹוָרה יה, ּכַ ּמֵ , ֲּהָוא ָקם ִמּקַ

קום יָבה ּתָ ְּוָאַמר ִמְפֵני ׂשֵ והוי ( )א עביד ליה הדורא''ס( )מש דאורייתא הוא קם מקמיהכד הוה חמי חו(. ּ

ַגְווָנא ָדא)אמר והדרת פני זקן ְלִמיד ָחָכם, ּ ּכְ יה ְדּתַ ִקיוֵמיה ְלַקּמֵ ר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ ּ ,
ִקיוָמא  ִגין ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ּּבְ ּ א ִעָלָאה)א בדיוקנא''נ(ּּ ּ ַקִדיׁשָ א והכא ''ס(ָּלָאה ְוָרַמז ְלַכֲהָנא ִע. ּ

א ִעָלָאה)רמיז לעתיקא ּ ַקִדיׁשָ ִּדְכִתיב ְוָהַדְרּתָ ְפֵני ָזֵקן, ּ ָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו ּבְ י . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ַעל ֶפה, ׁשִ ּבְ ְכָתב ְוֶרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ ּבִ אן ֶרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ   .ִּמּכָ

ֵניָנן א הוא ְדָאָתא, ְּותו ּתָ ַּהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ קום, ּ יָבה ּתָ ִּמְפֵני ׂשֵ ָמה ְדִאְתֲערו , ּ ּּכְ ּ
יה ַחְבַרָייא ּּבֵ קום, ּ יָבה ּתָ ִּמְפֵני ׂשֵ ִסיבוָתא, ַּאְזַהר ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ַלק ּבְ , ַּעד ָלא ִיְסּתָ

ָעְלָמא ִקיוָמא ָטָבא ּבְ ִּדְיקום ּבְ ּ ִגין ְדֵדין הוא ִהדוָרא ֵליה, ּּ ּּבְ ּ ּ ּ ֲאָבל ְלסֹוף יֹומֹוי ֵלית , ּ
ך ל ּכַ ר ָנׁש ּכָ ָבָחא ֵליה ְלּבַ ְׁשְ יׁש, ּ ד ִאיהו ִסיב ְוָלא ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ּבִ ָבָחא . ּּכַ ֶּאָלא ׁשְ

ִּדיֵליה תוְקֵפיה, ּ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ּ א ָצַווח ְוָאַמר. ְּוִאיהו ַטב, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ם )משלי כ(, ּוׁשְ  ּגַ
ר ָנַער ְוגֹו ַמֲעָלָליו ִיְתַנּכֶ ַגְווָנא . 'ּבְ ִתיבּכְ יֵמי )קהלת יב(, ָּדא ּכְ ָ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ּ

חורֹוֶתיך ָּבְ י ֶאְלָעָזר. ּ ָנא ָקָמן)הכי הוא(ַּוַדאי , ָאַמר ִרּבִ ְוַהאי אֹוְרָחא , ּ אֹוְרָחא ָדא ְמֻתּקָ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

  א''ח ע'' פדף
י יֹוֵדַע ְיָי)תהלים א(, ָּפַתח ְוָאַמר ְֶדֶרך '  ּכִ ִעים ּתֹאֵבדּ ְַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְרׁשָ י יֹוֵדַע . ּ ַמאי ּכִ

ָאְרָחא ְדַצִדיַקָייא, ֶּאָלא. 'ְיָי ח ּבְ ּגַ ִריך הוא יֹוֵדַע ְוַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ , ְּלאֹוָטָבא ְלהו, ְּ
ָנא ְלהו ּוְלַאּגָ ְייהו ְלַנְטָרא ְלהו, ּ ְּוהוא ָאִזיל ַקּמַ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵעי ַּמאן ְדָנִפיק, ּ  ְלָאְרָחא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִלֱהִוי ַהִהיא ָאְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֲהַדְייהו, ְּ ף ֵליה ּבַ ּתַ ּתַ ְּוִיׁשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י , ּ ּכִ
ִעים ּתֹאֵבד' יֹוֵדַע ְיָי ְֶדֶרך ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְרׁשָ ְּ ְרָמה. ּ ִריך הוא , ִּהיא ִמּגַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

מֹוַדע ֵליה ְלַההוא ָאְרָחא ִדְלהֹון) א''ח ע''דף פ(ָלא  ּתְ ִּאׁשְ ּ ֲהַדְייהו, ּ   .ְּוָלא ָאִזיל ּבַ
ִתיב ֶדֶרך ְּכְ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְכִתיב ֹאַרח, ּ ְֶדֶרך, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ֵני : ּ ָאר ַקְרסוֵלי ּבְ ִּדׁשְ

ה א ָאְזלו ּבָ ָּנׁשָ ְּדִאיהו ִאְתְפַתח ִמן ִזְמָנא ְזֵע: ֹאַרח. ּ ּ ) ד''איוב ל(דא ארח כמה דאת אמר (יָרא ּ

ִתיב)וארח לחברה עם פעלי און אֹור ֹנַגה הֹוֵלך )משלי ד(, ּ ְוַעל ָאְרָחא ָדא ּכְ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ
ן ְיִהי ָרצֹון. ָּואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום   .ָאֵמן ּכֵ

רוך ְיָי ְּבָ   . ָאֵמן ְוָאֵמןְלעֹוָלם' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת אמור
ֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְלֶנֶפׁש ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)א''ויקרא כ( ה ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ֶאל ֹמׁשֶ

יו ַעּמָ א ּבְ י יֹוֵסי. ֹּלא ִיַטּמָ ַּמאי ַטְעָמא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ָאַמר ִרּבִ יב ְלֵעיָלא, ּ ִּדְכּתִ ְוִאיׁש , ּ
ה ּכִ ּי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְדעֹוִני מֹות יוָמתואֹו ִאּשָׁ ּ ְּוָסִמיך ֵליה ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים, ּ ְ .

ָרֵאל)משמע(ֶּאָלא  יָון ְדַאְזַהר ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּכֵ ֹכָלא, ּ א ְלהו ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ַּאְזַהר ְלהו ְלַכֲהֵני , ּ
א לֹון ִין. ְּוֵכן ַלְלִוִים, ְּלַקְדׁשָ יב ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים. ְלַכֲהֵני ִמּנַ ִין. ִּדְכּתִ . ְלֵלָוֵאי ִמּנַ

יב ר ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם)במדבר יח(, ִּדְכּתִ ַדּבֵ ִאין . ּ ְוֶאל ַהְלִוִים ּתְ ְלהו ַזּכָ חון ּכֻ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּּ
ין ַדְכָיין ַּקִדיׁשִ ּ.  

ֵני ַאֲהֹרן ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ִדְבֵני , ֵני ַאֲהֹרןַמאי ַטְעָמא ָהָכא ּבְ, ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ
ֵני ַאֲהֹרן. ַּאֲהֹרן ִניְנהו ֵני ֵלִוי, ֶּאָלא ּבְ ֲהֵני , ְוָלא ּבְ ירוָתא ְדָכל ּכַ ְּדַאֲהֹרן ְדהוא ׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ִמּכָֹלא, ְּדָעְלָמא א ּבְ ְּדֵביה ִאְתְרֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ִגין ְלֶמְעּבַ  ,ּבְ
ּוְבִגין ְדַאֲהֹרן ָאְרחֹוי ַסִליקו ֵליה ְלַהאי ּ ּ ָאה , ּ ַדל ְלַאְסּגָ ּתָ ְּדָכל יֹומֹוי ְדַאֲהֹרן ֲהָוה ִמׁשְ ּ ּ

ָעְלָמא ָלָמא ּבְ ך. ׁשְ ְוְבִגין ְדאֹוְרחֹוי ּכַ ּ ִריך הוא ְלַהאי, ּ א ּבְ ָּסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ְלֵמיַעל , ְּ
ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ָלָמא ּבְ ּׁשְ ֵני ַאֲהֹרןּוְבִג, ּ ך ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ   .ְין ּכַ

ֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם י ְיהוָדה ָפַתח. ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ִּרּבִ  ָמה ַרב )תהלים לא(, ּ
ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹו ָטוְבך ֲאׁשֶ ָּ ַָמה ַרב טוְבך. 'ּ יָרא, ּ ָמה ִעָלָאה ְוַיּקִ א ַּההוא ְנהֹוָר, ּּכַ

ִּעָלָאה ְדִאְקֵרי טֹוב י טֹוב, ּ יב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִּדְכּתִ ְּוָדא הוא אֹור ַהָגנוז. ּ ּ ,
ָעְלָמא ִריך הוא ַטב ּבְ א ּבְ ְּדֵביה ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ְּ ִגין ְדֵביה , ְּוָלא ָמַנע ֵליה ּבְ ּּבְ ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ְּנהֹוָרא ִעָלָאה ָעֵבד , ִּדְתָנן, ָר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיךֲאׁשֶ. ְּוָקִאים ָעֵליה, ִּמְתַקֵיים ָעְלָמא
ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָגִניז ֵליה ְלַצִדיַקָיא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְּ ּ ֲּהָדא הוא . ּּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך, ִדְכִתיב   .ֲָאׁשֶ
ך ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ִזְמָנא ְד, ָּפַעְלּתָ. ּ ֵרי ָעְלָמאּּבְ ַּההוא ְנהֹוָרא ֲהָוה ָקִאים , ִאְתּבְ

א ְדָעְלָמא ְלַסְייֵפי ְדָעְלָמא ְּוָנִהיר ֵמֵריׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ד ִאְסּתָ ּּכַ ְּלִאיּנון , ְּ
ָעְלָמא ַּחָייִבין ִדְזִמיִנין ְלַקְייָמא ּבְ ִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא, ּּ ּּגָ יב , ּ ַנע )איוב לח(ִּדְכּתִ  ְוִיּמָ

ִעים אֹוָרם ין ְלַאְנָהָרא ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ֵמְרׁשָ ְּוַזּמִ ר ָצַפְנּתָ , ּּ ְּוָדא הוא ֲאׁשֶ
ִָליֵרֶאיך ְכָנֶפיָה)מלאכי ג(ּוְכִתיב , ּ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַבר ָנ, ּתָ ׁשַ ּׁש ָקִאים ְלֵמיַהך ְלַההוא ָעְלָמאּּבְ ֵבי ַמְרֵעיה, ְ ְּוהוא ּבְ ּ ,
לוִחין' ַּאְתָיין ָעֵליה ג ן, ּׁשְ ּמָ ַהאי , ְוָחֵמי ּתַ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ְלֵמֱחֵמי ּכַ ַּמה ְדָלא ָיִכיל ּבַ ּ

ּיֹוָמא ְדִדיָנא ִעָלָאה הוא, ְּוַההוא יֹוָמא. ָעְלָמא ֵעי ִפְקדֹוָנ, ּּ א ּבָ ְּדַמְלּכָ ּא ִדיֵליהּ ָאה . ּ ַזּכָ
ר ָנׁש ַגִויה, ַּההוא ּבַ ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה ּבְ א ּכְ ְּדִפְקדֹוֵניה ָאִתיב ְלַמְלּכָ ּ ּ ּ ִּאי ַההוא . ּ

ִטּנוֵפי ּגוָפא ף ּבְ ִּפְקדֹוָנא ִאְתְטּנָ ּ א ְלָמאֵרי ִפְקדֹוָנא, ּ   .ַּמה ֵייּמָ

  ב''ח ע'' פדף
יהְְוָחֵמי ְלַמְלַאך ַהּמָ, ָזַקף ֵעינֹוי יֵדיה, ְּות ָקִאים ַקּמֵ ִליָפא ּבִ ְּוַסְייֵפיה ׁשְ ַּקְסַטר , ּ

ַקְטִרין ר ָנׁש, ּבְ קוְטָמא ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ֹכָלא. ּ יו ּבְ א ַקׁשְ ְּוֵלית ָלה ְלַנְפׁשָ ּ ְפִריׁשו ִדיָלה ִמן , ּ ּּכִ ּ ּ
א, ּוַבר ָנׁש ָלא ִמית. ּּגוָפא ִכיְנּתָ ּוִמּגֹו ְסִגיאו, ַּעד ְדָחֵמי ִלׁשְ אּ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ יאוְבּתָ ּת ּתִ ּ ,

א ַנְפַקת  א) ב''ח ע''דף פ(ַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ָלא ִלׁשְ   .ְלַקּבְ
ַתר ְדָנְפָקא ה , ּּבָ ק ּבָ א ְדִאְתַדּבָ ַּמאן ִאיִהי ַנְפׁשָ ּ גוָפא )א ותתקבל''ס(ּ ל ּבְ  )א בגווה''ס(ּ ִויַקּבְ

ְּוָהא אוְקמוָה ְלָהֵני ִמֵלי ַתר ְדָנְפָקא ַנְפׁשָ. ּ ָלא רוָחא, ּא ִמן ּגוָפאּּבָ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ,
ָלא ְקבוָרָתא ק ֵליה ּבְ ּבַ ָּאִסיר ְלִמׁשְ יב, ּ י )דברים כא(, ִּדְכּתִ  ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ּכִ

יֹום ַההוא ֶרנו ּבַ ְקּבְ ָּקֹבר ּתִ ֵהי כ. ּּ ּתָ ִגין ְדֵמיָתא ְדִיׁשְ ּּבְ עֹות''ּ ְּדִאיּנון יֹוָמ, ד ׁשָ , ם ָוַלְיָלהּ
ָלא ְקבוָרָתא ְייפֹוי ִדְרִתיָכא, ּּבְ ׁשַ ָּיִהיב ַחִליׁשוָתא ּבְ ִריך , ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ב ַעִביְדּתָ ְוְמַעּכֵ ּ ּ

ַזר ָעֵליה ִריך הוא ּגָ א ּבְ ר ְדקוְדׁשָ ּהוא ִמְלֶמְעַבד ְדֶאְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ִגְלּגוָלא , ּ ִגין ְלֵמיֵתיה ּבְ ּּבְ ּ
ַההוא, ָאֳחָרא ִּמַיד ּבְ ּ יֹוָמא ְדִאְתְפָטרּ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתְקַבר ּגוָפא. ְּלאֹוָטָבא ֵליה, ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְמָתא ָלאו ָעאַלת ָקֵמי קוְדׁשָ ִּנׁשְ גוָפא ָאֳחָרא, ְּ , ְּוָלא ַיְכָלא ְלֶמֱהִוי ּבְ
ְנָייָנא ִגְלּגוָלא ּתִ ְמָתא ּגוָפא ָאֳחָרא, ּּבְ ְּדָלא ָיֲהִבין ְלִנׁשְ ְוָדא . ְּדִיְתְקָבר ַקְדָמָאהַעד , ּ

ֵתיה ָּדֵמי ְלַבר ָנׁש ְדֵמיַתת ִאּתְ ּ ָתא ָאֳחָרא, ָּלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ַּעד ְדָקִביר , ְלֵמיַסב ִאּתְ
ּוְבִגין ָדא ָאְמָרה אֹוַרְייָתא, ְּלַקְדֵמיָתא   .ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ, ּ

ְמָת, ָּדָבר ַאֵחר א ִנׁשְ ד ִאְתָפְרׁשָ ּוַבְעָיא ְלֵמיָזל ְלַההוא ָעְלָמא, ּא ִמן ּגוָפאּּכַ ָלא , ּ
יעול ְלַההוא ָעְלָמא ּּתֵ הֹוָרא, ּ ַּעד ְדָיֲהִבין ָלה ּגוָפא ָאֳחָרא ִמּנְ ּ . ּוְלָבַתר ַיְכָלא ְלֵמיַעל, ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

ְנַדע ּוֵמֵאִלָיהו ּתִ ּ ֵרין ּגוִפין, ּּ ַּדֲהוֹו ֵליה ּתְ ּ א ִלְב, ּ ַּחד ְדֵביה ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ אּ ְוַחד , ֵני ָנׁשָ
ְּדֵביה ִאְתֲחֵזי ְלֵעיָלא ּ ין, ּ ין ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ה ְדגוָפא ָלא ִאְתְקַבר. ּּבֵ ּמָ ְּוָכל ּכַ ּ ,
ְמָתא ְרָייא ֲעלֹוי, ַּצֲעָרא הוא ְלִנׁשְ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ִאְזְדַמן ְלׁשַ ּוְלַסָאָבא ְלַההוא ּגוָפא, ּ ּ ּ.  
ּוְבִגין ְדַההוא רוַח ּ ּ ְּלֵמיַבת ַההוא ּגוָפא , ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ְלִאיִניׁש, ִּאְזְדַמן,  ִמְסֲאָבאּ ּ

ֵליְלָיא, ֵליְלָיא ַחד ַכח ּבְ ּתְ ִגין ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאׁשְ ּּבְ ָכל ַאְרָעא, ּ ַטח ּבְ ּתְ ָחא , ְוִאׁשְ ּכְ ְלַאׁשְ
א ָלא ַנְפׁשָ יר, ְּלָסֲאָבא ֵליה, ּּגוָפא ּבְ ַאב ַיּתִ , ּל ָדא ַאְזַהר ְלַכֲהֵני ְוָאַמרְוַע, ְוִאְסּתְ

יו ַעּמָ א ּבְ ֵרי ָעַלְייהו רוַח ִמְסֲאָבא, ְּלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטּמָ ין ָלא ִיׁשְ ִגין ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ֲאבון י ִיְצָחק ָאַמר,  ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים)א''ויקרא כ(. ִּיְסּתַ , ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים, ִרּבִ
ְלִחיׁש ְלִחיׁשו. ּוּבִ ָמה ְדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְדַכֲהֵני ּבִ ּּכְ ּ ְלִחיׁשו, ּ ך ֲאִמיָרה ִדְלהֹון ּבִ ּּכַ ּ ֱאמֹור . ְ
ְייהו, ּוְתֵרין ִזְמִנין, ִזְמָנא ַחד: ְוָאַמְרּתָ ְּלַאְזָהָרא ְלהו ַעל ְקדוׁשַ ּ ֲאבון, ּ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ ּ .

א ֲאַתר ַקִדיׁשָ ׁש ּבַ ּמֵ ְּדַמאן ִדְמׁשַ ּ ֹכָלא, ּ א ּבְ ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ְעָיא ְדִיׁשְ ּּבַ ּ א. ּ , ְּלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטּמָ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָלא רוַח, ּּכְ ְּדגוָפא ּבְ ּ אֵרי ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ִּמְסֲאָבא הוא, ּ ְּוׁשָ ְּדָהא . ּ

ָרֵאל ִאיהו י ּגוֵפיהֹון ְדִיׂשְ א ְדרוֵחי ִמְסֲאֵבי ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּ ּ ּ   ִגין ּבְ, ּ
א ְייהו רוָחא ַקִדיׁשָ ָרק ִמּנַ ְּדִאּתְ ּ ּ א, ּ ּוְבָמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ָרא, ּ ְּוַכֲהֵני ְדִאיּנון . ַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ ּ

ין ָתא, ַּקִדיׁשִ ָתא ַעל ְקדוּשָׁ ְּקדוּשָׁ ַלל, ּ ֲאָבא ּכְ ְעָיין ְלִאְסּתַ יב, ָלא ּבַ ִגין ִדְכּתִ  )במדבר ו(, ּּבְ
י ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל  ַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ֲאִני ְיָי. ֹראׁשֹוּכִ ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ   .'ּוְכִתיב ּכִ

א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָקִאים ְלַתּתָ ְּוהוא ּכְ ּ יב, ּ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש )תהלים קלג(, ִּדְכּתִ ּשֶׁ ּ ּכַ
יֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו ּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרן ׁשֶ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמו, ּ ֶמן , ָהּ ּשֶׁ ֲאָבל ּכַ

א ִעָלָאה, ַּהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ח ְרבות ַקִדיׁשָ ָּדא ְמׁשַ ּ ּ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֲאַתר ְדַנֲהָרא , ּ ּ
ֲּעִמיָקא ְדֹכָלא ין, ָּדָבר ַאֵחר. ּ א ְדָכל ֵריׁשִ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵריׁשָ . ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ

א ְדָאָדם ַקְדָמָאה, איַעל ָהֹראׁש ַוַד, ַעל ָהֹראׁש   .ֵּריׁשָ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

 ] בשנה252יום [סדר הלימוד ליום טז סיון 
  א''ט ע'' פדף

ָּדא ִדיְקָנא ַיִקיָרא, ּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ דֹול , ְזַקן ַאֲהֹרן. ּ ָּדא ּכֵֹהן ּגָ
ִּדְלֵעיָלא ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ֶמן. ּ ְּדֵמִאיּנון , ֹּוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיוי) א''ט ע''דף פ(, ְּוַההוא ׁשֶ ּ
יָחן ֵאי, ְמׁשִ ָאה, ָנִגיד ְוָנִפיק ְוָנִחית ְלַתּתָ ּתָ ֲהָנא ּתַ ּוְכַגְווָנא ָדא ָנִגיד ְוִאְתַעָטר ּכַ ּ ּ ,

א ח ְרבות ְלַתּתָ ְמׁשַ   .ּּבִ
יה ֵסיֵפיה, ַהאי ְקָרא ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִתיב ֱאמֹור ֶאל . ּ ֵני ּכְ ַהּכֲֹהִנים ּבְ

א ֵעי ֵליה. ַּאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטּמָ או ִמּבָ ָּלא ִיַטּמְ ּ א, ּ ַּמהו ֹלא ִיַטּמָ ּ .
ְלהו ָקָאַמר, ֶּאָלא ַּעל ַההוא ּכֵֹהן ִעָלָאה ְמּכֻ ּּ ִתיב ְוַהּכֵֹהן . ּ י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ ָּאַמר ִרּבִ

דֹול ֵמֶאָחיו ַמר)כאן חסר(. ַהּגָ ָמה ְדִאּתְ ּ ֶאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּכְ ּ ּ י ִיְצָחק, ּ ֲהָנא , ְוָאַמר ִרּבִ ּכַ
א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּדָקִאים ְלַתּתָ ּּכְ יר ִמּכָֹלא, ּ ָחא ַיּתִ ּכְ ּתַ ה ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ְקדוּשָׁ ּּבִ ְ ָמה , ּ ּכְ

ַמר   .ְּדִאּתְ

ִּפקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ ֲהָנא, ּ אְּלַסְדָרא ּכַ ֵבי ַמְקְדׁשָ ָכל יֹוָמא ּבוִציִנין ּבְ ּ ּבְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּּ

ָרָזא ִדְמנֹוָרה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּבְ ְּוִאיהו ָרָזא ּכְ ּ ח ְרבו, ּ ְמׁשַ ִגין ִדְנִהירו ִעָלָאה ּבִ ּּבְ ּ א ְדַכֲהָנא , ּּ ָּנִחית ַעל ֵריׁשָ
ַקְדִמיָתא ְלָבַתר ִאיהו ַאְדִליק ְוַאְנִהיר ּכָ ּל ּבוִציִניןּּבְ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו. ּ ׁשֶ ִּדְכִתיב ּכַ ּ י ', ּ ּוְכִתיב ּכִ

ַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ְוגֹו ֶמן ִמׁשְ ְלחֹודֹוי. 'ׁשֶ ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַכֲהָנא ּבִ ְּלַסְדָרא ּבוִציִנין, ּ ּ ּוַלֲאְדָלָקא , ּ
ָכל יֹוָמא ְתֵרין ִזְמִנין ֵּבל ְנִהירו ְדִיחוָדא ְתֵרין ִזְמִניןָלֳק, ְּלהֹון ּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ָנא ּבְ ְּוֹכָלא , ְּתֵרין ִזְמִנין, ָקְרּבְ

ְִאְצְטִריך ּ.  

ֹכָלא ְּוַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא ַנֲהִרין ּבוִציִנין ּבְ ּ ּ ֵּעיָלא ְוַתָתא ְלֶמְחדו ֵחידו, ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ָחא ֵחידו ּבְ ּכְ ּוְלַאׁשְ ּ ּ .
ַאְדְלקו ָּתא ְדבוִציִניןּּבְ ּ ְּדָהא ְתֵרין ִאֵלין ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא, ּ ּּ ָכל ִסְטִרין, ּ ָחא ֵחידו ּבְ ַתּכְ ְּלִאׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּ ּ

ַּאְדְלקוָתא ְדבוִציִנין וְקֹטֶרת ּ ּ ַמח ֵלב)משלי כז(ְוָהא אֹוִקיְמָנא . ּּ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ּ ׁשֶ   )כ רעיא מהימנא''ע(, ּ

רֹוָבה ֵאָליו ְוגֹו )א''ויקרא כ( תוָלה ַהּקְ ִתיב ְלֵעיָלא. 'ְּוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ ֵארֹו , ַּמה ּכְ י ִאם ִלׁשְ ּכִ
רֹוב ֵאָליו ְוגֹו א ָפַתח. 'ַהּקָ י ַאּבָ ְצָרה )ישעיה סג(, ִּרּבִ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ ּ ִמי ֶזה ּבָ

א ֵמֱאדֹום', ְוגֹו ִר, ִמי ֶזה ּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ י נוְקָמא ַעל ֱאדֹוםַּזּמִ א ְלבוׁשֵ ּיך הוא ְלַלְבׁשָ ּ ּ ְ ,
יֵתיה ְּדַאֲחִריבו ּבֵ ּ ְּואֹוִקידו ֵהיָכֵליה, ּ יֵני ַעְמַמָיא, ּ ָרֵאל ּבֵ ּוְלֶמְעַבד ְלהֹון . ְּוָגלו ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ

ל טוִרין ִמטוֵרי ָעְלָמא, ִנְקַמת ָעְלִמין ְכחון ּכָ ּתַ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ יןַּמְלָיין ִמָקטוֵל, ּ ּוְלִמְקֵרי , י ַעּמִ
ַמָיא ָעַלְייהו ְּלָכל עֹוָפא ִדׁשְ ֵריָסר ַיְרֵחי, ּּ ְייהו ּתְ ָרא ִיְתְזנון ִמּנַ ְּוָכל ֵחיַוות ּבָ ְועֹוָפא , ּ

ִנין ַבע ׁשְ ַמָיא ׁשֶ ִּדׁשְ ל ַאְרָעא ִניווָלא ִדיְדהו, ּ ְסּבַ ַּעד ְדָלא ּתִ ּ ּ ּ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

י ֶזַבח ַלְיָי)לד ֶאֶרץ ֱאדֹום'  ּכִ דֹול ּבְ ָבְצָרה ְוֶטַבח ּגָ ֲאבון, ּבְ ין ִיְסּתַ ַּעד ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ,
י)ישעיה סג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ֶאְגָאְלּתִ   .ּ ְוָכל ַמְלּבוׁשַ

ְצָרה ָגִדים ִמּבָ ה ָנְפקו אוְכלוִסין ְדָעְלָמא, ֲּחמוץ ּבְ ִגין ְדִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְייָלא ַעל ְלַח, ּ
ַלם רו ְלאֹוְקָדא ֵהיָכָלא, ְּירוׁשָ ְּוִאיּנון ׁשָ ּוְבֵני ֱאדֹום ְמַפְגִרין ׁשוִרין, ּ ְּוָרמו ַאְבֵני , ּ
ָּהאֹוְמִרים ָערו ָערו ', ִלְבֵני ֱאדֹום ְוגֹו'  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְיסֹוָדא ּ

ה   .ַּעד ַהְיסֹוד ּבָ
ְלבו ֶּזה ָהדור ּבִ א, ׁשֹוּ ׁשָ ין ְלַאְלּבְ י ְדנוְקָמא ְדַזּמִ ִאיּנון ְלבוׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ רֹוב ּכֹחֹו. ּ , צֹוֶעה ּבְ

ר. ַּמהו צֹוֶעה יב. ְמָתּבַ ָמה ִדְכּתִ יך ִיְפלו ְוגֹו)תהלים מה(, ּּכְ ְחּתֶ ים ּתַ ּ ַעּמִ ּ ָרֵאל . 'ָ ָּאְמרו ִיׂשְ
ְעָיה ך, ִליׁשַ ל ּכַ ְַמאן הוא ֵדין ְדַיֲעֵביד ּכָ ּ ּ ְצָדָקה)ישעיה סג(, ַתח ְוָאַמרָּפ. ּ ר ּבִ ,  ֲאִני ְמַדּבֵ

יַע ַּההוא ְדִאיהו ַרב ְלהֹוׁשִ ּ יה, ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ָפט)תהלים לג(, ּ ּ אֹוֵהב ְצָדָקה וִמׁשְ ְּוִאיהו . ּ
ׁש יַע, ְצָדָקה ַמּמָ   .ְּוִאיהו ַרב ְלהֹוׁשִ

ה ך ָלּמָ ל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ. ְְוּכָ ִגין ְדַגְרמו ִלּכְ ּּבְ ָגלוָתאּ ִכיַבת ְלַעְפָרא ּבְ , ָּרֵאל ְלֶמֱהִוי ׁשְ
ּוְלִמְנַפל ְלַאְרָעא יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ָרֵאל)עמוס ה(, ּּכְ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ּוְבִגין . ּ

ך י נוְקָמא ָעַלְייהו, ְּכָ ׁש ְלבוׁשֵ ִריך הוא ִיְלּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְסִגיאו, ְּ  ְּלָסֲאָבא לֹון ּבִ
ְּדָקטוְלָייא י, ּ י ֶאְגָאְלּתִ ִּדְכִתיב ְוָכל ַמְלּבוׁשַ ּ.  

ה ך ָלּמָ ר ֹלא ָהְיָתה ְלִאיׁש, ְְוָכל ּכַ רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תוָלה ַהּקְ ִּדְכִתיב ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ ּ .
ו ְּדָלאו חוָלֵקיה ְדֵעׂשָ ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ַעְדֵביה ְדַההוא ִדְכּתִ ְּוָלא ֲהַוות ּבְ ּ ּ ּ  ִאיׁש יֹוֵדַע )הבראשית כ(ּ

ֶדה א, ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָּלה ִיַטּמָ ין ְדנוְקָמא, ּ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ין ִאיּנון , ּ ֲאָבא ּבֵ ין ְלִאְסּתַ ְּדַזּמִ ּ
ּאוְכלוִסין א, ּ יה ָלה ִיַטּמָ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ִגיָנה, ּ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ּּבְ ִגין ְדִאיִהי ׁשְ ֵעי , ּּבְ ְּוהוא ּבָ

ָמא ָלה י ָבא אֹוֵרך)ישעיה ס(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלַאּקָ ְ קוִמי אֹוִרי ּכִ ביום ) עמוס ט(א ''ס(. ּ

ם)א''ויקרא כ(. )ההוא אקים את סכת דויד הנפלת ֹראׁשָ י יֹוֵסי ָאַמר.  ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ֹלא , ִרּבִ
ֵה ֶמן ִעָלָאה, ֶּאָלא. א ַמאי ַטֲעָמא''ִיְקְרֻחה ּבְ ַּההוא ׁשֶ אְּד, ּ ח ְרבות קוְדׁשָ ִּאיהו ְמׁשַ ּ ּ ,

ַמר ָמה ְדִאּתְ ְבָעה יֹוִמין ּכְ ִלים ְלָכל ׁשִ ְּדַאׁשְ יב, ּ ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא )ויקרא ח(, ִּדְכּתִ י ׁשִ ּ ּכִ
יה ְוִאְתְקַרח, ֶאת ֶיְדֶכם ֶמן ִעָלָאה ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ַּההוא ׁשֶ יה, ּּ ים ֵריׁשֵ ִּאי ִאיהו ַאְפּגִ ִגין . ּ ּבְ

ּא ְדַכֲהָנא ִעָלָאהְּדֵריׁשָ ֶמן ִעָלָאה ֲהִוי, ּ ַּההוא ׁשֶ ְּוַעל ָדא ָלא ִליְבֵעי ֵליה ְלַכֲהָנא , ּ ּ
א ַלל, ִּדְלַתּתָ ַגְרֵמיה ְפִגימו ּכְ יה ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ּבֵ ּ ַמר, ּּ ֵה. ְוָהא ִאּתְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ   .א''ּ

  ב''ט ע'' פדף
ׁשוב )תהלים קכו(, ָּפַתח ְוָאַמר חֹוְלִמים' ְיָיּ ּבְ יַבת ִציֹון ָהִיינו ּכְ ֶּאת ׁשִ ׁשוב ְיָי. ּ ֶאת ' ּּבְ

יַבת ַמר, ׁשִ ֶבל ִאּתְ ָגלות ּבָ ָּדא ּבְ ִנין. ּ ְבִעין ׁשְ ָגלוָתא ֶאָלא ׁשִ ָכחו ַיִתיר ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ .
ָנה ֶאְפקֹוד ֶאְתֶכם)ירמיה כט(, ִּדְכִתיב ְבִעים ׁשָ י ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ׁשִ ּוְכִתיב ָהִיינו .  ּכִ ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

חֹוְלִמים חֹוְלִמים, ּכְ ֶּאָלא ָהא ַאְתֲערו ַחְבַרָייא. ַמאי ּכְ ּ ְבִעין , ּ א ׁשִ ִנין ) ב''ט ע''דף פ(ְּדִאיּכָ ׁשְ
ֶחְלָמא   .ּבְ

ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם, ְוָתא ֲחֵזי י ׁשִ ִתיב ּכִ ְבַעת ָיִמים. ּּכְ ַמר. ַמאן ׁשִ , ָהא ִאּתְ
יָתא ָאֳחָרִנין, ִּעָלָאהַּההוא ֲאַתר  ָלָלא ְדָכל ׁשִ ְּדהוא ּכְ ּ ְבַעת ָיִמים, ּ ְוִאְקֵרי , ִאְקֵרי ׁשִ

ׁשוָבה ֵניָנן. ּּתְ ָתא, ּתָ ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ ְבִעים , ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ ל ׁשִ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ
ָנה ַבע ַאְנֵפי ַמְלּכָ, ׁשָ ָנה ִאיּנון ׁשֶ ְבִעין ׁשָ ְּוׁשִ ָכמו ָעֵליה , אּ ְּדֲאִפילו ִאְסּתְ ּ ּ ,  ְלִביׁש)כלא(ּּ

ַזר ִדיָנא ִאְתְקַרע ַּההוא ּגְ ַההוא יֹוָמא. ַמאי ַטְעָמא. ּ יה ּבְ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ּ ְכָלָלא , ּ ּבִ
ְּדֻכְלהו ְבָעה, ּּ ׁשוָבה, ְּדִאְקֵרי ׁשִ ֻכְלהו ָאִחיד, ְּוִאְקֵרי ּתְ ך ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְתׁשוָבהְּוַאְהָדר , ְ , ּּבִ

ֻכְלהו ַזר ִדיָנא ּבְ ְּוִאְתְקַרע ּגְ ֶחְלָמא. ּּ א ּבְ ִנין ִאיּכָ ְבִעין ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ׁשִ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ַבע, ּּכְ ׁשֶ ֲהָנא ִאְתֲעָטר ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּּכַ יה, ְּדִאְקֵרי ׁשִ ִּאי ָפִגים ֵריׁשֵ ַּההוא , ּ

ָלָלא ְדֻכְלהו ְבָעה ְדִאיהו ּכְ ּׁשִ ּ ּ א ְדֻכְלהו, ּּ ל ַההוא ְקדוּשָׁ יה ּכָ ַּאְקַרח ִמּנֵ ּ ּ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּּ ְּדׁשַ ּ .
ם ֹראׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְזְדָהרו ְדָלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ּ ּ ָכחו ְפִגיִמין ִמּכָֹלא, ּ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

יר ִמּכָֹלא ִלימו ַיּתִ ׁשְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ֲהָנא ּבָ ּּכַ ְלהו, ּ ן ַההוא ְדִאיהו ִעָלָאה ְמּכֻ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ.  
א י ַאּבָ ֵה, ָאַמר ִרּבִ אן ּבְ ָאה''ּכָ ּתָ ֵה, א ּתַ אן ּבְ דֹול ְדִאיהו ִעָלָאה . ּא ִעָלָאה''ּכָ ּּכֵֹהן ּגָ ּ ּ

ְלהו ְּמּכֻ ֵה, ּ ָחה וִמֵלא ֶא. ּא ִעָלָאה''ּבְ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יוַצק ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ּ ּ ת ָידֹו ּ
ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם. 'ְוגֹו יב ׁשִ ּוִמֵלא ָידֹו ִדְכּתִ ּּ ה. ּ ֲהָנא ָאֳחָרא ּבְ ָאה' ּכַ ּתָ , ּתַ

יב ם, ִּדְכּתִ ֹראׁשָ ְתֵריה, ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ּוְכִתיב ּבַ ם ֱאֹלֵהיֶהם, ּ ְּוֹלא ְיַחְללו ׁשֵ ְוַהאי . ּ
ם ָהא ְיִדיָעא ִאיהו ִתיבּוְבִגי. ּׁשֵ ך ּכְ ר יוַצק ַעל ֹראׁשֹו , ְן ּכָ דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ ְּוַהּכֵֹהן ַהּגָ

ָגִדים ָחה ִלְלּבֹוׁש ֶאת ַהּבְ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ָמה ְדַאָמָרן, ׁשֶ ַגְווָנא . ּּכְ א ּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ְקָדׁש ֹלא ֵיֵצא, ּ ִתיב וִמן ַהּמִ ּּכְ ּ.  

א ָפַתח ְו י ַאּבָ ַהיֹום ַהֶזה ' ָ ְלך ְיָי)דניאל ט(, ָאַמרִּרּבִ ָדָקה ְוָלנו ּבֹוֶשת ַהָפִנים ּכְ ַּהּצְ ּ ּ ּ
ַל ם ֵבי ְירוׁשָ ְּלִאיׁש ְיהוָדה וְליֹוׁשְ ּ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

הו ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּבְ ל ַעּמִ ּימוָתא ִדְלהֹוןּוִמּגֹו ְרִח, ִמּכָ ָּיַהב ְלהו אֹוַרְייָתא , ּ
א, ִּדְקׁשֹוט א ַקִדיׁשָ ְּלִמְנַדע ָאְרָחא ְדַמְלּכָ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ִאלו , ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ ִריך הו, ְּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ּ ּ ּ ְּ . א ֲהִויּ
אֹוַרְייָתא ק ּבְ ך ַמאן ְדִאְתַעּסָ ּוְבִגין ּכָ ֵמיה, ְּ ׁשְ יה ּבִ ק ּבֵ ִּאְתֲעּסַ ּוַמאן ְדִאְתְרַחק , ּ ּ

ִריך הוא, ֵמאֹוַרְייָתא א ּבְ ְּרִחיָקא הוא ְמקוְדׁשָ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ָדָקה' ְָלך ְיָי, ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהּצְ ּדוָלה ַהּגְ' ָ ְלך ְיָי)דברי הימים א כט(, ּכְ ּ

יה. ַמאן ְצָדָקה. ְּוַהְגבוָרה ֲּאַתר ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ֲאִחיָדן ּבֵ ֻכְלהו, ּּ ְּוהוא ָאִחיד ּבְ ּּ ,
ָכחו ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ יה. ּ ְּוָלנו ּבֹוֶשת ַהָפִנים ֲאַתר ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ִאְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּ ּּ , ְצָדָקה. ּ

ּוְנהֹוָרא ְד, ֱאֶמת ְקׁשֹוט ּוְנהֹוָרא ְדַאְנִפין ֵחידו ְדֹכָלא, ֹּכָלאּ ּ ּ ּ ּסוָפא ְרִחיקו , ּבֹוֶשת. ּּ ּּכִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ִּדְקׁשֹוט ַמאן ְדַאְכִסיף ִגין ֶדֱאֶמת ְדִאיהו ְצָדָקה, ּ ּּבְ ּ יה, ּ ְּרִחיקו ְדַאְנִפין . ִּאְתְרַחק ִמּנֵ ּ ּ
  .ְנִהיִרין

  א''ע'  צדף
א ֲחֵזי ֵעי ְלִאְתֲחָזָא, ּתָ ֲהָנא ִעָלָאה ּבָ ִפירו ְדַאְנִפיןּּכַ ׁשְ ּה ּבִ ּּ ְנִהירו ְדַאְנִפין, ּ ּּבִ ּ ֵחידו , ּ ּּבְ

יר ִמּכָֹלא יה ֲעִציבו ְורוְגָזא. ַּיּתִ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ְּוָלא ּבָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ ּ ּּ .
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ִתיב, ּ ְּדָעֵליה ּכְ ּהוא '  ְיָי)דברים יח(ּוְכִתיב . ְָתךָ ֲאִני ֶחְלְקך ְוַנֲחָל)במדבר יח(, ּ

ֹכָלא. ַנֲחָלתֹו ִלים ּבְ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ׁשְ ְּוַעל ָדא ּבָ ַגְרֵמיה, ּ יה, ּּבְ ְלבוׁשֵ ּּבִ ים , ּ ְּדָלא ַיְפּגִ
ַלל ְרֵמיה ּכְ ַמר, ּּגַ ָמה ְדִאּתְ . 'א שיטה ד''ו ע''עד לארעא דישראל דף רע', האי איהו בתר נישואין וכו(. ּּכְ

 קצת מאמר מרעיא מהימנא מצאתי בהעתק ונדפס באורך בפרשת כי תצא כי שם ביתו מאמר מתחיל וענשו זהו

ח)א''ויקרא כ( )אותו ה ִבְבתוֶליָה ִיּקָ ּ ְוהוא ִאּשָׁ ְמעֹון ָפַתח. ּ י ׁשִ ם )דברים כב(, ִּרּבִ ה הוא ׂשָ ּ ְוִהּנֵ
ּוְכִתיב ְוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָא. 'ֲּעִלילֹות ְדָבִרים ְוגֹו ם ָרע ַעל ', ה ֶכֶסף ְוגֹוּ י הֹוִציא ׁשֵ ּכִ

ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ָרֵאל ִהיא, ּּבְ תוַלת ִיׂשְ תוַלת ָאִביָה, ְּוִכי ּבְ ְעָלה ִהיא, ּּבְ תוַלת ּבַ ּאֹו ּבְ ּ ,
ָרֵאל ָהָכא) א''ע' דף צ(ַּמהו  תוַלת ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ַאל ָאִביך ְוַיֵגְדך )דברים לב(, ּ ָ ׁשְ ָ

ְֶניך ְוֹיאְמרו ָלךְזֵק ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָּ ֲהָנא ְדָקִאים ּכְ ּאוף ָהָכא ּכַ ּ ּ ה , ּ ִתיב ְוהוא ִאּשָׁ ּּכְ
ח ָבא ְדַחֵצָרה ִמִזְמָנא ְלַבר, ָּהִכי ָנֵמי ִבְבתוֶליָה, ִּבְבתוֶליָה ִיּקָ פוק ִמּבָ ְּדָלא ּתִ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ

ַמר   .ִאּתְ

תוָלה ֵמַעָמרעיא מהימנא  י ִאם ּבְ ּּכִ הּ ח ִאׁשָ ִּפּקוָדא ָדא, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּיו ִיּקַ ּ ּ ,

תוְלָתא א ּבְ ֲהָנא ַרּבָ י ִאם , ְּלֵמיַסב ּכַ ח ּכִ ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה ֶאת ֵאֶלה ֹלא ִיּקָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ ּ
ה ח ִאׁשָ תוָלה ֵמַעָמיו ִיּקַ ּּבְ ּ ֵעיָנן . ּ ָלא ְפִגימוַוֲאַמאי ּבָ תוְלָתא ּבְ ב ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ִיּסַ ּ ּּ ִּאְתָתא ִאיִהי ּכֹוס , ֶּאָלא. ּ

ָּטֲעמו ְפָגמֹו, ִּדְבָרָכה ָנא ֳקָדם ְיָי. ּ ִלים', ְּוַכֲהָנא ְדָקִריב ָקְרּבְ ֵעי ְדִלֱהִוי ִאיהו ׁשְ ּּבָ ָלא ְפִגימו, ּ ּּבְ ִלים , ּ ׁשְ
ָלא ְפִגימו ֵאָברֹוי ּבְ ּּבְ ְּדמוִמין , ּ ַכֲהַנָיאּ גוֵפיה. ַּפְסִלין ּבְ ִלים ּבְ ּׁשְ נוְקֵביה, ּ ִלים ּבְ ּׁשְ יה, ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ שיר (, ּ

ך)השירים ד ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ּ.  

ָנא ִמְנָחה ִאיהו ְּדָקְרּבְ א, ּ ַלח ִמְנָחָתא ִדְלהֹון ְלַמְלּכָ ָרֵאל ְלִמׁשְ ּוְצִריִכין ִיׂשְ ְגַבר , ּּ ִלים)וףבג(ּבִ .  ׁשְ
ִהפוָכא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ַיד ִאיׁש ִעִתי ָפִגים, ּּ ְּדָהא ּבְ ּ ְלִחין ֵליה דֹוֹרָנא, ּ ֲּהוֹו ׁשַ  )ויקרא טז(ִּדְכִתיב , ּ

ְטָרא ְדָצ. ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאִזל' ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי ְלהו ְפִגיִמין ִמּסִ ֶּדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּכֻ ּּ ּ א ְדָבֵתי ּּ ּפֹון ְוָהִכי רוּבָ ּ
א ִדְלהֹון, ֲּעבֹוָדה ָזָרה ֵהם ְפִגיִמין נוְקּבָ ּּבְ ְּפִגימוָתא ְוכו, ִליִלית, ּחוְרָבא, ּ ּ ּ'.  

ִסדוָרא ָדא ְיה' ּ ִאיהו ו)א ורעיא מהימנא''ס( ָּמֵלא ְוִאיהו ּבְ ּ ּ ְתָרָאה' ה. ּו''ּ ת ה, ּבַ ְרּכַ ', ּּכֹוס ָמֵלא ּבִ
ְטָרא ִדיִמ ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאיהו ִדיָנאִּמּסִ ּיָנא וִמּסִ ּ ּ ּ ּ ִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת הוי, ּ שמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ה''ּׁשְ

ה ַי)ט ֶדה''ד ְידֹוָ'' ִהּנֵ ׂשָ ר ּבַ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ּד הֹוָיה ּבְ ְתַטח ַקֵמיה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ָ ְּוִאׁשְ ּ ָאה חוָלִקי . ּ ְּוָאַמר ַזּכָ
ֶעְזִרי)ומטרוניתא(ֹּוִניָתא ְדָמאֵרי ְּדַמְטר   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ ִאיְנהו ּבְ
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ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ָאְרָחא ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י ִחְזִקָיה, ִרּבִ י יֹוֵסי וִרּבִ י ְיהוָדה וִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ ּ ּ .
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִריתֹו ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹו)תהלים קיא(, ָּפַתח ַרּבִ ֶטֶרף ָנַתן . ר ְלעֹוָלם ּבְ

ִאין, ִליֵרָאיו ִּאֵלין ִאיּנון ַזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאיּנון ַדֲחֵלי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָכל ַמאן ְדָדִחיל ֵליה, ְּ ּ ּ ,
א י ְדֵביָתא ְדַמְלּכָ ִּאְתְקֵרי ֵמִאיְנׁשֵ ִתיב, ּ ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיָי)תהלים קיב(, ְּוָעֵליה ּכְ   .' ַאׁשְ

ָמה ִדְכִתיב. ַּמהו ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ֶּאָלא ּכְ ן ֶטֶרף )משלי לא(, ּ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ
ֵליְלָיא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְּלֵביָתה אֹוַרְייָתא ּבְ ר ָנׁש ְדָלֵעי ּבְ ְּדָכל ּבַ ַפְלגות , ּ ְּוָקם ּבְ
ָרֵאל ִאְת, ֵליְלָיא ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ אּּבְ יָתא ְלַמְלּכָ ף , ֲעַרת ְלַאְתְקָנא ּבֵ ּתַ ּתְ ַהאי ִאׁשְ
ֲהָדה א, ּּבַ י ַמְלּכָ יָתא, ְוַהאי ִאְקֵרי ִמּבֵ יקוֵני ּבֵ ל יֹוָמא ֵמִאיּנון ּתִ ְּוָיֲהִבין ֵליה ּכָ ּ ֲהָדא , ּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּתֵ ּהוא ִדְכִתיב ַוּתִ יָתה. ּ ל ִאינון ְד. ַמאן ּבֵ ּּכָ ְתֵפי ּ ּתַ ִמׁשְ
ֵליְלָיא ֲהָדה ּבְ יָתה, ּבַ ִּאְקרון ּבֵ יָתה, ּ ֵני ּבֵ ך ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו. ּּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ.  
ְּדִאיִהי ַנְטָלא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִעָלָאה, ֶטֶרף ַמָמׁש. ַּמהו ֶטֶרף  )משלי לא(ִּדְכִתיב , ּ

ִביא ַלְחָמה ְרָחק ּתָ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא אֹוַכח, ףּוַמאן ָזֵכי ְלַהאי ֶטֶר. ִּמּמֶ  )תהלים קיא(, ִּדְכִתיב, ּ
ִריתֹו ל . ִיְזּכֹור ְלעֹוָלם ּבְ ּכַ אֹוַרְייָתא)א דאשתדל''ס(ַּמאן ְדִאְסּתַ ֲהָדה ,  ּבְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ְּלִאׁשְ

ֵליְלָיא ִריך הוא, ְוָלא עֹוד. ּבְ א ּבְ ֶּאָלא ְדַצִדיק ַחד ִעָלָאה ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּהוא ְו, ּ
ֲהֵדיה ף ּבַ ּתַ ּתְ ָרֵאל, ִּאׁשְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְרַווְייהו ִלְכִניׁשְ ְּוָיְרִתין ּתַ יב, ּ ּ ַצִדיִקים )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ

  .ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר י ֲאִני ְיָי)ויקרא כא(, ּ יו ּכִ ַעּמָ א ֲחֵזי. ְּמַקְדׁשֹו' ּ ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ּבְ ל ּכָ, ּתָ

ַּמאן ְדַאִפיק ֶזַרע ְלַבָטָלה א, ּּ ִכיְנּתָ תהלים (ִּדְכִתיב , ְוִאְקֵרי ָרע, ָּלא ָזֵכי ְלֶמחֶמי ַאֵפי ׁשְ

ה ֹלא ְיגוְרך ָרע)ה ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ יֵדיה. ּ ַּהאי ַמאן ְדַאִפיק ֵליה ּבִ ּ אֹו , ּּ
ָרא ׁשְ ִאְנּתו ָאֳחָרא ְדָלא ּכַ ּּבְ יָמ. ּ ָראְוִאי ּתֵ ִאְנּתו ְדָלא ִמְתַעּבְ ּא ְדַאִפיק ֵליה ּבְ ּ ּ . ָהִכי ָנֵמי, ּּ

ָמה ְדַאָמָרן. ָלא ֶּאָלא ּכְ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ִמקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִיְבֵעי ּבַ ּ ָרא, ְּ ְּדַיְזִמין ֵליה ָמאָנא ְדַכׁשְ ּ ְּדָלא , ּ

ָמאָנא ְדָל, ַּיְפִגים ַזְרֵעיה ַּמאן ְדַאִפיק ַזְרָעא ּבְ ָראּּ ׁשְ ָּפִגים ֵליה ְלַזְרֵעיה, א ּכַ ּ ַווי , ּ
ְּלַמאן ְדָפִגים ַזְרֵעיה ך. ּ א ּכַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ְוַמה ּבִ ַגְווָנא , ּ א ּכְ ַכֲהָנא ְדָקִאים ְלַתּתָ ּּבְ

ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ִּדְלֵעיָלא ּבִ ּּ ה, ּ ָמה ְוַכּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
יו ַעּמָ יו, ּבְ ַעּמָ ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה ֶאת ֵאֶלה , ִּתיב ְלֵעיָלאְּדָהא ּכְ. ַּמהו ּבְ ַּאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ
ח יו, ֹלא ִיּקָ ַעּמָ יב ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ּבְ ּוְכּתִ ֵעי ֵליה. ּ ֶהם ִמּבָ יו, ּּבָ ַעּמָ ֶּאָלא ִמָלה . ַּמהו ּבְ ּ

יו ַעּמָ יו, ָּדא ְקָלָנא ּבְ ַעּמָ ְּפִגימו ּבְ ִתיב, ּ י ִאם ּבְ, ְּוַעל ָדא ּכְ הּכִ ח ִאּשָׁ יו ִיּקַ , ּתוָלה ֵמַעּמָ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ֵמַעָמיו ַוַדאי ּּכָֹלא ּכְ י ֲאִני ה, ּּ ַּמהו ְמַקְדׁשֹו, ְּמַקְדׁשֹו' ּכִ ֶּאָלא ֲאָנא . ּ
ּהוא ַההוא ָכל יֹוָמא, ּ ְּדִאיהו ְמַקֵדׁש ֵליה ּבְ ּ ּ ים ַזְרֵעיה, ּ ך ָלא ַיְפּגִ ּוְבִגין ּכַ ַכח , ְּ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

יה ְפִגימו ּּבֵ ַכח ' ּ ְדָהא ֲאִני ְיָי)א ובגין דא''ס(. ּּ ּתְ א ֵליה ְוִיׁשְ ֵעיָנא ְלַקְדׁשָ ְּמַקְדׁשֹו ַדֲאָנא ּבָ ּ ּ ּ
ֹכָלא א ּבְ ַּקִדיׁשָ א, ּ ׁש ַעל ְיָדא ְדַקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ א ִיׁשְ ְּדַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

  ב''ע'  צדף
א ֲחֵזי ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ׁש ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנאִיׁשְ) ב''ע' דף צ(ְּ ּמֵ א , ּּתַ ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ְּוִיׁשְ

א ׁשָ ּמְ ד ָאֵתי ְלׁשַ ׁש ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ְדִאיהו , ּכַ ּמֵ ּתַ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

א ׁש ַעל ְיֵדי ְדַדְכָיא, ַּקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ ֲהָנא ִיׁשְ ַדְכיוֵתיה, ּּכַ ָדׁש ּבְ ְּדִאְתּקַ ּ ּ . ֵליָוֵאי. ּאי ִאיהוּוַמ, ּ
ר ָנׁש  א ָאֳחָרא,  ָאֳחָרא)כהנא(ּבַ ׁש ַעל ְיֵדי ְדַקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ ִּיׁשְ ְכחון ּכָֹלא , ּ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
א ְקדוּשָׁ ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ׁשָ ּמְ ְּלׁשַ ְּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא . ּ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ

ִתיבְּד, ְּדָאֵתי ים ִלְהיֹות ִלי)ויקרא כ(, ָּעַלְייהו ּכְ ן .  ָוַאְבִדיל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ ָמה ְפִריׁשָ ּּכַ
ָרֵאל ִמּכָֹלא ה, ִּיׂשְ ְקדוּשָׁ ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ּשָׁ ּמְ ְּלׁשַ ְּ  )ויקרא כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

י ֲאִני ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם'  ְיָיְּוִהְתַקִדׁשְ
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָלה'  ַלְיָי)תהלים ג(, ּ ך ִבְרָכֶתך ּסֶ ַָהְיׁשוָעה ַעל ַעּמְ ָ ָהִכי . ַּהְיׁשוָעה' ַלְיָי. ּ

ֵניָנן ָרֵאל, ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ לו, ַּזּכָ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִאְתּגָ ּ ֲהַדְייהו, ּ ְלָייא ּבַ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ד . ּׁשְ ּכַ
ִּיְפקון לוָתאּ ָרֵאל ִמּגָ ּפוְרָקָנא ְלַמאן, ּ ִיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל אֹו ְלקוְדׁשָ ְּלִיׂשְ ְּ ֶּאָלא ָהא . ּ

ה ְקָרֵאי ַכּמָ ּאוְקמוָה ּבְ ַּהְיׁשוָעה ַוַדאי' ַלְיָי, ְוָהָכא, ּ ָלה. ֵאיָמַתי, ּ ך ִבְרָכֶתך ּסֶ ַָעל ַעּמְ ָ .
ּגַ ִריך הוא ַיׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָרֵאלְּ ִבְרָכאן ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּח ּבְ ְּלַאָפָקא לֹון ִמן , ּ

לוָתא ּוְלאֹוָטָבא ְלהו, ּּגָ ֵדין ַלְיָי, ּ ַּהְיׁשוָעה ַוַדאי' ּכְ ֵניָנן. ּ ִריך , ְּוַעל ָדא ּתָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
לוָתא ָרֵאל ִמן ּגָ הֹון ְדִיׂשְ ּהוא ֵייתוב ִעּמְ ּ ּ ב ְיָי )דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֱָאֹלֶהיך ' ְוׁשָ

בוְתך ְוִרֲחֶמך ֶָאת ׁשְ ָ ר ִיְהֶיה ּבֹו מום)ויקרא כא(. ּ ּ ִאיׁש ִמַזְרֲעך ְלדֹורֹוָתם ֲאׁשֶ ָ י ִיְצָחק . ּ ִרּבִ
ִגין ְדִאיהו ָפִגים, ָאַמר ּּבְ ּ ּוַמאן ְדִאיהו ָפִגים, ּ ּ ּ א, ּ קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ְוָהא . ָּלא ִאְתֲחֵזי ְלׁשַ

ּאוְקמוָה ַכח ָפִגיםְּדּבַ, ּ ּתְ ּר ָנׁש ְדִאׁשְ יה ְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵּלית ּבֵ ְּוַההוא ְפִגימו ַאְסִהיד , ּ ּּ
ֲהָנא, ָּעֵליה ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ִלים, ּכָ ְכָחא ׁשְ ּתַ ָּמאֵריה ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ ּ ַיִתיר , ּ
ְּוָהא אוְקמוָה, ִּמֹכָלא ּ.  

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

 ]נה בש253יום [סדר הלימוד ליום יז סיון 
ִקְסְטָרא ְדֵבי ָחמוי י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ִּרּבִ ִּזיְלָגא ִדְבִקְסִטיָרא , ְּוהוא ֲהָוה ָאַמר, ּ

ִכיַח ֵעיָטא ׁשְ ר ָנׁש, ַאְדָהִכי. ּבְ ָּפִגים ְמֵעיֵניה ַחד, ַאְעָבר ַחד ּבַ ַאל , ָּאַמר ָחמוי. ּ ִנׁשְ
ָּפִגים הוא, ָאַמר. ְלַהאי ֲהֵדיה, ָאַמר. ְוָלאו ְמֵהיָמָנא, ּ ַאל ּבַ ִאילו ֵליה. ִּנׁשְ ָּאתו ׁשְ ּ ּ .

ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ּטוְפָקא ַמאן הוא ּבְ ִליף, ָאַמר ֲעִתיָרא. ּ ֲהֵדיה ֲאָנא , ֲּאָבל ְדַיׁשְ ּּבַ
ְלהו ִּמּכֻ י ֶאְלָעָזר)בהדיה אנא מכלהו, ווי על דא, אבל דישליף, א עתירא''ס(. ּ ִמלֹוי ,  ָאַמר ִרּבִ ּּבְ

ּתְ יה, ַמעִאׁשְ ּבֵ ְּדָלאו ְמֵהיְמנוָתא ּגַ ּ ר ְמֵהיָמָנא הוא, ּ א ֲחֵזי. ְּוָלאו ּבַ ִריך , ּתָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב ּהוא ָאַמר ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ א ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדָהא ְקדוּשָׁ ּ ּ ְרָיא , ּ ָלא ׁשַ

ֲאַתר ָפִגים   .ּּבַ
ָדָבר ַהֶזהּ ְלתֹוָרה ְוִלְתעו)ישעיה ח(, ָּפַתח ְוָאַמר ָּדה ִאם ֹלא ֹיאְמרו ּכַ ּ ְלתֹוָרה . ּ

עוָדה, ַּמאן הוא ּתֹוָרה. ְּוִלְתעוָדה ּוַמאן הוא ּתְ ּ ב, ֶּאָלא ּתֹוָרה. ּ ְכּתָ ּבִ . ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
עוָדה ַעל ֶפה, ּּתְ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ֲאַתר ָפִגים. ּ ְרָיא ּבַ ַעל ֶפה ָלא ׁשַ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ה ְּדָהא ִמּתֹוָר, ּ

ֵני ב ִאְתּבְ ְכּתָ ּבִ ִלּמוָדי. ׁשֶ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ִתיב צֹור ּתְ ּּכְ עוָדה, ּ ָּדא ּתֹוָרה , ּצֹור ּתְ
ַעל ֶפה ּבְ ַצר ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּׁשֶ ן ִאּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ָרא ְדַחֵיי , ּ ר ִקׁשְ ּוִבְתעוָדה ִאְתְקׁשַ ּ ּ א ''נ(ּ

ּ ִדְלֵעיָלא)קשרא דמהימנותא   .ִּוי ּכָֹלא ַחדְלֶמֱה, ּ
ִביִלין ן אֹוְרִחין וׁשְ א ִאְתָפְרׁשָ ן ְלַתּתָ ּמָ ּוִמּתַ ְלהו , ּּ ָעְלִמין ּכֻ ין אֹוְרִחין ּבְ ן ִמְתָפְרׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּּ ּ

ים)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ּ.  
ָאן ֲאַתר, אֲּחִתיָמה ְדאֹוַרְייָת, ֲחתֹום ּתֹוָרה ב ּבְ ְכּתָ ּבִ ִלּמוָדי. ְּדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ִּאֵלין , ּּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְנִביֵאי מֹו ָיִכין ַוָיֶקם ֶאת )מלכים א ז(ּכְ ּ ַוָיֶקם ֶאת ָהַעּמוד ַהְיָמִני ַוִיְקָרא ׁשְ ּּ
מֹו ּבֹוַעז ָמאִלי ַוִיְקָרא ׁשְ ן ִאְתָפְרׁשָ. ָּהַעּמוד ַהּשְׂ ּמָ ּוִמּתַ , ן אֹוְרִחין ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵניּ

ִקיוָמא ְלגוָפא ְּוַקְייֵמי ִאֵלין ּבְ ּ ּ ית ְטִהיִרין, ּ  ׁשֹוָקיו )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלׁשִ
ׁש ִלימו. ַּעּמוֵדי ׁשֵ ׁשְ ְּוֹכָלא ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבִ ּ ה ְדֹכָלא, ּּ ְרָיא ְקדוּשָׁ ְּוָלא ׁשַ ּ ֶּאָלא , ּ

ִלימ ׁשְ ָדא, ּוּבִ ָראן ָדא ּבְ ד ִמְתַחּבְ ִלים, ּּכַ ּּכָֹלא הוא ׁשְ ּּכָֹלא הוא ַחד, ּ ָּלא ִאְתְפִגים , ּ
ֵלם. ֲאַתר ָרֵאל ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּכְ י ֶצֶדק )בראשית יד(ּכְ ּ וַמְלּכִ

ֵלם  ֵלם ֻסּכֹו)תהלים עו(ְֶמֶלך ׁשָ   . ַוְיִהי ְבׁשָ

  א''א ע'' צדף
ְרָיא ּכָֹלא ך ָלא ׁשַ ּוְבִגין ּכַ ְ ִלים, ּ ֲאַתר ׁשְ ר ּבֹו מום . ֶּאָלא ּבַ ְּוַעל ָדא ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ

ָנא ְדֵביה מוָמא ָלא ִיְתְקִריב. ֹלא ִיְקָרב ַגְווָנא ָדא ָקְרּבְ ּּכְ ּ ּ י ֹלא . ַמאי ַטְעָמא. ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ
יָמא ָהא קוְד. ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם ִביָראְּוִאי ּתֵ ֲאַתר ּתְ אֵרי ֶאָלא ּבַ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ּׁשָ ּ ְ ,



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ִביָרא ָמאָנא ּתְ יב, ּבְ ַפל רוַח)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ יר הוא . ּ ִלים ַיּתִ ַּהאי ֲאַתר ׁשְ
ֵרי ָע)ואת דכא ושפל רוח) ישעיה נז(, דכתיב(, ִּמּכָֹלא ְרֵמיה ְלִמׁשְ ִגין ְדָמִאיך ּגַ ּ ּבְ אוָתא ְּ ֵּליה ּגָ ּ
ְּדֹכָלא אוָתא ִעָלָאה, ּ ּּגָ ִלים, ּ ִתיב. ְּוָדא הוא ׁשְ ִּעִור ) א''א ע''דף צ(וֶאת , ֲאָבל ָלא ּכְ

רוַע בור ְוָחרום ְוׂשָ ְּוׁשָ ּ ַפל רוַח. ּ א וׁשְ ֶּאָלא ְוֶאת ַדּכָ ּ ּ ְרֵמיה, ּ ַּמאן ְדָמִאיך ּגַ א , ְּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָזִקיף ֵליה ּּבְ ּ ְ.  

יֵנ ךּוְבּגִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְי ּכַ א ּכְ ֲהָנא ְדָקִאים ְלַתּתָ ּּכַ ּ יר , ּ ִלים ַיּתִ ֵעי ְלֶמֱהִוי ׁשְ ּבָ
ְּוַעל ָדא ַאְזַהר ְלהו ְלַכֲהֵני, ְּוָלא ִיְתֲחֵזי ָפִגים, ִּמּכָֹלא יב ִאיׁש ִמַזְרֲעך ְלדֹורֹוָתם , ּ ִָדְכּתִ ּ ּ

ר ִיְהֶיה בֹו מום   .ֲּאׁשֶ
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר יׁשון ִעִור ִלְזּבֹוַח ֵאין ָרע)מלאכי א(, ּ ּ ְוִכי ַתּגִ ַח ְוחֹוֶלה , ּ יׁשו ִפּסֵ ְּוִכי ַתּגִ

ִריך הוא ָאַמר ֵאין ָרע, ֵאין ָרע א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ֶּאָלא סֹוֵפיה ִדְקָרא . ִּאי ָהִכי טֹוב הוא, ְּ ּ ּ
ֲהֵני, אֹוַכח ִאיּנון יֹוִמין ֲהוֹו ְמָמָנן ּכַ ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ָמאֵרי ְדמוִמיןּ ָחא, ּ י ַמְדּבְ ּבֵ , ַעל ּגַ

א א ַעל ַמְקְדׁשָ ׁשָ ּמְ ּוְלׁשַ ִריך הוא ָדא, ּ א ּבְ ְּוַאְמֵרי ַמאי ִאְכַפת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ . אֹו ָאֳחָרא, ּ
ְּוִאיּנון ֲהוֹו ְדַאְמֵרי ֵאין ָרע ִריך הוא ָאִתיב ְלהֹון ַהִהיא ִמָלה ַדֲהוֹו ַאְמ. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ . ֵריְ

ד ְמָקְרֵבי ָמאֵרי ְדמוִמין ַעל פוְלָחִני ֵאין ָרע: ָאַמר ָרֵאל ַאּתון ַאְמֵרי ּכַ ִּיׂשְ ּ ּ ַּמאי ִאְכַפת , ּּ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ.  

ִתיב ּסֹוֵפיה ִדְקָרא ַמה ּכְ א ָפֶניך, ּ ַָהְקִריֵבהו ָנא ְלֶפָחְתך ֲהִיְרְצך אֹו ֲהִיּשָׂ ָ ָ ר ָנׁש . ּ ּבַ
ְי א, ּיכוִמּנַ לוֵמי ְלַמְלּכָ ִעיתו ְלׁשַ ִּאי ּבָ יה דֹורֹוָנא, ּ ּוְלָקְרָבא ַקּמֵ ּ ְדִרין ֵליה , ּ ַּאּתון ְמׁשַ ּ

ְפִגיָמא ַההוא דֹורֹוָנא. אֹו ָלא, ּבִ א ָפֶניך ּבְ ֲּהִיְרְצך אֹו ֲהִיּשָׂ ּ ָ ן ְדַאּתון , ָ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ
ר ָנׁש ָפִגים  א ִאְתְמַסר, ְּלָקְרָבא דֹורֹוָנאְּמָקְרִבין ָקַמאי ּבַ ָּהא דֹורֹוָנא ִדְלכֹון ְלַכְלּבָ ּ ,

ר ָנׁש ְדִאיהו ָפִגים ְּדַוַדאי ּבַ ּ ּ ּ ָּפִגים הוא ִמּכָֹלא, ּ ּ ָּפִגים הוא ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְּוַעל ָדא ָכל . ּ
ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב   .ִּאיׁש ֲאׁשֶ

י יֹוֵסי ִר, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָרֵאלַּזּמִ ְלָמא ְלהו ְלִיׂשְ ּיך הוא ְלַאׁשְ ּ ָחא , ְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
ֹכָלא ֵליִמין ּבְ ַלל, ּׁשְ הֹון ָמאֵרי ְדמוִמין ּכְ ְּדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ּקוָנא ְדָעְלָמא, ּ ִגין ִדיהֹון ּתִ ּּבְ ּ ּ ,

ּקוָנא ְדגוָפא ר ָנׁש ְדִאיּנון ּתִ א ְדּבַ ִאֵלין ָמאֵני וְלבוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ  )איוב לח(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּ
מֹו ְלבוׁש בו ּכְ ּוִיְתַיּצְ א ֲחֵזי)א''א ד''ס(. ּ ֲערון ֵמַעְפָרא,  ּתָ ד ִיּתְ ָמה ְדָעאלו, ּּכַ ּּכְ ָהִכי , ּ

ְּיקומון ָּעאלו ִחְגִרין ְוסוִמין. ִּחְגִרין אֹו סוִמין, ּ א, ּ ַההוא ְלבוׁשָ ְּיקומון ּבְ ּ ּ ְּדָלא ֵייְמרון , ּ ּ
ְּדָאֳחָרא הוא ְדִא ּ ַערּ ִריך הוא ֵייֵסי לֹון, ּוְלָבַתר. ּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵליִמין , ְּ ְכחון ׁשְ ּתַ ְּוִיׁשְ

יה ֹכָלא, ַּקּמֵ ִלים ּבְ ּוְכֵדין ְיֵהא ָעְלָמא ׁשְ ֵדין , ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ ֶאָחד ' ּ ּבַ
מֹו ֶאָחד י ִיָוֵל)ב''ויקרא כ(. ּוׁשְ ב אֹו ֵעז ּכִ ַחת ִאּמֹו ּ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ְבַעת ָיִמים ּתַ ד ְוָהָיה ׁשִ

י יֹוֵסי ָפַתח. 'ְוגֹו ה ָאָדם וְבֵהָמה )תהלים לו(, ִּרּבִ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ּ ִצְדָקְתך ּכְ ָ ָּ
יַע ְיָי יה. 'ּתֹוׁשִ ָלא ּבֵ ּכְ א ֲחֵזי, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א : ֶצֶדק, ֲאָבל ּתָ ְתָרא ַקִדיׁשָ ּכִ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ַהְרֵרי ֵאל. ָּלָאהִע ין: ּכְ ִאיּנון טוִרין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּכְ ּ ְּדִאְקרון טוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ּּ ּ ּ ּ ּ .
הו ְלֵעיָלא ָרא ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַקּשְׁ ּּ ּ קוָלא ֲחָדא ְלֹכָלא, ּ ּשִׁ ל ִדיָנָהא ּבְ ּּכָ ּ ּ ,

ַההוא ִדיָנא ַרֲחֵמי ְּדֵלית ּבְ ּ ה. ּ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ ָפט ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ּ ִּמׁשְ ּ א , ּ ָנִחית ְלַתּתָ
ָנא ָעְלִמין א ְלַתּקְ ְּלַההוא ַדְרּגָ ָמא ָעְלָמא, ְּוָחֵייס ַעל ּכָֹלא, ּ ַרֲחֵמי ְלַבּסְ   .ְּוָעִביד ִדיָנא ּבְ

ּוְבִגין ְדִאיהו ַרֲחֵמי ּ יַע ְיָי, ּ קוָלא ֲחָדאְּלֹכָלא . 'ָּאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּשִׁ , ָּאָדם וְבֵהָמה. ּּבְ
ָּהא אוְקמוָה ַּמאן ְדהוא ָאָדם, ּ ֵהָמה, ּ ּבְ ִוי ְלַגְרֵמיה ּכַ ְּוׁשַ ְוִדין , ִּדין ָאָדם: ָּאָדם וְבֵהָמה. ּ

ֵהָמה ל ָזָכר)בראשית יז(: ָאָדם. ַּחד הוא, ּבְ ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ֵהָמה. ּ וֶבן ׁשְ ְוָהָיה : ּבְ
ְב ה ַלְיָיׁשִ ן ִאּשֶׁ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ַחת ִאּמֹו וִמיֹום ַהּשְׁ ִגין ִדיָעַבר ', ַּעת ָיִמים ּתַ ּּבְ

ת ַחד ּבָ ּ אוְקמוָה)ג''הקדמה י(ְוָהא , ָּעַלְייהו ׁשַ ּ.  

  ב''א ע'' צדף
י ִחָייא ָפַתח  ִּרּבִ ַצְעְדך ִמּשְׂ'  ְיָי)שופטים ה(ּ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ ה ָּ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ

ַמִים ָנָטפו ם ׁשָ א ֲחֵזי. ּּגַ ָעְלָמא ֵדין, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ,
הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ִקין ּבֵ ְּוִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ין, ּ ְּוִאְקרון ַקִדיׁשִ . ַעם ָקדֹוׁש, ּ

א ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁשְוֵכן  ַּעד ְדָסִליק לֹון ְלַדְרּגָ יב, ּּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
בוָאֹתה ית ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ֵּראׁשִ יה , ּּכְ ִקין ּבֵ ַמְנָיא יֹוִמין ִמְתַדּבְ ָרֵאל ִמּתְ ְּדָהא ִיׂשְ ּ ּ

ֵמיה ׁשְ ֵמיה, ּּבִ ׁשְ יִמין ּבִ ּוְרׁשִ ּּנון ִדיֵליהְוִאי, ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ך )שמואל ב ז(, ּּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ּ
ָאֶרץ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ יה. ּכְ ִקין ּבֵ ְּוַעְמִמין ָלא ִמְתַדּבְ ִניּמוֵסיה, ּ ְּוָלא ָאְזִלין ּבְ ּ ,

ְייהו א ַאְעִדיאו ִמּנַ יָמא ַקִדיׁשָ ּוְרׁשִ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון ִמְת) ב''א ע''דף צ(ַעד , ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ּ ָקן ּבְ ַּדּבְ
א ְּדָלאו ַקִדיׁשָ ּ.  

ָרֵאל, ְוָתא ֲחֵזי ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ה , ְּ ין ּבָ ַּזּמִ
ו ָלא אֹוַרְייָתא, ָאַמר לֹון, ִלְבֵני ֵעׂשָ ָעאן ַאּתון ְלַקּבְ ֲעָתא ִאְתְרִגיַזת. ּּבָ ַהִהיא ׁשַ  ּבְ

א ה, ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּוָבַעאת ְלַאֲעָלא ְלנוְקּבָ ּ יה. ּ ָמאֵרי , ָּאְמָרה ַקּמֵ
ַּפְסִטיָרא ְדֶחְדָוה , ְּדָעְלָמא ֵרי ָעְלָמא)א דעלמא''ס(ּ ִנין ַעד ָלא ִאְתּבְ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ,  ּתְ

יה  ִקיוָמך ָעֵרִל)א אזדמן קמי''נ( )א קליטנא גו''נ(ַּקְלִטיָנא ַקּמֵ יָמן ּבְ ְין ְדָלא ְרׁשִ ּ ּּ.  
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּּכוְרְסָייא ּכוְרְסָייא, ְּ ָווַתְייהו, ּ ֵּייְבדון ֶאֶלף אוִמין ּכְ ּ ּ ,

ְייהו ְּוַקָייָמא ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִיְזְדַמן ַקּמַ ּ ּ ַצְעְדך ' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָי, ּ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ ָּ
הִמ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת . ּשְׂ ַּוַדאי ּבְ  )בגין דאיהו קיימא קדישא(ּ

א יה ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּּ ַזר. ּ ּוַמאן ְדָיִליף אֹוַרְייָתא ְלַמאן ְדָלא ִאְתּגְ ּ ּ ,
ְתֵרי ַקְייֵמי ר ּבִ ּקֵ ַקָי, ְמׁשַ ר ּבְ ּקֵ ַקָייָמא ְדַצִדיק וְכֶנֶסת , ּיָמא ְדאֹוַרְייָתאְמׁשַ ר ּבְ ּקֵ ּוְמׁשַ ּ ּ ּ

ָרֵאל   .ְוָלא ְלָאֳחָרא, ְּדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ֲאַתר ִאְתְייִהיַבת. ִיׂשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

א ָאַמר י ַאּבָ י ִעָלֵאי, ִרּבִ ְתַלת דוְכּתֵ ר ּבִ ּקֵ ְּמׁשַ ּ ּתֹוָרה, ּ ר ּבַ ּקֵ ִביִאים, ְמׁשַ ּנְ ר ּבַ ּקֵ , ְמׁשַ
ר ּקֵ תוִביםְמׁשַ ּכְ ּתֹוָרה. ּ ּבַ ר ּבַ ּקֵ יב, ְמׁשַ ר . ' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ ּקֵ ְמׁשַ

יב ְנִביִאים ִדְכּתִ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(, ּּבַ ּ ְוָכל ּבָ ִּאיּנון ִלּמוֵדי ְיָי. 'ְ , ְוָלא ָאֳחָרא', ּ
ִלּמוָדי)ישעיה ח(ּוְכִתיב  תוִבים. ְוָלא ָאֳחָרא, ּּנוןִאי, ּ ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ּכְ ר ּבַ ּקֵ יב, ְּמׁשַ , ִּדְכּתִ

ָרֵאל)תהלים עח( ִיׂשְ ם ּבְ ַיֲעֹקב ְותֹוָרה ׂשָ ּ ַוָיֶקם ֵעדות ּבְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו )תהלים קמ(ּוְכִתיב , ּ ּ ְ

ֶמך ָרֵאל. ַּמאן ַצִדיִקים. ִָלׁשְ ָּדא ַצִדיק וְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ַז. ּ ְּדַמאן ְדָלא ִאְתּגְ ְוָלא ָעאל , רּ
ִקיוָמא ִדְלהֹון ּּבְ ּ א, ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ָּלא יֹודון ִלׁשְ ּ יָון . ְּדִהיא אֹוַרְייָתא, ּ י ִחָייא ּכֵ ָּאַמר ִרּבִ

ִריך הוא ַעל טוָרא ְדִסיַני א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ִכיַבת , ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ׁשְ
ַנְייָחא, ַאְרָעא ָקָטה)שם עו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָתַבת ּבְ   . ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדִאְתְייִליד ָלא ִאְתָמָנא ָעֵליה ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּבַ ּ ּ ַזר, ּ יָון . ַּעד ְדִאְתּגְ ּכֵ
ַזר ַער ָעֵליה , ְּדִאְתּגְ ָערוָתא ְדרוָחא ִדְלֵעיָלא)רוחא(ִּאּתְ ּ ִאּתְ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתאָזֵכי ְלִאְתַעּסְ. ּ , ָקא ּבְ

יר ָערוָתא ַיּתִ ַער ָעֵליה ִאּתְ ִּאּתְ ָּזֵכי ְוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ּ ָערוָתא , ּ ַער ָעֵליה ִאּתְ ִּאּתְ ּ
יר ִנין, ָזֵכי ְוִאְתְנִסיב. ַיּתִ א, ָזֵכי ְואֹוִליד ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּואֹוִליף לֹון אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ָהא , ּ

ֵדין הוא ָאָד ִליםּּכְ ֹכָלא. ם ׁשְ ִלים ּבְ   .ּׁשְ
ֵהָמה ְדִאְתְיִליַדת ֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת, ֲּאָבל ּבְ ַהִהיא ׁשַ ַּההוא ֵחיָלא ְדִאית ָלה , ּּבְ ּ ּ

סֹוָפה ֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת, ּּבְ ַהִהיא ׁשַ ִּאית ָלה ּבְ ִתיב. ְּוִאְתָמָנא ָעֵליה, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ׁשֹור , ּ
ב אֹו ֵעז ּכִ ַמר, ֵעֶגל אֹו ָטֶלה. ּי ִיָוֵלדאֹו ֶכׂשֶ ִדי ָלא ִאּתְ ִעיר אֹו ּגְ ֶּאָלא ׁשֹור אֹו , אֹו ׂשָ

ב אֹו ֵעז ַּההוא ְדִאית ֵליה ְלסֹוָפא, ֶכׂשֶ ּ ֲעָתא ְדִאְתְייִליד, ּ ׁשַ ִּאית ֵליה ּבְ ּ.  
ַחת ִאּמֹו ְבַעת ָיִמים ּתַ יה ַההוא ֵחיָלא ְוִא, ְוָהָיה ׁשִ ָבא ּבֵ ִגין ְלִאְתַיּשְׁ ּּבְ יהּ ְּתַקָיים ּבֵ ּ .

יה ה ִיְתַקָיים ּבֵ ּוְבּמַ ת ַחד. ּּ ּבָ ֵרי ָעֵליה ׁשַ ד ִיׁשְ ועוד דאתייבש (. ָּלא ִיְתְקָיים, ְוִאי ָלא, ּּכַ

יה ַההוא ֵחיָלא)מזוהמא דאמיה ּ וְלָבַתר ְדִיְתְקָיים ּבֵ ּ ּ ה ַלְיָי, ּּ ן ִאּשֶׁ ִתיב ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ', ּכְ
ת ַח ּבָ ִקיוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ר ָעֵליה, דּ ְּדַאְעּבָ ּ.  

ת ַחד, ּוַבר ָנׁש ּבָ ִקיוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ָערוָתא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ יה ִאּתְ ִּאְתַקָיים ּבֵ ּ ּ ְוֵחיָלא , ּ
ִּדיֵליה ַזר. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ָערוָתא ְדרוָחא ִעָלָאה, ּּבָ ַער ָעֵליה ִאּתְ ִּאּתְ ּ ּ ּ ר , ּ ָרֵאל ַאְעּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ
א, ּ ֵליהְוָחָמאת, ָּעֵליה יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ְרָיא ָעֵליה רוָחא ְדַההוא , ְּוַאְתֲעַרת ָעֵליה, ּּבִ ְּוׁשַ ּ ּ ּ

א ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּעְלָמא ַקִדיׁשָ ָדָמִיך )יחזקאל טז(, ּּכְ ְ ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ְ

ָדַמִיך. 'ְוגֹו ְתֵרי: ְּבְ   .ּבִ
יָמא ְצָרִיםָהָתם ּכַ, ְוִאי ּתֵ ָרֵאל ִמּמִ יַנְייהו ָדם ֶפַסח ְוָדם ִמיָלה, ּד ָנְפקו ִיׂשְ ִכיַח ּבֵ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ,

ָדַמִיך ַחִיי ִתיב ּבְ ֵדין ּכְ ָדַמִיך, ְּכְ ֵרין. ְָהָכא ַמאי ּבְ ַחד . ְּוַחד ִדְפִריָעה, ַּחד ְדִמיָלה, ֶּאָלא ּתְ
ִּדְגִזירו ָרֵאל, ּ ֵרין ָדִמין ְדַבר . ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלםּבְ, ְּוַחד ִדְפִריָעה. ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ

ִקיוָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִגיַנְייהו ּבְ ָּנׁש ָקִאים ּבְ ּ ּ ָדַמִיך ַחִיי, ּּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ּ.  
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ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

  א''ב ע'' צדף
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ , ִליֵרָאיו' ְיָיסֹוד . ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ִרּבִ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ָּדא ּכְ ִקׁשוָרא ) א''ב ע''דף צ(, ּ ּּבְ

  .ָחָדא
ַלת ַאְתָוון, ד''יֹו ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ּתְ ּׁשְ ּ יָתא ְדֹכָלא' י. ּ ֵּראׁשִ ִּעָלָאה ְדֹכָלא' י. ּ ו ''ָוא. ּּ

ֵלימו, ֶאְמָצִעיָתא ר ְלָכל רוִחין. ָּתא ְדָכל ִסְטִריןּׁשְ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ַּמְעּבַ יה ּתַ ּּבֵ ּ .
א, ת''ָּדֶל ְנּתָ ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּגִ ֵליָמא ְדֹכָלא, ָּאת ָדא ְזֵעיָרא. ּ ּׁשְ ּ.  

ָּאת ָדא ְסִתיָמא ְדָכל ִסְטִרין ד ָנִפיק. ּ א ִעם ֵחילֹוי, ּכַ ַמְלּכָ ב . ָנִפיק ּכְ  )א יתיב''נ(ּתָ
ְלחֹודֹוי' י, ָבַתרְל ים ִמָלה, ּבִ יה ַאְסּתִ ּּבֵ יה ָנִפיק, ּ ָּסִגיר וָפַתח, ּּבֵ   .)א נגיד ונפיק ופתח''נ(. ּ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא)א דא''נ(א ''ֵה ּ ׁשְ ּ א, ּ ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ַמר. ּ ' א. ָהא ְיִדיָעא', ה, ְוָהא ִאּתְ
ִלימו ִדְתַלת ַאְתָוון, ד''ּהוא יֹו ּׁשְ ְּדִאיּנו, ּ אּ ֵריׁשָ ו '' ביה)ד והא אוקמוה''א ביו''ס(ִּדְסִתיִמין , ן ּבְ

ּ ְוָהא אוְקמוָה )הא' א דא''ס(' על גבי א ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה הוא, )והא אוקמוה' בי(ּ ּ ִלימו , ּ ּׁשְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִלימו ְדֵעיָלא , ּ ּהוא ׁשְ ּ ּ ך. )ותתא(ּ ִגין ּכַ ִזְמָנא ּבְ', א ָנִטיל א''ְלִזְמִנין ֵה, ְּבְ

ִעְטרֹוי ְּדִהיא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי א, ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ל ָאת ְוָאת ִדׁשְ ּּכָ ָמא, ּ ִלימו ְדָכל ׁשְ יה ׁשְ ִּאְתֲחֵזי ּבֵ ּ ד ָהא ''יֹו. ּ

ִלימו ְדֹכָלא ַמר ׁשְ ִּאּתְ ּ ָאֶלף' ה. ּ ב ְדָלאו ִאיהו ּבְ ִלימו ְדֹכָלא ְוַאף ַעל ּגַ ּׁשְ ּ ּ ְלחֹודֹוי' ה, ּּ , ּבִ
ִדיוְקָנא ָה ַמר ּבְ ּא ִאּתְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. )'דא ה( )א איהו''ס(י '' ה)'הוא וכו' א דא א''ס(ּ ּהוא ׁשְ ּ ּ ּ .
יר)ה''ו. שלימו הוא דכלא, בין בסטרא אחרא, בין בסטרא דא' א ו''ו ה''וא( ִלימו ַיּתִ ּ הוא ׁשְ ְּלַאְעְטָרא , ּ

ְּלֹכָלא ָהא ְדֹכָלא ַחד ֲערו ּבֵ, ּּ ּיה ַחְבַרָייאְּוָהא ַאּתְ ּ.  
א ֲחֵזי ְבַעת ָיִמים ְוגֹו, ּתָ  )א''ד ה''א יו''ו ה''א וא''נ(א ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו. 'ְוָהָיה ׁשִ

ִליפו ַאְתָוון  ַחד', ה' ו. )והיה(ִּאְתּגְ ִלילו ּבְ ְבַעת יֹוִמין ִאְתּכְ ְבַעת יֹוִמין', ה' י. ָּהא ׁשִ ' י. ׁשִ
ָלָלא ְדֹכָלא, ַחד ּּכְ ִנין, ַלתּתְ' ה. ּ ִליָלן, ּוְבָרא ַחד. ִּהיא וְתֵרין ּבְ יה ּכְ ֵרין ֲאָבָהן ּבֵ ָהא , ּּתְ

יָתא  א ַחד. )חמשא(ׁשִ א נוְקּבָ ַרּתָ ְבַעה , ּּבְ ַמע ְדה, )שיתא(ָהא ׁשִ ּתְ ָלָלא ' ִּאׁשְ ִּעָלָאה ּכְ
יָתא ְבָעה''י. ְּדׁשִ יב. ה ָהא ׁשִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ְבַעת ָיִמים)מלכים א ח(, ּ ְבַעת ָיִמים  ׁשִ  ְוׁשִ

ר יֹום ָעה ָעׂשָ   .ַאְרּבָ
ַחת ִאּמֹו ְבַעת ָיִמים ּתַ ַחת ִאּמֹו. ְוָהָיה ׁשִ ְבַעת ָיִמים, ּתַ ִּאְתַעָטרו ׁשִ יב, ּ דברי (, ִּדְכּתִ

בוָרה ְוגֹו' ָ ְלך ְיָי)הימים א כט דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ א. 'ּּ ְבַעת ָיִמים ְלַתּתָ ִליָקָרא , ְּוַעל ָדא ׁשִ
א. ּא ִעָלָאהְּדִאיּמָ ַחת ִאּמֹו ְלַתּתָ יב. ּתַ ת )שמואל א ב(, ִּדְכּתִ ְבָעה ְוַרּבַ  ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ׁשִ

ִנים ֻאְמָלָלה יָתא. ּבָ ָרא ְדָכל ּבֵ ְבָעה, ִּעּקָ ְבַעת יֹוִמין ְדַחג ַהּסוּכֹות, ָיְלָדה ׁשִ ִּאֵלין ׁשִ ּ ּ .
ִנים ֻאְמָלָלה ת ּבָ ִנין ְד, ְוַרּבַ ִּאֵלין ָקְרּבְ ָכל יֹוָמא ִמן ִמְנָייָנא, ָחגּ ין ּבְ   .ְּדַנְחּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִאֵלין ַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּוּתָ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ ין ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ , ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ּכְ
ם אֹוִריְדך )עובדיה א(ָאֵמר  ך ִמּשָׁ ים ִקּנֶ ין ּכָֹכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ָ ִאם ּתַ ָ . 'ְנֻאם ְיָיּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ָרֵאל ַסְלִקין ִמּתַ ְּוִיׂשְ יב, ּ ֲעַפר ָהָאֶרץ)בראשית כח(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב , ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ
ַמִים)בראשית כו( ֹכְכֵבי ַהּשָׁ יִתי ֶאת ַזְרֲעך ּכְ ּוְלָבַתר ַסְלִקין ַעל ּכָֹלא, ָ ְוִהְרּבֵ ּ ָקן , ּ ּוִמְתַדּבְ ּ

ֲאַתר ִעָלָאה ַע יב, ּל ּכָֹלאּּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה)דברים ד(, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱאֹלֵהיֶכם ' ּ ְוַאּתֶ
נֹו)ויקרא כב(. 'ְוגֹו ה אֹותֹו ְוֶאת ּבְ י יֹוֵסי.  ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ ַתְרּגומֹו ָלה ְוִלְבָרה, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ּ ּ .

ָרה א ְלִמְנַדע ּבְ ְּדִעָקָרא ְדִאיּמָ ּ ּ ְתָרה, ּ ַתר ֲאבוָהְו, ְּוָאִזיל ּבַ ַוֲאָנן ָלא ַיְדֵעיָנן , ָּלא ָאִזיל ּבָ
יֹום ֶאָחד. ַּמאן הוא ֲחטו ּבְ   .ֹּלא ִתׁשְ

י ְיהוָדה ום ַעְגַמת ֶנֶפׁש ִדְבִעיָרא. ַמאי ַטְעָמא, ָּאַמר ִרּבִ יָמא ִמּשׁ ִּאי ּתֵ ֵּניכוס , ּ
ֵביָתא ַחד ֵביָתא ָאֳחָרא, ְלַהאי ּבְ א. ּוְלַהאי ּבְ ּתָ , ָּאַמר ֵליה. ּוְלַהאי ְלָבַתר, אֹו ְלַהאי ַהׁשְ
ֵרי ׁש, ְוָלאו ָהֵכי, ִּאית ַמאן ְדׁשָ יֹום ֶאָחד ַמּמָ   .ֶּאָלא ּבְ

ֲעִנית ַלֲחלֹום ֵניָנן ָיָפה ּתַ א ֲחֵזי ּתָ עֹוֶרת, ּתָ ֵאׁש ַלּנְ ַההוא יֹוָמא . ּכְ ָרא ְדַתֲעִניָתא ּבְ ְּוִעּקָ ּ
ׁש יֹוָמא ָאֳחָרא, ַמּמָ א.ַמאי ַטֲעָמא. ְוָלאו ּבְ ִגין ְדֵלית ְלך יֹום ְלַתּתָ ָ ּבְ ְלָטא , ּ ְּדָלא ׁשַ

יה יֹוָמא ָאֳחָרא ִעָלָאה ּּבֵ ַתֲעִניָתא ְדֶחְלָמא. ּ אֵרי ּבְ ְּוַכד ִאיהו ׁשָ ּאֹוִליְפָנא ְדַההוא יֹוָמא , ּ ּ
ֵזָרה, ָלא ִאְתָעֵדי ַטל ַההוא ּגְ ַּעד ְדִאְתּבְ ְּוִאי ָדֵחי ֵליה ְליֹוָמא ָאֳחָרא. ּ ְלָטָנא ָּהא ׁשו, ּ

ְּדיֹוָמא ָאֳחָרא הוא יֹוָמא ָאֳחָרא ְדַחְבֵריה, ּ ְּוָלא ָעאל יֹוָמא ּבְ ְווָנא. ּ ַהאי ּגַ ְֵלית ָלך , ּכְ

ּיֹום ְדָלא ִאְתָמָנא ָעֵליה יֹוָמא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ּ ּ ָרא. ּ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יד , ּוָבֵעי ּבַ ְּדָלא ַיְעּבִ
ַההוא יֹוָמא ְּפִגימו ּבְ ּ ָאר יֹוִמין ָאֳחָרִניןְוָלא ִי, ּ י ׁשְ   .ְּתְפִגים ַקּמֵ

  ב''ב ע'' צדף
ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא, ְוָתֵניָנן א ִאּתְ עֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָעִביד עֹוָבָדא . ּ ִאי ּבַ

ְדָקא  א ּכִ ְדָקא ֵיאֹות ְלֵעיָלא, ֵיאֹות) ב''ב ע''דף צ(ְלַתּתָ ַער ֵחיָלא ּכִ ר, ָּהִכי ִאּתְ  ָנׁש ָעִביד ּבַ
ָעְלָמא ַער ֶחֶסד ְלֵעיָלא, ֶחֶסד ּבְ ַההוא יֹוָמא, ִּאּתְ אִרי ּבְ ִגיֵניה, ְּוׁשָ יה ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ְוִאי . ּ

א ר ָנׁש ְלַרֲחֵמי ְלַתּתָ ר ּבַ ַער ַרֲחֵמי ַעל ַההוא יֹוָמא, ִּאְתַדּבֵ ַרֲחֵמי , ִּאּתְ ְּוִאְתַעָטר ּבְ
ִגיֵניה ּוְכֵדין ַההוא יֹוָמא ָק. ּּבְ ִגיֵניהּ ִּאים ָעֵליה ְלֶמֱהִוי ֲאפֹוְטרֹוָפא ּבְ ּּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְּ.  
ַגְווָנא ָדא ִהפוָכא ְדָדא, ּּכְ ּּבְ ּ ר ָנׁש עֹוָבָדא ְדַאְכָזִרי)ועל כלא(. ּ ָהִכי , ּ ִאי ָעִביד ּבַ

ַההוא יֹוָמא ַער ּבְ ּוָפִגים ֵליה, ִּאּתְ ּוְלָבַתר ָקִאים ָעֵליה ְל, ּ יָצָאה ֵליה ּ ַּאְכָזִרי ְלׁשֵ
ַהִהיא ִמָדה ְדַבר ָנׁש מֹוֵדד. ֵמָעְלָמא ּּבְ ה מֹוְדִדין ֵליה, ּ ּּבָ ּ.  
ָנן ְייהו, ּתְ ע ִמּנַ ָרֵאל ַאְכָזִריות ִאְתְמּנַ ְּדִיׂשְ ּ ין, ּ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ יה , ִמּכָ ְּוָלא ִיְתֲחזון ִמּנֵ ּ

ָעְלָמא ה ָמאֵרי ְדַעְי. עֹוָבָדא ּבְ ּמָ ְּדָהא ּכַ ַההוא עֹוָבָדאּ ּיִנין ַקְייִמין ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ,



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

א ָרא ְלַתּתָ ָאה ַמאן ְדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְדַכׁשְ ַּזּכָ ֹכָלא, ּ ְלָייא ִמְלָתא ּבְ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
ָעָרא ִמָלה ָאֳחָרא   .ְּלִאּתְ
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ י ֵיׁש ׁשֶ)בראשית מב(, ִּרּבִ ִמְצָרִים ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ַהאי ְקָרא ָרָזא , ֶבר ּבְ
יה ְּדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ יה, ְּוִאית ָלן ְלִאְסּתַ ְּדָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ּ יה , ּ ְּוָלאו ֵריׁשֵ

  .ֵּסיֵפיה
א ֲחֵזי ַכְפָנא, ֶּאָלא ּתָ ֵעי ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ  ָלא ָיִהיב, ְּ

ִּמָלה ָדא ְלַיָדא ְדָכרֹוָזא ּ ל ִדיִנין ָאֳחָרִנין ְדָעְלָמא, ּ ְּדָהא ּכָ ּ ִריז ָעלֹוִהי ַעד ָלא , ּ רֹוָזא ּכָ ּכָ
ִריך הוא ַאְכִריז , ְּוִדיָנא ָדא ָלא ִאְתְייִהיב ְלָכרֹוָזא, ֵּייתון ְלָעְלָמא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ
י ָקָרא ְיָי)כים ב חמל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּעֵליה ְוָקאִרי ֲעָתא . ָלָרֵעב'  ּכִ ֵמַהִהיא ׁשַ

ָדן ַעל ָעְלָמא ְמָמָנן ָאֳחָרִנין ְפִקידו ְדָרָעב, ִּאְתַפּקְ ּּבִ   .)דתרעין(. ּ
ְבָעא ְּוָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדִאית ֵליה ׂשַ ּ ְבָעא, ּ ַגְרֵמיה ׂשַ ְּדָהא ַאְחֵזי , ְּלַאֲחָזָאה ּבְ

ְּפִגימו ְלֵעיָלא ּ אְוַא, ּ ְּכִחיׁש ִמָלה ְדַמְלּכָ א , ּ ר ְמָמָנן ְדַמְלּכָ ִאלו ַאְעּבָ ְּוִכְבָיכֹול ּכְ ּ ּ
ְתָראו, ְּוַעל ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי. ֵּמַאְתַרְייהו ה ּתִ ֲעִבידו ְפִגימו ְלֵעיָלא , ָּלּמָ ָּלָמה ּתַ ּ ּּ

א א, ּוְלַתּתָ א ִמָלה ְדַמְלּכָ ּוְלַאְכָחׁשָ ְכִריזו ִדיֵליהְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנ, ּּ ּן ּבִ ּ ּ.  
ה ּמָ ִמְצָרִים ְרדו ׁשָ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ְרַמְייכו , ֲּאָבל ִהּנֵ ן ַאְחִזיאו ּגַ ְּוַתּמָ ּ

ְבָעא ׂשַ ְכִחיׁשו ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ָהָכא, ּבְ ְּוָלא ּתַ ּ א ֲחֵזי. ּּ בוָאה ֲהַות , ְוּתָ ָמה ּתְ ַּיֲעֹקב ּכַ
ֵעי, ֵּליה עֹוָבָדא ִדיֵליהְוָלא ּבָ ח ְפִגימו ּבְ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ִאים ּבְ תֹוך ַהּבָ ּבֹור ֶאָלא ּבְ ּ ִלׁשְ ּ ּ ּּ ְ ּ.  

  )סימן ג(השלמה מההשמטות 
א ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיַבְרֵכם ַוֵיֶרד י ְרחוָמאי ָמהו ִדְכִתיב ַוִיׂשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְוָהא , ּ

ָבר ָיַרד ֶּאָלא ַוֵיֶרד. ּכְ א ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ּ ך ַוִיׂשָ ְ ֵמֲעׂשֹות ַהַחָטאת ְוַהעֹוָלה ְוַאַחר ּכַ ּ
ה. ָהָעם יאות זֹו ָלּמָ ַמִים, ְּנׂשִ ׁשָ ּבַ ן ְוִנְתָרָצה ִלְפֵני ֲאִביֶהם ׂשֶ ִהְקִריב ָקְרּבָ ְדָאַמר . ְלִפי ׁשֶ ּּכְ

ְמַקְרָבן ַלֶעְליֹוִנים וְמַייֲחָדן ְלַייֵחד  ָּצִריך אֹותֹו ׁשֶ ְכַלָלן ֵאלוְ ּּבִ ֲעבור , ּוָמה ֶאל ָהָעם. ּ ּּבַ
ְבָרָכה. ָהָעם יאות ְלַבֵרך ְלהֹון ּבִ ְנׂשִ ְוָמאי ַטְעָמא ּבִ ּ ר , ּ ָאָדם ֶעׂשֶ ֶּאָלא ִמׁשום ְדֵיׁש ּבַ ּ ּ

עֹות ֶרֶמז ְלי ַמִים ָוָאֶרץ' ֶאְצּבָ הֹון ּשָׁ ֶנְחְתמו ּבְ   )עד כאן מההשמטות(. ְּסִפירֹות ׁשֶ

ּּתו ָפַתח ְוָא א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבַרֵכם)ויקרא ט(, ַמרּ ִתיב.  ַוִיּשָׂ , ְוָתֵניָנן ָידֹו ּכְ
ָמאָלא א. ַוֲאַמאי. ְּדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ַער , ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתּתָ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ

  .ּעֹוָבָדא ְלֵעיָלא

 



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

 ]ה בשנ254יום [סדר הלימוד ליום יח סיון 
ִתיב  ִביִעי ְוגֹו)ה''ויקרא כ(ּכְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ רוָעה ּבַ רוָעה ֲאַמאי', ּ ְוַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוָפר ּתְ . ּׁשֹוָפר ּתְ

ָלִאין, ֶּאָלא ׁשֹוָפר ְלׁשְ ר ׁשַ ל ַעְבִדין, ְּדַמְתּבָ ר ׁשוְלָטנוָתא ִמּכָ ְּדַמְתּבָ ּ ּ ּוַבְעָיא ְלַאֲחָזָאה . ּ
יט ּׁשֹוָפר ְדִאיהו ָפׁשִ ּ ִפיףְוָל, ּ ְּלַאֲחָזָאה ֵחירו ְלֹכָלא, א ּכָ ִרים, ּ ּוְבֹכָלא . ְּדָהא יֹוָמא ּגָ ּ

ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ִגין ְלַאֲחָזָאה ַמאן הוא ֲאַתר , ְוָלא ֶקֶרן, ְּוַעל ָדא ׁשֹוָפר, ּבָ ּּבְ
  .ְּדִאְקֵרי ׁשֹוָפר

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָא ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ָקא , ֵתיּ ְּדִאיּנון ַיְדִעין ְלִאְתַדּבְ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ּוְלַאְתֲעָרא ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּ ה ְדָמאֵריהֹון ָעַלְייהו, ּ ָכא ְקדוּשָׁ ּוְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ ,
ִתיב  ך ּכְ ִגין ּכָ ָרֵאל ִמי ָכמֹוך ְוגֹו)דברים לג(ְּבְ ֶריך ִיׂשְ ָ ַאׁשְ ְיָיּ ְוַאֶתם ַהְדֵבִקי)דברים ד(. 'ָ ' ם ּבַ

ְלֶכם ַהיֹום ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּּ.  

יֶתם אֹוָתם ְוגֹו)ויקרא כב(הקדמת רעיא מהימנא  ַמְרֶתם ִמְצֹוַתי ַוֲעׂשִ ּ וׁשְ ּ ִּפקוִדין ְדָמאֵרי . 'ּ ּ ּ

יֶתם אֹוָתם. ָּהא ָתֵניָנן, ָעְלָמא ַמְרֶתם ִמְצֹוַתי ַוֲעׂשִ ִּדְכִתיב וׁשְ ּ ּּ ֵעיָנ. ּ ּתו. ֲּעיִביָדא ָלָמה, ןִּאי ְנטוֵרי ָקא ּבָ ּ ,
ְתֵרין ַגְווִנין ְדִאיּנון ַחד ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִאיּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ ּּ מֹור, ּ א, ָּזכֹור ִלְדכוָרא, ָזכֹור ְוׁשָ מֹור ְלנוְקּבָ . ְּוׁשָ

ָלָלא ֲחָדא ְּוֻכְלהו ּכְ ַמְרֶתם , ּ ִתיב וׁשְ א ֲאַמאי ּכְ מֹור ְלנוְקּבָ ִּאי ׁשָ ּ   .ַתיּ ִמְצֹו)את כל(ּ

  א''ג ע'' צדף
ַהאי ְקָרא ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ַמְרֶתם, ּ ּוׁשְ מֹור: ּ יֶתם. ָּדא ׁשָ ְּדֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ָּדא ָזכֹור: ַוֲעׂשִ ְּזִכיָרה ָדא . ּ

ָיה ר ִמָלה ְלַתָתא, ִּאיִהי ֲעׂשִ ְּדָהא ַמאן ְדַאְדּכַ ּ ּ  וכל מאן דעביד מלה, עבידו מתמן לההוא רזא דלעילא(ַאְתִקין , ּ

ּ ְוִאְתָעִביד ַההוא ָרָזא ִדְלֵעיָלא)לתתא ּ ית ֵמָאה וְתֵליָסר ִפקוִדין. ּ ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ּ ּּ ְּדִאיּנון , ּּ ּ
א ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ   .ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ּ

ם  ְוֹלא)ב''ויקרא כ( )א ולקחתם''ה ע''שמות כ() א''ג ע''דף צ(רעיא מהימנא  ּ ְתַחְללו ֶאת ׁשֵ ּ ּ

ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ ִתי ּבְ י ְוִנְקַדׁשְ ְָקְדׁשִ ּ ִּפּקוָדא ָדא. 'ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ א ֵליה ּבְ ְּלַקְדׁשָ ֵתיה , ּ ְּלַסְלָקא ְקדוׁשָ ּ ּ
ִּמַתָתא ְלֵעיָלא ּ א ְלֵעיָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵתיה ַלֲאָבָהן , ּ ַּעד ְדָסִליק ְקדוׁשָ ּ ִתי , ְּוָרָזא ָדא. ּוְבִניןּ ְּוִנְקַדׁשְ ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ ֵּעיָלא ְוַתָתא, ְּבְ ג. ּ ַּדְרִגין' ֵּעיָלא ּבְ ג. ּ ַּדְרִגין' ְּלַתָתא ּבְ ּ.  

ה ְּקדוׁשָ ַכָמה דוְכֵתי, ּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּּ ה ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא, ּ ָמה ְדִאית ְקדוׁשָ ֲּאָבל ּכְ ּ ּ ה ָהִכי ִאית ְק, ּ ּדוׁשָ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ה ְלַתָתא, ּּבְ ְּקדוׁשָ ּ ָרָזא ִדְלַתָתא . ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ה ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, )א בתלתא''ס(ּ ְּקדוׁשָ ּ ּ ָרָזא , ּּ ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא וְלַתָתא ְתַלת ַדְרִגין ְדִאיּנון ַחד. ֲחָדא ה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ִּאיהו ְסַטר ִעָלָאה, ָקדֹוׁש יָתא ְלָכל ַדְרִגיןְּדִאׁשְ, ּ ְּתַכח ֵראׁשִ ְּוַאף ַעל ַגב ְדִאיהו ְסָטר ְטִמיָרא. ּּ ּ ּ ,
יטו. ְוִאְקֵרי ֹקֶדׁש ט ְפׁשִ ִּמַתָמן ִאְתְפׁשָ ּ ּ ּ ִביָלא ְדִקיָקא ְטִמיָרא, ּ ַחד ׁשְ ְּדָנִהיר ּבְ ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא, ּ יָון . ּ ּכֵ

ְּדִאְתְנִהיר גֹו ֶאְמָצִעיָתא ּ ֵדין ִאְתְרׁשִ, ּ ְּדָנִהיר גֹו ַהאי ֹקֶדׁש', ים ַחד וּכְ ֵּמַהאי ְנִהירו . ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

יטו ְלַתָתא ט ְפׁשִ ִּאְתְפׁשַ ּ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרִגין, ּּ ּ סֹוָפא. ּ יָון ְדִאְתְנִהיר ּבְ ְנִהירו, ּּכֵ ים ּבִ ֵדין ִאְתֵרׁשִ ', ַחד ה, ּּכְ
ה ְּוִאְקֵרי ְקדוׁשָ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ּוַמה ְד ֵעי ֵליה, ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשּ ְּדָהא ֹקֶדׁש ִמּבָ יָתא , ּ  )א דאיהו ראשיתא''ס(ָּרָזא ְדֵראׁשִ
ְּדֹכָלא ְתַכח, ּ ּהֹוִאיל וִמַתָמן ִאׁשְ ּ ּ ְּדָהא ַתָמן ו, ְּוִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ָקדֹוׁש, ּ ּ ְתַכח' ּ   .ָּלא ִאׁשְ

ֶּאָלא ָרָזא ָהִכי הוא וַד ּ י ְלַתָתא, איּ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּוִיׂשְ ַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ הו, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ּּ ,
י.  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש)ישעיה ו( ָרֵאל ָקא ְמַקְדׁשֵ ְּוֵכיָון ְדִיׂשְ ַּסְלֵקי ִמַתָתא ְלֵעיָלא ְיָקָרא , ּ ּ ּ

ַּעד ְדִאְסְתַלק, ִּעָלָאה ּ ַמִים ִעָלִאין ְלֵעיָלא'  וּ ָּרָזא ְדׁשָ ּ ַמִים ִאְסְתָלקו ְלֵעיָלא. ּ יָון ְדִאיּנון ׁשָ ּּכֵ ּ ּ ָּנִהיר ַההוא , ּּ
הו ּוְכֵדין ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ָקדֹוׁש, ֹּקֶדׁש ּבְ ּוְלָבַתר ָנִהיר ַההוא ְנִהירו ִעָלָאה. ּ ּ ּ ַמִים, ּ ַּעל ּכוְרְסָייא ְדִאיהו ׁשָ ּ ּ .
ַמ ִּים ַתְייִבין ְלדוְכַתְייהוְּוִאיּנון ׁשָ ּּ ַההוא ְנִהירו, ּ יה ּבְ בו ּבֵ ּוִמְתַייׁשְ ּ ּ ּ ְּלָבַתר ָנִחית ַההוא . ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ּּ

ַּעד ְדָנִטיל ּכָֹלא ַחד ַצִדיק ִעָלָאה, ְּנִהירו ּּ א ּכָֹלא ְלַתָתא, ּּ יָרא ְלַקְדׁשָ ַּדְרָגא ַיּקִ ּּ ּ יָון ְדִאיהו ָנִטיל . ּ ּּכֵ , ּּכָֹלאּ
ֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדֹכָלא. ּכְ ּ ּ.  

ַהאי ִוי ְרעוֵתיה ּבְ ְּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ִפיר ָקא ָעִביד, ּ ִוי ְרעוֵתיה. ּׁשַ ּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ ְכָלָלא , ּ ְתַלת ַדְרִגין ַדֲאָבָהן ּבִ ּּבִ ּּ
ָתא ָדא, ֲחָדא ְּלַיֲחָדא לֹון גֹו ְקדוׁשָ ּ ָווָאה ְרעוֵתיה ַיִתירִאי ָלא ָיִכיל ְל, ּ ּׁשַ ּ ּ ִפיר ָקא ָעִביד, ּ ְּוֹכָלא . ּׁשַ

ָתא ִדְלֵעיָלא ְלַתָתא ְּלַנְחָתא ִמגֹו ְקדוׁשָ ּ ּ ּּ ּ ה, ּ ַהאי ְקדוׁשָ ל ַחד ַגְרֵמיה ּבְ א ּכָ ְּלַקְדׁשָ ּּ ּ ּוְלַנְטָרא ֵליה, ּ ְלִמְפַרׂש , ּ
יה ָתא ַעל ַגּבֵ ְּפִריׂשו ִדְקדוׁשָ ּ ּ ּּ ּ ַקְדִמיָתאְו, ְּוָרָזא ָדא. ּ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ ִתי ּבְ ְִנְקַדׁשְ ּ ' ּוְלָבַתר ֲאִני ְיָי, ּ

ֶכם   .ְּמַקִדׁשְ

ָתא ָדא ר ָנׁש ַגְרֵמיה גֹו ְקדוׁשָ ָאן ֲאַתר ְיַקֵדׁש ּבַ ּּבְ ּ ּ ּּ ה, ּ ְּלַאְכְלָלא ַגְרֵמיה ּבָ ּ ר ָנׁש. ּ ד ָמֵטי ּבַ ָמא , ּכַ ִלׁשְ
א ְיָי ֶכם' ּא ָדא ֲאִני ְיָיְוָרָז. ְּצָבאֹות' ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ְּמַקִדׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ ָּדא ַאׁשְ ַּוֲאָנן ָלא ַעְבֵדיָנן . ּ

ְלחֹודֹוי' ֶּאָלא ְלָבַתר ְיָי, ָהֵכי בֹודֹו. ְּצָבאֹות ּבִ ר ָנׁש ִלְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ד ָמֵטי ּבַ ֵדין ִיְכלֹול , ּוְלָבַתר ּכַ ּכְ
ַהה ַּגְרֵמיה ּבְ הּ ּוא ְקדוׁשָ ּ א ְלַתָתא, ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ בֹוד ִדְלַתָתא, ּ ּגֹו ַההוא ּכָ ּּ ְכבֹוִדי, ּ שמות (. ְּוָרָזא ָדא ְוִנְקָדׁש ּבִ

ּ וְלָבַתר ַיְעִביד אֹוַרח ְפָרט)ב''ג ע''נשא קמ, א''ז ע''ר, א''ע' נ א ּכָֹלא, ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָמה ַדֲאָנן ַעְבִדין . ּ ּּכְ ּ
ְּלֻעָמָתם ְדַמְל בֹוד ְיָי, ֲּאֵכי ִעָלֵאיּ רוך ּכְ ְְדַאְמֵרי ּבָ ּ בֹוד ִעָלָאה, ִּמְמקֹומֹו' ּ ָּדא ּכָ ְוְלָבַתר ִיְמלֹוך ְיָי. ּ ְלעֹוָלם ' ּ

בֹוד ִדְלַתָתא. 'ְּוכו ָּדא ּכָ ּ ּ.  

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ִייָסא ָסָבא ה ְלִאְתַקְדׁשָ', ָּקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוכו, ּ ָּדא ִאיִהי ְקדוׁשָ ּ ְכָתב ּּ ּבִ ּא תֹוָרה ׁשֶ ּ
ְכָלָלא ֲחָדא בֹוד ְיָי. ּבִ רוך ּכְ ְוְלָבַתר ְלֻעָמָתם ּבָ ּ ְוְלָבַתר ִיְמלֹוך ְיָי. ִּאֵלין ְנִביִאים', ּּ ֲאָנן , ָּרָזא ָדא. ְלעֹוָלם' ּ

ָתא ָדא ְקדוׁשָ ְּצִריִכין ּבִ ּּ ה וְבָרָכה וַמְלכות, ּ ָחא ַתָמן ְקדוׁשָ ַתּכְ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ֲחָדאְלִא, ּ ָחא ּכָֹלא ּכַ ַתּכְ ּׁשְ ה. ּ ְּקדוׁשָ ּ ,
ָמה ְדִאְתַמר ָקדֹוׁש ּּכְ ָרָכה. ּ בֹוד ְיָי, ּבְ רוך ּכְ ְּבָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֲאָנן . ְלעֹוָלם' ְִיְמלֹוך ְיָי, ַּמְלכות. ִּמְמקֹומֹו' ּ ּ

ְלָמא ר ָנׁש, ְּצִריִכין ְלַאׁשְ ְּוַעל ָדא ְיַכִוון ּבַ ִוי ְרעוֵתיה, ּ ִּויׁשַ ּ ָכל יֹוָמאּ   )כ רעיא מהימנא''ע(.  ּבְ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי)ג''ויקרא כ( ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּ ַדּבֵ ְקְראו ' ּ ר ּתִ ֲּאׁשֶ
י ִיְצָחק ָפַתח. ּאֹוָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעָדי  ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור )בראשית א(, ִּרּבִ

ֵניָנן.'יֹום ְוגֹו ַקְדִמיָתא,  ּתָ ְייֵפי ָעְלָמא ְלַסְייֵפי ָעְלָמא, ּאֹור ְדֲהָוה ּבְ ד , ֲהָוה ָנִהיר ִמּסַ ּכַ
ָעְלָמא ִריך הוא ְלַחָייִבין ִדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ִניז ֵליה ְלַצִדיַקָייא , ְּ ּּגָ ּ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

יב, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִעים אֹוָרם)יוב לחא(, ּ ַנע ֵמְרׁשָ  )תהלים צז(ּוְכִתיב .  ְוִיּמָ
ִדיק ּאֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ.  

  ב''ג ע'' צדף
א ֲחֵזי ֵניָנן, ְַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶשך ָקָרא ָלְיָלה, ּתָ אֹור , ְיִהי אֹור, ָהא ּתָ
יָמא אֹור ְדִאיהו יֹום ּבִ, ְוָהָכא. ִּדְכַבר ֲהָוה ִּאי ּתֵ ְָהַדר ְוָאַמר ְוַלֹחֶשך ָקָרא , ְלחֹודֹויּ

ְלחֹודֹוי. ָלְיָלה ל ַחד ּבִ יָמא ּכָ ָהַדר ְוָאַמר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ) ב''ג ע''דף צ(, ִאי ּתֵ
ָלא יֹום. ֶאָחד ָלא ַלְיָלה, ְּדַלְיָלה ֵלית ּבְ ִזווָגא , ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְוֵלית יֹום ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ִאְקֵרי ֶאָחד, דַח ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָלא ָדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְּ   .ְּוָדא ּבְ
א ֲחֵזי ָגלוָתא, ּתָ א ּבְ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּבְ ְבָיכֹול ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ ְוֵאיָמַתי . ּכִ
ָר. ִאְקֵרי ֶאָחד ֲעָתא ְדִיְפקון ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ לוָתאּּ ָרֵאל ַאֲהְדַרת ְלַאְתָרָהא, ֵּאל ִמן ּגָ , ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּ ּ ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ּבַ ּ '
מֹו ֶאָחד ָלא ָדא ָל)בגין כך ויהי ערב ויהי בקר יום אחד(. ֶּאָחד וׁשְ   .א ִאְקֵרי ֶאָחדּ ְוָדא ּבְ

א ֲחֵזי ְקְראו ְוגֹו' מֹוֲעֵדי ְיָי, ּתָ ר ּתִ ָנא ּכָֹלא ַלֲאַתר ַחד. 'ֲּאׁשֶ ָחא ּכָֹלא , ְּלַזּמְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ
ִלימו ׁשְ ָרָזא ְדֶאָחד, ּּבִ ָרֵאל . ּּבְ ָאֶרץ)בזווגא חדא(ּוְלֶמֱהִוי ִיׂשְ א ּגֹוי ֶאָחד ּבָ יַנח .  ְלַתּתָ ּתִ

ִריך  א ּבְ ְקוְדׁשָ ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֶאָחדּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּהוא ּבִ א ְדִאיּנון ְזִמיִנין , ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִּיׂשְ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ָמה ִיְקרון ֶאָחד, ּ   .ּּבְ

א, ֶּאָלא ַל ם ִדְלַתּתָ ְירוׁשָ ּּבִ ָרֵאל ֶאָחד, ּ יב. ְמָנא ָלן. ִּיְקרון ִיׂשְ  ּגֹוי )שמואל ב ז(, ִּדְכּתִ
ָאֶרץ ָאֶרץ ֵהם ּגֹוי ֶאָחד, ּ ַוַדאי.ֶאָחד ּבָ ה ִאְקרון ֶאָחד, ּבָ ִּעּמָ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּוָלא ִאיּנון ּבִ ּ .

י ֵליה ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ַסּגֵ ך ִיׂשְ ְּדָהא וִמי ְכַעּמְ ּ ָאֶרץ, ֲּאָבל ָלא ִאְקרון ֶאָחד, ָּ , ֶּאָלא ּבָ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִזווָגא ְדַהאי ֶאֶרץ ּכְ ּּבְ ּ ּ ךּוְבִגין. ּ ִזווָגא ֲחָדא, ְ ּכַ ָדא ּבְ יר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ָקׁשִ ּ ,

ָרֵאל ָאה חוְלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ַמר. ּ ה ְמָלאָכה ִאּתְ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ׁשֵ רבי יוסי (. ּ

סיף אחר א וצריך להו''ב ע''כבר נדפס בפרשת וארא דף ל. (עד הושיעה ימינך וענני. 'ורבי חייא אזלי בארחא וכו

אמר ליה מאי האי ואחר . אמר ליה את חמי ואנא חמינא מפומיה דרבי שמעון שמענא מלה ובכינא) מלת קדישא

ְקְראו אֹוָתם ' ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי)ג''ויקרא כ(. )מלת דא דאתגזר בי כדקא יאות ר ּתִ ִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ
מֹוֲעָדם י ִיְצָחק ָפַתח. ּבְ ׁשו ָפָני ֶאת ָפֶניך ְיָי ְל)תהלים כז(, ִּרּבִ ּקְ י ּבַ ָך ָאַמר ִלּבִ ָּ ׁש' ּ . ֲאַבּקֵ

ה ֲאַתר ַכּמָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ַמר, ּ י, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאּתְ , ְָלך ָאַמר ִלּבִ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ּכְ א ָאַמר ָדא ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְָלך . אי ָאַמרּוַמ. ָּלֳקֵבל ַמְלּכָ

י י ִלְבֵני ָעְלָמא, ָאַמר ִלּבִ ִגיָנך ָאַמר ִלּבִ י, ְּבְ יה. ְוַאְזַהר לֹון ִלּבִ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ ְּדָדא , ּ
א ִעָלָאה ָאַמר ִגין ַמְלּכָ ׁשו ָפָני. ּּבְ ּקְ א, ּּבַ הו, ִּאֵלין ִעְטֵרי ַמְלּכָ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ

יה ֵמיה, ֵּמיהִּאיּנון ׁשְ. ּּבֵ ְּוִאיהו וׁשְ ּ ִּמָלה ֲחָדא הוא, ּ ך ָאַמר ָדִוד ֶאת ָפֶניך ְיָי. ּ ִגין ּכַ ָּבְ ְּ ּ '
ׁש ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאַבּקֵ ּ ִדְרׁשו ְיָי)תהלים קה(, ּכְ ִמיד' ּ ׁשו ָפָניו ּתָ ּקְ ְּוֻעזֹו ּבַ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִגי, ּתָ יָרָתא ּבְ א ְלֵמיַמר ׁשִ ָּיאות הוא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ָרֵאלּ ֶנֶסת ִיׂשְ ל , ן ּכְ יר ִמּכָ ַיּתִ
ֵני ָעְלָמא א, ּבְ ָרֵאל ְלַמְלּכָ ּוְלֵמיָמר ִמֵלי ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ה, ּּ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבָ ּּבְ ּ ּ.  

ׁשו ָפָני ּקְ י ּבַ ָּדָבר ַאֵחר ְלך ָאַמר ִלּבִ י ִלְבֵני ָעְלָמא. ָּ ִגיָנך ָאַמר ִלּבִ ׁשו , ְּבְ ּקְ א את ''ס(ּּבַ

ין ְלהֹון ַלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש) אבקש'פניך יי ּ ָפָני ִאֵלין ִזְמַנָייא ְוַחַגָייא ְדֻכְלהו ַזּמִ ּ ּּ ִגין , ּּ ּבְ
יֹוֵמיה, ְלַעְטָרא לֹון ל ַחד ְוַחד ּבְ ְזַמֵניה, ּּכָ ל ַחד ְוַחד ּבִ ְלהו ֵמַההוא , ּּכָ ַאבון ּכֻ ְּוִיׁשְ ּ ּּ

ְּדַנֲחִלין וַמּבו, ֲּעִמיָקא ַדֲעִמיְקָתא ּ יהּ ִתיב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ִּעין ָנְפִקין ִמּנֵ ך ּכְ ִגין ּכַ , ְּבְ
ְּזִמיִנין ִאיּנון ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ּ יה, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ יה, ּ ֲאָבא ּבֵ ּתַ ּוְלִאׁשְ ִגין , ּ ּבְ

ֲחָדא ְלהֹון ּכַ ְּדִיְתַקְדׁשון ּכֻ ּ הו ֶחְדָווָתא, ּ ַכח ּבְ ּתְ   .ְּוִיׁשְ
י ַאּבָ ְזִמיִנין ִמן ַנֲחָלא , ְוַכד ֵמַהאי ְזִמיִנין. ְּזִמיִנין ְדֹקֶדׁש: ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, א ָאַמרִרּבִ

יד ְוָנִפיק א ִלְסעוָדֵתיה. ְּדַנּגִ ֵני ָנׁשָ ין ּבְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ ל ִזיֵני ֵמיְכָלא , ּ ַּאְעָטר ָקַמְייהו ִמּכָ ּ
י ַחְמָרא, ְּדָעְלָמא ְרּבֵ ח ְלהו ּגַ ֵריָחא,ַּאְפּתַ ִפיר ּבְ ָייא, ּ ׁשַ ּתְ ִפיר ְלִמׁשְ , ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ּׁשַ

ין ָייא ַזּמִ ּתְ ין ְלֵמיְכָלא וְלִמׁשְ ַּמאן ִדְמַזּמִ ך ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ּ יָון ְדִאיּנון ְזִמיִנין , ְּכַ ּּכֵ ּ
א ִּלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ִפיר ְדִמְנְטָר, ּ ְּזִמיִנין ִאיּנון ְלַחְמָרא ַטב ְוׁשַ שיר השירים (כמה דאת אמר (. אּּ

ִתיב)כי טובים דודיך מיין) א   .ּ ְוַעל ָדא ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ּכְ
מֹוֲעָדם ְקְראו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ ִתיב , ֲּאׁשֶ ְהיון ִלי)שמות כב(ּכְ י ֹקֶדׁש ּתִ ָרֵאל , ּ ְוַאְנׁשֵ ִיׂשְ

י ֹקֶדׁש א ִאְקרון ַאְנׁשֵ יָון ִדְזִמיִנין ִאיּנון ִמ. ְּלַתּתָ ּּכֵ י ֹקֶדׁש ּ ּּקֶֹדׁש ִדְלֵעיָלא ַאּתון ַאְנׁשֵ ּּ
א ְזִמיָנא ְלהו ֵדין ַאְתִקינו ְסעוָדָתא, ְּלַתּתָ ּּכְ ְּדָהא ְלכו ִאְתֲחֵזי, ְּוַחדו, ּ ִגין ְדַאּתון , ּ ּּבְ ּ

י ֹקֶדׁש ְלהו , ִּאְתְקרון ַאְנׁשֵ ְּוֵיהֹון ּכֻ ָכל ִסְטִרין ְדֹקֶדׁש ְלֵעי)א''ד ע''דף צ(ּ ָּלא ּ ְזִמיִנין ּבְ
א   .ְוַתּתָ

ְמעֹון ָאַמר. 'ַּמהו מֹוֲעֵדי ְיָי. 'ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי)ג''ויקרא כ(ָּדָבר ַאֵחר  י ׁשִ ' ֵמְיָי, ַרּבִ
א ְלֵעיָלא. ִּאיּנון רו ִמַתּתָ ְּדֵביה ִאְתָקּשָׁ ּ ּ א, ּ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָרן, ּ יה ִמְתַקּשְׁ ְלהו ּבֵ ּּכֻ ּ ּ ,

ּוִמְתַעְטָרן  ְלהו)א ומתאחדן''נ( )א ומתעתדן''ס(ּ ּ ּכֻ א, ּ ָרא ְדַמְלּכָ ִקׁשְ ָרא ַחד ּבְ ָרא ִקׁשְ . ְּלִאְתַקּשְׁ
א. ַמאי ַטֲעָמא א וְלִאיּמָ א ָיִרית ְלַאּבָ ָמה ְדַמְלּכָ ּּכְ ַההוא ֹקֶדׁש, ּ ְּוִאְתַעָטר , ְּוָאִחיד ּבְ

הו א)בגין(. ּּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ך ּכָ ּ ּכַ ּ ּ ְעָיי, ְ ַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ּבַ ָנא ּבְ ּן ְלִאְזַדּמְ ּ
ֲחָדא , ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ְלהו ּכַ ִגין ְדִיְתַאֲחדו ּכֻ ּּבְ ּ ּוְלָבַתר , ִאְקֵרי' ְּוַעל ָדא מֹוֲעֵדי ְיָי. )למלכא(ּּ
א, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ַמְלּכָ הו ִאְתֲעָטר ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

מֹוֲעָדם ְקְראו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ ֵר, ֲּאׁשֶ ְטָרא ּתְ הו ִאי ִמּסִ ָרֵאל ּבְ ּין חוָלִקין ִאית ְלִיׂשְ ּ
א יה, ְּדַמְלּכָ ָרֵאל ּבֵ ּחוָלָקא ִעָלָאה ִאית ְלִיׂשְ יב, ּּ ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(', ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו ְטָרא ִעָלָאה ְדֹקֶדׁש. ַעּמֹו'  ּכִ ְּוִאי ִמּסִ ָּלָקא ִעָלָאה ּחו, ּ
יה ָרֵאל ּבֵ ְהיון ִלי, ִּאית ְלִיׂשְ י ֹקֶדׁש ּתִ ִּדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל )ירמיה ב(ּוְכִתיב , ּ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ָנא ְלהו. 'ַלְיָי ְּוַעל ָדא ְלכו ִאְתֲחֵזי ְלַזּמְ ּ ְייהו ֶחְדָווָתא וְסעוָדָתא וְלֵמחֵדי , ּ ָנא ַקּמַ ּוְלַתּקְ ּ ּ ּ ּ
הו   .ּּבְ

ּוַמאן ִדְמ ן ְלָאֳחָרא ּ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵליה ֵחידו, )א לארחא''ס(ַזּמֵ ּּבָ ְּוַאְנִפין ְנִהיִרין ְלַעְטָרא , ּ ּ
ִפיָזא)א לנטרא''נ( ּ אֹוְרֵחיה ְדַההוא אוׁשְ ּ ּ ּ יָרא. ּ ִפיָזא ַיּקִ ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ ָאַמר ִלְבֵני , ּ

ל ַח, ֵּהיָכֵליה ָאר יֹוִמין ֲהִויתון ּכָ ל ׁשְ ֵביֵתיהּּכָ ָּדא ָעִביד ֲעִביְדֵתיה, ּד ְוַחד ּבְ ְוָדא ָאִזיל , ּ
ְסחֹוָרֵתיה ַחְקֵליה, ּּבִ ר ַההוא יֹוָמא ִדיִלי. ְּוָדא ָאִזיל ּבְ ּּבַ  )א מתעתדי''ס(ְּדֻכְלכֹון ִמְתָעִרין , ּ

ֶחְדָווָתא ִדיִלי יָרא, ּּבְ ִפיָזא ִעָלָאה ְוַיּקִ א ְזִמיִנית אוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ֵע, ּ ְדלון ָלא ּבָ ּתַ ּיָנא ְדִתׁשְ ּ ּ
ֲעִביְדָתא ְסחֹוָרָתא, ּבַ ֵרי, ְוָלא ּבִ ַמְדּבְ ְלכו ִאְזְדָמנו, ְוָלא ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ַגְווָנא ְדַההוא יֹוָמא , ּ ּּכְ ּ

ִפיָזא, ִּדיִלי ָלא ְלַההוא אוׁשְ ְרַמְייכו ְלַקּבְ ְּוַאְתִקינו ּגַ ּ ּ ּ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ֶחְדָווָתא , ּּבְ ּבְ
תו אּּבְ ְחּתָ ּבַ יָרא. ׁשְ ַּאְתִקינו ֵליה ְסעוָדָתא ַיּקִ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ִגין ִדיֵהא ְזִמיִני ִדיִלי ּבְ ּּבְ ּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ַני, ְ ְדֵלי , ּבָ ּתַ ָאר יֹוִמין ַאּתון ִמׁשְ ל ׁשְ ּּכָ ּ
ְסחֹוָרָתא ֲעִביְדָתא ּבִ ר ַההוא יֹוָמא ִדי, ּבַ ּּבַ יָרא ְזִמיִנית. ִליּ ִפיָזא ִעָלָאה ְוַיּקִ א אוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ,

ילו ֵליה ַּאּתון ַקּבִ ּ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ָּזִמינו ֵליה, ּּבְ ַּאְתִקינו ֵליה ְסעוָדֵתי ִעָלֵאי, ּ ּ ּ ָּפתֹוֵרי , ּ
ַגְווָנא ְדַההוא יֹוָמא ִדיִלי, ְּמַסְדָרן ּּכְ ּ ְקְראו אֹוָתם . ּ ך ּתִ ִגין ּכָ ּּבְ מֹוֲעָדםְ   .ּבְ

א ֲחֵזי ָהֵני מֹוֲעַדָיא, ּתָ א ֲחָדאן ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָבָחא , ּ ִחין ׁשְ ּבְ ּוְמׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ְּמַסְדִרין ָפתֹוֵרי, ּ ָמאֵני ְיָקר, ּ ְרַמְייהו ּבְ ֵני ּגַ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי , ְּמַתּקְ

ָר, ַאְמִרין ַכךַּמה ִטיָבן ְדִיׂשְ ִריך הוא ָאַמר. ְֵאל ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִפיָזא ִעָלָאה ִאית לֹון , ְּ ּאוׁשְ ּ ּ
ַּאְמֵרי ְוָלאו ִדיָלך הוא. ּיֹוָמא ָדא ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְּ ָרֵאל . ּ ָאַמר לֹון ְוִכי ִיׂשְ

ִפ, ְּוִאְקרון ֹקֶדׁש, ָּלאו ֹקֶדׁש ִניְנהו ָנא אוׁשְ ּלֹון ִאְתֲחֵזי ְלַזּמְ ְטָרא , ּיָזא ִדיִליּ ַחד ִמּסִ
י, ִּדיִלי ְּדָהא ִאיּנון ְדֵבִקים ּבִ ּ ְטָרא ְדֹקֶדׁש. ּ ָרֵאל )ירמיה ב(ִּדְכִתיב , ְּוַחד ִמּסִ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש', ַלְיָי ִפיָזא ִדְלהֹון הוא ַוַדאי, ּהֹוִאיל ְוִיׂשְ ּאוׁשְ ּ ּ ִגין ִדְזִמינו ְדַהאי , ּּ ּּבְ ּ ּ
ִּפיָזא ִמּקֶֹדׁש הואּאוׁשְ יב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ּ ְלהו ְוָאְמרו. ִּדְכּתִ ָּפְתחו ּכֻ ּ ּּ ֵרי )תהלים קמד(, ּ  ַאׁשְ

ָכה לֹו ּכָ   .ָּהָעם ׁשֶ
ָלָתא ִאיּנון ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש צֹות. ְוָלא יֹוֵתר, ּּתְ בועֹות. ַחג ַהּמַ . ְּוַחג ַהּסוּכֹות. ְּוַחג ַהּשָׁ

י ַא אָּאַמר ֵליה ִרּבִ ין, ּבָ ת ָלאו ִמּקֶֹדׁש הוא ַזּמִ ּבָ ְתֵרי ִסְטִרין, ָּאַמר ֵליה ָלאו. ְּוִכי ׁשַ , ּבִ
ְּדהוא ַוַדאי ֹקֶדׁש ִאְקֵרי, ַחד ּ יב, ּ י ֹקֶדׁש ִהיא )שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ּכִ ּבָ ם ֶאת ַהּשַׁ ַמְרּתֶ ּ וׁשְ

ין הוא, ְוַחד. ָלֶכם ת ָלאו ַזּמִ ּבָ ְּדׁשַ ְּדָהא ְירוָתא ִדיֵל, ּ ּ ּיה הוא ַוַדאיּ ּ ְּירוָתא ְדֹקֶדׁש הוא . ּ ּ ּ
ּקֶֹדׁש. ְוָלאו ְזִמיִני, ָיִרית ְלהֹון ְזִמיִנין ּבַ ְּוַעל ָדא ּכֻ ת, ּ ּבָ ׁשַ ָרן ּבְ יה, ּוִמְתַקּשְׁ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ .
ַהאי יה, ּבְ ִביָעָאה ִאְתֲעָטר ּבֵ ּיֹוָמא ׁשְ ין הוא, ּ ת ָלאו ַזּמִ ּבָ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

  ב''עד '' צדף
יה ִּלְבָרא ְדָעאל ְלֵביָתא ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּ ֵתי, ּ ֵעי, ְוָאַכל ְוׁשָ ֲעָתא ְדהוא ּבָ ׁשַ ּּבְ א . ּ ְלַמְלּכָ

ָרא ְיִחיָדאי ְּדֲהָוה ֵליה ּבְ יה, ּ ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשֵ ִביָנא ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ָּיַהב ֵליה ׁשוׁשְ ּ ּ ,
הו ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ א. ּ ִביִנין ִדְבִריָּיאות, ָאַמר ַמְלּכָ ָנא ְלִאֵלין ׁשוׁשְ ּ הוא ְלַזּמְ ּ ּוְלַאְחָזָאה , ּּ

הו ְּיָקָרא ַוֲחִביבוָתא ִדיִלי ּבְ ּ ִביִנין, ּ ין לֹון ְלָהֵני ׁשוׁשְ ָנא. ַּזּמִ ָרא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַזּמְ ֶּאָלא , ּבְ
ֵביָתא ַדֲאבֹוי י ּבְ ּתֵ ְּלֵמיַעל וְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ֲעָתא ְדִאיהו, ּ ׁשַ ּּבְ ֵעיּ יב.  ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ֵאִלים ְיָי)שמות טו( ּקֶֹדׁש'  ִמי ָכמֹוָכה ּבָ מֹוך ֶנְאָדר ּבַ ִּמי ּכָ ּקֶֹדׁש ) ב''ד ע''דף צ(, ָ ֶּנְאָדר ּבַ
ַקן , ַּוַדאי ַבר ְדִאְתּתְ ֲאבֹוי)א דאתתקף''ס(ּּכְ ּקֶֹדׁש,  ּבַ ין ִמּקֶֹדׁש, ֶּנְאָדר ּבַ   .ְוָלאו ַזּמִ

ת ָיִמי ׁשֶ ה ְמָלאָכהׁשֵ ָעׂשֶ ת ָיִמים ַמאי ֲעִביְדַתְייהו, ם ּתֵ ׁשֶ י יֹוֵסי. ּׁשֵ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּכְ
ה ְיָי ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ּכִ ת, ֶאת ַהּשָׁ ׁשֶ ׁשֵ ִתיב ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָלא ּכְ ּ ,

  . ְמָלאָכהְּוִאְקרון יֹוֵמי, ְּוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָעִביד ֲעִביְדֵתיה
ת ְיֵמי חֹול ׁשֶ י ִיְצָחק ִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקרון ׁשֵ י יֹוֵסי. ֲאַמאי חֹול, ָּאַמר ִרּבִ , ָאַמר ִרּבִ

א ִאְתְנִהיג ָעְלָמא  ּתָ לוַחְייהו)ח''רמ(ַהׁשְ ּ ַעל ְיָדא ִדׁשְ ּ ך יֹוֵמי חֹול ִאְקרון, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  
י ִחָייא ָאַמר ֵרי ְל, ִּרּבִ ִגין ְדׁשָ הֹון ֲעִביְדָתאּּבְ ד ּבְ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְקרון ֹקֶדׁש, ֶמְעּבַ ּ ּ .

ּוַמאן ְדָלאו ִאְקרון ֹקֶדׁש ּ ַהְבָדָלה. ּחֹול ִאְקרון, ּ ְּוַעל ָדא ַאְתִקינו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ין ֹקֶדׁש , ּּ ּבֵ
ַגְרֵמיה הוא. ַּמאי ַהְבָדָלה ָהָכא. ְלחֹול ֶּאָלא ֹקֶדׁש ִמָלה ּבְ ּ ּ אָרא ִמ, ּ יה ַאְתָייןְוׁשַ ְוַעל . ּּנֵ

ָּדא ִאֵלין ְלעֹוָבָדא הו. ְּוִאֵלין ְלַנְטָרא, ּ ַכח ְנִטירו ּבְ ּתְ ְּוֵאיָמַתי ִאׁשְ ד ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש. ּ   .ּכַ
י ְיהוָדה ָתא ַעל ּכָֹלא הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּבְ ֶּחְדָווָתא וְנִטירוָתא ְדיֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּוְבִגין ְדָהא , ּּ ּ

אּיֹוָמא ִאְתֲעָט א ְוִאיּמָ ַאּבָ ֵתיה, ר ּבְ ה ַעל ְקדוּשָׁ ְּוִאתֹוַסף ְקדוּשָׁ ּ ַכח ָהִכי , ּ ּתְ ַּמה ְדָלא ִאׁשְ
ָאר יֹוֵמי ׁשְ ְּדָהא הוא ֹקֶדׁש, ּבִ ּקֶֹדׁש, ּ ֵתיה, ְּוִאְתַעָטר ּבַ ה ַעל ְקדוּשָׁ ְּואֹוִסיף ְקדוׁשָ ּ ִגין . ּ ּבְ

ֵאי ך ַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכַ ּ יה, ְ ּּכָֹלא ֲחָדאן ּבֵ ֻכְלהו ָעְלִמין. ּ ְרָכאן ּבְ ָּמֵלי ּבִ ּ .
יה ִאְתָקנו  ְלהו ִמּנֵ ּּכֻ ּ ּ ֵאי, )א אתזנו''נ(ּ ַהאי יֹוָמא ַנְייָחא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ַהאי יֹוָמא ַנְייָחא . ּּבְ ּבְ

ְּדַחָייַבָיא ְדֵגיִהָנם ּּ ּ.  
א ְדָעַבד ִהלוָלא ִלְבֵריה ְיִחיָדִאי ְּלַמְלּכָ ּ ִעְטָרא ִעָלָאה,ּ ּ ַאְעָטר ֵליה ּבְ ּ ָּמֵני ֵליה , ּ

א ַעל ּכָֹלא ַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא. ַּמְלּכָ ַּחד ַסְנִטיָרא ְדִאְתְפַקד ַעל ִדיָנא ִדְבֵני . ּּבְ ּ ּּ
א יֵדיה ּגוְבִרין ְדַבְעָיין ָקטוָלא, ָנׁשָ ֲּהוֹו ּבִ ּ ּ ּ ּּגוְבִרין ְדַבְעָיין ְלַאְלָקָאה, ּ ִג. ּ ּין ְיָקָרא ְדַהאי ּבְ

א ּיֹוָמא ְדֶחְדְווָתא ְדַמְלּכָ ִביק ִדינֹוי, ּ א, ּׁשָ   .ְּוָנַטר ְלֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ
ך ַההוא יֹוָמא ּּכַ ַמְטרֹוִניָתא, ְ א ּבְ ִּהלוָלא ְדַמְלּכָ א ָעֵליה, ּ א ְוִאיּמָ ֶּחְדָווָתא ְדַאּבָ ּ ,

ִאין ֶּחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ֶחְדָווָתא . ּ אּבְ ְלהו ַחָדאן, ְּדַמְלּכָ ּּכֻ ּ יה, ּ ְּוָלא ִיְצַטֲערון ּבֵ ַעל . ּ
ִתיב  ת ֹעֶנג)ישעיה נח(ָּדא ּכְ ּבָ ַכח ֶאָלא ְלֵעיָלא . ַמאי ֹעֶנג.  ְוָקָראָת ַלּשַׁ ּתְ ֹּעֶנג ָלא ִאׁשְ ּ

אֵרי ֲאַתר ְדֹקֶדׁש ִעָלָאה ׁשָ ּּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ג ַעל )ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנַ ְּדַהאי . 'ְיָי ָאז ּתִ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

א. ּהוא' ֹעֶנג ַעל ְיָי ְּוַהאי יֹוָמא ְדהוא ִהלוָלא ְדַמְלּכָ ּ ּ ַההוא ִעְטָרא ְדֹעֶנג , ּ ִּאְתֲעָטר ּבְ ּ ּ
ת ֹעֶנג ּבָ ָאר יֹוִמין. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָקָראָת ַלּשַׁ ׁשְ ַכח ָהִכי ּבִ ּתְ   .ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ַהאי יֹוָמא ְעָי, ּבְ ַלת ְסעוָדָתאן ּבַ אּּתְ ֵני ַמְלּכָ ָנא, ין ּבְ ּוְלַסְדָרא ָפתֹוֵרי, ְלַזּמְ ּ ִגין . ּ ּבְ
א ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּיָקָרא ְדַמְלּכָ א. ּּכְ יה ַחּגָ ְּוַכד ִאְזְדַמן ּבֵ ר ָנׁש , אֹו ְזָמָנא, ּ ָּלא ְיַסֵדר ּבַ

ָכל ְסעוָדָתא ֵרי ָפתֹוֵרי ּבְ ּּתְ ת, ּ ּבָ ִפיָזא, ַחד ְלׁשַ ְּוַחד ְלאוׁשְ ִג, ּ יבּבְ  ַעל )שמואל ב ט(, ּין ִדְכּתִ
ִמיד הוא אֹוֵכל ֶלך ּתָ ְלַחן ַהּמֶ ּׁשֻ א, ְ ָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ִּספוָקא הוא ּבְ ּ ּ ִפיָזא , ּ ְּלַההוא אוׁשְ ּ ּ

ְּדַאְתָיא ֵליה א. ּ ֵליָמא ְלַמְלּכָ ר ָנׁש ְלַסדוֵרי ָפתֹוָרא ׁשְ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ְּוהוא ָיִהיב , ּ
יה ְלאוׁשְ ִּמיּנֵ   .ִּפיָזאּ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

 ] בשנה255יום [סדר הלימוד ליום יט סיון 
י ֶאְלָעָזר ת, ָאַמר ִרּבִ ּבָ ִליָתָאה ְדׁשַ ְּסעוָדָתא ּתְ ִפיָזא, ּ יה אֹוׁשְ ד ִאְעַרע ּבֵ ּּכַ ְבִקין , ּ ׁשַ

ְבִקין ֵליה ֵּליה אֹו ָלא ׁשַ ְבִקין ֵליה, ּ ִפיָזא ְדַחָייא ִמָפתֹו, ִּאי ָלא ׁשַ ַכח אוׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ּּ ּ ָרא ּ
א ְבִקין ֵליה, ְּדַמְלּכָ א, ִּאי ׁשַ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ַכח ְפִגימו ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִפיָזא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ יה אוׁשְ א ְדִאיְעַרע ּבֵ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ְוָנִטיל ֵמיְכָלא , ּ
יה ּמֵ ִפיֵזיה, ִּמּקַ ְּוַסְלָקא ְלאוׁשְ ּּ ב , ּ ַכח ַאף ַעל ּגַ ּתְ יהִאׁשְ א ָלא ָאַכל ִעּמֵ ְּדַמְלּכָ יְכָלא , ּ ִמּמֵ

א ָקא ָאִכיל א ָיִהיב ֵליה ְלֵמיַכל, ְּדַמְלּכָ ּוַמְלּכָ ִפיֵזיה , ְּוָכל ָדא. ּ ִגין ְדהוא אוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
א ּוְבֵבי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ְּדַמְלּכָ ֲעָתא ָדא, ּ ׁשַ ִפיָזא ּבְ י ְלאוׁשְ ָּלא ַחְייׁשֵ ּוְלָבַתר ְמַסְדֵרי, ּּ ּ 

ִפיָזא ָּפתֹוָרא ְלאֹוׁשְ ּ.  
ַהאי יֹוָמא ִמלוָלא ָאִסיר ּּבְ ר ָדָבר)ישעיה נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ּ ִמּמְ ָ ,

ִתיב ָוְתָנן ֶחְפְצך ּכְ יה, ּ ר ּבֵ ל ְמֵהיְמנוָתא ִאְתְקׁשַ ִגין ְדַהאי יֹוָמא ּכָ ּּבְ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ִּביְדָנא ְדָלא ְלַסְדָרא ְְוֵהיך ֲע, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א )א לסלקא''ס(ּ ּ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ

ִפיָזא ְּלאוׁשְ ת, ּ ּבָ ׁשַ יָסר ְדַחל ִלְהיֹות ּבְ ְּדָהא ַאְרּבֵ א ְלִפְסָחא, ּ ַּסְלָקא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ַאף , ּ
ִפיֵזיה ב ְדָלאו ִאיהו אוׁשְ ַּעל ּגַ ּ ּ ּּ.  

  א''ה ע'' צדף
ָּאַמר ֵליה ָהִכי ֲאֵמיָנא ְד ִפיֵזיהּ ִּאי הוא אוׁשְ ּ ּ ַיְכָלא ְלַסְלָקא ֵליה)כל ההוא יומא(, ּּ ְוִאי , ּ

ָּלאו ָלא ַסְלָקא ֵליה ת) א''ה ע''דף צ(ּד ְדַחל ''ְוִאי ֵניָמא די. ּ ּבָ ׁשַ ִּאְתַדְחָייא , ִלְהיֹות ּבְ
י ְסעוָדָתא ְדִפְסָחא ּמֵ א ִמּקַ ְּסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ אֵני ֶפַסח. ּ ִּדְסעו, ּׁשָ ת ִאְתַדְחָייא ּ ּבָ ָּדָתא ְדׁשַ

ְווִנין ה ּגַ ַכּמָ ִגין ַמצֹות וְמרֹוִרים, ַחד. ּבְ ִאיָבא, ּּבְ ַכח ּתָ ּתְ ר ָנׁש ְדִיׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ ִגין , ְוַחד. ּ ּבְ
ַכח מו ּתְ עֹות וְלַמְעָלה' ֶּפַסח ְוָהא ָנֲהָמא ָלא ִאׁשְ ָלא ָנֲהָמא, ּׁשָ ְּדִסדוָרא ְדָפתֹוָרא ּבְ ּ ּ ּ ,

ּא ִסדוָראָּלאו הו ּ.  
ַחְמָרא יָמא ּבְ אֵרי, ְוִאי ּתֵ ִגין ְדָתִאיב , ַחְמָרא ׁשָ א)א דגביר''א דגריר ס''ס(ּּבְ ֲאָבל .  ִלּבָ

ת ּבָ ִטיְלָנא ְסעוָדָתא ְדׁשַ ַדְלָנא ְדָלא ּבָ ּתָ ִּמיֹוָמי ִאׁשְ ּ ּ ֲּאִפילו ִאיּנון יֹוֵמי, ּּ ּ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ .
ַהאי יֹוָמא ֲחַקל ְדַת ַרךּּבְ ין ִאְתּבְ ְפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ִאין, ּ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ ְוַהאי יֹוָמא , ּ

ִּקׁשוָרא הוא ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  
א י ַאּבָ ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ָתא, ָהִכי ֲהָוה ָעִביד ִרּבִ ּבָ ַלק ְסעוָדָתא ְדׁשַ ִזְמָנא ְדִאְסּתְ ּּבְ ּ ּּ ,

ּתְ ְּמַסֵדר ָפתֹוֵריה ְוִאׁשְ ָבהּּ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ א ְדֵייֵתי , ַּדל ּבְ ַּוֲהָוה ָאַמר ָהא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ
אי ּבָ ך. ְלֵמיַכל ּגַ ִגיֵני ּכַ ת, ְּבְ ּבָ ין, ׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ֹכָלא ָעִדיף ִמּכָ ַכח ּבְ ּתְ ְוִאְקֵרי , ִּאׁשְ

  .ֹקֶדׁש ְוָלא ִמְקָרא ֹקֶדׁש



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

י ְיהוָדה ְלהו מ, ָּאַמר ִרּבִ ּּכֻ הוּ ָנה . ֹּוֲעִדים ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ָקֵריָנן ּבְ ֲאָבל ַנְפֵקי ֹראׁש ַהּשָׁ
הו ֶחְדָווָתא ַכח ּבְ ּתְ ְּויֹוָמא ְדִכפוָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ְּדָהא ִאיּנון ִדיָנא ֲהוֹו, ּּ ּ ֲּאָבל ִאֵלין , ּ

ָלָתא הו, ְּלֶחְדָווָתא ְלֹכָלא, ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש, ּתְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הואְּלִאׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּבְ ְּ ,
ם ִלְפֵני ְיָי)דברים יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְחּתֶ ַמְחּתָ )דברים כז(ּוְכִתיב , ֱאֹלֵהיֶכם' ּ וׂשְ  ְוׂשָ

ָתא. ֱָאֹלֶהיך' ִלְפֵני ְיָי ּבְ ַהאי יֹוָמא ְדׁשַ ל ַצֲעָרא ְוָכל רוְגָזא ְוָכל דֹוֲחָקא , ּּבְ י ּכָ ִּאְתְנׁשֵ ּ
ל ָעְלָמ א, אִמּכָ ִגין ְדִאיהו יֹוָמא ְדִהילוָלא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ָמִתין ִאּתֹוְסָפן, ּ ַגְווָנא , ְּדִנׁשְ ּכְ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
י ְיהוָדה י ִיְצָחק ְלִרּבִ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(ּכְ ּבָ ְוָתֵניָנן , ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ

ָּזְכֵרהו ַעל ַהַיִין ִגין ְדַיִין ֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ָּאַמר ֵליה. ּל ַהַיִיןֲאַמאי ַע, ּ ּּבְ ְוֵייָנא , ּ
ֶּחְדָווָתא הוא ְדֹכָלא, ְּדאֹוַרְייָתא ּ א. ּ א , ְּוַהאי ַיִין ַחֵדי ְלַמְלּכָ ְּוַהאי ַיִין ְמַעְטָרא ְלַמְלּכָ

ִעְטרֹוי ֹלֹמה ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנ)שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְה ּבְ ּ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ ר ָנׁש עֹוָבָדא. ּּבַ ְעָייא ְלַאֲחָזָאה ּבַ ֹכָלא ּבַ ְּדָלא . ְּוָתֵניָנן ּבְ

ַיִין ה ֶאָלא ּבְ ַכח ְקדוּשָׁ ּתְ ִּאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין)שיר השירים א(ּכְ ּ ּכִ ָ ּ ,
יָרה דֶֹדיך ִמַיִין, ִּין ִאיּנון ָטָבָאןִּמַי ַּנְזּכִ ָ ַיִין. ּ ת ּבְ ּבָ ה ְדׁשַ ְּוַעל ָדא ִקדוׁשָ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ ,

ַמר ר יֹום ַלֹחֶדׁש ְוגֹו)ויקרא כג(. ְוָהא ִאּתְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ י ִחָייא . 'ּ וַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ּבְ ִּרּבִ
ָנ)שיר השירים ה(, ָּפַתח י ֵער קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ְוגֹו ֲאִני ְיׁשֵ ּה ְוִלּבִ ָרֵאל. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָאְמָרה ּכְ

ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ָנה ּבְ ֲּאִני ְיׁשֵ יו, ּ ְעּבוָדא ְדַקׁשְ ׁשִ ַני ּבְ ַּדֲהוֹו ּבָ ּ ּ י ֵער. ּ ְּלַנְטָרא ְלהו , ְוִלּבִ
ָגלוָתא יצון ּבְ ּתֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּקֹול דֹוִדי דֹוֵפק. ּ ָּדא קוְד, ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ  )שמות ו(ְּדָאַמר , ְ

ִריִתי   .ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ
ִחדוָדא ְדַמֲחָטא ִּפְתִחי ִלי ִפְתָחא ּכְ ּ ּ ְרִעין ִעָלִאין, ּ ח ְלך ּתַ ַּוֲאָנא ַאְפּתַ ִּפְתִחי ִלי . ָ

ְּדָהא ִפְתָחא ְלַאְעָלא ִלי, ֲאחֹוִתי ך הוא, ּ ּּבָ ַני ֶא, ְ אי ּבָ ְּדָלא ֵייֲעלון ְלַגּבָ ךּ ְָלא ּבָ ּתְ , ּ ַאּנְ
ּהוא ִפְתָחא ְלַאְעָלא ִלי  ח ִפְתָחך, )בך(ּ ְפּתַ ְִאי ַאְנּתְ ָלא ּתִ ְּדָלא . ָהא ֲאָנא ָסִגיר, ּ

חון ִלי ּכְ ך. ִּיׁשְ ִגין ּכַ ִּפְתִחי ִלי ַוַדאי. ִּפְתִחי ִלי, ְּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ּ ָעא , ּ ד ּבָ ּכַ
א ֲעֵרי ֶצֶדק)ם קיחתהלי(ָאַמר , ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ֶזה . ָּאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה, ּ

ַער ַלְיָי א', ַהּשַׁ ָּדא הוא ִפְתָחא ַוַדאי ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ּ ַער ַלְיָי. ּּ ָחא ֵליה', ֶזה ַהּשַׁ ּכְ , ְּלַאׁשְ
יה ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ י ְו, ּ ֹראׁשִ ְּוַעל ָדא ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ׁשֶ ִגין ְלִאְזַדְווָגא . 'גֹוּ ּּבְ ּ

ך ָלם ְדָעְלִמין, ְִעּמָ ׁשְ ך ּבִ ּוְלֶמֱהִוי ִעּמָ ְּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ֲהָוה ָקִטיל ְלבוְכֵרי ְדִמְצָרֵאי, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ל ִאיּנון , ְּ ּּכָ

ַפְלגות ֵליְלָיא ְּדָקַטל ּבְ א, ּ ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָאִחית ַדְרּגִ ָרֵאל . ּ ֲעָתא ָעאלו ִיׂשְ יה ׁשַ ּּבֵ ּ
א ִקיוָמא ְדָאת ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ פו ּבִ ּתָ ּתָ ָזרו ְוִאׁשְ ִּאְתּגְ ה, ּ ְּוִאְתַאֲחדו ּבָ ֵדין . ּ ּכְ

ַּההוא ָדָמא ַאְחִזיאו ֵליה ַעל ִפְתָחא ּ ּ ּ ּוְתֵרין ָדֵמי ֲהוֹו. ּ ְּוַחד ָדָמא , ַּחד ְדִפְסָחא, ּ
ים ַעל ִפְתָחא. ָּזרוְּדִאְתּגְ יָמא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּוֲהָוה ָרׁשִ ְּרׁשִ ַחד ָהָכא ְוַחד ָהָכא ְוַחד , ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

יַנְייהו ַמר, ּּבֵ קֹוף)שמות יב(, ְוָהא ִאּתְ ׁשְ י ַהְמזוזֹות ְוַעל ַהּמַ ּתֵ ּ ְוָנְתנו ַעל ׁשְ ִגין ְלַאֲחָזָאה , ּ ּבְ
  .ְּמֵהיְמנוָתא

  ב''ה ע'' צדף
ָעה  ר) ובחמשהא''נ(ּוְבַאְרּבָ ַמר,  ֲעׂשָ אֹור, ָהא ִאּתְ ֵדין ְמַבְטִלין ָחֵמץ וׂשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ,

ָרֵאל ֵמְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָלקו ִיׂשְ ְּוִאְסּתַ ּ יה, ּ ְּוִאְתֲעָקרו ִמּנֵ ָצה, ּ ּמַ ) ב''ה ע''דף צ(, ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ

א וָרא ַקִדיׁשָ ִּקּשׁ ָזרו. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ה, ּ ָּעאלו ּבָ ְּתְפָרעוַּעד ְדִא, ּ יָמא , ּ ְלָייא ְרׁשִ ְוִאְתּגַ
וָרא, ִּדְלהֹון ּוְכֵדין ָיַהב ְלהֹון ִקּשׁ ֲאַתר ִעָלָאה, ּ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבַ ִקּשׁ ּּבְ ּ ֲאַתר , ּ ּבַ
יב ָמִים)שמות טז(, ִּדְכּתִ ָמִים ַדְייָקא,  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ְוָהא , ִּמן ַהּשָׁ

ּאוְקמוָה ּ.  
א ֲחֵזי יַסר , ּתָ ַאְרּבֵ ִלימו ִעם )א בחמיסר''נ(ּבְ ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ְדִסיֲהָרא ִאׁשְ ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ

א ְמׁשָ ָעְלָמא, ׁשִ ך ּבְ ל ּכַ ִחין ּכָ ּכְ ּתַ ִאין ָלא ִמׁשְ ּתָ ַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא, ְְוִכְתִרין ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
ִחין ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ יׁשִ ָעְלָמאּו, ִזיִנין ּבִ ָטא ּבְ ֲעָתא ְדִזווָגא ְדִסיֲהָרא . ִּמְתָעֵרי ְלִאְתַפׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ

ִלימו ׁשְ א ּבִ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ַכח ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְלהו ַלֲאַתר ַחד, ּ י ּכֻ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ א , ּ י ַמְלּכָ ְּוִקדוׁשֵ ּ
ֲערו ִתיב . ַּאּתְ ֵדין ּכְ ּמוִרים הוא ַלְיָי)שמות יב(ּכְ ּ ֵליל ׁשִ ַכח', ּ ּתְ א ִאׁשְ ְּדָהא ִזווָגא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ,

ֹכָלא ּמוִרים ּבְ ְּוהוא ׁשִ ּ ּ.  
י ַאָחא ָאַמר ּקוָנא ְדֹכָלא , ִרּבִ ך ּתִ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ַההוא יֹוָמא)א דכלה''נ(ְ ַכח , ּ ּבְ ּתְ ּוְבֵליְלָיא ִאׁשְ

וָבא ְדֵביָתא ִּיּשׁ יָתא ִניְנהו, ּ ֵני ּבֵ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלאו ִמּבְ ּ ד ָאָתאן ְלִאְזָדְווָגא אֹוַרְייָתא ּכַ, ּ
ֲחָדא)א אריוותא''ס( ְייהו,  ּכַ ּבַ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ּ ין . ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ך ִיׂשְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

יָתא ִנין לֹון ּבֵ ל ַההוא יֹוָמא, ְמַתּקְ ָּדאן ְּוִאיּנון ַח, ַּעְייֵלי ַמאן ְדַעְייֵלי, ְּוַעל ְיַדְייהו, ּּכָ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְרַווְייהו ַזּכָ ָרן ּתַ ְּוַזּמְ ּ ּ ּ ּ.  

ה ָלן ְלַאְטְרָחא ּכוֵלי ַהאי י יֹוֵסי ָלּמָ ִלים הוא, ָּאַמר ִרּבִ ַהאי ֵליְלָיא, ְּקָרא ׁשְ , ְּדָהא ּבְ
ַכח ּתְ ַער ְוִאׁשְ א ִאּתְ ִּזווָגא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ הוא ַהַלְיָלה ַהֶזה )שמות יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ּ ּ

ּמוִרים' ַלְיָי ּמוִרים, ּׁשִ ֵרי. ַּמאי ׁשִ א, ּתְ ְמׁשָ ׁשִ ִּזווָגא ְדִסיֲהָרא ּבְ ּ ָרֵאל . ּ ֵני ִיׂשְ ְלָכל ּבְ
אן וְלָהְלָאה, ְלדֹוֹרָתם ְּדָהא ִמּכָ ָמא ַק, ּ וָרא ִדׁשְ ִקּשׁ רו ּבְ ִּאְתֲאָחדו ְוִאְתַקּשָׁ ּ ּ אּ ְּוָנְפקו , ִּדיׁשָ

ר. ֵּמְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָעה ֲעׂשַ ַאְרּבָ ך ּבְ ִגיֵני ּכַ ְרַמְייהו, ְּבְ ֵני ּגַ ּוְמַבֲעֵרי ָחֵמץ , ְּמַתּקְ
יַנְייהו א, ִּמּבֵ ְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְּוַעְייֵלי ּבִ ּוְכֵדין ִמְתַעְטֵרי ָחָתן ְוַכָלה, ּ ּ ִעְטרֹוי ְדִאיָמא , ּ ּּבְ

ר חֹוִריןּוָבֵעי ּבַ, ִּעָלָאה ְרֵמיה ְדִאיהו ּבַ ּר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ֵסי ְדַההוא ֵליְלָיא ֲאַמאי, ָאַמר ִרּבִ ע ּכַ ָּהֵני ַאְרּבַ א. ּ י ַאּבָ ָהא , ָאַמר ִרּבִ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ אולֹות' ָלֳקֵביל ד, ּ ִסְפָרא ְדַרב ֵייָסא ָסָבא. ּּגְ ִפיר הוא ּבְ ֲּאָבל ׁשַ ּ ּ ,

ָכל ִסְטִריןְּדָקָא ַהאי ֵליְלָיא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ַּמר הֹוִאיל ְוִזווָגא ַקִדיׁשָ ּ ְּוִזווָגא הוא , ּ ּ ּ
ִרין ע ִקׁשְ ַאְרּבַ ְּדִאיּנון ד, ּבְ ין' ּ י ָדא ִמן ָדא, ַּדְרּגִ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּ ד ִזווָגא ָדא , ּ ּּכַ ּ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ַכח ּתְ ַעְר, ִאׁשְ ֶחְדָווָתא ִדְלהֹון ִאּתְ הו, ָנאּוֲאָנן ּבְ ִגין ְדָהא ָזֵכיָנא ּבְ ּּבְ ְּדַמאן ְדָאִחיד , ּ ּ
ָדא ֹכָלא, ּבְ ָאר ֵליָלָוון. ָּזֵכי ּבְ ל ׁשְ ֵני ֵליְלָיא ָדא ִמּכָ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ד , ּ ּוָבֵעיָנן ְלֶמְעּבַ

ֹכָלא ָמא ּבְ ַהאי ֵליְלָיא, ּׁשְ ִגין ְדֶחְדְווָתא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ, ּוְלֶמְחֵדי ּבְ ּּבְ ּ   .אּ
אולֹות ָקֵריָנן ְלהו, ְועֹוד ָאַמר ע ּגְ ע ִאֵלין ַאְרּבַ ְּדַאְרּבַ ּ ִגין ְדַהאי . ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּּבְ
ְתָרָאה א ּבַ ְלָאך ַהּגֹוֵאל)בראשית מח(, ּגֹוֵאל ִאְתְקֵרי, ַּדְרּגָ ֶּאָלא , ְוָלא ִאְקֵרי ּגֹוֵאל. ְ ַהּמַ

ַּעל ְיָדא ְדַדְרָגא ָאֳחָרא ִעָלָאה ּ ְדַקְייָמא ָעָלה ְוָנִהיר ָלה)ב''ח ע''ר, ו''כשמות ק(, ּ ּ ְוָדא ָלא . ּּ
ַּאִפיק ָלה ְנהֹוָרא ֵרין , ּ ִאֵלין ּתְ ֶּאָלא ּבְ ין ְדָעֵליה)א באינון דרגין''ס(ּ ּ ַדְרּגִ ּ ַכח. ּ ּתְ ' ְּדד, ִאׁשְ

אולֹות ִניְנהו ע ּגְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ.  
א י ַאּבָ ַאל ְלִרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ אֹור ֹלא )א האי דכתיב''ס(ִתיב ָהא ּכְ, ִּרּבִ ְבַעת ָיִמים ׂשְ  ׁשִ

יֶכם ָבּתֵ ֵצא ּבְ ְבָעה, ִיּמָ ל ׁשִ ל ז, ְּוֶחְדָווָתא הוא ּכָ ִלים ַהֵלל ּכָ ּתְ , יֹוִמין' ֲּאַמאי ָלא ִאׁשְ
ּכֹות ּסֻ מֹו ּבְ ַכח ח, ּכְ ּתְ ל יֹוָמא ְויֹו, ּיֹוִמין ַהֵליָלא' ְּדִאׁשְ ִלימו ְדֶחְדְווָתא ּכָ ׁשְ ּּבִ   .ָמאּ

ִפיר ָקַאָמְרת ָּאַמר ֵליה ׁשַ ל , ֲּאָבל ְיִדיָעא הוא, ּ ָרֵאל ּכָ רו ִיׂשְ ְּדָהא ָהָכא ָלא ִאְתָקּשָׁ ּ
ֹכָלא ך ּבְ ּּכַ רו ְלָבַתר, ְ ָמה ְדִאְתְקׁשָ ּּכְ ַהאי ֵליְלָיא. ּ ך ּבְ ִגין ּכַ ַכח , ְּבְ ּתְ ְּדִזווָגא ִאׁשְ ּ בכל אינון (ּ

ּ ְוֶחְדָווָתא ְדֹכָל)דרגין עלאין ַכחּ ּתְ ַההוא ֶחְדָווָתא, א ִאׁשְ רו ּבְ ָרֵאל ִאְתָקּשָׁ ְּוִיׂשְ ֲעִביְדָנא , ּ
ִלימו ִלים, ּׁשְ ּתְ ב ְדֻכְלהו )אבל באינון דרגין עלאין(. ְּוַהֵליָלא ִאׁשְ ּ ֲאָבל ְלָבַתר ַאף ַעל ּגַ ּּ

ֵחי ּכְ ּתַ הו, ִמׁשְ רו ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְתָקּשָׁ ַען ִיׂשְ ַּעד ּכְ יָמא ְּוָלא ִאְתְפָר, ּ ְלָייא ְרׁשִ ּעו ְלִאְתּגַ
א ילו אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ָמה ְדָעאלו ְלָבַתר, ְּוָלא ַקּבִ ְּוָלא ָעאלו ּבְ ּ ּ.  

יה ַכח ּבֵ ּתְ ִלימו ְדֹכָלא ִאׁשְ ּכֹות ׁשְ ּסֻ ך ּבַ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּּ יר, ְ ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ַיּתִ ֲאָבל ָהָכא , ּ
ַען ָלא ָזכו ּתְ, ַּעד ּכְ ךְוָלא ִאׁשְ ל ּכַ יה ּכָ ִלימו ּבֵ ְַכח ׁשְ ּ ל ז, ּ ָכחו ּכָ ּתְ ב ְדִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,'

ְלָייא ִאְתּגַ ְדָקא ֲחֵזי, ָּלאו הוא ּבְ הו ּכַ רו ּבְ ָרֵאל ַעד ָלא ִאְתְקּשָׁ ְּוִיׂשְ ּ.  

  א''ו ע'' צדף
ַהאי ֵליְלָיא ִלימו ְדֲהֵליָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא וׁשְ ּ ּ ּ ִגין ַהה, ּּ ּוא חוָלָקא ּבְ ּ

יה רו ּבֵ ְּדִאְתְקׁשָ ּ ַכח. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּתְ ְּדֵכיָון ִדְבַההוא ֵליְלָיא ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ וָרא , ּ ל ִקּשׁ ּּכָ
ִסְטָרא ְדִזווָגא ַכח ּבְ ּתְ ְּדֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּּ ִסְטָרא ְדִיׂשְ ה , ְּוָלא ּבְ ַכח ּבָ ּתְ ְּדַכד ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ֵחי ִאֵלי ּכְ ּתַ ֵרין ִּמׁשְ ין ְדַקְייִמין ָעָלה)א תלת''ס() א''ו ע''דף צ(ן ּתְ ּ ַדְרּגִ ֵחי. ּ ּכְ ּתַ , ְּוַכד ִאֵלין ִמׁשְ
הו ַכח ּבְ ּתְ ל ּגוָפא ִאׁשְ ָּהא ּכָ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ּ ְּוַהֵליָלא , ְּוֶחְדָווָתא ִמֹכָלא, ּ

ִלים ּתְ ֹכָל, ִאׁשְ ֵדין ִאְתַעְטָרת ִסיֲהָרא ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ְּדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ֲאָבל ָלא ְלָבַתר. אּ
ְכֵחי ּתַ הו, ִאׁשְ ָרֵאל ַעד ָלא ָזכו ּבְ ְּוִיׂשְ ֵליָמא, ּ ִזְמִנין ָאֳחָרִנין, ָּהא ָלאו ַהֵליָלא ׁשְ מֹו ּבְ   .ּכְ

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִפיר הוא, ּ ּׁשַ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ַמְעָנ. ּ א ְוַהאי ִזְמָנא ָאֳחָרא ׁשְ
ְווָנא ַהאי ּגַ יָנא ִמֵלי, ֵּליה ּבְ ֵעיָנא ְלִמְנַדע. ְּוַאְנׁשֵ א ִמָלה ָאֳחָרא ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ָהא ֲחֵזיָנא , ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ֶפַסח ז יֹוָמא ָאֳחָרא', ּוְבֻסּכֹות ז', ּּבַ ִלימו ְדֶחְדָווָתא ּבְ ּוׁשְ ּ בועֹות. ּ ׁשָ ֲאַמאי ָלא , ּּבְ
יה ז ָכחו ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ יר ִמּכָֹלאְוָהא ָהָכא ִא, ָיִמים' ּ ְּתָחזון ַיּתִ ּ.  
ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ָנא ָהָכא . ּ ְוִכי ַמאי ׁשְ

ָרֵאל ֶאָחד ְּדִאְקרון ִיׂשְ יר ֵמֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ָרֵאל, ֶּאָלא. ַיּתִ ָבָחא ְדִיׂשְ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ַאְתָייא , ּ
א ָרֵאל ֶאָחד הוא,  לֹון ֶאָחדָקָרא, ְלָפְרׁשָ ָבָחא ְדִיׂשְ ָכל ֲאַתר ׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ . ַמאי ַטְעָמא. ּ

ֵאי ירו ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ִגין ְדָכל ְקׁשִ ּּבְ ּ ַכח, ּ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִיׂשְ  )ועוד(. ּּבְ
ָמה ִדְלֵעיָלא ר ּבְ ְּדִאְתְקׁשַ ּ א, ּ ָמה ִדְלַתּתָ ר ּבְ ָרֵאלְו, ְּוִאְתְקׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ר ּבִ ְוַעל . ִאְתְקׁשַ

ָּדא ִאְקֵרי ּכָֹלא ֶאָחד מֹוְדָעא ְמֵהיְמנוָתא. ּ ּתְ ּוַבֲאַתר ָדא ִאׁשְ ּ ֵליָמא, ּ וָרא ׁשְ ְּוִיחוָדא , ְּוִקּשׁ
א ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ.  

וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא הוא, ּיֹוָמא ָדא, ְּוַעל ָדא ִּקּשׁ ּ ּ וָרא ְדֹכָלא, ּ ִּקּשׁ ּ  ֵעץ )משלי ג(ִתיב ּוְכ. ּ
ה ִאיָלָנא הוא ְדִאְקֵרי ֶאָחד ֲחִזיִקים ּבָ ַּחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ּ ֵרי . ּ ִגין ְדִאיּנון ִמְתַקּשְׁ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ

ֲאַתר ָדא ְּוֵעץ ַחִיים ֶאָחד הוא ַוַדאי ִאְקֵרי. ִאְקֵרי ָהִכי, ּּבַ ּ ר, ּ יה ִאְתְקׁשַ ִגין ְדֹכָלא ּבֵ ּּבְ ּּ ,
ּ ִדיֵליה)מאא וש''ס(ְויֹוָמא  וָרא ְדֹכָלא, ֶּאָחד ַוַדאי, ּ ִּקּשׁ ּ ְּוֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ּ ּ.  

ן)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב תֹוך ַהּגָ ְ ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ׁש, ּ תֹוך ַמּמָ ְמִציעות, ְּבְ , ּּבִ
ָכל ִסְטִרין יה, ְוָאִחיד ּבְ ר ּבֵ ְּוַעל ָדא ֶפַסח ְוֻסּכֹות. ְּוִאְתְקׁשַ ֶאְמָצִעיָתאְּוהו, ּ ִגין . א ּבְ ּבְ

ְּדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ּ ּ ַהאי יֹוָמא, ּ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ְּוָדא הוא ׁשְ יר, ּ , ְוָלא ַיּתִ
ָבָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ּׁשְ וָרא ְדֹכָלא, ּ ְּוִקּשׁ ּ י ְיהוָדה. ּ ִאיְלָנא, ָּאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ ,

  .ּיֵליְוָזֵכיָנא ְלָהֵני ִמ
י ִיְצָחק יָרָתא, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ֶחְדָווָתא ְוׁשִ א ּבְ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְלׁשַ ְּזִמיִנין ִיׂשְ ְּ ּ ,

ֵליְלָיא ְדִפְסָחא ָרֵאל ּבְ ֵחי ִיׂשְ ּבְ ָבָחא ִדְמׁשַ ַהאי ׁשְ ּּכְ ה , ּ ְקדוּשָׁ ת ּבִ ָרֵאל ִאְתַקְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ ּ ּ
א ֵליל ִהְתַקֶדׁש ָחג)ישעיה ל(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא. ְּדַמְלּכָ יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ ֵליל . ּ ַהּשִׁ ּכְ

ִּהְתַקֶדׁש ָחג ַדְייָקא רוך ְיָי. ּ ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
ה ַלְיָי)במדבר כח(ּוְביֹום  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ בועֹוֵתיֶכם ִמְקָרא ֹקֶדׁש ' ּ ַהּבִ ׁשָ ּּבְ

ְמעֹון ָפַתח. 'ֶיה ָלֶכם ְוגֹוִיְה י ׁשִ נו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי)דברי הימים א טז(, ַּרּבִ ּ ָאז ְיַרּנְ ּ י ' ּ ּכִ
פֹוט ֶאת ָהָאֶרץ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי. ָּבא ִלׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ֵמיה , ְ ׁשְ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא . )כל יומא(ְּוִאְתַאֲחָדן ּבִ ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ א, ִּמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָהא ֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּ יה, ּ ָלא , ְּוָלא ִאְתַאֲחָדן ּבֵ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ַהאי ָע. ְּוָלא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלָמאַּמאן ְדָזֵכי ּבְ . ָּזֵכי ּבְ
ֵניָנן ִנים)שיר השירים ז(, ְּדָהִכי ּתָ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא ָעְלָמא, ּ דֹוֵבב ׂשִ ב ְדִאיּנון ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

ן אֹוַרְייָתא ּמָ ן ּתַ ְפָווַתְייהו ְמַרְחׁשָ   .ּׂשִ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

א ֲחֵזי בוַאת ָהָאֶרץ, ּתָ ָרֵאל ּתְ א ַאְקִריבו ִיׂשְ ּתָ ַּעד ַהׁשְ בוַאת ָהָאֶרץ וַדאי,ּ ּ ּתְ ּ .
יה קו ּבֵ ְּוִאְתַעּסְ וָרא, ּ ַההוא ִקּשׁ רו ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ ּ ַכח. ּ ּתְ ב ְדִדיָנא ִאׁשְ ִּדיָנא , ְּוַאף ַעל ּגַ

יה ַכח ּבֵ ּתְ ָלָמא ִאׁשְ ׁשְ עֹוִרים)א דעלמא אתנהיג ביה''ס(. ּּבִ ִגין ְדִאיהו ַקְדָמָאה , ּ ְוַאְקִריבו ׂשְ ּּבְ ּ
ָאר ל ׁשְ בוָאהִמּכָ ְּוָלא ֵמַההוא ְדִמְתָאֵחר, ּוִמן ַקְדָמָאה ִמְתָקְרָבא, ּ ּתְ ְּדָהא ֲאִחידו , ּ ּ

ִריך הוא, ַקְדָמָאה א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרֵאל ִאְתֲאָחדו ּבֵ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ִריך . ָּהָכא הוא, ְּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
ָרא, ּהוא ַמְדּבְ ַמִיםֵּמַההוא ֲאַתר , ֲּאָנא ָיַהִבית ְלכו ָמן ּבְ יב, ְּדִאְקֵרי ׁשָ  )שמות טז(, ִּדְכּתִ

ָמִים עֹוִרים, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ אי ׂשְ   .ְּוַאּתון ְמָקְרִבין ַקּמַ

  ב''ו ע'' צדף
ְּוָרָזא ְדִמָלה ָנֹאת, ּ י ָעְלָמא. ָחֵסר, ֹזאת ּתֹוַרת ַהּקְ טון , ַּאְזֲהרוָתא ְלָנׁשֵ ְּדָלא ִיׂשְ ּ

ֲעֵל חֹות ּבַ עֹוִרים ְזִמיָנא ְלָקְרָבא, ְוִאי ָלאו. יהֹוןּתְ ָלה ֲחָדא. ֶקַמח ׂשְ מֹוָדע , ּוִמּמִ ּתְ ִאׁשְ
ָרֵאל. ִּמָלה ָאֳחָרא ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א , ּ ַמְלּכָ ְקַרת ּבְ ָרֵאל ָלא ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ

א ְלָעְלִמין ָווַהת. ַּקִדיׁשָ ָרֵאל ּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ה) הבמדבר(, ּּכְ ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ֶטה ִאּשָׁ ׂשְ ר ּתִ , ּ ֲאׁשֶ
ָתא  ך ִדיָנא ְדַהאי ִאּתְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּוַמאן הוא ַאְתָרָהא . ֵמַאְתָרָהא ָקא ַאְתָייא) ב''ו ע''דף צ(ְ ּ

ה  יב ּבָ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹוק ִמְפִניִנים ִמְכָרה)משלי לא(ּ ּ ֵאׁשֶ ת )משלי יב(. ּ  ֵאׁשֶ
ֲעָלה   .ַּחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ

עֹוִרים ָתא, ְּוַההוא ֶקַמח ׂשְ ֶנֶסת , ָחֵסר, ִמְנַחת ְקָנֹאת ִאְתְקֵרי, ְּדַאְייִתית ַהִהיא ִאּתְ ּכְ
ָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי ִתיב, ְּוַעל ָדא. ִיׂשְ ִפְנָחס ּכְ א ֵלאֹלָהיו)במדבר כה(, ּבְ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ,  ּתַ

ִריתְּד, ְּדִקְנָאה ָהָכא ִאְתֲאָחד ַהאי ּבְ ר ּבְ ּקֵ ָעַרת ָעֵליה, ַּמאן ִדְמׁשַ ְּוַעל ָדא , ִּקְנָאה ִאּתְ
ִאין פֹוְגִעין ּבֹו א ֲחֵזי. ַּקּנָ עֹוִרים, ּתָ ְּדֵכיָון ְדֲהָוה ָמָטא ְלֵריַחִין , ַהאי עֹוֶמר, ֶקַמח ׂשְ ּ ּ

ִּדְגרוסֹות י, ּ רֹון ְמנוֶפה ּבְ יה ִעּשָׂ ְּמִפיִקין ִמּנֵ ּ   .ּג ָנָפה''ּ
ִמימֹותְוָד תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ תֹות ִאֵלין, א ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ְּלָבַתר ְדַסְלִקין ׁשֶ ּ א , ּ ָאָתא ַמְלּכָ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ א ְלִאְזַדְווָגא ּבָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ א . ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ּ ּוְכֵדין ִאְתֲעָטר ַמְלּכָ ּ
ִלים ִיחוָדא ׁשְ ַכח ֶאָחד ְלֵע, ּּבְ ּתְ אְוִאׁשְ א. ּיָלא ְוַתּתָ א ַקִדיׁשָ ַער ַמְלּכָ ּוָמָטא , ְּוַכד ַאּתְ

ְייהו. ִּזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא ֵרי ִאּבַ ל ִאיּנון ִאיָלִנין ִדְמַבּכְ ּּכָ ּ יָרָתא, ּ ּוַמאי ַאְמֵרי . ַּסְלִקין ׁשִ
ֲעָתא ִדְמַלְקֵטי ְלהֹון ׁשַ ַמִים ֵהִכ'  ְיָי)תהלים קג(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּּבְ ׁשָ ְסאֹו וַמְלכותֹו ּבַ ּין ּכִ ּ

ָלה ּכֹל ָמׁשָ ַמִים ַחְסֶדך'  ְיָי)תהלים לו(. ּבַ ַהּשָׁ ָּבְ ֶדה ִיְמֲחאו )ישעיה נה(, ּוְכִתיב. ּ ּ ְוָכל ֲעֵצי ַהׂשָ
  .ָכף

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ירו ַלְיָי)תהלים צח(, ּ ה' ּ ִמְזמֹור ׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ יר . ׁשִ ׁשִ
ה. יָחָדׁש ִאְקֵר ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ך ּבְ ִגין ּכַ ָהָכא ִמְנָחה , ָהָתם ִמְנַחת ְקָנאֹות. ְּבְ

ה א ְדֹכָלא . ֲחָדׁשָ ה ְדִחדוׁשָ ֲּחָדׁשָ ּ ּ ּ א.  ָהָכא)א דכלה''ס(ּ וָרא ְדֹכָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ִּקּשׁ ּּ ּ ּ ,
וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ִּקּשׁ ּ ֵליָמא ִאְת. ּ ִעְטרֹויְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ׁשְ   .ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ֲּעָטר ּבְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ֲהָנא י ּכַ ּכוִרים ְלַגּבֵ ְּוַכד ָמטון ּבִ א ִמִלין, ּ ר ָנׁש ְלֵמיַמר וְלָפְרׁשָ ֵעי ּבַ ֲּהָוה ּבָ ַעל , ּ
ַּההוא ִאיָלָנא ְדַאְרָעא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ִלים ּכְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ חוִמין, ּ ְתֵריַסר ּתְ ְבִעי, ּּבִ ׁשִ ן ּבְ

ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליה ָלָבן ֲאַרָמָאה, ַּעְנִפין ִגיֵניה, ּ ְּדִאְתְפִגים ָעְלָמא ּבְ ִריך . ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ִזיב ֵליה ּהוא ׁשֵ ִדינֹוי , ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)א בבנוי''ס(ְּוִאְתַעָטר ּבְ ִגין ַההוא ִאיָלָנא. ּ ּכְ , ּּבְ

ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּדָכל ִקׁשְ ּ יה, ּ ְלָייאּּבֵ ה ִאְתְקֵרי.  ּתַ . ַמאי ַטְעָמא. ְּוַעל ָדא ִמְנָחה ֲחָדׁשָ
ֵאי הוא ִגין ְדֶחְדָווָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבְ ּ ּוְבָכל ִזְמָנא ַחְדּתוֵתי . ְּוֶחְדָווָתא ְדִסיֲהָרא, ּ ּ

ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא הוא, ְּדִסיֲהָרא ִּקׁשְ ּ ְּוֶחְדָווָתא ִדיָלה, ּ   )דסיהרא(. ּ
ִניןְלַמְלּכָ ּא ַדֲהוֹו ֵליה ּבְ א ֲחָדא, ּ ִנין, ּוְבַרּתָ ַּאְתִקין ְסעוָדָתא ְלֻכְלהו ּבְ ָלא , ּּ

א ַעל ָפתֹוָרא ַרּתָ ַכַחת ַהִהיא ּבְ ּתְ ד ָאָתאת. ִּאׁשְ א, ּכַ ְלָכל ַאַחי , ָמאִרי, ַאְמַרת ְלַמְלּכָ
יַנְייהוְּוִלי ָלא ָיָהַבת חוָל, ְזִמיַנת ְוָיָהַבת ְלָכל ַחד ָמאִנין ְיִדיָען ְַחָיִיך , ָּאַמר ֵליה. ָּקא ּבֵ ּ

ָרִתי ֵרין, ּבְ ח ַעל ַחד ּתְ ּכַ ּתְ ְָמָנא ִדיָלך ִיׁשְ נון ָלך ֵמחוָלֵקיהֹון. ּ ָּהא ּכָֹלא ִיּתְ ְּ ַכח . ּ ּתְ ִאׁשְ
יָדָהא חוָלִקין ֵרין ִמּכָֹלא, ְּלָבַתר ּבִ ָרֵאל. ַעל ַחד ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ִּמּכָֹלא ַנְטָלא , ְּכַ

ָלה, ִקיןּחוָל ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ּכַ לוָלא, ּ ַכָלה ְדֻכְלהו ְמַזְמִנין ָלה ָמאִנין ְוחוָלִקין . ּּכְ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ
יִטין ָרֵאל, ְוַתְכׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ִהיא ּכְ ֹכָלא)א חדוותא''נ(ַּחְדּתוֵתי , ְּכַ ּ ִדיָלה ּבְ ּ ְּוֹכָלא ָיֲהִבין ָלה , ּ ּ

ּחוָלִקין וָמאִנין ּ.  
א ֲחֵזי ִעְטרֹוי, ּתָ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ָרֵאל , ּ ֶּחְדָווָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ

ִעְטִרין ִעָלִאין, ְוַכד אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת. ּהוא ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאְתַעְטָרת ּכְ ּוְבִגין ְדָכל , ּ ּ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ִּקׁשְ ַהאי ִאיָלָנ, ּ ר ּבְ יב. ִאְקֵרי יֹום ֶאָחד, אִאְתְקׁשַ  ְוָהָיה )זכריה יד(, ִּדְכּתִ

ּיֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי ָרֵאל יֹום ֶאָחד, ּיֹום ֶאָחד ַוַדאי. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ וָרא , ְּדּכְ ִקּשׁ ּּבְ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

וָרא ִדְלֵעיָלא ִּקּשׁ ּ א ומֹוֵחי, ּ א ְוגוְלַגְלּתָ ֵּריׁשָ וָרא ָא)א''ויחי רכ(. ּ ֵרין ְדרֹוִעין , ֳחָראּ ִקּשׁ ּּתְ
א)קשורא אחרא(, ַּדֲאִחיָדן. ְּוגוָפא ְתַלת )א בתרין''ס(, ְּואֹוְקָמא ַרב ַהְמנוָנא. ּ ֵמֵחיָלא ְדֵריׁשָ  ּבִ

יִרין ַדֲאָבָהָתא  ֵרין ַקָייִמין . )קשורא אחרא(ְּקׁשִ ח ְרבות)א כוליין דלתתא''נ(ּתְ ְמׁשַ כו ּבִ ּ ְדִאְתְמׁשָ ּ ּ ,
ְת)בקיומא( ין ּבִ ֵרין ַנֲחִלין, ֵּרין ַדְרּגִ א ַזְרָעא, ּתְ א ָאֳחָרא, ְלַאְכָנׁשָ ַדְרּגָ פום , ְּלַאָפָקא ּבְ ּּבְ

ה ּהוא ּגוָפא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּאיָלָנא ָדא. ַאּמָ ּ יה, ְּדָאִחיד ְלָכל ָהֵני, ּ ָרן ּבֵ ְּוֹכָלא ִמְתַקּשְׁ ּ ,
הֹון ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד, ְּוהוא ּבְ יה ַמְטרֹוִניָתאְּוַכד ִאְזַד. ּ ֵדין הוא ֶאָחד, ְּווַגת ּבֵ ְוָהא , ּּכְ

  .ּאֹוִקיְמָנא ִמֵלי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ
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א ֲחֵזי ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּתָ יֹום ַהּשְׁ ִתיב ּבַ ַההוא ֲאַתר. ַמאן ֲעֶצֶרת. ּּכְ ֶּאָלא ּבְ ְּדֹכָלא , ּ ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ִניׁשו)א כנופיא כנישו''ס(, ַמאי ֲעֶצֶרת, ְקֵרי ֲעֶצֶרתִא, ִמְתַקּשְׁ יָמא ָהָכא . ּ ּכְ ְוִאי ּתֵ
ָכל ִאיּנון יֹוִמין. ַמאי ַטֲעָמא, ְּדִאְקֵרי ֲעֶצֶרת ֶּאָלא ּבְ ּיֹוֵמי ְסעוָדֵתי ְדַעְנֵפי ִאיָלָנא , ּ דף (ּ

ְבִעים ָפִרים ִאיּנון, ְּוַעל ָדא. ֲהוֹו) א''ז ע''צ ּׁשִ ׁש)דגופא(ֶחְדָווָתא , ְלָבַתר. ּ , ּ ְדִאיָלָנא ַמּמָ
ּוְבִגיֵניה הוא יֹוָמא ַחד ֲעֶצֶרת. ְּוֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא ּ ֶחְדָווָתא , ֶּחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא. ּ

ְּדהוא ּגוָפא, ְּדִאיָלָנא ּ ּ.  
ַהאי יֹוָמא ְּוַעל ָדא ֵלית חוָלָקא ּבְ ִריך הוא וְכֶנ, ּ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ָרֵאלּ ִגין . ֶסת ִיׂשְ ּבְ

ך ְהֶיה ָלֶכם, ְּכָ א לבתר חדוותא דאלנא ממש ובגיניה הוא יומא חד ''ס(. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ָלֶכם, ֲעֶצֶרת ּתִ

אוף הכי בהאי יומא . ולית חולקא בהאי יומא אלא לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל ועל דא כתיב עצרת תהיה לכם

ַכח)א גופא וכלא אשתכח ביהחדוותא דארייתא חדוותא דאלנא דהו ּתְ א ִאׁשְ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּ ְדָהא ּבְ ּ ,
יה ַכח ּבֵ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ֵניָנן. ּ ֲעֶצֶרת ַעל ֵפירֹות ָהִאיָלן, ְּוַעל ָדא ּתָ ִגין , ּּבַ ְּוָהא אוְקמוָה ּבְ ּ

ך ֶאָחד ִאְקֵרי ָמה ְדַאָמָרן, ֶּאָחד ַוַדאי, ְּכָ   .ּּכְ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ נוָפה ְוגֹו, ַמה ּכְ ִביאו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם ּתָ ִּמּמֹוׁשְ ְהֶייָנה ָחֵמץ ', ּ ֹסֶלת ּתִ

ָאֶפיָנה ָנא ָהָכא ָחֵמץ . ּתֵ יה , )בכנסת ישראל(ַמאי ׁשְ ִגין ְדֹכָלא ֲאִחיָדן ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּּ  )וכן(ּ
ִאיָלָנא ִאיָלָנא ֲאִחיָדן ַעְנִפין, ּבְ ִאיָלָנא ֲאִחיָדן ָעִלין, ְּדָהא ּבְ יִאין , ְקִליִפין, ּבְ ִּדיִנין ַסּגִ

ָכל ִסְטִרין יה, ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ּוְבִגין ְדַהאי ִאיָלָנא. ּ ְּדהוא , ְּמַכֵפר ַעל ֵיֶצר ָהָרע, ּ ּ
ֵבי מֹוְתֵביה ְדַבר ָנׁש ּּבְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ָאר ִאיָלִנין ְלַתּתָ ל ׁשְ ָזנו ּכָ א ְּוהו. ֵּמַהאי ִאיָלָנא ִאּתְ ְרׁשָ ּתָ א ִאׁשְ

ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ַעל ַחד ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִתיב . ּ  )ירמיה יז(ָּעֵליה ּכְ
יו ָרׁשָ ַלח ׁשָ תול ַעל ַמִים ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ  )משלי ג(, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי אֹוַרְייָתא, ּ

ר. 'ֵּעץ ַחִיים ִהיא ְוגֹו ּוַמאי ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ָּהא אוְקמוָה. ּ ר, ּ , ֲּאָבל ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  נֹות)בראשית ל(ּכְ רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ּ ּבְ

ִּפּקוָדא ָדא. ' ְוֵהִניף ֶאת ָהֹעֶמר ְוגֹו)ויקרא כג(רעיא מהימנא  ּ ן ָהֹעֶמר)ב''ל(, ּ  , ְלָקְרָבא ָקְרּבָ

ָנא ָדא ְדֵבקוָתא ֵעיָלא ְוַתָתא, ָּקְרּבְ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ּּ ֲחָדא ַאְזִלין, ּ ְמָקְרִבין , ֹּעֶמר ָדא. ַּמְטרֹוִניָתא וְבָנָהא ּכַ
ַדְכיוָתא ִדְלהֹון ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ עֹוִרים, ּ ָנא ִאיהו ִמן ׂשְ ְּוַההוא ָקְרּבְ ין ִא, ְּוָדא ִאְתְקִריבו, ּ ְּתָתא ְּלֵמיַעל ְרִחימו ּבֵ

ּוַבְעָלה ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ת ְזנוִנים יַנְייהו, ֵּאׁשֶ ִּאְתַרֲחַקת ַגְרָמה ִמּבֵ ּ ה, ּ ְּדָלא ָיִכיַלת ְלֵמיָקם ַעל ַגּבָ ת ַחִיל ְקִריַבת ַגְרָמה . ּּ ֵּאׁשֶ ּ
א ֲהָנא ַרּבָ י ּכַ ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע)במדבר ה(, ַּוַדאי ְטהֹוָרה ִהיא, ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ּ ֵחיָלא וְרִחימו ְואֹוִסיַפת,  ְוִנּקְ ּ

ְעָלה י ּבַ א. ְּלַגּבֵ ת ְזנוִנים ַעְרַקת ִמן ַמְקְדׁשָ ֵּאׁשֶ יה, ּ ְּדָלא ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ת , ּ ַההוא ִזְמָנא ְדֵאׁשֶ ְּדִאְלָמֵלא ּבְ ּ ּ
ַּחִיל ִאְבִדיַקת ַגְרָמה ה, ּ ְעָי. ִאְתֲאִביַדת ֵמָעְלָמא, ִּאיִהי ִאְתְקִריַבת ְלַגּבָ א ְלָקְרָבא ְּוַעל ָדא ָלא ּבַ

א יה, ְּלַמְקְדׁשָ ִאין, ְּוַעְרַקת ִמּנֵ ָרֵאל ַזּכָ ָתָארו ִיׂשְ ְּוִאׁשְ ָלא ִעְרּבוְבָיא ָאֳחָרא, ּ י ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבְ ְּלַגּבֵ ּ.  

ָּרָזא ְדִסְתָרא ָדא ַּתְרֵתין ַאֲחָתן, ּ י ָדא. ּ ְּוַכד ַאְרַחת ָדא ְלַגּבֵ ְבִדיקו ִדיָלה, ּ ּּבִ ּ ּ ּ ִבְטָנה ְוָנְפָלה ָּצְבָתה, ּ
ת ַחִיל. ְּיֵרָכה ִדיקו ְדֵאׁשֶ ְּדָהא ּבְ ּ ת ְזנוִנים, ּ ָּסָמא ְדמֹוָתא ְלֵאׁשֶ ִריך , ְּוָדא ִאיהו ֵעיָטא. ּ א ּבְ ְְדָיַהב קוְדׁשָ ּ ּ

ת ַחִיל, ּהוא ִלְבנֹוי ִגין ֵאׁשֶ ָנא ָדא ּבְ ה, ְּלָקְרָבא ָקְרּבְ ת ְזנוִנים ִמּנָ ְּדַתֲערֹוק ֵאׁשֶ ּ ָלא ְוִאׁשְ. ּ ָרֵאל ּבְ ַּתֲארו ִיׂשְ ּ
ָעְלָמא ֵדין, ִּעְרּבוְבָיא ָאֳחָרא ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ִחָייא, ִּרּבִ ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ  )ג''ויקרא כ(, ּכְ
ֳח ם ָלֶכם ִמּמָ נוָפהּוְסַפְרּתֶ ת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ ּבָ ָּרת ַהּשַׁ ָאַמר . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ

ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ֵּליה ּ ּ.  

ת ְוגֹו)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  ּבָ ּ וְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחָרת ַהׁשַ ּ ִּפּקוָדא . 'ּ ִּלְספֹור , ּ ָדא)א''ל(ּ

ָרֵאל, ְּוָרָזא ָדא, אָהא אֹוִקיְמָנ, ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ד ִפְסָחא, ִיׂשְ ַּאף ַעל ַגב ְדִאְתָדכו ְלֶמְעּבַ ּּ ּ ְּוָנְפקו , ּ
ִּמְמָסֲאבו ְדָקא ֲחֵזי, ּ ֵלִמין ְוַדְכָיין ּכַ יֹוֵמי ְדִפְסָחא, ְּוַעל ָדא. ָלא ֲהוֹו ׁשְ ָּלאו ַהֵלל ָגמור ּבְ ּ ּ ַען ָלא , ּ ְּדַעד ּכְ

ְדָקא ָיאות ְתִלימו ּכַ ִּאׁשְ ּ ּ.  

ִּאְתָתא ְדָנְפָקא ִמְמָסֲאבוּכְ ּּ ִּמַתָמן וְלָהְלָאה, ְּוֵכיָון ְדָנְפָקא, ּ ּ ָרֵאל. ְּוָסְפָרה ָלה, ּ ד ָנְפקו , ּאוף ָהָכא ִיׂשְ ּּכַ
ִּמִמְצָרִים ָּנְפקו ִמְמָסֲאבו, ּ ְּוָעְבדו ֶפַסח, ּּ ָפתֹוָרא ְדָאבוהֹון, ּ ְּלֵמיַכל ּבְ ּוִמַתָמן וְלָהְלָאה ַיַעְבדון ח, ּ ּ ּּ ָבָנאּ , ּוׁשְ

ְּלִמְקַרב ִאְתָתא ְלַבְעָלה ֲהֵדיה, ּ ָרא ּבַ ין יֹוִמין ְדַדְכיו, ְּלִאְתַחּבְ ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ְּלַאֲעָלא ְלָרָזא ְדָעְלָמא , ּ
ָלא אֹוַרְייָתא, ְּדָאֵתי ּוְלִמְקַרב ִאְתָתא ְלַבְעָלה, ּוְלַקּבְ ּוְבִגין ְדִאֵלין יֹוִמין. ּּ ּ ּ ִדְדכוָראּיֹוִמין ְדָעְלָמא, ּ ָלא , ּ

ְלחֹוַדְייהו ָנא ָדא ֶאָלא ְלַגְבֵרי ּבִ ּבָ ִּאְתְמַסר חוׁשְ ּ ָנא ָדא. ּּ ּבָ ְּוַעל ָדא חוׁשְ ּ ֲעִמיָדה ִאיהו, ּ ּוִמִלין ְדָעְלָמא , ּּבַ ּּ
ַּתָתָאה יָבה, ּ יׁשִ ֲעִמיָדה, ּבִ ְּצלֹוָתא ְדֲעִמיָדה, ְּוָרָזא ָדא. ְוָלא ּבַ ב, ּ ּוְצלֹוָתא ְמיוׁשָ ּּ.  

יןְו ַלל ַאְנֵפי אֹוַרְייָתא, ּט ִאיּנון''מ, ִּאֵלין ַחְמׁשִ ין, ּּכְ יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ְּדָהא ּבְ ִּאיהו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּ
ין יֹוִמין. ַּמָמׁש ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחְמׁשִ ִמָטה ְויֹוְבָלא, ּ ְּדֵביה ׁשְ ין, ְּוִאי ֵתיָמא. ּ ַחד ְטִמיָרא . ּט ִאיּנון''מ, ַחְמׁשִ

ְּוָעְלָמא ִאְסְתִמיך ָעֵליה, ּיהוִא ְ ין. ּ ּוְבַההוא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ּ ְסָיא , ִּאְתַגְלָיא ְטִמיָרא, ּ יה)א ואשתכח''נ(ְוִאְתּכַ . ּ ּבֵ
ִביֵניה א ְדָאֵתי ְלֵבי ׁשוׁשְ ַמְלּכָ ּּכְ ּ ְתַכח ַתָמן, ּ ְּוִאׁשְ ּ ין, ּ ּאוף ָהָכא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ . אְּוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ָד, ּ

  )'א' לעיל עמ' ב לקרבא קרבן העומר וכו''פקודא ל(

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ג''ל(ּ בועֹות, ּ ּבָ ד ַחג ׁשָ בועֹות ַלְיָי, ְּלֶמְעּבַ יָת ַחג ׁשָ ִּדְכִתיב ְוָעׂשִ בועֹות. ֱָאֹלֶהיך' ּּ : ּׁשָ
ין יֹוִמין ָרֵאל ְלָרָזא ְדַחְמׁשִ ַּעל ְדָעאלו ִיׂשְ ּ ב, ּ ְבָעה ׁשָ ְּדִאיּנון ׁשִ ָנא ְדֹעֶמר, ּועֹותּ ּוְבָקְרּבְ ַטל ֵיֶצר , ּ ִּאְתּבְ

ת ַחִיל, ָהָרע ְּדַעְרַקת ֵמֵאׁשֶ ְּוַכד ַתָמן ָלא ִאְתְקִריב. ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִקין ִיׂשְ ִּמְתַדּבְ ּ ָטל , ְּ ְוִאְתּבְ
ֵּמֵעיָלא וִמַתָתא ּ ּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ֲעֶצֶרת ך ִאְקֵרי ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ טול ִיֶצר ָהָרע, ְּ יה ּבִ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ יה ַחָטאת. ּ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ ,
ָאר ְזַמִנין ׁשְ הו ַחָטאת , ּכִ ִּדְכִתיב ּבְ ת ַחִיל. )'ליי(ּּ ָנׁשו ְלֵאׁשֶ ל ְנהֹוִרין ִאְתּכְ ּוְכֵדין ּכָ ך ֲעֶצֶרת, ּ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ.  

בועֹות ָמה ִאיּנון, ּׁשָ ִתיב ּכַ ָכל ֲאַתר ְדִאְתַמר ְסָתםֶּאָלא. ְּוָלא ּכְ ּ ּבְ ַבע, ּ ָמא ָגִרים ְדִאיּנון ִמן ׁשֶ ּׁשְ ּ ּ .
בועֹות ִתְספֹר ָלך ְבָעה ׁשָ ְוְכִתיב ׁשִ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ּ בועֹות ּבִ ִתיב ׁשָ בועֹות ְסָתם. ֲּאַמאי ּכְ ֶּאָלא ָהִכי ִאְצְטִריך ׁשָ ְ ּ ּ ,

ְּלַאְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתָתא ָכל ֲאַתר ְדִא, ּ ְּדָהא ּבְ ִּאֵלין אוף ָהִכי ִמְתָעֵרי ִעְמהֹון, ֵּלין ִמְתָעֵריּ ּ ַעד ָלא ֲהָוה . ּ
ֹלֹמה ֹלֹמה, ָּלא ֲהוֹו ִאְתַגְלָיין, ׁשְ יָון ְדָאָתא ׁשְ ְייהו ְפָרט, ּּכֵ ָּעֵבד ִמּנַ ִּדְכִתיב. ּ ְבַעת ָיִמים )מלכים א ח(, ּ  ׁשִ

ְבַעת ָיִמים ָּדא ִאיהו ְפָרט, ְוׁשִ ּ ּ.  

ְזָמָנא ָאֳחָרא ְכַללּבִ בועֹות ְסָתם,  ּבִ הֹון ְפָרט. ּׁשָ ד ִמּנְ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ְלֶמְעּבַ ר , ְּ ּבַ
ֹלֹמה ְבַעת ָיִמים ִדְלַתָתא. ׁשְ ִגין ְדִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ָּלא ְנִהירו ּבִ ֹלֹמה, ּ ּוְכֵדין ַקְייָמא , ַּעד ְדָאָתא ׁשְ ּ

ְלמוָתא ַאׁשְ ְבַעת יֹוִמין, ִּסיֲהָרא ּבְ ִאיּנון ׁשִ בועֹות ְסָתם. ּּבְ ִעָלֵאי, ְּוָהָכא ַחג ׁשָ ָללו ַתָתֵאי ּבְ ִגין ְדִאְתּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ֹלֹמה יֹוָמא ִדׁשְ ְּוָלא ַאְנִהירו ּכְ ּ.  

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ד''ל(ּ ֵתי ַהֶלֶחם, ּ ּבָ ְּלָקְרָבא ׁשְ ֵתי ַהֶלֶחם, ָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּׁשְ ִכי: ּ ֵּעיָלא , ְּנֵתיַּתְרֵתי ׁשְ
ֲחָדא, ְּוַתָתא ָרן ּכַ יהֹון. ְוִאְתַחּבְ ת, ְלַגּבֵ ּבָ ׁשַ ְּמזֹוָנא ְדַחד ְתֵרין, ְּתֵרין ָנֲהֵמי ּבְ ְּדֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד)שמות טז(, ּכְ ֲאַתר ַחד, ָּלֶאָחד ַוַדאי.  ׁשְ ְּלַההוא ְדִאְקֵר. ְלִאְתַייֲחָדא ּבַ ּוַמאן . י ֶאָחדּ
ְּדִאיהו ָיִרית ֵעיָלא ְוַתָתא, ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב. ִּאיהו ּ ּ ֲחָדא, ּ ת ִאיהו ָרָזא ְדֵעיָלא . ְּתֵרין ָנֲהֵמי ּכַ ּבָ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ
ת, ְּוַתָתא ּבָ ְּוֹכָלא ִאיהו ׁשַ   כ''ע. ּ ְתֵרין ָנֲהֵמי)אתקריבו(, ּ

ַתר ָדא ְלַהְסִדיר ֶל ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּ יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהֹעֶמר . ְלַהְקִריב ֹעֶמר, ֶּחם וְלבֹוָנהּ יֶתם ּבְ ִּדְכִתיב ַוֲעׂשִ ּ
ֶבׂש ָתִמים ְלעֹוָלה ֵתי ַהֶלֶחם. ּּכֶ בועֹות ְלַהְקִריב ׁשְ ׁשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ָכל יֹוִמין ָטִבין, ּ ן , ְוָהִכי ּבְ ְלַהְקִריב ָקְרּבָ

ְּדמוָסִפין ָכל יֹוָמא. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ָנא ִדיֵליהּ ּ ְדמֹוָעַדָייא ָצִריך ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ּ ְּ ָּצִריך ְלָקְרָבא ָעֵליה תֹוֶסֶפת . ּ ּּ ְ

ְּדִאית ֵליה תוָבָתא וַמְתָנָתא, ּ גֹון תֹוֶסֶפת ּכְ ּּכְ ּּ ְּדאֹוִסיף ָחָתן ְלַכָלה, ּ ָתא. ּ ת ַמְלּכְ ּבָ ָלה, ְוׁשַ ְּדִאיִהי ּכַ ּ ,
תֹות וְבָכל יֹוִמין ָטִבי ּבָ ׁשַ ְּצִריָכה תֹוֶסֶפת, ןּּבְ ִנין, ּ ְּדִאיּנון מוָסִפין ְדָקְרּבְ ּ ּ ּוַמְתָנָתא, ּ הוָנה, ּ ְּדִאיּנון ַמְתנֹות ּכְ ּ ּּ.  

בועֹות ְדִאיהו ַמַתן תֹוָרה ּוְבׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאְתְייִהיבו ְתֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי, ּּ ִּמּסִ ּ ְָצִריך , ּ ּ
ְייהוְלָקְרָבא ְלַג ֵתי ַהֶלֶחם ְדִאיּנון ה, ּּבַ ּׁשְ ּ ּ בועֹות ִאינון י''ּ ּה ִדְתֵרין יֹוִמין ְדׁשָ ּ ּ ְייהו''ּ ּו ָצִריך ְלָקְרָבא ְלַגּבַ ְ ּ ,

ֵתי ַהֶלֶחם ְמִאיּנון ה ּׁשְ ּ ּה ְדָהא ִאיהו ָנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא''ּּ ּ יה , ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי)משלי ט(ּּ , ה''ה, ּ
ּן ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץִמ ּ.  

ְּדִאיהו יֹו, ְּוַהאי ִאיהו ַמֲאָכל ָאָדם  ָאָדם )ויקרא א(. ּ ֹזאת ַהתֹוָרה ָאָדם)במדבר יט(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ עֹוִרין. 'ּכִ ִעיָרן, עֹוֶמר ׂשְ ְּדִאיּנון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ַמֲאָכל ּבְ ּ הֹון ָצִריך ְלָקְרָבא,ּ ְ ְדִמּנְ ּ ּ ,

ֵהָמה)ויקרא א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְתִניִתין: ֵאִלים.  ִמן ַהּבְ ִטין, ְּמַנְגִחים ּבְ ִאֵלין ַפׁשְ ּּבְ ָקר. ּ ָּפִרים : ִמן ַהּבָ
ַמְתִניִתין תוְקָפא ַיִתיר, ְּמַנְגִחים ּבְ ּּבְ ּ ּוִמן ַהצֹאן. ּ ָאר ַעָמא: ּ ָנא ִד, ּׁשְ ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר, ְּלהֹון ְצלֹוִתיןָּקְרּבְ ּ ,

ּ ְוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶתם)יחזקאל לד( ּ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

  ב''ז ע'' צדף
ָלה ּוָמאֵרי ִמדֹות, ְּדָמאֵרי ַקּבָ ַטר ְדִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ִּאיּנון ִמּסְ ּ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע. ּ ָאר ַעָמא ִמּסִ ּׁשְ ּ ּ ,

ּוְבִגין ָדא. ֵּתרָּאסור ְוֶה ֵהָמה, ּ עֹוִרים, ַּמֲאָכל ִדְלהֹון, ִמן ַהּבְ עֹוִרים)רות ג(, ֹעֶמר ֶלֶחם ׂשְ ׁש ׂשְ . ּ ַוָיָמד ׁשֵ
ת ָעֶליָה ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ַּוָיׁשֶ ָנה, ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ֲּאָבל ִאֵלין ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ְּדׁשִ ּ ּ ְּדִאיּנון ָאָדם , ּ ּ

ִריך הוא, ִּדְלהֹוןאֹוַרְייָתא  א ּבְ ָּנֲהָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי ְוַהְיינו )משלי ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ּ ּ
ֵתי ַהֶלֶחם ּׁשְ ְלהו ָתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין. ּ ֲּחדו ּכֻ ּ ְּוָאְמרו ַמאן ָקִאים ַקֵמי ִסיַני, ּּ שייך כאן ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )א''ג ע''נדפס בדף לפקודא לשרוף קדשים ה

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ֲאָבל ּתָ ד ֲהוֹו ּבְ ָרֵאל ּכַ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ִיׂשְ ַּוֲהוו ֲאִחיָדן , ֲּהוֹו ּבִ
ְמָסֲאבוָתא ָתא ָדא, ּּבִ ִאּתְ יֹוֵמי ִדְמָסֲאבוָתא, ּּכְ ד ִהיא ָיְתָבא ּבְ ּּכַ ָזרו. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ָּעאלו , ּ

א חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִריתְּד, ּ יָון . ִאְקֵרי ּבְ יה) ב''ז ע''דף צ(ּכֵ ְּדִאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ְּפַסק ְמַסֲאבוָתא , ּ ּ
ְייהו ה ְדֵמי ְמַסֲאבוָתא, ִּמּנַ ד ַפְסקו ִמּנָ ָתא ּכַ ָדא ִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ה. ּּ ַתר ְדִאְתְפָסקו ִמּנָ ּּבָ ּ ַמה , ּּ
ִתיב ְבַעת ָיִמים)ויקרא טו(. ּכְ ּ ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ א, ּאוף ָהָכא. ּ חוָלָקא ַקִדיׁשָ יָון ְדָעאלו ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ,

ְייהו ָּפְסָקא ְמָסֲאבו ִמּנַ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָאַמר קוְדׁשָ ָנא ְלַדְכיוָתא, ְּ ּבָ אן וְלָהְלָאה חוׁשְ ִּמּכָ ּ ּ.  
ם ָלֶכם ְבַעת ָיִמים, ָּלֶכם ַדְייָקא, ּוְסַפְרּתֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ ּּכְ : ָּלה, ּ

ה. ְלַעְצְמֶכם: ּאוף ָהָכא ָלֶכם. ְּצָמהְלַע ין. ְוָלּמָ ַמִיין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָאה ּבְ ִגין ְלִאְתַדּכְ ּּבְ ּ ,
א ַמְלּכָ יה ּבְ ָרא ּבֵ ּוְלָבַתר ְלֵמיֵתי ְלִאְתַחּבְ ָלא אֹוַרְייֵתיה, ּ ּוְלַקּבְ ּ.  

ְבַעת ָיִמים ָּהָתם ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ תֹותֲאַמ, ָהָכא ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ִגין . אי ׁשֶ ּבְ
ַמִיין ָאה ּבְ י ְלִאְתַדּכְ ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ְלִמְזּכֵ ּ , ְּוַההוא ָנָהר. ְּוִאְקֵרי ַמִים ַחִיים. ּ

יה תֹות ָנְפקו ִמּנֵ ּבָ ַבע ׁשַ ּׁשֶ תֹות ַוַדאי. ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְּוַעל ָדא ׁשֶ יה, ּ י ּבֵ ִגין ְלִמְזּכֵ ָמה , ּּבְ ּכְ
ָתאְּדִא ֵליְלָיא, ּתְ ַּדְכיו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ַבְעָלה, ּ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ִתיב וְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחֶנה ָלְיָלה ך ּכְ ּּכַ ּ ִתיב. ְ ֲחֶנה ּכְ ִתיב וְבֶרֶדת , ַעל ַהּמַ ְּוָלא ּכְ
ֲחֶנה. ַּהַטל ָלְיָלה ִגין ְדיֹוֵרד ֵמַההוא ְנקוָדה, ֶּאָלא ַעל ַהּמַ ּּבְ ּ ּּנון יֹוִמין ַעל ִאי, ּ

ְּדִאְתְקִריאו ַמֲחֶנה א. ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ֶרת ּבְ ּוִמְתַחּבֶ ד ְקִריבו . ְוֵאיָמַתי ָנַחת ַהאי ַטָלא, ּ ּּכַ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני ִּיׂשְ ִלימו, ּ ׁשְ ֵדין ָנַחת ַההוא ַטָלא ּבִ ּּכְ י, ּּ ְּוִאְתָפְסַקת זוֲהָמָתן , ְּוִאָדּכֵ ּ

ְייהו ָרֵאלְוִאְתַחּבָ, ִּמּנַ א וְכֶנֶסת ִיׂשְ ַמְלּכָ יה ּבְ ּרו ּבֵ ּ ילו אֹוַרְייָתא, ּ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּוַקּבִ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים, ּ ל ַהּנְ ַּוַדאי ּכָ ָאה וְלִאְסַתֲחָאה, ּ ְּוֹכָלא , ְּלִאְתַדּכְ

רו  ַמְלּכָ)א אתקדשו''ס(ִּאְתָקּשָׁ יה ּבְ רו ּבֵ ּ ְוִאְתַחּבָ אּ   .ּא ַקִדיׁשָ
א ֲחֵזי ָבָנא ָדא, ּתָ י חוׁשְ ר ָנׁש ְדָלא ָמּנֵ ל ּבַ ּּכָ ּ ִמימֹות, ּ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ י , ִּאיּנון ׁשֶ ְלִמְזּכֵ

ְּלַדְכיוָתא ָדא ְכָלָלא ְדָטהֹור הוא, ָלא ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ ְּוָלאו ּבִ ַדאי ְלֶמֱהֵוי . ּ ְּוָלאו הוא ּכְ
אֹוַרְייָת ֵּליה חוָלָקא ּבְ ּוַמאן ְדָמֵטי ָטהֹור ְלַהאי יֹוָמא, אּ ָנא ָלא ִאְתֲאִביד , ּ ּבָ ְּוחוׁשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

יה ד ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא, ִּמּנֵ אֹוַרְייָתא, ּכַ ה, ִּלְבֵעי ֵליה ְלִמְלֵעי ּבְ ָרא ּבָ , ּוְלִאְתַחּבְ
ּוְלַנְטָרא ַדְכיו ִעָלָאה ּ ּ ַההוא ֵליְלָיא, ּ ְּדָמֵטי ָעֵליה ּבְ ּ   .ְּוִאְתְדֵכי, ּ

  א''ח ע'' צדף
ַהאי ֵליְלָיא) א''ח ע''דף צ(, ְואֹוִליְפָנא ְּדאֹוַרְייָתא ְדָבֵעי ֵליה ְלִמְלֵעי ּבְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ

ַעל ֶפה ִגין ְדִיְתְדכון , ְּדּבְ ּּבְ ּ ֲחָדא)א דיתדבק''ס(ּ ּבוָעא ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא,  ּכַ ִּמּמַ ַהאי , ְלָבַתר. ּ ּבְ
ְכּתָ, יֹוָמא ּבִ ר , בֵליֵתי ּתֹוָרה ׁשֶ ה)א בהו''ס(ְוִיְתַחּבֵ ִזווָגא ַחד , ּ ּבָ ֲחָדא ּבְ ְכחון ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ּ

ֵדין ַמְכִריֵזי ָעֵליה ְוַאְמֵרי. ְּלֵעיָלא ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי)ישעיה נט(, ּּכְ ּרוִחי '  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ִפיך ְוגֹו י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליך וְדָבַרי ֲאׁשֶ ֲָאׁשֶ ָּ'.  

ַהאי ֵליְלָיא, אְּוַעל ָד אֹוַרְייָתא, ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמי ּבְ , ַּוֲהוו ָלָעאן ּבְ
א, ְוַאְמֵרי ֵּניֵתי ְלַאֲחָסָנא ְירוָתא ַקִדיׁשָ ְתֵרין ָעְלִמין, ְוִלְבָנן, ָלן, ּ ְּוַההוא ֵליְלָיא . ּבִ

ָרֵאל ִאְתַעְטָרא ָעַלְייהו ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ אְוַאְתָייא ְלִאְז, ּ ַמְלּכָ יה ּבְ ַּדְווָגא ּבֵ ּ ְּוַתְרַווְייהו , ּ
ְייהו ִּמְתַעְטֵרי ַעל ֵריׁשַ אן ְלָהִכי, ּ ְּדִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּ.  

ְמעֹון ָהִכי ָאַמר י ׁשִ יה, ַרּבִ ַהאי ֵליְלָיא ְלַגּבֵ י ַחְבַרָייא ּבְ ְנׁשֵ ֲעָתא ְדִמְתּכַ ׁשַ ּּבְ ֵניֵתי , ּּ
ָלה יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ ִג, ְּלַתּקְ יָטָהאּבְ ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ א , ְּוִתקוָנָהא, ּין ְדִתׁשְ י ַמְלּכָ ְלַגּבֵ

ְדָקא ָיאות ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַחְבַרָייא. ּּכַ ַּזּכָ ּ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ ין , ּכַ ּקִ ַמאן ּתַ
יָטָהא ְכׁשִ ּקוָנָהא, ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא, ּתַ ִוי ּתִ ְּוׁשַ ָעְלָמאְוֵלית ָל. ּ ָנא , ָך ּבְ ַּמאן ְדָיַדע ְלַתּקְ

ָלה יֵטי ּכַ ְכׁשִ ֶּאָלא ַחְבַרָייא, ּּתַ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי יָטָהא ְלַכָלה, ּתָ ְכׁשִ ַהאי ֵליְלָיא ּתַ ֵני ּבְ ַּחְבַרָייא ְמַתּקְ ִעְטָרָהא, ּ ּוְמַעְטֵרי ָלה ּבְ ּ ּ ,

אְלַג י ַמְלּכָ א. ּבֵ ּוַמאן ַמְתִקין ֵליה ְלַמְלּכָ ַהאי ֵליְלָיא, ּ ַכָלה, ּבְ ה ּבְ ָחא ּבָ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ,
ַמְטרֹוִניָתא ה ּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ א ֲעִמיָקא ְדָכל ַנֲהִרין. ּ ַּנֲהָרא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה, ּ ֲהָדא . ִּאיּמָ

ֹלֹמה ְוגֹוּ ְצֶאיָנה וְרֶא)שיר השירים ג(, ּהוא ִדְכִתיב ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְיָנה ּבְ ְלָבַתר . 'ּ
א ְּדַאְתִקיַנת ֵליה ְלַמְלּכָ ְּוַאְעְטַרת ֵליה, ּ ָאה ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ּוְלִאיּנון , ַּאְתַיית ְלַדּכְ ּ

ה ּבָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ.  

  ב''ח ע'' צדף
ר ְיִחיָדאי א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאהָאָתא ְלַז, ּ ְּווָגא ֵליה ּבְ ּ ַמאי ַעְבַדת , ּ

ל ַההוא ֵליְלָיא יה ּכָ ִּאּמֵ ִניָזָהא, ּ ַּאִפיַקת ִעְטָרא ִעָלָאה, ָעאַלת ְלֵבי ּגְ ּ ְבִעין , ּ ׁשִ ח ''דף צ(ּבְ

ְּוַאְעְטַרת ֵליה, ַאְבֵני ְיָקר ַסֲחָרָנא) ב''ע יׁשַ. ּ ין ְדִמיַלת ְוַאְלּבִ ַּאִפיַקת ְלבוׁשִ ּ , ּת ֵליהּ
ִתּקוֵני ְדַמְלִכין ַנת ֵליה ּבְ ְּוַאְתּקְ ּ ּ.  

ָלה ֵני ִעְטָרָהא, ָּחָמאת עוֵליְמָתָהא, ְּלָבַתר ָעאַלת ְלֵבי ּכַ ָהא, ְּדָקא ְמַתּקְ ּוְלבוׁשָ ּ ,
יָטָהא ָנא ָלה, ְוַתְכׁשִ י ְטִביָלה, ָאְמָרה לֹון. ְּלַתּקְ יַנת ּבֵ  ,ֲּאַתר ְדַמִיין ַנְבִעין, ָהא ֲאְתּקִ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

ְּוָכל ֵריִחין ובוְסִמין סוֲחָרֵני ִאיּנון ַמִיין ּ ּ ָאה ְלַכָלִתי, ּ ָלִתי, ְּלַדּכְ ַמְטרֹוִניָתא , ֵּליֵתי ּכַ
י ְטִביָלה, ְּועוֵליְמָתָהא, ִּדְבִרי ַההוא ּבֵ ַההוא ֲאַתר ְדַאְתִקיַנת ּבְ ְּוִיְתְדכון ּבְ ּ ּ ּ ְּדַמִיין ַנְבִעין , ּ
י ינו ָל. ְּדִעּמִ ּקִ יָטָהאְּלָבַתר ּתַ ַתְכׁשִ ָהא, ּה ּבְ יׁשו ָלה ְלבוׁשָ ַּאְלּבִ ּ ִעְטָרָהא, ּ ַּאֲעְטרו ָלה ּבְ ּ ּ .

ַמְטרֹוִניָתא ִרי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ד ֵייֵתי ּבְ ְּלָמָחר ּכַ ַּיְתִקין ֵהיָכָלא ְלֻכְלהו, ּ ח ָמדֹוֵריה , ּ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ
ֲחָדא כו ּכַ   .ּּבְ

א וַמְטרֹוִני א ַקִדיׁשָ ך ַמְלּכָ ּּכַ ּ ְווָנא, ְּוַחְבַרָייא, ָתאְ ַהאי ּגַ ְקַנת . ּכְ ְּוִאיָמא ִעָלָאה ִדְמּתַ ּ
א ִעָלָאה. ּּכָֹלא ַכח ְדַמְלּכָ ּתְ ִּאׁשְ ֲחָדא, ְּוַחְבַרָייא, ּוַמְטרֹוִניָתא, ּ ְוָלא , ָמדֹוֵריהֹון ּכַ

ין ְלָעְלִמין ָא'  ְיָי)תהלים טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמְתָפְרׁשִ ְהֹוֵלך ', ֳָהֶלך ְוגֹוִּמי ָיגור ּבְ

ִמים ופֹוֵעל ֶצֶדק ַּמאן הוא פֹוֵעל ֶצֶדק. ּּתָ ְקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא , ֶּאָלא. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְמּתַ ּ ּ
יָטָהא ַתְכׁשִ ָהא, ּבְ ְלבוׁשָ ִעְטָרָהא, ּּבִ   .ּפֹוֵעל ֶצֶדק ִאְקֵרי, ְוָכל ַחד. ּבְ

י ִחָייא ַמע ִמִלין ִאֵלין ַדיי, ָעְלָמאִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ּחוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ִּדְרעוָתא , ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִתיב , ִּדְלהֹון ּבְ ק ַוֲאַפְל)תהלים צא(ָּעַלְייהו ּכְ י ִבי ָחׁשַ ּוְכִתיב ֲאַחְלֵצהו . ֵּטהוּ ּכִ ּּ
ֵדהו ֶאָחד ַלֹחֶדׁש)ג''ויקרא כ(. ַּוֲאַכּבְ ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ י ִיְצָחק ָפַתח,  ּבַ ְקעו )תהלים פא(, ִּרּבִ ּ ּתִ

נו ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ָרֵאל. ַּבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָקִריב לֹו, ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ן ְּ
יה ל אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּלַגּבֵ הו, ִּמן ּכָ ּוֵמֲאַתר ְרִחיָקא ָקִריב לֹון , ְּוִאְתְרֵעי ּבְ
יה ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה)יהושע כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלַגּבֵ ַע ֶאל ּכָ ֱאֹלֵהי ' ּ ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

בו ֲאבֹוֵתיֶכ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ְּדָהא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִאְתְרֵעי , ְלַאֲחָזָאה. ם ֵמעֹוָלםִּיׂשְ
הו יה, ּּבְ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר )יהושע כד(, ּוְכִתיב, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ  ָוֶאּקַ

ָהר ְוגֹו הו. 'ַהּנָ ָלא ּבְ ּכְ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַיְדֵע, ָּהֵני ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ל ִיׂשְ ְוָכל , ּי ָדאְוִכי ּכָ
ַע ן ְיהֹוׁשֻ ּכֵ   .ׁשֶ

ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ּכוָלה ָסִתים ְוַגְלָיא ּ א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ִדׁשְ ּּכְ ִגין , ּ ּבְ
א ִהיא ָמא ַקִדיׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכוָלה ׁשְ ּ ּ ָרֵאל . ְּוַעל ָדא ִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ט ''דף צ(ִאי ִיׂשְ

ִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַע ֲהוֹו ַיְדֵעי ִויהֹוׁשֻ)א''ע ֶּאָלא ַוַדאי ְסִתיָמא ְדִמָלה. 'ֲאַמאי ּכְ ּּ ִּטיבו , ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ִריך ּבְ א ּבְ י ֲעַבד קוְדׁשָ ְַסּגִ ֲאָבָהָתא, ּ הו ּבַ ְּדִאְתְרֵעי ּבְ ְוָעִביד לֹון ְרִתיָכא , ּ

א ִעָלָאה ִליָקֵריה ַּקִדיׁשָ אְּוַאִפיק לֹון ִמּגֹו ַנֲה, ּּ יָרא ַקִדיׁשָ ָּרא ִעָלָאה ַיּקִ ּּבוִציָנא ְדָכל , ּ ּ
הו, ּּבוִציִנין ִגין ְדִיְתֲעָטר ּבְ ּּבְ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ בו ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ּּבְ

ָהר. ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם מֹוַדע: ַהּנָ ּתְ ַּההוא ָנָהר ְדִאׁשְ   .ְוִאְתְייַדע, ּ
ֵעי ָהָכאַמאי, ֵמעֹוָלם ָהר ֵמעֹוָלם. ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא.  ָקא ּבָ ֶּאָלא , ֵמֵעֶבר ַהּנָ

בו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְּוַעל ָדא. ַּההוא ָנָהר עֹוָלם ִאְקֵרי ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ְלַאֲחָזָאה , ּּבְ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ִּטיבו וְקׁשֹוט ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ָוֶאּקַ. ְּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

ָהר ַמאי ָקא ַמְייֵרי ַההוא ָנָהר. ֵמֵעֶבר ַהּנָ יה ּבְ ֶּאָלא ַאְבָרָהם ָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ּ ּ מֹו ִיְצָחק , ּ ּכְ
ָפא ּקְ ִסְטֵריה ְלִאְתּתַ יה ּבְ ְּדִאְתְדַבק ּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ב ְדָלאו ִאיהו ִדיָנא, ַהאי ָנָהר, ּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְטֵריהִּדיִנין , ּ ָקפו , ָּנְפֵקי ִמּסִ ְּוִאְתּתָ
יה ף . ּּבֵ ּקַ ְבנֹוי)בדינוי(ְוַכד ִיְצָחק ִאְתּתָ ֵפי ְלִדיָנא,  ּבִ ּנְ ִאין ִמְתּכַ ֵדין ִעָלִאין ְוַתּתָ , ּּכְ

ן ּקַ ְּוכוְרְסָייא ְדִדיָנא ִאְתּתָ א ָיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ ּ  ,ְוָדִאין ָעְלָמא, ּ
ֵדין נו, ּכְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדַיְדִעין ְלַסְלָקא , ַּזּכָ ּ

ּּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ָנא ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּ ּוְלַתּקְ ּ ה. ּ ֹוָפר. ּוְבּמָ ּשׁ   .ּבַ
ְמעֹו י ׁשִ יה ְדִרּבִ א ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ י ַאּבָ ִּרּבִ ִאיְלָנא , ָּאַמר ֵליה, ןּ יִאין ׁשָ ָהא ִזְמִנין ַסּגִ

יה, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ַעל ַהאי ׁשֹוָפר ְבָנא ּבֵ אן ָלא ִאְתְייּשַׁ ַּוַדאי ַהאי , ָּאַמר ֵליה. ְּוַעד ּכָ
ִריָרא ְדִמָלה ּהוא ּבְ ּ יֹוָמא ְדִדיָנא , ּ ְעָיין ּבְ ָרֵאל ּבַ ְּדִיׂשְ ִגין . ןְוָלא ֶקֶר, ׁשֹוָפר, )א דא''נ(ּ ּבְ

ָאן ֲאַתר ִאיהו ְּדֶקֶרן ָהא ִאְתְייַדע ּבְ ֵעיָנא, ּ ָקא ִדיָנא ָלא ּבָ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ֵניָנן. ּ , ֲאָבל ָהא ּתָ
ִמִלין וְבעֹוָבָדא ּּבְ ֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה וְלַאְתֲעָרא ִמִלין ְסִתיִמין, ּ ּּבָ ּ.  

  ב''ט ע'' צדף
א ֲחֵזי ד ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה, ּתָ ּּכַ יהִּד, ּ ְּנִהירו ְדֹכָלא ּבֵ ּ ָלק ְוָלא ָנִהיר ִלְבִנין, ּּ , ִּאְסּתַ

ַער ֵדין ִדיָנא ִאּתְ ָקנו ְלֵבי ִדיָנא, ּּכְ ְּוֻכְרְסָוון ִאְתּתְ , ֵּאילֹו ְדִיְצָחק ִאְקֵרי, ְוָדא ׁשֹוָפר, ּ
ּּתוְקֵפיה  יה ַדֲאָבָהן, ְּדִיְצָחק) ב''ט ע''דף צ(ּ ְחּתֵ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ַלק, ּ ד ִאְסּתְ דֹולּכַ , ּ ַההוא ׁשֹוָפר ּגָ

ף, ְּדָלא ַיְנָקא ִלְבִנין ּקַ ֵדין ִיְצָחק ִאְתּתָ ָעְלָמא, ּכְ ן ְלִדיָנא ּבְ ּקַ   .ְוִאְתּתָ
ְייִבין ֵמֲחָטֵאיהֹון א ּתַ ֵני ָנׁשָ ַער ַהאי ׁשֹוָפר ְוַכד ּבְ ְעָיין ְלַנְגָדא קֹול ׁשֹוָפר , ְוַכד ִאּתְ ּּבַ

א ּתָ ַער ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה, ֵּעיָלאְּוַההוא ָקָלא ָסִליק ְל, ִמּתַ ֵדין ִאּתְ ַער , ּּכְ ְוִאּתְ
ָלק ִדיָנא, ַרֲחֵמי ְּוִאְסּתַ ׁשֹוָפר. ּ ָעָרא ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא, ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּבְ , ְלִאּתְ

א ַהאי ׁשֹוָפר ְלַתּתָ ּוְלַאָפָקא ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָכל ִאיּנון, ִּאיּנון ַקֵלי, ּ ּ ָקִלין ִדְלֵעיָלאּ ּ ,
ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה ְלהו ּבְ ִּדְכִליָלן ּכֻ ּּ ּ ֲערון ְלָנְפָקא, ּ   .ִּיּתְ

א ּוְבָהֵני ָקִלין ִדְלַתּתָ ָרֵאל ֵחיָלא , ּ ְוַעל , ּ ְלֵעיָלא)לרחמי מתתא ואתער שופר גדול(ָיֲהִבין ִיׂשְ
יֹוָמא ָדא ָנא ׁשֹוָפר ּבְ ֵעיָנן ְלַזּמְ ָּדא ּבָ ּוְלַסְד, ּ ִגין ְלַאְתֲעָרא , ָרא ָקִליןּ יה ּבְ ְּלַכְווָנא ּבֵ ּ

ִליָלן ַקֵלי ְלֵעיָלא, ׁשֹוָפר ָאֳחָרא ְּדֵביה ּכְ ּ   .)ולסדרא קלין בשופר(. ּ
ּוִמְתַעָטר ְלֵעיָלא, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ַקְדָמָאה ּ ין טוֵרי , ָסִליק ְרִקיִעין, ּ ַקע ּבֵ ְּוִאְתּבָ

יה ְד, ָרָמֵאי ּוָמֵטי ְלַגּבֵ ּ יה, ַאְבָרָהםּ ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ַער הוא, ְּוִאְתַעָטר, ְּוׁשַ ְוַאְתִקן , ְּוִאּתְ
ֵניָנן. ְּלכוְרְסָייא א ּתָ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ֲעָתא ְדַההוא ָקָלא ַקְדָמָאה ָסִליק, ּ ׁשַ ּּבְ ַער , ּ ִאּתְ

ַּפְקִדין ָעֵליה ַא, ְּוַאְתִקן ְלכוְרְסָייא, ְּוִאְתַעָטר ַאְבָרָהם אּ א)א אבא ואמא''ס(. ּבָ   . ַאּבָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ְנָייָנא, ַּאְדָהִכי יָפא , ַּסְלָקא ּתִ ּקִ ְבָרא ּתוְקֵפי ְרִגיִזין)לחברא(ּתַ ְוָדא ִסְדָרא . ּ ְלּתַ
ְנָייָנא תוְקפֹוי, ּתִ ִביָרא ּבְ ַּההוא ָקָלא ּתְ ּוְכֵדין ַסְלָקא. ּ ָערון , ּ ְּוָכל ִדיִנין ְדִאּתְ ּ א ''ס(ּ

רוּ ָקֵמיה ִאּתְ)דאתערען ַּעד ְדָסִליק ְלַאְתֵריה ְדִיְצָחק, ּּבָ ּ ַער. ּ יָון ְדִיְצָחק ִאּתְ ְוָחֵמי , ּּכֵ
יה ן ְלכוְרְסָייא ְלַקְייָמא ַקּמֵ ְּלַאְבָרָהם ְמַתּקֵ ְפָיא, ּּ ֵדין ִאְתּכַ ָיא, ּכְ ְּוָתַבר ּתוְקָפא ַקׁשְ ּ .

ֵעי ַמאן ְדָתַקע, ּוְבַהאי א וְרעוָתא, ּּבָ ְּלַכְווָנא ִלּבָ ּ ְבָרא ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִדיָנא ּבְ, ּ ִּגין ְלּתַ ּּ
ָיא יב, ַקׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט(, ּ ּיֹוְדֵעי ְתרוָעה ַוַדאי, ּ ַאׁשְ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

 ] בשנה257יום [סדר הלימוד ליום כא סיון 
  א''ע'  קדף

ִליָתָאה ל ִאיּנון ְרִקיִעיןּוָבַק, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ּתְ , ְוַרֲחֵמי ִמְתֲעָרן, ּע ּכָ
יה ְדַיֲעֹקב  ּוָמֵטי ַההוא ָקָלא ְלֵריׁשֵ ּ ּ ַער) א''ע' דף ק(ּ ן , ְוַיֲעֹקב ִאּתְ ּקֵ ְוָחֵמי ְלַאְבָרָהם ִמְתּתַ

ִגיָסא ָאֳחָרא ִיְצָחק, ּבְ יה ּבְ ְרַווְייהו ּבֵ ֵדין ֲאִחיָדן ּתַ ּּכְ ֵמַהאי , ְוָדא, ָּדא ֵמַהאי ִסְטָרא, ּ
ָלָתא ִסְדִרין. ִּסְטָרא ְוָלא ַיְכִלין ּתוְקפֹוי ְלָנְפָקא ְלַבר ְלהו ִסְדָרא ַחד, ְוָהֵני ּתְ ּּכֻ ּ.  

א, ְּוָנִטיל ְלַאְבָרָהם ֵמַאְתֵריה, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ָאֳחָרא , ְּוָנִגיד ֵליה ְלַתּתָ
ְרָיין ְוַק ַּלֲאַתר ְדתוְקֵפיהֹון ְדִיְצָחק ׁשַ ּ ַגַווְייהוּ ְּייָמן ֵליה ְלַאְבָרָהם ּבְ ּ.  

ְנָייָנא ִביָרא, ִסְדָרא ּתִ ַקְדָמָאה, ָנִפיק ָקָלא ּתְ יָפא ּכְ ּקִ ָּלא ְדָחִליׁש ַההוא ָקָלא , ָלא ּתַ ּ
ַקְדִמיָתא, ְּדָתַקע י ִיְצָחק ּבְ ֶּאָלא ְדַההוא ָקָלא ָלאו ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ יָפא , ּ ּקִ ן ּתוְקָפא ּתַ ְּדַתּמָ ּ ּ

א, ְרָיאׁשַ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ י ִאיּנון ּבֵ ֶּאָלא ְלַגּבֵ ּ ּ יר, ּ ְּדִאיּנון ְרפוִיין ַיּתִ ּ ְּוֻכְלהו ָחָמאן , ּ ּ
ְייהו יה, ְּלַאְבָרָהם ְלַגּבַ ְפָיין ַקּמֵ   .ְּוִאְתּכַ

ִליָתָאה, ַּאְדָהִכי יה ְדַיֲעֹקב, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ּתְ ֵריׁשֵ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ ָנִגיד ְו, ּ
ְרָיין בוָראן ׁשַ א ְלַההוא ֲאַתר ְדִאיּנון ּגְ ֵּליה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ְבַלְייהו, ּ ַאְבָרָהם ֵמַהאי , ְּוָקִאים ָלּקֳ

ֶאְמָצִעיָתא, ְוַיֲעֹקב ֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ְלהו. ְּוִאיּנון ּבְ ְפָיין ּכֻ ֵדין ִאְתּכַ ּּכְ ְכִחין , ּ ּתַ ּוִמׁשְ
ַאְתַרְייה)א ומשתככי''ס( ְנָייָנא. ּו ּבְ ְלהו ִסְדָרא ָאֳחָרא ּתִ ְּוָהֵני ּכֻ ּ.  

  ב''ע'  קדף
ְתָרָאה ְּדַבְעָייא ְלַסְלָקא לֹון ְלַאְתַרְייהו, ִסְדָרא ּבַ ָבא , ּּ יַנְייהו )א ולישרא''ס(ּוְלַייׁשְ ּ ּבֵ
ִמְלַקְדִמין ְּלִיְצָחק ּכְ ֲאְתֵריה. ּ ָרא ֵליה ּבַ ֵעי ְלַיּשְׁ ִגין ְדַהאי ּבָ ּּבְ ּ תוְקפֹוי ְלַברְוָלא, ּ ּ ִיפוק ּבְ ּ ּ ,

ְפָיין ְלהו ִאְתּכַ ֵדין ִדיִנין ּכֻ ּּכְ ֲערו, ּּ ָהֵני . ְּוַרֲחִמין ִאּתְ א וְרעוָתא ּבְ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ַּעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ
א ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ַקֵלי ִתיוְבּתָ ּוְלֶמְהַדר ּבְ ֵני וְמַסְדֵרי ָקִלין. ּּ ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ 

ְדָקא ָיאות א ּכְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּ ׁשֹוָפָרא ָדא, ּ ַּאְהָדר ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה, ּּבְ ּ , ְּוַכד ַאְהָדר, ּ
ְּמַעְטָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ן ּכָֹלא, ּ ּקַ ְּוכוְרְסָייא ָאֳחָרא ְרִמיו. ְּוִאְתּתָ ַכח , ּ ּתְ ּוְכֵדין ֵחידו ִאׁשְ ּ

ֹכָלא ִריך הוא , ּּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָרֵאל. ְמַרֵחם ַעל ָעְלָמאְּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדַיְדִעין , ּ
ָכא  ְּלַנְגָדא וְלַאְמׁשָ ְלהו ָעְלִמין ַעל , ִּמִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ְלָמאֵריהֹון) ב''ע' דף ק(ּ ָנא ּכֻ ּוְלַתּקְ ּּ

  .ְּיַדְייהו

ֶאָחד ַלֹחֶדׁש)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהׁשְ ִּפּקוָדא . ' ְוגֹוּ ּבַ ִלְתקֹוַע , ּ ָדא)ב''מ(ּ

ָנה ֹראׁש ַהׁשָ ְּדהוא יֹוָמא ְדִדיָנא ְלָעְלָמא, ּׁשֹוָפר ּבְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוָהא אוְקמוָה ִדְכִתיב. ּּכְ ּ ּ ִּתְקעו , ּ ּ
ֶסה ְליֹום ַחֵגנו ּכֶ ַּבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ְּדַהאי ִאיהו יֹוָמא ְדִס. ְּוָהא ִאְתַמר. ּ ּ יהּ י ּבֵ ּסֵ ְוָקִאים ָעְלָמא , ּיֲהָרא ִאְתּכַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

ִדיָנא ִגין. ּבְ ְּדַההוא ְמַקְטְרָגא, ּבְ א, ּ י ְוַאְנָעל ִפְתָחא ַעל ַמְלּכָ ְרָיא, ָּחֵפי ְוַכּסֵ ע , ֲּאַתר ְדִדיָנא ׁשַ ְלִמְתּבַ
  .ִּדיָנא ַעל ָעְלָמא

ֵּאיך ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַההוא ְמַקְטְר, ְּוִאי ֵתיָמא ּ ּ ע ִדיָנאְ ָּגא ְלַחָפָאה וְלִמְתּבַ ּ ַיָדא . ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּ
ל ָעְלָמא, ְּדַהאי ְמַקְטְרָגא ע ִדיָנא ַעל ּכָ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ּׁשַ ּ ּ ִוי ֵליה יֹוָמא ְיִדיָעא, ְּ ְּוׁשַ ּ ,

ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ע ַקֵמיה ּכָ ְּלִמְתּבַ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ִוי ֵליה ַקֵמיהּ ּהוא ָעֵבד ֵליה ְוׁשַ ּ ּ ּ ְּלֶמֱהִוי ְדִחילו , ּּ ּ
ִריך הוא ַסְלָקא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְרָיא ַעל ּכָֹלא, ְּ ִדיָנא)קהלת ג(, ְּוָרָזא ָדא. ְּוׁשַ ה ִיְתְקַיים ּבְ , ּ ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ

ּוְלִמְנַדע ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִו ַהאי ַגְווָנא ׁשַ ּּכְ ִריך הוא ַקֵמיה ְלַהאיּ א ּבְ ּי קוְדׁשָ ּ ּּ א, ְ ְּדִאיהו ָתַבע ִדיָנא ַקֵמי ַמְלּכָ ּּ ּ ֵני , ּ ל ּבְ ַעל ּכָ
ּוְבַהאי יֹוָמא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו. ָעְלָמא ּ א, ּ ָאה ִפְתָחא ְדַמְלּכָ ְּלַכּסָ ַּעד ְדִיְתְגַזר , ְּוִסיֲהָרא ִאְתַחְפָייא ְלגֹו, ּ ּ

ל ּבְ ִריך הוא. ֵני ָעְלָמאִּדיָנא ַעל ּכָ א ּבְ ְּוַאף ַעל ַגב ְדֹכָלא ִאְתְגֵלי ַקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ ִדיָנא, ּּ ֵעי ֶאָלא ּבְ   .ָּלא ּבָ

ַגְווָנא ֲחָדא ֵעיָלא ַאְתִקין ְוַתָתא ּּכָֹלא ּכְ ּ ַהאי יֹוָמא, ּ ּּכוְרְסָיא ְדִדיָנא ּבְ ְּוָתַבע ִדיָנא , ְוַסְנִטיָרא ָאָתא, ּ
ל עֹוָבֵדי  ֵני ָעְלָמאַעל ּכָ פום ָאְרחֹוי, ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּוְכפום ַמה ַדֲעַבד, ּּכָ ּ ל . ּ ְוַסֲהִדין ַאְתָיין ְוָסֲהֵדי ַעל ּכָ

ֵני ָעְלָמא ְּוִאֵלין ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. עֹוָבֵדי ּבְ ָכל ָעְלָמא', ּ ְטֵטי ּבְ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ְּוַכָמה ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. ּ ְּדֵלית לֹון ', ּ
ָנאּחו ּבָ ָכל ָעְלָמא, ׁשְ ְטֵטי ּבְ ְּדָקא ַאְזֵלי וְמׁשַ ֵני ָעְלָמא, ּ ל עֹוָבֵדי ּבְ   .ְוָחָמאן ּכָ

עֹוָבֵדיהֹון ִלין ּבְ ִגיִחין ְוָלא ִמְסַתּכְ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ּ ּ א, ּ ְייהו ַקְייִמין ִאֵלין ַסֲהֵדי ַמְלּכָ ְּדָהא ְלַגּבַ ּ ּ ,
ל  ִגיִחין ְוָחָמאן ּכָ ּוַמׁשְ ַּמה ְדִאיּנון ַעְבִדיןּ ּ א, ְוָקֲאְמֵרי, ּ ְּדָהא ִאיּנון ַסְלֵקי ְוָסֲהֵדי ַקֵמי ַמְלּכָ ּ ְוַהאי ַסְנִטיָרא . ּ

א ְּפלֹוִני ָעַבר ִדיָנא, ְּוָתַבע ִדיָנא, ָּקִאים ָקֵמי ַמְלּכָ ך, ּ ְְפלֹוִני ֲעַבד ּכַ א . ְוָהא ָהָכא ַסֲהֵדי. ּ ְּוַעד ְדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָלא  ּּבְ ִאיל לֹוןְ ֵדין ִאיּנון ַסֲהֵדי ַסֲהדוָתא. ֵּלית לֹון ְרׁשו ְלַסֲהָדא, ׁשָ ּּכְ ּ.  

ִפְתָקא א ּבְ ְּוֹכָלא ַאְכִתיב ַקֵמי ַמְלּכָ ּ א ִאית ַחד ֵהיָכָלא. ּ ֵבי ַמְלּכָ א ִחָווָרא. ּבְ ֵּהיָכָלא ָדא ַמְלָיא ֶאׁשָ ּּ ,
ַפְלָקא א ִמְתַגְלְגָלא ּבְ ְּוַהאי ֶאׁשָ ּ ִאית ֵהיָכָלא , ְלגֹו ַהאי ֵהיָכָלא. ִּביִבין ְוַהאי ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמיןְוָלִהיט ׁשְ, ּ

א אוָכָמא, אֹוֲחָרא ַּמְלָיא ֶאׁשָ ְּדָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ּ א. ּ ְּתֵרין סֹוְפִרין ַקְייִמין ָתִדיר ַקֵמיה ַמְלּכָ ּ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ
א, ְּדִדיָנא ל ַסֲהֵדי ַקֵמי ַמְלּכָ א ִחָווָרא)א סופרין''נ(ּיּנון ַסֲהִדין ִא. ָּסֲהִדין ּכָ ּ ַנְטִלין ֵמַההוא ַפְלָקא ְדֶאׁשָ ּ ּּ ּ ,

א אוָכָמא ַההוא ֶאׁשָ ְּוַכְתֵבי ָעֵליה ּבְ ּ ּּ.  

א ַאְחִמיץ ִדיָנא ּוְכֵדין ַמְלּכָ ְתׁשוָבה, ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא, ּ ך ְיַהְדרון ּבִ ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ִּדְלָמא ּבֵ ּ ּ ְּ , ןִּאי ָיַהְדרו. ְ
א ָיִתיב, ְוִאי ָלאו. ִּפְתִקין ִנְקָרִעין ְּוָכל ִאיּנון ְדֵבי ְזכוָתא ַקְייֵמי ַקֵמיה, ַמְלּכָ ּ ּ רֹוָזא ָקם ְוָכִריז, ּּ ְּפלֹוִני , ּכָ

ך ַּמאן יֹוִליף ָעֵליה ְזכות, ְֲעַבד ּכַ ִּאי ִאית ַמאן ְדיֹוִליף ָעֵליה ְזכות, ּ ּ ְוִאי ָלאו ָהא ִאְתְמַסר . ָּיאות, ּ
  .ַסְנִטיָראְל

ִריך הוא א ּבְ ְּוֹכָלא ָיַדע קוְדׁשָ ְּ ַּאַמאי ִאְצְטִריך ְלָכל ָדא, ּ ְ ִגין ְדָלא ְיֵהא ִפְטָרא ְדפוָמא ִלְבֵני . ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּּ ּ
ֹאַרח ְקׁשֹוט. ָעְלָמא ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדֹכָלא ֲעִביד ּבְ ְתִזיב ִמן ִדיֵניה, ּּ ְּוִניָחא ַקֵמיה ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּּ ְּוִאי ֵתיָמא . ּ
יֵמי, ַהאי. ְמָנָלן ַּוֲאִפילו ְלַמאן ְדָלא ַיְדֵעי, ִאְתְמַסר ְלַחּכִ ּ ָלא, ּ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסַתּכְ ַמה ְדִאיהו , ּ ַגח ּבְ ַּיׁשְ ּ ּ

ִאְתַגְלָיא ִסְתָרא, ּּבְ ַמה ְדִאיהו ּבְ ְּוִיַדע ּבְ ַגְווָנא ֲחָדא, ּ ְּדָהא ּכָֹלא ּכְ ל ַמה ְדָפִקיד קוְד, ּ ּּכָ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ַאְרָעא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּבְ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ּּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

ָנה ִּאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ּיֹוָמא ְדֹראׁש ַהׁשָ כוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּ א ָיִתיב ּבְ ּוַמְלּכָ ּ ַּסְנִטיָרא ָקא ָאֵתי ְוָחֵפי , ּ
א ִּפְתָחא ְדַמְלּכָ ְּוַאף ַעל ַגב ְדק. ְּוָתַבע ִדיָנא, ּ ִריך הוא ָרִחים ֵליה ְלִדיָנאּ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ְּ ּּכְ ּ ,

י ֲאִני ְיָי)ישעיה סא( ָפט'  ּכִ ָּנַצח ְרִחימו ִדְבנֹוי. ּאֹוֵהב ִמׁשְ ּ ִּלְרִחימו ְדִדיָנא, ּ ֲעָתא ְדַסְנִטיָרא ָקם . ּ ּוְבׁשַ ּ
ְּלִמְטַען ִמִלין ָעַלְייהו ׁשֹוָפר, ּ ָּפִקיד ְלִמְתַקע ּבַ ִגין ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ּ ּ ַההוא ׁשֹוָפר, ּ   .ּּבְ

ַּסְלָקא ַההוא ָקָלא א ְורוָחא וַמָיא, ּ ֶאׁשָ ִליָלא ּבְ ּּכְ ּ ּ ְייהו ָקָלא ֲחָדא, ּ ְּוִאְתַער ָקָלא ָאֳחָרא , ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ
ד ַההוא ָקָלא ִאְתַער ֵמֵעיָלא וִמַתָתא, ְּלֵעיָלא ּּכַ ּ ּּ ל ַטֲענֹות ְדָקא ָטִעין ַההוא ְמַקְטְרָגא , ּּ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ

ֵבי   .ִמְתַעְרּבְ

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהׁשָ ּּבְ ְלחֹודֹוי, ּ ו, ָּנִפיק ִיְצָחק ּבִ יִלין ְדָכל ָעְלָמא, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ְּלַאְטֲעָמא ֵליה ַתְבׁשִ ל , ּּ ּכָ
פום אֹוְרחֹוי ֲעָתא , ַּחד ּכְ ַהִהיא ׁשַ ך , ּ ַוִתְכֶהןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)ית כזבראש(ְּדָהא ּבְ יה ַמאן ְדַאְחׁשָ ְְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ

ְרָיין ִכיב ַעל ַעְרֵסיה ְדִדיָנא, ְּוִאְתְפַרׁש, ַּאֵפי ּבִ ְּוׁשָ ו, ּ ה ִלי , ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ְּוָאַמר ְוצוָדה ִלי ָצִידה ַוֲעׂשֵ ּּ
ַּמְטַעִמים ְוָהִביָאה ִלי ּ.  

ָנהְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַי ה, ֲּעֹקב ּבְ ְּרִחיָמא ְדַנְפׁשָ ֵרי ָעְלָמא, ּ ָנה ְרִחיָמא ְדִאְתְמַסר ָלה ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ .
ּוְפִקיַדת ֵליה ִאיּנון ַמְטַעִמים ִדיֵליה, ּ ְּלִאְתָעָרא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּּ ְּוַיֲעֹקב ִאְתַער ִמַתָתא. ּ ּ ְצלֹוִתין , ּ ׁש ּבִ ִּמְתְלּבַ

ּוָבעוִתין ַההוא ׁשֹוָפר ְדָקא ָסִליקְוַהּקֹו, ּ ּל קֹול ַיֲעֹקב ּבְ יה, ּ ְּוִאְתַער ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ֲהֵדיה, ּ ַּוַיֵגׁש , ְּוִאְתְקִריב ּבַ ּ
ָדא, ּלֹו ַוֹיאַכל ִליל ָדא ּבְ ֲהֵדיה. ְּוִאְתּכְ ִליל ּבַ יָון ְדִאְתּכְ ּּכֵ ָּדא ַיִין , ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין)ב''ב ע''בראשית קמ(, ּ
א, ְּדִמְנְטָרא ַּיִין ְדהוא ֵחידו ְדִלּבָ ּ ּ ָּרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָגָדיו, ּ ֵדין ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ְּצלֹוִתין ְדַסְלִקין , ּּכְ ּ ּ
ּוָבעוִתין א, ַּנח רוְגָזא, ַּוְיָבַרֵכהו. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ַרֲחֵמי, ְּוַחֵדי ִלּבָ ּ.  

ַיֲעֹקב ִליל ּבְ יָון ְדִאיהו ִאְתּכְ ּּכֵ ל ִא, ּ ּיּנון ַחָייִלין ְותוְקִפין ְורוְגִזין ַדֲהוֹו ְזִמיִניןּכָ ּ ּ ְדרו, ּּ ְוָלא , ִּאְתּבָ
ְתָכחו ַתָמן ִּאׁשְ ּ ָרֵאל ָנְפִקין ִמן ִדיָנא. ּּ אן, ְּוִיׂשְ ֶחְדָוה וְבִבְרּכָ ַּוְיִהי ַאך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק . ּּבְ ּ ּ ּ ְ

יֹוָמא ָדא, ָאִביו ֶחְדָו, ּּבְ אן ִעָלִאין, הּבְ ּוְבִבְרּכָ א ִמֵצידֹו, ּ ו ָאִחיו ּבָ , ָּטִעין טֹוֲעֵני ֵמעֹוָבֵדי ְדָעְלָמא, ְּוֵעׂשָ
ַּוַיַעׂש ַגם הוא ַמְטַעִמים ּּ ֵניה ְלִמְטָען ַטֲענֹות, ּ ַּוָיֵבא ְלָאִביו ַויאֶמר ָיקום ָאִבי, ַאְתִקין ַסֲהֵדי. ַּחִדיד ִליׁשָ ּ ּ ,

ִדינֹוי ְחָנאְויאַכ, ִּיְתַער ּבְ ּכַ ין ְדָכל ָעְלָמא ְדָקא ַאׁשְ יׁשִ ָמה עֹוָבִדין ּבִ ּל ּכַ ּ.  

ַּוְיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאד ּ ָלָלא ְדַיֲעֹקב, ּ א ִמּכְ ְּדָהא ָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ֶחְדָוה, ּּ ְּדִאיהו ּבְ ּ .
ַּויֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הוא ַהָצד ַצִיד ּ ּ ַכָמה ְצלֹוִתין, ּ ּּבְ ּ וָבעוִתיןּ רוך , ּ ֶטֶרם ָתֹבא ָוֲאָבַרֵכהו ַגם ּבָ ל ּבְ ְָואֹוַכל ִמּכָ ּ ּּ ּ

ו ֶאת ִדְבֵרי . ִיְהֶיה מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ ּ ָאִביו ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְוגֹו)יצחק(ּּכִ ּ לום. 'ּ ְּדָחֵמי ְדָהא ֵצידֹו ָלא ֲהָוה ּכְ ּ ַעד . ּּ
ְּלָבַתר ְדָאַמר ֵליה י ָהָאֶרץ , ּ ַמּנֵ ה ִמׁשְ ָיא ֵליה . 'ְוגֹוִהּנֵ ָאר ַעִמין ְוָדא ַקׁשְ יִפין ְואוְכלוִסין ִדׁשְ ִּאֵלין ַתּקִ ּ ּּ ּ ּ

ו ֶאת ַיֲעֹקב. ִּמּכָֹלא טֹום ֵעׂשָ ּוְלַקְטֵרָגא ֵליה ָתִדיר, ְּלֵמיָזל ֲאַבְתֵריה, ַּוִיׂשְ ּ ּ.  

פוִרי ָנה ְליֹום ַהּכִ ִאיּנון יֹוִמין ְדֵבין ֹראׁש ַהׁשָ ְּוַיֲעֹקב ָאִזיל ּבְ ּ ּּ יה, םּ ְתָזָבא ִמּנֵ ָּעִריק ְלִאׁשְ ָּתב . ּ
ִתיוְבָתא ּּבְ ּ ַתֲעִניָתא, ּ ִוי ַגְרֵמיה ּבְ ּׁשַ פוִרים, ּּ ָנה ְויֹום ַהּכִ ַּעד ְדָאֵתי ֹראׁש ַהׁשָ ּּ ו , ּ ָרֵאל ְדֵעׂשָ ֵדין ַיְדֵעי ִיׂשְ ּּכְ

א ע ֵמאֹות ִאיׁש, ּבָ ְלהו ְמַקְטְרֵגי ְזִמיִנין ְלַקְט, ְּוִעמֹו ַאְרּבַ ּּכֻ ִּמַיד ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוִייֶצר לֹו , ְרָגא לֹוןּ ּ ּ ּ
ְצלֹוִתין וָבעוִתין ְּוַאְסֵגי ּבִ ּ ּ ַּעד ְדָנִטיל . 'ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואֹלֵהי ָאִבי ְוגֹו)בראשית לב(. ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ִמְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְל, ֵעיָטא ְוָאַמר י ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו ּבַ ּּכִ א ְבָידֹו ִמְנָחה ְוגֹוּ ח ִמן ַהּבָ ִּעִזים ', ָּפָני ַוִיּקַ
ִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוגֹו ים ֶעׂשְ   .'ָּמאַתִים וְתָיׁשִ

ְּגַמִלים ְוגֹו ך הוא ִסְטָרא ִדיֵליה', ּ ּּכַ ּ ּ ְּגַמִלים הוא ָנָחׁש. ְ ּ ִמין ָגָמל, ּ ֲעָתא ְדַפֵתי ָסָמֵא, ּּכְ ׁשַ ּּבְ , ל ְלָאָדם''ּ
יב ִמין ָגָמלַאְרּכִ ֶחְלֵמיה, ָּתֵניָנן. ּ ַעל ָנָחׁש ּכְ ַּמאן ְדָחֵמי ָגָמל ּבְ ִּמיָתה ִנְקְנָסה ָעֵליה ִמְלַמְעָלה, ּּ ְתִזיב , ּ ְּוִאׁשְ
ה   .ְּוֹכָלא ַחד. ִּמיּנָ

ו ַאפְֹטרֹופֹוָסא ְדַיֲעֹקב, ּוְכֵדין ַּאְהָדר ֵעׂשָ ּּ יה ְועוְקֵציה, ּ ָעא דוְבׁשֵ ְּוַיֲעֹקב ָלא ּבָ ּ ּ ּ  ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹוִני ִלְפֵני .ּּ
ו ְלַדְרּכֹו. ַּעְבדֹו יֹום ַההוא ֵעׂשָ ב ּבַ ֵדין ַוָיׁשָ ּּכְ ַעת ְנִעיָלה. ֵאיָמַתי. ּ ׁשַ א, ּבְ ְּדָהא ִאְתְפַרׁש ֵמַעָמא ַקִדיׁשָ ּּ ּ .

ִביק ְלחֹוֵביהֹון ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּוִכֵפר ָעַלְייהו, ְּ יָון ְדַההוא ְמַקְטְר. ּ ּּכֵ ַההוא דֹורֹוָנאּ ָּגא ָאַזל ּבְ ּ ,
ְייהו ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנַ ְבנֹוי, ּ ִריך הוא ְלֶמְחֵדי ּבִ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ִתיב, ְּ ִית , ַמה ּכְ ְּוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹון ּבָ

ם ַהָמקֹום סוּכֹות. 'ְוגֹו ן ָקָרא ׁשֵ ַּעל ּכֵ ּכֹות, ּ ּסֻ יָון ְדַיְתֵבי ּבַ ֵתִזיבו ִמן ְמַקְטְרָגאָהא , ּּכֵ ִּאׁשְ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ְבנֹוי ּהוא ַחֵדי ּבִ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

א ֲחֵזי יֹוָמא ָדא, ָּלֳקֵבל ָדא, ּתָ ָלָתא ִסְפִרין ְפִתיִחין ּבְ ּּתְ ּוְכָמה ְדַרֲחִמין ִמְתָעִרין, ּ ּ ,
ְייהו ְפָיין ְוָעאִלין ְלדוְכּתַ ָיין ִאְתּכַ ְּוִדיִנין ַקׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ א ּכְ ך הוא ְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ ִּדיִנין , ְ

ְפָיין ְוִאְתֲעָברו ֵמָעְלָמא ָיין ִאְתּכַ ּוַמאן ִאיּנון. ַּקׁשְ מוִרים. ּ ִעים ּגְ ִּאֵלין ִאיּנון ְרׁשָ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ָיין ְד ִּדיִנין ַקׁשְ ְפָיין ְוִאְתֲעָברו ֵמָעְלָמאּ ִמים ְוכו. ִּאְתּכַ ִבים ְוֶנחּתָ ְּוַעל ָדא ִנְכּתָ ָאַמר . 'ּ

א י ַאּבָ ִריָרא ְדִמָלה, ִרּבִ ַּוַדאי ָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ ָהֵני , ּ ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ּבְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ

  .ִמיֵלי
י ְיהוָדה רוָע, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ִזְכרֹון ּתְ רֹון ַעְבֵדיָנן, הּּכְ א וְרעוָתא, ִּזּכָ ְּלַכְווָנא ִלּבָ ּ ּ ,

א רֹון ְלַתּתָ ָרֵאל ַעְבִדין ִזּכָ ָמה, ִּיׂשְ עֹוָבָדא. ּבְ ְווָנא , ּבְ ַההוא ּגַ ַער ִמָלה ּכְ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ ּּ
  .ְּלֵעיָלא

י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ נו ְדִאְתּכַ)תהלים פא(ּכְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ּ ּבַ יה ִסיֲהָראּ ְְוֵהיך . ְּסָיא ּבֵ

ְסָיא ד ַקְייָמא ִעיָבא, ֶּאָלא. ִאְתּכַ א ָלא ָנִהיר, ּּכַ ׁשָ ּמְ ְסָיא, ְוׁשִ ֵדין ִסיֲהָרא ִאְתּכַ ְוָלא , ּכְ
א ָלא ָנִהיר, ְּוַעל ָדא. ָנִהיר ְמׁשָ י ִעיָבא ׁשִ ּמֵ ָיא ְוָלא , ִמּקַ ּסְ ן ִסיֲהָרא ְדִאְתּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

נוְוַע. ְנִהיָרא ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ּל ָדא ּבַ ֵה, ּ ְסָיא ִסיֲהָרא, א''ּבְ ּּכָֹלא . ּוְבָמה ָנִהיר. ְּדִאְתּכַ
א ִתיוְבּתָ ּּבְ יב, ּוְבָקל ׁשֹוָפָרא, ּ ֵדין ְיָי)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ּכְ אֹור ' ּ ַאׁשְ ּבְ

ָּפֶניך ְיַהֵלכון ּ ָ ּ.  
א ֲחֵזי ַהאי יֹוָמ, ּתָ ָייא ִסיֲהָראּבְ ּסְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש, א ִאְתּכַ ָרֵאל , ְוָלא ָנִהיר ַעד ּבֶ ְּדִיׂשְ

ֵליָמָתא א ׁשְ ִתיוְבּתָ ְלהו ּבְ ְייִבין ּכֻ ּּתַ ּּ אַבת ְוָנֲהַרת ָלה, ּ ְּוִאיָמא ִעָלָאה ּתָ ְוַהאי יֹוָמא . ּ
ְּנִהירו ְדִאיָמא ַנְטָלא ֹכָלא, ּ ַכח ֵחידו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִתיבְּוַעל ָדא . ּ פוִרים הוא, ּכְ ּיֹום ַהּכִ ּ יֹום . ּ

ֵעי ֵליה פור ִמּבָ ּּכִ ּ פוִרים, ּ ַּמאן יֹום ַהּכִ ַחד. ּ ִגין ִדְתֵרי ְנהֹוִרין ָנָהִרין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּבוִציָנא . ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

ָאה, ִּעָלָאה ּתָ הֹוָרא ִעָלָאה ָנִהיר. ָּנִהיר ְלבוִציָנא ּתַ ּוְבַהאי יֹוָמא ִמּנְ הֹוָרא . ּ ְוָלא ִמּנְ
ִתיבְּד נו ּכְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ך ּבַ א וְבִגין ּכָ ְמׁשָ ּׁשִ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַלח ֵליה ְלַרּבִ א ׁשָ י ַאּבָ א , ָאַמר, ִּרּבִ ַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ֵּאיָמַתי ִזווָגא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ
א ַלח ֵליה. ַּקִדיׁשָ ִהי ְ ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאך ֹלא ַבת )בראשית כ(, ּׁשָ י ַוּתְ ִאּמִ

ה א. ִלי ְלִאּשָׁ י ַאּבָ ָכה ְוָאַמר, ָּאִרים ַקֵליה, ִאְתְרִגיׁש ִרּבִ א, ּבָ י ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ י ִרּבִ ִּרּבִ ּ ,
יה, ַווי פוק ִמּנֵ ד ּתִ ַּווי ְלָעְלָמא ּכַ ּ הֹון , ּ ַלק ִמּנְ ְסּתָ ד ּתִ ָעְלָמא ּכַ ַּווי ְלָדָרא ִדיהֹון ּבְ ּ

ֲארון ַיְתִמ ּתַ א. ְין ִמָנךְּוִיׁשְ י ַאּבָ י ִחָייא ְלִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַלח ָלֳקְבָלך, ּ ְַהאי ְדׁשָ ַמאי . ּ
  .ָקָאַמר

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ָּאַמר וַדאי ָלאו ִזווָגא ְדַמְלּכָ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ִזְמָנא ְדַנֲהָרא ֵמַאּבָ ֶּאָלא ּבְ ּּ ,
יה ָּקֵריָנן ָלה ֹקֶדׁש ְדָה, ְּוַכד ִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ א ַנְטָלא ַהאיּ י ַאּבָ ּוְכֵדין ִמְזַדְווֵגי . א ִמּבֵ ּ ּ

ֲחָדא א ֹקֶדׁש ִאְקֵרי, ּכַ ִגין ְדַמְלּכָ יב, ּּבְ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ְּדָנִטיל ֵמֲאַתר ',  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
ֵדין ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאך ֹלא ַבת ִאִמי. ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש י ַאּבָ, ְּכְ ָמא ְּדָהא ִמּבֵ א ׁשְ

א, ָּדא י ִאיּמָ ה, ְוָלא ִמּבֵ ִהי ִלי ְלִאּשָׁ ֲחָדא, ְּוַעל ָדא ַוּתְ ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ ִזְמָנא ָדא, ּ ְוָלא , ּּבְ
ִזְמָנא ָאֳחָרא א, ּבְ י ַאּבָ ִזְמָנא ְדַנְטָלא ִמּבֵ א, ּּבְ י ִאיּמָ ִזְמָנא ְדַנְטָלא ִמּבֵ ְויֹום . ְּוָלא ּבְ
פוִרים אֹוַכח ַּהּכִ ָטה ָאסורְּד, ּ ִמיׁש ַהּמִ ַּתׁשְ ַכח, ּ ּתְ ִגין ְדִזווָגא ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ א , ּ י ִאיּמָ ְּדָהא ִמּבֵ

א, ַנְטָלא י ַאּבָ י ִחָייא. ְוָלא ִמּבֵ אֵרי , ָּאַמר ִרּבִ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ָאה ָדָרא ְדַרּבִ ַּוַדאי ַזּכָ ּ ּ
ַגִויה ּּבְ ל יֹוָמ, ּ יה ּכָ ִאין ִאיּנון ְדַקְייִמין ַקּמֵ ַּזּכָ ּ   .אּ

  א''א ע'' קדף
א י ַאּבָ ָנה ִנְבָרא ָאָדם, ָאַמר ִרּבִ ֹראׁש ַהּשָׁ י ָמאֵריה, ּבְ ִדיָנא ַקּמֵ דף (ְוָתב , ְּוָקִאים ּבְ

א) א''א ע''ק ִתיוְבּתָ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ְּוַקּבִ ּ ֵהא , ָאָדם, ָּאַמר ֵליה. ְּ ַאְנּתְ ּתְ
ִּסיָמָנא ִלְבָנִיך ְלָדֵרי ָדִרי ִדיָנא, ןְ ַהאי יֹוָמא ַקְייִמין ּבְ ל לֹון, ּבְ ְּוִאי ְיתובון ֲאָנא ֲאַקּבֵ ּ ,

ְּוֵאיקום ִמּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ּ ְּוֶאְתַקֵיים ַעל ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּ ּ ְוָדִוד . ַּוֲאַרֵחם ָעַלְייהו, ּ
ַמע ְיָי)תהלים קטז(, ָאַמר י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנוָנ'  ָאַהְבּתִ ִתיב. יֶּאת קֹוִלי ּתַ י )תהלים קל(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ּכִ

ָוֵרא ִליָחה ְלַמַען ּתִ ך ַהּסְ ִּעּמְ אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור)תהלים לו(, ּוְכִתיב. ָ ך ְמקֹור ַחִיים ּבְ י ִעּמְ ָ ּכִ ָּ .
פוִרים הוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה)ג''ויקרא כ( ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּ ַאך ּבֶ ּ ּ ּ .  ָלֶכםְ

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ סוי ַחָטָאה)תהלים לב(, ּ ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ יל ַאׁשְ ּכִ ּ ְלָדִוד ַמׂשְ ְלָדִוד . ּּ
יל ּכִ י, ַמׂשְ ֵניָנן ּבְ ִהִלים)א אתתקן''נ(ִזיֵני ִזְמָרא ' ָהא ּתָ ִנצוַח, ּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ּתְ ִנגון, ּּבְ , ּּבְ

יל ּכִ ַמׂשְ ם, ּבְ ִמְכּתָ ִמְז, ּבְ יר, מֹורּבְ ׁשִ ֵרי, ּבְ ַאׁשְ ְתִפָלה, ּבְ הֹוָדָאה, ּּבִ ַהְללוָיה, ּבְ ּּבְ ְּוִעָלָאה , ּ
ְּמֻכְלהו ַהְללוָיה ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּ ָדא)ג''מ(ּ ָאה ּבְ ְּלִאְתַעּנָ א, ּּ ְּלַאְכְנָעא גוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ,

ה ִע ָרָזא ְדֲחִמׁשָ ּּבְ ה ַדְרִגין ְדיֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּּנוִייןּ ְּדֲחִמׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ָרא חֹוֵביהֹון. ּ ָמה , ְּדָהא ְמַקְטְרָגא ָקא ָאֵתי ְלַאְדּכְ ּכְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ְּדִאְתַמר ֵליָמָתא ַקֵמי ֲאבוהֹון. ּ ִתיוְבָתא ׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּּ ּ ּ ַכָמה דוְכֵתי, ּּכָֹלא. ּ ָמה ְדִאְתַמר ּבְ ּּכְ ּ ּּ ּ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )א''ג ע''ס' ד למפלח כהנא וכו''פקודא מ(

יל ּכִ יל, ַּאְתֵריה ְיִדיַע, ָהָכא ַמׂשְ ּכִ תו ְלהו, ַּמהו ַמׂשְ ימו ְלִאיּנון ְדׁשָ ַּמָיא ְדֲאְחּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יל)א דמשתדלן בההוא אתר''ס(ַּההוא ֲאַתר  ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְדִאְקֵרי ַמׂשְ יל )משלי טז(, ּכְ ּכִ  ַמׂשְ

ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ָהֵכי. ָבר ִיְמָצא טֹובַּעל ָד יה ְסִליָחה, ּ ְלָיא ּבֵ ֵּחירו ְדִחיִרין, ּּתַ ֲּהָדא הוא . ּ
סוי ַחָטָאה ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ִּדְכִתיב ַאׁשְ ּּ.  

סוי ַחָטָאה ָּהא אוְקמוָה. ַּמאי ּכְ א, ּ ֵני ָנׁשָ סוי ִמּבְ ְּדהוא ּכַ ּ ַּההוא ַחָטָאה ְדָחב , ּ ּ ּ
ְּלקוְדׁשָ ִריך הואּ ּא ּבְ ִריך הוא, ְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּואֹוֵדי ַקּמֵ א ֲחֵזי)א כסוי חטאה''ס(ֲאָבל . ְּ ד ,  ּתָ ּכַ

ר ָנׁש ָחֵטי ּוְתֵרין וְתָלָתא, ְוָחב ִזְמָנא ֲחָדא, ּבַ יה, ּ ְּוָלא ַאְהָדר ּבֵ ְלָיא , ּ ִאְתּגַ ָהא חֹובֹוי ּבְ
ֵמי לֹון ְלֵעיָלא ִּאיּנון וְמַפְרּסְ ּ אּוְמַפְר, ּ ֵמי לֹון ְלַתּתָ יה וַמְכְרֵזי. ּסְ ְּוָכרֹוֵזי ָאְזִלין ַקּמֵ ּ ,
ֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא ָלקו ִמּסָ ִּאְסּתְ ּ אֵריה, ּ ָּנִזיף הוא ִמּמָ ָּנִזיף הוא ְלֵעיָלא, ּ ָּנִזיף הוא , ּ

א ַּווי ֵליה ְדָפִגים ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה, ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ַּווי ֵליה ְדָלא ָחִייׁש ִליָקָר, ּּ ּא ְדָמאֵריהּ ּ ,
ֵלי חֹוֵביה ְלֵעיָלא ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּּ ּ ַמִים ֲעֹונֹו )איוב כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ְיַגלו ׁשָ ּ

אֹוְרָחא ְדָמאֵריה. ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ְּוַכד ּבַ פוְלָחֵניה, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,
ְּוִאְזְדַמן ֵליה ַחָטָא ּ ין ִעָלִויה, ה ַחדּ ּּכָֹלא ְמַכּסִ ּ ִאין, ּ סוי ַחָטָאה, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ָּדא ִאְקֵרי ּכְ ּ.  

א י ַאּבָ ַען ָלא ָמִטית ְלִעָקָרא ְדִמָלה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַּעד ּכְ ִפיר ָקַאָמְרּתְ. ּ ְוַהאי . ְּוׁשַ
ִפיר ְּדָקָאְמרו ַחְבַרָייא ׁשַ ּ ּ ה ַחָט, ֲאָבל ִאי ָהִכי. ּ ְּמכוּסֶ ֵעי ֵליהּ סוי ַחָטָאה, ָּאה ִמּבָ ַּמהו ּכְ ּ ּ.  

יה ֵרי ִמֵלי ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ ָמה ְדָתֵניָנן. ְּוַתְרַווְייהו ָהִכי, ּ ְּדעֹוָבִדין , ַּחד ּכְ
ַהאי ָעְלָמא יָרא ִעָלָא, ָּטִבין ְדַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ א ַיּקִ ַההוא ָעְלָמא ְלבוׁשָ ָּעְבִדין ֵליה ּבְ ּ ּ , הּ

הו א ּבְ ׁשָ ר ָנׁש ַאְתִקין עֹוָבִדין ָטִבין. ְּלִאְתַלּבְ ין, ְוַכד ּבַ יׁשִ , ְּוַגְבִרין ָעֵליה עֹוָבִדין ּבִ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ח ּבֵ ּגַ ְּוַאׁשְ ּ יִאין, ְּ ין ַסּגִ יׁשִ ע, ְועֹוָבדֹוי ּבִ ַכח , ְּוִאיהו ָרׁשָ ּתְ ְּדִאׁשְ

י ָמאֵריה ַקְדִמיָתאְותֹוֵהא ַע, ַּחָטָאה ַקּמֵ ּל ִאיּנון ָטָבאן ַדֲעַבד ּבְ ָּהא ִאְתַאִביד הוא , ּ
ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵמַהאי ָעְלָמא, ִּמּכָֹלא ִריך הוא ֵמִאיּנון ָטָבאן . ּ א ּבְ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ַּדֲעֵביד ַהאי ַחָטָאה ּבְ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ב ְדַההו, ּ ַּאף ַעל ּגַ ע ַחָטָאה ִאְתֲאִבידּ ִּאיּנון ָטָבאן . ּא ָרׁשָ

א ִעָלָאה. ְּוַזְכָיין ָלא ִאְתֲאִבידו ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ִּאית ַצִדיק ְדָאִזיל ּבְ ּ ְּוַאְתִקין ְלבוׁשֹוי , ּ
ִלים ְלבוׁשֹוי, ֵמעֹוָבדֹוי ַלק, ְּוַעד ָלא ַאׁשְ ִלים ֵליה. ִּאְסּתָ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ּיּנון עֹוָבִדין ַדֲעַבד ֵמִא ע ַחָטָאה)א דאבד''ס(ּ ִלים ְלבוׁשֹוי, ּ ַהאי ָרׁשָ הו , ְּוַאׁשְ ָנא ּבְ ּקְ ְּלִאְתּתַ
ַההוא ָעְלָמא ׁש)איוב כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ַּההוא ַחָטָאה ַאְתִקין. ּ ָיִכין ְוַצִדיק ִיְלּבַ ּ ,

ין ּקִ ה ְדִאיהו ּתַ ְּוַצִדיק ִאְתָחֵפי ִמּמָ ּ סוי ַחָטָאה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכְ כסוי הוא מדא דחטאה (, ּ

ה)אתחפי מחטאה ִתיב ְמכוּסֶ ּ ְוַעל ָדא ָלא ּכְ סוי, ּ ֶּאָלא ּכְ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

  ב''א ע'' קדף
ָאה, ְוַחד ְּדִאְתֲחֵפי ַההוא ַחָטָאה ְדַהאי ַזּכָ ּ ּ ִאיּנון ְדִאְקרון ְמצולֹות ָים, ּּ ּּבְ ּ ּ ְּדָהא ַמאן , ּ

ְמ ִגין ְדַמִיין ָחִפין ָעַלְייהו, ּצולֹות ָיםְּדָנִפיל ּבִ ַכח ְלָעְלִמין ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ  )מאן מצולות ים(. ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִליך )מיכה ז(, ּּכְ ל ַחטֹאָתם) ב''א ע''דף ק(ְ ְוַתׁשְ ְמצולֹות ָים ּכָ ּּבִ ַּמאן ְמצולֹות . ּ

יָרא הוא. ָים ֶּאָלא ָרָזא ַיּקִ ְמעֹון)ון אמראוקמוה רבי שמע(ְוָהא , ּ י ׁשִ ל , ְוָאַמר, ּ אֹוְקֵמיה ִרּבִ ּכָ
יָפא ּקִ ְטָרא ּתַ ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ין, ּ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ִאין, ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ גֹון ֲעָזאֵזל , ּבְ ּכְ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּבְ ָּדא ִאְקֵרי ְמצולֹות ָים, ּּ ָזְפָטא ְדַכְסָפא. ּ ּּכְ ֲחִנ, ּ ד ּבַ נוָראּכַ ּין ֵליה ּבְ ֲהָדא , ּ
יב ּהוא ִדְכּתִ ֶסף)משלי כה(, ּ   . ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ
ך ַהאי ֵּמִאיּנון ְמצולֹות ָים הוא, ְּכַ ּ ּוְמצולֹות ָים ִאְקֵרי, ּ ְּמצולֹות ֵמַההוא ָים , ּ ּ

א ּזוֲהָמא ְדַכְסָפא, ְּמצולֹות, ַּקִדיׁשָ ּ ל ִאיּנון ֲחָטִאין ְדִיׂשְ, ְּוַעל ָדא. ּ ּּכָ ְרָיין ְלַגִויה ּ ָּרֵאל ׁשַ ּ
יל לֹון, )א לגביה''ס( ַגִויה, ְּוהוא ַקּבִ ֲאבון ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ִגין ְדִאיהו ַחָטָאה ִאְקֵרי. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּּבְ ּ .

ְרעֹוָנא. ַמאי ַחָטָאה ְרעֹוָנא ְדֹכָלא. ּגִ ְּוַעל ָדא הוא ּגִ ּ ּ א, ּ ְרעֹוָנא ְדגוָפא וְדַנְפׁשָ ְּוָנַטל ּגִ ּ ּ .
ַה א)דכספא(ּזוֲהָמא , ּאי יֹוָמא ָנִחית ַהאי ְמצולֹות ָיםּבְ ְּוָנִטיל זוֲהָמא ְדגוָפא, ּ ְדַנְפׁשָ ּ ּ .

ַּמאן הוא זוֲהָמא ְדגוָפא ּ ּ ָּדא ִאיּנון חֹוִבין ְדִאְתָעֵבידו ַעל ְיֵדי ְדֵיֶצר ָהָרע. ּ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
  .ְּמזֹוָהם ְמנוָול

י יֹוֵסי ָנן , ָאַמר ִרּבִ ִעיִרים ּגֹוָרלֹות)זויקרא ט(ּתְ ֵני ַהּשְׂ ִאי ָהִכי ,  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ
ְּיָקָרא הוא ַדֲעָזאֵזל ָמאֵריה, ּ ֵדי ַעְדִבין ּבְ ֲּחִמיּתון ַעְבָדא ְדׁשַ ּ ּ ּאֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא ְדַעְבָדא , ּ ּ

ָּלא ָנַטל ֶאָלא ַמה ְדָיִהיב ֵליה ָמאֵריה ּ ּ ִגין ְדָסָמֵא, ֲאָבל. ּ ין ַהאי יֹוָמא ל ַזּמִ''ּּבְ
ִדְלטֹוָרא ּוְבִגין ְדָלא ְיֵהא ֵליה ִפְטָרא , ּבְ ּ ּ ּ ָיֲהִבין ֵליה חוָלָקא )א בהאי עדבא הוא סלקא ביה''ס(ּ ּ

ַהאי   .ּבְ
יה ְרֵמיה הוא ְדָסִליק ּבֵ ְּוַהאי ַעְדָבא ִמּגַ ּ ּ י ִיְצָחק, ּ י ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ְּדָאַמר ִרּבִ ִּמָלה , ּ

ְחָנ ּכַ ַעְדָבאִּעָלָאה ַאׁשְ ַע. א ּבְ יה, ַּעְדָבא ִדיהֹוׁשֻ ִתיב ּבֵ ַעל , ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל)במדבר כו(, ּּכְ
ִּפי ַהּגֹוָרל ַוַדאי ְּדִאיהו ָאַמר ָדא חוָלָקא ִדיהוָדה, ּ ּ ּ ּ ּ ָּדא ְדִבְנָיִמין ְוכו, ּ ּ ְלהו', ּ ְּוֵכן ּכֻ ּאוף . ּ

ִוי ְידֹוי, ָהָכא יָון ְדַכֲהָנא ׁשַ ּּכֵ יָדא ְדַכֲהָנאִּאיּנון ַעְד, ּ ִּבין ְמַדְלֵגי ְוַסְלִקין ּבִ ּ א וסלקין ''ס(, ּ

ַאְתַרְייהו)אינון מדלגי מן ידוי, עדבין בידא דכהנא אָרן ּבְ יב. ּ ְוׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ר , ּ ִעיר ֲאׁשֶ ְוַהּשָׂ
  .ָּעָלה ָעָליו ַוַדאי, ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל

ְלחֹודֹוי ָכל , ְּוָלא ָדא ּבִ ִּזְמָנא ְדִדְלטוָרא ַזִמיןֶּאָלא ּבְ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא, ּ ּ ,
ָמה ְדִיְתֲעָסק ָווָאה ָלֳקְבֵליה ּבְ ֵעיָנן ְלׁשַ ּּבָ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ַהאי יֹוָמא ַדְלטֹוָרא . ְוׁשָ ּּבְ ּ

ין ְלַאְלָלא ַאְרָעא ָט'  ַוֹיאֶמר ְיָי)איוב א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַזּמִ ֹבאֶאל ַהּשָׂ . ן ֵמַאִין ּתָ
ֵניָנן ָאֶרץ, ְוָהא ּתָ וט ּבָ א ְמַקְטְרָגא . ַּמאי הוא, ִּמּשׁ ֶּאָלא ַהאי הוא ִדְלטֹוָרא ַרּבָ ּ ּ ּ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ֲערו ַחְבַרָייא ְּוָהא ַאּתְ א)דודאי(, ּ ר ַיּמָ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ ֲעָתא ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ִיׂשְ ַהִהיא ׁשַ , ּ ּבְ
ּוְלִאְתָפְרָעא ִמּמִ א, ָאַמר, ְצָרֵאיּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּוֲחֵמיָנא ְדָלא ִאְתָחזון , ֲּאָנא ַאְעַבְרָנא ּבְ ּ

ַגָווה ִּאֵלין ְלֵמיַעל ּבְ ּ ּתְ ָדִאין ִדיָנא, ּ ִּאי ַאּנְ ִמְצָרֵאי, ּ ִּדיַנְייהו ָהָכא ּכְ ְנָיין ִאֵלין , ּ ַּמה ׁשַ
ֲחָדא, ֵּמִאֵלין ְלהו ּכַ ּאֹו ְימותון ּכֻ ּ ְלהו ְלִמְצַרִיםאֹו ְיַה, ּּ ְּדרון ּכֻ ְּוָלאו ַאְנּתְ הוא ְדֲאָמְרּתְ. ּּ ּ ,

ּ ַוֲעָבדום ְוִעּנו אֹוָתם ד)בראשית טו( ָנה' ּ ַנָיא ֶאָלא , ֵמאֹות ׁשָ ּבָ ְּוָהא ָלא ְסִליקו ֵמחוׁשְ ּ ּ
יר, ּו''ְרד   .ְוָלא ַיּתִ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ יד, ְּ ְדלוָתא ּבַ, ַמאי ַאְעּבִ ּתַ ִּאׁשְ ְלַאְייָתָאה ְקָרָבא , ְעָיא ָהָכאּ
ָמה ְדִיְתֲעָסק, ָּלֳקְבֵליה ָּיִהיְבָנא ֵליה ּבְ הו ְלָבַני, ּ ּבֹוק ּבְ ְּוִיׁשְ ַמאן , ּ ַכח ּבְ ּתְ ְוָהא ִאׁשְ
ִּמַיד ָאַמר ֵליה, ְּדִיְתֲעָסק ָאֶרץ, ּ מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ך ֶאל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ְמּתָ ִלּבְ ֲּהׂשַ ּּ ִּמַיד . ָ

ִמִליןָּפִל ּג ֵליה ַדְלטֹוָרא ּבְ ּ ּ ָטן ֶאת ְיָי, ּ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים' ַוַיַען ַהּשָׂ   .ַּוֹיאַמר ַהִחּנָ
ַחד ַנֲהָרא ָרא ָעאֵניה ּבְ ְּלַרְעָיא ְדָבֵעי ְלַאְעּבְ ָעאֵניה, ּ ר ְזֵאָבא ְלַקְטְרָגא ֵליה ּבְ ַּאְעּבָ ּ ,

ים יד, ַרְעָיא ֲהָוה ַחּכִ ר ְלַטְלָייאִּד, ָאַמר ַמאי ַאְעּבִ ְּיַקְטֵרג הוא , ְּבעֹוד ַדֲאָנא ַאְעּבָ
ָעאֵני ין ָעאָנא, ָזַקף ֵעינֹוי. ּבְ ָרא, ְוָחָמא ּבֵ י ּבָ ְייׁשֵ א ֵמִאֵלין ּתַ ְייׁשָ ְּדֲהָוה ַרב , ַּחד ּתַ
יף ֵדי ָדא ָלֳקְבֵליה, ָאַמר. ְוַתּקִ ַּאׁשְ ּ ָדא, ּ ּוְבעֹוד ִדְמַקְטְרֵגי ָדא ּבְ ּ ר ְלָכל , ּ , ָעאָנאַאְעּבָ

יה ְזבון ִמּנֵ ּתֵ ְּוִיׁשְ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

 ] בשנה258יום [סדר הלימוד ליום כב סיון 
ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ יף ְוָאִלים, ְ א ַחד ַרב ְוַתּקִ ְייׁשָ ֵדי , ַּוַדאי ָהא ּתַ ַּאׁשְ

יה, ְּלָקְבֵליה ַדל ּבֵ ּתְ ּוְבעֹוד ְדהוא ִיׁשְ ּ ּ ַני, ּ ְייהוְוָלא ִיׁשְ, ַּיַעְברון ּבָ ח ַקֵטיגֹוָרא ְלַגּבַ ּכַ ּּתְ ּ .
ך' ַוֹיאֶמר ְיָי, ִּמַיד ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ֲחָדא. ֶָאל ַהּשָׂ ִריך הוא ִזִווג ְלהו ּכַ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

יב ִהּנֹו ְבָיֶדך ִָדְכּתִ יה. ּ ַדל ּבֵ ּתָ עֹוד ְדהוא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ַכ, ׁשָ ּתְ ח ְוָלא ִאׁשְ
ְייהו ַּקֵטיגֹוָרא ְלַגּבַ ּ.  

ַהאי יֹוָמא ין ְלַאְלָלא ַאְרָעא, ּאוף ָהִכי ּבְ ְדָרא ְלֳקְבֵליה , ִּדְלטֹוָרא ַזּמִ ּוָבֵעיָנא ְלׁשַ ּ ּ
ָמה ְדִיְתֲעָסק  יה, )כגוונא דיליה(ּּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ּוַמְתָלא . ׁשָ

אַאְמֵרי ְלִז ְּלזוָלא ְדֵבי ַמְלּכָ א, ַּהב ֵליה ְזֵעיר ַחְמָרא, ּ י ַמְלּכָ ָחך ַקּמֵ ּבְ ְוִאי ָלאו . ְִויׁשַ
א יׁשָ א ִמָלה ּבִ א ְלַמְלּכָ ְּלִזְמִנין ַנְטִלין ָלה ְלַהִהיא ִמָלה. ֵּייּמָ א, ּ ִּעָלֵאי ְדֵבי ַמְלּכָ ּ ,
ִגיֵניה א ֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּוַמְלּכָ ּ ּ.  

  א''ב ע'' קדף
י א, ִיְצָחק ָאַמר) א''ב ע''דף ק( ִרּבִ ְטָיא ְדָקִאים ָקֵמי ַמְלּכָ ּוְלָבַתר , ַּהב ֵליה ַחְמָרא, ְּלׁשַ

ל ִאיּנון ַטֲעָוון ְדַעְבַדת, ְּוַאְחֵזי ֵליה, ֵּאיָמא ֵליה ּּכָ ּ ין, ּ יׁשִ ְּוהוא ֵייֵתי , ְּוָכל ִאיּנון ּבִ
ָחך ּבְ ָעְל, ְִויׁשַ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ְדָלא ִיׁשְ ָווָתךְּוֵייּמָ ִדיר , ּאוף ָהָכא. ְָמא ּכְ ָּהא ָקִאים ַדְלטֹוָרא ּתָ

א י ַמְלּכָ ָרֵאל ָיֲהִבין ֵליה ַהאי דֹורֹון, ַקּמֵ ִּיׂשְ ּוְבַהאי דֹורֹון ִפְתָקא, ּ ּ ין, ּ יׁשִ ּוְלָכל , ְלָכל ּבִ
ָרֵאל, ַטֲעָוון ּוְלָכל חֹוִבין ְדַעְבדו ִיׂשְ ּ ח ְלהו ְלִיׂשְ, ּ ּבַ ְּוהוא ָאֵתי וְמׁשַ ּ ְוִאְתָעִביד , ָרֵאלּ

יגֹוָרא ָעַלְייהו יה, ַּסּנֵ י ְדַעּמֵ א ְדִביׁשֵ ִריך הוא ַאְהָדר ּכָֹלא ְלֵריׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין , ְ ּבְ
יב ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו)משלי כה(, ִּדְכּתִ י ֶגָחִלים ַאּתָ   . ּכִ

י יֹוֵסי ו, ָאַמר ִרּבִ א ְדֵעׂשָ ֲעָתא, ַּווי לֹון ְלַעּמָ ׁשַ ְדֵרי ְלַההוא ּבְ ִעיר ְמׁשַ ּ ְדַהאי ׂשָ ּ ּ
ִּדְלטֹוָרא ְמָמָנא ְדָעַלְייהו ּ ָרֵאל, ּ ָחא לֹון ְלִיׂשְ ּבְ ִּדְבִגיֵניה ָאֵתי ְלׁשַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יה א ְדַעּמֵ ל ִאיּנון חֹוִבין ְלֵריׁשָ ַּאְהָדר ּכָ ּ ּ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָקִרים ֹלא)תהלים קא(, ּּבְ  ּ דֹוֵבר ׁשְ
י ְיהוָדה. ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני ִעיר, ָּאַמר ִרּבִ ָלא , ִּאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי אומֹות ָהעֹוָלם ֵמַהאי ׂשָ

ָרֵאל ְבִקין לֹון ְלִיׂשְ ָעְלָמא, ׁשַ   .יֹוָמא ַחד ּבְ
א ֲחֵזי ִעיר, ּתָ ַההוא ׂשָ ַדל ִאיהו ּבְ ּתְ ל ַההוא יֹוָמא ִמׁשְ ּּכָ ּ ּ א , ּ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ִריך ְּ ְּבְ

ָרֵאל ּהוא ְמַכֵפר ְלהו ְלִיׂשְ יה, ְּוָדֵכי לֹון ִמּכָֹלא, ּּ ַכח ַקֵטגֹוְרָיא ַקּמֵ ּתְ , ְלָבַתר. ְּוָלא ִאׁשְ
ָרֵאל ח ְלהו ְלִיׂשְ ּבַ ּהוא ָאֵתי וְמׁשַ ּ ִאיל ֵליה. ּ ּוְכֵדין ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ֶאל ' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּכְ

ֹבא ָטן ֵמַאִין ּתָ ָרֵאלָאִת, ַהּשָׂ ְייהו ְדִיׂשְ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ּיב ּבְ ּ ְוַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד ַסֵניגֹוָרא , ּ
  .ְּוָאִזיל ֵליה



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ִרין ְדָסֲחִרין ּכוְרְסָייא ְבִעין ׂשָ ִריך הוא ָאַמר ְלׁשִ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ֲּחִמיּתון ַהאי , ְּ
ִדיר, ִּדְלטֹוָרא ַני ּתָ ַכח  ָהא )אסתכמו(, ְֵהיַאך ָקִאים ַעל ּבָ ּתְ ִעיָרא ֲחָדא ְדִאׁשְ  )א אשתדר''ס(ּׂשְ

יה ּבֵ ִפְתָקא ְדָכל חֹוַבְייהו ְוָכל ָטֲעָוַתְייהו, ּּגַ ּּבְ ּ ּ אי, ּ ְּוָכל ַמה ְדָחטו ְוָחבו ַקּמַ ּ יל , ּ ְּוהוא ַקּבִ
ְלהו. לֹון מו ּכֻ ֵדין ִאְסְתּכָ ּּכְ יה, ּּ ְּדָיַהְדרון ִאיּנון חֹוִבין ַעל ַעּמֵ ּ ּ ּ.  

א  י ַאּבָ יה, ָאַמרִרּבִ ִקין ּבֵ ל ִאיּנון חֹוִבין ְוַחָטִאין ִמְתַדּבְ ּּכָ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )מיכה ז(, ּּכְ
ל ֲחטֹאָתם ְמצולֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ְּוַתׁשְ ּ יה, ּוְלָבַתר. ְ יהֹון ְדַעּמֵ ֵריׁשֵ ְלהו ִמְתַהְדָרן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ

ִעיר ָעָל)ויקרא טז(, ּהוא ִדְכִתיב א ַהּשָׂ ֵזָרה ְוָנׂשָ ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ ּגְ ַהאי . יו ֶאת ּכָ ּבְ
ִעְטִרין ִעָלִאין ֲהָנא ּבְ ּיֹוָמא ִמְתַעָטר ּכַ ֵאי, ּ ין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּוהוא ָקִאים ּבֵ ּוְמַכֵפר ָעֵליה , ּ ּּ

יֵתיה ֲהֵני, ְּוַעל ּבֵ א, ְוַעל ּכַ ְלהו, ְּוַעל ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ּכֻ ְּוַעל ִיׂשְ ּ.  
אָנא ׁשַ, ּתָ ָדָמא ְדָפרּבְ ֲּעָתא ְדָעאל ּבְ א ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵריׁשָ ְּמַכִוין ּבְ ּ ְוָאֵדי , ּ
ֵעיה ֶאְצּבְ יב, ּּבְ ָמה ִדְכּתִ פֶֹרת ְוֵהיך ָעִביד, ּּכְ פֶֹרת ְוִלְפֵני ַהּכַ ְְוִהָזה אֹותֹו ַעל ַהּכַ ּ ִסים . ּ ּבָ
ִקְפָטא  ָעא)א בקטפא''ס(ּבְ ַמְצִליף, ּ ְדֶאְצּבְ ִט, ְוָאֵדי ּכְ ָעאּבְ ְּלִסְטֵרי ַקְפּתוָרא , ּיִפין ְדֶאְצּבְ

ַוון, )א כפורתא''ס( )א קטעורא''ס( אִרי ְלִמְמֵני ַאַחת, ָּאֵדי ְוִאְתּכְ ַאַחת . ַאַחת ְוַאַחת, ְוׁשָ
ְלחֹוָדָהא ּ ְדָכִליל ּכָֹלא)ב''ח ע''רעיא מהימנא ק, א''ב ע''תיקון פ(ַאַחת , ּבִ ָבָחא ְדֹכָלא, ּ ַּאַחת ׁשְ ּ ,

ֹּכָלא ֲאַהְדָרן ַלֳקְבָלהַּאַחת ְד ּ א ְדֹכָלא, ּ ַּאַחת ֵריׁשָ ְרָיין , ְלָבַתר ַאַחת ְוַאַחת. ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ
ֲחָדא ַאְחָווָתא, ּכַ ְרעוָתא ּבְ ן ְלָעְלִמין, ּּבִ   .ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ

ַתר ְדָמָטא ְלַהאי ְוַאַחת א ְדֹכָלא, ּּבָ ְּדִהיא ִאיּמָ ּ אֵרי ְלִמְמֵני . ּ אן ׁשָ ִזווָגאִמּכָ ּּבְ ּוָמֵני , ּ
ִים, ְוָאַמר ּתַ ֹלׁש. ַּאַחת וׁשְ ע. ַאַחת ְוׁשָ ׁש. ַאַחת ְוָחֵמׁש. ַאַחת ְוַאְרּבַ ַאַחת . ַאַחת ָוׁשֵ
ַבע ָכא וְלַנְגָדא ְלַהאי ַאַחת. ָוׁשֶ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ א , ּ ין , ּ ִעָלָאה)ימא(ְּדִהיא ִאיּמָ ַדְרּגִ ּבְ
ָאה) לאימאא לנהרא''ס(ְלִכְתָרא , ְיִדיָען ּתָ ָכא ַנֲהִרין ֲעִמיִקין ֵמַאְתַרְייהו . ּ ְדִאיָמא ּתַ ּוְלַאְמׁשָ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחָדא, ְּוַעל ָדא. ִלּכְ ֵרין ְנהֹוִרין ַנֲהִרין ּכַ א ִעָלָאה ַנֲהָרא , ּיֹוָמא ָדא ּתְ ִּאיּמָ
ָאה ּתָ א ּתַ פוִרים. ְלִאיּמָ ִתיב יֹום ַהּכִ ְּוַעל ָדא ּכְ ָמה ְד, ּּ ַמרּּכְ   .ִאּתְ

ַרְגלֹוי ְדַכֲהָנא יָרא ּבְ י ִיְצָחק ִקְפְטָרא ֲחָדא ְקׁשִ ֲעָתא ְדֲהָוה ָעאל, ָּאַמר ִרּבִ ׁשַ ְּדִאי , ּּבְ
ַּיְפקוהו ִמְלַבר, ָּימות ָהָתם ּ ּ ה ַיְדֵעי. ּ מֹוַדע. ּוְבּמַ ּתְ ַההוא ְזהֹוִריָתא ִאְתְייַדע ְוִאׁשְ ד , ּּבְ ּכַ

ְוונֹוי ַה. ְָלא ְיָהֵפך ּגַ מֹוַדעּבְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ֲחָטָאה, ִהיא ׁשַ ַכח ְלגֹו ּבַ ּתְ ְּדַכֲהָנא ִאׁשְ ְּוִאי ִיפוק . ּ ּ
ָלם ׁשְ מֹוַדע, ּבִ ּתְ ְזהֹוִריָתא ִאְתְייַדע ְוִאׁשְ ְוונֹוי ְלִחָוור, ּבִ ְּדֵיָהֵפך ּגַ ֵדין ֶחְדָווָתא ִהיא . ְּ ּכְ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָכחו. ּּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּוִאי ָלאו ּכֻ ּ ַצֲעָראּ ַּוֲהוו ַיְדֵעי ּכָֹלא,  ּבְ לו , ּ ְּדָלא ִאְתְקּבָ ּ
  .ְצלֹוְתהֹון

  ב''ב ע'' קדף
י ְיהוָדה יָון ְדֲהָוה ָעאל, ָּאַמר ִרּבִ ָמה ְדָלא , ּּכֵ ָלא ּבְ ּכְ ְּוִטְמֵטם ֵעינֹוי ְדָלא ְלִאְסּתַ ּ

ֵרי וְמ, ְִאְצְטִריך רוְבָייא ְמַזּמְ ְדֵפי ּכְ ַמע ָקל ּגַ ַּוֲהָוה ׁשָ ּ ֵחיּ ּבְ ֲהָנא. ׁשַ ְּדֹכָלא , ֲהָוה ָיַדע ּכַ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

ֶחְדָוה ָלם, ֲהָוה ּבְ ׁשְ ְּוִיפוק ּבִ ְצלֹוֵתיה ֲהָוה ָיַדע. ּ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ֶחְדָווָתא, ּ ְּדִמִלין ָנְפִקין ּבְ ּ ,
ְרָכן  ָלן וִמְתּבָ ּוִמְתַקּבְ ְדָקא ָיאות) ב''ב ע''דף ק(ּ ִעָלֵא, ּּכְ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ִהיא ּבְ ֵאיּ   .י ְוַתּתָ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַהאי , ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ַּהאי יֹוָמא ֲאַמאי הוא ּבְ
ֵלי א ָאֳחָרא, ֲאַתר ּתָ ַדְרּגָ אֵרי, ְוָלא ּבְ א ׁשָ א ְדַמְלּכָ ַדְרּגָ ְּדֵיאֹות הוא ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ יר , ּ ַיּתִ

ְמעֹו. ִּמּכָֹלא י ׁשִ ִרי, ןָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֶאְלָעָזר ּבְ ַאְלּתָ, ּ   .ְּוָיאות ׁשָ
א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ַּמְלּכָ ִביק ֵהיָכֵליה וֵביֵתיה ּבִ ּׁשָ ּ ּ ַבק ִלְבנֹוי , ּ ְוׁשָ

ה ָרא לֹון, ִּעּמָ ִגין ְלַדּבְ ַגַווְייהו, ּוְלַאְלָקָאה לֹון, ּבְ ֵרי ּבְ ּוְלִמׁשְ אן ַמְטרֹוִניָתא ְּדִא. ּ י ַזּכָ
א י ַמְלּכָ יָקָרא ְלַגּבֵ ֶחְדָווָתא ּבִ אן. ָעאַלת ּבְ ָגלוָתא, ִּהיא ְוִאיּנון, ְוִאי ָלא ַזּכָ ִּאְתֲהָדרו ּבְ ּ .

יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָמה ִדְכּתִ ֶדד ָאב ַיְבִריַח ֵאם)משלי יט(, ּּכְ  )ישעיה נ(, ּוְכִתיב. ּ ְמׁשַ
ְלָח ֵעיֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ ֶכםּ   .ה ִאּמְ

א ּתָ ׁשַ הו, ְּוַעל ָדא ִאית יֹוָמא ַחד ּבְ ָחא ּבְ ּגְ הו, ְּלַאׁשְ ּוְלַעְייָנא ּבְ ְּוַכד ִאְזְדַמן ַהאי . ּ
יָדָהא, יֹוָמא א ִעָלָאה ְדָכל ֵחירו ּבִ ִּאיּמָ ּ ִּאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה, ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ָלא ּבְ ּכְ . ְּלִאְסּתַ

ָרֵאל ִאְזְדָרזו ּבְ ה פוְלָחִנין, ַהאי יֹוָמאְּוִיׂשְ ַכּמָ ּּבְ ה ְצלֹוִתין, ּ ַכּמָ ה ִעּנוִיין, ּבְ ַכּמָ ְלהו , ּּבְ ּּכֻ ּ
ְזכוָתא ֵדין ִאְזְדַמן ְלהו ֵחירו. ּּבִ ּּכְ ּ יָדָהא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ֵּמֲאַתר ְדָכל ֵחירו ּבִ ּ א . ּ ֵני ַמְלּכָ ּבְ

ָנָהא יָדָהא, ּבְ ְּדִאְתָפְקָדן ּבִ ִא, ּ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָלא ֲחָטָאן, יןּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ָלא חֹוִבין, ּ ֵדין , ּבְ ּכְ
ִּאְזַדְווַגת  א וכד אזדמן האי יומא וישראל אזדמנו בהאי יומא בכמה פולחנין בכמה צלותין בכמה ענויין כלהו ''ס(ּ

א ''נ(בזכותא כדין אימא עלאה דכל חירו בידהא אזדמנת לקבלא לאסתכלא בהו בישראל וחמאת בני מלכא בנהא 

דאתפקדן בידהא דמטרוניתא כלהו זכאין בלא חטאין בלא חובין כדין אזמינת להו חירו מאתר דכל חירו ) ברהא

א)בידהא דמטרוניתא כדין מטרוניתא עלאה י ַמְלּכָ ְנִהירו,  ְלַגּבֵ ֶחְדָוה, ּּבִ ִלימו, ּבְ ׁשְ ְרעוָתא, ּּבִ . ּּבִ
ְדָקא א ִעָלָאה ּכְ ִנין ְלַמְלּכָ יַאת ּבְ ְּדָהא ַרּבִ   .ּ ָיאותּ

ְדָקא ָיאות ָכחו ּכְ ּתְ ְּוַכד ַהאי יֹוָמא ָלא ִאׁשְ לוֵחיהֹון, ַווי לֹון, ּ ַּווי ְדָהא , ַּווי ִלׁשְ
א ָלַקת, ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַרֲחַקת ִמן ַמְלּכָ ה ֵחירו , ְּוִאיָמא ִעָלָאה ִאְסּתָ ְּוָלא ָנִפיק ִמּנָ ּ

ָרֵאל. ְלָעְלִמין ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדקו, ַּזּכָ ִריך הוא אֹוִליף לֹון אֹוְרחֹויּ א ּבְ ְּדׁשָ ִגין , ְ ּבְ
ָזָבא ִמן ִדיָנא ּתְ יה, ְּלִאׁשְ ִאין ַקּמֵ ְכחון ַזּכָ ּתַ ְּוִיׁשְ י ַביֹום )ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּכִ

ַּהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם י ֲעֵליֶכם ַמִים )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּ ְטהֹוִרים  ְוָזַרְקּתִ
ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוגֹו ם ִמּכָ ִביִעי ְוגֹו)ג''ויקרא כ(. 'ּוְטַהְרּתֶ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ה ָעׂשָ . 'ּ וַבֲחִמּשָׁ

א י ַאּבָ ַאל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ר יֹום, ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ה ֲעׂשַ ָאַמר . ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ָהֵני ֲחִמׁשָ
יָרא , ֵּליה א ֲחֵזי. ּהואַּוַדאי ָרָזא ַיּקִ א, ּתָ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ל ַחד ְוַחד, ּּבֵ ָאְרֵחיה , ּכָ ּּבְ

ּוְבָאְרֵחיה ָיְתָבא. ַנְטָלא ַער ְוָעִביד ַמאי ְדָעִביד, ּ ּוְבָאְרֵחיה ִאּתְ ּ ַהאי ָעׂשֹור ִמְכֶנֶסת . ּ
ָרֵאל ִאיּנון יָרָאה. ִּיׂשְ יָרָאה ַקְייָמא, ְויֹוָמא ֲעׂשִ ֲעׂשִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש )שמות יב(ּ ָדא ְוַעל. ּּבַ  ּבֶ

ה ְלֵבית ְוגֹו ַּהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ּהוא ִדיָלה, ְוַהאי יֹוָמא. 'ּ ּ ה יֹוִמין ָאֳחָרִנין. ּ , ַוֲחִמּשָׁ
א הוא ְּדַמְלּכָ ַּההוא יֹוָמא ְדָאֵתי ָעָלה. ּ ּ ָאה. ּ א, ְּדָהא ֲחִמּשָׁ יה ָיִתיב ַמְלּכָ כוְרְסָייא, ּּבֵ . ּּבְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

ָעׂשֹור ְּדַמְטרֹוִניָתא הוא, ּוְבָכל ֲאַתר ּבֶ ה ָעַלְייהו. ּ א הוא , ֲּחִמּשָׁ ְּדַמְלּכָ א ההוא יומא ''ס(ּ

ַּההוא יֹוָמא ְדָאֵתי ָעָלה ְדָהא . )'ובכל אתר וכו, דעלה בגין דדרגא חמשאה ביה יתיב מלכא בכורסייא ּ ּ
יה ָאה ּבֵ ַתְרָעא, ֲחִמׁשָ א ּבְ   .ָיִתיב ַמְלּכָ

ֲעׂשֹור ְדַמְטרֹוִניָתא הואּוְבָכל  ה ָעַלְייהו, ֲּאַתר ּבְ א הוא, ֲּחִמׁשָ ַּההוא יֹוָמא . ְּדַמְלּכָ
ְּדָאֵתי ָעָלה ה יֹוִמין ִמַיְרָחא. ּ ך ֲחִמּשָׁ ִגין ּכָ ִביָעָאה. ְלאֹוַרְייָתא, ְּבְ יָמא ׁשְ ִזְמָנא , ְוִאי ּתֵ ּבְ

יה ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ ִּדְתֵרין ֲאָבָהן ִמׁשְ הוְּדָהא ַמְל, ּ א ּבְ ֹכָלא, ּּכָ ּוְכֵדין ִמְתַעֵטר ּבְ ּ , ְּוַחד ִמָלה. ּ
ָאה ִביָעָאה ַוֲחִמּשָׁ   .ׁשְ

  א''ג ע'' קדף
א ֲחֵזי ָאה ִדיֵליה הוא ַוַדאי, ּתָ ֲּחִמּשָׁ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ א, ּּכְ א ְלִאיּמָ , ּוְכֵדין ָנִהיר ַאּבָ

ְרִעין ְלַאְנָהָרא ַל ין ּתַ ה ַחְמׁשִ ְּוִאְתְנִהירו ִמּנָ ָאהּ ִביָעָאה. ֲחִמּשָׁ יָמא ׁשְ ִגין , ְוִאי ּתֵ ּבְ
ִלימו ַדֲאָבָהן ׁשְ א ּבִ ְּדַמְלּכָ ּ ִביָעָאה, ּ יב, ַוֲעָטָרה ָיִרית ִמּשְׁ ָמה ִדְכּתִ  ְצֶאיָנה )שיר השירים ג(, ּּכְ

נֹות ִציֹון ּוְרֶאיָנה ּבְ ִע. ּ א ּבְ ִביָעָאה הוא יֹוָמא ִדְמַעְטָרא ַמְלּכָ ׁשְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ּ ּוְכֵדין , ְטרֹויּ
א א ְוִאיּמָ א ְלַאּבָ ֲחָדא, ָיִרית ַמְלּכָ ְּדִמְזַדְווִגין ּכַ ּ ְלָייא. ּ ַחד ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ  )ג''ויקרא כ(. ּ

ר יֹום ה ָעׂשָ י ְיהוָדה ָפַתח, ּוַבֲחִמּשָׁ ִּרּבִ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד)במדבר כא(, ּ ַמע ַהּכְ ְ ַוִיׁשְ ֵניָנן. ּ ' ג, ּתָ
ָנן  ָרֵאל, ִּעָלִאיןַמּתְ ִּאְזְדָמנו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ָלָתא ָאִחין, ּ ה: ַעל ְיֵדי ּתְ , ָמן. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ

ה ְזכות ֹמׁשֶ בֹוד. ּּבִ ְזכות ַאֲהֹרן, ֲעָנֵני ּכָ ֵאר. ּּבִ ְזכות ִמְרָים, ּבְ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ְלֵעיָלא. ּּבִ ּּ .
ה ְזכות ֹמׁשֶ יב, ָּמן ּבִ ַמִים ִמן ) א''ג ע''דף ק( ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם )טזשמות (, ִּדְכּתִ ִמן ַהּשָׁ

ַמִים  ה, )דייקא(ַהּשָׁ   .ָּדא ֹמׁשֶ
ְזכות ַאֲהֹרן בֹוד ּבִ יב, ֲּעָנֵני ּכָ ַעִין )במדבר יד(, ִּדְכּתִ ר ַעִין ּבְ ה ְיָי)אהרן( ֲאׁשֶ '  ִנְרָאה ַאּתָ

ה ֲעַנן ַהּקְ)ויקרא טז(ּוְכִתיב ', ְוגֹו ְבָעה, ַּמה ְלַהָלן. ֹטֶרת ְוִכּסָ ְבָעה. ׁשִ אן ָנֵמי ׁשִ . ַאף ּכָ
ֲחָדא  ָרן ּכַ ְבָעה ֲעָנִנין ִמְתַקּשְׁ ֹטֶרת ׁשִ ּקְ ְבָעה ֲעָנִנין . )ועוד(ְּדָהא ּבַ א ְלָכל ׁשִ ְוַאֲהֹרן ֵריׁשָ
ָכל יֹוָמא יה ּבְ ית ָאֳחָרִנין ּבֵ יר ְלׁשִ ּהוא ְוהוא ָקׁשִ ּ ּ.  

ְזכות ִמְרָים ֵאר ּבִ ֵאר ִאְתְקֵרי, ּּבְ ְּדָהא ִהיא ַוַדאי ּבְ א. ּ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ  )שמות ב(, ּ
ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְלֵדָעה ְוגֹו ַתּצַ ֵאר ַמִים ַחִיים. 'ַוּתֵ ָּדא הוא ּבְ ּ וָרא ַחד, ּ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ֵמָתה . ּ

ֵאר, ִמְרָים ָלק ּבְ יב. ִּאְסּתַ ָעאת . ָדה ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵע)במדבר כ(, ִּדְכּתִ ֲעָתא ּבָ ּוְבַהִהיא ׁשַ
ְלָקא ֵאר ָאֳחָרא ְלִאְסּתַ ָרֵאל, ּּבְ הֹון ְדִיׂשְ ִכיַח ִעּמְ ְּדֲהָוה ׁשְ א ֲעָנִנין ַדֲהוֹו . ּ יּתָ ד ָחָמאת ׁשִ ּּכַ

יִרין ָעָלה הו, ְּקׁשִ ַרת ִהיא ּבְ   .ִּאְתַקּשְׁ
ָלקו ִאיּנון ֲעָנִנין, ִמית ַאֲהֹרן ִּאְסּתְ ָלק ֲע, ּ הֹוןְּוִאְסּתַ ה. ָּנָנא ְדֵביָרא ִעּמְ , ָאָתא ֹמׁשֶ

ַּאְהָדר ְלהו נֹות )תהלים סח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ  ָעִליָת ַלּמָ
ָאָדם נֹות ַוַדאי. ּבָ ֵאר ַוֲעָנִנין, ָּלַקְחּתָ ַמּתָ ַקְדִמיָתא ּבְ נֹות ַדֲהוֹו ּבְ ִּאיּנון ַמּתָ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ֵאר ֵאר ְדִיְצָחקָּדא, ּבְ ִּאֵלין ֲעָנִנים ְדַאֲהֹרן, ֲעָנִנים. ּ ּבְ י ִיְצָחק. ּ ִּמְפֵני ַמה , ָאַמר ִרּבִ
ֲעָנִנים , ָזָכה ַאֲהֹרן ְלָדא יר ּבַ ִגין ְדִאיהו ָקׁשִ ּּבְ ל יֹוָמא . )א רישא לעננים''נ(ּ יר ּכָ ְּוהוא ַאְקׁשִ

ֲחָדא ְּויֹוָמא ְלֻכְלהו ּכַ ְלה, ּ ְרָכאן ּכֻ ְּדִמְתּבָ   .ּו ַעל ְידֹויּ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ֶחֶסד ְדָעַבד קוְדׁשָ ַּעל ּכָ ּ הֹון ז. ְּ יר ִעּמְ ֲעָנֵני ' ָקׁשִ

ָרֵאל, ַיִקיָרן ְכֶנֶסת ִיׂשְ יר ְלהו ּבִ יָתא ָאֳחָרִנין, ְּוָקׁשִ ׁשִ ר ּבְ ְּדָהא ֲעָנָנא ִדיָלה ִאְתְקׁשַ ּ ּ .
ְבָעה ּוְבֻכְלהו ׁשִ ָראַּאְזלו, ּּ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ָרא , ַמאי ַטֲעָמא.  ִיׂשְ ִגין ְדֻכְלהו ִקׁשְ ּּבְ ּּ

ְבַעת ָיִמים בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִּדְמֵהיְמנוָתא ִניְנהו ְוַעל ָדא ּבַ ּ ּ ּ ִגין . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ּבְ
יב י וִפְריֹו ָמתֹוק ְלִח)שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו ִחּמַ ּ ּבְ יּ ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה . ּכִ ּוָבֵעי ּבַ
ְרֵמיה חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּגַ ְּדָיִתיב ּתְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִנין ְדָקִאים ַאֲהֹרן, ּתָ ל ִאיּנון ׁשְ ּּכָ ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֲּהוֹו ִיׂשְ ּ חֹות , ּ ּתְ
ַתר ְדִמית ַאֲהֹרן. ִּאֵלין ֲעָנִנין ָלק ֲעָנ, ּּבָ ְּדהוא ְיִמיָנא ְדֹכָלא, ָנא ַחדִּאְסּתַ ּ ּ ְוַכד ַהאי . ּ

ָלק יה , ִּאְסּתַ ָאר ִעּמֵ ל ׁשְ ָלקו ּכָ ִּאְסּתְ ְגִריעוָתא)א עננין''נ(ּ ְלהו ּבִ ּ ְוִאְתֲחִזיאו ּכֻ ּ ְוָהא . ּּ
ּאוְקמוָה יב, ּ י ָגַוע ַאֲהֹרן)במדבר כ(, ִּדְכּתִ ל ָהֵעָדה ּכִ ּ ַוִיְראו ּכָ ְקֵרי ַוִיְראו. ּ ַּאל ּתִ ֶּאָלא , ּ
ַּוִייְראו ָרֵאל ֶדֶרך ָהֲאָתִרים. ּ י ָבא ִיׂשְ ֶגב ּכִ ב ַהּנֶ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד יֹוׁשֵ ַמע ַהּכְ ְִמַיד ַוִיׁשְ ְּ ּ ּ .

ָלקו ִאיּנון ֲעָנִנים ַמע ְדִאְסּתָ ּׁשְ ּ יה, ּ רו ּבֵ ָייָרא ַרְבְרָבא ְדָכל ִאיּנון ֲעָנִנים ִאְתְקּשָׁ ּוִמית ּתַ ּ ּ ּ ּ.  
י ִיְצ ֶגב ַוַדאי, ָחקָאַמר ִרּבִ ב ַהּנֶ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד יֹוׁשֵ ַּהּכְ ְּוַכד ָאתו ִאיּנון ְמַאְלִלין . ְ ּ ּ

ה ַדר ֹמׁשֶ ֶגב)במדבר יג(ַּאְמרו , ְּדׁשָ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ְייהו,  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ְבָרא ִלּבַ ִגין ְלּתַ ְּדָהא . ּּבְ
ַקְדִמיָתא ר ֵחיֵליהֹון ּבְ ּבַ ֲעָמֵלק ַאּתְ   .ּבַ

אָאַמר ִר י ַאּבָ ַנֲעִני, ּבִ ַמע ַהּכְ ָלקו ִאיּנון . ַמאי ָקא ַמְייֵרי ָהָכא, ַּוִיׁשְ ַתר ְדִאְסּתְ ּּבָ ּ ּ
יה. ֲעָנִנים ִתיב ּבֵ ַנַען ּכְ ֶּאָלא ּכְ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה )בראשית ט(, ּ ּ ַויֹאֶמר ָארור ּכְ ּ
ְרֵמיה ִמ, ָהָכא אֹוִליְפָנא. ְלֶאָחיו ַּמאן ְדַאִפיק ּגַ ָלא ִדְמֵהיְמנוָתאּּ ּּצִ ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ֶעֶבד , ּ

ְּלַעַבֵדי ַעַבִדין ִבי)במדבר כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ּ ַוִיָלֶחם ּבְ ּ ּהוא . ּ
ָרֵאל ְלַגְרֵמיה ָּנַטל ַעַבִדין ִמִיׂשְ ּ.  

ִתיב ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ סוּכֹותּכָ בו ּבַ ּ ֵיׁשְ א . ּ ְרׁשָ ל ַמאן ְדִאיהו ִמׁשָ ּּכָ ּ
ָרֵאל א ְדִיׂשְ ְּוִגְזָעא ַקִדיׁשָ ּכֹות, ּ ּסֻ בו ּבַ חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֵּיׁשְ ּּתְ ּ ּוַמאן ְדֵליֵתיה . ּ ּ ּ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְזָעא ְוׁשֹוְרׁשָ ִּמּגִ הו, ּ ְרֵמיה ִמ, ָּלא ְיִתיב ּבְ ְּוִיפוק ּגַ ּ חֹות ִצָלא ּ ּּתְ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

  ב''ג ע'' קדף
ִתיב  ָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה)הושע יב(ּכְ ַנַען ּבְ א ֲחֵזי. ָּדא ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם,  ּכְ , ְוּתָ

ַנַען ָדא ַנַען וְבִגין ְדָזָכה ּכְ ִתיב ָארור ּכְ ּּכְ ּ ּ א ְלַאְבָרָהם, ּ ׁשָ ּמְ ׁש ְלַאְב, ְלׁשַ ּמֵ יָון ְדׁשִ , ָרָהםּּכֵ
חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּיִתיב ּתְ ּ ָּזָכה ְלֵמיַפק ֵמַההוא ָלְטָייא ְדִאְתַלְטָייא, ּ ּ ּ ְוֹלא עֹוד , ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ָרָכה יה ּבְ יב ּבֵ ֶּאָלא ִדְכּתִ ּ יב. ּ רוך ְיָי)בראשית כד(, ִּדְכּתִ ְ ַוֹיאֶמר ּבֹא ּבְ . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. 'ּ
חֹות ִצָלא  ְּדָכל ַמאן ְדֵיִתיב ּתְ ּ ִּדְמֵהיְמנוָתאּ ַּאֲחִסין ֵחירו ֵליה ְוִלְבנֹוי ְלָעְלִמין, ּ ּ ,

ְרָכָתא ִעָלָאה ַרך ּבִ ְּוִאְתּבְ ְרֵמיה ְמִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְ ּוַמאן ְדַאִפיק ּגַ ּ ּ ּ ּּ לוָתא , ּ ַּאֲחִסין ּגָ
ִבי, ֵּליה ְוִלְבנֹוי ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ יב ַוִיָלֶחם ּבְ ִּדְכּתִ ּּ ּכֹת )ג''ויקרא כ() ב''ג ע''דף ק(. ּּ ּסֻ  ּבַ
בו ָחֵסר ׁשְ יה, ְוָדא ֲעָנָנא ַחד, ּּתֵ יִרין ּבֵ ְּדֻכְלהו ְקׁשִ ּ יב. ּּ י ֲעַנן ְיָי, ִּדְכּתִ . ֲעֵליֶהם יֹוָמם' ּכִ

ה הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם)במדבר יד(, ּוְכִתיב ְ וְבַעּמוד ָעָנן ַאּתָ ּ ָּדא הוא ֲעָנָנא ְדַאֲהֹרן. ּ ּ ּ, 
יב, ְּדִאְקֵרי יֹוָמם יה ָחֵמׁש , ֲעָנָנא ַחד. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ִּדְכּתִ ָּנִטיל ִעּמֵ

ית, ָאֳחָרִנין יב וְבַעּמוד ֵאׁש ָלְיָלה, ַוֲעָנָנא ָאֳחָרא. ְּוִאיּנון ׁשִ ִּדְכּתִ ּ ָּדא ָנֲהָרא ְלהו , ּ ּ
ָרֵאל ִּמְנִהירו ְדִאיּנון ׁשִ, ְלִיׂשְ ּ   .יתּ

ְבַעת ָיִמים ְוגֹו)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  בו ׁשִ ּכֹת ֵתׁשְ ּסֻ ּ ּבַ ִּפּקוָדא ', ּ ב , ּ ָדא)ה''מ(ּ ֵליׁשֵ

ה ּסוּכָ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּּבַ ָרֵאל ַיְתֵבי ּבְ ִגין ְלִאְתֲחָזָאה ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ָלל, ּ ָלא ְדִחילו ּכְ ּּבְ ְּדָהא , ּ
ְייהוְמַקְטְרָגא ִאְת ְּפַרׁש ִמּנַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ה, ּ ּסוּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ָּיִתיב ּבַ , ּּכְ

ִּדְכִתיב ּכֹות, ּ ּסֻ בו ּבַ ָרֵאל ִיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּּכָ ַּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ א , ּ ְרׁשָ ּוִמַזְרָעא ְוׁשָ ּ
ָרֵאל ּכֹות, ְּדִיׂשְ ּסֻ בו ּבַ ַכָמה דוְכֵתי. ִּיׁשְ ְּוָרָזא ָדא ִאְתַמר ּבְ ּ ּּ ּ ּ.  

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ו''מ(ּ ָכל יֹוָמא, ּ ּבָ ָנא ּבְ ָנא ָדא, ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ֹכָלא, ְּוָקְרּבְ ְּלֶמֱהִוי חוָלָקא ּבְ ֶחְדָווָתא , ּ ּבְ
ִאיָלָנא. ִּדְבנֹוי ִגין ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּּבְ א ְדִאיָלָנאַעְנִפ. ּּ ְרׁשָ י ׁשָ ּין ִדְלַתָתא ִדְלַגּבֵ ּ ּּ ִגין , ּ ְרָכן ּבְ ּּכָֹלא ִאְתּבָ

הו תֹוַעְלָתא. ִאיָלָנא ַּאף ַעל ַגב ְדֵלית ּבְ ּ ּּ ְרָכאן, ּ ֲאבוהֹון ִדְלֵעיָלא. ּּכָֹלא ִאְתּבָ ָרֵאל ּבַ ְּוֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ַיֲהֵבי , ּ
אן ּחוָלָקא ְדִבְרּכָ ָאר ַעִמיןְּלָכל ִאיּנון , ּ ְּדִאית לֹון ֲאִחידו, ּׁשְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ּ.  

ִנין ָאר ַעִמין, ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא, ְּוָכל ִאֵלין ָקְרּבְ ְּלִאיּנון ְמָמָנן ִדׁשְ ּ א , ּ ְּדָהא ִמגֹו ְרִחימו ְדָקא ָרִחים קוְדׁשָ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ִלְבנֹוי ּּבְ ֵעי ְדֹכָלא ֵיהֹון ְר, ְ ּּבָ ְרצֹות ְיָי)משלי טז(, ְּוָרָזא ָדא. ִּחיִמין ִדְלהֹוןּ ַּדְרֵכי ִאיׁש ַגם ' ּ ּבִ ּ

ִלים ִאתֹו ָרֵאל ְוַכד ַחָייִלין . ּאֹוְיָביו ַיׁשְ ְלהו ֲאַהְדָרן ְרִחיִמין ְלִיׂשְ ל ִאיּנון ְמַקְטְרֵגי ִעָלֵאי ּכֻ ֲּאִפילו ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָר ִּדְלֵעיָלא ָאַהְדרו ְרִחיִמין ְלִיׂשְ ל ִאיּנון ִדְלַתָתא, ֵאלּּ ּּכָ ּ ָמה ְוַכָמה, ּ   .ַּעל ַאַחת ּכַ

ָנא ִריך הוא ָסִליק וִמְתָקֵרב, ָלאו ָהִכי, ְּוִאי ֵתיָמא ְלהֹון ֲהוֹו ְמָקְרֵבי ָקְרּבְ א ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ ּ .
ְּוִאיהו ָפִריׁש ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו אוְכלוִסין ְדִסְטִרין ָאֳחָרִנין ּ ּ ּ ּּ ַההוא דֹורֹוָנא ִדְבנֹוי,ּ ּ ְדִיְתֲהנון ּבְ ּ ּ ּ ְּוִיְתַהְדרון , ּ

ְּדִיְנְדעון ֵעיָלא ְוַתָתא, ְּרִחיִמין ִדְלהֹון ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ַעָמא ְדִיׂשְ ְּדָהא ֵלית ַעָמא ּכְ ּּ ְּדִאיּנון חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה , ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּוִאְסַתָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ, ְּ ּ ּ ְדָקא ָיאותּ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתָתא ּכְ ּא ּבְ ּּ ּ ְּוָכל אוְכלוִסין . ְ ּ
ִּעָלִאין ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ּ ָרֵאל גֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ּ וִמי ְכַעְמך ּכְ ָּ כ רעיא ''ע( )ב''תיקונין דף קנ(. ּ

  )מהימנא

י ֶאְלָעָזר ָפַתח  י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ְוגֹו' ָי ּכֹה ָאַמר ְי)ירמיה ב(, )ואמר(ִּרּבִ ְָזַכְרּתִ ַהאי . 'ְּ
ַמר ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל, ְקָרא ַעל ּכְ הֹון ְדִיׂשְ ָרא ִעּמְ ַמְדּבְ ֲעָתא ַדֲהַות ַאְזָלא ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ .

י ָלך ֶחֶסד ָּדא ֲעָנָנא ְדַאֲהֹרן: ְָזַכְרּתִ ָחֵמׁש ָאֳחָרִנין, ּ רו , ְּדַנְטָלא ּבְ ְּדִאְתְקׁשָ ּוְנִהירו , ְֲעָלךּ ּ
לולֹוָתִיך. ְָעָלך ְַאֲהַבת ּכְ ְכָללו ָלך, ּ ּתָ ְְדִאׁשְ ּ ְ ְוֲאְעָטרו ָלך)א וכלהו אשתכללו בך''ס(, ּ ּ ְּוַאְתִקינו , ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

יָטָהא ְכׁשִ ַכָלה ְדַתְעֵדי ּתַ ָּלך ּכְ ּ ּ ה. ְ ך ָלּמָ ֶאֶרץ ֹלא . ְְוָכל ּכַ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ִגין ֶלְכּתֵ ְּבְ

  .ְּזרוָעה
א ֲחֵזי ָמדֹוָרא ָדא, ּתָ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָיִתיב ּבְ ׁשַ ּּבְ ִּצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ

ְדָפָהא ָעֵליה ִמְלֵעיָלא ַּפְרָסא ּגַ ּ ּ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון , ּ ה ַצִדיַקָייא ָאֳחָרִנין ׁשַ ְּוַאְבָרָהם ַוֲחִמּשָׁ ּ
יה א. ִּעּמֵ י ַאּבָ ה ַצִדיַקָייאַאְבָרָהם , ָאַמר ִרּבִ ַּוֲחִמּשָׁ א, ּ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון , ְוָדִוד ַמְלּכָ ׁשַ
יה יב. ִּעּמֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְבַעת ָיִמים, ּ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִתיב. ּּבַ ְבַעת ָיִמים ּכְ ְוָלא , ׁשִ

ְבַעת ָיִמים ׁשִ ִתיב. ּבְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ה ְי)שמות לא(, ּּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוגֹו' ָי ּכִ . 'ֶאת ַהּשָׁ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ּבְ ּוָבֵעי ּבַ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ְרָיין , ּּבְ ִפיִזין ִאֵלין ְדׁשַ אוׁשְ ּּבְ ּּ ּ

יה   .ִּעּמֵ
א י ַאּבָ ְבַעת ָיִמים, ְוָאַמר ִרּבִ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִתיב ּבַ ּכֹות, ּּכְ ּסֻ בו ּבַ ּוְלָבַתר ֵיׁשְ ּ .

בו ׁשְ ַקְדִמיָתא ּתֵ בו, ּּבְ ּוְלָבַתר ֵיׁשְ ִפיֵזי, ֶּאָלא. ּ ַּקְדָמָאה ְלאוׁשְ ְנָייָנא. ּ . ִלְבֵני ָעְלָמא, ּתִ
ִפיֵזי ַּקְדָמָאה ְלאוׁשְ י ָהא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ּ ּּכִ ה ֲהָוה ַחֵדי, ּ ד ֲהָוה ָעֵייל ַלּסוּכָ ּּכַ ּ ,

ה ִמְלָגאו ְּוָקִאים ַעל ִפְתָחא ַלּסוּכָ ּ ִפיִזין, ּ ן ְלאוׁשְ ְּוָאַמר ְנַזּמֵ , ּ ָפתֹוָרא)א נסדר''נ(ְּמַסֵדר . ּ
ְוְמָבֵרך, ְוָקִאים ַעל ַרְגלֹוִהי ְבַעת ָיִמים, ּ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִפיִזין . ְּואֹוֵמר ּבַ יבו אוׁשְ ּּתִ ּ ּ

יבו, ִּעָלִאין ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּּתִ יבו אוׁשְ ּּתִ ּ יבו, ּּ ְוָאַמר , ְּוַחֵדי,  ְידֹוי)אסחיא ''ס(ָאִרים . ּּתִ
ָאה חוָלָקָנא ַּזּכָ ָרֵאל, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ יב, ּ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ ', ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ

  .ַוֲהָוה ָיִתיב

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

 ] בשנה259יום [סדר הלימוד ליום כג סיון 
  א''ד ע'' קדף

ְנָייָנא א וְבַאְרָעא ) א''ד ע''דף ק(ְּדַמאן , ִלְבֵני ָעְלָמא, ּתִ ַעּמָ ְּדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ
א ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקִדיׁשָ ָּיִתיב ּבְ ּ ִפיִזין, ּ ָלא אוׁשְ ְּלַקּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא , ּ ְּלֶמְחֵדי ּבְ ּ

ֵני ְּדָאֵתי וָבֵעי ְלֶמְחֵדי ְלִמְסּכְ ּ ִגין ְדחוָלָקא ְדִאיּנ. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּּבְ ּ ין ּ ִפיִזין ְדַזּמִ ּון אוׁשְ ּ ּּ
ֵני הוא ְּדִמְסּכְ ִצָלא ָדא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ְּוַההוא ְדָיִתיב ּבְ ּ ּ ּ ִפיִזין ִאֵלין ִעָלִאין, ּּ ין אוׁשְ ְּוַזּמִ ּ ּ ּ ,

ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא ּאוׁשְ יה, ְּוָלא ָיִהיב לֹון חוָלֵקיהֹון, ּּ ְלהו ַקְייֵמי ִמּנֵ ּּכֻ ּ  )משלי כג(ְוַאְמֵרי , ּ
ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין ְוגֹו ין', ַאל ּתִ ַכח ְדַההוא ָפתֹוָרא ְדַתּקִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִּדיֵליה הוא, ּּ ּ ְוָלאו , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב , ְּ ֶּפֶרׁש ', ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)מלאכי ב(ָּעֵליה ּכְ
יֶכם י, ַחּגֵ ַּווי ֵליה ְלַההוא . ְוָלא ַחּגַ ר ָנׁשּ ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא , ּבַ ֲעָתא ְדִאֵלין אוׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ

ַּקְייֵמי ִמָפתֹוֵריה ּ.  
א י ַאּבָ ת אֹוְרִחין, ַאְבָרָהם, ְוָאַמר ִרּבִ ָפָרׁשַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ָקִאים ּבְ ָנא , ּכָ ְלַזּמְ

ִפיִזין ּאוׁשְ ָנא לֹון ָפתֹוֵרי, ּ ּוְלַתּקְ א, ּ ּתָ ִנין ֵליה, ַהׁשְ ִּדְמַזּמְ ּוְלֻכְלהו ַצִדיַקָייא, ּ ּ ּ ּוְלָדִוד , ּּ
א א )במדבר טז(, ְוָקֵרי, ַּאְבָרָהם ָקִאים ִמָפתֹוָרא, ְּוָלא ָיֲהִבין לֹון חוָלֵקיהֹון, ַמְלּכָ ּ סורו ּנָ ּ

ִעים ָהֵאֶלה ים ָהְרׁשָ ְּוֻכְלהו ַסְלִקין ֲאַבְתֵריה. ֵּמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנׁשִ ּּ  )משלי יג(, ִיְצָחק ָאַמר. ּ
ְחָסרּוֶב ִעים ּתֶ ה)משלי כג(, ַיֲעֹקב ָאַמר. ֶטן ְרׁשָ ך ָאַכְלּתָ ְתִקיֶאּנָ ָ ִפּתְ ל ַצִדיַקָייא . ּ ָאר ּכָ ּוׁשְ ּ ּ

ִלי ָמקֹום)ישעיה כח(, ַאְמֵרי ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא צֹוָאה ּבְ ל ׁשֻ י ּכָ   .ּ ּכִ
א ָאַמר ִלים ִדינֹוי)חסר כאן(, ָּדִוד ַמְלּכָ יב, ּ ְוַאׁשְ ֶרת )מואל א כהש(, ִּדְכּתִ ֲעׂשֶ  ַוְיִהי ּכַ

ַּהָיִמים ַוִיּגֹוף ְיָי ַאל ְלָנָבל. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶּאת ָנָבל ַוָיֹמת' ּ ִגין ְדָדִוד ׁשָ ְוִאְתָעִביד , ּּבְ
ִפיָזא ֵּליה אֹוׁשְ ָעא, ּ ין ֵליה. ְוָלא ּבָ ְּוָלא ָיַהב ֵליה חוָלָקא, ְּוָדא ַזּמִ ָרה , ּ ּוְבִאיּנון ֲעׂשָ ּ

א ָדִאין ָעְלָמאיֹוִמין ּ ְדָדִוד ַמְלּכָ יר , ּ יׁש ַיּתִ ִלים ֵליה ּבִ ר ָנׁש ְדַאׁשְ ָדן ָעֵליה ַההוא ּבַ ַּאּתְ ּ ּ ּ ּ
  .ִמָנָבל

י ֶאְלָעָזר  יר)בגין כך(ָאַמר ִרּבִ ּ אֹוַרְייָתא ָלא ַאְטַרח ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ַיּתִ ָמה , ּ ֶּאָלא ּכְ
יב, ְּדָיִכיל ַנת ָידֹו ְוגֹו ִאיׁש ּכְ)דברים טז(, ִּדְכּתִ ע . 'ַמּתְ ּבַ ְּוָלא ֵליָמא ִאיִניׁש ֱאכול ְוֶאׂשְ

ַקְדִמיָתא ֵני, ְוַאְרִווי ּבְ ן ְלִמְסּכְ ַאר ֶאּתֵ ּתְ ּוַמה ְדִיׁשְ ִפיִזין הוא, ּ א ְדֹכָלא ְדאוׁשְ ֶּאָלא ֵריׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִפיִזין ְוַרִוי לֹון ְּוִאי ַחֵדי ְלאוׁשְ ּ ִריך הוא ַחֵד, ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יהְּ , ְּוַאְבָרָהם ָקֵרי ָעֵליה, ּי ִעּמֵ

ג ַעל ְיָי)ישעיה נח( ְתַעּנַ ִלי יוַצר ָעַלִיך )ישעיה נד(, ְּוִיְצָחק ָקאֵרי ָעֵליה. 'ְוגֹו'  ָאז ּתִ ל ּכְ ְ ּכָ ּ
ְמעֹון. ֹלא ִיְצַלח י ׁשִ א ָאַמר ֵליה, ַהאי, ָאַמר ִרּבִ ָּדִוד ַמְלּכָ ִגין ְדָכל ַזְייִנין ְדַמְלּכָ, ּ ּּבְ , אּ

א ּוְקָרִבין ְדַמְלּכָ ידֹוי ְדָדִוד ִאְתְפָקדו, ּ ּּבִ ָאֶרץ )תהלים קיב(, ֲאָבל ִיְצָחק ָקָאַמר, ּּ ּבֹור ּבָ  ּגִ
ר ְוגֹו', ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְוגֹו   .'הֹון ָועֹוׁשֶ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ַחר אֹוֶרך ְוגֹו)ישעיה נח(, ַיֲעֹקב ָאַמר ּשַׁ ַקע ּכַ ָאר ַצִדיַקָייא ַאְמֵרי', ָ ָאז ִיּבָ ּׁשְ  )ישעיה נח(, ּ
יַע ְוגֹו' ְָוָנֲחך ְיָי ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ א ָאַמר', ּתָ ִלי יוַצר ָעַלִיך ֹלא )ישעיה נד(, ָּדִוד ַמְלּכָ ל ּכְ ְ ּכָ ּ

ל ֵזייֵני ָעְלָמא ִאְתְפַקד, ִיְצָלח ְּדָהא הוא ַעל ּכָ ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש. ּ ַּזּכָ ּ ְּדָזֵכי ְלָכל , ּ
ָאה חוָלֵקיהֹון ְד. ַהאי ַּזּכָ ַּצִדיַקָייאּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב , ּ ישעיה (ָּעַלְייהו ּכְ

ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ס ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ יֹום ָהִראׁשֹון ְוגֹו)ג''ויקרא כ(. 'ְ ם ָלֶכם ּבַ ְמעֹון ', ּ וְלַקְחּתֶ י ׁשִ ִרּבִ
ִמי ְוִלְכבֹוִדי )ישעיה מג(, ָּפַתח ְקָרא ִבׁשְ יִתיו ּכֹל ַהּנִ יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ְקָרא . ּבְ ּכֹל ַהּנִ

ִמי ֵמיה , ָּדא ָאָדם, ִבׁשְ ׁשְ ָרא ֵליה ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יב, )א בדיוקניה''נ(ְּ , ִּדְכּתִ
ַצְלמֹו)בראשית א( ֵמיה. ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ׁשְ ְּוָקָרא ֵליה ּבִ ֲעָתא ְדַא, ּ ׁשַ ִּפיק ּּבְ

ָעְלָמא יב, ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ְקׁשֹוט ְוִדיָנא ּבְ ַקֵלל)שמות כב(, ִּדְכּתִ   .ּ ֱאֹלִהים ֹלא ּתְ

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ִאיּנון ִזיִנין ִדיֵליה ְוַהאי ָרָזא )ז''מ(ּ ַההוא יֹוָמא ּבְ ּ ָדא ִליטֹול לוָלב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמה  ּאֹוִקיְמָנא ְואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא ּכְ הֹוןּ ָהֵני יֹוִמין ְוַחֵדי ּבְ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָנִטיל לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּאוף . ְּ
יה ִריך הוא ְלחוָלֵקיהֹון ְוַחָדאן ּבֵ א ּבְ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵליה ְלקוְדׁשָ ָּהִכי ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדלוָלב. ּ ּ ּוִמיִנין ְדֵביה . ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ָרָזא ִדיוְקָנ ּ ּ ּא ְדָאָדם ְוָהא ִאְתַמרּּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ֵמיה ׁשְ ְּקָרא ֵליה ּבִ ִפיר, ּ ַצְלמֹו ְוׁשַ יב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִּדְכּתִ ּ ָהא . ּ
ְדמוֵתנו, אֹוִקיְמָנא ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ יב ַנֲעׂשֶ ִּדְכּתִ ּ ּ ַמר, ּ ֲעָתא ְדִזווָגא ִאּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ְּוַכך הוא . ּ ְ

ִזווָגא ְדַתְרַוְייהו ּּבְ ּ ּ ֶצֶלם וְדמות, ּ ּּבְ א ָנַפק. ּ ְּוָאָדם ִמְדָכר ְונוְקּבָ ּ.  

  ב''ד ע'' קדף
ַצְלמֹו ְחָנא, ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּכַ א ַאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ֲעָתא , ּּבְ ִּדְבׁשַ

ְּדִזווָגא  ּ א) ב''ד ע''דף ק(ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ַפְרצוָפא ׁשָ, ִאׁשְ ִריך הוא ַחד ִדיוְקָנא ּכְ א ּבְ ַּדר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ר ָנׁש צוְלָמא, ְּדּבַ יָמא ֲחִקיָקא ּבְ ְּוַקְייָמא ַעל ַההוא ִזווָגא, ְּרׁשִ ּ ּ ְוִאְלָמֵלא ִאְתְייִהיב . ּ
יה ַחד צוְלָמא, ְּרׁשו ְלֵעיָנא ְלֵמֱחֵזי ר ָנׁש ַעל ֵריׁשֵ ָּחֵמי ּבַ ַפְרצוָפ, ּ יָמא ּכְ ר ְּרׁשִ ּא ְדּבַ

ר ָנׁש, ָנׁש ֵרי ּבַ ּוְבַההוא צוְלָמא ִאְתּבְ ּ ְּוַעד ְדַקְייָמא , ּ ּ ַההוא צוְלָמא )א ועד לא קיימא''ס(ּ ּ
יה ַדר ֵליה ָמאֵריה ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשָ ּ ּ ן, ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ ר ָנׁש, ְוִיׁשְ ֵרי ּבַ ֲּהָדא הוא , ָלא ִאְתּבְ

ַצְלמֹוַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם , ִדְכִתיב   .ּבְ
ַּההוא ֶצֶלם ִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ּ ד ָנַפק. ַּעד ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּ י, ּכַ ַההוא ֶצֶלם ִאְתַרּבֵ , ּּבְ

ַההוא ֶצֶלם ָאִזיל ֶצֶלם )ב''מ, ב''ג ע''י, ב''ב ע''שמות קמ(ְ ַאך )תהלים לט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ  ּבְ
ְִיְתַהֶלך ִאיׁש ּ ִמְלֵעיָלאְּוַהאי ֶצֶלם ִאיהו. ּ ּ.  

ֲעָתא ְדִאיּנון רוִחין ַנְפָקן ֵמַאְתַרְייהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ א , ּ י ַמְלּכָ ן ַקּמֵ ּקַ ל רוָחא ְורוָחא ִאְתּתָ ּּכָ ּ
ִתּקוֵני ְיָקר א ּבְ ַּקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ַפְרצוָפא ְדָקִאים ּבְ ּּבְ ּקוָנא ְיָקר. ּ ּוֵמַההוא ִדיוְקָנא ּתִ ּ ּ ּ ּּ ,

ִליָתָאה ְלרוָחאְו. ָנִפיק ַהאי ֶצֶלם ַהאי ָעְלָמא, ָּדא ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא , ְּוַאְקִדיַמת ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַכח ּתְ ָעְלָמא. ִאׁשְ ְּוֵלית ָלך ִזווָגא ּבְ ּ ַגַווְייהו, ָ ַכח ֶצֶלם ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ָרֵאל . ּ ֲאָבל ִיׂשְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

ין א, ַּקִדיׁשִ ַכח, ַּהאי ֶצֶלם ַקִדיׁשָ ּתְ א ִאׁשְ ּוֵמֲאַתר ַקִדיׁשָ ַגַווְייהוּ ּוְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים . ּ ּבְ
ּוַמָזלֹות ין, ּ יׁשִ ַגַווְייהו. ֶּצֶלם ֵמִאיּנון ִזיִנין ּבִ ַכח ּבְ ּתְ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ִאׁשְ ִּמּסִ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ

ְּלִאְתָעְרָבא צוְלָמא ִדיֵליה, ָּלא ִליְבֵעי ֵליה ְלִאיִניׁש ּ צוְלָמא ְדעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָז, ּ ּּבְ , ָרהּ
א ִגין ְדַהאי ַקִדיׁשָ ּּבְ ָרֵאל וְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים . ְוַהאי ִמְסֲאָבא, ּ ין ִיׂשְ א ֲחֵזי ַמה ּבֵ ּּתָ

ּוַמָזלֹות ְוכו ושייך (' שורה א' ך עמוד א''זה המאמר כתוב בפרשת ויחי יעקב דף ר. עד דמלכא דזמין אושפיזין(. 'ּּ

ה ''שורה כ. ב במקום עלמין מצאתי צולמין''שורה כ. לבין הכתוב שםואלו החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק ) כאן

א מי יתן ערב ודא כד נהרא סיהרא וליליא אתתקן ''שורה ל. שם במקום ידה מצאתי דינא. במקום יעדי דיני גריע

אף . תיצרתיו היינו וענף עץ עבו' שורה ו. ביה חילא' שורה ה' עמוד ב. ה עובדין מצאתי בריין''שורה ל. בנהורא

ד דאבא בגין כך ''שורה כ. ד לחירו ועל דא קרינא ליה יום הראשון דא בספרא דאגדתא ושפיר הוא''שורה י. עשיתיו

ט יעקב ''שורה כ. א''ו לבירא ד''שורה כ. ל תרין''ה הדין צ''שורה כ. כלא יאה ולא בסימא לפירין ולא עביד פירין

. ל אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה''ג צ''שורה ל. ל דא בלא דא''א דא בדא צ''שורה ל. ל בירא''צ

שם וכלא . ל מנייהו לא איבא ולא טעמא''ו צ''שורה ל. ל דצדיק איבא וכנישו רברבא נפקי מנייהו''ה צ''שורה ל

  .)ובסוף המאמר מצאתי כתוב דכתיב. שפיר ועל דא אתרוג בשמאלא
יב  ִמיִני ֲע)במדבר כט(ִּדְכּתִ יֹום ַהּשְׁ ְהֶיה ָלֶכםּ ּבַ ְּדָהא יֹוָמא ָדא, ֶצֶרת ּתִ א הוא , ּ ְלּכָ ִּמּמַ

ְלחֹודֹוי ָרֵאל, ּבִ ִיׂשְ הו ּבְ ֶּחְדָווָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ִפיִזין. ּ ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּמַתל ְלַמְלּכָ ּ ָדלו , ּ ּתְ ִּאׁשְ ּ
ֵני ֵהיָכֵליה ל ּבְ הו ּכָ ּּבְ א, ּ ן ֲאָנא ְוַאּתון ִא, ְלָבַתר ָאַמר ַמְלּכָ ְלהו ַּעל ּכֵ ַדְלָנא ּכֻ ּתָ ּׁשְ ּּ

ִפיִזין אוׁשְ ּּבְ ָכל יֹוָמא, ּ ין ּבְ ָאר ַעּמִ ִנין ַעל ׁשְ ּוְקַרְבּתון ָקְרּבְ אן וְלָהְלָאה, ּ ֲאָנא , ִּמּכָ
ְהֶיה ָלֶכם, ְּוַאּתון ֵנֱחֵדי יֹוָמא ַחד ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ : ָלֶכם. ּ

ִנין ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּ ָעַלְייכוְלָקְרָבא ָקְרּבְ ֲּאָבל אוׁשְ ִדיָרא, ּּ ְכֵחי ּתְ ּתַ א ִמׁשְ ַמְלּכָ . ּבְ
א ּוְביֹוָמא ְדֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ּ יה, ּ ֵפי ִעּמֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ ְכָחן, ּ ּתַ ִתיב. ּוִמׁשְ , ֲעֶצֶרת, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְרּגומֹו ִניׁשו: ּּתַ   .ּּכְ

  א''ה ע'' קדף
א ְלֶחְדָווָתא,ְוַהאי יֹוָמא יה, ּ ַיֲעֹקב הוא ֵריׁשָ ִפיֵזי ֲחָדָאן ִעּמֵ ְּוָכל ִאיּנון אוׁשְ ּ ְוַעל . ּּ

ִתיב ָרֵאל ִמי ָכמֹוך)דברים לג(, ָּדא ּכְ ֶריך ִיׂשְ ָ ַאׁשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי )ישעיה מט(, ּוְכִתיב. ָ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ אֹור ּ ְוִיְקחו)ד''ויקרא כ(. ָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ַזך ּכָ ְ ֵאֶליך ׁשֶ ָ

י ֶאְלָעָזר', ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה, ָאַמר ִרּבִ ה . ּ ִריך הוא ָפָרׁשָ א ּבְ ֲּאָבל ֲאַמאי ַאְסִמיך קוְדׁשָ ּ ְּ ְ

ת מֹוֲעִדים, ָּדא ְלהו ּבוִציִנין ִעָלִאין, ֶּאָלא. ְלָפָרׁשַ ּּכֻ ּּ ְלהו ּבוִציִנין ְלַאְדְלָקא ְמ, ּ ּּכֻ ּ ח ּ ׁשַ
ְּרבות ִעָלָאה ַמר, ּ ָרֵאל. ְוָהא ִאּתְ ְּוַעל ְיַדְייהו ְדִיׂשְ ִאין, ּ ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ , ִּמְתּבָ

ְּוַאְדִליקו ּבוִציִנין ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכִתיב, ּ ּּכְ ּ ּ ח ֵלב)משלי כז(, ּ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ֶחְדָווָתא , ּ ׁשֶ
ִאי) א''ה ע''דף ק( ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ   .ןּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

א ָפַתח י ַאּבָ ְמחו ַבְיָי)תהלים לב(, ִּרּבִ ְּוִגילו ַצִדיִקים' ּ ׂשִ , ּ וְכִתיב)כמה דאת אמר' שמחו ביי(, ּ
ה ְיָי)תהלים קיח( ְמָחה בֹו' ּ ֶזה ַהיֹום ָעׂשָ ִריך הוא , ְּואֹוְקמוָה. ָנִגיָלה ְוִנׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ְּ

ֵעי ְלֵמְחֵדי)א במועדיא''נ( ֶחְדָוה, ְּלַאְנֲהָרא ַאְנִפיןּו, ּ ּבָ ר ָנׁש ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ִגין ְדַההוא , ְוִיׁשְ ּּבְ ּ
ִריך הוא ֲהִוי א ּבְ ֶּחְדָוה ְדקוְדׁשָ ּ יֹוָמא, ְּ ְמָחה ּבֹו ּבְ א : ּבֹו. ִּדְכִתיב ָנִגיָלה ְוִנׂשְ קוְדׁשָ ּּבְ

ִריך הוא ּּבְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְ ּ.  
ְמחו ַבְיָי ד ִדיִנין ִא', ּׂשִ ְפָייןּּכַ ֵדין ְוִגילו , ְוַכד ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ְּוַרֲחֵמי ִאְתֲערו, ְתּכַ ּּכְ

ֲחָדא)כתיב(, ַּצִדיִקים ְרָכאן ּכַ ְּדִאְקרון ַצִדיִקים, ּ ַצִדיק ְוֶצֶדק ִמְתּבָ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְּדָהא , ּּכְ
ְרָכאן  ְּלהוְוֲחָדאן ְלָעְלִמין ּכֻ,  ְלָעְלִמין)א מברכין''ס(ִּאֵלין ִמְתּבָ ֵרי ֵלב. ּ ל ִיׁשְ , ְּוַהְרִנינו ּכָ

ֵני ְמֵהיְמנוָתא ִּאֵלין ּבְ הו, ּ ָרא ּבְ   .ְּלִאְתַקּשְׁ
ּוְבֹכָלא א, ּ ֵעי עֹוָבָדא ְלַתּתָ א ֲחֵזי. ְּלַאְתָעָרא ְלֵעיָלא, ּבָ ְעָיא , ּתָ ַּמאן ְדָאַמר ְדָלא ּבַ ּ

ֹכָלא ּאֹו ִמִלין ְלַאָפָקא לֹון וְלֶמְעּבַ, ּעֹוָבָדא ּבְ ּ הוּ יַפח רוֵחיה, ּד ָקָלא ּבְ ּּתִ ְוָהא ָהָכא . ּ
ָתא ָדא אֹוַכח ָּפְרׁשְ ַּאְדְלקות ּבוִציַנָיא, ּ ּ ּוְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּ ֶמן )כחדא בגין(, ּ ּ ִדְכִתיב ׁשֶ
ַמח ֵלב א )ובהאי(. ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ַכח ַאְדְלקוָתא ְלֵעיָלא ְוֶחְדָווָתא ְלַתּתָ ּתְ ּ וְבעֹוָבָדא ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות)א אדלקותא וחדוותא לעילא ותתא''ס( ֲחָדא ּכְ רוָתא ּכַ ובעובדא דלתתא אתער (. ּ ְוִאְתַקּשְׁ

י ְיהוָדה)עובדא דלעילא א, ּ ָאַמר ִרּבִ ַח ִדְלַתּתָ ַח ָאֳחָרא, ִּמְזּבֵ א. ַאְתַער ִמְזּבֵ ּתָ , ּּכֵֹהן ִדְלּתַ
א. ַאְתַער ּכֵֹהן ָאֳחָרא ּתָ עֹוָבָדא ִדְלּתַ   .ּ ַאְתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא,ּּבְ

אֹוְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִיְצָחק, ִרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ישעיה (ּכְ

ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי)נח ּבָ ד ְוגֹו'  ְוָקָראָת ַלּשַׁ ִפיר', ְמֻכּבָ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיך ׁשַ ְּוִכּבַ ָ ֲאָבל . ּ
ר ָדָבר ָמה הואִמ צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ּּמְ ּ ת. ָ ּבָ ִריעוָתא הוא ְלׁשַ ּוַמאי ּגְ ּ ּ.  

ִריעוָתא הוא, ָּאַמר ֵליה ַּוַדאי ּגְ ר ָנׁש, ּ ְּדֵלית ָלך ִמָלה וִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ,
ְּדֵלית ָלה ָקָלא ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי חֹול. ּאי הואּוַמ. ְּוִאְתַער ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ּ ,

ּ ֵמִאיּנון יֹוִמין ְדחֹול)לעילא( א. ּ יֹוָמא ַקִדיׁשָ ִריעוָתא הוא ְלֵעיָלא , ְּוַכד ִאְתַער חֹול ּבְ ּּגְ ּ ּ
ֲאֵלי ָעֵליה. ַּוַדאי ָרֵאל ׁשָ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ַּמאן הוא ְדָבֵעי ְלַאְפְרׁשָ ּ

ִּזווָגא ִד ּ ַּמאן הוא ְדָבֵעי חֹול ָהָכא. יָלןּ א ָלא ִאְתֲחֵזי. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְרָיא ַעל , ַּעּתִ ְוָלא ׁשַ
  .חֹול

ך ִגין ּכַ ר, ְּבְ ִּהְרהור מוּתָ ִגין ְדִהְרהור ָלא ָעִביד ִמִדי ְוָלא ִאְתָעִביד . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ
יה ָקָלא ֲּאָבל ְלָבַתר ְדַאִפיק ִמ. ְוָלא ָסִליק, ִּמּנֵ ָּלה ִמפוֵמיהּ ּ ּ ַּההוא ִמָלה ִאְתָעִביד , ּ ּ

ּוָבַקע ֲאִויִרין וְרִקיִעין, ָקָלא ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ צֹוא . ְּוִאְתַער ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ְּוַעל ָדא ִמּמְ
ִתיב ר ָדָבר ּכְ ֶּחְפְצך ְוַדּבֵ א ִמפוֵמיה. ָ ּוַמאן ְדַאִפיק ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ּ, 

יה ָקָלא א ִעָלָאה, ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ִּאְתָעִביד ִמּנֵ י ַמְלּכָ ְּוִאְתֲערו ִקדוׁשֵ ּ ּ ּוִמְתַעְטָרן , ּ ּ
יה ֵריׁשֵ א, ּּבְ ַכח ֶחְדָווָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה ַמְעָנא ִמָלה. ּ ַתֲע. ְּוָהא ׁשְ אִרי ּבְ ִניָתא ֲּאָבל ַמאן ְדׁשָ
ָתא ּבְ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ ִריעוָתא ְלׁשַ ִריעוָתא. אֹו ָלא, ָּעִביד ּגְ יָמא ְדָלא ָעִביד ּגְ ִּאי ּתֵ ָהא , ּ

יה ִטיל ִמּנֵ ְּסעוָדֵתי ִדְמֵהיְמנוָתא ּבָ ּ ּ יה ַסִגי, ּ יה, ְּועֹוְנׁשֵ ִטיל ִמּנֵ ת ּבָ ּבָ ָּהא ֶחְדָווָתא ְדׁשַ ּ.  
ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ִּמָלה ָדא ׁשְ ְגָחן ָעֵליה ִמְלֵעיָלאְּד, ּ ָּדא הוא ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ֵני , ּ ל ּבְ ִמּכָ

ִגין ְדַהאי יֹוָמא. ָעְלָמא א, ּּבְ ֶּחְדָווָתא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ , ֶחְדָווָתא. ֶּחְדָווָתא ְדָכל ֶחְדָוון. ּ
ַכח ּתְ יה ִאׁשְ ְּדָכל ְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ּ ם ַנְייִחין ּבְ. ּ ִעים ְדֵגיִהּנָ ַּוֲאִפילו ְרׁשָ ּ ר . ַהאי יֹוָמאּ ְוַהאי ּבַ

ִאין, ְּוֵלית ֵליה ַנְייָחא, ָּנׁש ֵלית ֵליה ֶחְדָוה ל ִעָלִאין ְוַתּתָ ְנָיא ָדא ִמּכָ ְּוׁשַ ַאִלין . ּ ְלהו ׁשָ ּּכֻ ּ
ַצֲעָרא, ָּעֵליה ְנָיא ִדְפַלְנָיא הוא ּבְ ַּמאי ׁשַ ּ.  

ַהאי יֹוָמא ֵלי ּבְ א ִאְתּגְ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַעּתִ ּוְבׁשַ ּ ַצֲעָרא, ּ ַכח ַהאי ּבְ ּתְ ְּצלֹוֵתיה , ְוִאׁשְ
יה ַּסְלָקא ְוַקְייָמא ַקּמֵ ּ ְזֵרי ִדיִנין ְדִאְתְגָזרו ָעֵליה, ּ ל ּגִ ֵדין ִאְתְקָרעו ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ַּוֲאִפילו , ּ ּ

א ָעֵליה ְלִביׁש ֵבי ִדיָנא ְדַמְלּכָ מו ּבְ ִּאְסְתּכָ ּ ּ ֲעָתא ְדַע, ּּכָֹלא ִאְתְקַרע, ּ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ יָקא ּ ּתִ
ְלָייא ַכח, ִאְתּגַ ּתְ ל ֵחירו ְוָכל ֵחידו ִאׁשְ ּּכָ א, ּ ִהלוָלא ְדַמְלּכָ ְלָייא ּבְ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ּּ.  

  ב''ה ע'' קדף
ֵניָנן ָנה, ְּוַעל ָדא ּתָ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ָנה. ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ ְבִעין ׁשָ ֶּאָלא . ַמאן ׁשִ

מו ב ְדַאְסּכִ ַּאף ַעל ּגַ אּ ְתֵרי ַמְלּכָ ְבִעין ּכִ ל ִאיּנון ׁשִ ּ ָעֵליה ּכָ הו, ּ ְּדהוא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּּכָֹלא , ּ
א ָנִטיל . ִאְתְקַרע יָקא ַקִדיׁשָ ִגין ְדַעּתִ ּּבְ ר ָנׁש)א בטיל ליה והני''ס(ּ ה ''דף ק(ְוָהֵני , ּ ֵליה ְלּבַ

ֵליְלָיא ְדׁשַ, ִמֵלי) ב''ע ֶחְלָמא ּבְ ד ִמְתָעֵרי ָעֵליה ּבְ ּּכַ   .ְבָתאּ
א ַדֲעֵביד ִהלוָלא ִלְבֵריה ְּלַמְלּכָ ּ ַהאי יֹוָמא ְדִהלוָלא. ְּוָגַזר ֶחְדָוה ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבְ ל , ּּ ּכָ

קוְלָרא, ּוַבר ָנׁש ַחד ֲהָוה ָעִציב, ָעְלָמא ֲהוֹו ֲחָדאן ִפיס ּבְ א ְלֶחְדָווָתא. ּּתָ , ָאָתא ַמְלּכָ
ָמה ְדִאיהו  א ֲחָדאן ּכְ ל ַעּמָ ָּחָמא ּכָ ַזרּ קוְלָרא , ָזַקף ֵעינֹוי. ּגָ ִפיס ּבְ ר ָנׁש ּתָ ָּחָמא ַההוא ּבַ ּ

ִהלוָלא ִדְבִרי, ָאַמר. ָעִציב ֵני ָעְלָמא ֲחָדאן ּבְ ל ּבְ ּוַמה ּכָ ּ קוְלָרא, ּּ ִפיס ּבְ ִּמַיד . ְּוָדא ּתָ
ָּפִקיד ְוַנְפֵקי ֵליה ֲארו ֵליה ִמקוְלֵריה, ּ ְּוׁשָ ּ ּ   )א מקטרוי''ס(. ּ

ך ַהאי ְדׁשָ ּּכַ ָתאְ ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ ל ָעְלָמא ֲחָדאן, אִרי ּבְ ְּוַהאי ִאְתַפס , ְּוִאיהו ָעִציב, ּכָ
קוְלָרא ַהאי יֹוָמא. ּּבְ ְלָייא ּבְ א ִאְתּגַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַעּתִ ׁשַ ר ָנׁש , ּּבְ ַכח ַהאי ּבַ ּתְ ְוִאׁשְ

קוְלָרא ִפיס ּבְ ימו ָעֵליה ּכָ, ּּתָ ב ְדַאְסּכִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ִנין ְדַאָמָרןּ ְבִעין ׁשְ ּל ִאיּנון ׁשִ ּּכָֹלא , ּ
אֵרי ָעֵליה ִדיָנא, ִאְתְקַרע ְּוָלא ׁשָ יה ְרׁשו ְלִמְקַרע ֵליה. ּ יֹוָמא ָאֳחָרא ִאית ּבֵ ּּבְ ּ ַההוא , ּ ּּבְ

ת, יֹוָמא ּבָ ן ׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
יה ֵחיָלא ַכח ּבֵ ּתְ ְּדֵלית ָלך יֹום ְדָלא ִאׁשְ ּ אִרי ּבְ, ְּ ּוַמאן ְדׁשָ ַההוא ּ ַּתֲעִניָתא ְדֶחְלָמא ּבְ ּ

ָּלא ָסִליק ַההוא יֹוָמא ַעד ְדָקַרע ִדיֵניה, יֹוָמא ּ ּ יֹוָמא . ּ ָנה ּכְ ְבִעים ׁשָ ֲּאָבל ָלאו ְדׁשִ
ת ּבָ ך. ְּדׁשַ ִגין ּכָ ׁש, ְּבְ ַההוא יֹוָמא ַמּמָ יֹוָמא ָאֳחָרא, ּּבְ ְּדֵלית ְרׁשו ְליֹוָמא ַעל , ְוָלא ּבְ ּ

יֹוֵמיה, ל יֹוָמאּכָ. יֹוָמא ָאֳחָרא ַּמה ְדִאיַרע ּבְ יֹוֵמיה. ָעִביד, ּ ְּדָלא ִאיָרע ּבְ . ָלא ָעִביד, ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ְּוַעל ָדא ָלא ִלְבֵעי ֵליה ְלֱאיָנׁש ְלַסְלָקא ֵליה ִמיֹוָמא ָדא ְליֹוָמא ָאֳחָרא ּ ּ ּּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,
ֵניָנן יֹומֹו ּתָ   .אְּוָלא ְדַבר יֹום ְליֹוָמא ָאֳחָר, ְּדַבר יֹום ּבְ

ֶחְלָמא, ְוָתא ֲחֵזי ע ָעֵליה ַרֲחֵמי, ָּלאו ְלַמָגָנא ִמְתָעֵרי ָעֵליה ּבְ ִגין ְלִמְתּבַ ַווי . ּּבְ
ר ָנׁש ְדָלא ִמְתָעֵרי ָעֵליה ְּלַההוא ּבַ ּ ֶחְלָמא, ּ ְּוָלא אֹוְדעו ֵליה ּבְ ּוְבִגיֵני . ְּדָהא ִאְקֵרי ָרע, ּ

ך ִתיב)תהלים ה(, ְּכַ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע ּכְ ל ִיָפֶקד ָרע)משלי יט(ְכִתיב ּו. ּ ל ִיָפֶקד, ּ ּבַ ִגין , ּּבַ ּבְ
ְּדִאיהו ָרע ּ.  

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ר ָדָבר)ישעיה נח(ּכְ צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ּ ִמּמְ צֹוא , ָ יָון ִדְכִתיב ִמּמְ ּּכֵ
ר ָדָבר, ֶָחְפְצך ַּמהו ְוַדּבֵ ְדָקא ֵיאֹו, ֶּאָלא. ּ ַּעד ְדִיְגַזר ִמָלה ּכְ ִּויַמֵלל ֵליה, תּ ך . ּ ְַוַדאי ּכַ

ִריָרא ְדִמָלה ּהוא ּבְ ּ ר ָדָבר, ּ ַמע ִדְכִתיב ְוַדּבֵ ַּמׁשְ ָעְלָמא ֵדין . ּ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב, ּ רו ַוְיִהי )ישעיה סג(, ָּעַלְייהו ּכְ ּקֵ ִנים ֹלא ְיׁשַ ה ּבָ י ֵהּמָ ּ ַויֹאֶמר ַאך ַעּמִ ְ ּ
יַע ן ִאיׁש ִמְצִרי ְוגֹו)ויקרא כד(. ָלֶהם ְלמֹוׁשִ ְרֵאִלית ְוהוא ּבֶ ה ִיׂשְ ן ִאּשָׁ ּ ַוֵיֵצא ּבֶ , ַּוֵיֵצא. 'ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ָרֵאל, ִּרּבִ ָלָלא ְדחוָלָקא ְדִיׂשְ ָּנַפק ִמּכְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ְּדָנַפק ִמּכְ ּ ָנַפק , ּ
ָלָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ִּמּכְ צו ּבַ. ּ ַּוִיּנָ ֲחֶנהּ אן אֹוִליְפָנא, ּמַ ל ַמאן ְדָאֵתי ִמזוֲהָמא , ִמּכָ ּּכָ ּּ

י ּכָֹלא, ְּדַזְרָעא ְלָייה ֵליה ַקּמֵ ְּלסֹוף ּגַ ִרים ֵליה. ּ א ְדִאית , ַּמאן ּגָ יׁשָ ּזוֲהָמא ְדחוָלָקא ּבִ ּ ּ ּ
יה ָרֵאל. ּּבֵ ְכָלָלא ְדִיׂשְ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ר ָדָבר וְכבֹוד ְמָלִכים ֲחקֹור ָדָבר)לי כהמש(, ּ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ ּ ּכְ ּ ּ .
ר ָדָבר בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ ְּדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלַגָלָאה ִמִלין ְסִתיִמין, ּּכְ ּ ּ ְּדָלא ִאְתְמָסרו , ּ ּ

ְלָייא יק יֹוִמין. ְלִאְתּגַ ִּמִלין ְדָחָפא לֹון ַעּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ּ ְבָעה )ישעיה כג(, רּכְ  ֶלֱאכֹול ְלׂשָ
ה ָעִתיק ְבָעה. ְוִלְמַכּסֶ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאית ֵליה ְרׁשו ְוָלא ַיִתיר, ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ּ ּ ל . ּ ְוִעם ּכָ

ה ָעִתיק, ָּדא ה ָעִתיק ַוַדאי, ְוִלְמַכּסֶ   .ִּלְמַכּסֶ
ְבָעה, ָּדָבר ַאֵחר ִּאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְד, ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ֹאַרח ּּ ִביִלין ְלֵמיַהך ּבְ ְִעין ָאְרִחין וׁשְ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ַגִויה. ְּמֵהיְמנוָתא ּכְ אֵרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ גֹון ָדָרא ְדִרּבִ ּּכְ ּ ה ָעִתיק. ּ , ְוִלְמַכּסֶ
ְלָייא ִמִלין  ְבָעה וְלִאְתּגַ ְלהֹון ָלא ִאְתָחזון ֶלֱאכֹול וְלׂשָ ִּמָדִרין ָאֳחָרִנין ְדָהא ּכֻ ּּ ּ ּ ּ ַגַווְייהוּ , ּּבְ

ה ָעִתיק ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ִלְמַכּסֶ ֶרך)קהלת ה(, ּּכְ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  

  א''ו ע'' קדף
ְמעֹון י ׁשִ יֹומֹוי ְדִרּבִ ר ָנׁש ָאַמר ְלַחְבֵריה, ּּבְ ְָפַתח ִפיך ְוָיִאירו ְדָבֶריך, ֲּהָוה ּבַ ָּ ּ ּ ַתר . ּ ּבָ

ִכיב ן ֶאת ִפיך ְוגֹו, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ְּדׁשָ ּתֵ ַָאל ּתִ יֹומֹוי. 'ּ ְבָעה, ּבְ ִכיב. ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ַתר ְדׁשָ , ּּבָ
ה ָעִתיק ְּדַחְבַרָייא ְמַגְמְגֵמי. ְוִלְמַכּסֶ ִמִלין, ּ ְבָעה, ָּדָבר ַאֵחר. ְּוָלא ַקְייֵמי ּבְ : ֶלֱאכֹול ְלׂשָ

ְלָיין ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּּ ה ָעִתיקְוִלְמ. ּ ִאיּנון ִמיִלין ְדִאְתַחְפָיין: ַכּסֶ ּּבְ ּ   )א''ו ע''דף ק(. ּּ

 



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

 ] בשנה260יום [סדר הלימוד ליום כד סיון 
ם ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ א ָאַמר. ַּמהו ַוִיּקֹוב, ַּוִיּקֹוב ּבֶ י ַאּבָ , ַּוִיּקֹוב ַוַדאי, ִרּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַדְלּתֹו)במלכים ב י(, ּּכְ ם ִאּמֹו . ָּנִקיב ַמה ְדֲהָוה ָסִתים, ּ ַוִיּקֹוב חֹור ּבְ ְוׁשֵ
ת ִדְבִרי יה, ְּשלֹוִמית ּבַ ָמא ְדִאּמֵ אן ָסִתים ׁשְ ַּעד ּכָ יב ַוִיּקֹוב, ּ יָון ִדְכּתִ ָמא , ּּכֵ ָנִקיב ׁשְ

ְּדִאֵמיה ּ.  
א י ַאּבָ א ַקְייָמא , ָאַמר ִרּבִ ִּאי ָלאו ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָעְלָמאּ יָנא ְלַגָלָאה, ּבְ , ָּלא ַאְרׁשֵ

ּ ְדָהא ָלא ִאְתְייִהיב ִמָלה ָדא ְלַגָלָאה ֶאָלא ְלַחְבַרָייא)מכאן והלאה( ּ ּ ּּ ֵדי , ּ ין ְמַחּצְ ְּדִאיּנון ּבֵ ּ
יַפח רוֵחיהֹון ְדִאיּנון ְדַאְתָיין ְלַגָלָאה. )דאי לאו(ַחְקָלא  ּּתִ ּ ּ ּ ּ ְּלִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי, ּ ּ.  
א ְרֵאִלי,  ֲחֵזיּתָ ְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהִיׂשְ ן ַהִיׂשְ ֲחֶנה ּבֶ ּמַ צו ּבַ ִתיב ַוִיּנָ ּּכְ ּ ַהאי ְקָרא ָהא , ּּ

ר ִאיְנּתו ָאֳחָרא ַדֲאבֹוי, אֹוִקיְמָנא ֲּאָבל ָדא ּבַ ּ לֹוִמית ֲהָוה, ּ ְעָלה ִדׁשְ ּּבַ ְּוֵכיָון ְדָאָתא . ּ
ַּההוא ִמְצָרָאה ָעָלה ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ ב ְלֵביָתא ְוָיַדע ִמָלה, ּּבְ ה ְוָלא , ּּתָ ִּאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ

ְרֵאִלי, ְואֹוִליד ְלַהאי, ְּוָנַטל ִאיְנּתו ָאֳחָרא. ָּאָתא ָעָלה ן , ְּוִאְקֵרי ִאיׁש ַהִיׂשְ ְוָאֳחָרא ּבֶ
ְרֵאִלית ֲחָדא. ַּהִיׂשְ ִּאי ִאיּנון ִאיְנצו ָהָכא ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ, ּ ֵעי ָהָכא ׁשְ ַוֲאַמאי . אַּמאי ָקא ּבָ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּקֵלל ׁשְ ּ.  
יה, ֶּאָלא ְרֵאִלי ָאַמר ִמָלה ֵמִאּמֵ ִּאיׁש ַהִיׂשְ ּ ה . ִמּגֹו ְקָטָטה, ּ ן ָהִאּשָׁ ִּמַיד ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ

ְרֵאִלית ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּהִיׂשְ ַדְלּתֹו, ּּכְ ָּרָזא ְדִמָלה. ַּוִיּקֹוב חֹור ּבְ ָמא ' ָנַטל ה, ּ ִּדׁשְ
יה, ְוָלִייט, אַקִדיׁשָ ָנא ַעל ִאּמֵ ָמא , ְּוָדא הוא ְנִקיָבא. ְּלַאּגָ ְּדִאיהו ָנִקיב וָפִריׁש ׁשְ ּ ּ

א ַמר. ַקִדיׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּוִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאּתְ ה ְמָנָאֶפת ְוגֹו)משלי ל(, ּ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ּ ,'
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ָיין ָלה, ּ ִמָלהְּדַיְדִעין, ּ ּוְמַכּסְ ַמר. ּ  )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ִאּתְ

ָגל ִָריְבך ִריב ֶאת ֵרֶעך ְוסֹוד ַאֵחר ַאל ּתְ ָ.  
ְתָרָאה' ה ְתֵרין ִסְטִרין, ּבַ א ְדָיְנָקא ּבִ ֲּהַות נוְקּבָ א, ּ ך ַנְטָלא ַזְייִנין ְדַמְלּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ְ ,

ִתיב. ּת ַהְמַקֵללִּדְכִתיב הֹוֵצא ֶא, ְוַנְקַמת ִנְקָמָהא יָראו, ַּעל ָדא ּכְ , ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ
א א ַאְקִדים ְלַאּבָ ְּדִחילו ְדִאיּמָ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ .

י ְיַקֵלל )ד''ויקרא כ( ר ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ א ֶחְטאֹוּ ְוֶאל ּבְ . ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ
י ְיהוָדה ָאַמר ָּהא אוְקמוָה, ִּרּבִ י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ָסִתים. ּ ּוְבִגין ְדָאַמר ֱאֹלָהיו . ֲּאָבל ּכִ ּ

א ֶחְטאֹו, ְסָתם ְּדָהא ָלא ַיְדֵעיָנן ַמאן הוא ֱאֹלָהיו. ְְלַכך ְוָנׂשָ ַּמאן ַדֲחָלא ִדיֵליה, ּ ּ ִאי , ּ
ִרים   .ּאֹו ַחד ִמַדַבֵרי ָעְלָמא, ֹּו ַחד ִמן ּכְֹכַבָייאא, ֶאָחד ִמן ַהּשָׂ

י יֹוֵסי מור הוא, ָאַמר ִרּבִ ִּאי ַצִדיק ּגָ ּ ְּוֵכיָון ְדִאְתַער ,  ֵחיֵליהֹון)א מלה''ס(ָלא ִיְתַער , ּ
ִּמָלה ָדא יה, ּ יָנן ִמינות ִאְזְדִריַקת ּבֵ ַּחְייׁשִ ּ מור לא אפילו צדיק ג, א אמר רבי יוסי''ס(ְּוָלא ְימות , ּ

ִגין ְדִאיהו ִמָלה ָסִתים, ּ ַעל ָדא)ימות ּּבְ ּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ָהא, ִּרּבִ ָּדִאין ֵליה ְלָטב ּבְ ָיִכיל ְלִמְטָען ֱאֹלַהי , ְּדִאי ָאַמר ֱאֹלַהי, ּ
א ּתָ ִאי, ְּדֲהָוה ַעד ַהּשְׁ ִלּבָ ָנא ֲאַבְתֵריה ּבְ ּכְ ְּדִאְתַמׁשְ א ַאֲהַדְרָנא ָלֳקְבָלא, ּ ּתָ  ְוַהׁשְ
ְּמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ָמא', אֹו ְיָי, ֱאֹלִהים' ֲאָבל ִאי ָאַמר ְיָי. ּ ׁשְ ַהאי ֵלית , ְּוָנִקיב ֵליה ּבִ
ַהאי ִגין ְדָדא הוא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ֵּליה ְלִמְטָען ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָמא )ב''ב ע''צ(ְוָכל ָאת ְוָאת , ּ ּ ִדׁשְ

א ָדא ַּקִדיׁשָ ֵליָמא, ּ ָמא ׁשְ   )א לשבחא''ס(. ַּסְלָקא ִלׁשְ
ם ַוְיַקֵלל ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ ּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ַּוִיּקֹוב , ִרּבִ

ה ן ָהִאּשָׁ ָמה ְדאוְקמוָה. ֲאַמאי, ּבֶ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ְרֵאִלי. ּ לֹוִמית , ֲּאָבל ָהִאיׁש ַהִיׂשְ ְעָלה ִדׁשְ ּּבַ ּ
י ְיהוָד. ֲהָוה לֹוִמית ֵמִאְנּתו ָאֳחָרא ֲהָוה, ה ָאַמרִּרּבִ ֵריה ְדַבְעָלה ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ י ִיְצָחק. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ֲחָדא ְּוָאַמר ֵליה ִמָלה ֵמִאיֵמיה, ָּנצו ּכַ א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָמה , ְּוִכי ֲאבֹוי ֲהָוה ְדִאְתְקָטל ּבִ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ִדְכִתיב  ּ ּ ה )שמות ב(ּ א, אֹוֵמר ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ָּקִטיל ֵליה , ּ

ה יט ִמָלה ָלֳקְבֵליה, ֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא אֹוׁשִ ּּ.  

  ב''ו ע'' קדף
יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ם ַוְיַקֵלל ַוָיִביאו אֹותֹו ֶאל , ּ ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ַּוִיּקֹוב ּבֶ ּ ּ ּּ

ה ה)'בגין דקטיל לאבוהי וכוא לגביה דמשה ''ס(. ֲאַמאי. ֹמׁשֶ יה ְדֹמׁשֶ ּבֵ ִגין ְדָמָטא ְלּגַ ּ ּבְ ּ ַעל , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָקִטיל ַלֲאבוִהי ּבִ ה. ּ ך ַוָיִביאו אֹותֹו ֶאל ֹמׁשֶ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ה. ְ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ , ּּכֵ

ָמר ׁשְ ּמִ יחוהו ּבַ ִּמַיד ַוַיּנִ ּ ּ יָדא ְדֹמׁשֶ, ּ א וְבָרא ָנְפלו ּבִ ְּוַאּבָ ּ י )ד''ויקרא כ(. הּ  ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
א ֶחְטאֹו י ִיְצָחק ָפַתח. ְּיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ ָרֵאל )תהלים פא(, ִּרּבִ ך ִיׂשְ י ְוָאִעיָדה ּבָ ַמע ַעּמִ ְ ׁשְ

ֲחְוה ְלֵאל ֵנָכר ּתַ ַמע ִלי ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוֹלא ִתׁשְ ׁשְ יָון ִדְכִתיב ֹלא ִיְהֶיה , ִָאם ּתִ ּּכֵ
ֲחְוה ְלֵאל ֵנָכר,  ֵאל ָזרְָבך ּתַ ֶָאָלא ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר) ב''ו ע''דף ק(. ַמאי ְוֹלא ִתׁשְ ּ ,

ַגִויה ר ָנׁש ְלֵיֶצר ָהָרע ּבְ ְּדָלא ֵייעול ּבַ ּ יה, ּ ָרא ּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ ֵאל ָזר , ּ
ַגִויה ְרָיא ּבְ ר ָנׁש ּבֵ, ּׁשַ ר ּבַ ד ִאְתַחּבָ ֵמי ְּדָהא ּכַ ָרא ַעל ִפְתּגָ ּיה ִמַיד ָאֵתי ְלַאְעּבְ ּ ּ

א, אֹוַרְייָתא ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ַעל ְמֵהיְמנוָתא ִדׁשְ ָּאֵתי ְלַאְעּבְ ּ ד , ּ ְוָאֵתי ְלָבַתר ְלִמְסּגַ
ִתיב, ְלַטֲעָוון ָאֳחָרן יָון ְדָלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר, ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר, ְּוַעל ָדא ּכְ ָּכֵ ָלא , ּ

ד ְלַטֲעָוון ָאֳחָרןּתֵ א, יֵתי ְלִמְסּגַ ָמא ַקִדיׁשָ ר ַעל ְמֵהיְמנוָתא ִדׁשְ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ֲחְוה ְלֵאל ֵנָכר, ִדְכִתיב ּתַ ר ָנׁש ָדא הוא, ְוֹלא ִתׁשְ א ְדּבַ יׁשָ ּוְמֵהיְמנוָתא ּבִ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְּוַעל ָדא ּכִ ְּדָיִכיל ְלִמְטָען ְדהוא ָל, ּ ּ א , ִּייט ְלַההוא ֵאל ָזרּ יׁשָ ִיְצָרא ּבִ
ְרָיא ָעֵליה ְלִזְמִנין ְּדׁשַ א , ְּוַעל ָדא. ַּוֲאָנן ָלא ַיְדִעיָנן ִמלֹוי ִאי ְקׁשֹוט אֹו ָלאו, ּ ְוָנׂשָ

ם ְיָי. ֶחְטאֹו   .ּמֹות יוָמת' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ
י ְיהוָדה א ֶחְטאֹו, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ֵעי ֵליהְו, ֲאַמאי ְוָנׂשָ  )א אלא''ס(. ִּנְסַלח ֶחְטאֹו ִמּבָ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְסָתם, ָּאַמר ֵליה גֹון ְדָאַמר ֱאֹלַהי ּכְ ּּכְ י ִחָייא ָאַמר. ְּוָלא ָפִריׁש, ּ י , ִּרּבִ ּכִ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

א ֶחְטאֹו, ְּוָלא ֵפיַרׁש, ְּיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְסָתם ם ְיָי. ְּוָהא ַוַדאי ְוָנׂשָ  מֹות' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ
ְלָייא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ּיוָמת ְּדָהא ָהָכא ּתַ ּ ּ ָלל, ּ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְטָען ָעֵליה ּכְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ֵאי, ּ ָמא ָדא ְמֵהיְמנוָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ּ ְוַעל . ּ
ְלהו ָּדא ַקְייִמין ָעְלִמין ּכֻ ָאת ַחד ְזֵע, ּּ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ָעְלִמין , יָראּבְ ּתַ

ְּדִכּסוִפין ֵניָנן, ּ ִאֵלין, ַּאְתָוון ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ּתָ יִרין ִאֵלין ּבְ ְּקׁשִ ה ֶאֶלף ִרְבָבן , ּ ְוַכּמָ
ָכל ָאת ְוָאת, )א עלמין''ס(ִּעָלִאין  ְלָיין ּבְ ְמ, ּתַ רו ּבִ ִליקו ְוִאְתַקּשָׁ ְּוִאְסּתְ  )באתגלייא(ֵּהיְמנוָתא ּ

הו ִאין, ְּוָסִתים ּבְ ַּמה ְדָלא ִאְתָדָבקו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ְלָייא, ּ הו ּתַ ָּעְלָמא ֵדין , ּאֹוַרְייָתא ּבְ
ֵמיה ַחד, ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי ּהוא וׁשְ ּ ִתיב. ּ ְמָרה ְדָרַכי )תהלים לט(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ

יב .ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶרך)קהלת ה(ּ וְכּתִ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  
י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֵהָמה )שמות יט(, ּ ֵקל אֹו ָיֹרה ִיָיֶרה ִאם ּבְ י ָסקֹול ִיּסָ ע ּבֹו ָיד ּכִ ּ ֹלא ִתּגַ

ְמׁשֹוך ַהיֹוֵבל ִּאם ִאיׁש ֹלא ִיְחֶיה ּבִ ּוַמה טוָרא ְדִסיַני. ְ ּ ְּדִאיהו , ּ ָאר טוֵרי ּ ׁשְ ּטוָרא ּכִ ּ
א, ָעְלָמא א ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאְתֲחֵזי ָעֵליה ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ י ָסקֹול , ּ ע ּבֹו ָיד ּכִ ִתיב ֹלא ִתּגַ ּכְ

ֵקל אֹו ָיֹרה ִיָיֶרה ן, ִּיּסָ ּכֵ ל ׁשֶ א ָלא ּכָ ר . ַּמאן ְדָקִריב ְלַמְלּכָ ּוַמה טוָרא ְדִסיַני ְדָיִכיל ּבַ ּ ּ ּ
ְדִחילוָנׁש ְלאֹוׁשִ יה ַיָדא ֹאַרח ְיָקר ּבִ ּיט ּבֵ ע ּבֹו ַיד ְסָתם, ּ ִתיב ֹלא ִתּגַ ֹאַרח , ּכְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ

א. ְיָקר ֹאַרח ְקָלָנא ָלֳקֵביל ַמְלּכָ יט ְיֵדיה ּבְ ַּמאן ְדאֹוׁשִ ן, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ָלא ּכָ
י ֵייָסא ָפַתח ְוָאַמר ל ְנָעֶלי)שמות ג(, ִּרּבִ ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ י  ַאל ּתִ ָך ֵמַעל ַרְגֶליך ּכִ ָ

ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ה. ַּהּמָ ְּדִמן יֹוָמא ְדִאְתְיִליד , ּוַמה ֹמׁשֶ ּ
יה א ִעָלָאה ָלא ַאְעֵדי ִמּנֵ ִּזיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ יה ַאל ִתְקַרב ֲהלֹום, ּ ִתיב ּבֵ , ָּאַמר ֵליה. ּּכְ

ה אן ָלא ַאְנּתְ ּכְ, ֹמׁשֶ יָקִריַעד ּכָ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ל ְנָעֶליך, ַדאי ְלִאׁשְ ך. ָׁשַ ה ּכַ ְוַמה ֹמׁשֶ ּ ,
יה ָהִכי ִתיב ּבֵ ה ּכְ ְקדוּשָׁ ְדִחילו ּבִ ְּדֲהָוה ָקִריב ּבִ ּ ּ א. ּ י ַמְלּכָ ֹאַרח ְקָלָנא ְלַגּבֵ , ַּמאן ְדָקִריב ּבְ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
א ָאַמר י ַאּבָ י ְיַק, ִרּבִ א ֶחְטאֹוִאיׁש ִאיׁש ּכִ א ֲחֵזי. ֵּלל ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ ָרֵאל , ּתָ ד ֲהוֹו ִיׂשְ ּכַ

ִמְצַרִים ִאיּנון ַרְבְרֵבי ָעְלָמא, ּבְ ין, ֲּהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ָאר ַעּמִ ְוָכל ַחד ְוַחד ֲהָוה , ִּדְמָמָנן ַעל ׁשְ
ְייהו ְלחֹודֹוי ִמּנַ ֵּליה ַדֲחָלא ּבִ ּ ָרא ִד. ּ ִקׁשְ רו ּבְ יָון ְדִאְתְקׁשָ ּּכֵ ּ ְוָקִריב לֹון , ְּמֵהיְמנוָתאּ

ִריך הוא ְלפוְלָחֵניה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ י ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה , ְּ ְייהו וָקִריבו ְלַגּבֵ ִּאְתְפָרׁשו ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א ִתיב. ַּקִדיׁשָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו, ּ ב ְדפוְלָחָנא נוְכָרָאה , ִּאיׁש ִאיׁש ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ָרא ָעְלָמא ַמאן ְדָלִייט וְמַבֵזי לֹון, ּהוא יָון ַדֲאָנא ָפִקיַדת לֹון ְמָמָנא ְלַדּבְ ּּכֵ ּ ּ א , ּּ ְוָנׂשָ
ֵני ָעְלָמא, ֶּחְטאֹו ַוַדאי ִרין ּבְ ְרׁשוִתי ַקְייִמין ְוַאְזֵלי וַמְדּבְ ְּדָהא ּבִ ּ ם ְיָי. ּ ' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ
ָמה, ּמֹות יוָמת א ֶחְטאֹו ּכְ ֶּאָלא מֹות יוָמת, ּ ְלִאֵליןָלאו ְוָנׂשָ ָעְלָמא ֵדין. ּ ּיוָמת , ּמֹות ּבְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי א ֶחְטאֹו. ּּבְ ִגין ִדְמַבֵזי עֹוָבֵדי ְידֹוי, ְּלִאֵלין ְוָנׂשָ ּּבְ י ַדֲאָנא , ּ ׁשַ ּמָ ְּמַבֵזי ְלׁשַ ּ
הו, ְּוָאִסיר הוא, ָּפִקיִדית ֲּאָבל ִמיָתה ָלא ִאְתַחָייב ּבְ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

  א''ז ע'' קדף
ָאְרָחא ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י ִחָייא , ַרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהָוה ִעּמֵ ּ

י ְיהוָדה ָמטו ְלָחד ִטיְקֵלי ְדַמָיא י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְּוִרּבִ ּ ַקְטפֹוי ְלגֹו ַמָיא, ּ י יֹוֵסי ּבְ ּפוְסְקָרא ִרּבִ ּ ּּ ,
ִכיַחּקוְטָרא) א''ז ע''דף ק(ָאַמר  ּ ְדקוְסֵטי ְדַמָיא וְלַואי ָלא ׁשְ ּ ּ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

א ְדָעְלָמא הוא. ְָאִסיר ָלך ְמׁשָ ּׁשַ ִריך , ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְמׁשָ ׁשַ ְְוָאִסיר ְלַאְנָהָגא ְקָלָנא ּבְ ּ ּ
ן ְדִאיּנון עֹוַבֵדי ְקׁשֹוט ּכֵ ּהוא ְוָכל ׁשֶ ּ ִנימוֵסי ְדִקְסִטיָרא , ּ ּּבְ ִכיֵחיּ   .ִּעָלָאה ׁשְ

ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַּוַיְרא . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ים, ְסָתם, ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ים ִויּתוׁשִ ים ְוַעְקַרּבִ ֲּאִפילו ְנָחׁשִ ּ ַּוֲאִפילו ִאיּנון , ּ ּ ּ

ֵלי ָעְל ְּדִאְתָחזון ְמַחּבְ י ָעְלָמא, ָמאּ ׁשֵ ּמָ ְלהו ׁשַ ה טֹוב ְמֹאד ּכֻ ִתיב ְוִהּנֵ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ּּ ֵרי , ּ ַמְדּבְ
א ָלא ַיְדֵעי, ָעְלָמא   .ּוְבֵני ָנׁשָ

ְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ר ָקּמַ ָּחמו ַחד ִחְוָיא ַמְדּבָ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ַּוַדאי ָדא ָאִזיל , ָאַמר ִרּבִ ּ
א ָלן ִניָסא ְייהוָר, ְלַאְרֲחׁשָ ַּהט ַההוא ִחְוָיא ַקּמַ ִקיְטָרא ְדאֹוְרָחא , ּ ַחד ֶאְפֶעה ּבְ ְּוָקַטר ּבְ

ַחד וִמיתו)א נצן''ס(ַּסטון  ּ ַחד ּבְ ד ָמטון. ּ ָאְרָחא, ּּכַ ִכיִבין ּבְ ָּחמו לֹון ְלַתְרַווְייהו ׁשְ ָאַמר . ּּ
ְמעֹון י ׁשִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָרִחיׁש ָלן ִניָסא, ַרּבִ ּּבְ ַהאיְּדָהא ּכָ. ְ ל ּבְ ּכַ ד , ּל ַמאן ְדִאְסּתָ ּכַ

ִקיוֵמיה ִּאיהו ּבְ ּ ר ָנׁש, ּּ ּבַ ל ּבְ ּכַ ִזיב ַוַדאי, ּאֹו ִאיהו ִיְסּתָ ּתְ ן ִאי ִיְקַרב , ָּלא ִיׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ֲהֵדיה ָאֳהֶלך)תהלים צא(, ָּקָרא ָעֵליה. ּּבַ ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ָ ֹלא ְתאוּנֶ ָ ּ .
ּוְבֹכָל ִליחוָתא ִדיֵליהּ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ּא ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָכל ַמה , ְּ ְוֵלית ָלן ְלַאְנָהָגא ְקָלָנא ּבְ

ְּדִאיהו ָעֵבד ִתיב. ּ יו'  טֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ל ַמֲעׂשָ , ּוְכִתיב, ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ָיֹודוך ְיָי יך' ּ ל ַמֲעׂשֶ   )א''נדפס ויחי רכ(. ָּכָ

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ת ָהֲעָמִקים)שיר השירים ב(, ִּרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ֶלת ַהּשָׁ ה ֲחִביָבה .  ֲאִני ֲחַבּצֶ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ח ֵליה, ְּ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְוִהיא , ְּ

ִדיר ַחת ֵליה ּתָ ּבַ ָבִח. ְּמׁשַ ה ׁשְ ִדירְוַכּמָ א ּתָ ִרין ַאְתְקַנת ֵליה ְלַמְלּכָ ּין וַמְזּמְ ָאה . ּ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ א, ּ ַעְדָבא ְדחוָלָקא ַקִדיׁשָ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ י )דברים לב(, ּּכְ  ּכִ

  .ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו' ֵחֶלק ְיָי
רֹון ֶלת ַהּשָׁ ֶנ, ֲאִני ֲחַבּצֶ ָרֵאלָּדא ּכְ ֶלת, ֶסת ִיׂשְ ִפירו ְדנֹוי , ְּדִאְקֵרי ֲחַבּצֶ ׁשְ ְּדַקְייָמא ּבִ ּ ּּ ּ

א ְדֵעֶדן ְלִאְתַנְטָעא ִגְנּתָ ּּבְ רֹון. ּ א ִעָלָאה)א שרה''נטרת נ(ְּדִהיא , ַהּשָׁ ַחת ֵליה ְלַמְלּכָ ּבָ ּ וַמׁשְ ּ ּ .
רֹון ֶלת ַהּשָׁ ָקָאה, ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבּצֶ ּתְ ְקיו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקאְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ ּ ִמּשַׁ ַּמּבוָעא , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּדַנֲחִלין רֹון )ישעיה לג(ּכְ ת ָהֲעָמִקים)לאגם מים(. )כערבה( ָהָיה ַהּשָׁ ּנַ ,  ׁשֹוׁשַ
ְּדַקְייָמא  ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ(ּ ּ ּבְ ּ.  

ת ָהֲעָמִקים ּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאן ִאיּנון ֲעָמִקים. ׁשֹוׁשַ ים )תהלים קל(ּכְ ֲעַמּקִ  ִמּמַ
רֹון. 'ְָקָראִתיך ְיָי ֶלת ַהּשָׁ ְקיו ְדַנֲחִלין ֲעִמיִקין ָנְפִקין, ֲחַבּצֶ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדׁשַ ּ ּ ְוָלא , ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

ת ָהֲעָמִקים. ַּפְסִקין ְלָעְלִמין ּנַ ת ְדַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֲעִמיָקא ְדֹכָלא, ׁשֹוׁשַ ּנַ ּׁשֹוׁשַ ּ ּ ּ ּ ,
ל ִסְטִרין   .ָסִתים ִמּכָ

א ֲחֵזי ֶלת ְירֹוָקא, ּתָ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ ה, ּבְ ּנָ ַטְרִפין ְירֹוִקין ְלָבַתר ׁשֹוׁשַ ְווִנין , ּּבְ ְתֵרין ּגַ ּבִ
ּסוָמק ְוִחָוור ת. ּ ּנַ ית ַטְרִפין: ׁשֹוׁשַ ׁשִ ת. ּּבְ ּנַ ְווָנָהא: ׁשֹוׁשַ ִניַאת ּגַ ְווָנא, ְּדׁשַ ִניַאת ִמּגַ ּתְ  ְוִאׁשְ

ת. ְלַגְווָנא ּנַ ֶלת, ׁשֹוׁשַ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ א, ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ִזְמָנא ְדַבְעָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ִאְקֵרי , ּ
ֶלת א. ֲחַבּצֶ ַמְלּכָ יה ּבְ ַתר ְדִאְתָדָבַקת ּבֵ ּּבָ ּ יִקין, ּ ִאיּנון ְנׁשִ ה, ּּבְ ּנָ יב . ִאְקֵרי ׁשֹוׁשַ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ

ים ׂשִ)שיר השירים ה( ּנִ ת ָהֲעָמִקים. ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ּנַ ְווָנָהא. ׁשֹוׁשַ ִניַאת ּגַ ְנַיית וַמׁשְ ְּדִהיא ׁשַ ּ ,
י )בראשית ג(. ְוִזְמִנין ְלַרֲחֵמי, ִזְמִנין ְלִדיָנא. ְוִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלָטב ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ  ַוּתֵ

א ֲחֵזי. 'ְוגֹוּטֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים  א ָלא ַיְדִעין, ּתָ ֵני ָנׁשָ , ְּדָהא ּבְ
ִלין ּכְ יִחין, ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ִריך הוא ָלָאָדם, ְוָלא ַמׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְואֹוִקיר , ְּ

ָיִקירו ִעָלָאה ֵּליה ּבְ ּ יה, ּ ָקא ּבֵ יה ְלִאְתַדּבְ ָעא ִמּנֵ ּּבָ ּ ַכח ְיִח, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ א , יָדאיּּבְ ּוְבִלּבָ
ּוַבֲאַתר ִדְדֵביקוָתא ְיִחיָדָאה, ְיִחיָדאי ּ ֵני ְוָלא ִיְתַהֵפך ְלָעְלִמין, ּ ּתַ ְְדָלא ִיׁשְ ּ ַההוא , ּ ּּבְ

וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְיִחיָדָאה ִּקּשׁ ּ ר, ּ יה ִאְתְקׁשַ ְּדֹכָלא ּבֵ יב ְוֵעץ ַהַחִיים . ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ
ן תֹוך ַהּגָ   .ְּבְ

  ב''ז ע'' קדף
ּוְלָבַתר ָסאטו ֵמאֹוְרָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ל ִאיָלִנין, ּ ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדָאה ִעָלָאה ִמּכָ ְּוׁשָ ּ ,

ְווָנא ְלַגְווָנא ֵני וִמְתַהֵפך ִמּגַ ּתַ ֲאַתר ְדִמׁשְ ָקא ּבַ ְְוָאתו ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ יׁש , ּוִמָטב ְלִביׁש, ּ ּוִמּבִ
ְּוַנְחּתו ֵמֵעיָלא ְלַת, ְלָטב אּ יִאין, ּתָ ּנוִיין ַסּגִ ׁשִ א ּבְ ְּוִאְתְדָבקו ְלַתּתָ ּ ְבקו ִעָלָאה , ּ ְּוׁשָ ּ

ְּדֹכָלא ְּדהוא ַחד, ּ י ְלָעְלִמין, ּ ּנֵ ּתַ יב. ְוָלא ִאׁשְ ַּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ה )קהלת ז(, ּ ר ָעׂשָ  ֲאׁשֶ
ים בֹונֹות ַרּבִ ר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ ים ְוֵהָמ. ָּהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ בֹונֹות ַרּבִ ּה ִבְקׁשו ִחּשְׁ

ׁש, ַּוַדאי ַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ְייהו ּבְ ֵדין ִאְתַהָפך ִלּבַ ּּכְ ּ ְ ִזְמִנין , ִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלָטב, ּ
ה ַוַדאי) ב''ז ע''דף ק(. ִזְמִנין ְלִדיָנא, ְלַרֲחֵמי ַההוא ִמָלה ְדִאְתְדָבקו ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּוֵהָמה ִבְקׁשו . ּּ

יםִח בֹונֹות ַרּבִ הו, ּשְׁ ְּוִאְתְדָבקו ּבְ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְבָקת ַחֵיי, ָאָדם, ְּ מֹוָתא, ּׁשַ ַקת ּבְ יב , ַּחֵיי. ְוִאְתַדּבְ ִּדְכּתִ

ן תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ֵּעץ ְדִאְתְקֵרי ַחִיים, ּ יה, ּ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ ָלא ָטִעים ַטֲעָמא , ּ
ִאיָלָנא ָאֳחָרא. מֹוָתא ְלָעְלִמיןְּד ַקת ּבְ ְָהא ַוַדאי מֹוָתא הוא ָלֳקְבָלך, ְּוִאְתַדּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ּ ומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָמְות ֶאת )קהלת ז(ּוְכִתיב . ' ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ְוגֹו)משלי ה(, ִדְכִתיב
ה ֲאַתר ְדמֹוָתא ִאְתְדַבק. ָהִאּשָׁ ַּוַדאי ּבַ ּ ַבק ֲאַתר ְדַחֵיי, ּ ְּוׁשָ ַזר ָעֵליה ְוַעל , ּ ך ִאְתּגְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ל ָעְלָמא מֹוָתא   .ּכָ
ל ָעְלָמא ַמאי ָחְטאו, ִּאי הוא ָחָטא ְרָיין ָאתו ְוַאְכלו ֵמִאיָלָנא . ּּכָ יָמא ְדָכל ּבִ ִּאי ּתֵ ּ ּ

ֲעָתא ְדָאָדם ָק, ָלאו ָהִכי. ְּוִאְתְרֵמי ִמּכָֹלא, ָּדא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ָּחמו ֵליה , ִאים ַעל ַרְגלֹויּ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

ְלהו ְרָיין ּכֻ ּּבִ יה, ּ ּמֵ ְּוַדֲחלו ִמּקַ ְתֵריה, ּ ַּוֲהוו ַנְטִלין ּבַ א, ּ י ַמְלּכָ ַעְבִדין ַקּמֵ ְּוהוא ָאַמר . ּּכְ
ֲחְוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי)תהלים צה(, ֲּאָנא ְוַאּתון, לֹון ּתַ נו' ּ ּבֹואו ִנׁשְ ּהו ְּוֻכְל, ּעֹוׂשֵ

ְתֵריה ָּאתו ּבַ יָון ְדָחמו ְדָאָדם ָסִגיד ְלַהאי ֲאַתר. ּ ּּכֵ ּ יה, ּ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ כו , ּ ְלהו ִאְתְמׁשָ ּּכֻ ּ ּ
  .ּוְלָכל ָעְלָמא, ְּוָגִרים מֹוָתא ֵליה, ֲּאַבְתֵריה

ְווִנין ה ּגַ י ָאָדם ְלַכּמָ ּנֵ ּתַ ֵדין ִאׁשְ ִזְמִנין , ּין רוְגָזאִזְמִנ. ִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלָטב, ּכְ
ִדיר . ִזְמִנין מֹוָתא, ִּזְמִנין ַחֵיי. ְוִזְמִנין ַרֲחֵמי, ִּזְמִנין ִדיָנא. ַנְייָחא ִקיוָמא ּתָ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ּ

ְייהו ַחד ִמּנַ ְרָמא ֵליה. ּּבְ ִגין ְדַההוא ֲאַתר ּגַ ּּבְ ּ ְתַהֶפֶכת, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי. ּ , ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
לֹום ְלְקָרָבא, ִמן ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ִמן ַטב ְלִביׁש, ְּלִסְטָרא ָדא, ָּרא ָדאִמן ִסְט , ִמן ׁשָ

ִּאְתַהִפיַכת ִהיא ְלֹכָלא יב וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל , ְוִאְקֵרי טֹוב ָוָרע. ּ ִּדְכּתִ ּ ּ
נו   .ִּמּמֶ

א ִעָלָאה ּוַמְלּכָ ְּוָאַמר ֵליה וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב , ּ ֵליהאֹוַכח, ַרֲחָמא ַעל עֹוָבֵדי ְידֹוי, ּ ּ ּ
ּנו יה, ָּוָרע ֹלא ּתֹאַכל ִמּמֶ יל ִמּנֵ ְּוהוא ָלא ַקּבִ ֵתיה, ּ ַתר ִאּתְ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ ַרך , ְ ְְוִאְתּתָ

ָתא ַלֲאַתר ָדא ַסְלָקא. ְלָעְלִמין ְּדָהא ִאּתְ ּ יר, ּ ִרים מֹוָתא ְלֹכָלא. ְוָלא ַיּתִ ָתא ּגָ   .ְּוִאּתְ
א  ִתיב, ֲחֵזיּתָ י)ישעיה סה(, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ י ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ : ִכיֵמי ָהֵעץ.  ּכִ

מֹוַדע ּתְ ַּההוא ֵעץ ְדִאׁשְ ִתיב. ּ יה ִזְמָנא ּכְ ְות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי)ישעיה כה(, ּּבֵ ַלע ַהּמָ ' ּ ּבִ
ל ָפִנים ֱּאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ.  

רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְ ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָיְלעֹוָלם' ּ

  פרשת בהר
ר ְיָי)ה''ויקרא כ( ַהר ִסיַני ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ ה ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ . ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ

י ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ ְוגֹו י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ֲּאֵליֶהם ּכִ ת ָהעֹוָלה ִהיא  ֹזאת ּתֹוַר)ויקרא ו(, ִּרּבִ
ָרֵאל אֹוִקיְמָנא. 'ָהעֹוָלה ְוגֹו ְכֶנֶסת ִיׂשְ א , ַהאי ְקָרא ּבִ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ְּדִהיא ַסְלָקא וִמְתַחּבְ ּּ

ִלים ִזווָגא ׁשְ א ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ.  
ל ַהַלְיָלה ְוגֹו ַח ּכָ ְזּבֵ א ֲחֵזי. 'ִּהיא ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ יָון ְדָעאל ֵלי, ּתָ , ְלָיאּּכֵ

ָעְלָמא, ְוַתְרִעין ְסִתיִמין ִאין ִמְתֲעִרין ּבְ ּתָ אִטין, ִּדיִנין ּתַ ֲחָמֵרי ַוֲאָתֵני , ְוַאְזִלין ְוׁשָ
אָטן ְוָלא ַאְזִלין, ְוַכְלֵבי ְוַאְתֵני, ֲחָמֵרי ָהא אֹוִקיְמָנא. ְוַכְלֵבי הו ַעְבֵדי , ָלא ׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ

א ָיא ִלְבֵני ָנׁשָ גֹון . ֲּחָרׁשַ ְלָעםּכְ ֵני ָעְלָמא ַנְייִמין. ְּואֹוְקמוָה, ּבִ ל ּבְ ֵדין ּכָ ַח , ּכְ ּוִמְזּבֵ
ָאה ִדְלַבר ִאּתֹוַקד ּתָ   .ּּתַ

ַפְלגות ֵליְלָיא ַער רוַח ָצפֹון, ּּבְ ָאה, ִּאּתְ ּתָ ח ּתַ ּוֵמַההוא ִמְזּבַ א, ּ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ , ָּנִפיק ׁשַ
ְּוַתְרִעין ִאְתְפָתחו ִאי, ּ ּתָ נוְקַבְייהוְוִדיִנין ּתַ ָנׁשו ּבְ ּן ִאְתּכְ ּ אט, ּ ְלהֹוָבא ָאִזיל ְוׁשָ , ְּוַההוא ׁשַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

ן ֵעֶדן ִאְתְפָתחו ְּוַתְרִעין ְדּגַ ְלהֹוָבא)א צפרא''נ(ַּעד ְדָמֵטי , ּ ה , ּ ַההוא ׁשַ ִּאְתְפַלג ְלַכּמָ
ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא ְוָק)א''ח ע''דף ק(ְוָעאל , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא חֹות ּגַ ּ ּתְ   .אֵריּ

ין ַצִדיַקָייא ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ַחת ֵליה , ְּ ּבַ ָרֵאל ְמׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ּ ָרָזא , ּּכֵ ְעָין ּבְ ּתַ ָכחו ִמׁשְ ּתְ ִּאׁשְ

ַב. ֲחָדא ל ַהַלְיָלה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּעָלהְּוִאית ָלה ַנְייָחא ּבְ ַח ּכָ ְזּבֵ ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ָככו, ַעד ַהּבֶֹקר. 'ְוגֹו ּתְ ְלהֹוִבין ִאׁשְ ַצְפָרא ִדיִנין ְוׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ַער ַאְבָרָהם , ּ ּוְכֵדין ִאּתְ

ָעְלָמא ְּוַנְייָחא הוא ְדֹכָלא, ּבְ ּ ּ.  

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

 ] בשנה261יום [סדר הלימוד ליום כה סיון 
א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּתָ יָון ְדָעאלו ִיׂשְ ּּכֵ ִאין, ּ ּתָ ה ִדיִנין ּתַ ָכחו ּבָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ֶנֶסת , ּ ּוּכְ

ַנְייָחא ה ּבְ ָרֵאל ֲהַות ּבָ ְנֵפי ִדְכרוִבים, ִּיׂשְ ַּעל ּכַ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ יב, ּּכְ  ֶצֶדק )ישעיה א(, ִּדְכּתִ
ה ֵדין ֲהַות ָל. ָּיִלין ּבָ ּה ַנְייָחא ִמּכָֹלאּכְ ָרֵאל ָלא ַנְייִמין. ּ ָנא , ְּדָהא ִיׂשְ ַּעד ִדְמָקְרֵבי ָקְרּבְ

ִים ִליקו ִדיִנין, ְּדֵבין ָהַעְרּבַ ְּוִאְסּתְ ָחא. ּ ּוְכֵדין ֲהָוה ָלה , ְועֹוָלה ֲהָוה ִאּתֹוַקד ַעל ַמְדּבְ ּ
ַבְעָל, ַּנְייָחא ִמּכָֹלא ָתא ּבְ ַכח ֶאָלא ִאּתְ ּתְ ֹבאו ְוגֹו, ּהְּוָלא ִאׁשְ י ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ '

ְבָתה ָהָאֶרץ ת ַלְיָי)ויקרא כה(. ַּנְייָחא ַוַדאי, ְוׁשָ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ת ַלְיָי',  ְוׁשָ ּבָ ׁש' ׁשַ   .ַמּמָ
י ֶאְלָעָזר ּּתו ָפַתח ִרּבִ ִנים ַיֲעבֹוד ְוגֹו)שמות כא(, ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ִגין ּבְ. ' ּכִ

ַזר ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ִיׂשְ ְּדָכל ּבַ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ְרׁשִ ְּדִאית ּבֵ ּ ִמָטה, ּ ׁשְ ִּאית ֵליה ַנְייָחא ּבִ ּ .
ִמָטה ְּדָהא ִדיֵליה הוא ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ת ָהָאֶרץ. ְּלַנְייָחא ּבֵ ּבַ ּוַדאי ֵחירו , ְוָדא ִאְקֵרי ׁשַ ּ

ה ה. ִּאית ּבָ ָמה ְד, ַּנְייָחא ּבָ ת ַנְייָחא הוא ְדֹכָלאּּכְ ּבָ ּׁשַ ּ ִמָטה ַנְייָחא ְדֹכָלא, ּ ָּהִכי ָנֵמי ׁשְ ּ ּ ,
ַּנְייָחא הוא ְדרוָחא ְוגוָפא ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵאי' ה, ּתָ ַּנְייָחא הוא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ך. ּ ִגין ּכָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ה, ְּבְ ּתָ ַנְייָחא . ּתַ
ְּדִעָלִאין ִאין, ּ ּתָ ַבע ְפָעִמים, ָּלָאהִע' ה. ַּנְייָחא ְדּתַ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ָאה' ה. ּׁשֶ ּתָ ַבע , ּתַ ׁשֶ

ְלחֹוַדְייהו ִנים ּבִ ִמָטה. ּׁשָ ָּדא ׁשְ   .ְוָדא יֹוְבָלא, ּ
ִלין ִמֵלי ּכָֹלא ַחד ּכְ ְּוַכד ִמְסּתַ ְבָתה ָהָאֶרץ. ּ ך ְוׁשָ ִגין ּכָ ַההוא ַנְייָחא ְדַאְרָעא, ְּבְ ּּבְ ּ ,

ִּאְצְטִריכו ַעְבִדין ַנְייָח ך. אּ ְוְבִגין ּכָ ם, ּ י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ם. ּוַבּשְׁ ם, ִחּנָ . ַּמהו ִחּנָ
לום ְּדָלא ָיִהיב ְלָמאֵריה ּכְ ּ ּ.  

ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִתיב , ָהָכא אֹוִליְפָנא, ּ ר ֹנאַכל )במדבר יא(ּכְ ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהָדָגה ֲאׁשֶ ּ
ם ִמְצַרִים ִחּנָ ָרָכה, ּבְ ָלא ּבְ ִמְצַרִים עֹול ִדְלֵעיָלאְּדָלא ֲה. ּבְ ָּוה ֲעָלָנא ּבְ א ֲחֵזי. ּ ֲעָבִדין , ּתָ

ְּפטוִרין ֵמעֹול ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ּ ְצֹות, ּ ְּוַעל ָדא ְפטוִרין ִמן ַהּמִ ַּמאי עֹול ַמְלכות . ּּ
ַמִים ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא. ׁשָ ַהאי ּתֹוָרא ְדָיֲהִבין ָעֵליה עֹול ּבְ ּּכְ ִגין ְלַאָפָק, ּ יה ַטב ּּבְ ּא ִמּנֵ

יל ָעֵליה ַההוא עֹול. ְלָעְלָמא ְּוִאי ָלא ַקּבִ ָּהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריך ֵליה . ָלא ָעִביד ִמִדי, ּ ְ

ַקְדִמיָתא ָלא ָעֵליה עֹול ּבְ ר ָנׁש ְלַקּבְ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ְּלּבַ יה ּבְ ְוְלָבַתר ְדִיְפַלח ּבֵ ּ ּ ּ ְוִאי . ּ
ַק יל ָעֵליה ַהאי ּבְ   .ָּלא ֵייכול ְלִמְפַלח, ְדִמיָתאָּלא ַקּבִ

ִיְרָאה' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיְרָאה. ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ּבְ ּכְ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)תהלים קיא( ַמִים. ' ֵראׁשִ ַמִים. ְּוָדא ַמְלכות ׁשָ ך עֹול ַמְלכות ׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְּ .

ַקְדִמיָתא הוא ְדֹכָלאְּוַעל ָדא ַהאי ּ ּבְ ּ ִפָלה. ַמאן אֹוַכח. ּ ל ַיד, ּּתְ ַקְדִמיָתא ׁשֶ ִגין . ּבְ ּבְ
ה ָאר ְקדוּשָׁ ִּדְבַהאי ָעֵייל ִלׁשְ יה. ּ ַכח ְלַגּבֵ ּתְ ה , ְּוִאי ַהאי ָלא ִאׁשְ יה ְקדוּשָׁ ְרָיא ּבֵ ָּלא ׁשַ ּ

ך , ְּלֵעיָלא ִגין ּכָ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל)ויקרא טז(ְּבְ ִתיב'  ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ּבְ   .ּכְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

ְרָיא ָאֳחָרא, ְוַהאי עֹול ָלא ׁשַ ִפית ּבְ ַמאן ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ְּוַעל ָדא ֲעָבִדין ְפטוִרין ֵמעֹול . ּ ּּ
ַמִים ְּוִאי ֵמַהאי עֹול ְפטוִרין. ַּמְלכות ׁשָ ָאר ְפטוִרין, ּ ל ׁשְ ִּמּכָ ְרָיא . ּ ָאר ָלא ׁשַ ְּדָהא ׁשְ
ר ָנׁש ָּעֵליה ְדּבַ ַהאי עֹולַעד, ּ יה ּבְ ּבֵ ַכח ּגַ ּתְ ּ ְדִאׁשְ ִמְצַרִים . ּ ָרֵאל ּבְ ך ֲהוֹו ָאְכֵלי ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ם ם. ִחּנָ י ִחּנָ ְּדָהא ַעְבָדא ֲהָוה. ּאוף ָהָכא ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ם הוא, ְּוָכל ַמה ְדָעִביד, ּ , ִּחּנָ
ַמִים ָלא עֹול ַמְלכות ׁשָ ם ֲהוֹו . ּּבְ ב ְדִחּנָ יְּוַאף ַעל ּגַ ִּויֵהא ֵליה , עֹוָבדֹוִהי ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ

  .ַנְייָחא
ֵחירו ְּלָבַתר ְדִאיהו ּבְ ּ יה ַנְייָחא, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ֵּמַההוא ֲאַתר , ָּיֲהִבין ָעֵליה עֹול, ְּוִאׁשְ

ְּדַאִפיק ֵליה ְלֵחירו ּ ר ָנׁש ְיָסֵרב ְלֵמיַפק ְלֵחירו. ּּ ְּוִאי ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִאם ָאֹמר , ּ ּכְ
י ֶאת ֲאדֹוִני ְוגֹוֹי ָּהא ַוַדאי ָפִגים ֵליה ְלַהאי ֲאַתר. 'אַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבּתִ ִביק עֹול , ּּ ְּדׁשָ

ַּמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ְּוָנִטיל עֹול ְדָמאֵריה, ּ ִתיב. ּ יׁשֹו ֲאדֹוָניו ֶאל , ְּוַעל ָדא ַמה ּכְ ְוִהּגִ
יׁשֹו ֶאל ַהֶדֶלת ְוגֹו . ֶאל ָהֱאֹלִהים ְסָתם. יׁשֹו ֲאדֹוָניו ֶאל ָהֱאֹלִהיםְוִהּגִ. 'ָּהֱאֹלִהים ְוִהּגִ

י ַההוא ֲאַתר ְדָפִגים ֵליה ְדָהִכי ָנֵמי ֱאֹלִהים ִאְקֵרי ְּלַגּבֵ ּ ּ.  

  ב''ח ע'' קדף
יה ּוְלָאן ֲאַתר ִיְתְקִריב ְלַגּבֵ ֶּאל ַהֶדֶלת אֹו ֶאל ַהְמזוָזה. ּ ִגין ְדַהאי ֲאַתר ) ב''ח ע''דף ק(. ּ ּּבְ

ִּפְתָחא הו ּא ִדְלֵעיָלאּ ּוְמזוָזה ִאְקֵרי, ּ ַמר, ּ ָמא ְלַהאי . ְוָהא ִאּתְ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ַאְכָוון ְלַאְפּגָ ּ ּ
גוֵפיה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲאַתר יה ּבְ ֲהֵדיה ּבֵ ַאר ּבַ ּתְ ַּההוא ְפִגימו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָרַצע ֲאדֹוָניו , ּּ

ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעֹוָלם ּמַ חֹות ַרְגלֹוי ְדָמאֵריהֶיֱה. ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֵּוי ַעְבָדא ּתְ ּ א , ּ ּתָ ַעד ׁשַ
  .ְּדיֹוְבָלא

ַהאי ֲאַתר. ָּהא אֹוְקמוָה. ֶאת ָאְזנֹו ֲאַמאי ֵלי ּבְ ִמיָעה ּתָ ָיה ְלֵעיָלא, ֲאָבל ׁשְ ֲּעׂשִ ּ .
ד ְקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ּכַ ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ְייהו ְל, ּ ְרִחימו ְדִלּבַ ַּוֲהוו ּבִ ּ ּ א ּ ִּאְתָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִמיָעה, ְ ָיה ַלּשְׁ ַּאְקִדימו ֲעׂשִ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִמיָעה ּבְ ָיה, ְּדָהא ׁשְ ּוְלָבַתר ֲעׂשִ ּ .
ְלָיא ִמיָטה ּתַ ַהאי ׁשְ ִמיָעה ּבְ ִמיָעה. ׁשְ ְּוַעל ָדא הוא ָפִגים ְלַהאי ׁשְ ּ ִמיָעה , ּ ִּיְתְפִגים ׁשְ

ִּדיֵליה ַאר, ּ ּתְ יהְוִיׁשְ ּ ְפִגימו ּבֵ ּ ַאר הוא ַעְבָדא ְלָמאֵריה. ּ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ַּעד ְדִיְתָקֵרב ְלַההוא , ּ ּ
יה, ֲּאַתר ְדָפִגים ְּוִיְתְפִגים הוא ַקּמֵ ּ יה ַההוא ְפִגימו, ּ ַאר ּבֵ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ יׁשֹו , ּ ְוִהּגִ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֲאֹדָניו ֶאל ָהֱאֹלִהים ְסָתם ת ַלְיָי, ּ ְוַעל ָדא.ּּכְ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ . 'ְוׁשָ
ֶדך ְוגֹו)ה''ויקרא כ( ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ', ָ ׁשֵ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעית ׁשַ ָנה ַהּשְׁ ּוַבּשָׁ

ת ַלְיָי ּבָ יב, ְּוָהא אֹוְקמוָה. 'ׁשַ ה וְנַט)שמות כג(, ִּדְכּתִ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעית ּתִ ּ וַבּשְׁ ה ְוגֹוּ ּתָ ַמאי . 'ּׁשְ
ך ַָטְעָמא ְוָאְכלו ֶאְביֹוֵני ַעּמֶ ְלָיין. ּ ַהאי ֲאַתר ּתַ ֵני ּבְ ִגין ְדִמְסּכְ ִביק לֹון , ּּבְ ך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָנא, ְּוַעל ָדא. ְלֵמיַכל ָרֵאל, ַּמאן ְדָרִחים ְלִמְסּכְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָלָמא ּבִ ְואֹוִסיף , ָיִהיב ׁשְ
ָעְלָמא ְרָכָתא ּבְ ְּוָיִהיב ֵחידו ְוֵחיָלא ַלֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ְצָדָקה, ּבִ ְרָכָתא ִלְכֶנֶסת , ּ ְלַאְרָקא ּבִ

ָרֵאל   .ְואֹוִקיְמָנא, ִיׂשְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

תֹון ְוגֹורעיא מהימנא  ּבָ ת ׁשַ ּבָ ִביִעית ׁשַ ָנה ַהׁשְ ּוַבׁשָ ּ ִביִעית . 'ּ ָנה ַהׁשְ ׁשָ ּבֹות ּבַ ִּפּקוָדא ָדא ִלׁשְ ּ ּּ ּ

ּבֹות ִביִעיַּוֲאַבְתֵריה ִלׁשְ ׁשְ ִביִעית. ּ ּבַ ׁשְ ָסִפים ּבַ ִמיט ּכְ ַּוֲאַבְתֵריה ְלַהׁשְ ַבע . ּ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ַּוֲאָבְתֵריה ִלְמנֹות ׁשֶ
ָנה ִעים ׁשָ ע ְוַאְרּבָ ִנים ֵתׁשַ תֹות ַהׁשָ ּבָ ַבע ׁשַ ְּפָעִמים ְוָהיו ְלך ְיֵמי ׁשֶ ּ ָּ ִביִעיֹות. ּ ָּהָכא ָרָזא ְדָכל ׁשְ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ִכיְנ יָנהִּדׁשְ ִביִעי ַלּבִ ְטָרא ְדַצִדיק ְדִאיהו ׁשְ ַבע ִמּסִ ָּתא ְדִאְתְקִריַאת ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ַבע, ּ ת ׁשֶ ְטָרא ְדִאיָמא , ְוִאיִהי ּבַ ִּמּסִ
ה , ִּעָלָאה ְּדִאְתַמר ּבָ יֹום ִהַלְלִתיך)תהלים קיט(ּּ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ.  

ָמָהן ִאיּנון ַאְבִגיַת ַבע ׁשְ ִעין, ןב ַאְתָוו''ּוְבהֹון מ, ץ''ּׁשֶ ע ְוַאְרּבְ ַלל ַאְתָוון ְוֵתיִבין ֵהם ֵתׁשַ ִּאיָמא , ּּכְ
ָנה ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמׁשִ ִּעָלָאה ׁשְ ְּדָבה וְקָראֶתם ְדרֹור, ּ ּ ּ ִכיְנָתא ַתָתָאה. ּ ה ְתֵהא ׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ ִביָתה , ּ ְּדרֹור ְפדות וׁשְ ּ ּּ

ָרֵאל הֹון , ְלִיׂשְ ְּדִאְתַמר ּבְ ֲעַפר ָהָאֶרץָ ְוָהָיה ַזְרֲעך)בראשית כח(ּ   . ּכַ

ַבע ל ְסִפיָרה ֵמִאֵלין ׁשֶ ית ַגְדִפין, ּּכָ ית ַאְתָוון ְלָכל ַחד, ּׁשִ ְּדִאיּנון ׁשִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְבהֹון קוְדׁשָ ּ ְּ

ַבע)ושכינתיה( ָכל ְסִפיָרה ֵמִאֵלין ׁשֶ ה ַרְגָליו )ישעיה ו(, ּ ּבְ ַתִים ְיַכּסֶ ה ָפָניו וִבׁשְ ַתִים ְיַכּסֶ ׁשְ ּ ּבִ ּ ַתִים ּּ ּוִבׁשְ ּ
ּוִביָנה ִאיהו ַאַחת, ְיעֹוֵפף ַבע, ּ ִכיְנָתא ַתָתָאה ׁשֶ ּוׁשְ ּ ּ יָנה. ּ ּוְלֵעיָלא ִמּבִ ר ְסִפיָרן, ַאַחת ְוַאַחת, ּ . ָהא ֶעׂשֶ
ַתִים   .'ְוז', ְוו', ְוה', ְוד', ג, ּׁשְ

אן ַוִיֶלך ָהלֹוך ְוָגֵדל ְּכָ ְ ְטָרא נוְכָרָאה. ּ ְּוַהַמִים ָהיו ָהלֹו, ִּמּסִ ִכיְנָתא ַתָתָאה . ֵאיָמַתי, ְך ְוָחסֹורּ ֲאַתר ִדׁשְ ּּבַ ּ ּ ּ
ז ְרָיא ּבְ ִביִעי)בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ׁשַ ֹחֶדׁש ַהׁשְ ּ ַוָתַנח ַהֵתיָבה ּבַ ִכיְנָתא ַתָתָאה, ּ ָּדא ׁשְ ּ ְבָעה . ּ ׁשִ ּבְ

ר יֹום ַלֹחֶדׁש יָרָאה, ָעׂשָ ִביָעָאה ַוֲעׂשִ   .ִאיִהי ׁשְ

הֹון ֶאְהֶיהִּדְסִליַקת  יָנה, ּבְ ַנת ַהיֹוֵבל, ְּדִאיִהי ּבִ ר ֶאְהְיה, ּׁשְ ן , ִאיִהי ֶאְהְיה ֲאׁשֶ ּבָ ְּתֵרין ִזְמִנין ֶאְהְיה חוׁשְ ּ
ין, ב''מ הֹון ַחְמׁשִ ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון ּבְ ַנת ַהיֹוֵבל. ּ ִּדְבהֹון ִפּקוָדא ַלֲחׁשֹוב ׁשְ ּ ּוֵביה ִפּקוָדא ַלֲחזֹור ַלֲאֻחָזתֹו. ּּ ּ ּּ 

יֹוֵבל ַנת ַהיֹוֵבל ַהֹזאת ָתׁשובו ְוגֹו, ּבַ ׁשְ ּּבִ ּ ּ יה ְלַדְרָגא ִדיֵליה. 'ּ ל ַחד ַיֲחזֹור ּבֵ ּּכָ ּ ָמֵתיה ָאִחיָזא ִמַתָמן, ּּ ְּדִנׁשְ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדאֹוְקמוָה  ּּכְ ּ ְוָהרוַח ָתׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ְוגֹו)קהלת יב(ּ ּּ'.  

ִמיָטה ִכיְנָתא ַתָתָאה: ׁשְ ּׁשְ ּ ִניןְּדִאיִה, ּ ַבע ׁשְ ִּאיָמא ִעָלָאה: יֹוֵבל. ּי ִמׁשְ יָנה, ּ ִנין, ּבִ ין ׁשְ . ִאיִהי ְלַחְמׁשִ
ַמְפָקנוְתהֹון ִמן ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ּוָבה ִאְתַייֲחִסין ִיׂשְ ּ ּ ַפְחתֹו ָתׁשובו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ְּוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ּ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ

ְּדַמְפָקנו ְדִמְצַרִים ְדִאי ּ ּ הּּ ּּנון ָמאֵרי תֹוָרה ּבָ הֹון , ּּ ָרֵאל)שמות יג(ִּאְתַמר ּבְ ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ּ ַוֲחמוׁשִ ְּואֹוְקמוָה , ּ
ים   .ֶאָחד ֵמֲחִמׁשִ

  א''ט ע'' קדף
ִכיְנָתא ַתָתָאה ּוׁשְ ּ ּ ה, ּ ֵתי ָעֵרי חֹוָמה ִאְתַמר ּבָ ִּאיִהי ְגאוַלת ּבָ ּּ ּוָבֵתי ָעֵרי ַהֲחֵצִרים, ּ ֵּתי ִאית ִּדְתֵרי ּבָ. ּ

א ִלּבָ ִּאם ִאיּנון ִמָמאֵרי תֹוָרה, ּבְ ֵתי ָעֵרי חֹוָמה, ּ ָמְפָקנו ְדִמְצַרִים, ִּאְתְקִריאו ּבָ ַגְווָנא ְדִאְתַמר ּבְ ּּכְ ּּ ּ שמות (, ּ

ֹמאָלם) א''ט ע''דף ק(ּ ְוַהַמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם )יד ּוִמׂשְ ְּדָלאו ִאיּנון ָמאֵרי תֹוָרה, ַלֲאֵחִרים. ּ ּ ּ 
ֵתי ַהֲחֵצִרים ִּאְתְקִריאו ּבָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה , ָאַמר ִרּבִ ְחָנא ֲחֵצִרים ְדִאְתַמר ּבֵ ּכַ ְּוָהא ַאׁשְ ּּ ית ַהֶמֶלך )אסתר ה(ּ ֲחַצר ּבֵ ְ ַוַתֲעמֹוד ּבַ ּ ּ ּ
ית ַהֶמֶלך ְַהְפִניִמית ֹנַכח ּבֵ ּ ְוְבָכל ֲאַתר ַהֶמֶלך ְסָתם. ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ , ֵאין ֲעִמיָדה, ֲעמֹודַּוַת. ְּ

ֶּאָלא ְצלֹוָתא ית ַהֶמֶלך. ּ ְֹנַכח ּבֵ ית ַהִמְקָדׁש: ּ ֹּנַכח ּבֵ ָרֵאל, ּ   ְּדָכל ִיׂשְ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ְּצִריִכין ְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ִדְלהֹון ְלַתָמן ּ ּ ית ַהִמְקָדׁש, ּּ ּוְלֶמֱהִוי ֹנַכח ּבֵ ָּהָכא ַמאן ֲחַצר ַהְפִניִמית. ּּ ַּוַדאי . ּ
ְּתֵרין ִאיּנון  ית ְיָיּ   .'ַּחְצרֹות ּבֵ

א ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ְּתֵרין ֲחֵצִרים, ּּ א, ּ ִּאיּנון ִחצֹוִנִיים ְדִלּבָ ּּ א, ּ ְּוִאיּנון ְתֵרין ָאְזַנים ְדִלּבָ ּוְתֵרין . ּּ
ִתים ְפִניִמִיים ּּבָ ּ א, ּ ֵתי ְדִלּבָ ְּתֵרין ּבָ ּ ֵאי. ּ ֵתי גוֹוָ ּוְתֵרין ִאיּנון ּבָ ּ ּ ָרֵאיּוְתֵרין, ּ ֵתי ּבָ ּוְבִזְמָנא ִדְיֵהא . ּ ִאיּנון ּבָ ּ

ּפוְרָקָנא א, ּ ְּגאוָלה ְתֵהא ְלֻכְלהו ְלִאיּנון ְקִריִבין ְלִלּבָ ּ ּּ ּ ִכיְנָתא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּוְלִאֵלין ְרִחיִקין ְדִאְתְקִריבו, ּ ּ ּּ ,
רֹוב)ישעיה נז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ רֹוב ִמִמְצָוה, ֹּוְקמוָה ָלָרחֹוק ֵמֲעֵביָרהְוא,  ׁשָ ְּוַלּקָ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא יֹוֵבל, ּּבְ ִּפּקוָדא ִלְתקֹוַע ׁשֹוַפר ְתרוָעה ּבַ ּּ ְנׂשא ֵנס ָהִרים )ישעיה יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכִ
ָמעו ִּתְראו ְוִכְתקֹוַע ׁשֹוָפר ִתׁשְ ּּ ַגְווָנא ְדִבְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְד. ּ ּּכְ ְלהו ַעְבִדין ָנְפֵקי ְלֵחירות, יֹוְבָלאּ ּּכֻ ּ ּ ָהִכי , ּ

ְתַרְייָתא פוְרָקָנא ּבַ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ּּבְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּבִ ָרֵאל ֵמַאְרּבַ ל ִיׂשְ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ְּדִאיּנון ַעְבִדין , ִמְתּכַ ּ ּ
ְּדָמאֵרי תֹוָרה. ְּדיֹוְבָלא הֹון ַעְבִדין ַעל ְמָנת ְלַק, ּ ל ְפָרסִּאית ּבְ א וַמְטרֹוִניָתא, ּּבֵ ְּוִאְתְקִריאו ַעְבֵדי ַמְלּכָ ּ .

א א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדַמְלּכָ ֲּאָבל ּבְ ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי)שמות יט(, ּ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ְּדִאיּנון , ּ ָוֶאׂשָ ּ
ְבָתא ַּגְדֵפי ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ּ ּּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ֶבתָּלֵתת ַלְל, ּ ֶעְגָלא. ִּוִים ָעִרים ָלׁשָ ָתָתפו ּבַ ּוְבִגין ְדִאיּנון ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
יה ּהוא ָחַלק לֹון ְלַגּבֵ ַכָמה ִמיֵני ִנגון. ּ ְּלֶמֱהִוי ְמַנְגִנין ֵליה ּבְ ּּ ּ ֲעבֹוָדָתן. ּ יָרם וְלִזְמָרם, ְּדֹכֲהִנים ּבַ ּוְלִוִיים ְלׁשִ ּּ ,

ָרֵאל ִל ֲעבֹוָדָתם. ְנִויֶהםְוִיׂשְ ָמה ִפקוִדין, ּכֲֹהִנים ּבַ ְּדִאית ַתָמן ּכַ ּּ ּ ּ.  

ִּפּקוָדא ַחד ָחה, ּ ֶמן ַהִמׁשְ ִמְקָדׁש', ב. ַּלֲעׂשֹות ׁשֶ ְּלִוִיים ׁשֹוְמִרין ּבַ ָרֵאל ִליָרא ִמן ַהִמְקָדׁש' ג. ּ ִּיׂשְ ', ד. ּ
ֵבית ַהִמְקָדׁש ֲּעבֹוַדת ַהְלִוִיים ּבְ ּ ּ ִמְקָדׁש', ו. ּ ְקֹטֶרת ַפֲעַמִיםְלַהְקִטיר', ה. ּ ֲחצֹוְצרֹות ּבַ ּּכֲֹהִנים תֹוְקִעים ּבַ ּ ּ ּ .

ִמְקָדׁש', ז ְּלַקֵדׁש ְזַרע ַאֲהֹרן ּבַ ִמְקָדׁש', ח. ּ הוָנה ּבַ ְגֵדי ּכְ ִּלְלּבֹוׁש ּבִ ַלֲעבֹוד , ְּרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים', ט. ּ
ִמְקָדׁש   .ּּבַ

ִמְקָדׁשִלְהיֹות ַהּכֲֹהִנים עֹוׂשִ', י נֹות ּבַ ין, א''י. ּים ָקְרּבָ ִּלְפדֹות ְפסוֵלי ַהמוְקָדׁשִ ּ ּ ן ַהיֹוֶלֶדת , ב''י. ּּ ָּקְרּבָ
ִמיִני יֹום ַהׁשְ ִמְקָדׁש, ג''י. ּּבַ נֹות ּבַ ָפָטה, ד''י. ִּלְמלֹוַח ָקְרּבָ ִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות ָהעֹוָלה ּכְ ַלֲעׂשֹות ַהַחָטאת , ו''ט. ּ

ָפטֹו ִמׁשְ ַפט ַלּכֲֹהִניםֲאִכ, ז''ט. ּּכְ ִמׁשְ ים ּכַ ָיֵרי ְמָנחֹות, ז''י. ּיַלת ֳקָדׁשִ ַלֲעׂשֹות ְמָנחֹות , י''ח. ֲּאִכיַלת ׁשְ
ִמְצָווָתן נֹות ְלֵבית ַהִמְקָדׁש, ט''י. ּּכְ ְּלָהִביא ָקְרּבָ ְּלָהִביא ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ְלֵבית ַהִמְקָדׁש', כ. ּ ּ.  

ים ְת, א''כ נֹות ֳקָדׁשִ ּמורֹות וְוָלדֹותְּלָהִביא ָקְרּבָ ִהְלָכָתן, ב''כ. ּ ֵני ְתִמיִדין ּכְ , ג''כ. ְּלַהְקִריב ׁשְ
ַח ְּלַהְדִליק ֵאׁש ָתִמיד ַעל ַהִמְזּבֵ ּ.  

ן, ד''כ ַּלֲעׂשֹות ְתרוַמת ַהֶדׁשֶ ּ ָכל יֹום, ו''כ. ְּלַהְדִליק ֵנרֹות ַהְמנֹוָרה, ה''כ. ּ , ז''כ. ְלַהְקִריב ִמְנָחה ּבְ
תְּלַהְקִריב מוַסף ּבְ ּבָ ְּלַהְסִדיר ֶלֶחם וְלבֹוָנה, ח''כ. ׁשַ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ט''כ. ּ ן מוַסף ּבְ ', ל. ְּלַהְקִריב ָקְרּבָ

ז ֶבׂש ְלעֹוָלה, א''ל. ְּיֵמי ַהֶפַסח' ְלַהְקִריב ּבְ יֹום ָהעֹוֶמר ּכֶ היינו (.  ָהעֹוֶמר)קרבן(ְלַהְקִריב , ב''ל. ְלַהְקִריב ּבְ

בועֹותְלַהְקִריב , ג'' ל)ספירת העומר ׁשָ ן מוָסף ּבְ ָּקְרּבָ בועֹות, ד''ל. ּ ׁשָ ֵתי ַהֶלֶחם ּבְ ְּלַהְקִריב ׁשְ ּ , ה''ל. ּ
ָנה ֹראׁש ַהׁשָ ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ פוִרים, ו''ל. ּ יֹום ַהּכִ ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ ז, ז''ל. ּּ . ְיֵמי ֶהָחג' ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ

  ְּלַהְקִריב מוָסף, ח''ל



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

ִמיִני ֲעֶצ ׁשְ ֵאׁש, ל''ט. ֶרתּּבִ רֹוף ֶאת ַהנֹוָתר ּבָ ִנְטָמאו', מ. ִלׂשְ ים ׁשֶ רֹוף ֳקָדׁשִ ַלֲעבֹוד ּכֵֹהן , א''מ. ִּלׂשְ
פוִרים יֹום ַהּכִ ָּגדֹול ּבְ ּ ּ.  

ֶהְקֵדׁש ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש, ב''מ ַּהמֹוֵעל ּבַ ן ַחָטאת)א להביא החוטא קרבן חטאת על חטאו''ס(, ג''מ. ּ .  ָקְרּבָ
ם ָת, ד''מ ם ַוַדאי, ה''מ. ּלוי ַעל ְסֵפקֹוָּאׁשָ ן ָאׁשָ ַּעל ַהָידוַע, ָּקְרּבָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ו''מ. ּ ן , ז''מ. ָּקְרּבָ ָקְרּבָ

ָטעו ַּסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ׁשֶ ִיָטֵהר, ח''מ. ּּ ִתָטֵהר, ט''מ. ְּלַהְקִריב ַהָזב ַאַחר ׁשֶ ן ָזָבה ַאַחר ׁשֶ ן ', נ. ָּקְרּבָ ָקְרּבָ
ן ְמצֹוָרִעים, א''נ. יֹוְלדֹות ָאר ִפקוִדין, ָּקְרּבָ ִּמַתָמן ְוֵאיָלך ׁשְ ּ ּ ְּ.  

  ב''ט ע'' קדף
אֹוָמָאה ָעַלְייכו, ָּמאֵרי ְמִתיְבָתאן י, ּּבְ ָּלא ַתְעדו ִמּנִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ַּעד ְדַאְתִקין ָקְרּבְ ּ ְּ ּ .

ן ַלְיָי ִכיְנָתא ִאיִהי ָקְרּבָ ִּדׁשְ ָכל ֵאֶבר ְוֵא', ּ אּבְ ִלים, ֶּבר ְדַמְלּכָ ִחּבוָרא ׁשְ א, ּּבְ ְדַכר ְונוְקּבָ ָכל ֵאָבִרים. ּּבִ , ּבְ
ְּדִאיּנון א: ּ ֵריׁשָ הֹון ּבְ ַעְייִנין, ִמּנְ י אוְדִנין) ב''ט ע''דף ק(ּאוְדִנין . ַעְייִנין ּבְ חֹוָטָמא. ְּלַגּבֵ ַּאְנִפין . חֹוָטָמא ּבְ
ַאְנִפין פוָמא. ּּבְ ּפוָמא ּבְ ּ גֹון . ּ ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו)מלכים ב ד(ּכְ ּ ַוָיׂשֶ ּ ּוְבָדא ֲהָוה ְמַחֶיה ַהֶיֶלד. ּ ּ ּ .

א גוָפא, ִּעם ְיִדין ְדַמְטרֹוִניָתא, ְּוָהִכי ְיִדין ְדַמְלּכָ ּגוָפא ּבְ ּ ָכל ֵאָבִרים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ִלים. ּ ָנא ׁשְ   .ָקְרּבְ

ָלא ִאְתָתא ר ָנׁש ּבְ ְּדּבַ ַּפְלגו , ּ ּגוָפא ִאיהוּ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּ ִכיְנָתא ָלא ׁשַ ּוׁשְ ִריך )א כד''ס(ָהִכי . ּּ א ּבְ ְ קוְדׁשָ ּ
ִכיְנָתא, ּהוא ָנא ִעם ׁשְ ָקְרּבְ ָּלאו ִאיהו ּבְ ָרֵאל, ּ ָכל ִיׂשְ י ִמדֹות, ּבְ ְּדִאיּנון ַאְנׁשֵ ּ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ִדיָלה, ּ ּ ּ ּ .

ְרָיא ַתָמן ִּעַלת ָהִעלֹות ָלא ׁשַ ּ ּ ִריך הוא ַחד,ּ א ּבְ ּ וְכִאלו ָלא ֲהָוה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִכיְנֵתיה, ּ ַתר ְדָלאו ִאיהו ִעם ׁשְ ּּבָ ּ ּּ .
ְעָלה ִכיְנָתא ְמַרֲחָקא ִמן ּבַ ּוְבחוָצה ָלָאֶרץ ִדׁשְ ּ ּ ּּ חוָצה ָלָאֶרץ, ּ ל ַהָדר ּבְ ִּאְתַמר ּכָ ּּ ֵאין לֹו , ּ ִמי ׁשֶ ּדֹוֶמה ּכְ

ִגין ְדֵלית ַתָמן . ֱּאלֹוַה ּּבְ ּ חוָצה ָלָאֶרץּ ִנין ּבְ ָּקְרּבְ ִכיְנֵתיה. ּ ִריך הוא ִמְתָקֵרב ִעם ׁשְ א ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
יה ַהאי ְקָרא ִּאְתַקָיים ּבֵ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(, ּ מֹו ֶאָחד' ּ ּבַ ְרָיא ָעַלְייהו. ֶּאָחד וׁשְ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ׁשַ ּ ּ.  

ַּאף ַעל ַגב ְדָתִקינ ִניןּ ֲאַתר ְדָקְרּבְ ּו ֲאָבָהן ְצלֹוִתין ּבַ ָמִתין . ּּ ין ְורוִחין ְוִנׁשְ ַּהאי ִאיהו ְלָקְרָבא ַנְפׁשִ ּ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְכִלִיים ְלקוְדׁשָ ְּדִאיּנון ׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ְטָרא ְדכוְרְסָיין וַמְלָאִכין. ּ י גוָפא ֲאָבל ִמּסִ ֵאָבִרין ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,

ּון גוִפין ְוֵאָבִריןְּדִאיּנ א וִמַמְטרֹוִניָתא, ּּ ִּדְלַבר ִמַמְלּכָ ָנא, ּּ ֵּלית ַתָמן ָקְרּבְ כוְרְסָייא. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבְ ּ ּ ּּ ,
ס ָיה)שמות יז( י ָיד ַעל ּכֵ ּ ַויאֶמר ּכִ בֹוד )ירמיה יז( )ה''ו חסר משם הוי''א ה''נ( )'חסר מכס א, כס(. ּ א ּכָ ּסֵ  ּכִ

נוָמרֹום ֵמִרא ּׁשֹון ְמקֹום ִמְקָדׁשֵ ֵפרוָדא ִמן גוָפא. ּ ְּוֵאָבִרין ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאיּנון ְלַבר, ִּאיהו ְלגֹו. ּּ
ּ ֶהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ישעיה לג( ּּ ּ ּחוָצה ַוַדאי, ּ ּּ.  

ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך א, ּ ְּלַקֵיים ְצלֹוָתא, ְּלַאְחְזָרא ָלן ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ְדאֹוְקמוָה ַקְדָמֵאיּ ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך , ּ ּ ּ
ה ְלָפֶניך ֶאת ' ְיָי ם ַנֲעׂשֶ ְגבוֵלנו ְוׁשָ ְמָחה ְלַאְרֵצנו ְוִתָטֵענו ּבִ ַתֲעֵלנו ְבׂשִ ֶָאֹלֵקינו ִואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִסְדָרן נֹות חֹובֹוֵתינו ְתִמיִדין ּכְ ָּקְרּבָ ִסדוָרא ִד, ּ ל ַחד ּבְ ּּכָ ּ ִהְלָכָתן, ּיֵליהּ ּומוָסִפין ּכְ ִּדְכָען ְלַבר ֵמַאְרָעא . ּ
ָרֵאל ִנין, ְּדִיׂשְ ֵּלית ַתָמן ָקְרּבְ גוִפין ִדְבִריָאה, ּ ּּכְ ִכיְנֵתיה, ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְטָרא ַדֲאִצילות , ְ ִּמּסִ ּּ

ִּדיֵליה ֵּלית ַתָמן ִפרוָדא ְוַאְפָרׁשוָתא, ּ ּ ּ ּ ִכי. ּ ְּנָתא ִאיִהי ִיחוֵדיהִּדׁשְ ּ ּוִבְרָכֵתיה, ּ ֵתיה, ּ ּוְקדוׁשָ ּ ְוָלא ִאְתְקִריַאת . ּ
כוְרַסָיין, ּגוָפא מו ּבְ ד ִאְתַגׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּוַמְלָאִכין ִדְבִריָאה, ּ ָפָלה, ּ גוָפא ׁשְ א ּבְ ׁשָ ָמָתא ְדִאְתַלּבְ ִנׁשְ ּּכְ ּוְבִגין . ּ

ִכיְנָתא ִאיִהי ְלַבר ֵמֵהיָכָל, ָּדא ד ׁשְ אּּכַ ּא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּוְלַבר ִמּכוְרְסָיין ִדיָלה, ּ ּ ּ ִאלו ָלא ֲהָוה ַחד , ּ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ
ִּעֵמיה ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ א ֶעְליֹון ְדִאיהו גוָפא ְלקוְדׁשָ ְטָרא ְדִכּסֵ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ יה, ּ ּוַמְלָאִכין ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּ ֵאָבִרין ְדַתְלָיין , ּּ ּּכְ ּ
ִּמן גוָפא ּיּנון ְדכוִריןְּדִא, ּ ּ ָמִתין ְדִאְתְגָזרו ִמֵניה ְדכוִרין. ּ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ א ִתְנָייָנא. ּּ ּסֵ ִכיְנָתא, ּּכִ ּגוָפא ִדׁשְ ּּ ְוָכל , ּ

יה ָמִתין ְדַתְלָיין ִמּנֵ ִּנׁשְ ּוַמְלָאִכין ְדַתְלָיין ֵמַההוא ּכוְרְסָייא. ּנוְקִבין, ּּ ּ ּ קוְד. ּנוְקִבין, ּּ ּוָקִריבו ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ א ּ ׁשָ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּּ ְ.  

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָּהִכי ִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ י ּכוְרְסָייא וַמְלָאִכין, ְ ָמִתין ְלַגּבֵ ִנׁשְ ַּאף ַעל ַגב ְדִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ך ִעַלת ָהִעלֹות ָּהִכי ִאיּנון ְלַגּבָ ּ ְ גוָפא, ּ ְּדַאְנְת הוא ִדְמַייֵחד לֹון, ּּכְ ּ ְוְבִגין ָדא ֱאמוָנה ִדיָלך , ּ וְמָקֵרב לֹון,ּּ ּ ּ ּ ּ

הֹון ְמָתא, ּבְ ְְוַאְנְת ֵלית ֲעָלך ִנׁשְ ה, ּ גוָפא ְלַגּבָ ְּדֶתֱהִוי ַאְנְת ּכְ ּ מֹות, ּּ ָמה ַלְנׁשָ ְּדַאְנְת הוא ְנׁשָ ָמה , ּּ ְוֵלית ְנׁשָ
ַּאְנְת ְלַבר ִמּכָֹלא, ְְוָלא ֱאָלָהא ֲעָלך, ְֲעָלך ּוְלָגאו ִמּכָֹל, ּ ּוְלֵעיָלא ִמּכָֹלא, ּוְלָכל ִסְטָרא, אּ ּ ּוְלַתָתא , ּ ּ

ֵּעיָלא ְוַתָתא, ְוֵלית ֱאָלָהא ָאֳחָרא. ִּמּכָֹלא ר ְסִפיָרן, ּוִמּכֹל ִסְטָרא, ּ ּוִמְלגֹו ְדֶעׂשֶ הֹון ּכָֹלא, ּ ְּדִמּנְ ּוְבהֹון , ּ
ָכל ְסִפיָרה ּּכָֹלא ַתְלָיא ְוַאְנְת ּבְ ּ ה, ּ ה ְוָרְחּבָ ָאְרּכָ ּ ֵעיָלא ְוַתָתא,ּּבְ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ּוֵבין ּכָ ּוְבעֹוִבי ְדָכל , ּ ּ

  .ְּסִפיָרה וְסִפיָרה

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַאְנְת הוא ִדְמָקֵרב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ּוְבָכל ַעְנִפין ִדְנהֹוִרין , ּּבְ ּ
הֹון ְּדַתְלָיין ִמּנְ ָגְרִמין, ּ ר, ְועֹור,  ְוִגיִדין,ּכְ ְּדַתְלָיין ִמן גוָפא, ּוָבׂשָ ּּ ְּוַאְנְת ֵלית ָלך גוָפא. ּ ּ , ְוָלא ֵאָבִרים, ְּ

א ְּוֵלית ָלך נוְקּבָ ִני. ָ ָלא ׁשֵ ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך. ֶּאָלא ֶאָחד ּבְ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִכיְנָתא ְלַגּבֵ ְִדְתָקֵרב ַאְנְת ׁשְ ּ ּּ ּ
ָכל ַדְרִג, ּהוא ּּבְ ּין ְדִאיּנון ֲאִצילות ִדיָלהּ ּ ּ ּ ָמִתין ְדַבֲעֵלי ִמדֹות, ּּ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ָרֵאל. ּ יֵאי ִיׂשְ . ֲחָכִמים. ְנׂשִ

י ֱאֶמת. ִּגּבֹוִרים. ֲחִסיִדים. ְנבֹוִנים ַּצִדיִקים. ְנִביִאים. ַאְנׁשֵ ְלהו ַדֲאִצילות. ְמָלִכים. ּ ּּכֻ ּ ּּ ְּדִאית ָאֳחָרִנין . ּ
  .ִּדְבִריָאה

ןִּד ִכיְנָתא ִאיִהי ָקְרּבָ ָחה, ּׁשְ ֶמן ַהִמׁשְ ֶמן ַלָמאֹור. ּׁשֶ גֹון , ִּמיִמיָנא ׁשֶ ּ ֶאת ַהָמאֹור ַהָגדֹול)בראשית א(ּכְ ּ .
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ַחת ֹקֶדׁש ִאיהו ִמּסִ ֶמן ִמׁשְ ּׁשֶ ָת ֶאת ַהְלִוִים, ּ ה ְוִקַדׁשְ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ּ ּּ ּ ִתית. ּ ֶמן ּכָ ִאיִהי , ׁשֶ

ְּטָרא ְדַצִדיקִמּסִ ין ֵמֵאָבִרין ְדִאיּנון ֵזיִתים, ּּ ִתיׁשִ ִתיׁש ּכְ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ י ְפִתיָלה, ּ ָחא ְלַגּבִ ְּפִתיָלה . ְּלַאֲחָתא ִמׁשְ
ּוְגבוָרה ִמַתָמן ִאיִהי ִיְרָאה. ֵּתְכָלא ּ ּ ּוְלִוִים ׁשֹוְמִרין ַהִמְקָדׁש, ּ ּּ ּ.  

ּוִמַתָמן ִפּקוָדא ִליָרא ִמן ַהִמְקָד ּ ּּ ּ ּ כ, ׁשּ ִמְקָדׁש ּבְ ְּוִאיהו ִמְצַות ֲעבֹוַדת ַהְלִוִים ּבַ ּּ ּ ָמרֹות ְלִוִים ִדְבהֹון ''ּ ּד ִמׁשְ ּ
יָרה וְבִזְמָרה ֲהוֹו ְמַזְמִרין ֳקָדָמך ׁשִ ְְלִוִים ּבְ ּ ּ הֹון ַלְיָי, ּ יָרה ְוִזְמָרה ּבְ ִכיְנָתא ְדִאיִהי ׁשִ ְּלַסְלָקא ׁשְ ּ ד ִעם ''כ. 'ּ

יָרה ְוִזְמָרה כ ָבן ְידֹוָ, ו''ׁשִ חוׁשְ ִריך הוא. ד''ּּכְ א ּבְ ַּוֲאַבְתֵריה ִפּקוָדא ִאיִהי ִמְצַות ְקֹטֶרת ָתִמיד ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ,
ָנא ָקְרּבְ   .ּוְקֹטֶרת ּכְ

  א''י ע'' קדף
יט ֶאת ָהעֹוָלה ְוִנַתח אֹוָתה ִלְנָתֶחיָה ְּוִהְפׁשִ ִלין ּכָ. ּ ְּוֵאמוִרין וְפָדִרין ְדִאיּנון ִמְתַאּכְ ּ ּ י ''דף ק(, ּל ַהַלְיָלהּ

יה) א''ע ָפָרה ְדֵאָבִרין ְדגוָפא ִדיֵליה ְוַנְפׁשֵ ִּאיּנון ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ם, ּּ ֵגיִהּנָ ְּדָלא ִיתֹוְקדון ּבְ יָדא , ּּ רון ּבִ ְּוָלא ִיְתַמּסְ
ְּדַמְלָאך ַהָמְות ְ ִיֶצר ָהָרע, ּ ר ָנׁש ָחב ּבְ ּוְבִגין ְדּבַ ּ ְּדִאיהו ְצפֹוִני, ּ ּ ִחיָט, ּ ָזָבא ֵליה ֵמַההוא ָהִכי ׁשְ ָצפֹון ְלׁשֵ ּתֹו ּבַ ּ ּ

  .ְּצפֹוִני

ִנין הו ַקל ָוחֹוֶמר ִמְנִביִאים, ּוְבָקְרּבְ ם ְיהֹוָ, ּטֹול ּבְ ְּדַאף ַעל ַגב ְדתֹוָרה ִאיִהי ׁשֵ ּוְנבוָאה ְדִאְתַמר , ה''ּּ ּ ּ ּ
ה  ְּתִניֶחנו' ּ רוַח ְיָי)ישעיה סג(ּּבָ ל ָדא. ּ ל ָמאֵרי ת, ִּעם ּכָ ִקיִליןָּלאו ּכָ ִקיִלין, ֹוָרה ׁשְ ל ְנִביִאים ׁשְ , ְוָלאו ּכָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

א, ְּדִאית ְנִביִאים ין ְדַמְלּכָ ְלבוׁשִ ִּדְנבוָאה ִדְלהֹון ּבִ ּ ּ ּ ַעל ֶפה, ּ ְּוָהִכי הוא אֹוַרְייָתא ְדּבְ ָמה ָמאֵרי ְסֵפקֹות , ּ ּכַ
ּוֵפרוִקין א, ּ א ְדַמְלּכָ ְלבוׁשָ ּּבִ ּ.  

ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדַסְלִקין ַיִת ּ א, ירּ ֵאָבִרים ְדגוָפא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ הֹון ָוֶאְרֶאה, ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ַמְרֶאה, ְוָרִאיִתי, ּ , ּבַ
ַעְייִנין ְמֲעך ָיֵראִתי'  ְיָי)חבקוק ג(. ּבְ ַמְעִתי ׁשִ ָׁשָ ִמיָעה, ּ ׁשְ לוֵתיה וְנִביאוֵתיה ְמַעְייִנין. ּבִ ְּיֶחְזֵקאל ִאְסַתּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֲּחַבּקוק ֵמאוְדִנין ּבִ ּ ִמיָעהּ ּוְבִגין ָדא. ׁשְ ְרִאָייה, ּ ָבה ּבִ ל ִאֵלין ַמְראֹות ְדֶמְרּכָ ְּיֶחְזֵקאל ָחָזא ּכָ ֶכל, ּ ֵעין ַהׂשֵ . ּּבְ
ִמיָעה, ֲּחַבּקוק ׁשְ פוָמא. ּבִ ְּוִאית ְנִביָאה ִדְנבוָאֵתיה ּבְ ּ ּ ּ ַוִיַגע ַעל ִפי)ישעיה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ְּנבוָאה . ּ

ּ ַוָתֹבא ִבי ָהרוַח)יחזקאל ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְדחֹוָטָמאָאֳחָרא ֵמֵריָחא ַיד. ּ ְּוִאית ִדְנבוָאֵתיה ּבְ ּ ֲהָדא , ּ
ִביִאים ֲאַדֶמה)הושע יב(, ּהוא ִדְכִתיב ּ וְבַיד ַהּנְ ַחִיי ַהֶמֶלך. ּ ְְוַאֲחָרִנין ִלְפִנים ּבְ ּ   .ְוָאֳחָרִנין ִלְפַני ִלְפִנים, ּ

אֹוַרְייָת ִטי, אְוָהִכי ּבְ ּת ְדִסְתֵרי תֹוָרה''סֹודֹו, ת''ְּדָרׁשֹו, ת''ְרָאיֹו, ם''ְּפׁשָ ּוְלֵעיָלא ִסְתֵרי ְסָתִרים ַלה, ּ ּ '
ְלהו ַלְיהֹוָ ִנין ּכֻ ִנין ַאף ַעל ַגב ְדָקְרּבָ ָקְרּבָ ָּהִכי ּבְ ּּ ִּאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ה''ּ יְרָיין ִדיֵליה, ּ ִנין ְלַמׁשִ ּוָפִליג ָקְרּבָ ּ ּ .

הֹו ָלִביםִמּנְ ִנין ְפסוִלין, ּן ָפִליג ַלּכְ ִּאינון ָקְרּבָ ֶלב''ְּדָיִהיב ְלהֹון ְלָסָמֵא, ּּ ְרָייֵתיה, ל ּכֶ ּוְלַמׁשִ ּוְבִגין ָדא ֲהָוה . ּּ ּ
א ָּנִחית ִדיוְקָנא ְדַכְלּבָ ּ ִדים. ּּ הֹון ְלׁשֵ ְבִעיָרן, ּוִמּנְ הֹון ּכִ ֵרת, ְּדִאית ּבְ ַמְלָאֵכי ַהׁשָ הֹון ּכְ ּוִמּנְ ְבֵני , ּ הֹון ּכִ ּוִמּנְ

א ִדים. ָנׁשָ ׁשֵ ְּלִאיּנון ְדעֹוָבֵדהֹון ּכַ ּ ִדים, ּ ֵנהֹון ַלׁשֵ   .ָּפִליג ָקְרּבָ

ַמְלָאִכין ִּאֵלין ְדעֹוָבֵדיהֹון ּכְ ִנין ִדְלהֹון ְלַמְלָאִכים, ּ ָּפִליג ָקְרּבָ  ֶאת )במדבר כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
י ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ִנין ִדְלהֹוןְּדִאי. ָּקְרּבָ ּּנון ָקְרּבָ ְבִעיָרן, ּ ִנין ִדְבִעיָרן. ָּלאו ַתְלָיין ּבִ ְּדָקְרּבָ ִּאיּנון ְדַעֵמי , ּ ּ ּ

ִנין . ָהָאֶרץ א)דמלאכין(ִּאיּנון ָקְרּבְ ִנין ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְּצלֹוִתין ְועֹוָבִדין ָטִבין, ּ ִדְבֵני ָנׁשָ ָמאֵרי , ָּקְרּבָ
ְּוִסְתִרין ְגִניִזין ִדְבהֹון, ּי ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתאִּאֵלין ָמאֵר, ִּמדֹות ַגְרֵמיה, ּ ִריך הוא ָנִחית הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ִנין ִדְלהֹון ָלא ָקְרּבָ ְּדִאיִהי תֹוַרת ה, ְּלַקּבְ א, ְּתִמיָמה' ּ ִכיְנָתא ַקִדיׁשָ ּׁשְ   .ִּמדֹות' ֵמי, ּ

ָנן ִּאיּנון ִמִלין , ְּוַתְלִמיֵדי ְדַרּבָ ָיֵרי ְמָנחֹותּ ֲאִכיַלת ׁשְ ִרין ָעַלְייהו, ִּדְלהֹון ּכַ ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִמְתַגּבְ ּּ ,
ֲאִכיַלת ְמָנחֹות ַעְצָמן ְּדאֹוַרְייָתא ִדְלהֹון ּכַ ּ ָיֵרי ְמָנחֹות, ּ ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדאֹוַרְייָתא ִדְלהֹון ֲאִכיַלת . ְוָלא ׁשְ ּ

ים ָמה ִמ, ֳקָדׁשִ אַּמֲאָכִלים ִמּכַ ִנין. יִנין ְלַמְלּכָ ְּוָכל ְמָנחֹות ְדַמֲאָכִלין ְדָקְרּבָ ִריך הוא , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ְּ

ֵביָתא ִדיֵליה ְלהו ּבְ ְּלָקְרָבא ֵליה ּכֻ ּ ּ ִכיְנָתא, ּּ ְּדִאיִהי ׁשְ ֵבית . ּ נֹות ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ִפּקוָדא ְלָקְרָבא ָקְרּבָ ּּ
ִחיָרה ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִמְתַהֵלל ְוגֹו ּכִ)ירמיה ט(ְּלַקֵיים , ַהּבְ ּי ִאם ּבְ ּּ'.  

ָמה דֹורֹוֵני ְלֵחי ֵליה ּכַ סֹוי ְוׁשוְלָטֵני ַמְלכוָתא ׁשַ א ַדֲהוֹו ַעְבדֹוי ַוֲאַפְרּכְ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ ַּמאן ְדָבֵעי , ָאַמר, ּ
ַלח ִלי דֹורֹוָנא ַיָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ְּלִמׁשְ ַלח ֶאָלא ּבְ ָּלא ִיׁשְ ּ ה ְּלַקֵיים, ּ ָלה)תהלים קג(ּ ּבָ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ּ .

ן ַלה ִכיְנָתא ָקְרּבָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּ ם ַלה', עֹוָלה ַלה', ּ ן ִנדֹות ְויֹוְלדֹות ', ָאׁשָ ַּוֲאִפילו ָקְרּבָ ּ ּ
ּוְמצֹוָרִעים ְוָזִבים ְוָזבֹות ְּכָֹלא ָצִריך ְלָקְרָבא ַלְיָי, ּ ּ ִכיְנֵתיה', ּ ּוׁשְ ּוְלָבַתר ִאיִהי ְפִליַגת ְלֹכָלא ֲהָדא הוא , ּּ ּּ

ּ ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה)משלי לא(, ִדְכִתיב ּ ַּוֲאִפילו ְמזֹוָנא ְדֵחיָוון, ּ ּ עֹוִרים , ּ ן ׂשְ גֹון ָקְרּבָ ּכְ
ִעיָרן א, ַמֲאָכל ּבְ ָפחֹות ְדֵבי ַמְלּכָ ּוַמֲאַכל ֲעָבִדים וׁשְ ּ ַּוֲאִפילו, ּ ּ ְדַכְלֵבי וְדֲחָמֵרי וְגַמֵליּ ּ ּ ה , ּ ְּלַקֵיים ּבָ ּ

ָלה ֹכל ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבְ ּוְמָנָלן ְדַעל ְיָדָהא ָפִליג ּכָֹלא. ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה, ּ ּּ ּ ּ.  

ן י ִריך הוא ּבֶ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ן י' ו, ה''ְּ ִליל יה, ה''ּבֶ ִלימו ִדיֵליה ה. ו''ּכָ ּוׁשְ ּ ּ . ד''ִאיִהי עֹוָלה ַלְידֹוָ', ּ
ן ַלְידֹוָ ָלִמים ַלְיָי. ד''ָקְרּבָ ְּקִריבו ִדיֵליה. 'ׁשְ ּ ִלימו ִדיֵליה, ּ ּׁשְ ּ ִלים יה, ּ ְּדֵביה ַאׁשְ   .ד''ְלֶמֱהִוי ְידֹוָ, ו''ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

יה ְּוֹכָלא ִאְתַהָדר ּבֵ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ְלִתי ַלְידֹוָ, ֳחָרם זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָי)שמות כב(ּ ְּדָלא ָיִהיב , ּד ְלַבדֹו''ּּבִ
ָנא ָקְרּבַ ּׁשוְלָטנוָתא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ְּדָכל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ָעְלָמא ְדֵפרוָדא ִאיּנון, ּ ּ ּ ְוֵלית לֹון ְקִריָבא , ּ

ֵמיה, ְּוִיחוָדא ִריך הוא ַאְפִריׁש לֹון ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ גֹון ְדַא, ְ ך ֵמאֹורּּכְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְְפִריׁש ֹחׁשֶ
ך)בראשית א( ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ִריך הוא ַמה ְדַאְפִריׁש. ּ א ּבְ ּוַמאן ְדָקִריב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ַמאן ְדָקִריב ְמָסֲאבו ְדִנָדה ְלַבְעָלה ּּכְ ּ ּ ּ ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב  ְוֶאל)ויקרא יח(ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא , ּ ה ּבְ ּ ִאׁשָ ּּ ּ ּ
ְּלַגלֹות ֶעְרָוָתה ּ.  

  ב''י ע'' קדף
ִקיִלין ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵּקירוב, ְּוַהאי ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן ָּעַלְייהו , ְּדָכל ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ְּדָכל ֶעְרָיין ׁשְ

ּ ֵמֵאֶלה ִנְפְרדו ִאִיי ַהגֹו)בראשית י(, ִּאְתַמר ּ ּ ַאְרצֹוָתםּ גֹוֵיֶהם. ִּים ּבְ ַאְרצֹוָתם ּבְ ּוְכִתיב ִלְלׁשֹונֹוָתם ּבְ ּוְכִתיב . ּ
ַלל ְיָי ם ּבָ י ׁשָ ם ֱהִפיָצם ְידֹוָ' ּכִ ל ָהָאֶרץ וִמׁשָ ַפת ּכָ ּׂשְ ּ ָנא ְלִסְטִרין ָאֳחָרִנין. ד''ּ ְּוָכל ַמאן ְדָקִריב ׁשום ָקְרּבָ ּ ,

ִריך הוא ַאְפִריׁש ֵליה  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵמיהְּ ִּמׁשְ ֵמיה, ּ ׁשְ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ַחר לֹון . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָאר אוִמין ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ַחר ה)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלִיׂשְ ָ וְבך ּבָ ְייהו ְלחוָלֵקיה. 'ּ ּוָפִליג לֹון ִמּנַ ּ ּ ּ ,
י )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   .ַּעמֹו' ֵחֶלק ְיָי) ב''י ע''דף ק( ּכִ

ֵמיה ּוְבִגין ָדא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ִמׁשְ ּ ִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר דֹר)שמות ג(. ּּ ּ ֶזה ׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה , ּ ּ
ִמי''י ָכל ִמְצָוה וִמְצָוה. ח''רמ, ה ִעם ִזְכִרי''ו. ה''שס, ה ִעם ׁשְ ּּבְ ָרֵאל ּבִ, ּּ יר לֹון ְלִיׂשְ ֵמיהָקׁשִ ְלֶמֱהִוי , ּׁשְ

ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדְלהֹון ּחוַלק ַעְדֵביה ְוַאֲחָסְנֵתיה, ּּכָ ּ ּוְבִגין ָדא זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ְוגֹו. ּּ ּ'.  

ְתָפא ַלְיָי ָרֵאל ְלׁשַ ְּצִריִכין ִיׂשְ ֲהִליָכה ִדְלהֹון', ּ ָהִקיץ ִדְלהֹון, ּּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ּ  )משלי ו(, ּ
יֶחךּבְ מֹור ָעֶליך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ך ִתׁשְ ְכּבְ ׁשָ ִָהְתַהֶלְכך ַתְנֶחה אֹוָתך ּבְ ָ ָ ְ ָּ ּ ּ ְתַטח . ּ ָּקם ַההוא ַתְלִמיָדא ְוִאׁשְ ּ ּ

ַּקֵמיה ָאה ִאיהו חוָלֵקיה, ּ ְּוָאַמר ַזּכָ ּ ַמע ִמִלין ִאֵלין, ּ ְּדַמאן ְדָזֵכי ְלִמׁשְ ּ ּ ם ְיָי, ּ ְלהו ׁשֵ ּּכֻ ָכל ִסְט' ּ ְוָלא , ָראּבְ
ָכל ִסְטרֹוי יה ְלַבר ּבְ   )'א פקודא להקריב וכו''ט ע''כ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ָּנִפיק ִמּנֵ

י ְיהוָדה ָפַתח', ּ ְוִכי ֹתאְמרו ַמה ֹנאַכל ְוגֹו)ויקרא כה( ִּרּבִ ְיָי)תהלים לז(, ּ ַטח ּבַ ה '  ּבְ ַוֲעׂשֵ
ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה ּטֹוב ׁשְ ר ָנ. ּ ָמאֵריהְלעֹוָלם ּבַ יה , ּׁש ְיֵהא ָזִהיר ּבְ ק ִלּבֵ ִּויַדּבֵ

ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּּבִ ָמאֵריה, ּ ִלים ּבְ ִגין ִדיֱהִוי ׁשְ ּּבְ יה. ּ ִלים ּבֵ ְּדַכד ֶיֱהִוי ׁשְ ָלא ַיְכִלין , ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ א ֵליה ּכָ   .ְּלַאְבָאׁשָ

א ֲחֵזי ְיָי, ּתָ ַטח ּבַ ה טֹוב' ּבְ ה , ַוֲעׂשֵ ִניָנן. טֹובַמאי ַוֲעׂשֵ עֹוְבָדא , ֶּאָלא ָהִכי ּתַ ּבְ
א ְּוָהא אוְקמוָה. ִּיְתַער עֹוְבָדא ִדְלֵעיָלא, ִּדְלַתּתָ יֶתם אֹוָתם, ּ ְבָיכֹול, ַוֲעׂשִ ַּאּתון , ּכִ

ַעְבדון ְלהֹון א, ּּתַ ִגין ִדְבַההוא ַאְתֲערוָתא ִדְלכֹון ְדַאּתון ַעְבִדין ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתַער ְלֵעיָלא , ּ
ִתיב ה טֹוב ּכְ י )ישעיה ג(ִּדְכִתיב , ֶאָלא ַצִדיק, ְוֵאין טֹוב, ְּוַעל ָדא ַוֲעׂשֵ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ

יָון ְדַאּתון ַעְבִדין ַהאי. טֹוב ּּכֵ ּ ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה, וַדאי ַהאי טֹוב ִיְתַער, ּ ֵדין ׁשְ ּּכְ ּ ,
  .ְּוֹכָלא ַחד



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

ָכן ֶאֶרץ ָעְלָמאְּדָה. ֶּאֶרץ ִעָלָאה, ׁשְ ֲהָדה, ְא ֵלית ָלך ּבְ ֵרי ּבַ ְּדָיכֹול ְלִמׁשְ ַּעד ְדִיְתַער , ּ
ה יָון ְדִיְתַער ֵליה, ַּהאי טֹוב ְלַגּבָ ּּכֵ ְבָיכֹול הוא ֲעִביד ֵליה, ּ ּּכִ ָכן ֶאֶרץ, ּ ֵרי , ּוְכֵדין ׁשְ ׁשְ

ַגָווה ַהָדה, ֵּאיכול ֵאיָבה, ּּבְ ע ּבַ ְעׁשַ ּתַ ּוְרֵעה ֱאמוָנה. ִּאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָּדא , ּ ֶּאֶרץ ְוֹכָלא ַחד ּכְ
ֵלילֹות)תהלים צב(ָאֵמר  ּ ְוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ּוְרֵעה ֱאמוָנה. ּ ָכל ְרעוָתך, ּ ר ָלה ּבְ ְֲהִוי ָדּבַ ּ ּ ּ.  

ַער ָלֳקְבָלה ּתְ ה, ְּוִאי ָלא ּתִ ֲהָדה, ַּהאי טֹוב ִאְתְרַחק ִמּנָ ְקַרב ּבַ ְקַרב , ְּוָלא ּתִ ָלא ּתִ
ְּלגֹו ַאּתון נוָרא ָי אּ ֲהָדה, ִקיְדּתָ ְקַרב ּבַ ְדִחילו, ְּוִאי ּתִ ָמאן ְדָדִחיל ִמן מֹוָתא, ּּבִ ְּדָהא . ּּכְ
ֵדין נוָרא ָדִליק ּּכְ ְלהֹובֹוי, ּ ְּוֵכיָון ְדִאְתַער ָלֳקְבָלה ַהאי טֹוב. ְואֹוִקיד ָעְלָמא ְבׁשַ ֵדין, ּ , ּכְ

ַגָווה אֵרי ּבְ ּׁשָ ה ַאְנּתְ, ּ ְדַחל ִמּנָ ֵדין, ְּוָלא ּתִ ְ ְוִתְגַזר ֹאֶמר ְוָיָקם ָלך ְוַעל )איוב כב(, ּכְ

ה אֹור ְָדָרֶכיך ָנּגַ ּ.  
א ֲחֵזי ָכל יֹוָמא, ּתָ ֵרי ְלַהאי ִלְרעוְתהֹון ּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַמְדּבְ ּּבְ ֵני . ּ ַּמאן ִאיּנון ּבְ
ִּאיּנון ְדִמְתָעֵרי ַהאי טֹוב ָלֳקְבֵליה. ְּמֵהיְמנוָתא ּ ְּוָלא ָחס ַעל ִדיֵליה, ּ ּ ְוַיְדֵעי ְדָהא ,ּ

ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ַיִתיר א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּ . ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד)משלי יא(, ּכְ
ְרָכאן ָלֳקְבֵליה. ַמאי ַטֲעָמא ִגין ְדַהאי ִאְתַער ּבִ ּּבְ א, ּ ּתָ ן ַהאי ַהׁשְ א ִאי ֶאּתֵ , ְוָלא ֵייּמָ

יד ְלָמָחר ִלי ַדיֶּאָלא. ַמאי ַאְעּבִ ְרָכָאן ַעד ּבְ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ּבִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ִביִעית ְוגֹו, ּ ָנה ַהּשְׁ ּשָׁ ִתיב', ְּוִכי ּתֹאְמרו ַמה ּנֹאַכל ּבַ ְּוִצִויִתי ֶאת . ַמה ּכְ
בו ת ֶאת ַהּתְ ית ְוָעׂשָ ּשִׁ ָנה ַהּשִׁ ּשָׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ ִניםּּבִ ֹלׁש ַהּשָׁ ת. ָאה ִלׁשְ ָתה , ְוָעׂשָ ְוָעׂשְ

ֵעי ֵליה ת, ִּמּבָ ֶּאָלא ְלַאָפָקא ה. ַמאי ְוָעׂשָ ִמָטה ְוַנְייָחא', ּ ְּדִאית ָלה ׁשְ ּ ְוָלא ָעִביד , ּ
א ִתיב . ֲעִביְדּתָ י ְיָי)שמות טז(ּכְ י ֶלֶחם יֹוָמִים ְוגֹו' ְוגֹו' ּ ְראו ּכִ ּשִׁ יֹום ַהּשִׁ ', ּנֹוֵתן ָלֶכם ּבַ

ית ְוגֹו ּשִׁ ָנה ַהּשִׁ ּשָׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ ַגְווָנא ָדא ְוִצִויִתי ֶאת ּבִ ּּכְ ּ'.  

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

 ] בשנה262יום [סדר הלימוד ליום כו סיון 
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ַההוא טוָרא, ִּרּבִ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ְבֵרי , ּ ֵרי ּגַ חו ּתְ ּכָ ַּאׁשְ

ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, יַּדֲהוֹו ָאְזֵל ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ּ ְייכו, ְוָאַמר לֹון, ּ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ָּהבו ִלי , ּ
א ְדַנֲהָמא ְּמזֹוָנא ִפּתָ ָרא, ּ ַמְדּבְ ֵרין יֹוִמין ְדַתִעיָנא ּבְ . ְוָלא ֲאַכְלָנא ִמִדי, ְּדַהֵני ּתְ

ְבֵרי ֵרי ּגַ ִמיט ַחד ֵמִאיּנון ּתְ ּתְ ּזֹוֵניה ְדִאיהו ַאְייֵתי ְלאֹוְרָחאְּוַאִפיק ְמ, ִּאׁשְ ּ , ְּוָיִהיב ֵליה, ּ
ֵקי ֵליה ָּאַמר ֵליה ַחְבֵריה. ְּוָאִכיל ְוַאׁשְ ֲעִביד ִמן ְמזֹוָנא, ּ ְּדָהא ֲאָנא ִדיִדי , ַמה ּתַ ּ

ְוֶמה ֲעֵלי ִדיָדך, ָּאַמר ֵליה. ֲאַכְלָנא ּ ָנא, ֲאָנא ָאִזיל, ּ יה ַההוא ִמְסּכְ ּבֵ ָּיִתיב ּגַ ַעד , ּ
יהְּד ּבֵ ל ַמה ְדֲהָוה ּגַ ָּאַכל ּכָ ַאר, ּ ּתְ ְּוַההוא ָנֲהָמא ְדִאׁשְ   .ְּוָאַזל ֵליה, ָּיַהב ֵליה ְלאֹוְרָחא, ּ

  א''א ע'' קידף
י ִחָייא ִריך הוא ְדִמָלה ָדא ִיְתֲעִביד ַעל ְיָדן, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּּ ָאַמר . ְ

י יֹוֵסי ִדיְלָמא ִדיָנא ִא ִּרּבִ ר ָנׁשּ ַזר ַעל ַההוא ּבַ ָנא , ְּתּגְ ִריך הוא ְלַזּמְ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ַהאי ָזָבא ֵליה, ַּקּמֵ ִגין ְלׁשֵ אֹוְרָחא, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּּבְ ְבָרא ּבְ ָאַמר , ָּלָאה ַההוא ּגַ
ֵּליה ַחְבֵריה ן ָנֲהָמא ְל) א''א ע''דף קי(ְוָלא , ּ ּתֵ ֲּאֵמיָנא ָלך ְדָלא ּתִ י ִחָייא . ָאֳחָראְ ָּאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי ן ִניַהב ֵליה ְלֵמיַכל, ְלִרּבִ ּבָ יה . ָּהא ְמזֹוָנא ּגַ ְבֵעי ְלֵמיַפק ִמּנֵ י יֹוֵסי ּתִ ָּאַמר ִרּבִ ּ

ַקְפטוֵרי ְדָדא ִטְפָסא ְדמֹוָתא ִאְתֲאִחיד, ֵנִזיל ְוֶנחֵמי, ְּזכוָתא ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ ּ ּוָבָעא , ּ
ִרי א ּבְ ָנא ְזכוֵתיהּקוְדׁשָ ּך הוא ְלַזּמְ ּ ּ ְזֵביה, ְ ִגין ְלׁשֵ   .ּּבְ

ר ָנׁש, ַּאְדָהִכי חֹות ַחד ִאיָלָנא, ָּיִתיב ַההוא ּבַ יה, ְוָנִאים ּתְ ְּוַחְבֵריה ִאְתְרִחיק ִמּנֵ ּ ,
ֶדֶרך ָאֳחָרא ְְוָיִתיב ּבְ י ִחָייא. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ א ֵניִתיב ְוֶנחֵמי, ָּאַמר ִרּבִ ּתָ ְּדַוַד, ַהׁשְ א ּ ּאי קוְדׁשָ

ֵעי ְלִמְרָחׁש ֵליה ִניָסא ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ָּקמו ְואֹוִריכו, ְ ְלהֹוֵבי . ּ ׁשַ ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ִטיְפָסא ּבְ ּ
יה ּבֵ י ִחָייא. ָּקִאים ּגַ ר ָנׁש, ָּאַמר ִרּבִ א ָיימות, ַּווי ַעל ַההוא ּבַ ּתָ ְּדַהׁשְ י יֹוֵסי. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ר ָנ ָאה ַההוא ּבַ ִריך הוא ַיְרִחיׁש ֵליה ִניָסא, ׁשַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַּאְדָהִכי ָנַחת ֵמִאיָלָנא . ְּ
ּוָבָעא ְלִמְקְטֵליה, ַחד ִחְוָיא ָּקם ַההוא ִטְפָסא ָעֵליה ְוַקְטֵליה. ּ ּ יה ִטְפָסא. ּ ֵריׁשֵ ִּקְסֵטר ּבְ ּ ,
  .ְּוָאַזל ֵליה

י יֹוֵסי ְּוָלא ֲאֵמיָנא ְלך ְדקוְדׁשָ, ָאַמר ִרּבִ ּ ָעא ְלִמְרָחׁש ֵליה ִניָסאָ ִריך הוא ּבָ ּא ּבְ ּ ְ ,
יה יפוק ְזכוֵתיה ִמּנֵ ְּוָלא ּתִ ּ ּ ּ ר ָנׁש. ּ ַער ַההוא ּבַ ַּאְדָהִכי ִאּתְ יה . ְּוָקם ְוָאִזיל ֵליה, ּ ֲּאִחידו ּבֵ ּ

י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ְּוָיֲהבו ֵליה ְלֵמיַכל, ִּרּבִ ַתר ְדָאַכל. ּ ַּאְחִויאו ֵליה ִנ, ּּבָ ּיָסא ְדָרִחיׁש ֵליה ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

י יֹוֵסי ְוָאַמר ְיָי)תהלים לז(, ָּפַתח ִרּבִ ַטח ּבַ ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה'  ּבְ ה טֹוב ׁשְ ַּוֲעׂשֵ ּ ,
ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ְדָעִביד טֹוב ִמִדיֵדיה ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ַער טֹוב ּבִ . ְּדָהא ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

הּו ְצָדָקה. ְבּמָ ַער ְצָדָקה. ּבִ ָרֵאל, ְּדַכד ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ַער ְלַגּבֵ ֵדין ִאּתְ ְוַעל . ּהוא טֹוב ּכְ
ִתיב  ְות)משלי י(ָּדא ּכְ יל ִמּמָ ּצִ ִגין ִדְצָדָקה ִאיָלָנא ְדַחֵיי הוא. ַמאי ַטְעָמא. ּ וְצָדָקה ּתַ ּּבְ ּ ּּ ,

ַער ַעל ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָת ְּוִאּתְ יה, אּ ְּוָנִטיל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ִזיב לֹון ִמן מֹוָתא, ּ . ְוׁשֵ
ַער ְלַהאי ִרים ְלַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאּתְ ַּמאן ּגָ ּ ֲּהִוי ֵאיָמא ַהִהיא ְצָדָקה ְדִאיהו ֲעִביד, ּּ ּ ,

ְבָיכֹול הוא ֲעִביד ֵליה ְלֵעיָלא ּּכִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה )תהלים קי(ּכְ . ְצָדָקה ְבָכל ֵעת עֹוׂשֵ
ַמר   .ְוָהא ִאּתְ

  )סימן ז(השלמה מההשמטות 
ד ְצָדָקה ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ָכל ֵעת ָיִכיל ּבַ יֹוָמא ַמאן , ְוִכי ּבְ י ּבְ ְעּתֵ ִאי ָהִכי ְתֵריָסר ׁשַ

ָכל ֵעת, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ָיִכיל ָכל ֵעת. ַּמאן ְדָעִביד ְצָדָקה ּבְ ָמה ְדַאּתְ, ַמאי ּבְ  ּכְ
ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֹוֶדׁש)ז''ויקרא ט(ָאֵמר  ּואוְקמוָה,  ְוַאל ָיֹבא ּבְ ָרֵאל . ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוָלא ֵתיָמא ּבִ

ְלחֹודֹוי ַצִדיק, ּבִ א ּבְ ְּדִאיִהי ֵעת ַרֲעָוא ַקִדיׁשָ י . ּ א ַאְסּגֵ ָכל ֵעת ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ
ֻכ ְּלהוְּצָדָקה ֲעַלְייהו וִאְתַער ְצָדָקה ּבְ ֵאי, ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ יה וְרעוֵתיה . ּּבְ ִוי ִלּבֵ ך ְיׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ר ָנׁש ְוִיְדּבַ ּּבַ ּ ְּ.  
ְמעֹון ָסחו ֵליה עֹוָבָדא י ׁשִ יָון ְדָמטו ַקֵמי ְדַרּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ָאַמר. ּ ֲּאִפילו , ּוָמה ָדא ּבִ ּ

ל ַמאן ְדֲאִח ַהאי ַעְלָמא וֲאִפילו ִמן מֹוָתא )באילנא(ּיד ְלִאיָלָנא ּכָ ִזיב ּבְ ּתֵ ּ ְדַחֵיי ִאׁשְ ּ
א, ְּדָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ן ְמַאֲחָרא. ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ֻכְלהו ִאְתָער ְצָדָקה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ְּוַהאי ֲאָתר ִאיהו ִדְמזֹוָנא , ּ ּ
ֵני ַעְלָמא ָלא ַיְכֵלי ְלִאְתָעָרא . ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםְלֹכָלא ְלַת ל ּבְ ַּמאי ֲעִביְדַתְייהו ְדָהא ּכָ ּ

ְזכוַתְייהו ִנזֹוִנין, ְּצָדָקה ֲעַלְייהו ֵני ַעְלָמא ּבִ ְצָדָקה ֲאִחיָדן ְוָכל ּבְ ְּדָהא ִאינון ּבִ ּ ּ הו , ּ ּּבְ
ׁש הו ַמּמָ. ַמּמָ ּוִאינון ָלא ַיְכִלין ְלִאְתָזָנא ּבְ אֹוַרְייָתא, ׁשּ ַתָדל ּבְ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשָ ּּבְ ּ ,

יה ֵני ַעְלָמא ִנזֹוִנין ִמּנֵ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדָכל ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ.  
ָלָמא ח ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמְתָעֵרי ְמזֹוָנא ְלַעְלָמא וׁשְ ּכַ ּתְ ִּאׁשְ ֵני ַעְלָמא . ּ ִאי ְלָכל ּבְ

ׁש.  ֲאַמאי ָלא ִמְתָעֵרילֹון, ִמְתָעֵרי ְמזֹוָנא ְלִמיד ָחָכם הוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַמּמָ ֶּאָלא ּתַ ּ .
א ָזן ֶאָלא ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהאי . ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ִמּתְ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ְוָהעֹוָלם ַהּבָ

ַּעְלָמא ֶאָלא ְלָבַתר ְדָעאל ְלַההוא ַעְלָמא ּ יה ְוִא, ּ ָזן ּבֵ ֵדין ִאּתְ ְרׁשֹוי ָעֵליהּּכְ ְּתֵנָטעו ׁשָ ּ .
א ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי א ַאְכֵלי ֵמִאיּבָ ּתָ ּוָמאן ִאיהו. ַּהׁשְ ָנא , ּ י ִמְסּכְ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ַּההוא ֲאָתר ְדִאׁשְ ּ

ן)'בראשית ג(ְּוִאיהו ִאְקֵרי  תֹוך ַהּגַ ר ּבְ ְ ְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ַהאי . ּ ְּוַעל ָדא ַאְכֵלי ֵמַההוא ְפִרי ּבְ ּ ּ
  .ָמאַעְל

ְזרֹוַע, ְּוַעל ָדא ָתֵניָנן ְזרֹוַע. ֵהם ִנזֹוִנין ּבִ בוָרה, ַמאי ּבִ ְּוִאינון ְזִמיִנין ְלעֹוָלם . ָּדא ּגְ
א א. ַהּבָ ִּדְמזֹוָנא ְדעֹוָלם ַהּבָ ָהאי ַעְלָמא, ּ ֶּאָלא ִצְמצוָמא ְזִעיָרא ְדֵחיָלא , ָלאו ִאיִהי ּבְ ּ ּ

ִּדיֵליה ְמִתיקו , ּ ח ּבִ ּכַ ּתַ ָאה . ְּדאֹוַרְייָתאְּדִאׁשְ ּתָ א ְדִאיָלָנא ּתַ ְּוָדא ַטֲעֵמי ַעל ַההוא ִאיּבָ ּ
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ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

ְּוָדא ֵחידו ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים וְמזֹוָנא ִעיָלָאה ִדיְלהֹון ּ ּ יָון ְדַיֲעְברון ֵמַהאי ַעְלָמא. ּ ּּכֵ ּ ,
א ָסֲחָרן ְלדוְכַתְייהו ָמה ְנָחִלין ִעָלִאין ְדעֹוָלם ַהּבָ ּּכַ ּ ּ ַתְר, ּ יה ְוִיְסָתְלקון ְלֵעיָלא ְוִיׁשְ ּׁשון ּבֵ ּ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּלֵעיָלא ה לֹו)ד''ישעיה ס(ּכְ ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ָיֲעׂשֶ ּ.  
ה א. ָדא יֹוְבָלא, ַמאי ָיֲעׂשֶ ֵרי ָהעֹוָלם ַהּבָ ַּההוא ְדִאּקְ ה לֹו וַדאי. ּ ְעָיין , ִּלְמַחּכֵ ְּדָלא ּבַ

ּוַמאי ְמזֹוָנא ִדיְלהֹון. ּ ִלְמזֹוָנא ִדיְלהֹון)א דאתקן''ס(ַּעד ְדָאַתאן , א ְלַעְלָמא ָדאְמזֹוָנ ּ ,
א ֹכָלא. ָהעֹוָלם ַהּבָ ָאן ּבְ ִתיב ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִהים ְוגֹו. ְּוַעל ָדא ַזּכָ ְּדָעַלְייהו ּכְ עד (: 'ּ

  )כאן מההשמטות

ֶהם ַתֲעבֹודו ְוגֹו',  אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ְוגֹו ְוִהְתַנֲחְלֶתם)ויקרא כה(רעיא מהימנא  ְּלעֹוָלם ּבָ ּ' .

ַנֲעִני ֶעֶבד ּכְ ִּפּקוָדא ָדא ַלֲעבֹוד ּבְ ּ ִּדְכִתיב, ּ ְטָרא ְדָחם ְדַגֵלי ֶעְרָיין , ּ ֶהם ַתֲעבֹודו ְוִאיּנון ִמּסִ ְּלעֹוָלם ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּדִאְתַמר ָעֵליה  ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִד)בראשית ט(ּּ ֶּאָלא ֶעֶבד . ֲאַמאי ֶעֶבד ֲעָבִדים. ים ִיְהֶיה ְלֶאָחיוּ ָארור ּכְ

ל יֹוֵבל, ְּלַההוא ֶעֶבד עֹוָלם ְּדִאיהו עֹוָלמֹו ׁשֶ ם ְוֶיֶפת ֲהָוה. ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ָאחוָה ְדׁשֵ ּ ּ ּ ֲאַמאי ָלא ֲהָוה , ּ
ָווַתְייהו ְּוָהִכי ִמַזְרָעא ְדָחם ֲהָוה ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ְד. ָּהִכי ּכְ ּ ָווֵתיה, ַאְבָרָהםּ ְּדָנַפק ַצִדיק, ֲּאַמאי ָלא ֲהָוה ּכְ ּּ ,

ִבְרָכֵתיה ִריך הוא אֹוֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך ֵליה ָלָבן, ְּ ד ּבָ ּּכַ ְ.  

ָרָזא ְדִגְלגוָלא ֶּאָלא ַוַדאי ָהָכא ּבְ ּ ּּ ך, ּ ְגֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ֹחׁשֶ ּ ך, ּ ְַעְבָדא ְדַאְבָרָהם ְדָנַפק ֵמֹחׁשֶ ּ ּ ָדא ְו, ּ
ַרּבֹו ְדִאיהו ַאְבָרָהם, ַּזְרָעא ְדָחם ַּדיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות ּכְ ּ ְּדָנַפק ִמֶתַרח עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ך ִמְפֵני אֹור. ּ ְּוֹחׁשֶ ְ ,

ָמֵעאל ְדָנַפק ֵמַאְבָרָהם ָּדא ִיׁשְ ו ִמִיְצָחק, ּ ְּוֵעׂשָ ּ.  

ְּוָרָזא ַתֲערֹוֶבת ִטִפין ֲאַתר ְדָלאו ִדיֵלי, ּ ּּבַ ּה ָגִרים ָדאּ ַּמאן ְדָעִריב ִטָפה ִדיֵליה. ּּ ּ ת , ּּ ְפָחה ַמֲחַלת ּבַ ׁשִ ּבְ
ָמֵעאל ַבת ֵאל ֵנָכר, ִיׁשְ ך, אֹו ּבְ ְְדִאיּנון ָרע ֹחׁשֶ ּ ְּוִטָפה ִדיֵליה טֹוב אֹור, ּ ּ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת )בראשית א(, ּ

י טֹוב ּ ְדָמאֵריהָעַבר ַעל ֵמיְמָרא, ְמָעֵרב טֹוב ִעם ָרע. ָהאֹור ּכִ ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב )בראשית ב(ְּדָאַמר , ּ ּ
ָּוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶמּנו ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַההוא ְדִעֶרב , ְּ ּּבְ יב ֵליה, )רב(ּ יה, ַּאְרּכִ ָלא עֹוְנׁשֵ ִגְלגוָלא ְלַקּבְ ְּוַאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ ָחַזר . ּּ
ִתיוְבָתא ּּבְ ּ אֹוַרְייָת, ּ ָתַדל ּבְ ִּאׁשְ ְּדִאיּנון ָאסור ְוֶהֵתר, ְוַאְפִריׁש טֹוב ֵמָרע, אּ ּ ּ ר וָפסול, ּטוְמָאה ְוָטֳהָרה, ּ ׁשֵ ּּכָ ּ .

ָדא ִאְתְפַרׁש ָרע ִמטֹוב יה ַוִייֶצר, ּּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּּ ּ אֹוַרְייָתא ַאְפִריׁש לֹון. ִּויִציָרה ְלִביׁש, ְּיִציָרה ְלָטב, ּ , ּבְ
ִריך הוא ָיִרית ֵל א ּבְ ּקוְדׁשָ יהְּ ְמָתא ִמּנֵ ּיה ִנׁשְ ְלָטא ַעל ַתְרַווְייהו, ּ ְּלֶמֱהִוי ׁשַ ַחד ְדִאיהו אֹור, ּ ּּבְ ָעְלָמא . ּ

ך. ְּדָאֵתי ְוְבַחד ְדִאיהו ֹחׁשֶ ּ ּ ַמת ַחִיים. ָּעְלָמא ֵדין, ּ ַאָפיו ִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיַפח ּבְ ּּ ּ ּ.  

ּוְכפום ַזְכָוון ְוחֹוִבין ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ ה ִמְצָוה ַאַחת ְמִטיִבין לֹו, ּ ינֹוִני. ָּהעֹוׂשֶ ִקיִלין, ּבֵ , ַזְכָוון ְוחֹובֹוי ׁשְ
ָּפְלגו ַזְכָוון ְלֵעיָלא  ּ ּ וַפְלגו חֹובֹוי ְלַתָתא)א ופלגו לתתא''ס(ּ ּּ ֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך )אסתר ה(ְּוָרָזא ָדא , ּ ְ ַמה ׁשְ ְּ ּ

ֵתך ַעד ֲחִצי ַהַמְלכו ׁשָ ּקָ ּוַמה ּבַ ּּ ּ ַּצִדיק ָגמור. ת ְוֵתָעׂשְ ּּ ל ַזְכוֹוי ְלֵעיָלא, ּ ע ָגמור. ְּוחֹובֹוי ְלַתָתא, ּּכָ ָּרׁשָ ּ ,
  .ְּוַזְכוֹוי ְלַתָתא, ּחֹובֹוי ְלֵעיָלא



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

  ב''א ע'' קידף
ִאְתַגְלָייא ר ָנׁש ְדָחב ּבְ ּוּבַ ּ ְתֵרין ַדְרִגין ִאיהו, ּ ּּבִ ִאְתַגְלָייא, ּּ ִתיוְבָתא ּבְ ִּאי ָחַזר ּבְ ּ ּ ּין ַצִדיַקָייאּבֵ, ּ ּ דף (, ּ

ִריך הוא) ב''א ע''קי א ּבְ ִגין ְדַיְדִעין ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּוַנְטִרין ַגְרַמְייהו ִמְלֵמֱחֵטי, ְּ ּ ָייא. ּ ּסְ ין , ּוְבִאְתּכַ ּבֵ
יַעָייא הו , ַּרׁשִ ְּלַקֵיים ּבְ ִעים ִתְכֶליָנה)איוב יא(ּ   .ּ ְוֵעיֵני ְרׁשָ

ּוְבִגין ָדא ֵּאין ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה , ְּואֹוְקמוָה, ֱאֹלִהים' ּ ַוְיַצו ְיָי)בראשית ב(ַעל , ָאָדם ָעַברּחֹוָבא ְד, ּ ּ
ר ָעֵליה, ָזָרה ִטַפת ֶתַרח, ַּאְעּבָ יב ֵליה ּבְ ַּאְרּכִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדֵביה ָרַתח ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּדָעַבר ַעל ַצו ֵמֲעבֹוָדה , ּ ּ
ִתיוְבָתא. ָזָרה ָּהָדר ּבְ ּ ּ ְוָתַבר צוְלִמין ְדֲעבֹוָדה ָזָרה,ּּ ּ ְּוָכל ְמזֹוֵני ִדיֵליה, ּ ָמה ְדָחב. ּ ין ּבְ ּהוא ַתּקִ ְוָתַבר , ּּ

א ְדָבָנה, חֹוָבא יׁשָ ּוִבְנָייָנא ּבִ ִכיְנֵתיה, ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַאְמִליך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ   .ַעל ָעְלָמא. ְּ

ַמאי ֵמיה . ּבְ ִגין ְדַקִדיׁש ׁשְ ּּבְ ּ יםּ ַרּבִ ַרך ּבָ נוָרא ְלִאתֹוְקָדא ַגְרֵמיה, ְִיְתּבְ ְּוָעאל ּבְ ּּ יה . ּ ְּלַקֵיים ּבֵ  )דברים ז(ּ
ֵאׁש ְרפון ּבָ ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ִתׂשְ ּ ִתיוְבָתא. ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ִדְלָאבֹוי ֶתַרח ַאְהָדר ּבְ ּּ ּ ּּ ְּוָאִעיל ֵליה וְלִאֵמיה, ּ ּ ּּ ,

ּוְלָכל ָמאֵרי ְדַההוא ָד ּ ּ ַגן ֵעֶדןּ ַכְסָפא. ָרא ּבְ נוָרא ּכְ ן ּבְ ְּוָהִכי ִאְתָלּבָ א''ְּדִאיִהי מֹוִני, ּ ֵקר ָלה , ָּטא ְדַמְלּכָ ְּוׁשִ
עֹוֶפֶרת נוָרא, ּבְ ָּאִעיל ֵליה ּבְ ָמֵעאל, ְוָנַפק ָהעֹוֶפֶרת ְלַבר, ּ ּוְבִגין ָדא ָנַפק. ִיׁשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ . ְּמַצֵחק ּבְ

ְתַאר ָאָדם ְמ ןְּוִאׁשְ ם, ּלוּבָ ינוי ַהׁשֵ ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּ ְּדַכד ִאְתַגְלַגל ָאָדם. ּ ּ ם, ּ ּנוי ַהׁשֵ ד ֵליה ׁשִ ֵעי ְלֶמְעּבַ ּּבָ ּ ,
ּנוי ָמקֹום ה, ּׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֶ   .ְּוׁשִ

יה, ְּלָבַתר ָאָתא ִיְצָחק ְּוִאְתְתַקף ּבֵ יה ַעל ָהָאָדם, ֵּמחֹוָבא ִתְנָייָנא, ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ִּפיכות ָדִמיםְּדָדא ׁשְ, ּּ ּ ,
יָנא ַסּכִ ְּוָדא ָגַרם ִנְסיֹוָנא ְדִיְצָחק ּבְ יה. ּּ ַרר ּבֵ ַמאן ְדָבִריר אֹוֶכל ִמגֹו ְפסֹוֶלת, ְּוִאְתּבָ ּּכְ ּ , ְּוָנִפיק ְפסֹוֶלת ְלַבר, ּ

ו ׁשֹוֵפך ָדִמים ֵּעׂשָ ְ.  

ָלָבן, ְלָבַתר ָאָתא ַיֲעֹקב יב ֵליה ּבְ יהְוִאְתָעִביד ֶעֶבד ְל, ְּוַאְרּכִ  )בראשית כט(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּגּבֵ
ָרֵחל ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ֲאחֹוָתא. ֶָאֱעָבְדך ׁשֶ ה ְדַאְחָלף ָלה ּבַ ּוְבַהִהיא ִסּבָ ּ ִנים ָאֳחָרִנין, ּ ַבע ׁשָ ְּלַאָפָקא . ֲעַבד ׁשֶ

ֲאַתר נוְכָרָאה ְּתֵרין ִטִפין ְדָזַרק ָאָדם ּבַ ּ ּ ְּוָדא ִגלוי ֲעָריֹות, ּ ְּוַאִפיק לֹון ִמן ָלָבן . ּהו ֵלאֹמרְוַהאי ִאי, ּ
  .ָנָחׁש, ָהֲאַרִמי

ּוִבְתַלת ִאֵלין ם, ּ ּנוי ַהׁשֵ ּנוי ָמקֹום, ֲּהָוה ְלָאָדם ׁשִ ה, ְּוׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֶ ם. ְּוׁשִ ּנוי ַהׁשֵ ַאְבָרָהם: ּׁשִ ּנוי . ּבְ ְּוׁשִ
ִיְצָחק: ָמקֹום ה. ּּבְ ּנוי ַמֲעׂשֶ ַיֲעֹקב: ְּוׁשִ יהְּוִאי ְלַהאי ְד. ּבְ ִּאְתַמר ּבֵ ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה)איוב כח(, ּ ל , ּּ ִקּבֵ

ן ַלֲאֵחִרים ּכֵ ל ׁשֶ ִתיוְבָתא ּכָ ּּבְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָאר ֲעָבִדים. ּאוף ָהִכי, ְוֶעֶבד ָרע. ֶּעֶבד טֹוב ַאְתָרא ָגִרים, ּ ֶהם ַתֲעבֹודו, ֲאָבל ׁשְ ְּלעֹוָלם ּבָ ּ .
ָּקמו ָמאֵרי ְמִתיְבָתא ָכה לֹו)תהלים קמד(ּו ְוָאְמר, ּ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכ, ּ ַאׁשְ ּכָ ה''ׁשֶ ִגיַמְטִרָיא ֹמׁשֶ ָקם ַרְעָיא . ה ּבְ

ְיָי, ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר ֵרי ָהָעם ׁשֶ   )'ז לא תהיה אחרי רבים וכו''משפטים קי( )כ רעיא מהימא''ע(. ֱאֹלָהיו' ַאׁשְ

ָרֵאל ֲעָבִדים ְוגֹו)ויקרא כה( י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ָכל ִמיֵני ֲעבֹוָדה . ' ּכִ ִּפּקוָדא ַלֲעבֹוד ּבְ ּ
ִמְקָדׁש ְקָדׁש, ּּבַ ָכל ִאיּנון פוְלָחִנין ְדִאְקֵרי ֲעבֹוָדה, ּוְלַבר ִמּמִ ּּבְ ּ ְצלֹוָתא, ּּ ְדָלא , ּבִ ּתַ ְּלִאׁשְ

ַתר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדֹכָלא ִאְקֵרי ֲעבֹוָדה ּּבָ ּ ּ ַתר ָמאֵרי, ּ ַדל ּבָ ּתְ ֶעֶבד ְדִאׁשְ ּּכְ ָכל ַמה , ּהּ ּבְ
ְְדִאְצְטִריך ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ָרֵאל ָקֵרי לֹון ֲעָבִדים ִגין ְדִיׂשְ ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם, ּּבְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ יב ּכִ ַמאי . ִּדְכּתִ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַּטֲעָמא ִאיּנון ֲעָבִדים יב ֲאׁשֶ ִגין ִדְכּתִ ך . ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֶעׂשֶ ִתיב ּבְ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ '  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(ִּדְכִתיב , ר ֲאִמיָרן ְלָבַתרּכְ ֱָאֹלֶהיך ֲאׁשֶ ָ

ֶעֶבד ְדָפַלח ְלָמאֵריה ְדָפִריק ֵליה ִמן מֹוָתא, ִמְצַרִים ְּלִמְפַלח ֵליה ּכְ ּ ּ ּ ל , ּ ְּדָפִריק ֵליה ִמּכָ ּ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ   .ּּבִ

ְתֵרין ִזיִנין  ִריך הוא )א שמהן אלין''נ(ּבִ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִּאְקרון ִיׂשְ ּ ְּ ִּדְכִתיב , ֲעָבִדים, ּ
ִנים. ֲעָבַדי ֵהם ם ַלְיָי)דברים יד(ִּדְכִתיב , ְּוִאְקרון ּבָ ִנים ַאּתֶ ִזְמָנא ְדָיַדע . ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ּּבְ

ָלל אֹוַרח ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ֵּליה ּבַ ּ ְּ ֵדין ִאְקֵרי ֶע, ּ ֶּבד ְדָעִביד ִפּקוָדא ּכְ ּּ
ְּדָמאֵריה ְגִניזֹוי וְבָרִזין ְדֵביֵתיה, ּ א ּבְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלַחְפׂשָ ּ ּ ּ ר ָנׁש . ּּ ִזְמָנא ְדָיַדע ֵליה ּבַ ּּבְ ּ

ֹאַרח ְפָרט ן ְרִחיָמא ִדיֵליה, ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ּּכְ ְגִניזֹוי, ּ ֵבן ְדָחִפיׂש ּבִ ָכל ָרִזין ְדֵביֵתי, ּּכְ   .ּהּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָרא ּבוְכָרא ְלקוְדׁשָ ן ּבְ ב ְדִאְקֵרי ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  )שמות ד(ּכְ

ָרֵאל ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ָלָלא ְדֶעֶבד, ּבְ ְרֵמיה ִמּכְ ָּלא ִיפוק ּגַ ּ ּ ָכל פוְלָחִנין , ּ ְּלִמְפַלח ַלֲאבוי ּבְ ּּ
ְּדִאיּנון ְיָקָרא ַדֲאבֹוי ּ ןְוָהִכ. ּ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי ּבֵ א , ְי ִאְצְטִריך ְלָכל ּבַ ְּלַחְפׂשָ

ְגִניזֹוי וְלִמְנַדע ָרִזין ְדֵביֵתיה ּּבִ ּ ּ ְדָלא ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ י ֲאבֹוי ֶעֶבד. ּ   .ּוְלֶמֱהֵוי ְלַגּבֵ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵרין ַדְרִגין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ּ ּּתְ ּ הוְּדִאְצְט, ּ ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ִּריך ּבַ ּ ְ ,

ְּוִאיּנון ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ , ְוַהאי ֶעֶבד. ָּרָזא ְדֵבן, ְוַחד. ָּרָזא ְדֶעֶבד, ַחד. ְּוִאיּנון ַחד, ּ
ל ָהָאֶרץ ן. ִאְקֵרי ֲאדֹון ּכָ ָרֵאל, ּבֵ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא . ּּכְ

ִאֵלין ַדְרִגין. ֵּהיְמנוָתאִּדְמ ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְּוִאְצְטִריך ּבַ ּ ָרָזא , ְ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

  א''ב ע'' קידף
ָכל ִזיֵני פוְלָחָנא, ֶעֶבד ְּלִמְפַלח ּבְ ְצלֹוָתא ְדִאְקֵרי ֲעבֹוָדה, ּ ַהאי ֶעֶבד ְדִאיהו , ּּבִ ּּכְ ּ

ִדירְּדָלא ׁשָ, ָּרָזא ִעָלָאה ִדיר. ְִכיך ְלָעְלִמין ּתָ ָנא ּתָ ָחא וְמַנּגְ ּבְ ַמר . ְּוָקא ְמׁשַ ְוָהא ִאּתְ
פוְלָחִנין ָאֳחָרִנין ְלהו ִאיהו ָעִביד וָפַלח, ּּבְ ְּדָכל פוְלָחִנין וִמִלין ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

ִגין ְדִאיהו ֶעֶבד ְלִמְפַלח, ִאְקֵרי ָאדֹון ּּבְ ל ָהָאֶרץִאְקֵר, ּ ר ָנׁש ְדִאְתַעָטר . י ֲאדֹון ּכָ ּּבַ ּ
ָרָזא  ְּלֵמיֱהִוי ֶעֶבד ְלִמְפַלח פוְלָחֵניה ְדָמאֵריה, ָּדא) א''ב ע''דף קי(ּבְ ּ ּ ִּאיהו ָסִליק ְוִאְתַעָטר , ּ ּ

א ָדא ַדְרּגָ ָכל ִאיּנון פ, ְּוִאְקֵרי אוף ָהִכי ֲאדֹון, ְּלֶמֱהִוי ּבְ ִריך ּבְ ְּדָהא ִאיהו ּבַ ּ ּ , ּוְלָחִניןְּ
ְּוִקֵיים ֵליה, ְלַהאי ָעְלָמא   .)א אדוני הארץ''ס(. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֲאדֹון. ּ

ן ָאה חוָלֵקיה ְדַהאי ּבֵ ַּזּכָ ּ ִגְנֵזי ְדֲאבֹוי, ּ ְדָלא ְלִמְנַדע ּבְ ּתַ ְּדָזֵכי ְלִאׁשְ ּ ּ ּוְבָכל ָרִזין , ּ
ְּדֵביֵתיה ְלֵטיה ֲאבֹוי ּבְ, ּ ְבָרא ְיִחיָדאי ְדַאׁשְ ּּכִ ָנזֹויּ ִליט ַעל , ְּוָדא ִאיהו ְיָקָרא, ָכל ּגְ ְּדׁשַ ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ּּכָֹלא ַמאן ְדִיׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִניִזין . ּ ּוְבִאיּנון ּגְ ּ
ִּדיֵליה ִריך הוא, ּ א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ִּאְקֵרי ּבֵ ְּ ַמָיא, ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ יֵדיהֵּלית ַמאן ְדִי, ּכָ , ְּמֵחי ּבִ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

י ֲאבֹוי ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ָכל ׁשַ ְּבְ ְלהו. ּ ָעְלִמין ּכֻ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ּ ,
ֹאַרח ְפָרט ַדל ְלִמְנַדע ֵליה ּבְ ּתָ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ן, ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ   .ּכְ

ר ָנׁש פוְלָחָנא ְדּבַ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּ ָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ִּאית פוְלָחָנא, ּ ר , ּ ְְדִאְצְטִריך ּבַ ּ
ַתְרַווְייהו ְלָלא ּבְ ָּנׁש ְלִאְתּכַ ִריך הוא, ְּלֶמֱהִוי ֶעֶבד וֵבן, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ְּ .

ּוָמה ִאיהו ָּדא פוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא. ּ ּ ְְדִאְצְטִריך ְלֶמֱה, ּּ ה ֶעֶבד וֵבןּ ִּוי ּבָ ין , ּ ַדְרּגִ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ
ִּעָלִאין ִאֵלין ָרָזא ְדֶעֶבד. ּ ְּלִמְפַלח וְלַאְתְקָנא ְצלֹוָתא ּבְ ְּלִמְפַלח פוְלָחָנא ְדִתּקוָנא , ּ ּ ּ ּ

ָרִזין ְדָחְכְמָתא. ְּדָעְלִמין ָקא ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ָמאֵריה ּבִ, ּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְּגִניִזין ִעָלִאין ּ
ְדָקא ֲחֵזי   .ּכַ

ַלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ֲאבֹוי ּבְ ִדיר ּבַ ן ִאְתְדַבק ּתָ ּּבֵ יֵדיה, ּּ ֵּלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ָעִביד , ֶעֶבד. ּ
ּפוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּ ּ ּקוֵני ָעְלָמא, ּ ְכָלָלא ֲחָדא. ְּוַאְתִקין ּתִ ְרַווְייהו ּבִ ַּמאן ַדֲהִוי ּתַ ִחּבוָרא, ּ  ּּבְ

ְכָלָלא ֲחָדא, ֲחָדא ר ָנׁש ְדַאְתִקין ָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא ּבִ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ָלא ִפרוָדא , ּ ּּבְ ּ
ָלל ֲחָדא, ּכְ ר ּכָֹלא ּכַ ּוְמַחּבֵ ר ָנׁש. ּ ָּדא ִאיהו ּבַ ָכל , ּ ִריך הוא ַאְכִריז ֲעלֹוי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְרָיין ְדָכל ָע ִּאֵלין ַחָייִלין וַמׁשִ ּ ּ ּוְבָכל ִאיּנון ְרִקיִעין, ְלִמיןּ ְפַלְנָיא ְמֵהיָמָנא , ּ ִּאְזְדָהרו ּבִ ּ
א יֵדיה, ְּדֵבי ַמְלּכָ ְנֵזי ְדָמאֵריה ּבִ ְּדָכל ּגִ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיהו ּבְ ָאה ִאיהו , ַּזּכָ ְּוַזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ
ֵּמַההוא יֹוָמא וְלַהְלָאה ר ָנׁש, ּ מֹוַדע ּבַ ּתְ ְלהו, ִאׁשְ ָעְלִמין ּכֻ ים ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ

יה ּבֵ ְלהו ִאְזְדָהָרן ְלֶמֱהִוי ּגַ ְרָיין ּכֻ ל ֵחיִלין וַמׁשִ ְּדִאְצְטִריך ּכָ ּ ּ ּ ּּ ִריך הוא ָלא , ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי ֵעי ֶאָלא ִאיהו ּבִ ּּבָ ַער. ּ ּבֵ, ְוָקָלא ִאּתְ ֵּיאֹות הוא ְלָיִחיד ְלֶמֱהִוי ּגַ ּיה ְדָיִחידּ ּ ,
ָיִחיד ָקא ָיִחיד ּבְ   .ּוְלִאְתַעּסְ

ין ִאֵלין ְּוָרָזא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ַחד ְקָרא, ּ ְחָנא ּבְ ּכַ יב, ַאׁשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי )ישעיה מט(, ִּדְכּתִ ּ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ ה. ָ ַּויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָרֵא. ָהא ֶעֶבד, ּ ןִיׂשְ . ל ָהא ּבֵ

ָלָלא ֲחָדא ְּדַכד ִאיּנון ּכְ ך ֶאְתָפָאר, ּ ר ּבְ ִתיב ֲאׁשֶ ֵדין ּכְ ּּכְ ָ.  
רוך ְיָי ְּבָ ב פקודא ללמוד ''ד ע''שמות קל(. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ

  )תורה

  פרשת בחקותי
ֵלכו ְוגֹו)ו''ויקרא כ( ֻחּקֹוַתי ּתֵ י ִחָייא ָפַתח.'ּ ִאם ּבְ ּ ִרּבִ י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ )מיכה ו(, ּ ּ ַעּמִ

עֹור ְוגֹו ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב וֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ ּּבָ י ְזָכר ָנא. 'ְ ָאה חוָלָקא , ַעּמִ ַּזּכָ
א ָדא ְּדַעּמָ י ְזָכר ָנא. ְּדָמאֵריהֹון אֹוַכח לֹון ָהִכי, ּ ב ְדַאּתו, ַעּמִ ַּאף ַעל ּגַ ן ָסָטאן ּ

י ַאּתון, ֵמאֹוְרָחי עֹוָבַדְייכו, ַּעּמִ ד ְלכו ּכְ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ְּדָלא ּבָ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָאַמר א, ִרּבִ ָאה חוָלָקא ְדַעּמָ ַּזּכָ ְּדָמאַרְייהו ָאַמר לֹון, ּ י ֶמה )מיכה ו(, ּ  ַעּמִ
י יִתי ְלך וָמה ֶהְלֵאיִתיך ֲעֵנה ּבִ ָָעׂשִ ָלק ֶמֶלך. ָּ ְַמה ָיַעץ ּבָ ה ִמִלין ְועֹוָבִדין .  מֹוָאבּ ַכּמָ ּּבְ

יָצָאה ְלכו ֵמָעְלָמא ַער ָלֳקְבַלְייכו, ָּאַמר ְלׁשֵ ין ִאּתְ ה ַחְרׁשִ   .ְּוַכּמָ
י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ַּווי ַדֲאָנן ַצְווִחין . ְזכֹור ָנא, ְּ

ָכל יֹוָמא ִלְבֵני '  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז(. ֶּמה ָהָיה ָלנו'  ְזכֹור ְיָי)איכה ה(, יָנןְּוָגֵעיָנן וָבֵכ, ּבְ
ָחא ֲעָלָנא, ֱאדֹום ּגְ ֵעי ְלַאׁשְ ָבעו ְזכֹור ָנא, ְוָלא ּבָ ּהוא ָאַמר ָלן ּבְ ֵּאין ָנא ֶאָלא ְלׁשֹון , ּ

עוָתא יה, ּּבָ ְחָנא ּבֵ ּגַ ַגְווָנא ָדא ֲאָנן ַצְוו, ַּוֲאָנן ָלא ַאׁשְ , ֶּמה ָהָיה ָלנו' ְזכֹור ְיָי, ִחיןּּכְ
ֶדם)תהלים עד(, ִלְבֵני ֱאדֹום' ְזכֹור ְיָי ְרצֹון '  ָזְכֵרִני ְיָי)תהלים קו(, ָ ְזכֹור ֲעָדְתך ָקִניָת ּקֶ ּבִ

ך ָחא ֲעָלן, ַָעּמֶ ּגְ ֵעי ְלַאׁשְ   .ְוָלא ּבָ

  ב''ב ע'' קידף
י ְיהוָדה ָאַמר ִריך הוא, ִּרּבִ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ִדירְּ ח ֲעָלן ּתָ ּגַ ִאי ָלאו , ְוָדִכיר ָלן,  ַאׁשְ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ח ּבְ ּגַ ְּדִאיהו ַאׁשְ ּ ָגלוָתא, ְוָדִכיר לֹון, ּ ָּלא ְיקומון ַחד יֹוָמא ּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו)ויקרא כו(, ִדְכִתיב ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ א ּקוְדׁשָ) ב''ב ע''דף קי(. ' ְוַאף ּגַ

עֹוָבָדָנא ִריך הוא ָלא ָעִביד ָלן ּכְ ּּבְ ְ.  
א ֲחֵזי ים ֲהָוה, ּתָ ָלק ַחּכִ עֹוָבֵדי ְידֹוי, ּבָ ין ּבְ ְלָעם, ְוַרב ַחְרׁשִ יר ִמן ּבִ ְוָהִכי . ַיּתִ

ִריך הוא א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ל ַמה ְדָבֵעי ּבַ ּאֹוִליְפָנא ּכָ ּ ּ ּ ֵעי , ְּ ּבָ
אְלִא עֹוָבָדא ְלַתּתָ ָעָרא ּבְ א. ּתְ ּתָ ִּדְבעֹוָבָדא ִדְלּתַ ַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ ְּועֹוָבָדא ָדא , ִּאּתְ

ה ְקדוּשָׁ ֵעי ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּבָ ּוַבֲאַתר ְדֵלית עֹוָבָדא. ּ ּוְבִמָלה ְדפוָמא, ִּאית ִמָלה, ּ ּ ּּ ,
ְלָיא עֹוָבָדא ָעָרא ְלֵעיָלא, ּתַ ָמה. ְּלִאּתְ ה ִעָלָאהּכְ ָעָרא ְקדוּשָׁ ּ ְדָבֵעיָנן ְלִאּתְ ּ עֹוָבָדא , ּ ּבְ

ּוְבִמָלה ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא. ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ָעָרא ִסְטָרא ִדְלהֹון, ּ ְעָיין ְלִאּתְ , ּּבַ
עֹוָבָדא וְבִמָלה ְדפוָמא ּּבְ ּ ּּ.  

א ֲהָוה ַרב ִמּכָ ב ְדִבְלָעם ַחְרׁשָ ין ְדָעְלָמאְּוַאף ַעל ּגַ יה , ּל ַחְרׁשִ א ִעָלָאה ִמּנֵ ַּחְרׁשָ ּ
ָלק יִמין. ֲהָוה ּבָ ל ַחּכִ ָלק ַרב ִמּכָ ֶקֶסם ֲהָוה ּבָ ַנַחׁש . ּבְ ֶקֶסם ְוַנַחׁש . )והא אוקמוה(ּוִבְלָעם ּבְ

ין ִאיּנון ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ עֹוָבָדא, ּ ְלָיא ּבְ עֹוָבָדא ֶאָלא. ֶקֶסם ּתַ ְלָיא ּבְ  ַּנַחׁש ָלא ּתַ
לוָתא ּכְ ִאְסּתַ ּוְבִמָלה ְדפוָמא, ּּבְ ּ ּוְכֵדין ִמְתָעִרין ָעַלְייהו רוָחא ִמְסֲאָבא. ּּ ּ א , ּ ׁשָ ְלִאְתַלּבְ

הו   .ְּוָעִביד ַמה ְדָעִביד, ּּבְ
ין ָלאו ָהֵכי ָרֵאל ַקִדיׁשִ ין, ְּוִיׂשְ ְלהו ַקִדיׁשִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ָעָרא ָעַלְייהו , ּ ְּוָכל עֹוָבַדְייהו ְלִאּתְ ּ

אּרוָח ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּא ַקִדיׁשָ רֹום)ישעיה לב(, ּכְ ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ָרֵאל)במדבר כג(, ּכְ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ִסְטָרא ,  ּכִ ְּדָהא ִאיּנון ּבְ ּ

ה ִעָלָאה ֲאִחיָדן ִּדְקדוּשָׁ ּ ְקדוּשָׁ. ּ ְּועֹוָבַדְייהו ּבִ ן , ּה ָאתוּ ׁשָ ה ִמְתָעֵרי ָעַלְייהו וִמְתַלּבְ ּוְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
ה   .ּּבָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

א ֲחֵזי יִמין, ְוּתָ ל ַחּכִ ָלק ַרב ִמּכָ ֶקֶסם ֲהָוה ּבָ ַנַחׁש, ּבְ ֲעָתא . ּוִבְלָעם ּבְ ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ
יה ָרא ִעּמֵ ָלק ְלִאְתַחּבְ ְּדָבָעא ּבָ יב , ּ ּתִ ּ ַוֵיְלכו ִזְקֵני )במדבר כב(ַמה ּכְ מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּ

ָיָדם א ֲחֵזי)ובלעם עובדוי בנחש(. ּוְקָסִמים ּבְ ין ,  ּתָ ל ַחְרׁשִ ְלָעם ַרב ִמּכָ ִמָלה ְדפוָמא ֲהָוה ּבִ ּּבְ ּ ּ
לוָתא ְדַההוא ַנַחׁש, ְּדָעְלָמא ּכְ ּוְבִאְסּתַ ּ ּ ֲעָתא, ּ ָלק . ֲּהָוה ָיַדע ְלַכְווָנא ׁשַ ָעא ּבָ ְּוַעל ָדא ּבָ

ְלָמא   . ֶקֶסם ְוַנַחׁש)א כלא''ס(ּ ִמָלה ְלַאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ַני, ָרׁשָ ָָהא ְקָדמוך ּבָ ַגַווְייהו. ּ ְּדָכל , ּעֹוָבָדא ִאית ּבְ

ֲהַדְייהו ין ְדָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא ּבַ ין ְוַחְרׁשִ יׁשִ ין ְוִזיִנין ּבִ יׁשִ ִּסְטִרין ּבִ ּ ְּדֻכְלהו , ּ ּּ
יהַעְר ּמֵ ּוַמאי ִאיהו. ִּקין ִמּקַ א, ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּוָמאֵני קוְדׁשָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּמוׁשֵ ְּוׁשִ ּוְקֹטֶרת , ּ

ל ִרְתָחא ְורוְגָזא ְדָעְלָמא, ּּבוְסִמין ְּדָקא ְמַבֵטל ּכָ ּ ּ א, ּ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִנין , ּ ְּוִעָלָוון ְוָקְרּבְ
ָכל יֹוָמא חֹות, ּבְ חֹותְלֶמ, ּוְתֵרי ִמְזּבְ ד עֹוָבָדא ִמְזּבְ ְלָחן ְוֶלֶחם ַהָפִנים, ְעּבַ ְוֶאת , ְּוׁשֻ

ּנֹו יֹור ְוֶאת ּכַ ין ְלעֹוָבָדא, ַּהּכִ ּמוׁשִ ה ׁשִ ְּלִמָלה ְדפוָמא, ְּוַכּמָ ּ ָּהָאֹרן וְתֵרי לוַחָייא , ּ ּ ּ
ָכל יֹוָמא, ְּדאֹוַרְייָתא ְצלֹוָתא ּבְ א ּבִ יָון . ְּוַאֲהֹרן ְלַכְפָרא ַעל ַעּמָ ע ּכֵ ח ַההוא ָרׁשָ ּגַ ְּדַאׁשְ ּ

ַהאי ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ' ְיָי. ַמאי ַטְעָמא. ָאַמר ּכִ
ְוְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו ּ ּ.  

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

 ] בשנה263יום [סדר הלימוד ליום כז סיון 
י ְזָכר ָנא ְייכו, ְּוַעל ָדא ַעּמִ ָבעו ִמּנַ ּּבְ ָלק ֲהוֹו , ּ רו ּבָ ְּדִכיִרין ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ

יָצָאה ְלכו ּוִבְלָעם ְלׁשֵ כו, ְּוָלא ָיִכילו, ּ ַּדֲאָנא ֲאִחיְדָנא ּבְ ְבֵריה, ּ א ְדָאִחיד ּבִ ַאּבָ ּּכְ ְוָלא , ּ
יָדא ְדָאֳחָרא ִביק ֵליה ּבִ ּׁשָ ְלָגל. ּ ִטים ְוַעד ַהּגִ ַּמאי ָדא ָלֳקֵביל ָדא, ִּמן ַהּשִׁ א ָאַמר ֶּאָל. ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְייכו, ְּ ָבעו ִמּנַ ּּבְ ל ִזְמָנא ַדֲהִויּתון ֲאִחיָדן , ּ ֲּהוֹו ְדִכיִרין ּכָ ּ ּ
י ְלָטָאה ָעַלְייכו, ּבִ ַחְרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי ְלׁשַ ע ּבְ ְּוָלא ָיִכיל ַההוא ָרׁשָ ַבְקּתון ְיַדְייכו . ּּ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּ

י ִטים,ְלַאֲחָדא ּבִ ׁשִ ּ ַוֲהִויתון ּבְ ִתיב, ּ ֲחוו ֵלאֹלֵהיֶהן)במדבר כה(. ַמה ּכְ ּתַ ּ ַויֹאַכל ָהָעם ַוִיׁשְ ּ .
ל ְלּגָ ּגִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבַ חו)הושע יב(ּכְ ָוִרים ִזּבֵ ל ׁשְ ְלּגָ ּגִ ְנֵאיכֹון, ּ ּבַ כו ׂשַ ִליטו ּבְ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ּ.  

ל ִאיּנון ְצָדקֹות' ְיָיְּלַמַען ַדַעת ִצְדקֹות . ְּוָכל ָדא ֲאַמאי ְּדָעֵבְדָנא ְלכו, ּּכָ ִזְמָנא , ּ ּבְ
י ְּדַאּתון ֲאִחיָדן ּבִ כו, ּ ְלָטָאה ּבְ ִביְקָנא ִמָלה ְדָעְלָמא ְלׁשַ ְּוָלא ׁשָ ּּ ְּורוְגָזא ִדְלֵעיָלא , ּ ּ ּ

א ין, ְוַתּתָ יׁשִ כו, ְּוִזיִנין ּבִ   .ָּלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא ּבְ
ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינו ר ְיָיּ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ּכַ ּ ֹפה ַהַלְיָלה ַוֲהׁשִ א . ֵאָלי' ּ ּתָ

א, ֲחֵזי ְמׁשָ ֲעָתא ְדָעאל ׁשִ ׁשַ ימו, ּּבְ ְלהו ַאְסּתִ ְּוַתְרִעין ּכֻ ּ ך, ּ ָמה , ְְוָעאל ֵליְלָיא ְוִאְתֲחׁשָ ּכַ
ֵליהֹון ְלׁשְ ָראן ְמּשַׁ ָע, ֲחִביֵלי ׁשָ ָטאן ּבְ ה ַרְבְרֵבי ְמָמָנן ָעַלְייהו , ְלָמאְוָאְזִלין ְוׁשָ ְּוַכּמָ

ֵרי ְלהו ִּדְמַדּבְ ע ֲהָוה . ּ ָמאָלא ְוַההוא ָרׁשָ ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאית ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל ּכָֹלא ִמּסִ ּ ּ
ַחְרׁשֹוי י ַההוא ְמָמָנא ִעָלָאה ִמּכָֹלא ּבְ ִכיַח ְלַגּבֵ ּׁשְ ּ ֵליְל. ּ ַחְרׁשֹוי ּבְ , ָיאְּוהוא ֲהָוה ָאַמר ּבְ

ָכל ִסיָעָתא ִדיֵליה ְלָטא ּבְ ִזְמָנא ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ יה, ּ ּבֵ ָחא ּגַ ּכְ ּתַ ְּוהוא ֲהָוה ָאֵתי ְלִאׁשְ ְואֹוַדע , ּ
ֵעי ֵּליה ַמה ְדִאיהו ּבָ ּ ּ.  

  א''ג ע'' קידף
ַגְווָנא  ַּההוא ִדׁשְ, ּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִמי)בראשית לא(ָּדא ) א''ג ע''דף קי(ּכְ ִכיַח ּ

יה ּבֵ ְ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך)בראשית כ(. ּּגַ ַגְווָנא ָדא, ּ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ָכל ֲאַתר ִאְקרון ֵליה . ּ ּּבְ ּ
ין ִאיּנון ַחְרׁשִ יָמָמא, ּּבְ יר ִמּבִ ֵליְלָיא ַיּתִ ִכיַח ּבְ ְוָכל ָהֵני . ְּוָהא אֹוְקמוָה. ְּוַעל ָדא ֲהָוה ׁשְ

יִמין ֲה ין ְוַחּכִ יב, ְוֹו ַלֲאִביֶמֶלךַחְרׁשִ ים )בראשית כו(, ִּדְכּתִ ּתִ ֵקף ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ְפִלׁשְ ּ ַוַיׁשְ ְ ְ ּ
ַעד ַהַחלֹון ַעד ַהַחלֹון. ּּבְ ִתיב ָהָכא ּבְ ְקָפה )שופטים ה(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ ּ ּבְ

ב ֵאם ִסיְסָרא ַיּבֵ ָּלָבן ָהא אוְקמוָה. ַוּתְ ֵדי, ּ ְלָעם ּכְ   .ןּבִ
ִתיב ֱאֹלִהים ֻכְלהו ּכְ ְּוַעל ָדא ּבְ ְלָעם, ּּ , ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן, ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ

ְַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ְייהו, ּ ּהוא ָאָתא ְלַגּבַ יה, ּ ְּוָלאו ִאיּנון ְלַגּבֵ ְּדָהא ֵלית ְלהו , ּ ּ
ין יָמא. ֲאַתר ַזּמִ ִתיב ֱא, ְוִאי ּתֵ ֹכָלא, ֶּאָלא. ֹלִהיםָהא ּכְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ָמא ָדא ִאׁשְ ּׁשְ ַּוֲאִפילו , ּ ּ

ּוִבְכָלָלא ֶדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִאֵלין , ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֲעבֹוָדה ָזָרה ָנֵמי ֱאֹלִהים ִאְקֵרי ּ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ּוִבְכָלָלא ָדא ֲהוֹו, ְמָמָנן ך ִאְקֵרי ָהֵכי, ּ ְוְבִגין ּכַ ע ֲהָוה ָאַמר ּבְ. ּ ַחְרׁשֹוי ְוָקֵרי ְּוַההוא ָרׁשָ
יה, ֵּליה ִתיב . ְּוָאֵתי ְלַגּבֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר )במדבר כב(ּ ּ ִלינו ֹפה ַהַלְיָלה ַוֲהׁשִ ּּ

ר ְיָי ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ְרֵמיה. ֵאָלי' ּכַ ח ּגַ ּבַ ע ָקא ְמׁשַ ַּההוא ָרׁשָ יה, ּ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ָלא ּכְ ֶּאָלא , ּ
  .ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים

ר ְיָי ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ִליָחא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ֵאָלי' ָּדָבר ַאֵחר ּכַ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ׁשְ ּ ְוִאי . ּ
יה ַכח ְלַגּבֵ ּתְ יָמָמא ִאׁשְ יָמא ָהא ּבִ ַנַחׁש )א כד הוה לגביה בלק אלא''ס(. ּּתֵ ּ ֶאָלא ַוַדאי ּבְ ּ

יה לוָתא ֲהָוה ּבֵ ּכְ ִּאְסּתַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֲהָוה, ּ ֲעָתאּ ל ְלַכְווָנא ׁשַ ּכֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ִמְסּתַ
ים ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ֵעיֵני ְיָי. ְְוֹלא ָהַלך ּכְ י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ְְלָבֵרך ֶאת ' ַּוַיְרא ּבִ

ָרֵאל ֲעָתא. ִיׂשְ ל ְלַכְווָנא ׁשַ ּכַ ֶּאָלא ְדַההוא יֹוָמא ִאְסּתָ ּ ּ ׁשְ, ּ ח ּכִ ּכַ ּתְ , ָאר יֹוֵמיְוָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ּוְכֵדין ָחָמא ְדָהא רוְגָזא ַרּבָ ּ ֵעיֵני ְיָי, ּ י טֹוב ּבְ ֵדין ָיַדע ּכִ ' ּכְ

ָרֵאל ים ְדָעְלָמא. ְְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ ל ְנָחׁשִ ְרֵמיה ִמּכָ ִביק ּגַ ַההוא ִזְמָנא ׁשָ ּּבְ ּ ל , ּ ּכַ ְוָלא ִאְסּתְ
הו יםֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּּבְ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ   .ְב ְוֹלא ָהַלך ּכְ

א ֲחֵזי ַכח, ּתָ ּתְ ָחא ִאׁשְ ֲעָתא ְדִרּתְ ַהִהיא ׁשַ ַער, ּּבְ ָמאָלא ִאּתְ ֵדין ׂשְ ַּוֲהָוה ָיַדע ַההוא , ּכְ
ע ֲאַתר ָמאָלא, ָרׁשָ ִסְטָרא ׂשְ ַההוא ִזְמָנא. ְלֵמיַלט, ְלַאֲחָדא ּבְ ל ּבְ ּכַ ְוָלא , ְּוִאְסּתָ

ַכחִאׁשְ ִתיב. ּתְ ֵדין ַמה ּכְ . 'ּ ַמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל וָמה ֶאְזעֹום ֹלא ָזַעם ְיָי)במדבר כג(, ּכְ
ך ְוְבִגין ּכַ ָלק ְוגֹו)מיכה ו(, ּ י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ּבָ עֹור . 'ּ ַעּמִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ

ָרֵאל)בגין כך( ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיַזּכָ, ּ ַזּכָ ָּאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ ּ דמאריהון (. ּ

ֵלכו)ו''ויקרא כ( )אוכח לון הכי ֻחּקֹוַתי ּתֵ ֻחּקֹוַתי. ּ ִאם ּבְ ָּדא ֲאַתר ִדְגִזיִרין ְדאֹוַרְייָתא , ִאם ּבְ ּ ּ
ַההוא ֲאַתר ְלָיין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּתַ ׁשְ)ויקרא יח(ּכְ ּחֹוק הוא ְדִאְקֵרי . ּמֹורו ֶאת ֻחּקֹוַתי ּתִ ּ

ִליָלן, ָהִכי ה ִאְתּכְ ּוְגִזיִרין ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ְמרו)ויקרא כה(. ּ ׁשְ ָפַטי ּתִ ּ ְוֶאת ִמׁשְ ָפַטי. ּ ָּדא , ִּמׁשְ
ּהוא ֲאַתר ָאֳחָרא ִעָלָאה יה, ּ ה ֲאִחיַדת ּבֵ ְּדַהִהיא ֻחּקָ ָדא ְדִעיָלֵאי , ּ ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ּ ּ

ֵא ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. יְוַתּתָ ְזֵרי אֹוַרְייָתא, ּ י אֹוַרְייָתא, ְוָכל ּגִ ְּוָכל ִקדוׁשֵ ָהֵני , ּ ּבְ
ב. ֲאִחיָדן ְכּתָ ּבִ ִגין ְדַהאי ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ּּבְ ּבְ   .ְּוַהאי ּתֹוָרה ׁשֶ

ֻחּקֹוַתי ין , ְּוַעל ָדא ִאם ּבְ ִזיִרין ְוִדיִנין ְועֹוָנׁשִ ל ִאיּנון ּגְ ּוִפּקוִדיןּּכָ ַההוא , ּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ
ַעל ֶפה ּבְ ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ה, ּ מֹורו. ֻחּקָ ׁשְ ָפַטי ּתִ ְּוֶאת ִמׁשְ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ּ ּּבְ ּ

ב ְכּתָ ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּתֹוָרה ׁשֶ ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב)תהלים פא(ּּכְ ָדא ְוָדא . ּ ִמׁשְ ְוָדא ָאִחיד ּבְ
ֵמי . ְּוֹכָלא ַחד, ָדאּבְ ר ַעל ִפְתּגָ א וַמאן ְדַאְעּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

א, אֹוַרְייָתא ָמא ַקִדיׁשָ ִאלו ָפִגים ׁשְ ּּכְ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָפט ׁשְ ִגין ְדֹחק וִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֵלכו, ְּוַעל ָדא. ֲהִוי ֻחּקֹוַתי ּתֵ ַעל ֶפהָּדא: ִּאם ּבְ ּבְ ְמרו. ּ ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ָפַטי ּתִ ְּוֶאת ִמׁשְ ָּדא : ּ

ב ְכּתָ ּבִ א. ּתֹוָרה ׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

יֶתם אֹוָתם יֶתם אֹוָתם. ַוֲעׂשִ ְמרו, ַמאי ַוֲעׂשִ ֵלכו ְוִתׁשְ יָון ְדָאַמר ּתֵ ּּכֵ ּ יֶתם, ּ . ֲאַמאי ַוֲעׂשִ
ַּמאן ְדָעִביד ִפ, ֶּאָלא אֹוְרחֹויּ ִאלו ֲעִביד ֵליה , ּּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוָאִזיל ּבְ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ

ִריך הוא. ְּלֵעיָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָאִני, ְּ ִאלו ַעׂשָ ּּכְ יֶתם אֹוָתם. ְּואֹוְקמוָה, ּ . ְּוַעל ָדא ַוֲעׂשִ
ִתיב ַוַדאי ם ּכְ יֶתם ַאּתֶ ְּוהֹוִאיל וִמְתָעֵרי ָעַלְייכו , ַּוֲעׂשִ ָדאּ ָרא ָדא ּבְ , ְּלִאְתַחּבְ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ם ַוַדאי, ְּלִאׁשְ יֶתם ַאּתֶ   .ַּוֲעׂשִ

  ב''ג ע'' קידף
ְמעֹון י ׁשִ ַגְווָנא ָדא ָאַמר ִרּבִ ם)שמואל ב ח(, ּּכְ ּ ַוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ ְּוִכי ָדִוד ֲעַבד ֵליה, ּ ֶּאָלא . ּ

ָאְר ִגין ְדָאִזיל ּבְ ְּוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ֵּחי ְדאֹוַרְייָתאּּבְ ְדָקא , ּ ְּוַאְנִהיג ַמְלכוָתא ּכְ
ְבָיכֹול, ֵיאֹות ם ְלֵעיָלא, ּכִ ה ׁשֵ ָעְלָמא ְדָזָכה . ָּעׂשָ א ּבְ ְלַהאי ) ב''ג ע''דף קי(ְּוָלא ֲהָוה ַמְלּכָ
ָדִוד ַפְלגות ֵליְלָיא, ּכְ ְּדֲהָוה ָקם ּבְ ח ֵל, ּ ּבַ ִריך הואַוֲהָוה ְמׁשַ א ּבְ ּיה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ַּעד ְדָסִליק , ּ

כוְרְסָייה א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ֲעָתא ְדָסִליק ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ּ ׁשַ ּּבְ ם . ּ ְבָיכֹול הוא ָעַבד ׁשֵ ּּכִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁש ּכְ ם ַוְיַקֵל)ויקרא כד(, ַמּמָ ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ּ ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ ּוְבִגין . לּ

ם ך ַוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ ּּכָ ּ ִתיב. ְ יֶתם אֹוָתם ּכְ ד לֹון, ְּוַעל ָדא ַוֲעׂשִ ְדלון ְלֶמְעּבַ ּתַ ׁשְ ְּוִאי ַאּתון ּתִ ּ ּ ,
ְדָקא ָיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְקָנא ׁשְ ְּלִאְתּתַ ְייכו , ּ ּבַ חון ּגַ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ִיׁשְ ל ִאיּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ ּּ

ִתּקוֵנ ְדָקא ֵיאֹותּּבְ ם ְוגֹו)ויקרא כו(. יהֹון ּכְ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ ל ַחד ְוַחד. ' ְוָנַתּתִ ן ֵחיָלא , ּכָ ִיּתֵ
ִּדיֵליה ָעַלְייכו ּ ַגְווָנא ָדא . ַּמאן ִאיּנון. ּ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ַדֲעַבְדּתון ְדַההוא ׁשְ ַּההוא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִתיב ְמרו ֶדֶר)בראשית יח(, ּכְ ּ ְוׁשָ ָפט' ְך ְיָיּ ַּלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ ְמרו . ּ יב ְוׁשָ יָון ִדְכּתִ ְּוִכי ּכֵ ּ
ְֶדֶרך ְיָי ָפט', ּ ֲּאַמאי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ ֶּאָלא ַמאן ְדָנִטיר אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּ ּ ,

ָפט ה ְצָדָקה וִמׁשְ ְבָיכֹול הוא עֹוׂשֶ ּּכִ ּ ָפט. ּ ּוַמאי ְצָדָקה וִמׁשְ ּ ִריך הואָּדא. ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ .
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָכה ַרּבִ א, ּבָ יָקָרא , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ יִחין ּבִ ּגִ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ

ָכל יֹוָמא, ְּדָמאֵריהֹון א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֲּהִוי ֵאיָמא ַמאן ְדָיִהיב ְצָדָקה , ַּמאן ָעִביד ׁשְ
ֵני   .ְלִמְסּכְ

א ֲחֵזי ּ אוְקמוָה ָהִכי הואָהא, ּתָ ּ ִדיָנא, ּ יה ּבְ ָנא ָאִחיד ּבֵ ְּדִמְסּכְ ְּוָכל ֵמיְכַלְייהו , ּ
ִדיָנא הוא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ֶצֶדק, ּּבְ ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)תהלים כב(ּכְ . ּ ּתְ

ִפָלה ל ַיד, ּּתְ ִפָלה ׁשֶ ָּדא ּתְ ּוַמאן ְדָיִהיב ֵל. ְואֹוִקיְמָנא, ּ ָנאּ ּהוא ָעִביד , ּיה ְצָדָקה ְלִמְסּכְ
ְדָקא ָיאות ִלים ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלֵעיָלא ׁשְ ּ ִגין ִדְצָדָקה ָדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ּּבְ ּ ּ ּוְצָדָקה , ּ

ָדא, ְוַכד ָיִהיב ְלֶצֶדק. ָיִהיב ְלֶצֶדק ר ָדא ּבְ ֵדין ִאְתַחּבָ ַכח , ּּכְ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ
ִלים   .ׁשְ

ָערוָתא  ַּמאן ָעִביד ָדא ִאּתְ א)א דעביד אתערותא דא''ד(ּ ּתָ ָמא , ּ ִדְלּתַ ִאלו ָעִביד ׁשְ ַּוַדאי ּכְ ּּ
ִלימו ׁשְ א ּבִ ַּקִדיׁשָ א. ּ ּתָ ַגְווָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלּתַ ּּכְ ַער ְלֵעיָלא, ּ ִתיב. ָּהִכי ִאּתְ , ְּוַעל ָדא ּכְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ָפט עֹוׂשֵ)תהלים קו( ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ ָכל ֵעתּ ַאׁשְ ה ְצָדָקה. ה ְצָדָקה ּבְ א , עֹוׂשֵ ָּדא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה, ְ ּּכִ ּ.  
א ֲחֵזי ַמר ַמאן הוא ַאְתֵריה, ּתָ ָנא ָהא ִאּתְ ִּמְסּכְ ָנא ָלא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִמְסּכְ ּּבְ

לום ִּאית ֵליה ִמִדיֵליה ּכְ ּ ֶּאָלא ַמה ְדָיֲהִבין ֵלי, ּ ּה ְוִסיֲהָרא ָלא ִאית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלהּ ּ ּ ,
א ְמׁשָ ֶּאָלא ַמה ְדָיִהיב ָלה ׁשִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ת, ּתָ ּמֵ ִרים ֵליה. ַמאי ַטְעָמא, ֲּאַמאי ָעִני ָחׁשוב ּכַ ִגין ְדַההוא ֲאַתר ּגָ ּּבְ ּ ְּדָהא , ּ
ִכיַח ֲאַתר ְדמֹוָתא הוא ׁשְ ּּבַ ך ִאְקֵרי ֵמת, ּ ְוְבִגין ּכָ ְּדָחִייס ָעֵליהַּההוא . ּ ּהוא ָיִהיב ֵליה , ּ ּ

ְרָיא ֲעלֹוי, ְצָדָקה ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְות)משלי י(, ּכְ יל ִמּמָ ּצִ . ּ וְצָדָקה ּתַ
א ר ָנׁש ְלַתּתָ ּוְכַגְווָנא ְדָעִביד ּבַ ׁש, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדָזֵכי . ָּהִכי ָנֵמי ָעִביד ְלֵעיָלא ַמּמָ ַּזּכָ ּ ּ

א ְלֵעיָלאְלֶמ ָמא ַקִדיׁשָ ד ׁשְ ְּעּבַ ך ְצָדָקה ָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  
ָמה, ְוָהֵני ִמֵלי ַער ְצָדָקה ְלֶצֶדק. ְּצָדָקה ִלׁשְ ֲחָדא, ְּדָהא ִאּתְ ָרא לֹון ּכַ ּוְלֶמֱהִוי , ְלַחּבְ

ְדָקא ָיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּּכָֹלא ׁשְ ּ ן, ְּדָהא ֶצֶדק. ּ ּקַ ִלים,ָלא ִאְתּתָ ּתְ ֶּאָלא ,  ְוָלא ִאׁשְ
ְצָדָקה יב. ּבִ ּכֹוָנִני)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ְצָדָקה ּתִ ַמר,  ּבִ ָרֵאל ִאּתְ ך , ְוִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

יֶתם אֹוָתם ְוגֹו ם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוגֹו)ו''ויקרא כ(. 'ַוֲעׂשִ ַכְבּתֶ ָאֶרץ וׁשְ לֹום ּבָ י ׁשָ י . 'ּ ְוָנַתּתִ ִרּבִ
ֱחָטאו ְוגֹו)תהלים ד(, ָּפַתחיֹוֵסי  ּ ִרְגזו ְוַאל ּתֶ חָטאו. 'ּ ִּרְגזו ְוַאל ּתֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ּ ,

ָזא ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש ְלַאְרּגָ ִפיר, ְּדָבֵעי ּבַ ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא. ְּוׁשַ ׁשַ , ֲּאָבל ּבְ
ִכיב ַעל ַעְרֵסיה ּוַבר ָנׁש ׁשָ ְרִד, ּ ָמה ּגַ ָעְלָמאּּכַ אִטין, ּיֵני ִנמוִסין ִמְתָעִרין ּבְ , ְוָאְזִלין ְוׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ֵמיה קוְדׁשָ ָזא ִמּקָ ָעאן ְלִאְתַרּגְ א ּבָ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ יה, ְּ ּוְלַדֲחָלא ִמּנֵ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
ַוְייהו ּגַ יה ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּכַ ּתְ ִּיׁשְ ּ ְייהו, ּ ִזיב ִמּנַ ּתֵ ר ָנׁשְּוִיְבֵעי ֵליה. ְּוִיׁשְ ְייהו ,  ְלּבַ ְּדָלא ָיִפיק ִמּנַ ּּ

פוֵמיה ִּמָלה ּבְ ּ יה. ּ ַער ְלהו ְלַגּבֵ ִגין ְדָלא ִיּתְ ּּבְ ּ ֲהֵדיה, ּ חון ּבַ ּכְ ּתַ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ְבֶכם ְוֹדּמו ֶסָלה ּכַ ִּאְמרו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ְייהו ִמָלה ִמפוֵמי. ּ ְּדָלא ָיִפיק ִמּנַ ּ ּּ   .ּהּּ

  א''ד ע'' קידף
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ָרֵאל ַזּכָ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִתיב, ְּ , ַמה ּכְ

ָאֶרץ לֹום ּבָ י ׁשָ ְכֶנֶסת . ַּהאי ְלֵעיָלא. ְוָנַתּתִ ָרא ּבִ ִריך הוא ְלִאְתַחּבְ א ּבְ ְּדָאֵתי קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל ַכ. ִיׂשְ ֵדין וׁשְ ם ְוֵאין ַמֲחִרידּּכְ י ַחָיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ. ַמאי ַטְעָמא. ְבּתֶ ּתִ ּבַ ִגין ְוִהׁשְ . ּּבְ
א) א''ד ע''דף קי( א ְלַתּתָ יׁשָ ָּדא ַחָיה ְדִזיָנא ּבִ ת ַמֲחַלת. ּוַמאי ִאיִהי. ּּ ֶרת ּבַ ְוָכל , ִהיא, ִאּגֶ

ִּסיָעָתא ִדיָלה ֵליְלָיא. ּ יָמָמא. ַהאי ּבְ א , ּבִ ֵני ָנׁשָ ְטָרָהא ָדאּבְ ְּדָאתו ִמּסִ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ַאְרְצֶכם)ו''ויקרא כ(, ִדְכִתיב   . ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעבֹור ּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ לֹום, ִרּבִ ל ׁשָ ָּהא אוְקמוָה ְדֲאִפילו ֶחֶרב ׁשֶ ּ ּ גֹון ַפְרֹעה ְנֹכה, ּּ ֲאָבל . ּּכְ
ָּדא ִסיָעָתא ִדיָלה, ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעבֹור ּ י. ּ ּתִ ּבַ ַאְרָעא, ּ ַחָיה ָרָעהְוִהׁשְ לֹוט ּבְ ׁשְ , ְּדָלא ּתִ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

ָעְלָמא ֹלא ַתֲעבֹור ָעַלְייכו ַּוֲאִפילו ַהֲעָבָרה ּבְ ּ ין, ּ ָאר ַעּמִ ַּוֲאִפילו ֶחֶרב ִדׁשְ ּ ר , ּ ַּוֲאִפילו ּבַ ּ
  .ָּלא ַיֲעבֹור ָעַלְייכו, ָנׁש ִמְזָייָנא

א ָיהו ַמְלּכָ ְּוָדא ָדִריׁש ֹיאׁשִ ְּואֹוְקמוָה ְדהו, ּּ ּ ָרֵאלּ חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּא ַאְתַפס ּבְ ּ ָמה . ּ ּכְ
יב יַח ְיָי)איכה ד(, ִּדְכּתִ ּ רוַח ַאֵפינו ְמׁשִ ִחיתֹוָתם ְוגֹו' ּּ ׁשְ ד ּבִ ָלא. 'ִנְלּכַ ּכְ , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

א הוא ַטב א ְדַעּמָ ֵניָנן ִאי ֵריׁשָ ְּדָהא ּתָ ּ ִגיֵניה, ּ ְזָבן ּבְ ּתֶ א ִמׁשְ ל ַעּמָ א ְוִאי ֵר. ּּכָ א ְדַעּמָ ּיׁשָ
ר ׁשָ חֹוֵביה, ָלא ִאְתּכֵ ְפָסן ּבְ א ִאּתָ ל ַעּמָ ָרא ֲהָוה. ּּכָ א ְדַכׁשְ ָיהו ֵריׁשָ ְּוָהא ֹיאׁשִ ּ ְועֹוָבדֹוי , ּ

ָרן ּשְׁ ָרֵאל. ִמְתּכַ חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ֲּאַמאי ִאְתַפס ּבְ ּ.  
ִיְרִמָיהו יה ּבְ ֶּאָלא ַעל ְדָלא ַהְיִמין ּבֵ ּ ּּ ִפית ְל, ּ ָרֵאלְוָלא ּכָ יב ְדֻכְלהו , ּהו ְלִיׂשְ ְּדָחׁשִ ּ ּּ

ָווֵתיה ִאין ּכְ ַּוֲהָוה ָאַמר ֵליה ִיְרִמָיה. ַּזּכָ יה, ּ ְּוָלא ַהְיִמין ּבֵ חֹוֵביהֹון. ּ ך ִאְתַפס ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ .
ְְועֹוד ְדִסיֲהָרא ֲהָוה ָמִאיך ְנהֹוָרא ָמא, ּ ּכָ)ו''ויקרא כ(. ּוַבְעָיא ְלַאְסּתְ י ִמׁשְ תֹוְכֶכם  ְוָנַתּתִ ִני ּבְ

ִני. 'ְוגֹו ּכָ י ִמׁשְ א, ְוָנַתּתִ ִכיְנּתָ ִני. ָּדא ׁשְ ּכָ ּכֹוָנא ִדיִלי: ִמׁשְ ָנא . ַּמׁשְ ּכְ ְּדִהיא ִאְתַמׁשְ
ָרֵאל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ִני. ּ ּכָ י ִמׁשְ ּכֹוִני ַוַדאי, ְוָנַתּתִ ר ָנׁש ְדֲהָוה ְרִחיָמא . ַּמׁשְ ְּמַתל ְלּבַ

ךָאַמר, ְלָאֳחָרא ּבָ ְרִחימוָתא ִעָלָאה ְדִאית ִלי ּגַ ְ ֵליה וַדאי ּבִ ּ ּ ּ ך, ּּ ֵעיָנא ְלַדְייָרא ִעּמָ ְּבָ ּ .
אי ּבַ ָּאַמר ֵהיך ֶאְנַדע ְדֵתידור ּגַ ּ ּ ּסוָפא ְדֵביֵתיה, ְ ל ּכִ ָּנַטל ּכָ ּ יה, ּ ָאַמר ָהא , ְּוַאְייֵתי ְלַגּבֵ

ך ּכֹוָנא ְלַגּבָ ְְדָלא ִאְתְפַרׁש ִמָנך ְלָעְל, ְַמׁשְ ּ   .ִמיןּ
ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָרֵאל, ְ ִיׂשְ הו ּבְ ָעא ְלַדְייָרא ּבְ ּּבָ ּסוָפא , ָמה ֲעַבד, ּ ָּנַטל ּכִ

ִּדיֵליה ָרֵאל, ּ ָרֵאל, ָאַמר לֹון. ְּוָנִחית ְלהו ְלִיׂשְ ְייכו, ִיׂשְ ּבַ ּכֹוָנא ִדיִלי ּגַ ָּהא ַמׁשְ ִגין , ּ ּבְ
ְייכו ְלָעְלִמ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ִריך הוא ִאְתְרִחיק ִמיָנן. יןּּ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּ ,

יָדן ִביק ּבִ ּכֹוָנא ׁשָ ּסוָפא ִדיֵליה, ַמׁשְ ַּוֲאָנן ַנְטִרין ַההוא ּכִ ּ ּ ּכֹוֵניה ֵייֵתי , ּ ַּמאן ְדִיְבֵעי ַמׁשְ ּ
תֹוְכֶכם ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ך ְוָנַתּתִ ִגין ּכָ ן ּבְ ּבָ ְְלַדְייָרא ּגַ ּכ, ּ יַדְייכוַמׁשְ ן ּבִ ִגין ְדֵאדור , ֹּוָנא ֶאּתֵ ּּבְ ּ ּ

כֹון ָגלוָתא. ִעּמְ א ּבְ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ב ְדִיׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּכֹוָנא ְדקוְדׁשָ ַּמׁשְ ּ ּהוא , ְּ
ְייהו ּבַ ְבקו ֵליה ְלָעְלִמין, ּּגַ ְּוָלא ׁשָ ּ.  

י ֶאְתֶכם ר ָנׁש ְדָרִחים, ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ יה, ּ ְלַחְבֵריהְּלּבַ ּוָבָעא ְלַדְייָרא ִעּמֵ ַמה , ּּ
ָּנַטל ַעְרָסא ִדיֵליה ְוַאְייִתי ְלֵביֵתיה, ֲעַבד ּ ֵביָתיך. ּ ְָאַמר ָדא ַעְרָסא ִדיִלי ּבְ ּ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

ְוָמאָנך, ְַעְרָסך, ְַאְרִחיק ִמיָנך ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ִני , ְ ּכָ י ִמׁשְ תֹוְכֶכם ְוָנַתּתִ ּבְ
י ֶאְתֶכם ֵביַתְייכו, ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ָּהא ַעְרָסא ִדיִלי ּבְ כֹון, ּ יָון ְדַעְרָסא ִדיִלי ִעּמְ ּּכֵ ּ ,

ְייכו ְנְדעון ְדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ּּתִ ּ ּ י ֶאְתֶכם, ּּ ך ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ְוְבִגין ּכָ  )ויקרא כו(. ּ
תֹוְכֶכם ְוָהִי י ּבְ ְייכו, יִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהיםְּוִהְתַהַלְכּתִ ּבַ ָנא ִדיִלי ּגַ ּכְ יָון ְדַמׁשְ ּּכֵ ּ ַוַדאי , ּ ּּבְ

כֹון ְנְדעון ַדֲאָנא ָאִזיל ִעּמְ ּּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י ְיָי)דברים כג(ּכְ ֶקֶרב '  ּכִ ְֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָּ
יְלך ְוָלֵתת אֹוְיֶביך ְלָפֶניך ְוָהָיה ַמֲח ַָמֲחֶניך ְלַהּצִ ָ ָ   .ֶָניך ָקדֹוׁשָ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ְוִרּבִ א ִדְטֶבְרָיא, ִּרּבִ ְכַפר ָקִריב ְלַיּמָ ִכיֵחי ֵליְלָיא ַחד ּבִ ָּקמו , ֲּהוֹו ׁשְ
ב  ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְדַאף ַעל ּגַ י ְיהוָדה ֵניָמא ּבְ י ִיְצָחק ְלִרּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ּ ּ ּּ

ֲאַתר ָדא ַּדֲאָנן ּבַ א ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ֵעיָנא ְלִאְתָפְרׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ.  
י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֲחֶנה )שמות לג(, ּ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ה ִיּקַ ּ וֹמׁשֶ ּ

ח ֶאת ָהֹאֶהל. 'ְוגֹו ה ִיּקַ ה. ֲאַמאי, ּוֹמׁשֶ ֵרי , ֶּאָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ּקְ ָרֵאל ָקא ְמׁשַ הֹוִאיל ְוִיׂשְ
ִריך הואּבֵ א ּבְ קוְדׁשָ ּיה ּבְ ּ ְּוַאְחִליפו ְיָקָרא ִדיֵליה, ְּ ּ יָדא , ּ ּכֹוָנא ִדיֵליה ְיֵהא ּבִ ָּהא ַמׁשְ ּ

ַאר, ִּדְמֵהיָמָנא ּתְ ַמאן ִיׁשְ   .ַּעד ְדֶנֱחֵמי ּבְ

  ב''ד ע'' קידף
ַע ִריך הוא, ָּאַמר ֵליה ִלְיהֹוׁשֻ א ּבְ ין קוְדׁשָ ֵהא ְמֵהיְמָנא ּבֵ ַּאְנּתְ ּתְ ָרֵאלּו, ְּ , ֵבין ִיׂשְ

ֵהיְמנוָתא יָדך ּבְ ּכֹוָנא ּבִ ַאר ַמׁשְ ּתְ ְּוִיׁשְ ַאר) ב''ד ע''דף קי(ְוֶנחֵמי , ְ ּתְ ַמאן ִיׁשְ ִתיב. ּבְ , ַמה ּכְ
ן נון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ֲחֶנה וְמׁשָ ב ֶאל ַהּמַ ְְוׁשָ ּ ַמאי ַטֲעָמא . ּ

ִגין ְד ַע ּבְ אִּלְיהֹוׁשֻ ְמׁשָ י ׁשִ ִסיֲהָרא ְלַגּבֵ ּכֹוָנא, ִּאיהו ּכְ ְוַעל . ְּוִאיהו ִאְתֲחֵזי ְלַנְטָרא ַמׁשְ
  .ְֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ָּדא

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ּכֹוָנא ִדיִלי , ָלא ִאְתֲחֵזי ָהִכי, ֹמׁשֶ ְּדָהא ַמׁשְ ּ
יַדְייהו איַאף , ָּיַהִבית ּבִ ב ְדִאיּנון ָחאבו ְלַגּבָ ַּעל ּגַ ּ ְייהו, ּ ּכֹוָנא ְיֵהא ְלַגּבַ ְּדָלא , ַּמׁשְ
יה ִּיְתָפְרׁשון ִמּנֵ ּ ָרֵאל)א דלא אתפרש מנייהו''ס(. ּ ְייהו ְדִיׂשְ ְבֵעי ְדִאְתְפַרׁש ִמּנַ ּ ּתִ ּ ְּוָלא ֵאיתוב , ּּ

ְייהו ְלָעְלִמין ּכֹוָנא ִדיִלי ְל, ְּלַגּבַ ֶּאָלא ָאִתיב ַמׁשְ ְייהוּ ּבֹוק ְלהֹון , ַּגּבַ ּוְבִגיֵניה ָלא ֶאׁשְ ּ
ָכל ֲאַתר   .ּבְ

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ָחבו ְלַגּבֵ ב ְדִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּכֹוָנא ִדיֵליה ָלא , ְּ ַּהאי ַמׁשְ ּ
ְבקו יַנְייהו, ּׁשָ ִריך הוא ָלא ָנִטיל ֵליה ִמּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָכל ֲא, ְּוַעל ָדא. ְּ ַּתר ְדַגֵלי ּבְ ּ

ָרֵאל הֹון, ִיׂשְ ִכיָנה ִעּמְ ִתיב. ׁשְ תֹוְכֶכם, ְּוַעל ָדא ּכְ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָנַתּתִ ּ.  
י ִיְצָחק ְוָאַמר  ה ֶזה )שיר השירים ב(ָּפַתח ִרּבִ ּ דֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים ִהּנֵ ּ ּ

ִאין ִאיּנון ִי. 'ְוגֹו ָרֵאלַּזּכָ ְייהו, ׂשְ ּבַ ּכֹוָנא ָדא ְלֶמֱהִוי ּגַ ְּדָזכו ְדַמׁשְ ּ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ . ִּמן ַמְלּכָ
ָגלוָתא ב ְדִאיּנון ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ י וְזַמֵני, ּ ּתֵ ּבַ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ִריך הוא ָאֵתי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָחא ָעַלְייהו ּגְ ַההוא, ְּלַאׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ְייהוּ ּבַ ּכֹוָנא ְדִאית ֵליה ּגַ ּ ַמׁשְ ּ ּסוָפא , ּ ְּדִאיהו ּכִ ּ ּ
ִּדיֵליה ּ.  

א ְדַסְרָחא ַמְטרֹוִניָתא ַּאְפָקה ֵמֵהיָכֵליה, ְּלַמְלּכָ ָרה ִדיֵליה . ָמה ַעְבַדת. ּ ַּנְטַלת ּבְ ּ ּ
א ּסוָפא ְדַמְלּכָ ּּכִ ְּרִחיָמא ִדיֵליה, ּ א ָעָלה. ּ א ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ְדַדְעּתָ ּ ּ יָדָהא, ּ ְבֵקיה ּבִ . ּׁשַ

א ֲעָתא ְדָסִליק ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵרה, ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ּ , ֲהָוה ָסִליק ַאְגִרין, ְּוַעל ּבְ
ין ין נוְקֵבי ּכֹוָתָלא ָעַלְייהו, ְוָסִליק ּכֹוָתִלין, ְּוָנִחית ַדְרּגִ ָחא ּבֵ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יָון , ּ ּכֵ

ֵכי ֵמֲאחֹוֵרי קוְסֵטי ּכֹוָתָלא, ןְּדָחֵמי לֹו אֵרי ּבָ ּוְלָבַתר ָאִזיל ֵליה, ּׁשָ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ָרֵאל ך ִיׂשְ א, ְּכַ ב ְדִאיּנון ַנְפקו ֵמֵהיָכֵליה ְדַמְלּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּכֹוָנא ָלא , ּ ַּההוא ַמׁשְ
ְבקו א ָעַלְייהו, ּׁשָ ּוְבִגין ִדְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ הֹון, ּ ְבֵקיה ִעּמְ ׁשַ. ּׁשַ ֲּעָתא ְדָסִליק ְרעוָתא ּבְ ּ

א א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ָרֵאל, ּ ָנִחית , )מקפץ על הגבעות(ָסִליק ַאְגִרין . ַעל ַמְטרֹוִניָתא ְוַעל ִיׂשְ
ין ין קוְסֵטי ּכֹוָתָלא ָעַלְייהו, ְוָסִליק ּכֹוָתִלין, ַּדְרּגִ ָחא ּבֵ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יָון ְדָחֵמי . ּ ּּכֵ

א, לֹון ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב דֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים ְלַדְלָגא , ֵּרי וָבֵכיׁשָ ּ ּ ּ ּ
  .ּוֵמִאיְגָרא ְלכֹוָתָלא, ִמּכֹוָתָלא ְלִאיְגָרא

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

 ] בשנה264יום [סדר הלימוד ליום כח סיון 
ְתֵלנו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ י ִמ, ִּהּנֵ ֵנִסיֹות וְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ ּּבְ יַח ִמן ַהַחלֹונֹותּ ּגִ , ְּדָרׁשֹות ַמׁשְ

ים. )דודאי בי כנישתא בעייא חלונות( ָחא ָעַלְייהו, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּוְבִגין . ּ
ך ַההוא יֹוָמא, ְּכַ עו ְלֶמְחֵדי ּבְ ָרֵאל ּבָ ִּיׂשְ ּ ְּדִאיְנהו ַיְדֵעי ָדא, ּ ּ ּ ַהיֹום  ֶזה)תהלים קיח(. ְוַאְמֵרי, ּ

ה ְיָי ְמָחה ּבֹו' ָעׂשָ ְמָאסו ְוּגֹו)ויקרא כו(. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֻחּקַֹתי ּתִ י יֹוֵסי ָפַתח. 'ּ ְוִאם ּבְ משלי (, ִּרּבִ

תֹוַכְחּתֹו' ּ מוַסר ְיָי)ג קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ א . ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּּכַ
ִריך הוא ּּבְ ֵעי ְלאֹוָכָחא ְלהוְּד, ְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ר, ְּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָרא ְלהו ּבְ ּוְלַדּבְ ּ ,

א ְדָרִחים ִלְבֵריה ַאּבָ ּּכְ יה, ּ ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ִדיר, ּ יֵדיה ּתָ ְרִביָטא ּבִ ָרא , ּׁשַ ְלַדּבְ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָמ, ֵּליה ּבְ י ֶאת )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. אָלאְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ  ּכִ

ר ֶיֱאַהב ְיָי ן ִיְרֶצה' ֲאׁשֶ ִריך הוא. ּיֹוִכיַח וְכָאב ֶאת ּבֵ א ּבְ ּוַמאן ְדָלא ָרִחים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
יה ּתֹוָכָחה, ְּוָסאֵני ֵליה ְרִביָטא, ָּסִליק ִמּנֵ יה ׁשַ   .ָּסִליק ִמּנֵ

ִתיב י )מלאכי א(. ּכְ ִּמּגֹו ְרִחימוָתא ִדיֵליה', ְוגֹו' ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי ָאַהְבּתִ ּ ְרִביָטא , ּ ׁשַ
ִדיר יֵדיה ּתָ ָרא ֵליה, ּּבִ ֵנאִתי. ְּלַדּבְ ו ׂשָ ְרִביָטא, ְוֶאת ֵעׂשָ יה ׁשַ ך ְסִליִקית ִמּנֵ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ,

א יה ּתֹוַכְחּתָ י חוָלָקא, ְּסִליַקת ִמּנֵ ן ֵליה ּבִ ִגין ְדָלא ֶאּתֵ ּּבְ ּ אי הואְרִח, ּ ּיָקא ְדַנְפׁשָ ֲאָבל . ּ
י ֶאְתֶכם ַוַדאי, ַּאּתון ך. ָּאַהְבּתִ ְוְבִגין ּכָ קֹוץ ' ּמוַסר ְיָי, ּ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ ּבְ

תֹוַכְחּתֹו קֹוץ. ּבְ יה. ַמאי ְוַאל ּתָ קוצון ּבֵ ָּלא ּתְ ּ ַמאן ְדָעַרק ִמּגֹו ּגוִבין, ּ ּּכְ ְּדִאיּנון ִמיִלין , ּ ּ ּ
גֹוִבין ְל ַגְרֵמיהּכְ יה ּבְ ַּגּבֵ ּ.  

  א''ו ע'' קטדף
א ֲחֵזי ִדינֹוי, ּתָ ַער ֶצֶדק ּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ָמה ִסְטֵרי ְטִהיִרין. ּּבְ ִמְתָעִרין ִמיִמיָנא , ּכַ
ָמאָלא ְרִביִטין ָנְפִקין, ּוִמּשְׂ ָמה ׁשַ א, ּכַ ְרִביֵטי ֶאּשָׁ הֹון ׁשַ ְרִביֵטי ּגוְמִרין, ִמּנְ ְרִביֵטי , ּׁשַ ׁשַ

ְל ָעְלָמא, הֹוָבאׁשַ ְלהו ָנְפִקין וִמְתָעִרין ּבְ ּּכֻ ּ א, ּ חֹוַתְייהו ְמָמָנן . ְוָלָקאן ִלְבֵני ָנׁשָ ּּתְ
ִעין ָחֵסר ַחד, ָמאֵרי ַטְפִסין, ָאֳחָרִנין ין. ְּמָמָנן ְדַאְרּבְ אִטין ְוַנְחּתִ , ָּלָקאן ְוַסְלִקין, ׁשָ

אּבְ) א''ו ע''דף קט(ַעְייִלין , ְּוַנְטִלין ְרׁשוָתא א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּנוְקּבָ ְונֹוָרא , ְמַצְבִעין ַטְפֵסי, ּ
הו ר ּבְ ְּדָדִליק ִאְתַחּבָ ין, ּ אִטין ְוַנְחּתִ א, ַּנְפֵקי ּגוְמִרין ְוׁשָ ָכחו ָלֳקְבֵליהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ .

יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ן ְלָמאֵריהֹון ְד, ּ ָרה ֶאְתֶכם ֶאּתֵ י ְלַיּסְ ּּתֹוֶסֶפת ַעל ִדיָנא , ִדיָנאְּוָיַסְפּתִ
  .ִּדְלהֹון

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲעבור ָהָאָדם)בראשית ח(, ּכְ ּ ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ַמאי . ּ
יָצָאה ָעְלָמא. ֹלא אֹוִסיף ן ּתֹוֶסֶפת ְלָמאֵרי ִדיָנא ְלׁשֵ ַגְווָנא , ֹּלא ֶאּתֵ ֶּאָלא ּתֹוֶסֶפת ּכְ
לְּדָיִכיל ָעְלָמ י. א ְלִמְסּבַ ן ּתֹוֶסֶפת ַוַדאי, ְּוַעל ָדא ְוָיַסְפּתִ   .ֶּאּתֵ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ַבע ַעל ַחֹטאֵתיֶכם. ּתֹוֶסֶפת ֲאַמאי ָרה ֶאְתֶכם ׁשֶ ִגין ְלַיּסְ ַבע. ּּבְ ִריך , ׁשֶ א ּבְ ְְוָהא קוְדׁשָ ּ
ל ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ֵבי ַההוא ִדיָליה ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ּהוא ִאי ּגָ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּּ

מֹור ָיה ְיָי)תהלים קל(, ִדְכִתיב ׁשְ ַבע ַעל , ִמי ַיֲעמֹוד' ּ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ְוַאּתְ ַאָמְרּתְ ׁשֶ
  .ַּחטֹאֵתיֶכם

ַבע ְלמוד לֹוַמר ׁשֶ ֶּאָלא ַמה ּתַ ַבע ָלֳקְבַלְייכו. ּ ֶּאָלא ָהא ׁשֶ ִמיָטה. ּוַמאי ִאיִהי. ּ ָּדא ׁשְ ּ ,
ַבע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַבעְּדִאְקֵרי ׁשֶ, ְּדִאיִהי ׁשֶ ה )דברים טו(, ּכְ ֲעׂשֶ ִנים ּתַ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ  ִמּקֵ

ִמיָטה ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם. ּׁשְ ְּוַעל ָדא ׁשֶ ַבע, ּ ַבע, ְוִאְקֵרי ׁשֶ ת ׁשֶ ין ַהאי . ְוִאְקֵרי ּבַ ַמה ּבֵ
ְלחֹוָדָהא. ְלַהאי ַבע ּבִ ִמָטה, ֶּאָלא ׁשֶ ד ׁשְ ד ִדיִנין, ְּלֶמְעּבַ ּוְלֶמְעּבַ ְּלַאָפָקא ֵחירו ְדֹכָלא , ּ ּ ּ ּ

ה ַבע ִאְקֵרי. ּבָ ת ׁשֶ ֲחָדא, ּבַ ַאְחָרא ּכַ ר ּבְ ַמְלכוָתא, ְלַאְנָהָרא, ְּדִאְתַחּבָ ַלט ּבְ , ְּלִמׁשְ
ַאְרָעא וְבֹכָלא ְּלאֹוָדָעא ַמְלכוָתא ּבְ ּ ַבע ִאְקֵרי, ּ ת ׁשֶ ִתיב. ּבַ ם )בראשית כו(, ּכְ ן ׁשֵ  ַעל ּכֵ

ַבע ַעד ֵאר ׁשֶ ּ ַהיֹום ַהֶזהָהִעיר ּבְ ַבע. ּ ֵאר ׁשֶ ֵאָרה ְדִיְצָחק הוא, ּבְ ּּבְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה , ּ ּ
  .ּהוא

א ָאַמר י ַאּבָ ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם)ו''ויקרא כ(, ִרּבִ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ י . ּ ְוִיּסַ ְרּתִ ְוִיּסַ
ָמה ְדאוְקמוָה, ַּעל ְיָדא ִדְמָמָנן ָאֳחָרִנין, ֶאְתֶכם ּּכְ ּ ַער ,  ָאִניַאף. ּ ָהא ֲאָנא ִאּתְ

ַבע. ָּלֳקְבַלְייכו ָעָרא ָעַלְייכו, ָהא ׁשֶ   .ְּלִאּתְ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ר , ּ א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ּ

א, ְיִחיָדאי י ַמְלּכָ י ַמְל, ַוֲהָוה ָחֵטי ַקּמֵ איֹוָמא ַחד ָסַרח ַקּמֵ א, ּכָ ל ָהֵני , ָאַמר ַמְלּכָ ּכָ
ְלּתְ, ְיֹוִמין ַאְלֵקיָנא ָלך יד ָלך. ְוָלא ַקּבִ אן ְוֵאיָלך ָחֵמי ַמאי ַאְעּבִ ְִמּכָ ִריך ָלך , ְ ְִאי ַאּתָ ְ

ְלכוָתא, ִמן ַאְרָעא ְּוַאִפיק ָלך ִמּמַ ְ י ַחְקָלא, ּ ִּדיְלָמא ְיקומון ֲעָלך דוּבֵ ּ ּ ּ , אֹו ְזֵאֵבי ַחְקָלא, ְּ
ְְוַיַעְברון ָלך ֵמָעְלָמא, ְסִטיןאֹו ִל יד. ּ ֶּאָלא ֲאָנא ְוַאְנּתְ ֵניפוק ֵמַאְרָעא. ַמה ַאְעּבִ ּ.  

ך ַאף ָאִני ך ָאַמר . )אף אנא ואנת נהך בגלותא וניפוק כחדא(ֲּאָנא ְוַאְנּתְ ִניפוק ֵמַאְרָעא , ְּכַ ְּכַ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יד ְלכו, ְּ ָרֵאל ַמה ַאְעּבִ יתו , ַּאְלֵקיָנא ְלכוָהא , ִּיׂשְ ְּוָלא ַאְרּכִ
ּאוְדַנְייכו ִריִסין, ּ ְוָלא , ְלַאְלָקָאה ְלכֹון, ָמאֵרי ַטְפִסין, ָּהא ַאְייֵתיָנא ָעַלְייכו ָמאֵרי ּתְ
ַמְעּתון ִּאי ַאִפיק ְלכו ֵמַאְרָעא ְלחֹוְדכֹון. ּׁשְ ין, ּ ה דוּבִ ּמָ ָּדִחיְלָנא ָעַלְייכו ִמּכַ ּ ּ ה , ּ ּמָ ִמּכַ

ִּדיקומון ָעַלְייכו, ןְזֵאִבי ּ ּ ְּוַיַעְברון ְלכו ֵמָעְלָמא, ּ יד ְלכון. ּ ֶּאָלא ֲאָנא , ֲּאָבל ַמה ַאְעּבִ
ְּוַאּתון ֵנפוק ֵמַאְרָעא ָגלוָתא, ּ ּוְנַהך ּבְ ְּ.  

ָגלוָתא י ֶאְתֶכם ְלֵמַהך ּבְ ְרּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיּסַ ּבֹוק ְלכֹון. ְּ יְמרון ְדֶאׁשְ ְּוִאי ּתֵ ַאף , ּ
כֹוןָא ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם. ִני ִעּמְ כֹון, ּׁשֶ ָרך ִעּמְ ַבע ְדִיְתּתָ ְָדא ׁשֶ ּ . ַּעל ַחֹטאֵתיֶכם. ַוֲאַמאי, ּ

ֶכם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ַּאּתון , ְּ
ַרְמּתון ַּדֲאָנא ְוַאּתון ָלא ֵנידו, ּּגְ ּ ָעְלָמא )א בארעא''ס(ר ּ ָהא . )מעלמא) א מארעא''ס(א נטרוד ''נ( ּבְ

כֹון . ֵּהיָכָלא ִדיִלי ְוִדְלכֹון ִאְתָחַרב, ָּהא ִאְתַחֵרב ּכָֹלא, ַמְטרֹוִניָתא ַנְפַקת ֵמֵהיָכָלה ִעּמְ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

א ָלא ִאְתֲחֵזי ֵהיָכָלא ד ִאיהו ָעֵייל ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ְּדָהא ְלַמְלּכָ ֶּאָלא ּכַ ְוֶחְדָוה . ּ
ַכח ּתְ א ָלא ִאׁשְ   .ְּדַמְלּכָ

ֵהיָכָלא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲעָתא ְדָעאל ּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ֵהיָכָלא, ּ ה ּבְ ָרָהא ִעּמָ ַכח ּבְ ּתְ , ְּוִאׁשְ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ַּחָדאן ּכֻ ָרא וַמְטרֹוִניָתא. ּּ ָכחו ּבְ ּתְ א ְדָלא ִאׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ָהא ֵהיָכָלא ֲחֵריָבא , ּ

יד. ִּמּכָֹלא כֹון. ֶּאָלא ֲאָנא ַמה ַאְעּבִ ָרֵאל ִאיְנהו . ַאף ֲאָנא ִעּמְ ב ְדִיׂשְ א ַאף ַעל ּגַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ
ָגלוָתא הֹון, ּּבְ ַכח ִעּמְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִביק לֹון, ְּ ְּדַכד ִיְפקון, ְוָלא ׁשָ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ

לוָתא ִריך הוא, ִּמן ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב. הֹוןְּיתוב ִעּמְ, ְּ ב ְיָי)דברים ל(, ִּדְכּתִ ב , ֱָאֹלֶהיך'  ְוׁשָ ְוׁשָ
ֱּאֹלֶהיך ַוַדאי' ְיָי ַמר. ָ   .ְוָהא ִאּתְ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ַחְקָלא, ִּרּבִ א ּבְ ַהִהיא ְמַעְרּתָ ָאַמר . ַּאְעָרעו ּבְ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְלִרּבִ יב, ִּרּבִ ִרית ְוגֹו)דברים כח(, ַּהאי ִדְכּתִ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ִרית', ּ . ִּמְלַבד ַהּבְ

ִרית בוָרה . ַּמאי ִדְבֵרי ַהּבְ ִּדְבֵרי ּגְ ֵעי ֵליה)א האלה''ס(ּ ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה. ּ ִמּבָ ּ ַּהָללו , ּ ּ
בוָרה ִּמִפי ַהּגְ ה, ּ ל ֹמׁשֶ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו ׁשֶ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

  ב''ו ע'' קטדף
א ֲחֵזי ִרית ֲהוֹו, ּתָ ִּאֵלין ְוִאֵלין ִדְבֵרי ַהּבְ ּ בוָרה ) ב''ו ע''דף קט(, ּ ב ְדִמִפי ַהּגְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּּ
ִרית ֲהוֹו. ֲּהוֹו ִמִלין ְלָיין, ִמֵלי ּבְ יה ּתַ ְּדָהא ַטב וִביׁש ּבֵ ּ ַּטב ְדָאֵתי ִמַצִדיק. ּ יׁש ְדָאֵתי . ּ ּּבִ
ִרית ִאיּנון. ְּוַהְיינו ֶצֶדק, ַּתר ְדִדיָנאֵמֲא, ִּדיָנא. ִּמן ִדיָנא ְּוַצִדיק ְוֶצֶדק ּבְ ִרית , ּ ּבְ

ִּמִלין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא. ִּאְקרון ִרית ִאיּנון, ּ ֲחָדא. ִּמֵלי ּבְ ִרית ּכַ יר ּבְ ך ָזכֹור . ְוָקׁשִ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ
מֹור ֲחָדא, ְוׁשָ יר ּכַ יֹום. ָקׁשִ ַלְיָל, ָזכֹור ּבְ מֹור ּבַ ֲחָדא. הּׁשָ ִרית ּכַ ִרית , ָהא ּבְ ך ּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ִרית ִניְנהו, ַּוַדאי ִּדְבֵרי ַהּבְ ֲאַתר ָדא ִאיהו. ּ ִרית ּבַ ּוְבָכל ֲאַתר ּבְ ּ ּ.  

י ִחָייא ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ִרּבִ מֹור, ּ ת ְדִאיהו ָזכֹור ְוׁשָ ּבָ ך ׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ִרית, ְּ . ִאְקֵרי ּבְ
יב ִרית )ת לאשמו(, ִּדְכּתִ ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּ ְוׁשָ
ְּוֹכָלא ִמָלה ַחד. עֹוָלם ָכל ֲאַתר, ַּוֲאַתר ָדא, ּ ִרית ּבְ   .ִאְקֵרי ּבְ

א ֲחֵזי ָאֶרץ, ּתָ לֹום ּבָ י ׁשָ ִתיב ְוָנַתּתִ ָלָמא ְדַאְרָעא, ּהוא ְיסֹוד, ּכְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ָלָמא , ּ ׁשְ
ָלָמא ְדָעְלָמא, ְּדֵביָתא ַבע. ּׁשְ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ ָּהא ַוַדאי . ָּדא ֶצֶדק. 'ַמאי ז. ְוִיּסַ
ִרית ִרית ִניְנהו, ּבְ ך ִדְבֵרי ַהּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

ִתיב י יֹוֵסי ּכְ ֶאֶרץ אֹוְיֵבי)ו''ויקרא כ(. ָאַמר ִרּבִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוַאף . 'ֶהם ְוגֹו ְוַאף ּגַ
ם ֹזאת ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַאף, ּגַ ם. ַאף ָאִני, ּכְ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְּדִאְקֵרי ֹזאת, ְלַרּבֹות ּכְ

ְבַקת לֹון ְלָעְלִמין ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם. ְּדָלא ׁשַ ְהיֹוָתם ּבְ ֲחָדא, ּבִ ְהיֹוָתם ּכָֹלא ּכַ ֹלא . ּּבִ
ים ּבְ ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ הוְמַאְסּתִ ר ּבְ ִּגין ְדָלא ִאְתֲחּבָ ם. ּ ִריִתי ִאּתָ ְּדִאי ָלא ֶאְפרֹוק , ְלָהֵפר ּבְ

ִריִתי ָפִליג, ְּלהו ם, ָּהא ּבְ ִריִתי ִאּתָ ך ְלָהֵפר ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

י ִחָייא א, ָּאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמָלה ַחְדּתָ ים ְוֹלא , ֲּאָנא ׁשְ י ֶאְלָעָזר ֹלא ְמַאְסּתִ ְּדָאַמר ִרּבִ
ים ְלַכלָֹתםְגַע ֵעי ֵליה, ְּלּתִ ים ְלַכלֹוָתם ִמּבָ יִתים ְוָלא ֲהַרְגּתִ ָּלא ִהּכִ ים . ּ ֶּאָלא ָלא ְמַאְסּתִ

ים ַּמאן ְדָסאֵני ְלָאֳחָרא ָמִאיס הוא ָלֳקְבֵליה, ְוָלא ְגַעְלּתִ ּ ִגיעוָלא , ּ ְּוַגֲעָלא הוא ּבְ ּ
יה ים ְוָלא ְגַעְלּתִ, ֲאָבל ָהָכא. ַּקּמֵ ִגין ַדֲחִביבוָתא . ַמאי ַטְעָמא. יםָלא ְמַאְסּתִ ּּבְ ּ

יַנְייהו אי ּבֵ ְּדַנְפׁשָ אי. ּ ּבָ ְלהו ֲחִביִבין ּגַ ּוְבִגיָנה ּכֻ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלַכלָֹתם, ּּ ְּלַכלָֹתם . ּ
ִתיב ים, ו''ָחֵסר ָוי, ּכְ ים ְוָלא ְגַעְלּתִ ִגיָנה ָלא ְמַאְסּתִ ִגין ְדִאיִהי ְרִחיָמָתא ְדַנ, ּּבְ ּּבְ איּ , ְפׁשָ

ָהא ּבָ ְּרִחימוָתא ִדיִלי ּגַ ּ.  
ָתא ר ָנׁש ְדָרִחים ִאּתְ ׁשוָקא ְדבוְרָסֵקי, ְּלּבַ ַּוֲהַוות ַדְייָרא ּבְ ּ ּ ן, ּ ּמָ , ִאי ָלא ֲהַוות ִהיא ּתַ

ה ְלָעְלִמין ן. ָּלא ָעֵייל ּבָ ּמָ יָון ְדִהיא ּתַ ׁשוָקא ְדרֹוְכֵלי, ּּכֵ ֵעינֹוי ּכְ ָּדֵמי ּבְ ּ  ְּדָכל ֵריִחין, ּ
ן ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ְּדָעְלִמין ָטִבין ִאׁשְ ּ.  

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם, ּאוף ָהָכא ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ ְּדִאיהו ׁשוָקא ְדבוְרָסֵקי, ְּוַאף ּגַ ּ ּ ּ ֹלא , ּ
ים ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ ָלָתם. ְּלַכלָֹתם. ַוֲאַמאי. ְמַאְסּתִ ִגין ּכַ ַּדֲאָנא ְרִחיְמָנא ָלה, ּּבְ ְּדִאיִהי , ּ

איְרִחי ן, ָּמָתא ְדַנְפׁשָ ּמָ ְרָיא ּתַ ָכל ֵריִחין ָטָבאן ְדָעְלָמא, ְּדׁשַ ִגין ַהִהיא , ְּוָדִמי ָעַלי ּכְ ּבְ
ָלה ִדְבַגַווְייהו ּּכָ ּ י יֹוֵסי. ּ ִּאלו ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִמָלה ָדא ַדיי, ּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  
ד ָא)מלאכי א(, ָּפַתח ְוָאַמר ן ְיַכּבֵ ד ָאב. ב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ּבֵ ן ְיַכּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ ּכְ

ך)שמות כ( ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ָייא וְבֹכָלא, ְּואֹוְקמוָה, ָ ּתְ ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּּבְ ּ ַחייֹוי . ּ ַּהאי ּבְ
יה ְּדִאְתַחָייב ּבֵ ַתר ְדִמית. ּּ יה הוא, ּּבָ יָמא ָהא ָפטור ִמּנֵ ִּאי ּתֵ ּ ּ ב . ו ָהֵכיָלא, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ

יר, ְּדִמית יָקֵריה ַיּתִ ִּאְתַחָייב ּבִ ד ֶאת ָאִביך, ּ ּבֵ יב ּכַ ִָדְכּתִ ֹאַרח . ּ ָרא ָאִזיל ּבְ ְּדִאי ַההוא ּבְ ּ
ָקָלא ַּוַדאי ְמַבֶזה ַלֲאבוי הוא, ּתְ ּ ַּוַדאי ָעִביד ֵליה ְקָלָנא, ּּ ּ.  

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָרא ָאִזיל ּבְ ַּוַדאי ָדא אֹוִקיר ַלֲאבוי, ִקין עֹוָבדֹויְוָת, ְּוִאי ַההוא ּבְ ּ ּ ,
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ ַהאי ָעְלָמא ּגַ ַההוא ָעְלָמא, ּאֹוִקיר ֵליה ּבְ ּאֹוִקיר ֵליה ּבְ א , ּ י קוְדׁשָ ּבֵ ּּגַ

ִריך הוא ּּבְ ִריך הוא ָחִייס ָעֵליה. ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ כוְרְסָייא ִדיָקֵריה, ְּ ְּואֹוִתיב ֵליה ּבְ ּ ּ ן ַּוַד. ּ אי ּבֵ
ד ָאב   .ְיַכּבֵ

י ֶאְלָעָזר גֹון ִרּבִ ַהאי ָעְלָמא, ּכְ ְּדִאיהו אֹוִקיר ֵליה ַלֲאבוי ּבְ ּ ּ א , ּ ּתָ ּוְבַההוא ָעְלָמא ַהׁשְ ּ
ְתֵרין ָעְלִמין ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ָבָחא ְדַרּבִ י ׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ַּאְסּגֵ יר ְמַחייֹוי, ּבְ ּוְבַההוא ָעְלָמא ַיּתִ ּ ּ .

יןְּדָזָכה ִלְב ין, ִּנין ַקִדיׁשִ ּוְלִגְזִעין ַקִדיׁשִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ין, ּ אן ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ְּדַזּכָ ּ ,
ין ַרך ְיָי)ישעיה סא(, ָּעַלְייהו ִאְתְקֵרי. ְּלִגְזִעין ַקִדיׁשִ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ירום ּכִ ל ֹרֵאיֶהם ַיּכִ ְ ּכָ ּ '

  .ָאֵמן
רוך ְיָי ְּבָ  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי. ן ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמ' ּ

   ספר במדבר-הזוהר הקדוש 



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

  פרשת במדבר

  א''ז ע'' קידף
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו)במדבר א() א''ז ע''דף קי( ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ א ',  ַוְיַדּבֵ י ַאּבָ ִרּבִ
ַצְלמֹו ְוגֹוּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָה)בראשית א(, ָּפַתח ַמר', ָאָדם ּבְ א ֲחֵזי. ַהאי ְקָרא ִאּתְ , ּתָ

ֵאי ִדיוְקָנא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ִריך הוא ְלָאָדם ָעֵבד ֵליה ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַוֲהָוה , ְ
ִליל ִמּכָֹלא ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ַּוֲהָוה ְנהֹוֵריה ָנִהיר, ּּכָ יה . ִמּסַ ַּוֲהוו ַדֲחִלין ַקּמֵ ּ ּ

  .ּּכָֹלא
ב ְדָהא אוְקמוָה ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַהאי ְקָרא, ּ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת , ִּאית ְלִאְסּתַ

ָרא אֹותֹו ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ַצְלמֹו, ָהָאָדם ּבְ יָון ְדָאַמר ּבְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים , ּּכֵ ַמאי ּבְ
ָרא אֹותֹו א. ּבָ ין ִדְכִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ֵרין ַדְרּגִ ֶּאָלא ַוַדאי ּתְ ּ ּ ּ ּ א, ַחד ִלְדַכר, ּ   .ְּוַחד ְלנוְקּבָ

ך דו ַפְרצוִפין ֲהוֹו וַדאי ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ּּ ָרא , ְּוֵסיָפא ִדְקָרא אֹוַכח, ְ יב ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ִּדְכּתִ ּ
ל ִסְטִרין . אֹוָתם ִסְטרֹוי)ן סטריןא מתרי''נ(ְוָכִליל ֲהָוה ִמּכָ א ֲאִחיַדת ּבְ ב ְדנוְקּבָ ּ ְוַאף ַעל ּגַ ּ .

ֵרין ִסְטִרין ִליָלא ִמּתְ ֹכָלא, ָהא ִהיא ָנֵמי ּכְ ִלים ּבְ   .ְּלֶמֱהִוי ׁשְ
ָחְכְמָתא ל ּבְ ּכַ א, ַוֲהָוה ִמְסּתָ ַרח. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ יָון ְדּסָ ִּאְתַמֲעטו ַפְרצוִפין, ּּכֵ ָתא , ּּ ְוָחְכּמְ

ָלַק יהִאְסּתָ ִמֵלי ְדגוֵפיה, ּת ִמּנֵ ַכל ֶאָלא ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ִמְסּתָ ּ ּ ִנין ֵמִעָלֵאי . ּ ְּלָבַתר אֹוִליד ּבְ
ֵאי ָעְלָמא, ְוַתּתָ בו ָדא ְוָדא ּבְ ְּוָלא ִאְתָיׁשָ ר, ּ ִלים , ַּעד ְדאֹוִליד ּבַ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ  )א אשתיל''ס(ּ
ת, ָעְלָמא ְּוָהא אוְקמוָה, ְּדִאְקֵרי ׁשֵ ּ.  

ל ָדאְו ִלים, ִּעם ּכָ ּתְ ָאה ָלא ִאׁשְ ּתָ ִלים, ָעְלָמא ּתַ ַכח , ְוָלא ֲהָוה ׁשְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ִלים. ְּוִאְתַקָיים ָעְלָמא, ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם, ּ ּתְ ַּעד ְדַאְבָרָהם , ֲאָבל ָלא ִאׁשְ

יִמיָנא יה ּבִ ָעְלָמא ְוָאִחיד ּבֵ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ יִמיֵניהּכְ, ּ ַּמאן ְדָאִחיד ּבִ . ְּלַמאן ְדָנִפיל, ּ
ָמאָלא, ָאָתא ִיְצָחק ׂשְ יֵדיה ְדָעְלָמא ּבִ ְּוָאִחיד ּבִ יר, ּ יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב. ְּוִאְתָקָיים ַיּתִ , ּּכֵ

גוָפא ֶאְמָצִעיָתא ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ָּאִחיד ּבְ ִליל ּבִ ִּאְתַקָיים ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה , ְוִאְתּכְ
  .ְתמֹוֵטטִמ

יל  ּתִ ל ָדא ָלא ַאׁשְ ְרׁשֹוי)א אשתלים''ס(ְּוִעם ּכָ ׁשָ ָבִטין,  ּבְ ֵריָסר ׁשְ , ַּעד ְדאֹוִליד ּתְ
אן ְבִעין ַנְפׁשָ יל , ְוׁשִ ּתִ ִלים.  ָעְלָמא)א ואשתלים''ס(ְוַאׁשְ ּתְ ל ָדא ָלא ִאׁשְ ַעד , ְּוִעם ּכָ

טוָרא ְדִס ָרֵאל אֹוַרְייָתא ּבְ ילו ִיׂשְ ְּדַקּבִ ּ ּ ָנא, יַניּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֵדין ִאְתָקָיימו ָעְלִמין . ְוִאּתְ ּּכְ ּ
ִלימו ּתְ ִאין, ְּוִאׁשְ ָסמו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאְתּבְ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

  ב''ז ע'' קידף
ָנא ִאּתֹוָקמו ּכְ יָון ְדאֹוַרְייָתא וַמׁשְ ּּכֵ ּ ִריך הוא ְלִמְפַקד , ּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ) ב''ז ע''דף קי(ְּ

ָמה ַחָייִלין ִאיּנון ְדאֹוַרְייָתא, יָתאֵּחילֹוי ְדאֹוַרְי ּּכַ ּ ָנא, ּ ּכְ ָמה ַחָייִלין ִאיּנון ְדַמׁשְ ּּכַ ּ א . ּ ּתָ
יה, ֲחֵזי דוְכּתֵ ָבא ּבְ ל ִמָלה ְדָבֵעי ְלִאְתַייּשְׁ ּּכָ ּ ּ פוָמא, ּ ר ּבְ ָבא ַעד ְדִאְדּכַ ָּלא ִמְתַייּשְׁ ּ ,

א ּבְ, ּאוף ָהָכא. ְּוִאְתְמֵני ָעָלה ָעא קוְדׁשָ ִּריך הוא ְלִמְפַקד ַחָייִלין ְדאֹוַרְייָתאּּבָ ּּ ְ ,
ָנא ּכְ ְּוַחָייִלין ְדַמׁשְ י ָדא ִמן ָדא, ּ ַחד ְוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּכְ ּ ּּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכָֹלא ּכְ ּּ ,

י ָדא ִמן ָדא ָנא ָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא וַמׁשְ ּ ּ ֲחָדא, ּּ   .ְוָאְזִלין ּכַ
ך ְוְבִגין ּכַ ְייהו, ּ ּבַ מֹוְדָעא ּגַ ּתְ ָנא ְלִאׁשְ ּבָ חוׁשְ ַּחָייֵליהֹון ָעאִלין ּבְ ּ ר ִאיּנון ַאֲחָרִנין , ּ ּּבַ

ָנא ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ֹאֶהל מֹוֵעד, ּ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ . ַוְיַדּבֵ
ֹאֶהל מֹוֵעד ר ִסיַניֲאַמאי ּבְ, ִאי ּבְ ָנא. ִמְדּבַ ּכְ ְוַהאי . ֶּאָלא ַחד ְלאֹוַרְייָתא ְוַחד ְלַמׁשְ

ִנית, ְוַהאי ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ִני ּבַ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהּשֵׁ  ֹחֶדׁש ִזיו )מלכים א ו(ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּוֹכָלא ַחד, ּבְ
א ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא ּתָ ֶּרֶמז ְלַההוא ַיְרָחא ְוׁשַ ֵדין ָע, ּ ָכחו ְּדָהא ּכְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּלִמין ּכֻ ּ ּ

ִלימו ׁשְ ְצַרִים, ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּּבִ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ מֹוְדָעא ְדָהא ּכַ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ,
ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֲהָוה   .ּבַ

 
  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

 ] בשנה265יום [סדר הלימוד ליום כט סיון 
י ִיְצָחק ָפַתח ית ְוגֹוּ ְיָי ְזָכָרנו)תהלים קטו(, ִּרּבִ ְ ְיָבֵרך ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך. 'ְ ּ ,

ִּאֵלין ּגוְבִרין ָרא. ּ ַמְדּבְ ָנא ּבְ ּבָ חוׁשְ ַּדֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ִריך הוא ְמָבֵרך לֹון, ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ ,
ָכל ִזְמָנא   .ְּואֹוִסיף ָעַלְייהו ּבְ

א ֲחֵזי ָבָחא ְדַחְב, ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּאֹו ְדָממֹוֵניה, ִּדְבנֹוי, ֵּריהּ ֵעי ְלָבְרָכא , ּ ּבָ
ְרָכאן, ֵּליה ּוְלאֹוָדָאה ָעֵליה ּבִ ה. ְמָנָלן. ּ יב. ִמּמֹׁשֶ ֹכְכֵבי )דברים א(, ִּדְכּתִ ֶכם ַהיֹום ּכְ ּ ְוִהּנְ

ַמִים ָלרֹוב ִתיב, ַהּשָׁ ֶכם ֶא, ְלָבַתר ַמה ּכְ ֶּלף ְפָעִמים ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם ּכָ
ְרָכאן ֲהוֹו. 'ְוגֹו ֵרין ּבִ ְְלָבַתר ִויָבֵרך ֶאְתֶכם . ָהא ַחד. 'ַחד ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְוגֹו, ּתְ

ר ָלֶכם ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְרָכאן, ְּלאֹוָדָאה ָעַלְייהו. ּּכַ ְרָכאן ַעל ּבִ   .ּבִ
ָבָחא ְדַחְבֵריה ְּוִאי ִאיהו ָמֵני ׁשְ ּ ַקְדִמיָתא . ְרָכאןְּוָלא אֹוֵדי ָעֵליה ּבִ, ּ ּהוא ִנְתַפס ּבְ ּ

ִּמְלֵעיָלא ְּוִאי ִאיהו ְמָבֵרך ֵליה. ּ ֵרך ִמְלֵעיָלא, ְּ ּהוא ִמְתּבָ ּ ְ ֵעי ְלָבְרָכא ָלה . ּ ּוִבְרְכָתא ּבָ ּ
ֵעיָנא ָטָבא א, ּבְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ א. ְוָלא ּבְ ִריך הוא ְרִחימוָתא ְדִלּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ .

ַּמה ַמאן ִדְמָבֵרך ְלַחְבֵריהּו ֵעיָנא ָטָבא, ְּ ִריך הוא ִדְיָבֵרך ֵליה ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ְּ א , ְּ ִלּבָ ּבְ
ִריך הוא. ָטָבא א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ה, ְּ ה ְוַכּמָ ּמָ , ְּדָבֵעי ֵעיָנא ָטָבא, ַעל ַאַחת ּכַ

א ָטָבא א, ְוִלּבָ ּוְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ך ּבְ. ּ ָכל ְלָבְבך )דברים ו(ְִגין ּכָ ָ ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיך ּבְ ָ

  .'ְוגֹו
א ֲחֵזי ְרָיא, ּתָ ְרָכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ָּהא אוְקמוָה ֵלית ּבִ ּ ּ ַּעל ִמָלה ְדִאְתְמֵני, ּ ְוִאי . ּ

יָמא ָרֵאל ֵאיך ִאְתְמנון, ּתֵ ִּיׂשְ ְייהו. ְ ֶּאָלא ּכוְפָרא ַנְטֵלי ִמּנַ ּ ּ אוְקמוָהְוָהא, ּ ָנא , ּ ּבָ ְּוחוׁשְ
ל ַההוא ּכוְפָרא ִניׁש ּכָ ָּלא ֲהִוי ַעד ְדִיְתּכְ ּ ָנא, ּ ּבְ ּוְבַקְדֵמיָתא ְמָבְרָכן ְלהו , ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ּ

ָרֵאל ּוְלָבַתר ְמָנָאן ַההוא ּכוְפָרא, ְלִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ּוְלָבַתר ְמַהְדִרין וְמָבְרִכין לֹון ְלִיׂשְ ּ ּ .
ָכחו ְד ּתְ ִּאׁשְ ַקְדִמיָתא וְבסֹוָפאּ ְרִכין ּבְ ָרֵאל ִמְתּבָ הו מֹוָתָנא, ִּיׂשְ   .ְּוָלא ָסִליק ּבְ

ִמְנָייָנא ִמְנָייָנא. מֹוָתָנא ֲאַמאי ָסִליק ּבְ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִבְרְכָתא ָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ יָון , ּ ּכֵ
ְרָכָתא ַלק ּבִ אֵרי ֲעלֹוי, ְּדִאְסּתָ ִמְנָייָנא . ְתְזָקאְוָיִכיל ְלַא, ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשָ ִגין ָדא ּבְ ּּבְ

ַּנְטִלין ּכוְפָרא וִפְדיֹוָנא ְייהו, ּ ְּלַסְלָקא ָעֵליה ִמּנַ ּ ית )א מעליה מותנא''ס(. ּ ְ ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ

ָרֵאל ין, ִיׂשְ ִמְנָייָנא, ִּאֵלין ָנׁשִ ְּדָלא ַסְלִקין ּבְ ית ַאֲהֹרן. ּ ְּדִאיּנון ְמָבְרִכין , ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ּ
א ָטָבא, אְלַעּמָ ֵעיָנא ָטָבא וְבִלּבָ א, ּּבְ ּוִבְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ית ַאֲהֹרן. ּ ָהִכי ָנֵמי , ֶאת ּבֵ

ין  ִבְרָכָתא , )דלהון(ָנׁשִ ְרָכן ּבְ   .)א דלהון''ס(ְּדִאְתּבָ
ִּאֵלין ִאיּנון ֵליָוֵאי. ְְיָבֵרך ִיְרֵאי ְיָי ְרִכין, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ִגין ְדַדֲחִלין ֵלי, ּ א ּּבְ ּה ְלקוְדׁשָ ּּ

ִריך הוא ּּבְ דֹוִלים. ְ ַטִנים ִעם ַהּגְ ִמְנָייָנא, ַהּקְ ב ְדָלא ָעאִלין ּבְ   .ַּאף ַעל ּגַ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

  א''ח ע'' קידף
יה ְרָכן ּבֵ ָרֵאל ְדִאְתּבָ ִיׂשְ הו ּבְ ַכח ִמְנָייָנא ּבְ ּתְ א ֲחֵזי ָלא ִאׁשְ ּּתָ ּ ַהאי ִמְנָייָנא, ּ ְּדַהאי . ּכְ

ְרָכא ֲה ֵלימוָתא ְדָעְלִמין ֲהָוה, ָוהִמְנָייָנא ְלִאְתּבָ ְלָמא ׁשְ ּוְלַאׁשְ ּ אן ָנְפִקין , ּ ּוַבֲאָתר ְדִבְרּכָ ּ
ִני, ִּאְתְמנון ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהּשֵׁ יב ּבְ ָאן ְדָעְלָמא, ִּדְכּתִ ְּדִאיהו ִזיָוא ְדִבְרּכָ ּ ּ יה ָנִפיק , ּ ְּדִמּנֵ ּ

יהְּדִז, ו''ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֹחֶדׁש ִזי. ִזיָוא ְלָעְלָמא ּיָוא ְדֹכָלא ָנִפיק ִמּנֵ ִתיב, ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
יֹון)תהלים קלד( ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה וְכִתיב , ָ ּ ם ִצָוה ְיָי )תהלים קלג(ּ י ׁשָ ח ''דף קי(ּ ּכִ

ָרָכה ְוגֹו) א''ע   .'ֶאת ַהּבְ
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ְיהוָדה ֲהָוה ׁשְ ִּרּבִ ּ ְרָכןָא, ּ ָרֵאל ֵמָאן ֲאָתר ִאְתּבָ . ַּמר ֵליה ִיׂשְ

א, ַווי ְלָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ֵני ָנׁשָ ִלין ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ א , ְּדָלא ַמׁשְ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּּבִ
א ֲחֵזי. ִּעָלָאה ִריך הו, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ָרֵאל ַזּכָ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַּוֲהוו , אְּ

א)א עמיה''ס(ָעְלִמין  ַחד ִאיָלָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ִכיִחין ּבְ ּ ׁשְ יה, ּ ִּדְמזֹוָנא ְדֹכָלא ּבֵ ּ ֲהָוה , ּּ
יה ין ּבֵ ִניׁשִ ְרָכאן ּכְ ֵרך ֵמֲאָתר ְדָכל ּבִ ִּמְתּבָ ּ ְרׁשֹוי. ְ ילו ׁשָ ּתִ ּוֵביה ִאְתְנַטע ְוַאׁשְ ּ ּ.  

א ָרֵאל ְלַתּתָ ְר, ְוִיׂשְ יה)ואשתילו שרשוי(ָכן ֲהוֹו ִמְתּבָ ְרָכאן ָנְפִקין ּבֵ ּ ֵמֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ּבִ ּ ּ ,
ֵבי ְלֵמיַפק יֹון, ְּוָלא ִמְתַעּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ ַטל )תהלים קלג(ּוְכִתיב , ּ  ּכְ

ָרָכה ַח ם ִצָוה ְיָי ֶאת ַהּבְ י ׁשָ יֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִציֹון ּכִ ֶּחְרמֹון ׁשֶ ּ ְּוָדא ִאיהו . ִּיים ַעד ָהעֹוָלםּ
ְּנִהירו ְדָעְלָמא יב. ּ ָלל יֹוִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע)תהלים נ(, ִּדְכּתִ יֹון ִמּכְ ָמה . ָנִהיר: הֹוִפיַע. ּ ִמּצִ ּכְ

ְּיָנֵהר ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ְוַכד ְיָנֵהר. )א ודא נהירו''ס(ּ הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן )דברים לג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ.  
ַער ַחְברוָתא , ְּוַכד ַהאי ְנִהירו ִאּתְ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ ּּכָֹלא הוא , )א כלא הוא בחביבותא''ס(ּ ּ

ְרִחימוָתא ִלימו, ּּבִ ׁשְ ּּכָֹלא הוא ּבִ ּ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ א, ּ ָלָמא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּׁשְ ּ ,
ֵחי)תהלים קכב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב לֹום ּבְ ַאְרְמנֹוָתִיך ְיִהי ׁשָ ְלָוה ּבְ ְֵלך ׁשַ  ִאיׁש ַעל )במדבר ב(. ְ

ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ִּדְגלֹו ְבאֹותֹות ְלֵבית ֲאבֹוָתם ַיֲחנו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּ  )ישעיה סו(, ִּרּבִ
ל ֹאֲהֶביָה ְוגֹו ה ּכָ ַל ם ְוִגילו ּבָ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ּ ּ ָמה ֲחִביָבא אֹוַרְייָתא ַקּמֵ. 'ּ א ּכַ ּי קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ָמעו, ְ ּתְ ָכל ֲאָתר ְדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ִריך הוא ְוָכל , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְלהו ַצְייִתין ְלִמלוֵליה ַּחָייִלין ִדיֵליה ּכֻ ּ ּ ּ ּּ יה. ּ ִריך הוא ָאֵתי ְלַדְייָרא ִעּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ֲהָדא , ְ
ִמי ְוגֹו )שמות כ(, ּהוא ִדְכִתיב יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ֶּאָלא , ְוֹלא עֹוד. 'ּבְ

יה ְנאֹוי ַנְפִלין ַקּמֵ ְּדׂשַ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּ
א ֲחֵזי ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִעָלִאין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ּתָ ּּ ּ ר ָנׁש ְוָעִביד ִפּקוָדא ֲחָדא. ּ ָּאֵתי ּבַ ּ ,

ַּההוא ִפּקוָדא ַקְייָמא ּ ִריך הואּּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ַקּמֵ יה, ְּ ּוִמְתַעְטָרא ַקּמֵ ּ ְּוָאַמר ְפַלְנָייא ֲעַבד , ּ
ּוִמן ְפַלְנָייא ֲאָנא, ִלי ַער ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ִגין ְדִאיהו ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ַער ֵליה . ּ ַגְווָנא ְדִאיהו ִאּתְ ּּכְ ּ ּ

א ַער ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ ָלָמא ְל, ָּהִכי ָנֵמי ִאּתְ אְוָעִביד ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵּעיָלא ְוַתּתָ , ּּכְ
ה ִלי)ישעיה כז( לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמעוִזי ַיֲעׂשֶ ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ לֹום ִלי. ּ ה ׁשָ , ַיֲעׂשֶ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ה ִלי)ב''ד ע''לעיל י(. ְּלֵעיָלא לֹום ַיֲעׂשֶ א, ּ ׁשָ ר ָנׁש. ְלַתּתָ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ְּדָעִביד , ּ
  .ּּקוֵדי אֹוַרְייָתאִּפ

ַלם ְוגֹו ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ַכח', ּ ּתְ ִגין ְדֶחְדָוה ָלא ִאׁשְ ָרֵאל ַקְייֵמי , ּּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַבְעָלה. ּּבְ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ן ִאְתַחּבְ ְּדַתּמָ ּוְכֵדין הוא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ,

ֶּחְדָווָתא ְדֵעיָל אּ א. א ְוַתּתָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָכחו ּבְ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ָּאִסיר ֵליה , ּ
ר ָנׁש ְלֵמחֵדי ּוְלַאְחָזָאה ֵחידו, ְלּבַ יב. ּ ַלם ְוִגילו ָבה ְוגֹו, ִּדְכּתִ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ּ ּ ְּוִגילו ', ּ

ָּבה ַדְייָקא ּ.  
ר ָנׁש א ָחָמא ַחד ּבַ י ַאּבָ ֵבי ְטרֹוְנָייא ְדָבֶבלְּד, ִרּבִ ֲּהָוה ַחֵדי ּבְ יה, ּ ַטׁש ּבֵ ָאַמר , ּּבָ

ִתיב  ַלם ּכְ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ֶחְדָוה, )אמר רבי אבא(ּ ַל ם ּבְ ִזְמָנא ִדְירוׁשָ ּּבְ ר ָנׁש , ּ ֵעי ּבַ ּבָ
י ֶאְלָעָזר ְלַטְעֵמיה. ְּלֶמְחֵדי ַלם, ִּרּבִ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ְּדָאַמר ׂשִ ּ יבַּהְיינו , ּ  )תהלים ק(, ִּדְכּתִ

ְמָחה ׂשִ   .ִּעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ
תוב ֶאָחד אֹוֵמר ְמָחה, ּּכָ ׂשִ ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי )תהלים ב(, ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר, ִּעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ

ְרָעָדה ִיְרָאה ְוִגילו ּבִ ין ַהאי ְלַהאי. ּּבְ ָראן , ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ָרֵאל ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ אן ּבְ ּּכָ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא ַאֲחָרא. ּּבְ ָראן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ אן ּבְ ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי )א''ד(. ּּכָ

ִיְרָאה ָרֵאל, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ יֵני ֲעַמְמָיא, ָּדא ּכְ ָגלוָתא ּבֵ ִזְמָנא ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ּ.  

  ב''ח ע'' קידף
י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ְמָחה ֵתֵצאו)ישעיה נה(ְוָהא ּכְ ׂשִ י ּבְ ָרֵאל, ּ ּכִ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְוָדא ִהיא ּכְ
יָון ְדָאַמר ֵתֵצאו ּּכֵ לוָתא הוא, ּ ִּמן ּגָ ְמָחה, ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ְוִאְקֵרי ׂשִ ְּדָכל , ּ

ִכיַבת ְלַעְפָרא ָגלוָתא וׁשְ ִּזְמָנא ְדִאיִהי ּבְ ּ ְמָחה, ּ א, ָלא ִאְקֵרי ׂשִ ִריך הוא ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּבְ ְ

ה ּ קוִמי )ישעיה ס(. ' ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר ְוגֹו)ישעיה נב(ְוֵייָמא , ְּויֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ֵּייֵתי ְלַגּבָ
ֲחָדא. 'אֹוִרי ְוגֹו רון ּכַ ֵדין ֶחְדָווָתא ִאְקֵרי)ויוקים לה מעפרא(, ְּוִיְתַחּבְ ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא.  ּכְ ּ ,

ְמָחה ֵת ׂשִ ֵּצאו ַוַדאיּוְכֵדין ּבְ ָמה ַחָייִלין ִיְפקון ָלֳקְבָלא ְדַמְטרֹוִניָתא. ּ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ ּ ְלֶחְדָווָתא , ּ
א ְּדִהלוָלא ְדַמְלּכָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ָבעֹות ִיְפְצחו ְוגֹו)ישעיה נה(ּכְ ּוְכִתיב ', ּ ֶהָהִרים ְוַהּגְ

ְפֶכם ְו)ישעיה נב( י ֹהֵלך ִלְפֵניֶכם ְיָי וְמַאּסִ ּ ּכִ ּ ִאיׁש ַעל ִדְגלֹו )במדבר ב() ב''ח ע''דף קי(. 'גֹוְ
ָרֵאל. ְבאֹותֹות ְרָיין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ע ַמּשִׁ ִּאֵלין ַאְרּבַ ָבִטין, ּ ֵריָסר ׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ ֵריָסר , ּ ּתְ
חוִמין ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ְּסחֹור ְסחֹור ָלה, ּּתְ ּּכָֹלא ּכְ ִתיב , ּּ ם ָעל)תהלים קכב(ּכְ ּשָׁ ָבִטים  ׁשֶ ּו ׁשְ

ְבֵטי ָיה ְוגֹו ָבִטים. 'ּׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָבִטין''ִּאֵלין י, ּׁשֶ א''י, ב ׁשְ חוִמין ִדְלַתּתָ ּב ּתְ ּ.  
ְבֵטי ָיה ִגין ְדָי, ּׁשִ ָּהא אוְקמוָה ּבְ ּ ָרֵאל ַוַדאי''ּ ּה ֵעדות ְלִיׂשְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ , ָּהראוֵבִני, ּ

ְמעֹוִני ָכל ַחד ְוַח''ָי, ַהּשִׁ ֲּאָבל ַוַדאי ָהִכי הוא. דּה ּבְ א, ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ הו , ּּ ּּבְ
חֹוָתמֹוי ם ּבְ יב. ַאְחּתָ ְּואֹוְקמוָה ִדְכּתִ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א(, ּ ּ ּּ ּ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

ֻכְלהו. 'ַּהָיִמין ְוגֹו ִליל ּבְ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ִאְתּכְ ּ ּ ּּ , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ין ֲהוֹו ְלדְּוַאִפ, ּ
ִדיוְקֵניהֹון ן ּבְ ּוִמְתָפְרׁשָ ּּ ָאָדם, ּ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ   .ְּוֻכְלהֹון ּכְ

ָמאָלא, ִמיָכֵאל ִמיִמיָנא ְבִריֵאל ִמּשְׂ ּאוִריֵאל ְלַקְדַמְייהו, ּגַ , ְּרָפֵאל ַלֲאחֹוַרְייהו, ּ
א ָעַלְייהו ִכיְנּתָ אן. ּׁשְ ֵרין ִמּכָ אןּוְתֵרי, ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ן ִמּכָ ַאְרָעא . ְוִהיא ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ

א אן, ִּדְלַתּתָ ֵרי ִמּכָ אן, ּתְ יַנְייהו''ְוָי, ּוְתֵרי ִמּכָ ּה ּבֵ ּ.  
ֵרין ְדָגִלים יָון ְדַנְטִלין ּתְ ּּכֵ ִתיב, ּ , ּוְלָבַתר. 'ְּוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְוגֹו. ַמה ּכְ

ֵר ְרָיין ִאיּנון ְלד' ין ַאֲחָרִנין דִּאיּנון ּתְ ֵריָסר, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ַּמּשִׁ ָכחו ּתְ ּתְ ּאוף ָהִכי . ְּוִאׁשְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ְּלַתּתָ ִראׁשֹוָנה ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְיהוָדה. ּ ְּוָנַסע ּבָ ְרָייא , ּ ָלֳקֵביל ַמּשִׁ

ְּדאוִריֵאל ְר. ּ ּוַמֲחֶנה ִדְראוֵבן ָלֳקֵביל ַמּשִׁ ּ ָּדא ַלָדרֹום. ָּייא ְדִמיָכֵאלּ ַח . ְוָדא ְלִמְזָרח, ּ ִמְזּבֵ
פֹון. ָּהִכי ָנֵמי ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ּוַמֲחֵנה ָדן ַלּצָ ַּמֲחֵנה ָדן ָלֳקֵביל . ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָיָמה. ּ

ְרָייא ְדַגְבִריֵאל ְרָייא ִדְרָפ, ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים ְלַמֲעָרב. ַּמּשִׁ ַח ָהִכי ָנֵמי ָּלֳקֵביל ַמּשִׁ ֵאל ִמְזּבֵ
ָדא. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ּּכָֹלא ָאִחיד ָדא ּבְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַּעד ְדַסְלָקא ּכָֹלא ְוִאְתֲאָחד ּבִ ּּ ּ ,

ירוָתא ְדֹכָלא ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ א ְדֹכָלא. ּ ִּעָלָאה ְדֹכָלא ַקִדיׁשָ ּ ּּ ּ יה. ּ ִליל ּבֵ ּּכָֹלא ִאְתּכְ ִמְזָרח ' י. ּ
יר ּוָתא ִדְנהֹוָראּהוא ׁשֵ אט ְוַאִפיק ְלָדרֹום, ּ ירוָתא . ָּאִזיל ְוׁשָ ׁשֵ ְּוָדרֹום ָנִפיק ְוַתְלָייא ּבְ

ָעְלָמא. ָּדרֹום' ה. ְּדִמְזָרח יה ָנִפיק ָדרֹום ּבְ ִּמּנֵ ירוָתא ְדִמְזָרח' ְוָעִייל י. ּ ׁשֵ ּּבְ ְּוַאִפיק ֵליה, ּ ּ.  
ְלָייא ָדרֹום ְוָצפֹון' ּוִמן ה ּ ְדֵביַנְייהו)ג''אד(ְּוַההוא , ּּתַ ּה ָדרֹום ְוָצפֹון ''ִמְזָרח ָי' י, ּ ּ

יה ְלָייאן ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא' ו. ּּתַ ן ְדָכר. ּבְ ְּוָדא הוא ּבֵ ין ָצפֹון ְלָדרֹום. ּ ך ִאיהו ּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ ְוַעל . ְ
ֵניָנן ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ָּדא ּתָ ַּמאן ְדָיִהיב ִמָטתֹו ּבֵ ִני, ּ ן . ם ְזָכִריםַּהְוָיין ֵליה ּבָ ְּדַהאי ּבֵ

ין ָצפֹון ְלָדרֹום ְּדַכר ִאיהו ּבֵ ְלָיא ָצפֹון ְוָדרֹום' ה. ּ ה ּתַ ִּעָלָאה ּבָ יַנְייהו, ּ ּוֵבן ְדָכר ּבֵ ּ ּ ,
ָרָזא ְדיו ְתָרָאה ַמֲעָרב' ה. ה''ּּבְ   .ּבַ

ְּוַעל ָדא ָדרֹום ָאִחיד ִמְזָרח א ְוַתְלָייא ּבֵ, ּ ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּיהּ
ֵניָנן א ָאִחיד ְוַתְלָייא ֶחֶסד ִעָלָאה, ּתָ ְטָרא ְדַאּבָ ִּמּסִ בוָרה. ּ ְלָייא ּגְ ְטָרא ְדִאיָמא ּתַ ִּמּסִ ּ .

ָדא ַגְווָנא ָדא ָאִחיד ּכָֹלא ָדא ּבְ ּּכְ ּּ.  
ֲחָרן ָחא ָהִכי ָנֵמי ִאְסּתַ ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָר, ַּזְווָיין ְדַמְדּבְ ְּדָדרֹום ּתוְקֵפיה . ִחיתּ ּ ּּ

ִמְזָרח א, ּבְ ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ירוָתא, ּ ׁשֵ ְרָייא ֶאָלא ּבְ א ָלא ׁשַ ְמׁשָ ְּוּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ּּ ּ .
יָון ְדָדרֹום ָנִטיל ּתוְקֵפיה ְדִמְזָרח. ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ּּכֵ ּ ּ פֹון ְוָצפֹון , ּּ ּהוא ַאְנִהיר ַלּצָ

ִליל ּבְ יִמיָנא, ָדרֹוםִאְתּכְ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ   .ְּדָהא ׂשְ
ה, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ְּדָהא ַמֲעָרב ְדִאיִהי ּבְ ְתָרָאה' ּ פֹון, ּבַ ְּוַעל ָדא ָצפֹון . ַנְטָלא ִמּצָ

ָדרֹום)א לאתחבקא''ס(ִהיא ַאְזָלא , ַּמֲעָרִבית ְדרֹוִמית. ָאִזיל ְלַמֲעָרב ָרא ּבְ ָמה ,  ְלִאְתַחּבְ ּכְ
ִמְזָרחְּד ְלָייא ּבְ רוָתא, ָדרֹום ּתַ ׁשֵ ְּותוְקֵפיה ָאִזיל ּבְ ּ  )א לאתחבקא''ס(ַאְזָלא , ָהִכי ָנֵמי ַמֲעָרב. ּּ

ָדרֹום ֵקִני)שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ַחּבְ ְּיִמיָנא ָדא הוא .  ִויִמינֹו ּתְ ּ



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]204דף [ -ּ

ֵרין . ָּדרֹום ך ַיְנָקא ִמּתְ ִגין ּכָ פֹון וִמָדרֹום, ִסְטִריןְּבְ ִּמּצָ  )שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֹמאלֹו ָדא הוא ָצפֹון. ׂשְ ּׂשְ ִּויִמינֹו ָדא הוא ָדרֹום, ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָיִהיב ִמָטֵתיה, ְּוָרָזא ָדא אֹוִליְפָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ין ָצפ, ְּ ַוֲאִחיַדת . ֹון ְלָדרֹוםּבֵ
ן וַדאי ין ָצפֹון ְלָדרֹום. ְּלַהאי ּבֵ א ְלֵמיַהב ִמָטַתְייהו ּבֵ ְּוַעל ָדא ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ .

א ִנין ִדְכִרין. ְוָהִכי אֹוִליף ִלי ַאּבָ ְּדַיֲהִבין ְלהו ּבְ ּ ַלֵפי ְמֵהיְמנוָתא . ּ ָוון ּכְ ְּדָהא ִאיהו ִאְתּכְ ּ ּּ
ֵליָמא ִעָל ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ָאהּׁשְ ׁשְ ּּבִ ּ ין ָצפֹון . ּ ִריך הוא ְדִאיהו ּבֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ְדַאְנִהיִרין , ְלָדרֹום ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ין ָצפֹון ְלָדרֹום)א דאיהי''ס(ּוְלַגּבֵ ַּוַדאי ֶיֶהְוָון ֵליה .  ּבֵ ּ
ִנין ִדְכִרין   .ּּבְ

  א''ט ע'' קידף
ּוְבֹכָלא  ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא) א''ט ע''דף קי(ּ ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּכְ ּּבָ ה ְדַאְחֵזי עֹוָבָדא , ּ ּוְכּמָ ּ

א ַער ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ י ִפְנָחס. ְּואֹוְקמוָה, ָּהִכי ָנֵמי ִאּתְ ַמע ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּׁשָ ֵקיה ְלִרּבִ ּוְנׁשָ ּ ,
ְוָבָכה ְוַחִייך ָאַמר ַהאי , ּ ָאה חוָלִקי ּבְ ָּעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתיַּזּכָ ּ.  

י ִאיָרא ְוגֹו)תהלים כז(, ָּפַתח ְוָאַמר ִעי ִמּמִ ִעי. ' ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ יָון ְדַבר , ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ ּּכֵ
ל  ּכַ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא)א אתאחד''נ(ָנׁש ִאְסּתָ ּ ּבִ ִריך הוא ַאְנִהיר ָעֵליה, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָלא , ְּ

ִאיןָּדִחיל ֵמִע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָלִאין ְוַתּתָ ְ ְוָעַלִיך ִיְזַרח ְיָי וְכבֹודֹו ָעַלִיך ֵיָרֶאה)ישעיה ס(, ּכְ ְּ .
ַבר ָנׁש, ְיָי ָמעֹוז ַחַיי יה ּבְ ִריך הוא ָאִחיד ּבֵ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ַההוא , ְּ ֵפי ּבְ ָּלא ִמְסּתָ

ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְווָנאּאוף ֲא. ָּעְלָמא ִמּכָ ַהאי ּגַ ָאבוך וָבך ָלא , ָנא ּכְ יָון ְדַאִחיְדָנא ּבְ ְּכֵ ְּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ַאֲחָרא ֵפיָנא ּבְ   .ֶּאְסּתַ

ִתיב ַמח ָאִביך ְוגֹו)משלי כג(, ְְוָעָלך ּכְ ך. 'ָ ִיׂשְ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ יב ִיׂשְ יָון ִדְכּתִ ָּכֵ ָ ַמאי , ּ
ך ִא, ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ך ַסְגָיאְּדָהא ּבְ ַמח ָאִביך. ָּמֶ ֶָאָלא ִיׂשְ ִריך הוא: ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ : ְָוִאּמֶ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ך. ָּדא ּכְ א: ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ּתָ ך ִדְלּתַ ּיֹוַלְדּתֶ ְמעֹון ָאבוך ָאן ֶחְדָווָתא . ָ י ׁשִ ְִרּבִ ּ
ִּדיֵליה יב. ּ ְלחֹודֹוי ִדְכּתִ ֶּאָלא ְקָרא הוא ּבִ ּ יל ָיִגיל ֲאִבי ַצִדיק) כגמשלי(, ּ א : ּ ּגִ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַמח ּבֹו. ְ א: ְויֹוֵלד ָחָכם ִיׂשְ ּתָ ָּדא ָאִביך ִדְלּתַ יל ָיִגיל ֲאִבי , ָּדָבר ַאֵחר. ָּ ּגִ
א: ַּצִדיק ּתָ ָּדא ָאִביך ִדְלּתַ ַמח ּבֹו. ָּ תֹוֶסֶפת ָוא, ְויֹוֵלד ָחָכם ִיׂשְ ִתיב ּבְ ָּדא קוְד, ו''ּכְ א ּ ׁשָ

ִריך הוא הוא ְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּ ְ.  
י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָתה אֹוִתי ְיָי ֵאל ֱאֶמת)תהלים לא(ּכְ ּ ּבְ ּ ָ .

יה ָלא ּבֵ ּכְ ַּהאי ְקָרא ִאית ֵליה ְלִאְסּתַ א ִמיִדי, ּ יָדא ְדַמְלּכָ ֲּחִמיּתון ַמאן ְדַאְפִקיד ּבִ ּ ּ .
ר ָנׁשַּוַדאי , ֶּאָלא ָאה הוא ּבַ א, ַּזּכָ א ַקִדיׁשָ אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ְּדָאִזיל ּבְ ּ יה , ּ ְּוָלא ָחֵטי ַקּמֵ

א ֲחֵזי יָון ְדָעאל ֵליְלָיא, ּתָ ָעְלָמא, ּּכֵ ִליט ּבְ ִּאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ָלק , ּ ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסּתַ ּ ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּוֵכיָון ְדִאיָלָנא ְדמֹוָתא . ּ ְלחֹודֹויּ ָעְלָמא ּבִ ִליט ּבְ ֵני ָעְלָמא , ּׁשַ ל ּבְ ּכָ

ִרים. ַמאי ַטְעָמא. ַּטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִגין ְדַההוא ִאיָלָנא ּגָ ּּבְ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]205דף [ -ּ

ִפְקדֹוָנא יה ּבְ יֵדיה ַנְפׁשֵ ֵעי ְלַאְקְדָמא וְלִמְפַקד ּבִ ּוַבר ָנׁש ּבָ ּ ּ ּ ִפְקדֹוָנא ְדַבר ָנׁש. ּ , ּּכְ
ְּדָיִהיב ִפְקדֹו יר ֵמַההוא ִפְקדֹוָנא, ָנא ְלַאֲחָראּ יה ַיּתִ ב ְדִאיהו ִאְתַחָייב ְלַגּבֵ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

יה ַדאי ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ יה, ָּלאו ּכְ ּהֹוִאיל וִפְקדֹוָנא ִאְתְמַסר ְלַגּבֵ יה, ּ ַּוַדאי , ְּוִאי ְיָסֵרב ּבֵ
ִּנְבדוק ֲאַבְתֵריה א הו, ּ ְּדָלאו ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, אּּ   .ְּוָלאו ִמּבְ

ך ַההוא ִאיָלָנא ּּכַ ְייהו, ְ א ַאְקִדימו ְוָיֲהִבין ֵליה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשַ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְוָכל , ּּ
ָמִתין ִדְבֵני ָעְלָמא ָנִטיל ְּוֻכְלהו ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא. ִּנׁשְ ּ ִגין ְדַהאי ִאיָלָנא , ּ ּּבְ

ְּדמֹוָתא הוא ָתאּו. ּ ְּבִגין ְדָכל ִאיּנון ַנְפׁשָ יה, ּ ב ְדֻכְלהו ִאְתָחְייבו ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְוָלאו , ּּ
יה ְדַבר ָנׁש ַדאי הוא ְלָאָתָבא ִפְקדֹוָנא ְלַגּבֵ ּּכְ ּ יָון ְדֻכְלהו ִאְתְמָסִרי ֵליה , ּּ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּּ ּ

ִפְקדֹוָנא ל ִפְקדֹוִנין ְלָמאֵריהֹון, ּבְ   .ָּאִתיב ּכָ
א ֲח יה ְדַבר ָנׁש, ֵזיּתָ ַדאי הוא ַהאי ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ְלָאָתָבא ִפְקדֹוָנא ְלַגּבֵ ָּלאו ּכְ ּ ּ ּּ .

ָעְלָמא ַער ּבְ ֲעָתא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאּתְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַער ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְּוֵאיָמַתי ִאּתְ ּ ּ .
ֲעָתא ְדָסִליק ַצְפָרא ׁשַ יָון ְדַה, ּוְכֵדין. ּּבְ ָעְלָמאּּכֵ ַער ּבְ ֵני ָעְלָמא ַחִיין, אי ִאּתְ ל ּבְ , ּּכָ

יה ל ִפְקדֹוִנין ְדִאְתְפָקדו ְלַגּבֵ ִביק ְוַאְהָדר ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ַמאי . ְּוָאִזיל ֵליה, ּ
ִרים. ַּטְעָמא ַחִיין ִגין ְדַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּגָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

יָמא ֵני, ְוִאי ּתֵ ֵליְלָיאָהא ּבְ יִאין ִאיּנון ְדִמְתֲעִרין ּבְ א ַסּגִ ּ ָנׁשָ עֹוד ְדִאיָלָנא ְדמֹוָתא , ּ ּּבְ ּ
ִליט ַּוַדאי ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָקא ָעִביד, ֶּאָלא. ּׁשַ ּ ּ יב. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ִדְכּתִ תהלים (, ּּבְ

יל דֹוֵרׁש ֶאת ֱאֹלִהים)יד ּכִ ֵּליה ִפְתחֹון ֶפה ְלַבר ָנׁשְוָלא ְיֵהא . ּ ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ּ ּ ,
א אֹוַרְייָתא, ְּדֵייּמָ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ֵליְלָיא ִאׁשְ אי ּבְ ַנְפׁשָ ִליְטָנא ּבְ י ְיהוָדה. ִּאְלָמֵלי ׁשְ , ָּאַמר ִרּבִ

ָרֵאל ַוַדאי ְוָהִכי הוא ִיׂשְ ַּהאי ּבְ ְווָנא. ּ ַהאי ּגַ אומֹות ָהעֹוָלם ַדֲחֵמיָנא ּכְ ֲּאָבל ּבְ ַמאי , ּ
ִפיר הוא ְדָקא ַאָמְרת. אַטְעָמ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ּ ּּ.  

  ב''ט ע'' קידף
א ֲחֵזי. ּ ָמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל וָמה ֶאְזעֹום ֹלא ָזַעם ְיָי)במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר , ּתָ

ַגְווָנא ְדִאית ְלֵעיָלא ּּכְ א, ּ ָמאָלא. ִאית ְלַתּתָ א ְלַת. ְּלֵעיָלא ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ ּתָ
ין ָרֵאל ְוַעּמִ ָרֵאל ִאְתַאֲחָדן ִליִמיָנא. ִיׂשְ א, ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ין עֹוְבֵדי . ּ ַעּמִ

ָמאָלא ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִלׂשְ ְּלִסְטָרא ְדרוַח ִמְסֲאָבא, ּ ין . ּ ְלהו ַדְרּגִ א ִמּכֻ ְּוֻכְלהו ְלַתּתָ ּ ּּ ּ
ָמאָלא ְּוֻכְלהו ַדְר. ִּדׂשְ ּ ָדאּ ין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ א) ב''ט ע''דף קי(, ּּגִ ְלָיין ִמן ֵריׁשָ ּוְכַגְווָנא . ַּעד ְדּתַ

א ָנִטיל ְווָנא ָנִטיל ַזְנָבא, ְּדֵריׁשָ ַההוא ּגַ ָאה, ּּבְ ּתָ ִגין ְדָאִחיד . ַמאי ַטְעָמא. ְּדִאיִהי ּתַ ּּבְ
יה ך. ּּבֵ ְוְבִגין ּכַ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹו, ּ ַּעּמִ ַההוא ְסָטר ִמְסֲאָבא ִדְלהֹון, תּ ּּבְ ָהִכי , ּ

רו ִּאְתְדּבָ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]206דף [ -ּ

ְתִרין  ֻכְלהו ּכִ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְלָעם הוא ִאׁשְ ּּבִ ִאין)א דרגין''נ(ּּ ּתָ ָאה .  ּתַ ּתָ ַהאי ּתַ ְּוהוא ֲהָוה ָחֵמי ּבְ
ְּדִאיהו ַזְנָבא א, ּ ֵריׁשָ ָרא ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ּ ך . ּ ִגין ּכַ ָמה ֶאּקֹוב ֹלא , ָאַמרְּבְ

א ִעָלָאה)דאיהו רישא בגין(, ַקּבֹה ֵאל ּ ְדַההוא ֵריׁשָ ּ ִאיּנון יֹוִמין, ּ ִדיָנא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ
ב ְדַהאי ֵאל אֹוִקיְמָנא ַגְווָנא , ְּוַאף ַעל ּגַ ָמא ּכְ א ָנִטיל ׁשְ ַּהאי ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ

ְּדֹכָלא א אוקימנא באתר אחרא עלאה והוא טב וחסד עלמא האי ''ס(אי ָעְלָמא ְּוַהאי ַטב ְוֶחֶסד ְדַה, ּ

ך ִאְקֵרי ֵאל)מלכותא קדישא נטיל שמא כגוונא דעילא ְ וְבִגין ּכַ ֶּאָלא ְדִאיהו , ּ ּ  זֹוֵעם )ב''לעיל ל(ּ
ָכל יֹום יה ִדיָנא, ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַדי , ְוּתָ ִּקיְמָנא ְדֵביה ִספוָקא ְדָעְלָמא ְוִאיהו ָאַמר  ָהא אֹו)א''ג ע''שמות רנ(ֵּאל ׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ֲהֵדיה, ַּלעֹוָלם ַדי ְּדָהא ַהאי ֵאל הוא ְדִאְזְדַווג ּבַ ּ ּ ּ ּ ַדי, ּ ך ִאְקֵרי ֵאל ׁשַ ּוְבִגין ּכַ ֵאל , ְּ

ַדי ְּדׁשַ ך. ְּוַעל ָדא ַמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל. ּ ִגין ּכַ א, ְּבְ ַער ֵריׁשָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ָהִכי ָנֵמי , ּּכְ
ָאה ּתָ ַער ּתַ   .ִאּתְ

 
  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]207דף [ -ּ

 ] בשנה266יום [סדר הלימוד ליום ל סיון 
י ֶאְלָעָזר ָכה ִרּבִ ָחׁש ֵיֵלך ְוגֹו)ירמיה מו(ָּפַתח ְוָאַמר , ּבָ ּנָ ְ קֹוָלה ּכַ א . 'ּ ּתָ  )כהאי גוונא(ַהׁשְ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ָנָחׁש, ּ א )א בדינא''ד(ּד ִאיהו ִחְוָיא ּכַ. ִּאיִהי ַוַדאי ַאְזָלא ּכְ ִפיף ֵריׁשָ  ּכָ
יה, ָסִליק ַזְנָבא, ְלַעְפָרא ָכחו ַקּמֵ ּתְ ִליט וָמֵחי ְלָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ א . ּ ּתָ ּאוף ָהִכי ַהׁשְ
ָגלוָתא ְווָנא, ּּבְ ַהאי ּגַ ִפיף ְלַעְפָרא, ּכְ א ּכָ ִליט, ֵריׁשָ ַמאן ָעִביד ְלַזְנָבא . ְּוַזְנָבא ׁשַ

ִליט וָמֵחיְּדִיְסּתְ ִּליק ְלֵעיָלא ְוׁשָ א, ּ ְפָיא ְלַתּתָ א ְדִאְתּכַ ל ָדא. ֵּריׁשָ ר , ְּוִעם ּכָ ַמאן ַמְדּבָ
ּוַמאן ָנִטיל ֵליה ְלַמַטְלנֹוי, ֵּליה ְלַזְנָבא א. ּ ִפיף . ַהאי ֵריׁשָ ב ְדִאיהו ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ר ְלַמַטְלנֹוי, ְלַעְפָרא ִגין ָדא קֹוָלה ּכַ, ּהוא ַמְדּבָ ּּבְ ָחׁש ֵיֵלךּ   .ְּנָ
ְזָנָבא ין ְדִאיּנון ֲאִחיָדן ּבִ ַאר ַעּמִ א ׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ ְלִטין וַמְחָיין, ּ , ְּוׁשַ

ִפיף ְלַעְפָרא א ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוֵריׁשָ ל . 'ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ְוגֹו)עמוס ה(ּכְ ְוִעם ּכָ
ר ְל, ָּדא א ַמְדּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֵליה)א ונטיל''ס(ַזְנָבא ְוָנִטיר ַהאי ֵריׁשָ  )שיר השירים א(ּכְ

ָרִמים מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּׂשָ ִּאֵלין ַעּמִ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
יק ְידֹוי. ַזְנָבא י ְיהוָדה ְוָנׁשִ ִאיְל, ָּאָתא ִרּבִ ָעְלָמאָאַמר ִאְלָמֵלי ָלא ׁשָ ֶּאָלא , ָּנא ִמָלה ּבְ

ִאיְלָנא ָדא ְוַרַווְחָנא ֵליה ְּדׁשָ ּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ַּדי ִלי, ּ א ְיַדְעָנא ַעּמִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ ,
ר ְּוׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ֵהיך ִמְתַדּבָ ּ ּ ָרֵאל. ְּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִתיב, ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ  תהלים(, ּ

ַחר לֹו ָיה ְוגֹו)קלה י ַיֲעֹקב ּבָ   .'ּ ּכִ
י ֶאְלָעָזר ַּמהו ִלְסגוָלתֹו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ַלת ֲאָבָהן ִאֵלין ִאְקרון ְסגוָלה, ָּאַמר ֵליה. ּ ּּתְ ּ ּ ,
א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ְרֵאִלים, ּּבֵ ַגְווָנא ָדא ּכֲֹהִנים ְלִוִיים ְוִיׂשְ ּּכְ ין ְּוִאֵל. ְּוֹכָלא ַחד, ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ל קוְדׁשָ ְּסּגוָלתֹו ׁשֶ ּּ ּ א, ְּ ּוְסּגוָלתֹו ְלַתּתָ ּ יב , ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  )שמות יט(ּ
ים ל ָהַעּמִ ִּוְהִייֶתם ִלי ְסגוָלה ִמּכָ ַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְוגֹו)במדבר ב(. ּ ּ ְוּנָ ְלָבַתר . 'ּ

ִתיב הְּוָנַסע ֶדֶגל ַמֲח, ַמה ּכְ ֲעָרב. ֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבאֹוָתם ָיּמָ ּמַ רוָיה ּבְ ִכיָנה ׁשְ ַּהְיינו ׁשְ ּ ,
ִתיב . ְּואֹוְקמוָה ָרֵאל ֵלאֹמר ְוגֹו)בראשית מח(ּכְ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ יֹום ַההוא ֵלאֹמר ּבְ ְ ַוְיָבַרֵכם ּבַ ָ ּ' .

ם ֶאת ֶאְפַרִים ְוגֹו ָרֵאל. 'ַּוָיׂשֶ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְּבְ ָרֵאל , ָ ַמע ָלן. ָסָבאִיׂשְ   .ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִתיב ָרֵאל ָלא ּכְ ֵרך ִיׂשְ ך ִיְתּבָ ְֶאָלא ּבְ ָ ָרֵאל, ּ ך ְיבֹוָרך ִיׂשְ ְאֹו ּבְ ָרֵאל, ָ ְַמהו ְיָבֵרך ִיׂשְ ּ .

א ָלא ְיָבֵרך ְלָעְלָמא, ֶּאָלא ָרֵאל ַקִדיׁשָ ְִיׂשְ ך, ּ ֶָאָלא ּבְ ֲעָרב, ּ ּמַ בראשית (ּוְכִתיב . ְּדַאְנּתְ ּבְ

ַדי ְפֵרה וְרֵבה ֲאִני)לה ּ ֵאל ׁשַ א. ּּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּאֹוִליְפָנא ְדָחָמא ִעּמֵ ך ְיָבֵרך , ּ ְוְכֵדין ָאַמר ּבְ ָ ּ
ָרֵאל ֵלאֹמר ך ְיָבֵרך ְלָעְלָמא. ִיׂשְ ְּבְ ָ.  
ִתיב , ְְוֵהיַאך ָחָמא ְבדו ִמזֹוֶקן ְוגֹו)בראשית מח(ְוָהּכְ ָרֵאל ּכָ ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ ל ֶאת . 'ּ ּכֵ ֶּאָלא ׂשִ

ִתיבָי ל. ָדיו ּכְ ּכֵ ַלֵפי ֶאְפַרִים, ֶּאָלא ְיִמיָנא ֲהָוה ָזִקיף. ַמאי ׂשִ א ּכְ ִכיְנּתָ ְּוָסֵטי ֵליה ׁשְ ּ ,



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]208דף [ -ּ

יה א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ְּוָאַרח ֵריָחא ִדׁשְ ָרֵאל, ּ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ֵדין ָאַמר ּבְ ְּכְ ְּוָחָמא ְדִאיהו . ָ ּ
  .ְלַמֲעָרב

  א''כ ע'' קדף
א ִכיְנּתָ ֲעָרבַּוַדאי ׁשְ ּמַ ין ָצפֹון ְלָדרֹום,  ּבְ ִגין ְדִלֱהֵוי ּבֵ ָרא , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ

גוָפא ִזווָגא ַחד, ּּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּבְ ּ א. ּ חֹות ֵריׁשָ ָלא ָלה ּתְ ָקא ָלה, ְּוָצפֹון ְמַקּבְ , ְּוָדרֹום ְמַחּבְ
ַחת ְלֹר)שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹמאלֹו ּתַ ֵקִני ׂשְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא . אׁשִ

ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ַּוַדאי ֹלֹמה ּבֵ ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשֶ גוָפא, ּ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ ָלָלא ַחד , ּ ּוְכֵדין ּכְ
ְרָכא ָעְלָמא ָנן. ְלִאְתּבָ ִהָלה ְלָדִוד ג, ּתְ ל ָהאֹוֵמר ּתְ ָכל יֹוָמא' ּּכָ  לֹו ּמוְבַטח, ְּפָעִמים ּבְ

א ן ַהעֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ִהָלה) א''כ ע''דף ק(, ּׁשֶ ִגין ְלַזְווָגא ָלה ְלַהאי ּתְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּ ,
ין ָצפֹון ְלָדרֹום ָכל יֹוָמא ּבֵ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ   .ּוְלִאׁשְ

ַצְפָרא ר ָנׁש ּבְ ַמִים , ָאֵתי ּבַ ל ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ְּמַקּבֵ ִאיּנון )כמה דאתמר מסדר שבחא(ּ ּ ּבְ
ָחן ְדָקָאַמר  ּבְ ּּתוׁשְ ִהָלה ְלָדִוד)עם(ּ ָחן, ּ ּתְ ּבְ ָרה ּתוׁשְ ְּוֻכְלהו ַהְללוָיה ְדִאיּנון ִסדוָרא ַדַעׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ְתִרין ַקִדיׁשִ ָרה ּכִ ַּדַעׂשְ ּ ּ ָרה ִאיּנון ַהְללוָיה. ּ ך ַעׂשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ְּלָבַתר ִסֵיים . ְּ
ַע ָחןּבַ ּבְ ָרה ּתוׁשְ ְּדִאיּנון , ּׂשְ ָקְדׁשֹו ְוגֹו)תהלים קנ(ּ ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֵאל ּבְ ּ ַּהְללוהו ְוגֹו. 'ּ ַמאן . 'ּ

ָרה ַהְללוָיה ִּאיּנון ַעׂשְ ּ ה ִאיּנון, ּ ַהְללוָיה. ְּוָהא ֲחִמּשָׁ ָבָחא ּבְ ֵרי ׁשְ ֶּאָלא ׁשָ ּ ְּוִסֵיים , ּ
ַהְללוָיה ּּבְ ּ.  

ְּלָבַתר ִעלוָיא ְד ּ ָבָחאּ ִּסדור ׁשְ ה, ּ יר ֹמׁשֶ ָאז ָיׁשִ יה ּכָֹלא, ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ל . ּ ּוְבָדא ְמַקּבֵ
א ָּעֵליה עֹול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ֶחֶסד. ּ ֵרי ֵלה ּבְ ִסיוָמא ִדְצלֹוָתא, ְּלָבַתר ַאׁשְ ּּבְ א , ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ

יה ְלָייא. ּּבֵ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ִדְגבוָרה ּתַ ְּלָבַתר ּבִ ּ אֵריְו, ּ ָכל ָדרֹוָמא . ִדיָנא ׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ
ין ָצפֹון ְלָדרֹום)א יומא''ס( ּ ָדא ִמָטה ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ּ גוָפא . ּ ִזווָגא ָדא ּבְ ָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ

ְדָקא ָיאות ְווָנא. ּּכְ ַהאי ּגַ ָכל יֹוָמא ּכְ ר ָלה ּבְ ּוַמאן ִדְמַסֵדר וְמַחּבֵ ּ ּ ּ ן הע, ּ ַּוַדאי הוא ּבֶ ֹוָלם ּ
א   .ַהּבָ

ה ך ַהאי ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָיּמָ ִגין ּכַ ּּבְ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ְ ָּדרֹום ְראוֵבן ִמן . ְּוִאיהו ּבֵ ּ
יָמָנה, ִסְטָרא ַחד יב ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְראוֵבן ּתֵ ִּדְכּתִ ּ ְטָרא ַאֲחָרא. ּ יב ֶדֶגל , ָּצפֹון ָדן ִמּסִ ִּדְכּתִ ּ

ין ָדא ְלָדא, ִיםֶאְפַר. ַמֲחֵנה ָדן ָצפֹוָנה ַכח ַמֲעָרב ְדִאיהו ֶאְפַרִים. ּּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ין ָצפֹון , ּ ּבֵ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְלָדרֹום ּּכָֹלא ּכְ ּּ.  

ָּרָזא ְלַיְתֵבי ְדרֹוָמא ֲאחוָנא ַדר לֹון ֲאחוָנא. ּ ְטָרא ְדּבוִציִנין , ְּוָהִכי ׁשָ ִּמּסִ א מסדרי ''ס(ּ

ָרִזין ְקִטיִרין)בוצינין טוְפְסָרא ְדִקְטָרא ִעָלָאהְּד,  ּבְ ָּבִעיתו ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּבְ ּ ּ ּ ילו , ּ ַּקּבִ
ַקְדִמיָתא ָכל יֹוָמא ּבְ א ּבְ ָּעַלְייכו עֹול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ֲעלון , ּ ּוְבָדא ּתַ  )א בקשורא''ס(ּ

ִקסוָרא  א ְדָדרֹום)א בקסטרא''ס(ּּבְ ּ ַקִדיׁשָ ִקטוָרא ַּעד ְד, ְּוַאְסֲחרו ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ָרן ּבְ ִּמְתַקּשְׁ
ִקיפו , ֲחָדא ּוְבָדרֹום ּתְ א)א תקיעו''ס(ּ ּ דוְכּתָ רון, ּ ׁשְ ן ּתִ   .ְּוַתּמָ



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]209דף [ -ּ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ִין, ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ִּסיָמָנא ְלִזווָגא ְדִיחוָדא ִמּנַ ּ ּ ּ .
ִרי ב ְדאֹוִקיְמָנ, ָּאַמר ֵליה ּבְ ּא ִמִלין ְלָכל ְסָטר וְסָטרַּאף ַעל ּגַ ָדרו ָהָכא ִמָלה , ּ ְּוִאְתּבָ ּ

יָדך ְְוָהָכא ִמָלה ִסיָמָנא ָדא ְנקֹוט ּבִ ּ ָחא, ְּוָהִכי הוא, ּ ֵעין ָסֲחָרא ְדַמְדּבְ ּוָבא לֹו , ִּדְתָנן, ּּכְ
ָאַמר . ְּדרֹוִמיתַמֲעָרִבית , ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְּלֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית

ַקְדִמיָתא א ּבְ ר ָנׁש עֹול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ל ָעֵליה ּבַ ֵּליה ְוָהא ָלא ָיִכיל ַעד ִדְמַקּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ְּוָיִהיב ָעֵליה עֹול ָדא ַקְדִמיָתא, ּ ְּוַאּתְ ַאְמַרת ְדֵייֵתי ְלָדרֹום ּבְ ּ.  

ְּכָֹלא ָהא ֲאֵמיָנא ָלך, ָּאַמר ֵליה ְּדָהא וָבא לֹו ְלֶק, ּ ַקְדִמיָתא, ֶרןּ ְוָהא , ֲאֵמיָנא ּבְ
א, ַּיְדַעָתא ָרָזא ְדֶקֶרן ְּוָדא הוא עֹול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ן , ְּלָבַתר ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית. ּ ְּדַתּמָ
ּהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ א ִעָלָאה. ּ ִמְזָרח ְדִאיהו ַאּבָ ְּוָדא ְלִאְזַדְווָגא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְטָרא. ּ ן ִמּסִ  ְּדָהא ּבֵ
א ָקא ָאֵתי ך. ְּדַאּבָ ְוְבִגין ּכַ ִמְזָרח הוא, ִּמָדרֹום ְלִמְזָרח, ּ ְּדּתוְקָפא ְדָדרֹום ּבְ ּ ּ ּוָבֵעי , ּּ

ֲחָדא ָרא ּכַ ִמְזָרח, ְלִאְתַקּשְׁ   .ָּדרֹום ּבְ
פֹון ּצָ ר ּבְ ּוִמְזָרח ְדִאְתְקׁשַ ִל)וצפונך תמלא בטנם) ז''תהלים י(כמה דאת אמר (, ּ ִגין ְדַהאי ַאׁשְ ים ּ ּבְ

ּוַמֵלי ַנֲחִלין וַמּבוִעין ּ ן , ְּוַעל ָדא ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּּ א ְוִאָמא ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ִּאֵלין ַאּבָ ּ ּ
ַמר ְצפֹוִנית. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְלָעְלִמין ּוַמה ְדִאּתְ ְּדִאיהו ְטִמיָרא ִעָלָאה, ּ ּ ּוִמְסַטר ִדיָלה , ּ ּ ּ

ְטָרא, ָנִפיק ָצפֹון ּ ִדיָלה ִמְתָעִריןְוִדיִנין ִמּסִ ב ְדִהיא ַרֲחֵמי ְוֵחידו, ּ ַּאף ַעל ּגַ ְוָהא . ּ
יה, ְוַכד ִאיִהי ָנְפַקת. אֹוִקיְמָנא ָדרֹום, ָּצפֹון ָנְפַקת ּבֵ ר ּבַ ִליל ְוִאְתְקׁשַ ְּדִאיהו ִאְתּכְ ּ.  

ן, ְלָבַתר ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית א ָנִפיק ּבֵ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדָהא ִמּסִ ְטָרא ְד, ּ ּוִמּסִ ִאָמא ְנִפיַקת ּ
ת ך ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ּבַ ְוְבִגין ּכַ ְּוָדא הוא ֶקֶרן ְדַקְדֵמיָתא, ּ א )א''ה ע''ס(, ּ ּתָ ּ ְדַהׁשְ

פֹון ְסָתם ּצָ ר ּבַ ָדרֹום. ִאְתְקׁשַ ָרא ָלה ּבַ ֵעי ְלַקּשְׁ וָרא ְדֹכָלא, ְּלָבַתר ּבָ ן הוא ִקּשׁ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ,
ַכח ּתְ יה ִאׁשְ ְּוגוָפא ּבֵ ַּעל ָדא ַמֲעָרִבית ְדרֹוִמיתְו, ּ ּ.  

  ב''כ ע'' קדף
ַכח ַהאי ֶקֶרן ג ּתְ ַקְדִמיָתא, ִזְמִנין' ִאׁשְ ר ָנׁש ּבְ ָלא ֵליה ּבַ ּוְלָבַתר ָהִכי , ַּחד ְלַקּבְ

ְתֵרי ְדרֹוֵעי ָרא ָלה ּבִ ְּלַקּשְׁ גוָפא, ּ ָרא ּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ְּלִאְתַחּבְ ְּוָדא הוא ִסדוָרא . ּ ּ ּ
ִליםְּד וָרא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה. ִּיחוָדא ׁשְ ַההוא ִקּשׁ ְּוָכל ְסָטר וְסָטר ּבְ ּ ּ ּ ְוָלא ַיְחִליף ִסְטָרא , ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדָלא ִאיְתֲחֵזי ֵליה ּּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַעָנׁש, ּ ִּיחוָדא ) ב''כ ע''דף ק(ַּמאן ְדָעִביד . ּּבְ
ָמה ַדֲאֵמיָנא ְדָקא ֲחֵזי ּכְ ָּדא ּכַ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתיַזּכָ, ּ ָּאה חוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ְּדָהא ָיַדע , ּ

ָבָחא ְדָמאֵריה ְּלַסְדָרא ׁשְ ּ ְּוִיחוָדא ְדָמאֵריה, ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ
יה ח ּבֵ ּבַ ּתְ ִתיב . ִּמׁשְ ָרֵאל)ישעיה מט(ָּעֵליה ּכְ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ך ֶאְתָפָארּ ר ּבְ ּ ֲאׁשֶ ָ.  

ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ י ְוגֹו)תהלים כה(ִּרּבִ ך ָבַטְחּתִ א ֱאֹלַהי ּבְ י ֶאּשָׂ ָ ְלָדִוד ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ַמאי ', ָ
ָבָחא ָהִכי ָּקא ָחָמא ָדִוד ְלַסְדָרא ַהאי ׁשְ ְלהו . ּ יָתא ּכֻ ַאְלָפא ּבֵ ָבֵחי ְדִאיּנון ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ֵלִמין יה ו, ׁשְ ְּוַהאי ַחְסָרא ְדָלא ִאית ּבֵ ַּוֲאַמאי ִסדוָרא ָדא ְלִמְנַפל ַעל ַאְנִפין. 'ּ ּ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]210דף [ -ּ

ּ ָרָזא ִעָלָאה הוא)תא חזי(ֶּאָלא  ין ַחְבַרָייא, ּ ִניז ּבֵ ֲעָתא ְדֵליְלָיא ָעאל. ּּגָ ׁשַ  )ושלטא(, ּּבְ
יה מֹוָתא ָפִריׁש ַעְנפֹוי  ָאה ְדַתְלָייא ּבֵ ּתָ ִּאיָלָנא ּתַ ּ ּ ָיא ְלֹכָלאּ ּוְמַכּסְ ך. ּ ְְוַעל ָדא ִאְתֲחׁשָ ּ .

ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ר ָנׁש ְוָיִהיב ֵליה ִפְקדֹוָנא , ְּוָכל ּבְ ְּוַאְקִדים ּבַ ּ ּ
יה ְּדַנְפׁשֵ ִפְקדֹוָנא, ּ יֵדיה ּבְ ְּוַאְפְקֵדיה ּבִ ִפְקדֹוָנא. ּ ּוְבִגין ְדָנִטיל לֹון ּבְ ב ִפְקדֹוָנא , ּ ּּתָ

ֲעָתא ְדָאֵתי ַצְפָראְל ׁשַ ָּמאֵריה ּבְ יה ִפְקדֹוֵניה. ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא ְוָתב ְלַגּבֵ ּּכַ ֵעי ְלָבְרָכא , ּּ ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּדִאיהו ְמֵהיָמָנא ִעָלָאה, ּ ּ ּ.  

א, ְּלָבַתר ְדָקם ּתָ ִניׁשְ טֹוְטֵפי, ָעאל ְלֵבי ּכְ ִכיס. ִּמְעַטר ּבְ י ּבְ ּסֵ ּוי ְדִציִציתִאְתּכְ ָעאל . ּ
ַקְדִמיָתא ִנין ּבְ קוְרּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ ּוַמְדּכֵ ּ ִסדוָרא . ּ יל ָעֵליה עֹול ַמְלכוָתא ּבְ ְּלָבַתר ַקּבִ ּ ּ ּ

ָבֵחי ְדָדִוד ִּדׁשְ ְּדִאיּנון ִסדוָרא ְדעֹול ַמְלכוָתא, ּ ּ ּ ּ ּ ָבָחא ָדא. ּ ּוְבִסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ ָרא ָעֵליה , ּ ַּאׁשְ
בְלָב. ַּההוא עֹול ַּתר ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ּ ּ ּוְצלֹוָתא ִדְמעוָמד, ּ ּ ֲחָדא, ּ ָרא לֹון ּכַ   .ְלַקּשְׁ

ִמלוָלא ְוִדּבוָרא ְדפוָמא ְלָייא ּבְ ב ִדְצלֹוָתא ּתַ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ַאף ַעל ּגַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּכָֹלא , ּ
ַקְדִמיָתא ִעָקָרא ְדעֹוָבָדא ּבְ ְלָייא ּבְ ִדּבוָרא וְבִמלוָלא ְדפוָמאּוְלָבַתר , ּּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ַמאן . ּּ

ַקְדִמיָתא, עֹוָבָדא ר ָנׁש ּבְ ֶּאָלא ַההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד ּבַ ּ ַגְווָנא ִדְצלֹוָתא הוא, ּ ּּכְ ְוָלא , ּ
ר ָנׁש ְצלֹוָתא ַגְווָנא ִדְצלֹוָתא, ִיְצֵלי ּבַ ַקְדִמיָתא ּכְ ַּעד ְדִיְתֲחֵזי עֹוָבָדא ּבְ   )ב''א ע''שמות ר(. ּ

ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָקִאים)א בקדמיתא עובדא''ס(עֹוָבָדא ְדַקְדֵמיָתא  ׁשַ ָאה , ּ ּבְ ֵעי ְלַדּכְ ּבָ
ַקְדִמיָתא ְרֵמיה ּבְ ל ָעֵליה ַהאי עֹול. ּּגַ ּוְלָבַתר ְיַקּבֵ יה ְפִריׂשו ְדִמְצָוה, ּ א ַעל ֵריׁשֵ ְּלָפְרׂשָ ּ ּּ .

וָרא ְדִיחוָדא ְדִאיּנ ר ִקּשׁ ְּלָבַתר ִיְתְקׁשַ ּ ּ ִפִליןּ ּון ּתְ ל ֹראׁש)מהו תפלין(, ּ ִפָלה ׁשֶ ל ַיד, ּ ּתְ . ְוׁשֶ
ָמאָלא ׂשְ וָרא ֲחָדא ּבִ ִקּשׁ ּוְלַאְתְקָנא לֹון ּבְ א, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ְוַעל ִלּבָ  )שיר השירים ב(ּּכְ

י ְוגֹו ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ך )שיר השירים ח(ּוְכִתיב . 'ׂשְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ חֹוָתם ַעל ָ ׂשִ ּכַ
ַקְדִמיָתא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְָזרֹוֶעך   .ְּוָדא הוא עֹוָבָדא ּבְ

א ּתָ ִניׁשְ ר ָנׁש ָעאל ְלֵבי ּכְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ַקְדִמיָתא, ְּלָבַתר ּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ ִנין, ִּיְדּכֵ ָקְרּבְ , ּבְ
ִמלוָלא ְדפוָמא ּּבְ ּ ּ ל ָעֵליה ַהאי עֹול ַמְלכות. ּ ְּלָבַתר ְיַקּבֵ יה , ּ א ַעל ֵריׁשֵ פרישו (ְּלָפְרׂשָ

א)דמצוה ְבֵחי ְדָדִוד ַמְלּכָ ׁשִ יה ְפִריׂשו ְדִמְצָוה. ּ ּבְ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדָפִריׂש ַעל ֵריׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ .
ב ּוְלָבַתר ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ל ַיד, ּ ִפָלה ׁשֶ ְּלָבַתר ְצלֹוָתא ִדְמעוָמד. ָּלֳקֵבל ּתְ ְּדִהיא ָלֳקֵבל , ּ

ִפ אּתְ ָּלה ְדֵריׁשָ ַגְווָנא ְדָדא. ּ ַגְווָנא ְדִדּבוָרא. ְּוָדא ּכְ ּעֹוָבָדא ּכְ עֹוָבָדא וִמלוָלא . ּ ַּוַדאי ּבְ ּ ּּ
ְלָייא ְצלֹוָתא   .ּתַ

יה, ְּוִאי ָפִגים עֹוָבָדא ְרָיא ּבֵ ח ֲאָתר ְדׁשַ ּכַ ִּמלוָלא ָלא ַאׁשְ ּ ּ , ְּוָלאו ִאיהו ְצלֹוָתא, ּ
ר ָנ ְּוִאְתְפִגים ַההוא ּבַ אּ , ּ ְדָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא)ולא עוד אלא(. ּׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ּוְלַמְלָלא ִמלוָלא ָעֵליה ּ ּּ ִלים, ּ ַּווי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָפִגים ְצלֹוֵתיה. ְּוָדא הוא ְצלֹוָתא ׁשְ ּ ּ ,

ּפוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּ ּ ִתיב. ּ י ָתבֹואו ֵלָראֹות ָפָנ)ישעיה א(, ָּעֵליה ּכְ ּ ּכִ י ַתְרּבו . 'י ְוגֹוּ ם ּכִ ּּגַ
י ׁשֹוֵמַע ְלָיא ִמְלָתא, ְּתִפָלה ֵאיֶנּנִ עֹוָבָדא וְבִמלוָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּּ ּ ּ.  



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

ַהא ַרֲחֵמי , ּי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַגְווָנא ָדא, ּתָ יָון ְדַבר ָנׁש ָעִביד ְצלֹוָתא ּכְ ּּכֵ עֹוָבָדא וְבִמלוָלא, ּ ּּבְ יר , ּּ ְוָקׁשִ
וָרא ְדִייחוָדא ִּקּשׁ ּ ַכח ְדַעל, ּ ּתְ ִאיןִּאׁשְ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְיֵדיה ִמְתּבָ ֵעי ֵליה ְלַבר . ּ ֵדין ּבָ ּּכְ

ְרֵמיה ַתר ְדִסֵיים ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ָּנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ ּּבָ ִאלו ִאְתְפַטר ִמן ָעְלָמא, ּּ ּּכְ ּ ְּדָהא , ּ
ִּאְתְפַרׁש ִמן ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ י ַההוא ִאי, ּ ְּדָאֲהָדר ֵליה , ָּלָנא ְדמֹוָתאְּוָכִניׁש ַרְגלֹוי ְלַגּבֵ ּ

ִּפְקדֹוֵניה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָטה)בראשית מט(ּכְ ּ ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ , ְּדָהא אֹוֵדי ֶחְטאֹוי. ּ
ְּוַצֵלי ָעַלְייהו ּ.  

  א''א ע'' קכדף
י ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא א ְלַגּבֵ ׁשָ ּנְ ֵעי ְלִאְתּכַ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ּוְלִמְנַפ, ּ יה , לּ ְּוֵליָמא ְלַגּבֵ

א י ֶאּשָׂ ַקְדִמיָתא. ֵָאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ִפְקדֹוָנא) א''א ע''דף קכ(, ּבְ א , ְָיִהיְבָנא ָלך ּבְ ּתָ ַהׁשְ
יְרָנא ִייחוָדא ְּדַקׁשִ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּוָעֵביְדָנא עֹוָבָדא וִמלוָלא ּכְ ָהא , ְואֹוֵדיָנא ַעל ֲחָטַאי, ּּ
י ָמִסיְרָנא ָל ּך ַוַדאיַנְפׁשִ ְ.  

ִאילו ָפִטיר ִמן ָעְלָמא ְרֵמיה ּכְ ר ָנׁש ּגַ ְּוֶיֶחֵזי ּבַ ּ יה ָמִסיר ְלַהאי ֲאָתר ְדמֹוָתא, ּּ ְּדַנְפׁשֵ ּ ּ ,
יה ָוא ך ָלא ִאית ּבֵ ִגין ּכַ ּּבְ ּו ִאיָלָנא ְדַחֵיי הוא''ְּדָוא, ו''ְ ְּוַהאי ִאיָלָנא ְדמֹוָתא הוא, ּּ ּ .

ַמע ָלן ּא ְדִמָלהְּדָרָז, ְוָהא ָקא ַמׁשְ ּ ְדִאית חֹוִבין ְדָלא )מאי קא משמע לן רזא דמלה(, ּ ּ
ְפָרן ר ָנׁש ֵמָעְלָמא, ִּמְתּכַ ַּעד ְדִאְתְפַטר ּבַ ּ ִאם ְיכוַפר )ישעיה כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ

מותון ֶּהָעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ּתְ ּ ְרֵמיה ַוַדאי ְלמֹוָתא, ּ ְּוַהאי ָיִהיב ּגַ ּיה ְלַהאי ּוָמִסיר ַנְפׁשֵ, ּ
ֵליְלָיא. ֲאָתר ָמה ּבְ ִפְקדֹוָנא ּכְ ַמאן ְדִאְתְפָטר ִמן ָעְלָמא ַוַדאי, ָלאו ּבְ ֶּאָלא ּכְ ּּ ּ.  

ִריך הוא ְמַרֵחם ֲעלֹוי א ּבְ א וְכֵדין קוְדׁשָ ַכָווָנא ְדִלּבָ ֵעי ּבְ ְּוִתּקוָנא ָדא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְמַכֵפר , ְּ ּ
ֵּליה ְלחֹוֵביה ר ָנׁש. ּ ָאה הוא ּבַ י ֵליהַּזּכָ ּ ְדָיַדע ְלִמְפּתֵ ּוְלִמְפַלח ְלָמאֵריה, ּּ ְרעוָתא , ּ ּּבִ

א ּוְבַכָווָנא ְדִלּבָ ּ י ְלָמאֵריה. ּ ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדָאֵתי ְלִמְפּתֵ ּ א ְרִחיָקא, ּ ִלּבָ ְוָלא , ּבְ
ְרעוָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבִ ִפיֶהם וִבְלׁשֹוָנם ְיַכְז)תהלים עח(ּכְ ּ ַוְיַפּתוהו ּבְ ּ ּ ם ֹלא ּ ּבו לֹו ְוִלּבָ

א)תהלים כה(ּהוא אֹוֵמר . ָנכֹון ִעּמֹו י ֶאּשָׂ א , ָ ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ִלּבָ ל ִמלֹוי ֶאָלא ּבְ ְּוָלאו ּכָ ּ
ְלָקא ֵמָעְלָמא, ְרִחיָקא ַרם ָעֵליה ְלִאְסּתַ ָּהא ּגָ ִזְמָנא ְדָהא , ַּעד ָלא ָמטון יֹומֹוי, ּ ּּבְ

ָעְלָמא ְל ַער ּבְ ד ִדיָנאִאיָלָנא ִאּתְ   .ֶּמְעּבַ
ָמאֵריה יה וְרעוֵתיה ּבְ ָקא ַנְפׁשֵ ר ָנׁש ְלַאְדּבְ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ְּוָלא ֵייֵתי ְלַגּבֵ

ִדיָבא ְרעוָתא ּכְ יב, ּּבִ ִגין ִדְכּתִ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני)תהלים קא(, ּּבְ ַמאי ֹלא . ּ דֹוֵבר ׁשְ
ֲעָת. ִיּכֹון ׁשַ ְרֵמיה ְלַהאיֶּאָלא ּבְ ּא ְדהוא ַאְתִקין ּגַ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ְרִחיָקא ּמִ ְּוִלּבֵ ּ ְּ ,

ְרֵמיה)אמאי(. ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני, ָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר ֵעי ְלַאְתְקָנא ּגַ , ֹלא ִיּכֹון, ּ ַהאי ּבָ
ן ּקַ ֵעיָנא ְדִיְתּתָ ן ִאי ָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ. ָּלא ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ אּכָ ְדָקא , ָּמא ַקִדיׁשָ ְּוָלא ְמָיֵחד ֵליה ּכְ

  .ֵיאֹות



ָנה  "ֹוִמיּזַֹהר ַהי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִסיָון[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]212דף [ -ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִתיב , ּּ  )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ
ּוָבאו ְוָראו ֶאת ְכבֹוִדי ְוגֹו ּ ֶמך ְוג)תהלים קמ(, ּוְכִתיב. 'ּ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ י . 'ֹוּ ָאָתא ִרּבִ

יק ְידֹוי ַמע ִמִלין ִאֵלין , ָאַמר. ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ ִּאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ
י ְיהוָדה. ַּדָיי ָאה חוָלָקָנא, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ַּזּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ְּוַזּכָ ִקין , ּ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ

ִר א ּבְ קוְדׁשָ ּיך הואּּבְ יב, ְ ם ַהְדֵבִקים ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ ָלם )ישעיה ס(. 'ּ ְוַאּתֶ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 'ַּצִדיִקים ְוגֹו ְּבָ   ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ

  פרשת נשא
ה ֵלאֹמר)במדבר ד( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ְרׁשֹון ְוגֹוָנׂשֹא ֶאת ֹראׁש ּבְ,  ַוְיַדּבֵ א . 'ֵני ּגֵ י ַאּבָ ִרּבִ
רוחֹו ְרִמָיה)תהלים לב(, ָּפַתח ֵרי ָאָדם ֹלא ַיֲחׁשֹוב ְיָי לֹו ָעֹון ְוֵאין ּבְ ּ ַאׁשְ ָלאו , ַהאי ְקָרא. ּ

יה ֵסיֵפיה ֵּריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ יה. ּ ָלא ּבֵ ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוִאית ְלִאְסּתַ ּ.  
א ֲחֵזי ָעְלָמאּבְ, ּתָ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ִדיָנא ׁשַ ּׁשַ ּ ן ְצלֹוָתא , ּ ּקֵ ְוִיְצָחק ּתִ

ָעְלָמא, ְּדִמְנָחה ְלָטא ּבְ ּוְגבוָרה ִעָלָאה ׁשַ ּ ָלא ֵליה , ַּעד ְדָאֵתי ְוָעאל ֵליְלָיא, ּ ִגין ְלַקּבְ ּּבְ
אִרי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, )לליליא( ּוִמִזְמָנא ְדׁשָ ּ ָלא ִאְת, ּּ ָמאָלא ְלַקּבְ ַער )ליה(ְּפַרׁש ׂשְ  ְוִאּתְ

ל ִאיּנון ְנטוֵרי ִפְתִחין ִדְלַבר. ֵליְלָיא ַער ּכָ ַתר ְדִאּתְ ּּבָ ּ ּ ָעְלָמא , ּּ ְלהו ִמְתָעִרין ּבְ ּּכֻ ּ
טו ְּוִאְתָפׁשָ ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא. ּ   .ְּוָכל ּבְ

  ב''א ע'' קכדף
ַמר ַפְלגו. ְוָהא ִאּתְ ׁשּּבְ ִמְלַקְדִמין, ת ֵליְלָיא ַמּמָ ָמאָלא ּכְ ַער ׂשְ ִּאּתְ א , ּ ּוַוְרָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַחת ַוֲאִריַמת ָקָלא, ַּסְלָקא ֵריִחין ּבַ א ְלֵעיָלא , ְוִהיא ְמׁשָ ְרָיא ֵריׁשָ ּוְכֵדין ַסְלָקא ְוׁשַ ּ ּ

ָמאָלא ׂשְ ל ָלה) ב''א ע''דף קכ(, ּבִ ָמאָלא ְמַקּבֵ ּוׂשְ ּ.  
רֹוָזא ֵדין ּכָ ָעְלָמאּכְ א,  ָקאֵרי ּבְ ָחא ֵליה ְלַמְלּכָ ּבְ ָעָרא ְלׁשַ ְּדָהא ִעיָדן הוא ְלִאּתְ ּ ּ ּ .

ָחן ִמְתָעִרין ּבְ ּוְכֵדין ּתוׁשְ ַכח, ּ ּתְ מוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ּסְ ְּוִאְתּבַ ּ ַער . ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ
ְּלַזְווָגא ִזווָגא ָדא ּ ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ּ ָקא ָלהִויִמיָנא ִא, ּכַ ַער וְמַחּבְ ּּתְ ֵדין ִזווָגא ְדֹכָלא , ּ ּּכְ ּ ּ ּ

ֲחָדא ַכח ּכַ ּתְ כד אתי צפרא וימינא אתער ומחבק לה כדין זווגא דכלא אשתכח כחדא וכדין , א למלכא''ס(. ִאׁשְ

  )תושבחתן מתערין ואתבסמותא דכלא אשתכח זכאה חולקיה מאן דאתער לזווגא זווגא דא

  



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ראשונים ואחרונים, ם"רמב, תיקונים, ק"זוה
, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"שו

לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
להתמיד בלימוד,  מדריך ומורה דרך, נפש האדם

   .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, הזוהר  
  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני 
לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]א[

  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  .פרק ד
  אור הזוהר טעם התורה  .פרק ה
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ובפוסקים  .פרק ו
  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה  .פרק ז

  סגולת הזוהר  .ק חפר
  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר  .פרק ט
  בחודש אלול  ללמוד התקונים בשופי  .פרק י

  התנגדות להזוהר הקדוש  .פרק יא
  העלם וגילוי הזוהר  .פרק יב
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר  .פרק יג
  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר  .פרק יד
  ים מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונ  .פרק טו
  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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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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  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  מפתח הענינים
  כופרק ל

  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של רבי אלעזר בן רבי , חלישותו  .א
  שמעון

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  כופרק 

  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של רבי אלעזר בן רבי , חלישותו) א
  שמעון

ולא ,  חלשרבי אלעזר בן רבי שמעון לעת זקנותו נעשה.  א
כאשר חלה . היה לו כח ללכת ללמוד בבית המדרש עם הישיבה

וכאשר , ולא יכל לקום ממטתו נתגלה פעם אחת גופו הקדוש
שאל . אבל מיד התחילה לבכות, קרבה אשתו לכסותו שחקה

" ?ומדוע עתה תבכי, מדוע שחקת תחלה: "אותה רבי אלעזר
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גדול עם שחקתי ושמחתי על שזכיתי שצדיק : "ענתה לו אשתו
ועתה אני בוכה על זה שגם צדיק גדול , גוף קדוש כזה הוא בעלי

  ".כמוך מוכרח למות

ידוע שרבי אלעזר היה כל ימיו בטבעו איש תקיף .  ב
לכן הבין שיש לו הרבה , ולא היה נושא פנים לכל איש, בדעתו

אף גם בין התלמידי החכמים הרגיש שיש לו . שונאים בעירו
ג שכאשר ימות לא יקברו אותו בכבוד לכן דא. שונאים הרבה

  .משום כך קרא קודם מותו לאשתו וכן צוה עליה. תלמיד חכם

ואפילו בין , יודע אני שיש לי הרבה שונאים בעיר. "ג
דואג אני שלא יקברו אותי לפי . החכמים לא חסר לי שונאים

ששם היה , לכן אני רוצה למות על מטתי בחדר העליה, כבודי
בכל פעם תוכלי .  תניחי אותי שוכב על מטתיושם, מקום תורתי

אך הזהרי לא . ליכנס לחדר ההוא בלי כל פחד כאילו אני בחיים
כאשר קשה : וכך תאמרי לכל שואל. לגלות סוד מותי לאף אדם

לכן הסגרתי עצמי , עלי לסבול התרמית והשקר השורר בעולם
וכל איש . להיות פרוש מן העולם בחדר תורתי על העליה

או שיבאו בעלי דינים לדון בדין , לשאול עצה ממנישירצה 
יעמדו בבית למטה  ויקרא אלי בקול רם מה שהם , תורה

  ".ואני אענה להם ממעל כמו בחיים, מבקשים

וימת רבי אלעזר על . אשתו הבטיחה לו לעשות כרצונו. ד
והיא אמרה לכל כציווי . מטתו בחדר תורתו אשר על העליה

סדרו טענותיהם בקול רם , נים לביתוכאשר באו בעלי די. בעלה
, איש פלוני זכאי"אחר כך נשמע מהעליה הפסק דין , למטה

גם היתה אשתו רגילה  לעלות לחוף את ". ואיש פלוני חייב
. והיה נראה לה כאילו הוא ישן, ראשו במים ולסרוק שערותיו
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היה נראה במקום , כאשר לפעמים נעקרה שערה בשעת סריקה
  .ההוא בצבוץ דם

והיה , נתבהלה, פעם אחת ראתה תולעת זוחלת באוזנו. ה
ואמר לה בעלה בחלום שלא תפחד ולא , לה צער גדול מזה

יען כי פעם אחת שמע שאיש , כי זה עונשו, תצטער על התולעת
, והחריש, והיה ביכולתו למנוע ולענשו, אחד ביזה לתלמיד חכם

  .לכן נענש שתולעת תנשכנו באזנו לאחר מיתה

יש . ב רבי אלעזר על מטתו שמנה עשרה שנהככה שכ. ו
ויש היו מבינים שאין , היו מאמינים לדברי אשתו שהוא בחיים

פעם אחת מסרה אשת רבי אלעזר סודה . זה דבר פשוט
ותקלל , במשך הימים נעשה ריב בין אותן הנשים. לשכנתה

יהי סופך שלא תבוא לקבר ישראל : "השכנה לאשת רבי אלעזר
,  נשמע הדבר לתלמידי רבי אלעזר ואוהביוכאשר, !"כמו בעלך

עד שנודע להם , התחילו לחקור ולדרוש בתוקף בדבר הזה
השמועה נפצה מיד בכל העיר ובכל הגליל שרבי אלעזר . האמת

, אבל התלמידים לא ידעו איה לקבור אותו. בן רבי שמעון מת
  .והתוכחו בדבר

בעת ההיא בא רבי שמעון בחלום הלילה להתלמידים . ז
מדוע אין אתם מביאים , פרידה  אחת יש לי ביניכם: "אמרו

אז הבינו התלמידים שנצרך לקוברו באותה , "?אותה אלי
  .המערה של קבורת אביו

נאסף , ויהי ביום שהגבילו התלמידים להביאו לקבורה. ח
ופתאום התראה , המון אנשים שבאו לקיים מצות הלויית המת

והיה בהם , ות וברמחיםמזוינים במקל, מחנה גדול מן הסביבה
ערב רב של יהודים ואינם יהודים שלא הניחו להוציא את המת 
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שזה שמנה עשרה שנה : באמרם, מן הבית להביאו לקבורה
. ואין זה כי אם בזכותו, שלא נראתה חיה רעה בעיר בכל הגליל

  . ההמון הזה נצחו והיו מוכרחים להשאיר המת בבית

עה שכל האנשים ש, כאשר הגיע ערב יום הכפורים. ט
ולא עלה על דעת אף אחד שביום , טרודים בהכנות ליום כפור
אז באו  , והלכו משם שומרי הבית, כזה יחפצו להביאו לקבורה

, והוציאו בהחבא את רבי אלעזר במטתו, התלמידים בלאט
בדרכם ראו כמו . וימהרו ללכת אל הדרך המוביל לכפר מירון

, ינו כי נכון הדרך לפניהםאז הב, שני נחשי אש הולכים לפניהם
כאשר הגיעו לפתח . וכי יצליחו בקבורתו באין מונע ומעכב

הקיף " עכנא"ראו והנה נחש גדול שנקרא , המערה במירון
הנח ! עכנא, עכנא: "ויצעקו אליו. לסגור את פתח המערה
ויקברו את רבי , אז סר העכנא משם" להביא את הבן אצל אביו

  .אלעזר אצל רבי שמעון אביו

, כשנפוצה השמועה שרבי אלעזר מת ונקבר אצל אביו. י
לדבר , שהיה חבירו של רבי אלעזר, שלח רבי יהודה הנשיא

מעלין : והשיבה. נכבדות באלמנותו כי חפץ לקחתה לאשה
והוא לעומת רבי אלעזר כמו חול לגבי , בקודש ואין מורידין

ל יכו: "ויוסיף עוד רבי יהודה לשלוח אליה בזה הלשון. קודש
אבל האם גם , להיות שבתורה היה רבי אלעזר גדול ממני

מי שהוא גדול יותר : "והשיבה, !"?במעשים הוא גדול ממני
אבל זאת ידעתי שבודאי במעשים טובים , בתורה איני יודעת

יען כי קבל עליו יסורין שיכפרו על כל , הוא היה יותר גדול
  .ישראל

v v v  
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  מפתח הענינים
  כזפרק ל

  עון בר יוחאי למשה רבינודימוי רבי שמ

  ה קרא בשמות משה ורבי שמעון בן יוחאי"הקב  .א
י נגלה מן השמים שדורשי נפשם "למשה רבינו ולרשב  .ב

  מתו
  י הסתכלו באספקלריא"משה רבינו ורשב  .ג
  י קבלו תורה מסיני"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
  והיפוכ" וב לוצדיק וט"י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו
  י שקולים כנגד כל העולם כולו"משה רבינו ורשב  .ז

  י עלה למרום בענן כמו משה רבינו"רשב  .ח
  י מנעו פורעניות מן העולם"משה רבינו ורשב  .ט
  פנים לתורה' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  י נמסר הכח לברך את ישראל"למשה רבינו ולרשב  .יא
  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
  י ילוד אשה"י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג
  קול-י נודעה על בת"פטירת משה רבינו ורשב  .יד

v v v  
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  ספר

  ראור הזוה
  כזפרק 

  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו

  ה קרא בשמות משה ורבי שמעון בן יוחאי"הקב) א

" משה"ה בשמו "קראו הקב, טרם שנולד משה רבינו
וכן איתא בזהר הקדוש ). ל"הגהות הרדש ב"ועיי, ב"א פל"פדר(
 מן יומא י"רשב: על רבי שמעון בן יוחאי) ב"א ע"ג דף ס"ח(

ה "וקוב, ה ואשתכח קמיה"ה הוה אזדמן קמי קוב"דברא קוב
  .קרי ליה בשמיה

למשה רבינו ולרבי שמעון בן יוחאי נגלה מן השמים ) ב
  שדורשי נפשם מתו

לך שוב ) יט,  דשמות(ואמר לו ' למשה רבינו נגלה אליו ה
י "לרשבגם . מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך

צאו ממערתכם דמית קיסר ובטלי : קול ואמרה-יצאה בת
  .גזירתיה
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  י הסתכלו באספקלריא המאירה"משה רבינו ורשב) ג

שהסתכל ) ב"ט ע"יבמות דף מ(ל "על משה רבינו אמרו חז
ז "ין דף צסנהדר (י"רשבוכן אמרו על , באספקלריא המאירה

  .באספקלריא המאירהדעייל בלא בר והסתכל ) ב"ע

  י קבלו תורה מסיני "משה ורשב) ד

כ איתא "כמו, ה קבל תורה מסיני"כמו שמשה רבינו ע. א
  :י"גם על רשב

רזין עילאין ' מן יומא דאסתלק רבי שמעון מן מערתא כו
כאילו אתייהיבו ההוא שעתא הוו מסתכלן ואתגליין בגין חברייא 

  .רא דסיניבטו
  )ב"ז ע"א דף רט"זהר ח(

י שהיה ניצוץ שלו מזמנא "רשבראה משה מה שיתקן . ב
וזה סוד פסוק עלית למרום שבית ',  כותניינא דסליק משה להר

וחאי שהוא בזמנא תניינא דסליק ין במעון ש נוטריקון י"שב
  .להר

  )'אופן ע, אופנים, מגלה עמוקות(

  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב) ה

, ב"ח ע"ג דף צ"ח(ש בזהר "כמ, "סיני"למשה רבינו קראו 
. חדו כולהו תנאין ואמוראין ואמרי מאן קאים קמי סיני): מ"ברע
  ).ב"ג ע"ב דף ס"תיקון כ( בתיקוני זהר "סיני"י "קראו לרשבוכן 
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  והיפוכו, "צדיק וטוב לו"י ידעו סוד "משה רבינו ורשב) ו

צדיק ורע , וב לוצדיק וט"ה סוד "למשה רבינו הודיע הקב
י הודיעו ממתיבתא "לרשבוכן , )א"ע' ברכות דף ז" ('לו כו

  ).א"ח ע"ג דף קס"זהר ח (דרקיעא סוד זה

  י שקולים כנגד כל העולם כולו"משה רבינו ורשב) ז

) ט"פ, השירה' פ, בשלח' מכילתא פ(על משה רבינו נאמר 
 י"רשבוכן אמר רבי חייא על . שהיה שקול כנגד כל העולם כולו

  .דשקיל ככל עלמא) א"ו ע"א דף קכ"בזוהר ח(

  י עלה למרום בענן כמו משה רבינו"רשב) ח

  .י סליק לעילא ונחית בעמודא דאשא"רשב
  )ב"ז ע"דף רל, י"תיקוני זהר תיקון ח(

  י מנעו פורעניות מן העולם"משה רבינו  ורשב) ט

על משה רבינו איתא שהעביר הפורעניות מלבוא בעולם 
משה עמד ) ב, ו"ר פ"אסת(וכן נאמר עליו , )ג, א"ר פ"ויק(

, דכתיב ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ, בפרץ
לא הוה בר נש בעלמא דיגין ): א"ו ע"א דף ק"ח(וכן איתא בזהר 

  .על דריה כמשה דאיהו רעיא מהימנא

בחיי לא יתיב עלמא : י שאמר"וכן איתא בזהר על רשב
  ).א"ה ע"א דף רכ"זהר ח (בצערא ולא אתדן בדינא דלעילא
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  ]יט[

  פנים לתורה' י ידעו ע"משה רבינו ורשב) י

ה בסיני שבעין מפתחין "משה רבינו מסר לו הקב
, ב"ג ע"ב דף פ"זהר ח(שהם שבעים פנים לתורה , דאורייתא

אנפין ' י לע"כ רשב"וכן זכה ג, )ק"ובאור החמה שם בשם הרמ
  ).ז בתחילתו"תיקו(דאורייתא 

  י נמסר הכח לברך את ישראל"בלמשה רבינו  ולרש) יא

): פ ברכה"דברים רבא ר(על משה רבינו איתא במדרש . א
אל תהי קורא בו , ר תנחומא"א. זה משה', ישא ברכה מאת ה

י "וכן אמר רבי אלעזר על אביו רשב. אלא ישיא ברכה לאחרים
  .ברכאן דאבא איצטריכו הכא): ב"ז ע"א דף פ"זהר ח(

  נוי היה ניצוץ משה רבי"רשב) יב

 מזמנא תניינא ]של משה רבינו[י היה ניצוץ שלו "רשב
 י"שבוזה סוד פסוק עלית למרום שבית ',  כודסליק משה להר

  .וחאיין במעון שנוטריקון 
  )'אופן ע, אופנים, מגלה עמוקות(

  י לא על ידי ילוד אשה"קבורת משה רבינו ורשב) יג

כ "י ג"וכן רשב, י שום איש"ע, כידוע, משה רבינו לא נקבר
, דפוריא הוה סליק באוירא) בסוף אדרא זוטא(נאמר עליו 

  .ונכנסה המטה מאליה למערה במירון, ואשא הוה להיט קמיה
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  ]כ[

  קול-י בת"י נודעה ע"פטירת משה רבינו ורשב) יד

-בת) פ ברכה"ס(אודות פטירת משה רבינו איתא בספרי 
): ה, פ ברכה לד"עה(ע "וכן בתיב. קול יצאה שמת משה

  . קלא נפלת מן שמיאבפטירתו ברת

י נודעה על ידי שיצאה מטתו וסליק "וכן פטירת רשב
  ).ב"ו ע"ג דף רצ"זהר ח(באוירא 

v v v  

  מפתח הענינים
  כחפרק ל

  חלקי הזוהר

  זוהר על התורה  .א
  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "רזא דרזין", "היכלות", "אאדרא דבי משכנ) "6(    

  "סתרי תורה"ו" תוספתא", "סבא דמשפטים"
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד
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  ]כא[

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  כחפרק 

  חלקי הזוהר

  זוהר על התורה) א

 על ספר -' כרך א: חלק זה מודפס בשלשה כרכים. א
 ,ויקרא:  על ספרים-'  על ספר שמות וכרך ג-' כרך ב; בראשית

  .דברים, במדבר

 זוהר על ספר בראשית -בכרך הראשון , בראש חלק זה. ב
ד "א עד דף י"ע' מן דף א" (הקדמת ספר הזוהר" מודפסת -
. לאחרי הקדמה זו פירוש הזוהר על רוב פרשיות התורה). ב"ע

וכן בספר , בספר בראשית ישנו זוהר על כל פרשיות חומש זה
 זוהר לפרשיות על ספר במדבר חסר. שמות ובספר ויקרא

אף כי לפרשה זו יש קטע קטן [מטות : האחרונות שבחומש זה
: ובספר דברים חסר זוהר על הפרשיות. ומסעי) ב"ט ע"בדף רנ
  .וזאת הברכה, נצבים, כי תבוא, ראה, דברים
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  ]כב[

  ספרא דצניעותא) 1(

 -ב "ו ע"ב דף קע"ח(בן שלשה דפים , קטן זה" ספר. "ב
 מעיד על חשיבותו -" ותאספרא דצניע "-ששמו , )א"ט ע"קע

הוא מן המקורות החשובים ביותר והתמציתיים ביותר , וייחודו
בו נמצאים יסודות תורת הסוד ברמזים דקים . שבספר הזוהר

  .ועמוקים

בחיצוניותו הוא פירוש לפסוק מרכזיים בפרשת בראשית 
, )ואכן בזוהר מהדורת קרימונה נדפס הוא בפרשת בראשית(

פי עדותו של -על, פנימיותו הוא מכילוב, ובו חמשה פרקים
את היסוד של תורת הקבלה שנתפרשה בהרחבה בספר , י"רשב

  .הזוהר ובספרי הקבלה שלאחריו

  :שלום בוזגלו בפירושו הדרת מלך' וזה לשונו של ר. ב

ספרא ): א"ו ע"ב דף קע"זהר ח(ע אמר "י זי"רשב
ל דכלילן בהיכל רב ומליין כ, חמשה פרקין אינון, דצניעותא

. . אלו חמשה פרקים כוללים כל חכמת הקבלה , פירוש. ארעא
לשון קצר , כי ספרא דצניעותא הוא מועט מחזיק את המרובה

  .בחכמה נפלאה ומפוארה
  )א"הדרת מלך לספרא דצניעותא סוף פ(

  

נעשה " ספרא דצניעותא"הנסיון הראשון לפרש את . ג
לספר קטן זה נכתבו .  אידרא  רבא ואידרא זוטא-" אידרות"ב

-וילנא והורודנא[א "מפורסם הוא פירוש הגר(, מספר פירושים
מלבד הפירושים ). לרבי דוד לוריא" נפש לדוד] "פ"תק

הכוללים גם פירוש לספרא דצניעותא הנמצא , הכוללים לזוהר
  .גוף ספר הזוהרב
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  ]כג[

, ליעקב אבינו" ספרא דצניעותא"יש המייחסים את . ד
  :ל"וז, כתב" זהר חי"ק מקאמארנא בספרו "אמנם הרה

וסידרם מברייתות שהיו . . י "ספרא דצניעותא חיברו רשב
כעין שסידר רבינו , מקובלות לתנאים מהר סיני מימות משה

  .הקדוש ששה סדרי משנה ממה שהיו שנויות מקדמת דנא
  )צ"בסיום פירושו לספד, זהר חי(

   הכינוס הגדול-" אדרא רבא) "2(

ז "מן דף קכ(נשא ' ג פ"נמצא בזוהר ח" אדרא רבא"ה. א
הכינוס : שפירושו, "אדרא רבא"ונקרא , )א"ה ע"ב עד דף קמ"ע

בדרך כלל כגורן , הוא מקום מושב החכמים" אידרא. "הגדול
ו מן הכינוס היותר בא כדי להבדיל" רבא"ותוספת המלה , עגולה

שבו נוכחו פחות ,  שהתקיים מאוחר יותר-" אדרא זוטא "-קטן 
  .כדלהלן, חכמים

בא תיאור דיוניהם של תשעה " אדרא רבא"ב. ב
שהתכנסו יחד עמו לדון , מהחברייא של רבי שמעון בן יוחאי

רבי : התשעה הם. בסודות הגדולים והעמוקים של הקבלה
, רבי יצחק, רבי יוסי בר יעקב, דהרבי יהו, רבי אבא, אלעזר בנו

  .רבי יוסי ורבי ייסא, רבי חייא, רבי חזקיה בר רב

האחד , קמים החכמים, י"לאחרי פתיחת הדרוש בפי רשב
י משלים "כאשר רשב, ודורשים בסוד האלקות, אחר חבירו

  .ומגיב על דבריהם

עיקרם של הדרשות בחלק זה באות לבאר את דברי . ג
ביחס " משנה"משמש לחלק זה מעין ה, "ספרא דצניעותא"ה
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  ]כד[

הספרא "לשון " אדרא רבא"ולכן לעיתים נמצא ב". גמרא"ל
  .כבסיס להסברם של חכמי האידרא" דצניעותא

' ר, נפטרים שלשה מן החכמים" אידרא"בסיומו של ה. ד
' ד סעיף ד"כדלעיל פרק כ, רבי חזקיה ורבי ייסא, יוסי בר יעקב

  .'אות ז

  אדרא זוטא) 3(

ז "מן דף רפ(האזינו ' ג פ"נמצא בזוהר ח" טאאדרא זו"ה
הכינוס : שפירושו, "אדרא זוטא"ונקרא , )ב"ו ע"ב עד דף רצ"ע

אדרא "ב". אדרא רבא "-להבדילו מן הכינוס הגדול , הקטן
והפעם , י"נתכנסו שוב החכמים בני חבורתו של רשב" זוטא

אדרא  "-הקודמת " אדרא"לאחר פטירתם ב, שבעה במספר
  .ל"שלשה מן החכמים הנ של -" רבא

י "זו זוכים החברייא קדישא לשמוע תורה מרשב" אדרא"ב
  ".אדרא רבא"סיכום הדברים שהתבררו ב, שתוכנה

  רעיא מהימנא) 4(

הגדול ביותר " ספר"שהוא ה, "רעיא מהימנא"הספר . א
הרועה , הוא מה שלימד וגילה משה רבינו, הנכלל בספר הזוהר

.  שכללה תנאים ואמוראים,י וחברייא דיליה"לרשב, נאמן
שהתקיים בבית מדרשו של רבי , בכינוס חברייא קדישא זה

נתבררו ונתלבנו סודות וגילויים על מצוות , שמעון בן יוחאי
  .שרשיהן וטעמיהן, התורה

, מפוזר במספר פרשיות בגוף הזוהר" רעיא מהימנא. "ב
,  חלקו גלוי וידוע לנו ואף הודפס בדפים ועמודים  נפרדים
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  ]כה[

נמצא בחלק " רעיא מהימנא"ה. קו בא משולב בגוף הזוהרוחל
, ויקרא במדברים, הכולל חומש שמות(של ספר הזוהר ' וג' ב

חומש (של ספר הזוהר ' בחלק א, בגלוי, אבל לא נמצא, )דברים
  ).בראשית

כמה גדולי ישראל וחכמי דורות האחרונים עמלו למצוא . ג
ג " על כל התרישהיה במקורו ספר גדול, "רעיא מהימנא"את ה

, פי סדר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה-ולסדרו על, מצוות
רעיא '"לדוגמא מאמר ,  ראה-ואף להדפיסו כספר בפני עצמו 

הנדפס בריש ספר הזוהר מהדורת , " ספר המצוות-' מהימנא
וראה גם נתיבות יאיר להרב משה יאיר . ראובן מרגליות' הרב ר

  .א מהימנא בהוספה פירוששבו אוסף דברי הרעי, וויינשטאק

משתמש הרעיא מהימנא , תוך כדי הרצאת הדברים. ד
  ".חיברא קדמאה"הנקרא בלשונו , לפעמים בסוף הזוהר

שעוסק , שבספר הזהר" רעיא מהימנא"מחלק ה. ה
אפשר ללמוד כמה הלכא רבוותא בהשוואה לשיטות , במצוות
מ "ובפרט מאופן הרצאת הדברים הקדושים ברע, רבותינו

  .ר ללמוד הרבה הכרעות בהלכהאפש

י "שעשה רשב, חיבור הזה הנקרא רעיא מהימנאדע כי . ו
היה לתיקון השכינה וסעד וסמך לה , עם הצדיקים אשר בגן עדן

וכל . . כי אין סעד וסמך לשכינה אלא בסודות התורה , בגלותא
הכל היה כוונת לייחד ,  מה שיאמר פה מהסודות והענינים

  .תאהשכינה ולסעדה בגלו
  )ק"בשם הרמ, ב"ו ע"ב דף קט"אור החמה לזוהר ח(
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  ]כו[

  מדרש הנעלם) 5(

, פרשת וירא(נמצא בגוף ספר הזהר " מדרש הנעלם. "א
; ב"ע' ב עד דף ל"ע' מן דף ב(ובזוהר חדש , )תולדות, חיי שרה
ראובן ' ח הוצאת הרב ר"בזוה(ב "ז ע"ב עד דף מ"ו ע"מן דף מ
רות , ש" זהר חדש לשהוכל, כי תצא, ובפרשיות בלק) מרגליות

  ).ואיכה

, ז"כותב הרמ" מדרש הנעלם"על הטעם שנקרא בשם . ב
  :ל"וז

והוא , נעלםאתן טעם לשבח אל שם מדרש זה שקראוהו 
ששם גן עדן , שרוב ענין זה הוא על הנשמה שמקורה בבריאה

ומדרש הנגלה הוא . . בפרדס שהדרש הוא בבריאה ' וכ. העליון
שהם , עלם הוא סוד הפנימיותומדרש הנ, סוד החיצוניות

שמו נאה לו מדרש , ודרוש זה המיוסד על הנשמה. הנשמות
  .הנעלם

  )'ק' מהדורת זלקווא ע, וירא' הובא במקדש מלך לזהר פ, ז"רמ(

, הקודש-הוא לפעמים לשון" מדרש הנעלם"לשונו של . ג
  .ולפעמים גם בלול משניהם, לפעמים ארמית

" מדרש הנעלם"ות שבהרי הדרש, שלא כגוף ספר הזהר. ד
גם . ולא באריכות כבשאר חלקי הזהר, הם דרשות קצרות
תורת ,  מעשה בראשית-" מדרש הנעלם"הענינים בהם דן ב

 אינם מסוג הענינים שבספר -ימות המשיח ועולם הבא , הנפש
כוחות הרע , אצילות העולמות, שהם תורת האלקות, הזוהר

  .ועוד
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  ]כז[

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות", "אדרא דבי משכנא) "6(
  "סתרי תורה"ו" תוספתא", "דמשפטים

בספרי הזוהר ישנם עוד חלקים העומדים בפני עצמם . א
  :והם. בתוכנם ובחשיבותם, בסגנונם

, העוסק בעיקר בסודות התפילה, "אדרא דבי משכנא) "א
ב עד דף "ב ע"מן דף קכ(משפטים ' ב פ"והוא נמצא  בזוהר ח

  ).ב"ג ע"קכ

ובו , עדן והגיהנם-עוסק בתיאור היכלות הגןה, "היכלות) "ב
בראשית ' א פ"נמצאים בזוהר ח" היכלות"ה. עניני תפילה רבים

ד "מן דף רמ(פקודי ' ב פ"ח; )ב"ה ע"א עד דף מ"ח ע"מן דף ל(
ב "מן דף רס;  היכלות מסטרא דקדושה-ב "ב ע"ב עד דף רס"ע
  ). היכלות מסטרא דטומאה-ב "ח ע"ב עד דף רס"ע

ידי תוי -העוסק בגילוי מהותו של האדם על, "רזיןרזא ד) "ג
מן דף (יתרו ' ב פ"נמצאים בזוהר ח" רזא דרזין"ה. פרצופו וידיו

  ).א"ה ע"א עד דף ע"ע' ע

שהוא פירוש רב ייבא סבא בעניני , "סבא דמשפטים) "ד
ב "נמצא בזוהר ח" סבא"ה. גלגולי נשמות ועונשי הגוף שבקבר

  ).א"ד ע" דף קיא עד"ד ע"מן דף צ(משפטים ' פ

הם קטעים ובהם ראשי פרקים בחכמת , "תוספתא) "ה
  .חלקי הזוהר' והוא מפוזר בכל ג, קבלת הזוהר

הם דרשות פסוקים מן התורה על עניני , "סתרי תורה) "ו
ספר (' והם מפוזרים בזוהר חלק א, הנשמה וסוד האלקות

  ).בראשית
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  ]כח[

לן כ לה"עיין ג, עוד ספרים ומקורות שנזכרו בספר הזהר
  .בסוף הפרק

  זוהר חדש) ב

, במונטובה וקרימונה(לאחרי שנדפס ספר הזוהר . א
יד רבים הכוללים קטעים -נמצאו עוד כתבי, )כ"ש-ח"בשנים שי

שלא נכללו במהדורות ספר , השייכים לפי תוכנם לספר הזוהר
  .הזוהר שנדפסו

מהם דומים , היד שנמצאו שייכים לכל חלק הזוהר-כתבי
מדרש (מהם לחלקים הפנימיים שבזוהר , לזוהר על התורה

ומהם שייכים בתוכנם ובמהותם , )סתרי אותיות ועוד, הנעלם
  .לתיקוני הזוהר

כשלשים שנה לאחרי הדפסת המהדורות הראשונות . ב
פי -היד וערכו אותם על-קיבצו את כתבי, ל של ספר הזוהר"הנ

כפי הנראה נעשתה העריכה (סדר פרשיות התורה והמגילות 
והדפיסום לראשונה , )אברהם הלוי מעיר צפת' ובל רי המק"ע

, )ג"שנת שס(ולאחר מכן בקראקא , )ז"שנת שנ(בשאלוניקי 
  .ומאז הודפס פעמים רבות במהדורות שונות

על התורה נמצא על מספר פרשיות מכל " זוהר חדש. "ג
, ויצא, וירא, לך לך, נח, בראשית: על חומש בראשית. חומש

על . כי תשא, תרומה, יתרו, שלחב: על חומש שמות. וישב
, חוקת, נשא: על חומש במדבר. בהר, אחרי, צו: חומש ויקרא

  .כי תבוא, כי תצא, ואתחנן: על חומש דברים. מטות, בלק

סתרי : "בעמודות נפרדות, ל משולבים"בקטעי הזוהר הנ. ד
מדרש  "-אחרי כאן באים מדרשים ". מדרש הנעלם"ו" אותיות
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  ]כט[

ובסוף מודפסים . רות ואיכה, ר השיריםשי:  למגילות-" הנעלם
  .כדוגמת התיקוני זוהר, ")תיקוני זוהר חדש("תיקונים 

  תיקוני הזוהר) ג

מכיל שבעים , שנדפס כספר בפני עצמו, "תיקוני הזוהר. "א
ובמהדורות אחדות נדפסו עוד . א תיקונים"ועוד י, תיקונים

גנונם שעל פי תוכנם וס, "זוהר חדש"הדנפסים כבר ב" תיקונים"
  .שייכים גם הם לתיקוני הזוהר

מתחיל " תיקוני הזוהר"כל אחד משבעים התיקונים שב. ב
, וממשיך בביאור פסוקים אחרים, "בראשית"בביאור המלה 

וכל זאת על דרך . ך"אך גם מן התנ, בעיקר מפרשת בראשית
  .בדרשות המגלות צפוני וסתרי תורה, הסוד

, "תיקונים" שמו ובעיקר על, על מהות הספר ותכליתו. ג
  :ל"וז, שלום בוזגלו' כותב ר

ואם לא , כי תיקוני העשיה עיקר כל תיקוניה, תיקוניםספר 
כי , איך יהיה תיקון יצירה ובריאה, תתוקן ותעלה מהעשיה

  .תחילת הכל הוא תיקון העשיה

שכל , טעם הגון לשם ספר התיקוניםהנה מצינו ועלה בידינו 
כי סגולת חיבורא  . . לם העשיה לתקן השכינה בעוי"כוונת הרשב

  .דא להביא גאולה וחרות מהגלות

ספר הנה . . י מקרבין הגואל "והגם שכל חיבורי הרשב
  .לתקן המלכות בעולם העשיה, שלכוונה זו חברו, התיקונים בפרט

 . . מן השמים הרשוהו ועזרוהו לחבר זה ספר התיקונים...
 אינון זכאה חולקנה דעילאין ותתאין: אמר רבי שמעון
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  ]ל[

רבי שמעון . . ובהקדמת התיקונים . . באסכמותא לסייעא לן 
 רשותא אתייהיב לון, כד אתכנשו למיעבד האי חיבורא, וחביריו

לגלאה לון רזין . . ולכל מלאכיה . . ולאליהו עמהון ולכל נשמתין 
  .טמירין דלא אתייהיב רשו לגלאה עד דייתי דרא דמלכא משיחא

  )יקוני זוהרהקדמת פירוש כסא מלך לת(

באה , כמו בספר הזוהר, "תיקוני הזוהר"בריש ספר . ד
, תיקוני הזהר: "ל"וז. ובראשה תמצית מהות הספר, הקדמה

דאינון שבעין אנפין לאורייתא דפריש רבי שמעון בר יוחאי 
" הקדמה"לאחרי ה. ל"עכ, "במלת בראשית מסתרי אורייתא

  . קצריםמהם ארוכים ומהם, באים ביאורי השבעים תיקונים

מודפס בשולי " תיקוני הזוהר"בכמה מהדורות של ספר . ה
שבהם , פ"ח אלול עד יוהכ"העמודים תאריכי הימים מר

 על פי המנהג -קוראים קטעים אלו שבספר תיקוני הזוהר 
ללמוד ולקרוא , )ז"הובא גם בהקדמת פירוש כסא מלך לתיקו(

-ח אלול עד יום"את התיקוני זוהר בארבעים הימים שמר
  .'כדלעיל פרק י, הכיפורים

לא נדפסו " תיקוני הזוהר"ל. פירושי התיקוני זוהר. ו
: ז"ואלו הם הפירושים המפורסמים לתיקו. פירושים רבים

' להמגיד הקדוש ר" אור ישראל"; שלום בוזגלו' לר" כסא מלך"
, )ז"תרכ, ווילנא(לתיקוני זוהר " א"ביאורי הגר"; ישראל מקאזניץ

יצחק אייזיק '  לר" באר יצחק"; י הירשצב' לר" חמדת צבי"
כגן "; צבי הירש שפירא מדינוב' לר" באר לחי רואי"; מפאלצק

  .להרב ראובן מרגליות" נצוצי זוהר"', יג'לרבי כליפא ג" הירק
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  ]לא[

  סיכום) ד

כל חלקי הזוהר וחלקיו הפנימיים שכתבנו אודותם . א
 -ם והנותרי, י רבי שמעון בר יוחאי"רובם נתחברו ע, בפרק זה

ספרא "כמו (י "ובהם השתמש רשב, י"חלקם קדמו לרשב
וחלקם נכתבו או נערכו בדורות שלאחרי פטירת , ")דצניעותא

  ).'ו-'אותיות ה' ב סעיף א"כ לעיל פרק כ"עיין ג(י "רשב

מוזכרים בזוהר עוד , ל"אמנם מלבד חלקי הזוהר הנ. ב
ם וה, י וחברייא דיליה"עשרות מקורות קדומים שהיו בידי רשב

, "ספר רזיאל: "לדוגמא. היסוד לקבלת הזוהר, ככל הנראה, היו
ספרא ", "ספרא דאדם הראשון", "ספרא דאגדתא"

ספרא ", "ספרא חכמתא עילאה דבני קדם", "דאשמדאי
צירופי ", "ספרא קדמאי", "ספרא דשלמה מלכא", "דחנוך

  .ועוד, "דאתוון דאתמסרו לאדם בגן עדן

שתורת הסוד שבספר , ותרידיעת דבר זה מוכיח עוד י. ג
א היא מסורת עתיקת "כ, לא נתייצר בתקופת התנאים, הזוהר

בנו ויסדו עליה את , י וחברייא דיליה"יומין שהשתמשו בה רשב
  .למשה בסיני' ומקורה עוד בתורה שניתנה מאת ה, קבלתם

v v v  
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