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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

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

  תמוז לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3..................................] בשנה267יום [סדר הלימוד ליום א תמוז 

  15.................................] בשנה268יום [סדר הלימוד ליום ב תמוז 

  22.................................] בשנה269יום [סדר הלימוד ליום ג תמוז 

  29.................................] בשנה270יום [סדר הלימוד ליום ד תמוז 

  36.................................]נה בש271יום [סדר הלימוד ליום ה תמוז 

  43..................................] בשנה272יום [סדר הלימוד ליום ו תמוז 

  49..................................] בשנה273יום [סדר הלימוד ליום ז תמוז 

  55................................] בשנה274יום [סדר הלימוד ליום ח תמוז 

  63................................] בשנה275יום [סדר הלימוד ליום ט תמוז 

  69..................................] בשנה276ם יו[סדר הלימוד ליום י תמוז 

  76...............................] בשנה277יום [סדר הלימוד ליום יא תמוז 

  83................................] בשנה278יום [סדר הלימוד ליום יב תמוז 

  90................................] בשנה279יום [סדר הלימוד ליום יג תמוז 

  96................................] בשנה280יום [סדר הלימוד ליום יד תמוז 

  103.............................] בשנה281יום [ם טו תמוז סדר הלימוד ליו



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

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

  110.............................] בשנה282יום [סדר הלימוד ליום טז תמוז 

  117...............................] בשנה283יום [סדר הלימוד ליום יז תמוז 

  125.............................] בשנה284יום [סדר הלימוד ליום יח תמוז 

  132.............................] בשנה285יום [סדר הלימוד ליום יט תמוז 

  139...............................] בשנה286יום [דר הלימוד ליום כ תמוז ס

  145............................] בשנה287יום [סדר הלימוד ליום כא תמוז 

  151.............................] בשנה288יום [סדר הלימוד ליום כב תמוז 

  158.............................] בשנה289יום [סדר הלימוד ליום כג תמוז 

  165.............................] בשנה290יום [סדר הלימוד ליום כד תמוז 

  172............................] בשנה291יום [סדר הלימוד ליום כה תמוז 

  178..............................] בשנה292יום [סדר הלימוד ליום כו תמוז 

  185..............................]נה בש293יום [סדר הלימוד ליום כז תמוז 

  191............................] בשנה294יום [סדר הלימוד ליום כח תמוז 

  199............................] בשנה295יום [סדר הלימוד ליום כט תמוז 

TvU 
  



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

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

  לה קודם לימוד הזוהרתפי

 

 ] בשנה267יום [סדר הלימוד ליום א תמוז 
א ֲחֵזי א ְדִמיִכין, ּתָ ֲעָתא ִדְבֵני ָנׁשָ ׁשַ ּּבְ ְמָתא ַסְלָקא , ְּוַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ְּוִנׁשְ

ֲאָתר ְדַקְייָמא, ֵּעיָלאְל ַּקְייָמא ּבַ ל יֹוָמא, ּּ ִחיַנת ַעל עֹוָבָדָהא ְדַעְבַדת ּכָ ְּוִאְתּבְ ְוַכְתִבין , ּ
ְּלהו ַעל ִפְתָקא ְמָתא ַסְלָקא ְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ְוַאְסִהיַדת ַעל עֹוָבדֹוי , ּ

ר ָנׁש ל ִמָלה וִמָלה ְד, ְּדּבַ ְּוַעל ּכָ ּּ ָּנִפיק ִמפוֵמיהּ ּ ּ.  
ְדָקא ָיאות ר ָנׁש ִמפוֵמיה ִאיִהי ּכְ ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ְדַאִפיק ּבַ ּ ּ ּּ ּ א , ּ ִּמָלה ַקִדיׁשָ ּ

ְּדאֹוַרְייָתא וְצלֹוָתא ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא. ּ ֲאָתר ְדַקְייָמא, ּוָבַקע ְרִקיִעין, ּ ְּוַקְייָמא ּבְ ַעד , ּּ
ְמָתא , ְּדָעאל ֵליְלָיא ַּסְלָקא ְוָאִחיד ְלַהִהיא ִמָלהְוִנׁשְ א, ּ י ַמְלּכָ   .ְּוָעִאיל ָלה ַקּמֵ

ְדָקא ָיאות ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ָלאו ִאיִהי ּכְ ין, ּ יׁשִ יִלין ּבִ ָנא , ְּוִאיִהי ִמָלה ִמּמִ ִּמִליׁשָ
א יׁשָ ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא ַלֲאָתר ְדַסְלָקא, ּבִ ּ ים ַהִהיא ִמָלה, ּּ ּוְכֵדין ִאְתְרׁשִ ְּוַההוא חֹוָבה , ּ

ר ָנׁש ָּעֵליה ְדּבַ מֹור ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֹוֶכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ָּ ּוְבִגין . ּ
ך  ֵרי ָאָדם ֹלא ַיֲחׁשֹוב ְיָי לֹו ָעֹון)תהלים לב(ְּכָ רוחֹו ְרִמָיה. ֵאיָמַתי.  ַאׁשְ ֵאין ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ.  

ן ׁשְ)במדבר ד(רעיא מהימנא  א ַלֲעבֹוד  ִמּבֶ ל ַהּבָ ָנה ּכָ ים ׁשָ ן ֲחִמׁשִ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ ֹּלׁשִ

ֹאֶהל מֹוֵעד א ּבְ ִמְקָדׁש. ֲּעבֹוַדת ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוַדת ַמׂשָ ִּפּקוָדא ָדא ִלְהיֹות ַהְלִוִים ְמׁשֹוְרִרים ּבַ ּ ּּ ּ ְּוַאף ַעל ַגב . ּ



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

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

ְּדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלא ָּהָכא ָצִריך ְלַחֵד, ּ ְ ָנא, ּׁש ִמִליןּ ְּדָהא ּכֵֹהן ִאיהו ַמְקִריב ָקְרּבְ ֵּלִוי ִאיהו . ְּוִאיהו ִמיָכֵאל, ּ
ִּאיהו ָצִריך ְלַנְגָנא. ַּגְבִריֵאל ְּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי ַחְסדֹו)תהלים מב(, ּ ּ א , ּ ֲהָנא ַרּבָ ָּדא ֶחֶסד ּכַ

ְּדִמיָכֵאל ִאיהו ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ְלַג י ָמאֵריהּ ל ָדא ְדֶהְדיֹוט ִאיהו ֵאֶצל ָמאֵריה, ּּבֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ֶּמֶלך ְדַחיֹות ַהּקֶֹדׁש . ּּ ּ ְ

ֵעיֶניך. ִּאיהו ת ֶהְדיֹוט ַאל ְתִהי ַקָלה ּבְ ָוִבְרּכַ ּ ְּוַהאי ִאיהו יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי ַחְסדֹו, ּ ּ יֹרה ִעִמי. ּּ ּוַבַלְיָלה ׁשִ ּ ָּדא , ּ
ְּגבוָרה יֹרה. ּ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)ברים לגד(: ׁשִ ֹמאל)יחזקאל א(.  ּבְ ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשְ לוֵחיה, ּ ְּוַגְבִריֵאל ׁשְ ּ ,

ַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא ֶחְדָוה ּבְ ְּוָצִריך ְלׁשֹוֵרר וְלַנֵגן ּבְ ּּ לאתעסקא לשלחא קרבנא קמי מלכא בחדוה ומאן דלית ליה (, ְּ

אֹוַרְייָתא)רשו ָקא ּבְ מוֹרת)איכה ב(ּ ְיַקֵיים , ְלִאְתַעּסְ י ַבַלְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ ּ קוִמי ֹרּנִ מורֹות. ּּ ַאׁשְ ְּוֵייָמא ּבְ ּ ,
ׁשֹות ָמה ְסִליחֹות ְוַתֲחנוִנים וַבּקָ ּּכַ ְגרֹוֵניה, ּ ה ּבִ ָכל ִמיֵני ִרּנָ יה ָקָלא, ּּבְ ּנֹור ְלַאָפָקא ּבֵ ְּדִאיהו ּכִ ּ ית , ּּ ׁשִ ּבְ

ְנֵפי ֵריָאה ִעם ַווְרָדא ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה.ּכַ ׁשִ א. 'ְוָדא ו. ּ ּבְ ְּוִיפוק ֵליה ִמִלּבָ ּ ּ יָנה, ּ ְּדַתָמן ּבִ ָמה ְדאוְקמוָה . ּ ּּכְ ּ ּ
יָנה. ַּהֵלב ֵמִבין, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ן ִמּבִ ִּיפוק ּבֵ ן ָיה, ּ ְּדִאיהו ו, ִּמּבֶ ית ַגְדִפין', ּ ׁשִ ְּדִאיהו ֶאְפרֹוַח ּבְ ּ ּ ִּויַסֵלק . ּ

י ׁשִ ְּדִאיּנון , ּת ִעְזָקאן ְדָקֶנהֵּליה ּבְ א)מלכים א י(ּ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְרְסָיין ִאיּנון ' וב.  ׁשֵ א )ירמיה יז(ּּכֻ ּסֵ  ּכִ
א ופוָמא, ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְּוִאיּנון ִלּבָ ּ ס ָיה ִמְלָחָמה ַלְיָי )שמות יז(, ב''ֵל. ּ י ָיד ַעל ּכֵ ּ ַויֹאֶמר ּכִ ּ

ֲעָמֵלק ֵבד)ר''בנה(, ּבַ ּפוָמא ְדִכּסֵ, ל''ָסָמֵא,  ּכָ ּ ּ ִתְקעו ַבֹחֶדׁש )תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ה''ס י''ּכֵ, ה''ּ ּ
ֶנה', ו, ָקֶנה. ַמאי ׁשֹוָפר. 'ׁשֹוָפר ְוגֹו י פוָמא, ּקֹול ְדָסִליק ִמן ַהּקָ ְּלַגּבֵ ְּדַתָמן ה, ּ ה. 'ּ ִּמיֵני ִתּקוִנין ' ּבְ ּ
ְּדִדּבוָרא ְּדִאיּנון, ּ יַנִים ְוֵחיךּ ְפָוון ְוׁשִ ְפָוון ְתֵרין. ְ ׂשִ יַנִים ְוטֹוֲחנֹות ְתֵרין ִמיִנין. ּׂשִ . ָהא ָחֵמׁש, ְְוֵחיך. ּׁשִ

ָנָהר ְדִאיהו קֹול ְּדָטֲחִנין ּכְ ּ ַגְווָנא ְדָטֲחִנין ֵריַחָייא, ּ ְּלַאָפָקא קֹול ְוִדּבור. ּּכְ א, ּ יָנה ְדִלּבָ ְּדָנִפיק ִמּבִ ּ .
ָבה ַמֲחׁשָ ר ִמיֵני ִתִלים. ּבְ ֶעׂשֶ ָמא ְמֹפָרׁש ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ָרה ׁשֹוָפרֹות, ּוְבׁשֹוָפר. ּ , ְואֹוַרְייָתא. ֵּאין פֹוֲחִתין ֵמֲעׂשַ

ָּקָלא ִדיָלה ִּדיּבור ִדיָלה, ּ ּ ּ יָנה ִדיָלה, ּ ּּבִ ְּדאוְקמוָה ֵאיְזהו ָחָכם ַהֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר, ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ָבה ִדיֵליה. ּ ַּמֲחׁשָ ּ .
ִריך הוא א ּבְ יב ָקֵמי קוְדׁשָ ָּחׁשִ ִנין ְוִעָלָוון, ְּ ל ָקְרּבְ ּ ֹזאת ַהתֹוָרה ְלעֹוָלה )ויקרא ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּכָ

  )'ב פקודא דא המועל בהקדש וכו''ד ע''כ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ְּוַלִמְנָחה

ל ַחטֹאת )במדבר ה( י ַיֲעׂשו ִמּכָ ה ּכִ ּ ִאיׁש אֹו ִאׁשָ א ֲחֵזי. 'ָהָאָדם ְוגֹוּ ִתיב , ּתָ  )שופטים ד(ּכְ
ה ְוגֹו ֵני חֹוָבב חֹוֵתן ֹמׁשֶ ִין ִמּבְ יִני ִנְפָרד ִמּקַ נֹוי ְדִיְתרֹו ', ְוֶחֶבר ַהּקֵ ֵני ּבְ יִני ִמּבְ ְּוֶחֶבר ַהּקֵ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲהָוה יִני ְוגֹו)שמואל א טו(ּכְ אול ֶאל ַהּקֵ ּ ַויֹאֶמר ׁשָ . ְקֵרי ֵקיִניֲאַמאי ִא. 'ּ
ְּוָהא אוְקמוָה ִניִזי)בראשית טו(ּוְכִתיב . ּ יִני ְוֶאת ַהּקְ א . ּ ֶאת ַהּקֵ ַמר ְדַעֲבד ִקּנָ ְּוִאּתְ

ָרא ַמְדּבְ עֹוָפא ָדא, ּבְ אֹוַרְייָתא, ּּכְ ִגין ְלִמְלֵעי ּבְ ִין, ְּוִאְתְפַרׁש ִמן ָמָתא, ּבְ , ִנְפָרד ִמּקַ
א ְדֲהָו ִּאְתְפַרׁש ֵמַההוא ַעּמָ ּ ַקְדִמיָתאּ ִריך הוא, ה ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ִנְפַרד , ְּ

ִין   .ִמּקַ

  א''ב ע'' קכדף
אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְדָזֵכי ּבְ ָאה ּבַ אֹוְרחֹוי, ַּזּכָ ָקא ּבְ ר ָנׁש ָאִזיל . ְּלֵמיָזל ְלִאְתַדּבְ דף (ְּדַכד ּבַ

אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא) א''ב ע''קכ א ִעָלָאהָמׁשִ, ּּבְ ּיך ָעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ , ּכְ
רֹום)ישעיה לב( ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ר ָנׁש ָסֵטי אֹוְרחֹוי. ּ יך ָעֵליה רוָחא , ְוַכד ּבַ ָּמׁשִ ּ ְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְּדהוא ִסְטָרא ְדִמְסֲאָבא, ַאֲחָרא ִמּסִ ּ ַע. ּ ְטָרא ְּוִסְטָרא ְדִמְסֲאָבא ִאּתְ ר ִמּסִ



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

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

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּדנוְקּבָ ּ ין, ּ יׁשִ ן ָמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ְּדַתּמָ ּ א, ּ ְּדִאְקרון , ְּדַנְזֵקי ִלְבֵני ָנׁשָ ּ
י ָעְלָמא ָכחו)ב''א ע''ג ע''קמ(ְּדָהא . ַנְזּקֵ ּתְ ְטָרא ְדַקִין ַקְדָמָאה ִאׁשְ ּ ִמּסִ ּ.  

ַקְדִמיָתא ּכוָמָרא ְלֲעבֹו ּוְלַההוא ְסָטר ֲהָוה ָפַלח, ָדה ָזָרה ֲהָוהְּוִיְתרֹו ּבְ ּ ך ָעֵליה , ּ ּוָמׁשִ ְּ

ּרוָחא ֵמַההוא ֲאָתר ִין . ּ יִני ְלָבַתר ִנְפָרד ִמּקַ א ''נ(ְּוִאְתְדַבק , )ודאי(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּקֵ

ִריך הוא)ואתחבר א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּ ּבֵ ּ יה )מאי משמע(, ְּ ק ּבֵ ּ ְדָכל ַמאן ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּבְ ּ
ְּוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּהוא ְבָיכֹול, ּ ּהוא ִקֵיים ָעְלִמין, ּכִ ָּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוָעְלָמא , ּ ּ

א ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה. ִּדְלּתַ ִתיב, ּ יֶתם אֹוָתם ּכְ   .ַוֲעׂשִ
ְּוָכל ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְבָיכֹול ָפִגים , ּּ א, ְּלֵעיָלאּּכִ ָּפִגים , ָּפִגים ְלַתּתָ

אֵטי . ָּפִגים ְלָכל ָעְלִמין, ְּלַגְרֵמיה י ָיִמין ְדׁשָ ְּמַתל ְלִאיּנון ַמְפֵריׁשֵ א)א דטסרין''ס(ּ ַאְרּבָ ,  ּבְ
יַנְייהו ְטָייא ּבֵ ָעא ְלַנְקָבא ְוכו, ָּקם ַחד ׁשַ   .'ּּבָ

י ַיֲעׂשו ְוגֹו ה ּכִ ְּוַעל ָדא ִאיׁש אֹו ִאׁשָ ָאָדם )הושע ו( )תא חזי(. 'ָאָדם ְוגֹוָה', ּ  ְוֵהָמה ּכְ
ָּאָדם ָעַבר ַעל ִפּקוָדא ַחד ְדאֹוַרְייָתא. ָּעְברו ְבִרית ּ ִרים ֵליה ְלַגְרֵמיה ִמיָתה, ּ ּּגָ ְוָגַרם , ּ
ָּפִגים ְלֵעיָלא, ְלָכל ָעְלָמא א, ּ ְלָייא, ָּפִגים ְלַתּתָ ַּעד ִדיַקֵיים קוְדׁשָ, ְּוַההוא חֹוָבא ּתַ א ּּ

ִמְלַקְדִמין ִריך הוא ָעְלָמא ּכְ ּּבְ ּּ ְּוִיְתֲעָבר ַההוא ְפִגימו ֵמָעְלָמא, ְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
ל ָפִנים ְוגֹו)ישעיה כה( ְות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ ּ ּ י . 'ּ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ

ל ַחֹטאת ָהָאָדם ַּיֲעׂשו ִמּכָ   .ָאָדם ַקְדָמָאה,  ָהָאָדם)יבכת(. ּ
ְיָי ְּדַמאן ְדִיפוק ֵמַרֲחֵמי, ִלְמעֹול ַמַעל ּבַ ּ ִרים ְפִגימו ְוכו, ְּוַיְנָקא ִמן ִדיָנא, ּּ ּהוא ּגָ ּ ּּ ,'

ְזָבן ֵמַחָייֵבי ְדַהאי ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ּוִמן ְפִגימו ִדְלהֹון, ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ ּ ִאין , ּּ ָמה ַזּכָ ּכַ
ְלֵק ִגיַנְייהוִּמְסּתַ א, ּי ּבְ ל ַמה ְדַגְרֵמי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ּכָ ּּבַ ּ.  

ִּפּקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ ִּהיא ִמְצַות ְתׁשוָבה, ּ ּ יָנה. ּ י . ְוָדא ִאיִהי ּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ִמְדָחַרב ּבֵ ּ ּ

א ְתַאר ָלנו ֶאָלא ודוי ְדָבִרים ְלַבד, ַּמְקְדׁשָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ יָנה.ְּוָדא ַמְלכות, ּ ן ָי. ּ וַמאי ּבִ ן. ּה''ּבֶ ' ו, ְוַהאי ּבֶ
ִּאיהו ַוַדאי ִתיוְבָתא. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָחַזר ּבְ ּ ִאלו ָחַזר ָאת ה, ּּ ּּכְ ן ָי', ְלָאת ו' ּ ְּדִאיהו ּבֶ יה , ּה''ּ ְתִלים ּבֵ ְּוִאׁשְ ּ

ְּוָדא ִאיהו ְתׁשוָבה. ד''ְידֹוָ ָּתׁשוב ה, ּּ י ו' ּ   .'ַּוַדאי ְלַגּבֵ

ַּוַדאי ִאיהו ִודוי ְדָבִרים' ְּדָאת ה ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ּ ְקחו ִעָמֶכם ְדָבִרים ְוׁשובו ֶאל ְיָי ִאְמרו )הושע יד(, ּ ּ ּ ּ ּּ
ָפֵתינו' ֵאָליו ְוגֹו ְלָמה ָפִרים ׂשְ ּוְנׁשַ ּּ ר ָנׁש ִאיהו חֹוֶטא. ּ ד ּבַ ְּדַוַדאי ּכַ ּ . 'ֵמָאת ו' ָּגִרים ְלִאְתַרֲחָקא ה, ּ

ְּדִאְסְתַלק ּבֶ ּ א. 'ֵמָאת ה, ו''ָּדא יה, ּה''ן ָיּ י ַמְקְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ִאְתָחַרב ּבֵ ּ ָרֵאל ִמַתָמן, ּ ְּוִאְתַרֲחקו ִיׂשְ ּ ּ ,
יֵני ֲעַמְמָיא ְּוִאְתְגלו ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ּ ל ַמאן ְדָעִביד ְתׁשוָבה, ּ ּּכָ ָדא ', ְלָאת ו' ָּגִרים ְלַאְחְזָרא ה, ּּ ּופוְרָקָנא ּבְ ּ

ְתׁשוָבהּו. ַּתְלָייא ְּבִגין ָדא ַהּכֹל ָתלוי ּבִ ּ ְּדַכך ָאְמרו ַקְדָמֵאי. ּּ לו, ְּ ִצים ּכָ ל ַהּקִ ּּכָ ְּוֵאין ַהָדָבר ָתלוי ֶאָלא , ּ ּ ּּ
ְתׁשוָבה ֵמיה, ּּבִ ִלימו ִדׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  



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

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

ִמי)יחזקאל כ(ְּוַעל ָדא  ה ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִנ)ישעיה מח(ְועֹוד .  ָוֶאֱעׂשֶ , ְוִאם ָלאו ַחְזִרין. י ֶאֱעׂשֶ
א ל ַפְרֹעה, ֲאָנא ַאֲעִמיד לֹון ַמְלּכָ ין ְגִזרֹוָתיו ִמׁשֶ ָקׁשִ ּׁשֶ ּ ְרַחְייהו, ּ ְּוַיְחְזרון ַעל ּכָ ְבָת . ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוׁשַ ּ

  .ּד ַוַדאי''ַעד ְידֹוָ, ַָעד ְיָי ֱאֹלֶהיך

ּוְתׁשוָבה ָדא ִאְתְקִריַאת ַחִיים ּ ּ י ִמֶמּנו תֹוְצאֹות ַחִיים) דמשלי(, ּ ּ ּכִ ּ ּ ָרֵאל, ּּ ָמִתין ְדִיׂשְ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ ְּוִאיהו . ּ
ר ָנׁש פוָמא ְדּבַ ֶּהֶבל ְדָנַפק ְוָעאל ּבְ ּ ֹלא ָעָמל וְבֹלא ְיִגיָעה, ּ ְרָאם' ה. ּּבְ ִהּבָ ְּוָעָלה ִאְתַמר. ִּדּבְ י )דברים ח(, ּ  ּכִ

ל מֹוָצא ִפי ְיָי ִיְחֶיה ָה ַּעל ּכָ ר ָנׁש. ָאָדםּ יה ְדּבַ ְּוִהיא ַעל ֵריׁשֵ יט)במדבר יב(, ָּעָלה ִאְתַמר. ּ ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ּ .
ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט( ְ ַאך ּבְ ְּ ּ.  

ר ָנׁש יה ְדּבַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ר ָנׁש ְלֵמיַזל ד, ּ א' ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ִגלוי ְדֵריׁשָ ַּאמֹות ּבְ ּ ֵאם ִהיא ְּד, ּ
ר ָנׁש יה ְדּבַ ִּאְסָתָלַקת ֵמַעל ֵריׁשֵ ּ יה, ּ ִּמַיד ִאְסְתָלקו ַחִיים ִמּנֵ ּּ ּּ.  

ְרָיא ַעל אוִמין ְדָעְלָמא ְּוִאי ֵתיָמא ְדַכך ׁשַ ּ ְּ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל , ּ הֹון ׁשְ ֵרי ּבְ ַּאף ַעל ַגב ְדָלא ִאְתּבְ ּ
ּתֹוָלִדין ִדְבהֹון ְרָיא ַוַדאי. ּ ִריך הואְּד, ָּלא ׁשַ א ּבְ ָעא ִמקוְדׁשָ ה ּבָ ֹּמׁשֶ ְּ ִכיָנה ַעל אוִמין , ּ ֵרי ׁשְ ְּדָלא ִתׁשְ ּּ

ָּהְבָלא ְדַקְייָמא ַעל אוִמין ְדָעְלָמא ֵמָאן ָנְפָקא. ְּוָיִהיב ֵליה, ְּדָעְלָמא ּ ּאֹו ַעל ַחָייַבָיא ְדִאיּנון ֵעֶרב ַרב . ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֶּאָלא ַוַדאי ֵל. ְּמעוָרִבין ִעם ִיׂשְ ִויןּ ל ַאַפָייא ׁשָ ְוָין, ּית ּכָ ָרֵאל ָלאו ִאיּנון ׁשַ ֲּאִפילו ִיׂשְ ּ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

  .ַאֲחָרִנין

ֶּאָלא ַוַדאי ַעל ַהאי ִדיוְקָנא ְדָאת ה ּ ּ ּּ ּאוְקמוָה' ּ ָמה, ּ ת ׁשְ ּבָ ֵבית ְגָנַזי ְוׁשַ ַּמָתָנה טֹוָבה ִיׁש ִלי ּבְ ּ ְוַכד . ּ
ָרֵאל ְרָיא ַעל ִיׂשְ ְעּבודֵל, ַהאי ׁשַ ַפׁש)שמות לא(ּוָבה ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה ִויֵגיָעה . ּית לֹון ְיִגיָעה ְוָלא ׁשִ ַבת ַוִיּנָ   .ּ ׁשָ

ר ָנׁש יה ְדּבַ ְּדֶנֶפׁש ַאֲחָרא ִאית ַעל ֵריׁשֵ ּ ר ָנׁש. ְּדִאְתְקִריַאת ֶעֶבד, ּ ְּוִאיהו ִדיוְקָנא ַעל ּבַ ּ ְוִאיִהי ֶעֶבד . ּּ
א ל , ְּדַמְלּכָ ר ָנׁשִּדְמַנְעְנָעא ּכָ ָאְרִחין ָטִבין, ֵּאָבִרין ְדּבַ הֹון רמ, ְלֵמיָזל ּבְ ּוְלַקְייָמא ּבְ ּח ִפקוִדין''ּ ְרָיא , ּ ְלׁשַ

ְרָאם' ָּעַלְייהו ה ִהּבָ ְרָאם ְלרמ, ִּדּבְ ְְדַכך ָסִליק ִהּבָ   .ח''ּ

יה ּוְדיוְקָנא ַאֲחָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים )בראשית א(, ְּתַמרְּוָעַלְייהו ִא. 'ְוָדא י, ְּדִאְתְקִריַאת ִיְרָאה, ּ
ֶצֶלם ֱאֹלִהים ַצְלמֹו ּבְ ֶּאת ָהָאָדם ּבְ ְּתֵרין ִדיוְקִנין ָטִבין. ּ ּ א, ּ ְּדִאיּנון ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ְטָרא ְדָאת י. ּ ְּדַכר ִמּסִ ּ' .

ְטָרא ְדָאת ה א ִמּסִ ּנוְקּבָ ּ'.  

ר ָנׁש ַלת ּוְתֵרין ַאְתָוון ַאְתֲעִרין ֵליה ְלּבַ ּּ ֹּוָרה ְוַלִמְצָוהּ ר ָנׁש, ִיְרָאה' י. ּ יה ְדּבַ ְּוָדא ִאיִהי ַעל ֵריׁשֵ ּוִמָנה , ּ ּ
ר ָנׁש א ְדּבַ ֵּייעול ְדִחילו ְלִלּבָ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלִמְדַחל ְמקוְדׁשָ ּוְלַנְטָרא ַגְרֵמיה ְדָלא ֶיְעַבר ַעל ִפקוִדין , ְּ ּ ּ ּּ ּ

ה ְּדָלא ַתֲעׂשֶ יה' ה. ּ ר ָנׁשַּאֲהָבה ַעל ֵריׁשֵ ִריך הוא, ּ ְדּבַ א ּבְ יה ָעאל ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ח ֵאָבִרין ''ַעל רמ, ְּ
ִּדיֵליה ה, ּ הֹון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּלַקְייָמא ּבְ ּ ּ ר ָנׁש' ו. ּ יה ְדּבַ ִּאיִהי ַעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש , ּ יה ִייעול ַעל פוָמא ְדּבַ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ

אֹוַרְייָת   .אִּמלוִלין ְלאֹוְלָפא ּבְ

ּוְבַהאי ְקחו ִעָמֶכם ְדָבִרים ְוׁשובו ֶאל ְיָי ּ ּ ּ כֹון ַהִיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ְוַהתֹוָרה ִיְתַחִזר ְידֹוָ. ּּ ּוְבַהאי ִדְיֵהא ּבְ ּ ּ ד ''ּ
יָנה ְתׁשוָבה ְּדִאיהו ּבִ ּ י ה' ו, ּּ ָּתׁשוב ְלַגּבֵ ית', ּ ְּדִאיהו עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ  )א''ג ע''כדף ק(. ב ֱאֹלִהים''ְוִאיִהי ל. ּ

ד וָבה ְיֵהא ְלכֹון ַנְייָחא ִמּכָֹלא ְתִלים ְידֹוָ ְּוִיׁשְ ּ ַפׁש, ּ ַבת ַוִיּנָ ּוָבה ׁשָ ּ ּ.  



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

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

ִליל יד ּוָבה ִיְתּכְ ּוְבִגין ָדא ַוְיֻכלו, ו''ּ ּ ִלימו ְדֹכָלא: ּּ ּׁשְ ּ ה. ּ ל ָעְלָמא, ּּבָ ֵרי ּכָ ַמָיא , ִאְתּבְ ְּוָעָלה ַקְייִמין ׁשְ
רוןְּוַאְרָעא ְוַיָמא ְוָכ ְרָיין ְדִאְתּבְ ּל ּבִ ִּדְכִתיב, ּ ְרָאם)בראשית ב(, ּ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ה, ּ ' ּבְ

ָרָאם ְּוִאם ִהיא ִאְתַרֲחַקת ֵמָעְלָמא ֲאִפילו ִרְגָעא. ּבְ ֵטל, ּ ָעְלָמא, ּּכָֹלא ִאְתֲחֵרב ְוִאְתּבָ   .ְּוָלא ֲהִוי ִקיוָמא ּבְ

ּיל ִמגוָפאָּלא ֵתיִז' ַהאי ה יה, ּ ּוָבה ַקְייָמא ְוַכד ִהיא ֵתיִזיל ִמיּנֵ ּ ֵרי ֲעֵליה, ּּ ּהוא ַסם ַהָמְות ֵתיֵתי ְוִתׁשְ ּּ ּ ,
ְּדִתְתְקֵרי טוְמָאה ְּפסוָלה, ְנֵבָלה, ּ ַּמְלַאך ַהָמְות, ּ ך, ְ ר ָנׁש, ֲּאֵפָלה, ְֹחׁשֶ ְרָיא ַעל גוָפא ְדּבַ ְּוׁשַ ּ ּוְבַההוא . ּ ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה. ר ָנׁש ֵמתִזְמָנא ִאְתְקֵרי ּבַ יבו )יחזקאל יח(, ּ מֹות ַהֵמת ְנֻאם ְיָי ֱאֹלִהים ְוָהׁשִ י ֹלא ֶאְחפֹוץ ּבְ ּ ּכִ ּ ּ

  .ִּוְחיו

ה ל ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּכָ ּ רמ, ּ ְרָיא ּבְ ּח ֵאָבִרין ִדיֵליה''ַּדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלׁשַ ִלין ָעֵליה, ּ ְלהו ִמְתַאּבְ ּּכֻ ּ ְוָרָזא . ּ
ְּדִמָלה ּ ְדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָפֵאהו ְוגֹו)ישעיה נז(, ּ ְּדָקא , ח ֵאָבִרין''ִּאיֵלין רמ. ַמאי ְוַלֲאֵבָליו. ְוַלֲאֵבָליו. 'ּּ

ִלין ָעֵליה יה, ִּמְתַאּבְ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ ְּדִאיּנון ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ְרָיא ַהָוָי, ּ ְּדָבה ׁשַ ִּדְכָמה ְדִאית . ה''ּ וישלח (ּ

ּ ִדיוְקָנא ָטָבא ַעל ַצִדיק)ב''ו ע''שמות ק, ה''קס ּ ּּ ּוַמְנִהיג ֵליה ְלָכל עֹוָבִדין ָטִבין, ּ ָאה ֵליה ְלָעְלָמא , ּ ְּלַזּכָ
א. ְּדָאֵתי יׁשָ ך ִאית ִדיוְקָנא ּבִ ּּכַ ּּ א ְדַחָייַבָיא, ְ ַּעל ֵריׁשָ ּ ין, ּ יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ְּדַיְרתון ֵגיִה, ְלַאְנָהָגא לֹון ּבְ ּּ םּ . ּנָ

ּוְבִגין ָדא ִאית ֶהֶבל ְוִאית ֶהֶבל יה, ִאית ֶהֶבל ָטב, ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ל מֹוָצא ִפי ְיָי ִיְחֶיה )דברים ח(, ּּ י ַעל ּכָ ּ ּכִ
יׁש. ָהָאָדם יה , ְוִאית ֶהֶבל ּבִ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ַגם ְזה ֶהֶבל וְרעות רוַח)קהלת ב(ּּ ּ ּ ּ.  

ר ָנ עֹוָבִדין ְדּבַ ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ְתמֹוַדע ַפְרצוָפאּ ּׁש ִאׁשְ ּ ּ ְּדִאיִהי ָעֵליה, ּ ּוַפְרצוָפא ְדַאְנפֹוי, ּ ּּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ם)ישעיה ג(, ִדְכִתיב ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ִדיוְקָנא. ּ ַהּכָ ּּבְ ְרָיא ָעֵליה, ּ ְתמֹוַדע ַפְרצוָפא ְדַחָיה ְדׁשַ ִּאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ִאם , ּ

ר, ּהוא ַאְרִיה ִכיְנֵתיה. אֹו ָאָדם, אֹו ׁשֹור אֹו ֶנׁשֶ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָבה ְדקוְדׁשָ ֵּמַהֶמְרּכָ ּ ּ ּּ ָבה . ְּ ּאֹו ֵמַהֶמְרּכָ
ר ַהָפִנים ְּדַמְלָאך ׂשַ ְ א ְדָסָמֵאל. ּ יׁשָ ָבה ּבִ ּאֹו ֵמַהֶמְרּכָ ע ְיסֹוִדין ְדָעְלָמא. ּ ָבה ְדַאְרּבַ ּאֹו ֵמַהֶמְרּכָ ּ הֹון . ּ ְוֵלית ּבְ

ְבִעיִרין ְדָעְלָמא, ַּהִיֶצר ָהָרעְוָלא , ָּלא ַהִיֶצר טֹוב ֶּאָלא ּכִ ּ.  

א ְבֵני ָנׁשָ ָמה ֲהָבִלים ִאית ּבִ ּוְבִגין ָדא ּכַ ל ַחד ְלִמיֵניה, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּכָ ּ תֹוֵצא ָהָאֶרץ )בראשית א(, ּ ּ
ֶּנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ּוְבִגין ָדא. ּ ה מֹוְדִדין לֹו, ּ ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ִמָדה ׁשֶ ּּבְ ּ ּוְבָכל ַפְרצוָפא ִאית ְמָמָנא ָעֵליה. ּ ּ ּּ ּ.  

ית, ָּתא ֲחִזי ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ְּלָכל ַחד ִאית ֵליה ַפְרצוֵפיה, ְלׁשִ ּ ּּ ְּדַההוא ַדְרָגא ְדַאְנִהיג ֵליה, ּ ּ ּ ּ ְוָלא , ּּ
יה טֹוב ח יֹום ְדֵלית ּבֵ ּכַ ִּתׁשְ ּ יה. ּ ְּוַאף ַעל ַגב ִדְביֹוָמא ִתְנָייָנא ָלא ִאית ּבֵ ּּ ח ,  טֹובּ ּכַ יֹוָמא ְתִליָתָאה ִתׁשְ ּּבְ ּ

יה ְתֵרי ִזְמֵני טֹוב. ֵּליה ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבֵ ּּ ּ ּ.  

ְּוָכל יֹוָמא ִאית ֵליה ָגֵדר ִמְלַבר ּ ר ָנׁש ְלַההוא טֹוב, ּ ל ּבַ ְּדָלא ִייעול ּכָ ּ י ִלְנהֹוָרא. ּ ך ְדַכּסֵ גֹון ֹחׁשֶ ּּכְ ְ .
יֹוָמא ַקְדָמָאה א ח ּבְ ּכַ ך, ֹורְּדִתׁשְ יה חֹוׁשֵ ח ּבֵ ּכַ ְְוִתׁשְ ח ְנִטיָרא. ּ ּכַ ָכל יֹוָמא ִתׁשְ ְּוִאיּנון ְנִטיִרין ִאיּנון. ּּבְ גֹון , ּ ּכְ

ֶרם ָרִפים, ְוִאית ְנִטיִרין ַאֲחָרִנין. ּקֹוִצים ַלּכֶ ים וׂשְ ים ְוַעְקַרּבִ גֹון ְנָחׁשִ ְּדָלא ִייעול , ְּוַנְטִרין ַההוא טֹוב, ּּכְ ּ
ַּתָמן ְדָלאו  ּ ִּאיהו ָראוי ְלֵמיַעלּ ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ְוִאי ָלאו. ּ ל ַחָייַבָיא ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ּּכָ ּ ּוְבִגין ָדא ַמאן . ּ ּ

ְּדִאיהו ַחָייָבא ְּוִייעול ְלִמְנַדע ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ך ַוֲאֵפָלה, ּ ָלה ְדִאְתְקִריאו ֹחׁשֶ ָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּכַ ּ ים , ּ ְנָחׁשִ
ָרא ִאְתְקִריאוְוַעְקַר ים ֵחיַות ּבָ ְבֵתיה, ּּבִ ִלין ַמֲחׁשַ ּוְמַבְלּבְ ְּדָלא ִייעול ַלֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליה, ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲּאָבל ַמאן ְדִאיהו טֹוב ל ִאֵלין ְנִטיִרין ִאיּנון ְלֶמְמֵריה, ּ ּּכָ ּ ה ַסֵניגֹור, ּ  )ליה(ְּוִייָעלון , ְוַקֵטיגֹור ֶנֱעׂשָ
ּון ֵליה ָמָרָנאְוֵייְמר, ְּלטֹוב ַהָגנוז ַמִים, ּ ר ָנׁש טֹוב ְוַצִדיק ְיֵרא ׁשָ ָּהא ּבַ ֵעי ְלַאֲעָלא ֳקָדָמך, ּ , ָּאַמר ָלנו, ְּבָ



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

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

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)תהלים קיח( ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּּ ַּההוא טֹוב ַהָגנוז ִייָמא לֹון. ּ ּ ַהאי , ּ ִּפְתחו ֵליה ּבְ ּ ּ
ַּתְרָעא ְדִאְתְקֵרי ַאֲהָבה ַהאי ַתְרָעא ְדִאיִהי ְתׁשוָבה, ּ ּאֹו ּבְ ּּ פום ַדְרָגא ִדיֵליה. ּ ל ַצִדיק ִייעול ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָרָזא , ּ

ְּדִמָלה  ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִדיק ְוגֹו)ישעיה כו(ּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּּ ּ ּ'.  

ַען ָצִריך ְלָאַהְדָרא ַעל ֶפַתח ַהְתׁשוָבה ּּכְ ּּ ּ ָמה ִמיִנין ִאי. ְּ אְּוִכי ִמּכַ ֵני ָנׁשָ ּהו ְתׁשוָבה ְדַעְבִדין ּבְ ּ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ
ִוין, ָטִבין ל ַאַפָייא ׁשָ ל ָיָמיו. ֲּאָבל ָלאו ּכָ ע ָגמור ּכָ ר ָנׁש ְדִאיהו ָרׁשָ ִּאית ּבַ ּ ָמה , ּּ ְּוִאיהו עֹוֵבר ַעל ּכַ

ה ִּפקוִדין ְדָלא ַתֲעׂשֶ ּּ ּוִמְתָחֵרט ומֹוֶדה ָעַלְייהו, ּ ּ ן ָלא , ּ יׁשּוְלָבַתר ּכֵ ְּלָדא ַוַדאי . ָעֵבד ָלא ַטב ְוָלא ּבִ
ִריך הוא א ּבְ ִּיְמחֹול ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ִלְתׁשוָבה ִעָלָאה, ְּ ֲּאָבל ָלא ְדִיְזּכֶ ּ ר ָנׁש ְלָבַתר ְדֵייתוב ֵמַחָטָאיו. ּ ִּאית ּבַ ּ ,

ֵפר ֵליה ּוִמְתּכַ ֶדֶרך ִמְצָוה, ּּ ִּאיהו ָאִזיל ּבְ ְ ּ ָכל ּכֹחֹו ּבִ, ּ ק ּבְ ִריך הואּוִמְתַעּסֵ א ּבְ ְּדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּדא . ְּ
ָּזֵכי ִלְתׁשוָבה ַתָתָאה ּ ְּוָדא ִאיהו ְתׁשוָבה ַתָתָאה. 'ְּדִאְתְקֵרי ה, ּ ּ ּּ ּ.  

ר ָנׁש ְלָבַתר ְדִמְתָחֵרט ֵמחֹובֹוי ְּוַיְעִביד ְתׁשוָבה, ְּוִאית ּבַ ְדִחילו וְרִחימו, ּ אֹוַרְייָתא ּבִ ְּוִיְתֲעָסק ּבְ ּ ּ 
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ל ְפָרס, ְּ ן ָי', ָּדא ָזֵכי ְלָאת ו. ְּוָלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ֵמיה ִאְתְקֵרי , ּה''ְּוִאיהו ּבֶ ְּוַעל ׁשְ

יָנה ְּוָדא ָגִרים ְדָתׁשוב ו, ּבִ ּ י ה' ּ ך ִהיא. 'ְלַגּבֵ ְוִמַלת ְתׁשוָבה ּכַ ּ ּּ ָּתׁשוב ו, ּ ְרָיא ה. 'ְלה' ּ ' ּוְלעֹוָלם ָלא ׁשַ
ַבר ָנׁש ָלא ְדִחילו וְבָלא ְרִחימו)ב''ג ע''דף קכ(', ְוֹלא ו, ּבְ ּ ּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון ָי, ּ ִּיְרָאה ְוַאֲהָבה ָקֵריָנן ֵליה , ּה''ּ

ן וַבת. ַּוַדאי ּוִמַתָמן ִאְתְייִהיבו ַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה ְדִאיּנון ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהתֹוָרה . ּ ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ְּוַהִמְצָוהּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ִנים ְלקוְדׁשָ ִּאְתְקִריאו ּבָ ּ ְּ ִנים ַאֶתם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ   .ּ ּבָ

ְסָתרֹות א, ִיְרָאה ְוַאֲהָבה: ַּהּנִ מֹוָחא ְוִלּבָ ְּדִאיּנון ּבְ ֲחָלָלא ְדגוָפא. ּ ּּבַ א. ּ ְגלֹות. ּוְבֵריׁשָ  ַּהתֹוָרה: ְוַהּנִ
ְּוַהִמְצָוה א ְלַבר, ּ גוָפא וְבֵריׁשָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ר ָנׁש ָדִחיל ְלקוְדׁשָ ְְדִאי ּבַ ּ ּ ּּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּאֹו ָרִחים ֵליה, ּהוא י, ָּדא ָלא ָיַדע ּבַ ִגין ְדִאיהו ִמָלה ְדָלא ִאְתַגְלָיא ֶאָלא ּבֵ ּּבְ ּּ ּ ּ נֹו ְלֵבין ּ
  .קֹונֹו

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְדִמְתֲעָסק ּבְ ה, ֲּאָבל ּבַ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּוָאִזיל ּבְ ר ָנׁש, ּ ָּדא ִאְתַגְלָיא ְלָכל ּבַ ִגין , ּ ּבְ
ִאְתַגְלָיא ִריך הוא ָעֵבד ֵליה פוָמא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ְּ ָקא ּבְ הְּוַעְייִנין ְלִאְסַת, ְלִאְתַעּסְ ָלא ּבָ , ּּכְ

ה ַמע ּבָ ְּואוְדִנין ְלִמׁשְ ר ָנׁש. ּ ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָעִביד קוְדׁשָ הֹון ִפקוִדין , ְּיִדין ְוַרְגִלין ְוגוָפא, ְּ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ
ה   .ְּדֲעׂשֵ

יה ן חֹוָטָמא ְלַמאי ָנְפָקא ִמּנֵ ַמת ַחִיים)בראשית ב(. ִּאם ּכֵ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ר ָּד, ּ ּא ִאיִהי ִדיוְקָנא ְדַעל ּבַ ּ ּּ
יה , ָנׁש ְּדִאְתַמר ּבֵ ה ֻסָלם)בראשית כח(ּּ ַמת ַחִיים. ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ֻּסָלם ַוַדאי ִאיִהי ִנׁשְ ּ ם ְידֹוָ, ּ ְרְסָייא ְלׁשֵ ד ''ּכֻ

ְרָיא ְּדִאיהו ַהִיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה וָבה ׁשַ ּ ּּ ּ ּ ְרְסָי, ּ ָרֵאל, יאְוַהאי ּכֻ ָמִתין ְדִיׂשְ ל ִנׁשְ ה ְגזורֹות ּכָ ִּמּנָ ּ ּּ ,
ר ָנׁש א ְדּבַ ְּוִאיִהי ִדיוְקָנא ַעל ֵריׁשָ ּ ּּ.  

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו גוָפא. ְוִהּנֵ ִּאֵלין ֲהָבִלים ְדַסְלִקין ְוָנְפִקין ּבְ ּּ ַהאי ֻסָלם, ּ ִּאיהו . ּּבְ
ִביָעָאה ְדֹכָל, ַחד ּׁשְ ְּוִאיהו ֻמָצב ַאְרָצה. אּ ּ ַמְיָמה. ְּתֵרין, ּ ְּוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ְוִהּנֵה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים . ְּתַלת, ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ' ִּאיּנון ָלֳקֵבל ד. ְּויֹוְרִדים ְתֵרי. ְּתֵרי, עֹוִלים ּרוחֹות ְוַהׁשָ ְּדִמָלה , ְוָרָזא. ּ  ֲהֵבל )קהלת א(ּ
ְבָעה.  ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבלֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ָלם, ָּלֳקֵבל ּכוְרְסָייא, ִּאיּנון ׁשִ ְּדִאיהו ַהּסֻ ּ ַמִים , ּ ְּוַהׁשָ



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

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

ְבָעה, ְּיסֹוִדין ְדָעְלָמא' ְוד, ְוָהָאֶרץ ית. ְּוִאיּנון ׁשִ ֵראׁשִ ְבָעה יֹוֵמי ּבְ ַמָיא. ָלֳקֵבל ׁשִ ְרָיין ִדׁשְ ל ּבִ ִּאית ּכָ ּ ,
ֵהמֹות ָדִגים.ְוַאְרָעא, ְּוַיָמא גֹון ַחיֹות עֹופֹות ּבְ יה, ּ ּכְ ְּוַכָמה תֹוָלִדין ְדַתְלָיין ִמיּנֵ ּּ ּ ּ.  

ַהאי צוְלָמא ֵרי ּבְ ּוְבִגין ְדֹכָלא ִאְתּבְ ּ ּּ ָרֵאל ְדִאיִהי ַצִדיק, ּ ל ִיׂשְ ְּדַעל ּכָ ּ הֹון , ּּ  )בראשית ט(ִּאְתַמר ּבְ
ל ַחַית ָה ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶכם ִיְהְיה ַעל ּכָ ּ ָמִים ְוגֹוּ ל עֹוף ַהׁשָ א. 'ָּאֶרץ ְוַעל ּכָ ֵני ָנׁשָ , ְּוָדא ְמַמֵלל ַעל ּבְ

ָרא ְּדִאיּנון ְמִתיִלין ְלֵחיָון ּבָ ּוְלנוֵני ַיָמא, ּוְלעֹוִפין, ְוִלְבִעיָרן, ּ ּ ר ָנׁש ְדַמָזֵליה ׁשֹור. ּ ְּדִאית ּבַ ּ ּוַמָזֵליה , ּּ ּּ
ר, ַאְרִיה ּוַמָזֵליה ֶנׁשֶ ּוַמָזֵליה, ּּ   . ָאָדםּּ

ִריאו, ְּוָכל ִאֵלין ָּלָמה ִמְתַפֲחִדין ֵמַהאי ִדיוְקָנא ְדִאיּנון ִמַתָמן ִאְתּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ם ְידֹוָ. ּּ ֶּאָלא ִמׁשום ְדׁשֵ ּ ּ ְרָיא ''ּ ד ׁשַ
ָּרָזא ְדִמָלה. ָּעֵליה ל ַעֵמי ָהָאֶרץ ְוגֹו)דברים כח(, ּ ּ ְוָראו ּכָ ִּגים ִדיוְקֵניהִּאְתְפ, ְּוָכל ַמאן ְדָפִגים עֹוָבדֹוי. 'ּ ּ ּּ .

ֲאָתר ָפִגים ְרָיא ּבַ ם ְיָי ָלא ׁשַ ך, ְּוׁשֵ ְרָיא ֹחׁשֶ ְוְבַההוא ְפִגימו ׁשַ ּ ּ יה , ּּ ְרָיא ּבֵ ִגין ְפִגימו ְדִסיֲהָרא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְדִאיהו ָפִגים ִדיוְקֵניה. ַחׁשֹוָכא ר ָנׁש ּכְ ְּוַהאי ּבַ ּ ּ ּ ּּ ך ִאְתְפִגים ִאיהו ְלַתָתא, ּ ּּכַ ּּ אֹו , ּאֹו ִאְתָעִביד ִאֵלם, ְ

ים ְלֵעיָלא ְוַתָתא. ּאֹו ִחֵגר, ּאֹו סוָמא, ֵחֵרׁש ִגין ִדְיֵהא ָרׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְפִגימו ִדיֵליה ְרָיא ּבִ ך ׁשַ ְּוַההוא ֹחׁשֶ ּ ּ ּּ ין, ְ יה ַדְרִגין ַקִדיׁשִ ְתמֹוְדָעאן ּבֵ ּוִמַיד ִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ א , ּ ְּדִאיּנון ֵחילֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הו ּּבְ יה, אְ ּוִמְתַרֲחִקין ִמּנֵ א, ּ ְרָיא ַמְלּכָ ִּדְכַבר ַיְדִעין ִדְבַההוא ְפִגימו ָלא ׁשַ ּ ּ א . ּּ ּוְבִגין ָדא ֵחילֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ

יה ְרָיין, ִּמְתַרֲחִקין ִמּנֵ א ָלא ׁשַ ְּדַחָייִלין ְדַמְלּכָ ְרָיא, ְוָלא ִמְתָקְרָבן, ּּ א ׁשַ ֲאָתר ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ְְדַכך ִא, ּ ּיּנון ּ
ְתֵריה ַתר גוָפא, ִּמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ֵאָבִרין ּבָ ּּכְ ּ.  

ך ֵרי ַההוא ֹחׁשֶ ְוְבַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ּ ּ ָלה, ּ ָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ים, ּכַ ים ְוַעְקַרּבִ ְּדִאְתְקִריאו ְנָחׁשִ ִמְתָקְרִבין , ּ
יִכין, ֵּליה ָמה ְנׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִיּסוִר, ְּוָיֲהִבין ֵליה ּכַ ּ ְּוִאי ִאית ֵליה ָממֹוָנא ְדעֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד. יןּ ּ ּ ,

יה ִּאְתַמֲעטון ִמּנֵ יה. ּ ְּוֵאיך ִאְתַמֲעטון ִמּנֵ ּ ל ְזכות ְדָנִחית ֵליה ִמְלֵעיָלא, ְ ֶּאָלא ּכָ ּּ ּ ָּיִהיב ֵליה ְלִאֵלין ַמְלֲאֵכי , ּ ּ
ָלה יה ִיסוִרין, ַחּבָ ּוַבְטִלין ִמּנֵ ּ ְּוִאי ֵליה ֵליה . ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ְלַתָתא, ְּוָלא חֹוָבא ְלֵעיָלא, ְּזכוּ ּ ָכל ְזכו , ּ ּּבְ

ְּדָעִביד ָנִחית ֵליה ָממֹוִנין ְּואוִמין ְדָעְלָמא ִמְתָקְרִבין ֵליה, ּ ּ ָלה, ּ , ְוָיִהיב לֹון ָממֹוָנא, ָלֳקֵבל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ְייהו ְתִזיב ִמּנַ ְּוִאׁשְ ּ.  

ָרֵאל ְמ ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ִיׂשְ ך, ָקְרִבין ַלֲעָזאִזלּ י ַההוא ֹחׁשֶ ְְלַגּבֵ ְבִעים ָפִרים. ּ ְבִעים אוִמין, ְּוׁשִ , ָּלֳקֵבל ׁשִ
ֵקהו ָמִים)משלי כה(, ְּלַקְייָמא ְקָרא ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּּ ּוִמַיד ְדַהְדִרין . ָ ּּ

ִתיוְבָתא ּּבְ ּ ר ַההוא ֹחׁשֶ, ּ ּך ֵמַההוא ְפִגימוִּאְתַעּבָ ּּ ְתִלים, ְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּוִיׁשְ ּ ַגם ְיָי ֶהֱעִביר )שמואל ב יב(, ּ
ַּחָטאְתך ֹלא ָתמות ָמא ַדְיָי. ָ יה ׁשְ ּוִמַיד ִאְתַהָדר ּבֵ ּ ּ יה)א ויתרפי''נ(ְּוִאְתָרֵעי , ּּ יִכין ְדִיסוִרין, ּ ּבֵ ֵּמִאּנון ְנׁשִ ּ ּ ,
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ב ְוָרָפא לֹו)ישעיה ו(, ּ ִתיוְבָתא .  ְוׁשָ ִריך הוא ִמַיד ְדָהַדר ּבְ א ּבְ ִין ְדִאְתַהָדר קוְדׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ְתִלים ַההוא ְפִגימו ְּוִאׁשְ ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ ׁשובו ֵאַלי ְוָאׁשוָבה ֲאֵליֶכם)מלאכי ג(, ּ ּ ּ.  

ְתׁשוָבה ְגמוָרה ְּוָדא ִאיהו ּבִ ּ יָנה ְדִאיהו ידְּדָגִרים ְלָא, ּּ ַּהְדָרא ּבִ ּ י ה, ו''ּ ְּדִאיִהי ַמְלכות' ְלַגּבֵ ְּדַאְזָלא . ּ
ְּדִאיִהי ַהִהיא ִדיוְקָנא,  ִקָנָהא)א''ד ע''דף קכ(ְּמַנְדָדא ִמן  ּ ל ִפקוִדין, ּּ ה ּכָ ְּדִמְתַקְטִרין ּבָ ּ ּוָבה ִמְתַקְטִרין . ּּ ּ
ר ְסִפיָרן ר ָנׁש ָעֵבד ִפּקוָדא . ֶעׂשֶ ד ּבַ ּּכַ ִריך הוא, ֲּחָדא ְוָלא ַיִתירּ א ּבְ ְדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ְּוָעִביד ָלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ְרָיין ָעֵליה י ִגיָנה ׁשַ ּּבְ ְדָקא ָיאות. ְסִפיָרן' ּ ְּוָכל ַמאן ְדִקֵיים ִפּקוָדא ַחד ּכַ ּ ּּ ִאלו ְמַקֵיים רמ, ּ ּּכְ ּ ּח ִפּקוִדין ''ּ ּ
ה ְּדֵלית ִפּקוָדא ְדָלאו, ַּדֲעׂשֵ ּ ְלהו רמּּ ִליָלא ִמּכֻ ּ ִאיהו ּכְ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ח''ּּ



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

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

א ְללוד י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י ְיהוָדה , ּ  ֵניָמא )יצחק(ָּאַמר ִרּבִ
ִּמיִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל י ְיהוָדה . ּ ָּפַתח ִרּבִ י ִיְפּתַ)שמות כא(,  ְוָאַמר)א יצחק''ס(ּ ח ִאיׁש  ּכִ

י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹור ְוגֹו ְתֵריה. 'ּבֹור אֹו ּכִ ִתיב ּבַ ֵלם ְוגֹו, ַּמה ּכְ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ּוַמה ַעל . 'ּּבַ
ך ְָדא ּכַ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ חֹובֹוי ַעל ַאַחת ּכַ א ָעְלָמא ּבְ ַווְהָנא . ַּמאן ְדָגִרים ְלַאְבָאׁשָ ֶּאָלא ּתַ ּ

ב ְדַאְבִאיׁש  ְּדַאף ַעל ּגַ ׁשוָבה, ָעְלָמאּ ֲּאַמאי ִאית ֵליה ּתְ ה , ּ יב ִאיׁש אֹו ִאׁשָ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ
י ַיֲעׂשו ְוגֹו יב' ּּכִ ְּוִהְתַודו ֶאת ַחָטאָתם ְוֵהׁשִ ּ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי ָדא ְמַהְנָיא ְלהו ּ ּ ׁשוָבה, ּ ִגין ְדָעִביד ּתְ ּּבְ ׁש, ּ ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה ַמּמָ ּּכִ ּ .
ְּדָהא ַמה ְדָפִג ְתׁשוָבה, ַּאְתִקין ֵליה, ּים ְלֵעיָלאּ ּוְבָמה ּבִ י . ּ ה ּכִ יב ִאיׁש אֹו ִאּשָׁ ִּדְכּתִ

יב', ַּיֲעׂשו ְוגֹו ְּוִהְתַודו ֶאת ַחָטאָתם ְוֵהׁשִ ּ ּוְתׁשוָבה ַאְתִקין ּכָֹלא, ּ ּ , ַּאְתִקין ְלֵעיָלא, ּ
א   .ַאְתִקין ְלָכל ָעְלָמא, ַּאְתִקין ְלַגְרֵמיה, ַאְתִקין ְלַתּתָ

י ִיְצָחק  ְתֵריה ְוָאַמר)א יהודה''ס(ָּפַתח ִרּבִ ל ַהְדָבִרים )דברים ד(, ּ ֲאּבַ ר ְלך וְמָצאוך ּכָ ּצַ ּ ּבַ ּ ָּ ָ

ר ְלך. 'ָּהֵאֶלה ְוגֹו ּצַ אן ִדְתׁשוָבה ֵמַעְלָיא ִמּכָֹלא, ָּבַ ִּמּכָ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ֵרי ִדיָנא ּבְ . ַּעד ָלא ִיׁשְ
יף ּקִ ֵרי ִדיָנא ּתַ ְּדָבַתר ִדׁשְ ּ ר ֵליה ֵמָעְלָמא ִויַסֵלק ֵליהּ ּ ֵחיֵליה ַמאן ַיְעּבַ ּ ב ''דף קכ(ְּדָהא . ּּ

אִרי ִדיָנא)ב''ע יָון ְדׁשָ ּ ּכֵ ִלים, ּ ּתְ ִליק ַעד ְדִיׁשְ ִלים. ָּלא ִאְסּתְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ְוֲעַבד , ּּבָ
ׁשוָבה ְלהו, ּּתְ ַּאְתִקין ָעְלִמין ּכֻ ַמע. ּ ל , ַמׁשְ יב וְמָצאוך ּכָ ִָדְכּתִ ּ ּ ַאֲחִרית ּ ַּהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּ
ְבּתָ ַעד ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוגֹו, ַּהָיִמים ָוְכִתיב ְוׁשַ י ֵאל ַרחום ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוגֹו. 'ּ ָּכִ ּ'.  

ַאֲחִרית ַהָיִמים א ָהָכא, ּּבְ ָרֵאל. ַמאי ִאיּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי , ֶּאָלא ְלַאְכְלָלא ּכְ
ָגלוָתא ָע, ּּבְ ָכַחת ּבְ ּתְ ּאקו ִדְלהֹוןְוִאׁשְ ְבָקת לֹון ְלָעְלִמין, ּ א . ְוָלא ׁשַ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָעְלָמא ֵרי ִדיָנא ּבְ ב ְדַאׁשְ ִריך הוא ַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ ּ ְתׁשוָבה, ְ ָרֵאל ּבִ ֵעי ְדָיַהְדרון ִיׂשְ ּּבָ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלאֹוָטָבא ְלהו ּבְ ְּוֵלית ָלך ַמאן ְדָק, ּ ׁשוָבהָ י ּתְ   .ִּאים ַקּמֵ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאִפילו ּכְ ׁשוָבה ִאְקֵרי, ּ יָמא . ּּתְ  )א מעליא''ס(ּ ִעָלָאה )תשובה(ְוִאי ּתֵ
ִכיַח)א ואת עלאה''נ( ל ֲאָתר ָלא ׁשְ ׁשוָבה,  ִמּכָ ֶּאָלא ָדא ִאְקֵרי ּתְ ּ ד ַאְהָדר ַרֲחֵמי , ּ ּּכַ

ַבת , ְלָקְבָלָהא ל ִאיּנון אֹוְכֹלִסין ְוַיְנָקא לֹוןְוִהיא ּתָ ּוְתׁשוָבה ֵמַעְלָיא. ַּעל ּכָ ד , ּ ּכַ
ה א ְלַגּבָ ְתׁשוָבה, ִּאְתְמַסר ַנְפׁשָ ִזְמָנא ְדִאיִהי ּבִ ְּוָנִטיל ָלה ּבְ ּ ן ְלֵעיָלא , ּ ּקַ ֵדין ּכָֹלא ִאְתּתָ ּּכְ ּ

א ן הוא, ְוַתּתָ ּקַ   .ְוָכל ָעְלָמא, ְּוִאְתּתָ
ָעְל ִגיֵניה, ָמאַּחָייָבא ַחד ּבְ ה ַאֲחָרִנין ּבְ ִּקְלקוָלא ְדַכּמָ ּ ִביֵביה, ַּווי ַלַחָייָבא. ּ . ַּווי ִלׁשְ

א ֲחֵזי ִליחוָתא ְדָמאֵריה, יֹוָנה, ּתָ ׁשְ ָעא ְלֵמַהך ּבִ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ ּ א ֲהוֹו , ְּ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ּכַ
א ַיּמָ ִגיֵניה ּבְ ִּאְתֲאִבידו ּבְ ַּעד ְדֻכְלהו ָאַהְדרו, ּ ּ א,  ֲעלֹויּּ ַיּמָ ִדיָנא ּבְ ְּוָדִאינו ֵליה ּבְ ּוְכֵדין , ּ

ְלהו ִזיבו ּכֻ ּתֵ ִּאׁשְ ִריך הוא ָחס ָעֵליה ְלָבַתר, ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָעְלָמא, ְּ ָמה אֹוְכֹלִסין ּבְ ִזיב ּכַ . ְוׁשֵ
יה. ֵאיָמַתי ד ַאְהָדר ְלָמאֵריה ִמּגֹו ַעְקּתֵ ּּכַ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרה ִלי )יונה ב(, ּ  ָקָראִתי ִמּצָ

ַצר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ְוגֹו)תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ֶּאל ְיָי ַוַיֲעֵנִני ּ ִמן ַהּמֵ ּ'.  



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

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

ֵּאִלָיהורעיא מהימנא  ִפּקוִדין, ּ ּקום ַאְפַתח ַעִמי ּבְ ּּ ְּדַאְנְת הוא עֹוִזר ִלי, ּ ָכל ִסְטָרא, ּּ ְּדָהא . ּבְ

ֲּעָלך ִאְתַמר ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ַקְדִמיָתאְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי ִאיהו ָאח ִדיִלי. ִּפְנָחס ּבֶ ּ ּ  )משלי יז(, ּ
ָּאח ְלָצָרה ִיָוֵלד ּ.  

ִדיֵני סֹוָטה, ָּפַתח ְוָאַמר ִּפּקוָדא ָלדון ּבְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָעַבר ָעָליו רוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵא ְוגֹו, ּ אי ַּוַד. 'ּ
ְתַכח ּרוַח טוְמָאה ִמְתֵרין ִסְטִרין ִאׁשְ ּ ּ ְקָרא, ּ ׁשִ ְקׁשֹוט, ַחד ּבְ ִגין ָדא. ְוַחד ּבִ א ֶאת , ּּבְ ְקָרא ְוִקּנֵ רוַח ׁשִ ּּבְ

תֹו תֹו ְוִהיא ִנְטָמָאה', ְוָעַבר ָעָליו ְוגֹו, ְוָתֵניָנא. ְוִהיא ֹלא ִנְטָמָאה, ִּאׁשְ   .ְּוִקּנֵא ֶאת ִאׁשְ

רוַח ִמְסֲאָבאְּוִכי ִאית קוׁשְ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע. ָּטא ּבְ ַבר ָנׁש ִמּסִ ֶּאָלא ּבְ ּ ַּתָמן ֵיֶצר ָהָרע, ּ ּ . ָנָחׁש, ּ
ִפיָרא ר ָנׁש ִאְתָתא ׁשַ ִזְמָנא ְדִאית ְלּבַ ּּבְ ּ ָכל עֹוָבִדין ָטִבין, ּ ה , ּבְ ְּדִאְתַמר ּבָ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת )משלי יב(ּּ  ֵאׁשֶ

ְעָלה י ָאָדם ַעל ִאְנְתֵתיה, ָּהָרע ִאית ֵליה ִקְנָאהִּיֶצר . ּּבַ ְחָנא ְדַקּנֵ ּכַ ַגְווָנא ְדַאׁשְ ּּכְ ּ ַּעד ְדַפֵתי ָלה, ּּ ְוָגַרם , ּּ
חֹוִבין. ָּלה ִמיָתה ִליט ָעָלה ּבְ ּוְלִזְמִנין ׁשַ ּוְמָסַאב ָלה, ּּ   .ְוָהא ִאְתָעִביַדת ְנֵבָלה, ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא, ְּוִיֶצר ָהָרע ָמֵעאל, ּיֵליהִּד, ִּמּסִ ַּדְרָגא ְדִיׁשְ ָמאָלא. ִאְתְקֵרי ָנָחׁש, ּּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ַּדְרֵגיה , ּ ּּ
ו ָסָמֵא ֶלב, ל''ְּדֵעׂשָ ַח ַהב ַהב, ִאְתְקֵרי ּכֶ ם ְדצוֹוִ ְּמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ּ ַלֲעלוָקה )משלי ל(, ּ

ֵתי ָבנֹות ַהב ַהב ּוִבְרעוָתא ִד, ּׁשְ ּ ְמָתא ִמְסֲאָבאּ נוָרא ִדיֵליה, ּיֵליה ְלֵמיַכל ִנׁשְ ּּבְ ּ ם, ּ ְּוָעַבר ָעָליו רוַח . ֵּגיִהּנָ
ְקׁשֹוט תֹו ּבִ א ֶאת ִאׁשְ   .ְוִהיא ִנְטָמָאה, ִּקְנָאה ְוִקּנֵ

ּוְבִגיָנה ִאְתַמר ּ י ֵתֵחל ִלְזנֹות ֶאת ָאִביָה ִה, ָּדא ִמיָכֵאל, ּ וַבת ִאיׁש ּכֵֹהן)ויקרא כא(, ּ ּיא ְמַחֶלֶלת ּּכִ
ֵרף ֵאׁש ִתׂשָ ּּבָ ְּוַתָמן ִאתֹוְקַדת ַהִהיא זוֲהָמא. ּ ּ יה, ּ ַנת ִאיִהי ִמּנֵ נוָרא, ְּוִאְתַלּבְ ן ּבְ ֶסף ְדִאְתָלּבַ ּכֶ ּּכַ ְוַהִהיא , ּ

ּעֹוֶפֶרת ְדזוֲהָמא ִאתֹוַקד ּ   .ְוִאְתֲאִביד, ְוִאְתָעִביד ָעָפר, ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ד ִאיּנ, ּּכְ ּון ְמַחְלִלין אֹוַרְייָתאּכַ ָגלוָתא ִדְבֵני , ּ ִריך הוא ֵייעול לֹון ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ְעּבוָדא ִדְלהֹון, ֵּעׂשָ ְּתחֹות ׁשִ ּ ֶל, ּ ְּדַדְרַגְייהו ּכֶ ְּוִאְתָדנו ַתָמן, ׁש''ב ְוָנָח''ּּ ּ ְררו , ּּ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ
נו ְוִיצֹוְרפו ְּוִיְתַלּבְ ֶסף ְוִכְבחֹון ַהָזָהבּּ ְצרֹוף ַהּכֶ ּ ּכִ ֶסף )זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְצֹרף ֶאת ַהּכֶ ּ וְצַרְפִתים ּכִ ּ ּ ּ

ְבֹחן ֶאת ַהָזָהב ּוְבַחְנִתים ּכִ ּ הו, ּ ַּעד ְדִיְתַקֵיים ּבְ ינו)ישעיה א(, ּּ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּּ ּ.  

ִגיֵניה ִאְתַמר, ּ ְדטֹוב ָוָרעְוִאיָלָנא ּּבְ ֵלך ֶאל ַהַמִים ַוִיְמְתקו ַהָמִים ְוגֹו)שמות טו(, ּ ּ ַויֹוֵרהו ְיָי ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ּּ ּּ ּ ְּ' .
ָרֵאל ִעם ֵעֶרב ַרב ִגין ַדֲהוֹו ִיׂשְ ְלהו ֲהוֹו ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּּבְ ּּכֻ ּ ְטָרא ִדיִמיָנ, ְּוַעל ָדא, ּ ֶּחְציֹו ָמתֹוק ִמּסִ . אּ

ָמאָלא, ְּוֶחְציֹו ַמר ְטָרא ִדׂשְ ָרֵאל. ִּמּסִ ּוְבִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ְלהו , ּ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ֲּהִוי ּכְ ּּ ּ
ְטָרא ְדָרע ְלהו ְמִריִרין. ִּמּסִ ּוַמָיא ִאְתַהְדָרא ּכֻ ַמָיא, ּּ ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ ּּכְ  )טושמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

י ָמִרים ֵהם תֹות ַמִים ִמָמָרה ּכִ ַּוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדסֹוָטה, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ ְעָלה, ּ ִּאי ָסַטת ְתחֹות ּבַ ְקָיין ָלה , ּ ִּאיּנון ַמִיין ְדַאׁשְ ּ ּּ
ּוְבהֹון ְוָצְבָתה ִבְטָנה, ִּאְתֲהָדרו ְמִריִרין ִתיב, ּ ְוָנְפָלה ְיֵריָכהּּ ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה ּכְ , ְוִנּקְ

ר ּאוף ָהָכא ַוִיְמְתקו ַהָמִים. ְואֹוִליַדת ּבַ ּּ ּ.  



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

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

ַגְווָנא ָדא ְתַרְייָתא, ּּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ  )דניאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּיְתֲעִביד ְלַנּסְ
יםִיְת נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּּבָ ּ ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ִנְסיֹוָנא, ּ ִעים ִאיּנון . ְוַקְייִמין ּבְ יעו ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ּ

ְטָרא ְדַרע הֹון , ִּמּסִ ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון)יחזקאל יג(ְּוִיְתַקֵיים ּבְ   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

יִלים ָיִבינו ְו)דניאל יב( ּכִ ְטָרא ְדִביָנה, ַּהַמׂשְ ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחִיי, ִּמּסִ ּ ּ ִגיַנְייהו ִאְתַמר, ּ ּּבְ  )דניאל יב(, ּ
ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר זֹוַהר ָהָרִקיַע ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ּ ּ ּ ּ ִּמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה , ְּ ּ

ְּתׁשוָב יֹון. הּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנּסָ ְּבְ ּ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּ ּ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ּ ּ
ַרֲחֵמי, ַּהזַֹהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ הֹון. ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכ)דברים לב(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ְיָי ּבָ   .רּ

ְּדִאיהו ִאיסור ְוֶהיֵתר טוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּ ּ ָרֵאל ַיִתיר, ּּ ְלָטא ַעל ִיׂשְ ְּדָהא , ָּלא ׁשַ
ַּפְרָנָסה ִדיָלן ָלא ִליֱהִוי ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ֶּאָלא ִמּסִ ּ ּ ְטָרא ְדַרע, ּ ָיא ִמּסִ ְּדֵלית ַתָמן ָלא ַקׁשְ ּּ ְוָלא , ּ

ֶּקת ֵמרוַח ַהטוְמָאהַמֲחלֹו ִּדְכִתיב, ּ ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(, ּ ּ.  

ְּדָלא ִיְתַפְרְנסון ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵמַעֵמי ָהָאֶרץ ּ ּּ ְטָרא ְדטֹוב, ּ ֶּאָלא ִמּסִ ר ֵהיֶתר, ּ ׁשֵ ְּדָאְכִלין ָטֳהָרה ּכָ ּ ,
ְּדָאְכִלין טוְמָא, ְוָלא ֵמֵעֶרב ַרב ּה ָפסול ִאיסורּ ּ ְּדִאיּנון ְמָסֲאִבין, ּ ְפָחה גֹוָיה , ּ ִנָדה ׁשִ ִּדְמָסֲאִבין ַגְרַמְייהו ּבְ ּּ ּ ּ

נֹוי ְדִליִלית. זֹוָנה ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ְיהו, ְּדִאיִהי, ּ ְרׁשַ ְפָחה גֹוָיה זֹוָנה ַחְזִרין ְלׁשָ ִּנָדה ׁשִ ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר. ּּ ּ ,
י ִמ)ישעיה יד( ּׁשֶֹרׁש ָנָחׁש ִיֵצא ֶצַפע ּכִ ּ ּ.  

ְלָטא ּוְבִזְמָנא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ׁשַ ּ ְּדִאיהו חוִלין ְדַטֲהָרה, ּ ּ ּ ְּוחוִלין ְדטוְמָאה, ּ ּ ִּאיּנון ֲחָכִמים ְדַדְמָיין . ּ ּ
תֹות ְויֹום טֹוב ּבָ ֵּלית לֹון ֶאָלא ַמה ְדָיֲהִבין לֹון ִאיּנון חוִלין, ְלׁשַ ּ ּ ַגְווָנא . ּ תּכְ ּבָ ְּדיֹום ַהׁשַ ְּדֵלית ֵליה, ּ ֶּאָלא , ּ

יֹוֵמי ְדחֹול ִנין ֵליה ּבְ ַּמה ִדְמַתּקְ ּ ּ.  

ְלָטא ִאיָלָנא ְדַחִיי ּוְבִזְמָנא ְדׁשַ ּ ּ ְפָייא ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ֶּאָלא ַמה , ְּוָלא ְיֵהא ְלַעֵמי ַהָאָרצֹות, ִּאְתּכַ
ְּדָיֲהִבין לֹון ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְפָיין ְתחֹוַתְייהוְוִאְת, ּ ּּכַ ָעְלָמא, ּ ּוְכִאלו ָלא ֲהוֹו ּבְ ּּ.  

ְּוָהִכי ִאיסור ְוֶהיֵתר ר מַעֵמי ָהָאֶרץ, ּטוְמָאה ְוַטֲהָרה, ּ ין ָגלוָתא ִלימֹות . ָּלא ִאְתַעּבָ ְטַרְייהו ֵלית ּבֵ ְּדִמּסִ ּ ּּ
יַח  ְלַבד ְדִאיּנו)לגבייהו(ַהָמׁשִ ְעּבוד ַמְלִכיֹות ּבִ ּ ֶאָלא ׁשִ ּ ּּ ּן ָלא ַטֲעִמין ֵמִאיָלָנא ְדַחִייּ ְְוָצִריך לֹון ַמְתִניִתין , ּ ּ

ִאיסור ְוֵהיֵתר טוְמָאה ְוָטֳהָרה ּּבְ ֶּאָלא ִיהֹון ְמבוִזים ֳקָדם ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּ ּ ַגְווָנא ַדֲחׁשֹוָכא ַקֵמי ְנהֹוָרא, ּ ּּכְ ּ ,
ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ַעֵמי ָהָאֶרץ ִאיּנון ֲחׁשוִכין ּ ּ ָרֵאל. ּּ ָרֵאל, ְּוָלא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ֶּאָלא ַעְבִדין ְזִביִנין ְלִיׂשְ ִגין , ּ ּבְ

ְבִעיִרין ְּדִאיּנון ּכִ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ.  

ָרֵאל ִאְתְקִריאו ָאָדם ִעיָרא ְוָאָדם, ְּוִיׂשְ הֹון ּבְ ּוִמַנִין ְדִאית ּבְ ּ ְוַאֵתן )יחזקאל לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ּצֹאִני צֹ ְּוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי. ּאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶתםּ ּ ִּאיּנון ַעֵמי ָהָאֶרץ, ּ ְטָרא ְדטֹוב, ָטִבין, ּ . ִּמּסִ

  .ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּאָדם ַאֶתם

ּוִבְקָרא ָדא ָנֵמי ָרִמיז ֵליה ּ ָרֵאל ְוגֹו)תהלים פא(, ּ ּ לו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ִיׂשְ ַתר ְדָאַמ. 'ּ ֲאַמאי , ּר ַעִמיּּבָ
ָרֵאל ֶּאָלא ַעִמי. ָקָאַמר ִיׂשְ ָרֵאל. ַּעֵמי ָהָאֶרץ: ּ ּוְבִגיַנְייהו ִאְתַמר . ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ִיׂשְ ּ ּ וְבֵני )שמות יד(ּ

ָיד ָרָמה ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ   .ִּיׂשְ

טוָרא ְדִסיַני ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַגְווָנא ְדָפִליג לֹון קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְתַרְייָתאָהִכ, ְּ פוְרָקָנא ּבַ ּי ָפִליג לֹון ּבְ ָרֵאל , ּ ְּדִיׂשְ
הֹון ְּדִאְתַמר ּבְ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים)שמות יג(, ּ ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ּ ַוֲחמוׁשִ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ּ ִּמּסִ ּ ְּדִאיּנון נ, ּ ּ '



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

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

ִנין ְדיֹוְבָלא הֹון. ּׁשְ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך )שמות יד(ּוְבהֹון . ּלו ָבָהרּ ֵהָמה ַיֲע)שמות יט(, ִּאְתַמר ּבְ ְ ַוִיּסַ ְ ּ
ָרֵאל ִרים)שמות יט(ְּולֹון ִאְתַמר . ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ בֹוד, ּ ָוֶאׂשָ ְּדִאיּנון ֲעָנֵני ּכָ ָוָאִביא . ּ

ָיד . ֶאְתֶכם ֵאָלי ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ ָכל ַהאי ְיָקר, ָּהִכי ָיִפיק ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָרָמהּ   .ּבְ

ְטָרא ְדטֹוב ּוְכַגְווָנא ְדִאְתַמר ְבַעֵמי ָהָאֶרץ ִמּסִ ּ ַתְחִתית ָהָהר)שמות יט(, ּּ ּ ַוִיְתַיְצבו ּבְ ּּ ַמְפָקָנא . ּ ָּהִכי ְיהֹון ּבְ
ְתַרְייָתא ְּתחֹות ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּבַ ַעְבָדא ְד, ּ ָּאִזיל ְלַרְגַלָיא ְדסוְסָיא ְדָמאֵריהּּכְ ּ ּ ּ ּוְכַגְווָנא ְדָאַמר לֹון . ּ ּ

ַתְחִתית ָהָהר לו תֹוָרִתי מוָטב, ּּבְ ִּאם ְתַקּבְ ּּ ם ְתֵהא ְקבוַרְתֶכם, ּ ְּוִאם ָלאו ׁשָ ַמְפָקנו פוְרָקָנא . ּ ָּהִכי ִייָמא ּבְ ּּ ּ ּ
ְתַרְייָתא לון ֲעֵליכֹון ַתְלִמיֵדי, ּבַ ִּאם ְתַקּבְ ַמְפָקנו ְדָגלוָתאּּ ּ ֲחָכִמים ּבְ ּ ּ ָאָדם ְדָרִכיב ַעל סוְסָיא, ּ ּּכְ ְוַעְבָדא , ּ

ֵמׁש ֵליה מוָטב ִּדְמׁשַ ּ ְּוִאם ָלאו ַתָמן ְתֵהא ְקבוַרְתֶכם. ּּ ּ ּ ָגלוָתא, ּ   .ּּבְ

הֹון ַגְווָנא ְדִאְתַמר ּבְ ְּוֵעֶרב ַרב ּכְ ּ ַוַיְרא ָהָעם ַוָינועו ַוַיַעְמדו ֵמ)שמות כ(, ּ ּ ּּ ּ ָהִכי ְיהֹון ְרִחיִקין ִמן . ָרחֹוקּ
ּפוְרָקָנא ְּוִיְחמון ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּ ָכל ַהאי ְיָקר, ּ א ּבְ ּוְלַעָמא ַקִדיׁשָ ְייהו, ּ ְּוִאיּנון ְרִחיִקין ִמיּנַ עו . ּ ְּוִאי ּבָ

הו ִתיב ּבְ ֲהַדְייהו ַמה ּכְ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ י )שמות יט(, ּ ֵקל אֹו ָיֹרה ִיָיֶרהּ ֹלא ִתַגע ּבֹו ָיד ּכִ ַההוא . ָּסקֹול ִיּסָ ּּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ִּזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר)דברים לב(, ּ ּ ְיָי ּבָ ִלין , ּ ְּוָהא אוְקמוָה ֵאין ְמַקּבְ ּ

יַח ֵּגִרים ִלימֹות ַהָמׁשִ ך ִיָדמו)שמואל א ב(. ּ ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ּ וְרׁשָ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְנִביָאה . ּיּנון ֵעֶרב ַרבִא, ְּ ּ
ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו)יחזקאל יג(, ָּעַלְייהו   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

ָּאַמר ֵאִלָיהו ֲעָתא ִאיִהי ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ָּהא ׁשַ אֹוָמָאה ִאיָמא ַאְנְת, ּ ּּבְ ִגיָנך , ּ ְְדָהא ּבְ ּ
ֵעי ְלַסְל ִריך הוא ְרׁשו. ָקאֲּאָנא ּבָ א ּבְ ְּדָיִהיב ִלי קוְדׁשָ ּ ּ ֵבית ֲאסוִרים ִדיָלך, ְּ ְְלִאְתַגְלָייא ָלך ּבְ ְּ ּ ְקבוָרה , ּ ּּבִ

ְִדיָלך ד ִעָמך ִטיבו, ּ ּוְלֶמְעּבַ ְּ חֹוִבין ְדַעָמא, ּ ְּדַאְנְת ְמחֹוָלל ּבְ ּּ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל )ישעיה נג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵעינו ִּמְפׁשָ ּ.  

ָמא ִדְידֹוָ, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשְ אֹוָמָאה ֲעָלך ּבִ ּּבְ ָכל ְיכֹוְלָתך, ד''ְ ְָלא ְתַאֵחר ּבְ ּ ְּדָהא ֲאָנא , ּ
ַצֲעָרא ַסֵגי ּּבְ י ֵאין ִאיׁש)שמות ב(. ּ ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ְּלַאָפָקא ִלי ֵמַהאי ַצֲעָרא, עֹוִזר ִלי, ּ ַהאי , ּ ּבְ

ָּרה ְדִאְתַמר ָעַליְּקבו ִעים ִקְברֹו)ישעיה נג(, ּ ּ ַוִיֵתן ֶאת ָהְרׁשָ י, ּ ְתמֹוְדָען ּבִ ֵעיַנְייהו , ְּוָלא ִאׁשְ יב ּבְ ַּוֲאִני ָחׁשִ
יֲעָייא ין ֵעֶרב ַרב ַרׁשִ יַנְייהו, ּבֵ ַרח ּבֵ ֶלב ֵמת ְדּסָ ּכֶ ּּכְ יַנְייהו, ּ ְּדָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח ּבֵ ָכל ַקְרָתא, ּּ  ּּבְ

ָוון, ְּוַקְרָתא ין ַמְלּכְ יַנְייהו ּבֵ ָרֵאל ְמפוָזִרין ּבֵ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ּ ּ ְּוִאְתַהְדרו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ַרְעָיין ַעל . ּ ּ ּ
ָרֵאל ִריך הוא, ִיׂשְ א ּבְ ָּעאָנא ְדקוְדׁשָ הו , ְּ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ְוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶתם)יחזקאל לד(ּּ ּ ּ ּ, 

ד ִטיבו ִעם ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּוֵלית לֹון ְיכֹוֶלת ְלֶמְעּבַ ּ.  

י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ָלִעיר ְוֹלא ְיחֹוָננו יַנְייהו, ְּוַאְנׁשֵ ּוַמֲחִריִמין ֵעֶרב ַרב ּבֵ ְוָלא ַיֲהִבין . ּ
ַאְתִרין ַסִגיִאין ֶאָלא ָדָבר ָקצוב ּלֹון ּבְ ּּ ֵּהא ְתקוָמה ִלְנִפילו ִדְלהֹוןְּדָלא ְי, ּּ ּ ּ ָעה, ּ ַּוֲאִפילו ַחִיי ׁשָ ּ ְוָכל ֲחָכִמים . ּ

ַיגֹוָנא דֹוֲחָקא ּבְ ַצֲעָרא ּבְ י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ּבְ ְכָלִבים, ְּוַאְנׁשֵ יִבין ּכִ ָפז )מיכה ד(. ֲחׁשִ ִנים ַהְמסוָלִאים ּבַ ּ ּבָ ּ
ֹראׁש ּכָ בו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ּבְ ּל חוצֹותֵּאיָכה ֶנְחׁשְ יַנְייהו. ּ חו ַאְכַסְנָיא ּבֵ ּכָ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ּ.  

ְלָוה, ִּאיּנון ֲעִתיִרין, ְּוִאיּנון ֵעֶרב ַרב ׁשַ ֶחְדָווא, ּבְ ָלא ַצֲעָרא, ּבְ ָלל, ּּבְ ָלא ְיגֹוָנא ּכְ ַּגְזָלִנין ָמאֵרי , ּבְ
י ַעָמא, ׁשֹוַחד ְּדִאיּנון ַדָייִנין ֵריׁשֵ ּ ּ ּ י ָמְל)בראשית ו(. ּ ָּעַלְייהו ִאְתַמר , ָּאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם ּכִ  )איכה א(ּ

ָּהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש אֹוָמָאה ָעָלך ִזְמָנא ִתְנָייָנא. ּ ּּבְ רוִבים, ְ ב ַהּכְ ָרֵאל יֹוׁשֵ ַחי ְיָי ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּּבְ ְּדָכל , ּ



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

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

ְִאֵלין ִמִלין ָלא ִיְפלון ִמפוָמך ּ ּּ ּ ּ ָכל ְיָכְלָתך ְל, ּ ְּבְ ִריך הואּ א ּבְ הֹון ַקֵמי קוְדׁשָ ַּמְלָלא ּבְ ְּ ּ ּוְלַאְחָזָאה דֹוֲחָקא , ּ ּ
  )'א כי אם בתולה וכו''ט ע''אמור פ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ִּדְלהֹון

 
  



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

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

 ] בשנה268יום [סדר הלימוד ליום ב תמוז 
ּתֹו ְוגֹו)במדבר ה( ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ י ַהא. ' ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָמה . יַמאי ַהאי ְלַגּבֵ ֶּאָלא ּכְ

יב ְיָי)במדבר ה(, ִּדְכּתִ י ֶאְלָעָזר ָאַמר.  ִלְמעֹול ַמַעל ּבַ , ַמאי ִאיׁש ִאיׁש, ִאיׁש ִאיׁש, ִרּבִ
י ַחד ַסּגֵ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה, ְּדָהא ּבְ ַמע ִאיׁש ְדִאיהו ִאיׁש, ֲאָבל ִאיׁש ִאיׁש, ּ ַּמׁשְ ּ ,

יב ְּוִקֵיים ְקָרא ִדְכּתִ ֵת)משלי ה(, ּ ָעְלָמא. 'ָה ַמִים ִמּבֹוֶרך ְוגֹו ׁשְ ֵדין הוא ִאיׁש ּבְ ִאיׁש , ּּכְ
ֵתיה י ִאּתְ י, ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל. ְּלַגּבֵ ַחד ַסּגֵ ֵרי, ָהא ּבְ ֶּאָלא ַחד ְלֵעיָלא ְוַחד . ֲאַמאי ּתְ ּ

א ָרֵאל. ְלַתּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת. ְּוַחד ְלַבְעָלה, ַחד ִלּכְ ִגין ּכַ ּתֹוְּבְ   . ִאׁשְ
ָּרָזא ְדִמָלה. ֲאַמאי ֶאל ַהּכֵֹהן ִביָנא ִאיהו ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ִגין ְדַכֲהָנא ׁשוׁשְ ּּבְ ּ ּ ָהָכא . ּ

ָלא ּכְ ִתיב , ִאית ְלִאְסּתַ ָקר)ויקרא א(ָהא ּכְ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַחט ַאֲחָרא,  ְוׁשָ ֲהָנא, ְוׁשָ , ְוָלאו ּכַ
ִדיָנא ְּדַכֲהָנא ָאִסיר ֵליה ּבְ יה, ּ ים ַההוא ֲאָתר ְדָאִחיד ּבֵ ִגין ְדָלא ַיְפּגִ ּּבְ ּ ּ , ְוַאּתְ ַאְמַרת, ּ

ּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ֲהָנא ְלָדא ֲחֵזי. ְּלֵמיָדן ִדיָנָהא, ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ִגין , ּ ּבְ
ִביָנא ְלַמְטרֹוִניָתא ְּדִאיהו ׁשוׁשְ ּ ְרָכ, ּ י ָעְלָמא ִמְתּבָ ֶנֶסת )א אתאחדת''נ(ן ְוָכל ְנׁשֵ ּכְ  ּבִ

ָרֵאל ָרכֹות, ִיׂשְ ַבע ּבְ ׁשֶ ְרָכא ּבְ א ִמְתּבָ ּתָ ָתא ִדְלּתַ ְּוַעל ָדא ִאּתְ ְכֶנֶסת , ּ ה ּבִ ַּדֲאִחיַדת ּבָ ּ
ָרֵאל ְּוַכֲהָנא ָקִאים ְלַאְתְקָנא ִמֵלי ְדַמְטרֹוִניָתא, ִיׂשְ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְוְלַעְייָנא ּבְ ּ ּּ ,
ך ִגין ּכַ ֲהָנא ְלָדאְּבְ   .ְוָלא ַאֲחָרא,  ּכַ

יָמא ְדִאיהו ָעִביד ִדיָנא ְּוִאי ּתֵ ּ ָעְלָמא ָקא , ָלאו ָהִכי, ּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ֶּאָלא ְלַאְסּגָ
ַהאי ַדל ּבְ ּתָ ָאה ֶחֶסד, ִּאׁשְ ָאה. ּוְלַאְסּגָ ַכַחת ַזּכָ ּתְ ָתא ִאׁשְ י , ְּדִאי ַהִהיא ִאּתְ ֲהָנא ַאְסּגֵ ּכַ

הו ָלָמא ּבְ ְבָרא ְדַכרְו, ּׁשְ ָרא ּבִ ֹּלא עֹוד ֶאָלא ְדִמְתַעּבְ ּ ָלָמא ַעל ְיֵדיה, ּ ְוִאי . ְּוִאְתָעִביד ׁשְ
ָאה ַכַחת ַזּכָ ּתְ ִּאיהו ָלא ָעִביד ִדיָנא, ָלא ִאׁשְ א ְדִאיִהי ָקא , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ

יה ַרת ּבֵ ּקְ ּהוא ָעִביד ִדיָנא, ְּמׁשַ ִדיק ָלה, ּ ְּוהוא ּבָ ּ.  

  ב''ד ע''קכ דף
א ֲחֵזי ְרֵמיה ְלַהאי, ּתָ ֲהָנא ָלא ָעֵייל ּגַ יה, ּּכַ ְרָמה ַקּמֵ ד ִהיא ָיֲהַבת ּגַ ֶּאָלא ּכַ ּ ִּמְפָאה , ּ

ִאיל ָלה, ִזְמָנא) ב''ד ע''דף קכ( )א לזכאה''נ( ּוְתֵרין ׁשָ ָאה, ּ ָחא ַזּכָ ּכְ ּתַ ְעָיא ְלִאׁשְ יָון ְדִאיִהי ּבַ , ּּכֵ
ֲהָנא ָעִביד ע ֵדין ּכַ ָלָמא, ֹוָבָדאּכְ ָאה ׁשְ ִגין ְלַאְסּגָ   .ּבְ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ א ַחד ִזְמָנא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִתיב ׁשְ ֲהָנא ּכְ ַתב ֵליה ְלַמְפֵרַע , ּּכַ ְּלָבַתר ּכָ
ְטִהיִרין)א סריטין''נ(ַאְתָוון  ִדיָנא,  ְטִריִסין ּבִ ַרֲחֵמי, ִּדיָנא ּבְ ִדיָנא, ַרֲחֵמי ּבְ ְוִדיָנא , ַרֲחֵמי ּבְ

ַר ָאה. ֲחֵמיּבְ ַכַחת ַזּכָ ּתְ ָכחו, ִאׁשְ ּתְ ְדָקא . ְּוִדיִנין ַסְלִקין, ַּאְתָוון ַרֲחֵמי ִאׁשְ ַכַחת ּכַ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ָארו, ַּרֲחֵמי ַסְלִקין, ָּיאות ּתְ ּוְכֵדין ִדיָנא ִאְתָעִביד, ְּוִדיִנין ִאׁשְ ּ.  



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

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

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר י ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְו)שמות טו(, ִּרּבִ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ֹּלא ָיְכלו ִלׁשְ
ָּהא אוְקמוָה, ָמִרים ֵהם ְדִלין , ָאַמר. ּ ּתַ ִלין ְוָלא ִמׁשְ ּכְ ֵני ָעְלָמא ָלא ִמְסּתַ ַווְהָנא ֵאיך ּבְ ּּתַ ְּ

ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ָלא, ּ ּכְ ָפ, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ִתיב ָהָכא ׁשָ ֲּאַמאי ּכְ ט ּ
הו ם ִנּסָ   .ְּוׁשָ

ֲּאָבל ַוַדאי ָרָזא ְדִמָלה ּ ְּדָהָכא ַעל ַמָייא ֲהָוה, ּ ִגין ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ָאְמֵרי, ּ ִּדְבַנְייהו , ּּבְ ּ
ְייהו ָרֵאל ֲהוֹו ִמּנַ ְּדִיׂשְ ָדא, ּ ַתְייהו ּבְ ִדין ְלִאְנּתְ ָרֵאל ְדַחׁשְ ִיׂשְ ָמה ּבְ ַּוֲהוו ּכַ ּ א . ּ ַּעד ְדקוְדׁשָ

ִריך ה ּוָבֵעי ְלִמְבַדק לֹון, ּוא ָמָטא לֹון ְלַהאי ֲאָתרְּבְ ִתיב ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוגֹו, ּ . 'ַּמה ּכְ
  .'ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי ְוגֹו

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵעי, ְּ ה ַמה ַאּתְ ּבָ ָמה ֲחִביִלין ַקְייִמין , ֹמׁשֶ ָהא ּכַ
ְייכו ָהָכא ּבַ ֵעיָנא ְלִמ, ּּגַ ָרֵאלַוֲאָנא ּבָ יהֹון ְדִיׂשְ ְּבַדק ָהָכא ְנׁשֵ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ תֹוב ׁשְ , ּּכְ
ּוְרֵמי ְלַמָייא ְלהֹון, ּ ְדקון ּכֻ ְּוִיּבָ י ְוגוְבִרין, ּ ַני, ְּנׁשֵ ַאר ַלַעז ַעל ּבָ ּתְ ְדקון . ְוָלא ִיׁשְ ְּוַעד ְדִיּבָ ּ
ְלהו ָהָכא ּּכֻ ִמי ָעַלְייהו, ּ ֵרי ׁשְ ִּמַיד ַויֹוֵרהו, ָּלא ַאׁשְ ּ ִיםּ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְ ְיָי ֵעץ ַוַיׁשְ ָמא , ּ ָּדא ׁשְ

א ָרֵאל, ַּקִדיׁשָ יהֹון ְדִיׂשְ ֲהָנא ְלִמְבַדק ְנׁשֵ ַּההוא ְדֲהָוה ּכֹוֵתב ּכַ ּ ּ ֵדין, ּ ם לֹו ֹחק , ּכְ ם ׂשָ ׁשָ
הו ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ּוִמׁשְ ּּ.  

  א''ה ע'' קכדף
ָרֵאל ָיאות יהֹון ְדִיׂשְ יָמא ְנׁשֵ ְּוִאי ּתֵ ְעָיין.  ֲאַמאיִּאיּנון, ּ ֶּאָלא אוף ִאיּנון ּבַ ּ ְּדָלא , ּ

יהֹון ְדִמְצָרֵאי ְנׁשֵ ֲאבו ּבִ ִּאְסּתַ ִמְצָרֵאי. ּ ֲאבו ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְסּתַ יהֹון ְדִיׂשְ ּוְנׁשֵ ּ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
יַנְייהו ִנין ַדֲהוֹו ּבֵ ּׁשְ ִאין, ּ ְּוֻכְלהו ָנְפקו ּגוְבִרין ְונוְקִבין ַזּכָ ּ ּ ּ ָכ, ּ ּתְ ָרֵאל ְוִאׁשְ ּחו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ

ין ִאין, ַּקִדיׁשִ ֵדין , ַזּכָ יַנְייהו) א''ה ע''דף קכ(ּכְ ֵמיה ּבֵ ֵרי ׁשְ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ְּ
ַּעל ַמָיא ַוַדאי הו אוף ָהָכא, ּ ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ּ ֲהָנא , ּּ ִדיק ּכַ ַמָיא ּבָ ּּבְ

ָת א, אְלִאּתְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוִבׁשְ ן)במדבר ה(. ּ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ ַמאן . ּ וִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ
ֵניָנן. ֶהָעָפר ִתיב , ָהא ּתָ ב ֶאל ֶהָעָפר ַהּכֹל ָהָיה )קהלת ג(ּכְ  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ

ה, ִמן ֶהָעָפר ל ַחּמָ ְלּגַ ֲּאִפילו ּגַ ן ּבַ, ּ ּכֵ ל ׁשֶ יהּכָ ָכחו ִמּנֵ ּתְ ּר ָנׁש ְדִאׁשְ ּ ּ.  
י יֹוֵסי יר, ָאַמר ִרּבִ ִתיב וִמן ֶהָעָפר ְוָלא ַיּתִ ִּאלו ּכְ ּ יָון . ֲהִויָנא ָאַמר ָהִכי, ּ ֲאָבל ּכֵ

ן ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ יב וִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ַמע ְדַאֲחָרא הוא, ּ ַּמׁשְ ִתיב . ּ ֶּאָלא ּכְ
ָעָפר ַחְרּבֹו ִיּתֵ)ישעיה מא( ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדִקיְסִטין וַבִליְסְטָרִאין, ן ּכֶ ּ ָּמאֵרי ְדִדיָנא , ּ

ָיא ן. ַקׁשְ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ יב ּבְ ַמע ִדְכּתִ א, ַּמׁשְ ח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל . ַּדֲאִחיָדן ְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ִיּקַ
ִים   .ַהּמָ

ִרים ַהְמָאְרִרים אִּאֵלין ֵמי, ֵמי ַהּמָ ְּדִאיּנון ְמִריִרין,  ַיּמָ ָמא . ַּמאי הוא. ּ ָּדא ׁשְ
א ִדיָנא, ַקִדיׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ִרים ַהְמָאְרִרים, ּּבְ ֵדין ִאְקרון ֵמי ַהּמָ ך . ּּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְלהֹון ְמִריִרין א ּכֻ א ִדְלַתּתָ ַּמָיא ְדַיּמָ ּ ּ ּ.  



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

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

א ֲחֵזי ָמה , ּתָ א ּכַ א ַקִדיׁשָ ַגָווהַהאי ַיּמָ ַּנֲהִרין ְמִתיִקין ָעאִלין ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִדיָנא , ּ ּ ּ
ֵני ָעְלָמא, ֵמימֹוי ְמִריָרן, ְּדָעְלָמא ה מֹוָתא ְלָכל ּבְ ִגין ְדָאִחיד ּבָ ּּבְ ב ְדִאיּנון . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִטין ְמִתיִקין ִאיּנון, ְמִריָרן ד ִמְתַפּשְׁ ּּכַ א . ּ א ְדָבַלע . ְמִריָרןְּלִזְמִנין ַמִיין ְדַיּמָ ְּלִזְמִנין ַיּמָ

ַאר ֵמיִמין א ְדָקָפא, ְלָכל ׁשְ ל ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ְּוִאְקֵרי ַיּמָ ּוָבַלע ּכָ ַגִוויה, ּ ִאיב לֹון ּבְ , ְּוׁשָ
אָרן ַמָייא. ְוָלא ִניָגִרין ְלַבר א, ְּלִזְמִנין ׁשָ ֵאי, ְּוַנְגִדין ֵמַההוא ַיּמָ ל ַמה ְדָנִגיד ְלַתּתָ . ּּכָ

א ָווִנין ַקְייָמא ַהאי ַיּמָ ה ּגְ ּוְבַכּמָ ִים ַהְמָאְרִרים. ּ ֲעָתא ְדָאֵתי ִחיְוָיא ְוָאִטיל , ַהּמַ ׁשַ ּּבְ
א, ּזוֲהָמא ֲהָנא ָעִביד עֹוָבָדא ְלַתּתָ ִים ַהְמָאְרִרים ְוַעל ָדא ּכַ ֵדין ַהּמַ , ְואֹוֵמי אֹוָמָאה, ּּכְ

  .ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא
א ֲחֵזי ָכַחת ַזְכָייָתאִאי ִאּתְ, ּתָ ּתְ ַגָווה, ָּתא ִאׁשְ ִּאֵלין ַמִיין ָעאִלין ּבְ ּ  )ב''ה ע''דף קכ(, ּ

ְרָמה, ְּוִאְתַהְפָכן ְמִתיָקן ַגָווה, ְּוָנָקאן ּגַ ְּוַקְייִמין ּבְ ָרא, ּ ָרא. ַּעד ְדִמְתַעּבְ יָון ְדִמְתַעּבְ , ּּכֵ
ָרא ִדְמָעָהא ִפיֵרי ְלעוּבָ ׁשַ ְפֵרי ּבְ ֲּהוֹו ְמׁשַ ּ ִפיָראְו, ּ ָרא ׁשַ ָלא מוָמא , ָּנִפיק ּבְ ָּנִקי ּבְ

ַגָווה, ְוִאי ָלאו. ְּדָעְלָמא ִּאיּנון ַמִיין ַעְייִלין ּבְ ּ ְּוָאְרָחא ֵריָחא ְדזוֲהָמא, ּ ְּוִאיּנון ַמִיין , ּ
ְמָעָהא ָמה ְדִקְלְקָלה ִאְתְפַסת, ִּמְתַהְפִכין ְלִחְוָיא ּבִ ּּבְ ְּוִאְתַחֵזי ְקָלָנא ְלֹכָלא, ּ  ְוָהא ,ּ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ּ.  
א ֲחֵזי י ָעְלָמא, ּתָ ל ִאיּנון ְנׁשֵ ַאְתַרְייהו ַקְייֵמי ְוִאְתָדנו, ּּכָ ּּבְ ּ ְּוַעל ָדא ַההוא ֲאָתר , ּ ּ

ׁש ְדִאיְנהו ַקְייֵמי ַּמּמָ יה ִאְתָדנו, ּ ּּבֵ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

הוִאְתְרֵעי ָאה ְלהו, ּ ּבְ ּוָבֵעי ְלַדּכְ ּ.  
י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֶגֶפן פֹוִרָיה ְוגֹו)תהלים קכח(, ּ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ל ָעֵליה ', ָ ֶפן ָלא ְמַקּבֵ ַּמה ּגֶ

ֶּאָלא ִמִדיֵדיה ּ ָרֵאל, ּ ָתא ְדִיׂשְ ך ִאּתְ ּּכַ ְווָנא, ְ ַהאי ּגַ ָלא ָעָלה ֶאָלא , ַּקְייָמא ּבְ ְּדָלא ְמַקּבְ ּ ּ
ר זוָגהַה ּהוא ּבַ ּ ְפִניָנא . ּ ׁשַ ר זוָגה, ּ ָדא)א כתורא''נ(ּּכְ ָלא ֶאָלא ַההוא ּבַ ְּדָלא ְמַקּבְ ּ ּ ְוַעל . ּּ

ֵתי ֵביֶתך ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ָָדא ּכְ ּ ּ ַּמהו פֹוִרָיה. ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ . ּ פֹוֶרה ֹראׁש)דברים כט(ּכְ
ּפֹוִרָיה ְּדַאִפיַקת , ּפֹוַרַחת: ּ ֵתי ֵביֶתך. ְוָאן. ֲעָנִפים ְלָכל ִסְטָראּ ַיְרּכְ ְוָלאו ְלַבר , ָּבְ

ׁשוָקא ְבִרית ִעָלָאה, ּּבְ ָרא ּבִ ּקְ יֵתי ְלׁשַ ִגין ְדָלא ּתֵ ּּבְ ּ.  
ֹלֹמה ָאַמר ֵכָחה)משלי ב(, ּוׁשְ ִרית ֱאֹלֶהיָה ׁשָ ּ ָהעֹוֶזֶבת ַאלוף ְנעוֶריָה ְוֶאת ּבְ ּ ַמאן . ּ

ִרית ֱאֹלֶהיָה ִריתַּההוא . ּבְ יה. ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ּבְ ָרא ּבֵ ֵתי , ְּוִהיא ִאְתַקּשְׁ ַיְרּכְ ך ּבְ ִגין ּכַ ְּבְ

  .ֵָביֶתך
י ִחְזִקָיה ר ָנׁש, ָּאַמר ִרּבִ ּּתוְנָבא ֵליֵתי ַעל ַההוא ּבַ ֵתיה ְדִתְתַחֵזי , ּ ַבק ְלִאְנּתְ ְּדׁשָ ּ ּ

ה ְלַבר ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְּוָדא הוא ַחד ֵמִאיּנון ְצִניעו. ִּמׂשַ ּ ָתא ַדֲאִפיַקת . ָּתא ְדֵביָתהּ ְּוִאּתְ ּ
ה ְלַבר ֲעָרא ְדֵריׁשָ יה, ִּמׂשַ ָנא ּבֵ ּקְ נוָתא ְלֵביָתא, ְּלִאְתּתַ ִרים ִמְסּכְ ְּוָגִרים ִלְבָנָהא ְדָלא . ּּגָ

ָדָרא בון ּבְ ֵביָתא. ִּיְתַחּשְׁ ְרָיא ּבְ ְּוָגִרים ִמָלה ַאֲחָרא ְדׁשַ ִרים ָדא. ּ ֲעָר. ַּמאן ּגָ א ַּההוא ׂשַ



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

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

ה ְלַבר ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריׁשָ ֵביָתא ַהאי. ּ ׁשוָקא, ּוַמה ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ֲחִציפוָתא , ּּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ
ֵתי ֵביֶתך. ַאֲחָרא ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ך ֶאׁשְ ָוְבִגין ּכָ ָ ְּ ּ ּ.  

  א''ו ע'' קכדף
י ְיהוָדה א , ָּאַמר ִרּבִ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְלָייא) א''ו ע''דף קכ(ּׂשַ ָתא ְדִאְתּגַ ְּדִאּתְ ֲעָרא , ּ ִרים ׂשַ ּגָ
ְלָייא ָמא ָלה, ַאֲחָרא ְלִאְתּגַ ּוְלַאְפּגְ ך. ּ ִגין ּכַ ָתא ְדֲאִפילו ְטִסיֵרי ְדֵביָתא, ְּבְ ְעָיא ִאּתְ ּּבַ ּ ּּ ,

א ֲעָרא ַחד ֵמֵריׁשָ ן ְלַבר, ָּלא ֶיחמון ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
א ֲחֵזי ֲעָרא, ּתָ ְדכוָרא ׂשַ ָמה ּבִ ּ הוא חוְמָרא ְדֹכָלאּּכְ ּ ּ א, ּ ּפוק ָחֵמי. ָּהִכי ָנֵמי ְלנוְקּבָ ּ ,

ָתא ֲעָרא ְדִאּתְ ִרים ַההוא ׂשַ ָמה ְפִגימו ּגָ ּּכַ ּ ּ ִרים ְלֵעיָלא. ּ א, ּּגָ ִרים ְלַתּתָ ִרים ְלַבְעָלה , ּגָ ּּגָ
ְּדִאְתַלְטָייא נוָתא, ּ ִרים ִמְסּכְ ֵביָתא, ּּגָ ִרים ִמָלה ַאֲחָרא ּבְ ִרים, ּּגָ יבוָתא ּגָ ּ ְדִיְסְתִלק ַחׁשִ ּ

ָנָהא ְזבון. ִמּבְ ֵּמֲחִציפו ִדְלהֹון, ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ ּ.  
ָייא, ְּוַעל ָדא ּסְ ָתא ְלִאְתּכַ ְעָיא ִאּתְ ִזיוֹוֵתי ְדֵביָתא, ּבַ ִתיב. ּּבְ ן ַמה ּכְ , ְּוִאי ַעְבַדת ּכֵ

ִתיֵלי ֵזיִתים)תהלים קכח( ׁשְ ֶניך ּכִ ִתיֵלי ֵזיִת. ָ ּבָ ׁשְ ִסְתָווא, ַּמה ַזִית ָדא. יםַּמהו ּכִ ין ּבְ ין , ּבֵ ּבֵ
ַקְייָטא ָּלא ִאְתֲאִבידו ַטְרפֹוי, ּבְ ַאר ִאיָלִנין, ּ יבות ַיִתיר ַעל ׁשְ יה ֲחׁשִ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָתִדיר ִאׁשְ ּ .

ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ יבו ַעל ׁשְ ֲחׁשִ ְלקון ּבַ ָנָהא ִיְסּתַ ך ּבְ ּּכַ ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדַבְעָלה ִמ. ְ ּ ֵרך ּ ְְתּבָ

ֹכָלא ִבְרָכאן ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּּבְ א, ּ ּתָ ִבְרָכאן ִדְלּתַ עוְתָרא, ּּבְ ְבִנין, ּּבְ ִנין, ּבִ ְבֵני ּבְ ֲּהָדא הוא . ּבִ
ֶבר ְיֵרא ְיָי)תהלים קכח(, ִדְכִתיב י ֵכן ְיבֹוַרך ּגָ ה ּכִ יֹון ' ָ ְיָבֶרְכך ה)תהלים קכח(ּוְכִתיב . ְ ִהּנֵ ִּמּצִ

טוב  ּוְרֵאה ּבְ ָרֵאלּ לֹום ַעל ִיׂשְ ִנים ְלָבֶניך ׁשָ ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶייך וְרֵאה ּבָ ְָירוׁשָ ָּ ישראל סבא (. ּּ

י ַיְפִליא ִלְנדֹור ְוגֹו)במדבר ו( )קדישא י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּ ִאיׁש ּכִ אִתי )ישעיה נ(, ִּרּבִ ּ ַמדוַע ּבָ
אִתי. 'ְוֵאין ִאיׁש ְוגֹו ָמה ֲחִביִבין . ַּמדוַע ּבָ ִריך הואּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ִּאיּנון ִיׂשְ ּ ְּ ,

ְרָיין ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון ׁשַ ּ יַנְייהו, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְדָלא ַאְעֵדי , ְּ ּּבְ
הֹון ְּרִחימוָתא ִדיֵליה ִמּנְ ּ ִתיב, ּ י )שמות כה(, ַמה ּכְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ תֹוָכםּ ְּוָעׂשו . ּבְ

א ְדָעְלָמא ִמְקָדׁש ִאְקֵרי, ִּלי ִמְקָדׁש ְסָתם ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ְּדָכל ּבֵ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ א . ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
א ּתָ ִניׁשְ   .ַאְקִדיַמת ְלֵבי ּכְ

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרה ַקְדָמָאה ּבְ ַכח ֵמִאיּנון ַעׂשְ ּתְ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ָאה ַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ִּגין ִדְבהו ּבְ, ּ ּ
ִלים ּתְ ִלים ַמה ְדִאׁשְ ּתְ א, ִּאׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבִ י ּבְ ְּוִאיּנון ִמְתַקְדׁשֵ ַמר. ּ ְוָהא . ְוָהא ִאּתְ

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ָרה ּבְ ָכחו ַעׂשְ ּתְ ְעָיא ְדִיׁשְ ּּבַ ְּוָלא ֵייתו ִפְסֵקי ִפְסֵקי. ּ ּ ְּדָלא , ּ
ִל ב ׁשְ ְייִפיןִיְתַעּכֵ ּימו ְדׁשַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִזְמָנא ַחד ָעֵבד ֵליה קוְדׁשָ ר ָנׁש ּבְ ְּדָהא ּבַ ּ ּ ְּ ,

ְייֵפי ל ׁשַ ֲחָדא ּכָ ך ַוְיכֹונֲֶנך)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַאְתִקין ֵליה ּכַ ָ הוא ָעׂשְ ָ חסר (. ּ

  )וזהו הוא
א ֲחֵזי ִלימו ׁשַ, ּתָ ּתְ ר ָנׁש ִאׁשְ יָון ְדּבַ ּּכֵ ְייָפא , ְייפֹויּ ן ְלָכל ׁשַ ּקַ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּתָ ּּבְ

ְדָקא ָיאות ְייָפא ּכַ ְּוׁשַ ַגְווָנא ָדא. ּ א, ּּכְ ּתָ ִניׁשְ א ַאְקִדיַמת ְלֵבי ּכְ ִכיְנּתָ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ְעָיין , ּ ּבַ



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

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

ֲחָדא ן ּכַ ּמָ חון ּתַ ּכְ ּתַ ָרה ְדִיׁשְ ַּעׂשְ ִלים, ּ ּתְ ִלים ַמה ְדִיׁשְ ּתְ ַקן ּכָֹלאּו. ְּוִיׁשְ ְּלָבַתר ְדִאְתּתְ ה . ּ ּוְבּמָ
יקוָנא ְדֹכָלא ִּהיא ּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלך)משלי יד(ּכְ א , ְ ּבְ ְּוַעל ָדא ַעּמָ
ן יקוָנא ְדגוָפא, ְּדַאְתָייאן ְלָבַתר ּכֵ ְלהו ּתִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ א ָל, ְּוַכד ָאַתת ַאְקִדיַמת ׁשְ ְדָקא ָיאותּוְבֵני ָנׁשָ ֲחָדא ּכַ ּא ַאְתָייאן ּכַ א . ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָקאֵרי ּּבְ אִתי ְוֵאין ִאיׁש, ְ ְייֵפי. ַמאי ְוֵאין ִאיׁש. ַּמדוַע ּבָ ֵני ׁשַ ּקְ ְוָלא , ְּדָלא ִמְתּתַ
ִלים ּגוָפא ּתְ ִלים. ִּאׁשְ ּתְ ְּדַכד ּגוָפא ָלא ִאׁשְ ך. ֵאין ִאיׁש, ּ ְוְבִגין ּכָ . ְייָקאְּוֵאין ִאיׁש ַד, ּ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ֲעָתא ְדגוָפא ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ַהאי , ּ ה ִעָלָאה ַאְתָיא ְוָעאל ּבְ ְּקדוׁשָ ּ
ָאה, ּּגוָפא ּתָ ׁש, ְוִאְתָעִביד ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַמּמָ ּּכְ חון , ּוְכֵדין. ּ ְעָיין ְדָלא ִיְפּתְ ּּכָֹלא ּבַ ּ ּ

ִמיֵלי ְדָעְלָמא ּפוָמא ּבְ ּּ ִלימו ִעָלָאה. ּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִגין ְדָהא ַקְייֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ י ּבִ ּוִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ
ָאה חוָלֵקיהֹון, ִּעָלָאה י ַיְפִליא ְוגֹו)'במדבר ו(. ַּזּכָ י ַיְפִליא. ' ִאיׁש ּכִ ְּדִאְתְפַרׁש . ַמאי ּכִ ּ

ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵע, ִמּשְׁ א ּכְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ִלים, ּיָלאּ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ֲעָתא ְדַבר . ּוְלִאׁשְ ׁשַ ּּבְ
ָאה ין ֵליה, ָנׁש ָאֵתי ְלִאְתַדּכְ א. ַּמְדּכִ ר ָנׁש ְדָבֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ּּבַ ין ֵליה, ּ ְּמַקְדׁשִ ּוַפְרֵסי . ּ

ה ִדְלֵעיָלא ָּעֵליה ְקדוּשָׁ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ה קוְדׁשָ ה ְדִאְתְקַדׁש ּבָ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ   )סרח(. ְּ
א ָפַתח י ַאּבָ ם ָקְדׁשֹו)תהלים קג(, ִּרּבִ י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ .  ְלָדִוד ּבָ

פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא , ּ ְּדָהא ּבְ
רֹוָזא ָקאֵרי ְוָאַמר ֶאֲהבו ֶפִתי ְוגֹו )משלי א(, ְויֹוָמא ּכָ ַּעד ָמַתי ְפָתִאים ּתְ ּ ׁשובו )ירמיה ג(. 'ּ ּ

ִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָפא ְמׁשובֹוֵתיֶכם ּּבָ ין אוְדֵניה. ּ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ אֹוַרְייָתא ָקא ַמְכְרָזא , ּ
ְייהו ח, ַּקּמַ ּגַ   .ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ

  ב''ו ע'' קכדף
א ֲחֵזי ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ, ּתָ ַאר , ַהאי ָעְלָמאּבַ ּתְ ִדיר ְוִיׁשְ יב ְדִדיֵליה הוא ּתָ ְּוהוא ָחׁשִ ּ ּ ּ

ַגִויה ְלָדֵרי ָדִרין ּּבְ ָעְלָמא, ּ ַּעד ְדִאיהו ָאִזיל ּבְ קוְלָרא, ּ ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ַּעד ְדִאיהו ְיִתיב, ּ ּ ,
ֵני ִדיָנא ַאר ּבְ ִקיְנפֹון ִעם ׁשְ ַּדְייִנין ֵליה ּבְ ּ ַכח ֵלי. ּּ ּתְ ִזיב ִמן , ּה ַסֵניגֹוָראִאי ִאׁשְ ּתְ ָהא ִאׁשְ

יד )איוב לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּדיָנא י ָאֶלף ְלַהּגִ ְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ

ּנו ַויֹאֶמר ְוגֹו רֹו ַוְיֻחּנֶ ְּלָאָדם ָיׁשְ ִּאֵלין עֹוָבִדין . ּהוא ַסֵניגֹוָרא) ב''ו ע''דף קכ(ַמאן . 'ּ
ָרן ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה,ְּדַכׁשְ ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ּ ְדַקְייֵמי ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ ּ ְּ.  

ח ָעֵליה ַסֵניגֹוָרא ּכַ ּתְ ְלָקא ִמן ָעְלָמא, ְּוִאי ָלא ִיׁשְ ָּהא ִאְתַחָייב ִמן ִדיָנא ְלִאְסּתַ ּ ּ .
א קוְלָרא ְדַמְלּכָ ִכיב ּבְ ד ִאיהו ׁשָ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ָּחָמא ְדַאְתָיין , ַּעד ְדָזִקיף ֵעינֹוי, ּ

ֵרין יה ּתְ ַהאי ָעְלָמא, ְּלַגּבֵ ל ַמה ְדָעִביד ּבְ יה ּכָ ְּדַכְתִבין ַקּמֵ ּ ְּוָכל ַמה ְדַאִפיק ִמן פוָמא. ּ ּּ ּ ,
יה)א חושבנא''נ(ְּוָיִהיב ִדיָנא  ּ ַעל ּכָֹלא ְוַכְתִבין ַקּמֵ ה )עמוס ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ י ִהּנֵ  ּכִ

יחֹו ְוגֹוּיֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵר יד ְלָאָדם ַמה ׂשִ ּא רוַח וַמּגִ ְּוהוא אֹוֵדי ָעַלְייהו. 'ּ ּ.  



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

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

ִגין ְדַההוא עֹוָבָדא ְדִאיהו ָעִביד, ַמאי ַטֲעָמא ּּבְ ּ ּ ַּסְלָקא ְוַקְייָמא ָעֵליה ְלַאְסֲהָדא , ּ ּ ּ
יה י, ְּוַקְייִמין ְלַאְסֲהָדא ָעֵליה, ּּבֵ ימו ַקּמֵ ין ְוִאְתְרׁשִ ְּוֻכְלהו ַנְחּתִ ּ יה, ּהּ ְוָלא , ְּוַקְייֵמי ַקּמֵ

יה ָרן ִמּנֵ ַההוא ָעְלָמא, ִּמְתַעּבְ הו ּבְ ֲעָתא ְדִאְתָדן ּבְ ַּעד ׁשַ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ל ִאיּנון ִמִלין , ּתָ ּּכָ ּ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה, ְּדָעִביד ּבַ ְלהו ְזִמיִנין ְוַקְייֵמי ְלַאְסֲהָדא ּבֵ ּּכֻ ּ ְּוָלא ִאְתֲאִבידו , ּ

יה   .ִּמיּנֵ
ֲעָתא ְדַמְפֵקי ֵליה ְלִקְבָרא ּוְבׁשַ ּ יה, ּּ ָדן ְוָאְזֵלי ַקּמֵ ְלהו ִמְתַעּתְ ּּכֻ ּ רֹוֵזי ַמְכְרֵזי. ּ . ּוְתַלת ּכָ

יה ָמאֵליה, ְּוַחד ִמיִמיֵניה, ַּחד ַקּמֵ ָמאֵריה. ְּוַחד ִמּשְׂ ְּוָאְמֵרי ָדא ְפַלְנָייא ְדָמִריד ּבְ ּ ָמִריד . ּּ
א, ְּלֵעיָלא אֹוַרְייָתאָמ, ָמִריד ְלַתּתָ ִפיקודֹוי, ִריד ּבְ ָּחמו ִמלֹוי, ָּחמו עֹוָבדֹוי. ָּמִריד ּבְ ּ ,

ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי ּ.  
י ִקְבָרא ְייהו ָעֵליה, ַּעד ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ְלהו ֵמִתין ִאְתַרְגזון ִמדוְכּתַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַאְמֵרי ַווי ַווי , ּ

ַגָוון ְּדָדא ִאְתְקַבר ּבְ ּעֹוָבדֹוי וִמלֹו. ּ ְּוַקְייֵמי ָעֵליה ְדַההוא , י ַאְקְדָמן ְוָעאִלין ְלִקְבָראּ ּ ּ
אט, ּּגוָפא ְּורוֵחיה ָאְזָלא ְוׁשָ ָלא ַעל ּגוָפא, ּ ּוִמְתַאּבְ ֵבי ִקְבֵרי. ּ ר ָנׁש ִאְתְטַמר ּבְ יָון ְדּבַ , ּּכֵ
ּדוָמ חֹות ְיֵדיה)א קאים''ס(ה ָקִדים ''ּ י ִדיָנא, ּ ְוָנִפיק ּתְ ָלָתא ּבֵ ּי ְמָמָנן ַעל ִדיָנא ִּד, ּּתְ

יַדְייהו, ְּדִקְבָרא א ּבִ ְרִביֵטי ְדֶאּשָׁ ּוְתַלת ׁשַ ּ ֲחָדא, ּ ְּוַדְייִנין רוָחא ְוגוָפא ּכַ ַּווי ַעל ַההוא . ּ
  .ַווי ַעל עֹוָבדֹוי, ִּדיָנא

א קוְלָרא ְדַמְלּכָ ִפיס ּבְ ֲעָתא ְדִאיהו ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָדן ִדיֵניה, ּ ְּוִאּתְ ּ ִלים, ּ ּתְ ַכח , ְוִאׁשְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ
א ָנִחית. ָּעֵליה ַסֵניגֹוְרָיא ָנא , ְלַרְגלֹוי, ְּוָקִאים ָקֵמיה, ְּוַסְנִטיָרא ְדַמְלּכָ ּנָ ְוַחד ַסְייָפא ׁשִ

יֵדיה   .ּּבִ
ר ָנׁש ֵעינֹוי א , ָזִקיף ּבַ ֶאּשָׁ יָתא ְדִמְתַלֲהָטן ּבְ יה ַאְדָהִכי ָחֵמי )דזיוא(ְּוָחֵמי ּכְֹתֵלי ּבֵ ּ ִמּנֵ ּ

יה ּכוֵליה ָמֵלי ַעְייִניןֵּליה ּ ַקּמֵ ּ יה ְדַבר ָנׁש, ּ א ְדָלִהיט ַקּמֵ יה ֶאּשָׁ ְּלבוׁשֵ ּ ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ,
ׁשוָקא א ָחמו ַמְלָאָכא ּבְ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ יה, ּ א ָלא ָחָמאן , ְּוַקְייֵמי ַקּמֵ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ּוׁשְ

  .ֵּליה
יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגֹו)הלים קדת(ָהא ּכְ ְֵהיך ָיִכיל ְלִאְתֲחָזָאה . 'ּ עֹוׂשֶ

ַאְרָעא ֶּאָלא ִמָלה ָדא. ּבְ ּ ָּהא אוְקמוָה, ּ ְּדֵכיָון ְדָנִחית ַמְלָאָכא ְלַאְרָעא, ּ ׁש , ּ ִאְתְלּבַ
גוָפא ְּוִאְתַחֵזי ְלַמאן ְדִאְתֲחֵזי, ּּבְ י, ּ ׁש ּבֵ א ְדִאְתְלּבַ ַההוא ְלבוׁשָ ּּבְ ּ ָלא ָיִכיל , ְוִאי ָלאו. ּהּ

ל ֵליה ָעְלָמא וְלִאְתֲחָזָאה ְּלִמְסּבַ ֵני ָעְלָמא ְצִריִכין ֵליה. ּ ן ַהאי ְדָכל ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  
יה ְוכו ַחְרּבֵ ַלת ִטִפין ּבְ ּּתְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא', ּ יָון ְדָחֵמי ֵליה. ּ ּּכֵ ל , ּ ִּאְזַדְעָזע ּכָ

ּּגוֵפיה ּ ְורוֵחיהּ ִכיך, ּ יה ָלא ׁשָ ְְוִלּבֵ א ְדָכל ּגוָפא, ּ ִגין ְדִאיהו ַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ְּורוָחא ִדיֵליה ַאְזָלא . ּ ּ ּ
ְייֵפי ּגוָפא ָכל ׁשַ ְייהו, ּּבְ ִאיל ִמּנַ ּתְ ִאיל ֵמַחְבֵריה, ְּוִאׁשְ ּתְ ַבר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּכְ ְְלֵמַהך ַלֲאָתר , ּ

ֵדין הוא אֹוֵמר ַווי ַע. ַאֲחָרא ֶּאָלא ִאי ַאְקִדים , ְּוָלא ְמַהְנָייא ֵליה, ּל ַמה ְדֲעַבדּּכְ ּ
ַּאְסָווָתא ִדְתׁשוָבה ֲעָתא, ּ   .ַעד ָלא ָמָטא ַהִהיא ׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]21דף [ -ּ

ר ָנׁש ָּדִחיל ַההוא ּבַ ָרא ְוָלא ָיִכיל, ּ יָון ְדָחֵמי ְדָלא ָיִכיל. ּוָבֵעי ְלִאְתַטּמְ ּּכֵ ּהוא ָפַתח , ּ ּ
ּכְ, ֵעינֹוי יהְּוִאית ֵליה ְלִאְסּתַ ַעְייִנין ְפִקיִחין, ָּלא ּבֵ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּוְכֵדין הוא ָמִסיר . ּ ּ

יה ְרֵמיה ְוַנְפׁשֵ ּּגַ ֲעָתא. ּ א, ְּוַההוא ׁשַ ּהוא ִעיָדן ְדִדיָנא ַרּבָ ּ ַהאי , ּ יה ּבְ ָדן ּבֵ ר ָנׁש ִאּתְ ְּדּבַ ּ ּ
ְייֵפי ּגוָפא. ָעְלָמא ָכל ׁשַ ּוְכֵדין רוָחא ָאְזָלא ּבְ ּ ִאיל ִמיַנְייהוְוִא, ּ ּתְ ָכל , ּׁשְ אט ּבְ ְוׁשָ
ְייִפין ְלהו ִמְזַדְעְזָען, ׁשַ ְייֵפי ּגוָפא ּכֻ ְּוִאְזַדְעְזָעא ְלָכל ִסְטִרין ְוָכל ׁשַ ּ ּ ּּ.  

ְייָפא ְייָפא ְוׁשַ ד ָמָטא רוָחא ְלָכל ׁשַ יה, ּּכַ ִאיל ִמּנֵ ּתְ ָּנַפל ִזיָעא ַעל ַההוא . ְּוִאׁשְ
ְייָפא יהְּורוָחא ִאְסּתָ, ׁשַ ְייָפא. ִּליק ִמּנֵ ּוִמַיד ִמית ַההוא ׁשַ ֻכְלהו. ּּ ְּוֵכן ּבְ ּ.  

יָון ְדָמֵטי רוָחא ְלֵמיַפק ּּכֵ ּ ל ּגוָפא, ּ ִאיל ִמּכָ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ א ַקְייָמא , ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ּּכְ
ּוִמַיד ַפְרָחא ִמן ּגוָפא. ָּעֵליה ּּ ה. ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדִאְתְדַבק ּבָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא , ּ ּ ּ

ה ִּדְרִחיִקין ִמּנָ ה, ּ ִקין ּבָ ְּוָלא ִמְתַדּבְ ּ.  

  א''ז ע'' קכדף
ד ָנִפק ֵמַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּכַ ר ּבַ י ִדיָנא ַאְעּבַ ה ּבֵ ַּחד ַההוא ִדיָנא ִעָלָאה . ְּוַכּמָ ּ ּ

ד ָנִפיק רוָחא ִמן ּגוָפא, ְּדָקָאַמָרן ּּכַ ד, ְּוַחד ִדיָנא. ּ יהּכַ ּ עֹוָבדֹוי וִמלֹוי ָאְזִלין ַקּמֵ ּּ ,
ד ָעֵייל ְלִקְבָרא , ְּוַחד ִדיָנא. ְוָכרֹוֵזי ַמְכְרֵזי ֲעלֹוי ְּוַחד ִדיָנא ְדִקְבָרא) א''ז ע''דף קכ(ּכַ ְוַחד . ּ

א ִּדיָנא ְדתֹוַלֲעּתָ ם. ּ ְּוַחד ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ָעְל. ּ אט ּבְ ְּוַחד ִדיָנא ְדרוָחא ְדַאְזָלא ְוׁשָ ּ ּ ְוָלא , ָמאּ
ח ֲאָתר ּכַ ִלימו עֹוָבדֹוי, ַאׁשְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ְבָעה ִעָדִנין ַיְחְלפון ֲעלֹוי. ּ ּוַדאי ׁשִ ֵעי . ּ ך ּבָ ִגין ּכַ ְּבְ

ר ָנׁש ַהאי ָעְלָמא, ּבַ ַכח ּבְ ּתְ ד ִאיהו ִאׁשְ ָכל יֹוָמא , ְּלַדֲחָלא ִמן ָמאֵריה, ּּכַ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ
עֹוָבדֹוי י ָמֵריה,ְויֹוָמא ּבְ ְייהו ַקּמֵ ּ ְוֵייתוב ִמּנַ ּ ּ.  

 
  



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

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

 ] בשנה269יום [סדר הלימוד ליום ג תמוז 
ִאיּנון ִדיִנין ְדַבר ָנׁש א ּבְ ל ָדִוד ַמְלּכָ ּכַ ד ִאְסּתְ ּּכַ ּ ּ ָלק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִאְסּתַ ַּאְקִדים , ּּכַ

י ֶאת ְיָי)תהלים קג(, ְוָאַמר ַרִכי ַנְפׁשִ פו,  ּבָ ַּעד ְדָלא ּתִ א ְדַאְנּתְ , ק ֵמָעְלָמאּּ ּתָ ַּהׁשְ
ַכַחת ִעם ּגוָפא ּתְ ם ָקְדׁשֹו. ִּאׁשְ רוָחא, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ֵפי ּבְ ּתְ ּתַ ְייֵפי ְדִמׁשְ ַּאּתון ׁשַ ּ ּ ,

כֹון ָכַחת ִעּמְ ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ א, ַּהׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְקִדימו ְלָבְרָכא ׁשְ ּ , ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא, ּ
ּיְכלון ְלָבְרָכא ֵליהְּדָלא ּתֵ ּ ּוְלאֹוָדָאה ָעַלְייכו, ּ ּ.  

י ַיְפִליא ִלְנדֹור ֶנֶדר א ֲחֵזי ִאיׁש ּכִ ַהאי ָעְלָמא, ּּתָ ָּנִזיר ְדַאְקִדים ּבְ א , ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ
ה ְדָמאֵריה  ְקדוׁשָ ּּבִ ּ ָכר ַיִזיר חֹוֶמץ ַיִין ְוגֹו)במדבר ו(ּ ּ ִמַיִין ְוׁשֵ ּכְ. 'ּ , ָלאָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

יָון ְדָאִסיר ֵליה ַחְמָרא ּּכֵ ה, ּ ּתְ ְוגֹו. ֲעָנִבים ָלּמָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ִתיב ַיִין ְוׁשֵ ַכֲהֵני ּכְ ', ְּדָהא ּבְ
ֵרי, ָיכֹול ֲעָנִבים ָנֵמי ָלא ֲעָנִבים ׁשָ ִזיר. ּבַ   .ַּמאי ַטְעָמא ָאַסר ֵליה ֲעָנִבים, ָהָכא ַלּנָ

ּוִמָלה ָדא, ּעֹוָבָדא ָדא, ֶּאָלא ָּרָזא ִעָלָאה הוא, ּּ ֹכָלא, ּ א ִמן ִדיָנא ּבְ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ ְוָהא . ּ
יה ָאָדם ַקְדָמָאה ְּיִדיָעא ַההוא ִאיָלָנא ְדָחב ּבֵ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה. ֲעָנִבים ֲהוֹו, ּ ּ ּ ,

ָכר ַוֲעָנִבים ִסְטָרא ַחד ִאְתֲאָחדו, ְּדָהא ַיִין ְוׁשֵ ַּיִין ְלֵעיָלא ְואֹוְקמוָה. ּּבְ ָמאָלא. ּ ָכר ִלׂשְ , ׁשֵ
ָכר ִמַיִין ָנְפָקא ְייהו. ְּדָהא ׁשֵ ְלהו ְלַגּבַ ֲּעָנִבים ְדָכִניׁש ּכֻ ּ יה , ּּ ְּוָדא הוא ִאיָלָנא ְדָחב ּבֵ ּ ּ

ַחד ִסְטָרא ִאְתֲאָחד. ָאָדם ַקְדָמָאה ך ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ִביק . ְ יָמא ְדַהאי ָנִזיר ׁשָ ְּוִאי ּתֵ
ְּמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ָמאָלא ,  ָלאו ָהִכי)א כלום''ס(. ּ ַטר ׂשְ יה עֹוָבָדא ִמּסְ ֶּאָלא ָלא ִאְתֲחֵזי ּבֵ ּ

לום   .ּּכְ
א ֲחֵזי ְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ּתָ ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא ִמּסִ ּ ֵדל ֶפַרע . ְּוָהִכי הוא, ּ ִתיב ּגַ ּּכְ ּ

ַער ֹראׁשֹו יה ְוִד, ׂשְ ַער ֵריׁשֵ י ׂשְ ֵעי ְדִיְתְרּבֵ ּּבָ ָכר ַוֲעָנִבים, ּיְקֵניהּּ ִגין , ְּוִיְתְפִרׁש ִמַיִין ְוׁשֵ ּבְ
ָמאָלא ְּדֻכְלהו ְסָטר ׂשְ ֲעָרא, ּּ ְלָיין ׂשַ א ִעָלָאה. ְוָלא ּתַ ָכר ִסְטָרא ַדֲאִחידו . ַּיִין ִאיּמָ ּׁשֵ

ֲעָרא ֵלי ׂשַ יה ֵליָוֵאי ְוַנְפֵקי ִמַיִין ִעָלָאה ְוָלא ּתָ ּּבֵ ד ְסִל. ּ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ּיקו ֵליָוֵאי ְלַההוא ּ ּ
ֲעָרא ִדְלהֹון, ֲאָתר ל ׂשַ ֲעָיין ְלַאְעְבָרא ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבָ ּ ְוֶהֱעִבירו ַתַער )במדבר ח(ּכְ

ָרם ׂשָ ל ּבְ   .)ב''א ע''קכ(. ַעל ּכָ
ָאה ּתָ א ּתַ ָכר ְלַגָווה, ֲעָנִבים ִאיּמָ ְּדָכִניׁש ַיִין ְוׁשֵ ּ ל, ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְפַרׁש ִמּכָ  ְסָטר ּ

ָמאָלא יה, ׂשְ ְּדָלא ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ִדיְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ֲעָרא ְוִדיְקָנא. ּ ֵלי ׂשַ . ֲּעָנִבים ָדא ָלא ּתָ
ֲעָרא ְעָייא ְלַסְפָרא ׂשַ א ּבַ ְּדָהא נוְקּבָ ּ ְדכוָרא, ּ ד ַאְתָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּּכַ ּ ְּוָהא ִדיְקָנא ָלא , ּ

ה ַכח ּבָ ּתְ ִגין ּכָ. ִּאׁשְ א ְוִדיְקָנאּבְ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ֵלי ׂשַ ּך הוא ּתָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְ  ְנִזיר )שופטים יג(ּ
ָּפִריׁש ִמִדיָנא ּכָֹלא, ְוָלא ְנִזיר ְיָי, ֱאֹלִהים ִאְקֵרי ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶפׁש ְוגֹו, ַּעל ָדא ּכְ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ַעל ַנְפׁשֹו ָלא . 'ְּוִכֶפר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ
ִתיב ֶפׁש ְסָתם, ּכְ ּוַמאי ִאיהו. ֶּאָלא ַעל ַהּנָ ִתיב . ְּדִאְקֵרי ֶנֶפׁש, ָּדא ֲעָנִבים. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ



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

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

ָכר הוא, ָחָטא ִגין ִדְסָטר ִדיֵליה ַיִין ְוׁשֵ ּּבְ ּ ּ יה ֲאָתר ִדיָנא, ּ ְּוָגַרע ִמּנֵ . ַמאי ָחָטא, ָחָטא. ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ ַרע ִדיָנא ׁשֶ ֶּאָלא ּגָ ּ.  

ֲהַדְייהו. ּאי ְוִכֶפר ָעָליוֲאַמ, ִאי ָהִכי ָרא ּבַ א ָקא ַאְתָיא ְלִאְתַחּבְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ְוָלא , ּ
ָלן ֵליה ָהֵני ַאְתֵרי ַכֲהָנא, ְּמַקּבְ ֵלך ּבְ ְַעד ְדִיּמָ ִּויַכֵפר ָעֵליה, ּ ֵדי לֹון ְלַבר , ּ ִגין ְדִאיהו ׁשָ ּּבְ ּ

ַקְדִמיָתא ְי, ּבְ א ָאֵתי ְלַגּבַ ּתָ יָון ְדַהׁשְ ּקוָנא ְדַכָפָרה, ּיהוּּכֵ ָרא ּתִ ֵעי ְלִאְתַחּבְ ּּבָ ּ לון , ּ ִּויַקּבְ
ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה, ֵּליה ּ   .)ודאי בכלא(. ּ

יָמא ְמׁשֹון ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲהָוה, ְוִאי ּתֵ ׁש, ׁשִ ִפיר הוא ִמָלה. ֲאַמאי ִאְתַעּנָ ֶּאָלא ׁשַ ּּ ּ ,
ת ֵאל ֵנָכר ִדיֵדיהַּוֲהָוה ֵליה ְלִאְת. ְּדָבַעל ּבַ ָרא ּבְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ַּחּבְ ּּבְ ְּוהוא ְדֲהָוה . ּ ּ

ַבת ֵאל ֵנָכר, ַּקִדיׁש ה ּבְ ִביק ַאְתֵריה, ַּאְעָרב ַהִהיא ְקדוּשָׁ ְּדִאְתֲחֵזי ְלַהִהיא , ְּוׁשָ
ה ׁש, ְּקדוּשָׁ ך ִאְתַעּנָ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

  ב''ז ע'' קכדף
ְּדֵלית ֵליה חו, ְּוִאית ַמאן ְדָאַמר ּ ַההוא ָעְלָמאּ ִגין ְדָאַמר . ָּלָקא ּבְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ים)ז''שופטים ט( ּתִ י ִעם ְפִלׁשְ ּ ָתמות ַנְפׁשִ ֵאי, ּ ּתָ חוָלָקא ִדְפִלׁשְ ּוָמַסר חוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ִּדְימות , ּ ּּ
ַההוא ָעְלָמא הֹון ּבְ יה ִעּמְ ַּנְפׁשֵ ך . ּ ְֵלך ֵלך ַאְמִרין , ֲהוֹו ַמְכְרֵזי ַעל ְנִזיָרא) ב''ז ע''דף קכ(ְּכַ ְ

ְקַרב, ְסחֹור ְסחֹור, ְנִזיָרא ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ְלַכְרָמא ָלא ּתִ ּ ּ.  
הו ִתיב ּבְ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֶזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָטאת )במדבר ח(, ֵּליָוֵאי ַמה ּכְ ּ ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּ

ָרם ׂשָ ל ּבְ יָון ְדַעְבֵרי ׂשַ. ְּוֶהֱעִבירו ַתַער ַעל ּכָ ֵדין ִאְקֵרי , ְּוַעְבֵדי ּכוֵלי ַהאי, ֲעָראּּכֵ ּכְ
ִגין ְדִאְתְפַרׁש ֵמַהאי ִסְטָרא. ְוָלא ָקדֹוׁש, ֵליָוֵאי ָטהֹור ֲּאָבל ַהאי ָנִזיר ּבְ ִאְקֵרי ָקדֹוׁש , ּ
ִתיב. ְוָלא ָטהֹור ך ּכְ ִגין ּכַ ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ְוגֹו, ְּבְ ר ַיִזיר ַלְיָי ָקדֹוׁש ִיְה' ּכָ   .'ֶיה ְוגֹוֲּאׁשֶ

ַער ֹראׁשֹו ֵדל ֶפַרע ׂשְ ּּגַ יב, ּ ום ָהא ִדְכּתִ ִּמּשׁ ֲעַמר ְנֵקא)דניאל ז(, ּ ה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ּ וׂשְ ּ ,
ִּדְבַהאי ָדֵמי ְלַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ר ַרב. ּ י ְיהוָדה ּבַ מֹוַדע , ָּאַמר ִרּבִ ּתְ ׁש ִאׁשְ ֲעֵרי ַמּמָ ׂשַ ּבְ

א ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ יב, ּ ִלים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ְלּתַ   .ּ ֶקִוּצֹוָתיו ּתַ
ְמעֹון י ׁשִ אֵני ִרּבִ א, ּתָ ֵני ָנׁשָ ֲעָרא, ִאְלָמֵלי ַיְדֵעי ּבְ ַהאי ׂשַ ּוְבָרָזא , ַמאי ָקַאְמֵרי ּבְ

ִּדיֵליה ָרָזא ְדָרִזין)א בהני שערי ובהני מילין''ס(, ּ ָמה ְדִאיהו ּבְ ּ ּכְ ּ מֹוְדָען ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ , ִאׁשְ
ָח אן ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. ְּכְמָתא ִעָלָאהּבְ ְתֵרי , ַּעד ּכָ אן וְלָהְלָאה ּכִ ,  ּתֹוָרה)א סתרי''נ(ִּמּכָ

ה ֹקֶדׁש ַלְיָי)ישעיה כג( ּ ַסְחָרה ְוֶאְתַנּנָ אמר אברהם המגיה להסיר מכשול מדרך . ּ
המעיינים אשר לא הופיע עליהם עדין אור בקבלה השומע ישמע והמבין יבין כי 

, י בזה הספר הקדוש כגון מצחא דגולגלתא''מלות אשר הביא האלהי רשבכל ה
ורגלין וזולתם , ידין, אודנין, חוטמא דעתיקא, חללי דמוחא, שערי דרישא

ובפרט באדרא קדישא רבא ' ית' מהכלים הגשמיים ותארים אחרים שתאר בהם ה
 הלא המה, ובאדרא קדישא זוטא כי באלו השני מקומות רבו התארים הללו



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

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

מורים מדות וספירות וענינים פנמיים שכליים וכל האברים שבנו החכמים הללו 
הם לדמיון וסימנים לדברים לא לשום סתומים ונעלמים דבר גשמי וחמרי חלילה 

וביננו בשום צד מהצדדים וכל שכן מצד העצם ' וחס כי אין דמיון בינו ית
  האדרא רבא קדישא. ר''אכי. יצילנו משגיאות' והתבנית ה

ְנָיא ְמעֹון ְלַחְבַרָייא, ּתַ י ׁשִ ַקְייָמא ְדַחד ַסְמָכא, ָּאַמר ַרּבִ ַּעד ֵאיַמת ֵניִתיב ּבְ ִתיב . ּ ּכְ
ָ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך)תהלים קיט( ּוָמאֵרי ְדחֹוָבא ָדִחיק, יֹוִמין ְזִעיִרין. ּ ּ רֹוָזא . ּ ּכָ

ל יֹוָמא ּוְמַחְצֵדי ַחְקָלא ְז, ָקאֵרי ּכָ ׁשוֵלי . ִּעיִרין ִאיּנוןּ ְּוִאיְנהו ּבְ ְרָמא)א בשורי''נ(ּ ָלא .  ּכַ
ָחן ּגְ ָמה ְדָיאות, ְוָלא ַיְדִעין, ַאׁשְ ְּלָאן ֲאָתר ָאְזִלין ּכְ ָנׁשו ַחְבַרָייא ְלֵבי ִאָדָרא. ּ ִּאְתּכָ ּ ,

יֵדיכֹון ְרָיין ַסְייֵפי ְורוְמֵחי ּבִ ין ׁשַ ׁשִ ְּמלוּבָ ִתּקוֵנ, ּ ִּאְזְדָרזו ּבְ ֵעיָטא. יכֹוןּ ָחְכְמָתא, ּבְ . ּבְ
סוְכְלָתנו ּּבְ א. ּ ַדְעּתָ ֵחיזו. ּבְ ַיִדין. ּּבְ ַרְגִלין . ּבְ ַּאְמִלכו ֲעֵליכֹון ְלַמאן . )א בחילא דידין ורגלין''נ(ּבְ

ּ ְדִבְרׁשוֵתיה ַחֵיי ומֹוָתא)א למלכא''ס( ּ ּ ְּלִמְגַזר ִמִלין ִדְקׁשֹוט. ּּ י ֶעְליֹו. ּ ִּמִלין ְדַקִדיׁשֵ ּ ִנין ּ
ַמע ְלהו, ַּצְייֵתי ְלהו ּוְלִמְנַדע ְלהו, ַּוֲחָדאן ְלִמׁשְ ּ ּ.  

ְמעֹון וָבָכה י ׁשִ ֵליָנא, ָּיִתיב ַרּבִ ֵליָנא, ְוָאַמר ַווי ִאי ּגָ ַּחְבַרָייא ְדֲהָוה . ַווי ִאי ָלא ּגָ
יקו ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ א ְוָאַמר ֵליה. ּּתַ י ַאּבָ יה ְדֹמר , ָּקם ִרּבִ ִּאי ִניָחא ַקּמֵ ִתיב , ְּלַגָלָאהּ ָהא ּכְ

ִריך הוא ִאיּנון,  סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו)תהלים כה( א ּבְ ְּוָהא ַחְבַרָייא ִאֵלין ַדֲחִלין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּוְכַבר , ּ
ָנא ּכְ ִאָדָרא ְדֵבי ַמׁשְ ָּעאלו ּבְ הֹון ָעאלו, ּ הֹון ַנְפקו, ִּמּנְ   .ִּמּנְ

  א''ח ע'' קכדף
אָנא ְמעֹוןִּאְתָמנו ַחְבַרָייא ַקּמֵ, ּתָ י ׁשִ ּיה ְדַרּבִ ָכחו, ּ ּתְ ֵריה, ְּוִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ י . ִּרּבִ ְוִרּבִ

א י ְיהוָדה. ַאּבָ ר ַיֲעֹקב. ְּוִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ י ִיְצָחק. ְוִרּבִ ר ַרב. ְוִרּבִ י ִחְזִקָיה ּבַ י ִחָייא. ְּוִרּבִ . ּוִרּבִ
י יֹוֵסי י ֵייָסא. ְוִרּבִ ְמעֹוןְּיִדין ָיַהבו ְלַרּבִ. ְוִרּבִ ָען ַזְקפו ְלֵעיָלא, י ׁשִ ְּוֶאְצּבְ ְּוָעאלו . ּ

יֵני ִאיָלֵני ְוָיְתבו ַחְקָלא ּבֵ ְמעֹון ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ּּבְ י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ַגַווְייהו ְוָאַמר, ּ ָּיִתיב ּבְ ל , ּ ּכָ
תוְקֵפיה ִוי ְידֹוי ּבְ ַּחד ְיׁשַ ּ וו ְיַדְייהו. ּּ ּׁשַ ּ ָארור ָהִאיׁש )דברים כז(ר ְּוָנִסיב לֹון ָפַתח ְוָאַמ, ּ

ה ְיֵדי ָחָרׁש  ָכה ַמֲעׂשֵ ה ֶפֶסל וַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָעּנו ) א''ח ע''דף קכ(ֲּאׁשֶ ּסָ ם ּבַ  )א כל העם''ס(ְּוׂשָ
ָלם ְוָאְמרו ָאֵמן ּּכֻ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ . ָיֲאַמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְי,  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(, ָּפַתח ַרּבִ
ום ְדֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך ִָמּשׁ ּ ּ ַָמאי ֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך. ּ ּּתֹוָרה ִדְלֵעיָלא, ּ ְטָלא ִאי ָלא . ּ ְּדִאיִהי ִמְתּבַ ּ

ִתּקונֹוי  ַמר. ּ ָדא)א שמא''ס(ִּיְתֲעִביד ּבְ יק יֹוִמין ִאּתְ ִתיב . ּוְלַעּתִ ָרֵאל )דברים לג(ּכְ ֶריך ִיׂשְ ְ ַאׁשְ

ֵאִלים ְיָי )ת טושמו(, ּוְכִתיב. ִָמי ָכמֹוך   .ָ ִמי ָכמֹוך ּבָ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יה, ָּקָרא ְלִרּבִ ּאֹוְתֵביה ַקּמֵ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ א ִמּסִ י ַאּבָ ְוָאַמר ֲאָנן , ּוְלַרּבִ

ָלָלא ְדכֹוָלא ָקנו ַקָייִמין. ּּכְ א ִאְתּתְ ּתָ יקו. ַּעד ַהׁשְ ּתִ ְמֵעי ָקָלא, ִּאׁשְ ְּוַאְרּכוָבָתן ָדא , ׁשַ
ןְלָדא ֵפי. ַמאי ָקָלא.  ַנְקׁשָ ּנְ ָּקָלא ִדְכנוְפָייא ִעָלָאה ְדִמְתּכַ ּ ּּ.  



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

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

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ְמֲעך ָיֵראִתי)חבקוק ג(, ַּחֵדי ַרּבִ י ׁשִ ַמְעּתִ  ָהָתם )ב''ח ע''קל( )אמר(. ָ ְיָי ׁשָ
ְלָייא ִמְלָתא. ֵּיאֹות ֲהָוה ְלֶמֱהִוי ָדִחיל ֲחִביבוָתא ּתַ ֲּאָנן ּבַ  ְוָאַהְבּתָ ֶאת )דברים ו(, יבִּדְכּתִ, ּ

י ֶאְתֶכם ְוגֹו)מלאכי א(ּוְכִתיב ,  ֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכם)דברים ז(ּוְכִתיב , ְָיָי ֱאֹלֶהיך   .' ָאַהְבּתִ
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ה ָדָבר)משלי יא(, ַּרּבִ ּ הֹוֵלך ָרִכיל ְמַגֶלה ּסֹוד ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכּסֶ ּ ְ .

ָיא,ְהֹוֵלך ָרִכיל ֵעי ֵליה )כיון דאתמר רכיל אמאי הולך(,  ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּ ִאיׁש ָרִכיל ִמּבָ
רוֵחיה. ְַמאן הֹוֵלך, ְלֵמיַמר ב ּבְ ֶּאָלא ַמאן ְדָלא ִאְתְייׁשָ ּ ּ ַּההוא ִמָלה , ְוָלא ֲהִוי ְמֵהיָמָנא, ּ ּ
ַמע ַמָיא, ְּדׁשָ ִחיְזָרא ּבְ ַגִוויה ּכְ ָּאִזיל ּבְ י ֵליה, ּ ַּעד ְדָרּמֵ ום ְדֵלית . ַמאי ַטְעָמא.  ְלַברּ ִּמּשׁ ּ

ּרוֵחיה רוָחא ְדִקיוָמא ּ ּ ּ ֲּאָבל ַמאן ְדרוֵחיה רוָחא ְדִקיוָמא. ּּ ּ ּ ּ ּ ִתיב, ּּ יה ּכְ ְּוֶנֱאַמן רוַח , ּּבֵ
ה ָדָבר ִּקיוָמא ְדרוָחא, ְּוֶנֱאַמן רוַח. ְמַכּסֶ ּ רוָחא )ותקעתיו יתד במקום נאמן) ב''ישעיה כ(כמו (. ּ ּ ּבְ

ְלָי ֶרך)קהלת ה(, ּוְכִתיב. ּ ִמְלָתא)א ברזא''נ(יא ּתַ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  
ָרָזא ְּוֵלית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ּבְ ִמֵלי ָעְלָמא ִאְצְטִריך ָרָזא)א''ח ע''קל(ְוִכי ִאי . ּ ְ ּבְ ּ .

יק יֹוִמין ִמִלין ָרִזין ְדָרַזָייא ְדַעּתִ ּּבְ ּ ִּאְתַמְסָראן ֲאִפילו ְלַמְלָאִכין ִעָלִאין ַעל ַאַחת ְּדָלא , ּ ּּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ְמעֹון. ּכַ י ׁשִ ַמָיא ָלא ֵאיָמא ְדֵיִציתון , ָאַמר ַרּבִ ִּלׁשְ ּ ְלַאְרָעא ָלא , )א דיציתן''ס(ּ

ַמע ְּדָהא ֲאָנן ִקיוֵמי ָעְלִמין, ֵּאיָמא ְדִתׁשְ ָנא ָרִזין ְדָרִזין. ּ ד ָפַתח ַרּבִ, ּּתָ ָרֵזי ּּכַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ
  .ַּוֲחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו, ִּאְזַדְעָזע ַאְתָרא, ְּדָרִזין

ָרָזא וָפַתח ְוָאַמר ֵלי ּבְ ּּגַ ִתיב , ּ ֶאֶרץ ֱאדֹום )בראשית לו(ּכְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ּ
ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ְוגֹו ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא. 'ְ ַּזּכָ ּ ְּגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ְדָרִזין ְדאֹוַרְייָתאְּדִאְת, ּ ּ ,

י ֶעְליֹוִנין ְלָיין ְלַקִדיׁשֵ ְּדָלא ִאְתּגַ ַהאי, ּּ ח ּבְ ּגַ ַהאי, ַמאן ַיׁשְ ה ּבְ ְּדהוא ַסֲהדוָתא , ּוַמאן ִיְזּכֶ ּ ּ
ּ ְדֹכָלא )דמהימנותא(ַּעל ְמֵהיְמנוָתא  עין עלמין דנהיר למאתאן ושב(. )א''ו ע''קל, א''ט ע''קכ, ב''ל ע''ק(ּ

וארח צדיקים כאור נגה הולך ) משלי ד(הדא הוא דכתיב . ומניה נהיר אורייתא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי

כל ) ה''תהלים כ(מן ההוא ארחא מתפרשן לשית מאה ותליסר אורחיה דפליג בזעיר אנפין דכתיב . ואור עד נכון היום

ַרֲעָוא ְיֵהא ְצלֹוָת)'ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו וגו ב ְלחֹוָבא ְלַגָלָאה ָדא, א ּבְ ְּדָלא ִיְתֲחׁשָ ּּ.  
ּוַמה ֵייְמרון ַחְבַרָייא ָיא הוא, ּ ְּדַהאי ְקָרא ַקׁשְ ב ָהִכי, ּ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ּ ,

ָמה ְמָלִכים ֲהוֹו ָרֵאל, ְּדָהא ֲחֵזיָנן ּכַ ֵני ִיׂשְ ַּעד ְדָלא ֵייתון ּבְ א ִלְבֵני ְוַעד ָלא ְיִהי ַמ, ּ ְלּכָ
ָרֵאל וַמה ִאְתֲחֵזי ָהָכא ֲערו ַחְבַרָייא, ִּיׂשְ ּוְבָדא ַאּתְ ֶּאָלא ָרָזא ְדָרִזין הוא. ּ ּ ְּדָלא ַיְכִלין , ּ

ַהאי ְייהו ּבְ ַדֲעּתַ מֹוַדע וְלִמְרַחׁש ּבְ ּתְ א ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ.  
אָנא יָקא ְדַעּתִ)א''ב ע''קמ, ד''קל(, ּתָ ּקונֹוי , ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין, יִקיןּ ַעּתִ ין ּתִ ַּעד ָלא ַזּמִ

ְּוִעטוֵרי ִעטוִרין, )דמלכא( ּ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא ָלא ֲהָוה, ּ ּׁשֵ יה. ּּ ֵער ּבֵ ַּוֲהָוה ַמְגִליף וְמׁשַ ּוָפִריס . ּ
יה ַחד ַפְרָסא ַּקּמֵ ין, ּ יֵער ַמְלּכִ ִליף ְוׁשִ   .ּוָבה ּגְ

ְּוִתּקונֹוי ָלא ִאְתְקָיימו ֶאֶרץ ֱאדֹום , ּ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ַהּמְ ּּ
ָרֵאל ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ א ַקְדָמָאה. ְ ָרֵאל ַקְדָמָאה, ַמְלּכָ ְּוֻכְלהו ִדְגִליפו . ִלְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ



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

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

ָמָהן ִאְתְקרון)ולא אתקיימו( ׁשְ ּוְלָבַתר , ְּוַאְצַנע ְלהו, ַּנח ְלהוַּעד ְדָא, ְּוָלא ִאְתְקָיימו. ּ ּבִ
ַלק  ִּזְמָנא הוא ִאְסּתְ ַההוא ַפְרָסא)א הוה מסתכל''נ(ּ ּ ּבְ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ּקַ   .ְּוִאְתּתְ

ְרעוָתא, ְוָתאָנא ד ָסִליק ּבִ ִנין, ּּכַ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ , ְּוַאְפָקה, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא ְטִמיָרא ּתְ
יה ִּמַיד ָאְמָרה ַקּמֵ ד ,ּ ּ ַמאן ְדָבֵעי ְלַאְתְקָנא וְלֶמְעּבַ ּקונֹוי, )א''ה ע''קל(ּ ַקְדִמיָתא ּתִ ן ּבְ   .ְּיַתּקֵ

  ב''ח ע'' קכדף
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ִּסְתָרא ְדִסְתִרין ָטִמיר ִדְטִמיִרין, ַּעּתִ ּ ,

ן  ּקַ אבל אתתקן ולא דידע ליה משום דהוה , ולא אשכח ממש, תכחכלומר אש(, ְּוִאְזְדַמן) ב''ח ע''דף קכ(ִאְתּתְ

ַחד ָסָבא ְדָסִבין)אבל בתיקוני ידיע( )עתיק דעתיקין יִקין, ּ ּכְ יק ֵמַעּתִ , ָּטִמיר ִמְטִמיִרין, ַעּתִ
יקונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע ּוְבּתִ סו . ּ ָּמאֵרי ְדִחָוור ּכְ ּ ְּוֵחיזו ּבוִסיָטא , )א בסומק''ס(ּ  )בוצינאא ''ס(ּ

ְּדַאְנפֹוי  ִביִבין, )א באנפוי''נ(ּ ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ִדׁשְ   .ְּלַאְכְפָייא לֹון, ּ
ע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין א ְדֵריׁשֹוי, ַאְרּבַ ְלּתָ ט ִחָווָרא ְדגוְלּגַ ִּאְתְפׁשָ ּ ּ ּ ּוִמְנִהירו ְדַהאי . ּ ּ ּ

י ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּחיָווָרא ַּיְרּתֵ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְמָאה ָעְלִמין'  ד,ּּ

ֶסף עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר)כג ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ   . ַאְרּבַ
א ְלּתָ גוְלּגַ ֵליַסר )בכל יומא(, ּּבְ ְּדַנְטִלין ֲעלֹוי ,  ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין)א תריסר''ס( ַיְתִבין ּתְ

ְל. ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ַרְגִלין ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ א ָנִטיף ַטָלאּ ְּלַההוא ִדְלַבר, ּּתָ יה , ּ ּוַמְלָייא ְלֵריׁשֵ ּ
ָכל יֹוָמא יב, ּבְ י ִנְמָלא ָטל)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ֹראׁשִ   . ׁשֶ

יה ּוֵמַההוא ַטָלא ְדַאְנַער ֵמֵריׁשֵ ּ ּ ַּההוא ְדִאיהו ְלַבר, ּּ ּ ֲערון ֵמַתָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּיּתְ ּּ .
י ַטל אֹורֹות ַטֶלך)ישעיה כו(ּ ִדְכִתיב )אלא נמלא, מלאתי טל לא כתיב, לא טלשראשי נמ(ִּדְכִתיב  ָ ּכִ ּ ,

יָקא א ְדַעּתִ ּאֹורֹות ְנהֹוָרא ְדִחַווְרּתָ ּוֵמַההוא ַטָלא. ּ ּ י ֶעְליֹוִנין, ּ ִּמְתַקְייִמין ַקִדיׁשֵ ְּוהוא . ּ
ּ ָמָנא ְדַטְחֵני ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)ב''רצ( ּ ָּנִטיף ַההוא ַטָלא ְלַחְקָלא ְדַתפוִחין ְו. ּּ ּ ּּ ּ

ין ר ַדק )שמות טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּקִדיׁשִ ְדּבָ ה ַעל ְפֵני ַהּמִ ְכַבת ַהָטל ְוִהּנֵ ַעל ׁשִ ּ ַוּתַ ּּ
ְּמחוְסָפס ְּוֵחיזו ַההוא ַטָלא ִחָוור. ּ ּ ְווָנא ְדַאְבִנין . ּּ ַהאי ּגַ ּ ִדְבדֹוְלָחא)ט''מ(ּּכְ ַחְזָייא ְּדִאְת, ּ

ַגָווה ְווִנין ּבְ ל ּגַ ּּכָ דֹוַלח)במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵעין ַהּבְ   . ְוֵעינֹו ּכְ
א ְלּתָ ִּחָווָרא ִדיֵליה. ַּהאי ּגוְלּגַ ּ ַסֲחָרנֹוי)ח''רפ(ַאְנִהיר ִלְתֵליַסר , ּ ִליִפין ּבְ .  ִעיָבר ּגְ

ִסְטָרא ַחד ע ִעיָבר ּבְ ע ִעיָב, ְלַאְרּבַ ִסְטָרא ָדאּוְלַאְרּבַ ִסְטָרא ְדַאְנפֹוי, ּר ּבְ ּּבְ ע . ּ ּוְלַאְרּבַ
ִסְטָרא ָדא א. ְּלִסְטָרא ְדֲאחֹוָרא, ִּעיָבר ּבְ ְלּתָ ְּוַחד ְלֵעיָלא ְדגוְלּגַ ּ   .)כלומר לסטרא דלעילא(. ּ

ט אֹוְרָכא ְדַאְנפֹוי ּוֵמַהאי ִאְתְפׁשָ ּּ ְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּ א ְּוַההו. ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ
ִּאְתְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים יִקין ִאְתְקֵרי ֲאִריָכא )כלומר אורכא דאנפין(. ְ יָקא ְדַעּתִ ּ ְוַהאי ַעּתִ

ְּדַאְנִפין ְּוַההוא ִדְלַבר ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנִפין. ּ ּ יָקא ָסָבא. ּ ָּלֳקְבֵליה ְדַעּתִ ים , ּ ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ



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

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

ָיא ּוְזֵעיר ַאְנִפין . ְּדֻקְדׁשַ ל ְלַהאי )ב''ה ע''קל(ּ ּכַ ד ִאְסּתָ ן)א טלא''ס(ּּכָֹלא , ּכַ ּקַ א ִאְתּתְ ּתָ , ּ ִדְלּתַ
ַההוא ִזְמָנא ִטין ַוֲאִריִכין ּבְ ְּוַאְנפֹוי ִמְתַפּשְׁ ּ יָקא, ּ ָמה ְדַעּתִ ֲעָתא ּכְ ל ׁשַ   .ֲּאָבל ָלא ּכָ

א ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ א ִדְזֵעיר ַאְנ, ּ ְלּתָ ָּנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיָור ְלגוְלּגַ ּ יה, ִּפיןּ ָנא ֵריׁשֵ . ְּלַתּקְ
א ּתָ ין ִדְלּתַ ְלּתִ ַאר ּגוְלּגַ ּוֵמַהאי ִלׁשְ ּ ָנא, ּ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ א ָיֲהִבין ֲאָגר . ּ ְלּתָ ְּוָכל ּגוְלּגַ

א  יק יֹוִמין)א אוראותא''ס(ִחיַוְרּתָ ְרִביָטא.  ְלַעּתִ חֹות ׁשַ ָנא ּתְ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ְוָלֳקֵביל . ּּכַ
א)ו''קל(, ָּדא ַקע ַלגוְלּגֹוֶלת ְלַתּתָ ָנא, ּ ּבֶ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ   .ּּכַ

א ְלּתָ ַחָלָלא ְדגוְלּגַ ּּבְ ְּקרוָמא ַדֲאִויָרא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ְסִתיָמה ְדָלא ָפַסק, ּ ּ ּ ּ ְוַהאי . ּּ
ִכיַח  ְּוַהאי ְקרוָמא ִאְתַחְפָייא ַעל מֹוָחא ְד. ְּוָלא ִאְתְפַתח, )ט''קכ(ָלא ׁשְ ִּאיהו ָחְכְמָתא ּּ

ָיא . ְסִתיָמָאה ּסְ ך ִאְתּכַ ְוְבִגיֵני ּכַ ַההוא ְקרוָמא)א ובגין דאתכסיא''ס(ּ ּ ַהאי ָחְכְמָתא ּבְ ְּדָלא , ּ
ָחא   .)א בגין דא אקרי חכמתא סתימאה''ס(. ִּאְתַפּתְ

ְּדִאיהו ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְוַהאי מֹוָחא ַאְת. ּ ִכיך ּבְ ּתְ ִקיט ְוִאׁשְ ֲחָמר ַטב , ֵּריהְׁשָ ּכַ
ַּעל דוְרְדֵייה ּ ּ ְּוַהְיינו ְדָאְמֵרי ָסָבא ַדְעּתֹוי ָסִתים, ּ ּ ִכיך, ּ ְומֹוֵחיה ָסִתים ְוׁשָ ּ ּ.  

ְּוַהאי ְקרוָמא ִאְתְפָסק ִמְזֵעיר ַאִפין ּּ ט ְוָנִפיק ִלְתָלִתין , ּ ך מֹוֵחיה ִאְתְפׁשַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְּ

ִביִלין ום . ַמאי ַטְעָמא.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ּוְתֵרין ׁשְ ִּמּשׁ
ִּדְקרוָמא ִאְתְפָסק ּ ְּדָלא ְמַחְפָיא ַעל מֹוָחא, ּ ּ ְוַהְיינו ְדָתֵניָנן )ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא(. ּ ּ
ֵריׁשוֵמי ַאְתָוון י, ּּבְ יק יֹוִמין ְדֵלית ִדְכָו''ּתָ ים ִריׁשוָמא ְלַעּתִ ּו ָרׁשִ ּ דביה תליא תמים (. ּוֵתיהּ

  )דעות שלים מכל סטרוי וסתים ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייה
אָנא א, ּתָ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא, ּ ְבַעת ַאְלִפין, ּתַ ַוֲחֵמׁש , ְוׁשִ

ְעֵרי ד ִאיהו, ִּחָוור ְוָנִקי, ְּמָאה קֹוֵצי ְדׂשַ ַהאי ַעְמָרא ּכַ ָדא,  ָנִקיּּכְ ך ָדא ּבְ ּבַ ְּדָלא ִאְסּתְ ְּ .
ִתּקונֹוי ְּדָלא ְלַאֲחָזָאה ִעְרּבוְבָיה ּבְ ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ַעל ּבוְרֵייה. ּ ּ ּ , ְּדָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ּ

ֲעָרא ֲעָרא ִמׂשַ   .ְוׂשַ

  א''ט ע'' קכדף
ר ִניֵמי ְד, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ יה ַאְרּבַ ִּאית ּבֵ ְעֵריּ ן ָקדֹו, ׂשַ ּבַ חוׁשְ . ׁש''ּּכְ

ר ָעְלִמין) א''ט ע''דף קכ(ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא  ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ ַאְרּבַ ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא . ָלִהיט ּבְ
ר ִאיהו, ְּוֵלית ְדֵיָדע לֹון, ָסִתים ְוָגִניז ַבע . ּּבַ ר ִעיָבר)א לארבע''ס(ְוָלִהיט ְלׁשֶ   . ְמָאה ָוֶעׂשֶ

ִּאית ַמּבוָע ְדָנִפק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,  ִניָמא ְוִניָמאּוְבָכל  ְוָנִהיר ְוָנִגיד )דבתר כותלא(, ּ
ַההוא ִניָמא ְּלִניִמין ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּּבְ ן . ּ ָנִגיד , ּוְכֵדין. ּ מֹוֵחיה)א מתזן''ס(ּוֵמַהאי ִמְתּקַ
ִביִלין, ַּההוא מֹוָחא ִּלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּ.  
ִתּקוָנא ָיֶאה. ְוַתְלָיין, ָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהָטןְוָכל קֹו ָנן ּבְ ּקְ ִפיָרא, ִּמְתּתַ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ .

א ְלּתָ ְּמַחְפָיין ַעל ּגוְלּגַ ְקֵני קֹוֵצי ְדִניִמין. ּ ַעל , ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ֵמַהאי ִסְטָרא, ִּמְתּתַ
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א ְלּתָ ל ִניָמא ְוִניָמא, ְוָתאָנא. ּּגוְלּגַ ּבוַע )א איהי''ס(י ִאְקֵר, ּכָ יָכא ִמּמַ א ''ס( )א ממבועין''ס(ּ ְמׁשִ

  .ְּדָנְפִקין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,  ְסִתיִמין)ואינון מבועין
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 ] בשנה270יום [סדר הלימוד ליום ד תמוז 
ר ָנׁש, ְוָתאָנא ְערֹוי ְדּבַ מֹוַדע ַמאי הוא, ִּמׂשַ ּתְ ד ַעְב. ִּאי ִדיָנא ִאי ַרֲחֵמי, ִּאׁשְ ִרין ִמּכַ

ִנין ִעין ׁשְ ד ִאיהו עוֶלם. ֲעלֹוי ַאְרּבְ ַּוֲאִפילו ּכַ ּ ּ ִתיקוֵניה , ּ ְעֵריה ּבְ ׂשַ ּּבְ ּ א ''ס( )א בדיוקניה''ס(ּ

  .ּ וִבְגִביֵני ֵעינֹוי)בדיקניה
ֲעֵרי ְתפֹוי, ּקֹוִצין ְדׂשַ ֲעַמר ְנֵקא ַעד ּכִ ִתּקוֵני ַנְקֵיי ּכַ ְלָיין ּבְ ּּתַ ְתפֹוי ַסְלָקא . ּ ַּעד ּכִ ּ

ךַּד י ְדִכְתפֹוי. ְְעּתָ ֶּאָלא ַעד ֵריׁשֵ ּ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי קוְדָלא, ּ יב. ּ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ י ָפנו )ירמיה ב(, ּ ּ ּכִ
ֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי ְדאוְדִנין. ֵאַלי עֹוֶרף ְוֹלא ָפִנים ְּוׂשַ ְּדָלא ְלַחְפָייא ֲעלֹוי, ּ יב , ּ ִּדְכּתִ
ִּלְהיֹות ָאְזֶניך ְפקוחֹות ּ ָ.  

ֲע ַתר אוְדנֹויׂשַ ָּרא ְדָנִפיק ִמּבָ ּקוָלא, ּ ׁשִ ּּכוֵליה ּבְ ּ ָּלא ָנִפיק ָדא ִמן ָדא. ּ ּקוָנא , ּ ּּתִ
ִלים ּקוָנא ָיֶאה. ׁשְ ִפיָרא. ּּתִ ּקוָנא ׁשַ ּּתִ ִאיב ְלֵמחֵמי. ּ א ְוֶחְדָווָתא ְדַצִדיַקָייא. ּתָ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּ ּ ,

ְזֵעיר ַאִפין ְּדִאיּנון ּבִ ּ ִתּקונֹויְּלֵמֱחֵמי וְלִא, ּ ָקא ּבְ ְּתַדּבְ יָקא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא. ּ ְּדַעּתִ ּ ּ.  
ְעִרין''י א, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ּג ִניִמין ְדׂשַ ְלּתָ ּוֵמַהאי ִסְטָרא ְדגוְלּגַ ּ ָלֳקֵביל , ּ

ְעֵרי ְלִאְתַפְלָגא. ַּאְנפֹוי ְרָיין ׂשַ ּוְבִאיּנון ׁשַ ּ יָקא ְסִת. ּ ַהאי ַעּתִ ָמאָלא ּבְ ּּכָֹלא , יָמָאהֵלית ׂשְ
ִתּקוֵניה. ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ְיִמיָנא ְּוַהאי ּבְ יה, ּ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ד ''שמות פ(. ּּכָ

  .)ב''ע
הֹון, ְוַעל ַהאי ִלּבְ ָרֵאל ְלָצְרָפא ּבְ ֵני ִיׂשְ ִאיבו ּבְ יב, ּּתָ נו )שמות יז(, ִּדְכּתִ ִקְרּבֵ ּ ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ

ין ְזֵעיר ַאְנִפין ְדִאְקֵרי ְיָי. ןִאם ָאִי ּּבֵ ּוֵבין ָאִריך ַאְנִפין ְדִאְקֵרי ַאִי, ּ ּּ ֲאַמאי . ן''ְ
ֲחִביבוָתא. ִּאְתֲעָנׁשו ום ְדָלא ַעְבדו ּבַ ִּמּשׁ ּ ּ ִנְסיֹוָנא, ּ יב. ֶּאָלא ּבְ  ְוַעל ַנּסֹוָתם )שמות יז(, ִּדְכּתִ

נו ִאם ָא ִקְרּבֵ   .ִיןֶּאת ְיָי ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ
ְעֵרי ַפְלגוָתא ְדׂשַ ּּבְ ְבִעין ָעְלִמין, ּ יה ָנִהיר . ָּאִזיל ַחד ָאְרָחא ְדָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ ּוִמּנֵ ּ
ָּאְרָחא ִדְזֵעיר ַאְנִפין יה ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּדְנִהיִרין ּבֵ ּ ּ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

אֹור נֹוַג)ד ּה הֹוֵלך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ א . ּ ּוִמן ַההוא ָאְרָחא ִאְתָפְרׁשָ ּ ּ
ית ֵמָאה וְתֵליָסר אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ְּלׁשִ ְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּדָפִליג ּבִ יה . ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )תהלים כה(ּ

ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְוגֹו   .'ּכָ
א ַרֲעָוא  ְלּתָ ְּרעוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ָלָקְבֵלי ַההוא ְרעוָתא , ְדַרֲעִויןִמְצָחא ְדֻגְלּגַ ּ א ''נ(ּּ

יב )כתיב. דהא רעוא דרעוין אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא. רצון אקרי, מצחא דגולגלתא  )שמות כח(ּ ִדְכּתִ
ִמיד ְלָרצֹון ְוגֹו ְּוַההוא ִמְצָחא ְדִאְקֵרי ָרצֹון' ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ לוָייא ְדָכל ּהוא, ּ ּ ּגִ ּ ּ

א ְלּתָ א ְוגוְלּגַ ִרין , ֵּריׁשָ ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ַאְרּבַ ָייא ּבְ ּסְ   . ָעְלִמין)א ועשר''נ(ְּדִמְתּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]30דף [ -ּ

ְלָיא ָרֵאל, ְוַכד ִאְתּגַ ָלא ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ְלָיא. ִּאְתַקּבְ ְמעֹון. ֵאיָמַתי ִאְתּגַ י ׁשִ ִתיק ַרּבִ . ׁשָ
ְנָיינות ֵאיָמַתי ַאל ּתִ ֵריהָא. ּׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְלָיא, ַּמר ַרּבִ ָאַמר . ֵאיָמַתי ִאְתּגַ

ֲעָתא ִדְצלֹוָתא  ׁשַ ֵּליה ּבְ ָתא)ח''רפ(ּ ּבְ ּ ְדִמְנָחה ְדׁשַ , ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ֵליה ַמאי ַטְעָמא. ּ
יֹוֵמי ְדחֹול ֲעָתא ּבְ ום ְדַהִהיא ׁשַ ִּמּשׁ ּ א ּבִ, ּ ְלָיא ִדיָנא ְלַתּתָ   .ְּזֵעיר ַאִפיןּּתַ

ְלָיא ִמְצָחא ְדִאְתְקֵרי ָרצֹון ָתא ִאְתּגַ ּבְ ּוְבׁשַ ִכיך רוְגָזא. ּ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְ .
ַכח ַרֲעָוא ּתְ ָלא ְצלֹוָתא, ְוִאׁשְ ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי )תהלים סט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמְתַקּבְ ּ

ן ַהאי ְקָרא. ְּלַגָלָאה ִמְצָחא, יק יֹוִמיןְוֵעת ָרצֹון ֵמַעּתִ. ֵעת ָרצֹון ּקַ ך ִאְתּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָתא ּבְ ׁשַ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּבְ ְּלֵמיְמֵריה ּבִ ֵריה. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ִרי , ָּאַמר ַרּבִ ִריך ּבְ ְּבְ

יק יֹוִמין ֲעָתא ְדִת, ְלַעּתִ ׁשַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ַּרֲעָוא ְדִמְצָחא ּתִ ְּצְטִריך ֵליהּ ְ.  
א ֲחֵזי ָאר , ּתָ ׁשְ א)א בשעתא''ס(ּבִ ַכח חוְצָפא, ּ ִדְלַתּתָ ּתְ ֵלי ִמְצָחא ִאׁשְ ד ִאְתּגְ ּּכַ ֲהָדא , ּ

תא חזי בשאר דלתתא כד אתגלי מצחא דינא אתער ואשתכח ואתעביד מצחא דאשגחותא לחייבי (ּהוא ִדְכִתיב 

ה זֹוָנה ָהָיה ָלך )ו''קל(ּ וֵמַצח )ירמיה ג( )עלמא לאינון דלא מתכספי בעובדייהו כמה דאת אמר ְ ִאּשָׁ

ֵלם ֵלי ִמְצָחא. ֵמַאְנּתְ ִהּכָ ד ִאְתּגְ א , ְוָהָכא ּכַ יוְבּתָ ּּתִ ַכח)א חביבותא''ס(ּ ּתְ ִלים ִאׁשְ ,  ְוַרֲעָוא ׁשְ
יה ְפָיין ַקּמֵ ָככו וִמְתּכַ ּתְ ְּוָכל רוְגִזין ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

  ב''ט ע'' קכדף
י ִדיִנין, )א דלתתא''ס(ֵמַהאי ִמְצָחא  ּתֵ ע ְמָאה ּבָ ְלָייא ַהאי ֵעת . ַּנֲהִרין ַאְרּבַ ד ִאְתּגַ ּכַ

יה, ָרצֹון ְכִכין ַקּמֵ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ כלומר יתיב באתריה (. ּ ִדיָנא ְיִתיב)דניאל ז(, ּ

ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ,  ְוָתאָנא)ודינא לא אתעביד) ב''ט ע''דף קכ( ום , ַהאי ֲאָתרׂשַ ִּמּשׁ
ְלָייא ָייא, ְּדִמְתּגַ ּסְ ְלָיא. ְוָלא ִאְתּכַ לון ָמאֵרי ְדִדיָנא, ִאְתּגַ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ כון, ּ ּכְ ּתַ ְוָלא . ְּוִיׁשְ
  .ִּאְתֲעִבידו
אָנא ְבִעין ַאְלִפין ְנִהיִרין ּבוִציִנין , ּתָ ָמאָתן ְוׁשִ ט ּבְ ַּהאי ִמְצָחא ִאְתְפׁשָ  )א דנהרין''ס(ּ

ְלָייא. ִּאית ֵעֶדן ְדָנִהיר ְלֵעֶדן, ְּדַתְנָיא. ֶּדן ִעָלָאהֵמֵע ְּוהוא ָסִתים , ֵּעֶדן ִעָלָאה ָלא ִאְתּגַ
ְדָקַאְמָרן א ְלָאְרִחין ּכִ יָמא ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ְסּתִ א. ּּבִ ּתָ ִבילֹוי, ְּוַהאי ֵעֶדן ִדְלּתַ ׁשְ , ִּמְתְפַרׁש ּבִ

ִּלְתָלִתין וְתֵרין  ִביִלין)עיבר(ּ   . ׁשְ
ִבילֹוי ׁשְ ב ְדִמְתְפַרׁש ַהאי ֵעֶדן ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה, ּ ר ַהאי ְזֵעיר ַאִפין, ּ . ּּבַ

ְּוֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה, ּ ִבילֹוי, ּ ר ַההוא ֲאִריך ַאְנִפין, ְוָלא ׁשְ ּּבַ ְ ֲּהָדא הוא . ּ
ה ְו)איוב כח(, ִדְכִתיב ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ ה. ּ ֱּאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ָּדא , ּ

א ּתָ ְּדָיַדע ְזֵעיר ַאִפין, ֵּעֶדן ִדְלּתַ ְּוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה. ּ ָּדא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ְּדָיַדע , ּ
יק יֹוִמין ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ַעּתִ ּ.  

א ִחָווָרא ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ְנָיין ִמּשְׁ, ּ ּתַ סוָתא ַעל ֵעיָנא, ַאר ַעְייִניןִמׁשְ ְוֵלית . ֵּלית ּכְ
ִביִנין ַעל ֵעיָנא יב . ַמאי ַטְעָמא. ּגְ ן ׁשֹוֵמר )תהלים קכא(ִּדְכּתִ ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ּ ִהּנֵ



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

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

ָרֵאל ָרֵאל ִדְלֵעיָלא. ִיׂשְ ִּיׂשְ ר ֵעיֶניך ְפקוחֹות)ירמיה לב(ּוְכִתיב . ּ ּ ֲאׁשֶ ּ ל ַמה , ְוָתאָנא. ָ ּכָ
ַרֲחֵמיְּד סוָתא ַעל ֵעיָנא, ָאֵתי ּבְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ֵּלית ּכְ א ִחָווָרא. ְוֵלית ּגְ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ

ָעא ִמיִדי   )א נטירו''ס(. ְּדָלא ּבָ
א ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א. ָאַמר ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ְלנוֵני ַיּמָ ְּדֵלית , ּ

סוָתא ַעל ֵע ִביִנין ַעל ֵעיָנא, יָנאּּכְ ְעָיין ְנטוָרא ַעל ֵעיָנא, ְוָלא ַנְייִמין, ְוֵלית ּגְ . ְּוָלא ּבַ
יָקא יָקא ְדַעּתִ ן ַעּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ֵעי ְנטוָרא, ּּכָ ְּדָלא ּבָ ח ְלֹכָלא. ּ ּגַ ן ְדִאיהו ַמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ְּוֹכָלא , ּ

יה ְוָלא ָנִאים ָזן ּבֵ ָרֵאל,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּתְ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ , ּ ִהּנֵ
ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ִּיׂשְ ּ.  

ִתיב  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו)תהלים לג(ּכְ ָכל )זכריה ד(ּוְכִתיב .  ִהּנֵ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ  ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ
ָיא. ָהָאֶרץ ְזֵעיר ַאִפין, ָלא ַקׁשְ ֲאִריך ַאְנִפין. ָּהא ּבִ ָּהא ּבַ ֵרי ַעְייִנין . ְ ל ָדא ּתְ ְּוִעם ּכָ

ִּאיּנון ְוִאְתַחָוורו  ל ,  ְלָחד)א ואתחזרו''ס(ּ גֹו ִחָוור ְוִחָוור ְדָכִליל ּכָ ֵּעיָנא ְדִאיִהי ִחָוור ּבְ ּ ּ ּ ּ
  .ִּחָוור

ָלא , ָנִהיר ְוָסִליק, ִּחָווָרא ַקְדָמָאה ּכְ ְצרֹוָרא, )א לאתכללא''ס(ְוָנִחית ְלִאְסּתַ ִריר ּבִ . ְּדּצָ
אָנא ַטׁש ַהאי ִחיָוָרא, ּתָ ְּדִאְקרון, ּבֹוִציֵני' ְוַאְדִליק ג, ּּבָ ְוַלֲהִטין . ְוֶחְדָוה. ְוָהָדר. הֹוד: ּ

ֵלימוָתא ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ   .ּּבְ
ְנָייָנא ּוָבַטׁש ְוַאִפיק , ְוָסִליק ְוָנִחית, ָנִהיר, ִּחָווָרא ּתִ , ּבֹוִציִנין ַאֲחָרִנין'  ג)א ואדליק''ס(ּ

ֶחְדָווָתא, ְּקרון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרתְּדִא ֵלימוָתא ּבְ ׁשְ   .ְּוַלֲהִטין ּבִ
ִליָתָאה ִתימוָתא ְדמֹוָחא, ְוָנִחית ְוָסִליק, ָלִהיט ְוָנִהיר, ִּחָווָרא ּתְ ְּוָנִפיק ִמּסְ ּוָבַטׁש , ּ

ִביָעָאה בוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ָאה. ּּבְ ּתָ א ואפיק ארחא ללבא ''נ( ,ְּוַאִפיק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ּתַ

א)תתאה ּתָ ְלהו ּבֹוִציִנין ִדְלּתַ ּ וִמְתַלֲהָטן ּכֻ ּ ְמעֹון ָיאות הוא. ּּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ יק יֹוִמין , ּ ְוַעּתִ
ְִיְפַקח ֵעיָנא ָדא ֲעָלך ֲעָתא ְדִתְצְטִריך ֵליה, ּ ׁשַ ּּבְ ְּ.  

גֹו ִחָוור אָנא ִחָוור ּבְ ּּתָ ל ִחָו. ּ ְּוִחָוור ְדָכִליל ּכָ ּ . ְוָסִליק, ָנִהיר, ִּחָווָרא ַקְדָמָאה. ורּ
א  ָמאָלא)א לתלת''ס(ְוָנִחית ְלַתּתָ ּ ּבוִציֵני ְדִלְסַטר ׂשְ ַהאי ִחָווָרא, ּ ַמאן , ְּוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ּבְ ּכְ

בוְסִמין ָטִבין ְּדַאְסֵחי ּגוֵפיה ּבְ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּוְבֵריִחין, ּ   .ַּעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ
ְנָייָנאִּחָווָר ְוַלֲהִטין . ְּדִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוָנִהיר ִלְתַלת ּבֹוִציֵני, ְוָסִליק, ָנִחית, א ּתִ

ַהאי ִחָווָרא בוְסִמין ָטִבין וְבֵריִחין, ְּוַאְסִחין ּבְ ַמאן ְדַאְסֵחי ּבְ ּּכְ ּ ַּעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי , ּ
ַקְדִמיָתא   .ּבְ

ִליָתָאה ְּוָנִפיק ְנִהירו ְדִחָווָרא, ָנִחיתָנִהיר ְוָסִליק ְו, ִּחָווָרא ּתְ ּ , ִּדְלגֹו ְלגֹו ִמן מֹוָחא, ּ
ְעָרא אוָכָמא ׂשַ ּוָבַטׁש ּבְ ד ִאְצְטִריך, ּ א. ְּכַ א. ּוְבֵריׁשָ ּוְבמֹוָחא ְדֵריׁשָ ְוָנִהיר ִלְתַלת . ּ

ָארו ּתָ ְתִרין ְדִאׁשְ ּּכִ ָמה ְדִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ּ ּּכְ ְ י. ּ י ַעּתִ ּק ְסִתיָמא ְדֹכָלאִאי ִניָחא ַקּמֵ ּ.  



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

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

ֵרין וִמְתַחְווָרן . ְוָתאָנא ָלא ָסִתים ַהאי ֵעיָנא ּוִאיּנון ּתְ ּּכָֹלא הוא .  ְלָחד)א ואתחזרו''ס(ּ ּ
ָמאָלא)א לית ביה''ס(ָלא ֲהִוי . ְיִמיָנא ֵעי ְנִטירוָתא, ְָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיך.  ׂשְ . ְּוָלא ּבָ

ין ָעֵליה ֵּלית ַמאן ְדָאּגִ ין ַעל ּכָֹלאּהו. ּ ח ַעל ּכָֹלא, ּא ַאּגִ ּגַ ְּוהוא ַאׁשְ חוָתא . ּ ּגָ ּוֵמַאׁשְ ּ
ְלהו ְזָנן ּכֻ ְּדַהאי ֵעיָנא ִמּתְ ּּ.  

  א''ל ע'' קדף
אָנא ים ִרְגָעא ֲחָדא, ּתָ ְלהו, ִּאי ֵעיָנא ָדא ַאְסּתִ ָּלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא ּכֻ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

א. ָּלָאהֵעיָנא ִע. ִּאְקֵרי ֵעיָנא ְפִקיָחא חוָתא. ֵּעיָנא ַקִדיׁשָ ּגָ ֵּעיָנא ְדַאׁשְ דף (ֵּעיָנא ְדָלא . ּ

ֵּעיָנא ְדהוא ְנטוָרא ְדֹכָלא. ְַאְדִמיך ְוָלא ָנִאים) א''ל ע''ק ּ ּ ּ ֵּעיָנא ְדהוא ִקיוָמא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ ּ ּ .
ִתיב  ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך)משלי כב(ְוַעל ַהאי ּכְ ְקֵרי ְיבֹוָרך , ּ ְֶאָלא ְיָבֵרךְַאל ּתִ ְּדַהאי . ּ
יה ְמָבֵרך ְלֹכָלא, ִאְתְקֵרי טֹוב ַעִין ּוִמּנֵ ְ ּ ּ.  

ָאה, ְוָתאָנא ּתָ ד , ֵּלית ְנִהירו ְלֵעיָנא ּתַ ר ּכַ ֲחָאה ֵמַאְדִמימוָתא ֵמאוָכמוָתא ּבַ ְּלִאְסּתַ ּ ּ
ּ ֵמַהאי ְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדֵעיָנא ִעָלָאה ְד)א אתסחי''ס( )א אתחזי''ס(ֲחִזי  ּ ְוֵלית . ִאְקֵרי טֹוב ַעִיןּּ

ָאה ָדא ּתָ א ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ד ָנִהיר ֵעיָנא ִעָלָאה ָדא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ּכַ ּ ּ ר ִאיהו. ּּ   .ּּבַ
ּוְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ּ ֵאי ֶעְליֹוִנין, ּ רוָחא ְדָחְכְמָתא, ַזּכָ ְּלֵמֱחֵמי ָדא ּבְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

י ַעִי)ישעיה נב( ַעִין ִיְראו ּכִ ׁשוב ְיָי ִציֹון. ֵאיָמַתי. ּן ּבְ ּּבְ ַעִין )במדבר יד(ּוְכִתיב . ּ ר ַעִין ּבְ  ֲאׁשֶ
ה ְיָי ָאה, ְּוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעָלָאה. ִנְרָאה ַאּתָ ּתָ ח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ּגַ ָלא ָיִכיל , ְּדַאׁשְ

  .ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדא
ְצִניעו אָנא ּבִ ָאה, ָּתא ְדִסְפָראּּתָ ּתָ חוָתא ְדֵעיָנא ּתַ ּגָ ַּאׁשְ ח ְנִהירו ִעָלָאה , ּ ּגַ ד ַאׁשְ ּּכַ ּ

יה ָאה, ּּבֵ ַתּתָ ְּוָעִייל ַההוא ְנִהירו ְדִעָלָאה ּבְ ּ ּ ר . ּ ְּדִמֵניה ָנִהיר ּכָֹלא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ּ ּּ
ה ְיָי ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ   .ַעִין ּבְ

ִתיב  ָכל '  ֵעיֵני ה)זכריה ד(ּוְכִתיב . ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ִהּנֵ)תהלים לג(ּכְ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ֵהּמָ
ֵּעיָנא ִדְלֵעיָלא, ֵעיֵני ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו, ָּזכו. ָהָאֶרץ ה ְמׁשֹוְטטֹות, ָּלא ָזכו. ּ , ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ

א ּתָ   .ֵּעיָנא ִדְלּתַ
ִּמְפֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ְדָלא , ְּדַתְנָיא אּ יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ָזָכה , ּׁשַ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ

ֵעיָנא ָטָבא ִעיָלָאה ָחא ּבְ ּגְ ּתַ ן )בראשית מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלִאׁשְ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ּ ּבֵ
ן פֹוָרת. ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין ֲּאַמאי הוא ּבֵ ַגח . ֲעֵלי ָעִין. ּ ּתְ ת ַעִין ְדִאׁשְ לֹוַמר ַעל ִסּבַ יהּּכְ   .ּּבֵ

ְוְכִתיב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ּ י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַמאי ַטְעָמא, ּ ּּכִ ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי . ּ
א ֲחֵזי. ַחד ָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא, ּתָ ֵעיֵניה ְדַתּתָ ּּבְ ָמאָלא, ּ ֵרי. ְּוִאית ֵעיָנא ִדׂשְ , ְּוִאיּנון ּתְ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ָמאָלאֵלית, ֲאָבל ָהָכא. ּבִ א ַחד ַסְלֵקי.  ֵעיָנא ׂשְ ַדְרּגָ ְּוֹכָלא , ְּוַתְרַווְייהו ּבְ
ך. ְיִמיָנא ְוְבִגיֵני ּכַ ֵרין, ֵעיָנא ַחד, ּ   .ְוָלא ּתְ



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

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

חוָתא, ֵּעיָנא ָדא, ְוָתאָנא ּגָ ְּדהוא ֵעיָנא ְדַאׁשְ ּ ּ ִדיר. ּ ִדיר. ְּפִקיָחא ּתָ ְּוַחָדאן . ַחְייָכאן ּתָ
ִדיר)א וחזאן''ס( ָאהְּדָל,  ּתָ סוָמָקא וְבאוָכָמא וְבִחָווָרא, א ֲהִוי ָהִכי ְלַתּתָ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ ּ ּ ּ ג, ּ ' ּבְ

ָווֵני ִדיר ְפִקיָחא , ּגְ ּ ְדֵלית ַגְבָהָנא סוְטָרא )א דליה גבינא''ס(ְּוָלא ֲהָוה ּתָ  )א כליה גביני סודרא''ס(ּ
ִתיב.  ַעל ֵעיָנא)א דליה עיניה בגביני דמכסאן''ס( ן ְיָי)תהלים מד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ִתיׁשַ . ּ עוָרה ָלּמָ
ָ ְפַקח ְיָי ֵעיֶניך)מלכים ב יט( ּ.  

ד ִאְתְפַקח ִּאית ְלַמאן ְדִאְתְפַקח ְלָטב, ּּכַ ּוְלַמאן ְדָלא ִאְתְפַקח ְלָטב. ּ ּ ַווי ְלַמאן . ּ
סוָמָקא ְּדִאְתְפַקח ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב ּבְ ְּוסוָמָקא ִאְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליה, ּּ ָיא ֵעיָנאּוְמ, ּ ַמאן . ַכּסְ

יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ יק יֹוִמין. ִּיׁשְ גֹו ִחָוור. ָּטָבא ְדֵעיָנא, ֲאָבל ַעּתִ ִּחָוור ּבְ ל . ּ ִּחָוור ְדָכִליל ּכָ ּ
ָאה חוָלֵקיה. ִּחָווֵרי ַּזּכָ ח ִעָלִויה, ּ ּגַ ְּלַמאן ְדִיׁשְ ְייהו, ּּ ַּחד ִחָוור ִמּנַ ִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ּכְ ּ

ְן הוא ְיבֹוָרךטֹוב ַעִי אֹור ְיָי)ישעיה ב(ּוְכִתיב . ּ ית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ּבְ   .ּ ּבֵ
אָנא יָקא ָסִתים ִמּכָֹלא)עם כל דא(, ּתָ ֵמיה ְדַעּתִ ּ ׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ר ִמן , ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ּבְ ּבַ
ְּדאֹוֵמי ְזֵעיר ַאִפין ְלַאְבָרָהם, ֲאָתר ַחד יב, ּ י ְנֻאם ְיָי)בראשית כב(, ִּדְכּתִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ְנֻאם .  ּבִ

ִּדְזֵעיר ַאִפין ָרֵאל)בראשית מח(, ּוְכִתיב. ּ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא, ָ ִּיׂשְ ישעיה (ּוְכִתיב . ּ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָרֵאל ָקָאַמר ָדא, ָ יק יֹוִמין ֲאָמרֹו ְוַהא. ְּלִיׂשְ י ְוָתֵניָנן ַעּתִ
ִפיר   .ְּוַהאי ׁשַ

ְנָיא ִתיב , ּתַ יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז(ּכְ ְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ ְרָסָוון . ּ ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִדי ּכָ ּכָ
י ְיהוָדה. ַּמאן הוא, ְרִמיו ְרְסָייא ָדא, ָּאַמר ְלַרּבִ ִקיוָמך ְוַאְתִקין ּכָ ּקום ּבְ ּ ְּ ּ.  

י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ִביִבין ִדינור)זדניאל (ּכְ ּ ּכֹוְרְסֵייה ׁשְ ּ יק יֹוִמין ְיִתיב ַעל . ּ ְוַעּתִ
ְרְסָייא ְרְסָייא. ַמאי ַטְעָמא. ַּהאי ּכֻ יק יֹוִמין ָלא ָיִתיב ַעל ַהאי ּכָ ְּדַתְנָיא ִאי ַעּתִ ָלא , ּ

י ַההוא ּכוְרְסָייא, ָּיִכיל ְלִאְתַקְייָמא ָעְלָמא ּמֵ ִּמּקַ יק יֹוִמ. ּ ד ְיִתיב ַעּתִ ְפָייא ּכַ ּין ָעֵליה ְלּכַ
ּ ְלַההוא ּכוְרְסָייא)א אתכפייא''ס( ּ ִליט, ּ ּוַמאן ְדָרִכיב ׁשַ ּ ְרְסָייא. ּ ִעיָדָנא ְדָנִטיל ֵמַהאי ּכֻ , ּּבְ

ּּכוְרְסָייא ַקְדָמָאה ְרִמיו, ְּוָיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ַאֲחָרא ְלָטא ֶאָלא ִאיהו ְדָרִכיב , ּ ְּדָלא ׁשַ ּ ּּ
יק יֹו יה ַעּתִ י ְיהוָדה. ִמיןּּבֵ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ן ָאְרָחך, ָּאַמר ִרּבִ ּקַ יק , ְִיְתּתְ ך ֵמַעּתִ ְְוֵייֵתי ּבָ

  .יֹוִמין
ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ּּכָֹלא הוא. ּ ֲאִני ְיָי ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא)ישעיה מא(ְוּתָ ְּוהוא , ּ
ל ִסְטרֹוי אָנא.  חֹוָטָמא)בהאי(. ָסִתים ִמּכָ מֹוַדע ַפְרצוָפא, ּתָ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ּּבְ ּ.  

  ב''ל ע'' קדף
יָקא) ב''ל ע''דף ק(ְוָתא ֲחֵזי ַמה  ין ַעּתִ ָּדא ָמאֵריה ְדחֹוָטָמא ֵמַחד . ִּלְזֵעיר ַאִפין, ּבֵ ּ ּ

א ַחִיין ּנוְקּבָ א ַחִיין ְדַחִיין, ּ ּוֵמַחד נוְקּבָ ּּ ּ ָקא. ַהאי חֹוָטָמא. ּ ּהוא ַפְרַדׁשְ ְּדֵביה ָנ, ּּ יב ּ ׁשִ
ּרוָחא ְדַחֵיי ּ ְּוהוא ַנַחת רוַח. ְּוָקֵריָנן ֵליה ְסִליָחה. ִּלְזֵעיר ַאִפין, ּ מוָתא ְדרוָחא, ּ ּסְ ִּאְתּבַ ּ ּ.  



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

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

ְּדרוָחא ְדָנִפיק  ּ ּ ֵמִאיּנון נוְקֵבי)מהכא(ּ ַּחד רוָחא ָנִפיק ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ָעָרא . ּ א ''ס(ְלַאּתְ

א ְדֵעֶדן) דחייןחיין, חירו מכל סטרי, חיין מכל סטרין ִגְנּתָ ּ ֵליה ּבְ ְּוַחד רוָחא ְדַחֵיי. ּ ּ ין , ּ ְּדֵביה ַזּמִ ּ
ְּלַזָמָנא ִלְבֵריה ְדָדִוד א. ְּלִמְנַדע ָחְכְמָתא, ּ ּוֵמַההוא נוְקּבָ ּ ַער ְוָנִפיק רוָחא ִמּמֹוָחא , ּ ִּאּתְ

יָחא, ְסִתיָמָאה א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ין ְלַאׁשְ יב, ְוַזּמִ ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי )ישעיה יא( ,ִּדְכּתִ
ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהא , ּרוִחין' ָהא ָהָכא ד. ּ

ַלת. ּרוָחא ֲחָדא ַאְמֵריָנן ִקיוָמך. ֲאַמאי ּתְ י יֹוֵסי ּבְ ְקום ִרּבִ ּ ּּ.  
י יֹוֵסי ְוָאַמר יֹומֹוי ְד. ָקם ִרּבִ יָחאּּבְ א ְמׁשִ ֲאִליף ִלי , ָּלא ֵייְמרון ַחד ְלַחד, ַמְלּכָ

יב, ָחְכְמָתא דו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגֹו)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ּ ְוֹלא ְיַלּמְ י ֻכָלם ֵיְדעו אֹוִתי ', ּ ּּכִ ּ
דֹוָלם ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ְלִמּקְ יק יֹוִמין, ּ ַער ַעּתִ ּרוָחא ְדָנִפ, ִיּתְ יק ִמּמֹוָחא ּ

ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא לֹוף ָדא, ּ יה, ְּוַכד ִיׁשְ ֲערון ִעּמֵ א ִיּתְ ּתָ ל רוִחין ִדְלּתַ ּּכָ ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ּ .
ין ִדְזֵעיר ַאִפין)תרין(ִּאיּנון  ְתִרין ַקִדיׁשִ ּ ּכִ ּ יָתא רוִחין ַאֲחָרִנין. ּ ְּוִאיּנון ׁשִ  )א דהכי''ס(ְּדַיֲהֵבי , ּ
יב רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה )רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין' ג, שיתא רוחיןא ''ס(ִּאיּנון  ּ ִדְכּתִ ּ ּ ּ

ּוְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ּ.  
ִתיב , ְּדָתֵניָנן א ְיָי)דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁש )מלכים א י(ּוְכִתיב . ּ ַוֵיׁשֶ  ׁשֵ

א ּסֵ ְבָעה. ַמֲעלֹות ַלּכִ ׁשִ ין ְלֵמיַתב ּבְ יָחא ַזּמִ א ְמׁשִ יק . ּוַמְלּכָ יָתא ִאיּנון ְורוָחא ְדַעּתִ ּׁשִ ּ ּ
ּיֹוִמין ְדָעַלְייהו ְבָעה, ּ ַמר. ָהא ׁשִ ָמה ְדִאּתְ י )אחרנין' רוחי אינון דכללינן ג' ג(. ּּכְ ּ ָאַמר ֵליה ַרּבִ

ְמעֹון ּרוֲחך ָינוח ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ׁשִ ּ ָּ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ע רוחֹות )א''ה ע''רל, א''ט ע''בראשית קל( ּכֹה ָאַמר ְיָי )יחזקאל לז(ּכְ ּ ֵמַאְרּבַ

ע רוֵחי ָעְלָמא. 'ּּבִֹאי ָהרוַח ְוגֹו ֲערון. ַּמאי ַעְבֵדי ָהָכא, ְּוִכי ַאְרּבַ ע רוֵחי ִיּתְ ֶּאָלא ַאְרּבַ ּ ּ .
ע. ִּאיּנון' ג יָקא ְסִתיָמא ַאְרּבַ ְּורוָחא ְדַעּתִ ְּדַכד ִיפוק ָדא. ִכי ֲהוֹוְוָה, ּ ּ יה , ּּ ָּנְפִקין ִעּמֵ

ָלָתא ָלָתא ַאֲחָרִנין, ּתְ גֹו ּתְ   .ִּדְכִליָלן ּבְ
ְלהו ִריך הוא ְלַאָפָקא ַחד רוָחא ְדָכִליל ִמּכֻ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ ּ ּּ ּ ע רוחֹות . ְ יב ֵמַאְרּבַ ִּדְכּתִ ּ

ע רוחֹות ּבִֹאי ָלא ּכְ. ּּבִֹאי ָהרוַח אןַּאְרּבַ ע רוחֹות ּבִֹאי, ִתיב ּכָ ֶּאָלא ֵמַאְרּבַ ּוְביֹוֵמי . ּ
יָחא א ְמׁשִ ל , ָּלא ִיְצָטְרכון ְלֵמיַלף ַחד ְלַחד, ְּדַמְלּכָ ְּדָהא רוָחא ִדְלהֹון ְדָכִליל ִמּכָ ּ ּ ּ

ָּחְכָמה וִביָנה ֵעָצה וְגבוָרה . ְּיִדיַע ּכָֹלא. ּרוִחין ּ ום . ּ ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי)רוח(ּ ּרוָחא ִּמּשׁ
ל רוֵחי ִּדְכִליָלא ִמּכָ ִתיב. ּ ך ּכְ ִגין ּכָ ע רוחֹות, ְּבְ ְבָעה , ֵּמַאְרּבַ ׁשִ ע ִדְכִליָלן ּבְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ

ין ִעָלִאין ְדַאָמָרן ַּדְרּגִ יִקין, ְוָתאָנא. ּּ יָקא ְדַעּתִ ַהאי רוָחא ְדַעּתִ ִליָלן ּבְ ְּדֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּ ְּדָנִפיק , ּּ
א ְדחֹוָטָמאִמּמֹוָחא ְסִתיָמ ָּאה ְלנוְקּבָ ּ.  
א ֲחֵזי ין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא, ְוּתָ ל ִסְטרֹוי. ַמה ּבֵ יק יֹוִמין ַחִיין ִמּכָ ּחֹוָטָמא ְדַעּתִ ּ .

ּחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאִפין ִתיב, ּ ַאפֹו ְוֵאׁש ִמִפיו ּתֹאֵכל ְוגֹו)שמואל ב כב(, ּכְ ן ּבְ ּ ָעָלה ָעׁשָ ּ' .



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

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

ַאפֹו ן ּבְ ן ָדִליק נור, ָּעָלה ָעׁשָ ּוֵמַההוא ָעׁשָ ּ ּ ָנָנא ְלָבַתר, ּ ד ָסִליק ּתְ ֲערו . ּכַ ָחִלים ּבָ ּּגֶ
ּנו ּנו . ִּמּמֶ ַּמהו ִמּמֶ ן. )נוסחי' ג(ּ א, ֵּמַההוא חֹוָטָמא. ֵמאֹותֹו ָעׁשָ   .ֵּמַההוא ֶאּשָׁ

אָנא ֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה, ּתָ ד ֲהָוה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּבָ ּּכַ ל ַהחֹוֶטם ֲאִני ָאַמר ְלַבַע, ּּ
ן, ִּמְתַפֵלל יב. ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחּנֵ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(, ּ ּ ּ ,

יק יֹוִמין ֲאָמרֹו   .ַהאי ְקָרא ְלַעּתִ
ָנא ַלת ְמָאה וע, ּאֹוְרָכא ְדחֹוָטָמא, ּתָ ִּאְתַמְלָיין ִמן ַההוא חֹוָטָמא, ה ָעְלִמין''ּתְ ּ. 

ְזֵעיר ַאִפין ִקן ּבִ ְּוֻכְלהו ִמְתַדּבְ ּ ּ א ְדִתּקוָנא ְדחֹוָטָמא הוא. ּ ְחּתָ ּבַ ַּהאי ּתוׁשְ ּ ּ ּ ּקוֵני . ּ ְּוָכל ּתִ
יק יֹוִמין ִּאְתָחזון ְוָלא ִאְתָחזון, ְּדַעּתִ ִּאְתָחזון ְלָמאֵרי ִמִדין, ּ ְּוָלא ִאְתָחזון ְלֹכָלא, ּ ּ.  

 
  



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

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

 ]בשנה 271יום [סדר הלימוד ליום ה תמוז 
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יָרא ִעָלָאה, ָּפַתח ַרּבִ ִדיְקָנא ַיּקִ יט ְידֹוי ּבְ ַּווי ַמאן ְדאֹוׁשִ ְּדָסָבא , ּ

א א)א טמיר וסתים''נ(ְּטִמיָרא וְסִתיָמא , ַּקִדיׁשָ ְחּתָ ּבַ ּ ִמּכָֹלא ִדיְקָנא ְדַהִהיא ּתוׁשְ ּ ּ ִּדיְקָנא . ּ
ּקונֹוי ל ּתִ יר ִמּכָ ְּדָסִתים ְוַיּקִ ִאין.ּ ּ ִדיְקָנא ְדָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִּדיְקָנא ְדִהיא . ּ ּ

ִחין ּבָ א ְדָכל ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ א ְדִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי . ּ ר ָנׁש ְנִביָאה ְוַקִדיׁשָ ִּדיְקָנא ְדָלא ֲהִוי ּבַ ּ ּ ּ
א. ֵּליה ֲערֹוי ַעד ַטּבוָרא ְדִלּבָ ׂשַ ְלָייא ּבְ ִּדיְקָנא ְדִהיא ּתַ ּ ּ יָרא .ּ א ַיּקִ ַתְלּגָ ּ ִחָווָרא ּכְ

יִרין ְּמֵהיְמנוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא. ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ְּדַיּקִ ּ ּ ּ ּ.  

  א''א ע'' קלדף
אָנא ְצִניעוָתא , ּתָ ְּדַהאי ִדיְקָנא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ְּדִסְפָרא) א''א ע''דף קל(ּּבִ ּ ּ ּ ָנִפיק , ּ
אְוָנִחית סֹוֲח, ֵּמאוְדנֹוי ָּרֵניה ְדפוָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ א , ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ּ ַתְקרוְבּתָ  )סגי(ּּבְ

ְּדבוְסָמא ָטָבא יָרא , ּ ִּחָווָרא ְדַיּקִ  )א חוורא יקירא דדיקניה נחית''ס(ְוָנִחית . )א דבדיקניה''ס(ּ
ּקוָלא ׁשִ יָרא. ְּוָחֵפי ַעד ַטּבוָרא, ּּבְ ּהוא ִדיְקָנא ַיּקִ יה י, ֵליָמאְמֵהיָמָנא ׁשְ, ּ ְּדַנְגִדין ּבֵ ּ ג ''ּ

ח ְרבות ָטָבא, ְנִביִעין ַּמּבוִעין ִדְמׁשַ ּ ָנא, ּ ּקְ ּקוִנין ִמְתּתַ ר ּתִ ְתַלת ֲעׂשַ   .ּּבִ
ּקוָנא ַקְדָמָאה ֲעָרא ִמְלֵעיָלא. ּּתִ ן ׂשַ ּקֵ ִּמְתּתַ יה, ּ ַער ֵריׁשֵ ּקוָנא ִדׂשְ אִרי ֵמַההוא ּתִ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ,
ִתּקונֹוי  ְּדָסִליק ּבְ ְּלֵעיָלא ֵמאוְדנֹויּ י ִפְתָחא ְדאוְדִנין, ּ ּמֵ ְּוָנִחית ִמּקַ ּ ַחד חוָטא , ּ ּּבְ

ּקוָלא ָטָבא ׁשִ א ְדפוָמא, ּּבְ ַּעד ֵריׁשָ ּ.  
ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ א ְדפוָמא. ּּתִ ֲעָרא ֵמֵריׁשָ ן ׂשַ ּקַ ִּמְתּתָ א ַאֲחָרא ְדפוָמא)וסליק(, ּ ּ ַעד ֵריׁשָ ּ ,

ִקיל ִתּקוָנא ׁשָ   .ּּבְ
ּקו ִליָתָאהּּתִ ֵרין נוְקִבין,  חֹוָטָמא)א דהאי''ס(ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות . ָנא ּתְ חֹות ּתְ , ִּמּתְ

ַההוא ָאְרָחא, ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא ֲעָרא ִאְתְפַסק ּבְ ְּוׂשַ יָסא, ּ יָסא , ּוַמְלָיא ֵמַהאי ּגִ ּוֵמַהאי ּגִ
ֲעָרא ִלים סֹוֲחָרֵניה ְדַההוא אֹוְר, ׂשַ ְּמִתּקוָנא ׁשְ ּ ּ   .ָחאּ

ּקוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא . ּּתִ ן ׂשַ ּקַ חֹות פוָמא)ונחית(ִמְתּתָ ּ ּתְ א ֲחָדא, ּ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ , ֵמֵריׁשָ
ִלים ִתּקוָנא ׁשְ   .ּּבְ

ָאה ּקוָנא ֲחִמיׁשָ חֹות פוָמא ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּּתִ ּּתְ ּקוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא, ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ֵרין ָאְרִח יִמין ַעל פוָמאְּוִאֵלין ּתְ ּין ְרׁשִ אן, ּ אן ִמּכָ   .ִמּכָ

יָתָאה ּתִ ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ ן ׂשַ ּקֵ א ְדפוָמא, ִמְתּתַ ְּוָסִליק ְוָנִפיק ִמְלַרע ְלֵעיל ְלֵריׁשָ ּ ּ .
א ְדבוְסָמא ָטָבא ְקרוְבּתָ ְּוָחֵפי ּתַ ּ א ְדפוָמא ִדְלֵעיָלא, ּ ַּעד ֵריׁשָ ּ ּ א . ּ ֲעָרא ְלֵריׁשָ ְוָנִחית ׂשַ

ָאה ְדפוָמאְּד ּתָ ִּפְתָחא ְדאֹוְרָחא ּתַ ּ ּ.  



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

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

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ פוִחין, ָּפִסיק ׂשַ ֵרין ּתַ ְּוִאְתָחְזן ּתְ א ְדבוְסָמא , ּ ַתְקרוְבּתָ ּּבְ ּ ּ
ִפיָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ָטָבא ִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא. ּׁשַ  )משלי טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ

אֹור ְפ ֵּני ֶמֶלך ַחִייםּּבְ ְ.  
ִמיָנָאה ּקוָנא ּתְ ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ְדִדיְקָנא. ּּתִ ָּנִפיק ַחד חוָטא ְדׂשַ ּ ּקוָלא ַעד , ּ ׁשִ ְּוַתְלָיין ּבְ

  .ַּטּבוָרא
יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ְעֵרי ִדיְקָנא. ּּתִ ִּמְתָעֵרי וִמְתָעְרִבין ׂשַ ְעֵרי ְדַתְלָיין , ּ ִּעם ִאיּנון ׂשַ ּ

ּקוָלא ׁשִ ּ ְוָלא ַנְפֵקי ָדא ִמן ָדא)דתליין(, ּּבְ ּ.  
יָרָאה ּקוָנא ֲעׁשִ חֹות ִדיְקָנא)מתערבין(. ּּתִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ חֹות . ּ ַנְחּתִ ְגרֹוָנא ּתְ ְּוַחְפָיין ּבִ

  .ִּדיְקָנא
ּקוָנא ַחד ָסר ִלים, ְּדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא. ּּתִ יעוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ּוִמְתׁשַ ּ.  

ּקוָנ ֵריָסרּּתִ ְעֵרי ַעל פוָמא. א ּתְ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ְוָיָאן . ּ
ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליה   .ּׂשַ

ֵליַסר ּקוָנא ּתְ ְתחֹות ִדיְקָנא. ּּתִ ַעָרן ּבִ ְּדַתְלָיין ׂשַ אן, ּ אן וִמּכָ יָקָרא ָיָאה, ִּמּכָ יָקָרא , ּבִ ּבִ
ִפיָרא ְקרוָבא ְדבוְסָמא)א לאתחזאה''ס(ָלא ִאְתֲחֵזי . ָּיין ַעד ַטּבוָראְּמַחְפ. ּׁשַ ל ַאְנֵפי ּתַ ּ ִמּכָ ּ ּ ּ ,

ִפיִרין ִחָווִרין פוִחין ׁשַ ר ִאיּנון ּתַ ּּבַ ּ ּּ ְּדַמִפִקין ַחִיין ְלָעְלָמא, ּ ּ ּוְמַחְזָיין ֵחדו ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ּ.  
ּקוִנין ִאֵלין ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ח ְרבותַּנְגִדין ְוָנ, ּ ֵליַסר ַמּבוִעין ִדְמׁשַ ְּפִקין ּתְ ּ ְּוַנְגִדין ְלָכל , ּ

א ּתָ ִּאיּנון ִדְלּתַ ָחא. ּ ַההוא ִמׁשְ ּוְנִהִרין ּבְ ָחא. ּ יִחין ֵמַההוא ִמׁשְ ּוְמׁשִ ּקוִנין , ּ ְּדִבְתֵליָסר ּתִ ּ
יָרא. ִּאֵלין ים ִדיְקָנא ַיּקִ ּקוִנין ִאֵלין ִאְתְרׁשִ ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ָּמָאה ְדֹכָלאְסִתי, ּּ יק , ּ ְּדַעּתִ

יִקין ִפיָרן ְדַאְנפֹוי. ְּדַעּתִ פוִחין ׁשַ ֵרי ּתַ ִּמּתְ ּ ּּ ְּנִהיִרין ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ א ''ס(ְּוָכל ִחיָוור , ּּ

א)חיזור ְכָחן ְלַתּתָ ּ ְוׁשוָשן ְדִאְשּתַ ְּנִהיִרין וִמְתַלֲהִטין ֵמַההוא ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּק. ּ ּוִנין ּתִ
ֵליַסר ִאֵלין ִדיְקָנא, ּּתְ ָכחו ּבְ ּתְ ִתּקונֹוי, ִּאׁשְ ֵלימות ִדיְקָנא ּבְ ּוִבׁשְ ּ ּ ר ָנׁש ֶנֱאָמן, ּ . ִאְתְקֵרי ּבַ

ְּדָכל ְדָחֵמי ִדיְקֵניה ּ ּ יה ְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵלי ּבֵ ּּתָ ּ.  
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ ּקוִנין ִאֵלין ְדַתְלָיין, ּ ֵליַסר ּתִ ּּתְ יָראּּ ִדיְקָנא ַיּקִ ,  ּבְ

ִביָעָאה  ׁשְ ָעְלָמא)מנהון(ּבִ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי,  ִמׁשְ ְתֵליָסר ּתַ ֵחי ּבִ ּוִמְתַפּתְ יט . ּּ ּוַמאן ְדאֹוׁשִ ּ
ְּיֵדיה ְלאוָמָאה ּקוֵני ִדיְקָנא, ּ ְתֵליָסר ּתִ ַמאן ְדאֹוֵמי ּבִ ּּכְ ּ ֲאִריך ַאִפין. ּ ַּהאי ּבַ ְזֵעיר ַאִפין. ְ  ּּבִ

ה ַכּמָ י ִיְצָחק. ּבְ ִקיוָמך, ָאַמר ְלִרּבִ ְקום ּבְ ּ א , ּּ ַסְלְסָלא ְדִתּקוָנא ְדַמְלּכָ ְּוַסְלֵסל ּבְ ּ א ''ס(ּ

נון)בדיקנא ּקְ א ֵהיַאך ִיְתּתַ ּ ַקִדיׁשָ ְּ.  

  ב''א ע'' קלדף
י ִיְצָחק א ָעֹון ְוגֹו)מיכה ז(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ מֹוך נֹוׂשֵ ּב ְיַרֲחֵמנו ָּיׁשו', ָ ִמי ֵאל ּכָ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְוגֹו', ְוגֹו ּתֵ אָנא. 'ּתִ ֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזון ָהָכא, ּתָ ְּוֻכְלהו ָנְפִקין , ּּתְ ּ



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

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

ח ְרבות ְדִתיּקוֵני  ֵליַסר ַמּבוִעין ִדְמׁשַ ִּמּתְ ּ ּ ּ א) ב''א ע''דף קל(ּ ִּדיְקָנא ַקִדיׁשָ יָקא , ּ ַעּתִ
יִקין ָנא. ִריןְּטִמיָרא ִדְטִמי. ְּדַעּתִ ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתים, ּתָ ּּתִ . ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ּ

ִתּקונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ָסִתים ְוָלא ָסִתים   .ּּבְ
ּקוָנא ַקְדָמָאה ֵניָנן. ּּתִ ָקא , ָהא ּתָ ֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא ִמְתַדּבְ ֲעָרא ְוׂשַ ְּדָכל ׂשַ ּ

ה ֲּארו ִניִמין ְדִדיְקָנא ְלַאְתְקָנאְוׁשָ. ְלֲחֵבְרּתָ א, ּ ַער ֵריׁשָ ְּמִתּקוָנא ִדׂשְ ּ.  
ָלא ּכְ א, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַער ֵריׁשָ ל ִניִמין ִדׂשְ יָרא ִעָלָאה, ִּאי ּכָ ְּוִניִמין ְדִדיְקָנא ַיּקִ ּ ,

ָללו ַחד ִניָמא ִאְתּכְ . ֵּלין ָלא ֲאִריִכיןְוִא, ּ ֲאַמאי ִאֵלין ֲאִריִכין)א בחד מתקלא אתקלו''ס(, ּּבְ
ּ ִניִמין ְדִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכין ּכוֵלי ַהאי)מ''ק(ֲאַמאי  ָיין, ּ ָיין. ְוַקׁשְ א ָלא ַקׁשְ ְּוִאֵלין ְדֵריׁשָ ּ ,

ִעיִעין   .ֶּאָלא ׁשְ
א ְוִדיְקָנא, ֶּאָלא ִקיִלין ְדֵריׁשָ ל ִניִמין ׁשְ ְתִפין. ּּכָ א ֲאִריִכין ַעל ּכַ ְלֵמיַגד , ְּדֵריׁשָ

א ְלֵר ּ ִדְזֵעיר ַאִפין)א מרישא''ד(יׁשָ יָכא ְדמֹוָחא, ּ ֵּמַההוא ְמׁשִ ְּלמֹוָחא ִדיֵליה, ּ ך . ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ
ָיין ְּוַעל ָדא ִאְתָחזון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכי. ָלא ֲהוֹו ַקׁשְ ּ.  

אָנא יב)א''ב ע''רס, א''מ ע''ק, א''ח ע''ע(ַמאי , ּתָ חוץ )משלי א(, ּ ִדְכּתִ הּ ָחְכמֹות ּבַ ֹרּנָ . ּתָ
ִתיב ן קֹוָלה, ּוְלַבּסֹוף ּכְ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ יה ֵסיֵפיה. ּּבָ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ְּוָלאו ֵסיֵפיה , ּ

יה ה. ֵּריׁשֵ ֹרּנָ חוץ ּתָ ֶּאָלא ָחְכמֹות ּבַ ד ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ַדֲאִריך ַאִפין, ּ ּּכַ ְ ְלמֹוָחא , ּ
ִּדְזֵעיר ַאִפין ִאיּנון ִני, ּ ָראן ְלַבר. ִמיןּּבְ ִאלו ִמְתַחּבְ ּּכְ ֵרין , ּ ,  מֹוִחין)מ''ק, ב''א ע''בראשית קמ(ּתְ

ָאה, ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא ּתָ ִגין ְדֵלית ִקיוָמא ְלמֹוָחא ּתַ ּּבְ ִקיוָמא ְדמֹוָחא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ן קֹוָלה ַחד, ְוַכד ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי. ִּעָלָאה ִתיב ִתּתֵ   .ּּכְ

ּוְבִגין ְד ִאיּנון ִניִמין ּ כאלו מתחבראן לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא (ָּנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא ּבְ

ין)באינון נימין יׁשִ ָכחו ְקׁשִ ּתְ ּ ִאיּנון ָלא ִאׁשְ ין. ַמאי ַטְעָמא. ּ יׁשִ חו ְקׁשִ ּכְ ּתַ ום ְדִאי ִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ,
הֹון ִגיֵני ּכַ. ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ּבְ ר ָנׁש ְדִאיהו , ְךּבְ ֵּלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמּבַ ּ

א  יׁשָ ּ וָמאֵרי ְדרוְגָזא)א קשיא''ס(ְקׁשִ ּ יב. ּ ָמִעים)קהלת ט(, ִּדְכּתִ ַנַחת ִנׁשְ . ּ ִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ
ן, ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא יׁשָ יה ְקׁשִ ְערֹוי ְדֵריׁשֵ ַּמאן ְדׂשַ ּ ָבא ִעּמֵ, ּ   .ּיהָלאו ָחְכְמָתא ִמְתַיּשְׁ

ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֲאִריֵכי א ְלֹכָלא, ּ ְּלֵמיַעל ַעל חוָטא . ַּמאי ְלֹכָלא. ְּלֵמיֵתי ּתֹוַעְלּתָ
ְדָרה ְקָיין ִמן מֹוָחא, ְּדׁשִ ֲעָרא . ְּדִמְתׁשַ א ַעל ׂשַ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ֵלי ׂשַ ּוְבִגין ָדא ָלא ּתָ ּ ּ
ֵלי ְוָסִליק ַע. ְּדִדיְקָנא א ּתָ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְּדׂשַ ֵלי ַעל ִדיְקָנא, ּל אוְדִנין ַלֲאחֹורֹויּ , ְּוָלא ּתָ

ִאֵלין ום ְדָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתָעְרָבא ִאֵלין ּבְ ִּמּשׁ ּ ְ ּ ָאְרַחְייהו. ּ ן ּבְ ְּדֻכְלהו ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ ּ.  
אָנא א, ּתָ ין ְדֵריׁשָ ְעֵרי ּבֵ ְלהו ׂשַ ּּכֻ ּ ין ְדִדיְקָנא, ּ א, ּּבֵ ַתְלּגָ ְלהו ִחָווֵרי ּכְ ּּכֻ ּ , ְוָתאָנא. ּ

ְלהו ֵאי ּכֻ יׁשָ ִּאיְנהו ְדִדיְקָנא ְקׁשִ ּ יִפין. ַמאי ַטְעָמא. ּּ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ום ְדִאיּנון ּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ,
יִקין, ג ְמִכיָלן''ּ ִאיּנון י)א לאחתא''נ(ְלַאֲחִסין  יק ְדַעּתִ י אוְדנֹוי . ֵּמַעּתִ ּמֵ ַּוֲהֵני ְמִכיָלן ִמּקַ



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

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

ְרָיין ַאֲחָרִנין. ּיָמן ִאיּנוןַוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִת, ׁשַ ְּדָלא ִיְתָעְרבון ּבְ דאתחסינו לתתא והכי תנינא מקמי (. ּ

  .)אודנוי שריין שערי משום דבלחודייהו אינון ולא אתערבו באחרנין
ָווַתְייהו יָמא ְדֵלית ַאֲחָרִנין ּכְ ְּוִאי ּתֵ יָקא . ָלא. ּ ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ֵמַעּתִ ְּדַתְנָיא ּתְ ּ

אַּקִדי מֹוך: ׁשָ א ָעֹון)מ''ק(. ַחד, ִָמי ֵאל ּכָ ֵרי,  נֹוׂשֵ ע. ּתְ ַלת, ְּועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ֵאִרית . ּתְ ִלׁשְ
ע, ַנֲחָלתֹו י ָחֵפץ ֶחֶסד הוא. ָחֵמׁש, ֹּלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו. ַאְרּבַ ית, ּּכִ ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו. ׁשִ ּ ,
ְבָעה ַמְנָיא, ִּיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו. ׁשִ ל ַחטֹאָתםְו. ּתְ ְמצולֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ַּתׁשְ ּ ָעה, ְ ׁשְ ן . ּתִ ּתֵ ּתִ

ָרה, ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינו. ַחד ָסר, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ַעׂשְ ּבַ ר ִנׁשְ ֵריָסר, ֲּאׁשֶ . ּתְ
ֵליַסר, ֵמיֵמי ֶקֶדם ֵּאל ַרחום ְוַחּנון ְוגֹו, ָּלֳקֵביל ָדא. ּתְ א', ּ   .ִּאיּנון ְלַתּתָ

יָמאְו ה ֵאיך ָלא ָאַמר ִאֵלין ִעָלִאין, ִאי ּתֵ ֹּמׁשֶ ּ ה ָלא ִאְצְטִריך, ּ ֶאָלא)ח''קל(. ְ , ְֹמׁשֶ
ַכח ּתְ ֶּאָלא ְלֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ַכח, ּ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר, ּ ה . ָלא ּבָ ּוֹמׁשֶ

ָרֵאל ָחאבו, ָלא ָאַמר ִעיָדָנא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ְלָייאְו, ּ ך ָלא ָאַמר , ִדיָנא ֲהָוה ּתַ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ה ַכח, ֹמׁשֶ ּתְ ֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבַ ַהאי ֲאָתר. ּ יק יֹוִמין , ֲאָבל ּבְ ָבָחא ְדַעּתִ ִּסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ

  .ְּמַסֵדר ְנִביָאה

  ב''ב ע'' קלדף
א ּקוִנין ְדִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ֵליָסר ּתִ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ יִפין, ּ ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין,ּ ּקִ , ּתַ

ְזֵרי ִדיִנין ל ּגִ ְבָרא וְלַאְכְפָייא ּכָ ְּלּתַ א. ּּ ַּמאן ָחֵמי ִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין , ּּ
יה)א אתכסי''ס( )ב''קל(ְּדָלא ַאְכִסיף  ך. ּ ִמּנֵ ְוְבִגין ּכָ ין, ּ יׁשִ ֲערֹוי ְקׁשִ ל ׂשַ ְוַתִקיִפין , ּכָ

  .) ב''ב ע''דף קל(ִּתּקונֹוי ּבְ
יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְעֵרי ִדְלַתּתָ ִּאיּנון אוָכֵמי, ִּאי ָהִכי ָהא ׂשַ ָדא, ּ ֲּאַמאי ָלא ֲהוֹו ָדא ּכְ ּ .
ִתיב עֹוֵרב)שיר השירים ה(, ְּדַתְנָיא ּכְ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ַער )דניאל ז(, ּוְכִתיב. ּ ּ וׂשְ

יה  ֲעַמר ְנֵקאֵּריׁשֵ ָיא. ּכַ ִדיְקָנא ִעָלָאה, ָלא ַקׁשְ ָאה, ָּהא ּבְ ּתָ ִדיְקָנא ּתַ , ְּוַעל ָדא. ָהא ּבְ
ָרֵאל ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ י ֵאׁש ְלָבָנה, ּכַ ּבֵ חֹוָרה ַעל ּגַ ֵאׁש ׁשְ   .ִאְתְייִהיַבת ּבְ

ִגין ְד ְעֵרי ּבְ ום ְדָהֵני ׂשַ ָרא ְדִמָלה ִמּשׁ ְּוִעּקָ ּ ּ ָכא ְלמֹוָחא ּּ ָכחו ְלִאְתַמּשְׁ ּתְ ִּמּמֹוָחא ִאׁשְ
ְלחֹודֹוי הוא א ְוִאיּנון ְלֵעיָלא ִמן ִדיְקָנא ִדיְקָנא ּבִ ּתָ ִּדְלּתַ ּ ּ ּ ְלחֹוֵדיהֹון . ּּ ּקונֹוי ּבִ ְּוָכל ּתִ

ָכחו ּתְ ְלחֹודֹוי. ִּאׁשְ ְלחֹוַדְייהו. ִּדיְקָנא ּבִ ְעֵרי ּבִ   .ְּוׁשַ
ּקו ּקוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ּּתִ אּ ֲעֵרי ְדֵריׁשָ א ְדׂשַ אִרי ֵמֵריׁשָ ָּנא ְדׁשָ ּ ּקוֵני , ְוָתאָנא. ּ ל ּתִ ּּכָ

ַכח ֶאָלא  ּתְ ִּדיְקָנא ָלא ִאׁשְ א)מחומא דלבא(ּ  ְוָהָכא ָלא )א מתיקוני דרישא''ס(, ּ ִמּמֹוָחא ְדֵריׁשָ
ּקוָנא ָדא. ְּדָהא ָלא ֲהִוי, ָּפִריׁש ָהִכי ֶּאָלא ּתִ ּ א, ּ אְּדָנִחית ִמן ֵריׁשָ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ּ ְדׂשַ ָהִכי , ּ

ַכח ּתְ   )חסר כאן(. ִאׁשְ



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

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

מֹוַדע ּתְ ּוֵמַהאי ִדיְקָנא ִאׁשְ א, ּ ֵריׁשָ ל ַמה ַדֲהִוי ּבְ יִמין , ּּכָ ְּדֶאֶלף ָעְלִמין ְדַחּתִ א אלף ''ס(ּ

ִעְזָקא ְדַדְכָיא)עלמין חתימין ל ִעְזִקין, ִעְזָקא. ּ ּבְ   .ְּדָכִליל ּכָ
ֲעָר א ְדָכל ׂשַ י אוְדנֹוי, אּאֹוְרּכָ ּמֵ ְּדָנִחית ִמּקַ ְּוָלא ִאְתְדַבק ָדא . ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא, ּ ּ

ָדא ין)א דכלא''ס(ְוָלא , ּבְ ֲעִרין.  ַנְחּתִ ָכן . ִּאֵלין ׂשַ ד ַנְגִדין ִאְתַמּשְׁ , א אלא מכד נחתין אלין''ס(ִּמּכַ

  . ְוַתְלָיין)נגדין ואתמשכן. שערין
ירוָתא ְדִתּקוָנא ַקְדָמָא ְּוׁשִ ּ ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי, הּ ִקיָלן, ּתְ א , ׁשְ ָכן ַעד ֵריׁשָ ִאְתַמּשְׁ

ְּדפוָמא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּ ָחן ּבְ ּכְ ּתַ ִעין ִניִמין ִאׁשְ   .ּוְתַלת ְמָאה ְוִתׁשְ
ִקיִלין ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ׁשְ יִפין, ּתְ ּקִ ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ּתַ ַּדֲהוו ּבְ ּ א, ּ , ְּלַאְכְפָייא ְלַתּתָ

ן ֵאּכְ ּבָ יף ָיכֹול. ל''ַּמהו ֵא. ל''ּחוׁשְ ּקִ ָלִתין ְוַחד , ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּתַ ין ּתְ ִּמְתָפְרׁשִ
ְלִטין, ָעְלִמין יִפין ׁשָ ּקִ ַהאי '' ל)ואתפשטו, א לאכפיא''ס( )א לאתפשטא''ס(ְלִאְתָעְייָנא , ּתַ א ּבְ
ַהאי ְסָטר''ְוֹל, ְסָטר יהְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא. א ּבְ ִּמְתְפַרׁש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ִדְכִסיִפין , ּ ִמּנֵ ּ

א ְּלִעדוָנא ַרּבָ א ְדִדיְקָנא. ּ ֵריׁשָ ְּוֹכָלא ָסִתים ּבְ יָפא, ּ ּקִ ַהאי ֵא, ְּדָכִליל ּתַ . ל''ּוְכִליָלן ּבְ
ל ָדא ְפָייא ְלַרֲחֵמי''ַהאי ֵא, ְוִעם ּכָ יק יֹוִמין, ל ִאְתּכַ ְּדַרֲחֵמי ְדַעּתִ ַלל  ְוִא)אתבסם(, ּ ְתּכְ

יה ט ּבֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ.  
ֲּאַמאי ַעד פוָמא יב. ּ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ . ַּמאי ִדיָנא ְיִתיב. 'ּ ִדיָנא ְיִתיב ְוִסְפִרין ְוגֹו)דניאל ז(, ּ

ְלָטא ְּיִתיב ְלַאְתֵריה ְדָלא ׁשַ ּבֹור)ישעיה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵאל . ּ ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ
ּבֹור ְּדהוא ּגִ ִדיוְקָנא ְו, ּ ָסם ּבְ ִּאְתּבְ יק יֹוִמין)א בדיקנא''ס(ּ א ְדַעּתִ ּ ַקִדיׁשָ יב. ּ ִמי , ְּוָרָזא ִדְכּתִ

ַמר יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ מֹוך ּבְ א ִעָלָאה, ֵָאל ּכָ ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ.  
קוָנא ַקְדָמָאה, ָעְלָמא ַקְדָמָאה ְּדָנִפיק ְמּתִ ִליט ְו, ּ ְוָסִליק ְלֶאֶלף ַאְלִפין . ָנִחיתּׁשַ

ִריִסין ָבן ָמאֵרי ּתְ יה ִמְתַאֲחִדין. ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּוִמּנֵ א, ּ ִעְזָקא ַרּבָ ִקְסָטא ּבְ   .ּבְ
ְנָייָנא ּקוָנא. ָעְלָמא ּתִ ְּדָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ִליט ְוָנִפיק. ּ ְבָעה , ְוָנִחית ְוָסִליק, ּׁשַ ְלׁשִ

ין ין ֶאֶלף ַדְרּגִ יה. ּ ָמאֵרי ִדיָבָבא,ְּוַחְמׁשִ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ִחיָוָרא, ּ קוְדָלא ּבְ ְּלַאְכְפָייא ּבְ ּ ּ .
  )א בחיזרא''ס(

ִליָתָאה ִליט ְוָנִחית. ָעְלָמא ּתְ ּקוָנא ׁשַ ְּדָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ּ ו ַאְלִפין ָמאֵרי ''ְוָסִליק לצ, ּ
יה , ִּדיָלָלה ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ּוֵמַהאי , )בבוצינא קמורא( )בוסינא לקוסראא כ''ס( )בבוסיטא לקוסטירא(ּ
ּקוָנא ְלהו, ּּתִ ְפָיין ּכֻ ִּמְתּכַ ְמִריָרא ְדִדְמִעין, ּ ָמן ּבִ ּסְ ּוִמְתּבַ א, ּ א ַרּבָ ַיּמָ ִמין ּבְ ּסְ   .ְּדִמְתּבַ

ּקוָנא ָדא א, ַּמאן ָחֵמי ּתִ ְּדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ יָרא, ִּעָלָאה, ּ יה, ַיּקִ ְּדָלא ַאְכִסיף ִמּנֵ ן ַמא. ּ
ְלָיין ֵמַהאי ָסָבא)א יקירותא''ס(ָּחֵמי ְטִמירוָתא  ְעֵרי ְדּתַ ּ ְדקֹוִצין ְדׂשַ ּ ִעיְטָרא . ּ ְיִתיב ּבְ

ִעְטִרין. ִּעְטִרין ְדָכל ִעְטִרין, ְּדִעְטִרין ָללו ּבְ ִּעְטִרין ְדָלא ִאְתּכָ ַאר . ּ ׁשְ ִּעְטִרין ְדָלא ּכִ
א , ִעְטִרין. ִעְטִרין ּתָ ְּדִעְטִרין ִדְלּתַ הֹוןּ ך. ִמְתַאֲחָדן ִמּנְ ְוְבִגין ּכָ ּקוִנין, ּ ִּאיּנון , ָּהֵני ּתִ

הֹון ִמְתַאֲחִדין א ִמּנְ ּתָ ּקוִנין ִדְלּתַ ּּתִ ּ.  



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

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

ַקן ּקוֵני ְדִאְתּתְ ּּתִ ְרָכא, ּ ְְדִאְצְטִריך ְלִאְתּבָ ָרָכה, ּ ַקן . ַּמאן ְדָבֵעי ּבְ ּקוִנין ְדִאְתּתְ ְּדָכל ּתִ ּ ּ
ָקְבֵלהֹון ְרָכאן ִמ, ּבְ ִחין ּבִ ּכְ ּתַ ָהֵני . ּ ְוִאְתָעִביד ַמה ְדִאְתָעִביד)לקבליהון(ׁשְ ִליל ּבְ ּּכָֹלא ּכָ

ּקוִנין יָפא. ּּתִ ּקִ א ּתַ ּקוִנין ְדַמְלּכָ ּּכָֹלא ַזְקָפן ָלָקְבֵליה ּתִ ּ יָקא, ּ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ַעּתִ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ּקוִנין ִאֵלין ָמן ִמּתִ ּסְ ִּאְתּבַ   )דמלכא עתיקא(. ּ

א יִקין. ָנאּתָ יק ְדַעּתִ א ְדַקִדיִשין, ִּאי ַעּתִ ַּקִדיׁשָ ּ ּקוִנין, ּ ִאֵלין ּתִ ן ּבְ ּקַ ָּלא ִאְתּתְ ָלא , ּ
ִאין ָכחו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ְּוֹכָלא ֲהִוי ּכָֹלא ֲהִוי. ּ ָמה ְזִהיִרין ִאֵלין , ְוַתְנָיא. ּ א ''ס(ַּעד ּכַ

ּקוֵני ְדִדיְקָנא)ג''אתתקן באלין ל ּ ּתִ ֵליַסר .ּ ּ ִדְתֵליָסר )ב''ב ע''דף קל(ְוָכל ִזְמָנא , )דלתתא( ַעד ּתְ
ִחין ּכְ ּתַ א, ִּאֵלין ִמׁשְ ְּזִהיִרין ִאֵלין ִדְלַתּתָ ֵליַסר. ְּוֹכָלא. ּ ָנא ְדִאֵלין ּתְ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ ַכח , ּ ּתְ ִאׁשְ

יָרא ִמּכָֹלא יָקא ַיּקִ א ַעּתִ ִּדיְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ַחד ִאיהו. ּ ּּכָֹלא ּבְ יָראּ   . ְטִמיָרא ְוַיּקִ
יָרא וְטִמיָרא ִמּכָֹלא ּוְבִגין ְדִאיהו ַיּקִ ּ ּ ּ ַאָתר ְדאֹוַרְייָתא , ּ יה ּבְ ר ּבֵ ָּלא ִאְדּכַ א לא אדכר ''ס(ּ

ּוַמה ִדיְקָנא ִאְתַגְלָייא. ְוָלא ִאְתַגְלָייא, )באורייתא א ִעָלָאה. ּ ִּדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּ ּוֵמַהאי . ּ
אָנִחי, ִּדיְקָנא ּתָ א ִדְלּתַ ּת ְלִדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּ ִדיְקָנא ְדַכֲהָנא )מאי דיקנא דכהנא רבא(. ּ ּ

ן ּקַ ּקוִנין ִאְתּתָ ְתַמְנָיא ּתִ א ּבִ ך. ַּרּבָ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ּקוִנין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ַמְנָיא ּתִ ָחא , ּּתְ ד ִמׁשְ ּכַ
ָּנִחית ַעל ִדְקֵניה ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל )לגתהלים ק(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ׁשֶ ּ ּכַ

  .'ַּהָזָקן ְוגֹו
יב. וְמָנא ָלן ם ָיַחד)תהלים קלג(, ִּדְכּתִ ֶבת ַאִחים ּגַ א.  ׁשֶ ּתָ דֹול ִדְלּתַ ם ְלַרּבֹות ּכֵֹהן ּגָ . ּּגַ

א ּתָ א ִדְלּתַ ְּדָכל ִזְמָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּ א, ּ ְכהוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ ְבָיכֹו, ְּמׁשַ דֹול ּכִ ל ּכֵֹהן ּגָ
ִּדְלֵעיָלא א, ּ ְכהוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ   .ְּמׁשַ

ּקוָנא ַחד ָּדא ּתִ יָקא ְסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ ְּדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ָּיאות , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
י ִיְצָחק ָיִקיָרא ְדִתּקוֵני ְדִדיְקָנא, ַאְנּתְ ִרּבִ ְּלֵמֱחֵמי ּבְ ּ ּוְסַבר ַאֵפי ְדַע, ּ יק יֹוִמיןּּ יָקא , ּתִ ַעּתִ

יִקין ָאה חוָלָקך. ְּדַעּתִ ְַזּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ כֹון ּבְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ ְּוַזּכָ ּ.  
ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ּּתִ ַקן ׂשַ א ְדפוָמא, ִמְתּתָ ֵּמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדפוָמא, ּ ַּעד ֵריׁשָ ּ ,

ִקיל ִתּקוָנא ׁשָ   .ּּבְ
י ִחְזִקָיה ּקום ִרּבִ ִקיוָמךְו, ּ ְָקִאים ּבְ ּ א, ּ ְּואֹוִקיר ְיָקָרא ְדִתּקוָנא ָדא ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ .

י ִחְזִקָיה אֵרי ְוָאַמר, ָּקם ִרּבִ ֲאִני )שיר השירים ז(, ׁשָ ַרם ׁשֶ ׁשוָקתֹו ִמי ּגָ ּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ
ׁשוָקתֹו. ְלדֹוִדי ום ְדָעַלי ּתְ ִּמּשׁ ּ ּ.  

ל ֲהִויָנא ּכֵ יָרא ְדבוִציָנא ִעָלָאה, ַּוֲארו ָחִמית, ִמְסּתַ ְּנהֹוָרא ַיּקִ ּ ָנִהיר ְוָסִליק ִלְתַלת , ּ
ִרין ִעיָבר ה ְוֶעׂשְ ַההוא ְנהֹוָרא. ְמָאה ַוֲחִמּשָׁ ְּוַחד ָחׁשֹוך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ּבְ ַמאן ְדִאְתְסֵחי , ְ ּּכְ

ַההוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ְּדֵמימֹוי ִמְתַפְלִגין, ּּבְ ּ ה ְדָעלֹוי, ְּוַנְגִדין ְלָכל ִעיָבר, יןּוְנִהִר, ּ . ִּמּמָ
א ִעָלָאה ֲעִמיָקא, ְּוָסִליק ַההוא ְנהֹוָרא ָפָתא ְדַיּמָ ׂשְ ּּבִ יִרין, ּ ְּדָכל ִפְתִחין ָטִבין ְוַיּקִ ּ ,

ָחן ַההוא ִפְתָחא ִאְתַפּתְ ּּבְ ּ ּ.  



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

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

ִאיל ֵמֶהם  ִּפְשָרא ְדָחֵמית, )א מהו''ס(ֲאָנא ׁשָ ָּפְתחו ְוָאְמר. ּ א ָעֹון ֲחֵמיָתא, ּוּ . נֹוׂשֵ
ְנָייָנא, ָאַמר ּקוָנא ּתִ ָּדא הוא ּתִ ּ ְמעֹון. ָיִתיב. ּ י ׁשִ ר , ָאַמר ִרּבִ א ''ס(ָהִאיָדָנא ִאְתַקּשַׁ

י ִחְזִקָיה.  ָעְלָמא)אתבסם ִריך ַאְנּתְ ִרּבִ ּּבְ יִקין, ְ יָקא ְדַעּתִ   .ְּלַעּתִ
ְמעֹון י ׁשִ ְלהו ּבוִציִנין ַח, ָאַמר ַרּבִ ּּכֻ ּ א, ְבִריןּ ַהאי ִעְזָקא ַקִדיׁשָ ְּדַאְתָיין ּבְ ַאְסַהְדָנא . ּ

ַמָייא ִעָלִאין ְדִעָלִאין ָּעַלי ׁשְ א ִעָלָאה ְדִעָלָאה, ּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ א. ּ ּתָ , ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ
ר ָנׁש ְנָייָנא ְלטוָרא ְד, ַּמה ְדָלא ָחָמא ּבַ ה ִזְמָנא ּתִ ִּמיֹוָמא ְדָסִליק ֹמׁשֶ ּ ּ ַּדֲאָנא . ִסיַניּ
יָפא, ֲּחֵמיָנא ַאְנָפִאי ְנִהיִרין ּקִ א ּתַ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ּּכִ ין ְלֵמיַפק ּבְ ְּדַזּמִ ּ .

יב ְכָנֶפיָה)מלאכי ג(, ִּדְכּתִ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ְּועֹוד ַדֲאָנא . ּ
ל, ְּנָפאי ְנִהיִריןְּיַדְעָנא ְדַא ּכַ ה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסּתָ  )שמות לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוֹמׁשֶ

י ָקַרן עֹור ָפָניו ה ָלא ָיַדע ּכִ ּוֹמׁשֶ ּ.  
ֵעיַני, ְועֹוד אי, ַּדֲאָנא ָחֵמי ּבְ ִליִפין ַקּמָ ֵליַסר ְמִכיִלין ּגְ בוִציִנין, ּתְ ּוְנִהיִרין ּכְ ְוַכד . ּ

ל ְייהו ִמפוֵמיכֹוןִּאְתְפִריׁש ּכָ ּ ַחד ִמּנַ ַקן, ּּ ִליק ְוִאְתּתְ ר , ִאְסּתָ ְּוִאְתַעָטר ְוִאְתָטּמַ
ְטִמירוָתא ְדִתּקוֵני ְדִדיְקָנא ּּבִ ּ ּ ֲאָרן, ּ ּתַ ּוְבעֹוד ְדָכל ַחד ִמְתְפַרׁש . ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ּ ּ

פוַמְייכו ּּבְ גֹו ֵחי, ּ א ּבְ ַמְלּכָ א. ֵּליהָּנִהיר ְוִאְתַעָטר ְוָיִתיב ּכְ ָיים ְלִאְתָפְרׁשָ ָסִליק , ְּוַכד ִאְסּתְ
א ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ר, ּ ן ְוִאְתָטּמַ ּקַ א, ְוִאְתּתָ ִתּקונֹוי ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ְּוָיִתיב ּבְ ּ ְוֵכן , ּ

ין. ְלָכל ַחד ְוָחד ִּאְזְדָרזו ַחְבִרין ַקִדיׁשִ ּ ִקיוָמא ָדא, ּ ְּדָהא ּבְ ּ א ָלא ְיֵהא ַע, ּּ ּד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
יָחא   .ְמׁשִ

 
  



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

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

 ] בשנה272יום [סדר הלימוד ליום ו תמוז 
ְנָיינות י ִחְזִקָיה ּתִ ּקום ִרּבִ ִליָתָאה. ּּ יקוָנא ּתְ א, ְּואֹוִקיר ּתִ ְּדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ָנא. ּ ַעד , ּתָ

י ִחְזִקָיה ה, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר, ָּלא ָקם ִרּבִ ִליחותְֵאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ י ׁשְ ּתֵ . ּ ׁשְ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַאְתֵריה, ִאְתְרִגיׁש ַרּבִ ל ַחד ְוַחד ּבְ ַּוַדאי ּכָ ִרי, ַוֲאָנא. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ , ְוִרּבִ

א י ַאּבָ ֵליָמָתא ִעָלָאה, ְוִרּבִ ִלים ׁשְ ּתְ   .ִּאׁשְ

  א''ג ע'' קלדף
י ִחָייא י ִחָייא. ּקום ִרּבִ ה )רמיה אי(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָּקם ִרּבִ ּ ָואֹוַמר ֲאָהה ְיָי ֱאֹלִהים ִהּנֵ

י ַנַער ָאֹנִכי ר ּכִ י ַדּבֵ ְּוִכי ִיְרִמָיה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמְלָלא. ָּלא ָיַדְעּתִ ָמה ִמלוִלין , ּ ְּוָהא ּכַ
ַּנְפֵקי ִמפומֹוי ִדיָבא. ַּעד ָלא ָאַמר ָדא, ּ ְּוהוא ָאַמר ִמָלה ּכְ ה ֹלא ָיַדְעּתִ, ּ יב ִהּנֵ י ִּדְכּתִ

ר לֹום ְדִאיהו ָאַמר ַעל ָדא)תאנא(ֶּאָלא . ַּדּבֵ ּ ַחס ְוׁשָ ּ אָנא. ּ ין ִדּבור , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ַּמה ּבֵ ּ
ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא. ַלֲאִמיָרה ֲּאִמיָרה הוא ְדָלא ּבָ ִּדּבור) א''ג ע''דף קל(, ּ ֵעי ְלַאְרָמא , ּ ּבָ

ּוְלַאְכְרָזא ִמִלין, ָקָלא ּ.  
יב ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר)כשמות (, ִּדְכּתִ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ ל ָעְלָמא , ְוָתאָנא. ּ ּכָ

ְמעו ַההוא ִדּבור ּׁשָ ּ ּ ְּוָכל ָעְלָמא ִאְזַדֲעָזעו, ּ ר. ּ ִתיב ַוְיַדּבֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִתיב ַויֹאֶמר, ּ . ְּוָלא ּכְ
ר י ַדּבֵ ה ֹלא ָיַדְעּתִ ִתיב ִהּנֵ ּאוף ָהָכא ּכְ א ְלַאְכ, ּ רוַח ֻקְדׁשָ ְּרָזא ִמָלה וְלאֹוָכָחא ּבְ ּ ּ

  .ְלָעְלָמא
ִתיב , ִאי ָהִכי ה ֵלאֹמר)שמות ו(ָהא ּכְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַּמאן הוא ְנִביָאה , ֶּאָלא.  ַוְיַדּבֵ

ה ֹמׁשֶ ָווֵתיה, ִּעָלָאה ּכְ ר ָנׁש ּכְ ְּדָלא ָזָכה ּבַ ַהְכָרָזה. ּ ַמע ִדּבור ּבְ ְּדהוא ׁשָ ּ ּ , ְּוָלא ָדִחיל, ּ
ַאר ְנִביִאים ִאְזַדֲעָזעו. ְּוָלא ִאְזַדְעָזע ּוׁשְ ּ ֲאִמיָרה, ּ ֲּאִפילו ּבַ ְדִחילו, ּ   .ְּוַדֲחִלין ּבִ

ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא, ְוָתאָנא ּּתִ  )א לאכפא''ס( )א לאייתאה''ס(ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא , ּ
יב. ִלְתִליָתָאה ל ֵאֶלה ִיְפַע)איוב לג(, ִּדְכּתִ ֶברּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ  )תרין נוסחי(. ל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ

ּקוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ְלְתִליָתָאה ֲהוו ְדהוא ְּוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין ּתִ ּ ּ  
ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ֵרין נוְקִבין, ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא. ּּתִ חֹות ּתְ ָנִפיק ַחד . ִּמּתְ

ֲעָרא ַאְפִסיק, ָאְרָחא ַההוא ָאְרָחא)א אתפסק''ס( ְוׂשַ ום . ֲּאַמאי ִאְתְפָסק. ּ ּבְ דכתיב ועובר (ִּמּשׁ

יה)על פשע ָרא ּבֵ ן ְלַאְעּבְ ּקַ ּ ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתּתָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ חֹות נוְקֵבי חֹוָטָמא , ּ ְּיִתיב ּתְ
ַהאי אֹוְרָחא. ַהאי אֹוְרָחא י ּבְ ֲעָרא ָלא ִאְתַרּבֵ ום ִדְכּתִ, ְוׂשַ ִּמּשׁ עּ , ּיב ְועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ

ָרא ַעד  א)על(ְלֵמיַהב ַאְעּבְ ּ פוָמא ַקִדיׁשָ ּ י, ּ א ָסַלְחּתִ אָנא. ְּדֵייּמָ ָמה ַעְרִקיָסאֹות , ּתָ ּכַ
אן ְלַההוא פוָמא ְּמַחּכָ ְייהו, ּּ ֵלי ְלָחד ִמּנַ ַלק ְוִאְתַעָטר, ְּוָלא ִאְתּגְ ְּדָהא ִאְסּתְ ְיִדיַע ְוָלא , ּּ

  .ְיִדיַע



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

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

אָנא ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא,ּתָ ּ ּבִ ע, ּ יב ֶפׁשַ ַּמהו ִדְכּתִ ּ ע, ָּזכו עֹוֵבר. ּ ֹּלא ָזכו ֶפׁשַ מאי (. ּ

ְזֵעיר ַאִפין)האי( )לא זכו עומד ולא עובר', לפ' שפע דאקדים ש, משמע עובר על פשע   .ּ ּבִ
ין ַהאי ְלַהאי ְזֵעיר ַאִפין. ַמאי ּבֵ חֹות, ּּבִ ד ָנִחית ַההוא אֹוְרָחא ִמּתְ , ּ נוְקֵבי חֹוָטמֹויּּכַ

ִתיב ם ַוֵיַלך)במדבר יב(, ּכְ ְ ַוִיַחר ַאף ְיָי ּבָ ּ ְַמאי ַוֵיַלך. ּ ְּדָנִפיק רוָחא ְדרוְגָזא ֵמִאיּנון . ּ ּ ּ ּ ּ
יה, ּנוְקֵבי ח ַקּמֵ ּכַ ּוַמאן ְדַאׁשְ ּ ַכח, ּ ּתְ י רוַח )ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָאִזיל ְוָלא ִאׁשְ ּ ּכִ

ָבה ּבֹו ִתיב. )א כי רוח עברה בו ואיננו''ס(ּ ְוֵאיֶנּנו ְיָי ָנׁשְ ֲאִריך ַאִפין ּכְ ּּבְ  ְועֹוֵבר ַעל )מיכה ז(, ְ
ע ַטֲהֵרם)איוב לז(, ּוְכִתיב. ֶּפׁשַ ִתיב, ְוָתאָנא. ּ ְורוַח ָעְבָרה ַוּתְ ע , ָהָכא ּכְ ּעֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ

ַההוא ָאְרָחא   .ֶאת ִמְצַרִים ְוָעַבר ְיָי ִלְנּגֹוף )שמות יב(, ָהָתם. ּּבְ
ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָזֵכי ְלַהאי ַּזּכָ ּ ּ ִליָתָאה. ּ ּקוָנא ּתְ ְּוָדא הוא ּתִ ּ ְדִדיְקָנא )דאורחא(, ּ

יֵקי יָקא ְדַעּתִ א ִעָלָאה ַעּתִ יָרא ַקִדיׁשָ ַּיּקִ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ ִריך הוא , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ

י ְלאֹוָטָבא ָלך ָנא ֲעָלךְוֶי, ְַיְסּגֵ ְְחֵדי ְלַאּגָ ּ.  
יב, ְוָתאָנא ְיָי)ישעיה סא(, ַּמאי ִדְכּתִ יׂש ּבַ ַמר,  ׂשֹוׂש ָאׂשִ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ ְּדָהא הוא . ּבְ ּ

ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא אָנא. ּ יק יֹוִמין, ּתָ ֵלי ַהאי אֹוְרָחא ְדִדיְקָנא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ ּ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ
יִקין, ָבא ִויָלָלהָּמאֵרי ִדיָב ּתִ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְסִתיִמין וׁשְ ּ ח ִפְטָרא , ּ ְּוֵלית ְדִיְפּתַ ּ
א ָנא. ְלַאְבָאׁשָ ום ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתַגְלָייא ְלַתּקְ ִּמּשׁ  )א דאחית''נ(ַּמאן ְדָאִחיד , ּוֵמַהאי. ּ

ְתָקָאה)אזהרמשום דהאי אורחא סימנא לשתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ו(ְוַאְזַהר  ְלַהאי אֹוְרָחא ,  ְלׁשַ
ים א, ְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדהוא ִסיָמָנא ְדַעּתִ ּ ּ.  

ּקוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא , ּּתִ ַקן ׂשַ חֹות פוָמא)ונחית(ִמְתּתָ ּ ּתְ א ֲחָדא, ּ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ . ֵמֵריׁשָ
ֵאִרית ַנֲחָלתֹו)מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמה ְדַאּתְ ָא.  ִלׁשְ אָת ְתִפָלה )מלכים ב יט(ֵמר ּכְ ּ ְוָנׂשָ

ְמָצָאה ֵאִרית ַהּנִ ַעד ַהּשְׁ ׁש. ּבְ ְמָצָאה ַמּמָ יב. ַהּנִ ֵאִרית ִדְכּתִ ָרֵאל )צפניה ג(, ּׁשְ ֵאִרית ִיׂשְ  ׁשְ
  .ֹּלא ַיֲעׂשו ַעְוָלה

ָאה ּקוָנא ֲחִמיּשָׁ חֹות פוָמא. ּּתִ ָּנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמּתְ  )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
י יֹוֵסי. ֹּלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו י יֹוֵסי. ּקום ִרּבִ ֵרי )תהלים קמד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ  ַאׁשְ

ְיָי ֱאֹלָהיו ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ָכה לֹו. ָּהָעם ׁשֶ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו. ַּאׁשְ ּכָ ַּמהו ׁשֶ ָמה . ּ ּכְ
ָכָכה ַוֲחַמ)אסתר ז(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶלך ׁשָ ִכיך ֵמרוְגֵזיה, ְת ַהּמֶ ּׁשָ ְ.  

רוְגֵזיה. ָּדָבר ַאֵחר ִכיך ּבְ ּׁשָ ּ ה ִלי )במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ּ ְוִאם ּכָ
ָּדא הוא ִדיָנא ְדִדיָנא. ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ּ ּ ְיָי ֱאֹלָהיו. ּ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ַּרֲחֵמי ְדַרֲחֵמי, ַאׁשְ

ָכה, ר ַאֵחרָּדָב ּכָ ָמָהן, ׁשֶ ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ר רוְגֵזיה, ּׁשְ ִריך הוא ַמְעּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
יה ִלְזֵעיר ַאְנִפין ַּוֲאַנח ּבֵ ל ִאיּנון ִדְלַבר, ּ ּוַמֲעִביר ַעל ּכָ ּ ּ.  



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

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

  ב''ג ע'' קלדף
א, ָאְרָחא, ְּדַתְנָיא ִּעָלָאה ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְדִאיהו ָנִחית )יקיעלאה עתיקא דעת(, ּ  )בדיקניה(ּ

יֵקי חֹות נוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ְדַעּתִ ּּתְ ּ א. ּ ֹכָלא. ְּוַהאי ָאְרָחא ִדְלַתּתָ ִקיָלן ִאיּנון ּבְ ּׁשְ דף (ָּדא . ּ

א, ְּלֵעיָלא) ב''ג ע''קל ע, ְּלֵעיָלא. ְוָדא ְלַתּתָ א. ּעֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד , ְלַתּתָ
ָמה ִדְלֵעיָלא ָיִהיב ַאְתָרא . ְּדָלא ִאית ֲאָתר ְלֵמיַתב: ֹלא ֶהחִזיק, ָנןְוָתֵני. ַּאפֹו ּּכְ ּ

ָרא א. ְלַאְעּבְ ך ְלַתּתָ ָרא, ְּכַ   .ָיִהיב ֲאָתר ְלַאְעּבְ
ָנא ְלָייא, ּתָ יָקא ְטִמיָרא ְדֹכָלא ָאְרָחא ִאְתּגַ ָכל ֲאָתר ִדְבַהאי ַעּתִ ּּבְ ּ ַּטב ְלֻכְלהו , ּ ּ
א ד ַטב ְלֹכָלאְּדָהא , ִּדְלַתּתָ ְלָייא. ִּאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעּבַ ֵלית , ַּמאן ְדָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ
ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ֵעיָטא ְלחֹודֹוי, ּ ֶּאָלא הוא ּבִ ָמה ְדֵעֶדן ִעָלָאה. ּ ּּכְ ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה , ּ ּ

יֵקי יָקא ְדַעּתִ ֶּאָלא הוא ַעּתִ ּ ִתיב. ּ יך ְיָי ְמֹאד )תהלים צב(, ְוַעל ַהאי ּכְ ְדלו ַמֲעׂשֶ ָ ַמה ּגָ ּ
בֹוֶתיך ָָעְמקו ַמְחׁשְ נון עֹוָבָדך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּקְ ְמעֹון ִיְתּתַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ יָקא . ְּ ֵמִעם ַעּתִ

יִקין   .ְּדַעּתִ
ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא ְוָסִליק ִמְלַרע ְלֵעיָלא. ּּתִ ֵקן ׂשַ ִּמְתּתָ א, ּ ְקרוְבּתָ ּ ְדבוְסָמא ְּוָחֵפי ּתַ ּ

א ְדפוָמא ִדְלֵעיָלא ָּטָבא ַעד ֵריׁשָ ּ ּ ֲעָרא . ּ א ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא )דרישא(ְוָנִחית ׂשַ ּ ְלֵריׁשָ ּ
ָאה ְדפוָמא ּתָ ּּתַ ּ.  

ּקוָנא ָדא י ֵייָסא ְוַאְתִקין ּתִ ּקום ִרּבִ ּ י ֵייָסא. ּ ּ ְוַחְסִדי )ישעיה נד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ
ך ֹלא ָימו ֵּמִאּתֵ יך)ישעיה נד(ּוְכִתיב , שְ ְ וְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ָיין ֲאַהְדֵדי, ּ   .ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ
. ְּוִאית ֶחֶסד ִדְלַבר, ִּאית ֶחֶסד ִדְלגֹו. ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד, ְּדָתֵניָנן, ְּוָלא ַאְקׁשו

יִקין, ֶּחֶסד ִדְלגֹו יָקא ְדַעּתִ ָּהא ְדַאָמָרן ְדַעּתִ ּ ִסְטָרא ָדא ְדִדיְקָנאְּוהוא ָס, ּ ִּתים ּבְ ּ ,
ְּדִאְקֵרי ְפַאת ַהָזָקן ּ ָלא ַהאי ִסְטָרא. ּ ר ָנׁש ְלַחּבְ ֵעי ּבַ ום ַהאי ֶחֶסד ִדְלגֹו , ְוָלא ּבָ ִּמּשׁ ּ

יק יֹוִמין ך. ְּדַעּתִ ְוְבִגין ּכָ יה, ּ ִתיב ּבֵ א ּכְ ּתָ ֹכֵהן ִדְלּתַ ּּבְ  ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה )ויקרא כא(, ּ
ם ֹראׁשָ ּ וְפַאת ְזָקָנם ֹלא ְיַגֵלחוּבְ ָלא אֹוְרחֹוי ְדֶחֶסד . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדָלא ְלַחּבְ ּּבְ ּ
יָקא ְטָרא ָדא ָקא ָאֵתי, ְּדַעּתִ ְּדֹכֵהן ִמּסִ ּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ָאה וְלִמְבֵני, ּ ֹכָלא ִאְצְטִריך ֶחֶסד ְלִאְתַרּבְ ּּבְ ְ ְוָלא , ּ
ֵצי ֵמָעְלָמא, ְּלַקְטָעא ֵליה ּתְ ך ֹלא ָימוש. ְוָלא ִאׁשְ יב ְוַחְסִדי ֵמִאּתֵ ְּוַהאי ִדְכּתִ ּ ֶחֶסד , ְּ
יק יֹוִמין ְּוַהאי הוא ַאֲחָרא ִדְזֵעיר , ֶּחֶסד ְדִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ּוְבֶחֶסד עֹוָלם. ְּדַעּתִ ּ

יב, ַּאְנִפין ֶנה)תהלים פט(, ִּדְכּתִ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ   . ָאַמְרּתִ
יִקיןְוַה יק ְדַעּתִ ּאי ֶחֶסד ְדַעּתִ ּהוא ֶחֶסד ִדְקׁשֹוט, ּ ַחֵיי ּגוָפא . ּ ְּוֶחֶסד ִדְקׁשֹוט ָלאו ּבְ ּּ
ַמר ְמָתא, ִאּתְ ַחֵיי ְדִנׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ָחֵפץ ֶחֶסד הוא)מיכה ז(, ּ ָּדא הוא . ּ ּכִ ּ

יָרא ִתיָתָאה ְדִדיְקָנא ַיּקִ ּקוָנא ׁשְ ּּתִ יֵקיְּד, ּ יק ְדַעּתִ   .ַּעּתִ



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

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

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ א ְדבוְסָמא' ְוִאְתָחְזן ב, ָּפִסיק ׂשַ ִתְקרוְבּתָ פוִחין ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ ִפיָרן , ּ ּׁשַ
  .ְוָיָאן ְלֵמחֵזי

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו)שיר השירים ב(, ָּפַתח ַרּבִ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ פוַח ֶזה . 'ּ ַּמה ּתַ ִליל ּ ּכָ
ָווֵני ְתַלת ּגְ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָווֵני, ְ א ּגְ יּתָ ִליל ׁשִ פוִחין ּכָ ֵרין ּתַ ּּתְ פוִחין , ּ ּוְתֵרין ּתַ ּּ

ּקוָנא ז, ִּאֵלין ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּקוִנין ַדֲאֵמיָנא', ּ יָתא ּתִ ָלָלא ְדָכל ׁשִ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ּוְבִגיֵניהֹון . ּ
אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)זמשלי ט(ִּאְתָקָיים  ּ ּבְ ְ ּ.  
פוִחין ָנְפִקין ַחִיין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא ֵּמָהֵני ּתַ ּ ּוְמַחְזָיין ֵחידו ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ִתיב . ּ ּכְ

ָ ָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך)במדבר ו( אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז(ּוְכִתיב . ּ ּ ּבְ ְ אֹור ְפֵני ֶמֶלך . ּ ְּבְ ּ
א ְדבוְסָמא ַדֲאֵמיָנאִּאֵלין  פוִחין ְדִתְקרֹוְבּתָ ֵרין ּתַ ִּאיּנון ּתְ ּ ּ ּ ּ ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך. ּּ ָּפִנים , ּ
ֵרך ָעְלָמא, ִּדְלַבר ְְדַכד ְנִהִרין ִמְתּבָ ּ.  

ל ְזַמן ְדָהֵני ּבֹוִציֵני ִדְלַבר ְנִהיִרין, ְוָתאָנא ּּכָ ֵרך, ּ ל ָעְלָמא ִמְתּבָ ַכ, ְּכָ ּתְ ח ְוָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ך. ּרוְגָזא ּבְ ְוָמה ִאי ָהֵני ִדְלַבר ּכַ ּ ִדיָרא. ּ פוִחין ִדְנִהִרין ּתְ ֵרין ּתַ ּּתְ ּ ִדיָרא , ּ ְּדַחָדאן ּתְ ּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
ְנָיא פוִחין ִאֵלין, ּתַ ֵרין ּתַ ְלָיין ּתְ ד ִאְתּגַ ּּכַ ּּ ֶחְדָווָתא, ּ ּּנון ְוָכל ִאי. ִּאְתֲחֵזי ְזֵעיר ַאִפין ּבְ

א ּתָ ּּבוִציִנין ִדְלּתַ ֶחְדָווָתא, ּ א. ּבְ ּתָ ְּוָכל ִאיּנון ִדְלּתַ ֵליִמין , ְּוָכל ָעְלִמין ַחָדאן, ְנִהִרין, ּ ּוׁשְ
ֵלימוָתא ל ׁשְ ְּוֹכָלא ַחָדאן וְנִהִרין. ִּמּכָ ּ ְּוָכל ִטיבו ָלא ָפִסיק. ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ְלהו ִאְתַמְלָיין ּבְ ּּכֻ ּּ

ְלהו ַחָד, ֲחָדא ּּכֻ ּ ֲעָתא ֲחָדאּ ׁשַ   .אן ּבְ
א ֲחֵזי ָּפִנים ִדְלַבר, ּתָ ִתיב. ְּוִאית ְזַמן ְדָלא ְנִהִרין, ִּאית ְזַמן ִדְנִהִרין, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך נו ֶסָלה)תהלים סז(. ּ ּ ָיֵאר ָפָניו ִאּתָ ִדיָרא. ּ ד . ִּמְכָלל ְדָלא ֲהִוי ּתְ ֶּאָלא ּכַ
ְלָי פוִחין ִדְלֵעיָלאִּאְתּגַ ּין ּתַ ּ ּ ּ.  

  א''ד ע'' קלדף
אָנא יִמין, ּתָ פוִחין ִדְסּתִ ִּאֵלין ּתַ ּ ּ ִדיָרא, ּ הֹון ְנִהיִרין ִלְתַלת ְמָאה . ְּנִהיִרין ְוִחָווִרין ּתְ ּוִמּנְ

ְבִעין ִעיָבר ִליָלן. ְוׁשִ יה ּכְ ּקוִנין ַקְדָמִאין ִדְבִדיְקָנא ּבֵ יָתא ּתִ ְּוָכל ׁשִ ּ ּ יבֲּהָדא הו. ּ , ּא ִדְכּתִ
ּ ָיׁשוב ְיַרֲחֵמנו)מיכה ז( ְלָיין, ִּמְכָלל ְדִזְמִנין ְטִמיִרין, ָּיׁשוב. ּ ּהוא , ָהָכא. ְּוִזְמִנין ִאְתּגַ

ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו א. ּ ּוְבַהאי ִדְלַתּתָ ּקוָנא . ּהוא ְוֱאֶמת, ּ ָּדא הוא ּתִ ּ ִביָעָאה) א''ד ע''דף קל(ּ , ׁשְ
יָתא ְתֵר, ְּדָכִליל ׁשִ יִקיןּבִ יָקא ְדַעּתִ פוִחין ִדְבַעּתִ ּין ּתַ ּ ּ ּ.  

ִמיָנָאה ּקוָנא ּתְ ְעֵרי סֹוֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא. ּּתִ ָּנִפיק ַחד חוָטא ְדׂשַ ּ ּ ּקוָלא ַעד , ּ ׁשִ ְּוַתְלָיין ּבְ
ִרי. ַּטּבוָרא ּקוָנא ָדא, ּקום ֶאְלָעָזר ּבְ ַּאְתִקין ּתִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר  ַמָזל, רָּפַתח ְוָאַמ, )בריה(ָקם ִרּבִ לוי ּבְ ַּהּכֹל ּתָ ֵהיָכל, ּ ַּוֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ּ .
ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ִּמָלה ָדא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּ ָלא, ּ ּכְ לוי , ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְּוִכי ַהּכֹל ּתָ



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

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

ַמָזל קֹו ֹקֶדׁש, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדׁש, ְוָתֵניָנן, ּּבְ  ְוָקָרא )ישעיה ו(ִתיב ּוְכ. ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש, ְוַנְרּתֵ
ַלת ִאיּנון, ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש קֹו , ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ָּהא ּתְ ַנְרּתְ

ג. ְּוהוא ָקדׁש, ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש, ֹקֶדׁש ָנה ּבְ ֹלׁש ַמֲעלֹות. ְּקדוׁשֹות' ְוַהּתֹוָרה ִנּתְ ׁשָ , ּבְ
ה ֹלׁשָ ָיִמים ׁשְ ִכי, ּּבְ ֹלׁשׁשְ ׁשָ ְלָיא, ָנה ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתַ ְלָיא , ּלוחֹות ַוֲארֹון ְוֵהיַכל ּבְ ְּוִאיהו ּתַ

ַמָזל ָחּתו)ירמיה י(ּוְכִתיב , ּּבְ ַמִים ַאל ּתֵ ּ וֵמאֹותֹות ַהּשָׁ ְקדוׁשֹות ַהָללו ֶלֱהֵוי . ּ ַּמאן ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּּ
ַמָזָלא ְלָיא ּבְ   .ּּתַ

ִסְפ ָּרא ִדְצִניעוָתאֶּאָלא ָהִכי אֹוִקיְמָנא ּבְ א, ּ יָרא ַקִדיׁשָ ַּהאי חוָטא ַיּקִ ְעֵרי , ּ ְּדָכל ׂשַ
יה ְלָיין ּבֵ ְּדִדיְקָנא ּתַ ין . ַמאי ַטְעָמא. ִּאְתְקֵרי ַמָזל, ּ י קֹוָדׁשִ ום ְדָכל ָקְדׁשֵ ִּמּשׁ ּ

ְּדקוְדַשָיא ּ ְלָיין, ּ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ב ְדִאיהו ָקדֹו, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ּּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּׁש ָלא ָחל ָעֵליה ּ
ין ַעד ְדָעִייל ָלֵהיָכל ר ִקדוׁשִ ֶּעׂשֶ יָון ְדָעִייל ָלֵהיָכל. ּ ר ְקדוׁשֹות, ּּכֵ ֶעׂשֶ . ִּאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ּבְ
ַגְווָנא ָדא ְדָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל ּּכְ ר ְקדוׁשֹות, ּ ָרן ֶעׂשֶ ד ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ ַהּכֹל , ְוָתאָנא. ּ

ַמָזל לוי ּבְ ּּתָ אְּדִא, ּ יָרא ַקִדיׁשָ ּיהו ַהאי חוָטא ַיּקִ יה, ּ ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ ְּדָכל ׂשַ ּ.  
ְלָיין ַמָזֵלי. ֲּאַמאי ִאְקֵרי ַמָזל יה ּתַ ום ְדִמּנֵ ִּמּשׁ ּ ּ ִאין, ּ יה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוַמְזֵלי ִמּנֵ ּ ּוְבִגין . ּּ

ְלָייא ך ִאיִהי ּתַ ל ִמֵלי ְדָעְלָמא ִע. ְּכָ ְלָיין ּכָ ּוֵביה ּתַ ּ ִאיןּּ ַּוֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה . ָּלִאין ְוַתּתָ ּ
ֵהיָכל ּבָ ר ְקדוׁשֹות, ׁשֶ ֶעׂשֶ ְּדִמְתַעֵטר ּבְ ּ ין ְוֻכְלהו , ּ ַאר ִקדוׁשִ ָלֵליה ִעם ׁשְ ָּלא ָנִפיק ִמּכְ ּ ּ ּּ

ַהאי ְלָיין ּבְ ּקוָנא. ּתַ ּוַמאן ְדָחֵמי ְלַהאי ּתִ ּ יה וִמְתּכַ, ּ ּמֵ ָשן חֹוֵביהֹון ִמּקַ ּבְ ּכַ ִּאּתְ ֲהָדא , ְפָייןּ
ְמעֹון. ּ ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו)מיכה ז(, ּהוא ִדְכִתיב י ׁשִ א , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ּּבְ ְ

ְּדַקִדיִשין יק ִמּכָֹלא, ּ   .ַּעּתִ
יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ְעֵרי ְדַתְלָיין. ּּתִ ְעֵרי ִעם ִאיּנון ׂשַ ִּמְתָעְרִבין ׂשַ א ִמן ְּוָלא ָנְפִקין ָד, ּ

א. ָּדא י ַאּבָ א ְוָאַמר, ּקום ִרּבִ י ַאּבָ ְעֵרי ְדִמְתָעְרִבין ִעם ִאיּנון )אינון(ִּאֵלין , ָקם ִרּבִ ּ ׂשַ ּ
ִּאְקרון ְמצולֹות ָים, ְּדַתְלָיין ום ְדַנְפֵקי ִמּמֹוְתֵרי מֹוָחא. ּ ִּמּשׁ ּוֵמַהאי ַאְתָרא ְרִמיו, ּ ל , ּ ּכָ

ָּמאֵרי ְדַתְבִעין חֹוֵבי ִדְבֵני  ְפָייןּ א וִמְתּכַ ְמעֹון. ָּנׁשָ י ׁשִ יק , ָאַמר ַרּבִ ֵהא ְלַעּתִ ִריך ּתְ ְּבְ

  .יֹוִמין
יָרָאה ּקוָנא ֲעׁשִ חֹות ִדיְקָנא. ּּתִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ חֹות ִדיְקָנא, ַּנְחּתִ ְגרֹוָנא ּתְ ְּוַחְפָיין ּבִ ּקום . ּ

י ְיהוָדה י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ִּרּבִ ָּקם ִרּבִ ְמָערֹות צוִרים וִבְמִחלֹות ָעָפר  )ישעיה ב(, ּ ּוָבאו ּבִ ּ ּ ּ ּ
ִּמְפֵני ַפַחד ְיָי ְוגֹו ִּמְפֵני ַפַחד ְיָי. 'ּ ָּהא ִאְתְיַדע ְדַמאן ְדִאיהו ְלַבר, ּ ּ . ַּפַחד ְיָי ִאְתְקֵרי, ּ

אֹונֹו ְעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקָנא, ּוֵמֲהַדר ּגְ ִּאיּנון ׂשַ ּ אֹונֹו, ּ ֵר, ְּוִאְתְקרון ֲהַדר ּגְ ּקוָנא . יּתְ ּּתִ
יָרָאה ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ֲעׂשִ ּתֵ ֶחֶסד , ְּדָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמא, ְוַחד ָסר.  ּתִ
  .ְלַאְבָרָהם

ּקוָנא ִדְתֵריָסר ּּתִ ְעֵרי ַעל פוָמא. ּ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִסְטִרין, ּּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ְוָיִאין , ּ
ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ַכח ַטְרחוָתא, ּ ֵליהׂשַ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ ּ.  



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

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

ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֲאָתר . ִּדיָנא. ַּטְרחוָתא ּבְ ַכח)א בתר''נ(ּבַ ּתְ ּ ִדיָנא ַטְרחוָתא ִאׁשְ ְוִכי . ּ
ְעֵרי ְדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנון ּׂשַ ּאֹו ִדיָנא ִאיּנון, ּ ֶּאָלא ְדָלא . ָּחזוןְּוָהא ּכָֹלא ַרֲחֵמי ִאְת, ּ ּ

וָבא  ִיּשׁ ּ ְדרוָחא ִדְזֵעיר ַאִפין)א בנשובא''ס(ִּאְתְטַרח ּבְ ּ ּ ּ.  
א ִעָלָאה ְּדָתאָנא ֵמַהאי פוָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ים, ּּ ָבא רוָחא, ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ . ַּמאי רוָחא. ָּנׁשְ

ַרק  ּרוָחא ְדִאיּתְ יה)א דאתדבק''ס(ּ יה , ּ ּבֵ ש ּבֵ ְּדִמְתְלּבַ . ּ ְזֵעיר ַאִפין)תקן ומתלבש ביהא דאת''נ(ּ
א ּתָ ל ִאיּנון ִדְלּתַ ין ּכָ ׁשִ ּוֵמַהאי רוָחא ִמְתַלּבְ ּ ּ ְּוַכד ַההוא רוָחא ָנִפיק. ּ ִּאְתְפַרׁש ִלְתָלִתין , ּ ּ

ְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר ט . ְוׁשִ ְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריה)א ואתפרשא''ס(ְּוִאְתָפּשַׁ ל ַחד ּבִ ְוָכל ַמאן , ּ ּכָ
ׁשְּדִאְתֲחֵזי יה ִאְתָלּבַ א ִמּנֵ ׁשָ ָכחו ַעל פוָמא . ּ ְלִאְתַלּבְ ּתְ ֲעִרין ָלא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ׂשַ ּ ּּ
א ום ְדרוֵחיה ָנִפיק, ַּקִדיׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ יה, ּ ֵעי ִמָלה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא ּבֵ ְּוָלא ּבָ ּוְלָקְרָבא , ּ
ֲהֵדיה   .ּּבַ

  ב''ד ע'' קלדף
ְּוָדא הוא ְטִמירוָתא ְדֹכָלא ּ ּ אְּד, ּ ָּלא ִאְתְדַבק ָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ְּוהוא ָסִתים . ּ

יִמין ְדָלא ִאְתְיַדע יָמא ִדְסּתִ ְסּתִ ּּבִ ן) ב''ד ע''דף קל(. ּ ּקַ ָּדא הוא ְדָלא ִאְתּתָ ּ יה , ּ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ
ּקוָנא ך. ּּתִ ְוְבִגין ּכַ ּרוַח ְדָנִפיק ְלַבר , ּ ׁשִ, )א דנפיק מההוא דלבר''ס(ּ יה ְנִביֵאי ּוִמְתַלּבְ ּין ּבֵ
יִקין ָלא ִאְתְפַרׁש. ִּאְתְקֵרי ֶפה ְיָי, ְמֵהיְמֵני יָקא ְדַעּתִ ַהאי ַעּתִ ֲּאָבל ּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע . ּ

ר ִאיהו ּרוֵחיה ּבַ ּ ִקיִלין סוֲחָרֵנא ְדפוָמא. ּ ֲערֹוי ׁשְ ך ׂשַ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ל , ְּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ּ
  .ִסְטרֹוי

ַהאי רוָחא, ִּאְתְרִחיצו ֲאְבֲהָתָנאּוְבַהאי  א ּבְ ׁשָ ה ִעיָבִרין, ְּלִאְתַלּבְ ט ְלַכּמָ ְּדִמְתָפׁשַ ּ ,
סֹוֲחָרנֹוי ִקיִלין ּבְ ְעֵרי ׁשְ ֲאָתר ְדָכל ׂשַ ְוָדא . )אשר נשבעת לאבותינו) מיכה ז(, הדא הוא דכתיב(. ּּבַ
א ִעָלָאה ִדְתֵריָסר ּקוָנא ַקִדיׁשָ ּהוא ּתִ ּ ּ אן. ּּ לו יְּדִמּכָ ְלׁשָ חוִמין ְלֵעיָלא''ּ ִאְשּתֶ ּב ּתְ ב ''י. ּ

א חוִמין ְלַתּתָ חוִמין לי''י. ּּתְ ְבֵטי ֲאָבָהָתא''ּב ּתְ ְעּתָ . ב ׁשִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ
  .ַּלֲאבֹוֵתינו

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

 ] בשנה273יום [סדר הלימוד ליום ז תמוז 
ּקוָנא ִדְתֵליָסר ּּתִ ְעֵרי ִד. ּ ְלָיין ׂשַ אןּּתַ אן וִמּכָ ְּתחֹות ִדיְקָנא ִמּכָ יָקָרא ָיָאה, ּ ּוִביָקָרא , ּבִ

ִפיָרא ְקרוָבא ְדבוְסָמא, ּׁשַ ְּוַחְפָיין ַעד ַטּבוָרא ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנֵפי ּתַ ּ ּ ּּ ר ִאיּנון , ּ ּּבַ
ִפיָרן ִחָווִרין פוִחין ׁשַ ּּתַ ּּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ָאה חוָלֵקיה ְדַמא, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ א ִעָלָאה ּ ַהאי ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ּן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ

יה ַּדֲאָנן ּבֵ ָעְלָמא ֵדין. ּ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ א . ּ ְקדוׁשָ ַּדֲאָנן ַיְתִבין ּבִ ּ
א ִעָלָאה ַאְסַחר ָלן , ִּעָלָאה ּקוִנין ִעָל)א בין אשא עלאה דאסחר לן''ס(ֶּאּשָׁ ל ּתִ ּ ְוָהא ּכָ ִאין ּ

ָקנו)לדיוקנא( א ִאְתּתָ ּ ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ְּוִאְתַעְטרו ְוַאְסֲחרו ְלדוְכַתְייהו, ּ ּ ּ ּ ּ.  
ּקוָנא ִדְתֵליָסר ְּוַהאי ּתִ ּקוָנא ָיֶאה, ּ ּהוא ּתִ ְּדֵביה ֲאִחיָדן ּכָֹלא, ּ ּ ִפין . ּ ּסְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ
א ָלֳקְבֵליה ְלָיין ּכָ. ְּלִמְזַקף ֵריׁשָ יה ּתַ ּל ִאיּנון ְדִבְזֵעיר ַאִפין ֲאִחיָדןִּמּנֵ ּ ְלָיין . ּ יה ּתַ ִּמּנֵ

ִאין יה, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ִניִזין ּבֵ ִאין ּגְ ְנִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוָכל ּגִ ִליָלן, ּ ּוֵביה ּכְ ְּוִאיהו ַמָזָלא . ּ ּ
יה ּכָֹלא ְּדִמְתַזָלא ִמּנֵ ּ ֵליָמָתא, ּ ּקוָנא ׁשְ ָּדא הוא ּתִ ּ ִלים , ּ ּקוִניןְּדַאׁשְ ִלים , ְּלָכל ּתִ ָּדא ַאׁשְ

  .ְּלֹכָלא
אָנא ּקוִנין ִאְקרון ְיֵמי ֶקֶדם, ּתָ ִּאֵלין ּתִ ּ ָכחו . ּיֹוִמין ַקְדָמִאין ְדַקְדָמֵאי, ּ ּתְ ְּוִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ

ְזֵעיר ַאִפין ְלהו ִמְתּתָ, ִּאֵלין ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָתאָנא.  ְיֵמי עֹוָלם)ישעיה סג(ִּאְקרון , ּּבִ ּּכֻ ְקָנן ּ
יִקין יָקא ְדַעּתִ ִתּקוָנא ְדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּּבְ ּ ּ ִליל . )כליל בהו(ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין , ּ ְּוַהאי ִדְתֵליָסר ּכָ

ַמר, ְלהֹון ָמה ְדִאּתְ ֲהַדְייהו. ּּכְ ִליל ּבַ ִליל ּכָֹלא, ְּוָדא יֹוָמא ָלא ִאְתּכְ ֶּאָלא הוא ּכָ ּּ.  
ַער ַעּתִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאּתְ ּ ִתקוִנין ִדְלֵעיָלאּ ּיק יֹוִמין ּבְ ּ , ַּההוא ִאְתְקֵרי יֹום ֶאָחד, ּ

ין ְלאֹוִקיר ִדיְקֵניה ְּדֵביה ַזּמִ ּ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי)זכריה יד(, ּ ּהוא . ּ
יר ִמּכָֹלא ְלחֹודֹוי ַיּתִ ּהוא ְדָכִליל ּכָֹלא. ּּבִ ּ ּהוא ְדִאְתְקֵרי ּבִ, ּ ָמא ְיִדיָעאּ   .ׁשְ

ָלא ַלְיָלה, ְּדָתֵניָנן ֲאָתר ְדִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ְדֵלית יֹום ּבְ ּּבַ ום ְדַההוא ִזְמָנא. ּ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ ,
ְּזַמן ְיֵהא ִדְיָקָרא ְדִדיְקָנא ח, ּ ּכַ ּתְ ְלחֹודֹוי ִיׁשְ . ָלא ִאְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה. ְּוהוא ּבִ

ְטָרא ִדיָלן, ְּדֵלית יֹום ִאְקֵרי ֶּאָלא ִמּסִ ְטָרא ִדיָלן, ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי. ּ ֶּאָלא ִמּסִ ום . ּ ּוִמּשׁ ּ
ִליל ּכָֹלא ּקוָנא ּכָ ְּדַהאי ּתִ ּ יה, ּ ָחא , ָּלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמּנֵ יה ָנִגיד ִמׁשְ ּוִמּנֵ ּ

ִּדְרבוָתא ִלְתֵליַסר ִעיָבר ַמּבוִעין ּ ְּלָכל ִאיּנון ִדְלּתַ. ּ אּ ָחא, ּתָ ַההוא ִמׁשְ ִּדְנִהִרין ּבְ   )אתתקנו(. ּ
א ִעָלָאה ְקָנא ִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ִאֵלין ִאְתּתַ ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ּּ ּ ּקוִנין ִדְבַהאי , ּ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ

ה ִעיָבר, ִּדיְקָנא ן ְלַכּמָ ָנן ְוַנְחּתָ ּקְ ִטין ְוֵהיך . ִמְתּתַ ְְוָלא ִאְתָחזון ֵהיך ִמְתַפּשְׁ ְּ , ָנְפִקיןּ
ימו ִּמּכָֹלא ַאְסּתִ ּוִמּכָֹלא ִאְתַטָמרו, ּ יָקא. ּּ יטוָתא ִדְלהֹון , ֵּלית ְדָיַדע ֲאָתר ְלַהאי ַעּתִ ְפׁשִ ּּבִ ּ
ִליָלן ְלהֹון ּכְ ַמר, ּּכֻ ָמה ְדִאּתְ , ָּעֵליה ִאְתְקֵרי. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר. ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע, ּּכְ

ןּ ֲאִני ְיָי הו)ישעיה מב( ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ נו ְוֹלא )תהלים ק(ּוְכִתיב . ּא ׁשְ ּ הוא ָעׂשָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]50דף [ -ּ

יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז(ּוְכִתיב . ֲּאַנְחנו ַאְתֵריה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע ֵליה.  ְוַעּתִ ּּבְ ְיִתיב ְוָלא . ּ
ִכיַח י נֹוָראֹות ִנְפֵליִת)תהלים קלט(ּוְכִתיב , ׁשְ   .'י ְוגֹוָ אֹוְדך ַעל ּכִ

  א''ה ע'' קלדף
ְמעֹון ְלַחְבַרָייא י ׁשִ ד ִאְתְפִריס ְפִריָסא ָדא, ָּאַמר ַרּבִ ּּכַ ּ ְּדַאּתון ָחָמאן ֲעָלָנא, ּ ֲאָנא , ּ

ַגָווה ּקוִנין ּבְ ֲּחֵמיָנא ְדַנְחּתו ּכֹל ּתִ ּ ּ ֲאָתר ָדא, ּ ּוְנִהירו ּבְ ּ א . ּ א ּבוִציָנא ְדקוְדׁשָ ְּוַחד ָפרֹוְכּתָ ּ ּ ּ
ִריך הוא)סיטא דקדושאא בו''ס( ּ ּבְ ע ַסְמִכין, ְ ַאְרּבַ ע ִעיָבר, ְּפִריָסא ּבְ   )א''ה ע''דף קל(. ְלַאְרּבַ

א ְלֵעיָלא ּתָ ַּסְמָכא ַחד הוא ָיִתיב ִמּתַ יֵדיה, ּ ע . ְּוַחד ַמְגרֹוְפָיא ּבִ ּוְבַמְגרֹוְפָיא ַאְרּבַ
ִניָנן  ִחי ּשְׁ ל ִסְטרֹוי)א שניין''ס(ַמְפּתְ א, ֲּחָדן ַפְרָסאּוִמְתַא.  ִמּכָ ין ָלה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוַנְחּתִ ּ .

ְנָייָנא ּוְתִליָתָאה וְרִביָעָאה, ְוֵכן ְלַסְמָכא ּתִ ְמֵניָסר ַרְגֵלי , ּוֵבין ַסְמָכא ְלַסְמָכא. ּ ֲאִחיָדן ּתִ
בוִציָנא ִדְגִליָפא  ְּדַסְמִכי וִמְתַנֲהִרין ּבְ ּ ּ ַההוא ְפִריָסא)בבוסיטא דגליפין(ּ ּ ּבְ   .ִעיָבר' ֵכן ְלדְו. ּ

ּקוִנין ִדְנִהִרין ָעָלה ַּוֲחֵמיָנא ִאֵלין ּתִ ּ ּ אן ִמֵלי ְדפוָמָנא, ּ ַּוֲהוו ְמַחּכָ ּ ְּלִאְתַעְטָרא , ּּ
ַאְתֵריה ל ַחד ּבְ ְלָקא ּכָ ּוְלִאְסּתַ ָנן ִמפוָמָנא. ּּ ּקְ ְּוַכד ֲהוֹו ִמְתּתַ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ְוִאְתַעָטר , ּ ּּכָ

ַהה ן ּבְ ּקַ ַקן ָהָכאְוִאְתּתָ ּקוָנא ְדִאְתּתְ ּוא ּתִ ּ ל , ּ ּ פוָמא ְדַחד ִמיָנן)א בהבל דכל''ס(ִמּכָ ּ ּ .
ֲעָתא ְדַחד ִמיָנן ָפַתח פוָמא ּוְבׁשַ ּ ּּ ּקוָנא, ּ ַההוא ּתִ ָנא ּבְ ְּלַתּקְ ּקוָנא ֲהָוה ְיִתיב , ּ ַּההוא ּתִ ּ
ה ְלִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיכֹון ּוְמַחּכֶ ּ ּּ ד, ּ ּוְכֵדין ַסְלָקא ּבְ יה ְוִאְתַעָטרּ ּוְכּתֵ ּ ּ.  

אן אן וִמּכָ ְמִעין ַמה ְדָלא ָיְדעו, ְּוָכל ַסְמִכין ִמּכָ ַּחָדאן ַעל ְדׁשַ ּ ּ . ְּוַצְייִתין ְלַקֵליכֹון, ּ
ִגיֵניכֹון ָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין ָהָכא ּבְ ִאין ַאּתון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּכַ ַּזּכָ ְּדֻכְלהו ִמֵלי ְדַנְפֵקי , ּ ּ ּּ ּ

ִּמפוֵמיכ ין, ֹוןּ ְלהו ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּּ ָמאָלא. ּ ָרן ְדָלא ַאְסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ׁשְ ִּמִלין ּכַ ּ.  
ַמע ִריך הוא ַחֵדי ְלִמׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַּעד ְדהוא ַאְגָמר , ְּוַצִיית ְלָהֵני ִמֵלי, ְּ  )א אגזר''ס(ּ

יְמרון ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכָ, ִּדיָנא ִּדי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּתֵ ּ יןּ ּל ָהֵני ִמֵלי ַקִדיׁשִ ִתיב. ּ , ָּעַלְייכו ּכְ
ֵיין ַהטֹוב ְוגֹו)שיר השירים ז( ך ּכְ ּ ְוִחּכֵ ִנים', ְ ְפֵתי ְיׁשֵ ִנים. ּדֹוֵבב ׂשִ ָפַתי ְיׁשֵ . ַּמאי דֹוֵבב ׂשְ

יה ְפָווַתְיכו אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ן ׂשִ ְּדֲאִפילו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְמַרְחׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  
א ִאְתּתָ ּתָ אַהׁשְ ְוונו ַדְעּתָ ָּקנו ְוִאְתּכָ ּ ּקונֹוי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּלִמְתָקן ּתִ ּ ן, ּ ּקַ ְְוֵהיך , ְֵהיך ִיְתּתָ

יק יֹוִמין ִתּקונֹוי ִמִתּקוֵני ַעּתִ ׁש ּבְ ִּיְתַלּבָ א ְדַקִדיִשין, ּ ַּקִדיׁשָ ּ ְטִמיָרא , ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ּ
א חֹוָבָתא . ִּמּכָֹלא ּתָ ִפיָרא , ּ ָעַלְייכו)חכמתא(ְּדַהׁשְ ְּלִמְגַזר ִדיָנא קוְשָטָאה ָיֶאה ְוׁשַ ּ ּ

ּקוִנין ַעל ּבוְרֵייה ל ּתִ ּוְלַאְתְקָנא ּכָ ּ ּ ּ.  
ּקוֵני ִדְזֵעיר ַאִפין ּּתִ ּ נו, ּ ּקָ קוֵני ַדֲאִריך ַאִפין ִאְתּתָ ִּמּתִ ּ ּּ אן . ְ ּקונֹוי ִמּכָ טו ּתִ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ

אן ר ָנׁש, ּוִמּכָ ֵחיזו ּבַ יה רוָחא ִדְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין)א ומשלחא''ס(ְשְלָטא ְלִמ, ּּכְ ּ ּבֵ ּ ּ ִגין . ּ ּבְ
ְּלֵמיַתב ַעל ּכוְרְסָייא יב, ּ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ

ַמְרֵאה ָאָדם. ִמְלָמְעָלה ל ִדיוְקִנין: ּכְ ְּדָכִליל ּכָ ּ ַמְרֵאה ָאָד. ּ ָמָהן: םּכְ ל ׁשְ . ְּדָכִליל ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

ַמְרֵאה ָאָדם ִאין: ּכְ ל ָעְלִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדֵביה ְסִתיִמין ּכָ ּ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ ל : ּכְ ְּדָכִליל ּכָ
ְתָקנו ַעד ְדָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא רו ְוִאּתָ ָּרִזין ְדִאְתַאּמָ ּ ּ ב ְדָלא ִאְתָקָיימו, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ.  

ְצִניע אָנא ּבִ ּוָתא ְדִסְפָראּתָ ּקונֹוי, ּ ין ּתִ יִקין ַעד ָלא ַזּמִ יָקא ְדַעּתִ ַּעּתִ אֵני ַמְלִכין, ּ , ּבָ
ֵנס ַמְלִכין ֵער ַמְלִכין)גליף מלכין) ח''קכ(א ''נ(, ּכָ י, ּ וְמׁשַ א ''ס(ַּעד ְדָדֵחי , ְּוָלא ֲהוֹו ִמְתַקְייּמֵ

ָלִכים )בראשית לו(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ְוַאְצַנע לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא,  לֹון)דאנח ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ר ָמְלכו ּבְ ֶאֶרץ ֱאדֹום. ֲּאׁשֶ ן, ּבְ ּמָ ֲאָתר ְדָכל ִדיִנין ִמְתַקְייִמין ּתַ ּּבְ ּ ְּוֻכְלהו ָלא , ּ ּ

ִּאְתָקָיימו ּ.  
ן ּקַ יִקין ִאְתּתָ יָקא ְדַעּתִ א ִחָווָרא ַעּתִ ַּעד ְדֵריׁשָ ּ ן. ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ּקִ, ּכַ ּקוִנין ּתַ ל ּתִ ּין ּכָ

א ִאין, ִּדְלַתּתָ ּקוִנין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ּּתַ ּ אן אֹוִליְפָנא. ּ א, ִמּכָ א ְדַעּמָ ל ֵריׁשָ ְּדָלא , ּּכָ
ַקְדִמיָתא ן הוא ּבְ ּקַ ְקָנא, ִּאְתּתָ א ִמְתּתַ ן. ֵלית ַעּמָ ּקָ ָנן, ְּוִאי ִאיהו ִמְתּתַ ּקְ ְלהו ִמְתּתַ ּּכֻ ְוִאי . ּ

ַקְדִמיָתאִאיה ן ּבְ ּקֵ ָנא, ּו ָלא ִמְתּתַ ּקְ א ְלִאְתּתַ   .ָלא ַיְכִלין ַעּמָ
יק יֹוִמין. ְמָנָלן ִתּקונֹוי. ֵמַעּתִ ן הוא ּבְ ּקַ ְּדַעד ָלא ִאְתּתָ ּ ל ִאיּנון , ּ נו ּכָ ּקָ ָּלא ִאְתּתְ ּ

ָנא ּקְ ְּדָבעו ְלִאְתּתַ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבו, ּ ּ ְ ַוִיְמלֹוך )ראשית לוב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ
עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ ֱאדֹום ּבֶ ֱאדֹום. ּבֶ ְַוִיְמלֹוך ּבֶ ֲּאָתר ְדָכל ִדיִנין . ּ הוא)א יקירא''ס(ָרָזא ֲחָדא , ּ ּ

ן ּמָ ְלָיין, ִּמְתַקְטִרין ּתַ ן, ְוּתַ ּמָ   .ִמּתַ
עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ ְזַרת ִדיָנא, ּבֶ אָנא הוא ּגִ ּּתָ יִפין, ּ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ְּבִגיֵניה ִמְתַקְטָרן ֶאֶלף ִּד, ּתַ ּ

ם ִעירֹו ִדְנָהָבה)בראשית לו(. ַּאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה לֹוַמר ִדין . ַּמאי ִדְנָהָבה. ּ ְוׁשֵ ּּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָהָבה נֹות ַהב ַהב)משלי כ(, ּכְ י ּבָ ּתֵ   .ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ

  ב''ה ע'' קלדף
יָון ְדָסִליק ְלִאְתַיּשְׁ יה ָלא ָקִאים, ָבאּּכֵ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין , ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּּבֵ ּ

ן. ַמאי ַטֲעָמא. ִּאְתֲחָרבו ּקַ ום ְדָאָדם ָלא ִאְתּתָ ִּמּשׁ ִדיוְקֵניה. ּ ְּדִתּקוָנא ְדָאָדם ּבְ ּ ּ ּ ִליל , ּ ּכָ
יה) ב''ה ע''דף קל(ְוָיִכיל , ּּכָֹלא ָבא ּבֵ ּּכָֹלא ְלִאְתַיּשְׁ ּ.  

ּן ְדִתּקוָנא ָדא ְדָאָדםּוְבִגי ּ ּ ַכח, ּ ּתְ ָבא. ָלא ִאׁשְ ָּלא ָיִכילו ְלֵמיָקם וְלִאְתַיּשְׁ ּ ,
ָטלו ִליָלן. ְּוִאְתּבְ ָאָדם ִאְתּכְ ְלהו ּבְ ך ְוָהא ּכֻ ָטלו ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּוִאְתּבְ ּ ּּ ָטלו . ְּ ֶּאָלא ִאְתּבְ ּ

ּקוָנא ָלקו ֵמַההוא ּתִ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּקו, ּ ַּעד ְדֵייֵתי ּתִ ְוַכד ָאָתא ַהאי . ּ ְדָאָדם)א דיוקנא''נ(ָנא ּ
ִּדיוְקָנא ָלפו , ּּ ְלהו)א אתכללו''ס(ִּאְתּגֵ ּ ּכֻ ְּוִאְתֲחָזרו ְלִקיוָמא ַאֲחָרא, ּ ּּ ָסמו. ּ הֹון ִאְתּבְ א ''ס(, ִּמּנְ

ָלל)מנהון אתבסמו ולא אתבסמו ָסמו ּכְ הֹון ָלא ִאְתּבְ ּ וִמּנְ ּ.  
ִתיב ַו יָמא ְוָהא ּכְ ָטלו ְלַגְמֵרי. ַּוָיָמת, ָּיָמתְוִאי ּתֵ ְּדִאְתּבְ ל ַמאן , ָלאו ָהִכי. ּ ֶּאָלא ּכָ

יה א ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ְּדָנִחית ִמַדְרּגָ ּ ּ יה ִמיָתה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּקאֵרי ּבֵ ּ ַוָיָמת )שמות ב(, ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

יה, ְֶמֶלך ִמְצַרִים א ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ָקם ּבֵ ְּדָנַחת ִמַדְרּגָ ּ ּ ַקן ָאָדםְו. ּ ִּאְתְקרון , ֵּכיָון ְדִאְתּתָ
ָמָהן ַאֲחָרִנין ׁשְ יה, ּבִ ִקיוָמא ּבֵ ָסמו ּבְ ְּוִאְתּבְ ּ ְייהו, ּּ דוְכּתַ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ.  

ָמָהן ַאֲחָרִנין ִמן ַקְדָמִאין ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְתְקרון ּבִ ּ יה, ּ יב ּבֵ ר ַההוא ִדְכּתִ ּּבַ ּ  )בראשית לו(, ּ
ּתֹו ְמֵה ם ִאׁשְ ת ֵמי ָזָהבְוׁשֵ ת ַמְטֵרד ּבַ ָטלו . ַמאי ַטְעָמא. יַטְבֵאל ּבַ ום ְדָהֵני ָלא ִאְתּבְ ִּמּשׁ ּ ּ
ַאר ַאֲחָרִנין ׁשְ א. ּכִ ום ְדֲהָוה ְדַכר ְונוְקּבָ ִּמּשׁ ּ ּ ָמָרא. ּ ַהאי ּתְ ְּדָלא ַסְלָקא ֶאָלא ְדַכר , ּכְ ּּ ּ

א ָכחו ְדַכר. ְּונוְקּבָ ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ ך ַהׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ אְּ ַאֲחָרִנין, ּ ְונוְקּבָ הו ִמיָתה ּכְ ִתיב ּבְ , ָּלא ּכְ
בו. ְּוִאְתְקָיימו ַקן ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ֲּאָבל ָלא ִאְתָיׁשָ ַּעד ְדִאְתּתְ ּ ּ ַקן ִדיוְקָנא , ּּ ְּוֵכיָון ְדִאְתּתְ ּ ּּ

ִקיוָמא ַאֲחָרא, ְּדָאָדם ִּאְתֲחָזרו ְוִאְתְקָיימו ּבְ ּ   .ְּוִאְתְייָשבו, ּּ
אָנא א ִחָווָרא, ּתָ ְרעוָתא ְדֵריׁשָ ד ָסִליק ּבִ ּּכַ ּ ד ְיָקָרא ִליָקֵריה, ּ ין , ְּלֶמְעּבַ ין ְוַזּמִ ּקִ ּתַ

ְּוַאִפיק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ּ ּ ר , ַחד ִניצֹוָצא, ּ יה ִאְתּתֹוּקַ ב ּבֵ  ְוָסִליק )א אתתקן''ס(ָּנׁשַ
ְבִעין ִעיָב)רעותיה( ט ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ אִרי ָנִפיק ֲאִויָרא , ְוִניצֹוָצא ָקִאים. רּ ְוִאְתָפּשַׁ ְוׁשָ

ָלא ְלּגְ ַּדְכָיא וִמְתּגַ ן, ּ ּקַ יה ִאְתּתָ ב ּבֵ יָפא. ָּנׁשַ ּקִ א ּתַ ט , ְּוָנִפיק ַחד ּגוְלַגְלּתָ ְּוִאְתָפּשַׁ
ע ִסְטִרין   .ְלַאְרּבַ

ּוְבַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא ִאיב ִניצֹוָצא ְוִאְתֲאָחד, ּ ּתְ יה)א ואתכליל''ס(ְוָכִליל , ִאׁשְ יה . ּ ּבֵ ּּבֵ
ך ְַסְלָקא ַדְעּתָ ּ יה. ּ ֶּאָלא ִאְתָטַמר ּבֵ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִסְטרֹוי, ּ ט ּבְ א ִאְתָפׁשַ ְלּתָ ַּהאי ּגוְלּגַ ְוַהאי , ּ

יק יֹוִמין ֲּאִויָרא הוא ָטִמיר ִדְטִמיִרין ְדַעּתִ ּ רוָחא ְדָגִניז, ּ ּּבְ ּ.  
טו  א ִאְתָפׁשָ ְלּתָ ַהאי ּגוְלּגַ ּּבְ ַטר ַחדּּ א ִמּסְ ַטר ַחד, ֶאּשָׁ ַּוֲאִויָרא ַדְכָיא . ַוֲאִויָרא ִמּסְ

א ַדְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ָּקִאים ָעֵליה ֵמַהאי ְסָטר א ָהָכא. ְּוֶאּשָׁ ֶּאָלא ָלאו . ַמאי ֶאּשָׁ
א ֲּאָבל ּבוִציָנא ָדא , ּהוא ֶאּשָׁ ֲאִויָרא ַדְכָיא)א ניצוצא''נ(ּ ִליל ּבַ ּ ְדִאְתּכְ ִהיר ְלָמאָתן ָנ, ּ

ְבִעין ָעְלִמין ַכח, ְוׁשִ ּתְ ְטרֹוי ִאׁשְ ּוְבִגין ָדא, ְוִדיָנא ִמּסִ א, ּ ִאְתְקֵרי , ַּהאי ּגוְלַגְלּתָ
יָפא ּקִ א ּתַ ְלּתָ   .ּּגוְלּגַ
א ָדא ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ָעה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּ ׁשְ . ְּדַנְטִלין ֲעלֹוי ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ַיְתִבין ּתִ

ַה אּבְ ְלּתָ א ִחיָווָרא, ּאי ּגוְלּגַ ָּנִטיף ַטָלא ֵמֵריׁשָ ִדיר, ּ ְּדִאְתְמֵלי ִמֵניה ּתָ ּוֵמַהאי ַטָלא . ּּ ּ
יה ְזִמיִנין ֵמיַתָייא ְלַאֲחָיָאה ְּדַאְנַער ֵמֵריׁשֵ ּ ּ ּ.  

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ִליל ּבִ ְּוהוא ַטָלא ְדִאְתּכְ א ִחיָוָרא, ּּ ְטָרא ְדֵריׁשָ ִּמּסִ א ''ס(ַּגִוויה ִּחיָוור ּבְ, ּ

ְלהו ִחיָווֵרי . )בגיניה ְּדָכִליל ּכֻ ּ א ִדְזֵעיר ַאִפין)וכלהו חיוורי(ּּ ַהאי ֵריׁשָ ָבן ּבְ ד ִאְתַייּשְׁ ּ ֲאָבל ּכַ ּ ,
יה סוָמָקא ִּאְתֲחֵזי ּבֵ דֹוְלָחא ְדִאיהו ִחיָוור. ּ ַהאי ּבְ ּּכְ ּ ַגְווָנא , ּ ְווָנא סוָמָקא ּבְ ְּוִאְתַחְזָייא ּגַ

  .ִּחיָווָרא
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה )דניאל יב(, ּ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּּ ּּ

ִגין ְדִאְתֲחִזיאו ְלַההוא ִחיָווָרא, ְּלַחֵיי עֹוָלם. ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ּּבְ ּ ּ ְּדָאֵתי ִמְסַטר , ּ
יק יֹוִמין ִגין ְדִאְתֲחִזיאו ְלַההוא , ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם. ִּפיןֲּאִריָכא ְדַאְנ, ְּדַעּתִ ּּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

ּסוָמָקא ִדְזֵעיר ַאִפין ּ ַההוא ַטָלא. ּ ִליל ּבְ ְּוֹכָלא ּכָ י ַטל )ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ  ּכִ
ָאֹורֹות ַטֶלך ֵרין: אֹורֹות. ּ ְּוַההוא ַטָלא ְדָנִטיף. ּתְ ל יֹוָמא , ּּ ְּלַחְקָלא ְדַתפוִחיםָנִטיף ּכָ ּּ .

ְגָווֵני ִחיָווָרא ְוסוָמָקא ּּכְ ּ.  
ָווֵני ְתֵרי ּגְ א ַאְנִהיר ּבִ ְלּתָ ּוֵמַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא. ְּלַהאי ְסָטר וְלָהאי ְסָטר, ַּהאי ּגוְלּגַ ּ ,

א ְלַאְנפֹוי ק ְלּתָ ט ְמגוְלּגַ ִּאְתָפׁשָ ך ִאְתְקֵרי . נ ִרּבֹוא ָעְלִמין''ּּ ְוְבִגין ּכַ . ְּזֵעיר ַאִפיןּ
ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְוְבׁשַ ּ ַההוא ִזְמָנא, ּ טו ַאְנפֹוי ַוֲאִריִכין ּבְ ִּאְתְפׁשָ ּּ ַאְנפֹוי , ּ ח ּבְ ּגַ ִגין ְדַאׁשְ ּּבְ ּ

יִקין יֵקי ְדַעּתִ ְּדַעּתִ   .ְוָחֵייס ְלָעְלָמא, ּ

  א''ו ע'' קלדף
א ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ אְּלָכל ִאיּנון , ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ּ ּתָ ְּוָיֲהֵבי ֲאָגר אֹוָראוָתא . ִּדְלּתַ

יק יֹוִמין ָנא. ְלַעּתִ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ְרִביָטא) א''ו ע''דף קל(, ּּכַ חֹות ׁשַ שמות (. ְּוָלֳקֵביל ָדא. ּתְ

א)לח ַקע ַלגוְלּגֶֹלת ְלַתּתָ ָנא, ּ ּבֶ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ַקע ֲאָגר אֹוָראוָתא. ּּכַ , ְּוַהאי ּבֶ
ּתְ יק יֹוִמיןִאׁשְ יה ְלַעּתִ   .ַּכח ִמּנֵ

א ְלּתָ ַחָלֵליה ְדגוְלּגַ ּּבַ ּ ּ ָכחו'  ג)א בגולגלתא דא''ס(, ּ ּתְ ַּחָלִלין ִאׁשְ הו, ּ ְרָייא מֹוָחא ּבְ ְּדׁשַ ּ ,
ּוְקרוָמא ָדִקיק ַחְפָייא ָעַלְייהו ּ ּ יק יֹוִמין. ּּ ַעּתִ א ְסִתיָמא ּכְ יׁשָ ּוְבִגין . ֲּאָבל ָלא ְקרוָמא ְקׁשִ

ט ְוָנִהיר , ָּדא ִביִלין)א ונפיק''ס(ַּהאי מֹוָחא ִאְתְפׁשָ ּ ִלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
  . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(

ְרָייא, ְוָתאָנא א מֹוָחא ׁשַ ְלּתָ ְתַלת ַחָלִלין ְדגוְלּגַ ּּבִ ַקע . ּ  )א ומתפשט''ס(ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתּבְ
ַהאי ַחָלָלא,  ִסְטִרין'ַּחד ַמּבוָעא ְלד ְרָייא ּבְ ְּוָנִפיק ֵמַההוא מֹוָחא ְדׁשַ ּ ָלִתין וְתֵרין , ּ ּּתְ

ִביִלין רוִחין ְדָחְכְמָתא ּׁשְ ּ.  
ְנָייָנא ט ַחד ַמּבוָעא ַאֲחָרא, ֵמַחָלָלא ּתִ ַקע וִמְתָפׁשַ ִּמְתּבְ ּוִמְתַפְתִחין ן. ּּ ְרִעין' ּ . ּתַ

ְרִעין' ֵּמִאֵלין ן ִנין ְדיֹוְבָלא' ן. ּיֹוִמין ְדאֹוַרְייָתא' ןִאְתַאֲחָדן , ּתַ ין , ֶּאֶלף ָדִרין' ן. ּׁשְ ְּדַזּמִ
ִריך הוא ְלָאָתָבא רוֵחיה ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה, ְּ ְרָייא ּבֵ ּוְלׁשַ ּ.  

ִליָתָאה ְרָייא , ָּנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ֵמַחָלָלא ּתְ א ׁשַ ְּדַדְעּתָ
הו, ּהוָעַלְיי ֵרי ֲחָלֵליה . ְּוָדֵרי ּבְ ין ַהאי ַחָלָלא וֵבין ַהאי )א מדוריה''ס(ְּוַהאי ַחָלָלא ׁשָ ּ ּבֵ ּ

ֵרין ִסְטִרין, ַּחָלָלא ל ִאיּנון ִאָדִרין. ְּוִאְתַמְלָיין ִמּתְ ּּכָ  )משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְלאו ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ָכל ּגוָפאִּמְתַפּשְׁ' ְּוִאֵלין ג. ּ . ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ִּטין ּבְ

ל ִסְטרֹוי הו ּגוָפא ִמּכָ ל ּגוָפא ְוָאִחיד ּבְ ּוְבִאיּנון ָאִחיד ּכָ ּ ּ ּ ָטן . ּ ּוְבָכל ּגוָפא ִאְתַפּשְׁ ּ ּ
ָחן ּכְ ּתַ   .ְוִאׁשְ
אָנא א, ּתָ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹו, ּ ְעֵרי ּתַ ָבן קֹוֵצי ְדׂשַ ּא ִרּבְ

ָדא, ּאוָכָמן ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ָדא, ּ ּוִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ָנא ְלִניִמין ְדָכל קֹוָצא . ּ ּבָ ְּוֵלית חוׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

יה ַדְכָיין וְמַסֲאָבן, ְוקֹוָצא ַּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ אן ִאְתַאֲחָדן ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא. ּ ַדְכָיא , ּוִמּכָ ּבְ
ְמָסֲא ָכל ִאיּנון ִסְטִרין ְדִאיּנון ַדְכָיין. ָבאּבִ ּּבְ ּ ּ ְּבָכל ִאיּנון ִסְטִרין ְדִאיּנון ִמְסָאָבן, ּ ּ ּ.  

ִכין ְוַתִקיִפין ּבְ ִעיִעין. ַיְתִבין קֹוֵצי ִמְסּתַ הֹון ׁשְ יִפין, ִמּנְ ּקִ ּוְבָכל קֹוָצא . ּוִמְנהֹון ּתַ
ִלין, ְוקֹוָצא ִלין ַעל ּתִ יףִמ. ַיְתִבין ִניִמין ּתִ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ ְלָיין ּכְ ָמאֵרי ַנַצח , ְתַלֲהָטן ְוּתַ
יָפא . ְקָרִבין ּקִ ִפיָרא ּתַ ִתּקוָנא ׁשַ ִתּקוָנא ָיֶאה ּבְ ּּבְ ּ ֲהָדא . ַרְבְרִבין ְוַתִקיִפין. )בחור כארזים(ּ

ֲאָרִזים)שיר השירים ה(, ּהוא ִדְכִתיב חור ּכָ   .ּ ּבָ
ְעֵרי ִנין קֹוִצין ְדׂשַ ּקְ ִליןְוּתַ, ִּמְתּתַ ִלין ַעל ּתִ ַעל , ֵמַהאי ִסְטָרא ְלַהאי ִסְטָרא, ְלָיין ּתִ

א ִלים)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּגוְלּגְֹלּתָ ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ֵלי . ּ ְוָתאָנא ַיְתִבין ּתִ
ִלין יִאין, ּּתִ ּבוִעין ַסּגִ יִכין ִמּמַ ום ִדְמׁשִ ִּמּשׁ ּ ּבוָעא ַחָלָלא ַחד ִמ. ִּדְתַלת ַרֲהֵטי מֹוָחא, ּ ּּמַ ּ

א ְלּתָ ְּדגוְלּגַ יכוָתא, ּ ְמׁשִ ְעֵרי ּבִ ָכן ׂשַ ִלין, ִּאְתַמּשְׁ ה ַמּבוִעין, ּוִמְתָעְבִדין ּתִ ּמָ ְלָיין ִמּכַ ְּדּתַ ּ ,
ָכן ֵמַהאי ַחָלָלא ְּדִאְתַמּשְׁ ְנָייָנא. ּ ין ַמּבוִעין, ֵמַחָלָלא ּתִ ְעֵרי , ַּנְפֵקי ַחְמׁשִ ָכן ׂשַ ְוִאְתַמּשְׁ

יכוָתאֵמ ְמׁשִ ִּאיּנון ַמּבוִעין ּבִ ּ ִלין, ּ קֹוִצין ַאֲחָרִנין, ְוִאְתָעְבִדין ּתִ ְּדַתְלָיין וִמְתָעְרִבין ּבְ ּ .
ִליָתָאה ְעֵרי , ָּנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ֵמַחָלָלא ּתְ ָכן ׂשַ ְוִאְתַמּשְׁ
ְלהו יכוָתא ִמּכֻ ְמׁשִ ּּבִ ך ִאיּנון קֹוִצין)ל תלין ומתערבין בקוצין אחרניןומתעבדין תלין ע(. ּּ ּ וְבִגין ּכָ ְּ ,

ִלין ִלין ַעל ּתִ ּּתִ ּ.  
ָכן ִמג יָכן ְדִאְתַמּשְׁ ְּוֻכְלהו ְמׁשִ ּ א' ּ ְלּתָ ַּחָלִלין ְדמֹוָחא ְדגוְלּגַ ּ ְּוָכל ִאיּנון ִניִמין ְוָכל . ּ

ְלָיין ְוַחְפָיין ְלִסְטָרא ְדאוְדִני ִּאיּנון קֹוֵצי ּתַ ּ ִתיב. ןּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ַהֵטה ֱאֹלַהי )דניאל ט(, ּ
ָמע ָּאְזְנך וׁשְ ִלין. ָ ְלָיין , ּוְבַהאי ּתִ ָמאָלא)א ובהאי תליין''נ(ּתַ , ְנהֹוָרא ַוֲחׁשֹוָכא, ּ ְיִמיָנא וׂשְ
ַהאי. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ֵלי ּבְ ָמאָלא ּתָ יָקא, ְּוָכל ְיִמיָנא וׂשְ ַעּתִ   .ְוָלא ּבְ
ַפְלגוָתא ְעֵריּּבְ יק , ִּאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא ָדִקיק, ּ ְדׂשַ ְּדִמְתַאֲחָדא ֵמַההוא ָאְרָחא ְדַעּתִ ּ ּ

ּוֵמַההוא ָאְרָחא. יֹוִמין ית ְמָאה וְתֵליָסר ָאְרִחין, ּ ן ׁשִ ִּאְתָפְרׁשָ ָאְרִחין , ּ ְּדִאְתַפְלגון ּבְ ּּ
ְּדִפקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ּ יב. ּ ל ָאְרחֹו)תהלים כה(, ִּדְכּתִ ת ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלנֹוְצֵרי ְבִריתֹו  ּכָ

  .ְוֵעדֹוָתיו
ָנא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ּתָ ְלָיין , ִּמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, ּבְ ְּדּתַ

יִפין ּקִ ִעיִעין ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא. ְּבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמִאיּנון ּתַ ּוֵמִאיּנון ׁשְ ּ אריהון א מ''ס(, ּ

ָמאָלא)דרחימותא ואיהו מתקלא בינייהו ך ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ ִגין ּכָ   .ְ ּבְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

 ] בשנה274יום [סדר הלימוד ליום ח תמוז 
  ב''ו ע'' קלדף

א ְלּתָ ִּמְצָחא ְדגוְלּגַ חוָתא. ּ ּגָ חוָתא ְדַאׁשְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ְלָייא. ּ ר ַההוא ִזְמָנא, ְוָלא ִמְתּגַ , ּּבַ
ָדאִּדְצִריִכין ַח ָּייַבָיא ְלִאְתַפּקְ ּ עֹוָבֵדיהֹון, ּ ּוְלַעְייָנא ּבְ ְלָייא ַהאי , ְוָתאָנא. ּ ד ִאְתּגַ ּכַ

ל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ִמְצָחא ֲערו ּכָ ִּאּתְ ִדיָנא ִאְתְמַסר, ּ ר ) ב''ו ע''דף קל(. ְוָכל ָעְלָמא ּבְ ּבַ
ֲעָתא ָרֵאל ְל, ַהִהיא ׁשַ ד ְסִליקו ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ּּכַ יק יֹוִמיןּ י ַעּתִ ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל , ַקּמֵ

נֹוי ֵלי ִמְצָחא ְדַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּבְ ּּגַ ּ ַהאי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּוָנִהיר ּבְ ִכיך ִדיָנא, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ְ.  
ַהאי ִמְצָחא ֲעָרא)ב''ז ע''פקודי רל(ָנִפיק ַחד , ּבְ יה ִמּמֹוָחא ְדַאִפיק ,  ׂשַ ט ּבֵ ְּדִמְתְפׁשָ ּּ ּ ּ
ְרִעין ין ּתַ ט. ַחְמׁשִ חוָתא, ְּוַכד ִאְתְפׁשָ ּגָ ִּאְתֲעִביד ִמְצָחא ְדַאׁשְ ְּלִאיּנון , ְּלַחָייֵבי ָעְלָמא, ּ

עֹוָבֵדיהֹון ֵפי ּבְ ּסְ ה זֹוָנה ָהָיה ָלך )ירמיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָלא ִמְתּכַ ְ וֵמַצח ִאּשָׁ ּ
ֵלם   .ֵמַאְנּתְ ִהּכָ

ֲעָרא ָלא, ְוַתְנָיא ַהאי ֲאָתר ְדִמְצָחאׂשַ יִפין , ּ ָקִאים ּבְ ְלָייא ְלִאיּנון ְדַחּצִ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ
חֹוַבְייהו ָעא ִעם ַצִדיַקָייא. ּּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ֲעָתא ְדִמּתְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ְנִהיִרין , ְּ

יק יֹוִמין ַּאְנפֹוִהי ְדַעּתִ ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאִפי, ּ ּּבְ ְלָיא ִמְצֵחיה, ןּּ ּוִמְתּגַ , ְוָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ּ
ֵלי. ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון ֲעָתא ְדִדיָנא ּתָ ֲעָתא ְוׁשַ ְּוַהאי ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַאִפין , ְּוָכל ׁשַ ּ

ְלָייא יִקין, ִאְתּגַ יָקא ְדַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ְדַעּתִ ִּאְתּגַ ִכיך ִדיָנא, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ   .א ִאְתָעִבידְוָל, ְ
אָנא ָמאָתן ֶאֶלף סוָמֵקי ְדסוָמֵקי, ַהאי ִמְצָחא, ּתָ ט ּבְ ִּאְתָפׁשָ ּ ּ יה, ּ ְּדִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּ ,

יה ּוְכִליָלן ּבֵ ְלָייא ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַאִפין. ּ ְּוַכד ִאְתּגַ א, ּ ִּאית ְרׁשוָתא ְלֻכְלהו ְלַחָרּבָ ְוַכד . ּּ
ְלָייא ִמְצָחא ְדַרֲעָוא ְד ִּאְתּגַ ְכִכין, ְּדָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ַרֲעִויןּ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ֵדין ּכֻ ּּכְ , ט''קכ(. ּ

  )ג''רל
ַהאי ִמְצָחא, ְוַתְנָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ י ִדיִנין ִמׁשְ ּתֵ ע ּבָ ִרין ְוַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ֶנַצח , ֶּעׂשְ ּ א ''ס(ּ

ְּוִאית ֶנַצח ְדִאיּנון ְנָצִחים. א ֶמַצחּהו, ּ ְרצוִפין)דאפין(ּוְבַאְתָוון . )מצחא וכל חד אקרי נצח ּ .
ְּוַהְיינו ִדְתָנן ֶנַצח ְנָצִחים ִמְצָחא. ּ גוָפא, ְּוִאיּנון ּבְ הֹון ּבְ ָטן ִמּנְ ּוִמְתַפּשְׁ ַאְתִרין ְיִדיָען, ּּ   .ּבְ

ְנָיא יב, ּתַ ֵחם )שמואל א טו(, ַּמאי ִדְכּתִ ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ י ֹלא  ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ ּכִ
ֵחם גוָפא, ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא. ָּאָדם הוא ְלִהּנָ ט ּבְ ל ַההוא ֶנַצח ְדִאְתְפׁשַ ּּכָ ּ ִזְמִנין , ּּ

ְּוָתב וִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד ִדיָנא, ְּדָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן ְייִבין, ּ . ַמאי ַטְעָמא. ִאי ּתַ
א ְדִאְקֵרי ָאָד דוְכּתָ ום ְדָקֵאי ּבְ ִּמּשׁ ּ ּ ֲאָתר ְדִאְתְקֵרי . ְוָיִכיל ְלִאְתָחְרָטא, םּ ֲּאָבל ִאי ּבְ

ְלָייא ַהאי ֶנַצח)בהאי מצחא(, ֹראׁש ָּלאו הוא ִעיָדן ַוֲאָתר ְלִאְתָחְרָטא,  ִאְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ ַמאי . ּ
ום ְדָלא ֲהָוה ֵמֲאָתר ְדִאְקֵרי ָאָדם. ַטְעָמא ִּמּשׁ ּ ֵלי ַפְרצוָפא ְוח, ּ ְּדָהא ָלא ִאְתּגְ , ֹוָטָמאּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ְלחֹודֹוי ַכח ַפְרצוָפא. ֶּאָלא ִמְצָחא ּבִ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדָלא ִאׁשְ ּ ך ֹלא . ָלא ִאְקֵרי ָאָדם, ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּקוֵני ּגוָפא ַאר ּתִ ֶנַצח ְדִבׁשְ ֵחם ּכְ ָּאָדם הוא ְלִהּנָ ּ ּ ּ.  

א ָאר ַעְייִנין, ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ְנָיין ִמּשְׁ ּתַ ִרקוָתא ִדְבּגַ, ִמׁשְ ּׂשְ אּ , ְּדַעל ִריֵסי ַעְייִנין, ְבּתָ
ֲחָלן  ֻמָתא)דכל עיינין מכחלן(ְמּכַ אוּכָ ְעֵרי, ּ ּבְ ִלין ְדׂשַ ִלין ַעל ּתִ ְלָיין ּתִ ּּתַ ּ ּקוָנא ְדַעל , ּ ְּוִאיּנון ּתִ ּ ּ
א ְדִמְצָחא, ַעְייִנין ֵריׁשָ ּגָ, ּּבְ ַבע ְמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַאׁשְ ְרַווְייהו ׁשֶ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּתַ ּ . ּחוָתאּ

  )דעל תריסי דעיינין(
ְכסוָתא ְדַעְייִנין ּּבִ ע ְמָאה ִרּבֹוא, ּ ְגִביִנין ְדִאיְנהו , ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְּדִמְתַאֲחָדן ּבִ ּ ּ

סוָתא יק יֹוִמין ָעַלְייהו. ּּכְ ָגחוָתא ְדֵעיָנא ְדַעּתִ ְּוַאׁשְ ּ ּ סוָתא. ּ ֲעָתא ְדַסְלִקין ִאיּנון ּכְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּּ ,
ָנֵתיהִאְתֲח ַער ִמּשְׁ ַמאן ְדִאּתְ ֵּזי ּכְ ָחן ֵעינֹוי, ּ ְוִאְתָסָחן , ְּוָחָמאן ְלֵעיָנא ְפִקיָחא, ְּוִאְתַפּקְ

ַחד ִחָווָרא ְדֵעיָנא ָטָבא ּּבְ ָחָלב)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַמאי .  רֹוֲחצֹות ּבֶ
ָחָלב ִחָווָרא ִדְלֵעיָלא ַקְדָמָאה . ּבֶ ּּבְ ּ ַכח . )ורא קדמאה דעינא טבאא בחו''נ(ּ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ

חוָתא ְדַרֲחֵמי ּגָ ַּאׁשְ   )ויתסחון בההוא חוורא, א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח עינוי''ס(. ּ
ְּוַעל ָדא ַצֵלי ָדִוד ן ְיָי ָהִקיָצה)תהלים מד(, ּּ יׁשָ ה ּתִ ּחון ְוִיְתָס, ְּדִיְפַקח ֵעינֹוי. ּ עוָרה ָלּמָ

ַההוא ִחָווָרא ּּבְ ְּוָכל ִזיְמָנא ְדֵעינֹוי ָלאו ִמְתַפְקָחן. ּ ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ּ ְפָיין ְלהו , ּּכָ ּּכַ
ָרֵאל ְלִטין ָעַלְייהו, ְלִיׂשְ ין ׁשַ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדִיְפַקח ֵעינֹוי. ּ ֵעיָנא ָטָבא, ּ , ִיְתָסָחן ּבְ

ָרֵאל ַחר ְוִא. ְוַרֲחֵמי ַעל ִיׂשְ ין,  ֵעיָנא)א ואתזהר''ס(ְסּתְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ֲהָדא . ְּוָעִביד נוְקִמין ּבִ
ַהִהיא ִחָווָרא: ָהִעיָרה.  ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה)תהלים לה(, ּהוא ִדְכִתיב : ָהִקיָצה. ְּלִאְתָסָחָאה ּבְ

ד נוְקִמין ְלִאיּנון ְדַכְפָיין לֹון ְּלֶמְעּבַ ּ ּ.  
ד ִאְתַפְקָחן ָהֵני יֹוִניםִא, ֵּעינֹוי ּכַ ִפיִרין ּכְ ְּתָחזון ׁשַ סוָמק ְואוָכם ְוָירֹוק, ּ ּּבְ ִּחָוור ָלא , ּ

ֵלי ֵעיָנא ָטָבא, ִאְתּגְ ל ּבְ ּכַ ִזְמָנא ְדִאְסּתָ ֶּאָלא ּבְ ְווִנין, ּ ל ִאיּנון ּגַ ָחאן ּכָ ּוִמְסּתְ ַההוא , ּ ּּבְ
  .ִּחָוור

  א''ז ע'' קלדף
ְלָיין ְווִנין ְדִמְתּגַ ֵּמִאיּנון ּגַ ּ חוָתא,ּ ּגָ ְבָעה ַעְייִנין ְדַאׁשְ ּ ָנְפִקין ׁשִ ְּדַנְפֵקי ֵמאוָכָמא . ּ דף (ּ

ְבָעה ֵעיָנִים)זכריה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדֵעיָנא) א''ז ע''קל ַמאן ֶאֶבן .  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ
ּאוָכֻמָתא ְדֵעיָנא. ַאַחת ּ.  

ְבָעה ְרִהיִטין, ִּמּסוָמָקא ָמאָלא)א דסחרן''נ( ְּדַסְמִכין, ָנְפִקין ׁשִ ּוִמְתַלֲהִטין ,  ִלְסַטר ׂשְ
א ְדִלְסַטר ָצפֹון ֶאּשָׁ ָעְלָמא, ּּבְ ָטא ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַפּשְׁ ְּלַגָלָאה ָאְרִחין ְדַחָייַבָיא ֲהָדא , ּ ּ ּ

ְבָעה )זכריה ד(, ּהוא ִדְכִתיב ָכל ָה)ט''ויחי רמ( ׁשִ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ   .ָאֶרץּ ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ
ְבָעה ְטִהיִרין , ִמירֹוָקא ּ ְדִקְטָרא ְדִלְסַטר )א נהירין''ס(ָנְפִקין ׁשִ  )א רהיטין דסחראן לסטר''נ(ּ

ָעְלָמא, ָּדרֹוָמא ָטא ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַפּשְׁ א, ּ ְּלַגָלָאה ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ין ַטב , ּ ּבֵ
יׁש ין ּבִ יב, ּבֵ י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש ְוגֹו)איוב לד(, ִּדְכּתִ   .'ּ ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ִחָווָרא ָחאן ּבְ ָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְּוַכד ִאְסּתְ ּגָ ְלהו ְלַאׁשְ ִחין ּכֻ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ְלאֹוָטָבא , ּ
ִגיֵנהֹון חוָתא ְדַההוא ִחָווָרא. ָעְלָמא ּבְ ּגָ ְּוָכל ַאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ח . ֲהִוי ְלַטב ַעל ִיׂשְ ּגַ ְוַאׁשְ

סו ָּמָקא ְלַמאן ְדָעאִקין ְלהוּּבְ ְלאֹוָטָבא : ָרֹאה.  ָרֹאה ָרִאיִתי)שמות ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ִתיב, ִּמְדָעִקין לֹון, ְלַנְקָמא לֹון: ָרִאיִתי. לֹון ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ן )תהלים מד(, ּ ה ִתיׁשַ ּ עוָרה ָלּמָ

ְזַנח ָלֶנַצח חוָתא, הְוָהִקיָצ, ּעוָרה. ְיָי ָהִקיָצה ַאל ּתִ ּגָ ֵרי ַאׁשְ ֵרי ְפִקיִחין. ּּתְ ֵרי ָטָבן. ּּתְ . ּתְ
  .ַּרֲחֵמי ְונוְקִמין

ְווָנא ַקְדָמָאה ל סוָמִקין, ּגַ ִליל ְוָסִתים ּכָ גֹו סוָמָקא ּכָ ּסוָמָקא ּבְ ּ ֵמיה ָלא , ּ ִּמּקָ
ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא סוָמָקא. ִּאְתָחזון ּ ּ ַּאְסַחר ַחד חוָטא אוָכָמא, ּ   .ּ ֵליהְוָאִקיף, ּ

ְנָייָנא ְווָנא ּתִ הֹוָמא. ּאוָכָמא, ּגַ ַאְבָנא ַחד ְדָנִפיק ִמּתְ ִנים, ּּכְ א , ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ׁשָ ַיּמָ ּבְ
א א, ְוַכד ָנִפיק ַהאי ַאְבָנא. ַרּבָ ְקָפא ַעל ַיּמָ א ְוּתֻ ׁשָ א. ָאֵתי ִרּגְ ְּוָקֵליה ְדַיּמָ לֹוִהי , ּ ְּוַגְלּגַ

ְמעו ְל, ַאְזִלין ּתַ אְּוִאׁשְ הֹוָמא. ְּדִאְקֵרי ִלְוָיָתן, ּנוָנא ַרּבָ ְוַהאי ַאְבָנא . ְוָנִפיק ִמּתְ
א תוְקָפא ְדַיּמָ ָלא ּבְ ְלּגְ ִּמְתּגַ ְּדָכל אוָכִמין ְסִתיִמין ָקֵמיה, ְּוִהיא אוָכָמא. ְוָנִפיק ְלַבר, ּ ּ ּ .

ּ ְוַכך ִהיא אוָכמוָתא ְדֵעיָנא )א והא אוקמוה דכל אורחין סתימין קמה''ס( ּ ּ ְּדָכִליל ְוָסִתים , ּאוָכָמאְ
ַאר אוָכִמין ל ׁשְ ְּוסוֲחָרֵניה ְדַההוא אוָכָמא. ּּכָ ּ ּ ּ ַּאְסַחר ַחד חוָטא סוָמָקא, ּ  )א לסטר חד''ס(, ּ

ְּוָאִקיף ְלַההוא אוָכָמא ּ.  
ִליָתָאה ְווָנא ּתְ ל ְירֹוִקין, ְּירֹוָקא ִדירֹוֵקי. ּגַ ּוְבסֹוֲחָרֵניה ְד. ְּדָכִליל ְוָסִתים ּכָ ּ ַּההוא ּ

ֵרין חוִטין, ְירֹוָקא ַּאְסָחרו ּתְ ּחוָטא סוָמָקא ִלְסַטר ַחד. ּ ְּוַחד חוָטא אוָכָמא ִלְסַטר ַחד. ּ ּ .
יִפין ְלַההוא ְירֹוָקא   .ְּוַאּקִ

ַחר  ִחין, ְוִאְסְתָחִרי ֵעיָנא, ּ ִחָווָרא)א אתגלי''נ(ְוַכד ִאְסּתְ ּכְ ּתַ ְווִנין ָלא ִמׁשְ ל ִאיּנון ּגַ , ּּכָ
א ּוִמׁשְ ִעין ְלַתּתָ ּקְ ר ַההוא ִחָווָרא. )סומקא ירוקא אוכמא(ּתַ ָּלא ִאְתֲחֵזי ּבַ יק , ּ ְּדָנִהיר ֵמַעּתִ

א. יֹוִמין ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ יה ּכָ ּוְנִהיִרין ִמּנֵ ּ ּ   .)א הוא''נ(. ּ
ְווָנא ִאְתַחְזָייא ְלחֹודֹוי, ְוֵלית ּגַ ר ַההוא ִחָווָרא ּבִ ּּבַ ך ִאְסּתְ. ּ ְוְבִגין ּכַ ל ָמאֵריהֹון ּ ָּלקו ּכָ

ְּדסוָמָקא ְואוָכָמא ּ ֲחָדא, ּ אֹוִמין ּכַ ְּדִאיּנון ּתְ ִיך )שיר השירים ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּנַ ְ ׁשִ

ָלם ַמְתִאימֹות ּכֻ ָעלו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ צובֹות ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ּּכְ ּ ֵּמַההוא . ַמאי ִמן ָהַרְחָצה. ּ
א ַּאְסחוָתא ְדֵעיָנא ַקִדיׁשָ ּ ָלם ַמְתִאימֹות. ּ ִעָלָאהּ ּכֻ ָדא. ּׁשֶ ָקן ָדא , ִּמְתָעְרָבן ָדא ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ

ָדא צובֹות. ּבְ ֵעֶדר ַהּקְ ִיך ּכְ ּנַ ּוַמה ְדָאַמר ׁשִ ּ ָלם ַמְתִאימֹות, ְּ ּכֻ לֹוַמר. ְּוַאּתְ ַאְמַרת ׁשֶ , ּכְ
ִּחָווָרא ִדְלהֹון ַההוא ִחָווָרא ְדַעְייִנין, ּ ּּכְ ּ ד ַאְסָחן, ּ א ְדֵעיָנא ִעָלָאהּכַ ִחַווְרּתָ ּ ּבְ ּ.  

ְּוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנַדע ַצִדיַקָייא ּ רוָחא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּלֵמחֵזי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ישעיה נד(ּכְ
ַעִין ִיְראו י ַעִין ּבְ ׁשוב ְיָי ִציֹון. ּּכִ ֵּאיָמַתי ּבְ ַעִין ִנְרָאה ַא)במדבר יד(ּוְכִתיב . ּ ר ַעִין ּבְ ה  ֲאׁשֶ ּתָ

ּוְכֵדין ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב, ְיָי ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ְּוִאית ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב ּ ְּוִאית ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלִביׁש. ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ דניאל (, ּּכְ

ּ ְפַקח ֵעיֶניך וְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינו ְוגֹו)ט ּ ָ ָ ֵעיֶניך )ה לגישעי(ּוְכִתיב . ּוְלִביׁש, ְוָדא ָהָכא ְלַטב. 'ּ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב  ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ֲאָנן ֹאֶהל ּבַ ַלם ָנְוה ׁשַ ִּתְרֶאָנה ְירוׁשָ
ָלא ָדא. ּוְלִביׁש ְּדָלא ִאְתָעִביד ָדא ּבְ ּ ּ.  

  ב''ז ע'' קלדף
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ָנא ּבִ ּּתָ ַלם ָנְוה, ּ ַּמהו ֵעיֶניך ִתְרֶאָנה ְירוׁשָ ֲאָנןָּ ַל ם .  ׁשַ ְּוִכי ְירוׁשָ

ֲאָנן הוא ִתיב , ָּנְוה ׁשַ ה)ישעיה א(ְוָהא ּכְ ַכח ֶצֶדק.  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִאׁשְ ָלאו , ּ
ִקיט ֲאָנן הוא, ׁשָ ֲאָנן. ְּוָלאו ׁשַ ַלם ָנְוה ׁשַ ֶּאָלא ֵעיֶניך ִתְרֶאָנה ְירוׁשָ ָ ֲאָנן, ּ , ָנְוה ׁשַ

ַמ יק יֹוִמין ִאּתְ ֲאַנן)דישגח באלין עיינין(, רְלַעּתִ ִקיט ְוׁשַ ּ ְדַההוא ֵעיָנא ׁשָ , ֵּעיָנא ְדַרֲחֵמי. ּ
חוָתא ָדא ּגָ ֵּעיָנא ְדָלא ָנִטיל ֵמַאׁשְ ּ חוָתא ַאֲחָרא, ּ ּגָ ִתיב . ְּלַאׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ , )ב''ו ע''קמ(ּ

ה ָחֵסר יֹו ְרֶאיּנָ ּוַמה ְדָאַמר ְי. ְָוָלא ֵעיֶניך, ד''ֵָעיֶנך ּתִ ַלם ְוָלא ִציֹוןּ ּרוׁשָ , ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּ
ה וְלַרֲחָמא ָעָלה, ְלִדיָנא) ב''ז ע''דף קל(ְּלַאְכְפָייא  ַכח ּבָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  
ִתיב , ְוָתאָנא ָנה'  ֵעיֵני ה)דברים יא(ּכְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ הדא (, ָ

א דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו ''נ( )כחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתריהוא דכתיב צדק ילין בה דבה אשת

 )אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה' עיני ה) דברים יא(כתיב , גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי ותאנא
ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ה ֵעיָנא ַחד ְדַרֲחֵמי, ּ ח ּבָ ּכַ ּתְ ִּיׁשְ יָקא ְדַעּתִ. ּ ֵּעיָנא ְדַעּתִ ּיִקין ֲהָדא הוא ּ

ֵצך)ישעיה נד(, ִדְכִתיב דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ יָון ְדָאַמר ַרֲחִמים. ּ דֹוִלים, ּּכֵ ֶּאָלא . ַּמהו ּגְ
יִקין. ְוִאית ַרֲחֵמי, ִאית ַרֲחֵמי יק ְדַעּתִ ַּרֲחֵמי ְדַעּתִ דֹוִלים, ּ ִּאיּנון ִאְקרון ַרֲחִמים ּגְ ַרֲחֵמי . ּ

ִּדְזֵעיר ַאְנִפ  )דינא ורחמי, משום דאית ביה ימינא ושמאלא: א הוא''מהנ(. ִּאְקרון ַרֲחִמים ְסָתם, יןּ
ֵצך דֹוִלים ֲאַקּבְ ך וְבַרֲחִמים ּגְ ְוְבִגין ּכָ ְּ יק יֹוִמין, ּ   .ְּדַעּתִ

ָהֵני ַעְייִנין אָנא ּבְ ְייהו, ּתָ ְווִנין ִמּנַ ְתֵרין ּגַ סוָמָקא ְואוָכָמא, ּּבִ ּּבְ ֵרין, ּ ָראן ּתְ . ּ ִדְמִעיןׁשָ
ָרֵאל ין ְלַרֲחָמא ַעל ִיׂשְ א ְדקוְדׁשִ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ּ ֵרין ִדְמִעין, ּ ָמא , ָּאִחית ּתְ ּסְ ְלִאְתּבַ

א א ַרּבָ ַיּמָ א. ּבְ א ַרּבָ א ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה. ַמאן ַיּמָ ַּיּמָ ַנֲהָרא . ּ לֹוַמר ְדִיְתְסחון ּבְ ּּכְ א ''ס(ּ

ַמּבוָעא ְדָנִפיק)בחוורא ּ ּבְ אּ ָרֵאל,  ֵמָחְכָמָתא ַרּבָ ּוְמַרֵחם ְלהו ְלִיׂשְ ּ.  
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא. חֹוָטָמא אָנא ּבִ ּּתָ ּחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ מֹוַדע . ּ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ּבְ
ַּפְרצוָפא יב. ּ א ִמָלה ִדְכּתִ ַהאי חֹוָטָמא ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ַאפֹו ְוגֹו)שמואל ב כב(, ּ ן ּבְ . 'ּ ָעָלה ָעׁשָ

ַאפֹו ן ּבְ ָנָנא, ָּעָלה ָעׁשָ ַהאי ּתְ א, ּבְ ָללו ֶאּשָׁ ְּוַגֲחֵלי ְדנוָרא, ִּאְתּכְ א בחוטמא ''ס(ְּדֵלית . ּ

אשתמודע פרצופא תלת שלהובין מתוקדן בנוקבוי מהאי חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי דנורא 

ָל)ולית. עלה עשן באפו) שמואל ב כב(, דכתיב ָנָנא ּבְ א ּתְ ָנָנא, א ֶאּשָׁ ָלא ּתְ א ּבְ ְּוֻכְלהו . ְוָלא ֶאּשָׁ ּ
ִליקו    . ְוָנְפֵקי ֵמחֹוָטמֹוי)א אתדליקו''ס(ִּאְסּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ַלת ִאֵלין, ְוָתאָנא רו ּתְ ד ִאְתַחּבָ ּּכַ ָנָנא, ּ ַהאי ּתְ ְּדָנִפיק ֵמחוָטָמא, ִּדְכִליָלן ּבְ ִאְתָקַמט . ּ
ָנָנא אוָכָמ, חֹוָטָמא יב ְוָנִפיק ּתְ ֵרי . ּא ְוסוָמָקאְּוָנׁשִ ָווֵני)א בתרי''נ(ּוֵבין ּתְ , ְּוָקֵריָנן ֵליה.  ּגְ

ִחית יב. ַּאף ְוֵחיָמה וַמׁשְ ּתִ יָמא ַאף ְוֵחיָמה ּכְ י ִמְפֵני ָהַאף )דברים ט(, ְוִאי ּתֵ י ָיגֹוְרּתִ ּ ּכִ
ָנָנא אוָכָמא ְוסוָמָקא, ְוַהֵחיָמה ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ִחית ְמָנא ָלן, ּ  ִלְפֵני )בראשית יג(, יבִּדְכּתִ. ַמׁשְ

ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה ִחית. ׁשַ ׁשְ ֵחת ַהּמַ נוָרא ָדִליק מֹוְקָדא, ׁשַ ּּבְ ּ.  
בוָראן ִאיּנון, ְוָתאָנא ָּחֵמׁש ּגְ ַהאי ְזֵעיר ַאְנִפין, ּ ע ְמָאה . ּּבְ ָלקו ְלֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְּוִאְסּתְ ּ

בוָראן חֹוָטמ. ּּגְ ָטאן ּבְ ּוִמְתַפׁשְ פוָמא. ֹויּ ְדרֹועֹוי. ּּבְ יִדין. ּבִ ִעין. ּבִ ֶאְצּבְ ִתיב. ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
בורֹות ְיָי)תהלים קו( ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִתיב. ּ בורֹות, ְּגבוֹרת ּכְ ִתיב ָהָכא ּגְ דברי (, ּוְכִתיב ָהָתם, ּּכְ

בוָרה)הימים א כט דוָלה ְוַהּגְ ּ ְלך ְיָי ַהּגְ ּ אָנא. ָ בוָראן , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְלהו ּגְ ָראן ּכֻ ד ִאְתַחּבְ ּּכַ ּ ּ
ֲחָדא בוָרה ֲחָדא, ּכַ   .ִּאְתְקֵרי ּגְ

בוָראן ְּוֻכְלהו ּגְ ּ א ֵמחֹוָטמֹוי, ּ ִריָאן ְלַנְחּתָ ְלָיין. ׁשְ ע ְמָאה )אלפין(ֶאֶלף , ּוֵמַהאי ּתַ  ְוַאְרּבַ
ְייהו, ִרּבֹוא ָנָנא ְדַאִפיק ֵמחֹוָטמ. ְּלָכל ַחד ִמּנַ ּוְבַהאי ּתְ ּ ְלָיין ֶאֶלף , ֹויּ  )אלפין רבוא(ּתַ

ע ְמָאה  בוָרה ָדא)וחמש(ְוַאְרּבַ ּ ִדְסַטר ּגְ ּ ְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא. ּ בוָראן ּתַ ְּוֻכְלהו ּגְ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
יך ְוגֹו)תהלים קמה( ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ָ דֹור ְלדֹור ְיׁשַ בוָרה ָדא. 'ּ אֵרי ּגְ ְּוַכד ׁשָ בוָראן , ּ ְלהו ּגְ ּּכֻ ּ ּ

ָטאןִמְתַלֲה ְתַהֶפֶכת)א ונחתין''נ(, ָטן ְוׁשָ ן ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ַעד ְדַנְחּתָ ּ.  
ִתיב קֹום ַהֶזה)בראשית יט(, ּכְ ִחיִתים ֲאַנְחנו ֶאת ַהּמָ י ַמׁשְ ּ ּכִ  ִלְפֵני )בראשית יג(ּוְכִתיב . ּ

ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ֶאת ֲעמֹוָרה . ל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ַוְיָי ִהְמִטיר ַע)בראשית יט(, ּוְכִתיב. ׁשַ
אָנא ִעים ְוכו, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ֹּלא ַדָיין ָלְרׁשָ ֶּאָלא ִדְמַהְפֵכי ִמַדת ַרֲחִמים ְלִמַדת ַהִדין', ּּ ּ ּ ּּ ּ.  
ְּוֵהיַאך ְמַהְפֵכי ִתיב , ְ ִניִתי)מלאכי ג(ְוָהא ּכְ יק .  ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ ָכל ִזְמָנא ְדַעּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ

יֵקי א ִחָווָראֵר, ְּדַעּתִ ְלָיין, ּ ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין)אתגלייא(, ּיׁשָ ָכחו , ִאְתּגַ ּתְ ַּרֲחִמין ַרְבְרִבין ִאׁשְ
ֹכָלא ְלָייא. ּּבְ ֲעָתא ְדָלא ִאְתּגַ ּוְבׁשַ ל ַזְייִנין , ּ ּ ִדְזֵעיר ַאִפין ְזִמיִנין)א דינין''ס(ּּכָ ְוִכְבָיכֹול , ּ
יָקא , ָּעִביד ִדיָנא, ַרֲחֵמי ְּדֹכָלאַּההוא ַעּתִ ּ.  

יִקין, ְּדַתְנָיא יָקא ְדַעּתִ ְלָייא ַעּתִ ד ִאְתּגַ ְלהו ּבֹוִציֵני ְדִאְתְקרון , ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּּכַ ּּכֻ ּ ּ ּ
ָמא ָדא ׁשְ ֹכָלא. ְנִהיִרין, ּּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוַרֲחֵמי ִאׁשְ ֵלי ְטִמיָרא . ּ ֲעָתא ְדָלא ִאְתּגְ ּוְבׁשַ ּ

ִרים . ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא, ִּמְתָעִרין ִדיִנין. ּ ִאֵלין ּבֹוִציֵניְוָלא ִאְתַנֲהָרן, ִּדְטִמיִרין ַמאן ּגָ
ֵלי. ְּלַהאי ִדיָנא ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְדָלא ִאְתּגְ ך ְמַהְפִכין ַחָייַבָיא ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְ ּ .

ּוָמה ְדָאַמר ָהָכא ָמִים, ּ ְזֵעיר ַאִפי. ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהּשָׁ ַמרּּבִ יב ִמן . ן ִאּתְ ַמע ִדְכּתִ ּוַמׁשְ ּ
ָמִים ַלל. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ֵּאׁש וַמִים, ַהּשָׁ יה ִדיָנא ּכְ ְּלַאָפָקא ַמאן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

  א''ח ע'' קלדף
אָנא ָנָנא . ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ּתָ אֵרי ּתְ ְבִהילו, ְּלַאָפָקא) א''ח ע''דף קל(ְוַכד ׁשָ , ָּנִפיק ּבִ
ָנָנא. ּד ִדיָנאְוִאְתָעֵב ב ְלַהאי חֹוָטָמא ְדָלא ָיִפיק ּתְ ּוַמאן ְמַעּכֵ יָקא , ּ ּחֹוָטָמא ְדַעּתִ
א ְּדהוא ִאְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים ִמּכָֹלא, ַּקִדיׁשָ ּ ְ ּ ּ.  

ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן ַגַווְייהו)שמות לד(, ּ ּ ְיָי ְיָי ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ָמא . ּ ֻכְלהו ֲאָתר ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
ֵרי ִזְמֵניַא ר ּתְ ַגַווְייהו, ְדּכַ ָּפִסיק ַטֲעָמא ּבְ גֹון , ּ  )בראשית מו(.  ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם)בראשית כב(ּכְ

מוֵאל)שמואל א ג(. ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב מוֵאל ׁשְ ּ ׁשְ ַגַווְייהו. ּ ְלהו ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּּכֻ ּּ ה . ּ ּחוץ ִמּמֹׁשֶ
ה ַגַווְי, ֹמׁשֶ ְּדָלא ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִלים, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַמאי ַטְעָמא. ּיהוּ ְתָרָאה ׁשְ , ּבַ

ִלים ר ִנְסיֹוֵני, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ֶעׂשֶ ִלים ּבְ א ׁשְ ּתָ ַגַווְייהו, ְּדַהׁשְ ך ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְ ,
ְדַקְדֵמיָתא א ָלא ֲהָוה ִאיהו ּכִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ.  

ִלים, ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ יֹוֵסף, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ר ּבְ ּשָׂ א ִאְתּבָ ּתָ , ְּדַהׁשְ
א ִכיְנּתָ ַראת ָעֵליה ׁשְ ַאְרָעא, ְועֹוד. ְּוׁשָ ִלים ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַגְווָנא , ְּדַהׁשְ א ּכְ ִּאיָלָנא ַקִדיׁשָ

ִּדְלֵעיָלא חוִמין, ּ ְתֵריַסר ּתְ ְבִעין ַעְנִפין, ּּבִ ׁשִ ַקְד, ּבְ ך. ִמיָתאַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,
ִלים ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ ַגַווְייהו, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ מוֵאל. ּ מוֵאל ׁשְ ּׁשְ ַטֲעָמא , ּ

ַגִויה ָּפִסיק ּבְ ִלים. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ א הוא ְנִביָאה, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ,
ה. ֲהָוה ְנִביָאהְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא  ה ֹמׁשֶ ַגַווְייהו, ֲאָבל ֹמׁשֶ ְּדִמיֹוָמא , ָּלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּ

ִלים ֲהָוה, ְּדִאְתְיִליד יב. ׁשְ י טֹוב הוא)שמות ב(, ִּדְכּתִ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ּ ַוּתֵ
ַגַווְייהו, ּאוף ָהָכא ְיָי ְיָי ָּפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּ ִלים, ּ ְתָרָאה ׁשְ, ַקְדָמָאה ׁשְ ֻכְלהוּבַ ִּלים ּבְ ּ .

ה ֲאָתר ִדיָנא ָאַמר, ּוֹמׁשֶ א, ּּבַ יָקא ַקִדיׁשָ א לֹון ֵמַעּתִ ְּדָהִכי . ַּרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנִפין, ְּלַנְחּתָ
ֵניָנן ה, ּתָ ָמה ֵחיָלא ְדֹמׁשֶ א, ּּכַ ְּדָאִחית ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְלַתּתָ ְזֵעיר . ּ יָקא ּבִ ֵלי ַעּתִ ְוַכד ִאְתּגְ
ַרֲחֵמי ִאְתָחזוןּכֹ, ַּאִפין ָּלא ּבְ ִכיך. ּ ּתְ א וְתָנָנא ָלא ָנִפיק, ְְוחֹוָטָמא ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ָּוֶאּשָׁ ּכְ
ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(ָאֵמר  ּ ּ.  

ְתֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ְוָתאָנא ּּבִ ָנָנא, ּ א ָנִפיק ּתְ ַחד נוְקּבָ ָעא , ָלִהיט, ּּבְ ּקְ ּתַ ּוִמׁשְ
נוְקּבָ אּּבְ א. ּא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּוֵמָחד נוְקּבָ ְלהֹובֹוי, ּ ׁשַ א ְדאֹוִקיד ּבְ ּוִמְתַלֲהָטא , ָּנִפיק ֶאּשָׁ

ָמאָלא)בארבע אלף( ע ְמָאה ָעְלִמין ְדִבְסַטר ׂשְ ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ַהאי. ּ ּבְ ּוַמאן ְדָגִרים ְלָקְרָבא ּבְ ּ ,
א ְדַאְכָלא ְואֹוִקיד ּכָ. ִאְקֵרי ֵאׁש ְיָי יןֶּאּשָׁ ַאר ֶאּשִׁ ָסם. ל ׁשְ א ָלא ִאְתּבְ ֶּאָלא , ְוַהאי ֶאּשָׁ

ָחא א ְדַמְדּבְ ֶאּשָׁ ָנָנא ְדָנִפיק ִמּנוְקָבא ַאֲחָרא. ּּבְ ְּוַהאי ּתְ ְתָנָנא , ּ ָסם ֶאָלא ּבִ ָּלא ִאְתּבְ
ָנא   .)דמדבחא(. ְּדָקְרּבְ

חֹוָטָמא ְלָייא ּבְ ִתיב, ְּוֹכָלא ּתַ ך ּכְ ִגין ּכַ יֹחַח ַו)בראשית ח(, ְּבְ ְּדֹכָלא . ָּיַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּ
ְלָיין חֹוָטָמא ּתַ ְתָנָנא, ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ּבְ א סוָמָקא, ּבִ ל . ְּוֶאּשָׁ ך ִאְתַקּבָ ְוְבִגין ּכַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

ַרֲעָוא יב)הוא(ְוַהאי . ּבְ  )שמות כב(.  ְוָחָרה ַאף ְיָי)דברים יא(. ּ ַוִיַחר ַאף ְיָי)במדבר יב(, ּ ִדְכּתִ
ַמר. ּ ֶפן ֶיחֶרה ַאף ְיָי)דברים ו(. ְּוָחָרה ַאִפי ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ּּכָֹלא ּבִ יָקא, ּ ַעּתִ   .ְוָלא ּבְ
אָנא ִתיב , ּתָ ַמע ַהאי )דניאל ט(ּכְ ּ ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך וׁשֲ א תאנא בצניעותא דספרא דרגא ''ס(ָּ

ּ ִאיהו אוְדָנא ְד)עמיקא למשמע טב וביש ודא) א עקימא''ס( ּ ְעֵריּ חֹות ׂשַ ְלָיין . ִאְתָעִביד ּתְ ְעֵרי ּתַ ְוׁשַ
יִמין ְלָגאו)ואודנא הוא למשמע(. ָּעֵליה ִרׁשוֵמי ְרׁשִ ּ ְואוְדָנא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ָמה ְדֲעִביד . ּ א ''ס(ּּכְ

ַעִקיָמא)דכארי א ּבְ ַעִקיָמא)להאי ולהאי(, ּ ַדְרּגָ א בגין דיתעכב קלא לאעלא ''ס(.  ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ַמע ַטב וִביׁש ְוָתאָנא)וחא ויבחין במוחא ולא בבהילולמ ִגין ְלִמׁשְ ֵּמַהאי ֲעִקיָמא ִדְבגֹו , ּ ּבְ
ל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַגְדִפין, ּאוְדִנין ְלָיין ּכָ ּּתַ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ַמִים יֹוִליך )קהלת י(, ּ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ֶּאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ּ.  
גֹו אוְדָנא א ְדאוְדִנין, ַּחְלֵלי ְדמֹוָחא' ָנִטיף ִמג, ּּבְ ְּלַהאי נוְקּבָ ּ ּוֵמַההוא ְנִטיָפא. ּ ּ ,

ַההוא ֲעִקיָמא ַההוא ְנִטיָפא, ָּעֵייל ָקָלא ּבְ יׁש, ְּוִאְתְצִריף ּבְ ין ַטב וֵבין ּבִ , ָטב. ּּבֵ
יב י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיָי)תהלים סט(, ִּדְכּתִ יב, יׁשּבִ.  ּכִ ַמע ְיָי ַוִיַחר )במדבר יא(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיׁשְ ּ

ם ֵאׁש ְיָי ְבַער ּבָ   .ַּאפֹו ַוּתִ
א ִדְנִטיָפא ִמן מֹוָחא, ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגֹו. ְּוַהאי אוְדָנא ָסִתים ְלַבר ְּלַההוא נוְקּבָ ּ ּ ,

ִגין ְלִמְכַנׁש ָקָלא ְלָגאו ְּדָלא ִיפוק ְלַבר, ּּבְ ל ִסְטרֹויִויֵהא ָנִטי, ּּ ך . ר ְוָסִתים ִמּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

ַּווי ְלַההוא ִדְמַגֵלי ָרִזין. ּהוא ָרָזא ּקוָנא , ּ ִאילו ַאְכִחיׁש ּתִ ְּדַמאן ִדְמַגֵלי ָרִזין ּכְ ּ ּ ּּ
ִּדְלֵעיָלא ַקן ְלִמְכַנׁש ָרִזין. ּ ְּוָלא ִיְפקון ְלַבר, ְּדִאְתּתְ ּ.  

  ב''ח ע'' קלדף
ְנָיא ֲעָתא ְדַצ, ּתַ ׁשַ ָעאָקאּּבְ ָרֵאל ּבְ ְלָיין ֵמַעל אוְדִנין, ְווִחין ִיׂשְ ְעֵרי ִמְתּגַ ֵדין , ְּוׂשַ ּכְ

אוְדִנין א ְדָנִטיף ִמּמֹוָחא, ָּעֵייל ָקָלא ּבְ ַההוא נוְקּבָ ּּבְ ּ מֹוָחא)ובטש(ְוָכַנׁש , ּ ְוָנִפיק .  ּבְ
נוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ּּבְ ם, ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא. ּ א וְתָנָנא )טא ואתקמ''ס(, ְוִאְתַחּמָ ּ ְוָנִפיק ֶאּשָׁ

ֵּמִאיּנון נוְקִבין בוָראן) ב''ח ע''דף קל(ּוִמְתָעִרין , ּ ל ּגְ   .ְּוָעִביד נוְקִמין, ּּכָ
א וְתָנָנא ְּוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאיּנון נוְקִבין ֶאּשָׁ ּ ָּסִליק ַההוא ָקָלא ְלֵעיָלא''ּ ּוָבַטׁש , ּ

ֵריָחא ְדמֹוָחא  ֵרין ִדְמִעין ְמַעְייִנין,)א ברישא במוחא''ס(ּּבְ ּ ְוַנְגִדין ּתְ ּ ָנָנא , ּ ִחירֹוי ּתְ ְוָנַפק ִמּנְ
א ַההוא ָקָלא ְדָנִגיד לֹון ְלַבר, ְוֶאׁשָ ּּבְ ּ.  

אוְדִנין ַההוא ָקָלא ְדָעִייל ּבְ ּּבְ ּ ָעָרן , ּ ָכאן וִמּתְ ִגין , ּ ּכוֵלי ַהאי)א מתערבין''ס(ִּאְתַמּשְׁ ּבְ
ִתיב ך ּכְ ַמע ְי, ְּכַ ם ֵאׁש ְיָיַּוִיׁשְ ְבַער ּבָ ָּי ַוִיַחר ַאפֹו ַוּתִ ִמיָעה ְדַההוא ָקָלא. ּ ַהִהיא ׁשְ ּּבְ ּ ,

ַער מֹוָחא ָנא)כלא(. ִאּתְ ִתיב ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך,  ּתָ ָּכְ ין , ּ לֹוַמר ַאְרּכִ ית . )א אודנין''ס(ּכְ ׁשִ
ְּמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ְלָיין ּבְ, ּ ִּאֵלין אוְדִניןְּדּתַ ְּוֹכָלא ִאְתְקרון ָאְזֵני . ּ ּ

ַמר ַהֵטה ְיָי ָאְזְנך. ְיָי ָוַמה ְדִאּתְ ּ ּ ַמר, ּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ָּאְזְנךּבִ ָ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ְלָיין אוְדִנין ְטָרא ְדַחד ַחָלָלא ְדמֹוָחא ּתַ ִּמּסִ ּ ְרִעין ְדָנְפִקין ֵמַההוא . ּּ ין ּתַ ּוֵמַחְמׁשִ ּ ּ
ְרָעא ַחד)א אית''ס(ָּדא הוא , ַּחָלָלא א ְדאוְדָנא,  ּתַ ַההוא נוְקּבָ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתְפַתח ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
יב ְבָחן)איוב לד(, ִּדְכּתִ י ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ּ ובֹוֵחן ִלּבֹות וְכָליֹות)תהלים ז(ּוְכִתיב . ּ ּכִ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ

טוָתא ְדַההוא ַחָלָלא ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ין ּתַ, ּּ גוָפאְּדַחְמׁשִ טוָתא ּבְ ְּרִעין ְדִאְתַפּשְׁ ּ א , ּּ ֲאָתר ְדִלּבָ ּּבַ
אֵרי ְרִעין, ׁשַ ין ּתַ ט ַההוא ַחָלָלא ְדַחְמׁשִ ִּמְתָפּשַׁ ּּ ִחיָנה, ּ יה ּבְ ְּואוְדָנא ָקֵרי ּבֵ א ָקֵרי , ּ ּוְבִלּבָ

ִחיָנה יה ּבְ ִטין, ּּבֵ ום ְדֵמֲאָתר ַחד ִמְתַפּשְׁ ִּמּשׁ ּ ומסטרא דאתפשטותא א בההוא נוקבא דאודנא ''ס(. ּ

דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא באתר דלבא שארי ועל דא באודנא קרי ביה בחינה ובלבא קרי ביה 

  )בחינה דכתיב כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות משום דמאתר חד מתפשטין
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ י, ּ ָמה ְדאוְדָנא ָדא ַאְבִחן ּבֵ ּּכְ ּ יׁשּ ך ּכָֹלא, ּן ַטב וֵבין ּבִ ּּכַ ְ .

ְּדִבְזֵעיר ַאִפין ִאית ִסְטָרא ְדָטב וִביׁש ּ ָמאָלא. ּּ ְּוַהאי אוְדָנא . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְּיִמיָנא וׂשְ
ֲחָלָלא ַחד מֹוָחא וּבַ ִלל ּבְ ום ְדִאְתּכְ מֹוָחא וִמּשׁ ִליל ּבְ ּּכְ ּ יה. ּ ָקָלא ְדָעִייל ּבֵ ִליל ּבְ ִּאְתּכְ ּ .

ּוְבאו ִמיָעהּ יה ׁשְ יָנה. ְּדָנא ָקֵרי ּבֵ ִליל ּבִ ִמיָעה ִאְתּכְ ַמע. ּוִבׁשְ לֹוַמר: ׁשְ ַכח , ּכְ ּתְ ָהֵבן ִאׁשְ
ַחד ַמְתְקָלא ִאְתַקל)א ואסתכל''ס( ּ ְדֹכָלא ּבְ ּוִמִלין ִאֵלין ְלָמאֵריהֹון ְדָמאִרין ִאְתְיָהָבן. ּ ּּ ּ ,

ָלא וְלִמְנַדע ּכְ ַמע וְלִאְסּתַ ְּלִמׁשְ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

 ] בשנה275יום [דר הלימוד ליום ט תמוז ס
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְמֲעך ָיֵראִתי ְוגֹו)חבקוק ג(, ּכְ י ׁשִ ַמְעּתִ מֹוַדע', ָ ְיָי ׁשָ ּתְ , ַהאי ְקָרא ִאׁשְ

א ְּדַכד ְנִביָאה ַקִדיׁשָ ַמע)א מהימנא''ס(, ּ ל,  ׁשָ ּכַ ּקוִנין ִאֵלין, ְוָיַדע, ְוִאְסּתָ ְּוָקִאים ַעל ּתִ ּ ,
ִתיב ָי יה, ֵראִתיּכְ ר ַקּמֵ ן ָיאות הוא ְלַדֲחָלא וְלִאַתּבָ ּמָ ּּתַ ּ ּ ַמר, ּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ   .ַּהאי ּבִ

ִתיב ל ְוָיַדע ַמה ּכְ ּכַ ד ִאְסּתָ ִנים ַחֵייהו. ּכַ ֶקֶרב ׁשָ ְּיָי ָפָעְלך ּבְ ּ ָ יק יֹוִמין . ּ ַהאי ְלַעּתִ
ַמר ַכח. ִאּתְ ּתְ ּוַבּכֹל ֲאָתר ְדִיׁשְ יֹו, ְיָי ְיָי, ּ ֵרי ִזְמֵני''ד ֵה''ּבְ ָאֶלף ָדֶל, א ּתְ ד ''ְּויו, ת''ּאֹו ּבְ

יִקין, ַּחד ִלְזֵעיר ַאִפין, א''ֵה יָקא ְדַעּתִ ב ְדֻכְלהו ַחד. ְּוַחד ְלַעּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ָמא , ּּ ְוַחד ׁשְ
  .ִּאְקרו

ם ָמֵלא יב ְיָי ֱאֹלִהים. ְּוָתֵניָנן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשֵ ִזְמָנא ִדְכּתִ ם ָמֵלא ְּד. ּּבְ ַּהאי הוא ׁשֵ ּ
יק ְדֹכָלא ְּדַעּתִ ּ ם ָמֵלא ִאְקֵרי. ְּוִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ ְּוֹכָלא הוא ׁשֵ ם . ּּ ַאר ָלא ִאְקֵרי ׁשֵ ּוׁשְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּמֵלא ּ ַוִיַטע ְיָי ֱאֹלִהים)בראשית ב(, ּּכְ א, ּ ְנּתָ ְנִטיעֹות ּגִ ם ָמֵלא ּבִ ּוְבָכל . ּׁשֵ
ם ָמֵלא, יםְיָי ֱאֹלִה, ֲאָתר ְכָלָלא, ְיָי ְיָי. ִּאְתְקֵריא ׁשֵ ּּכָֹלא הוא ּבִ ְּוַההוא ִזְמָנא . ּ

ֹכָלא ָערון ַרֲחִמין ּבְ ִּאּתְ ִנים ַחֵייהו. ּ ֶקֶרב ׁשָ ְּיָי ָפָעְלך ּבְ ּ ָ ַמר, ּ יק יֹוִמין ִאּתְ ַמאן . ְלַעּתִ
ָָפָעְלך ִנים. ְּזֵעיר ַאִפין. ּ ֶרב ׁשָ ּקֶ ִנים ַקְד, ּבְ ְּדִאְקרון ְיֵמי ֶקֶדם, ּמֹוִניֹותִּאיּנון ׁשָ ְוָלא , ּ

נֹות עֹוָלם ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאיּנון ְיֵמי ֶקֶדם. ִּאְקרון ׁשְ ּׁשָ נֹות עֹוָלם ִאֵלין ְיֵמי עֹוָלם. ּ . ּׁשְ
ִנים ֶקֶרב ׁשָ ִנים, ְוָהָכא ּבְ ִנים ַקְדמֹוִניֹות. ַמאן ׁשָ ַּחֵייהו ְלַמאן. ּׁשָ ַּחֵייהו ִלְזֵעיר ַאִפ. ּ ּ . יןּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאְתָקָיימו ְּדָכל ְנִהירו ִדיֵליה ֵמִאיּנון ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ך ָאַמר ַחֵייהו, ּ ּוְבִגין ּכָ ּּ רֹוֶגז . ְ ּבְ
ְזּכֹור יִקין, ַרֵחם ּתִ יָקא ְדַעּתִ ְּלַההוא ֶחֶסד ִעָלָאה ְדַעּתִ ּ ַער ַרֲחִמין ְלֹכָלא, ּּ ְּדֵביה ִאּתְ ּ ּ ,

  .ְּלַמאן ְדֵיאֹות ְלַרֲחָמאּו, ְּלַמאן ְדָבֵעי ְלַרֲחָמא
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַמָיא, ָאַמר ַרּבִ ּוְלָכל ִאֵלין ְדָעָלָנא ַקְייִמין, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ּּ .

ְּדַחָדאן ִמִלין ִאֵלין ּ ּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ּּבְ ִאי ִמָלי. ּ ִלּבָ ְּוַחָדאן ּבְ א ִעָלָאה , ּ ּוְבגֹו ָפרֹוְכּתָ ּ ּ
ִרין, אִּדְפִריָסא ֲעָלָנ יָקא ְדֹכָלא, ְּוַסְלִקין, ִמְתַטּמְ ְּוָגִניז ְלהו ַעּתִ ּ ִניז ְוָסִתים ִמּכָֹלא, ּ . ּּגָ

ֵריָנא ְלַמְלָלא ין ִמְתָעִרין ָהָכא, ָּלא ֲהוֹו ַיְדִעין ַחְבַרָיא, ְּוַכד ׁשָ ְּדָכל ָהֵני ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ .
ָאה חוָלֵקיכֹון ַחְבַרָייא ְדָהָכא ַּזּכָ כֹוןְוַזּכָ. ּּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּאה חוָלִקי ִעּמְ ּּבְ ּ ּ.  

  א''ט ע'' קלדף
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו)דברים ד(, ָּפַתח ַרּבִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ א . 'ּ ְוַאּתֶ ַמאן ַעּמָ

ָרֵאל ִיׂשְ א ּכְ יב ּבֹהו , ַּקִדיׁשָ ִּדְכּתִ ָרֵאל)דברים לג(ּ ֶריך ִיׂשְ  )שמות טו(ִּדְכִתיב , ָ ִמי ָכמֹוךָ ַאׁשְ
ֵאִלם ְיָי ָעְלָמא ֵדין. ִמי ָכֹמָכה ּבָ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ קוָתא ִדְלהֹון הוא ּבִ ום ְדִאְתַדּבְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

יר ֵמָהָכא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַיּתִ יה) א''ט ע''דף קל(. ּ ן ִמּנֵ ְּדָהָתם ָלא ִמְתָפְרׁשָ ֵּמַההוא ְצרֹוָרא , ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

יה ַצִדיַקָיאִּד ְּצִריִרין ּבֵ ּ ְיָי, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאּתֶ ִתיב ַהְדֵבִקים , ּ ְּוָלא ּכְ
ׁש, ַלְיָי ְיָי ַמּמָ   .ֶּאָלא ּבַ

אָנא יָרא ִעָלָאה, ּתָ ד ָנִחית ִמן ִדיְקָנא ַיּקִ ּּכַ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ָסִתים ְוָטִמיר , ּ
ָחא ִד, ִּמּכָֹלא אִּמׁשְ ְּרבות ַקִדיׁשָ ְּלִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ן ִדיְקָנא ִדיֵליה. ּ ּקַ ִּאְתּתָ ּ ּ ,

ּקוִנין ָעה ּתִ ִתׁשְ יִקין. ּּבְ יָקא ְדַעּתִ יָרא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדָנִהיר ִדיְקָנא ַיּקִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ַהאי ִדיְקָנא , ּ ּּבְ
ִּדְזֵעיר ַאִפין ֵליַסר ַמּבוִעין ְדִמׁשְ, ּ ַּנְגִדין ּתְ ּ ַהאי ִדיְקָנא, ָּחא ִעָלָאהּ יה. ּּבְ ְכִחין ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ,

ּקוִנין ִרין וְתֵרין ּתִ ֶּעׂשְ יה ַנְגִדין. ּ ּוִמּנֵ ּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון , ּ ָמא )א דאורייתא''ס(ֶּעׂשְ ּ ִדׁשְ
א א בעלמא משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא קדיש, א ובעלמא דאתי''נ( )ב''ח ע''מתחיל מסוף קל(. ַּקִדיׁשָ

דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא דחיי דצרורין ביה צדיקייא הדא הוא דכתיב ואתם 

הדבקים ביי ביי ממש עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים יי השתא אתכוונו 

תקונין '  תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט,דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא דדיקנא קדישא דמלכא

ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה דעתיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין נגדין 

  )ק''ב אתוון דש''ב תקונין ומניה נגדין כ''ג מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ''י
ַכחְּוִאם ּתֹאַמר ִדיְקָנ ּתְ ֹלֹמה ֶאָלא , א ָלא ִאׁשְ ולא (.  ְלָחָייו)שיר השירים ה(ְּוֹלא ָאַמר ׁשְ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא)קארי דיקנא אָנא ּבִ ּ ֶאָלא ָהִכי ּתָ ּ ל ַמה ְדַאְטָמר ְוָגִניז, ּ ר , ּּכָ ְוָלא ִאְדּכַ
ְלָייא יָרא ִמּכָֹלא. ְוָלא ִאְתּגַ ַּההוא ִמָלה ֲהִוי ִעָלָאה ְוַיּקִ ּ ּ ּ וְבִגין ָדא הוא ָסִתים )משום(, ּ ּ ּ

ֵלימוָתא. ְוָגִניז ָבָחא וׁשְ ום ְדהוא ׁשְ ְּוִדיְקָנא ִמּשׁ ּ ּ ּ ל ַפְרצוָפא, ּ ְּוַיִקירוָתא ִמּכָ ְנֵזיה , ּּ ּּגַ
ְלָייא, ְקָרא   .ְוָלא ִאְתּגַ

ִפירוָתא ִדְזֵעיר , ְוָתאָנא ֵלימוָתא ְדַפְרצוָפא ְוׁשַ ַּהאי ִדיְקָנא ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָנִפיק , ַּאִפיןּּ
ַתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ֵּמאוְדנֹוי ּּבְ ְקרוָבא ְדבוְסָמא. ּ ַּמאי ּתַ ּ ָמה . ּ ּכְ

ם )שיר השירים ה(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֲערוַגת ַהּבֹוׂשֶ ּקוִנין. )ולא ערוגות(ּ ְלָחָייו ּכַ ָעה ּתִ ִתׁשְ ן , ּּבְ ּקַ ִאְתּתָ
ַּהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ֲעֵרי . ּ ַאְנִפיןּ ׂשַ ִפיר, ּ אוָכֵמי)דדיקנא(ּבְ ִתּקוָנא ׁשַ ְתְקָנא ּבְ ִּמּתַ ר . ּ ִגּבָ ּכְ
ִפיר ְלֵמֱחֵזי יף ׁשַ ּקִ יב. ּּתַ ֲאָרִזים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ חור ּכָ   .ּ ּבָ
ּקוָנא ַקְדָמָאה ֲעָרא ִמְלֵעיָלא. ּּתִ ן ׂשַ ְתּקָ ְּמּתַ  )א''ע'  טבראשית(ְּוָנִפיק ַההוא ִניצֹוָצא , ּ

ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ּ ָלָלא ַדֲאִויָרא ַדְכָיא, ּ ְּוָנִפיק ִמּכְ א, ּ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְתחֹות ׂשַ ּוָבַטׁש ּבִ ּ ,
חֹות קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין ִּמּתְ י ִפְתָחא ְדאוְדִנין ִניֵמי ַעל ִניֵמי. ּ ּמֵ ְּוָנִחית ִמּקַ ּ א , ּ ַעד ֵריׁשָ

ְּדפוָמא ּ.  
ְנ ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ָייָנאּּתִ א ְדפוָמא, ָנִפיק ׂשַ ְּוָסִליק ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדִפְתָחא , ּ ַּעד ֵריׁשָ

ְּדפוָמא חֹות פוָמא. ּ ְּוָנִחית ִמּתְ א ַאֲחָרא, ּ ִפיָרא, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  
ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ֵרין נוְקִביןִמּתְ, ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא. ּּתִ ָנִפיק ַחד , ּחֹות ּתְ

יִפין, ָאְרָחא ּקִ ֲעִרין ְזִעיִרין ּתַ ֲעִרין ַמְלָיין ֵמַהאי , ַּמְלָיין ְלַההוא ָאְרָחא, ְוׂשַ ַאר ׂשַ ּוׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

יָסא יָסא, ּגִ ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא ָאְרָחא, ּוֵמַהאי ּגִ ּ ַלל. ּ א ּכְ ֶּאָלא , ְוָאְרָחא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ
ָּאְרָחא ִדְלֵעיָלאַּההוא  ְפָווָתן, ּ א ְדׂשִ ְּדָנִחית ַעד ֵריׁשָ ִקיָעא ַההוא ָאְרָחא, ּ ן ׁשְ   .ְּוַתּמָ

ּקוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא. ּּתִ ן, ָנִפיק ׂשַ ּקַ ִעְלעֹוי ְדִתְקרֹוָבא , ְוִאְתּתָ ְּוָסִליק ְוָחֵפי ּבְ ּ
ְּדבוְסָמא ּ.  

ָאה ּקוָנא ֲחִמׁשָ ֲעָרא. ּּתִ פוִחיןְוִאְתַח, ָּפִסיק ׂשַ ֵרין ּתַ ְּזָיין ּתְ אן, ּ אן וִמּכָ ּסוָמָקן , ִּמּכָ
ַהאי ַוְרָדא סוָמָקא ְבִעין ָעְלִמין. ּּכְ ָמאָתן ְוׁשִ ן , ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ּמָ   .)א מנהון''ס(ְּדִמְתַלֲהִטין ִמּתַ
ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ַסֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא. ּּתִ ַחד חוָטא ּבְ ֲעָרא ּכְ ָּנִפק ׂשַ ּ ְל, ּ א ְוּתַ ָיין ַעד ֵריׁשָ

  .ְּוָלא ָנִחית ַעד ַטּבוָרא, ְּדֵמעֹוי
ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ְעֵרי ַעל פוָמא. ּּתִ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ּ .

ִתּקוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליה ְעֵרי ּבְ ְּוַיְתִבין ׂשַ ּ.  
ִמיָנָאה ּקוָנא ּתְ ְעֵרי . ּּתִ ין ׂשַ ְתחֹות ִדיְקָנאְּדַנְחּתִ ִּדְמַחְפָיין ְקָדָלא, ּּבִ . ְּדָלא ִאְתַחְזָיא, ּ
ְעֵרי ְדִקיִקין ְלהו ׂשַ ּּכֻ ּ ל ִסְטרֹוי. ִניִמין ַעל ִניִמין, ּ   .ַמְלָיין ִמּכָ
יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ָרן )מתערבין שערי עם אינון(. ּּתִ ּקוָלא )א אתמשכן''נ(ּ ְדִמְתַחּבְ ׁשִ ְלהו ּבְ ְעֵרי ּכֻ ּ ׂשַ ּ ּ

ְעֵרי ְדַתְלָיין)א עם''נ( ַעד )א מלייא''ס(, ַּעְלָייאְמ ּ ִאיּנון ׂשַ ִפיר. ּ ּקוָלא ׁשַ ׁשִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ַחד , ּ ּכְ
יף ּקִ ר ּתַ יּבָ   .ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין, ּגִ

ּקוִנין ִאֵלין ָעה ּתִ ִתׁשְ ּּבְ ח ְרבות ִדְלֵעיָלא' ַּנְגִדין ְוָנְפִקין ט, ּ ַּמּבוִעין ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ַּההוא ּוֵמ. ּ
ח ְרבות א, ְּמׁשַ ּתָ ַּנְגִדין ְלָכל ִאיּנון ִדְלּתַ ּ ִדיְקָנא ָדא' ט. ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּקוִנין ִאֵלין ִאׁשְ ּּתִ ּ ּּ .

ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ֵלימות ּתִ ּוִבׁשְ ּ ּ ּ יף)בר נש לתתא(ִאְתְקֵרי , ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ְּדָכל ַמאן ְדָחֵמי .  ּגִ ּ
ִקיוֵמיה ִּדיְקָנא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ִקיָפא, ּ בוָרה ּתַ יה ּגְ ְלָייא ּבֵ ּּתַ ּקוָנא ְדִדיְקָנא ִעָלָאה . ּ אן ּתִ ַּעד ּכָ ּ ּ

ִּדְזֵעיר ַאִפין ּ.  

  ב''ט ע'' קלדף
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ִרי , ָּאַמר ִרּבִ ּקוָנא ְדִדיְקָנא , )קדישא(ּקום ּבְ ַּסְלֵסל ּתִ ּ

א)א דמלכא''נ( ִתּקונֹו, ּ ַקִדיׁשָ י ֶאְלָעָזר) ב''ט ע''דף קל(. ּי ִאֵליןּּבְ תהלים (, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ

ַצר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ְוגֹו)קיח ּ ִמן ַהּמֵ ְנִדיִבים. 'ּ טֹוַח ּבִ ָנא. ַעד ִמּבְ ' ָהָכא ט, ּתָ
ּקוִנין ִדְבִדיְקָנא ָדא ּּתִ ּ ּ ּקוִנין ִאְצְטִריך ָדִוד ַמ. ּ ְּלָהֵני ּתִ אְּ ַאר , ְלּכָ ִגין ְלַנְצָחא ִלׁשְ ּבְ

ין, ַמְלִכין ַאר ַעּמִ   .ְוִלׁשְ
א ֲחֵזי יָון ְדָאַמר ָהֵני ט, ּתָ ּקוִנין' ּּכֵ י , ּּתִ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבוִני ּבְ ְּלָבַתר ָאַמר ּכָ

ּקוִנין ַדֲאֵמיָנא, ָאַמר. ֲאִמיַלם ָּהֵני ּתִ ום ְדָכ. ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא, ּ ִּמּשׁ . ּל ּגֹוִים ְסָבבוִניּ
ּוְבִתּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ּ ּ ּקוִנין' ט, ּ ם ְיָי, ּּתִ ְּדִאיּנון ׁשֵ ֲּהָדא הוא , ַּאֵשִצינון ִמן ָעְלָמא, ּ

י ֲאִמיַלם ם ְיָי ּכִ ׁשֵ   .ִדְכִתיב ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתָנא ּבִ ּקוִנין ָאַמר ָדִוד, ּ ָעה ּתִ ׁשְ ּּתִ יָתא ִאי, ָהָכא, ּ ָמא ׁשִ ׁשְ ּּנון ּבִ
א ָמָהן ֲהוֹו. ַּקִדיׁשָ ית ׁשְ ֵרין ִאיּנון. ּוְתַלת ָאָדם, ְּדׁשִ יָמא ּתְ ָלָתא ֲהוֹו. ְּוִאי ּתֵ ְּדָהא , ּתְ

ְכַלל ָאָדם ֲהוֹו   .ְנִדיִבים ּבִ
ָמָהן יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ יב, ּתָ ַצר ָקָראִתי ָיה: ִּדְכּתִ ֵרין, ָּעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה. ַחד, ִּמן ַהּמֵ ְיָי . ּתְ

ַלת, ִלי ֹלא ִאיָרא עֹוְזָרי. ּתְ ע, ְיָי ִלי ּבְ ְיָי. ַאְרּבַ ה, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ טֹוב ַלֲחסֹות . ֲחִמּשָׁ
ְיָי יָתא, ּבַ ַלת. ׁשִ יב, ָאָדם ּתְ ה ִלי ָאָדם: ִּדְכּתִ טֹוב . ַחד, ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ

ָאָדם טֹוַח ּבָ ְיָי ִמּבְ ֵרי, ַלֲחסֹות ּבַ ְנִדיִביםט. ּתְ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ַלת, ֹוב ַלֲחסֹות ּבַ   .ּתְ
א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ְּוּתָ ר ָאָדם ָהָכא, ּ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאְדּכַ ָמא , ּ ׁשְ ר ֶאָלא ּבִ ָּלא ִאְדּכַ

א ום ְדָלא ִאְקֵרי . ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַּקִדיׁשָ ִּמּשׁ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה,  ָאָדם)הוה(ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ וַמאי .ּ
א. ִּאְתֲחֵזי ֵליה ָמא ַקִדיׁשָ יב. ּׁשְ ם , ּ ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם)בראשית ב(, ִּדְכּתִ ׁשֵ ּבְ

ְּדהוא ְיָי ֱאֹלִהים, ָמֵלא ר ָאָדם ֶאָלא . ּ ך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה וְבִגין ּכָ ּּכְ ְ ּ ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ   .ּּבִ

ִתיב ִמ, ְוָתָנא ַצר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּכְ ּן ַהּמֵ ֵרי ִזְמֵני ָי, ּ ָלֳקֵביל , ּה''ּה ָי''ּתְ
ֵרי ִעְלעֹוי הו, ּתְ ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ְּדׂשַ ָכאן ְוַתְלָיין. ּ ְעֵרי ִאְתַמּשְׁ ּוִמְדָחָמא ְדׂשַ אֵרי , ּ ׁשָ

עֹוְזָרי. ְוָאַמר ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ָמא. ְיָי ִלי ּבְ ׁשְ א. ּ ְדָלא ָחֵסרּבִ ָמא ְדהוא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ּ .
ָמא ָדא ּוִבׁשְ ר ָאָדם, ּ ה ִלי ָאָדם. ַאְדּכַ ּוַמה ְדָאַמר ַמה ַיֲעׂשֶ ּ ל ִאיּנון . ָּהִכי הוא, ּ ְּדָתָנא ּכָ ּ

א ין ְדַמְלּכָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ּּכִ ִתּקונֹוי, ּ ְקָנן ּבְ ד ִאְתּתַ ִּדיוְקָנא ְדָכ. ִּאְתְקרון ָאָדם. ּּכַ ּ . ִּליל ּכָֹלאּּ
הו ְלָפא ּבְ ּוַמה ְדַמׁשְ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְעָרא וַמה ְדֵביה. ִּאְתְקֵרי ׁשְ ְּוּתַ ּ , ד''ִאְתְקֵרי ידו, ּ

ְעָרא ְכָלָלא ְדּתַ ּוַמה ְדֵביה, ְּוִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ ּ ּ.  
ּקוִנין ְדָאַמר ָדִוד ָהָכא ָעה ּתִ ׁשְ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ ִג, ּ ְנאֹוי ּבְ ּין ְדַמאן ְדָאִחיד ְלַאְכְנָעא ׂשַ ּ

א ִּדיְקָנא ְדַמְלּכָ ָיִקירו ִעָלָאה, ּ ְּואֹוִקיר ֵליה ּבְ ּ א, ּ ל ַמה ְדָבֵעי ִמן ַמְלּכָ א ָעִביד . ּּכָ ַמְלּכָ
ִגיֵניה ַתר ִדיְקָנא. ְּוָלא ּגוָפא, ַּמאי ַטְעָמא ִדיְקָנא. ּּבְ ֶּאָלא ּגוָפא ָאִזיל ּבָ ּ ְוִדיְקָנא ָלא , ּ

ַתר ּגו ה אתקרי ''תערא ומה דביה אתקרי יהו, א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא''ס(. ָפאָּאִזיל ּבָ

  )ג מן ודיקנא עד וגופא''ול( )אדם בכלא תערא ומה דביה
ָנא ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חוׁשְ ּוִבְתֵרי ּגְ ְדַקאְמָרן, ּ ֵרין. ַחד ּכִ ַצר ָקָראִתי ָיה: ּתְ ִּמן ַהּמֵ . ַחד, ּ

ֵרי, ּהָעָנִני ַבֶמְרָחב ָי ַלת, ִלי ֹלא ִאיָרא' ה. ּתְ ה ִלי ָאָדם. ּתְ ע, ַּמה ַיֲעׂשֶ ִלי ' ה. ַאְרּבַ
עֹוְזָרי שֹוְנָאי. ָחֵמׁש, ּבְ יָתא, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ה. ׁשִ ְבָעה', טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ טֹוַח . ׁשִ ִמּבְ
ָאָדם ַמְנָייא, ּבָ ְנִדיִבים. ּתְ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ָעהּתִ, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ מבטוח ', א טוב לחסות בה''ס(. ׁשְ

  )מבטוח בנדיבים. ח. 'טוב לחסות בה. ז. באדם
ַצר ָקָראִתי ָי ַּמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאָלא ָדִוד, ּה''ִּמן ַהּמֵ ל ָמה ְדָאַמר ָהָכא, ּ ַעל , ּּכָ

ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ָקָאַמר ּּתִ ּ ַצר ָקָראִתי ָיה)רבי יהודה אמר(. ּ אִרי ֵמֲאָת, ּ ִמן ַהּמֵ ּר ְדׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ָטא ִּדיְקָנא ְלִאְתַפׁשְ ְּדהוא ֲאָתר ָדִחיק, ּ ּ י ִפְתָחא ְדאוְדִנין ֵמֵעיָלא, ּ ּמֵ ִּמּקַ ּ ּ ְעֵרי , ּ חֹות ׂשַ ּתְ
א ך ָאַמר ָי. ְּדֵריׁשָ ְוְבִגין ּכָ ֵרי ִזְמֵני''ּה ָי''ּ ט ִדיְקָנא)א ובתר''ס(ּוַבֲאָתר . ה ּתְ ּ ְדִאְתְפׁשַ ּּ ,

ָטא, ְּוָנִחית ֵמאוְדנֹוי אִרי ְלִאְתַפׁשְ ְּדהוא ֲאָתר ְדָלא ָדִחיל , ָאַמר ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ְּוׁשָ ּ ּ ּ
ּ ְוָכל ַהאי ִאְצְטִריך ְוכו)א דחיק''ס( ּ ָדִוד ְלַאְכָנע )אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך(', ְ

ין חֹוֵתיה ַמְלִכין ְוַעּמִ ִגין ְיָקָרא ְדִדיְקָנא ָדא, ּּתְ ּּבְ ּ.  
ְּצִניעוָתא ְדִסְפָראְוָתאָנא ּבִ ֶחְלֵמיה ְדִדיְקָנא ְדַבר ָנׁש ִעָלָאה , ּ ל ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ
יֵדיה יט ְיֵדיה ֵליה, ָּאִחיד ּבִ ּאֹו ְדאֹוׁשִ ּ ִּיְנַדע ִדְשִלים הוא ִעם ִעָלֵאי. ּ ּ ּ חֹוֵתיה , ּ ְּוַאְרֵמיה ּתְ

ִּאיּנון ִדְמַצֲעִרין ֵליה ּ ָנא. ּ ן ִדיְק, ּתָ ְתּקָ ּקוִניןְּמּתַ ָעה ּתִ ִתׁשְ ָּנא ִעָלָאה ּבְ ְּוהוא ִדיְקָנא , ּ ּ
ִּדְזֵעיר ַאִפין ט, ּ ן' ּבְ ְתּקָ ּקוִנין ְמּתַ   .ּּתִ

  א''מ ע'' קדף
ּקוָנא  ֲעָרא ֵמֵעיָלא. ַקְדָמָאה) א''מ ע''דף ק(ּּתִ ן ׂשַ ְתּקָ י ִפְתָחא ְדאוְדִנין, ְּמּתַ ּמֵ ְּוָנִפיק ִמּקַ ּ ּ ,

ְלָי חֹות קֹוֵצי ְדּתַ ְעֵרי, ּין ַעל אוְדִניןִּמּתְ ין ׂשַ א ְדפוָמא, ִניִמין ַעל ִניִמין, ְוַנְחּתִ ַּעד ֵריׁשָ ּ .
אָנא ל ִאֵלין ִניִמין ִדְבִדיְקָנא, ּתָ ּּכָ א, ּ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ל ִניִמין ְדקֹוִצין ְדׂשַ יר ִמּכָ יִפין ַיּתִ ּקִ ּּתַ ּ ּ ,

א ֲאִריִכין  ְעֵרי ְדֵריׁשָ א, ִריִכיןְוָהֵני ָלאו ֲא, )וכפיין(ְּוׂשַ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ִעיֵעי, ְּוׂשַ הֹון ׁשְ , ִמּנְ
ין יׁשִ   .ּוִמְנהֹון ְקׁשִ

יק יֹוִמין ְעֵרי ִחָווֵרי ְדַעּתִ ָכן ׂשַ ֲעָתא ְדִאְתַמּשְׁ ּוְבׁשַ ּ ּ ְעֵרי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּלׂשַ ִתיב, ּ , ּכְ
ה)משלי א( ֹרּנָ חוץ ּתָ חוץ. ּ ָחְכמֹות ּבַ ַהאי ְזֵעיר ַאִפ. ַּמאי ּבַ ֵרי מֹוֵחי. יןּּבְ ַרן ּתְ   .ְּדִמְתַחּבְ

ך ֵרי מֹוֵחי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּתְ ּ ע מֹוֵחי. ּ ְזֵעיר ַאִפין. ֶּאָלא ֵאיָמא ַאְרּבַ ַלת מֹוֵחי ַדֲהוֹו ּבִ ּּתְ ּ ,
א א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ְתַלת ַחָלֵלי ְדגוְלּגַ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ִקיט ַעל ּבוְרֵייה. ּ ְּוַחד מֹוָחא ׁשָ ל ְּדָכִליל ּכָ, ּ

ַלת מֹוֵחי ִקיָלן. ּתְ ִליָלן ׁשְ יָכן ּכְ יה ְמׁשִ ך ִמּנֵ ְּדִאְתְמׁשָ ֲעֵרי ִחָווֵרי, ְּ ׂשַ ְּלַהאי ְזֵעיר ַאִפין . ּּבְ
ִּלְתַלת מֹוֵחי ְדֵביה ּ.  

ַהאי ְזֵעיר ַאִפין ע מֹוֵחי ּבְ ְכָחן ַאְרּבַ ּתַ ּוִמׁשְ יֹות . ּ ע ָפָרׁשִ ִלימו ַאְרּבַ ּתְ ך ִאׁשְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ְ

ִפיִליןִּדְכ ּתְ יִבין ּבַ יק יֹוִמין, ּּתִ א ְדַעּתִ ָמא ַקִדיׁשָ הו ׁשְ ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ , ַּעּתִ
ּוְזֵעיר ַאִפין א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ֵלימוָתא ִדׁשְ ְּדַהאי הוא ׁשְ ּ ּ ּ יב. ּ י )דברים כח(, ִּדְכּתִ ּ ְוָראו ָכל ַעּמֵ

ם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליך י ׁשֵ ָךָָהָאֶרץ ּכִ ּ ַוִיְראו ִמּמֶ ּ ם ְיָי. ּ ם ְיָי ַמָמׁש. ׁשֵ ע , ׁשֵ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ
י ִדְתִפיִלין ּתֵ ְּרִהיֵטי ּבָ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ה)א''ב ע''רס, ב''א ע''קל(, ּ ֹרּנָ חוץ ּתָ ִחין. ּ ָחְכמֹות ּבַ ּכְ ּתַ יָקא . ְּדָהָכא ִמׁשְ ְּדָהא ַעּתִ
יִקין יִמין, ְּדַעּתִ ַכחָל, ְּסִתיָמא ִדְסּתִ ּתְ ין ָחְכְמָתא ִדיֵליה, א ִאׁשְ ְּוָלא ַזּמִ ום ְדִאית , ּ ִּמּשׁ ּ

ָּחְכְמָתא ְסִתיָמא ְדֹכָלא ְוָלא ִאְתְפַרׁש ּ ַהאי ְזֵעיר . ּ ָעה מֹוִחין ּבְ רו ַאְרּבָ ּוְבִגין ְדִאְתַחּבָ ּ ּ
ע ִעיָבר. ַּאִפין יה ְלַאְרּבַ ע ַמּבוִעין ִמּנֵ ָכן ַאְרּבַ ִּאְתַמּשְׁ ּוִמְתָפְר, ּ ן ֵמַחד ַמּבוָעאּ ְּדָנִפיק , ּׁשָ

ְלהו ְּמּכֻ ע. ּ ך ִאיּנון ַאְרּבַ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ע, ְוָתאָנא ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ְעֵרי, ַּהאי ָחְכְמָתא ְדִאְתּכְ ָהֵני ׂשַ ָכא ּבְ ְלָיין , ִאְתַמּשְׁ ְּדִאיּנון ּתַ ּ
ִלין ִלין ַעל ּתִ ּּתִ ָיין ְוַתִקיִפין)א הוא''נ(. ּ ּ ְוֻכְלהו ַקׁשְ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ּ כו וְנִגידו ּכָ ְּוִאְתַמּשְׁ ּ ּ .

ְלָיין ָבן ּתַ ָנא, ְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּבָ חוׁשְ ְייהו ְדֵליְתהֹון ּבְ ִּמּנַ ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ִלים)השירים ה ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ִלים. ּ ֵלי ּתִ ָיין ְוַתִקיִפין ְל. ּּתִ ְּוֻכְלהו ַקׁשְ ָראּ ַהאי , ִאְתַחּבְ ּכְ
יף ּקִ יָפא. ַּחָלִמיש ּתַ ּקִ ּוְכַהאי ִטְנָרא ְדִאיִהי ּתַ חֹות . ּ ַּעד ְדַעְבִדין נוְקִבין וַמּבוִעין ִמּתְ ּ ּ ּ

ֲעָרא יִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר ְלָכל ְסָטר וְסָטר, ׂשַ ּקִ ְּוַנְגִדין ַמּבוִעין ּתַ ּ ְעֵרי . ּ ּוְבִגין ְדָהֵני ׂשַ ּ
ִתיב , ֲחׁשֹוָכןּאוָכֵמי ַו ך ַויֹוֵצא ָלאֹור ַצְלָמְות)איוב יב(ּכְ י ֹחׁשֶ ּ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ְ ּ ּ.  
יִפין , ְוָתָנא ּקִ ְעֵרי ְדִדיְקָנא ּתַ א)בלחודי(ָּהֵני ׂשַ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ַאר ׂשַ ום ְדָהֵני , ּ ִמּשְׁ ִּמּשׁ ּ

ְכָחן ּתַ ן וִמׁשְ ְלחֹוַדְייהו ִמְתָפְרׁשָ ּּבִ אֹוְרַחְייהוְּוִאיּנון , ּּ יִפין ּבְ ּקִ יִפין. ּּתַ ּקִ יָמא. ֲאַמאי ּתַ , ִאי ּתֵ
ום ְדֻכְלהו ִדיָנא ִּמּשׁ ּ ּ ָכחו ַרֲחֵמי , ָלאו ָהִכי, ּּ ּתְ ִתקוִנין ִאֵלין ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ֲעָתא . )ודינא(ּּ ּוְבׁשַ

ָחא ֵליַסר ַמּבוֵעי ַנֲהֵרי ְדִמׁשְ ין ּתְ ְּדַנְחּתִ ּ ְלהו ַרֲחֵמי, ּ ִּאֵלין ּכֻ ּ ּ.  
אָנא ְעֵרי ְדִדיְקָנא, ֶּאָלא ּתָ ל ָהֵני ׂשַ יִפין, ּּכָ ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ל ִאיּנון . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּכָ

יִפין, ְּדַרֲחֵמי ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאיְנהו ִדיָנא. ְּלַאְכְפָייא ְלִדיָנא. ּבַ ּ ּ ָהא , ּ
יִפין ִאיּנון ּקִ ך וֵבין ּכַ. ּּתַ ּוֵבין ּכַ יִפיןְּ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ֵרין ִסְטִרין, ְך ּבַ ֵעי ָעְלָמא . ִמּתְ ד ּבָ ּכַ

יִפין ְוַנְצִחין ַעל ִדיָנא, ַרֲחִמין ּקִ ֵעי ִדיָנא. ַּרֲחֵמי ּתַ יף, ְּוַכד ּבָ ּקִ ְוָנַצח ַעל , ִּדיָנא ּתַ
ֵרין ִסְטִרין. ַרֲחֵמי יִפן ִמּתְ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ך ּבַ ְוְבִגין ּכָ עו ַרֲחֵמי,ּ ּ ְדַכד ּבָ ְעֵרי ְדִאיּנון , ּ ּׂשַ ּ

ַרֲחֵמי ְעֵרי)א מתאחדא''ס(ַּקְייִמין וִמְתַחְזָיא , ּבְ ִאיּנון ׂשַ ּ ִדיְקָנא ּבְ ְוַכד . ְּוֹכָלא ֲהוֹו ַרֲחֵמי, ּ
ְעָייא ִדיָנא ְעֵרי, ּּבַ ִאיּנון ׂשַ ִּאְתַחְזָייא ִדיְקָנא ּבְ ִדיְקָנא. ּ ְּוֹכָלא ִאְתַקָיים ּבְ ּ.  

א ִחָווָראְו ְלָייא ִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ַּכד ִאְתּגַ ּ ְחָיין, ּ ל ָהֵני ְוָכל ָהֵני ִמְתַנֲהִרין וִמְסּתַ ַמאן , ּּכָ ּכְ
יה ה ְדֲהָוה ּבֵ ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִמּמָ ֵחי ּבְ ְּדִאְסּתְ ּ ַרֲחֵמי. ּ ְלהו ּבְ ְּוִאְתְקָיימו ּכֻ ְּוֵלית ִדיָנא , ּּ

ַכח ּתְ ָעה, ִאׁשְ ׁשְ ֲחָדאְוָכל ָהֵני ּתִ ד ַנֲהִרין ּכַ ַרֲחֵמי,  ּכַ ְחָיין ּבְ ְלהו ִאְסּתַ ּּכֻ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

 ] בשנה276יום [סדר הלימוד ליום י תמוז 
  ב''מ ע'' קדף

ה ִזְמָנא ַאֲחָרא ך ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ ְיָי ֶאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד)במדבר יד(, ּ ְּוִאלו ֱאֶמת . ְ ּ
ום ְדָרָזא ְדִמ. ָלא ָקָאַמר ִּמּשׁ ּ יק יֹוִמין ִלְזֵעיר , ָּלהּ ָעה ְמִכיָלן ְדַנֲהִרין ֵמַעּתִ ׁשְ ִּאיּנון ּתִ ּ

ְנָייָנא. ַּאִפין ה ִזְמָנא ּתִ ּקוִנין ָאַמר, ְוַכד ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ּתִ ׁשְ ּקוֵני ִדיְקָנא . ּּתִ ְּוִאיְנהו ּתִ ּ ּ
ְזֵעיר ַאִפין ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ יק יֹוִמין ְוַנֲה, ּ ין ֵמַעּתִ יה) ב''מ ע''דף ק(ִרין ְוַנְחּתִ ך ֱאֶמת . ּּבֵ ְוְבִגין ּכָ ּ

יָקא ַעּתִ ְלָייא ּבְ ה ְוֱאֶמת, ּתַ א ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ּתָ   .ְוַהּשְׁ
ָנא א ִדְזֵעיר ַאִפין, ּתָ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ּׂשַ ּ י, ּ יׁשֵ ְלהו ְקׁשִ ּּכֻ ִלין, ּ ִלין ַעל ּתִ ּּתִ ִעיִעין. ּ . ְוָלא ׁשְ

ְּדָהא ֲחֵמיָנא ִדְתַלת מֹוֵחי ּבִ יהּ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ . ּוְנִהִרין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ְּתַלת ֲחָלֵלי ִמׁשְ
יק יֹוִמין ום ְדמֹוָחא ְדַעּתִ ּוִמּשׁ ּ ּ ֲחָמר ַטב ַעל דוְרְדֵייה, ּ ִכיך ּכַ ִקיט ְוׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ְלהו , ְ ֲערֹוי ּכֻ ּׂשַ ּ

ִעיִעין ָחא ַטב, ׁשְ ִמׁשְ יִחין ּבְ ִתיב. ּוְמׁשִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ֲעַמר ְנֵקא)אל זדני(, ּ ה ּכַ   .ּ ֵראׁשֵ
ְּוַהאי ִדְזֵעיר ַאִפין ין, ּ יׁשִ ין ְוָלא ְקׁשִ יׁשִ ְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטי. ְקׁשִ ְלהו ּתַ ְּדָהא ּכֻ ּוְבִגין , ּּ

ך ָחְכְמָתא ָנִגיד ְוָנִפיק ִקיָטא, ֲּאָבל ָלא ָחְכְמָתא ְדָחְכְמָתא. ְּכָ ִכיָכא וׁשְ ְּדִאיִהי ׁשְ ְּדָהא . ּ
ֵני יק יֹוִמיןּתָ ָּנא ְדֵלית ְדָיַדע מֹוֵחיה ְדַעּתִ ּ ּ ר ִאיהו, ּ יב. ּּבַ  ֱאֹלִהים )איוב כח(, ְּוַהאי ִדְכּתִ

ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ֵּהִבין ַדְרּכָ ּ ּ ַמר)ב''ט ע''קכ(, ּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ְמעֹון. ּ ּבִ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא א ּבְ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ּּבְ ְּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ ּּבְ ּ ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ּּתִ א ְדפוָמא, ָנִפיק ׂשַ ְּוָסִליק ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדִפְתָחא , ּ ַּעד ֵריׁשָ
ְּדפוָמא חֹות פוָמא, ּ ְּוָנִחית ִמּתְ א ַאֲחָרא, ּ ִפיר, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  

י אּקום ִרּבִ א.  ַאּבָ י ַאּבָ ן , ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ּקַ ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ִמְתּתָ ד ּתִ ּּכַ ּ ּ
א ִתּקוָנא ְדַמְלּכָ ּּבְ יף )א כד תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכא אתחזי''ס( )א בתיקוני מלכין''ס(, ּ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ  ּכְ

ִפיר ְלֵמחֵזי ִליט, ּׁשַ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח)הלים קמזת(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַרב ְוׁשָ ְוַכד . ּ ּגָ
א יָרא ַקִדיׁשָ ִתּקוָנא ִדיְקָנא ַיּקִ ָסם ּבְ ִּאְתּבְ ּ יה, ּ ח ּבֵ ּגַ ְנִהירו ִדיֵליה, ְּוִיׁשְ ִּאְקֵרי ּבִ ּ ֵאל , ּ

ן. 'ַּרחום ְוגֹו ּקַ ְנָייָנא ִאְתּתָ ּקוָנא ּתִ יק יֹו, ְּוַהאי ּתִ ְנִהירו ְדַעּתִ ד ָנִהיר ּבִ ּּכַ ִאְקֵרי ַרב , ִמיןּ
ָדא. ֶחֶסד ֵלי ָדא ּבְ ּכְ ִתּקוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת, ְּוַכד ִמְסּתַ ְּדָהא ְנִהירו ַאְנֵפיה. ִּאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ .

  )א דא נהירו דאנפין''ס(
ְנָייָנא, ְוָתאָנא ּקוָנא ּתִ א ָעֹון ִאְתְקֵרי ָדא ּתִ ּנֹוׂשֵ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדַעּתִ ּּכְ ֲאָבל . ּ

ום ַההוא אֹוְרָחא ְדָנִפיקִמ ּּשׁ ּ ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ּ חֹות ּתְ ִליָתָאה ּתְ ִתּקוָנא ּתְ ּּבְ ּ ֲעִרין , ּ ְוׂשַ
יִפין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההוא אֹוְרָחא ּקִ ע. ּּתַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ָּלא ִאְתְקרון ָהָכא נֹוׂשֵ ּ ,

ֲאָתר ַאֲחָרא   .ְּוִאְתְקָיימו ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ְבִעין ְוָחֵמׁש ֲחָסִדים, ָיאְוַתְנ ַלת ְמָאה ְוׁשִ יק יֹוִמין, ּתְ ֶחֶסד ְדַעּתִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו , ּּכְ ּ
ִּאְקרון ַחְסֵדי ַקְדָמֵאי יב. ּ ָ ַאֵיה ֲחָסֶדיך ָהִראׁשֹוִנים)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ֶחֶסד . ּ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ ְּוֶחֶסד ִדְזֵעיר ַאִפין ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם. ּ ּ.  
ּוְבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּ יק יֹוִמין ַרב )ב''ז ע''שמות קע(, ּ יה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ְדַעּתִ ּ ְקֵרי ּבֵ ּ

ּוִבְזֵעיר ַאִפין. ֶחֶסד ִתיב ָהָכא. ֶחֶסד ְסָתם, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ , ּוְכִתיב.  ְוַרב ֶחֶסד)שמות לד(, ּ
ַלֵפי ֶחֶסד, ַהאי ַרב ֶחֶסד, ְואֹוִקיְמָנא.  נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְסָתם)ות לדשמ( ַּמֵטה ּכְ ּ ,

  .ּוְלֲאְדָלָקא ּבֹוִציֵני, ְּלַנֲהָרא ֵליה
ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא חֹות ּתְ ְּדָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ְדָנִחית ּתְ ּ ּ ְעִרין ְזִעיִרין ַמְלָיין , ּ ְוׂשַ

ע,ְּלַההוא ָאְרָחא ּ ָלא ִאְקֵרי ַההוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ָרא ֵליה , ּ ְּדֵלית ֲאָתר ְלַאְעּבְ ּ
ָווֵני ְתֵרי ּגְ ַההוא ָאְרָחא. ּבִ ַכח ּבְ ּתְ ְעֵרי ְדִאׁשְ ום ׂשַ ַּחד ִמּשׁ ּ ָרא, ּ ָיא ְלַאְעּבְ . ּהוא ֲאָתר ַקׁשְ

ָרא ְדַההוא אֹוְרָחא ַעד ֵריׁשָ, ְוַחד ום ְדָנִחית ַאְעּבְ ִּמּשׁ ּ ּ ּא ְדפוָמאּ יר, ּ   .ְוָלא ַיּתִ
ִתיב ים)שיר השירים ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ַוְרָדא,  ׂשִ נֹוְטפֹות מֹור , ּסוָמִקין ּכְ

יף, עֹוֵבר ּקִ ָווֵני ֹלא , ְּוַהאי אֹוְרָחא ְדָהָכא, ּסוָמָקא ּתַ ְתֵרי ּגְ  )א בתרי גווני אגזים ולא''ס(ּבִ
ָסם אן ַמאן. ִאְתּבְ ַהאי אֹוְרָחא, ּ ְדָבֵעי ְלַאְגְזָמאִמּכָ יֵדיה ּבְ ַטׁש ּבִ ֵרי ִזְמֵני ּבָ   .ּּתְ

ֲעָרא ּקוָנא ְרִביָעָאה ָנִפיק ׂשַ ן, ּּתִ ּקַ ִעְלעֹוי, ְוִאְתּתָ א , ְּוָסִליק ְוָחֵפי ּבְ ִתְקרוְבּתָ ּּבְ
ְּדבוְסָמא ִפיָרא. ּ ּקוָנא ָיֶאה ְוׁשַ ַּהאי ּתִ , ְוַתְנָיא. )א הוד עלאה''ס( ְּלִאְתַחְזָיא הֹוד ְוָהָדר הוא, ּ

ִעְלעֹוי)א ליאה דעלעין''ס(ָּנִפיק ְוִאְתַעָטר ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא , ּהֹוד ִעָלָאה ְוִאְתְקֵרי הֹוד ,  ּבְ
י, ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר. ָזָקן ְלָיין ִאֵלין ְלבוׁשֵ ּּתַ הו, ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ יָרא , ּ ְּוִאיּנון פוְרִפיָרא ַיּקִ ּּ ּ
אְּד יב. ַמְלּכָ ּתָ)תהלים קד(, ִּדְכּתִ הו,  הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ׁש ּבְ ּקוִנין ְדִאְתָלּבַ ּּתִ ּ ַהאי , ּ ן ּבְ ּקַ ְוִאְתּתָ

ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ּ ל ִדיוְקִנין, ּּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ.  

  א''א ע'' קמדף
ְנִהירו ְדִדיְקָנא , ַהאי הֹוד) א''א ע''דף קמ(ְוָתאָנא  ד ִאְתְנַהר ּבִ ּּכַ  )א דא''נ(, ִּעָלָאהּ

ּקוִנין ְנִהיִרין ַאר ּתִ ׁשְ ט ּבִ ְּוִאְתָפּשַׁ יָסא. ּ א ָעֹון ֵמַהאי ּגִ ע , ַּהאי הוא נֹוׂשֵ ְּועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ
יָסא ך. ֵמַהאי ּגִ ְוְבִגין ּכָ ִתיב)שיר השירים ה(, ּ ּוִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ִאְקֵרי.  ְלָחָייו ּכְ ּ הֹוד , ּ

ע. ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת ְפֶאֶרת הוא עֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ְּדָהא ּתִ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ  ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור )משלי יט(ׁשֶ
ע ְפֶאֶרת ָלא אֹוִקיְמָנא. ַּעל ֶפׁשַ יָעָאה, ֲאָבל ַהאי ּתִ ׁשִ ִתּקוָנא ּתְ ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

חוִרים ּכָֹחם ְפֶאֶרת. ָּאֵמר ְוִתְפֶאֶרת ּבַ ן ִאְקֵרי ּתִ ַקל ְו. ְוַתּמָ ַמְתְקָלא , )א אסתכל''ס(ַכד ִאְתּתְ ּבְ
ְמעֹון. ַּחד ַסְלִקין י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ א, ֵיאֹות ַאְנּתְ ִרּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ְרָכא ֵמַעּתִ , ְּלִאְתּבָ

יה ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ ְּדָכל ּבִ ּ.  
ָאה ּקוָנא ֲחִמיׁשָ ֲעָרא. ּּתִ פו, ָּפִסיק ׂשַ ֵרין ּתַ ְּוִאְתָחזון ּתְ אןּּ אן וִמּכָ ַהאי , ִּחין ִמּכָ ּסוָמָקן ּכְ

ְבִעין ָעְלִמין. ַּוְרָדא סוָמָקא ָמאָתן ְוׁשִ פוִחין, ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ֵרי ּתַ ָּהֵני ּתְ ד ְנַהִרין , ּ מתרין (ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

יָקא)סטרין ין ִעָלִאין ְדַעּתִ פוִחין ַקִדיׁשִ ִהירו ִדְתֵרין ּתַ ּ ִמּנְ ּ ּ ּ ך סוָמָקא, ּּ ִּאְתְמׁשַ י ְוָאֵת, ְ
ִתיב. ִּחיָוָרא ַהאי ּכְ ָ ָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶך)במדבר ו(, ּבְ ָ ָרך ָעְלָמא. ּ ְְדַכד ְנַהִרין ִמְתּבְ ּ .

ֲעָתא ְדִאְתֲעִבדו סוָמָקא ּוְבׁשַ ּ ּ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך, ּ ִתיב ִיּשָׂ ָּכְ ַלק, ּ לֹוַמר ִיְסּתָ ח . ּכְ ּכַ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ
ָעְלָמא א, אָנאּתָ. ּרוְגָזא ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלהֹון ְנהֹוִרין ְדִאְתַנֲהָרן ֵמַעּתִ ּּכֻ ּ ִּאְתְקרון ַחְסֵדי , ּ ּ

ּוְבִגין ִאיּנון. ַקְדָמֵאי ל ִאיּנון ַחְסֵדי עֹוָלם, ּ ַּנֲהִרין ּכָ ּ.  
ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ ַסֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא, ָנִפיק ׂשַ ֲעֵרי ּבְ ַחד חוָטא ְדׂשַ ּּכְ ּ ּ א ותליין ''ס(. ּ

ּ ְפַאת ַהָזָקן ְוִאיהו ַחד ֵמָחֵמׁש ֵפִאין)תנא תקונא דא הוא דאקרי, עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא ּּ ּ ,
ֶחֶסד  ָלא ַהאי ֶחֶסד, )וברחמי(ְּדַתְלָיין ּבְ ַמר, ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחּבְ ָמה ְדִאּתְ ך. ּּכְ ְוְבִגין ּכַ ויקרא (, ּ

ִחית ֵאת ְפַאת ְז)יט ׁשְ ִתיבּ ֹלא ּתַ   .ָָקֶנך ּכְ
ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא ַעל פוָמא. ּּתִ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ּ ,

ִתּקוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליה ְעִרין ּבְ ְּוַיְתִבין ׂשַ י ְיהוָדה. ּ ּקום ִרּבִ י ְיהוָדה. ּ ָּפַתח , ָּקם ִרּבִ
ְגֵזיַרת ִעיִר)דניאל ד(, ְוָאַמר ָמא ּבִ ן . ּין ִפְתּגָ ָבן ִמְתְנׁשָ ָמה ֶאֶלף ִרּבְ  )א מתישבן''ס(ּכְ

ַהאי פוָמא ּוִמְתַקְייָמן ּבְ ּּ יה, ּ ְּוֻכְלהֹון ִאְקרון ֶפה, ְּוַתְלָיין ִמּנֵ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ל ְצָבָאם)לג ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּוֵמַההוא רוָחא ְדָנִפיק ִמפוָמא. ּ ּ ּ ּ ׁשָ, ּּ   .ןִמְתַלּבְ
ל ִאיּנון ִדְלַבר ּּכָ ְלָיין ֵמַהאי פוָמא, ּ ּּתַ ּוֵמַהאי פוָמא . ּ ט ַהאי )א רוחא''ס(ּּ ד ִאְתָפׁשָ ּ ּכַ

ָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמָנא, ּרוָחא יה ּכַ ן ּבֵ ׁשָ ְּוֻכְלהו ֶפה ְיָי ִאְתְקרון, ִּמְתַלּבְ ּּ ּוַבֲאָתר ְדרוָחא . ּ ּ ּ
ֻּכְלהו ָּלא ִאְתָעְרָבא ִמָלה ַאֲחָרא ְו, ָנִפיק ַההוא רוָחא )פיות(ּ א ּבְ ׁשָ אן ְלִאְתַלּבְ ּ ְמַחּכָ ּ

יָתא. ְּדָנִפיק ְלהו ׁשִ ִליָטא ַעל ּכֻ ּקוָנא ׁשַ ְּוַהאי ּתִ ּּ ְלהו . ּ ום ְדָהָכא ִמְתַקְייָמן ּכֻ ִּמּשׁ ּ ּּ ּ
ִקיִלין סֹוֲחָרֵניה ְדפוָמא. ּוִמְתַאֲחָדן ְערֹוהי ׁשְ ך ׂשַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּ ל ִסְטרֹויְּוִאְתְפֵני ִמ. ְּ ְוַהאי , ּכָ

ְלהו וִמְתַאֲחָדן ום ְדָהָכא ִמְתַקְייָמן ּכֻ ְלהו ִמּשׁ ִליָטא ַעל ּכֻ ּקוָנא ׁשַ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
א יָקא ַקִדיׁשָ ִריך ַאְנּתְ ְלַעּתִ ּּבְ ְ.  

ְתחֹות ִדיְקָנא ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ִמיָנָאה ְדַנְחּתִ ּקוָנא ּתְ ּּתִ ּ . ּין ְקָדָלא ְדָלא ִאְתֲחֵזיְּמַחְפָי, ּ
ח , ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא ִעפֹוי, ְּדַתְנָיא ּוְבִזְמָנא ְדַאּגָ .  ְקָרֵבי ִאְתֲחֵזי)א דנצח''ס(ּ

א בוְרּתָ ום ְלַאֲחָזָאה ּגְ ִּמּשׁ ֵניָנן. ּ יה, ְּדָהא ּתָ ֲּהָדא הוא , ֶּאֶלף ָעְלִמין ִאְתַאֲחָדין ִמּנֵ
ּבֹוִרים) דשיר השירים(, ִדְכִתיב ְלֵטי ַהּגִ לוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ֵגן ּתָ ֵגן ָרָזא . ּ ֶאֶלף ַהּמָ ְוֶאֶלף ַהּמָ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא. ּהוא ּּבִ בוָרה ַחד, ּ ַטר ּגְ ּבֹוִרים ְדָאתו ִמּסְ ְלֵטי ַהּגִ ּּכֹל ׁשִ ּ ֵּמִאיּנון , ּ
בוָראן   .ּּגְ

יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ָכן . ּּתִ ּקוָלא ַמְלָיא)רןא דמתחב''ס(ְּדִאְתַמּשְׁ ׁשִ ְעֵרי ּבְ ְעֵרי , ּ ׂשַ ִּעם ִאיּנון ׂשַ
ְלָיין ִפיר, ְּדּתַ ּקוָלא ׁשַ ׁשִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ יף, ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ ום . ָּמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָייא, ּכְ ִּמּשׁ

ַתר ִאיּנון ְדַתְלָיין ָכן ּבָ ְעֵרי ִאְתַמּשְׁ ְּדֻכְלהו ׂשַ ּ ּ ּוְכָלָלא ְדֻכְלהו ּבְ. ּּ ּ ִּאיּנון ְדַתְלָייןּּ ְּוֹכָלא . ּ
ך ִתיב)חסר כאן(, ְִאְתְמׁשַ חוִרים ּכָֹחם)משלי כ(, ּ ְוַעל ָדא ּכְ ְפֶאֶרת ּבַ ונראה על הים כבחור טוב (. ּ ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ִתיב )הדא הוא דכתיב ֲאָרִזים)שיר השירים ה( ּכְ חור ּכָ בוָראן, ּ ּבָ ר ָעִביד ּגְ ִגיּבָ ְּוָדא הוא , ּּכְ
ְפֶאֶרת א ְוַרֲחֵמיֵחיָל, ּתִ ּא וְגבוְרּתָ ּ.  
ָנא ּקוִנין, ּתָ ל ָהֵני ּתִ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ְלָמאֵריהֹון , ְּוָכל ָהֵני ִמִלין, ָּאַמר ַרּבִ ּּבָ

ַמְתְקָלא ָקלו ּבְ ְּדִאּתְ ְּוָלא ְלִאיּנון ְדָלא ָעאלו , ּ ּ ּ ֶאָלא ְלִאֵלין ְדָעאלו )א דעאלו ולא נפקו''נ(ּ ּ ּ ּ
ְּדָכל ָמֵאן ְדָעִייל ְוָלא ָנִפיק, ְּוַנְפקו ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ּ.  

  ב''א ע'' קמדף
ָלָלא ְדָכל ִמִלין ּּכְ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ּוְזֵעיר ַאִפין, ַּעּתִ . ּּכָֹלא ֲהִוי. ּּכָֹלא ֲהָוה. ּּכָֹלא ַחד, ּ

ֵני. ּּכָֹלא ְיֵהא ּתַ ֵני. ָלא ִיׁשְ ָנא. ְוָלא ִמְשּתָ ִתקוִנין ִאֵליןִאְת. ְוָלא ׁשְ ן ּבְ ּקַ ּּתָ ִלים . ּ ּתְ ִאׁשְ
ל ִדיוְקִנין ִּדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ ָמָהן. ּּ ל ׁשְ ִּדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּ ִּדיוְקָנא . ּּ ְּדִאְתֲחֵזי ) ב''א ע''דף קמ(ּּ

ַהאי ִדיוְקָנא  ֵניה ּכְ גוֹוַ ּּבְ ּ ָלאו ַהאי ִדיוְקָנא ֲהִוי)א בגוויה כל דיוקנין''נ(ּּ ֵעין ַהאי ֶא, ּּ ָּלא ּכְ
ִּדיוְקָנא ּּ.  

ָרן ִעְטִרין ְוִכְתִרין ד ִאְתַחּבְ ְלמוָתא ְדֹכָלא, ּכַ ֵדין הוא ַאׁשְ ּּכְ ּ ּ ִגין. ּ ְּדִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּבְ ּ ּּ ,
יה ָללו ּבֵ ִאין ְדִאְתּכְ ֲּהִוי ִדיוְקָנא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִליל ִעָלִא. ּ ּוְבִגין ְדַהאי ִדיוְקָנא ּכָ ּ ּ ּ ין ּּ

ִאין ּקונֹוי, ְוַתּתָ א ּתִ יָקא ַקִדיׁשָ ַּאְתִקין ַעּתִ ְּוִתּקוָנא ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ַהאי ִדיוְקָנא , ּ ּּבְ ּּ
  .ְּוִתּקוָנא

ין ַהאי ְלַהאי יָמא ַמה ּבֵ ַמְתְקָלא ֲחָדא. ְוִאי ּתֵ ּּכָֹלא הוא ּבְ אן , ּ  )א מנן''נ(ֲאָבל ִמּכָ
ן ָאְרחֹוי אן )רחמיא אתפשטן ''נ(. ִּאְתָפְרׁשָ ַכח ִדיָנא)א ומנן''נ(ּ וִמּכָ ּתְ ְטָרא ִדיָלן ֲהוֹו . ּ ִאׁשְ ּוִמּסִ ּ

ְנָיין ָדא ִמן ָדא ּׁשַ ְּוָרִזין ִאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו. ּ א, ּ ֵדי ַחְקָלא ַקִדיׁשָ ר ִלְמַחּצְ ּוְכִתיב . ּּבַ
  . סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו)תהלים כה(

ִתיב  ְתֵרי יֹוִדי,  ֶאת ָהָאָדםּ ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים)בראשית ב(ּכְ ּקוָנא ּגֹו . ן''ּבִ ִלים ּתִ ַּאׁשְ
ּקוָנא ַפְנָקא, ּּתִ ַּטְבְרָקא ְדגוׁשְ ּ ְּוָדא הוא ַוִייֶצר. ּ ה. ּ ֵרין יֹוִדין ָלּמָ יָקא . ּתְ ָּרָזא ְדַעּתִ
א ְּוָרָזא ִדְזֵעיר ַאִפין, ַּקִדיׁשָ גֹו צוָרה. ַמאי ָצר, ַּוִייֶצר. ּ ָּצר צוָרה ּבְ ּ וַמהו ) הוא וייצרודא(. ּ ּ

גֹו צוָרה ּצוָרה ּבְ ָמָהן. ּ ֵרין ׁשְ ם ָמֵלא, ּתְ ְּדִאְתְקֵרי ׁשֵ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְתֵרין . ְיָי ֱאֹלִהים, ּ ּ
ּן ְדַוִייֶצר''יֹוִדי ְּדָצר צוָרה ּגֹו צוָרה, ּ ּ ִלים. ּ ָמא ׁשְ ּקוָנא ִדׁשְ ּּתִ   .ְיָי ֱאֹלִהים, ּ

ִלילו ּוְבָמה ִאְתּכְ ִדיו. ּ ּּבְ ְּקָנא ִעָלָאה ָדאּ א. ְּדִאְקֵרי ָאָדם, ּ ְּדָכִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ְוַעל . ּ
א ִתיב ֶאת ָהָאָדם ְדָכִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ָּדא ּכְ ּ ּ יה: ֶאת. ּ י ִזיָנא ְדָנִפיק ִמּנֵ ְּלַאָפָקא וְלִמְסּגֵ ּ ּ ּ .

  )מדכר ונוקבא(
גֹו ִדיוְקָנא: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ִּדיוְקָנא ּבְ ּ ּ ּּ ַמת ַחִייםַו. ּ ַאָפיו ִנׁשְ ִּיַפח ּבְ ּּ ַטְבְרָקא : ּ
גֹו ַפְנָקא ּגֹו ּבְ ְּדגוׁשְ ּ ה. ּ יָמא . ְּוָכל ָדא ָלּמָ יה ָסִתים ִדְסּתִ ְלָפא וְלַעְייָלא ּבֵ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ

, ְמָתא ִנׁשְ)ויפח באפיו נשמת חיים) בראשית ב(הדא הוא דכתיב (. ַּעד סֹוָפא ְדָכל ְסִתיִמין, ִּעָלָאה
ְמָתא ְלָיין ֵמַהִהיא ִנׁשְ א ּתַ ְּדָכל ַחֵיי ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ה, ּּ ּוִמְתַקְייֵמי ּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

ְרָקא, ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ַגְווָנא ָדא, ְלַאּתְ ִתקוִנין ּכְ ּוְלַעְייָלא ּבְ ּ ְלָפא , ּּ ּוְלַאׁשְ
ְמָתא)א מההיא''נ(ְלַהִהיא  א ְלַדְרּגָ.  ִנׁשְ יןִּמַדְרּגָ ּא ַעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ִגין ִדיֱהִוי ַהִהיא . ּ ּּבְ

ֹכָלא ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְמָתא ִמׁשְ ֹכָלא, ִּנׁשְ ָטא ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ ִיחוָדא ַחד. ּ ּוְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ּבְ ּוַמאן ְדָפִסיק . ּּ ּ
ְמָתא ָדא, ַּהאי ִיחוָדא ִמן ָעְלָמא ַמאן ְדָפִסיק ִנׁשְ ּּכְ ּוְמחֵזי ְדִאית ִנ, ּ ְמָתא ַאֲחָראּ ר , ׁשְ ּבַ

ך. ֵמַהאי ְוְבִגין ּכַ ֵצי הוא ְודוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּתְ ִּיׁשְ ּ ּ.  
ַהאי ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּּבְ ּ א, ּּ ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ אִרי ְוָתִקין ּכְ ּׁשַ ן ַהאי ִדיוְקָנא . ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ּּכַ ּּ

ִתּקונֹוי אֵרי ֵמַחדֹוי, ּּבְ ֵרין ְדרֹוִעיןִמ, ּׁשָ ין ּתְ ְעֵרי ְדִדיְקָנא. ּּבֵ ְלָיין ׂשַ ֲאָתר ְדּתַ ּּבְ ְּדִאְתְקרון , ּ ּ
ְפֶאֶרת)א דאתקרי''נ( ְפֶאֶרת.  ּתִ ט ַהאי ּתִ ֵרין ַחִדין, ְּוִאְתָפּשַׁ ַליף ַלֲאחֹורֹוי, ְּוָתִקין ּתְ ּתְ , ְוִאׁשְ

א א ְדנוְקּבָ ְּוֲעַבד ּגוְלַגְלּתָ ּ ל. ּ א.  ִסְטרֹויּּכָֹלא ְסִתיָמא ִמּכָ ַפְרצוָפא ְדֵריׁשָ ְעָרא ּבְ ׂשַ ּּבְ ּ .
ְפֶאֶרת ַהאי ּתִ ּוִבְכָלָלא ֲחָדא ִאְתָעִבידו ּבְ א, ּ ְּוִאְקֵרי ָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ ֲּהָדא הוא . ּ

ִית)ישעיה מד(, ִדְכִתיב ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ   . ּכְ
א א ְדנוְקּבָ ֵרי ַפְרצוָפא ְדֵריׁשָ ד ִאְתּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ְעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי ִדְזֵעיר ,ּ ְלָייא ַחד קֹוָצא ְדׂשַ ּ ּתַ ּ

א, ַּאִפין א ְדנוְקּבָ ְּוָתֵלי ַעד ֵריׁשָ ֵריָשָהא. ּ ְעֵרי ּבְ ֲערו ׂשַ גֹו , ְּוִאּתְ ְלהו סוָמֵקי ִדְכִלָלן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ָווֵני ַאְרָגָמן)שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּגְ ך ּכָ ְ ְוַדַלת ֹראׁשֵ ָמןַּמהו . ּ ָווֵני . ַאְרּגָ ּגְ

ָווֵני גֹו ּגְ   .ִּדְכִליָלן ּבְ
אָנא א, ּתָ ְפֶאֶרת ִמַטּבוָרא ְדִלּבָ ט ַהאי ּתִ ִּאְתָפׁשַ ּ ִגיָסא ַאֲחָרא, ּ , ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ּבְ

א ַעד ַטּבוָרא ְּוָתִקין ַפְרצוָפא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ אֵרי. ּ ּוִמַטּבוָרא ׁשָ ִלים, ּ ּוְבַטּבוָרא ׁשְ ּ.  
ְפֶאֶרתּּתו ִאְת ט ַהאי ּתִ ְּוַאְתִקן ֵמעֹוי ִדְדכוָרא, ְּפׁשָ ל )ואתתקן(ְוָעִייל , ּ ַהאי ֲאָתר ּכָ  ּבְ

ָהֵני ֵמיַעיין ִאְתַאֲחָדן, ְוָתאָנא. ְּוָכל ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי, ַרֲחִמין ית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא , ּבְ ׁשִ
ֲעֵלי ֵמיַעיין. ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי יב. ְּוִאְתְקרון ּבַ ן ָהמו ֵמַעי לֹו ַרֵחם )ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ּ ַעל ּכֵ

  .ַּאַרֲחֶמנו ְנֻאם ְיָי
אָנא ְפֶאֶרת, ּתָ ַרֲחֵמי, ַהאי ּתִ ִליל ּבְ ִדיָנא, ּכָ ְדכוָרא, ְוָכִליל ּבְ ט ַרֲחֵמי ּבִ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ,

א,  ִלְסַטר ַאֲחָרא)א ונהיר''ס(ְוִאְתֲעָבר ְוָנִקיב  ְּוָתִקין ֵמיעֹוי ְדנוְקּבָ ָקנו ְמָעָהא ְוִא, ּ ְּתּתְ
ִסְטָרא ְדִדיָנא   .ּּבְ

  א''ב ע'' קמדף
אָנא ִסְטֵריה, ּתָ ַקן ְדכוָרא ּבְ ִּאְתּתָ יה, ּ ּקוִנין ִדְכִליָלן ּבֵ ִעין ּתִ ָמאָתן וְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ,

הֹון ְלַבר, ּוִמְנהֹון ְלגֹו הֹון ַרֲחֵמי. ּוִמּנְ הֹון ִדיָנא. ִמּנְ ּוִמּנְ ְלהו . ּ ּּכֻ , ְּדִדיָנא) א''ב ע'' קמדף(ּ
ִדיָנא ַדֲאחֹורֹוי ִּאְתֲאָחדו ּבְ ן, ּ ּמָ ַטת ּתַ א ִאְתַפּשָׁ ְּדנוְקּבָ ּ ִסְטָרָהא. ּ טו ּבְ ְּוִאְתַאֲחדו ְוִאְתָפׁשָ ּּ.  

ה ֶעְרָייָתא , ְוָתאָנא ה)א תקונין''נ(ֲחִמׁשָ ְלָיין ּבָ ה, ּ ִאְתּגַ ִסְטָרא ְדִדיִנין ֲחִמּשָׁ ' ְוִדיִנין ה. ּּבְ
ָטן)א בסטרא דדינא ודינהא''נ( ִעין וְתַמְנָיא ָאְרִחין, ּ ִאְתַפּשְׁ ָמאָתן ְוַאְרּבְ אָנא. ּּבְ קֹול , ְוָהִכי ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ה ֶעְרָוה ִאּשָׁ ה ֶעְרָוה. ּבְ ִאּשָׁ ָער ּבְ ה ֶעְרָוה. ׂשֵ ִאּשָׁ ה ֶעְרָוה. ׁשֹוק ּבְ ִאּשָׁ ה . ַיד ּבְ ִאּשָׁ ֶרֶגל ּבְ
ב ִדְתֵרין ִא. ֶעְרָוה ְּדַאף ַעל ּגַ ְניוָה ַחְבָרָנאּ ֵּלין ָלא ׁשַ יר ֵמֶעְרָוה ִאיּנון, ּ ּוְתֵרין ִאֵלין ַיּתִ ּּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ּקַ ט ְדכוָרא ְוִאְתּתָ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ּקוָנא . ּ ן ּתִ ּקַ ִּאְתּתָ
ִּדְכסוָתא ַדְכָיא ּ ה ַדְכָיא. ּ ָּאְרֵכיה ְד. ְּוָהַאי ַהְוָיא ַאּמָ הּ ִעין , ַּההוא ַאּמָ ָמאָתן ְוַאְרּבְ
ה. ּוְתַמְנָיא ָעְלִמין פוָמא ְדַאּמָ ְלָיין ּבְ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ּ ְלָייא יֹו. ד''ְּדִאְתְקֵרי יֹו, ּ ד ''ְּוֵכיָון ְדִאְתּגַ
ה ּפוֵמיה ְדַאּמָ ּ ּ ֵלי ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ה ֶחֶסד הוא ְדִאְתְקֵרי. ִּאְתּגְ ְּוַהאי ַאּמָ האי חסד א ו''נ(ְוָתֵלי , ּ

ה)הוא תלי ַהאי פום ַאּמָ ּ ּבְ ְלָייא יֹו, ְוָלא ִאְקֵרי ֶחֶסד. ּ ה''ַּעד ְדִאְתּגַ ּד ְדפום ַאּמָ ּ.  
א ֲחֵזי ַהאי ֶחֶסד, ְוּתָ ִלים ּבְ ְלָייא יֹו, ְּדָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ה''ַּעד ְדִאְתּגַ . ּד ְדַאּמָ

ִלים ֵלי ִאְקֵרי ׁשְ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ְּוֵכיָון ְדִאְתּגְ ּ ,
ׁש ָרה ֵמֲעֹוִני)שמואל ב כב(ּוְכִתיב . ָתִמים ַמּמָ ּמְ ּתַ , ַמאי ָקא ַמְייֵרי.  ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאׁשְ

א ְוֵסיָפא ל ְדַגֵלי ַהאי יֹו. ֵריׁשָ ֶּאָלא ּכָ ַמר ְדָלא ַעְייֵליה ְליֹו, ד''ּּ ְּוִאְסּתְ ְרׁשוָתא ''ּ ּד ּבִ
ִלים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ַאֲחָרא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ִּליֱהִוי ׁשְ ְּוֶלֱהִוי ָצִריר ּבִ ְרׁשוָתא . ּ ַּמאי ּבִ
יב. ַאֲחָרא ת ֵאל ֵנָכר)מלאכי ב(, ִּדְכּתִ ִתיב. ּ וָבַעל ּבַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ְּדֵכיָון , ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו, ּ

ִגלו ִמים ּבְ ְּדהוא ּתָ ּ ָרה ֵמֲעֹוִני, ד''ָּייא ְדיֹוּּ ּמְ ּתַ   .ָוֶאׁשְ
ה ָדא ט ַאּמָ ְּוֵכיָון ְדִאְתְפׁשַ בוָראן , ּּ בוָרה ֵמִאיּנון ּגְ ט ְסָטר ּגְ ִּאְתְפׁשָ ּ ּ  )בשמאלא(ּ

א ְּדנוְקּבָ ֲאָתר ַחד, ּ א ּבַ נוְקּבָ ַקע ּבְ ּתְ ֶעְרָייָתא, ְּוִאׁשְ ם ּבְ סוָתה ְדָכל ּגוָפא , ְוַאְרׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ
ְּדנוְקּבָ ּוְבַההוא ֲאָתר ִאְקֵרי ֶעְרָוה ְדֹכָלא. אּ ּ ה. ּ ְּדִאְקֵרי , ֲּאָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההוא ַאּמָ
בוָראן. ֶחֶסד בוָרה ָדא ְדָכִליל ָחֵמׁש ּגְ ָמא ּגְ ּסְ ִגין ְלִאְתּבַ ּּבְ ּ ּ ָחֵמׁש , ּ ַהאי ֶחֶסד ְדָכִליל ּבְ ּּבְ

ָמאָלא, ֶחֶסד ְיִמיָנא. ֲחָסִדין בוָרא ׂשְ ָדאִאְתּבְ. ּּגְ ֵרין , ְוִאְקֵרי ָאָדם, ָּסם ָדא ּבְ ִליל ִמּתְ ּכָ
ך. ִסְטִרין ְוְבִגין ּכַ ָמאָלא, ּ ְתִרין ִאית ְיִמיָנא וׂשְ ֻכְלהו ּכִ ּּבְ ּ   .ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ

אָנא א, ּתָ ּקונֹוי ְדַמְלּכָ ין ּתִ ַּעד ָלא ַזּמִ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ָנה ָעְלִמין, ַּעּתִ ְוַאְתִקין , ּבָ
ּקו ְסָמא. ִּנין ְלִאְתַקְייָמאּּתִ א ָלא ִאְתּבַ ַּההוא נוְקּבָ ט ''רפ(ַּעד ְדָנִחית , ְּוָלא ִאְתְקָיימו, ּ

ּ ֶחֶסד ִעָלָאה ְוִאְתְקָיימו)ב''ע א, ּ ּקוֵני נוְקּבָ ָסמו ּתִ ְּוִאְתּבְ ּ ה ְדִאְקֵרי ֶחֶסד, ּ ַהאי ַאּמָ ֲהָדא . ּּבְ
ָלִכ)בראשית לו(, ּהוא ִדְכִתיב ֶאֶרץ ֱאדֹוםּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ר ָמְלכו ּבְ ֲּאָתר ְדָכל ִדיִנין , ּים ֲאׁשֶ ּ

ן  ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ָסמו)אשר היו לא כתיב אלא אשר מלכו, ואינון תקוני אתתא(ִמׁשְ ַּעד ְדַאְתָקן , ּ ְוָלא ִאְתּבְ
ה, ְוָנִפיק ַהאי ֶחֶסד, ּּכָֹלא פוָמא ְדַאּמָ ב ּבְ ְּוִאְתְיׁשָ , ָּמת ַוָיָמתַּוָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְּדָלא ִאְתְקָיימו ָסמו, ּ ִדיָנא, ְּוָלא ִאְתּבְ   .ִּדיָנא ּבְ
ְלהו יָמא ִאי ָהִכי ְדִדיָנא ּכֻ ְּוִאי ּתֵ אול ֵמְרחֹובֹות , ּּ יו ׁשָ ִתיב ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְּוָהא ּכְ ּ

ָהר ָהר ִאיהו ּבִ, ְּדָתֵניָנן. ְּוָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ִדיָנא, ַהּנָ ִחין , יָנהְּרחֹובֹות ַהּנָ ְּדִמיָנה ִמְתַפּתְ ּ ּ
ְרִעין ִדְנהֹוִרין ובוִציִנין ין ּתַ ַּחְמׁשִ ּ ית ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ אָנא. ְלׁשִ ְלהו ִדיָנא, ּתָ ּּכֻ ּ ר ֵמָחד , ּ ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ְתָרָאה ְּדִאְתַקָיים ּבַ ָהר, ּ אול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ָּדא הוא ַחד ִסְטָרא, ְּוַהאי ׁשָ ט , ּ ְּדִאְתָפׁשָ ּ
ָהרְוָנִפיק ֵמ   .ְרחֹובֹות ַהּנָ

ְּוֻכְלהו ָלא ִאְתָקָיימו ּ ָטלו, ּ יָמא ְדִאְתּבָ ָּלא ּתֵ ַההוא ַמְלכו, ּ ֶּאָלא ְדָלא ִאְתָקָיימו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ְלהו)ובסטר נוקבא( ְתָרָאה ְמּכֻ ט ַהאי ּבַ ַער ְוִאְתָפּשַׁ ּ ַעד ְדִאּתְ ּּ יו ֲהַדר, ּ יב ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְִדְכּתִ ּ ּ .

ם ִעירֹו ָפעו. ּד ִעָלָאהֶחֶס. ַמאי ֲהַדר ְּוׁשֵ ַּמאי ָפעו, ּ ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלרוָחא . ּ ַהאי ָפִעי ּבַ ּּבְ ּ ּ
ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ם ִאׁשְ א ְוׁשֵ ְּדקוְדׁשָ ָדא, ּ ָסמו ָדא ּבְ ָכאן ִאְתּבְ ּּבְ ּתֹו, ּ ַמה , ְוִאְתְקֵרי ִאׁשְ

ֻכְלהו ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ ּּ.  
ְסמוָתא ְד, ְמֵהיַטְבֵאל ִּאְתּבַ ָדאּ ת ַמְטֵרד. ָדא ּבְ בוָרה, ּבַ ַטר ּגְ ּקוִנין ְדִמּסְ ּּתִ ּ ת ֵמי . ּ ּבַ

ָדא, ָזָהב ִלילו ָדא ּבְ ָסמו ְוִאְתּכְ ִּאְתּבְ ּ ָתא . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא: ֵמי ָזָהב, ּ קו ִאּתְ אן ִאְתַדּבְ ּּכָ ּ
ְדכוָרא   .ּּבִ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

 ] בשנה277יום [סדר הלימוד ליום יא תמוז 
  ב''ב ע'' קמדף

ִסְטרֹו ְדרֹוִעין, יּבְ ן ּבִ ׁשֹוִקין, ִּאְתָפְרׁשָ ְּדרֹוִעין ִדְדכוָרא. ּבַ ּ ָמאָלא , ַחד ְיִמיָנא, ּ ַחד ׂשְ
יה) ב''ב ע''דף קמ( )א קדישא''ס(ְּדרֹוָעא ַקְדָמָאה  רו ּבֵ ִרין ִאְתָקּשָׁ ַלת ִקׁשְ ּּתְ ִלילו ב, ּ ' ְּוִאְתּכְ

ך. ְּדרֹוִעין ִלילו ַסְלָקא ַדְעּתָ ְְוִאְתּכְ ּ יִמיָנא' א גֶּאָל. ּּ ִרין ּבִ ָמאָלא' ְוג, ִקׁשְ ׂשְ ִרין ּבִ ' ג. ִקׁשְ
ִרין ִדיִמיָנא ג, ִּקׁשְ ִליָלן ּבְ ָמאָלא' ִאְתּכְ ִרין ִדׂשְ ך. ִּקׁשְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאָלא , ּ ְּדרֹוָעא ָלא ּכְ ּ

יה ְזרֹוַע, ֲאָבל ְיִמיָנא. ַחד ִתיב ּבֵ  ְיִמין ְיָי )הלים קיחת(. ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו(ֶּאָלא , ָּלא ּכְ
ג, ִאְתְקֵרי ִרין ַדֲאָבָהָתא ְדַאֲחִסינו ְלחוָלֵקיהֹון' ּבְ ִּקׁשְ ּ ּ ּ.  

ִחין ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ְלּתָ ְתַלת ֲחָלִלין מֹוָחא ְדגוְלּגַ יָמא ָהא ּבִ ְּוִאי ּתֵ אָנא. ּ ְלהו ג, ּתָ ּּכֻ ּ '
ִטין ָכל ּגוָפא, ִּמְתַפּשְׁ ָרן ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ַלתְּוָכל ּגוָפא ִא, ּ ָהֵני ּתְ ר ּבְ ָרן , ְתְקׁשַ ּוִמְתַקּשְׁ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ִאיב ָדִוד ְוָאַמר. ּבִ ך ּתָ ּוְבִגין ּכַ ב ִליִמיִני)תהלים קי(, ְּ ום ְדהוא .  ׁשֵ ִּמּשׁ ּ ּ
הֹון ַדֲאָבָהָתא ר ִעּמְ ֵליָמָתא, ִּאְתַחּבָ ן ְלכוְרְסָיא ׁשְ ּמָ ִתיב . ְּוָיִתיב ּתַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ  )קיחתהלים (ּ
ום ְדָיִתיב ִליִמיָנא', ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגֹו ִּמּשׁ יב. ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ְוָתנוַח )דניאל יב(, ּ

ְּוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלך ְלֵקץ ַהָיִמין לֹוַמר, ָ א, ּכְ ַמאן ְדָזֵכי ַלֲחִביבוָתא ְדַמְלּכָ ּּכְ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה א ְי, ּ ְּדַמאן ְדָפִריׂש ַמְלּכָ חֹות ְיִמיֵניה. ִּמיֵניהּ יל ֵליה ּתְ ְּוָקּבִ ד . ּ ְוַהאי ְיִמיָנא ּכַ

ָטא, ְיִתיב ִרין ִאְתַפּשְׁ   .ִּקׁשְ
יט ְיֵדיה  ּוְדרֹוָעא ָלא אֹוׁשִ יִרין )א וקשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט יתיב''ס(ּ ְתַלת ְקׁשִ  ּבִ

ְּוַכד ִמְתָעִרין ַחָייַבָיא. ְּדַאָמָרן ָט, ּ ּוִמְתַפּשְׁ ָעְלָמאּ ַלת ַאֲחָרִנין, ן ּבְ ְּדִאיּנון , ִמְתָעִרין ּתְ ּ
ָיא יט ְדרֹוָעא, ִּדיָנא ַקׁשְ יט ְדרֹוָעא ְוַכד אֹוׁשִ ְּואֹוׁשִ ֲאָבל ִאְתְקֵרי , ַּיד ְיִמיָנא הוא, ּ

ּ ְזרֹוֲעך ַהְנטוָיה )דברים ט(,  ְזרֹוַע ְיָי)ישעיה נא( ן א תלת קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו תלת קשרי''נ(ָ

חללי מוחא דגולגלתא ' ואי תימא הא בג. קשרין דאבהתא דאחסינו לחולקיהון' דימינא ותלת קשרין דשמאלא בג

. מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא ומתקשרין בדרועא ימינא' תאנא כולהו ג. משתכחין

. וכד חייביא מתערין. לת קשרין דאמרןבת) קשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב(והאי ימינא כד יתיב 

ִזְמָנא ְדג)מתערין תלת אחרנין דאינון דינא קשיא ואושיט דרועא ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה ִאֵלין ' ּ ּבְ
ִליָלן בג ַרֲחֵמי, ִּאְקֵרי ּכָֹלא ְיִמיָנא, ַאֲחָרִנין' ִאְתּכְ יב, ְּוָעִביד ִדיָנא ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ְרַעץ אֹוֵיבְָיִמיְנך ְי ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי ּתִ ָָי ֶנְאָדִרי ּבַ הו, ּ ִגין ְדִמְתֲעִרן ַרֲחֵמי ּבְ ּּבְ ּ.  
ְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא, ְוָתאָנא ַלת ְמָאה ְוׁשִ ַהאי ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ּתְ ְּדִאְקרון ְיִמיָנא, ּבְ ּ .

ה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִּמְזרֹוַע ְדִאְק, ּוְמָאה ְוִתְמִנין ַוֲחִמּשָׁ ְלָייא . ֵרי ְזרֹוַע ְיָיּ ֵּמַהאי וֵמַהאי ּתַ
ְפֶאֶרת, ְזרֹוָעא יב, ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי ּתִ ה)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ . ָהא ְיִמיָנא, ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ
ָמאָלא, ְזרֹוַע יב. ָהא ׂשְ ְפַאְרּתֹו)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ ָדא,  ְזרֹוַע ּתִ   .ָּדא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

ָמ, ְוָתאָנא יָדא ׂשְ ִריִסין, אָלאּבִ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי ּתְ ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ , ִמְתַאֲחָדן ַאְרּבַ
ָעא ָעא ְוֶאְצּבְ ָכל ֶאְצּבְ ִריִסין . ִמְתַאֲחָדן ּבְ ר ַאְלִפין ָמאֵרי ּתְ ָעא ֶעׂשֶ ָעא ְוֶאְצּבְ ּוְבָכל ֶאְצּבְ

ִחין ּכְ ּתַ ּפוק ַוֲחׁשֹוב. ִמׁשְ ָמה ִאיּנון ְדִביָדא, ּ ּּכַ אְּוַההוא ְיִמ. ּ ּיָנא ִאְקֵרי ִסיוָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ְּדָאִתי ִמְדרֹוָעא ִדיִמיָנא ּ ִרין, ּ ַלת ִקׁשְ יב )ואף על גב דאקרי יד הוי סיועא(. ִמּתְ  )וכתיב(ּ ִדְכּתִ

ך)שמואל ב ג( ה ָיִדי ִעּמָ ע ִרּבֹוא, ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי. ְ ְוִהּנֵ ְוָחֵמׁש , ּוְתַמְנָיא, ֶאֶלף ְוַאְרּבַ
ָכל ָעְלָמאְמָאה ַאְלִפ ּין ָמאֵריהֹון ְדִסיוִעין ּבְ ְּוִאְקרון ַיד ְיָי ִעָלָאה. ּּ ָאה. ּ ּתָ ְוַאף . ַיד ְיָי ּתַ

ָמאָלא ב ִדְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ׂשְ ְזרֹוָעא, ָּזכו ְיִמין ְיָי. ַּעל ּגַ ִלל ְיָדא ּבִ ַּוֲהִוי ִסיוָעא, ִאְתּכְ ּ ,
ּתָ, ְוִאי ָלאו. ְוִאְקֵרי ָיִמין אָנא. ָאהַיד ְיָי ּתַ ָיין ְלַאֲחָתא , ּתָ ד ִמְתָעִרין ִדיִנין ַקׁשְ ּּכַ

ָעְלָמא ִתיב, ּבְ   . סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו)תהלים כה(, ָהָכא ּכְ
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ְכִחין ִמְדכוָרא, ּ ּתַ ְּדָכל ִדיִנין ְדִמׁשְ ּ ּ ּ א, ּ ֵריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ , ּתַ

סֹוָפא אְוָכל . ְוַנְייִחין ּבְ ְכִחין ִמּנוְקּבָ ּתַ ִּדיִנין ְדִמׁשְ ּ א, ּ ֵריׁשָ סֹוָפא, ַנְייִחין ּבְ יִפין ּבְ . ְוַתּקִ
ֲחָדא ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתָעֵבידו ּכַ ל, ּ יֵקי ְסִתיָמא . ָלא ַיְכִלין ָעְלָמא ְלִמְסּבַ יק ְדַעּתִ ַּעד ְדַעּתִ ּ

ְּדֹכָלא ָּפִריׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ָמ, ּ ּסְ ֲחָדאְוָחַבר לֹון ְלִאְתּבַ   .א ּכַ
ָּאִפיל דוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַאִפין, ְּוַכד ָפִריׁש לֹון ּּ א ֵמֲאחֹורֹוי ְדִסְטרֹוי, ּ ּוָפִריׂש ְלנוְקּבָ ּ ּ ,

ּקוָנָהא ל ּתִ ְּוַאְתִקין ָלה ּכָ ְּוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ִדיֵליה, ּ ֲּהָדא הוא . ְּלֵמיָתָהא ִלְדכוָרא, ּ
ּ ַוַיֵפל ְיָי)בראשית ב(, ִדְכִתיב ןּ ְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִייׁשָ ּ ֱאֹלִהים ּתַ ן. ּ ַּמהו ַוִייׁשָ ַּהאי הוא . ּ
יב ן ְיָי)תהלים מד(, ִּדְכּתִ יׁשָ ה ּתִ ְלעֹוָתיו. ּ עוָרה ָלּמָ ח ַאַחת ִמּצַ ָּדא ִהיא . ַמאי ַאַחת, ַּוִיּקַ
א ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּנוְקּבָ ִתי)שיר השירים ו(, ּכְ ְקָנא, ְּוַסְלָקא,  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ . ְוִאְתּתַ

ִקיַע ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד ה)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוְבַאְתָרָהא ׁשְ ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ .  ַוִיְסגֹור ּבָ
ר)יחזקאל לו(ּוְכִתיב  ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ   . ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

  א''ג ע'' קמדף
ֲעָתא ִדין ְוִעְלעוִליןּוְבׁשַ ֵרי רוִחין ְוׁשֵ ָתא ֲהָוה ּבָ ּבְ ּ ְדָבָעא ְלֵמיַעל ׁשַ ּ ְּוַעד ָלא ִסֵיים , ּ

ִתּקוָנָהא, לֹון יה, ָּאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ יה. ְּוָיִתיַבת ַקּמֵ ֲעָתא ְדָיִתיַבת ָקּמֵ ׁשַ ּּבְ ֲאָנח לֹון , ּ
ְרָייאן ִלימו, ְּלִאיּנון ּבִ ּתְ יָון ְד. ְּוָלא ִאׁשְ אּּכֵ ) א''ג ע''דף קמ(, ַמְטרֹוִניָתא ַיְתַבת ִעם ַמְלּכָ

ַאִפין רו ַאִפין ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ יַנְייהו, ּ ַּמאן ֵייעול ּבֵ ֲהַדְייהו, ּ ַּמאן הוא ְדִיְקַרב ּבַ ּ בגין כך סתימא (. ּ

רו.)דמלה עונתן של תלמידי חכמים דידעין רזא דנא משבת לשבת ָסמו ָד, ּ ְוַכד ִאְתַחּבְ ִּאְתּבְ ָדאּ . א ּבְ
יה ָסם ּבֵ ּיֹוָמא ְדֹכָלא ִאְתּבְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ָדא, ּ ָסמו ִדיִנין ָדא ּבְ ִּאְתּבְ ּ ָקנו ִעָלִאין , ּ ְּוִאְתּתְ ּ

ִאין   .ְוַתּתָ
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ א ְלֵמֱחֵזי, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ָעא ַעּתִ ָסמו ִדיִנין, ּּבָ ִּאי ִאְתּבְ ּ ,

ֵר ְּוִאְתְדָבקו ּתְ ָדאּ ּין ִאֵלין ָדא ּבְ יָפא, ּ ּקִ א ִדיָנא ּתַ ְטָרא ְדנוְקּבָ ְּוָנַפק ִמּסִ ּ דלא יכיל עלמא (, ּ

יב)למסבל ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר )בראשית ד(, ּ ִדְכּתִ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ל. 'ָקִניִתי ְוגֹו ַמתִמּשׁ, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ּסְ ּום ְדָלא ִאְתּבַ יָפא , ּ ּקִ ְוִחְוָיא ּתַ
ָיא ה זוֲהָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַּאִטיל ּבָ ּ ָמא, ּ ּסְ ך ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתּבַ ְוְבִגין ּכָ ְּוַכד ָנִפיק ָדא . ּ

א ַטר ְדנוְקּבָ ַּקִין ִמּסְ ָיא, ּ יף ַקׁשְ ּקִ ִדינֹוי, ָנַפק ּתַ יף ּבְ ּקִ ִדינֹוי, ּתַ ָיא ּבְ ּיָון ְדָנַפק ּכֵ. ַקׁשְ
ַמת ּסְ ת ְוִאְתּבַ ַתר ָדא. ִאְתֲחָלׁשָ יר, ּּבָ ִסיָמא ַיּתִ ְּוָסִליק ַקְדָמָאה ְדֲהָוה , ַּאִפיַקת ַאֲחָרא ּבְ

ָיא יָפא ַקׁשְ ּקִ ְּוָכל ִדיִנין ָלא ִאְתָעְרבו , ּתַ  )אתערו) לא(א וכל דינין ''ס(ּ ָקֵמיה )א אתערעו''ס(ּ
יה   .ִּעּמֵ

א ֲחֵזי ִת, ּתָ ֶדה)בראשית ד(, יבַמה ּכְ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ֶדה.  ַוְיִהי ּבִ ּשָׂ מֹוַדע ְלֵעיָלא: ּבַ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ .
ֶדה ְדַתפוִחים ֶדה ְדִאְקֵרי ׂשָ ּשָׂ ּּבַ ּ ְּוָנַצח ַהאי ִדיָנא ַלֲאחוה. ּּ יה, ּ ָיא ִמּנֵ ום ְדֲהָוה ַקׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ,
חֹוֵתיה ְּוַאְכְפֵייה ְוַאְטְמֵריה ּתְ ּ ּ ַע. ּ ִריך הואַּעד ְדִאּתְ א ּבְ ַהאי קוְדׁשָ ּר ּבְ ֵריה , ְּ ְּוַאְעּבְ

יה ּמֵ א. ִּמּקַ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְקֵעיה ּבְ ְּוׁשַ ּ א. ּ א ַרּבָ ּקוָעא ְדַיּמָ ׁשִ ְּוָכִליל ַלֲאחוי ּבְ ּ ּ ,
ם ִדְמִעין ִעָלִאין ִּדְמַבּסֵ ּ ָמִתין ְלָעְלָמא. ּ הֹון ַנְחִתין ִנׁשְ   .חֹויֱּאיָנׁש ְלפום אֹוְר, ּוִמּנְ

ב ִדְטִמיִרין ִאיּנון ְּוַאף ַעל ּגַ ָדא. ּ ִטין ָדא ּבְ ִּמְתַפּשְׁ ְּוִאְתֲעִבידו ּגוָפא ַחד וֵמַהאי , ּ ּ ּ
יַעָייא ַחָייַבָיא, ּּגוָפא ָמְתהֹון ְדַרׁשִ ין ִנׁשְ ַּנְחּתִ ּ ּ ִקיֵפי רוָחא, ּ ֲחָדא ַסְלָקא . ּּתַ ְרִוויהֹון ּכַ ִּמּתַ
ך ְַדְעּתָ ֶּאָלא ָדא ְלִסְטר. ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ְוָדא ְלִסְטרֹוי, ֹויּ ַּזּכָ ּ ָמְתהֹון , ּ ְלֵפי ִנׁשְ ִּדְמׁשַ

א ְדִאְקֵרי ָאָדם ֵּמַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ְּדָכִליל ּכָֹלא, ּ ין , ּ ֲּאָתר ְדִעְטִרין ְוִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּ
ן ּמָ ָראן ּתַ ְצרֹוָרא ְדַאְתְקָלא , ִמְתַחּבְ   .)א דאתכלא''ס(ּּבִ

ִּאין ִאיּנון ַצִדיַקָייאַזּכָ ּ ין)א אתון חברייא''ס(, ּ ּ ְדָכל ָהֵני ִמִלין ַקִדיׁשִ רוַח , ּּ ְּדִאְתָמרו ּבְ ּ ּ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ יה, ּ ְלָלן ּבֵ ין ִעָלִאין ִאְתּכַ ּרוַח ְדָכל ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ ְלָיין ְלכו, ּ ִּמִלין ְדִעָלִאין . ִּאְתּגַ ּּ

ִאין ַצְייִתין ְלהו ִאין ַאּתון ָמאֵריהֹון ְדָמאִריןַז, ְּוַתּתָ ּּכָ ְּדִמִלין ִאֵלין , ְּמַחְצֵדי ַחְקָלא, ּ ּ ּ
הו לון ּבְ ּכְ ְנְדעון ְוִתְסּתַ ּּתִ ּ ּ ַאִפין, ּ ְּוִתְנְדעון ְלָמאֵריכֹון ַאִפין ּבְ ּ ּ ֵעיָנא, ּ ּוְבָהֵני ִמִלין . ֵעיָנא ּבְ ּ
ְזּכון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּּתִ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך )ם דדברי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ּ

יק יֹוִמין הוא ָהֱאֹלִהים: ְיָי. 'ְוגֹו ְּוֹכָלא הוא ַחד. ַּעּתִ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי , ּ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ

  .ָּעְלַמָיא
ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ִאין ְלֵעיָלא, ֲּחֵמיָנא ִעָלִאין ְלַתּתָ אִּעָלִאין ְלַת. ְּוַתּתָ ִּדיוְקָנא , ּתָ ּּ

ּקוֵני ִעָלָאה, ְּדָאָדם ְּדהוא ּתִ ּ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ּּכְ   )חסר(. ּּ
אָנא ִתיב , ּתָ ֲחָדא, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ּכְ ַקְרטוָפא ּכַ ית ּבְ ְּדָכִליל ׁשִ ְּוַהאי הוא . ּ

יב ׁש)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ   .ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ
ְצ ִּניעוָתא ְדִסְפָראְוָתאָנא ּבִ ְתִרין ִעָלִאין, ּ ִלילו ּכִ ָאָדם ִאְתּכְ ּּבָ ְכַלל וִבְפַרט, ּ . ּּבִ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ִלילו ּכִ ּוְבָאָדם ִאְתּכְ ְפָרט וְכָלל, ּ ְכַלל. ּּבִ ְתִרין ִעָלִאין ּבִ ַמר , ּּכִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
יּקוִנין  ִדיוְקָנא ְדָכל ָהֵני ּתִ ּּבְ ּ ּ ְפָרט.)א דיוקנין''ס(ּ ָען ִדְיִדן:  ּבִ ֶאְצּבְ ֶנֶגד ָחֵמׁש, ּּבְ . ָחֵמׁש ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ִעין ְדַרְגִלין ְדִאיּנון ְפָרט וְכָלל, ּכִ ֶאְצּבְ ּּבְ ּ ּ ֲהַדְייהו. ּּ ְּדָהא ּגוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ ּ ּ .
ְּדִאיּנון ְלַבר ִמּגוָפא ּ גוָפא. ּ ך ָלא ֲהוֹו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּדגוָפא ַא. ְּ ְייהוּ ְּעִדיו ִמּנַ ּ ּ.  

יֹום ַההוא)זכריה יד(ַמאי , ִאי ָהִכי ּ ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ֶּאָלא ַרְגָליו ְדגוָפא. ּ ּ ָמאֵריהֹון , ּ
ֲעֵלי ַרְגַלִים)א דמארין''ס(ְּדִדיִנין  ד נוְקִמין ְוִאְקרון ּבַ ּ ְלֶמְעּבַ יִפין. ּ ּקִ הֹון ּתַ ּוִמְתַאֲחָדן . ּוִמּנְ

אָּמאֵריהֹון ְדִדי ִאין, ִּנין ִדי ְלַתּתָ ּתָ ִכְתִרין ּתַ   .ּבְ
אָנא ּקוֵני ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ִאיּנון ּתִ ּּכָ ּ ּ א, ּ ִּדְבגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ָלָלא ְדָאָדם)בדכר ונוקבא(, ּ , ּ ּכְ

יך ָדא ִמן ָדא ִּאְתְמׁשִ ּ ָדא, ְ ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ קון ָדא ְלָדא, ּ ְּוַאׁשְ ך ָדָמא. ּ ָמה ְדִאְתְמׁשָ ּּכְ ְּ 
ִקְטִפין ְדָוִריִדין ְלָדא וְלָדא ּּבְ ְּוִאיּנון , ֵּמֲאָתר ָדא ְלֲאָתר ַאֲחָרא, ְּלָהָכא וְלָהָכא, ּ

ִקין  ּ ְדגוָפא )א קסטין''ס(ַמׁשְ ְקָיין ָדא ְלָדא. )א לגופא''נ(ּ ַעד . ְּמַנֲהִרין ָדא ְלָדא, ַּאׁשְ
ְלהו ָעְלִמין ְּדַאְנִהירו ּכֻ ּ ִגיֵנ, ּּ ְרָכאן ּבְ   .יהֹוןּוִמְתּבָ

  ב''ג ע'' קמדף
אָנא ְתִרין , ּתָ ל ִאיּנון ּכִ גוָפא) ב''ג ע''דף קמ(ּּכָ ִללו ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ ְלהו ְרִחיִקין , ּ ּּכֻ ּ
יהֹון, ּוְמָסֲאִבין ל ַמאן ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ּוְמַסֲאָבן ּכָ הֹון ִמִלין, ּ ְּלִמְנַדע ִמּנְ ּ.  
אָנא יאוְבָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ, ּתָ ַּמאי ּתִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםּ הו ּגוָפא . י ּתַ ום ְדָחָמן ּבְ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ ּ ּ
א ַההוא ּגוָפא, ַּקִדיׁשָ הו ּבְ ְלָלא ּבְ ּוְלִאְתּכַ ּ ּ יָמא. ּ ין , ִאי ָהִכי, ְוִכי ּתֵ ָּהא ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ

ְכָלָלא ְדגוָפא ְּוֵליְתהֹון ּבִ ָל. ָלא. ּ לֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמּכְ אְּדַחס ְוׁשָ ָּלא ְדגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ין ְוָלא ִמְתַקְייֵמי יׁש)דניאל י(ּוְכִתיב . ָּלא ֲהוֹו ַקִדיׁשִ ּ וְגִוָייתֹו ְכַתְרׁשִ  )יחזקאל א(ּוְכִתיב . ּ

ְבִריֵאל)דניאל ט(. ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ְכָלָלא ְדָאָדם.  ְוָהִאיׁש ּגַ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ר ֵמָהֵני . ּ ּבַ
ְכָלָלא ְדגוָפאְּדֵליְתהֹון  ּּבִ ְּדִאיּנון ִמְסֲאִבין, ּ ֲהַדְייהו, ּ ל ַמאן ְדִיְקַרב ּבַ ּוְמַסֲאָבן ּכָ ּ ּ.  
ָמאָלא, ְוָתאָנא ְלהו ֵמרוָחא ִדׂשְ ּּכֻ ּ ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ָאָדם ִמׁשְ ָסם ּבְ ָלָלא , ְּדָלא ִאְתּבְ ְּוַנְפקו ִמּכְ

א ְּדגוָפא ַקִדיׁשָ ּ יה, ּ ְּוָלא ִאְתָדָבקו ּבֵ ּ ְלהו ִמְסֲאִבין ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמאּוְבִג. ּ ך ּכֻ ּין ּכָ ּ ְ ,
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוַעְייִלין ּבְ ַההוא ִדיָנא ַקְדָמָאה ְדִאְקֵרי ַקִין, ּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ,

א ּתָ ְכָלל ְדגוָפא ִדְלּתַ ְּדָנִפיק ּבִ ּ ּ ל ָעְלָמא. ּ אִטין ְוָטאִסין ּכָ ָקאן ּוַפְרָחן , ְוׁשָ ְּוָלא ִמְתַדּבְ
ְכָלָלא ְדגוָפא ּּבִ ך ִאיּנון ְלַבר, ּ ּוְבִגיֵני ּכַ א, ְּ ְרָיין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ַמׁשִ ִּמּכָ ִמְסֲאִבין . ּ

ִתיב . ִּאיּנון הו ּכְ בֹו)ויקרא יג(ּּבְ ֲחֶנה מֹוׁשָ   .ּ ִמחוץ ַלּמַ
ּוְברוָחא ְדִאְקֵרי ֶהֶבל ּ ְכָלָלא, ּ יר ּבִ ם ַיּתִ ּסָ אְּדִאְתּבָ ּ ְדגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ָנְפִקין ַאֲחָרִנין . ּ

יר ְסָמן ַיּתִ גוָפא, ְּדִמּבַ ָקן ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ָקן, ּ ְלָיין . ְּוָלא ִמְתַדּבְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ֲאִויָרא )ב''ו ע''ע(ּ  ּבַ
ָלָלא ְדִאֵלין ִמְסֲאִבין ְּוָנְפִקין ֵמַהאי ּכְ ְמִעין ֵמֵעיָלא. ּ ְמִעין ַמה ְדׁשַ ְּוׁשַ ְי, ּ ּיהו ַיְדֵעי ּוִמּנַ

א ְדָקַאְמֵרי ְלהו ְּלַתּתָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ָלָלא ְדָאָדם, ּ ָסמו ְלֵעיָלא ּכְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ א, ּּ ּּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ,
א ְּדַכר ְונוְקּבָ ִליָתָאה. ּ רו ִזְמָנא ּתְ מוָתא ְדֹכָלא, ִּאְתַחּבָ ּסְ ְּוָנַפק ִאְתּבַ ּ ָסמו. ּ  ָעְלִמין ְּוִאְתּבְ

ִאין א. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְכָלל ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתָ אן ִאׁשְ ּוִמּכָ ּ א, ּ ְטָרא ְדגוָפא ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ּ .
ָרן ָעְלִמין ָדא, ּוִמְתַחּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ְּוִאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא, ּ שכינתא , ובגין דכלהו חד גופא(. ּ

ְלָפא רוָחא)'קודשא בריך הוא לתתא, בריך הוא לעילאקודשא , שכינתא לתתא, לעילא ּ וְמׁשַ ְוַעְייָלא , ּּ
ַחד ּגוָפא ּוְבֻכְלהו ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ַחד. ּּבְ ּּ  ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש ְיָי ְצָבאֹות ְמֹלא )ישעיה ו(. ּ

בֹודֹו ל ָהָאֶרץ ּכְ ְּדֹכָלא הוא ַחד ּגוָפא. ּכָ ּ ּּ.  
אָנא ָסמ, ּתָ יָון ְדִאְתּבְ ָדאּּכֵ ּו ָדא ּבְ  )תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף) שיר השירים א(כתיב (, ּ

רו ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ִּאְתָקּשָׁ ְדכוָרא)אתבסמא דינא ברחמי(. ּ א ּבִ ַמת נוְקּבָ ּסְ ּ ְוִאְתּבַ ך ָלא . ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ֹלא ָדא ַּסְלָקא ָדא ּבְ ּ ָמר, ּ ַהאי ּתָ ֹלא ָד, ּכְ ְּדָלא ַסְלָקא ָדא ּבְ ּ ֵניָנן. אּּ ַמאן , ְוַעל ַהאי ּתָ

ָלָלא ְדָאָדם ַהאי ָעְלָמא ִמּכְ ְרֵמיה ּבְ ְּדַאִפיק ּגַ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּּ ָלא ָעֵייל , ְלָבַתר ּכַ
ְכָלָלא ְדָאָדם א, ּּבִ ְּדִאְקֵרי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ִאיּנון ְדָלא ִאְקרון ָאָדם. ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְוָנִפיק , ּ

ָלָלא ְדגו ִּמּכְ   .ָפאּ
ְנָיא ֶסף, ּתַ ה ָלך ִעם ְנקודֹות ַהּכָ ּּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ְ ַרֲחֵמי, ּ ָסמו ִדיָנא ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ְוֵלית . ּ

יה ַרֲחֵמי, ִּדיָנא ְּדָלא ֲהוֹו ּבֵ ִתיב. ּ ּתֹוִרים )שיר השירים א(, ְוַעל ַהאי ּכְ ְ ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ּ
ֲחרוִזים ַּצָואֵרך ּבַ ּתֹוִרים. ְּ יבּכְ: ּבַ ה ָלך ְוגֹו, ּמֹו ִדְכּתִ ֲחרוִזים. 'ְּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ָמה : ּּבַ ּכְ

יב ֶסף, ִּדְכּתִ ְַצָואֵרך. ִּעם ְנקודֹות ַהּכָ א, ּ ְכָלָלא ְדנוְקּבָ ּּבִ י , ּ ַכח ּבֵ ּתְ ָּדא ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ
א ִדְלֵעיָלא ַּמְקְדׁשָ ּ א , ּ ּתָ ַלם ִדְלּתַ ִּוְירוׁשָ אּ ו)א ומקדשא דכלא''ס(ּ ְּוָכל ָדא . ַּמְקְדׁשָ

ְדכוָרא ָסַמת ּבִ ָלָלא ְדָאָדם, ִּמְדִאְתּבְ ָלָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּוִאְתָעִביד ּכְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ַמאי . ּ
ל ְמֵהיְמנוָתא. ְּמֵהיְמנוָתא ַכח ּכָ ּתְ ִּדְבַגִויה ִאׁשְ ּ ּ ַּמאן ְדִאְקֵרי ,  ְוָתאָנא)שייך פרשת כי תצא(. ּ

ְמָתא ַנ, ָאָדם יהְוִנׁשְ ֵביָתא. ּוִמית, ְּפַקת ִמּנֵ ד ֵליה ִליָנה , ָּאִסיר ְלֵמיַבת ֵליה ּבְ ְּלֶמְעּבַ
ום ְיָקָרא ְדַהאי ּגוָפא, ַעל ַאְרָעא ִּמּשׁ ּ יה ְקָלָנא, ּ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ יב, ּ  )תהלים מט(, ִּדְכּתִ

ל ָיִלין יָקר ּבַ ל ְיָקָרא, ָאָדם ּבִ ָּאָדם ְדהוא ָיָקר ִמּכָ ל ָיִל, ּ ום ְדִאי . ַמאי ַטְעָמא. יןּבַ ִּמּשׁ ּ
ֵהמֹות ִנְדמו, ַּיַעְבדון ָהִכי ּבְ ל ּכַ ְכָלָלא ְדָאָדם. ִּנְמׁשַ ִעיֵרי ָלא ֲהוֹו ּבִ ְוָלא ִאְתֲחֵזי , ַּמה ּבְ

א הו רוָחא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ְבִעיֵרי, ּ ָלא רוָחא, ּאוף ָהָכא ּכִ ּּגוָפא ּבְ ְּדהוא ְיָקָרא , ְּוַהאי ּגוָפא, ּ ּ
ְּדֹכָל יה ְקָלָנא, אּ   .ָּלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ

  א''ד ע'' קמדף
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ א, ּ ל ַמאן ְדָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ּּכָ ּ ָלא , ּ ּבְ

גוָפא ְדָעְלִמין, ּרוָחא ָּעִביד ְפִגימוָתא ּבְ ּ ּ ִגין . ּ ָלא ָעִביד ִליָנה , ָּדא) א''ד ע''דף קמ(ְּדָהא ּבְ
ַא אּבְ ה, ְּתָרא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא ְדֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּּבְ ) ישעיה א(א דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב ''ס(, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ום ְדַהאי ּגוָפא ְיָקָרא)צדק ילין בה ּ ִמּשׁ ּ א, ּ ִּאְתְקֵרי ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ יה ִליָנה. ּּ , ְּוִאי ָעִביד ּבֵ
ִעיֵרא ַחד ִמן ּבְ   )נדמו) כ''ע(נמשל כבהמות ) הלים מטת(, הדא הוא דכתיב(. ֲהִוי ּכְ

אָנא נֹות ָהָאָדם)בראשית ו(, ּתָ ּ ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ' ס(ּ ִאיּנון )א בני האלהים''ס(. ּ

ּ ְדִאְטַמרו)ב''ע א, ּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָנְפלו ּבְ ּ נֹות ָהָאָדם. ּ ּוְכִתיב . )האדם הידוע(, ֶאת ּבְ
ר ֵמעֹוָלם ְוגֹוְּוָיְלדו ָלֶהם ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵּמַההוא ְדִאְקֵרי עֹוָלם. ' ֵהּמָ ֵניָנן ְיֵמי . ּ ְדּתָ ּכִ

ם. עֹוָלם י ַהּשֵׁ ִדין ְלָעְלָמא, ַאְנׁשֵ הֹון ַנְפקו רוִחין ְוׁשֵ ִּמּנְ יַעָייא, ּ ַרׁשִ ָקא ּבְ   .ְּלִאְתַדּבְ
ִפיִלים ָהיו ָבָאֶרץ ְּלַאָפָקא ִאֵלין ַאֲחָרִנ, ַּהּנְ ָאֶרץ. יןּ ִפיִלים. ְּדָלא ֲהוֹו ּבָ א ''ַּעָז: ַהּנְ

ָאֶרץ''ְּוַעָזֵא ָאֶרץ. ל ֲהוֹו ּבָ ֵני ָהֱאֹלִהים ָלא ֲהוֹו ּבָ ַמר. ּבְ ְּוָרָזא הוא ְוֹכָלא ִאּתְ ּ.  
ִתיב  ָאֶרץ)בראשית ו(ּכְ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֵחם ְיָי ּכִ ְּלַאָפָקא ָאָדם ִדְלֵעיָלא, ּ ַוִיּנָ ּ  ְּדָלא, ּ

ָאֶרץ ַמר. ֲהִוי ּבָ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ַּוִיָנֶחם ְיָי ַהאי ּבִ ב ֶאל ִלּבֹו. ּ . ַּוֶיְעַצב ֹלא ֶנֱאַמר, ַּוִיְתַעּצֵ
ב ֶּאָלא ַוִיְתַעּצֵ ב, ּ ְלָייא ִמְלָתא, ִּאיהו ִאְתֲעּצָ ְּדֵביה ּתַ ּ ב. ּ אן ְדָלא ִאְתֲעּצָ ַּלֲאפוֵקי ִמּמַ ּ ּ .

ִת, ֶאל ִלּבֹו ִלּבֹו ָלא ּכְ ב . ֶּאָלא ֶאל ִלּבֹו, יבּבְ ַמאן ְדִאְתֲעּצָ ְּדַאְחֵזי , ּ ְלָמאֵריה)ומקבל(ּּכְ
ין א ְדָכל ִלּבִ   .ַּהאי ְלִלּבָ

ָראִתי ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוגֹו ר ּבָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְּלַאָפָקא ָאָדם . 'ּ
ִּדְלֵעיָלא א ּבִ. ּ ּתָ יָמא ָאָדם ִדְלּתַ ָלל. ְלחֹודֹויְּוִאי ּתֵ ום ְדָלא ָקִאים . ָּלאו ְלַאָפָקא ּכְ ִּמּשׁ ּ

ָלא ָדא ָּדא ּבְ ּ.  
ְּוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ְדֹכָלא ֵמֵריָשא, ּ ן ּכְ ּקַ  )משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָֹלא ִאְתּתָ

י ָעְרָמה ַכְנּתִ י. ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ ִכיָנּתִ, ַאל ּתִ   .)א שיכנתי''ס(י ֶּאָלא ׁשְ
ּקוָנא ְדָאָדם ְּוִאְלָמֵלא ַהאי ּתִ יב. ָלא ָקִאים ָעְלָמא, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  ְיָי )משלי ג(, ּ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ֵעיֵני ְיָי)בראשית ו(ּוְכִתיב . ּבְ   . ְוָנח ָמָצא ֵחן ּבְ
ַהאי מֹוָחא, ְוָתאָנא ְלָיין ּבְ ְלהו מֹוִחין ּתַ ּּכֻ ָלָלא ְדֹכָלא הואְוַהָחְכָמה . ּ ּהוא ּכְ ּ ְוָדא . ּּ

ּקוָנא ְדָאָדם, ָחְכָמה ְסִתיָמא ן ּתִ ּקַ ִקיף ְוִאְתּתָ ְּדָבה ִאְתּתָ ּ ּ ָבא ּכָֹלא ַעל , ּ ְּלִאְתַייּשְׁ
ּקוֵניה ּּתִ ַאְתֵריה, ּ ל ַחד ּבְ ָרה )קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָ עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ  ַהָחְכָמה ּתָ
ִליִטים ֵליָמא ְדָאָדםְּד, ּׁשַ ּקוָנא ׁשְ ִּאיּנון ּתִ ּ ּקוָנא ִדְלגֹו. ּ ְּוָאָדם הוא ּתִ ּ יה ָקִאים , ּ ִּמּנֵ

  )דאיהו בלגו לגו, כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב) שמואל א טז(, הדא הוא דכתיב(. ּרוָחא
ּקוָנא ְדָאָדם ּוְבַהאי ּתִ ּ ֵלימוָתא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָל, ּ ִּאְתֲחֵזי ׁשְ ּ ּ ְּדָקִאים ַעל ּכוְרְסָייא, אּ ּ ּ .

יב ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ּ וְדמות ּכְ ּ ַוֲארו ִעם ֲעָנֵני )דניאל ז(ּוְכִתיב . ּ
יק יֹוַמָיא ְמָטה וְקָדמֹוִהי ַהְקְרבוִהי ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעּתִ ַמָיא ּכְ ּׁשְ ּ אן . ּ ַעד ּכָ

הֹון. ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. יןְּסִתיָמאן ִמִל ַגח ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָיַדע ְוַיׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ְוָלא ִיְטֵעי . ּ
הֹון ְּדִמִלין ִאֵלין ָלא ִאְתְיִהיבו. ּבְ ּּ ֶּאָלא ְלָמאֵרי ְמִדין וְמַחְצֵדי ַחְקָלא, ּ ּ ְּדָעאלו ְוַנְפקו, ּ ּ ּ .

יב ִרים ַדְרֵכי )הושע יד(, ִּדְכּתִ י ְיׁשָ לו ָבםּ ּכִ ׁשְ ִעים ִיּכָ ְּיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופֹוׁשְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ִמִלין ִדיָלן, ְּוָאִרים ַקֵליה ְוָאַמר, ּבָ ִּאי ּבְ ְלָיין ָהָכא, ּ ְּדִאְתּגַ ּ ,
ִאָדָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִניזו ַחְבַרָייא ּבְ ִּאְתּגְ ּ ּ ָלקו ֵמַהאי ָעְלָמ, ּּ ְּוִאְסּתְ ִפיר ֲהָוה, אּ ָּיאות ְוׁשַ ּ ,
ֵני ָעְלָמא ְלָיין ְלַחד ִמּבְ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ י, ָהָדר ְוָאַמר. ּ יה , ַהְדִרי ּבִ ֵלי ָקּמֵ ְּדָהא ּגַ ּּ

יִקין יָקא ְדַעּתִ ְּדַעּתִ ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ְוָלא , ּ
אִּליָקָרא ְדֵבית ַא ְּוָלא ִליָקָרא ְדַחְבַרָייא ִאֵלין, ּבָ ּ אֹוְרחֹוי, ּ ִגין ְדָלא ִיְטעון ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,

ִכּסוָפא ְלַתְרֵעי ַפְלְטרֹוי ְּוָלא ַיֲעלון ּבְ ּ יֵדיהֹון, ּ חון ּבִ הֹון. ְּוָלא ִיּמְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ , ַּזּכָ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

 ]בשנה 278יום [סדר הלימוד ליום יב תמוז 
ָנא ַּעד ָלא ַנְפקו ַחְבַרָייא ֵמַההוא ִאָדָרא, ּתָ ּ י )א''א ע''ע ע''צ(ִּמיתו , ּ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ  ִרּבִ
י ִחְזִקָיה, ַיֲעֹקב י ֵייָסא, ְּוִרּבִ ְּוָחמו ַחְבַרָייא. ְוִרּבִ ין , ּ ַּדֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ

ַההוא ַפְרָסא ּּבְ י. ּ ְמעֹון ִמָלהְוָאַמר ַרּבִ ָככו, ּ ׁשִ ּתְ לֹום , ָצַווח ְוָאַמר. ְּוִאׁשְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ׁשֶ
א ׁשָ ַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעּנְ ֵזָרה ִאְתּגְ ֵלי ִמיֹוָמא ְדָקִאים , ּגְ ְּדִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא ַמה ְדָלא ִאְתּגְ ּ ּּ

ה ַעל טוָרא ְדִסיַני ֹּמׁשֶ יב, ּ ם ִעם ְי)שמות לד(, ִּדְכּתִ ִעים  ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָי ַאְרּבָ
ִגין ָדא ִאְתֲעָנׁשו. ַמה ֲאָנא ָהָכא. 'ַלְיָלה ְוגֹו ִּאי ּבְ ּ.  

  ב''ד ע'' קמדף
ַמע ָקָלא ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ָאה חוָלָקך ְוַחְבַרָייא, ַזּכָ ַּזּכָ ְ ִּאֵלין ְדַקְייִמין , ּ ּ

ֲהָדך ֵלי ְלכֹון ַמה , ְּבַ ֵלי ְלָכל ֵחיָלא ִדְלֵעיָלאְּדָהא ִאְתּגְ ְּדָלא ִאְתּגְ ּ ֲאָבל ) ב''ד ע''דף קמ(, ּ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יב ְדָלֶתיָה)יהושע ו(, ְּדָהא ּכְ ה וִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹורֹו ְיַיּסְ ּ ּבִ ן . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ

יף י ְוַתּקִ ְּדִבְרעו ַסּגִ ֲעָתא ָדא ְדִא, ּ ׁשַ ְתהֹון ּבְ ִּאְתָדָבקו ַנְפׁשַ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון. ְּתְנִסיבוּ , ַּזּכָ
ָלקו ֵלימוָתא ִאְסּתָ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ּ   )אמאי מיתו, דלא הוה כן לאינון דהוו קמייהו(. ּ

אָנא ְלָיין ִמִלין, ּתָ עֹוד ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ  ְוָקָלא )דאינון רתיכין(, ִּאְתְרִגיׁשו ִעָלִאין ְוּתַ
ין ָעְל ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ַער ּבְ ְלָייןִאּתְ א ִאְתּגַ יִקין ְלַתּתָ ִּמין ְדָהא ִמִלין ַעּתִ  )א ועוד''נ(ְוַעד , ּ

ִאיּנון ִמִלין ָמַתְייהו ּבְ ָמן ִנׁשְ ּסְ ְּדִאֵלין ִמְתּבַ ּּ ּ יָקה, ּ ְנׁשִ ָמַתְייהו ּבִ ר , ַּנְפָקא ִנׁשְ ְוִאְתַקּשָׁ
ַההוא ַפְרָסא ּּבְ ְּוַנְטִלין ְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ּ ום . ַּוֲאַמאי ִאֵלין. ּלֹון ְלֵעיָלאְּוַסְלִקין , ּ ִּמּשׁ

ְּדָעאֻלן ְוָלא ַנְפקו ִזְמָנא ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ְדָנא ּ ְּוֻכְלהו ַאֲחִריֵני ָעאלו ְוַנְפקו, ּ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ָלָתא, ָאַמר ַרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדָהֵני ּתְ ָמה ַזּכָ ּּכַ ָאה חוָלָקָנא ְלָעְלָמא , ּ ְּוַזּכָ

ִגין ָדאְּדָאֵתי  ְנָיינות ְוָאַמר. ּּבְ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים )דברים ד(, ָּנַפק ָקָלא ּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּ
ְלֶכם ַהיֹום ָּקמו ְוַאְזלו. ּּכֻ ֵלי ָסִליק ֵריִחין. ּ ּכְ ָכל ֲאָתר ַדֲהוֹו ִמְסּתַ ְמעֹון . ּּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ה ַמע ִמיּנָ ָרך , ּׁשְ ְְדָעְלָמא ִמְתּבְ ִגיָנןּ ַּוֲהוו ַנֲהִרין ַאְנפֹוי ְדֻכְלהו. ּבְ ּ ּּ ֵני , ּ ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ

הו ָלא ּבְ ּכְ   .ָּעְלָמא ְלִאְסּתַ
אָנא ָרה ָעאלו, ּתָ ַבע ַנְפקו, ֲּעׂשָ ְמעֹון, ְּוׁשֶ י ׁשִ א ָעִציב. ַּוֲהָוה ַחֵדי ַרּבִ י ַאּבָ . ְוִרּבִ

ְמעֹון ְוִר י ׁשִ יהיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַרּבִ א ִעּמֵ י ַאּבָ ְמעֹון ִמָלה, ּּבִ י ׁשִ ְּוָחמו , ָּאַמר ַרּבִ
ָלָתא ַדֲהוֹו ַמְייִתין ְלהֹון ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ְּלִאֵלין ּתְ ִניִזין ְוִאָדִרין , ּּ ּוְמַחְזָיין ְלהו ּגְ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ִגין ְיָקָרא ִדְלהֹון, ּ טוֵרי ְדֲאַפְרְסמ. ּּבְ ַּוֲהוו ַעְייֵלי לֹון ּבְ ּ יה . ֹּוָנא ַדְכָיאּ ַּנח ַדְעּתֵ ּ
א י ַאּבָ   .ְּדִרּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ י ַרּבִ ֵּמַההוא יֹוָמא ָלא ַאְעדו ַחְבַרָייא ִמּבֵ ּ ּ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ְוַכד ֲהָוה ַרּבִ
ן ֶאָלא ִאיּנון, ְּמַגֶלה ָרִזין ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ָּלא ִמׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ְבָעה ׁשִ, ַּוֲהָוה ָקאֵרי ְלהו ִרּבִ
יב. ֲאָנן ֵעיֵני ְיָי ַמר)זכריה ד(, ִּדְכּתִ ְבָעה ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי ְוָעָלן ִאּתְ א. ּ ׁשִ י ַאּבָ ֲאָנן , ָאַמר ִרּבִ

יָתא ּבֹוִציֵני ִביָעָאה, ׁשִ ִביָעָאה ְדֹכָלא. ְּדַנֲהָראן ִמּשְׁ ַּאְנּתְ הוא ׁשְ ּ ְּדָהא ֵלית ִקיוָמא . ּ ּ
יָתא ִביָעָא, ְלׁשִ ר ִמּשְׁ ִביָעָאה. הּבַ ׁשְ ֵלי ּבִ ְּדֹכָלא ּתָ ת. ּ ּבָ י ְיהוָדה ָקאֵרי ֵליה ׁשַ ִּרּבִ ְּדֻכְלהו , ּ ּּ

ְרִכין יה ִמְתּבָ יָתא ִמּנֵ יב, ּׁשִ ת ַלְיָי)שמות כ(, ִּדְכּתִ ּבָ ת ַלְיָי ֹקֶדׁש, ֹקֶדׁש ַלְיָי,  ׁשַ ּבָ , ַמה ׁשַ
ת ַלְיָי ֹקֶדׁש ּבָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ   .ּאוף ַרּבִ

י ׁשִ ַווְהָנא ַעל ַההוא ַחִגיר ַחְרָצן, ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ּּתַ ְעֵרי, ּ ָּמאֵריה ְדׂשַ ֲאַמאי ָלא , ּ
ֵבי ִאָדָרא ִדיָלן ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ין, ּ ְלָיין ִמִלין ִאֵלין ַקִדיׁשִ ִזְמָנא ְדִאְתּגַ ּּבְ ּּ ּ ָאָתא , ַּאְדָהִכי. ּ

ֵּאִלָיהו ַאְנפֹוי, ּ ּוְתַלת ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ּבְ ְמעֹוןָאַמר. ּ י ׁשִ ִכיַח , ּ ֵליה ַרּבִ ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ
ַקְרדוָטא  ִליָפא ְדָמאֵריה)א בקרטמא''ס(ֹּמר ּבְ ּ ּגְ יֹוָמא ְדִהלוָלא, ּ ּּבְ ּּ.  

ִריך הוא, ָּאַמר ֵליה א ּבְ יה קוְדׁשָ ִרירו ַקּמֵ ַבע יֹוִמין ִאְתּבְ י ׁשֶ ַּחֶייך ִרּבִ ּ ּ ְּ ָ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
ּתַ ְּדֵייתון ְוִיׁשְ יהּ ֵבי ִאָדָרא ִדְלכֹון, ְּכֻחן ִעּמֵ ַּעל ָלא ַעִייְלּתון ּבְ ּ ָחא, ּ ּכְ ּתַ , ּוָבֵעיָנא ְלִאׁשְ

ַכְתפֹוי  ין ָקִטיר ּבְ וכדין קטיר , ובעינא קמיה לאשתכחא, ואנא הוה זמין תמן, ל שכן צריך לומר''א נ''ס(ַזּמִ

ַדְרִני קוְד,  ְוָלא ָיִכיְלָנא)בכתפוי ְּדַההוא יֹוָמא ׁשָ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ין ְלַרב , ְ ד ִנּסִ ְלֶמְעּבַ
ַאְרמֹוָנא , ַּהְמנוָנא ָסָבא ְוַחְברֹוי ְּדִאְתְמָסרו ּבְ א)א בקרוניא''ס(ּ ָנא ְלהו , ּ ְדַמְלּכָ ְּוַאְרִחיׁשְ

א ִנּסָ א, ּבְ ְּדָרֵמיָנא ְלהו ּכֹוָתָלא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ּ ִקְטרֹוי, ּ ְּדִמיתו ַא, ְּוִאְתְקָטרו ּבְ ִעים ּ ְרּבָ
י ּכֵ ה ַפְרַדׁשְ ַּוֲחִמּשָׁ ַּוֲאִפיְקָנא ְלַרב ַהְמנוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא . ּ  לֹון ְלִבְקַעת )א ואוליכנא''ס(ּ

ִזיבו, אֹונֹו ּתְ ְייהו ָנֲהָמא וַמָייא. ְּוִאׁשְ ְּוַזִמיְנָנא ַקּמַ ּ ָלָתא יֹוִמין, ּ ְּדָלא ַאְכלו ּתְ ְּוָכל ַההוא . ּ
ִד ְייהויֹוָמא ָלא ּבָ   .ּיְלָנא ִמּנַ
ְבָנא ל ִאיּנון ַסְמִכין, ְוַכד ּתַ ְחָנא ַפְרָסא ְדָנְטלו ּכָ ּכַ ַּאׁשְ ּ ּ ּוְתַלת ִמן ַחְבַרָייא ֲעָלה, ּ ּּ ,
ִאיְלָנא לֹון ִריך הוא. ְוׁשָ א ּבְ ְּוָאְמרו חוָלָקא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְמעֹון ְוַחְברֹוי, ְּ י ׁשִ ֵּמִהלוָלא ְדַרּבִ ּ ּ .
ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ְמעֹוןַזּכָ ָאה חוָלָקך, י ׁשִ ְְוַזּכָ ך, ּ ְְוחוָלָקא ְדִאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְתִבין ַקּמָ ּ ּ ּ ָמה . ּּ ּכַ

ָקנו ְלכֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ין ִאְתּתָ ַּדְרּגִ ּ ָמה ּבֹוִציִנין ִדְנהֹוִרין ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכו. ּ ּּכַ ּ.  

  א''ה ע'' קמדף
א ֲחֵזי ִג, ְוּתָ ן ָיִאיר ָחמוךּיֹוָמא ֵדין ּבְ י ִפְנָחס ּבֶ ְתִרין ְלִרּבִ ין ּכִ ְיָנך ִאְתַעָטרו ַחְמׁשִ ְּ ּ ּּ .

ָכל ִאיּנון ַנֲהֵרי ְדטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא יה ּבְ ַּוֲאָנא ֲאִזיְלָנא ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ִריר , ּ ְּוהוא ּבָ
יה ּדוְכּתֵ ּ ן, ּ ּקַ ְּקטוִרין ַצִדיַקָייא , ּה ָאַמר ֵלי)'א ואנא הא חזינא דהא בריר וכו''ס(. ְוִאְתּתָ ּ ּ

ַקְרטוָפא ְדִעְטִרין ּּבְ ֵתי) א''ה ע''דף קמ(, ּ ּבָ י ְוׁשַ ֵריׁש ַיְרֵחי וִבְזַמּנֵ ַאר יֹוִמין, ּּבְ ל ׁשְ יר ִמּכָ   .ַיּתִ
ל ִאיּנון ִדְלַבר, ָּאַמר ֵליה ְּוַאף ּכָ יב, ּ ָחְדׁשֹו וִמֵדי )ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ

תֹו ְוגֹוׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ן ַצִדיַקָייא, ִּאי ִאֵלין ַאְתָיין. 'ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָחְדׁשֹו. ּ ה, ִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ . ָלּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

א ום ְדִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ תֹו. ּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּוִמֵדי ׁשַ ִביָעָאה , ּ ְּדִמְתַעָטר ׁשְ ּ
יָתא יֹוִמין ְּדָכל ִאיּנון ׁשִ יב, ּ ִביִעי ְוגֹו)בראשית ב(, ִּדְכּתִ   .'ְ ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ

ְמעֹון י ׁשִ יָתא, ְּוַאְנּתְ הוא ַרּבִ ִביָעָאה ְדׁשִ יר ִמּכָֹלא, ּׁשְ ָדׁש ַיּתִ ֵהא ִמְתַעָטר וִמְתּקַ ּּתְ ּ ּ ּ .
ִביָעָאה ׁשְ ְכִחין ּבִ ּתַ ּוְתַלת ִעדוִנין ְדִמׁשְ ּ ּ ּא ִאֵלין ַצִדיַקָייא ְלִאְתַעְדָנא ְזִמיִנין ַחְבַרָיי, ּ ּּ ּ

ִגיָנך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ד)ישעיה נח(ּוְכִתיב . ְ ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכוּבָ ּבָ ַמאן . ּ ְוָקָראָת ְלׁשַ
ן יֹוָחאי. ּהוא ְקדֹוׁש ְיָי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָעְלָמא ֵדין, ָּדא ִרּבִ ד ּבְ ְּדִאְקֵרי ְמכוּבָ ּ ּוְבָעְלָמא , ּ

ָניו ֵלאֹמר ּכֹה )'במדבר ו(עד כאן האדרא קדישא רבא . ָאֵתיְּד ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר. 'ְּתָבַרכו ְוגֹו  ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו )תהלים קג(, ִּרּבִ

דֹוָלה ַהִיְרָאה ִלְפֵנ. ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים ָמה ּגְ רוך הואּּכַ דֹוׁש ּבָ ּי ַהּקָ ְכַלל ַהִיְרָאה , ְּ ּבִ ּׁשֶ
ּוִבְכַלל ָהֲעָנָוה ֲחִסידות, ֲעָנָוה ֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ֵחְטא. ּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֻכָלן וִמי , ִּנְמָצא ׁשֶ נֹו ּבְ ֶּיׁשְ

ַמִים ֵאינֹו ְיֵרא ׁשָ   .ֵּאין ּבֹו ֹלא ֲעָנָוה ְוֹלא ֲחִסידות, ׁשֶ

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ָכל יֹוָמא)ב''כ(ּ ֲהָנא ַית ַעָמא ּבְ ּ ָדא ְלָבְרָכא ּכַ ָען, ּ ְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּּבִ ּ ּ .

ָכל יֹוָמא ְרָכָתא ּבְ ְרָכאן ֵעיָלא ְוַתָתא, ּוְלָבְרָכא ּבִ ָחא ּבִ ַתּכְ ְּלִאׁשְ ָרָזא ִעָלָאה. ּּ ָעאן ַקְייָמן ּבְ ְּדָהא ֶאְצּבָ ּ ּ ,
ָמאָלאְוָח, ָּחֵמׁש ִדיִמיָנא. ָּחֵמׁש גֹו ָחֵמׁש ָבָחא ְיֵתיָרא ַעל ִאיּנון , ָּחֵמׁש ִדיִמיָנא. ֵּמׁש ִדׂשְ ִּאיּנון ׁשְ ּ

ָמאָלא ִגין, ִּדׂשְ ָמאָלא, ּבְ ָבָחא ְיֵתיָרא ַעל ׂשְ ְּדָהא ְיִמיָנא ִאית ֵליה ׁשְ ִריך . ּ ִבְרָכָתא ְדָקא ּבָ ְְוַעל ָדא ּבְ ּ ּ
ֲהָנא ַית ַעָמא ְִאְצְטִריך ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַע, ּּכַ ָמאָלאּ ֵעיָנא ָטָבא. ל ׂשְ ּוְלַעְייָנא ּבְ ּ.  

ֲהָנא ָען, ְּוַכד ָפִריׂש ְידֹוי ּכַ ְרָיא ַעל ִאיּנון ֶאְצּבְ ִכיְנָתא ׁשַ ּׁשְ ִריך הוא ִאְסְתַכם ִעֵמיה , ּּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ְרָכאן ִאיּנון ּבִ ְּדַכֲהָנא ּבְ ְרִכין ִמְתֵרין ִסְטִרין ֵמ. ּ ָרֵאל ִמְתּבָ ֵּעיָלא ְוַתָתאְּוִיׂשְ ְרָיא ַעל , ֵּמֵעיָלא. ּ ִכיְנָתא ְדׁשַ ּׁשְ ּ
ָען ִּאיּנון ֶאְצּבְ ְְוַכֲהָנא ְדָקא ְמָבֵרך. ּ ּ.  

ִּמִלין ְדָקא ַעְבֵדי, ָּתא ֲחֵזי ִּמְתָעִרין ִמִלין ְלֵעיָלא, ּ ָען ְדַכֲהָנא ְלַתָתא. ּ ְפִריׁשו ְדֶאְצּבְ ַגְווָנא ָדא ּבִ ּּכְ ּּ ּ ּ ּ ,
ִכ ְרָיא ֲעָלןִּאְתָעַרת ׁשְ ּיְנָתא ְלֵמיֵתי וְלׁשַ ָעְלָמא. ּ ָמה ִמִלין ִאיּנון ּבְ ְּוֵכן ּכַ ְּדִמְתֲעִרין ִמִלין ְלֵעיָלא, ּ ּ ְּדָהא . ּ

ִאְתָערוָתא ִדְלַתָתא ּּבְ ּ ּ ִּאְתַער ֵחיָלא ַאֲחָרא ְלֵעיָלא, ּ ַכָמה דוְכֵתי. ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּּ ְּוַהְיינו ַטֲעָמא ְדלוָלב. ּ ּ ּ ,
ַּהְיינו ַטֲעָמא ְדׁשֹוָפרְו ָען. ּ ר ֶאְצּבָ ַהאי ַגְווָנא ֶעׂשֶ ּוְכָמה ִאיּנון ּבְ ּ ּּ ְרָייא ָעַלְייהו, ּ ִכיְנָתא ְלׁשַ ִּמְתָעֵרי ׁשְ ּ .

ר ַדְרִגין ַאֲחָרִנין ְלֵעיָלא ְלַאְנָהָרא ִּמְתָעֵרי ֶעׂשֶ ּ ֲעָתא ֲחָדא, ּ ׁשַ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ְזִקיפו ְלַמָגָנאָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש, ְּוַעל ָדא ָען ּבִ ּ ְלַזְקָפא ֶאְצּבְ ְצלֹוָתא, ּּ ֶּאָלא ּבִ אן, ּ ָמא , ּוְבִבְרּכָ ּוִבׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ א, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ַאְתֲערו ִדׁשְ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּ ְּזִקיפו . ּ

ָעאן ְּדֶאְצּבְ ַההוא , ּ ְּזִקיפו ִדְלהֹוןְּמָמָנן ּבְ ִליִטין, ּ ָרה ׁשַ ָמה ְדאוְקמוָה, ֲּעׂשְ ּּכְ ּ ֵעיָנא . ּ ֵעי ְלָבְרָכא ּבְ ְוַכֲהָנא ּבָ
ִכיְנָתא, ָטָבא מוָתא ִדׁשְ ִאְסַתּכְ ּּבְ ּּ ָמה ְדִאְתַמר, ּ ּּכְ ּ.  

ֲעָתא ְדִבְרְכָתא ָדא ָנְפָקא ִמפוֵמיה ְדַכֲהָנא ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ִתין ַאְת, ּּ ִּאיּנון ׁשִ ְרִקיָעא, ָווןּ , ָנְפִקין ְוָטִסין ּבִ
ִתין ַרְבְרִבין ּוְמָמָנן ׁשִ ל ָאת ְוָאת, ּ ְרָכאן. ַעל ּכָ ל ִאֵלין ּבִ ְּוֻכְלהו אֹוָדן ַעל ּכָ ִתין ַאְתָוון . ּּ ַּמאי ַטֲעָמא ׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

ִבְרָכן ִאֵלין ִתין ִרּבֹוא ִאיּנון. ּּבְ ָרֵאל ׁשִ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ִתין ִר, ּּ ְּוָרָזא ְדׁשִ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאיהו , ּבֹוא ַקְייִמין ְבָעְלָמאּ
  .ַחד ִרּבֹוא

א ְדָנְפָקא ֵמַהאי ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ְרְסָייא ִדְלֵעיָלא, ּ ַּעד ַההוא ּכֻ ּ ִכיְנָתא ִעָלָאה. ּ ְּוֹכָלא ׁשְ ּּ ,
ִכיְנָתא ִדְלַתָתא ּוׁשְ ּ ּּ ְרָכָא, ּ ִאיּנון ּבִ ַכֲהָנא ּבְ ִתין ְמָמָנן, ןּאֹוָדן ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ ִתיב. ּ מו ֶאת , ְּוַעל ָדא ּכְ ְּוׂשָ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ ָרֵאל. ׁשְ ִריך הוא ְמָבֵרך לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ְוְכֵדין קוְדׁשָ ְּ ּ ג ''פקודא כ( )כ''ע(. ּ

  )א''ג ע''פ' לכבד אב וכו

אָנא ָיָצא ִמן ַהִיְר, ּתָ ִּמי ׁשֶ ֲעָנָוה, ָאהּ ׁש ּבַ ֻכְלהו, ֲעָנָוה ָעִדיף, ְוִנְתָלּבַ ְּוִנְכַלל ּבְ ֲהָדא . ּ
ַמִים.  ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי)משלי כב(, ּהוא ִדְכִתיב ֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ל ִמי ׁשֶ זֹוֶכה , ּּכָ

ֵיׁש ּבֹו ֲעָנָוה. ַלֲעָנָוה ל ִמי ׁשֶ ֵי. ּזֹוֶכה ַלֲחִסידות, ּּכָ ַמִיםְּוָכל ִמי ׁשֶ זֹוֶכה , ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ
יב ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי, ַלֲעָנָוה. ְּלֻכָלם יב ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד , ַּלֲחִסידות. ִּדְכּתִ ִּדְכּתִ

  .עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו

  ב''ה ע'' קמדף
אָנא ֵיׁש ּבֹו ֲחִסידות, ּתָ ל ָאָדם ׁשֶ ּּכָ ֲהָדא . ְיָי ְצָבאֹות) ב''ה ע''דף קמ(ְִנְקָרא ַמְלַאך , ּ

י ַמְלַאך ְיָי )מלאכי ב(, ּהוא ִדְכִתיב ְמרו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ּכִ ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ ְ ּכִ ּ ּ ּ ּּ
ְִמְפֵני ַמה ָזָכה ּכֵֹהן ְלִהָקֵרא ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות. ְּצָבאֹות הוא י ְיהוָדה. ּ ַמה , ָּאַמר ִרּבִ

ַּאף ּכֵֹהן ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות ְלַמָטה, ּכֵֹהן ְלַמְעָלה, ֹותְַמְלַאך ְיָי ְצָבא ְ.  
ְוַמאן הוא ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות ְלַמְעָלה ּ דֹול''ֶזה ִמיָכֵא. ּ ר ַהּגָ ל , ל ַהּשַׂ ְּדָאֵתי ֵמֶחֶסד ׁשֶ

ל ַמֲעָלה, ַמֲעָלה דֹול ׁשֶ ְבָיכֹול, ְּוהוא ּכֵֹהן ּגָ א, ּכִ ּתָ דֹול ִדְלּתַ ְִאְקֵרי ַמְלַאך ְיָי , ּּכֵֹהן ּגָ

ְטָרא ְדֶחֶסד, ְצָבאֹות ום ְדָאֵתי ִמּסִ ִּמּשׁ ּ ך. ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ַּמהו ֶחֶסד. ּ ְוְבִגין ּכַ ּכֵֹהן ָלא , ּ
ְטָרא ְדִדיָנא ַכח ִמּסִ ּתְ ִגין ַהִיְרָאה, ַמאי ַטְעָמא ָזָכה ּכֵֹהן ְלֶחֶסד. ִּאׁשְ ֲּהָדא הוא . ּּבְ

  .ֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְו)תהלים קג(, ִדְכִתיב
א. ּעֹוָלם ְועֹוָלם ַמהו ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ַקן ּבְ ָמה ְדִאְתּתָ י ִיְצָחק ּכְ ָּאַמר ִרּבִ ּ , עֹוָלם ַחד, ּ

ֵרי ֵעי ֵליה. ְועֹוָלם ּתְ י ִחָייא ִאי ָהִכי ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמּבָ ָּאַמר ִרּבִ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ְּוִאְתַהְדרו ְלַחד. ֵּרי ָעְלֵמי ִניְנהוּתְ ְסּתֹום . ּ י ִיְצָחק ַעד ָמַתי ּתִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ְְדָבִריך ָלָלא ְדָרָזא ִעָלָאה, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. ּ ּּכְ ָּאָדם ִדְלֵעיָלא, ּ א, ּ ּתָ , ְּוָאָדם ִדְלּתַ
נֹות עֹוָלם, י עֹוָלםּוְכִתיב ְיֵמ. ְּוַהְיינו עֹוָלם ְועֹוָלם ִאָדָרא , ּוְכִתיב ׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדִאיהו ָדִחיל ַחָטָאה, ַעל ְיֵרָאיו. ּ ּ ּ ּ ָאַמר . ֵאיָמַתי. ִאְקֵרי ָאָדם, ּ
י ֶאְלָעָזר יה ִיְרָאה ֲעָנָוה ֲחִסידות, ִרּבִ ְּדִאית ּבֵ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ּ.  

י ְיהוָדהָאַמר א, ּ ִרּבִ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ֵניָנן ָאָדם ּכְ ְּוָהא ּתָ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהָכא . ּ ּ
ְכָלָלא ְדָאָדם, ּהוא א, ּּבִ ר ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדַמאן ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּוְכֵדין ָדִחיל ֲחָטָאן, ִאְקֵרי ָאָדם, ּ ּ .

יה ֲעָנָוה ְרָיא ּבֵ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשַ יה ֶחֶסדְוֹלא . ּ ְרָיא ּבֵ ּעֹוד ֶאָלא ְדׁשַ ּ ּוַמאן ְדָלא . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

א ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ִּאׁשְ יה ֹלא ִיְרָאה ְוֹלא ֲעָנָוה ְוֹלא ֲחִסידות, ּ ָּלא ֲהוֹו ּבֵ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ָלָלא ְדֹכָלא ִּאְקֵרי ָאָדם ּכְ יה ֶחֶסד, ְּוֵכיָון ְדִאְקֵרי ָאָדם, ּ ְרָייא ּבֵ יב, ּׁשַ  )תהלים פט(, ִּדְכּתִ

ֶנה ְוגֹו י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ָנָאה. 'ָאַמְרּתִ א, ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתּבָ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ִּאי ָלא ִאׁשְ ּ.  
ָלָלא ְדָאָדם. ּוְכִתיב ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ָּדָבר ַאֵחר . ְּיֵרָאיו ּכְ

ְטָרא ְדֶחֶסד, ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ֲהֵני ְדָאתו ִמּסִ ִּאֵלין ִאיּנון ּכַ ּ ּ ּ ְּוַאֲחִסינו ַאֲחָסָנא , ּ
א ּתָ ָּדא ְדָנִחית ֵמעֹוָלם ִדְלֵעיָלא ְלעֹוָלם ִדְלּתַ ּ ּ א, ַעל ְיֵרָאיו. ּּ ּתָ ֲהֵני ִדְלּתַ יב, ּּכַ , ִּדְכּתִ

ְכָל)ויקרא טז( ְלָלא ּבִ יתֹו ְלִאְתּכַ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ּ , ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים. ָּלא ְדָאָדםּ
ִנים ום ְדָזָכה ִלְבֵני ּבָ ִּמּשׁ י ְיהוָדה. ּ ֵעי ֵליה, ַּמהו ְוִצְדָקתֹו, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ְּוַחְסדֹו ִמּבָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֹזאת, ָאַמר ִרּבִ ַּהְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן ּבְ ָחה זֹאת)בראשית ב(, ּ י ֵמִאיׁש ֻלּקֳ  .ּ ּכִ
ה)בראשית ב(ּוְכִתיב  ֵרא ִאּשָׁ ִאיׁש,  ְלֹזאת ִיּקָ ִליַלת ּבְ ְּדַהְיינו ֶחֶסד, ְוֹזאת ִאְתּכְ ְוֹזאת , ּ
א ְטָרא ְדִחָווָרא ָדא. ֶּחֶסד ְדַכר. ּנוְקּבָ ך ְדַכר ְדָאֵתי ִמּסִ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ּ ְוֹזאת . ִאְקֵרי ֶחֶסד, ְּ

ְּדַאְתָיא ִמְסַטר סוָמָקא, ִאְתְקֵרי ֶצֶדק ה.ּ ך ִאְקֵרי ִאּשָׁ ְ וְבִגין ּכַ יב ְוִצְדָקתֹו. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ,
ת זוגֹו, ִּצְדָקתֹו ְדֶחֶסד. ַמאי ְוִצְדָקתֹו ָדא, ּּבַ ְסָמא ָדא ּבְ ְּדִאְתּבָ ֵניָנן. ּ ך ּתָ ְוְבִגין ּכַ ל , ּ ּכָ

ת זוג ֵאין לֹו ּבַ ֲעבֹוָדה, ּּכֵֹהן ׁשֶ ֲעדֹו, ָּאסור ּבַ יב ְוִכֶפר ּבַ ִּדְכּתִ יתֹוּ   .ּ וְבַעד ּבֵ
י ִיְצָחק ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ום ְדֵלית ׁשְ ִּמּשׁ ַמאן ְדָלא ַאְנִסיב, ּ ְעָיין , ּּבְ ְוַכֲהֵני ּבַ

א ַאר ַעּמָ ל ׁשְ יר ִמּכָ א, ַיּתִ ִכיְנּתָ הו ׁשְ ְרָייא ּבְ א. ְּלַאׁשְ ִכיְנּתָ הו ׁשְ ַרת ּבְ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ְרָיא , ּ ׁשַ
הו ֶחֶסד א. ִּאְקרון ֲחִסיִדיםְו, ּּבְ  )תהלים קמה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוַבְעָיין ְלָבְרָכא ַעּמָ

ַּוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה יך ְואוֶריך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג(, ּוְכִתיב. ָ ּמֶ ָ ּתֻ ָ ום ְדַכֲהָנא . ָּ ּוִמּשׁ ּ ּ
ֵעי ְלָבְרָכא, ִאְקֵרי ָחִסיד ִתיב. ּבָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ר, ּ ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ַּדּבֵ  ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ

ום ְדִאְקרון ֲחִסיִדים. ַמאי ַטֲעָמא. ְּתָבַרכו ִּמּשׁ ּ ּוְכִתיב ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה, ּ ָּ.  

  א''ו ע'' קמדף
ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֵני ִיׂשְ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּּכֹה ְתָבַרכו, ּּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ , ּּכֹה ְתָבַרכו. ּבְ

ִי ֲעָנָוה, ּּכֹה ְתָבַרכו. ְרָאהּבְ א. ּבַ י ַאּבָ אָנא, ּּכֹה ְתָבַרכו, ָאַמר ִרּבִ ק ִאְתְקֵרי ''ַהאי ֶצֶד, ּתָ
ְּדָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּכֹ, ה''ּכֹ י ֶאְלָעָזר, )א מניה''נ(ה ''ּ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ה, ּ ה ַרּבָ . ַּמהו ַמּכָ
לֹוַמר)א דכה''ס( ה ִמן ּכֹ,  ּכְ ַמְעּתָ ַעד ּכֹ)שמות ז(ּוְכִתיב . הַמּכָ ה ֹלא ׁשָ ָמה , ה'' ְוִהּנֵ ּכְ

ה י ֲאִני ְיָי)שמות ז(ּוְכִתיב . ְּדַאְגִזים ֹמׁשֶ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ  ְוֹלא )שמות ז(ּוְכִתיב , ְּוֹכָלא ַחד,  ּבְ
ם ָלֹזאת) א''ו ע''דף קמ( ת ִלּבֹו ּגַ א ַאְרֵעיה, ׁשָ ִּדְזִמיָנא ְלַחְרּבָ ּ.  

ה ֶחֶסד. ּה ִמְתָעִרין ִדיִנין''ּכֹּוֵמַהאי  ר ִעּמָ ּוִמְדִאְתַחּבָ ּ ַמת, ּ ּסְ ך. ִאְתּבַ ְוְבִגין ּכַ ִאְתְמַסר , ּ
ָסם ּכֹ, ְּדָאֵתי ֵמֶחֶסד, ָּדא ַלּכֵֹהן ֵרך ְוִתְתּבְ ִגין ְדִתְתּבָ ְּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו, ה''ּ ּ ,

לֹוַמר ב ְדַהאי ּכֹה ִאׁשְ, ּכְ ִדיִניןַּאף ַעל ּגַ ָכַחת ּבְ מון ָלה, ּתְ ַבּסְ ּּתְ ּוְתָבְרכון ָלה, ּ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַהאי ֶחֶסד ְלֹכ, ּּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ מון ָלה ָלֳקְבַלְייהו , ה''ְּתָבַרכו ּבְ ּוְתַבּסְ ּ ּ ּ
ָרֵאל ה ִדיִנין, ְּדִיׂשְ חון ּבָ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהםֲּהָדא הוא ִדְכִתי ֵני ִיׂשְ ִתיב. ּב ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ ֶּאָלא , ִּאְמרו ֹלא ּכְ
ָרּבו ַהָפִריִצים, ָאמֹור ְּלַאָפָקא ִמּשֶׁ ְּדָלא ְמַפְרְסִמין ִמָלה, ּּ ְּדָהא ָלא ִאְתְפָקדו ְלַפְרְסָמא , ּ ּּ
ָמא יב ָאמֹור ָלֶהם, ׁשְ ַמע ִדְכּתִ יב ּכֹה ָּדָבר ַא. ָאמֹור ְסָתם. ַּמׁשְ יָון ִדְכּתִ ֵּחר ָאמֹור ּכֵ

ִתיב ּתֹאְמרו, ְּתָבַרכו י ְיהוָדה. ֲּאַמאי ָלא ּכְ ֵני ִרּבִ ֶּאָלא ּתָ ֹלא , ָּזכו ָלֶהם. ָאמֹור ָלֶהם, ּ
  .ָּזכו ָאמֹור ְסָתם

י ִיְצָחק ָפַתח ים )דניאל י(, ִּרּבִ ְרָאה ְוָהֲאָנׁשִ ּ ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵיאל ְלַבִדי ֶאת ַהּמַ ר ּ ֲאׁשֶ
ְרָאה ְוגֹו י ֹלא ָראו ֶאת ַהּמַ ָּהיו ִעּמִ ְּוָרִאיִתי ֲאִני ָדִניֵאל ְלַבִדי. 'ּ ֵניָנן. ּ ִּאיְנהו , ְוָהא ּתָ

ּוַמאן ִניְנהו, ְּוִאיהו ָלאו ָנִביא, ְנִביֵאי י ְזַכְרָיה וַמְלָאִכי. ּ ִאְתָעִביד ֹקֶדׁש , ִאי ָהִכי. ַּחּגַ
ִתיב ֹלא ָראו, חֹול ַּמאי ְדִחילוֲא, ְּוָהא ּכְ ִתיב ְוָרִאיִתי ֲאִני. ּ ּוְבָדִנֵיאל ּכְ . ְּוָלא ָדִחיל, ּ

  .ָהא חֹול ֹקֶדׁש, ְּוִאיהו ָלאו ָנִביא
אָנא ִתיב , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ קום )תהלים כז(ּכְ י ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא ִלּבִ ּ ִאם ּתַ

ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח ֹזאת. ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ ּ ָהא ְדַאָמָרן ֹזאת ַעְדָבא חוָלֵקיה,ּבְ ּ , ְלִאְתַחָסָנא, ּ
ד ֵליה נוְקִמין ּוְלֶמְעּבַ ּ ִריך הוא ְלָדִוד, ְוָתָנא. ּ א ּבְ ֲּעַביד קוְדׁשָ א ִעם , ְּ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ

ין ְדֹכָלא, ֲאָבָהָתא ְתִרין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּכִ ּּ ְּדַאֲחִסינו ֲאָבָהָתא, ּ ָּיִרית ָדִוד ָּמְלכו , ְוָתאָנא. ּ
ְתרֹוי ּוַבֲאָתר ַמְלכו ִדְלֵעיָלא. ִלְבנֹוי ּבַ ּ ּ ַקף, ּ ְּוַאֲחִסין הוא וְבנֹוי ָמְלכו ָדא, ִאּתָ ּ ּ ְּדָלא , ּ

ַּאְעֵדי ִמׁשוְלָטֵנהֹון ְלָדֵרי ָדִרין ּ ּ.  
ַער ִלְבנֹוי ְדָדִוד, ְוָתאָנא ְתָרא ְדַמְלכוָתא ִאּתְ ֲעָתא ְדַהאי ּכִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּדָקִאים ֵלית ַמאן , ּ

יה ְרָאה. ַּקּמֵ ְּוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵיאל ְלַבִדי ֶאת ַהּמַ נֹוי ְדָדִוד ֲהָוה, ּ ום ְדִמּבְ ִּמּשׁ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֵני ְיהוָדה ָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ְוגֹו)דניאל א( ּ ַוְיִהי ָבֶהם ִמּבְ ַהאי ְדהוא . 'ּ ְּוהוא ָחָמא ְוַחֵדי ּבְ ּ ּ ּ

ַטר ַאֲחָסַנת חוָלָק ום ְדֲהָוה ִדיֵליה הוא ָסִביל, ּא ַעְדָבא ַדֲאבֹויִּמּסְ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ ּ ְוַאֲחִריֵני ָלא , ּ
ְמעֹון. ַסְבֵלי י ׁשִ ֲעָתא ְדַהאי ּכֹ, ְּדָאַמר ִרּבִ ׁשַ ִדינֹוי''ּּבְ ַער ּבְ ֵני ָעְלָמא , ה ִאּתְ ָלא ַיְכִלין ּבְ

  .ְּלֵמיָקם ָקֵמיה
ֲהֵני ְיַדְייהו ֲעָתא ְדַפְרִסין ּכַ ּוְבׁשַ ּ ַער ֶחֶסד ִדְלֵעיָלא, ּ ְדַאְתָיין ֵמֶחֶסד,ּ ִּאּתְ ר , ּ ְוִאְתַחּבָ

ַהאי ּכֹה ָרֵאל, ּבְ ַאְנִפין ְנִהיִרין ִלְבֵני ִיׂשְ ְרָכא ּבְ ָמא וִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ ּ הֹון ִדיִנין, ּ , ְּוִאְתָעֵדי ִמּנְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ ַאר, ּ יןְוָלא ִלׁשְ   . ַעּמִ

ך ּכֵֹהן ִגין ּכַ ְתָרא ִדיֵליה ֶחֶס. ְוָלא ַאֲחָרא, ְּבְ ַער ַהאי ּכִ ִגין ְדִיּתְ ּּכֵֹהן ּבְ ּ , ַעל ְידֹוי, ד''ּ
יב, ְּדִאְקֵרי ָחִסיד ְטָרא ְדֶחֶסד. ָ ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג(, ִּדְכּתִ ְּוהוא ָאֵתי ִמּסִ ּוְכִתיב . ּ

ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכו)תהלים קמה( ְקֵרי ְיָבְרכוָכה, ָכהָ ֶּאָלא ְיָבְרכו ּכֹ, ַּאל ּתִ , ּּכֹה ְתָבַרכו. ה''ּ
פֹוָרׁש ם ַהּמְ ׁשֵ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּּכֹה ְתָבַרכו. ּבְ   .ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ א ָקם וָפִריס ְידֹוי, ָּאַמר ִרּבִ ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ִדְלּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ְתִרין , ּ ל ּכִ ּכָ
ין ִדְלֵע ַּקִדיׁשִ ְרָכא, ּיָלא ִמְתָעִריןּ ִנין ְלִאְתּבָ ּקְ ְּוַנֲהִרין ֵמעוְמָקא ְדֵביָרא, ּוִמְתּתַ ּ ,

ִדיר ך ְלהו ֵמַההוא עוְמָקא ְדָנַפק ּתָ ְּדִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ ְרָכאן ְדַנְבִען, ְּ ְּוָלא ָפִסיק ּבִ ַּמּבוִעין , ּ
ְלהו ְקָיין ְמּכֻ ְרָכן וִמְתׁשַ ְּלֻכְלהו ָעְלִמין וִמְתּבָ ּ ּ ּּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא, אָנאְוָת יקוָתא ֲהִוי ְבָכל ָעְלִמין, ּּבְ ּתִ ְּלִחיׁשוָתא וׁשְ ּ ְּלֶמֶלך ְדָבֵעי . ּ ְ

ַמְטרֹוִניָתא ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ְלִחיׁשו, ּ ּוָבֵעי ְלֵמַעאל ָלה ּבִ ּ ַההוא , ּ ין ִמְתָעִרין ּבְ ׁשִ ּמָ ְּוָכל ׁשַ
ין א ָאֵתי ְלִאְזַד, ִּזְמָנא וִמְתַלֲחׁשִ ַמְטרֹוִניָתאָּהא ַמְלּכָ ָּדא . ַמאן ַמְטרֹוִניָתא. ְּווָגא ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל. ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל ְסָתם. ַמאן ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּכְ
י ִיְצָחק אָנא ָאַמר ִרּבִ ָמאָלא, ּתָ ֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ יב, ּכֵֹהן ּבָ  )ויקרא ט(, ִּדְכּתִ

א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו ֶא ִתיב. ל ָהָעם ַוְיָבַרֵכםְוִיּשָׂ ָבָחא ִדיִמיָנא . ְוָלא ָיָדיו, ָידֹו ּכְ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ
ָמאָלא י ֶאְלָעָזר. ַעל ׂשְ יב, ָּרָזא הוא, ָאַמר ִרּבִ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ּ ְוהוא ִיְמׁשֹול )בראשית ג(, ּ

ך   .ְּבָ
אָנא ֵעי ְדִיּתֹוַסף ְקד, ּּכֵֹהן ְדָבֵעי ְלָפְרָסא ְידֹוי, ּתָ ה ּּבָ ה )ב''ו ע''דף קמ(ּוּשָׁ ּ ַעל ְקדוּשָׁ

ִּדיֵליה א ְידֹוי, ּ ְּדָבֵעי ְלַקְדׁשָ א, ּ ַּעל ְיָדא ְדַקִדיׁשָ א. ּ ַּמאן ְיָדא ְדַקִדיׁשָ . ָּדא ֵליָוָאה. ּ
ה ְדַמָייא ִמְידֹוי ֲהָנא ִליטֹול ְקדוּשָׁ ְּדָבֵעי ּכַ ּ ּ ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ּ יב ְוִקַדׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ ן ָּהא ִאיּנו, ּ

ין ְלִוִים. ַּקִדיׁשִ הו ּבַ ּוְכִתיב ּבְ ּ ּ ְוַגם ֶאת ַאֶחיך ַמֵטה ֵלִוי ְוגֹו)במדבר יח(, ּ ֶבט ָאִביך . 'ָ ָׁשֵ

ָלל אן. ּכְ ְּדָכל ּכֵֹהן ְדָפִריס ְידֹוי, ִמּכָ א, ּ א ַעל ְיֵדי ְדַקִדיׁשָ ֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ּּבָ ּ ִליתֹוַסף , ּ
ֵתיה ה ַעל ְקדוׁשָ ְּקדוּשָׁ ּ ה ְדַמָייא, ְּוַעל ָדא. ּ ָּלא ִיטֹול ְקדוּשָׁ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ְּדָלא , ִמּבַ

א   .ֲּהִוי ַקִדיׁשָ
אָנא ּוִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ּתָ ּ ֲהָנא ַעל ְידֹוי, ּ ֵּלִוי ְדִאְתַקָדׁש ּכַ א , ּ ֵעי הוא ְלִאְתַקְדׁשָ ּּבָ ּ

ַקְדִמיָתא ְּוִיְתַקַדׁש ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ַא, ַוֲאַמאי ֵלִוי. ּבְ אָנא. ֲחָראּ ֲהָנא ַאֲחָרא ָלא , ּתָ ּכַ
ֵעי ִלים, ּבָ ְּדָהא ּכֵֹהן ְדָלא ׁשְ ִלים, ּ ֲהָנא ׁשְ ֵעי ַהאי ּכַ ְּלִאְתְפַגם ַעל ְיָדא ִדְפִגיָמא , ָלא ּבָ ּ

ִלים ִלים. ְּדָלא ׁשְ ֲּאָבל ֵלִוי ְדִאיהו ׁשְ דוָכָנא, ּ ְּוִאְתַחֵזי ְלַסְלָקא ּבְ ּ ן , ּ ּכַ ִמׁשְ ּוְלִמְפַלח ּבְ
ִלים הוא, ָנאִזְמ ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ְוָהא ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ָּהא ׁשְ יב ְוִקַדׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ְנחום יב, ַאף ִאְקֵרי ָטהֹור, ּּתַ ֵעי ְלאֹוָסָפא .  ְוִטַהְרּתָ אֹוָתם)במדבר ח(, ִּדְכּתִ ך ּבָ ְוְבִגין ּכַ ּ
ֵתיה ה ַעל ְקדוׁשָ ֲהָנא ְקדוּשָׁ ּּכַ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

 ] בשנה279יום [לימוד ליום יג תמוז סדר ה
אָנא ֲהָנא ְדָפִריס ְידֹוי, ּתָ ָדא, ּּכַ ָען ָדא ּבְ רון ֶאְצּבְ ֵעי ְדָלא ִיְתַחּבְ ּּבָ ּ ְרכון , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ

ין ְתִרין ַקִדיׁשִ ְלחֹודֹוי, ּּכִ ל ַחד ְוַחד ּבִ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּכָ ּּכְ א ּבָ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ֵעי ּ
ָדא יִמין ְדָלא ְלַאְעְרָבא ָדא ּבְ ַאְתָוון ְרׁשִ א ּבְ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ ְוון . ּ  )א ולאתכוונא''נ(ְוָלא ִיְתּכַ

ִאיּנון ִמִלין ּּבְ ּ.  
י ִיְצָחק ְרכון ִעָלֵאי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְדִיְתּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ֵאי, ְּ ּתָ ְרכון ּתַ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ,

ה ִעָלָאהְוִיְתּבָ ְקדוּשָׁ ין ּבִ ְּרכון ִעָלֵאי ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּּ ּ ּ ּ ֵאי, ּ ין , ַּעל ְיָדא ְדַתּתָ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ
ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ א, ּ ּתָ ין ִדְלּתַ ל ַקִדיׁשִ ין ִמּכָ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ יב, ּ ָ ַוֲחִסיֶדיך )תהלים קמה(, ִּדְכּתִ

  .ְּיָבְרכוָכה
ל ּכֵֹהן ְדָלא ָיַדע ָרָזא ָדא, ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ּּכָ ְוְלַמאן ְמָבֵרך, ּ ְרָכָתא , ּ ּוַמאן ִהיא ּבִ

ְִדְמָבֵרך ְרָכָתא, ּ ְרָכָתא ִדיֵליה ּבִ ָּלאו ּבִ יב, ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ְמרו )מלאכי ב(, ּ ְפֵתי ּכֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ ּ ּכִ
ַּדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ְּותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו. ַדַעת ְסָתם. ַמאי ַדַעת. ּּ , ִּעָלִאין, ּּ

ְּיַבְקׁשו ִמִפיהו ּוַמאי ְיַבְקׁשו ִמִפיהו. ּּ ּ ֵּהיך ֲאִחיָדא ּתֹוָרה ִדְלֵעיָלא , ּתֹוָרה ְסָתם. ּתֹוָרה. ּּ ּ ְ

ִאיּנ, ְּדַתְנָיא. ְּדִאְקֵרי ּתֹוָרה ְסָתם ַעל ֶפה ּבְ ּבְ ב ְותֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ ְתִרין ִעָלִאין ּּתֹוָרה ׁשֶ ּון ּכִ ּ
ְּדִאְתְקרון ָהִכי י ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות הוא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּכִ ֲהָנא ְלַכְווָנא , ְוָתֵניָנא. ְ ְּדָבֵעי ּכַ ּ

ִאיּנון ִמִלין ִדְלֵעיָלא ּּבְ ּּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ.  

ַתר ָדארעיא מהימנא  ִּפּקוָדא ּבָ ּ ת ּכֲֹהִנים ְיָבֶרְכך ְיָי,ּ ְרּכַ א ְיָי. ָיֵאר ְיָי. ָ ּבִ ְּמקֹוָרא ִמְתַלת . ִּיׁשָֹ

ָמָהן ִאֵלין ה. )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''ס(א ''ו ה''א וא''ד ה''יו, ּׁשְ ְּקדוׁשָ ִּדְמקֹוָרא , ה''ה ֶאְהֶי''ה ֶאְהֶי''ֶאְהְי, ּ
ִּדיֵליה ִּקׁשוָרא. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ּ ּ ְדַתְרַוְיהוּ ִּיחוד ְדַתְרַווְייהו, ּ ּ ְּדֵביה א, י''ֲאֹדָנ, ּ ִּדְרִמיִזין , י''ּ

ד ''שמהן אלין יו' א מקורא מג''ס( )א יאהדונהי ודא עמודא דאמצעיתא ושכינתא איהי יאהדונהי''ס(י ''איהדונה

י ''ּ וְרִמיִזין א)י'' אידהונהא''י נ''י דרמיזין יאהדונהי ודא עמודא דאמצעיתא שכינתא איההדונה''ו ה''י וי''ה
ן, ְרִביָעָאה ָמָהן ְמָפְרׁשָ הֹון , ִּמְתֵרי ׁשְ יִמין ּבְ   )א כי ימצא איש נערה''ז ע''תצא רע( )כ רעיא מהימנא''ע(ִּדְרׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא, ָאַמר ַרּבִ אָנא ּבִ ּּתָ ְסָייא, ּ ְלָייא ְוִאְתּכַ א ִאְתּגַ ָמא ַקִדיׁשָ . ׁשְ
ְלָייאְּד יֹו, ִאְתּגַ ִתיב ּבְ ַאְתָוון ַאֲחָרן. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּכְ ִתיב ּבְ ְסָייא ּכְ ּוְמַההוא , ְּדִאְתּכַ ּ

ְסָייא ַההוא ְטִמיָרא  ְּדִאְתּכַ ּ ְדֹכָלא)א אחרנין וההוא דאתכסייא הוא טמירו''ס(ּ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ
ְלָייא ַּוֲאִפילו ַההוא ְדִאְתּגַ ּ ּ ַאְתָוון ַאֲחָרןִא, ּ ְסָיא ּבְ גֹו, ְתּכַ ִגין ַההוא ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין ּבְ ּּבְ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָנא ְלָצְרָפא ׁשְ ֵעי ּכַ ְּדָהא ָהָכא ּבָ ִליָלן )כלהו(, ּוְלֵמיַחת ַרֲחֵמי, ּ ּ ְדֻכְלהו ּכְ ּּ
ִדיּבור ְדכ ְתֵרי)א בתרי כתרי''ס( )א דכלהו מכילן''ס(ב ַאְתָוון ''ּּבְ ּוְבָהֵני ַאְתָוון ְדַהאי . ּ ְדַרֲחֵמי ּכִ ּ

ָמא יָקא ָסִתים ְוָגִניז ִמּכָֹלא''וי, ּב ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ְסִתיָמאן כ, ׁשְ ' ְוט, ּג ַדֲעּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ְלָיין ִמְזֵעיר ַאְנִפין  ְּדִאְתּגַ ּ ּ ָמא ַחד)בזעיר אנפין(ּ ֵצרוָפא ִדׁשְ ְלהו ּבְ ָרן ּכֻ ּ וִמְתַחּבְ ּ ּ ְּדֲהָוה ְמַכִוון, ּּ ּ 
כ ד ְפֵריס ְידֹוי ּבְ ֲהָנא ּכַ ִליָפן''ּּכַ   .ב ַאְתָוון ּגְ

ָעְלָמא, ְוָתאָנא ד ֲהָוה ְצִניעוָתא ּבְ ָמא ָדא ְלֹכָלא, ּּכַ ְלָייא ׁשְ ֲּהָוה ִמְתּגַ ִּמְדַאְסֵגי . ּ
ָעְלָמא ַאְתוֹוי, ֲּחִציפוָתא ּבְ ְלָייא. ָסִתים ּבְ ֲהָנא ְמַכִוין. ְּדַכד ֲהָוה ִמְתּגַ ָמ, ּּכַ . ּא ִמְתְפַרׁשּוׁשְ

ַמאי ְמַכִוין יָמא ְדָטִמיר ְוָגִניז. ּּבְ ְסּתִ ְּמַכִוין ּבִ ְלָייא וִמְתְפַרׁש, ּ ּוִמְתּגַ ּ ִּמְדַאְסֵגי ֲחִציפוָתא . ּ ּ
ָעְלָמא יִמין, ּבְ ַאְתָוון ְרׁשִ   .ָּסִתים ּכָֹלא ּבְ

  א''ז ע'' קמדף
א ֲחֵזי ) א''ז ע''דף קמ(, )ב מכילן דרחמי''א דכל הני כ''ס( )א רחמי''ס(ב ַאְתָוון ''ְּדָכל ָהֵני כ, ְוּתָ

ְתֵרי ִזְמֵני ה ֲאָמָרן ּבִ יִקין ְסִתיָמא ''י, ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָאַמר. ֹמׁשֶ יָקא ְדַעּתִ ּג ְמִכיָלן ְדַעּתִ
ְּדֹכָלא ַכח, ּ ּתְ א ִאֵלין ְלֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ְּלַנְחּתָ ְּלַאְכְפָיא ְלהו, ּ ְנָייָנא. ּ ' ַמר טָא, ִזְמָנא ּתִ

ְזֵעיר ַאְנִפין, ְּמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִּדְכִליָלן ּבִ יָקא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּ ּוְנִהיִרין ֵמַעּתִ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
א ד ְפֵריס ְידֹוי ְלָבְרָכא ַעּמָ ֲהָנא ּכַ ִליל ּכַ ְלהו , ּּכָ ְרִכין ּכֻ ְכָחן ְדִמְתּבָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ  )א עלאין''ס(ּּ

ִסְטָרא ְדַרֲח יָקא ְטִמיָרא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ֵמיָּעְלִמין ּבְ ָכן ֵמַעּתִ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ב ''ְוָכל ָהֵני כ. ּ
  .ְמִכיָלן ְסִתיָמאן, ַאְתָוון

ְמֶרך ְָיָבֶרְכך ְיָי ְוִיׁשְ ַלת ְקָרֵאי, ָ ִליָלן ָלֳקְבֵליהֹון' ְוג, ִּאֵלין ּתְ ָמָהן ִדְתֵריָסר ַאְתָוון ּכְ , ּׁשְ
ֲהָנ ָוון ּכַ ּוְבֹכָלא ִאְתּכְ כ. אּ ָמן ּבְ ֵאי ִמְתַבּסְ ָהֵני ג, ב ַאְתָוון''ְּוָכל ִעָלֵאי ְוַתּתָ יִמין ּבְ ' ִּדְסּתִ

ּ ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְדָכִליל ּכָֹלא)אתוון(ב ''ָלֳקֵביל כ, ְקָרֵאי ּ ִתיב ָאמֹור. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְוָלא , ּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּאְמרו ְּדָבֵעי ְלַכְווָנא ּבְ. ָאמֹור. ּּכְ ָכל ָהֵני ַדְרִגין, ָכל ָהֵני ְסִתיִמיןּ . ּּבְ
ִמִלין ְסִתיִמין ִדְלֵעיָלא: ָאמֹור ּּבְ ָבן רמ: ָאמֹור. ּּ ַמאי . ּח ֵאָבִרין ִדְבָאָדם ָחֵסר ַחד''ּחוׁשְ
ְלהו. ַטְעָמא ְלָיין ּכֻ ִּדְבַחד ּתַ ְרָכָתא. ּּ ַהאי ּבִ ְרָכאן ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ַלת ְקָרֵא, ּ ָהֵני ּתְ , יּבְ

ְדַאָמָרן ְרָכָתא ִעָלִאין ְוַתָתִאין: ָלֶהם. ּכִ ַהאי ּבִ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ.  
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ן ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יה ְדִרּבִ ּיֹוָמא ַחד ָיִתיְבָנא ַקּמֵ ּ ,

ִאיְלָנא ֵליה י ַמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ְדָקָאַמר , ֲאֵמיָנא, ּׁשָ ִּרּבִ ּ ָאָדם וְבֵהָמה )הלים לות(ּ
יַע ְיָי יַנח, ּתֹוׁשִ ה, ָאָדם ּתִ ֵהָמה ָלּמָ ַאְלּתָ. ּבְ ָּאַמר ֵליה ָיאות ׁשָ ִמְנָייָנא הוא, ּ ּּכָֹלא ּבְ ּ ,
ֵהָמה, ָּזכו ָאָדם   .ֹּלא ָזכו ּבְ

י, ֲאֵמיָנא ֵעיָנא, ִרּבִ ָּרָזא ְדִמָלה ָקא ּבָ ַמר. ּ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ִאּתְ א ֲחֵז, ּ ָקָרא , יְוּתָ
ָרֵאל ָאָדם ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּּכְ ֵהָמה. ּ ַחד , ְּוָקָרא ְלהו ּבְ ְּוֹכָלא ּבְ

ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ְוגֹו)יחזקאל לד(ִּדְכִתיב , ְקָרא ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי. ' ְוַאּתֵ ָהא , ְוַאּתֵ
ֵהָמה ם. ּבְ ָרֵאל ִאְקרו ָאָדם וְבֵהָמה. םָהא ָאָד, ָאָדם ַאּתֶ ְּוִיׂשְ ך ָאָדם וְבֵהָמה , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יַע ְיָי ְּועֹוד ָרָזא ְדִמָלה. ּתֹוׁשִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ָּזכו ָאָדם ּכְ ּ ֵהָמה ִאְקרון, ֹּלא ָזכו. ּ . ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ ְרָכאן ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ָּאָדם ִדְלֵעיָלא. ּ אּוְבֵהָמה . ּ ּתָ ן ְדֹכָלא . ִּדְלּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ יַע ְיָי, ִּאית ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּ.  

א ֲחֵזי ַכח, ְוּתָ ּתְ ְרָכָתא ְלַתָתא ִאׁשְ ַכח ְלֵעיָלא, ֵלית ּבִ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ַכח ְלֵעיָלא . ּ ּתְ ּוִמְדִאׁשְ ּ ּ
ַכח ּתְ א ִאׁשְ ְלָיא ְלָטב וְלִביׁש, ּאוף ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ָהִכי ּתַ  ֶאֱעֶנה ֶאת )הושע ב(ִּדְכִתיב , ְלָטב. ּ

ָמִים ְוֵהם ַיֲענו ֶאת ָהָאֶרץ רֹום )ישעיה כד(ִּדְכִתיב , ְלִביׁש. ַּהּשָׁ  ִיְפקֹוד ְיָי ַעל ְצָבא ַהּמָ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ   .ּבַ

י ְיהוָדה ך ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ָאמֹור ָלֶהם ְסָתם)האי תפארת פתח ביה(ְִגין ּכָ ְרָכא ,  ּכְ ְלִאְתּבָ
ִאין ֲחָדא, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְלהו ּכַ ּּכֻ ְתִחָלה. ּ ִּדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו ּבַ ּ ָרֵאל , ּ ֵני ִיׂשְ ך ֶאת ּבְ ְְוַאַחר ּכַ

ֲחָדא, ָאמֹור ָלֶהם ְסָתם ְלהו ּכַ ְרָכא ּכֻ ְּלִאְתּבָ ְמֶרך. ְּלֵעיָלא, ָך ְיָיְיָבֶרְכ, ּ א, ְָוִיׁשְ ָיֵאר . ְלַתּתָ
ך. ְּלֵעיָלא, ְּיָי ָפָניו א, ִָויֻחּנֶ א ְיָי ָפָניו. ְלַתּתָ א. ְּלֵעיָלא, ִּיּשָׂ לֹום ְלַתּתָ ם ְלך ׁשָ   .ְָוָיׂשֵ

א ָאַמר י ַאּבָ ְרָכאן, ִרּבִ ֲחָדא ִמְתּבָ ְלהו ּכַ ּּכֻ כ, ּ ָמא ַק''ּבְ ִליָפן ִדׁשְ א ּב ַאְתָוון ּגְ ִדיׁשָ
ַלל ְוָסִתים ָהָכא כ, ְּדִאְתּכְ ְלהו''ּבְ ְרָכאן ּכֻ ּב ַאְתָוון ִמְתּבָ ְּדָלא , ְּוִאיּנון ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ּ

הו ִדיָנא ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך, ְוָלא. ּ ִתיב ִיּשָׂ ְָוָהּכְ א. ּ י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ְּיָסַלק : ִיּשָׂ
ִגין  ר ּבְ ָללְוַיְעּבָ ַכח ִדיָנא ּכְ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ.  

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ְפֵריס ְידֹוי, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ָלא , ּ ּכְ א ְלִאְסּתַ ָּאִסיר ֵליה ְלַעּמָ
יה ידֹוי, ּּבֵ ְרָיא ּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ י ִיְצָחק. ּ יָון ְדָלא ָחָמאן ַמה , ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּּכֵ
ַּפת ְלהוִאְכ ִתיב , ּ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(ְּדָהא ּכְ ַחֵייהֹון ָלא ָחָמאן,  ּכִ ֲאָבל , ּּבְ

ִמיָתְתהֹון ָחָמאן ָען ִדידֹוי, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ֶאְצּבְ א ְרִמיָזא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ר , ּ ּוָבֵעי ּבַ
ב ְדָלא ָחָמ, ָנׁש ְלַדֲחָלא אַּאף ַעל ּגַ ִכיְנּתָ יַדְייהו ְדַכֲהֵני, אן ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָּלא ּבָ ּ ,

א ִכיְנּתָ י ׁשְ א ֲחִציָפאן ְלַגּבֵ ְכחון ַעּמָ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ.  
אָנא ֲעָתא ְדַכֲהָנא ְפֵריס ְידֹוי, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְדִחילו, ּ א ְלֵמיַתב ּבִ , ְּצִריִכין ַעּמָ
ֵאיָמָתא ֲעָתאְוִליְנַד, ּבְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּע ְדַהִהיא ׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ִּעיָדן ְרעוָתא ִאׁשְ ְרָכן , ּּ ּוִמְתּבָ

ִאין ֻכְלהו, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְּוֵלית ִדיָנא ּבְ ֲעָתא. ּּ יִקין , ְּוהוא ׁשַ יָקא ְדַעּתִ ֵלי ְסִתיָמא ַעּתִ ְּדִאְתּגְ ּ
ֹכָלא ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ְזֵעיר ַאְנִפין ְוִאׁשְ ּּבִ ּ.  

  ב''ז ע'' קמדף
ְמעֹון י ׁשִ ַלת ְקָרֵאי , ָאַמר ִרּבִ ָהֵני ּתְ יהֹון יֹו) ב''ז ע''דף קמ(ּבְ ָָבֶרְכך ''ְי, ד''ד יֹו''ד יֹו''ֵריׁשֵ

א''ֵאר ִי''ָי ֵליָמא. ּשָׂ ְלהו ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ּּכֻ ּ יָקא ַמאן . ּ ְרָכא ֵמַעּתִ ּוְלִאְתּבָ
ְְדִאְצְטִריך יָקא ְדֹכָלא, ד''ֹוד י''ד יֹו''יֹו. ּ ְרָכא ְזֵעיר ַאְנִפין ֵמַעּתִ ְּלִאְתּבָ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְּיָבֶרְכך ְיָי ְלֵעיָלא א, ָ ְמֶרך הוא ְלַתּתָ ְּוִיׁשְ ְלהו, ָ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוָתאֵני ּתָ ֶחְלֵמיה, ּ ַּהאי ַמאן ִדְמָצֵער ּבְ ֲעָתא , ּ ׁשַ ֵליֵתי ּבְ
ֵּני ַפְרֵסי ְיַדְייהוְּדַכֲה ָלך ְוכו, ּ ָלך ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ ל עֹוָלם ֲאִני ׁשֶ ְּוֵליָמא ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְ ְּ . ֲאַמאי. 'ּ

ְלהו ָעְלִמין ּכֻ ָכחו ַרֲחֵמי ּבְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ום ְדַהִהיא ׁשַ ִּמּשׁ ּ ּ ַצֲעֵריה, ּּ ּוַמאן ְדִיְבֵעי ְצלֹוֵתיה ּבְ ּ ּ ּ ,
ִּאְתַהָפך ֵליה ִדיָנא ְלַר ּ ְ ִמי)'במדבר ו(. ֲחֵמיּ מו ֶאת ׁשְ ִמי. ּ ְוׂשָ מו ֶאת ׁשְ ַּמהו ְוׂשָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

נו, ְּיהוָדה ּקְ יב. ְּיּתָ ָמה ִדְכּתִ מו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבֹוָדתֹו ְוֶאל )במדבר ד(, ּּכְ ּ ְוׂשָ
אֹו ְתִרין ִדיִמיָנא ִליִמיָנא. ַמּשָׂ ִבְרָכְתהֹון ּכִ ָנא ּבְ ָמאָלאְוִכ, ְּלַאְתּקְ ָמאָלא ִלׂשְ , ְּתִרין ִדׂשְ

ְדָקא ֲחֵזי הֹון. ּּכַ ְּדַבְעָיא ְדָלא ִיְטעון ּבְ ּ ָנא ּכָֹלא, ּ ְרכון ִעָלִאין , ְּלַאְתּקְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ
ִאין   .ְוַתּתָ

ִתיב, ְּוִאי ַיַעְבדון ָהִכי ֲהֵני. ְלַמאן. ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם. ַמה ּכְ יב, ְּלִאיּנון ּכַ אשית בר(, ִּדְכּתִ

רוך)כז ְ וְמָבַרֶכיך ּבָ ָּ א. ָ ַוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיך)בראשית יב(ּוְכִתיב . ּ ַוֲאָנא , ִּאיּנון ְמָבְרִכין ְלַעּמָ
ֲּאָבֵרך ְלהו מו. ְ ִתיב ְוׂשָ ּוְלִפיָכך ּכְ ִתיב ֹיאְמרו, ְּ רו, ְּוָלא ּכְ   .ּאֹו ִיְזּכְ
אָנא א, ּתָ ל ּכֵֹהן ְדָלא ַרֲחִמין ֵליה ַעּמָ ּּכָ ַחד ּכֵֹהן . א ִיְפרֹוס ְידֹויָל, ּ ְועֹוָבָדא ֲהָוה ּבְ

ְּדָקם וָפִריס ְידֹוי ִלים, ּ ָלא ְדַגְרֵמי, ְּוַעד ְדָלא ַאׁשְ ִּאְתָעִביד ּתִ ום . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִּמּשׁ
ֲחִביבוָתא ִריך ּבַ ְּדָלא ּבְ ְְוָקם ַאֵחר וָפִריס ְידֹוי וָבִריך. ְּ ּ ן ַההוא יֹוָמא, ּ ּקַ ל. ְּוִאְתּתָ  ּכֵֹהן ּכָ
א ְּדהוא ָלא ָרִחים ְלַעּמָ א ָלא ַרֲחִמין ֵליה, ּ א, ּאֹו ַעּמָ , ָלא ִיְפרֹוס ְידֹוי ְלָבְרָכא ְלַעּמָ

יב ְקֵרי ְיבֹוָרך)משלי כב(, ִּדְכּתִ ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ַאל ּתִ ְ ְֶאָלא ְיָבֵרך, ּ ּ.  
אָנא י ִיְצָחק, ּתָ ִתיב ּבְ, ָאַמר ִרּבִ ע ְדִבְלָעםּּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ַּההוא ָרׁשָ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ָרֵאל ְמַסר ֵליה ְלָבְרָכא ְלִיׂשְ ְּדִאּתְ א, ּ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ח ּבְ ּגַ ִגין ְדָלא ִיְתְקָיים , ֲהָוה ַמׁשְ ּּבְ ּ
ְרָכָתא א, ּבִ יׁשָ ַההוא ֵעיָנא ּבִ ֵלי ִמלֹוי ּבְ ַּוֲהָוה ּתָ יב, ּ נֹו )במדבר כד(, ִּדְכּתִ ְלָעם ּבְ  ְנֻאם ּבִ

ע עֹור. ֹורּבְ נֹו ּבְ ֵני ָעְלָמא. ַמאי ּבְ ל ּבְ יר ִמּכָ ֵּמַההוא ְדֲהָוה ָסאֵני ְלהו ַיּתִ ּ ֶבר . ּ ּוְנֻאם ַהּגֶ
תום ָהָעִין ְייהו, ּׁשְ ְּדָסִתים ֵעיָנא ָטָבא ִמּנַ ְרכון, ּ ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ ְרָכָתא, ּ   .ְּוָלא ִיְתַקֵיים ּבִ

י ְיהוָדה ָּהִכי הוא וַד, ָּאַמר ִרּבִ ַכח ְפִקיָעא , איּ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְדֵעיָנא )א דאשתכחן פקיחא''ס(ּ
יב, ְלָבְרָכא ָ ְפַקח ֵעיֶניך)דניאל ט(, ִּדְכּתִ ִגין ְלָבְרָכא, ּ ּוִבְרָכָתא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא ִיְפַקח ֵעינֹוי ֲעָלך, ָהִכי ָאַמר א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ִתיב. ּ ע ּכְ ּוְבַההוא ָרׁשָ . ּתום ָהָעִיןׁשְ, ּ
ְרכון ַעל ְידֹוי ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ י ִיְצָחק. ּ ֵעיָנא ָטָבא, ְוָאַמר ִרּבִ ֲהָנא ְדָבִריך ּבְ ך ּכַ ִגין ּכָ ְּבְ ְּ ,

ְרָכֵתיה ִאְתְקָיים ּּבִ ֵעיָנא ָטָבא. ּ ְוְדָלא ְמָבֵרך ּבְ ִתיב, ּ ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע )משלי כג(, ּכְ  ַאל ּתִ
ְתָא ָלל, ו ְלַמְטַעּמֹוָתיוָעִין ְוַאל ּתִ ְרָכָתא ּכְ יה ּבִ ְבעו ִמּנֵ לֹוַמר ַאל ּתִ ּּכְ ּ.  

י יֹוֵסי א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִתיב , ּתָ ְלָעם )דברים כג(ּכְ מֹוַע ֶאל ּבִ ָ ְוֹלא ָאָבה ְיָי ֱאֹלֶהיך ִלׁשְ

ְלָעם. 'ְוגֹו מֹוַע ֶאל ּבִ ֵעי ֵליה, ִלׁשְ ָלק ִמּבָ ָלק ּכֹ, ֶּאל ּבָ ַּמהו ֶאל , ָּלאְּדָהא ָעִביד ּבָ
ְלָעם ום ְדֲהָוה ָסִתים ֵעינֹוי. ּבִ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ָרֵאל, ּ ְרכון ִיׂשְ ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ אָנא. ּ ָאַמר , ּתָ

י יֹוֵסי ִריך הוא ְלִבְלָעם, ִרּבִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ִגין ְדָלא , ָרׁשָ ַּאּתְ ָסִתים ֵעיַנך ּבְ ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ַני ְרכון ּבָ ְּוָכל ִמִלין ְדֵתיָמא, א ַאְפַקח ֵעיָניֲאָנ. ִּיְתּבָ ֶּאֱהֹפך ְלהו ְלִבְרָכאן, ּ ֲּהָדא הוא . ְ
י ַאֵהְבך ְוגֹו' ְַוַיֲהֹפך ה, ִדְכִתיב ָלָלה ִלְבָרָכה ּכִ ֱָאֹלֶהיך ְלך ֶאת ַהּקְ ָ ָ'.  

ִתיב י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל, ְּוַעל ָדא ּכְ ּטֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ּכִ ּּ ַּמהו ִמַלְח. ְ ָמה . מֹוּ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ים ְוגֹו)ויקרא כא(, ִּדְכּתִ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ י . ' ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ְמּקָ ַמע ְדָקְדׁשֵ ַּמׁשְ

יה ים ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ָנַפק ִמּנֵ י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַּהֳקָדׁשִ ך ּכִ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְנָיא. ְ ָמה ֲחִביִבין , ּתַ ּכַ
י קו ָרֵאל ַקּמֵ ִריך הואִּיׂשְ א ּבְ ְּדׁשָ ָרֵאל, ְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְרֵכי ֶאָלא ּבְ ְּדִעָלֵאי ָלא ִמְתּבָ ּּ.  

  א''ח ע'' קמדף
י ְיהוָדה, ְּדָתֵניָנן י ִחָייא, ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי, ָּאַמר ִרּבִ רוך , ָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ְִנׁשְ ּ

ל ַמֲע, ּהוא ַלם ׁשֶ ְירוׁשָ ֵנס ּבִ ֹלא ִיּכָ ּׁשֶ ל ַמָטה, ָלהּ ַל ם ׁשֶ ְירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְנסו ִיׂשְ ִיּכָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ֱאַמר  ּנֶ ִעיר)הושע יא(ׁשֶ ך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאֹבא ּבְ ִקְרּבְ לֹוַמר. ָ ּבְ א ָהָכא , ּכְ ִכיְנּתָ ל ִזְמָנא ִדׁשְ ּּכָ
ָגלוָתא ִלים, ּּבְ ּתְ ָמא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ ּׁשְ ָקנ. ּ ּקוִנין ָלא ִאּתְ ַאר , ּוְּוָכל ּתִ ּתְ ְבָיכֹול ִאׁשְ ּכִ

א ַחְסָרא) א''ח ע''דף קמ( ָמא ַקִדיׁשָ   .ּׁשְ
א ֲהָוה ָאִזיל ְללוד י ַאּבָ ר ַרב, ִּרּבִ י ֵזיָרא ּבַ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ָּאַמר ֵליה ָהא ֲחֵמיָנא ַאֵפי , ּ ּ

א ִכיְנּתָ א, ׁשְ ִכיְנּתָ ּוַמאן ְדָחֵמי ַאֵפי ׁשְ ּ ֵעי ְלֵמיָזל וְלַרֲהָטא ּבַ, ּ ֲּהָדא הוא . ְתָרָאהּּבָ
ים )ישעיה ב(ּוְכִתיב . 'ּ ְוֵנְדָעה ִנְרְדָפה ָלַדַעת ֶאת ה)הושע ו(, ִדְכִתיב ים ַרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ

ְּוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי ְוגֹו ֵצא ּתֹוָרה ְוגֹו. 'ּ יֹון ּתֵ י ִמּצִ ֵעיָנא ְלֵמַהך . 'ּּכִ ְַוֲאָנא ּבָ

ְתָרך ּף ֵמִאיּנון ִמֵלי ְמַעְלָייָתאּוְלֵמיַל, ְּבָ ּ ל יֹוָמא, ּ ְּדַאּתון ַטֲעִמין ּכָ א, ּ ֵּמִאָדָרא ַקִדיׁשָ ּ.  
יב ֶבָה לֹו ְצָדָקה)בראשית טו(, ַּמאי ִדְכּתִ ְיָי ַוַיְחׁשְ ִריך הוא , ּ ְוֶהֱאִמין ּבַ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְּ

ָבה ְלַאְבָרָהם ִריך הו, ֲּחׁשָ א ּבְ ּאֹו ַאְבָרָהם ְלקוְדׁשָ ְּ ַמְעָנא. אּ ִריך , ַוֲאָנא ׁשְ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ
ָבה ְלַאְבָרָהם ּהוא ֲחׁשָ ִאי, ּ ִלּבָ ָבא ּבְ ְוָלאו ָהִכי , ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ְוָלא ִאְתַיּשְׁ

א ֲחֵזי. ֲהִוי ֶבָה, ּתָ ִתיב, ַּוַיְחׁשְ ֶבָה, וַיְחׁשֹוב לֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַיְחׁשְ ָּבה ַּאְבָרָהם וַדאי ֲחׁשָ, ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ִתיב , ְּדַתְנָיא. ּ ּ ַויֹוֵצא אֹותֹו ַהחוָצה)בראשית טו(ּכְ ָּאַמר ֵליה , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלך, ְּ ֵָצא ֵמִאְצַטְגִנינות ׁשֶ ּ ִמי, ּ ָּלאו ַההוא אֹוְרָחא ְלִמְנַדע ׁשְ ַאת , ּ
אן וְלָהְלָאה. ַאְבָרָהם מֹוִליד, ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד, ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ָחֵמי ָדלו , ִּמּכָ ּתְ ִּאׁשְ

ָאְרָחא ַאֲחָרא א. ה''ַמאי ּכֹ. ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעך''ּכֹ, ּבְ א ְדַמְלּכָ יָרָאה ַקִדיׁשָ ְתָרא ֲעׂשִ ִּהיא ּכִ ּ ,
ֵמיה ְּלִמְנַדע ׁשְ ה, ּ ְתָרא ְדִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ְּוִהיא ּכִ ּ.  

ׁשּכֹה ִיְהֶיה ַזְר, ְוָתאָנא ֲעָתא ַחֵדי ַאְבָרָהם. ֶָעך ַמּמָ ַהִהיא ׁשַ ָלא וְלִמְנַדע , ּּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ
ֵמיה יה, ּׁשְ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ כ, ּ ר ּבְ ׂשַ ום ְדִאְתּבְ ִּמּשׁ ה, ה''ּ ב ְדִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

ְתָרא ָבה ַאְבָרָהם ְלַההוא ּכִ ֲּחׁשָ ב ְדִהיא , ּ ִאלו ִהיא ַרֲחֵמי, ִּדיָנאַּאף ַעל ּגַ ּּכְ ֲּהָדא הוא . ּ
ֶבָה, ִדְכִתיב ֶבָה. ַּוַיְחׁשְ ְתָרא. ַּמאי ַוַיְחׁשְ י ִיְצָחק. ְצָדָקה ַרֲחֵמי. ְּלַההוא ּכִ ה ''ּכֹ, ָאַמר ִרּבִ

יָרָאה ִהיא ְתָרא ֲעׂשִ ה, ק''ְוִאְתְקֵרי ֶצֶד, ּכִ ב ְוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ, ְּוִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ה ֵמַהאי ֶצֶדק ְּדָיַדע ְדִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ּ ָבה ְצָדָקה. ּ ּהוא ֲחׁשָ ְּדִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין , ּ
ה ִגין ְדהוא ַרֲחֵמי, ִּמּנָ ּּבְ ּ.  

א י ַאּבָ יב, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ּכֹל)בראשית כד(, ַּמאי ִדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָמה ְדַאּתְ , ְ ַוְיָי ּבֵ ּכְ
ַמִים וָבָאֶרץ)ברי הימים א כטד(ָאֵמר  ׁשָ י ָכל ּבַ ּוְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו. ּ ּכִ ָרֵאל , ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ִּדְבּגִ ּ ּ

ֵרך ַהאי ּכֹ א, ּה ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא''ְִמְתּבָ ָרֵאל ְלַתּתָ ְרכון ִיׂשְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ְרָכָתא , ּ ח ּבִ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
ֹכָלא וְלִזְמָנא ְדָאֵתי  ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א כתיב''ס(ּ יֹון ְוגֹו)תהלים קלד( ּכְ ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ' .

ַל ם)תהלים קלה( יֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ רוך ְיָי ִמּצִ ּ ּבָ ּּ ה ְוגֹו)'במדבר ז(. ְ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ָנא . 'ּ ַוְיִהי ּבְ ּתָ
י יֹוֵסי ָלה ַלחוָפה, ִרּבִ יֹום ֶשִנְכָנָסה ּכַ ּּבְ ּ ַמאי . ּ הּבְ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ֶּאָלא . ּאֹוִקיְמָנא ּבְ

ד ה ִנְכָנָסה, ְמַלּמֵ ְּדַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ י ְיהוָדה. ּ ַבת ְדָלא , ָּאַמר ִרּבִ א ִאְתַעּכָ ּתָ ְּוִכי ַעד ַהׁשְ
ה ַּעְייַלת ְלדוְכּתָ ִתיב , ּ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו)שמות מ(ְוָהּכְ ָאַמר . ' ְוָלא ָיכֹול ֹמׁשֶ

ּתֹוָרהִרּבִ ּי ִיְצָחק ֵאין מוְקָדם וְמאוָחר ּבַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

 ] בשנה280יום [סדר הלימוד ליום יד תמוז 
ה לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ה ַוַדאי, ַּוְיִהי ּבְ ל ֹמׁשֶ ַלת ׁשֶ ּּכַ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ַמאי , ְּדָתֵניָנן ָאַמר ַרּבִ

יב ִבי ְוגֹו)תהלים סח(, ִּדְכּתִ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ א . ' ָעִליָת ַלּמָ ָאַמר לֹו קוְדׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִריך הוא ּּבְ ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג(, ְ ָ ׁשַ י , ִּאְזַדְעָזע ָהָהר, ָ ָאַמר ִמיָכֵאל ַקּמֵ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְבֵעי ִלְסּתֹור ָאָדם, ְּ ל עֹוָלם ּתִ ִתיב . ִרּבֹונֹו ׁשֶ  ָזָכר )בראשית ה(ְוָהא ּכְ
ַכח, ְָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתםּוְנֵקָבה ּבְ ּתְ ְרָכָתא ִאׁשְ ַמאן ְדִאיהו ְדַכר , ְוֵלית ּבִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
א ֵתיה, ְּונוְקּבָ א ְמִאּתְ ּוַאּתְ ַאָמְרת ְלִאְתָפְרׁשָ ּ.  

ה ִפְרָיה וְרִבָיה ָּאַמר ֵליה ָהא ִקֵיים ֹמׁשֶ ּּ א, ּּ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵעיָנא ְדִיְתְנַסב ּבִ א ֲאָנא ּבָ ּתָ , ַּהׁשְ
יהּו א ְלַדְייָרא ִעּמֵ ִכיְנּתָ ְּבִגיֵניה ֵיחות ׁשְ ּ ִבי, ּּ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעִליָת ַלּמָ

ִבי ך. ּוַמאי ׁשֶ א ְדִאְתְנִסיַבת ִעּמָ ִכיְנּתָ ְׁשְ ָאָדם. ּ ִתיב. ָלַקְחּתָ ַמָתנֹות ּבָ ָאָדם ָלא ּכְ ֶּאָלא , ּבְ
ָאָדם ַהָידוַע ְלַמְעָלה ּּבָ אּוְבי. ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ה , ֹּוָמא ְדַנְחּתַ ֹמׁשֶ ָבא ּבְ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְתַנּסְ ּ

א ה, ַנְחּתָ לֹת ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכַ ׁש, ּ ה ַמּמָ ַלת ֹמׁשֶ   .ּּכַ

  ב''ח ע'' קמדף
ִתיב ַאְנֵפי ִסיֲהָרא ּכְ ּוִביהֹוֻשַע ְדַאְנפֹוי ּכְ ּ ּ ל ַנַעְלך)יהושע ה(, ּ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש , ָ ׁשַ ֶּאָלא ּ

ִזְמִנין ְיִדיָען ך, ּבְ ל ּכַ א ּכָ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְְדָהא ָלא ִאְתְנִסיַבת ִעּמֵ ּ יב , ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ִּדְכּתִ
ַע ַעל ָפָניו ַאְרָצה)יהושע ה( ּ ַוִיֹפל ְיהֹוׁשֻ ּ ה ַוַדאי. ּ ַלת ֹמׁשֶ ֲּאָבל ָהָכא ּכַ ָאָדם. ּ , ַמָתנֹות ּבָ

ִתיב ַנת ּכְ ָאה ח, ַמּתְ הַזּכָ ּוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ְּדָמאֵריה ּבָ ּ ֵני , ּ ָאר ּבְ ל ׁשְ ַעל ּכָ
יא ֶאָחד ַליֹום)במדבר ז(. ָעְלָמא ה ָנׂשִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַּמהו ַליֹום. ּ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ

ּיֹוִמין ִדְלֵעיָלא כו , ּ ְּדִאְתַחּנְ ְרָכא) ב''ח ע''דף קמ(ּ ִא, ְלִאְתּבָ חוִמיןּבְ ֵריָסר ּתְ ּיּנון ּתְ ּ ,
א ְּדִמְתָפְרׁשָ א, ּ ּתָ ִבְרָכָתא ַעל ְידֹוי ְדִאֵלין ִדְלּתַ ך ּבְ ן ְוִאְתַחּנָ ּקַ ְּוָכל ַחד ִאְתּתָ ּּ אָנא. ְ , ּתָ

ָחא ִדְלֵעיָלא ִגין ַמְדּבְ ְרָכן ּבְ ְלהו ִמְתּבָ ּּכֻ ּּ ָתָאה ַוֲאִפילו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָז, ּ ַּוֲאִפילו ּתַ ּ ּ ּּ לֹות ּ
ְרָכן   .ִמְתּבָ

ְמעֹון, ְּדַתְנָיא י ׁשִ יִאין, ָאַמר ִרּבִ ֵריָסר ְנׂשִ ִּאְלָמֵלא ָלא ַאְקִריבו ִאֵלין ּתְ ָלא ָיִכיל , ּ
ָמֵעאל יֵאי ִיׁשְ ֵריָסר ְנׂשִ י ּתְ יב, ָעְלָמא ְלֵמיָקם ַקּמֵ יִאים )בראשית כה(, ִּדְכּתִ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ  ׁשְ

ָרֵאלִּמְדַאְקִריב. ְּלאומֹוָתם ּו ִאֵלין ְדִיׂשְ ָּנִסיבו ׁשוְלָטנוָתא ְדֻכְלהו, ּּ ּ ּ ּ יא , ּּ ך ָנׂשִ ִגין ּכָ ְּבְ

  .ֶּאָחד ַליֹום
ְּוָכל ַמה ְדַאְקִריבו ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַאְקִריבו, ּ ּּכְ ְלהֹון, ּּ ְרכון ּכֻ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ֵאיִלם . ּ

ים ּשִׁ ים, ׁשִ ּשִׁ יב, ַּעּתוִדים ׁשִ ָמה ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג(, ּּכְ ים ּגִ ּשִׁ ְּדִבְסַטר , ּ ׁשִ
בוָרה ָרה ָזָהב ְוגֹו. ּּגְ ף ַאַחת ֲעׂשָ ַמר', ּכַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ְוָהא ִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ א , ּ ְּדקוְדׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ְרָכאן ִריך הוא ֵמִריק ָעַלְייהו ּבִ ּּבְ ּ ּ ָפָנה ֶאל )תהלים קב(, ִתיבְּוָעַלְייהו ּכְ, ְוַצִיית ְצלֹוְתהֹון, ְ
ִפָלָתם ְוגֹו ִפַלת ָהַעְרָער ְוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ ּּתְ ּ'.  

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ה. ּ

  פרשת בהעלותך
ה ֵלאֹמר)'במדבר ח( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֵאָלי.  ַוְיַדּבֵ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַּדּבֵ ָו ּבְ

רֹות ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח', ַהּנֵ ִּרּבִ ָחָתן יֹוֵצא ֵמחוָפתֹו ְוגֹו)תהלים יט(, ּ ּ ְוהוא ּכְ ּ ָאה . 'ּ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ הֹון, ּ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ , ְּוָיַהב ְלהֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ְּ

ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ר ָנׁש , ּ ְּדֵביה ָאִחיד ּבַ ְּוַחִיין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַחִיין ְלַהאי ָעְלָמא)א ירית''ס(ּ ּ .
ה אֹוַרְייָתא ְוָאִחיד ּבָ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ִּאית ֵליה ַחִיין , ּ ְוָכל ַמאן . )א אחיד בחיין''ס(ּ

ִביק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְּדׁשָ ִאלו ִמְתְפַרׁש ֵמַחִיין, ְייָתאְּוִאְתְפַרׁש ֵמאֹוַר, ּּ ּּכְ ּ ּ ִגין ְדִהיא , ּ ּּבְ
ְּוָכל ִמלֹוי ַחִיין, ַּחִיין י ַחִיים ֵהם ְוגֹו)משלי ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  )משלי ג(ּוְכִתיב . 'ּ ּכִ

ֶרך ְוגֹו ִהי ְלׁשָ ִָרְפאות ּתְ ּ'.  
א ֲחֵזי ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ּתָ א, ּ א ְדָנִהיר ְלֹכָלאְו. ָּאִחיד ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְמׁשָ ַּהאי ׁשִ ְנהֹוָרא , ּ

א אֵרי ֵמֵריׁשָ ִּדיֵליה ׁשָ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ גוָפא ְדִאיָלָנא ּבְ ט ּבְ ְּוִאְתָפּשַׁ ִסְטִרין ֲאִחיָדן ' ב, ּ
יה פֹון, ּּבֵ ָמאָלא, ַחד ְיִמיָנא. ְּוַחד ַלָדרֹום, ַחד ַלּצָ א )ואינון(. ְוַחד ׂשְ ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ּ ּבְ

ַמרָנ ָמה ְדִאּתְ ֵּמַההוא ּגוָפא , ִּהיר ּכְ , ַּאְתִקיף ִלְדרֹוָעא ִדיִמיָנא, ּ ְדִאיָלָנא)א נופא''ס(ּ
תוְקֵפיה ְּוַאְנִהיר ּבְ ָמאָלא. ּּ ּוִמּתוְקֵפיה ָנִהיר ׂשְ ּ ְנהֹוֵריה, ּּ ִליל ּבִ   .ְּוִאְתּכְ

ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו ְּוהוא ּכְ ַּמאן ִאיהו ֻחָפתֹו, ּ ִעְטָרה )שיר השירים ג(ּו ָּדא ִאיה. ּ ּ ֲעָטָרה ׁשֶ
ּתֹו יֹום ֲחֻתּנָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּיֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו. ּלֹו ִאּמֹו ּבְ א ְדָכל ְנהֹוָרא ּכְ ָּדא ִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ

ְתֵריה ְקָרא ַדֲאּבַ ּּבַ ַמִים מֹוָצאֹו, ּ ירוָתא ְדֹכָלא, ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָּדא ׁשֵ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ִמְקֵצה , ּ
ַמ ׁש, ּוְכֵדין. ִיםַהּשָׁ ָחָתן ַמּמָ ד ָנִפיק ְלַאְעְרָעא ְלַכָלֵתיה, ָנִפיק ּכְ ּּכַ , ְּרִחיָמָתא ְדַנְפׁשֹוי, ּ

ּוָפִריׂש ְדרֹועֹוי ל ָלה, ּ ּוְמַקּבֵ ּ.  
ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו ְווָנא ְוהוא ּכְ ַהאי ּגַ ּּכְ י ַמֲעָרב, ּ ט ְלַגּבֵ א ְוִאְתָפּשַׁ ְמׁשָ יָון , ַאְזָלא ׁשִ ּכֵ

ַקְדִמיָתא, ַמֲעָרב ִאְתְקִריבְּד ַער ְלֳקְבֵליה ּבְ ְּוָזִויג ֵליה , ְוָקִריב ְלַמֲעָרב, ְּסָטר ָצפֹון ִאּתְ
ַאְתֵריה יב, ּּבְ ַמר ִדְכּתִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ י)שיר השירים ב(, ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּוְלָבַתר ְסָטר .  ׂשְ

ָּדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא ּ יב ִויִמינֹו, ּ ֵקִניִּדְכּתִ ַחּבְ ִגּבֹור ָלרוץ ֹאַרח.  ּתְ יׂש ּכְ ֵדין ָיׂשִ , ּּכְ
א ֲחֵזי. ְּלַאְנָהָרא ִסיֲהָרא ְואֹוְקמוָה רֹות, ּתָ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ִּאֵלין ּבֹוִציִנין ִעָלִאין, ָּבְ ּ ,

א ְמׁשָ ֲחָדא ִמן ׁשִ ְּדֻכְלהו ְנִהיִרין ּכַ   )חסר כאן(. ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

  א''ט ע'' קמדף
א ָפַת י ַאּבָ אֹור ָפֶניך ְיַהֵלכון)תהלים פט(, חִּרּבִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְיָי ּבְ ּ ַאׁשְ ּּ ָ ַהאי . ּ

ְּקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי, ּ ָרֵאל, ֲאָבל ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

א יה, ְואֹוִליף לֹון ָאְרחֹוי) א''ט ע''דף קמ(, ּאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּוְלֵמיַטר ִפּקוֵדי , ּ ּּ
הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדאֹוַרְייָתא י ּבְ ְּלִמְזּכֵ ְצָרִים. ּ ֲעָתא ְדָנְפקו ִמּמִ ׁשַ ְּוָקִריב ְלהו ּבְ ּ ְּדָהא , ּ

ֵדין ַאִפיק לֹון ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָרא ּּכְ ֵמיה, ּ ׁשְ ֵני ּוְכֵדין ִאְקר, ְּוָסִליק לֹון ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ּון ּבְ
ָרֵאל ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא, ִיׂשְ חֹות ְרׁשוָתא ַאֲחָרא. ּּבְ ְּדָלא ָיְתבו ּתְ ּ ְוָסִליק לֹון ְלַאֲחָדא , ּ
ֵמיה ׁשְ ְּדָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּּבִ ִאין, ּ ִליט ַעל ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדׁשַ ּ ּ.  

ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ִדְלהֹון ּ ִני ְבכֹוִר)שמות ד(ָקָרא לֹון , ּ ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא , י ִיׂשְ  )דקדושה(ּכְ
א)א וקטל''ס(ָקַטל . )ועל דא(ִּעָלָאה  כֹור ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבְ ּ ּכָ יִרין , ּ ָרא ְקִטיִרין ְוֲאּסִ ְוׁשָ

ִאין ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ִגין ְלַאָפָקא לֹון, ּ ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא, ּּבְ ָעא . ְּוָעִביד לֹון ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ
ִריך הואּקו א ּבְ ְּדׁשָ ָרף, ְָלא ַמְלָאך, ְ ֶּאָלא ִאיהו, ְוָלא ׂשָ ְּדָהא ִאיהו ָיַדע , ְועֹוד. ּ ּ

ְּלַאְבֲחָנא וְלִמְנַדע ּכָֹלא ּ ֵרי ֲאִסיִרין, ּ ִליָחא ַאֲחָרא , ּוְלִמׁשְ ְרׁשוָתא ִדׁשְ ְּוָלאו ִאיּנון ּבִ ּ ּ
יֵדיה ֶּאָלא ּבִ ּ.  
א ֲחֵזי ַההוא ֵליְלָיא ְדָבָע, ּתָ ּּבְ ָמה ּ כֹוֵרי ּכְ ל ִאיּנון ּבְ ִריך הוא ְלָקְטָלא ּכָ א ּבְ ּא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַמר ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא, ְּדִאּתְ ׁשַ יה, ּּבְ ָרא ַקּמֵ ִרין ְלַזּמְ ָּאתו ְמַזּמְ ָּלאו ִעיָדן , ָאַמר לֹון, ּ
יָרָתא ַאֲחָרא ּהוא ְדָהא ׁשִ ַאְרָעא, ּ ַני ּבְ ִרין ּבָ   .ְמַזּמְ

ֲעָתא ְדִא ׁשַ ַער רוַח ָצפֹון, ְּתְפִליג ֵליְלָיאּּבְ ֵדין ֲעַבד , ִּאּתְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

קֹול ָרם, ּנוְקִמין יָרָתא ּבְ ָרֵאל ַעְבִדין ׁשִ ּ וְכֵדין )א וישראל מזמרין ואמרין הלילא בקול רם''ס(, ְּוִיׂשְ
ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא ּוַמְלָאִכין ִעָלֵאי, ֲּעַבד לֹון ּבְ ְלהוְוָכל, ּ ְרָיין ּכֻ ּ ַמׁשִ ֲהוֹו ַצְייִתין ְלהֹון , ּ

ָרֵאל ָזרו. ְּלַקֵליהֹון ְדִיׂשְ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ יהֹון, ּ ימו ְלָבּתֵ ֵּמַההוא ָדָמא, ְּרׁשִ ּוִמָדָמא ְדִפְסָחא, ּ ּ ּ ,
יִמין ְתַלת ְרׁשִ זוזֹות)שמות יב(. ּבִ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ   .ּ ַעל ַהּמַ
אָהא . ַמאי ַטְעָמא יָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיהו ְרׁשִ ּאוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ד ִאיהו ָנִפיק, ּ ָלא ּכַ ּוְמַחּבְ ּ ,

ים ַעל ַההוא ִפְתָחא ְּוָחֵמי ַההוא ָדָמא ְדֲהָוה ָרׁשִ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָּחִייס ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ֲּהָדא הוא , ּ
ִּדְכִתיב וָפַסח ְיָי ַעל ַהֶפַתח ְוגֹו ָל. 'ּ ּכְ ִריך הוא ָאֵתי , אָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְּ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ִליַח ַאֲחָרא, ְּוָקִטיל ּבְ ה, ְוֹלא ׁשְ יָמא ָדא ְדַעל ִפְתָחא ָלּמָ ְּרׁשִ ּ ְוָהא , ּ
יה ֵלי ַקּמֵ ּּכָֹלא ּגַ ִחית, ְּותו. ּ ׁשְ ן ַהּמַ ֵעי ֵליה, ַּמהו ְוֹלא ִיּתֵ ִחית ִמּבָ   .ְּוֹלא ַיׁשְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכ יב, ּי הואּ כֹור)שמות יב(, ִּדְכּתִ ה ָכל ּבְ ּהוא וֵבית ִדינֹו: ַוְיָי.  ַוְיָי ִהּכָ ּ ּ .
ַכח ּתְ י ִדיָנא ָהָכא ִאׁשְ ְּוַההוא ּבֵ ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא)א מכאן דבכלא''ס(. ּ ּ וְבֹכָלא ּבָ ִגין , ּ ּבְ

ָזָבא ּתְ ָחא. ְלִאׁשְ י ַמְדּבְ ּבֵ ַגְווָנא ָדא ַעל ּגַ ְּדָהא ּכְ ָלא, ּ ַכח ְמַחּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

עֹוָבָדא ְוְבִזְמָנא ְדָלא ִאְצְטִריך ַהאי, ַהאי ּבְ ּ ָנה, ּ גֹון ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדִאיהו יֹוָמא , ּכְ ּ
ָרֵאל, ְּדִדיָנא א ַקְייִמין ָעַלְייהו ְדִיׂשְ יׁשָ ָנא ּבִ ּוָמאֵריהֹון ְדִליׁשָ ּ ּ ֵעיָנן ִמִלין, ּ ְצלֹוִתין , ּּבָ
ּוָבעו ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)א ברוחא ונפשא''ס(ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא , ִתיןּ ַמר. ּ ּכְ , ְוָהא ִאּתְ
ֹוָפר. ּוְבָמה ּשׁ ָעָרא ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא)לאחזאה שופר(. ּבַ ַההוא ָקָלא.  ְלַאּתְ , ַּוֲאָנן ְמִפיִקין ּבְ

ֲחָדא ְדָקא ָיאות, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּכַ ּּכָֹלא ּכַ ָמ. ּ ּה ְדַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאהּכְ ּ ַּאִפיק ָקָלא , ּ
ֲחָדא ָלָלא ּכַ ְּדִאיהו ּכְ ָרא ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּוְלַאְתֲעָרא ַרֲחֵמי ָקַאְזֵליָנן. ּ ּבְ ּוְלּתַ ְּדָלא , ּ
ַהאי יֹוָמא ְלטון ּבְ ְלהו ּבוִציִנין ִעָלִאין ַנֲהִרין ֵמַהאי ּגִ, ְוַכד ַרֲחֵמי ִמְתָעִרין. ִּיׁשְ ּּכֻ ּּ יָסא ּ

יָסא ֵדין . ּוֵמַהאי ּגִ אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז(ּכְ ּ ּבְ ְ ּ.  
א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַכֲהָנא , ּתָ ׁשַ א)רבא(ּּבְ ָוון ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ְלַתּתָ ַוֲהָוה ָקִריב , ּ ִאְתּכְ

ֵדין ּבוִציִנין ִעָלִאין ַנֲהִרין, ְּקטֹוֶרת ּבוְסִמין ֲעָתא ּכְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ֲחָדאְו, ּ , ִּאְתְקַטר ּכָֹלא ּכַ
ֻכְלהו ָעְלִמין ַכח ּבְ ּתְ ְּוִחדו ְוֶחְדָווָתא ִאׁשְ ֶמן וְקטֹוֶרת )משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ּ ׁשֶ

ח ֵלב ּמַ רֹות, ְיׂשַ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ְָוַעל ָדא ּבְ ּ.  
י ִיְצָחק י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִאיּנון טוֵרי ַקְרדֹו, אֹוְרָחאֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ, ִרּבִ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ּ ,

י ֶאְלָעָזר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְּוָחֵמי ִאיּנון טוֵרי ָרָמֵאי, ָזַקף ֵעינֹוי ִרּבִ ְוַדֲחָלן , ַּוֲהוו ֲחשֹוָכן, ּ
ְדִחילו י ֶאְלָעָזר ְלִאיּנון ַחְבַרָייא. ּּבִ ָּאַמר ִרּבִ א ָהָכא, ּ ִּאלו ַאּבָ ֲאָבל , ִחיְלָנאָּלא ֲהָוה ָד, ּ

ָלָתא יָון ַדֲאָנן ּתְ יָנָנא, ּּכֵ ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ַכח, ּּ ּתְ   .ִּדיָנא ָהָכא ָלא ִאׁשְ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִביִעי ְוגֹו, ָּפַתח ִרּבִ יָבה ַבֹחֶדׁש ַהּשְׁ ַנח ַהּתֵ ִתיב ַוּתָ ַעל ֲהֵרי ֲאָרָרט ', ּכְ

ָמה ֲחִביִבין ִמֵלי ְדאֹוַר', ְוגֹו ִּדְבָכל ִמָלה וִמָלה, ְייָתאּּכְ ּ ְואֹוַרְייָתא , ִאית ָרִזין ִעָלִאין, ּ
ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדאֹוַרְייָתא. ִּעָלָאה ִאיְקֵרי, ּּכָֹלא ְכָלל, ְּוָתֵניָנן ּבִ ָהָיה ּבִ ְוָיָצא , ָּכל ָדָבר ׁשֶ

ָלל ד, ִמן ַהּכְ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא, ְלַלּמֵ ד , ֹלא ְלַלּמֵ לֹו ָיָצאֶּאָלא ְלַלּמֵ ָלל ּכֻ   .ַּעל ַהּכְ

  ב''ט ע'' קמדף
ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי  ָלָלא ִעָלָאה) ב''ט ע''דף קמ(ּ ה, ּּכְ ב ְדָנִפק ִמּנָ ַּאף ַעל ּגַ ַחד , ּ

ָעְלָמא ִּספור ּבְ ּוַדאי ָלא ָאֵתי ְלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִספור. ּ ּ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ִמִלין ִעָלִאין, ּּ ּ ּ ,
ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא. ּ ִעָלִאיןְוָרִזין לֹו ָיָצא, ְוֹלא ְלַלּמֵ ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ ֶּאָלא ְלַלּמֵ ִגין . ּ ּבְ

ְּדַההוא ִספור ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ ב ְדהוא ָנְפָקא ִמְכָלָלא , ּאֹו ַההוא עֹוָבָדא, ּּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ְלַבד, ְּדאֹוַרְייָתא ְרֵמיה ָנַפק ּבִ ָלָלא , ָּלאו ְלַאֲחָזָאה ַעל ּגַ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ּכְ ּ

ִּעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָנַפק ּּ.  
יב גֹון ַהאי ִדְכּתִ ר יֹום )בראשית ח(, ּּכְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ  ַוּתָ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ָנַפ. ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט ַּוַדאי ַהאי ְקָרא ִמּכְ ִספור , קּ ְּוָאֵתי ּבְ ּ
ַהאי, ַּמאי ִאְכַפת ָלן. ְּדָעְלָמא ֵרי ּבְ ַהאי, ִאי ׁשָ ֵרי, אֹו ּבְ ֲאָתר ַחד ִליׁשְ ֶּאָלא . ְּדָהא ּבַ

לֹו ָיָצא ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ ָרֵאל. ְּלַלּמֵ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדִאְתְיִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִעָלָאה , ְּוַזּכָ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ּוַמאן ְדָאַמר. טּאֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹו ְּדַההוא ִספוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִספור , ּּ ּּ
ְלַבד ָקֲאֵתי יַפח רוֵחיה, ּבִ ּּתִ ּ , ּאֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ָּלאו ִאיִהי אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְּדִאי ָהִכי. ּ

א ִעָלָאה ֶּאָלא ַוַדאי אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּּ   .ְּייָתא ִדְקׁשֹוטִאיִהי אֹוַר, ּ
א ֲחֵזי ר ָוָדם, ּתָ ׂשָ ָּלאו ְיָקָרא ִדיֵליה הוא, ְֶמֶלך ּבָ ּ ֵעי ִמָלה ְדֶהְדיֹוָטא, ּ ּתָ ְּלִאׁשְ ל , ּ ּכָ

ב ֵליה ן ְלִמְכּתַ ּכֵ ך, ּׁשֶ ַדְעּתָ ִריך הוא, ְְוִאי ָסִליק ּבְ א ּבְ א ִעָלָאה קוְדׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ְּ ָלא ֲהוֹו , ּ
ֵּליה ִמִלין ַקִדיׁשִ ְייהו אֹוַרְייָתא, יןּּ ד ִמּנַ ב וְלֶמְעּבַ ְּלִמְכּתַ ל ִמִלין , ּ ִניׁש ּכָ ֶּאָלא ְדִאיהו ּכָ ּּ ּ

ו, ְּדֶהְדיֹוִטין גֹון ִמִלין ְדֵעׂשָ ּּכְ ִּמִלין ְדָהָגר. ּ ַיֲעֹקב. ּ ִּמִלין ְדָלָבן ּבְ ִּמִלין ְדָאתֹון. ּ ִּמִלין . ּ
ִּמִלין ְדָבָלק. ְּדִבְלָעם ִּמִלין ְדִזְמִר. ּ יִבין, ְּוָכִניׁש ְלהו. יּ ָאר ִספוִרין ִדְכּתִ ְּוָכל ׁשְ ּ ְוָעִביד , ּ

ְייהו אֹוַרְייָתא   .ִּמּנַ
ִמיָמה)תהלים יט(,  ּתֹוַרת ֱאֶמת)מלאכי ב(ֲאַמאי ִאְקֵרי , ִאי ָהִכי ֵּעדות ְיָי ,  ּתֹוַרת ְיָי ּתְ

ִרים, ֶנֱאָמָנה ִּפּקוֵדי ְיָי ְיׁשָ ָרה, ּ ְפֵטי ְיָי ֱאֶמת, ת ְיָי ְטהֹוָרהִיְרַא, ִמְצַות ְיָי ּבָ ּוְכִתיב , ִּמׁשְ
ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב ַּהּנֶ ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּּ א . ּ ֶּאָלא וַדאי אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ִּאיהו אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ִּעָלָאה ִמיָמה, ּ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה. ּתֹוַרת ְיָי ּתְ ָייא ְלַאֲחָזָאה ַאְת, ּּ
ְּדַההוא ִמָלה ְדַההוא ִספור, ּ ִעָלִאין)אחרנין(ִּמִלין  ּ ּ ּ ּּ ְלַבד ָקא , ּ ְרֵמיה ּבִ ָּלאו ְלַאֲחָזָאה ַעל ּגַ
ָלָלא ָקֲאֵתי, ָאְתיא ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ּכְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

יָבה ְוגֹו ַנח ַהּתֵ א ֲחֵזי ַוּתָ ן ַאֲחָרִנין, ְךַהאי ְקָרא ּכַ. 'ּתָ ּכֵ ל ׁשֶ א האי קרא כך איהו והא ''ס(, ּכָ

ֵלי ַעל ָעְלָמא)אתמר ֲעָתא ְדִדיָנא ּתָ ׁשַ ְרָיין, ּ ּבְ ִריך הוא ָיִתיב ַעל , ְוִדיִנין ׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַההוא ּכוְרְסָייא ּּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ימו, ּ יִמין ִאְתְרׁשִ ָמה ְרׁשִ יהּּכַ ָמה , ּ ּבֵ ּכַ
ַגִויה ִניִזין ּבְ ִּפיְתִקין ּגְ א, ּ גֹו ַאְחְמָתא ְדַמְלּכָ ִניזו, ּּבְ ן ִאְתּגְ ּמָ יחו ּתַ ְלהו ְסָפִרים ִדְפּתִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ,

א י ִמָלה ִמן ַמְלּכָ ך ָלא ִאְתְנׁשֵ ּוְבִגין ּכַ ְ ְרָיא, ְּוַהאי ּכוְרְסָייא ָלא ַאְתָקן, ּ ֶּאָלא . ְוָלא ׁשַ
ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ִביִעיּבַ ּ יה, ּ דון ּבֵ ֵני ָעְלָמא ִאְתַפּקְ ּיֹוָמא ְדָכל ּבְ ּ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ

ְרְסָייא י ַההוא ּכֻ ִביִעי, ְּוַעל ָדא. ַּעְבִרין ַקּמֵ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ִביִעי , ַוּתָ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּבַ
ְּדִאיהו ִדיָנא ְדָעְלָמא, ּוַדאי ּ ּ , ּ ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין)סמכי כורסייא(ִּאֵלין , ָהֵרי ֲאָרָרטַעל . ּ

ִליִחין , ָּמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ְּוֻכְלהו ׁשְ א )א דכלהו שכיכין''ס(ּ י קוְדׁשָ ַההוא יֹוָמא ַקּמֵ ּ ּבְ ּ
ַהאי יֹוָמא ֲערו ּבְ ִריִסין ִאּתְ ה ָמאֵרי ּתְ ִריך הוא ְוַכּמָ ּּבְ ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי , ְ חֹות ַההוא ּ ּּתְ

ְרְסָייא ִדיָנא ְדָעְלָמא, ּכֻ   .ּּבְ
ַההוא יֹוָמא ָרֵאל ְמַצָלאן ְצלֹוָתא ּבְ יה, ְּוִיׂשְ ָנן ַקּמֵ ּוָבָעאן וִמְתַחּנְ ּ ֹוָפר, ּ ּשׁ , ְוַתְקִעין ּבַ

ִריך הוא ָחִייס ָעַלְייהו א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוְמַהֵפך ִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ְּ ְּ ֵא. ּ ָּפְתֵחי , יְּוָכל ִעָלֵאי ְוַתּתָ
ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט(, ְוָאְמֵרי ַההוא יֹוָמא. ּ ַאׁשְ ֵעיָנא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ְּדַההוא , ּ ּ
ָרא ְדִמָלה, ְּדָתַקע ְּדָיַדע ִעּקָ ּ ְתרוָעה, ּ יה ּבִ ִּויַכִוון ּבֵ ּ ָחְכְמָתא, ּ יד ִמָלה ּבְ ְּוַעל ָדא , ְּוַיְעּבִ
ִתיב ֵרי ָהָעם , ּכְ רוָעה, ּיֹוְדֵעי ְתרוָעהַאׁשְ ִתיב ּתֹוְקֵעי ּתְ ַמר, ְּוָלא ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ
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ל ַההוא יֹוָמא ָּאְזלו ּכָ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא, ּ א, ְּסִליקו ְלַחד ֲאָתר, ּכַ חו ַחד ְמַעְרּתָ ּכָ . ְּוַאׁשְ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ַכח ֲא, ִּליעול ַחד ּגֹו ְמַעְרּתָ ּתְ ןִאי ִאׁשְ ְתּקָ יר ְמּתַ ָּתר ְדִאיהו ַיּתִ ּ .
י יֹוֵסי ַגִויה, ָעאל ִרּבִ א ַאֲחָרא ּבְ ְּוָחָמא ְמַעְרּתָ יה, ּ ָרָגא ּבֵ ְּנהֹוָרא ִדׁשְ ַמע ַחד ָקָלא , ּ ׁשָ

רֹות, ְּדֲהָוה ָאַמר ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה ָיִאירו ׁשִ רֹות ֶאל מול ְפֵני ַהּמְ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ּּבְ ּּ ָהָכא . ָ
ָרֵאל ְנהֹוָראָנְטָלא ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ּבוִציִנין , ִּמְתַעְטָרא) א''נ ע''דף ק(ְּוִאָמא ִעָלָאה ,  ּכְ ּ ּ

ֵרין טוְפִסיִרין ְדִקיִקין ַפְרִחין. ִּמיָנה ַנֲהִרין ה ּתְ ּּבָ ּ ּ ִביִנין , ּ ְלהו ֹקְטִרין )א שבשבין''ס(ּׁשוׁשְ ּ ּכֻ ּ
י ִעָלָאה א, ְּלַגּבֵ ן ְלַתּתָ ּמָ   .ּוִמּתַ

י יֹוֵסי ְוַחֵדי ַמע ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּׁשָ י ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ָאָתא ְלַגּבֵ , ֵּניעול, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ִריך הוא ַאְקִדים ָלן ַהאי יֹוָמא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ין, ְּ ִנּסִ א ָלן ּבְ יָון , ָּעאלו. ְלִאְתַרֲחׁשָ ּכֵ

ְּדָעאלו א, ּ ֵני ָנׁשָ ֵרין ּבְ אֹוַרְייָתאַּדֲהוֹו ָלָע, ָּחמו ּתְ י ֶאְלָעָזר. אן ּבְ  ַמה )תהלים לו(, ָאַמר ִרּבִ
ָנֶפיך ֶיֱחָסיון ֵצל ּכְ ָּיָקר ַחְסֶדך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ּ ָּ ָּקמו ִאֵלין. ָ ְלהו, ּ ְּוַיְתֵבי ּכֻ ְּוַחדו , ּ ּ

ְלהו ּּכֻ ָָמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים, ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר, ּ ְחָנא ְלכ, ּ ּכַ ֶחֶסד ָעַבד ָלן . ּוְּדַאׁשְ
ֲאָתר ָדא ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ַאְדִליקו ּבוִציִנין, ְּ ּתָ ַּהׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ְוָאַמר רֹות)'במדבר ח(. ָּפַתח ִרּבִ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ׁש, ָ ּבְ ַהֲעלֹוְתך ַמּמָ , ָּבְ
ַאְדָלקוָתך ְּבְ ֲחָדא ִאְתָעִביד ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ּתְ. ּ ְּדָהא ּכַ ֵּרין פוְלָחִניןּ וָרא . ּ ְּדִאיּנון ִקּשׁ ּ ּ

ּוַמאן ִאיּנון. ֲחָדא ֶמן וְקֹטֶרת. ּ יב. ּׁשֶ ִדְכּתִ ח ֵלב)משלי כז(, ּכְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ יב. ּ ׁשֶ , ִּדְכּתִ
ִי. ' ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְוגֹו)שמות ל( ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ּוְכִתיב וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ ם ּ

ה ֵהִטיבֹו. ַיְקִטיֶרּנָ ָנא ָהָכא ּבְ ָנא ָהָתם וְבַהֲעלֹות, ַמאי ׁשְ ּוַמאי ׁשְ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ
ּּכָֹלא ַחד ִמָלה ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ֵהִטיבֹו, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּבְ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין)שיר השירים א(ּכְ ּ ּכִ ָ ּ .
ְהֶיה טֹוִבים)ירמיה מד(, ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ. ָרִווי ַחְמָרא: טֹוִבים ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ י ְיהוָדה .  ַוּנִ ִּרּבִ
ׁש, ָאַמר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲהָטָבה ַמּמָ ה ָתִמיד)משלי טו(ּכְ ּתֶ ְּדָהא , ּוְבַהֲעלֹות.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ

ְקיו ְדַנֲחָל ְקָיין ְוִאְתַרְוָיין ִמּשַׁ ׁשַ ִזְמָנא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ֵדין ִעָלִאין ִעלוָיא, אּ ּּכְ ּ א עלאין ''ס(ּוִבְרָכאן , ּ

ֻכְלהו)מתתאין חו ּבְ ּכְ ּתַ ּ ִאׁשְ ֹכָלא, ּּ ְּוַחדו ּבְ ּ ְּוַעל ָדא וְבַהֲעלֹות. ּ ּ.  
י ֲאָחא ָאַמר ֲעָתא ַדֲעִמיָקא ְדֹכָלא ָנִהיר, ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ּ  ָנִהיר )א דסתימא דכלא נהיר''ס(, ּ

ַנֲחָלא ָקָאה ּכָֹלא)א נהיר''ס(יד ָנִג, ְוַנֲחָלא. ּבְ ר ְלַאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִתיב. ּ ּבְ ֵדין ּכְ ַהֲעלֹות , ּכְ ּבְ
ִגין ְדָהא ֵמעוְמָקא ְדֹכָלא ָנְפֵקי)א בהטיבו''נ( ּ ּבְ ּ ּ ְטָרא ִעָלָאה, ּ ַהֲעלֹות ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ בראשית (, ּ

ּ ְדֹכָלא)א דסתימא''ס(ּ ְדֲעִמיָקא )'א א''כ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ָבהְּדִאְקֵרי ַמֲחׁשָ, ּ ּוְכֵדין ְכֶנֶסת , ּ
ְרָכא ָרֵאל ִאְתּבָ ֻכְלהו ָעְלִמין, ִיׂשְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ אן ִאׁשְ ּוִבְרּכָ ּּ.  
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י ִיְצָחק ָפַתח ִתיב , ִּרּבִ ך )מלכים א ח(ּכְ ְבּתְ ית ְזבול ָלך ָמכֹון ְלׁשִ ִניִתי ּבֵ ֹנה ּבָ ָ ּבָ ְ ּ
ית ְזבול. עֹוָלִמים ית ְזבול ַוַד, ּּבֵ ּּבֵ יָדָהא, איּ ד ִאְתְפָקדו ּבִ ּּכַ א, ּ ְנֵזי ַמְלּכָ ל ּגִ ְלָטא , ּכָ ְוׁשַ

הו ית ְזבול. ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ְּוָרִקיַע ַחד ִאית ְדִאְקֵרי ְזבול. ּּכְ ָלא , ּ ח ְלַקּבְ ּכַ ְּדָהא ָדא ַאׁשְ ּ
ְרָכָאן ּוְלַסְדָרא ּכָֹלא, ּבִ ּ ית ְזבול, ּ   .ְּוַהאי ִאְקֵרי ּבֵ

א ֲחֵזי ָאֳהֶלך)דברים לג(ִתיב ּכְ, ּתָ ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיּשָׂ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ָ ְוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ָ ּ ּ ,
ֲחָדא ָתפו ּכַ ּתָ ד ְדִאׁשְ ְּמַלּמֵ אֹוַרְייָתא, ָּדא ָנִפיק ְוָאַגח ְקָרָבא. ּ ְוָדא . ְוָדא ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ

חו. ְּוָדא ָיִהיב חוָלָקא ְלָדא, ָּיִהיב חוָלָקא ְלָדא אּּבְ ָּלֵקיה ִדְזבולון ַיּמָ ּ ּ ָרֵאל , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ
ֶרת ּנֶ ן, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ִאְקֵרי ָים ּכִ ּמָ ֵכֶלת ָנִפיק ִמּתַ ִגין ְדָהא ּתְ א , ְּואֹוְקמוָה, ּּבְ ְּדָהא ְלַתּתָ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ֶרת ְלֵעיָלא, ּ ּנֶ א, ָּים ּכִ ֶרת ְלַתּתָ ּנֶ ֵכֶלת ְלֵעיָל. ָים ּכִ א, אּּתְ ֵכֶלת ְלַתּתָ , ּתְ
ֲאָתר ַחד   .ְּוֹכָלא ּבַ

ְּוַעל ָדא ָיִרית ְזבולון ּ ָחא ְקָרָבא, ּ ּוְמָנָלן ְדָהִכי הוא, ְּלֵמיַפק ְלַאּגָ ּ יב. ּ  )דברים לג(, ִּדְכּתִ
חו ִזְבֵחי ֶצֶדק ם ִיְזּבְ ים ַהר ִיְקָראו ׁשָ ַּעּמִ ַפע ַי. ַמאי ַטְעָמא. ִּזְבֵחי ֶצֶדק ַוַדאי. ּ י ׁשֶ ים ּכִ ּמִ

אֹוַרְייָתא. ִּייָנקו ׂשָכר חוָלֵקיה ּבְ ְּוִיּשָׂ ְּוָיִהיב ִלְזבולון חוָלָקא ְדאֹוַרְיָתא ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ֲחָדא פו ּכַ ּתָ ּתָ ׂשָכר, ִּאׁשְ ְרָכא ְזבולון ִמִיּשְׂ ְּלִאְתּבָ ְּדִבְרָכָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְרָכָתא , ּ ִהיא ּבִ

ְּדֹכָלא ּ.  
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א ָאַמר י ַאּבָ א ְדאֹוַרְייָתא וַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ ַּאֲחַסְנּתָ ּ ִתיָתָאה ָיִהיב , ּ א ָדא ׁשְ ְּוַדְרּגָ
ָרֵאל,  אֹוַרְייָתא)א חד שתיתאה יהיב אגר''ס(ֲאָגר  ֶנֶסת ִיׂשְ ַּאֲחִסין ִחָווָרא , ְּוַאֲחִסין ָלה ִלּכְ
אִלְתֶכְל ֵניָנן. ּתָ ֵכֶלת ְלָלָבן, ְּוַעל ָדא ּתָ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ָווֵני, ִּמּשֶׁ מֹוָדען ּגְ ּתְ ֵדין , ְּדִיׁשְ ְּדָהא ּכְ

א ִאְתַעָבר, ְּוִחָווָרא ָאֵתי ְלָעְלָמא, ר''ִאְקֵרי ּבֶֹק א. ּוְתֶכְלּתָ ל ְקָרִבין ְדַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ,
יָדָהא  א ּבִ ו ''חסר תחילת המאמר ועיין פרשת וילך רפ(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִאְתָמָנןְוָכל ַזְייֵני ַמְלּכָ

רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)במדבר כא( )א''ע ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּ ּבְ ֵאר, ּ ָרֵאל, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ
ִרים א ְוִאָמא, ֲּחָפרוָה ׂשָ ְּדאֹוִלידו ָלה, ָּדא ַאּבָ ּ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם. ּ . ֵּלין ֲאָבָהןִא, ּּכָ

יב ים ֶנֱאָספו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוגֹו)תהלים מז(, ִּדְכּתִ ִגין . 'ּ ְנִדיֵבי ַעּמִ ) ב''נ ע''דף ק(ּבְ

הֹון ְרָכא ִמּנְ ַּצִדיק ְדָקִאים ָעָלה. ּוַמּנֹו, ַּעל ְיֵדי ְדַדְרָגא ַחד, ְלִאְתּבָ , ְּוַעל ָדא ַאְמֵריָנן. ּ
ֵאר ַנְטָלא ד ַהאי ּבְ ִּסיוָעא ַדֲאָבָהן ַנְטָלאּבְ, ּכַ ּ.  

ֵאר ֵרי ָים, ְוִאְקֵרי ּבְ ֵאר. ְוִאּקְ ְטָרא , ִאְקֵרי ּבְ ֲעָתא ְדִיְצָחק ָנִפק ִמַזְייָנא ִמּסִ ׁשַ ּּבְ ּ
ְתָרא ְדָדא, ְּדִאיָמא ָכא ֲאּבַ ּוַמֵלי ָלה, ְּוָאֵתי ְלַאְמׁשָ ֵאר ְדִיְצָחק, ּּ ֵדין ִאְקֵרי ּבְ ֵאר . ּּכְ ּבְ
ּא אוְקמוָהְוָה. ְּדִמְרָים א. ּ ֲהָרא ִעָלָאה ְדַאּבָ ד ִאְתַנֲהָרא ִמּנָ ָּים ּכַ ֵדין ִאְקֵרי ָים, ּ , ּכְ

ְּדַנֲחִלין ַאְזִלין ְלַגָווה ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים )קהלת א(ּכְ ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ
  .ֵּאיֶנּנו ָמֵלא

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּוִמיֹוָמא ְדָגְלָתה ּכְ ָגלוָתאּּ ִתיב , ּ ּבְ י ָים)איוב יד(ּכְ ָּדא , ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ
ָרֵאל ָּדא ַצִדיק, ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש. ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִתיב. ּ ִדיק ָאָבד )ישעיה נז(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ַהּצַ

ְּדהוא ֲהָוה ָנָהר ִעָלָאה ְוַיִקיָרא. 'ְוגֹו ּ ַגָווה, ּ ְּדָעִייל ּבְ ל ִאיּנון ַנֲהִרין , ּ ִניׁש ּכָ ְּוהוא ּכָ ּ
א, ּוַנֲחִלין ִגידו ְדַההוא ָנָהר ַקִדיׁשָ ְּדַנְגִדין ִמּנְ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְּדָנִגיד , ּ

ַגָווה וַמֵלי ַאְגָמָהא, ִּעָלָאהְוָנִפיק ֵמֵעֶדן  ְּוהוא ָעֵייל ּבְ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ן ָיְרִתין ָעְלִמין ּכֻ ּמָ ּוִמּתַ ּּ
ֹכָלא)אתזנו וירתין( ן ּבְ ְרּכָ   .ּ ּבִ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ ֲעָתא ְדִאְתּבָ ׁשַ ְרָכן, ּּבְ ְלהו ִאְתּבָ ָּעְלִמין ּכֻ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ
א ִגיָנהַיְנִקי, ְלַתּתָ ְרָכן ּבְ ּן וִמְתּבָ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדִהיא ַאָגָנא ָעַלְייהו. ּ ָרֵאל, ּ ָמה , ְּדִיׂשְ ּכְ

ַמר   .ְּדִאּתְ
ִתיב  ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ְוגֹו)שמות יד(ּכְ ְ ַוִיּסַ ְ ֶנֶסת . 'ּ ַּמְלַאך ָהֱאֹלִהים ָדא ּכְ ְ

ָרֵאל ֲע, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ִיׂשְ ִסיוַע ַדֲאָבָהן ַנְטָלא, ָתאְּדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ִחין . ּ ּכְ ּתַ ְּוַכד ִאיּנון ִמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ה ֵחי, ְּלַגּבָ ּכְ ּתַ א. ּּכָֹלא ִמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ִאֵלין ְקָרֵאי ׁשְ ך ִאְתְמַסר ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ הֹון , ְ ְּדָכִליל ּבְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֲאָבָהָתא ִסְדָרא. ּּכְ ִסְדָרא,ְוַחד ְלַמְפֵרַע, ַחד ְקָרא ּכְ   . ְוַחד ּכְ

ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ְוגֹו ְַוִיּסַ ְ ַכח ָהָכא', ּ ּתְ ִגין ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ִסְדָרא ּבְ ָּדא ּכְ ְוָכל , ּ
ְטֵריה ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ִסְדָרא ּכְ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּכְ ּ ה כאן מצאתי כתוב ''אמר המגי(. ּ

  )ב בסוף שמות''ת ואות בבית אחד במרובע עם זה הלשון ותמצאם כולם בסוף חפסוק ויסע כסדר כל או
ִעְטרֹוי ָרֵאל, ָּהָכא ִאְתֲעָטר ַאְבָרָהם ּבְ ְּוַאְעַטר ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְלהו , ּ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ יָמָמא, ּבְ יֹרה ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי )תהלים מב(ִּדְכִתיב . ְְלֵמיַהך ּבִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ
י ע. ִעּמִ ִתיב ַוִיּסַ ְּוַעל ָדא ּכְ ַמְטָלַנְייהו, ּ יָמָמא, ֵּאיָמַתי ַנְטִלין ּבְ ד ָנִהיר , ֲהִוי ֵאיָמא ּבִ ּכַ

א ְמׁשָ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון. ׁשִ ׁשִ ְּוָדא ַחד ְקָרא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ.  
ְנָייָנא ְדִיְצָחק ּתְ, ּּתִ עָּהִכי ָנֵמי ְדִאׁשְ י , ב ַאְתָוון''ַכח ּבְ ִדיָנא ְלַגּבֵ ְכָחא ּבְ ּתַ ְלִאׁשְ

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ִתיב. ִּמְצָרֵאי וְלַגּבֵ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים וֵבין ַמֲחֵנה , ְּוַעל ָדא ּכְ ַּוָיֹבא ּבֵ ּ
ָרֵאל ָּלֳקֵביל ִאֵלין ְוָלֳקֵביל ִאֵלין, ִיׂשְ ך. ּ ּ הוא יֹוָמא ְדִיְצָחקְּדָהִכי, ְַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ּ ,

יה הוא, ְּדִעיָבא ֲהִוי ֲּעָנָנא ַוֲחׁשֹוָכא ִמּנֵ ך ִסדוָרא ְדַאְתָוון ְלַמְפֵרַע. ּ ּוְבִגין ּכַ ּ באורחא (, ְּ

ר)עקימא ֹאַרח ֵמיׁשָ ַגְווָנא ָדא,  ְוָלא ּבְ כאן מצאתי כתוב פסוק ויבא למפרע כל אות ואות בבית אחד (. ּּכְ

  )במרובע עם זה הלשון
ְלהו ְלַמְפֵרַעְו ַּעל ָדא ַאְתָוון ּכֻ ך, ּּ יב ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ְִדְכּתִ ְּדֵכיָון ְדָעאל ִיְצָחק , ּ ּ

ִדינֹוי ִתיב ֶזה ֶאל ֶזה. ֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה, ּבְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּכְ ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ָלא , ּ
ָדא ְּקִריבו ָדא ּבְ ִיְצָחקּבְ, ְּדָהא ָלא ַיְכִלין. ּ ָקא ּבְ ֵאר ִאְתַדּבְ ִּגין ְדַהאי ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ַּוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה, ָאֵמר ָרא . ּ ְּדַכד ִאְתַמְלָייא ְלִאְתַחּבְ ִיְצָחק)א לאתקפא''ס(ּ ֹלא ָקַרב ֶזה ,  ּבְ
ַאְבָרָהם, ַּעד ְדָאָתא ַיֲעֹקב. ְוָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא, ֶאל ֶזה ר ּבְ , ל ְלִיְצָחקְוָנַט, ְוִאְתַחּבָ

ֶאְמָצִעיָתא אִרי ֵליה ּבְ ָדא, ְּוׁשָ ָדא ְוָדא ּבְ ר ְמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ֵדין ִאְתְקׁשַ ּּכְ ִזיבו , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ְכֵחי, ְוָתֵניָנן ּתַ ֲאָתר ַדֲאָבָהָתא ִאׁשְ ְייהו, ּּבַ ּבַ ְכֵחי ּגַ ּתַ ָאר ַצִדיַקָייא ִמׁשְ ּׁשְ ְּוַעל ָדא , ּ
ָמא ָדא ן, ּׁשְ ב ְדֻכְלהו ָנְפִקין ְלָאְרָחא ַחד, ָּסִליק ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין ִמְתָפְרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּּ.  

  א''א ע'' קנדף
ֵא ד ַנֲהָרא ַהאי ּבְ ְטָרא ְדִיְצָחק''ּכַ יה, ּר ִמּסִ ר ּבֵ א , ְּוִאְתָקׁשַ א ַרּבָ ִאְתָעִביד ַיּמָ

יָפא ּקִ יִפין, ּתַ ּקִ ִלין ּתַ ְתִקיפוַּסְליִקין ְוַנ, ְוַגְלּגְ ַזַעף ְורוְגָזא ּבִ ין ּבְ ְּחּתִ דף (, ָּנִטיל ְלֵעיָלא, ּ

א, ָסִליק) א''א ע''קנ ָלא , ְוָנִחית ְלַתּתָ ּוִמּגֹו רוְגָזא ְוַזְעָפא , )א לקבליה''ס(ַאְבָרָהם ָאֵתי ְלֳקּבְ ּ ּ
ְּוֵחיָמָתא וְתִקיפו ִכיך רוְגָזאְו, ַּעד ְדָאָתא ַיֲעֹקב, ֶזה ֶאל ֶזה ָלא ֲהוֹו ִמְתָקְרִבין, ּ ּׁשָ ְ ,

א ְלַגֵלי ַיּמָ ּוָמִאיך ְוָתַבר ּגַ ְ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים )שמות יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ
רוַח ָקִדים ַעָזה ְוגֹו ַּויֹוֶלך ְיָי ֶאת ַהָים ּבְ ּ ּ רוַח ָקִדים ַעָזה. 'ְּ ַּמאי ּבְ ָּדא רוַח ַיֲעֹקב. ּ ַּעָזה , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

יף ָלֳקְבֵלי ּקִ א, ּהּתַ ְּלַתְבָרא רוְגָזא ְדַהאי ַיּמָ ִים . ּ ְקעו ַהּמָ ם ֶאת ַהָים ֶלָחָרָבה ַוִיּבָ ַּוָיׂשֶ ּ א ''נ(ּ

א ֵמיֵמי רוְגִזין)הוא ְּוִאְתְפִליגו ַמָיא ְלִסְטָרא ְדַאְבָרָהם וְלִסְטָרא ְדַיֲעֹקב, ּ ָאִריק ַיּמָ ּ ּ ּּ ,
ִים ְלִסְטָרא  ְקעו ַהּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּבָ ָּדא וְלִסְטָרא ָדאּ ּ ְלהו . ּ ְּוַעל ָדא ַאְתָוון ּכֻ ּּ

ְדָקא ֵיאות ר ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּּבְ   )כאן היה כתוב פסוק ויט כסדר כל אות ואות בבית אחד במרובע עם זה הלשון(. ּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְסַטר ְדַיֲעֹקב, ִּאֵלין ַאְתָוון ּבְ ְטֵריה, ּּבִ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ  ָאָתא ְוַכד, ּ

ַאְבָרָהם, ַיֲעֹקב ר ּבְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוָנַטל ְלִיְצָחק, ִאְתַחּבָ אִרי ֵליה ּבְ ר . ְּוׁשָ ֵדין ִאְתְקׁשַ ּכְ
ָדא ָדא ְוָדא ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ִזווָגא , ְּוַעל ָדא. ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִתּקוָנא ּבִ ּעֹוָבָדא ּבְ ּ ּ

מֹוַדע ּתְ ְּדִאיהו , ַּדֲאָבָהן ִאׁשְ וָרא ַחדּ וָרא ְמֵהיָמָנא, ִּקּשׁ ֵליָמָתא, ִּקּשׁ . ְלֶמֱהִוי ְרִתיָכא ׁשְ
ֲחָדא ּוְבִזווָגא ַדֲאָבָהן ּכַ ּ ּ   .ִּאְתָעִביד ּכָֹלא, ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְְוַיְדִעין ַחְבַרָייא ְלֵמיַהך ּבְ ְדָקא ֵיאות, ּ ָנא עֹוָבִדין ּכַ ְּלַאְתּקְ ָמא ָדא , ּ ּוִבׁשְ ּ
וָרא ַדֲאָבָהן ִּקּשׁ ָכחו אֹוְרִחין ְלִדיָנא,ּ ּתְ ְּלִסייוַע, ּוְלַרֲחֵמי, ּ ִאׁשְ , ִּלְדִחילו, ְלֶחֶסד, ּ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ְלִביׁש, ְלָטב, ְלמֹוָתא, ְּלַחֵיי, ְלאֹוַרְייָתא ַּזּכָ ּ ְּדַיְדִעין אֹוְרחֹוי , ּ
א ַקִד, ְּדאֹוַרְייָתא אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ְּוַיְדִעין ְלֵמיַהך ּבְ ּ אְ ָעְלָמא ֵדין , יׁשָ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי אותיות בבית ' פסוקים אלו במרובע כל שם ושם מג' ב שמות היוצאים מג''וכאן מצאתי הע(. ּ

  )וסימניך יהי אור ולא הדפסתי אותו מפני יקר תפארת קדושתו, אחד ישר הפוך ישר
ַמְטָלִנין עֹוָבִדין, ָהא ֲאָבָהן ּבְ ָדא, ּבְ ֵרי ָדא ּבְ וִרין ְדִמְתַקּשְׁ ִקּשׁ ּּבְ ּ ָרן . ּ ְוַכד ִמְתַחּבְ

ֲחָדא ְייהו, ּכַ ֵּלית ַמאן ִדְיקום ַקּמַ ּ חו, ְוָתֵניָנן. ּ ּכָ ּתְ ֲאָתר ַדֲאָבָהָתא ִאׁשְ ּּבַ ַאר ַצִדיַקָייא , ּ ּׁשְ
ְייהו ּבַ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ָמא ָדא ָסִליק ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנ. ִּמׁשְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ןּ ב , ּין ִמְתָפְרׁשָ ַאף ַעל ּגַ

ְּדֻכְלהו ָנְפִקין ְלָאְרָחא ַחד ּּ.  

  )סימן ח(השלמה מההשמטות 
ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ָעְלָמא, ּׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ֵתיל וָבֵני . ְּ ַּוֲעַלְייהו ׁשָ ּ

ת ָיִמים ָעׂשָ)שמות כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָעְלִמין ׁשֶ י ׁשֵ ת', ה ה ּכִ ׁשֶ ׁשֵ   .ְוֹלא ְכִתיב ּבְ
ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין ְּוָלֳקֵביל ִאינון ׁשִ ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ְבָעה ַזּכָ ַאְרָעא ׁשִ ָרא ּבְ ְלָקְייָמא , ּבָ

ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵביל יֹוֵמיה, ּוְלַאְנָהָרא לֹון, לֹון ֵתיל ְלהֹו. ּּכָ ָדָרא , ְוׁשָ ל ַחד ְוַחד ּבְ ּכָ
ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה ּוִאינון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא. ּ ה ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד, ּ   .ַּאְבָרָהם ִיְצָחק וַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ומׁשֶ

ְּוִאינון ִאיְקרון ָהִרים ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין , ַהְרֵרי ֶקֶדם, ּ ְלָיִין ֵמִאינון ׁשִ ְּדִאינון ּתַ ּ ּ ּ
ית' ו. ַּדֲאָמָרן ֵראׁשִ ְייה' ְוז, יֹוֵמי ּבְ ּ וֵבית ָדִוד )זכריה יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוְּדָקְייָמא ַקּמַ ּ

ַמְלַאך ה אֹלִהים ּכְ   .ִלְפֵניֶהם' ְּכֵ
ִביָעָאה ב ְדִאיהו ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ יֹוִמין, ּ ִביָעָאה. ְּרִביָעָאה ִאיהו ּבְ ֲאָבל . ְּויֹוֵסף ִאיהו ׁשְ

יֹוֵסף יה ּבְ ִליַלת ּבֵ ד ִאְתּכְ אְּוָיֵהיב ֵליה ּתֹוֶסֶפת ּתַ, ּּכַ י ַמְלּכָ ִּאְקֵרי אוף ִאיִהי , ְּפנוָקא ִמּבֵ
ִביָעָאה   .ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ ְבָעה, ְּוָכְלהֹו ֲאִחידו ּבַ ָרָזא ְדׁשִ ַבע. ּּבְ ת ׁשֶ א ִאיְקֵרי ּבַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ . ּּבְ
א ִעיָלָאה ת ֵמִאיּמָ ה, ּּבַ ין ְדִעּמַ ַבע ַדְרּגִ ָלָלא ְדׁשֶ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּ ּ א ְדֶצֶדקְּוִאיִהי ַד. ּ , ְּרּגָ

יָרָאה ְדִאינון ְסִפיִרין ֲּעׂשִ ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדִאיְקֵרי ּבְ ּ ּ ְּ.  
ְקָרא ִביָעָאה ּבִ ָ ִדְלך ה)דברי הימים א כט(, ְוִאיְקֵרי ׁשְ ְפֶאֶרת ' ּ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ּ

י ֹכל וכו ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְמָלָכה', ְוַהּנֵ . ְוָהא ְרִביָעָאה ִהיא ְליֹוֵמי, אי ַטְעָמאּוַמ. ַעד ַהּמַ
ְתָרָאה ִגין ְדִאיִהי ְנִטיָעה ּבַ ֶּאָלא ּבְ ִביָעָאה, ּ ׁשְ ִליַלת ּבִ ֵמיה, וִאְתּכְ ך ָנְטָלה ׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ,

  .ְּוכֹוָלא ַחד
ִריך הוא, ְוָכל ַחד ְוַחד ֵמֲאָבָהן א ּבְ ָּיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ . ּא ִדיֵליהִּמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָי, ְּ

דוָלה, ִמּגֹו ֶחֶסד, ַּאְבָרָהם ָיַדע ֵליה ְּדִאיהו ִמַדת ַהּגְ ּ ּ ּ א, ִּמַדת ַהֶחֶסד, ּ ְוַעל . ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ
ה ָּדא ָאִחיד ּבָ ִביק ָלה ְלָעְלִמין, ּ א, ְּוָלא ׁשָ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא . ּואֹוְקמוָה, ְּוָעִביד ִטיבו ִעם ּבְ

ּעֹוָבדֹוי ְסִליקו ֵליה ּבְ אּ   .ַהאי ַדְרּגָ
א ִדְגבוָרה ַדְרּגָ ִּיְצָחק ָיַדע ֵליה ּבְ ּ ְּדִאְקֵרי ַפַחד ִיְצָחק, ּ ַיֲעֹקב . ְּוָדִחיל ֵליה ְלָעְלִמין, ּ

א ְדִתְפֶאֶרת ָּיַדע ֵליה ִמּגֹו ַדְרּגָ ּ ִליל ֵמֶחֶסד וִמַפַחד. ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ ה, ְוִאְקֵרי ֱאֶמת, ּ . ּוָאִחיד ּבַ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתֵ   . ּתִ

ִריך הוא ִמּגֹו ַהִהיא ַאְסַפְקַלְרָיא א ּבְ ּיֹוֵסף ָיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְּדִאְקֵרי ֹכל, ְּ
ל ְלּכֵ ל יֹוֵסף)בראשית מז(ִּדְכִתיב , ִאיְקֵרי יֹוֵסף ּכִ   .וִאיְקֵרי ְיסֹוד עֹוָלם.  וְיַכְלּכֵ

ה ְוַאֲהֹרן ִאינון רוִביןּמׁשֶ ֵרין ּכְ יַנְייהו, ּ ּתְ ַמע ָקָלא ִדְלֵעיָלא ִמּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ך , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל ָיַדְייהו י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ י ְלך ׁשָ ְָונֹוַעְדּתִ ָ

רוִבין ִדְלֵעיָלא. ְוגֹוֵמר ֵרין ּכְ ְּוִאינון ּתְ ּ ֵרין ַסְמִכין ְדגוָפא, ָוהֹודִּאינון ֵנַצח , ּ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ.  
ַגְווָנא ָדא א, ּכְ חֹוָתה, ִּאית ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַתּתָ רוִבין ּתְ ֵרין ּכְ ּּתְ ְּדָיְנִקין ִמיָנה, ּ ּ .

ְּוִאינון ִעיָלִאין וַדאי ּוַמאן ֵעדות. ֲּארֹוָנא ְדֵעדות, ְּדִאיְקֵרי ֶצֶדק, ַּעל ֲארֹון ָהֵעדות, ּּ ּ ,
מֹו)תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, א יֹוֵסףָּד יהֹוֵסף ׂשָ ְכַתב. ּ ֵעדות ּבִ ּבִ , ְוִאיְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ

ַעל ֶפה ּבְ   .ְּוַהאי ֲארֹוָנא ּתֹוָרה ׁשֶ
א ֲחֵזי ל ִאינון ֲאָבָהן ִעיָלִאין ַדֲאִחיָדן ְלֵעיָלא, ּתָ ּּכָ ְכָתב, ּּ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ְלהֹו ּבַ , ְרִמיָזן ּכָ

ָבְרָייָתא. ' הּתֹוַרת ְּוָדִוד ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ִדְבֵרי , ּ ְרִמיָזא ּבְ
ָלה ָלה. ַקּבָ ך ִאְקֵרי ַקּבָ ְוְבִגין ּכָ ְכָתב, ּ ּבִ ֶלת ְנִהירו ִמּתֹוָרה ׁשֶ ִּדְמַקּבֶ ְּדִאיְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ ,

  .וִאיְקֵרי ֹכל, ְוִאיְקֵרי יֹוֵסף
רוִבין ִעיָלִאיןְּוִאינון ּתְ ֵּרין ּכְ ָּקְייִמין ַעל ַההוא ַסֲהדוָתא ַדֲארֹוָנא, ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ַצח ְוַההֹוד)דברי הימים א כט(, ִדְכִתיב ַמִים וָבָאֶרץ,  ְוַהּנֵ ּשָׁ י ֹכל ּבַ ְּוָדא ִאיהו ִסיוָמא , ּּכִ ּּ
ַמָיא וְמַזִווג ְלַהאי ֶאֶרץ ִּדׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלאְּדָכל ַמה ּשֶׁ, ְּוָהֵכי הוא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ א, ְּ ָרא ְלִקְבֵליה ְלַתּתָ . ּּבָ
מֹו, ְּויֹוֵסף ִאְקֵרי ֵעדות יהֹוֵסף ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵעדות ּבִ ָמא ְדיֹוֵסף . ּ ְּוַעל ָדא ׁשְ

א ֹכָלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלים ּבְ   .ּׁשְ
ִניָנן ָּארֹון ְדיֹוֵסף וָארֹון ִדׁשְ, ְּוַעל ָדא ּתָ אּ ָרא, ִכיְנּתָ ַמְדּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ , ּבַ

ֵני ֲארֹונֹות ֵאלו ל ׁשְ ַּוֲהוו ּכוֵלי ָעְלָמא ָאְמֵרי ַמה ִטיָבן ׁשֶ ּ ּ ּּ ִּקֵיים ֶזה ַמה , ּוְמִתיִבין לֹון. ּ
ֶזה תוב ּבָ ּכָ ִּאיהו , ָלםּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹו)משלי י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּם וַדאי''ִּקֵיי. ּּשֶׁ

ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ּ.  
ִביָעָאה ָּאָתא ָדִוד ְדִאיהו ׁשְ ה, ּ ַּדֲאָבָהן ָאִחיד ּבַ ַבע, ּ ת ׁשֶ ַהאי ּבַ , ְּדִאיִהי ַמְמָלָכה, ּבְ

ִביק ָלה ְלָעְלִמין יא ָלֶהם ְלעֹוָלם)יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָלא ׁשָ . ּ ְוָדִוד ַעְבִדי ָנׂשִ
ֶמׁש ֶנְגִדי)ם פטתהלי(, ּוְכִתיב ּשֶׁ ְסאֹו ּכַ ה , ְּוָכל ָדא אֹוִליף ָלן אֹוַרְייָתא. ּ ּכִ ְּדָכְלהֹו ֲאִחיָדן ּבַ ּ

ַבע ָרָזא ְדׁשֶ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ   .ּּבִ
א ֲחֵזי א ְדָעְלָמא, ּתָ ַּאְבָרָהם ּבוִציָנא ַקְדָמָאה ַקִדיׁשָ יה, ּ ָעא ְלַסְלָקא ְלַדְרּגֵ ד ּבָ , ּּכַ
ין ִעיָלִאין ַדֲעֵליהַּעד ְדָס, ָלא ָיִכיל ַלת ַדְרּגִ ִאינון ּתְ מֹוַדע ּבְ ּתְ ֵּליק וִאׁשְ ּ ּ ְּדַההוא , ּּ ּ

ּחוָלָקא ִדיֵליה ּ.  
ִריך הוא א ּבְ מֹוַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּתְ יָון ְדָסֵליק ְוִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ין, ְּ ַלת ַדְרּגִ ִּמּגֹו ִאינון ּתְ ְּדִעם , ּ

ְבָעה ֶתר ֶעְלי, ִּאינון ׁשִ רֹון ּכֶ יָנהְּדִאיּקְ ר ְסִפיָרן, ֹון ָחְכָמה ּבִ ִלימו ְדֶעׂשֶ ּוִאינון ׁשְ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדִאיְקֵרי ּבְ ּ ּ ָלָתא. ְּ ִאינון ּתְ ך ּבְ ְּוֵכיָון ְדָסֵליק ַאַחר ּכַ ְּדִאינון , ְּ ּ

א ְוִאיָמא יָקא ְוַאּבָ א, ַעּתִ הֹון ְנִהירו ְלַתּתָ ְּדָנֵגיד ִמּנְ ֵדין ָאִחיד ְלחוָל, ּ ַּההוא , ֵּקיהּּכְ
ָלָתא א ִדְתחֹוַתְייהו ְדִאינון ּתְ ַּדְרּגָ ּ ּ   .ְּדִאיְקֵרי ֶחֶסד, ּ

יק לֹון ֵליְלָיא, ְוָכְלהֹו ַאְדּבֵ ְלָטא ּבְ ִּמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ְדׁשָ ר , ּ ׁש ָלא ֲהָוה ּבַ ִּדְבהֹו ַמּמָ
לום ָּנׁש ְדָיַדע ּכְ ִניָנן. ּ ִנים, ְּוַעל ָדא ּתָ ה ׁשָ לׁשָ ן ׁשְ יר ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹו, ּבֶ ן , ִהּכִ ּבֶ

ה ַדְייָקא לׁשָ   .ּׁשְ
א ֲחֵזי ִנין, ְוּתָ ה ׁשְ לׁשָ י ׁשְ ַבע, ְּוָלא ָפחֹות, ָּרָזא ְדַהּנֵ ת ׁשֶ א ִאְקֵרי ּבַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ , ּּבְ

ֲהָדה ין ִעיָלִאי, ְּוָלא ָיֵכיל ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ַלת ַדְרּגִ ִאינון ּתְ ַּעד ְדָסֵליק ּבְ ּ ּ ְּדִעם ִאינון ז, ןּ ּ ,'
ָוון מֹוְדָעא ִמּגַ ּתְ א, ְּלִאׁשְ ָכל ַמאי ְדִאיהו ְלַתּתָ ּוְלִאְתַנֲהָרא ּבְ ּ ין ', ְוז' ְוג, ּ ר ַדְרּגִ ָּהא ֶעׂשֶ

ִריך הוא, ִּעָלִאין א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ְּ.  
ה לׁשָ ִאינון ׁשְ ְּוֵכיָון ְדֲהָוה ִמְתְנֵהיר ּבְ ָעא ְלַסְלָקא ּבְ, ּ ַבעּבָ ָרָזא ִדְכִתיב, ִּאינון ׁשֶ , ּּבְ

ְבׂשת ַהּצֹאן)בראשית כא( ַבע ּכִ ב ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֶ ְּדָלא , ְְוָרָזא ָדא ָרֵמיז ַלֲאִביֶמֶלך. ּ ַוַיּצֶ
נֹוי ְלטון ֲעֵליהֹון ּבְ ָרֵאל, ִּיׁשְ ִיׂשְ ֵאי ְקׁשֹוט ּבְ ְבָעה ַזּכָ ִלימו ִאינון ׁשִ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ָלֳקֵביל , ּ

ין ִדְלֵעיָלאִּאינו ְבָעה ַדְרּגִ   .ּן ׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ִלימו ּתְ יָון ְדִיׁשְ ּּכֵ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה, ּ ָאה ּכְ ּתָ ָּיֵתיב ָעְלָמא ּתַ ִלים. ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ .
ִביָעָאה, וֵייֵתי ָדִוד ְּדִאיהו ׁשְ ַבע ִדְלֵעיָלא, ּ ת ׁשֶ ְּדִאיִהי ָנְקָמא , ְּוִיְתַער ְלַהִהיא ּבַ
ָרֵאלִנְקַמְתהֹון  הֹון, ְּדִיׂשְ   .ְּוִיְתְפַרע ִמּנְ

ח )שמואל ב ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ים ַוַיְכִניֵעם ַוִיּקַ ּתִ ּ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַיך ָדִוד ֶאת ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ְ

ים ּתִ ה ִמַיד ְפִלׁשְ ָּדִוד ֶאת ֶמֶתג ָהַאּמָ ּ ָרֵא. ַמאי ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן. ּ ִלימו ִיׂשְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ , לּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַּוֲהוו ּכְ ים ַוַיְכִניֵעם, ּ ּתִ ֵדין ַוַיך ָדִוד ֶאת ְפִלׁשְ ּּכְ ּּ ּ א ָלא . ְ ּתָ ְּדָהא ַעד ַהׁשְ

ר ּתֹוְקֵפיהֹון ָרֵאל ְלִמיְתּבַ ה, ָּיִכילו ִיׂשְ ַההוא ֶמֶתג ָהַאּמָ ְּוָהא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ,
  .ְּואֹוְקמוָה

א ֲחֵזי ִכְבׂשֹות ַהּצֹאןַּהאי ְדָר, ְוּתָ ִעִזים, ַּמז ֵליה ַאְבָרָהם ּבְ ִמיֵלי , ְּוֹלא ּבְ ְוֹלא ּבְ
ְטָרא ְדֶחֶסד, ַאֲחִריֵני ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ן ְדָיְנִקין ִמּסִ ֵּמִאינון ְמַמּנָ ָיְנִקין , ּ

ים ָבׂשִ א ִאינון ּכְ חֹות ׁשוְלָטֵניהֹון, ְּלַתּתָ ּיד ְלחוָלֵקיה ִמַדת ַהֶחֶסדוַאְבָרָהם ָאִח. ּּתְ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְּוכֹוָלא ּבְ ּ.  

ִניָנן ֵרי גֹו ָעאָנא, ְּוַעל ָדא ּתָ ן ְלָעְלִמין, ַּמאן ְדׁשָ ּכֵ ֵרי ּגֹו . ָלא ִמְסּתַ ְּוִאי ִאיהו ׁשָ
ִּעַזָייא ה ַגְרִדיֵני ִנימוִסין, ְוָרֵעי לֹון, ּ ּמָ ּּכַ ִגין ְדִאינון , ּה ֵליהָּיְתִבין ְלִקְבֵליה ְלַאְסָטָא, ּ ּּבְ ּ

ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ   .ִּמּסִ
יה ְקָיים ד ָאָתא ִיְצָחק ְלִמְגַזר ִעּמֵ ְבָעה, ֲּאָבל ּכַ ׁשִ יה ּבְ ַזר ִעּמֵ ְלָייא ִמּגֹו , ּּגָ ְּדִאְתּגַ ּ

יָרא ְבָעה)בראשית כו(ִּדְכִתיב , ַהִהיא ּבֵ ּ ַוִיְקָרא אֹוָתה ׁשִ ּ.  
א ֲחֵזי יָרא ְדַמִייןַאְבָרָהם ָק, ּתָ ַבע, ָּרא ְלַהִהיא ּבֵ ֵאר ׁשֶ ְבָעה, ִּיְצָחק ָקָרא ָלה. ּבְ . ׁשִ

ין ַהאי ְלַהאי א ְדַפַחד. ַמה ּבֵ ִגין ְדִיְצָחק ָאִחיד ְלחוָלֵקיה ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִדיָנא, ּ ּ ּ ,
ה ה ְּוַעל ָדא אֹוֵסיף ּבָ ָכל ֲאַתר ִמַדת ַהִדין' ְוה. 'ּ ּּבְ ֹראׁש )יחזקאל טז(ְָנך ְוִסיָמ. ּ ך ּבְ ְ ֵהא ַדְרּכֵ ּ

י ְבָעה. ָנַתּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא אֹוָתה ׁשִ חוְרַפן. ּּ ְּדָלא ֲעַבד ּבְ ָמה ַדֲעַבד ֲאבוָה, ּ ּּכְ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ה ה, ְּוֹכָלא ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיִהי חוָלֵקיה', ְּואֹוֵסיף ּבָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ּבָ, ּתָ ִריך הוא ָעְלָמאּכַ א ּבְ ָּרא קוְדׁשָ ִדיָנא, ְּ ָרא ֵליה ּבְ יָון ְדָחָזא ְדָלא . ּּבָ ּּכֵ ּ
יה ֶחֶסד, ִּמְתַקֵיים ף ּבֵ ּתֵ ְרָאם)בראשית ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב כ . ּׁשִ ִהּבָ יֹום ֲעׂשֹות ה,  ּבְ ' ּבְ
ַאְבָרָהם ִאיְתַקֵיים ָעְלָמא, ֱאֹלִהים ּואֹוְקמוָה ּבְ ִגין ּכָ. ּ יָראּבְ יָתא ְדָעְלָמא, ְך ַהאי ּבֵ , ּבֵ

ֵמיה ִאיְתְקֵרי ַבע)שם כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּעל ׁשְ ֵאר ׁשָ קֹום ַההוא ּבְ ן ָקָרא ַלּמָ . ּ ַעל ּכֵ
ִיְצָחק ק ּבְ יָרא ִאְתַדּבַ ב ְדַהאי ּבֵ ְבָעה)שם כו(ִּדְכִתיב , ַּאף ַעל ּגַ ּ ַוִיְקָרא ֹאָתה ׁשִ ָמה . ּ ּׁשְ

ַבע ֵאר ׁשָ ְבָעה, ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּבְ ֵאר ׁשִ  )שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוֹלא ּבְ
ֵקִני   .ִויִמינֹו ְתַחּבְ

א ֲחֵזי ֵאי ְקׁשֹוט' ד, ְוּתָ ְבָעה ַזּכָ א, ֵּמִאינון ׁשִ ִכיְנּתָ ׁשְ עֹו ְלִאְתְקָרָבא ּבִ ד ּבָ ָרָזא , ּכַ ּבְ
ַבע ֵא, ְּדׁשֶ ַהאי ּבְ ְלהֹו ִאיָעְרעו ּבְ ְּדָלא ָפְסקו ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, רּּכָ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

יָרא ֵרי ָלה ְלַהאי ּבֵ ֵני ָעְלָמא, ַּאְבָרָהם ּכָ ִגין ְדִאיהו אֹוִליף ְלָכל ּבְ ּּבְ ְּדִיְפְלחון , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּוֵכיָון ְדָכֵרי ָלה. ְּ ַּאֵפיק ַמִיין ָנְבִעין ְדָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמין, ּ ּּ.  

ִתיב , ת ַאְבָרָהםְּוֵכיָון ְדֵמ ר ָחְפרו ַעְבֵדי ָאִביו )בראשית כו(ַמה ּכְ ֵאֹרת ֲאׁשֶ ּ ְוָכל ַהּבְ ּ
יֵמי ַאְבָרָהם ִתיב. ּבִ ֵאֹרת ּכְ ַבע, ְוַחד ֲהָוה, ּבְ ֵאר ׁשָ ֵארֹות, ִּדְכִתיב ּבְ , ְּוָקרֹו ֵליה ּבְ

יִאין ֲהוֹו ַמע ְדַסּגִ ְּדַמׁשְ יָרא. ּ ִגין ְדַהאי ּבֵ א ַדֲהוֹו ִמְתֲחֵזי לֹו, ּּבְ ָכל דוְכּתָ ּן ַלֲאָבָהן ּבְ ּ ּ
יִאין, ָאְזִלין ֵביִרין ַסּגִ   .ַוֲהָוה ִמְתֲחֵזי לֹון ּכְ

ים ַעְפָרא ּתִ יָון ְדִמיְלאו ְפִלׁשְ ּּכֵ ּ ֵני ָעְלָמא ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּ ָּרָזא ְדַאַהְדרו ּבְ ּ ֲהָוה ָעְלָמא , ּ
ֵמם ִריך הו, ׁשָ א ּבְ ְּדֵלית ְדָיַדע ְלקוְדׁשָ ּ ּ יָון ְדָאָתא ִיְצָחק. אְּ ִתיב, ּכֵ ב ִיְצָחק , ַמה ּכְ ַּוָיׁשָ

יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ר ָחְפרו ּבִ ִים ֲאׁשֶ ֵאֹרת ַהּמַ ַּוַיְחֹפר ֶאת ּבְ ב. ּ ֶּאָלא ַדֲאֵתיב , ַּמאי ַוָיׁשָ ּ
ָּעְלָמא ְלִתיּקוֵניה ִריך הו, ּ א ּבְ ּואֹוֵליף לֹון ִלְבֵני ָעְלָמא ְדֵיְדעון ְלקוְדׁשָ ּ ּ ֲּהָדא הוא . אְּ

נֹו)שם כה(, ִדְכִתיב   .ְ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם וְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

 ] בשנה282יום [סדר הלימוד ליום טז תמוז 
ֵאר ַלַחי ֹרִא ב ִיְצָחק ִעם ּבְ אן הוא, י''ַּוֵיׁשֶ יָרא ִמּמַ אן ְדָכל ַחִיין ִעיָלִאין . ַּהאי ּבֵ ִּמּמַ ּ ּ

יהְוַתּתָ ְלָיין ּבֵ ִּאין ְוִקיוֵמיהֹון ּתַ ּ  ָיַדע ַמה )דניאל ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָחֵזי ּכָֹלא. ּ
ֵרא יה ׁשְ ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ִעּמֵ ּּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ָייא, ְוּתָ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ִּאינון ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבְ ּ ּ ד ָחְפרו ָלה, ּ ּּכַ ּ ,
ִת ְטָנה, יבַמה ּכְ ַּעד ְדָאָתא ִאיהו , ְּוָהא אֹוְקמוָה, ׂשִ ֵאר ַאֶחֶרת ְוגו)בראשית כו(ּ ּ ַוַיְחפֹר ּבְ ּ ,'

ָמה ְרחֹובֹות וַדאי ַּוִיְקָרא ׁשְ ּ ְטָרא ְדָיִמיָנא, ֲּאָבל ַעְבֵדי ָאִביו. ּ ִגין ְדָכְלהֹו ַאְתָיין ִמּסִ ּּבְ ּ ,
ָעְלָמא ְטָנא ּבְ יָראְּוָלא ָנֵפיק ִד, ָלא ֲהָוה ׂשִ ַהאי ּבֵ ָטָנא לֹון, יָנא ּבְ ד ָלא , ְלַאׂשְ ּכַ

ֵרי עֹוָבֵדיהֹון   .ַמְכׁשְ
יָרא ִריך הוא, ּוֵמַהאי ּבֵ א ּבְ ִּאיהו ִפְתָחא ְלִמיְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)תהלים קיח( ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ , ק ִיְצָחק ֵמָעְלָמאְּוַעד ְדָלא ָסֵלי. ּ
ִריך ֵליה ְלַיֲעֹקב ּּבָ ָלֵחיה ְלָחָרן, ְ ּוׁשְ ִתיב . ְּלִאְזַדְוָגא, ּ  )בראשית כט(ְוַכד ָאֵזיל ְלָחָרן ַמה ּכְ

ֶדה ּשָׂ ֵאר ּבַ ה ּבְ ִריך הוא, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ א ּבְ יָון ְדָחָזא ַיֲעֹקב ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ִּמּגֹו ַההוא , ְּ
יָרא ַבעְּדִא, ּבֵ ֵאר ׁשָ ֵדין ָאַמר ֵליה ְלָלָבן. ְקֵרי ּבְ ך , ּּכְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ֶָאֱעָבְדך ׁשֶ ָ

ה ַדְייָקא ַטּנָ   .ַּהּקְ
א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ְבָעה ַזּכָ אֹוַרְייָתא, ָּלֳקֵבל ִאינון ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּפֵקיד קוְדׁשָ ְּ ְלָקָרָבא , ּ

ן מוַסף ַבע ִזְמִנ, ָּקְרּבַ ׁשֶ אּבְ ּתָ ׁשַ א. ין ּבְ י ַמְלּכָ ִגין ְלאֹוָסָפא ְלהֹו ִעדוִנין ְוַתְפנוִקין ִמּבֵ ּּבְ ּ ּ ,
ַקְדִמיָתא עון ֲאָבָהן ּבְ ּבְ ְּדִיׂשְ ִנין, ּ ן ּבְ יר' ְּוִאינון ז. ּוָבַתר ּכֵ   .ִזְמִנין ְוָלא ַיּתִ

א ָלֳקֵבל ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּתָ ּבַ ׁשַ ּבָ, ְּדִאְקֵרי ֹכל, ּּבְ ְּלאֹוָסָפא ֵליה , תְוִאְקֵרי ׁשַ
ִּעידוִנין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָרֵאל, ּוְבֵריׁש ַיְרָחא, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּדִאְתְקִריַאת ִסיֲהָרא, ָלֳקָבל ּכְ

ִמַדת ַהֶחֶסד, ָּלֳקֵביל ַאְבָרָהם ֲאבוהֹון, ו יֹוָמא ְלַיְרָחא ַקְדָמָאה''ּוְבט ְּדָאִחיד ּבְ ּ ,
ְבָעה קֹולֹות', ְּדַבֹחֶדׁש ַהגּוַבֲעֶצֶרת . וִאְקֵרי ִראׁשֹון ׁשִ יה אֹוַרְייָתא ּבְ ְּדִאְתְייִהיַבת ּבֵ ּ ,
ִליָתאי ַלֲאָבָהן, ָלֳקֵביל ַיֲעֹקב ְּדִאיהו ּתְ קֹול קֹול ַיֲעֹקב, ּ ָנה. ְוָאִחיד ּבְ , ּוְבֹראׁש ַהּשָׁ
יה, ָלֳקֵביל ִיְצָחק ְּדִאְתְיֵליד ּבֵ יה ֲעֵקַדת ִי, ּ ִריָנן ּבֵ , ְּוִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ְצָחקַּוֲאַנן ַמְדּכְ

ה ָּלֳקֵבל ִמַדת ַהִדין ְדָאִחיד ּבַ ּ ּ ּ.  
פוִרים יֹום ַהּכִ ּּבְ ה, ּ יה ְצלֹוֵתיה, ָלֳקֵביל מׁשֶ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ יל קוְדׁשָ ְּדַקּבֵ ּ ּ ּ ְוָחס ַעל , ְּ

ָרֵאל ּוַאֲהַדר ֵליה לוֵחי אֹוַרְייָתא, ִיׂשְ ּכֹות. ּ ַחג ַהּסֻ ְּדִבְזכוֵתיה ֲהוֹו , ןָלֳקֵביל ַאֲהֹר, ּבְ ּ ּ
ְבָעה ֲעָנִנין סוּכֹות, ָאְזִלין ׁשִ ָרֵאל ּכְ ְּדָחָפן ַעל ִיׂשְ ה, ּ ך ִאינון ָעְבִדין סוּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְוָכל . ְּ

ה, אֹוַרְייָתא ה ָרִזין ִעיָלִאין ְסִתיִמין ּבַ ּמָ ּּכַ ִבְרָכאן, ּ ְבָעה ִמּתֹוְסִפין ּבְ ל , ְּוַכד ִאֵלין ׁשִ ּכָ
יָאהָעְלָמא  ִלימו ַסּגִ ׁשְ   )עד כאן מההשמטות(. ּּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

וִרין ִאיּנון ְבָעה ִקּשׁ ּׁשִ הו ג, ּ ֵרי ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ א ְוֶאְמָצִעיָתא . ַאֲחָרִנין' ְוד, ֲאָבָהן' ּ ֵריׁשָ
וָרא ֲחָדא ִקּשׁ יָרא ְדַמָיא. ּּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַחְפרו ּבֵ ּ ּ ּ ְנָייָנא ֶזה ֶאל ֶזה. ּ וָרא ְּוִאיּנון ִק, ּתִ ּּשׁ

ְתַלת יֹוִדין, ֲחָדא   .ּבִ
ִליָתָאה ִלימו ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּתְ ּׁשְ ּ ֵרין ַקָייִמין, ְרִביָעָאה. ּ ְּדגוָפא ַקָייָמא ָעַלְייהו, ּּתְ ּ ּּ .

ָאה ַּנֲהָרא ְדָנִפיק ִאיָלָנא ְדַחֵיי ומֹוָתא, ַּטב וִביׁש, ֲחִמיׁשָ ּ  ֲעִמיְקָתא )א''א ע''בראשית רכ(, ּּ
ְּדֹכָלא ִתיָתָאה. ּ ַרֲחֵמי, ׁשְ ִביָעָאה. ִּדיָנא ּבְ ַמר, ׁשְ ַקְדִמיָתא ִאּתְ א ְדַאָמָרן, ּבְ ַההוא ֵריׁשָ ּּבְ ּ ,

ִגין ְדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ ּ  )א''ה ע''שמות נ(ִאְקֵרי , ּ
ִּקיוָמא ְדָכל ַעְנִפין ְדִמְתַאֲח, ֲאִני ּ ּ ֲחָרֵניהּ   .ָּדן ִמּסַ

ין ִאֵלין ְבָעה ַדְרּגִ ּׁשִ א ֲחָדא , ּ א ֲחָדא ְלַדְרּגָ מֹוְדָעא ְרִתיָכא , )א אחרא''ס(ִמַדְרּגָ ּתְ ִאׁשְ
יה, ֲחָדא ָכל ִאיּנון ְדִמְתַאֲחָדאן ּבֵ ּּבְ ּ א. ּ א ְלַדְרּגָ ְתֵריה , ְוֵכן ִמַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ִאְתָנֲהָגן ֲאּבַ ּ ּ

א ְד ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ָדא ָעַלְייהוּ ִּאְתָפּקְ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ
א ֲחֵזי ְכֵחי, ּתָ ּתַ ין ִמׁשְ ֲעָתא ְדִאֵלין ַדְרּגִ ׁשַ ּּבְ ַכח, ּּ ּתְ ל ְמֵהיְמנוָתא ִאׁשְ ְבָעה , ּּכָ ְּוִאֵלין ׁשִ

ָרֵאל ֲּעָנִנין ְדַאְסֲחרו ְלהו ְלִיׂשְ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ד ַנְטָלא ׁשְ ך ּכַ ִגין ּכָ ֲאָבָה, ְּבְ ְוַכד . ָתא ַנְטָלאּבַ
הו, ִּאֵלין ַנְטִלין ְלהו ַדְרִגין ַאֲחָרִנין ַנְטִלין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ְדָקא , ּ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין ִאְתַעְטָרת ּכְ ּ ּ

  .ָּיאות
א ֲחֵזי ֶרת, ּתָ ּנֶ ְּזבוֻלן ְדָקַאְמָרן ָיִרית ָים ּכִ ֶרת ְסָתם. ּ ּנֶ ִאי ָהִכי . ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ָים ּכִ

יהְּיהו ָּדה ַמה חוָלָקא ִאית ּבֵ ֶּאָלא ְיהוָדה ָנַטל ַמְלכוָתא ּכָֹלא, ּ ּּ ָכל , ּ יה ּבְ ְּוִאְתֲאִחיד ּבֵ
  .ִסְטִרין

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָתא, ִרּבִ א ְוִתקוָנָהא ְוָכל ַמה , ַּהאי ַפְרׁשְ ַמר עֹוָבָדא ִדְמַנְרּתָ ָּהא ִאּתְ ּ
ְּדָבה יִאים ְקִריבו ֶּאָלא. ֲאַמאי ָהִכי ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ יָון ִדְנׂשִ ּ ּכֵ ָחא)לעילא(ּ ָנא ְדַמְדּבְ ּ קוְרּבְ ּ ,

ּקוָנא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ְּוָכל ּתִ ּ א, ּ ֵעי עֹוָבָדא ִדְמַנְרּתָ ּתָ ּקוָנא ַעל , ָּאָתא ְקָרא ְוִאׁשְ ְּדִהיא ּתִ ּ
א, ְּיָדא ְדַאֲהֹרן ְּדָהא ְלֵעיָלא ְמַנְרּתָ ִּדיָלה )א תקונין''ס(ְּוָכל ּבוִציִנין , ּ ַּעל ְיָדא ְדַאֲהֹרן , ּ
  .ַּנֲהִרין ּכָֹלא

  ב''א ע'' קנדף
א ֲחֵזי ָחא, ּתָ ָכא ֵליה, ַמְדּבְ יִאין ֲהוֹו ְלַחּנְ ֵריָסר ְנׂשִ ָנא ֵליה, ּּתְ ּוְלַאְתּקְ ְּוָהא אוְקמוָה , ּ ּ

ָבִטין ֵריָסר ִאיּנון ׁשְ ֵריָסר, ְּדָגִלים' ד, ִסְטִרין' ְלד, ּּתְ ְּוֻכְלהו ּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְוֹכ. ּ ָּלא ּכְ ּּ .
א  ְבָעה ּבוִציִנין) ב''א ע''דף קנ(ְמַנְרּתָ ׁשִ ְּוֹכָלא , ְּלַאְדְלָקא ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא, ִּאְתְמֵני ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ א. ּ ְּוָהא אוְקמוָה , ּוְבִניָסא ִאְתָעִביַדת, ַּעל ָאת ַקָייָמא, ּוְמַנְרּתָ ּ
עֹוָבָדא ִדְמַנ אּּבְ   .ְרּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ח ְפִניָמָאה ּוַמְדּבַ א, ּ ֲחָדא, ּוְמַנְרּתָ ְּלֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ַקְייֵמי ּכַ יב. ּ ֶמן )משלי כז(, ִּדְכּתִ  ׁשֶ
ח ֵלב ּמַ ָחן ֲהוֹו. ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ַּחד ְפִניָמָאה ְדֹכָלא, ְּואֹוִקיְמָנא ִדְתֵרי ַמְדּבְ ּ ְּוַהאי ַקְייָמא , ּ

ִניןְל, ְוַחד ְלַבר. ְלֶחְדָווָתא ּוֵמַהאי ְפִניָמָאה ָנִפיק ְלַהאי ִדְלַבר. ָקְרָבא ָקְרּבְ ּוַמאן , ּּ
ל ּכַ ִּיְנַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ְּדָחֵמי ְוִיְסּתָ ד, ּ ָּרָזא ְדִמָלה ֲאֹדָני ְידֹוָ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתְקַרב . ּ

א ַכח, ְקָטְרּתָ ּתְ ֲעָתא ְדֶשֶמן ִאׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ.  
ִס ְחָנא ּבְ ּכַ אַאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְלַסְלָקא מֹוָתָנא, ְּקֹטֶרת הוא ְלֶחְדָוה, ְּפָרא ִדׁשְ ַמאי . ּ

ַכח. ַטֲעָמא ּתְ ר ִאׁשְ ִגין ְדִדיָנא ֵמַהאי ִדְלּבַ ּּבְ וָרא ִדְנִהירו, ּ ְּוֶחְדָווָתא ְוַחדו ְוִקּשׁ ּ ּ ֵּמַההוא , ּ
יה ַקְייָמא, ְּפִניָמָאה ְּדָכל ֵחידו ּבֵ ּ ּ ָלק ֵמַהאי, רְוַכד ַהאי ַאְתַע. ּ ל ִדיָנא ִאְסּתַ ּּכָ ְוָלא , ּ

ד ִדיָנא ך ְקֹטֶרת ַקְייָמא ְלַבְטָלא מֹוָתָנא. ָּיִכיל ְלֶמְעּבַ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְקֹטֶרת , ְּוַעל ָדא, ְ
ירו הוא ְדֹכָלא ְּקׁשִ ּ ּ ַההוא ְפִניָמָאה, ּ ְּוָדא ִאְתְקִריב ּבְ ָעְלָמא ֵדין . ּ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב , ּ ָרֵאל ְוגֹו)ישעיה מט(ָּעַלְייהו ּכְ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ  )'במדבר ח(. 'ּ
ָאה ', ַּקח ֶאת ַהְלִוִים ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה ְדָבֵעי ְלַדּכְ ּ ָכא לֹון,  לֹון)א לדברא''ס(ּ , ּוְלַאְמׁשָ

ַאְתַרְייהו ָרא ּבְ ִגין ְד, ְּלִאְתַקּשְׁ ָמאָלאּּבְ ִּאיּנון ְדרֹוָעא ׂשְ ְוָכל ַמאן , ְּוִסְטָרא ְדִדיָנא, ּ
ְטָרא ְדִדיָנא ְּדָאֵתי ִמּסִ ֲעָרא, ּ י ׂשַ ֵעי ְדָלא ַיְרּבֵ ָעְלָמא, ּּבָ י ִדיָנא ּבְ ִגין ְדַאְסּגֵ ּּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ְווָנא ַהאי ּגַ ָתא ּכְ ֲעָרא ְלַבר, ִאּתְ הּוַבְעָייא ְלִאְת, ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ׂשַ ַּחְפָייא ֵריׁשֵ י , ּ ּוְלַכּסֵ

ְעָרָהא ַמר, ְואֹוִקיְמָנא, ׂשַ ְטָרא ְדִדיָנא. ְוָהא ִאּתְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ְרָכן ּכָ ּוְכֵדין ִאְתּבָ ּ ּ ּ .
ִתיב ֵליָוֵאי ּכְ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְוגֹו, ְּוַעל ָדא ּבְ ַמר . 'ְּוֶהֱעִבירו ַתַער ְוגֹו', ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ְוִאּתְ

ּיָוֵאי ָלא ַסְלִקין ְלַאְתַרְייהוֵל ֲהָנא, ּ ִדיר , ַּעד ְדָיִרים לֹון ּכַ ר ּתָ ִגין ִדיִמיָנא ַמְדּבַ ּּבְ
ָמאָלא   .ִלׂשְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ דוְכַתְייהו, ַרּבִ יֹוָמא ְדַסְלִקין ֵליָוֵאי ּבְ ּּבְ ּ ּּ ְתֵרין ָפִרים, ּ ַמאי ַטְעָמא . ּּבִ
ָפִרים. ָּפִרים ֶּאָלא ִאיְנהו ּכְ ָמאָלא ְלַהאי ָפָרה ְדִאְקֵרי ָפָרה ֲאדוָמה, ּ ׂשְ ָלא ּבִ ְּלַקּבְ ּּ ּ .

ְלָייא יה ּתַ ּקוָנא ּבֵ ל ֵחיָלא ְוָכל ּתִ ֲהָנא ּכָ ּּכַ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא , ּ ִגין ְדָכל ֵחיָלא ְדגוָפא ּבִ ּּבְ ּ ּ
ְלהו ֲהִוי. ַּקְייָמא ָרֵאל ּכֻ ֲהָנא ְדרֹוָעא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ּ ּוֵביה. ּּ ּ ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא ּ ּ

תא חזי כהנא דרועא . א מאי טעמא פרים אלא אינהו שמאלא כפרים לקבלא בשמאלא''ס(ּוְלַאְתְקָנא ָעְלָמא 

ימינא דישראל כלהו הוה וביה קיימא לאתתקנא עלמא ולאתתקנא כלא בגין דכל חילא דגופא בדרועא ימינא קיימא 

ל)וכל תקונא ביה תלייא ְלחֹודֹוי, ּ ָדא ְוִעם ּכָ ַכח ּבִ ּתְ ָמאָלא, ָלא ִאׁשְ גוָפא וׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּוגוָפא , ּ
ָרא הוא ְדֹכָלא ִּעּקָ ּ ּ.  

  )סימן ט(השלמה מההשמטות 
ְּוֵהִניף ַאֲהֹרן ֵאת ַהְלִוִים ְתנוָפה ִלְפֵני ְיָי א. ּ י ַאּבָ ִאיל ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ָלָמה ָהָיה , ַּרּבִ

ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלִתינֹוק, ָאַמר לֹו. ִּוִיםַהּכֵֹהן ֵמִניף ֵאת ַהְל ָּמׁשָ הוא ּבֹוֶכה . ּ ׁשֶ ּּכְ
ֵדי ְלַפְייסֹו, ְוכֹוֵעס ין ּכְ י ְיהוָדה. ָמה עֹוׂשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵּמִניִפין אֹותֹו וְמָנְעֵנִעים אֹותֹו , ּ

ְתקֹו ֵדי ְלׁשָ   .ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

א י ַאּבָ ְּיהוָדה ְיהוָדה, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ הִמ, ּ ָאה ְלָיְדך ְוֹלא ֲחַקְרּתָ ּבָ ָּלה ֹזאת ּבָ ָ ַוֲהֹלא , ּ
ר ִפיך ְמַדּבֵ ְמעו ָאְזְנך ָמה ׁשֶ ִָיׁשְ ָּ בוָרה ּכֹוֶעֶסת ְורֹוֶגֶזת. ּ ך ִהיא ִמַדת ַהּגְ ּּכַ ּ , ִּדְכִתיב. ְ

ֵלי ֲחָמס ְמֶכרֹוֶתיֵהם)ט''בראשית מ( ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ּכְ ּרור ֲאָפם  ָא)ט''בראשית מ(ּוְכִתיב .  ׁשִ ּ
ָתה י ַקׁשָ י ַעז ְוֵעְבָרָתם ּכִ ֲאָפם ְוֵעְבָרָתם ַלֵצאת . ּכִ ים ּבְ ִרים וִמְתַקׁשִ ּבְ ֵהם ִמְתּגָ ְּלִפי ׁשֶ ּ

ֵני ַהעֹוָלם ַּלֲעׂשֹות ִדין ְלַכלֹות וְלַהְכִרית ּבְ הוא ַהֶחֶסד ַהֶעְליֹון ֵמִניף , ּ ֲּאָזי ַהּכֵֹהן ׁשֶ
ל ַהְלִוִים ׁשֶ בוָרהּאֹותֹו ַהָצד ׁשֶ ִּהיא ִמַדת ַהּגְ ֵקט ָרְגָזה ְוַכֲעָסה, ּ ך וְלׁשָ ּכֵ ֵדי ְלׁשָ ּּכְ ֵדי , ְ ּכְ

רו ְוֹלא ִיְתֲחְזקו ּבְ ל ׁשוֵליֶהן ְוֹלא ִיְתּגָ ֲערֹות ִמּכָ רו ַהׂשָ ּבְ ּתַ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ֵעין דוְגָמא זֹו. ּ ַהּכֵֹהן , ּּכְ
קֹוט ַהָצ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ֵמִניף ֵאת ַהְלִוִים ְתנוָפה ּכְ ּׁשֶ ֹלא ִיְתעֹוֵרר ּ ֵדי ׁשֶ ָלֵהן ּכְ בוָרה ׁשֶ ל ּגְ ּד ׁשֶ ּ

עֹוָלם   .ַּהִדין ּבָ
ק ֵאת ָיָדיו י ְיהוָדה ְוָנׁשַ א ַרּבִ עֹוָלם. ּּבָ ִיְתעֹוְררו ַהִדיִנין ּבָ ׁשֶ ּוּכְ ּ ל ַהִדיִנים , ּ ּּכָ

לֹום הוא דֹוֶחה אֹו ָכל יֹום ָויֹום ַאְבָרָהם ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ַּהִנְמָצִאים ּבְ ּ ָּתם ַלחוץ ְוֵאיָנם ּּ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, עֹוְמִדים ְלָפָניו ָכל יֹום)תהלים ז(, ּ ) עד כאן מההשמטות(.  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ

ר ַלְלִוִים ְוגֹו)במדבר ח( א ֲחֵזי. 'ּ ֹזאת ֲאׁשֶ ר , ּתָ ִנין ִיְפַלח ּבַ ִרין ׁשְ ר ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ ֵליָוָאה ּבַ
ִנין ְסִליק ְלדוְכ ין ׁשְ יה ְוִאְתַעָטרַּחְמׁשִ ּּתֵ ר ָנׁש . ּ ִרין ִיְפַלח ְדָהא ּבַ א תא חזי ''ס(ְּוָחֵמׁש ְוֶעׂשְ

ד ָסִליק . )וחמש ועשרין יפלח עד דסליק לדרגא דחמשין. ליואה בר חמש ועשרין שנין לדוכתיה ואתעטר ּכַ
ִנין וְלָהְלָאה ין ׁשְ א ְדַחְמׁשִ ְּלַהאי ַדְרּגָ ּ ָּנִחית ִמן ּתוְקָפא ְדֶאּשָׁ, ּ ּא ְדֵביהּּ א , ּ ְּוֵכיָון ְדֶאּשָׁ

יה, ַּוֲחִמימוָתא ִאְתָקִרר ר ּבֵ ָּהא ָפִגים ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ.  

  א''ב ע'' קנדף
ך, ְועֹוד ל ּכַ ֲהֵדיה ּכָ ר ּבַ ְְדָקָלא ְדִזְמָרא ָלא ִאְתְקׁשַ ּ ּ ֵעי ְדָלא ִיְתְפָגם. ּ ְּוָקָלא ּבָ ֶּאָלא , ּ

ְקָפא ֵעי ְלִאּתָ יף ַקְייָמאְּדָהא ּבַ, ּבָ ּקִ ֲּאָתר ְדִדיָנא ּתַ א, ּ ַחְלׁשָ ֵעי ְדָלא . ְוָלא ּבְ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יה ר ּבֵ ים ַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקׁשַ ַּיְפּגִ ּ יָפא, ּ ּקִ ְּדִאיהו ִדיָנא ּתַ ּ א, ּ ְּוַעל ָדא ָלא , ְוָלא ַחְלׁשָ
ָכל ִסְטִרין ָלל ּבְ ָתא ּכְ ֵעי ְלַאֲחָזָאה חוְלׁשָ ָאה . ּּבָ אֹוַרְייָתאַזּכָ ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ּהוא ּבַ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּוִיְנַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ָמאָלא, ְּ י )הושע יד(ִּדְכִתיב , ְוָלא ָסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ  ּכִ
ִרים ַדְרֵכי ְיָי ר ִסיַני ְוגֹו)במדבר ט(. ְּיׁשָ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אָאַמר ִרּבִ. ' ַוְיַדּבֵ ַמאי , י ַאּבָ

ִמְצַרִים, ַּטְעָמא ַאְזַהר ְלהֹון ָהָכא ַעל ִפְסָחא ַמר ְלהו ּבְ ִנית . ְּוָהא ִאּתְ ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ֶּאָלא ּבַ
ִמְצַרִים, ֲהָוה יבו ְדָהא ֶפַסח ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָחׁשִ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ְּוֵכיָון ְדָעְבדו ֵליה ִזְמָנא , ּּ ּ ּ

ִמְצַרִים יבו ְדָלא ִאְצְטִריך ַיִתירֲח, ֲחָדא ּבְ ְׁשִ ּ ִריך הוא ְוַאְזַהר לֹון . ּ א ּבְ ָּאָתא קוְדׁשָ ְּ

ִמְצַרִים, ָּעֵליה בון ְדָהא ָקא ָעַבר ִזְמֵניה ּבְ ְּדָלא ַיְחׁשְ ּ ּ ִגין . ְְוֹלא ִיְצְטִריך, ּ ) א''ב ע''דף קנ(ּבְ

ִנית ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ר ִסיַני ּבַ ִמְדּבַ ך ּבְ ּו ְלָדֵרי ָדִריןְלַאְתְקָנא ְלה, ְּכַ ּ.  
ִמְצַרִים ב ְדָהא ַאְזַהר ְלהו ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ א ָפִקיד לֹון ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ ּתָ ַההוא , ַּהׁשְ ּּבְ

יה ִאְתְיִהיבו ֲּאָתר ְדָכל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ּ ּ ּ ִנית. ּּ ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ָנה . ְּוַעל ָדא ּבַ ּשָׁ ַמאי ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ֹחֶדׁש ָהִרא ִנית ּבַ ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִהיא. ׁשֹוןַהּשֵׁ ָנה, ּ ין ַהאי . ְוַחד ֹחֶדׁש. ַחד ׁשָ ַמה ּבֵ
ָנה. ָּדא ִסיֲהָרא: ֹחֶדׁש. ְלַהאי א: ׁשָ ְמׁשָ ִזְמָנא ְדָכל . ְּדָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ָּדא ׁשִ ּוְכֵדין ֲהָוה ּבְ ּ

יה ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ִאְתְמָסרו ּבֵ ּ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ר ָנׁש ְדָאַמר, ַרּבִ ַּווי ְלַההוא ּבַ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא ְלַאֲחָזָאה , ּ

ָעְלָמא ִּספוִרין ּבְ ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, ּ ִזְמָנא ָדא, ְּדִאי ָהִכי. ּּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ד , ּ ֲאָנן ַיְכִלין ְלֶמְעּבַ
ִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, אֹוַרְייָתא ּּבְ ְלהו, ּ ָבָחא ַיִתיר ִמּכֻ ּוִבׁשְ ִּאי ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ְדָעְלָמא. ּּ ּ ,

ֲּאִפילו ִאיּנון ַקְפִסיֵרי ְדָעְלָמא ּ ּ יַנְייהו ִמִלין ִעָלִאין ַיִתיר, ּ ִּאית ּבֵ ּ ִאי ָהִכי ֵנִזיל . ּ
ְתַרְייהו ְייהו אֹוַרְייָתא, ֲּאּבַ יד ִמּנַ ְווָנא, ְּוַנְעּבֵ ַהאי ּגַ ל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּכְ ֶּאָלא ּכָ ּ  ִּמִלין, ּ

ִּעָלִאין ִאיּנון   .ְּוָרִזין ִעָלִאין, ּ
א ֲחֵזי ַחד ַמְתְקָלא ִאְתָקלו, ּתָ ָאה ּבְ ּתָ ָּעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ א. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ , ִיׂשְ

ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵעיָלא הו. ּ ִתיב ּבְ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)תהלים קד(, ּ האי (. ּ עֹוׂשֶ

א )הבאתר עלא ין ְלַתּתָ ֲעָתא ְדַנְחּתִ ׁשַ א ְדַהאי ָעְלָמא, )אף על גב דנחתין(ּ ּבְ ְלבוׁשָ י ּבִ ׁשֵ ִּמְתַלּבְ ּ .
ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא א ּכְ ְלבוׁשָ י ּבִ ׁשֵ ְּוִאי ָלאו ִמְתַלּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ

ך. ְוָלא ָסִביל לֹון ָעְלָמא ַמְלָאֵכי ּכַ ּאֹוַרְייָתא ְדָבָרא ְלהו, ְְוִאי ּבְ ְלהו, ּ ּוָבָרא ָעְלִמין ּכֻ ּּ ,
ִגיָנה ת ְלַהאי ָעְלָמא, ְּוַקְייִמין ּבְ יָון ְדַנְחּתַ ה ּכֵ ה ְוַכּמָ ּמָ א , ַּעל ַאַחת ּכַ ׁשָ ִּאי ָלאו ְדִמְתַלּבְ

ין ְדַהאי ָעְלָמא ָהֵני ְלבוׁשִ ּּבְ ל, ּ   .ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ
ִּספור ְדאֹוַרְייָתאְּוַעל ָדא ַהאי  ּ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּלבוׁשָ יב ְדַההוא . ִּאיהו. ּ ַּמאן ְדָחׁשִ ּ ּ

ׁש א ִאיהו אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְּלבוׁשָ יַפח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, ּ ּּתִ ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא , ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ך ָאַמר ָדִוד. ּּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ל )תהלים קיט(, ְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך ּגַ . ֵָעיַני ְוַאּבִ

א ְדאֹוַרְייָתא ַּמה ִדְתחֹות ְלבוׁשָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א ְדִאְתֲחֵזי ְלֹכָלא, ּתָ ִּאית ְלבוׁשָ ּ א , ּ ְלבוׁשָ ד ָחָמאן ְלַבר ָנׁש ּבִ ין ּכַ ְּוִאיּנון ִטְפׁשִ ּּ

ִפיָרא ְּדִאְתֲחֵזי לֹון ׁשַ יר, ּ ִלין ַיּתִ ּכְ י. ָלא ִמְסּתַ אֲחׁשִ ּבו ְדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ בו , ּּגוָפא, ּ ַּוֲחׁשִ
ְּדגוָפא ְמָתא, ּ   .ִנׁשְ

ְווָנא אֹוַרְייָתא ַהאי ּגַ ִּאית ָלה ּגוָפא, ּכְ ְּוִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאְקרון ּגוֵפי , ּּ ּ ּ
ין. ּתֹוָרה ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ַּהאי ּגוָפא ִמְתַלּבְ ְּדִאיּנון ִספוִרין ְדַהאי ָע, ּ ּ ּ ין ְדָעְלָמא. ְלָמאּּ ִּטְפׁשִ ּ ,

א ַההוא ְלבוׁשָ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ָּלא ִמְסּתַ ּ ְּדִאיהו ִספור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ יר, ּּ ְוָלא , ְוָלא ַיְדֵעי ַיּתִ
א חֹות ַההוא ְלבוׁשָ ָמה ְדִאיהו ּתְ ֵלי ּבְ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ּ יר. ּ ִּאיּנון ְדַיְדִעין ַיּתִ ָלן , ּ ּכְ ָלא ִמְסּתַ

ְלבוׁשָ גוָפא, אּּבִ ֶּאָלא ּבְ א, ּ חֹות ַההוא ְלבוׁשָ ְּדִאיהו ּתְ ּ ּ א ִעָלָאה. ּ יִמין ַעְבֵדי ְדַמְלּכָ ַּחּכִ ּ ,
טוָרא ְדִסיַני ִּאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּ ּ ּ ְמָתא, ּ ִנׁשְ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ָרא ְדֹכָלא , ָּלא ִמְסּתַ ְּדִאיִהי ִעּקָ ּ ּ

ׁש ּ וְלִזְמָנא ְדָא)ולעלמא(. אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְמָתא , ֵתיּ ְמָתא ְדִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ְּזִמיִנין ְלִאְסּתַ
  .ְּדאֹוַרְייָתא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּתָ ְמָתא, ְּוגוָפא, ִּאית ְלבוׁשָ ְמָתא, ְוִנׁשְ ְמָתא ְלִנׁשְ . ְוִנׁשְ
ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון א. ּׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְלבוׁשָ ּ ָרֵאל. ּ ָלא , ּּגוָפאָּדא , ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ִּדְמַקּבְ

ְמָתא ָרֵאל, ְלִנׁשְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ְמָתא. ְּדִאיִהי ּתִ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּגוָפא ְלִנׁשְ ּ ְמָתא ְדַאָמָרן . ּ ִּנׁשְ
ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ׁש, ָּדא ּתִ ְמָתא. ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְמָתא ְלִנׁשְ יָקא , ְוִנׁשְ ָּדא ִאיהו ֲעּתִ ּ

א ָדאְוֹכ. ַּקִדיׁשָ ָּלא ָאִחיד ָדא ּבְ ּ.  

  ב''ב ע'' קנדף
ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ּ ָעְלָמא, ּ ְּדָאְמֵרי ְדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא ִספוָרא ּבְ ּ ּּ ְּוִאיּנון , ּ

יר א ָדא ְוָלא ַיּתִ ְלבוׁשָ ֵלי ּבִ ּכְ ִּמְסּתַ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ אֹוַרְיי, ּ ֵלי ּבְ ּכְ ְדָקא ְּדִמְסּתַ ָּתא ּכַ
ַקְנָקן. ֵּיאות א ָדא. ַּחְמָרא ָלא ָיִתיב ֶאָלא ּבְ ְלבוׁשָ ך אֹוַרְייָתא ָלא ְיִתיב ֶאָלא ּבִ ּּכַ ּ ּ ְוַעל . ְ

ָלא ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ א, ָּדא ָלא ּבָ חֹות ְלבוׁשָ ָמה ְדִאית ּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ל ִאיּנון ִמִלין. ּ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ,
ְּוָכל ִאיּנון ִספוִרין ין ִאיּנון, ּּ ְּלבוׁשִ מֹוֲעדֹו )במדבר ט(. ּ ָרֵאל ֶאת ַהָפַסח ּבְ ּ ְוַיֲעׂשו ְבֵני ִיׂשְ ּ

י יֹוֵסי. ַּמאי ְוַיֲעׂשו ַמר, ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ֵיאות, ָהא ִאּתְ א ּכַ ל ַמאן ְדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּּכָ ּ ,
ִאילו ָעִביד ֵליה ְלֵעיָלא ּּכְ ּּ ַער ַה. ּ ִגיֵניה ִאּתְ ְּדָהא ּבְ ּהוא ִמָלהּ ְבָיכֹול, ּ ִאילו הוא , ּכִ ּּכְ ּ ּ

ַמר, ָּעִביד ֵליה י ִיְהֶיה ָטֵמא ְוגֹו)במדבר ט() ב''ב ע''דף קנ(. ְוָהא ִאּתְ ִאיׁש . ' ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
ֵרי ִזְמֵני ֶּאָלא ִאיׁש ְדהוא ִאיׁש, ֲאַמאי, ִאיׁש ּתְ ּ ְמָתא ִעָלָאה, ּ ָלא ִנׁשְ , ְּוִיְתֲחֵזי ְלַקּבְ

ְּוהוא ָפ ְרֵמיהּ א . ִּגים ּגַ ִכיְנּתָ ְרָייא ֲעלֹוי ׁשְ ַמאי . ּ ִעָלָאה)א נשמתא''ס( )א שירותא''ס(ְּדָלא ׁשַ
ִרים. ַטְעָמא ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ְּוהוא ְמָסֵאב ֵליה ְלַגְרֵמיה, ּ ּ ִאיׁש . ְּוַעל ָדא ִאיׁש ִאיׁש. ּ

ְרֵמיה, ְּדִיְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ִאיׁש ְּוהוא ְמָסֵאב ּגַ ה ִדְלֵעיָלאְּד, ּ ֵרי ֲעלֹוי ְקדוּשָׁ ָּלא ִיׁשְ ּ במדבר (. ּ

אֹוַרְייָתא, ְ אֹו ְבֶדֶרך ְרחֹוָקה)ט ָרה ְדִאיּנון ְנקוִדים ּבְ ָּדא ִאיהו ַחד ֵמַעׂשְ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין , ּ ּ
ְרֵמיה. ְַמאי ְבֶדֶרך ְרחֹוָקה. ְּלַאֲחָזָאה ִמָלה ר ָנׁש ְדִאיהו ַמְסִאיב ּגַ ִגין ְדּבַ ּּבְ ּ ּ ְמָסֲאִבין , ּ

ֵּליה ְלֵעיָלא יָון ִדְמָסַאִבין ֵליה ְלֵעיָלא. ּ ּּכֵ ּ ֶדֶרך ְרחֹוָקה, ּ ְָהא ִאיהו ּבְ ֵּמַההוא ֲאָתר . ּ
יה ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבֵ ְּוָאְרָחא ְדַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ֶדֶרך ְרחֹוָקה ָאִחיד, ּ  )א מלמקרב''נ(ְּדִאְתְרַחק , ְָהא ּבְ

כֹוןּוְלִאְתַקּשְׁ, ְלִמְקַרב ְלכֹון ִרין, ָרא ּבְ ָמה ְדַאּתון ִמְתַקּשְׁ ּּכְ ּ.  
י ִיְצָחק י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרך ְרחֹוָקה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ֵרין , ְְוָהא ּכְ ְּדִאְתֲחֵזי ּתְ

יב אֹו. ִּמִלין ַמע ִדְכּתִ י יֹוֵסי. ַּמׁשְ אן, ָאַמר ִרּבִ אן. ַּעד ָלא ְמָסֲאִבין ֵליה, ּכָ ַת, ּכָ ר ּבָ
ִּדְמָסַאִבין ֵליה ַמע ֲאִפילו ַהאי. ּ ּוַמׁשְ ה ִדְלֵעיָלא, אֹו ַהאי, ּּ ֵרי ֲעלֹוי ְקדוּשָׁ ָּלא ִיׁשְ ּ ְוָלא , ּ

ָרֵאל ָעְבִדין ֵליה ִזְמָנא ְדִיׂשְ ַּיַעְבדון ִפְסָחא ּבְ ּ ּּ.  
יָמא ְרֵמיה, ְוִאי ּתֵ ן ּגַ ְנָייָנא ָעִביד ִאי ָלא ְמַתּקֵ ַיְרָחא ּתִ יָון , ָלא. ָּהא ּבְ ֶּאָלא ּכֵ

ְרֵמיה ן ּגַ ְּדִמַתְדֵכי וְמַתּקֵ ּ ּ ד ִפְסָחא, ּ ְנָייָנא ְלֶמְעּבַ ר ָנׁש ִדְמָדֵכי , ִמָכאן. ָּהא ַיְרָחא ּתִ ל ּבַ ּּכָ ּ
ְרֵמיה אן ֵליה, ּּגַ   .ְּמָדּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ְנָייָנא ַיְרָחא ּתִ א ִעָלָאה ַיִתיר ָקִאים ּבְ יָמא ִדְבַדְרּגָ ְּדִאי ּתֵ ּ ּ ָרֵאל ְּדָהא, ָלאו ָהִכי. ּ  ִיׂשְ
ִזְמֵניה א ְדָעְבדו ִפְסָחא ּבְ ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָחד, ּּ א ּכְ ְמׁשָ ַּנְטלו ֵליה ְלִסיֲהָרא וְלׁשִ ּ ּוַמאן . ּ

ַקְדִמיָתא ְנָייָנא, ְּדָנִטיל ְיסֹוָדא ּבְ יָמא ְיסֹוָדא ִעָלָאה . ַמאי ְיסֹוָדא. ָנִטיל ּבִ ָּלא ּתֵ
ְּדַצִדיָקא ְדָעְלָמא ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּא ְדֶאֶבן ָטָבאֶּאָלא ְיסֹוָד, ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ּכְ

אֵרי. ַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה אִרי ָעֵליה ַמאן ְדׁשָ ְּוַהאי הוא ֶאֶבן ְדׁשָ ּ ּ ּ.  

  א''ג ע'' קנדף
י ְיהוָדה ְנָייָנא, ָּאַמר ִרּבִ ַיְרָחא ּתִ ַּוַדאי ּכָֹלא ָנִטיל ֲאִפילו ּבְ ּּ ַמאן ֲאָבל ָל. ּ ּאו ִאיהו ּכְ
ִזְמֵניה ְּדָנִטיל ֵליה ּבְ ּ ִזְמֵניה. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ָּדא ְדָנִטיל ִפְסָחא ּבְ ּ א ְלֵעיָלא, ּּ ּתָ , ָּנִטיל ִמּתַ

ּקֶֹדׁש. ְוָלא ָנִחית ִגין ְדַמֲעִלין ּבַ ַתר ִזְמֵניה. ְוָלא מֹוִריִדין, ּּבְ ְּוָדא ְדָנִטיל ּבָ ) א''ג ע''דף קנ(, ּ

אָּנִחית ֵמֵעיָל ֹכָלא. א ְלַתּתָ ְוָין ּבְ ך ׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ְוָין, ְ ְוָדא , ְּדָדא ָסִליק ְוָלא ָנִחית. ְוָלא ׁשַ
ִזְמֵניה. ָנִחית ְוָלא ָסִליק ך ַמאן ִדְמָקֵרב ִפְסָחא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּּ ָבָחא ַיִתיר ִאית ֵליה, ְ ִאין . ּׁשְ ַזּכָ

ָרֵאל ֹכָלא, ִּאיּנון ִיׂשְ אן ּבְ ְּדַזּכָ אֹוַרְייָתאְּד, ּ אן ּבְ אֹוַרְייָתא, ַזּכָ ָּזֵכי ֵליה , ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרֵאל. ּּבִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ּּבְ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

 ] בשנה283יום [סדר הלימוד ליום יז תמוז 
ִנירעיא מהימנא  ד ֶפַסח ׁשֵ ִּפּקוָדא ְלֶמְעּבַ ַּעל ִאיּנון ְדָלא ָיִכילו, ּּ ּ ְמָסֲאבו , ּ ּאֹו ְדִאְסְתָאבו ּבִ ּ ּּ

ה, ִּאי ָרָזא ְדֶפַסח. ַאֲחָרא ָרֵאל ָעאִלין ּבָ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ִניָסן, ּ ְלָטא ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ִזְמָנא , ׁשַ ּ
ֵּאיך ַיְכִלין ִאֵלין ְדָלא ָיִכילו, ְלֶחְדָוה ּ ּ ּאֹו ְדִאְסְתָאב, ְ ַיְרָחא ִתְנָייָנא, ּוּ ד ּבְ ר ִזְמָנא, ְּלֶמְעּבַ   .ְּדָהא ַאְעּבָ

ִניָסן ִעְטָרָהא ּבְ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ יָון ְדּכְ ֶּאָלא ּכֵ ה ְתָלִתין , ּ ְתָרָהא ְוִעְטָרָהא ִמּנָ ָּלא ִאְתֲעִדיַאת ּכִ ּ
ּיֹוִמין ִמן יֹוָמא ְדַנְפקו ִיׂשְ' ְּוָכל ִאיּנון ל. יֹוִמין ִעְטָרָהאּ ְוָכל ֵחיָלָאה , ָּרֵאל ִמֶפַסח ָיְתָבא ַמְטרֹוִניָתא ּבְ

ֶחְדָוה ִריז. ָיִכיל ְלֵמֱחֵמי, ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמֱחֵמי ְלַמְטרֹוִניָתא. ּבְ רֹוָזא ּכָ ל ַמאן ְדָלא ָיִכיל ְלֵמֱחֵמי , ּכָ ּּכָ
ֵּייֵתי ְוֶיְחֵמי ַעד ָלא ִיְנֲעלון ַתְרֵעיה, ַמְטרֹוִניָתא ִריזֵא. ּ רֹוָזא ּכָ ר ְלַיְרָחא ִתְנָייָנא. יָמַתי ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ , ּּבְ

ְבָעה יֹוִמין ְּדָהא ִמַתָמן ַעד ׁשִ ּ ַּתְרִעין ְפִתיָחן, ּ אן וְלָהְלָאה ִיְנֲעלון ַתְרֵעי. ּ ִּמּכָ ּ ִני. ּ ְּוַעל ָדא ֶפַסח ׁשֵ  )כ''ע(. ּ

  )א''ז ע''פקודא דא לספור ספירת העומר צ(

ִּפּקוָדא ָד ְזַמּנֹו, אּ ִחיַטת ַהֶפַסח ּבִ ָפָטן. ּׁשְ ִמׁשְ ִני ֶלֱאכֹול אֹוָתן ּכְ ְתֵריה ֶפַסח ִראׁשֹון וֶפַסח ׁשֵ ַּוֲאּבַ ּּ ּ .
ִני ְּדִאיהו ִפּקוָדא ְתִליָתָאה, ּוְטֵמִאים ִלְהיֹות ִנְדִחים ְלֶפַסח ׁשֵ ּּ ּ חוִלין , ָּתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין. ּ א ּכְ ֵני ָנׁשָ ִּאית ּבְ

ְטָרא ְדִמיָכֵאל, הְּדָטֲהָר ּוְכחוִלין ְדֶהְקֵדׁש. ִּמּסִ ּ ר ֹקֶדׁש, ּ ׂשַ גֹון ּבְ ְטָרא ְדַגְבִריֵאל, ּכְ ְּוִאיּנון ִמּסִ . ּכֵֹהן ְוֵלִוי. ּ
יֹוִמין ָטִבין א ְדִאיּנון ּכְ ֵני ָנׁשָ ְּוִאית ּבְ ים, ּ   .ְּוִאיּנון ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ

ִכיְנָתא ִאיִהי ֶפַסח ִראׁשֹון ּׁשְ ִני. ִמיִמיָנא, ּ ָמאָלא, ּוֶפַסח ׁשֵ ְּדַתָמן ָחְכָמ, ֶּפַסח ִראׁשֹון ִמיִמיָנא. ִּמׂשְ . ה''ּ
ָמאָלא ִני ִמׂשְ ֶּפַסח ׁשֵ יָנה, ּ ְּדַתָמן ּבִ ין נוְכָרִאין. ּ ל ֶאׁשִ ִרין ּכָ ּוְבִגין ְדִבְגבוָרה ִמְתַעּבְ ּ ּ ׁש ְוֶתֶבן , ּּ ּקַ ְּדִאיּנון ּכְ ּ

י ֵאׁש ִדְגבוָרה ְּלַגּבֵ ִניְטֵמִאים , ּ   .ִנְדִחים ְלֶפַסח ׁשֵ

ְּוָכל טוְמָאה ִנָדה ּוְמצֹוָרע, ּ א ִדְגבוָרה ִאיהו ׂשֹוֵרף, ְוָזב ְוָזָבה ְויֹוֶלֶדת, ּ ֶאׁשָ ּּבְ ּ ּ ְמָתא ִאיהו ָמאָנא . ּ ְּדִנׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ֵרי ּבָ ְּוִאיהו ָלא ׁשָ א ִדְגבוָרה, ּ ֶאׁשָ ַנת ּבְ ַּעד ְדִאְתַלּבְ ּ  ֲהֹלא ֹכה )ירמיה כג(, ְּכִתיבִּד, ּּ
ֵאׁש ְנֻאם ְיָי א. ְּדָבִרי ּכָ ּוְבַהאי ֶאׁשָ ְרְזל הוא ִמְתפֹוֵצץ, ּ ִּאם ּבַ ּ   .ְּוִאם ֶאֶבן הוא ִנמֹוַח, ּ

ְכָתב)א ובמיא''נ(ּוִביִמיָנא  ּבִ ּ ְדַתָמן תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ְוָטֲהָרה ִמְמקֹור ָדֶמיָה)ויקרא יב(, ְּדִאיִהי ַמִים, ּ י ְּוִאְתַד, ּ ּכֵ
ה ְמצֹוָרע ּּבָ ֶרץ, ְוָטֵמא ֵמת, ּ ָכל ִמיֵני ׁשֶ  )יחזקאל לג(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)א''ג ע''דף קנ(. ְוָזב ְוָטֵמא ּבְ

ְּוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתם ְוגֹו ּּ'.  

ַבְעָלה ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָמאָנא ִאְתַיֲחַדת ּבְ ּּבְ ּ ּּ ְּדִאיִהי ִאְת, ּ ָמאָלא, ָתאּ ׂשְ ת ּבִ ַתר ְדִאְתַקְדׁשַ ּּבָ ּ ,
יִמיָנא ֵמי ִמְקֵוה ּבִ ַאת ּבְ צֹוֵנן, ְּואֹוְמִרים ַעל ָמאֵני ְדִפְסָחא, ְוִאְתַדּכְ ֶהן ּבְ ַתְמׁשו ּבָ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ּּכֵ ּ יָלן , ּּ ַמְטּבִ

צֹוֵנן ְטָרא ְד. ְוֵהן ְטהֹוִרים, ּּבְ ָמִתין ְדִאיּנון ִמּסִ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ א ְוִחְסָדא, ְּוִאיּנון ַרֲחָמִנים, ַרֲחֵמיּ ָלא , ָּמאֵרי ִחּנָ
ינֹוִנִיים ּבֵ ִרים ּכַ ַמִים פֹוׁשְ ָאה ּבְ ְּצִריִכין ְלַאְדּכְ ּ ַחֵמי ַחִמין. ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ִעים ְגמוִרים, ּ ִּדְבהֹון ִמְתָדִכין ְרׁשָ ּ ּּ ,

א ְדִיֶצר ָהָר ֶאׁשָ ִּדְמַחְמִמין ַגְרַמְייהו ּבְ ּ ּ ּּ ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר. עּ ר ָיֹבא ָבֵאׁש, ּ ל ָדָבר ֲאׁשֶ ִגין ְדזוֲהָמא ִדְלהֹון . ּּכָ ּּבְ ּ ּ
א צֹוֵנן. ְנִפיׁשָ ֲּאָבל ַצִדיִקים ְגמוִרים ּבְ ּ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר. ּּ ּ ין ַהְדֵבִקים, ּ ים ֶריַוח ּבֵ ל ַהֵמׂשִ ּּכָ ִנים ֵליה , ּ ְּמַצּנְ ּ
ם   .ֵּגיִהּנָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

ָמִתין ָח ָמאֵני ֶחֶרס, ְּמִרִייםְוִאי ִנׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ִביָרָתן זֹו ִהיא ַטֲהָרָתן, ּ רו. ׁשְ ּבָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר ִנׁשְ ּּכְ ּ ,
ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִּנְטָהרו ָרה ְוגֹו)תהלים נא(, ּ ּבָ אֹוַרְייָתא . 'ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ַתְדִלין ּבְ ֲּאָבל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּּ

ְּדִבְכָתב וְבא ַעל ֶפהּ ְּדִאיּנון ֵאׁש וַמִים, ֹּוַרְייָתא ְדּבְ ּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַתְדִלין ּבְ ְּוִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו אֹור, ּּ ּ ,
ה ִּדְכִתיב ּבָ ה,  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(, ּּ אֹוַרְייָתא ִאיּנון ִמְתַדִכין ּבָ ּּבְ ּ.  

ֶפֶרק ָהרֹוֶאה ֲח, ְועֹוד ּבְ ַּתמו ֲעֹונֹוָתיו, לֹוםָּהרֹוֶאה ְתָמִרים ּבַ ּ ְ ַתם ֲעֹוֵנך )איכה ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ
ת ִציֹון ּּבַ ִגין ִדְתָמִרים. ּ יה ַתם, ּּבְ ּּבֵ ַּדְרָגא ְדַיֲעֹקב, ּ יה, ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ חֹוִבין . ּ ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם)בראשית כה(, ּּ

ְּוַעל ָדא ְתָמִרים, ָמִרים ַּתָמן ָת: ּ ּ   .ר''ן ָמְּוַתָמ, ם''ּ

ַּוִיְמְתקו ַהָמִים, ָהָכא ָרִמיז ּ ַויֹוֵרהו ְיָי ֵעץ ַוִיְמְתקו ַהָמִים)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ּּ ּ ַמאן , ֵמָהָכא. ּ
אֹוַרְייָתא ְתַדל ּבְ ְּדִאׁשְ ְּדִאיהו ֵעץ, ּּ ּחֹוִבין ִדיֵליה. ּ הֹון , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחִייֶהם)שמות א(ּ ֲעבֹוָדה ּ  ּבַ

ה ִריך הוא ָמִחיל ֵליה, ָקׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ   .ְּוִיְתַחְזרון ְמִתיִקין, ְּ

ְּדיֹוִמין ֵייתון ַמְפָקנו ְדִמְצַרִים, ּ הו ּכְ ְּדִיְתַקָיים ּבְ ּ ּ ּ יה , ּּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ַוָיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל )שמות א(ּּ
ַּהדֹור ַההוא ְתָרָא. ּ ּוְבָגלוָתא ּבַ ֵמת, הּ ֵּלית ִמיָתה ֶאָלא עֹוִני ְדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ּ הֹון . ּ  )צפניה ג(ְּלַקֵיים ּבְ

ם ְיָי ׁשֵ ך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסו ּבְ ַאְרִתי ּבָ ְּוִהׁשְ ְ הֹון . ּ יַע)שמואל ב כב(ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ְּוִאֵלין . ּ ְוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ
הֹון ִי ַתֲארון ּבְ ֲּעִתיִרים ְדִיׁשְ הֹוןּּ ּ ִנְרִפים ַאֶתם ִנְרִפים)שמות ה(, ְּתַקֵיים ּבְ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ִּנְרִפים . ִּנְרִפים ֵהם ּבְ

ד ִטיבו ִעם ָמאֵרי תֹוָרה, ֵהם ְּלֶמְעּבַ נו. ּ י ַחִיל ַהְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ָלִעיר ְוָלא ְיחוּנָ ְּוַאְנׁשֵ ּ.  

כֹוֶבד ַהַמס ְּוִנְרִפים ֵהם ּבְ ֵב, ּ ְּדִאי ֵתיָמא ּכְ כֹוֶבד ַהַמסּ ִּדין ִאיּנון ּבְ ד , ְּוָלא ַעְבִדין ִטיבו, ּ ִגין ָדא ִתְכּבַ ּּבְ ּ
ה ים ְוַיֲעׂשו ּבָ ָּהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְּדכֹוֶבד ַהַמס ָעַלְייהו, ּ ֶקר, ּּ ִדְבֵרי ׁשָ עו ּבְ ִרין , ְּוַאל ִיׁשְ ּקְ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ּ

ְּוַאְמִרין ְדכֹוֶבד ַהַמס ָעַלְייהו ִּגין ָדא ָלא ַיַעְבדון ִטיבוּוְב, ּּ ּ ּ ִמלוַלְייהו. ּ ְקָרן ּבְ ִּאיּנון ְמׁשַ ּ ְּוַאְמִרין ְדֵמַהּכֹוֶבד , ּּ
ד ָעַלְייהו ְּדִתְכּבַ ֶּתֶבן ֵאין ִנָתן, ּ ְקָרא, ּ ְּדֵביה טֹוִעין , ָּממֹוָנא ְדׁשִ ִריך הוא וְבִגין )א שועין''ס(ּ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ
יה עון ּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ם ְיָי, ּ ׁשֵ ֵָאין ִנָתן ַלֲעָבֶדיך, ְּוָלא ָחסו ּבְ ּ.  

ְּוִאֵלין ְדִאית לֹון ְּדִאיהו תֹוֶכן, ָּטִמיר ְוָגִניז ָממֹוָנא ִמְלגֹו, ּ ּ גֹון תֹוך ָהאֹוָצר ְוֵתיָבה, ּ ּּכְ הו , ְּ ִּאְתַקָיים ּבְ ּ

ְּותֹוֶכן ְלֵבִנים ִתֵתנו ּ ָסִפים ְלָבִנים. ּ ַההוא, ְוָדא ּכְ ִּדיהֹון ּבְ   .ּ ָדָראּ

ַההוא ִזְמָנא  ָפט)ו''שמות ט(ּּבְ ם לֹו חֹוק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ָנה, ּ ּאוף ָהָכא ַוָיֹבאו ָמָרָתה. ְּוִאיּנון ָמאֵרי ִמׁשְ ּ ,
ִּאְתַהָדר לֹון אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַדֲחִקין ַסִגיִאין, ּ ַעִניוָתא, ָמָרה ּבְ הו, ּּבַ ְּדִיְתַקָיים ּבְ  ֶאת ּ ַוְיָמַררו)שם א(, ּּ

ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָיא: ַּחֵייֶהם ּבַ ֹחֶמר. ּזֹו קוׁשְ ָּדא ִלּבון ֲהָלָכה: ּוִבְלֵבִנים. ָּדא ַקל ָוחֹוֶמר: ּבְ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה . ּ
ֶדה ׂשָ ַרְייָתא: ּּבַ ָפֶרך. ָּדא ּבָ ר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ל ֲעבֹוָדָתם ֲאׁשֶ ְֵאת ּכָ ָּדא ֵתיק: ּ   .ּו''ּ

ַּתָמ, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ךּ ְן ִאְתַקָיים ּבָ הו, ּ ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ּוְבַהאי ֵעץ ַהַדַעת טֹוב . ּּ ּ
ְּדִאיהו ִאיסור ְוֵהיֶתר, ָוָרע ּ ּ ְוְבִאיּנון ָרִזין ְדִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדך. ּ ּ ּ ּ ּ ַּוִיְמְתקו ַהַמִים, ּ ּּ ָרא. ּ ׂשְ ֶמַלח ְדַמְמְתָקת ּבִ ּּכַ ּּ ,

ַרְזָייא ְדִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדךָּהִכי ִיְתַמְת ְקון ּבְ ּ ּ ּ ָיין וַמְחלֹוקֹות, ּ ל ִאיּנון קוׁשְ ּּכָ ּ ְּדַמִיין ְמִריָרן ְדאֹוַרְייָתא ִדְבַעל , ּ ּ ּ
ְְוִיסוִרין ִדיָלך, ִּאְתֲהָדרו ְמִתיָקן ֵמי אֹוַרְייָתא, ֶּפה ּ ָרִזין ִאֵלין ְדִאְתַגְלָיין ַעל ְיָדך, ּ ְּבְ ּ ּּ ,  ְמִתיִקןְֵיהֹון ָלך, ּ

ל ַדֲחִקין ִדיָלך ְִויַהְדרון ָלך ּכָ ְּ ּ ֶחְלִמין ְדַעְבִרין, ּ ִהיפוך ַאְתָוון ֶמַל, ם''ַוֲחֹל. ּּכְ ְּבְ ָרא. ח''ּ ׂשְ ְּדַמְמְתַקת ַית ּבִ ּ .
ּאוף ִיּסוִרין ְמַמְתִקים ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

ִעים ִמְתַהְדָרן ִיסוִרין ֶמַלח ְסדֹוִמית הו , ּיִהי ְמַסֵמא ֶאת ָהֵעיַנִיםְּדִא, ְּוָלְרׁשָ ְּלַקְייָמא ּבְ  ְוֵעיֵני )איוב יא(ּ
ִעים ִתְכֶליָנה יַעָייא)ב''ג ע''דף קנ(ְּוִאיּנון . ְּרׁשָ ּ ֵעֶרב ַרב ַרׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ּ הו ּבְ ְּדִיְתַקָיים ּבְ ּ  )דניאל יב(, ּּ

יע ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ִעיםּּ נו. ּו ְרׁשָ ָנה: ִּיְתַלּבְ ְּוִיָצְרפו. ִּאיּנון ָמאֵרי ִמׁשְ ִּאיּנון ַזְרָעא : ּ
ַאר ַעָמא א ִדׁשְ ַּקִדיׁשָ ֶסף)זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ּ וְצַרְפִתים ּכִ ּ ּ ִעים. ּ יעו ְרׁשָ , ְּוִהְרׁשִ

  .ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב

יִל)דניאל יב( ּכִ ָלה, ּים ָיִבינו ְוַהַמׂשְ הֹון , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ ְּדִאְתַמר ּבְ יִלים ַיְזִהירו )דניאל יב(ּ ּכִ ּ ְוַהַמׂשְ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ֹזַהר ָדא. ּכְ ַתְדִלין ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ֵתיַבת ֹנַח, ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ,

ַנ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ַבע ִמַמְלכוָתא, ִים ֵמִעירּ ְּוׁשֶ ָפָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ּ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים . ּ ּ
ִליכוהו)שמות א( ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּּ ה ִדיָלך, ּ ְְוֹכָלא ַעל ִסיּבָ ּ ּ.  

ּוַמאן ָגִרים ָדא ַההוא ִזְמָנא. ּּ ּעֹוֵרב ְדַאְנְת ְתֵהא ּבְ ּּ יֹוָנה, ּ ָמך. ּּכַ ׁשְ ִליַח ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ּבִ ְְדׁשָ ּ עֹוֵרב , ּ ּכָ
ַקְדִמיָתא ְתַלח ּבְ ְּדִאׁשְ ִליחוָתא, ּ ׁשְ ָקִצים, ְּוָלא ִאְתַהָדר ּבִ ׁשְ ְתַדל ּבַ ְּדִאׁשְ ּ ּּ הֹון, ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ֶקץ, ּ . ַּעֵמי ָהָאֶרץ ׁשֶ

ִגין  ִתיוְבָתא, ָּממֹוָנא ִדְלהֹוןּבְ ִליחוֵתיה ְלָאַהְדָרא ְלַצִדיַקָייא ּבְ ׁשְ ָתַדל ּבִ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ִאילו ָלא ָעִביד . ּ ּּכְ ּ
ִליחוָתא ְדָמאֵריה ּׁשְ ּ ּ.  

ּוָבך ִיְתַקֵיים ָרָזא ְדיֹוָנה ּּ ִעְמִקין ִדְתהֹוֵמי ַיָמא, ְ ְּדָעאל ּבְ ּ ֲעִמיק, ּ ָּהִכי ֵתיעול ַאְנְת ּבַ ּו ִדְתהֹוֵמי ּּ ּ
ְלַבב ַיִמים)יונה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, אֹוַרְייָתא ִליֵכִני ְמצוָלה ּבִ ּ ַוַתׁשְ ּ . ְּוִיהֹון ָחְכָמה ֶחֶסד ֶנַצח ִלְיִמין. ּּ

ִּדְבִגיַנְייהו ָאַמר ָדִוד ּ ה ָח)תהלים קיח(, ּּ ה ָחִיל ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ ּוְתַלת . ִיל ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ
ֲחָדא רון ּכַ ָמאָלא ִיְתַקׁשְ ִּמׂשְ ּ יָנה ְגבוָרה הֹוד, ּ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ַּדְרִגין ְדֶאְמָצִעיָתא' ְוג. ּּ ּּ ֶתר ִתְפֶאֶרת ְיסֹוד, ּ , ּּכֶ
ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ַּדֲאִחיָדן ּבִ ּ.  

ְתַלת ַדְרִגין ְדֶאְמָצִע ר ּבִ ּוְבִגין ְדָחָזא ָלך ָנִביא ִמְתַקׁשָ ּ ּּ ּ ּ ְָפַתח ֲעָלך ַהאי ְקָרא, יָתאְּ  ִהּנֵה )ישעיה נב(, ּ
א ְוָגַבה ְמֹאד יל ַעְבִדי ָירום ְוִנׂשָ ּכִ ַּיׂשְ ּ יִחין. ּּ ְתֵרין ְמׁשִ ּוְבִגין ְדַאְנְת ְתֵהא ָאִחיד ּבִ ּ ּ ְיִמיִנין ' ָּאַמר ָדִוד ַעל ג, ּ

ן ָדִוד יַח ּבֶ ְּדָמׁשִ ָמאִלין' ָלֳקֵביל ג. ְּיִמין ְיָי ְתַלת ִזְמִנין, ּ ן ֶאְפַרִים, ׂשְ יַח ּבֶ ֹהן ָמׁשִ ְטָרא , ְּדָאִחיד ּבְ ָאַמר ִמּסִ
ָמאָלא ְּגבוָרה, ְּדַחד ׂשְ י ֶאְחְיה. ֹּלא ָאמות, ּ ָמאָלא ְדהֹו, ּכִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ְד ִדיָלך''ּ יה ְוִנַתן ַההֹוד , ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּּ

ה ך. ְלֹמׁשֶ ְטָרא ְדִביָנה, ְִאְתְייִהיב ּבָ ֹכָלאּבְ. ִּמּסִ ִּגין ְדֵביה ֲהִוית ַאְנְת ָחֶרב ְוָיֵבׁש ּבְ ּ ּ ן , ּ יַח ּבֶ ִגין ָמׁשִ ּבְ
אֹוַרְייָתך, ֶאְפַרִים ְנִביאוָתך ָעֵליה, ְּבְ ּּבִ ָמה ִמיֵני ִיּסוִרין, ְּ גוָפך ִדְסִביַלת ּכַ ּּבְ ּ ִגין ְדָלא ְימות הוא, ְּ ּּבְ ּ ּוָבִעית . ּ

י . ַּרֲחֵמי ָעֵליה יה ּכִ ִּאְתַמר ּבֵ ְטָרא ְדִביָנה, ֶאְחֶיהּ ּוְבִגין ָדא ָלא ָאמות. ִּמּסִ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּמּסִ י ֶאְחֶיה . ּ ּכִ
ְטָרא ְדִביָנה ִּאיָלָנא ְדַחִיי, ִּמּסִ ֲחִרית, ּ ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ר ָעֵליה ְקִריַאת ׁשְ ְּדִאְתַגּבָ ִקׁשוָרא , ּ יר ֵליה ּבְ ְּוָקׁשִ ּּ

ִּדְתִפיִלין יִמיָנא ְדַאְבָרָה, ּ ֲחִרית, םּּבִ ְּדִאיהו ׁשַ ּ.  

י ָיה ַּוֲאַסֵפר ַמֲעׂשֵ ְטָרא ְדהֹוד, ּ י ָיה. ִּמּסִ ַרּנִ ָמאָלא, ָּחְכָמה וִביָנה, ַּיּסֹור ִיּסְ ִּמיִמיָנא וִמׂשְ ְתַלת , ּ ּבִ
ָמאִלין, ְיִמיִנין ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוַלָמְות ֹלא ְנָתָנִני. ּוְתַלת ׂשְ ּּ ג, ּ ֶת' ּבְ ן , ְּוַצִדיק, רְּדָכִליל ּכֶ ְּוִאיהו ּבֶ

ּוִמַיד ָיקום ו. ּה''ָי ָי' ְלה' ּּ ָמאָלא, ּה''ּבְ יִמיָנא וׂשְ ַרֲחֵמי ְוַתֲחנוֵני, ּּבִ ַכָמה ִפיוִסים ָלה ְוִלְבָנָהא, ּּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת)עמוס ט(, ּהוא ִדְכִתיב יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת סוּכַ ּ ּבַ ּ ּוְבִגין ָד. ּ  )ירמיה לא(, א ָאַמר ָנִביאּ

ְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם ּּבִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

יק ֵליה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּוָבִריך ֵליה, ְּוָנׁשִ ן, ְּ ִליָחא ְדָמאָרך ַאְנְת ְלַגּבָ ְּוָאַמר ַוַדאי ׁשְ ְ ּ ָּפְתחו ָתָנִאין . ּ ּּ
ל ָדאַּאְנְת , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַּוֲאמֹוָרִאין ְוָאְמרו ְּוַעל ְיָדך ִהיא ִאְתַגְלָייא, ֲּהִוית ְיַדע ּכָ ֲעָנָוה , ְ ֲאָבל ּבַ

ְִדיָלך ך , ּ ְְדִאְתַמר ּבָ ּ ה ָעָנו ְמֹאד)במדבר יב(ּ ִייׁש ְלַאְחְזָקא ִטיבו ,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ִאֵלין ַאְתִרין ְדַאְנְת ִמְתּבַ ּּבְ ּּ ּ ּ
ך ִריך הוא ָלן, ְְלַגּבָ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּמּנִ אּו, ְּ ְּלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִאֵלין ַאְתִרין, ּּ יָדך וְבפוָמך ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּבִ ְ ְּ כ רעיא ''ע(. ּ

  )'א פקודא בתר דא וכו''ח ע''ע( )מהימנא

ן)'במדבר ט( ּכָ ׁשְ י ִחָייא ָפַתח. ּ וְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ִּרּבִ ּ ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים )תהלים קיב(, ּ ּ
רום ְבָכבֹודִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַע ִּפַזר ָלֶאְביֹוִנים. ּד ַקְרנֹו ּתָ ַּמאי ִפַזר, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ָעְלָמא. ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד)משלי יא( ָּיכֹול ִפזור ּבְ ּ ַמע ָלן ִפַזר ָנַתן , ּ ָּקא ַמׁשְ ּ
ֵני, ָלֶאְביֹוִנים יָון ְדָיִהיב ְלִמְסּכְ ַּהאי ִפזוָרא ָיאות, ּּכֵ ּ ּ ֹכָלא. ַמאי ְונֹוָסף עֹוד. ּ ְונֹוָסף . ּּבְ

עוְתָרא ַחֵיי. ּעֹוד ּבְ   .ְּונֹוָסף עֹוד ּבְ

  א''ד ע'' קנדף
ֵעי ֵליה ֶּאָלא ַההוא ֲאָתר . ַמאי ְונֹוַסף, ֵּיׁש ְמַפֵזר ְויֹוֵסף עֹוד, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּ

יה ִמיָתה ֵרי ּבֵ ְּדׁשָ ִרים ֵליה ְדִיתֹוַסף ֵמַחִי, ּ ּהוא ּגָ ּ ּים ִדְלֵעיָלא ְלאֹוְסָפא ֵליהּ י . ּּ ָאַמר ִרּבִ
י ִחָייא ְּיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ֵני, ְקָרא ַאְסִהיד, ּ ְּדָכל ַמאן ְדָיִהיב ְלִמְסּכְ ִּאְתַער ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ ,

ַכח ַחִיים ְוֵחדו ְלֵעיָלא, ְּלאֹוְסָפא ְלַהִהיא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ ְדָגִרים ּוַבר ָנׁש. ּּ
ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה, ָּדא ׁשַ ּּבְ ַּההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָקִאים ָעֵליה, ְּ ּ ְּוַההוא ִאיָלָנא , ּּ

ין ֲעלֹוי ך ְונֹוַסף עֹוד. ְּדמֹוָתא ַאּגִ ְוְבִגין ּכַ ) א''ד ע''דף קנ( ִצְדָקתֹו )תהלים קיב( )כמה דאת אמר(. ּ

ּעֹוֶמֶדת ָעֵליה ְדַבר ָנׁש. ַמאי עֹוֶמֶדת ָלַעד. עֹוֶמֶדת ָלַעד ָנא ֵליה ִקיוָמא ְוַחִיים, ּ ְּלַזּמְ ּ ּ ,
ָמה ְדִאיהו ָיִהיב ֵליה ַחִיים ּּכְ ּ ּ י ַחִיין, ּ ֵרי . ָּהִכי ָנֵמי ַיֲהִבין ֵליה, ְּוַאְתַער ְלַגּבֵ ְּוִאיּנון ּתְ

יָזָבא ֵליה)יהבין ליה(ִאיָלִנין  ּ ַקְייִמין ָעֵליה ְלׁשֵ ּוְלאֹוְסָפא ֵליה, ּ   .ּ ַחִייןּ
רום ְבָכבֹוד א ֲחֵזי ָעְלָמא ְדַאָמָרן, ַּקְרנֹו ּתָ רום)א''כ ע''ק(ַּההוא , ּּתָ . ּוְבָמה. ּ ֶקֶרן ּתָ

ְּבָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ֲחָדא, ּ ָרא לֹון ּכַ ִרים ְלַחּבְ ר ָנׁש ּגָ ְרָכאן ְלֵעיָלא , ְּדַהאי ּבַ ּוְלַאְרָקא ּבִ ּ
  .ְוַתָתא

א ָאַמר י ַאּבָ ָכל ִז, ִרּבִ אּבְ עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ַקם ּבְ ָנא ִאּתְ ּכְ ְּמָנא ְדַמׁשְ ֵדין ַההוא , ּ ּּכְ
ּיֹוָמא ְדֶחְדָווה ְדֹכָלא, יֹוָמא ּ ַהְנהו ּבֹוִציִנין, ּ א ִאְתַרק ּבְ ח ְרבות ַקִדיׁשָ ּוָמׁשַ ּ ְוַנֲהִרין , ּ
ְלהו ּּכֻ ַּמאן ְדָגִרים ָדא. ּ ִרים ֵליה , ּ ַהאי ָעְלָמאּ ְדִיׁשְ)בההוא עלמא דאתי(ּּגָ ִזיב ּבְ ִּויֵהא ֵליה , ּתְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ַּחִיים ּבְ ְות)משלי יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ יל ִמּמָ ּצִ  )משלי ד(ּוְכִתיב , ּ וְצָדָקה ּתַ
אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום ְּוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ י )במדבר י(. ּ ּתֵ ה ְלך ׁשְ ָ ֲעׂשֵ

ֶסף ְוגֹוֲחצֹוְצרֹות ְמעֹון ָפַתח. ' ּכֶ י ׁשִ ים ֶאְצָלם )יחזקאל א(, ִּרּבִ ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ּּ
ים או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ּוְבִהּנָ ּוְבֶלֶכת ַהַחיֹות. ּּ קוְזִפיָרא ִדְלֵעיָלא , ּ ּּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

יָמא ְדַהאי ְלֵע. ֲהוֹו ָאְזֵלי ְּדִאי ּתֵ ּיָלא ְלֵעיָלאּ א, ָלאו. ּ י . ְלַתּתָ ּמֵ ַגְווָנא ַהאי ִמּקַ ֶּאָלא ּכְ
  .ְּוַהאי ְלָבַתר ַאְנִפין, ַּאְנִפין

ע ִזיִקין ד, ִזיָקא ֵמַאְרּבַ קֹוְלִמיִטין , ִסְטִרין' ּוְבד, ָמדֹוִרין' ּבְ רון ּבְ ִזיָוון ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ
ְּדַאְנִפין ְנִהיִרין ֵעין . ּ ך ּכְ ִגין ּכַ ַמְרֵאה ַהַחיֹות)ר''שנא(ְּבְ ְּדִאיּנון ַאְרַבע ִזְוָיין, ּ ּכְ ְּדָגִלין , ּ

ן ְלהו ד. ם''ָאָד. ר''ׁשֹו. ר''ֶנׁשֶ. ה''ַאְרֵי, ְּפִריׂשָ ְּדָכִליל ּכֻ ְלִטין וְכִליָלן ' ּּ ַּמְלֲאִכין ְדׁשַ ּ
  .ּּכָֹלא

ְרָיא ִמַזְייָנא, ִּדְגָלא ַקְדָמָאה א ָרׁשִ, ל''ִמיָכֵא. ה''ַאְרֵי, ַּמׁשִ ְפִריׁשו ִדְגָלא ְפִריׁשָ ּים ּבִ ּ ּ
א. ִליִמיָנא ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ִּמְזָרח ׁשֵ ַמְטָלנֹוי, ּ ְנִהירו, ָאִזיל ּבְ חֹות ְיֵדיה. ּּבִ ֵרין ְמָמָנן ּתְ , ּּתְ

ׁשוָקא ְדָאִזיל, ְוַחד. )א לאורייתא''נ(ַּחד ְלאוְרָתא . ֵאל''ַצְדִקי, ֵאל''יֹוִפי ְּלֵמיַהך ּבְ ּ ְ  
ד ִאֵל ְרָיין ְמַזְייִנין, ין ַנְטִליןּּכַ ָמה ַמּשִׁ ְטָרא ִדיִמיָנא, ַּנְטִלין ּכַ . ְּוֹכָלא ַחד, ִּמּסִ

ָמאָלא א ָאִזיל , ְלִסְטָרא ׂשְ ְמׁשָ ּוְמַעֵטר ,  ְוָנִהיר)שמשא אזיל, א נטל כד חד לסטר שמשא''ס(ׁשִ ּ
חֹותֹוי. ְּלהו ְדִחילו. ֶאֶלף ְוִרְבָוון ְמָמָנן ּתְ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ֶרֶתתּ ִזיַע ּבְ ֵאיָמָתא ּבְ   . ּבְ

יט ְיֵדיה ְיִמיָנא יה, ַּאְרֵיה אֹוׁשִ ִניׁש ְלָכל ֵחילֹוי ְלַגּבֵ ְבִעין ֶאֶלף , ּּכָ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּתְ
ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא ַאְרֵי, ַאְרְיָווָתא ּ ֶאְמָצִעיָתא, ה''ּ יַנְייהו ּבְ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ֵעי ַהאי ַאְרֵיה ד ּגָ ְרָיין ִמְזַדְעְזִעין, ָען ְרִקיִעיןִמְזַדְעְז, ּכַ ְּוָכל ַחָיִלין וַמׁשִ ִּמְדִחילו , ּ ּ
ִּדיֵליה ְּנַהר ִדי נור ִמְתַלֲהָטא, ֵּמַההוא ָקָלא. ּ ין , ּ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַדְרּגִ ְּוָנִחית ּבְ

א ם ְלַתּתָ ם ִמְזַדְעְזָען, ְּדֵגיִהּנָ ְלהו ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּּ אּו, ּ ְּוַעל ָדא , ְמַלֲהָטן ֶאּשָׁ
ִתיב ָאג ִמי ֹלא ִייָרא)עמוס ג(, ּכְ   . ַאְרֵיה ׁשָ

ְנָיינות ֵעי ּתִ ְבִעין ֶאֶלף ַאְרְיָווָתא, ּּגָ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ָעאן, ּתְ ְלהו ּגָ ּּכֻ יט ְיֵדיה . ּ ּאֹוׁשִ
ָמאָלא א ַדֲחִלין, ׂשְ ל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְלַתּתָ ּּכָ ְפָיין ּתְ, ּ ְּוַההוא . ּחֹות ַההוא ְיָדאְוִאְתּכַ

יט ָעַלְייהו ְּיָדא ָפׁשִ חֹוֵתיה, ּ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ עֹוֶרף )בראשית מט(, ּכְ ָ ָיְדך ּבְ

  .ָאֹוְיֶביך
ְדִפין ְלָכל ַחד ְוַחד ע ּגַ א ִחָווָרא, ַּאְרּבַ ְלהו ְמַלֲהִטין. ֵּמֶאּשָׁ ּּכֻ ל ַאִפין ְדִחזור ְוׁשוָשן. ּ ּּכָ ּ ּּ ּ 

ִקיָען א ּשְׁ א ְדַההוא ֶאּשָׁ ִחַווְרּתָ ּּבְ ּ.  
ע ִסְטִרין ע ַאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד ְלַאְרּבַ א, ַּאְרּבַ ְמׁשָ ִחָווָרא ְדׁשִ ְלהו ְנִהיִרין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ַחד . ּ

ֵחדו, ִלְסַטר ִמְזָרח ִניׁש ְנהֹוֵריה)א דא כניש''ס(, ְוַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב. ָּנִהיר ּבְ ּ ְדִאְתּכְ ד ְוַח. ּ
ָלא ְנִהירו, ִלְסַטר ָצפֹון ָּחׁשוך ּבְ א, ְּ ְמׁשָ י ׁשִ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ִצָלא ְדׁשִ ְִצָלא ָחׁשוך. ּּכְ ּ א , ּ ְמׁשָ ׁשִ

א ְוִצָלא. ָנִהיר ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ ָמאָלא, ּּבְ ֲחָדא, ְּיִמיָנא וׂשְ  )א חושבן''ס(ַחשֹוָכן . ְוַאְזָלא ּכַ
יה ְּדַאְזִלין ִעּמֵ ל ִאיּנון ְדַנ, ּ ּּכָ   .ְטִלין ַזְייָנאּ

ין ְתַלת ֵריׁשִ ָמאָלא ּבִ ְּוֻכְלהו ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ א ֲחָדא ִדיֵליה. ּ ֵּריׁשָ ע , ּ ְבִעין ְוַאְרּבַ ׁשִ
ית ְמָאה, ֶאֶלף א ַחד. ְוׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ֵריׁשָ יִמיָנא. ּ ְּדִאיהו ָאִרים ָעַלְייהו, ָנְפֵקי ֵחיָלא ּבִ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

ל ִאיּנון ְמָמָנן ִד ר ּכָ ּּבַ אּ ּתָ חֹות ִאֵלין, ְלּתַ ְלטֹוִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין. ּּתְ ּׁשִ ִאין , ּ ּתָ ין ּתַ ַּדְרּגִ
ָנא, ִּעם ִעָלִאין ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ.  

  ב''ד ע'' קנדף
ְנָייָנא א ּתִ א ַקְדָמָאה, ֵריׁשָ ֵריׁשָ ע ֶאֶלף, ְּדָאִזיל ּבְ ין ְוַאְרּבַ ן ִדיֵליה ַחְמׁשִ ּבָ ּחוׁשְ ּ ּ ,

ע ְמ ל . ָאהְוַאְרּבַ ר ּכָ ִּאֵלין ְמָמָנן ִדְתחֹות ְלד) ב''ד ע''דף קנ(ּבַ ָנא, ִסְטִרין' ּ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ .
ִליָתָאה א ּתְ ְתַרְייהו, ֵריׁשָ ְּדָאִזיל ּבַ ְבָעה ֶאֶלף, ּ ין ְוׁשִ ע ְמָאה, ַחְמׁשִ ַגְווָנא . ְוַאְרּבַ ּכְ

ָמאָלא, ְּדָנִטיל ְיִמיָנא ְייהוָהִכ, ָהִכי ָנֵמי ָנִטיל ׂשְ ּמַ ְתַרְייהו, ּי ָנֵמי ִמּקַ   .ָּהִכי ָנֵמי ִמּבַ
יָון ְדָנִטיל ַהאי ַקְדָמָאה ן, ּּכֵ ּכָ ׁשְ יָרָתא. ְּוהוַרד ַהּמִ ְּוֻכְלהו ֵליָווֵאי ַאְמֵרי ׁשִ ָמאֵרי , ּ

ְטֵריה ְלהו ִמּסִ ָחן ּכֻ ּבְ ְּדתוׁשְ ּ ּ ֵדין . ּּ ִת)יחזקאל א(ּכְ ים ּכְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּ ּכִ   .יבּ
ְנָייָנא ְרָייא ִמַזְייָנא. ִּדְגָלא ּתִ יה. ם''ָּדרֹו, ל''ּאוִריֵא, ר''ֶנׁשֶ, ַּמׁשִ ֵרי ְמָמָנן ִעּמֵ , ּּתְ

יֵא ְמׁשִ ר ָסִליק. ל''ּל ַחְסִדיֵא''ׁשַ יה, ַהאי ֶנׁשֶ ּמֵ ְּוָכל ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ִמּקַ ְרָיין . ּּ ָמה ַמׁשִ ּכַ
ָכל ִסְטִרין ל ַח. ַּסְלִקין ּבְ אּכָ ְמׁשָ ּתוְקָפא ְדׁשִ ּד ְוַחד ּבְ ּ.  

ּרוָחא ְדרוָחא ְפִניָמָאה ָנִפיק ּ ּ ר, ּ ְּוַההוא רוָחא ָמֵטי ְלַהאי ֶנׁשֶ ְוָסִליק ֶאְברֹוי , ּ
ָייא ְלגוָפא ּוְמַכּסְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָנָפיו ְלֵתיָמן)איוב לט(, ּכְ יָנְתך ַיֲאֶבר ֵנץ ִיְפרֹוׂש ּכְ . ָ ֲהִמּבִ

ד ַגְווָנא ּכְ ֲהֵדיה יֹוָנהּכְ ר ֵנץ ּבַ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַהאי ֶנׁשֶ ֶנׁשֶ ֵעין ּכְ ּוְגָמא ּכְ ֲהֵדיה ֵנץ, ּ ְוָכל , ּּבַ
ְלהו ְמַצְפְצָפן ְוַחָדאן ָּמאֵרי ְדַגְדִפין ּכֻ ּ ּּ ְטָרא . ּ יה)א חד סמכא''ס(ַחד ִמּסִ א , ּ ָקּמֵ ּתָ ָסִליק ִמּתַ

ין ְוָעאִלין. ְּלֵעיָלא ָמה ִציָפִרין ַנְחּתִ אִטין, ּ ְמַצְפְצָפן ְוַחָדאן,ּּכַ   .ַאְזִלין ְוׁשָ
ד ָנִטיל ְדָפא ְיִמיָנא, ּכַ יט ּגַ ִניׁש ְלָכל ֵחילֹוי, ּאֹוׁשִ ין ֶאֶלף , ּכָ ַלת ְמָאה ְוַחְמׁשִ ּתְ

ְתֵרי ּגוֵפי, ָּמאֵרי ְדַגְדִפין ֲחָדא''ר ְוַאְרֵי''ֶנׁשֶ, ּּבִ ְלהו ַאֲחָרִנין ַסְלִקין , ָאִרים ָקָלא. ה ּכַ ּּכֻ ּּ
ין ְטַרְייהו, ְוַנְחּתִ ין, ְּמַצְפְצָפן ִמּסִ ה ַדְרּגִ ּמָ   .ִּמּכַ

ֲחָדא' ג ין ִאיּנון ּכַ ְרָיין ִאֵלין, ֵּריׁשִ ַמּשִׁ ן. ּּבְ ּבָ ַחד חוׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ין. ּ ן ְדִאֵלין ֵריׁשִ ּבָ ְּוחוׁשְ ּ ּ ,
א ֲחָדא ית ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה, ֵריׁשָ ִעין ְוׁשִ ְנָי. ַאְרּבְ א ּתִ ע ֶאֶלף ֵריׁשָ ין ְוֵתׁשַ ָנא ַחְמׁשִ
ִליָתָאה. ּוְתַלת ְמָאה א ּתְ ִעין ַוֲחֵמׁש ַאְלִפין, ֵריׁשָ ין, ַאְרּבְ ית ְמָאה ְוַחְמׁשִ   .ְוׁשִ

ֵרי ִסְטִרין רֹוֵזי, ֵּמִאֵלין ּתְ ֵרין ּכָ ְרָיין, ָנִפיק ּתְ ְלהו ַמּשִׁ י ּכֻ ּמֵ ְּדָאְזֵלי ִמּקַ ֵרי . ּּ ד ִאֵלין ּתְ ּּכַ
ְרָיין, ל ֵחיִליןּכָ, ַמְכִריֵזי י, ֵחיָוון ְזִעיִרין ִעם ַרְבְרָבן, ְוָכל ַמׁשִ ׁשֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ַמאן ָחֵמי . ּ

ְּנִטיָלא ְדֻכְלהו ְרִקיִעין ְרָיין, ּּ ַמׁשִ ַמטוָלא ּבְ ּּכוְלהו ַנְטִלין ּבְ ּ ָנא, ּּ ּכְ יה ְדַההוא ַמׁשְ ְּלַקּמֵ ּ ּ.  
ְייהו ֲעָתא ְדַחד ִמּנַ ׁשַ ּּבְ ַּההוא ְד, ּ ְטָרא ְדַאְרֵיהּ יט ָקָלא, ָּאֵתי ִמּסִ ִגין ְדָלא , ָּפׁשִ ּּבְ
ל ִאיּנון ַקִלין ִּיְזַדְעְזעון ּכָ ּ ְרָיין. ּ ל ִאיּנון ַמׁשִ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ֲעָתא ְדַאֲחָרא ָקֵרי. ּּכְ ׁשַ , ּּבְ
יט ר ָקָלא ְוָלא ָפׁשִ ּבָ ר, ַּמּתְ ְרָיין ְדַהאי ֶנׁשֶ ל ִאיּנון ַמׁשִ ְל, ּּכָ ׁשו ְלַנְטָלא ּּכֻ ּנְ ּהו ִמְתּכַ ּ

ָמַטְלַנְייהו ֶסף, ָּלֳקֵביל ִאיּנון. ּּבְ י ֲחצֹוְצרֹות ּכֶ ּתֵ א, ׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכָֹלא ְלַתּתָ ּּכְ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ִתיב ד ִאֵלין ַנְטִלין ַמה ּכְ ים ֶאְצָלם)יחזקאל א(, ּּכַ ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ִּאיּנון , ּּ
ְייהוְּדִמְת שו ְלַגּבַ ּנְ ּּכָ ל, ּ ּכַ א ִאְסּתְ ַגְווָנא ְדֵריׁשָ ְלהו, ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי ּכֻ ּ.  

ִליָתָאה ְבִריֵאל. ׁשֹור. ִּדְגָלא ּתְ יה. ָצפֹון. ּגַ ֵרין ְמָמָנן ִעּמֵ . ל''ל ִחְזִקיֵא''ַקְפִציֵא, ּּתְ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֵרין . ַּהאי ׁשֹור ִמּסִ ין ּתְ לוָתא. ֵעינֹויַּקְרנֹוי ַסְלִקין ּבֵ ּכְ ִאְסּתַ , ָּרִגיז ּבְ

א ְדנור ָדִליק ֶאּשָׁ ַּעְייִנין ְמַלֲהָטן ּכְ ּ ַרְגלֹוי ְוָלא ָחִייס. ּ   .ָנַגח ְוַרְפָסא ּבְ
ֵעי ַהאי ׁשֹור ד ּגָ א, ּכַ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ָּנְפִקין ִמנוְקּבָ ִריִקין , ּ ָמה ֲחִביֵלי ׁשְ , )א טריקין''ס(ּכַ

ָעאן ְוׁשָ ְלהו ּגָ ּּכֻ ְלָייא ָקֵמיה, ְוֵחיָמָתא, ָּטאן ָקֵמיהּ ְּוַאְחְמָתא ְדָכל חֹוִבין ּתַ ל , ּ ְּדָהא ּכָ
ִסְפָרא ְסִליִקין וְכִתיִבין, חֹוֵבי ָעְלָמא ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

יה א ַנְגִדין ַקּמֵ ְבָעה ַנֲהֵרי ְדֶאּשָׁ ּׁשִ ּ י ַההוא ְנַהר ִדינור, ּ ד ָצֵחי ָאִזיל ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ִאיב , ּ ְוׁשָ
ְגִמיָעא ֲחָדאֵלי ַקְדֵמיָתא. ּה ּבִ ְדּבְ ִדיב, ְּוַההוא ָנָהר ִאְתְמֵלי ּכִ ל ִאיּנון ַחָייִלין. ְוָלא ּכָ ּּכָ ּ ,

א א ַאְכָלא ֶאּשָׁ ֲאִבין ֶאּשָׁ ְטָרא ְדַאְרֵיה. ׁשָ ְּוִאְלָמֵלא ְדִמּסִ , ָּנִפיק ַחד ַנֲהָרא ְדַמָייא, ּ
ֲחָלַתְייהו ין ּגַ ִּדְמַכּבִ לָלא ָיִכיל ָעְל, ּ   .ָמא ְלִמְסּבַ

ַכח ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ א ּתַ ְמׁשָ ַכח ְנִהירו, ֲּחׁשֹוָכא ְדׁשִ ּתְ ְרִדיֵני ִנמוִסין ָאְזִלין . ָּלא ִאׁשְ ָמה ּגַ ּּכַ ּ
ִסְטָרא ָדא ָחׁשֹוָכא ְוַההוא ָנָהר ְדָדִליק ּבְ ָטאן ּבְ ְּוׁשָ ּ ְנוָרא אוָכָמא ֲחׁשוך, ּ ּ ּ יָמא. ּ , ְוִאי ּתֵ

א ִחָו ְּדָלא ִאית ֶאּשָׁ א אוָכָמא, וָראּ א סוָמָקא, ֶּאּשָׁ ָווֵני, ֶּאּשָׁ א ִדְתֵרי ּגְ יָמא. ֶּאּשָׁ , ָלא ּתֵ
ְּדָהא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ַכח, ּ ּתְ ל ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ָהִכי ִאׁשְ ְּוִעם ּכָ ּ ן ָנִגיד ְלִאֵלין , ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ֵאי ּתָ   .ּתַ

  א''ה ע'' קנדף
ּתְ ָמה ִאׁשְ ֵניָנן אֹוַרְייָתא ּבְ א ִחָווָרא. ָכַחתּתָ א , ֶּאּשָׁ י ֶאּשָׁ ּבֵ א אוָכָמא ַעל ּגַ ְּוֶאּשָׁ

ָכַחת אֹוַרְייָתא. ִּחָווָרא ּתְ י ִאׁשְ ְתֵרי ִאּשֵׁ א ֲחֵזי. ּבִ א ֲחָדא הוא, ּתָ ְּוַהאי ִאְתְפִלג , ֶּאּשָׁ
ָעה ע, ִּאיהו) א''ה ע''דף קנ(ַּמָיא ֲחָדא . ְלַאְרּבָ , ּא ֲחָדא ִאיהוּרוָח. ְּוַהאי ִאְתְפִליג ְלַאְרּבַ

ע   .ְּוַהאי ִאְתְפִליג ְלַאְרּבַ
ָכחו  ּתְ ין ִאׁשְ ַלת ֵריׁשִ ְרָיין ִאֵלין)א אתחברו''ס(ּּתְ ַמׁשְ ן ִדְלהֹון. ּ ּבְ ּבָ ּחוׁשְ ין , ּ ּתִ א ֲחָדא ׁשִ ֵריׁשָ
ַבע ְמָאה ּוְתֵרי ֶאֶלף וׁשְ א ב. ּ ִעין ְוַחד ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה', ֵריׁשָ ִל. ַאְרּבְ א ּתְ , יָתָאהֵריׁשָ

ע ְמָאה ין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ַלת ְוַחְמׁשִ ִסְטַרְייהו. ּתְ ן ּבְ ין ַאֲחָרִנין ְדִאְתָפְרׁשָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ר ּכָ ּּבַ ּ ּ ּּ ,
ָנא ּבָ ין. ְּוֵלית לֹון חוׁשְ ין ַעל ַדְרּגִ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ א. ּ ְרִדיֵני ִנמוִסין ְדִאיּנון ְלַתּתָ ָמה ּגַ ר ּכַ ּּבַ ּ ּ ּ ,

אֲחִציִפין  ַכְלּבָ ָרא, ּכְ ַחּמָ ִכין ּכְ ְייהו, ַנׁשְ ּבַ ַכח ּגַ ּתְ ַּווי ַמאן ְדִאׁשְ ִסְטָרא , ּ ְּוִדיָנא ִדְלהֹון ּבְ
  .ְרִביָעָאה

ֲהֵדיה ַאְסָווָתא. ַמֲעָרב. ל''ם ְרָפֵא''ָאָד, ִּדְגָלא ְרִביָעָאה ִליל . ּּבַ ִסְטָרא ְדָאָדם ִאְתּכְ ּּבְ
ֵסי ִּדיָנא ִעָלָאה ָעֵליה ַאּתְ ַקְרנֹוי ְדׁשֹור)א חד''ס(ַהאי . ּּ ֵעי ְלַאֲעָלא לֹון , ּ ָאִחיד ּבְ ד ִמּבָ ּכַ
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א ה . ְּדָלא יֹוִקיד ָעְלָמא, ְוָכִפית לֹון. ִלְתהֹוָמא ַרּבָ ְרָיא קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ַתר ָדא ׁשַ ּּבָ ּ ּ
אי)א הכא''ס(. ִּדיָנא ֲחׁשַ ָלל, ּ ִמָלה ּבַ ַמע ִמָלה ְדַהָבָרה ּכְ ּתְ ָּלא ִמׁשְ ּ.  
ְרָיא, ִּסְטָרא ָדאּבְ ְרָיא ַמאן ְדׁשַ ִניׁש ְלַאְנָהָרא , ָּסִליק ַמאן ְדָסִליק, ּׁשַ א ִאְתּכְ ְמׁשָ ׁשִ

רוָעה. ְלַהאי ֲאָתר ם ּתְ ך וְתַקְעּתֶ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְסַטר ָדרֹום, ְ ָלאו ַהאי ְוָלאו , ֲאָבל ָהָכא. ּּבִ
רוָעה. ַהאי ך ְסָטר ָצפֹון ַלֲאחֹוָראּוְב, ְּלַאְכְפָייא ְסָטר ָצפֹון. ֲּאַמאי ּתְ   .ְִגין ּכָ

א ֲחֵזי י ֲחצֹוְצרֹות, ּתָ ּתֵ ֵרי ְדָקַאְמֵרי, ׁשְ ְטֵרי ּתְ ִגין ְדִאיּנון ִמּסִ ּּבְ ּ ְזָרח וִמָדרֹום, ּ ִּמּמִ ּ .
ְבָרא ִדיִנין ִּאיְנהו ְזִמיִנין ְלּתַ ּוְלַאְכְפָייא לֹון, ּ ֶסף. ּ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ִמּכֶ ך וְב. ּ ּוְבִגין ּכָ יֹום ְּ
ְמַחְתֶכם וְבמֹוֲעֵדיֶכם ְוגֹו ֲחצֹוְצרֹות', ּׂשִ ם ּבַ א, ְסָתם, ּוְתַקְעּתֶ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ . ּּבֵ

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ יָקֵריהֹון, ַּזּכָ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּוָיִהיב לֹון חוָלָקא ִעָלָאה , ְּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְייהוְּוקוְדׁשָ. ַעל ּכָ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ הו ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ ּא ּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ְ

ָרֵאל ְוגֹו)ישעיה מט(, ִדְכִתיב ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ְנסֹוַע ָהָארֹון )'במדבר י(. 'ּ  ַוְיִהי ּבִ
ה ְוגֹו י ֶאְלָעָזר ָאַמר. 'ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ָל, ִרּבִ ּכְ  )א מנוזרא''ס(ְּדִאיִהי ' נ, אָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

י ְתֵרי דוְכּתֵ ְּמַחְזָרא ַלֲאחֹוָרא ָהָכא ּבִ יָמא נ. ֲאַמאי, ּ פוָפה' ְוִאי ּתֵ ' ָהא ְיִדיָעה נ, ּּכְ
א פוָפה נוְקּבָ ּּכְ ְּפׁשוָטה' נ. ּ א, ּ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ֲאָתר ָדא. ּ ַוְיִהי , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבַ
ְנסֹוַע ָהָארֹו ַגְווָנא ָדא. ןּבִ ֲּאַמאי ִאְתַהָדר ְלָבַתר ּכְ ּ.  
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 ] בשנה284יום [סדר הלימוד ליום יח תמוז 
א ֲחֵזי ַמר, ּתָ ֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתך ָלא ִאּתְ ַאׁשְ ָגלוָתא, ָנ ּבְ ִגין ְדִהיא ּבְ ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה . ּ ּ

יב ַּחְבַרָייא ִדְכּתִ תו)עמוס ה(, ּ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ָרֵאל ְוגֹוּ ִתיב . 'ַלת ִיׂשְ ֶּאָלא ַמה ּכְ
ת ָיִמים ָלתור ָלֶהם ְמנוָחה, ְּלֵעיָלא ֹלׁשֶ ִרית ְיָי נֹוֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶדֶרך ׁשְ ַּוֲארֹון ּבְ ּ יָון . ְּ ּכֵ

י ֲארֹוָנא ְיִת, )א עמיה''נ(ּן ָנִטיל ָעֵליה ''ּנו, ְּדֲהָוה ָנִטיל ֲארֹוָנא ּבֵ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ   .יבְוָהא ׁשְ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלַגּבַ א ּבְ ֲּחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ב , ְּ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ

ר ְּדִאיּנון ָסָטאן ֵמֹאַרח ֵמיׁשָ ְבָקא לֹון, ּ ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְבָכל ִזְמָנא , ְּ
ַּאְהָדר ַאְנפֹוי ָלֳקְבַלְייהו ָעְלָמאְּדִאי ָלאו ָה, ּּ ִּכי ָלא ְיקומון ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ָלָתא יֹוִמין, ּתָ ְייהו ֹאֵרַח ּתְ יה, ֲּארֹוָנא ֲהָוה ָנַטל ַקּמַ ּנ ָלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ ,
יה ָרֵאל. ְּוָנִטיל ִעּמֵ ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדְלהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ י ֲארֹוָנא, ּ ַחר ִמְלַגּבֵ ַּאְהָדר ַאְנפֹוי ְוִאְסּתְ ּ ּ ,

ַהא אּכְ ּי ַאָייָלא ְדָעַזְלּתָ ד ִאיהו ָאִזיל, ּ ַּאְהָדר ַאפֹוי ַלֲאָתר ְדָנִפיק, ּּכַ ְנסֹוַע . ּּ ְּוַעל ָדא ּבִ
ָרֵאל''ּנו, ָהָארֹון ּן ַאְסַחר ַאְנִפין ָלֳקְבַלְייהו ְדִיׂשְ ּ י ֲארֹוָנא, ּ   .ְּוַכְתֵפי ּגוָפא ְלַגּבֵ

ד ֲארֹוָנא ֲהָוה ָנִטיל ה ָאַמ, ְּוַעל ָדא ּכַ ּבֹוק לֹון, ּר קוָמה ְיָיֹמׁשֶ ׁשְ ַּאְהָדר , ָלא ּתִ
ן ְַאְנָפך ְלַגּבָ ֵדין נו, ּ ַמאן ִדְמַהָדר ַאְנֵפיה ְלַמאן ''ּּכְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ְייהו ּכְ ּן ִאְתַהָדר ְלַגּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

אֵרי ֲארֹוָנא , ְּדָרִחים ֵרי)וישראל(ְוַכד ֲהָוה ׁשָ ֵדין ַאְהָדר נון ַאְנפֹוי ִמ,  ְלִמׁשְ ּּכְ ּ ָרֵאלּ , ִיׂשְ
י ֲארֹוָנא ּוְבֹכָלא ִאְתַהָדר, ְּוִאְתַהָדר ְלַגּבֵ ּּ.  
ְמעֹון י ׁשִ וַדאי ָהִכי הוא, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ֲּאָבל ָהָכא ָלא ַאְהָדר ַאְנפֹוי , ּ ּ

ָרֵאל ְווָנא ְדַאֲחָרא ִעָלָאה , ִמִיׂשְ ֵעי נון ְלִאְתַהְפָכא ִמּגַ ְּדִאי ָהִכי ּבָ ּ ּ ַהאי , )אא דלעיל''ס(ּּ
י ֲארֹוָנא ר ְלַגּבֵ אֹוַרח ֵמיׁשָ   .ְּמנוָזר ַלֲאחֹוָרא ְוַהאי ּבְ

  ב''ה ע'' קנדף
ְייהו ֶּאָלא וַדאי ָלא ַאְהָדר ַאְנפֹוי ִמּנַ ּ ּּ ֵרי, ּ אִרי ֲארֹוָנא ְלִמׁשְ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ּוָמה ֲעִביד ּבְ ּ .

ה ׁשוָבה ְיָי אֵרי ֲארֹוָנא, ָּאַמר ֹמׁשֶ ֵדין ׁשָ ִכיְנ, ּכְ ִסְטָרא ַאֲחָראּוׁשְ א ָקִאים ּבְ ְּוַאְנִפין , ּתָ
ָרֵאל ָּלֳקְבַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוָלֳקְבֵליה ַדֲארֹוָנא, ּ ִליל )ובגין כך(. ּ ּ וְכֵדין ּכָֹלא ּכָ דף (, ּ ְלַכְווָנא)לגווה(ּ

ָרֵאל, ַלֲארֹוָנא) ב''ה ע''קנ ְרמו ְלָבַתר. ּוְלִיׂשְ ָרֵאל ּגָ ֶּאָלא ְדִיׂשְ ּ יב ַוְי, ּ ִהי ָהָעם ִּדְכּתִ
ִמְתאֹוְנִנים   .ּכְ

י ֶאְלָעָזר ְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא, ָאַמר ִרּבִ ֲּאָנא ְדַאָמָרן ִמּסִ ַהאי , ּ ְּדָאַמר ְדֵבין ּבְ ּ
יָסא יָסא, ּגִ ַהאי ּגִ ִפיר ָקָאַמר, ָּאַמר ֵליה. ִּאְתַהָדר, ּוֵבין ּבְ ֲּאָבל ָדא ַדֲאֵמיָנא, ּׁשַ ָהִכי , ּ

ִסְפָרא ְד ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבאּּתִ ּ.  
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ד הוא)א''במדבר י(ְוָהָמן  ְזַרע ּגָ י יֹוֵסי. ּ ּכִ ַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ , ְּלַקְייָמא ַזְרָעא ְוֵחיִלין ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  דוד ְיגוֶדּנו)בראשית מט(ּכְ ד ּגְ ּ ּגָ ּ ַאְר. ּ ַּמה ַזְרָעא ְדָגד ַנְטֵלי חוָלֵקיהֹון ּבְ ָעא ּ

ָרֵאל, ַאֲחָרא ְרָיא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ך ָמן ׁשַ ּּכַ ּ א, ְ   .ְּלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ
ד הוא ְזַרע ּגָ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ַזְרָעא ְדָגד ִחָווָרא. ּ ּּכְ ד ָנִחית ַלֲאִויָרא, ּ , ְּוִאְקֵפי ּכַ

גוָפא)א ואתבלע''ס( )א ואתגשים''ס(ְוִאְתֵנְגִריס  ְּוָהא אוְקמוָה ַח, ּ ּבְ ֵעין . ְּבַרָייאּ ְוֵעינֹו ּכְ
דֹוַלח דֹוְלָחא ְדִאיהו ִחָוור, ַהּבְ ַההוא ּבְ ּּכְ ּ ּ ַגְווָנא ִדיִמיָנא , ּ ּ ִדְלֵעיָלא)א חיוורא דעינא''ס(ּּכְ ּ .

כזרע גד הכי לא אקרון בארעא דמצראי אבל לכך מחרשי זריעא כזרע גד הוא כזרע גדא חוורא ואתקפיה כד נחית (

  )מלעילא לתתא
י ִיְצָחקָאַמר ָנא ,  ִרּבִ ִמָלה ָדא )דאמר(ַמאי ׁשְ ה ּבְ ּ ְדֹמׁשֶ א)חליש(ּּ נוְקּבָ ּ ְלֵעיָלא ּכְ ּ ,

ה ִלי ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ יב ִאם ּכָ ִּדְכּתִ ֵעי ֵליה, ַאּתְ, ּ ה ִמּבָ אֵרי . ַּאּתָ ֶּאָלא ַלֲאָתר ְדמֹוָתא ׁשָ ּ
יה ָקָאַמר א ִאיהו, ּּבֵ ְּוַההוא ֲאָתר ְדנוְקּבָ ּ ּ ִגין. ּ ך ָאַמר ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוגּבְ ְוָדא ִאיָלָנא , ְ ּכַ

יה מֹוָתא. ְּדמֹוָתא ְרָייא ּבֵ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְבִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ׁשַ ּ ְּוַעל ָדא ִאְתַהָדר . ּּ ּ
י ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ְוָאַמר ַאּתְ ה, ְּלַגּבֵ ֵעי ֵליה, ְוָלא ָאַמר ַאּתָ   .ְּוָהִכי ִמּבָ

ְבִעים ִאיׁש ְוגֹו)א''במדבר י(ִּמַיד  ה ֶאְסָפה ִלי ׁשִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ א . 'ּ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָכל ִזְמָנא, ְ ֵעי מֹוָתא ּבְ י ִמן ָהרוַח ְוגֹו, ְֲהֵרי ָלך, ַאּתְ ּבָ א ֲחֵזי. 'ְּוָאַצְלּתִ , ּתָ

ה ְדִאיהו ָימות ְּדָהָכא ָיַדע ֹמׁשֶ ּ ּ ְּדָהא ֶאְלָדד וֵמיָדד ִמָלה ָדא ֲהוֹו , ְרָעאְּוָלא ֵייעול ְלַא, ּ ּ ּ ּּ
יה, ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ֶלֱאיָנׁש, ַּעל ָדא. ַאְמֵרי אֵרי ּבֵ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְלַלְטָייא , ּ
ְרֵמיה ֵלי ַהִהיא ִמָלה. ּּגַ ָמה ַקְייֵמי ָעֵליה ִדְמַקּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ִזְמָנא אֹוֲחָרָנא ְדָבָעא ִמיָת. ּ , הּּבְ

יה ילו ִמּנֵ ָּלא ַקּבִ ָרֵאל ֲהָוה. ּ א ְדִיׂשְ ִגין ְדֹכָלא ְלתֹוַעְלּתָ ּּבְ א ָלאו ִאיהו. ּּ ּתָ ֶּאָלא ִמּגֹו , ַּהּשְׁ
ילו ִמֵניה, ּרוְגָזא ְודֹוֲחָקא ך ַקּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ֲארו ְלָבַתר ֶאְלָדד וֵמיָדד. ְּ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ ,

ְּוָאְמרו ָדא ה ִיְת, ּ ִניׁשְּדֹמׁשֶ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּכְ ַע ֵייעול לֹון ְלִיׂשְ   .ִּויהֹוׁשֻ
ה י ֹמׁשֶ ַע ְלַגּבֵ ך ָאָתא ְיהֹוׁשֻ ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ֵני ָעֵליה ְדֹמׁשֶ ְּוּקַ יָקָרא . ּ ח ּבִ ּגַ ה ָלא ַאׁשְ ּוֹמׁשֶ

ִּדיֵליה ָלֵאם, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ה ּכְ ָלֵאם. ֲאֹדִני ֹמׁשֶ הֹון ִא. ַמאי ּכְ ּיּנון ִמִליןָמַנע ִמּנְ ָמה , ּ ּכְ
ֵלא ָהָעם ֵמָהִביא)שמות לו(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָמִים)בראשית ח(. ּ ַוִיּכָ ם ִמן ַהּשָׁ ׁשֶ ֵלא ַהּגֶ . ּ ַוִיּכָ

ׁש ָעא. ְּמִניעוָתא ַמּמָ ה ָלא ּבָ ה. ּוֹמׁשֶ ּפוק ָחֵמי ַעְנָווָתנוֵתיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ִתיב ַהְמַקּנֵא , ּ ַמה ּכְ
ה ִלי ְוגֹו ָא. 'ַאּתָ הַזּכָ ּה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ְלהו ְנִביֵאי ִעָלֵאי , ּ ְּדִאיהו ָסִליק ַעל ּכֻ ּּ ּ . )א דעלמא''נ(ּ

י ְיהוָדה ה, ָּאַמר ִרּבִ י ֹמׁשֶ ַאר ְנִביִאין ְלַגּבֵ ל ׁשְ א, ּכָ ְמׁשָ י ׁשִ ִסיֲהָרא ְלַגּבֵ   .ּכְ
א ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד י ַאּבָ אֹוַרְייָתא, ִרּבִ י ַּוֲהוו ִע. ְוָלֵעי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ יה ִרּבִ ּּמֵ

י יֹוֵסי. ִּחְזִקָיה א, ָאַמר ִרּבִ ִקיפו ִלּבָ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ָמה ִאיּנון ּבְ ּּכַ ִמֵלי , ּ ְגֵחי ּבְ ְּדָלא ַמׁשְ ּ
לום ְּדַההוא ָעְלָמא ּכְ ּ א. ּ י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ָרא ְדִלּבָ ׂשְ ְייֵפי ּגוָפא, ּּבִ ָכל ׁשַ ַּדֲאִחיָדא ּבְ ּ ,

ה ִהיא ַעל )קהלת ו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ד לֹוןָקא ָעִבי ֶמׁש ְוַרּבָ ַחת ַהּשָׁ ר ָרִאיִתי ּתַ  ֵיׁש ָרָעה ֲאׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

א: ֵיׁש ָרָעה. ָהָאָדם א ְדִלּבָ יׁשָ ָּדא ִאיִהי ּתוְקָפא ּבִ ּ ִמֵלי ְדַהאי , ּּ ְלָטָאה ּבְ ְּדָבֵעי ְלׁשַ ּּ ּ
ִמֵלי ְדַההוא ָעְלָמא ִמ, ָעְלָמא ח ּבְ ּגַ ְּוָלא ַאׁשְ ּ   .ִדיּ

ְּקָרא ְדַבְתֵריה אֹוַכח. ֲאַמאי ִאיִהי ָרָעה ר , ּ ן לֹו ָהֱאֹלִהים עֹוׁשֶ ר ִיּתֶ יב ִאיׁש ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ
ָיא. 'ּוְנָכִסים ְוגֹו ר ִיְתַאְוה, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ל ֲאׁשֶ יב ְוֵאיֶנּנו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמּכָ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ּ ּ ,

ִליֶטּנו ָהֱאֹלִה ּנוֲּאַמאי ְוֹלא ַיׁשְ לום ֶאָלא, ּים ֶלֱאכֹול ִמּמֶ ְּדָהא ֵאינֹו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ּכְ ּ ּ .
א, ָּרָזא ִאיהו ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ִמִלין ַאֲחָרִנין, ּ ן ִאיּנון ּבְ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ִמֵלי , ּ ּּכְ
ִספוֵרי ָעְלָמא, ְּדאֹוַרְייָתא ן ּבְ ׁשָ ְּדִאיּנון ִמְתַלּבְ ּ ּּ.  

  א''ו ע'' קנדף
א, א ֲחֵזיּתָ ְלבוׁשָ ָלא ּבִ ּכְ ב ְדָבֵעיָנן ְלִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ א ַהאי ְקָרא ָהִכי ָקָאַמר, ּ ּתָ , ַהׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ִריך הוא עוְתָרא) א''ו ע''דף קנ(ְּוָיִהיב ֵליה , ְּדּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ּבְ
יה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי י ּבֵ ְּדִיְזּכֵ ּ יה ֶקֶרןְוִיׁשְ, ּ ַאר ְלַגּבֵ ַּההוא ְדִאיהו ַקָיים. ַמאי ֶקֶרן. ּּתְ ּ ּ ּ ,

ְמָתא יה ִנׁשְ ְּדִאיהו ֲאָתר ְלִאְתַצְרָרא ּבֵ ּ ְתֵריה . ּ ָאָרא ֲאּבַ ֵעי ְלַאׁשְ ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ  )א עותריה''נ(ְ
ל ֵליה, ְלַהאי ֶקֶרן ַתר ְדִיפֹוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּוַהאי ֶקֶרן ְיַקּבֵ ּּבָ ּ.  

ִג ֶרןּבְ ּהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדַההוא ָעְלָמא, ּין ְדַהאי ּקֶ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּּ , ְּוָלא ַקְייָמא ּבְ
יה א ְדָנִפיק ִמּנֵ ֶּאָלא ַההוא ִאיּבָ ּ ּ ר ָנׁש, ּ א ִדיֵליה ָאִכיל ּבַ ְּוַעל ָדא ִאיּבָ ּ ַהאי , ּ ְּדָזֵכי ּבְ

ֶרן ַקְייָמא ֵליה ְלַההוא ָעְלָמא, ָעְלָמא ְּוַהּקֶ ּ ַחִיין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא, ּ יה ּבַ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ ּּ ּּ.  
ְרֵמיה ּוַמאן ְדָסִאיב ּגַ ּ ְרֵמיה, ּ ַתר ּגַ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ יה וְלַגְרֵמיה , ְ ְּוֵליֵתיה ָחֵסר ְלַנְפׁשֵ ּ ּ ּ

לום ַאר. ּּכְ ּתְ ְדִחילו, ְּוַההוא ִאיָלָנא ִאׁשְ ְוֵיה ָלֳקְבֵליה ּבִ ְּוָלא ׁשַ ּ ָלא ֵלי, ּ ּה ְלֵעיָלאּוְלַקּבְ ּ .
ּנו ִליֶטּנו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ֵדין ְוֹלא ַיׁשְ ּּכְ ַההוא עוְתָרא, ּ י ּבְ ּוְלִמְזּכֵ ּ ַּוַדאי ִאיׁש ַאֵחר , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֹּיאְכֶלּנו ׁש)איוב כז(ּכְ ך. ּ ָיִכין ְוַצִדיק ִיְלּבַ ִגין ּכָ י, ְּבְ ר ָנׁש ְלִמְזּכֵ ֵעי ּבַ , ּבָ
ַמה ְדָיִה ִריך הוא ְלַההוא ָעְלָמאּּבְ א ּבְ ּיב ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ְּ יה ּבְ ּוְכֵדין ָאִכיל ִמיּנֵ ּ ,

יה ַההוא ֶקֶרן ְלָעְלָמא ַאֲחָרא ַאר ְלַגּבֵ ּתְ ְּוִיׁשְ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ְּלֶמֱהִוי ְצרֹוָרא ּבִ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
  .ּיֹוֵסי ַוַדאי

י יֹוֵסי ִתיב , ּּתו ָאַמר ִרּבִ ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ְוגֹוּכְ ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ה ְדִאיהו ' ִאם ּכָ ְּוִכי ֹמׁשֶ ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ָרֵאל ְלֵמיַכל, ָעָנו ִמּכָ יה ִיׂשְ ִאילו ִמּנֵ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ יָתה, ּ ְרֵמיה ַלּמִ , ָּמַסר ּגַ

א. ֲאַמאי י ַאּבָ ה ָלא ַאְבִאיׁש , ּוְּוָרָזא ִעָלָאה ִאיה, ַּהאי ִמָלה אֹוִליְפָנא, ָאַמר ִרּבִ ֹמׁשֶ
יה ָרֵאל, ַּקּמֵ ִאילו ִיׂשְ יָתה ַעל ְדׁשָ ַאל ַלּמִ ְּוָלא ׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ה ִאְתֲאָחד, ּתָ ַמה ְדָלא ִאְתֲאָחד ְנִביָאה ַאֲחָרא, ֹמׁשֶ דהא אחיד (. ַּוֲהָוה ָסִליק ּבְ

ה)צדקה הוי ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ וְבׁשַ ּ ּ  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם )שמות טז(, ְּ
ָמִים ה ְוָאַמר. ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ַכח, ַּחֵדי ֹמׁשֶ ּתְ י ִאׁשְ ִלימו ּבִ א ַההוא ׁשְ ּתָ ַּוַדאי ַהׁשְ ּ ְּדָהא . ּ

ָרֵאל ַכח ָמן ְלִיׂשְ ּתְ ִגיַני ִאׁשְ א ַאֲחָרא. ּבְ א ְלַדְרּגָ ה ְדָאַהְדרו ְלַנְחּתָ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ ּּכֵ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

ִאיל רְּוׁשָ ׂשָ לֹוֵקל, ּו ּבָ ֶלֶחם ַהּקְ נו ָקָצה ּבַ ְּוָאְמֵרי ְוַנְפׁשֵ א , ָּאַמר ִאי ָהִכי הוא. ּ ָּהא ַדְרּגָ
ִּדיִלי ָפִגים ָרא . ּ ַמְדּבְ ָרֵאל ָמן ּבְ ִגיִני ֵייְכלון ִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ְוַאֲהֹרן , ָּהא ֲאָנא ְפִגיָמא, )א''קפ(ּ

ן ֲעִמיָנָדב ָפִגי, ָּפִגים   .םְּוַנְחׁשֹון ּבֶ
ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ֵמיְכָלא ִדיָלה, ָאַמר ְוִאם ּכָ א ּבְ יְבָנא נוְקּבָ ַּדֲחׁשִ ּ ּ ּ ,

ועל דא אמר , ואנא עדיף מן שאר נביאי עלמא, לנחתא לדרגא דנוקבא, ואנא נחית מן שמייא דאיהו דרגא עלאה(

את . כדין ויאמר יי אל משה אספה לי שבעים איש. ברעתי כמת ודאי לנחתא לדרגא תתאה) אחותי(ואל אראה 

ועל דא כתיב ואצלתי מן הרוח אשר עליך דכלהו . שאיל אתר דמיתה לא תבעי אתר דלא תהא פגים בדרגא דילך

ולמפגם לאתרי , את עושה לי לנחתא לאתר דנוקבא. א ואנא נחית מן שמייא לארעא''ס(. )אינון דתמן אתאחדו

. רעתי היא ודאי לאחדא בדרגא תתאה. וג אם נא מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתיודרגי אי הכי הרגני נא הר

ולא תהא פגים , הא אינון למיתן להו מיכלא אחרא. אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל' כדין ויאמר ה

 )'יהרא וכובגין דאינון אתאחדו בס. מאי טעמא. ועל דא ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. בדרגא דילך
א ְלַאְנָהָרא ָלה ְמׁשָ ִסיֲהָרא וָבֵעי ׁשִ ּּבְ י ֲעֵליֶהם. ּ ְמּתִ ִגין ְלַאְנָהָרא ִמן , ְּוַעל ָדא ְוׂשַ ּבְ

א ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא, ׁשִ ה)לא, א ובגיני האי מיכלא דא''ס(. ּּכִ ִגין , ּ ַאְתָייא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּבְ
ְּדָלא ִיְתְפִגים ּ.  

  ב''ו ע'' קנדף
הַז ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ּּכָ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב , ְּ  )משלי כג(ָּעֵליה ּכְ

ך ְוגֹו ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ִָיׂשְ ַמח ָאִביך. 'ָ ִריך הוא: ִָיׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ ֶנֶסת : ְָוִאּמֶ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ך. ִיׂשְ א ְד: ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָּדא ִאיּמָ אּ ּתָ ה ִדְלּתַ ִריך הוא ָרִחים ֵליה . ֹּמׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ל ְנִביֵאי ָעְלָמא יר ִמּכָ ָלא, ַיּתִ ָלל, ּבְ א דהא משה אסתלק על כל נביאי עלמא בלא ''ס(. ֶאְמָצִעי ּכְ

ר ּבֹו)אמצעי כלל כמה יב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּ ִדְכּתִ ּ ה ֲאָתר, ּ ַכּמָ  )ב'' יבמדבר(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ה ֶאל ְיָי ֵלאֹמר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה ָּהא אוְקמוָה. ְּוִיְצַעק ֹמׁשֶ ָמא , ּ ְּוהוא ָרָזא ִדׁשְ ּ

א יר, ֵמַחד ְסֵרי ַאְתָוון, ַּקִדיׁשָ ה ְלַצָלָאה ַיּתִ ָעא ֹמׁשֶ א , ְּוָלא ּבָ ִגין ְדַעל ִדיֵדיה ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ
ֵעי  ָעא ַעל ְיָקָרא . ירְלַאְטְרָחא ַיּתִ) ב''ו ע''דף קנ(ָלא ּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ְּ ְ

ה ָעא ַעל ְיָקֵריהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּדֹמׁשֶ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יר ַעל , ְּ ַיּתִ
ִּדיֵליה ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ע ֶעְלּבֹוָנא ְדִי, ּ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ּ ין ְּ ָרֵאל ֵמַעּמִ ׂשְ

ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֶחְדָווָתא ְדִציֹון, ּ ּוְלֵמחֵדי לֹון ּבְ ּ יב. ּ נו )ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ּ וָבאו ְוִרּנְ ּ ּ
ּ וָבא ְלִציֹון ּגֹוֵאל ְוגֹו)ישעיה נט(ּוְכֵדין . 'ִּבְמרֹום ִציֹון ְוגֹו רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 'ּ ְּבָ ּ .

  .ְֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןִיְמל

  פרשת שלח לך



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

ה ֵלאֹמר)ג''במדבר י( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַנַען ְוגֹו,  ַוְיַדּבֵ ים ְוָיתורו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ַלח ְלך ֲאָנׁשִ ּׁשְ ּ ָ' .
י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ַחר ְמקֹומֹו)איוב לח(, ּ ּ ֲהִמָיֶמיך ִצִויָת ּבֶֹקר ִיַדְעּתָ ַהּשַׁ ּ ָ ַחר ּכְ. ּ א ''ֵה, ִתיבׁשַ

ַחר י ִחָייא. ַמאי ַטְעָמא. ִאְתַרֲחָקא ִמּשַׁ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ֲעָתא ְדָנֵטי ֵעֶרב, ּ ׁשַ א , ּּבְ ׁשָ ּמְ ְוׁשִ
ֵדין ִאְתֲחָלׁש ּתוְקֵפיה, ָנֵטי ְלֵמיַעל ּּכְ ָמאָלא, ּּ ְלָטא ׂשְ ֵדין ׁשַ ָעְלָמא, ּכְ ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ ּוִמׁשְ ּ ,
ט  ר ָנׁש ְלַצָלָאהּו. )לעילא(ְּוִאְתָפּשַׁ ֵעי ּבַ ּוְלַכְוָנא ְרעוָתא , ְּכֵדין ּבָ ּ  )א לצלאה דישכח רעותא''ס(ּ

י ָמאֵריה   .ַּקּמֵ
י ֵייָסא א, ְּדָאַמר ִרּבִ ְמׁשָ ד ָנֵטי ׁשִ א, ְּוִאְתַחָלׁש, ּכַ ְמׁשָ ׁשִ ֵדין ִאְתְפַתח ַחד ְפִתיחו ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ִניׁש ֵחיֵליה ִליט, ְּוִאְתּכְ ָמאָלא ׁשַ ּוׂשְ חֹוֵתיה. ּ יָרא ּתְ ֵרי ּבֵ   .ְּוִיְצָחק ּכָ
יָון ְדָעאל ֵליְלָיא ִכיַח, ּּכֵ ַאֲחָמֵתיה ׁשְ ִּפְתָקא ְדקוְטָפא ּבְ ּ ּ ה ֲחִביִלין ְטִריָקן . ּ ְוַכּמָ

ָעְלָמא)אזדריקו( טו ּבְ ּ ִאְתָפׁשָ ִעְרּבוְבָיא, ּ ָטאן ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ ן , ּ ַנְפׁשָ ְוָאְזֵלי ְוַחְייָכאן ּבְ
יַע ּ ומֹוְדִעין לֹון ִמִלין)א דבני נשא''ס(, ָּייאְּדַרּשִׁ ִדיָבן, ּ הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ ּוַמאן , ּוִמּנְ

יַנְייהו ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ָלא, ּ ֵני ָעְלָמא ַנְייִמין, ִּאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלַחּבְ ְּוֻכְלהו ּבְ  )ואתכנשו(, ּ
  .אְוָהא אֹוִקיְמָנ, ְּוַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא

א ֲחֵזי ַער רוַח ָצפֹון, ּתָ ד ִאּתְ ָמאָלא, ּּכַ ׂשְ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ּכְ ֵדין ִאְתַקּבְ רו , ּכְ ְּוִאְתַחּבָ
ַאְתָרָהא ְדרֹוָעא ּבְ ְרָיא ּבִ ֲחָדא ְוׁשַ ָעא ִעם . ּכַ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

א ְדֵעֶדן ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ֲעָתאּוְכ, ּּ ַההוא ׁשַ אֹוַרְייָתא ּבְ ַער ְלִמְלֵעי ּבְ ל ַמאן ְדִיּתְ ֵּדין ּכָ ּ .
ֲהָדה ף ּבַ ּתַ ּתְ ִגין ְדִהיא , ָּהא ִאׁשְ ּ ְוָכל ֻאְכלוִסין ִדיָלה)יתבת(ּּבְ ּ א ִעָלָאה, ּ ָחן ְלַמְלּכָ ּבְ , ְּמׁשַ

ָכחו  ּתְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ א )א דאשתתפו בהדה''נ(ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְבֵני , ְּדאֹוַרְייָתאּ ּבְ ִתיִבין ּבִ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ
ֵמהֹון, ֵהיָכָלא ׁשְ יָמָמא, ְּוִאְקרון ּבִ יִמין ּבִ   .ְּוִאֵלין ְרׁשִ

ְגלוֵפי ַאְתָוון א ִאית ּבִ ָמא ֲחָדא ַקִדיׁשָ א ֲחֵזי ׁשְ ּּתָ ְלָטא ִמַפְלגו ֵליְלָיא , ּ ְּדהוא ׁשַ ּ ּּ
ִליל לֹון)ה'' יאעוצה''ך סעפ''כל(ְּוִאיּנון ַאְתָוון , ְְוֵאיָלך ְ ם ְדַמְנַצָפך ּכָ ּ ּאוְקמוָה, ּ  )ישעיה ט(, ּ

ָרה ה ַהִמׂשְ ים ְלַהאי וְלַהאי' נ. ְלםַ◌ְרּבֵ ִליָלן הוא ו, ֲּהָוה ַאְסּתִ ְתִרין ּכְ ֵדין ּכִ  )'א י''נ(' ּּכְ
א ַאְתִקין ֵליה ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ַתר ְדאֹוִליַדת. ְּוָסִתים ַמּבוָעָהא. ּ ַחד ְּפִתיָח, ּּבָ א ֲהַות ּבְ

א ְדִפְתָחא   .ֵּריׁשָ
א י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתֲחִריב ּבֵ ל ִסְטִרין, ּּכַ ימו ַמּבוִעין ִמּכָ ַּאְסּתִ  )א את דאכליל אתוון''ס(. ּ

ְבָעה, ְוַאְכִליל ַאְתָוון ַאֲחָרן ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא. ְּוִאיּנון ׁשִ ע ֵמַהאי ִסְטָרא, ּתְ . וַאְרּבַ
ך)רים דשיר השי(ְוִסיָמן . ך''כל ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ָ ּכֻ ְּ ּ ִליל ' ן, ּ א ּכָ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ

ֲחָדא ית, ּכַ אן ְוִאיּנון ׁשִ אן וְתַלת ִמּכָ ַלת ִמּכָ ִליל ּתְ ָּדא ּכָ ּ ֵרין ַאְתָוון . ּ ִאֵלין ּתְ ְּואֹוִקיְמָנא ּבְ
ָללו )'ו' א ס''נ(' ן' ם ֵריָסר ַאְתָוון ָס)תליסר(ּ ִאְתּכְ ֵרי ּתְ ְייהו ּתְ ְוַחד , ַחד ַלֲאָתר ַחד. ִּליק ִמּנַ

  )א לאת חד וחד לאת חד''נ(. ַלֲאָתר ַחד



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ִליפו ַאְתָוון, וצה''ה יאע''ך סעפ''כל ְלָחָמה, ָּהִכי ִאְתּגְ ִכי ֵתֵצא ַלּמִ , ְּוָרָזא ָדא ּבְ
יב י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתוָלה)דברים כב(, ְּקָרא ִדְכּתִ ִתיב. ּ ּכִ ַלק ֵליְלָיאּבָ, ַנֲער ּכְ , ַּתר ְדִאְסּתָ
ֵדין ה, ְוַצְפָרא ָנִהיר ְנהֹוָרא ִעָלָאה' ּכְ ִליַלת ּבִ ַּסְלָקא ְוִאְתּכְ ַחר ְמקֹומֹו. ּ ּוְכֵדין ִיַדְעּתָ ַהּשַׁ ּ ,

ַחר ְמקֹומֹו ְדֵה)דודאי(ְּדָיַדע  ַגִויה, א''ּ ׁשַ ִליַלת ּבְ   .ְּוִאְתּכְ

  א''ז ע'' קנדף
א ֲחֵזי ה ֲהָוה ׁשִ, ּתָ אֹמׁשֶ ִריך . ּוָבָעא ְלַאְעָלָאה ְלַאְרָעא, ְמׁשָ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ה, ּהוא א, ֹמׁשֶ ְמׁשָ ד ָאֵתי ְנהֹוָרא ְדׁשִ ִליל ִסיֲהָרא , ּּכַ ַגִוויה) א''ז ע''דף קנ(ִאְתּכְ ּּבְ א , ּ ּתָ ַהׁשְ
א ְמׁשָ א ְוִסיֲהָרא, ְּדַאְנּתְ ׁשִ ְמׁשָ ֲחָדא ׁשִ ֵּהיך ְיקומון ּכַ ּ ֲעָתא ָלא ָנ, ְ ׁשַ ִּהיר ִסיֲהָרא ֶאָלא ּבְ

א ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ּתְ ָיִכיל, ְּדִאְתּכְ א ֵלית ַאּנְ ּתָ ַלח ְלך . ֲאָבל ַהׁשְ ה ׁשְ ְבֵעי ְלִמְנַדע ִמּנָ ִָאי ּתִ ּ ּ
ים ִגין ְלִמְנַדע, ְְלַגְרָמך, ֲאָנׁשִ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ה, ּתָ יָמא ְדהוא ָלא ָיַדע ְדָלא ֵייעול ְלַאְר, ֹמׁשֶ ִּאי ּתֵ ּ ּ ִזְמָנא ָדאּ ָלאו . ָּעא ּבְ
ה, ֶּאָלא ָיַדע, ָהִכי ֵעי ְלִמְנַדע ִמּנָ ַּוֲהָוה ּבָ ַלק, ּ ַלח ְלִאֵלין ְמַאְלֵלי, ַעד ָלא ִיְסּתָ ְּוׁשִ יָון , ּ ּכֵ

ְדָקא ָיאות ְּדָלא ָאִתיבו ִמָלה ּכַ ּ ּ ַלח ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּּ ִריך הוא , ָלא ׁשָ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ְּ

יבִּד, ַּאְחֵזי ֵליה ּ ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה וְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ)דברים לב(, ְכּתִ ּוְכִתיב . ּ
ל ָהָאֶרץ)דברים לד( ּ ַוַיְרֵאהו ְיָי ֶאת ּכָ ְלחֹודֹוי. ּ ל ִאיּנון ִדְזִמיִנין , ְּוָלא ָדא ּבִ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ה, ְּלֵמיָקם ּבְ ְלהו ַאְחֵזי ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּכֻ ּ ַמר. ּ ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ְוִאּתְ ּ.  
ַלח ה ְלִמׁשְ אִרי ֹמׁשֶ יָון ְדׁשָ ה ֵעץ. ַמה ָאַמר לֹון, ּּכֵ ְּוִכי ַמה הוא ְדָקָאַמר. ֲּהֵיׁש ּבָ ּ ,

יָמא ְדָלא ָיַדע ה)לקמן יימא מלה אבל הכא(. ְּוִאי ּתֵ ה ֵעץ, ּ ֶאָלא ָהִכי ָאַמר ֹמׁשֶ , ִּאם ֵיׁש ּבָ
ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ַמאי ֵעץ. ּא ִאיעול ְלַתָמןָּהא ְיַדְעָנא ַדֲאָנ ּ ן . ּ ּגַ ן ָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ְּוַתּמָ

ה ֵעץ ָדא. ֵּעֶדן ְדַאְרָעא ָּאַמר ִאם ֵיׁש ּבָ ָלאו ֲאָנא ָיִכיל , ְוִאי ָלא. ֲּאָנא ִאיעול ְלַתָמן, ּ
  .ְלֵמיַעל

י ִחָייא ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּ ַוִיְמְצאו ִאי)במדבר טו(ּכְ תּ ּבָ יֹום ַהּשַׁ ׁש ֵעִצים ּבְ ַמאן . ׁש ְמקֹוׁשֵ
ּוַמאן הוא ָדא. ֵעִצים ָהָכא ּ ֶּאָלא ָדא ְצָלְפָחד. ּ ַּוֲהָוה ָדִייק ַעל ִאֵלין ִאיָלִנין, ּ ֵהי , ּ

ְייהו ַרב ַעל ַאֲחָרא ׁש ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ִּמּנַ ְּוָלא ָחׁשַ ת, ּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ֲּהָדא הוא . ְוַאְחַלף ׁשַ
י ְבֶחְטאֹו ֵמת)במדבר כז(, בִדְכִתי ֵחְטא ו,  ּכִ ך)ורזא דכלא ודאי מקושש עצים(. ֵמת' ּבְ ִגין ּכַ , ְ ּבְ

ֲּהָוה ִדיֵניה ָסִתים ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִדיֵניה, ּ ּ ִדיִנין ַאֲחָרִנין. ּ אי . ּכְ ֲחׁשַ ֵעי ּבַ ִגין ְדִמָלה ָדא ּבָ ּּבְ ּּ
ְלָייא ְלָייאְּוַעל ָדא ָלא ִאּתְ. ְוָסִתים ְוָלא ּגַ ִאְתּגַ ִריך הוא ֲעַבד ְיָקר , ַמר ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

  .ִּליָקֵריה
י יֹוֵסי ָאַמר ׁש, ִרּבִ ת ֲהָוה ְמקֹוׁשֵ ּבָ ֲהֵדי ׁשַ ַאר ֵעִצים ּבַ א ְלפום , ׁשְ יל עֹוְנׁשָ ְּוַקּבִ

ֲעָתא ַפר חֹוֵביה, ׁשַ ִדיָנא ִדְבָנָתא. ְּוִאְתּכְ ה ּבְ י ֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא ִאְתָקּשֵׁ ָלא ָיַדע ִאי ְּד, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ָפר ְלֶמֱהִוי ִלְבָנֵתיה חוָלק ְוַאֲחָסָנא ִאי ָלאו ִּאְתּכַ ּ ֵמיה . ּ יָון ְדָדַכר ׁשְ ּּכֵ א )דצלפחד(ּ ּ קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ נֹות ְצָלְפָחד דֹוְברֹות, ְ ן ּבְ יב ּכֵ ִּדְכּתִ ָפר חֹוֵביה, ּ ִּאְתְיַדע ְדָהא ִאְתּכַ ּּ.  
א ֲחֵזי א, ַּחד ְלֵעיָלא, ןִּאיָלִנין ִאיּנו' ב, ּתָ ָדא ַחִיין, ְוַחד ְלַתּתָ ַמאן . ּוְבָדא מֹוָתא, ּּבְ

ַהאי ָעְלָמא, ְּדַאְחָלף לֹון ִרים ֵליה מֹוָתא ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ּּגָ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְוַעל . ּ
ֹלֹמה ּ ְדַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹול ַדֶיָך ְוגֹו)משלי כה(, ָּדא ָאַמר ׁשְ ּ ּּ'.  

ַחד ַקְייֵמיָארֹון ְותֹו ָרא. ָרה ּבְ יָתא, ּתֹוָרה ִעּקָ ָלא ָוא, ְּוַעל ָדא. ֲארֹון ּבֵ ו ''ָאֹרן ָחֵסר ּבְ
ָכל ֲאָתר ִרית, ּבְ ָכל ֲאָתר ַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ֲּאֹרן ָהֵעדות, ֲאֹרן ַהּבְ ַחד, ּּבְ ר ּבְ , ּבַ

יב  ר ָפַקד)במדבר ג(ִּדְכּתִ ל ְפּקוֵדי ַהְלִוִים ֲאׁשֶ ּ ּכָ ּּ ה ְוַאֲהֹרןּ ָּנקוד ְלֵעיָלא,  ֹמׁשֶ ּ.  
י ִיְצָחק ה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָנַקט, ָאַמר ִרּבִ ֹּמׁשֶ ָעא ְלִמְנַדע, ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ִכיַח , ּ ִאי ֲהָוה ׁשְ

ַאְרָעא ך ָאַמר, ִאי ָלאו, ּבְ ְוְבִגין ּכָ ם ִמְפִרי , ּ ם וְלַקְחּתֶ ה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַזְקּתֶ ֲּהֵיׁש ּבָ ּ ּּ
ְּדָהא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְתֲחָמד ְלֹכָלא. ֶרץָהָא ּ ּ ְּוִאיּנון ָלא ַאְייִתיאו ֶאָלא ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים . ּ ּ ּ

ְלָיין ַוֲאִחיָדן, ּוְתֵאִנים ִאיָלָנא ַאֲחָרא ּתַ   .ּבְ
א ֲחֵזי ים)ג''במדבר י(, ּתָ ַלח ְלך ֲאָנׁשִ ִגיָנך: ָ ׁשְ י ְיהוָדה ָפַתח. ְּבְ ִּרּבִ ת  ּכְ)משלי כה(, ּ ִצּנַ

יב יֹום ָקִציר ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו ְוֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָיׁשִ ֶלג ּבְ יֹום ָקִציר. ׁשֶ ֶלג ּבְ ת ׁשֶ ִצּנַ , ּכְ
א ְּדַאֲהֵני ְלגוָפא וְלַנְפׁשָ ּ ִליֵחי ְמֵהיְמֵני , ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו. ּ ֵלב וִפְנָחס ַדֲהוֹו ׁשְ ֵּאלו ּכָ ּ ּ ּ

ַע י ְיהֹוׁשֻ יבְו. ְלַגּבֵ ָרֵאל, ֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָיׁשִ ִיׂשְ הו ּבְ א ְלַדְייָרא ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָאַהְדרו ׁשְ ּ ְוָלא , ּּ
ְייהו ְלָקא ִמּנַ   .ִּאְסּתָ

ה ַדר ֹמׁשֶ ְּוִאֵלין ְדׁשָ ְתָרִאין, ּ ִכָייה ְלָדִרין ּבַ ִרימו ּבְ ָרֵאל , ּּגְ ְלָקא ִמִיׂשְ ְּוָגִרימו ְלִאְסּתַ ּ
ָבן ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ּמָ ָרֵאלְו. ּכַ יַנְייהו ְדִיׂשְ א ֵמַאְרָעא ִמּבֵ ִכיְנּתָ ָּגִרימו ְלַסְלָקא ׁשְ ּ ַדר . ּּ ִּאיּנון ְדׁשָ ּ

ַע יב, ְיהֹוׁשֻ   .ְוֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָיׁשִ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

 ] בשנה285יום [סדר הלימוד ליום יט תמוז 
  ב''ז ע'' קנדף

ָאְרָחא י ֵייָסא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ י ִחְזִקָיהָאַמר ִר, ִּרּבִ י ֵייָסא ְלִרּבִ ֲחֵמיָנא . ּּבִ
ַגָווך ַאָפך ְדִהְרהוָרא ִאית ּבְ ְּבְ ְּ ּ ּ יה, ָּאַמר ֵליה. ּ ְלָנא ּבֵ ּכַ ָּהא ַוַדאי ַהאי ְקָרא ִאְסּתַ יָון , ּ ּכֵ

ֹלֹמה ֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְו)קהלת ג(, ְּדָאַמר ׁשְ ֵהָמה וִמּקְ ֶרה ְבֵני ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ י ִמּקְ ּ ּכִ . 'גֹוּ
א, ְוָתֵניָנן ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ין ְדָחְכְמָתא, ּּ ְלהו ְסִתיִמין ִמַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ ַהאי , ִאי ָהִכי. ּ

ָלא ּכְ יה ְלִאְסּתַ ֵני , ְּקָרא ִאית ּבֵ ְּדָהא ִפְתָחא ְלִאיּנון ְדָלאו ּבְ ּ ְּמֵהיְמנוָתא ) ב''ז ע''דף קנ(ּּ
יה ַכח ּבֵ ּתְ   .ִּאׁשְ
ּ ַוַדאי ָהִכי הואָּאַמר ֵליה ָלא, ּ ּכְ יה ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ְּוִאית ּבֵ ּ ר ָנׁש . ּ ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ּ
ַאל לֹון ַמָייא, ְּדֲהָוה ָאֵתי א, ְּדֲהָוה ָצֵחי, ּׁשָ ְמׁשָ תוְקָפא ְדׁשִ ַּוֲהָוה ָלֵאי ּבְ ָּאְמרו ֵליה. ּּ ּ ,

אֹוַרְייָתא.  ְוָצֵחיָנאַוֲאָנא ָלֵאי, ָּאַמר לֹון יוָדאי ֲאָנא. ַמאן ַאּתְ ָאַמר , ָּאְמרו ָלִעית ּבְ
ִמִלין, לֹון כֹון ּבְ ַּעד ַדֲאָנא ִעּמְ ֶּאְסַלק ְלַהאי טוָרא, ּ י, ּ ּתֵ ב ַמָייא ְוִאׁשְ ן ֶאּסַ   .ְּוַתּמָ

י ֵייָסא ַחד ְזִפיָרא ָמֵלי ַמִיין ָתה. ִּויַהב ֵליה, ַּאִפיק ִרּבִ ַתר ְדׁשָ ך , ּּבָ ְָאַמר ְנַסֵלק ִעּמָ ּ
ְּסִליקו ְלטוָרא. ְּלַמָייא ָכחו ַחד חוָטא ְדַמָייא ָדִקיק, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּוַמֵלי ַקְטפוָרא ַחד, ּ . ָּיְתבו. ּּ

ר ָנׁש ִאילו, ָּאַמר לֹון ַההוא ּבַ א ׁשָ ּתָ אֹוַרְייָתא, ַּהׁשְ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ְּדָהא ֲאָנא ִאׁשְ ּ ַעל ְידֹוי , ּ
ִרי ַּדֲאָנא ַעְייִלית ֵליה, ְּדַחד ּבְ אֹוַרְייָתא,  ְלֵבי ַרבּ ּוְבִגיֵניה ָרַווְחָנא ּבְ י ִחְזִקָיה . ּ ָּאַמר ִרּבִ

ְִאי ַעל ְיָדא ִדְבָרך יה. ַּטב הוא, ּ ֲּאָבל ִמָלה ַדֲאָנן ּבֵ ּ ֵעי , ּ ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ְדַלֲאָתר ַאֲחָרא ּבָ
ְלָקא ר ָנׁש. ְּלִאְסּתַ ְֵאיָמא ִמָלך, ָּאַמר ַההוא ּבַ ח ִּדְלִזְמִנין ּבְ, ּ ּכַ ׁשְ ָּאַפְרָקָסָתא ְדַעְנָייא ּתִ ּ
ִניָתא   .ַמְרּגָ

ֹלֹמה ָּאַמר ֵליה ַהאי ְקָרא ְדָאַמר ׁשְ ָמה ַאּתון )א כמה''נ(ְוִכי , ָּאַמר ֵליה. ַּסח ֵליה, ּ ּ ּבְ
א ְדָלא ַיְדֵעי ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ן ִמּשְׁ ְּפִריׁשָ ה. ּ ָּאְמרו ֵליה וְבּמָ ּ ַּעל ָדא ָאַמר , ָאַמר לֹון. ּ

ְרֵמיה, ֹלֹמה ַהאי ְקָראׁשְ ַאר ִאיּנון ִמִלין, ְּוָלא ָאַמר ַהאי ִמּגַ ׁשְ ּּכִ ֶּאָלא ַאְהָדר ִאיּנון . ּ ּ ּ
ך ֵאי ָעְלָמא ְדַאְמֵרי ּכַ ְִמִלין ְדִטְפׁשָ ּ ּּ ֵהָמה . ּוַמאי ַאְמֵרי, ּ ֶרה ַהּבְ י ִמְקֶרה ָהָאָדם וִמּקְ ּּכִ

ֵאי ְדָלא ַיְדֵעי ְוָלא ִמְס', ְוגֹו ִּטְפׁשָ ִמְקֶרהּ ָחְכְמָתא ַאְמֵרי ְדַהאי ָעְלָמא ָאִזיל ּבְ ָלן ּבְ ּכְ , ּּתַ
ח ָעַלְייהו ּגַ ִריך הוא ָלא ַאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֵהָמה וִמְקֶרה , ְּ ֶּאָלא ִמְקֶרה ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ ּ ּ

  .'ֶאָחד ְוגֹו
ִאין ְדָקַאְמֵרי ָדא ָק ִאֵלין ִטְפׁשָ ל ּבְ ּכַ ֹלֹמה ִאְסּתָ ְּוַכד ׁשְ ּ ּ ֵהָמהּ ְּדִאיּנון ַעְבִדין , ָרא לֹון ּבְ ּ ּ

ׁש ֵהָמה ַמּמָ ְרַמְייהו ּבְ ִגין ְדַאְמֵרי ִמִלין ִאֵלין, ּּגַ ּּבְ ּ ְּקָרא ְדָעֵליה אֹוַכח. ּוְמָנָלן. ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֶה)קהלת ג( ֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים ְוִלְראֹות ׁשְ י ַעל ִדְבַרת ּבְ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ֵהָמה ּ ָאַמְרּתִ ם ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ה ָלֶהם ָלא ַעל ָמה. ֵהּמָ ּכְ ַהאי ְלִאְסּתַ יְבָנא ּבְ י ַוֲחׁשִ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ֵני , ָאַמְרּתִ ַּעל ִדְבַרת ּבְ
ַּעל ַההוא ִמָלה ְדִטְפׁשוָתא. ָהָאָדם ּ ּּ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּדִאיּנון ַאְמֵרי ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים ּבִ ּ ְוָלא , ּ

ֵני ֲהֵדי ּבְ רון ּבַ א ַאֲחָרִנין ְדִאית לֹון ְמֵהיְמנוָתאִּיְתַחּבְ ּ ָנׁשָ ה , ּ ֵהָמה ֵהּמָ ֶהם ּבְ ְוִלְראֹות ׁשְ
  .ָלֶהם

ֵני ְמֵהיְמנוָתא הו ִאיּנון ּבְ ְּוִלְראֹות ּבְ ּ ׁש, ּ ֵהָמה ַמּמָ ֵהם ּבְ ְבִעיָרא, ׁשֶ ְייהו ּכִ ה . ְּוַדְעּתַ ֵהּמָ
ְלחֹוַדְייהו א ְדִטְפׁשוָתא ָדאְּוָלא ְלַאֲעָלאה ִלְבֵני ְמֵהיְמנו, ָּלֶהם ּבִ ַדְעּתָ ָּתא ּבְ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ

ה ָלֶהם א ִדְלהֹון. ְוָלא ְלַאֲחָרִנין, ֵהּמָ ּוַמה ַדְעּתָ ּ ֵהָמה . ּ ֶרה ְבֵני ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ י ִמּקְ ּּכִ
ֶרה ֶאָחד ְלֻכָלם ְוגֹו ּוִמּקְ ִעיֵרי. 'ּ יַפח רוֵחיהֹון ְדִאיּנון ּבְ ּּתִ ּ ּ ֵא. ּ ִּאיּנון ִטְפׁשָ ִּאיּנון ְמחוְסֵרי . יּ ּ

ְייהו. ְּמֵהיְמנוָתא ַּטב ְלהו ְדָלא ֵייתון ְלָעְלָמא. ַּווי לֹון ַווי ְלַנְפׁשַ ּ ּ.  
ֹלֹמה ַעל ָדא ּוַמה ָאִתיב לֹון ׁשְ ְתֵריה. ּ ֵני ָהָאָדם , ְוָאַמר, ְּקָרא ֲאּבַ ּוִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ ּ

ֵהָמה ַהיֹו ָּהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ִאיּנון . ֶּרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץּ ִּמי יֹוֵדַע ּבְ
ֵאי א ִעָלָאה, ִּטְפׁשָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ַיְדֵעי ּבִ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ֵלי ּבְ ּכְ ֵני , ְוָלא ִמְסּתַ ּרוַח ּבְ

א, ַלֲאָתר ְיָקר, ַּלֲאָתר ִעָלָאה, ִהיא ְלַמְעָלה, ָהָאָדם ָהעֹוָלה ְזָנא ְלִאּתְ, ַּלֲאָתר ַקִדיׁשָ
ִהירו ִעָלָאה ִּמּנְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ִהירו ְדַמְלּכָ ִּמּנְ ּ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ְּלֶמֱהִוי ְצרֹוָרא ּבִ ָכַחת , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ִמיָמה ְוָדא הוא ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה א עֹוָלה ּתְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַּקּמֵ ּ.  

  א''ח ע'' קנדף
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמ ְּורוַח ַהּבְ ר ָנׁש, ָּטה ָלָאֶרץּ ל ּבַ ְּוַלאו ְלַההוא ֲאָתר ְדַהָוה ּכָ ּ ,

יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(ּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ַמת )משלי כ(ּוְכִתיב ,  ּבְ  ֵנר ְיָי ִנׁשְ
ֵני ְמֵהיְמנוָתא. ָאָדם ֵאי ְדָלאו ִמּבְ ֵּהיך ַאְמֵרי ִאיּנון ִטְפׁשָ ּ ּּ יַפח , לְּורוַח ֶאָחד ַלּכֹ, ְ ּּתִ

ִתיב, ּרוֵחיהֹון מֹוץ ִלְפֵני רוַח וַמְלַאך ְיָי דֹוֶחה)תהלים לה(, ָּעַלְייהו ּכְ ּ ִיְהיו ּכְ ּ ּ ִּאֵלין . ְּ
ם ֵגיִהּנָ ֲארון ּבַ ּתַ ִאין, ִּיׁשְ ּתָ ין ּתַ ְּלִאיּנון ַדְרּגִ ְלקון ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ְּוָלא ִיְסּתַ ּ ִתיב . ּ ָּעַלְייהו ּכְ

ּמ)תהלים קד( י ֶאת ְיָי ַהְללוָיה ִיּתַ ַרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ּו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ וְרׁשָ ּ ּ ּ ּ .
י ֵייָסא י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ יה, ּ קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ ך ְוָלא , ּ ך ֲהָוה ִעּמָ ל ּכַ ְָאְמרו וַמה ּכָ ְ ּ ּ

ך, ְיַדְעָנא ֲעָתא ְדַאְעַרְעָנא ּבָ ָאה ַהאי ׁשַ ְַזּכָ   )א''ח ע''ף קנד(. ּ

ֹלֹמה, ּּתו ָאַמר ָוה ׁשְ ְלחֹודֹוי ּתָ ְּוִכי ַעל ָדא ּבִ ַגְווָנא ָדא, ּ ֲאָתר ַאֲחָרא ָאַמר ּכְ , ְּוָהא ּבַ
ֶמׁש)קהלת ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ַחת ַהּשֶׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ַמאי ֶזה . ֶּזה ָרע ַוַדאי.  ֶזה ָרע ּבְ

יד ַזְר. ָרע ָּדא הוא ַמאן ְדאֹוׁשִ ּ ֵריָקַנָיאּ ִגין ְדַהאי ָלאו ָמדֹוֵריה , ְוָחִביל אֹוְרחֹוי, ָּעא ּבְ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ֹלא ְיגוְרך ָרע)ה ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה , ֶזה ָרע, ַּעל ָדא ָאַמר. ּ ּ
  .ָּמדֹוָרא ְלֵעיָלא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ֵני ָהָאָדם ָמֵלא ָרע  י ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּכֹל ְוַגם ֵלב ּבְ ְלָבָבם)בגין דא(ּכִ .  ְוהֹוֵללֹות ּבִ
ְייהו ִלּבַ ִקיַע ּבְ טוָתא ּתָ ַחֵייֶהם ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּוִאיּנון ְמחוְסֵרי ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְּוֵלית לֹון חוָלָקא , ּ

א ּבְ קוְדׁשָ ִּריך הואּּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, ְ ּוְבִאיּנון ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ָעְלָמא , ָּלאו ּבְ ְוָלא ּבְ
ִתים)קהלת ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדָאֵתי   . ְוַאֲחָריו ֶאל ַהּמֵ

א ֲחֵזי ִריך הוא ַאְזַהר ִלְבֵני ָעְלָמא ְוָאַמר, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַחִיים )דברים ל(, ְּ ּ וָבַחְרּתָ ּבַ ּ
ְחֶיה ּ ְוַחִיין ְדַההוא ָעְלָמא ִניְנהו)ובעלמא דאתי, בהאי עלמא(, ְלַמַען ּתִ ּ ּ ִּאיּנון ַחָייִבין ְמחוְסֵרי . ּ ּּ

ר ִיְבַחר ְוגֹו)קהלת ט(. ְּמֵהיְמנוָתא ַמאי ָקא ַאְמֵרי י ִמי ֲאׁשֶ ר . ' ּכִ ב ְדִיְבַחר ּבַ ַּאף ַעל ּגַ
ַהאי ָעְלָמא  לום, ָּמה ְדָאַמר ּכְ)א בההוא עלמא''ס(ָנׁש ּבְ ָּלאו הוא ּכְ ְּדָהא ְמִסיָרא ָדא , ּ ּ

יָדָנא ָטחֹון)קהלת ט(, ּבִ ל ַהַחִיים ֵיׁש ּבִ ּ ֶאל ּכָ יַדְייהו, ּ ּוְמִסיָרא ָדא ּבִ ּ י ְלֶכֶלב )קהלת ט(, ּ  ּכִ
ת ַההוא ָעְלָמא. ַּחי הוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ ֵּהיך ְיֵהא ָלן ַחִיין ּבְ ּ ָרע ְּוַעל ָדא ֶזה . ְ

א ִעָלָאה, ּוַדאי ַמְלּכָ ְּדָלא ְידורון ּבְ ּ ּ יה, ּ ְּוָלא ְיֵהא לֹון חוָלָקא ּבֵ ּ.  
ִמִלין ַאֲחָרִנין ח ְסִמיִכין ְלַחְבַרָייא ּבְ ּכַ ׁשְ ב ְדָכל ָהֵני ְקָרֵאי ּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֲּאָבל ַוַדאי , ּ

ֹלֹמה ָקא ָאָתא ְלַגָלָאה ַעל ִאיּנון ַחָייִבין ְמחוְסֵר ּׁשְ ּּ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא , ּי ְמֵהיְמנוָתאּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

ֲהָדן, ָּאַמר ֵליה ֲהָדך ְוֵתִזיל ּבַ ר ּבַ ְבֵעי ְדִנְתַחּבָ ְּתִ , ִאי ֲעִביְדָנא ָהִכי, ָּאַמר ְלהו. ּ
ִסיל איְּוֹלא עֹוד ֶאָל, אֹוַרְייָתא ִיְקֵרי ָעַלי ּכְ ַנְפׁשָ ה. ּא ְדִאְתָחַייְבָנא ּבְ ָּאְמרו ֵליה ָלּמָ ּ .

ִליָחא ֲאָנא ִליחוָתא, ָּאַמר לֹון ְדָהא ׁשְ ׁשְ ְדרו ִלי ּבִ ְּוׁשַ א ָאַמר, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ  )משלי כו(, ּוׁשְ
ִסיל ַיד ּכְ ה ַרְגַלִים ָחָמס ׁשֹוֶתה ׁשֹוֵלַח ְדָבִרים ּבְ א ֲחֵזי. ְּמַקּצֶ ִלים ַעל , ּתָ ְּדָלא ְמַרּגְ

לוֵחי ְמֵהיְמנוָתא ֵני ְמֵהיְמנוָתא וׁשְ ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין , ּ ְייהו ּבְ ַנְפׁשַ ִּאְתָחָייבו ּבְ ּ ּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ק לֹון. ּ   .ְּוָאַזל ֵליה, ָנׁשַ

י ֵייָסא י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ַּאְזלו ִרּבִ ֵנ, ּ ִאיּנון ּבְ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזלו ָפְגעו ּבְ ּ ּ אּּ י . י ָנׁשָ ִאילו ִרּבִ ּׁשָ
י ֵייָסא ָעֵליה ִּחְזִקָיה ְוִרּבִ ר ָנׁש, ּ ֵמיה ְדַההוא ּבַ ָּאְמרו ַמה ׁשְ ּ ּ י הוא, ָּאְמרו. ּ י ַחּגַ , ִּרּבִ

ְּוַחְבָרא ְדֵבין ַחְבַרָייא הוא ְדרו ֵליה ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ּּ ְּוׁשַ ּ ְמעֹון , ּּ י ׁשִ ְּלִמְנַדע ִמִלין ֵמִרּבִ ּ
ן יֹוָח ַאר ַחְבַרָייאּבֶ ּאי וׁשְ י ֵייָסא. ּ י, ָאַמר ִרּבִ י ַחּגַ ּוַדאי ָדא הוא ִרּבִ ּ ְּדָכל יֹומֹוי ָלא , ּ

ַמה ְדָיַדע ְרֵמיה ּבְ ָעא ְלַאֲחָזָאה ּגַ ּּבָ אֹוַרְייָתא, ּ ֵריה ָזָכה ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָלן ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,
ִגין ְדָאַמר ְקָרא ּנו ָרִאיָת ִאיׁש)משלי כו(, ּּבְ ָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ ּקְ ֵעיָניו ּתִ ַּוַדאי . ּ ָחָכם ּבְ

ִליָחא ְמֵהיָמָנא ִאיהו יָדא )וזכאה הוא שליחא מהימנא(, ּׁשְ ַדר ִמלֹוי ּבִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדׁשָ ּ ְוַזּכָ ּ ּ
ִליָחא ְמֵהיָמָנא   .ִּדׁשְ

א ֲחֵזי ַנַען ֲהָוה, ּתָ ֵני ּכְ ָמה , ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ִמּבְ ַנַען )הושע יב(, ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ  ּכְ
ָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה ִתיב ָעֵליה. ּבְ ּוְכַנַען ּכְ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה )בראשית ט(, ּ ּ ָארור ּכְ

ִליָחא ְמֵהיָמָנא. ְלֶאָחיו ּוְבִגין ְדֲהָוה ׁשְ יה, ּ ִתיב ּבֵ רוך ְיָי)בראשית כד(. ַּמה ּכְ ְ ּבֹא ּבְ רוך . ּ ְּבְ ּ
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ׁשְיָי ַמ אֹוַרְייָתא. ּמָ יב ָהִכי ּבְ ִגין ְדָנַפק ֵמַהִהיא ְקָלָלה, ְּוַעל ָדא ַאְכּתִ ַרך, ּּבְ ְוָלא . ְְוִאְתּבְ
ה ַּדי ֵליה ְדָנִפיק ִמּנָ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ׁשְ ַרך ּבִ ֶּאָלא ְדִאְתּבְ ּ ּ ְּ ְּואֹוִליְפָנא ְדָאָתא . ּ

פו, ְַמְלָאך ְּוָאִעיל ִמָלה ָדא ּבְ ּ ֵּמיה ְדָלָבןּ ּ.  

  ב''ח ע'' קנדף
ה ְוגֹו ַלח אֹוָתם ֹמׁשֶ ים', ַוִיׁשְ ָלם ֲאָנׁשִ ִאין ֲהוֹו. ּּכֻ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָרֵאל ֲהוֹו, ּ י ְדִיׂשְ . ְּוֵריׁשֵ

א יׁשָ רו ְלַגְרַמְייהו ֵעיָטא ּבִ ֲּאָבל ִאיּנון ִדּבְ ּ ּ ֶּאָלא ָאְמרו. ֲּאַמאי ַנְטֵלי ֵעיָטא ָדא. ּ ִאי , ּ
ָרֵאל ְלַאְרָעאֵּייֲעלון ִי ין, ׂשְ ין ַאֲחָרִנין, ִּנְתֲעָבר ֲאָנן ִמְלֶמֱהִוי ֵריׁשִ ה ֵריׁשִ , ְוִיְמֵני ֹמׁשֶ

ין ָרא ְלֶמֱהִוי ֵריׁשִ ַמְדּבְ י, ְּדָהא ֲאָנן ָזֵכיָנן ּבְ ַאְרָעא ָלא ִנְזּכֵ ְּוַעל ְדַנְטֵלי ֵעיָטא . ֲאָבל ּבְ
א ְלַגְרַמְייהו יׁשָ ִּמיתו ִאיּנון, ּּבִ ּ ִאיּנון ְדַנְטָלן ִמַלְייהוְוָכל, ּ ּ   )ב''ח ע''דף קנ(. ּּ

ה ְוגֹו ַלח ֹמׁשֶ ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ י ִיְצָחק', ֵּאֶלה ׁשְ ל ְוָיַדע , ָאַמר ִרּבִ ּכַ ה ִאְסּתָ ֹמׁשֶ
ָאְרַחְייהו ְּדָלא ִיְצְלחון ּבְ ּ ַע, ּ ֵדין ַצֵלי ָעֵליה ִדיהֹוׁשֻ ּּכְ ּ דֹוֲח. ּ ֵלב ֲהָוה ּבְ ֵדין ּכָ , ָאַמר, ָקאּכְ

יד ה, ַמה ַאְעּבִ א ִעָלָאה ְדֹמׁשֶ ִסַייְעּתָ ַע ָאִזיל ּבְ ָּהא ְיהֹוׁשֻ יה ְנִהירו ְדִסיֲהָרא, ּ ַדר ּבֵ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ,
ְצלֹוֵתיה ְּוהוא ַאְנִהיר ָעֵליה ּבִ ּ א, ּ ְמׁשָ ִגין ְדִאיהו ׁשִ ּּבְ ֵלב. ּ ְייהו. ָמה ֲעַבד ּכָ ִמיט ִמּנַ ּתְ , ִּאׁשְ

י ִקְב ַּרָייא ַדֲאָבָהןְוָאֵתי ְלַגּבֵ ן ְצלֹוֵתיה, ּ ּמָ ְּוַצֵלי ּתַ ּ.  
י ְיהוָדה ִביִלין, ֹאַרח ַאֲחָרא ָנִטיל, ָּאַמר ִרּבִ ּוָמָטא ַעל ִקְבֵרי ַדֲאָבָהן, ְוָעִקים ׁשְ ּ ,

ַגְרֵמיה ן ּבְ ּכַ י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק, ְּוִאְסּתָ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ ִתיב ְוׁשָ ֲאָבל ַמאן . ְּדָהא ּכְ
דֹוֲחָקאְּד ל ִמִדי, ִּאיהו ּבְ ּכַ ֵלב. ָלא ִאְסּתָ ך ּכָ דֹוֲחָקא, ְּכַ ִגין ְדֲהָוה ּבְ ל ִמִדי, ּּבְ ּכַ , ָלא ִאְסּתָ

ָזָבא ְמֵעיָטא ָדא, ְּוָאָתא ְלַצָלָאה ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן ּתְ ה )במדבר יג(. ְּלִאׁשְ ּ ַוִיְקָרא ֹמׁשֶ
ַע ן נון ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ י ִיְצָח. ְּלהֹוׁשֵ ַע ְקָרֵאיה ְקָרא, ק ָאַמרִרּבִ ִתיב , ְּוִכי הֹוׁשֵ  )שמות יז(ְוָהא ּכְ

ַע ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ן נון ַנַער)שמות לג(. ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ַע ּבִ ַע)שמות יז(. ּ ִויהֹוׁשֻ ֶּאָלא . ּ ַוַיֲחלֹוׁש ְיהֹוׁשֻ
ה ְייהו, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ יֲעך ִמּנַ ָּיה יֹוׁשִ ָּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ יָו, ִרּבִ ְדֵריה ְלֵמיַעל ְלַתָמןּכֵ ּן ְדׁשַ ִלים, ּ ה. ְִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ׁשְ . ּוְבּמָ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ֲעָתא ַנַער ִאְקֵרי. ּבִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדַעד ַהִהיא ׁשַ יר . ּּכְ ֲעָתא ָקׁשִ ּוְבַהִהיא ׁשַ

ֲהָדה ה ּבַ ֵּליה ֹמׁשֶ ַקְדִמי, ּ ַע ּבְ ָחן ְיהֹוׁשֻ ּכְ ב ְדַאׁשְ ְּקָרא ַקְרֵייה ָהִכי ַעל , ָתאְּוַאף ַעל ּגַ
ין ְלִמְקְרֵייה ַּההוא ְדַזּמִ ּ ה. ּ ן, ָאַמר ֹמׁשֶ ּמָ ַּוַדאי ָלא ִאְצְטִריך ָדא ְלֵמיַעל ּתַ ֶּאָלא , ְּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ה ֵעץ ִאם ַאִין ְוגֹו)במדבר יג(. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּבִ י ִחָייא ָאַמר', ּ ֲהֵיׁש ּבָ ְוִכי , ִּרּבִ
ְנָיין ָדא ִמן ָדאָלא ֲהָוה ָיַד ָמה ִאיָלִנין ְמׁשַ ה ּכַ ה ְדִאית ּבָ ּע ֹמׁשֶ ּ ּ ח ָלה , ּ ּבַ ְּוָהא הוא ׁשִ ּ

ה ִזְמִנין ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ָדא, ְלִיׂשְ ַפק ּבְ ְּוהוא ִאְסּתָ ִריך הוא ָקָאַמר ֵליה . ּ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ה ּבְ ְּדִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדַבׁש, ְלֹמׁשֶ י יֹוֵסיָא. ּ ֲערו ַחְבַרָייא, ַמר ִרּבִ ָּהא ַאּתְ ּ ,
יב מֹו)איוב א(, ִּדְכּתִ ּ ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עוץ ִאיֹוב ׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ַקְדִמיָתא, ָּרַמז ָלֶהם ְרִמיָזא ְדָחְכְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ִאילו ּבְ ַּעל ַמה ְדׁשָ ּ .
יב נו ִא)ז''שמות י(, ִּדְכּתִ ִקְרּבֵ ן, ָאַמר. ם ָאִיןּ ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ ּמָ ֱחמון, ּתַ ִאי ִהיא ִאְתַחְזָיא , ּּתֶ
ַאר ַאְרֵעי ְדָעְלָמא, ָאַמר לֹון. אֹו ְלַהאי, ְלַהאי ׁשְ ֱחמון ְדִאיָבא ְדַאְרָעא ּכִ ִּאי ּתֶ ּ ּ ֵיׁש , ּ

ה ֵעץ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּבָ ּ יר, ּ ֱחמון ְדִאיָבא ְדַאְרָע. ְּוָלא ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַיּתִ ְּוִאי ּתֶ ּ יר ּ א ַיּתִ
ל ֲאָתר ְדָעְלָמא ְנָייא ִמּכָ ּוְמׁשַ ְנְדעון, ּ ּּתִ ך , ּ א ָקא ָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ְְדָהא ֵמַעּתִ ּ ּ

נוָייא ִעָלָאה ַּההוא ׁשִ ּ ל ַאְתֵרי ְדָעְלָמא, ּ ְנְדעון. ִּמּכָ ּוְבָדא ּתִ ּ ה ֵע, ּ , ן''ִאם ַאִי, ץ''ֲּהֵיׁש ּבָ
ַקְדִמי ִעיתון ּבְ ּ ְלִמְנַדע ָדא)דבמעיכון בעיתון(ָתא ְּוָדא ּבָ יב, ּ נו)שמות יז(, ִּדְכּתִ ִקְרּבֵ . ּ ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ

נו ַדְייָקא ִקְרּבֵ ּּבְ ם ִמְפִרי ָהָאֶרץ. אֹו ִאם ַאִין, ּ ם וְלַקְחּתֶ ְּוַעל ָדא ְוִהְתַחַזְקּתֶ ּ ְּלִמְנַדע , ּּ
ּנוָייא ִדיֵליה ּׁשִ ּ ּ.  

ּכוֵרי ֲעָנִב ְּוַהָיִמים ְיֵמי ּבִ י , ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְּוַהָיִמים. יםּ ּכוֵרי ֲעָנִבים ַסּגִ ְּדָהא ְוָאז ּבִ ּ
ֶּאָלא ְוַהָיִמים. ֵּליה מֹוְדָען, ּ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ַההוא , ּ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ָרן ּבְ ְלהו ֲהוֹו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ

יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִּאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ָמה ְדָתֵניָנן ֲעָנ. ּ ִּבים ָהיו ְוַעל ָדאּּכְ ִּאיּנון : ְּוַהָיִמים, ּ
מֹוְדָען ּתְ ּכוֵרי ֲעָנִבים ַדְייָקא, ְּדִאׁשְ ְּיֵמי ּבִ ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)במדבר יג(. ּ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּ .

ֵעי ֵליה ַּוָיֹבאו ִמּבָ י יֹוֵסי. ּ ֵלב הוא ְדָאָתא ְלַצָלָאה ַעל ִקְבֵרי ֲא, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ . ָבָהָתאּ
ֵלב א, ָאַמר ּכָ ִסיוָעא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ה ּבְ ְרֵכיה ֹמׁשֶ ַע ָהא ּבָ ְּיהֹוׁשֻ ָזָבא , ּּ ּתְ ְוָיִכיל ְלִאׁשְ

ְייהו יד, ִּמּנַ עוָתא ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהָתא, ְִאיְמָלך. ַוֲאָנא ַמה ַאְעּבִ ֵעי ּבָ ִגין , ְּלִמּבָ ּבְ
ִזיב ְמָרֵזיהֹון  ּתְ ַאר ְמַאְלִלין)אא מעיטא ביש''ס(ְּדִיׁשְ   .ּ ִדׁשְ

  א''ט ע'' קנדף
י ִיְצָחק ָאַמר ְלָיא ּכָֹלא, ִרּבִ ַגִוויה ְדֵביה ּתַ ְלהו ָדא ָעאל ּבְ ים ִמּכֻ ַּמאן ְדַהָוה ָרׁשִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

א ֲחֵזי ן, ְוּתָ ּמָ ַאר ָאֳחִרי ְדֵיכול ְלַאֲעָלא ּתַ ַּמאן הוא ִמּשְׁ ּ י , ּ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ ִתיב ְוׁשָ ְּדָהא ּכְ
ּוִמְדִחילו ִדְלהֹון ַמאן ָיִכיל ְלַאְעָלָאה , ַתְלַמיְו ּ ּ א) א''ט ע''דף קנ(ּ ְמַעְרּתָ א . ּבִ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ׁשְ

ָכֵלב ן ּבְ ּמָ ָרא ַלֲאָבָהן, ָעאַלת ּתַ ַנְייהו ְלַאְרָעא, ְלַבּשְׂ ְּדָהא ָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדאֹוֵמי לֹון קוְדׁשָ ּ ּ הוא ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹוןְוָדא, ְּ ּ.  

אָנא י ְוַתְלַמי, ּתָ ׁשַ אן ַנְפקו, ֲאִחיָמן ׁשֵ ְּדָאִפיל לֹון , ַּזְרָעא ֲהוֹו ֵמִאיּנון ְנִפיִלין. ִּמּמַ ּ
ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַנת ַאְרָעא, ְּ ֵרי ָעְלָמא, ְּואֹוִלידו ִמּבְ יּבָ ְייהו ַנְפקו ּגִ ּוִמּנַ ּ ּ ,

ָמה ִדְכּתִ ם)בראשית ו(, יבּּכְ י ַהּשֵׁ ר ֵמעֹוָלם ַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ר ֵמעֹוָלם.  ֵהּמָ , ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ּמָ ֵחי)א מדאתברי''נ(ׁשַ ּכְ ּתַ י ְוַתְלַמי.  ָעְלָמא ִמׁשְ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ י ַהּשֵׁ  )במדבר יג(. ַאְנׁשֵ

ּכֹול ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח', ַּוָיֹבאו ַעד ַנַחל ֶאׁשְ ִּרּבִ  ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ְיָי ּבֹוֵרא )ישעיה מב(, ּ
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם ְוגֹו א . 'ַהּשָׁ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ ה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ְ ָלא ּבְ ּכְ ה ִאית ְלהו ְלִאְסּתַ ּמָ ּּכַ ַדל , ּּ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ
ִריך הוא, אֹוַרְייָתאּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִנין ְדָעְלָמא ְלַקּמֵ ל קֹוְרּבְ ִאילו ְמָקֵרב ּכָ ּּכְ ּ ּ ְּ ְוָלא עֹוד . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ל חֹובֹוי ִריך הוא ְמַכֵפר ֵליה ַעל ּכָ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ְ ָמה ּכוְרְסָיין , ּ ְקִנין ֵליה ּכַ ּוְמּתָ ּ ּ
  .)חסר(, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי
י ְיהוָדה אִּרּבִ י ַאּבָ ֲהֵדי ִרּבִ ָאְרָחא ּבַ ַאל ֵליה,  ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ֵעיָנא , ּׁשָ ָּאַמר ִמָלה ַחד ּבָ

ֲאָלא יה, ְלׁשָ ר ָנׁש ְלֶמֱחֵטי ַקּמֵ ין ּבַ ִריך הוא ְדַזּמִ א ּבְ יָון ְדָיַדע קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּוְלִמְגַזר ָעֵליה , ְּ ּ
ָרא ֵליה, ִמיָתה ִנין ַעד ָלא ִאיְבֵרי ָעְלָמאְּדָהא אֹוַרְייָתא ֲהָו. ֲּאַמאי ּבָ ֵרי ַאְלִפין ׁשְ . ה ּתְ

אֹוַרְייָתא ה ּבְ ּוְכִתיב ּבָ ֹאֶהל)במדבר יט(, ּ י ָימות ּבְ י ָימות)במדבר כז(. ּ ָאָדם ּכִ . ַּוָיָמת. ּ ִאיׁש ּכִ
ַּוְיִחי ְפלֹוִני ַוָיָמת ַהאי ָעְלָמא. ּ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ַּמאי ָקָבֵעי קוְדׁשָ ְּדֲאִפילו ִאי , ְּ ּּ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ְימות ַדל ּבְ ּתָ ִּאׁשְ אֹוַרְייָתא ְימות, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאי ָלא ִאׁשְ ּּכָֹלא , ּ
ַחד ָאְרָחא ר ְפִריׁשוָתא ְדַההוא ָעְלָמא, ּבְ ּּבַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ חֹוֶטא)קהלת ט(ּכְ טֹוב ּכַ   .ּ ּכַ

ְְוַגְזֵרי ְדָמאָרך, ְָמאָרךּאֹוְרחֹוי ְד, ָּאַמר ֵליה הו, ּ ַּמה ָלך ְלִמְטַרח ּבְ ְַמה ְדִאית ָלך . ְ ּ
ִאיל ָלא ׁשָ ּכְ ְּרׁשו ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּוְדֵלית ָלך ְרׁשו ְלִמְנַדע, ּ ּ ִתיב , ְּ ן ֶאת )קהלת ה(ּכְ ּתֵ  ַאל ּתִ

ֶרך ׂשָ ִָפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִניִזין ִעָלִאין,  ְוִסְתִריןְּ ְּדהוא , ּּגְ ּ
ֲאָלא , ָּהא אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוָגִניז, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ָסִתים ְוָגִניז ֵלית ָלן ְלׁשָ

א ִעָלָאה ֲהִוי ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ִהיא ׁשְ ּ ִאלו ִאְתֲעָסק , ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ּוַמאן ְדִמְתֲעָסק ּבְ ּ ּּ
ֵמיה ׁשְ אּּבִ ָלא, ְוִאי ָהִכי, ּ ַקִדיׁשָ ּכְ ֲאָלא וְלִאְסּתַ   .ֵּלית ָלן ְלׁשָ

ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָייא א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּוְכִתיב , ּ
רֹות ַלה)דברים כט( ְסּתָ ְגלֹות ָלנו וְלָבֵנינו'  ַהּנִ ֱּאֹלֵהינו ְוַהּנִ ּ ּ ְגלֹות ָל, ּ ְּדִאית ְרׁשו , ּנוַהּנִ ּ

ֲאָלא הו, ְלׁשָ הו וְלִמְנַדע ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ רֹות ַלְיָי ֱאֹלֵהינו. ּּ ְסּתָ , ֲּאָבל ַהּנִ
ִּדיֵליה ִאיּנון ּ ָקא ַדְעּתֹוי ְסִתיָמא, ְּוֵליה ִאְתַחְזָיין, ּ ְּדַמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ל , ּ ְוּכָ

ן ְל ּכֵ ַאלׁשֶ   .ִמׁשְ
א ֲחֵזי א לֹון, ּתָ ֵּלית ְרׁשו ִלְבֵני ָעְלָמא ְלֵמיַמר ִמִלין ְסִתיִמין וְלָפְרׁשָ ר ּבוִציָנא , ּּ ּּבַ

ְמעֹון י ׁשִ א ַרּבִ ם ַעל ְידֹוי, ַּקִדיׁשָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּוְבִגין ְדָדָרא ִדיֵליה . ְּ ּ ּ ּ
יָמא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ְלָייא ַעל ְידֹוי, אּ ִאְתּגַ ָמרו ּבְ ְּוַעל ָדא ִמִלין ִאּתְ ְוָלא ְיֵהא , ּּ

ַגִויה אֵרי ּבְ ָדָרא ָדא ְדִאיהו ׁשָ ָּדָרא ּכְ ּ ּ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ   .ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
א ֲחֵזי ִתיב , ֲאָבל ּתָ ֶצֶלם ֱאֹלִהי)בראשית א(ּכְ ַצְלמֹו ּבְ ם ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָרא אֹותֹו  ּ ָרָזא ְדִמָלה)בכלא הוא כעין דוגמא דעילא תא חזי(ּבָ א , ּ ַלת ָעְלִמין ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּתְ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ַגָווְייהו, ְ ִניז ּבְ ְּדִאיהו ּגָ ּ ַּההוא ִעָלָאה ְטִמיָרא ְדֹכָלא, ָעְלָמא ַקְדָמָאה. ּ ּּ ְּדָלא , ּ

יה ל ּבֵ ּכַ ר ִאיהו, ּיהְוָלא ִאְתְיַדע ּבֵ, ִּאְסּתָ ַגִוויה, ּּבַ ִניז ּבְ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ ּ.  
ְנָייָנא ַההוא ִדְלֵעיָלא, ָעְלָמא ּתִ יר ּבְ ְּדִאיהו ָקׁשִ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָדא הוא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה מֹוַדע ִמּנֵ ּתְ יב , ִּאׁשְ ָמה ִדְכּתִ ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ּּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלְיָי, ּ ְוָדא . ֶזה ַהּשַׁ
ְנָייָנא   .ּהוא ָעְלָמא ּתִ
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ִליָתָאה ְייהו, ָעְלָמא ּתְ ָאה ִמּנַ ּתָ ַּההוא ָעְלָמא ּתַ יה ִפרוָדא, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְּוָדא הוא , ּּ
ַגִוויה, ָעְלָמא ְרָיין ּבְ ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ׁשַ ּ יה, ּּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְוָלא , ְּ

ַכח ּתְ א.ִאׁשְ ּתָ יה ַהׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ָלא וְלִמְנַדע ֵליה, ּ ִאׁשְ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ד ּבָ ּּכַ ּ ְייהו, ּ ָלק ִמּנַ ִּאְסּתַ ּ ,
בֹודֹו, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ֲאֵלי ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ַּעד ְדֻכְלהו ׁשָ ּ קֹומֹו)יחזקאל ג(. ּּ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ .

ַכח ּתְ ְּוַהאי הוא ָעְלָמא ְדָלא ִאׁשְ ִדיָראּ יה ּתְ   .ּ ּבֵ
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  ב''ט ע'' קנדף

ַגְווָנא ָדא ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(, ּּכְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ֵדין ִאית .  ּבְ ֵּליה ) ב''ט ע''דף קנ(ּכְ
ַלת ָעְלִמין ַּהאי ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדִפירוָד: ָעְלָמא ַקְדָמָאה. ּתְ ּ ַכח , אּ ּתְ ר ָנׁש ִאׁשְ ּוּבַ

ַכח ּתְ יה ְוָלא ִאׁשְ יה. ּּבֵ ָלא ּבֵ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ד ּבָ ְייהו ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּּכַ ָלק ִמּנַ ִּאְסּתַ ּ.  
ְנָייָנא ַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה, ָעְלָמא ּתִ יר ּבְ ָּעְלָמא ְדִאיהו ָקׁשִ ּ ּ ן ֵעֶדן ִדי , ּ ְּוָדא הוא ּגַ ּ

ַאְרָעא ְּדָדא הוא, ּבְ ָעְלָמא ַאֲחָרא ִעָלָאהּ יר ּבְ מֹוַדע ָעְלָמא , ּ ָקׁשִ ּתְ ּוֵמַהאי ִאְתְיַדע ְוִאׁשְ
  .ַאֲחָרא

ִליָתָאה ִניז ְוָסִתים, ָּעְלָמא ִעָלָאה ְטִמיָרא, ָעְלָמא ּתְ ְּדֵלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ּגָ ּ ָמה , ּ ּכְ
יב ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲע)ישעיה סד(, ִּדְכּתִ ה לֹוּ ה ִלְמַחּכֵ ַגְווָנא . ׂשֶ ְּוֹכָלא ּכְ
יב)קדמאה דאמינא ובקשוט(, ִּעָלָאה ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(, ּ ִדְכּתִ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ תא חזי (.  ּבְ

ִתיב)ודאי ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו)דברים יד(, ּ ַעל ָדא ּכְ ִנים ַאּתֶ ָמה ְדאוְקמוָה',  ּבָ ּּכְ ּ ְּוִאֵלין . ּ
ֶצֶלם ֱאֹלִהיםִאיּנ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּון ּבְ ְּוִאֵלין ָיְרִתין ְירוָתא ִעָלָאה ּכְ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ַאְזַהר . ּ

אֹוַרְייָתא ְתּגֹוְדדו ְוֹלא ָתִשימו ָקְרָחה)דברים יד(, ּבְ ּ ֹלא ּתִ ְוָהא , ְּדָהא ָלא ִאְתֲאִביד. ּ
יִרין ָעְלִמין ָטִבין ִעָלִאין ְוַיּקִ ִכיַח ּבְ ַלק ֶל, ּׁשְ ד ִאְסּתָ   . ֵמַהאי ָעְלָמא)צדיקא(ֱּהוֹון ַחָדן ּכַ

א ֲחֵזי ַהאי ָעְלָמא, ִאְלָמֵלי ָלא ָחב ָאָדם, ְוּתָ ִזְמָנא , ָּלא ִיְטַעם ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ּבְ ּבְ
ִגין ְדָחב. ְּדָעִייל ְלָעְלִמין ַאֲחָרִנין ַּעד ָלא ֵייעול ְלִאיּנו, ַּטַעם ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ֲּאָבל ּבְ ן ּ

ט רוָחא ֵמַהאי ּגוָפא, ָעְלִמין ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ַאר ֵליה ּבְ ְחָיא , ְּוַאׁשְ ְּורוָחא ִאְסּתַ
א ָלא עֹוְנׁשָ ְנַהר ִדינור ְלַקּבְ ּּבִ ן ֵעֶדן ִדְבַאְרָעא. ּ ּוְלָבַתר ַעְייָלא ְלּגַ ָנא ֵליה , ּ ְּוִאְזַדּמְ ּ

ַהאי ַפְרצ, ָּמאָנא ַאֲחָרא ִדְנהֹוָרא ׁשּּכְ ּוָפא ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ַמּמָ ּ ּ ן . ּ ּקַ ׁש ְוִאְתּתָ ְוִאְתָלּבָ
יה ִדיר. ּּבֵ ן הוא ָמדֹוָרא ִדיֵליה ּתָ ְּוַתּמָ ּ ְמָתא. ּ ִנׁשְ י ּבְ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ר ּבְ ְוָסִליק . ְוִאְתְקׁשַ

ְּוִאְתַעָטר ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּ ָחְדׁשֹו ְוגֹו ְוָה)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ   .'ָּיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ
ָחְדׁשֹו ֲאַמאי ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ִגין ַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא, ּּ ּּבְ ְּדִאְתַעְטָרא , ּ ּ

ַההוא ִזְמָנא)עטרוי( א ּבְ ְמׁשָ ּתֹו. ּ ְלַאְנָהָרא ִמן ׁשִ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ת ָדא , ְּוֵכן ִמֵדי ׁשַ ּבָ ִּמֵדי ׁשַ ּ
א. יֲהָראִס ְמׁשָ ּתֹו ָדא ׁשִ ּבַ ׁשַ ן. ּּבְ ּמָ ִּדְנהֹוָרא ַאְתָיא ָלה ִמן ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד ִמָלה. ּ ּ ּ .

ִריָרא ְדִמָלה ְּוָדא הוא ּבְ ּ הו ִמיָתה ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ּ יב ּבְ ר ְלַחָייַבָיא ִדְכּתִ ּּבַ ּ ּּ ּ ְלהו , ּ ֵרת ִמּכֻ ּּכָ ּ
ְצָיין ִמּכֹ. ָעְלִמין ּתַ ְתׁשוָבה, ָּלאְוִאׁשְ ד ָלא ַעְייֵלי ּבִ י ְיהוָדה. ּּכַ ִריך ַרֲחָמָנא, ָּאַמר ִרּבִ , ְּבְ

ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ִמִלין ִאֵלין ְּדׁשָ ּ   .ְּוָקִאיְמָנא ָעַלְייהו, ּ
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ְמעֹון י ׁשִ א ָדא אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ִּמַפְרׁשְ ּ ה ָרִזי, ּ ָמעו ִמּנָ ּתְ ְּוִאׁשְ ן ּ
יִרין א ֲחֵזי. ִּעָלִאין ְוַיּקִ אֹוַרְייָתא, ּתָ ח ּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָאַמר ַאִזילו , ְּ

פוְלַחַני, ְבאֹוְרַחי ַתְדלו ּבְ ִּאׁשְ . ְּלָעְלִמין ִעָלִאין, ְוָהא ֲאָנא ְמַעִייל ְלכֹון ְלָעְלִמין ָטִבין, ּ
א ְדָלא ַיְדֵעי ֵני ָנׁשָ ֵלי, יָלא ְמֵהיְמֵנ, ּּבְ ּכְ ִריך הוא ָאַמר, ְוָלא ִמְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּאִזילו , ְּ

ֲּאִלילו ַההוא ָעְלָמא ָטָבא ַּההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדִכּסוָפא, ּ ּ ֵּאיך ֵניכול , ִּאיּנון ַאְמֵרי. ּּ ְ

ל ַהאי, ְּלַאְלָלא ֵליה ּוְלִמְנַדע ּכָ ּ.  
ִתיב ֶגב. ַמה ּכְ ָדלו ּבְ, ֲּעלו ֶזה ַבּנֶ ּתְ ִּאׁשְ ְּוֶתחמון ְדָהא ִהיא ַקְייָמא ַקַמְייכו, אֹוַרְייָתאּ ּ ּּ ּ ,

ְנְדעון ֵליה ּוִמָנה ּתִ ּ ּ ּ ה ַההוא . 'ּ וְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהיא ְוגֹו)במדבר יג(. ּ חמון ִמּנָ ּּתֶ ּ ּ
ְּדָהא ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא, ָעְלָמא ּ ה, ּ ַּדֲאָנא ָעֵייל ְלכו ּבָ ב ָע. ּ ִּאיּנון , ֶליָהְּוֶאת ָהָעם ַהיֹוׁשֵ

א ְדֵעֶדן ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ יָקָרא ִעָלָאה, ּּ ְּדַקְייָמן ׁשוִרין ׁשוִרין ּבִ ּ ּ ין ִעָלִאין, ּ ַדְרּגִ   .ּּבְ

  א''ס ע'' קדף
ָקפו ַעל ִיְצֵריהֹון, ֶּהָחָזק הוא ֲהָרֶפה ד ַאּתְ חמו ִאי ָזכו ְלָכל ַהאי ּכַ ה ּתֶ ּּבָ ּ ּ ְּוַתְברו , ּ

אֹוַרְייָתא.ִאי ָלא, ֵּליה ָקפו ּבְ ד ַאּתְ ה ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּ אֹו ּכַ ּאֹו ִאי ַאְרפו . ְּלִמְלֵעי ּבָ ּ
ה ְּיַדְייהו ִמּנָ ָדלו , ַּהְמַעט הוא ִאם ָרב. ְּוָזכו ְלָכל ַהאי. ּ ּתָ יִאין ִאיּנון ְדִאׁשְ ִּאי ַסּגִ ּ ּ ּ

פוְלָחִני אֹוַרְייָתא, ּּבְ ִקיפו ּבְ ִגין ְדָזכו , ְּוַאּתְ ּּבְ ּ וָמה ָהָאֶרץ )ג''במדבר י(. ְלָכל ַהאי ִאי ָלאּ
ֵמָנה ִהיא ִאם ָרָזא ְנְדעון ַמה ָהָאֶרץ. ַהּשְׁ ִּמְדאֹוַרְייָתא ּתִ ּ י . ּ ַּמה ַההוא ָעְלָמא ִאי ַאְסּגֵ
ִּטיבו ִעָלָאה ְלָיְתָבָהא לום, ּ ה ּכְ ּאֹו ִאי ַאְזִעיר ִמּנֵ ה ֵעץ ִאם ַאִין. ּ ה , ֲּהֵיׁש ּבָ ֲּהִאית ּבָ

ּיָלָנא ְדַחֵייִא ַגָווה, ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ַכח ּבְ ּתְ ּאֹו ִאי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ִאׁשְ ּ . ִאם ָלא, ּּ
ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)ג''במדבר י() א''ס ע''דף ק( ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ֶגב. ּּ ַּוַיֲעלו ַבּנֶ א ַסְלִקין , ּ ֵני ָנׁשָ ּּבְ

ֶגב ַגָווה ַבּנֶ ּּבְ א, ּ ִלּבָ ָנא,  ַעְצָלאּבְ ַמּגָ ַדל ּבְ ּתְ ַמאן ְדִאׁשְ יבו, ּּכְ ְנּגִ ה , ּּבִ יב ְדֵלית ּבָ ְּדָחׁשִ ּ ּ
ִגיָנה, ֲאָגר ָּחֵמי ְדָהא עוְתָרא ְדַהאי ָעְלָמא ָאִביד ּבְ ּ ּ יב ְדֹכָלא הוא, ּ ָּחׁשִ ֶגב. ּּ ָמה : ַבּנֶ ּכְ

ִים)בראשית ח(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְרְגִמיָנן ְנִגי, ּ ָחְרבו ַהּמַ   .ּבוּוְמּתַ
ה, ְּלָבַתר ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון ָרא ּבָ ַּעד ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ה, ּ אֵני ּבָ  )ג''במדבר י(. ָקאֵרי ְוׁשָ
י ְוַתְלַמי ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ יִאין, ְוׁשָ ן ַסּגִ ן ָחֵמי ְפִליּגָ ּמָ ר, ָטֵמא ְוָטהֹור, ּּתַ ָּאסור ומוּתָ ּ א ''נ(, ּ

ִרין)כשר ופסול ין ְוַאּגָ ֵּלין ִאיּנון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתאִא.  עֹוָנׁשִ ּ ִּדְקדוֵקי אֹוַרְייָתא, ּ ְיִליֵדי . ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ָהֲעָנק ְּדִאְתְיִלידו ִמּסִ ּ ּ ּ.  

ִנים ִנְבְנָתה ַבע ׁשָ ְבִעין ַאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא, ְוֶחְברֹון ׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּּ ְבִעין ָפִנים , ּ ּׁשִ
ָרהְלָכל ִסְטָרא ַע, ִּאית ָלה ה ִאְקֵרי ָחֵבר, ָּדא אֹוַרְייָתא, ְוֶחְברֹון. ׂשְ ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ .

ֵניָנן אֹוַרְייָתא ִאית ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא, ִלְפֵני צֹוַען ִמְצָרִים ב. ּתָ ְכּתָ ּבִ , ְּוַהְיינו ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ ְכּתָ.  ֶחְברֹון)מלכות(ְוַהאי . ְּותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ב ַנְפַקתִמּתֹוָרה ׁשֶ משלי (ּכְ

ִנין.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)ז ַבע ׁשְ ַבע, ְוַהאי ִנְבְנָתה ׁשֶ ת ׁשֶ ך ִאְקֵרי ּבַ ִגין ּכָ . ְְדּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִלְפֵני ֹצַען ִמְצָרִים ֵני )מלכים א ה(ּכְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ  ַוּתֵ
ל ָחְכַמת ִמְצָרִיםֶקֶד ּכֹול)ג''במדבר י(. ּם וִמּכָ ִּאֵלין ִאיּנון ִמֵלי , ּ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל ֶאׁשְ ּּ

ָדה ה, ַאּגָ ְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּדָרׁשָ ְלָיין ִמּסִ ְּדּתַ ּ ם ְזמֹוָרה ְוגֹו. ּ אֹוְלִפין ', ַּוִיְכְרתו ִמּשָׁ
י ִפְרִקין ן ָראׁשֵ ּמָ י ִמִלין, ִּמּתַ ּיּנון ִדְבֵני ְמֵהיְמנוָתאִא, ָּראׁשֵ ּ ִמִלין, ּ ַּחָדאן ּבְ ְרָכן , ּ ּוִמְתּבָ

ַגַוְייהו ִּמִלין ּבְ א ַחד ְוִעָקָרא ַחד, ּ ְרׁשָ ָלן ׁשָ ּכְ הו ִפרוָדא, ּוִמְסּתַ ַכח ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ִּאיּנון . ּּ
ֵני ְמֵהיְמנוָתא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּדָלא ִמׁשְ ְוָין ֵליה ִלְמֵהיְמנוָתא , ָּמהְוָלא אֹוְלֵפי אֹוַרְייָתא ִלׁשְ, ּ ּׁשַ ּ

ִפרוָדא ָנִים, ּּבְ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ ִפרוָדא, ּּ ָמה ְדַאּתְ . ַּמהו ַבּמֹוט. ּּבְ ּכְ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלך)תהלים קכא(ָאֵמר  ֵאִנים. ָ ַאל ִיּתֵ ּוִמן ָהִרּמֹוִנים וִמן ַהּתְ ִוין ְלָהֵנ, ּ י ּּכָֹלא ׁשָ

ְּלִסְטָרא ְדִפרוָדא, ְּלִסְטָרא ְדִמיָנֵאי, ִמיֵלי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּ.  
בו ִמּתור ָהָאֶרץ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיׁשֻ ּ בו. ּּ ַּוָיׁשֻ א, ּ יׁשָ ְייִבין ְלִסְטָרא ּבִ ְוַתְייִבין , ּתַ

ַאְעַמְלָנא , ב ְלָעְלָמאַעד יֹוָמא ָלא ֲחֵמיָנא ַט. ַּמאי ִאְכַפת ָלן, ַאְמֵרי. ֵּמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט
ה יָתא ֵריָקם, ּּבָ א. ּבֵ ְקָלָנא ְדַעּמָ י וַמאן ֵייעול , ָּיִתיְבָנא ּבִ ּוְלַההוא ָעְלָמא ַמאן ִיְזּכֵ ּ ּ ּ

ְּלַגִוויה ַּטב ָלן ְדָלא ַאְטַרְחָנא ּכוֵלי ַהאי, ּ ּ ַוְיַסְפרו לֹו ַויֹאְמרו ְוגֹו)ג''במדבר י(. ּ ּּ ָהא ', ּ
ִגין ְלִמְנַדע חוָלָקא ְדַההוא ָעְלָמא, ָנאַאְעַמְלָנא ְוָלֵאי ּּבְ ּ ּ , ְּוַגם ָזַבת ָחָלב וְדַבׁש ִהיא. ּ

ַּטב הוא ַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָמה ְדָיַדְעָנא ּבְ יה, ּּכְ י ּבֵ . ֲּאָבל ַמאן ְיִכיל ְלִמְזּכֵ
י ַעז ָהָעם)ג''במדבר י( יף הוא,  ֶאֶפס ּכִ ּקִ ָללְּדָלא ַיֲחׁשִ, ּּתַ ל ָעְלָמא ּכְ ִגין ִדְיֵהא , יב ּכָ ּּבְ

יה ְדָלא ּבֵ ּתַ ֵּליה עוְתָרא ַסִגיא ְלִאׁשְ ּ ּ ה, ּ י ּבָ ַּמאן הוא ְדִיְזּכֵ ּ י ַעז ָהָעם . ּ ַּוַדאי ֶאֶפס ּכִ
ָאֶרץ ב ּבָ ה, ַּהיֹוׁשֵ י ּבָ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמְזּכֵ עוְתָרא, ּ יף ּבְ ּקִ ֵעי ְלֶמֱהִוי ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ּּבָ ר ּכְ

יר ַיֲעֶנה ַעזות)משלי יח( ּ ְוָעׁשִ צורֹות. ּ דֹולֹות ּבְ ל טוָבא. ְּוֶהָעִרים ּגְ ין ַמְלָיין ּכָ ּתִ ְּדָלא , ּּבָ
ַּיְחְסרון ִמּכָֹלא ם. ּ ל ָדא ְוַגם ְיִליֵדי ָהֲעָנק ָרִאינו ׁשָ ְּוִעם ּכָ יף, ּ ּקִ ֵעי ּגוָפא ּתַ יּבֹר , ּּבָ ּגִ

ֲאִרי ִג)דאשתכח תמן תדירא(. ּכַ ַההוא  ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ת ֵחיֵליה ְדּבַ ׁשֶ ּין ְדִהיא ַמּתֶ ּ ּ ּ ּ
ר ר וָפסול, ָטֵמא ְוָטהֹור, ִּאיסור ְוֵהּתֵ ׁשֵ ּּכָ ה. ּ ָאה ּבָ ַּמאן ֵייכול ְלַזּכָ ּ.  

ֶגב)ג''במדבר י(, ְועֹוד ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ר ָנׁש.  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ א ּבַ ָכל ָדא, ִאי ֵייּמָ ְּדֲאִפילו ּבְ ּ ּּ 
י ֶגב. ִיְזּכֵ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ א, ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ יׁשָ , ְּמַקְטְרָגא ְדַבר ָנׁש, ַקֵטיגֹוָרא, ָהא ִיְצָרא ּבִ

גוָפא ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ ְּדִיׁשְ י ְוָהֱאמֹוִרי ְוגֹו. ּ ן', ְוַהִחּתִ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ָמה ְמַקְטְרֵגי ִמׁשְ ְּדָלא . ּכַ
ַההו ר ָנׁש ְלֵמיַעל ּבְ ָללָּיִכיל ּבַ י ֵליה, א ָעְלָמא ּכְ ַגִויה, ַּמאן ִיְזּכֵ ּוַמאן ֵייעול ּבְ ּ ִמִלין , ּ ּּבְ

ָרֵאל)במדבר לב(, ִּאֵלין ֵני ִיׂשְ ּ ַוָיִניאו ֶאת ֵלב ּבְ יׁש ָעָלה. ּ ִגין ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּּבְ ּ ּ ָמה , ּּ ּכְ
ת ָהָאֶרץ ְּדַאּתְ ָאֵמר ַויֹוִציאו ֶאת ִדּבַ ּ ּ.  

ֵני ְמֵהיְמ נו ְיָי וְנָתָנה ָלנו, ּנוָתא ַמאי ָקא ָאְמֵריִּאיּנון ּבְ ִּאם ָחֵפץ ּבָ ּ ַדל . ּ ּתָ יָון ְדִיׁשְ ּּכֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ְרעוָתא ְדִלּבָ ר ָנׁש ּבִ ּּבַ ּ ּ א, ְּ ֵעי ִמָנן ֶאָלא ִלּבָ ְמרון , ָּלא ּבָ ְּוִיְסּתַ

א יָמא ַקִדיׁשָ ַּההוא ְרׁשִ יב, ּ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ְוַע)ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ך ּכֻ ּּמֵ ּ ּ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

  ב''ס ע'' קדף
ְמרֹודו)ד''במדבר י() ב''ס ע''דף ק(, ֲאָבל ְיָי ַאל ּתִ ּ ַאך ּבַ אֹוַרְייָתא, ְ ֵעי ְדָלא ִיְמְרדון ּבְ ּּבָ ּ ,

ֵעי עוְתָרא ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ּבָ ְּוָלא ָמאֵני ְדַכְסָפא ְוַדֲהָבא, ּ ם ַאל . ּ יְראו ֶאת ַעם ְוַאּתֶ ּּתִ
ִביָרא, ָהָאֶרץ ְּדָהא ּגוָפא ּתְ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ ֹכָלא, ִאי ִיׁשְ ח ַאְסָווָתא ּבְ ּכַ ֲּהָדא הוא . ִּיׁשְ
ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיך)משלי ג(, ִדְכִתיב ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ָ ִרְפאות ּתְ ָּ רֹו )משלי ד(ּוְכִתיב . ּ ׂשָ ּ וְלָכל ּבְ
ַּפנו ֲאָתר ִלְפָלְנָייא ַעְבָדא , ִּאיּנון ַמְכְרָזאן ְוָאְמֵרי, ּון ְמַקְטְרֵגיְוָכל ִאיּנ. ַּמְרֵפא ּּ ּ

א   .ְּדַמְלּכָ
יְראו ך ַאל ּתִ ִגין ּכַ ּּבְ י ַלְחֵמנו ֵהם, ְ ָכל יֹוָמא , ּּכִ ָנן ְמזֹוֵני ּבְ ַגְרַמְייהו ְמַזּמְ ִּאיּנון ּבְ ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּלִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ָמ. ּ ּ ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצִויִתי )מלכים א יז(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ
ְלך ר)מלכים א יז(ּוְכִתיב . ְָלַכְלּכֶ . ָּסר ִצָלם ֵמֲעֵליֶהם. ּ ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם וָבׂשָ

ָיא. ַּמאן ִצָלם ָּדא ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ נ. ַּמאי ַטֲעָמא ַאְעֵדי. ּּ ום ְדְיָי ִאּתָ ִּמּשׁ ּו ַאל ּ
יָראום ִגין אֹוַרְייָתא. ּּתִ ּּכָֹלא ַאְעִדיאו ּבְ ּ אֹוַרְייָתא . ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ
ָמה ׁש, ִּלׁשְ ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ ֵרי ּבְ ְּדָהא ִמְתַקּשְׁ ּ ֲּהָדא הוא . ְּוִאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים. ְּ
ך )תהלים קכב(, ִדְכִתיב לֹום ּבָ ָרה ָנא ׁשָ ּ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל )ג''במדבר י(. ְְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ּכֹול ְוגֹו א ָאַמר. 'ֶאׁשְ י ַאּבָ ּכֹול, ִרּבִ ְרתו ַההוא ֶאׁשְ ּּכָ ָּאתו ְלַסְלָקא ֵליה ָלא ָיִכילו, ּ ּ ּּ .
ָּאתו ְלַנְטָלא ֵליה ַע. ָּלא ָיִכילו, ּ ֵלב ִויהֹוׁשֻ ּלו ֵליהַנְט, ָּאתו ּכָ ּוְסִליקו ֵליה, ּ ּ ְוִאְזְדַקף , ּ

ָנִים. ַּעל ְיַדְייהו ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ ַנִים ְיִחיָדן. ּּ ִאיּנון ׁשְ ָנִים ּבְ ׁשְ . ּּבִ
ָעאן יה. ְזמֹוָרה ַמאי ָקא ּבָ ְלָייא ּבֵ ּכֹול ֲהָוה ּתַ ֶּאָלא ֶאׁשְ ר , ּ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ִמְתַחּבָ ּ

ַאְתֵריה אוהו ַבּמֹוט, ְלָבַתר ַקְרֵייה מֹוט. ִאְקֵרי ְזמֹוָרה, ּּבְ יב ַוִיּשָׂ ִּדְכּתִ ּ ַּההוא . ּּ
מֹוַדע ּתְ ַּההוא ְדָכְרתו. ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

ַע ְוָכֵלב אן ָיְדעו ְיהֹוׁשֻ ְּדִאיּנון ִאְתַחְזָיין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא, ִּמּכָ ה ֻחָלק , ּ ּוְלֶמֱהִוי לֹון ּבָ ּ
ְלהו. אְוַאֲחָסָנ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְתָיין ַאְמְלכו ָעַלְייהו ּכֻ ּ ּ א, ּּ ִאיּבָ ֵלב ּבְ א , ָקִאים ּכָ ָאַמר ִאיּבָ
א ִגיָנך ֲאָנן ִמְתַקְטִלין, ִאיּבָ חוָלָקך, ְִאי ּבְ ְַמה ֲאָנן ּבְ ְרֵמיה. ּ ִּמַיד ָקִליל ּגַ   .ְּוָיֲהבו לֹון. ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֻאהו ַבּמֹוטְּד, ָּלא ָיֲהבו ְלָאֳחִרי, ִרּבִ ִתיב ַוִיּשָׂ ָּהא ּכְ ָנִים, ּ ׁשְ , ּוְכִתיב ּבִ
ָווַתְייהו ַנִים ּכְ ּוְבֻכְלהו ָלא ֲהוֹו ׁשְ ּ ַע ְלָבַתר. ּּ אן אֹוִליף ְיהֹוׁשֻ יב, ּוִמּכָ  )יהושע ב(, ִּדְכּתִ

ִלים ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ ִטים ׁשְ ן נון ִמן ַהׁשִ ַע ּבִ ַלח ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׁשְ ַּנִים ָהא אוְקמוָה ְוָהֵני ׁשְ. ּ ּ
ָרֵאל. ַקְדָמֵאי ְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכד ָמטו ְלַגּבַ ּ ֲארו, ָּיֲהבו לֹון, ּ ּתָ ְּוִאיּנון ִאׁשְ ְרַמְייהו , ּ ְּוַעְבדו ּגַ ּ ּ
יַרִיים   .ׁשִ

י ִיְצָחק ָאַמר ְייהו ְדִאיּנון ֲעָנִקים, ִרּבִ ד ֲהוֹו ָמָטאן ְלַגּבַ ּּכַ ּ ְווָיין ַההוא חוְט, ּ ֲּהוֹו ׁשַ ָרא ּ
ְייהו ה ַקּמַ ְּדֹמׁשֶ ִזיבו, ּ ּתְ ּוְמָנָלן ְדַההוא חוְטָרא ָיִהיב לֹון. ְּוִאׁשְ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֶגב ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַעלו ֶזה ַבּנֶ ִתיב ָהָכא ֲעלו ֶזה. ּ ֶטה )שמות ד(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ּ ְוֶאת ַהּמַ
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ִזיבו', ַּהֶזה ְוגֹו ּתֵ ּוְבִגיֵניה ִאׁשְ ּ ְבֵקי לֹון. ּ יָמא ָהֵני ֲעָנַקָייא ׁשַ ְּדִאי ּתֵ א . ּ ֶּאָלא ָאתו ְלַנְסּבָ ּ
ְווָיין ְלָקַמְייהו ַההוא חוְטָרא, לֹון ַּוֲהוו ׁשַ ּ ּ ְזֵבי , ּ ּתֵ ְייהו)א ומשתמטי''ס(ּוִמׁשְ ּמַ י ְיהוָדה . ּ ִמּקַ ִּרּבִ

ה, ָאַמר א ָמַסר לֹון ֹמׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְבִגיֵניה , ָּמסֹוֶרת ׁשְ ְייהוּ ִזיבו ִמּנַ ּתֵ ִּאׁשְ ּ.  
י ִחָייא ָאַמר ָמָהן ִאְקרון, ִּרּבִ ַלת ׁשְ ְּוֻכְלהו אֹוְרֵכי יֹוֵמי. ְרָפִאים. ֲעָנִקים. ְנִפיִלים, ּּתְ ּ .

ַקְדִמיָתא א, ְּנִפיִלין ִאְקרון ּבְ ֵני ָנׁשָ ְבַנת ּבְ רון ּבִ ד ִאְתַחּבְ ְייהו, ְּלָבַתר ּכַ ְּואֹוִלידו ִמּנַ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא. ָנִקיםִּאְקרון ֲע ָטאן ּבְ ּוִמְתַרְפָיין ֵמַההוא ִדְלֵעיָלא, ְּלָבַתר ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְוׁשָ ּ ּ ּ ,

  .ִּאְקרון ְרָפִאים
י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ בו ַאף )דברים ב(, ּ ָהְרָפִאים ְיחֹוָללו)איוב כו(ְוָהא ּכְ ּ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ

ֲעָנִקים ִגין ַדֲעָנִקים ָאתו ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא, ּ הואָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ֵהם ּכַ ּּבְ ּ ּ ,
ַאְרָעא יר ּבְ ַגְווָנא ָדא ְרָפִאים. ְּוִאְתָיֲאׁשו ַיּתִ ְייהו ַנְפֵקי, ּּכְ ּוִמּנַ ְוַכד . ַּוֲהוו אֹוְרֵכי יֹוֵמי, ּ

י ִאְתֲחָלׁש ַפְלגות ּגוָפא ִּמְתַחְלׁשֵ ּ ּ ּוַפְלּגות ָקִאים, ּ יָוון ְד. ּ ַּפְלּגות ּגוָפא ֲהָוה ִמיתּּכֵ ֲהוֹו , ּ
ְדָיין ְלפוַמְייהו ָרא ְוׁשַ י ּבָ ּבֵ א ֵמִעׂשְ ּבָ י ִעׂשְ ַּנְסּבֵ ּוִמיתו, ּ ּוְבִגין ְדִאיּנון ָבָעאן ְלָקְטָלא . ּ ּ ּ

ְרַמְייהו י ִיְצָחק. ִּאְקרון ְרָפִאים, ּּגַ א, ָאַמר ִרּבִ א ַרּבָ ַיּמָ ְרַמְייהו ּבְ ְדָיין ּגַ ן ְוַטְבָע, ּׁשַ
ַחת ַמִים ְוׁשֹוְכֵניֶהם)איוב כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוֵמִתין   .ּ ָהְרָפִאים ְיחֹוָללו ִמּתַ

  א''א ע'' קסדף
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ִרּבִ ִסיָמָנא , ִאְלָמֵלא ֲהוֹו ַעְייִלין ִיׂשְ דף ( )א באומנא''נ(ּבְ

א) א''א ע''קס יׁשָ ָנא ּבִ ָנא . ה ָקִאים ָעְלָמא ִרְגָעא ַחדָלא ֲהָו, ְּדִליׁשָ ַּמאן אוָמָנא ְדִליׁשָ ּ
א יׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ָנָחׁש, ּבִ ה זוֲהָמא, ּ ִּמְדָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ַאִטיל ּבָ ּ ּ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ִריך הוא, ׁשִ א ּבְ ְּוַעל ּכָֹלא ָמַחל קוְדׁשָ ְּ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ר ִמן ִליׁשָ ִגין ִד. ּבַ יבּּבְ , ְכּתִ

נו ִמי ָאדֹון ָלנו)תהלים יב( ָפֵתינו ִאּתָ יר ׂשְ ר ָאְמרו ִלְלׁשֹוֵננו ַנְגּבִ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ה ָעֵבד ַההוא ִליׁשָ ּמָ ַזר ַעל ֲאְבֲהָתָנא ְדָלא ֵייעול ְלַאְרָעא , ּּכַ ּּגָ ּ

ּוִמיתו ִאיּנון ְדָאְמרו ּ ּ ּ ְכָיה ְלָדֵר. ּ ַזר ּבִ  )כל שכן הכא דאפיקו לישנא בישא על כלא(. ּי ָדִריןְוִאְתּגְ
א יָון ְדַאִפיקו ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְבָיכֹול ּכֵ ּּכִ ּ ִאילו ַאִפיקו ָעֵליה, ּּ ּּכְ ּ ּּ א . ּ י קוְדׁשָ ך ַקּנֵ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ִריך הוא ַעל ָדא ּּבְ ּ ָצָא)כלומר קני לשמיה(, ְ ּתֵ ְלהו ְלִאׁשְ ָרֵאל ּכֻ ּ ְוָקִאימו ִיׂשְ , ה ֵמָעְלָמאּּ
ה עוֵתיה ְדֹמׁשֶ ִּאְלָמֵלא ּבָ ּ ּ ַוְיַסְפרו לֹו ַויֹאְמרו ְוגֹו)ג''במדבר י(. ּ ּּ י ִחָייא. 'ּ ַמאי , ָּאַמר ִרּבִ

ָנא ָהָכא ַוְיַסְפרו ּׁשְ ידו, ּ ִתיב ַוַיּגִ ְּוָלא ּכְ ּאֹו ַויֹאְמרו, ּ ל ַחד אֹוִליף ִמָלה . ּ ֶּאָלא ּכָ ּ
ְלחֹודֹוי ידו. ּבִ ַּוַיּגִ ָחְכְמָתאּבְ, ּ ַמר, ָכל ֲאָתר ֶרֶמז ָקא ָרִמיז ּבְ ֲאִמיָרה , ַּויֹאֶמר. ְוָהא ִאּתְ
ָעְלָמא ַּויֹאְמרו. ּבְ א, ּ ִּהְרהוָרא ְדִלּבָ ַּויֹאְמרו. ּ א, ּ ְפִקיְדּתָ ה ֲאָתר. ּתַ ַכּמָ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ַּוְיַסְפרו ָכל ֲאָתר, ּ ְּפִריׁשוָתא ְדִמָלה ּבְ ּ ּ ּ.  

אנו ֶאל ָהָא ֵעי ֵליה, ֶרץּּבָ ָּהַלְכנו ִמּבָ אנו. ּ ֶּאָלא ּבָ ָעאָלָנא ְלַתָמן ְלַהִהיא ַאְרָעא , ּ
ָכל יֹוָמא ח ּבְ ּבַ ַּוֲהִוית ַאָמְרּת ְדֵלית ִדְכָווָתה, ַּדֲהִוית ְמׁשַ . ְּוַגם ָזַבת ָחָלב וְדַבׁש ִהיא. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָאַמר ִדיָבא, ִרּבִ ַקְדִמיָתאָּאַמר ִמָל, ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמיַמר ּכְ ִגין , ּה ִדְקׁשֹוט ּבְ ּבְ
ִדבֹוי ִּדְיֶהְמנו ֵליה ּכְ ּ ּּ.  
י ִחָייא ָאַמר ל , ּ ָהִכי ָאְמרו)אלא(, ִּרּבִ ח ָלה ּכָ ּבַ ָּעאָלָנא ְלַהִהיא ַאְרָעא ַדֲהִוית ְמׁשַ ּ

ּיֹוָמא ְוַאָמַרת ְדֵלית ִדְכָווָתה ָבָחא ַעל ּכָֹל, )וגם זבת חלב ודבש היא(, ּ ְוָלאו . אַּוֲאִריַמת ׁשְ
ְּדָהא ֶזה ִפְרָיה, ָהִכי ָלא ַחד ֵמִאיּנון ְזִעיִרין ַקְטפו, ּ ַּאְתּכְ ִאי ְלָדא ַאֲחִסין , ָּאְמרו. ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ְוֵליאוִתין, ְּ ל ִאיּנון ַעְקּתִ ְּוַסְבלו ּכָ ּ ַאְרָעא , ּ ָהא ּבְ
ִלין ְוֵאיִבין ְד ְּדִמְצַרִים ִאית ַאְתּכְ ירּ ֵרין, ַאְרָעא ַיּתִ י ַעז )ג''במדבר י(. ַעל ַחד ּתְ  ֶאֶפס ּכִ

יֵחי ְקָרָבא ַיְתִבין ְלַבר, ָהָעם ִרין ַמּגִ ּבָ ּאֹוְרֵחיה ְדָעְלָמא ְדִאיּנון ּגִ ּ ּ ָרא ָאְרִחין, ּ ּמְ . ְלִאְסּתַ
ֵני ָמָתא ְּוָהָכא ֲאִפילו ִאיּנון ּבְ ּבֹוִרין, ּ יִפן ּגִ ּקִ צו. ּתַ ל ַמְלִכין , רֹותְּוֶהָעִרים ּבְ ְּדֲאִפילו ּכָ ּּ

ׁשו ָעַלְייהו ּנְ ְּדָעְלָמא ִיְתּכָ ּ הו ְפִגימוָתא. ּ ָּלא ַיַעְבדון ּבְ ּ ּ י יֹוֵסי. ּּ ל ַמה ְדַאְמֵרי, ָאַמר ִרּבִ , ּּכָ
א ָאְמרו יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ְלהו, ּּבְ ָיא ְמּכֻ ְּוַקׁשְ ֶגב, ּ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ יב ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ  ָנׁש ְלַבר. ִּדְכּתִ

ֵכיה ִחְוָיא ִּדְנׁשָ ָעאן ְלַאְגְזָמא ֵליה, ּ ד ּבָ   .ַאְמֵרי ָהא ִחְוָיא ָהָכא, ּּכַ
א ָאַמר י ַאּבָ ל ַמה ְדָאְמֵרי, ִרּבִ ָיא ִמּכָ ּוַדאי ָדא ַקׁשְ ּ לֹוַמר, ּ ח ְקָרָבא , ּכְ ַּההוא ְדַאּגָ ּ

ֹכָלא ין, ּּבְ ֶגב. ּוְבָאן ֲאָתר. ָהא ָהָכא ַזּמִ ֶאֶרץ ַהּנֶ יהְּד, ּבְ ָּהא הוא ֲאָתר ְלַאְעָלָאה ּבֵ ִּמַיד . ּ
נו ֶאת קֹוָלם ל ָהֵעָדה ַוִיּתְ א ּכָ ּשָׂ ַּוּתִ ְכָיה ַלדֹורֹות. ּ ְּקִביעו ּבִ ַההוא ֵליְלָיא, ְלָעְלִמין, ּ   .ּּבְ

י יֹוֵסי ֵּעיָטא ָנִסיבו ַעל ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ יׁש, ּ ְּלַאָפָקא ׁשום ּבִ ַעל . ַּמאי ַעל ּכָֹלא. ּ
ִריך הוא, ַאְרָעא א ּבְ ְּוַעל קוְדׁשָ י ִיְצָחק. ְּ יַנח, ָאַמר ִרּבִ א . ַעל ַאְרָעא ּתִ ַּעל קוְדׁשָ

ִריך הוא ִמַנִין ּּבְ יב. ְ ַמע ִדְכּתִ ָּאַמר ֵליה ַמׁשְ י ַעז ָהָעם, ּ הו. ֶאֶפס ּכִ י ַעז . ַּמאן ָיִכיל ּבְ ּכִ
ֶגב. ָּהָעם ַדְייָקא ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ל ַהאי, ּוְכִתיב ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ְרמו ּכָ ֵדין ּגָ ַמר, ּּכְ ָמה ְדִאּתְ . ּּכְ

יָצָאה לֹון ִמן ָעְלָמא ִריך הוא ְלׁשֵ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ  )תהלים קו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ
ֶפֶרץ ְלָפָניו ְוגֹו ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי ֹמׁשֶ ַּויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ה ִיְגַדל ָנא)במדבר יד(. 'ּ  ּ ְוַעּתָ

י יֹוֵסי ַאְמֵרי. ּכַֹח ְיָי י ֲאָחא ְוִרּבִ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ִרּבִ ָרֵאל ֵמַעּמִ אי ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ
הו. ְּדָעְלָמא ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ֵני ּבְ הו, ְּוִאְתּכְ ְּוִאְתָפַאר ּבְ ְּדָהא ָעְלָמא , ּ

ָרֵאלָּלא ִאְבֵרי ֶאָלא ּבְ אֹוַרְייָתא, ִּגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְדלון ּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ָרן, ּ ַחד ִאְתַקׁשְ ִגין ְדַחד ּבְ . ּּבְ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִּאיּנון ִקיוָמא ִדיֵליה, ְוִיׂשְ ּ ּ ין, ּּ ַאר ַעּמִ ְּוִקיוָמא ְדָכל ׁשְ ּ ֵאיָמַתי , ּ

ְזַמן ְדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּּבִ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

 ] בשנה287יום [סדר הלימוד ליום כא תמוז 
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א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ַגְווָנא ִעָלָאה , ְּ ַּאְתִקין ֵליה ּכְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְדגוָפא, )יקירא( ְּוָיַהב ֵליה ֵחיֵליה ְותוְקֵפיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְרָיא ִלּבָ, ּּ ן ׁשַ ְּדהוא . אְּדַתּמָ ּ
ּ ּתוְקָפא ְדָכל ּגוָפא)מזונא( ּ ל ּגוָפא, ּּ ָזן ּכָ ן ִאּתְ ּמָ ּוִמּתַ  ְוָהא )וכל אינון שייפי דגופא מתמן אתזנו(. ּ

א ָאִחיד  ֲאָתר ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא) ב''א ע''דף קס(ִלּבָ ַקף ּבַ ְּוִאּתָ א. ּּ ְּדִאיהו מֹוָחא ְדֵריׁשָ ּ ּ ,
אִרי ְלֵעיָלא  ְּדׁשָ ָדא, )הואחיד בי(ּ ר ּבְ   .ְוָדא ִאְתְקׁשַ
ּוְבַגְווָנא ְדָדא ִריך הוא ָעְלָמא, ּ א ּבְ ַּאְתִקין קוְדׁשָ ְוַאְתִקין , ּ ַחד ּגוָפא)ליה(ְוֲעַבד . ְּ

א ְייֵפי ְדגוָפא ַסֲחָרֵניה ְדִלּבָ ּׁשַ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ּגוָפא, ּ אֵרי ּבְ א ׁשָ ְּוִלּבָ ְּוָכל ִאיּנון . ּ
ָזנ ְייִפין ִאּתְ אׁשַ ּו ֵמַההוא ִלּבָ ְּדהוא ּתוְקָפא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ְלָיין, ּּ יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ א. ּ , ְּוַההוא ִלּבָ

ְרָיא ְלֵעיָלא מֹוָחא ִעָלָאה ְדׁשַ ר ְוִאְתֲאָחד ּבְ ִּאְתְקׁשַ ּּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָרא , ְּ א ְדאֹוְקָי)א אסדר''ס(ַאׁשְ ּנוס ּ ְלַיּמָ

וָבא ְדָעְלָמא ל ִיּשׁ ְּדַאְסַחר ּכָ ּ ַלם. ּ ְבִעין אוִמין ּכָֹלא ַאְסַחר ִלְירוׁשָ וָבא ְדָכל ׁשִ ְּוִיּשׁ ּ ּ ּּ .
ְרָיא וָבא ׁשַ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ַלם ּבְ ִּוְירוׁשָ ּ ִית. ּ ִית . ְוִהיא ַאְסַחָרא ְלַהר ַהּבַ ְוַהר ַהּבַ

ָרֵאל ִזיתְוִא. ַּאְסַחר ַלֲעָזרֹות ְדִיׂשְ ת ַהּגָ ּכַ דֹוָלה , ּיּנון ֲעָזרֹות ָסֲחָרן ְלִלׁשְ ן ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ְּדַתּמָ ּ
ֲעָזָרה, ְוָתֵניָנן. ַיְתִבין יָבה ּבַ ְלחֹוַדְייהו, ֵלית ְיׁשִ ית ָדִוד ּבִ ֶּאָלא ְלַמְלֵכי ּבֵ ּ ּ.  

ַח ְזּבֵ ִזית ַאְסַחר ַלּמִ ת ַהּגָ ּכַ ַח ַאְסַחר ְלֵבית ָהאו. ְוִלׁשְ ְזּבֵ . ְּוָהאוָלם ָלֵהיָכל. ָלםְּוַהּמִ
ים ְרָיא, ְוֵהיָכל ְלֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ִכיָנה ׁשַ ן ׁשְ ְּוַכפֶֹרת וְכרוִבים ְוָארֹון, ְּדַתּמָ ּ ְוָהָכא . ּ

א וָבא. ְּדָכל ַאְרָעא ְוָעְלָמא, ּהוא ִלּבָ ל ִאיּנון ַאְתֵרי ְדִיּשׁ ָזנו ּכָ ּוֵמָהָכא ִאּתְ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ְייִפי ְד א. ּגוָפאּׁשַ ָזן ִמּמֹוָחא ְדֵריׁשָ א ָדא ִאּתְ ְּוִלּבָ ָדא, ּ ֲּהָדא הוא , ְּוִאְתֲאִחיד ָדא ּבְ
ך ָפַעְלּתָ ְיָי)שמות טו(ִדְכִתיב  ְבּתְ ּ ָמכֹון ְלׁשִ ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ָ ּּכְ ּ ָרָזא , ּ ְּוִאיהו ּבְ

א ִעָלָאה ְּדַמְלּכָ יָרא ְסִתיָמָאה, ּ ָרָזא ַיּקִ   .ּבְ
א ִעָלָאה ָלֳקֵביל ָדאַי ּּמָ א. ּ א ְלֵעיָלא ִמן ַיּמָ ְּדִאית ַיּמָ א, ּ א ִמן ַיּמָ א ֲחֵזי. ְוַיּמָ ְנַהר , ּתָ

ְרָיין ה ַמׁשִ ִּדינור ַאְסַחר ְלַכּמָ ְבִעין ִסְטִרין. ּ ְבָעה ְדִליִקין, ִּמֳקְבֵליה ׁשִ ִליִפין ִמּשִׁ ְּוִאיּנון , ּּגְ
י ִד, ָסֲחָרן ׁשֵ ּמָ ְּלִאיּנון ׁשַ ְייהוּ ע ְרִתיִכין. ְּלגֹו ִמּנַ ְּוִאיּנון ָסֲחָרן . ְּוִאיּנון ָסֲחִרין ְלַאְרּבַ

א ִדְרִביָעא ָעַלְייהו א ְדַקִדיׁשָ ְּלַהִהיא ַקְרּתָ ּ ּ ּ.  
ן ֲעָזרֹות ְלגֹו ֵמֲעָזרֹות, ְוָתאָנא ּמָ ן. ּתַ ֲעָזָרה ְדַתּמָ יָבה ּבַ יהֹון , ְּוֵלית ְיׁשִ ֶּאָלא ְלַמְלּכֵ
ְּדֵבית ָדִו ְלחֹוַדְייהוּ ְכֵחי ְוַיְתֵבי, ּד ּבִ ּתַ ן ִמׁשְ דֹוָלה. ְוַתּמָ ן , ְוַסְהֶנְדֵרי ּגְ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ

ִזית ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ י ִדיָנא ָעַלְייהו. ּבְ ְּוַההוא ּבֵ ּ ׁש, ּ ּמֵ ׁש ַלֲאָתר ִדְמׁשַ ּמֵ ִּדְמׁשַ ְוִדיָנא ִאְתְיִהיב . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

ן ּמָ ין ֶעְליֹוִנין, ִמּתַ יםַע, ְּלַקִדיׁשִ ּד ְדָמָטא ַלֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ְּדֵביה ּכָֹלא, ּ ּ ּ ,
ְרָייא א ׁשַ ן הוא ִלּבָ ָזן ִמן מֹוָחא ִדְלֵעיָלא, ְּוַתּמָ ְּוָדא ִאּתְ ָדא, ּ   .ְּוִאְתֲאִחיד ָדא ּבְ

ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּּכְ ּ א ִעָלָאה, ּ ָרָזא ְדַמְלּכָ ְּוִאיהו ּבְ ּ ָרָזא ַי, ּ יָרא ְסִתיָמָאהּבְ . ּקִ
ַכח ּתְ ָזן ִמּמֹוָחא ִעָלָאה, ַּעד ְדִאׁשְ ְּדֹכָלא ִאּתְ ּ ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּ לון ִמֵלי. ּ ּכְ ְּוַכד ִיְסּתַ ּ ,

ָדא ָדא ְוָדא ּבְ ר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתְקׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי מֹוָחא, ּתָ יָקא ְסִתיָמא ּבְ ד ַאְנִהיר ַעּתִ ֶדֶרך ֹנַעם ְיָי, אּומֹוָחא ַאְנִהיר ְלִלּבָ, ּכַ . ּּבְ

א. ְּוָדא הוא ּכַֹח ְיָי, ְוָהא אֹוִקיְמָנא יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ֵחיָלא ְדָאֵתי ֵמַעּתִ ּ ְּסִתיָמא ְדָכל . ּ
י ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִּיְגַדל ָנא. ְסִתיִמין י ְוִיְסּגֵ ְּדִיְתְרּבֵ ּ ּ א. ּ ך ְלַתּתָ ר . ְְוִיְתְנִגיד ְוִיְתְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ְר ָמה ְדאוְקמוָה, ּתִָּדּבַ ּּכְ ּ ְתָרִאין, ֵלאֹמר. ּ ל ָדִרין ּבַ ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי , ְּלֵמיַלף ֵמָהָכא ּכָ
א, ֵלאֹמר. ָעְלִמין ֲעָתא ְדַעְקּתָ ׁשַ ֲעָתא ִדְרָווָחא, ְּלֵמיַמר ָדא. ְּלֵמיַמר ְלָדא ּבְ ׁשַ ּוַמאי . ּּבְ

ְּיָי ֶאֶרך ַאַפִים ְוגֹו. ּהוא   .ּ ִמֵליְוָהא אֹוִקיְמָנא', ְ
י ִיְצָחק אן, ָאַמר ִרּבִ י ִחָייא. ֱאֶמת ֲאַמאי ָסִליק ִמּכָ ְרמו ֵליה , ָּאַמר ִרּבִ ִּאיּנון ּגָ ּ ּ

אן ִליק ִמּכָ ה, ְּדִאְסּתָ ר ָנׁש מֹוֵדד ּבָ ַההוא ִמָדה ְדּבַ ְרַמְייהו ּבְ רו ּגַ ְקרו ִדּבְ ׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַאר ָאֳחֵרי ִא. ּמֹוְדִדין ֵליה ָלקוְוֵכן ׁשְ ה ְלֵמיְמִריְנהו, ְּסּתְ ְּדָלא ָיִכיל ֹמׁשֶ ִגין ְדִאיּנון , ּ ּּבְ ּ

ְרמו ְדָבֶריך. ּּגָ י ּכִ ׁש, ָָסַלְחּתִ ְדָבֶריך ַמּמָ ֲערו ַחְבַרָייא, ָּכִ ְּוָהא ַאּתְ ַמר, ּ אמר המגיה (. ְוָהא ִאּתְ

 אחרים ממנו חסר ועם כל כך מצאתי בהעתקות אשר לפני ומתוך הלשון נראה שחסר התחלת המאמר וגם במקומות

  )זה לא רציתי להשמיטו מן הספר להגדיל תורה ולהאדיר

  א''ב ע'' קסדף
ָּדא ִעם ָדא ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַמְלָלא ִמּקַ ַּנְפקו ֵמַהִהיא ִפְתָחא. ּּ ּ ,

חֹות ִאיָלִנין ִגְנָתא ּתְ ָּאְמרו ָדא ְלָדא. ְּוָיְתבו ּבְ יָון ַדֲא, ּ ל ָדא, ָנן ָהָכאּּכֵ ִאי , ְּוָחֵמיָנן ּכָ
ַּוַדאי ֵניעול ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּנמות ָהָכא ּ יָנָתא ַנְפַלת ָעַלְייהו. ָּיְתבו. ּ . ְּוַדְמכו. ּׁשֵ

ּקומו פוקו ְלגֹו , ָאַמר לֹון, ְוַאְתַער לֹון) א''ב ע''דף קס(, ָּהא ַההוא ְמָמָנא ָאָתא, ַאְדָהִכי ּ ּ ּּ
ַּפְרֵדס ְדַאְב ּ ָּחמו ְלִאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא, ַּנְפקו. ָראּ ַההוא ְקָרא, ּ ַּדֲהוו ַאְמֵרי ּבְ ּ  )ד''במדבר י(, ּ

ּמו ר ַהֶזה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ ּּבַ ֲאָתר ַאֲחָרא ָלא, ּ ם ָימותו. ָהא ּבַ ְּוׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא ָלא, ּ ְוָדא , ָהא ּבַ
גוִפין ָמִתין ָלא, ּּבְ ִנׁשְ ַגְווָנא ִדְבֵנ, ֲאָבל ּבְ ְנָתאּּכְ   .י ּגִ

ּפוקו, ָּאַמר לֹון ַההוא ְמָמָנא ּ ֲהֵדיה. ּ ַּנְפקו ּבַ ַמְעּתון ִמִדי ְלגֹו ַההוא , ָאַמר לֹון, ּ ּׁשְ ּ
א ַמְעָנא ְדָהא ַחד ָקָלא ֲהָוה ָאַמר, ָּאְמרו. ַּדְרּגָ , ַּמאן ְדָקַצר. ִּיְתְפַסק, ַּמאן ְדָפַסק, ּׁשְ

, ָאַמר לֹון. ָלא, ָּאְמרו. ְּיַדְעּתון ַמאי ַהאי, ַמר לֹוןָא. ְִיְתֲאָרך, ַּמאן ְדָקַצר. ִיְתַקָצר
ָרא ַרְבְרָבא ֲּחִמיּתון ַההוא ִנׁשְ ִבין, ּ ט ֲעׂשָ ְּוַההוא ְינֹוָקא ְדָקא ְמַלּקֵ י ִאיָלִאי , ּ ִרּבִ

ּהוא וְבֵריה. ִּדְנִציִבין ֲהָוה ּ א ָדא, ּוָמָטא ָהָכא, ּ ֵריה ְמַעְרּתָ ְּוָחָמא הוא ִוינֹוָקא ּבְ ּ יָון , ּ ּכֵ
ְְדָעאלו ְלגֹו ָחׁשוך ּ ּ ל, ּ ּוִמיתו, ָּלא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ֵריה ְּוַההוא ְינֹוָקא ּבְ יה ִדְבַצְלֵאל, ּ ָכל יֹוָמא ָקּמֵ ַּקְייָמא ּבְ ּ ֲעָתא ְדָנִחית , ּ ׁשַ ּּבְ
ִתיְבָתא ִעָלָאה ַלת ִמִלין, ִּמּמְ יה ּתְ ְּוָאַמר ָקּמֵ ַצְלֵאל ּבְ, ּ ח ּבְ ָרִזין ְסִתיִמין ַעד ָלא ִיְפּתַ

ְּדָכל ִמלֹוי ָרִזין ְסִתיִמין ִאיּנון, ְּדָחְכְמָתא ָ ְדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך)ישעיה סד(, ּּ ּ ּ .
ַּמאן ְדָפַסק ִיְתְפַסק, ּ ְדָאַמר)מאן(ַהאי  ַּמאן ְדָפַסק ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ֵטִלין, ּּ , ַּעל ִמִלין ּבְ

ִּיְתַפְסקון ָחיֹוִהי ּ ַההוא ָעְלָמא,  ֵמַהאי ָעְלָמאּ ְּוִדיֵניה ַקְייָמא ּבְ , ַּמאן ְדָקַצר ִיְתַקָצר. ּ
יה ּגֹו ַנְייָחא, ַּמאן ְדָקַצר ָאֵמן ְּוָלא ַמֲאִריך ּבֵ ִּיְתְקַצר ֵמַחִיין ְדַהאי ָעְלָמא, ְ ַמאן . ּ

ְְדָקַצר ִיְתֲאָרך ִּאְצְטִריך ְלַחְטָפא ָאֶלף, ַּמאן ְדָאַמר ֶאָחד, ּ ָרא ְקִריָאה ִדיֵלהּו, ְ ְּלַקּצְ ּ ,
ָלל ַהאי ָאת ּכְ ב ּבְ ּוַמאן ְדָעִביד ָדא. ְוָלא ְיַעּכֵ ּ   .ִּיְתָאְרכון ַחָייו, ּ

ָּאְמרו ֵליה ֵרין ִאיּנון, ּּתו ָאַמר, ּ הו, ּּתְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ָלָתא, ַּוֲחָדא ִאׁשְ ְוַכד ֲהוֹו . ְּוִאיּנון ּתְ
ָלָתא ָרֵאלִּאֵל, ָאַמר לֹון. ִּאיּנון ַחד, ּתְ ַמע ִיׂשְ ָמָהן ִדׁשְ ֵרין ׁשְ ְּדִאיּנון ְיָי ְיָי, ּין ּתְ ּ .

הו ף ּבְ ּתַ ּתְ ֱּאֹלֵהינו ִאׁשְ ַפְנָקא, ּ ְּוִאיהו חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ ֲחָדא ִאיּנון . ֱאֶמת, ּ ָרן ּכַ ְּוַכד ִמְתַחּבְ
ִיחוָדא ֲחָדא   .ַּחד ּבְ

ֵרין ִאיּנון ְוַחד ִאְתַהָדר, ּּתו ָאַמר ד ׁשַ. ּּתְ ְדֵפי רוָחא. ִּליטּכַ ָּטאס ַעל ּגַ אט , ּ ְוׁשָ
ָמאָתן ֶאֶלף ר, ּבְ רוִבים, ָאַמר לֹון. ְוִאְתָטּמַ ֵרין ּכְ ִּאֵלין ּתְ א , ּ הו קוְדׁשָ ְּדֲהָוה ָרִכיב ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ּוִמן יֹוָמא ְדַאְגִניז יֹוֵסף ֵמֲאחוי. ְ ּ י, )א חד''ס(ַּאְגִניז ִאיהו , ּ ַאר ַחד ְלַגּבֵ ּתְ  ְוִאׁשְ
ְנָיִמין ְנֵפי רוַח)תהלים יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבִ רוב ַוָיֹעף ַוֵיֶדא ַעל ּכַ ּ ַוִיְרַכב ַעל ּכְ ּּ ּ .

ר ָמאָתן ֶאֶלף ָעְלִמין ְוִאְתָטּמַ ַּההוא ְדָרִכיב ָעֵליה, ְוַאְגִניז ּבְ ּ ְּדִאיּנון ָמאָתן ֶאֶלף , ּ ּ
ִניִזין ִּאיּנון ִדיֵליה, ּגְ ּ ִריך הוא, ּ ּּבְ ְ.  
ּוקו ֵמָהָכאּפ ִאין ַאּתון, ּ . ּ ֲחָדא ְוַנְפקו)אחרא(ָּיַהב לֹון ַההוא ְמָמָנא ַווְרָדא , ַּנְפקו, ַּזּכָ

א ים פום ְמַעְרּתָ ד ַנְפקו ַאְסּתִ ּּכַ ָלל, ּּ ָרא. ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּכְ ָּחמו ַההוא ִנׁשְ ְּדֲהָוה ָנִחית , ּ
א ַאֲחָרא, ֵּמַההוא ִאיָלָנא ַההוא ַווְרָדא. ְוָעַאל ּגֹו ְמַעְרּתָ ַּאְרחו ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ , ְּוָעאלו ּתַ

א ָרא ַאפום ְמַעְרּתָ חו ַההוא ִנׁשְ ּכָ ַּאׁשְ ּ ֵאי ְקׁשֹוט ַחְבִרין, ּּ ָּאַמר לֹון עולו ַזּכָ ְּדָהא ָלא , ּ
ֲּחֵמיָנא ֶחְדָוה ְדַחְברוָתא כו, ִּמן יֹוָמא ַדֲאָנא ָהָכא, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ָּעאלו ָמאטו ַלַפ ּ ֲהַדְייהו, ְרֵדס ַאֲחָראּ ָרא ּבַ ְּוַההוא ִנׁשְ י ִאיּנון , ּ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ּ
ָנה ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ָּמאֵריהֹון ְדִמׁשְ ָרא ּבְ ִּאְתַהָדר ַההוא ִנׁשְ ּ ּ ְלבוׁש ְיָקר, ּּ ְמַנֲהָרא , ּּבִ

ָווַתְייהו ֲחָדא, ּּכְ הֹון ּכַ ָּאַמר ְלִאיּנון ְדַיְתֵבי, ְוָיִתיב ִעּמְ ּבו ְיָקר ְלָמאֵרי ַמְתִניָתא ְדָאתו ָה, ּ ּ ּ
ְּדָהא ָמאֵריהֹון ַאְחֵמי לֹון ְפִליָאן ַרְבְרָבן ָהָכא, ָהָכא ְייהו. ּ כו , ָּאַמר ַחד ִמּנַ ִּאית ּבְ

ֵרין ְוָרִדין. ָּאְמרו ִהין. ִסיָמָנא ַּאִפיקו ּתְ הו, ּ ְּוַאְרחו ּבְ א, ָּאְמרו. ּ יבו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ , ּּתִ
יבו ַז ֵאי ְקׁשֹוטּּתִ הו, ּכָ ֲּאִחידו ּבְ ֲעָתא. ְּוָיְתבו, ּ ַהִהיא ׁשַ ָלִתין ֲהָלכֹות, ּבְ ן ּתְ ּמָ , ּאֹוְלפו ּתַ

ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ִמּקַ   .ְּוָרִזין ַאֲחָרִנין ְדאֹוַרְייָתא, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

  ב''ב ע'' קסדף
י ִאיּנון ָמאֵרי ִמְקָרא ָּאַהְדרו ְלַגּבֵ חו ַדֲהוֹו, ּ ּכָ ַּאׁשְ י )תהלים פב(,  ַאְמֵריּ  ֲאִני ָאַמְרּתִ

ְלֶכם ם וְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ י. ֱּאֹלִהים ַאּתֶ ִמיָעה, ֲאִני ָאַמְרּתִ ָיה ַלּשְׁ ֲעָתא ְדַאְקִדיְמּתון ֲעׂשִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ .
ם ְוגֹו ַתר ֵיֶצר ֵהַרע. 'ְּדָהא ֱאֹלִהים ַאּתֶ ְכּתון ּבָ יָון ְדַאְמׁשִ ּּכֵ מותון , ּ ָאָדם ּתְ ָּאֵכן ּכְ . 'ְוגֹוּ

ל ָאָדם ָאִחית ֵליה ְלַעְפָרא ַגִויה, ַּמה ִמיָתתֹו ׁשֶ ִגין ְדִיְתְמֵחי ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ִדי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ְּוַההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ְדִמית ּ ַגִויה, ּ ל ּבְ ְּוִאְתַעּכָ   )ב''ב ע''דף קס(. ּ

ָּאַמר ַההוא ָסָבא ְדָעַלְייהו ּ ִתיב, ּ ר ַהֶזהּוִפְגֵרי, ּאוף ָהָכא ּכְ ְדּבָ ּמִ ם ִיְפלו ּבַ ֶּכם ַאּתֶ ּ ּ .
א, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע. ַּמאי ִפְגֵריֶכם ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ כו. ּ ֶּחְסרֹוִנין ְדִאית ּבְ ְּדֵיֶצר ָהָרע , ּ

ִדיר ְלֶחְסרֹוָנא ּקֶֹדׁש ַמֲעִלין ְוָלא מֹוִריִדין. ְוָלא ָסִליק, ָנִחית ּתָ ְמָסֲאבו מֹוִריִדין , ּבַ ּּבִ
ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִפְגֵריֶכם. ְוָלא ַמֲעִלין, ִדירּתָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֶּחְסרֹוִנין ִדְלכֹון, ּ שמואל (ּכְ

ַחל ְוגֹו)א ל רו ֵמֲעבֹור ֶאת ַהּנַ ר ִפּגְ ּ ֲאׁשֶ יב ִיְפלו, ּסֹוָפא ִדְקָרא אֹוַכח', ּ ִּדְכּתִ ְוָלא , ּּ
ְפלו ּּתִ ר ַהֶזה ִיּתַ, ְּוַעל ָדא. ּ ְדּבָ ּמִ ם ָימותוּּבַ ּּמו ִאיּנון ְפָגִרים ְוׁשָ ּ ּ ִגין ִדְרעוָתא , ּּ ּּבְ ּ

יָצָאה ְלָהֵני ְפָגִרים ֵמָעְלָמא ִריך הוא ְלׁשֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ   .ְלָעַלם, ְּ
י ִאיָלִאי ֵאי ְקׁשֹוט, ָּאַמר ְלהו ִרּבִ ּעולו ְוֶתֱחמו, ַזּכָ ּ ְּדָהא ְרׁשו ִאְתְמַסר ְלכו, ּ ּ ְלֵמיָעל , ּ

א ְפִריָסאַּעד ַההוא ֲא ָּתר ְדָפרֹוְכּתָ ָאה חוָלֵקכֹון. ּ א ֲחָדא. ַּזּכָ ָּקמו ְוָעאלו ּגֹו דוְכּתָ ּ ּ ַּוֲהוו , ּ
ָדה ן ָמאֵריהֹון ְדַאּגָ ּמָ א, ּּתַ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ְּוַאְנֵפיהֹון ְמַנֲהָרן ּכִ ּ ָּאְמרו ַמאן ִאֵלין. ּ ָאַמר . ּ

ָדה, ְלהֹון ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדַאּגָ ְדָקא ֵיאֹותְוָחָמא. ּ ָכל יֹוָמא ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ּן ּבְ ּ ּ .
אֹוַרְייָתא, ַּקְיימו ין ּבְ ָמה ִמִלין ַחְדּתִ ָמעו ּכַ ּוׁשְ ּ ְּוָלא ִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשו ְלֵמיַעל ְלַגַוְייהו, ּ ּ.  

י ִאיָלִאי א ַאֲחָרא ְוֶתחמו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּעולו ְלדוְכּתָ ּ ּ ְנ. ּ א ַאֲחָראָּעאלו ְלגֹו ּגִ , ּתָ
ָראן ִקְבִרין ְּוָחמו אוף ָהִכי ּכָ ּוִמַיד ֵמִתין, ּ ין. ּ גוִפין ְמַנֲהָרן ַקִדיׁשִ ּוִמְתַהְדִרין ַחִיין ּבְ ּ ּ ּּ .

ָכל יֹוָמא, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ַהאי, ָּאְמֵרי ֵליה ָּדא ַעְבֵדי ּבְ ָלא , ּ ְכֵבי ִמְתַעּכְ ּוִמַיד ְדׁשַ ּּ
א ְד יׁשָ ַּההוא זוֲהָמא ּבִ ּ ַקְדִמיָתאּ ילו ּבְ ין ְמַנֲהִרין, ַּקּבִ גוִפין ַחְדּתִ ְּוַקְייִמין ִמַיד ּבְ ִאיּנון , ּ ּּבְ

ין ְדַקְייֵמי ַעל טוָרא ְדִסיַני ּּגוִפין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַאּתון ָחָמאן, ּ ּּכְ ְלהו ַעל טוָרא , ּ ַּקְיימו ּכֻ ּ ּּ
ַלל, ְּדִסיַני ָלא ִלְכלוָכא ּכְ גוִפין ּבְ ּּבְ יכו ָעַלְייהו ֵיֶצר ָהָרעּכֵ, ּ ּיָון ְדַאְמׁשִ ּ ִּאְתֲהָדרו , ּ

גוִפין ַאֲחָרִנין ְּדגוִפין ַקְדָמִאין, ּּבְ ּּגוִפין נוְכָרִאין, ּ  )שמות לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֶרב ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ַּוִיְתַנּצְ ּ.  

ַער ָנׁשו, ָקָלא ִאּתְ ִּזילו ִאְתּכְ ּ ָאֳהִליָאב ָקִאים ַעל ִקיוֵמיהָהא, ּ ּ ְדָרִאין , ּ ְּוָכל ִאיּנון ַקּתֶ
יה ְלהו. ַּקּמֵ ֲעָתא ָפְרחו ּכֻ ְּלׁשַ ּּ חֹות ִאיָלִנין , ְּוָלא ָחמו ִמִדי, ּ ְלחֹוַדְייהו ּתְ ֲארו ּבִ ּתָ ִּאׁשְ ּ

א ְנּתָ ָּחמו ִפְתָחא ַאֲחָרא. ְּדּגִ ן, ּ ּמָ ןָּעאלו, ָּחמו ֵהיְכָלא ֲחָדא, ָּעאלו ּתַ ּמָ ֵרין . ּ ְוָיִתיבו ּתַ ּתְ
ן ּמָ ָכל ִזיֵני ִציוִרין וְגָווִנין , ָּזְקפו ַעְייִנין. ּעוֵליִמין ֲהוֹו ּתַ ָמא ּבְ ָנא ְמֻרּקְ ּכְ ְּוָחמו ַחד ַמׁשְ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ָצא, ְּדָעְלָמא ְּוָעֵליה ְפֵריס ְפִריָסא ִדְנהֹוָרא ְמַנּצְ ּּ ָלא , ּ ּכְ ון וכפ(ְּדָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ

לום, )תרין מלין חמו גו ההוא משכנא עד אתר פרוכתא פריסא דלא חמו ן וְלָהְלָאה ָלא ָחמו ּכְ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ.  
ינו אוְדִנין ַּאְרּכִ ָמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר, ּ ּוׁשְ ּ ַצְלֵאל ְרִביָעָאה ִאיהו ִלְנהֹוִרין , ּ ּּבְ

ּיֹוֵסף ְרִביָעָאה ִאיהו ּגֹו ְנהֹוִרין ְד. ִּעָלִאין ְּסִליקו ִדְלֵעיָלא. ָאָדם ַקְדָמָאהּ ּ ֲחִביָבא , ּ
ְּדֹכָלא ִתיב. ּ ּקֶֹדׁש ְוגֹו)במדבר כח(, ָּעֵליה ּכְ ל ְוָחֵמי. ' ְוִנְסּכֹו ְרִביִעית ַהִהין ּבַ ּכַ , ַּמאן ְדִיְסּתָ

ִּיְסמון ֵעיֵניה ל. ּ ּכַ ִפיף, ִּאיָלָנא ְדַתְמֵני ְסֵרי. ָּחֵמי ְוִאְתְפַתח, ַּמאן ְדָלא ִיְסּתָ ד ּכָ ִיְזקֹוף , ּכַ
ִפיף. ְּוִיְתְקַיים א ָאִכיל ֵליה, ִאי ָלא ּכָ יׁשָ רוִבין ְלגֹו. ִּחְוָיא ּבִ ֵרין ּכְ ַּמאן ְדָעאל ּתְ ּ ,

ְּרעוֵתיה ִאְתָעִביד ָּרִחיק ֵמְרעוֵתיה, ַּמאן ִדְמַעֵיין. ּ ָנא ְדַרְבָיא. ּ ָלא, ָּקְרּבְ ִלים ְלִאְתַקּבְ . ׁשְ
ָּפַסק ַההוא ָקָלא ּ.  

ֵרין עוֵליִמיןָא ְּמרו ִאיּנון ּתְ ּ ַוְייכו, ּ ּגַ ֵרין . ָּאְמרו ִהין. ִּסיָמָנא ִאית ּבְ ַּאִפיקו ִאיּנון ּתְ ּ ּ
הו, ְוָרִדין ַּאְרחו ּבְ יבו, ּ ָּאְמרו ּתִ ֵרין ִמִלין, ּ ְמעון ּתְ ַּעד ְדִתׁשְ ּ יִקין, ּ ָרִזין ַעּתִ ִמּגֹו ָמאֵרי , ּבְ

א ָר, ְמִתיְבּתָ ִדיר ּבְ ַגַוְייכוִויהֹון ּתָ ָּזא ּבְ   .ָּאְמרו ֵהן. ּ
ְמעֹון י ׁשִ ל ָהֵני ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ְּוָכל ַמה ְדָחמו, ּּכָ ְתבו, ּ ִתיב , ְּוַכד ָמטו ָהָכא. ּּכַ ֲהָוה ּכְ

ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני)תהלים לט( א. ּ ֶאׁשְ ִאיְלָנא ַלֲאִבי ַאּבָ ָמה ֲהוֹו ִאיּנון , ַוֲאָנא ׁשָ ּּכַ
ֵר ִרי, ּין ִמִליןּתְ ְָוָאַמר ִלי ַחֶייך ּבְ ֵרין ִמִלין, ּ ִּאיּנון ּתְ אנו ָעְלִמין, ּ , ְּוָחִריבו ָעְלִמין, ּּבָ

הו ׁש ּבְ ּמָ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ.  
ֵרין ִמיִלין ְמעו ִאֵלין ּתְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ָּאְמרו ִאיּנון ְינוֵקי, ּ ּ ּפוקו פוקו, ּ ּ ּ ּּ ֵּלית ְלכו ְרׁשוָתא , ּ ּ

יר ְל ַמעַיּתִ ְייהו. ִמׁשְ ַּאִפיק ַחד ִמּנַ פוַח ֶאָחד, ּ ּּתַ ָדא, ְוָאַמר. ְוָיַהב לֹון, ּ ַּאְרחו , ַּאְרחו ּבְ
יה לום, ְּוַנְפקו, ּּבֵ ל ְדָחמו ָלא ַאְנׁשו ּכְ ּוִמּכָ ּ ּ ּ   .ַּנְפקו. ּ

  א''ג ע'' קסדף
ַדְר, ַּחְבַרָייא, ָאָתא ָאַמר לֹון, ָהא ְמָמָנא ַאֲחָרא י ִאיָלִאי ׁשָ ּּתֹוֵריכו ֵליה , ִּני ְלכוִרּבִ ּ
א ָּהָכא ַאפום ְמַעְרּתָ ְּוהוא ֵייֵתי ְויֹוַדע ְלכו ִמִלין ִעָלִאין ְדָלא ְיַדְעּתון, ּ ּ ּ ּּ ַבע . ּ ְּדִאיהו ּתָ ּ

א) א''ג ע''דף קס(ִמּגֹו  ִּדיֵהא ֵליה ְרׁשו ְלַגָלָאה ְלכו ִמִלין, ְמִתיְבּתָ ּּ ּ ּ ֲהֵדיה ְואֹוִריכו . ּ ַּנְפקו ּבַ ּ ּ
אַּאפ ַּוֲהוו ְמַהְדִרין ִמֵלי ָדא ְלָדא, ּום ְמַעְרּתָ ן, ּּ ּמָ ל ַמה ְדָחמו ְואֹוִלפו ּתַ ִּמּכָ ּ ּ.  

י ִאיָלִאי ָאָתא, ַּאְדָהִכי א, ָהא ִרּבִ ְמׁשָ ׁשִ א . ָנִהיר ּכְ ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ַחְדּתָ
א ַמְעּתָ ּוְרׁשו ָיֲהבו ִלי ְלֵמיַמר ְלכו, ָּאַמר לֹון ַוַדאי. ׁשְ ּ ּ ֲחָדא ַאפום . ּ ִמֵליּ ָרא ּכַ ִּאְתַחּבְ ּ
א ִאין ַאּתון. ְּוָיְתבו, ְמַעְרּתָ ַגְווָנא ְדָעְלָמא , ָּאַמר לֹון ַזּכָ ְּדַאְחֵמי ְלכֹון ָמאֵריכֹון ּכְ ּ

נו, ְּדָאֵתי ְּוָהא ֵלית ְלכו ְדִחילו ְוֶאְמּתָ ּ ּ י ִמָנן ָאְרָחא ִדְבֵני , ּ ָּאְמרו ַוַדאי ָהא ִאְתְנׁשֵ ּ ּ
א ַהאי טוָרא,ָנׁשָ ל ַמה ַדֲחֵמיָנן ּבְ ּ וַתָווָהא ִאיהו ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ּחֹוֶדׁש ַתמוז[ – ּ ּ[  
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ֲּחִמיּתון ִאֵלין טוַרָיא, ָאַמר לֹון ּ ָרא, ּּ א ָדא ִדְבַמְדּבְ י ְלַעּמָ י ְמִתיְבּתֵ ְלהו ָראׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ְּוָזכו . ּ
א ּתָ ַחִיין, ַהׁשְ ד ֲהוֹו ּבַ ַּמה ְדָלא ָזכו ּכַ ּ י. ּ י ְמִתיְבּתֵ י ּכֻ, ְּוִאֵלין ֵריּשֵׁ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ְּלהו ּבְ ּ

ּומֹוֲעַדָייא ֲהָנא, ּ י טוָרא ְדַאֲהֹרן ּכַ י ְלַגּבֵ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ יה, ּ ּוִמְתָעֵרי ְלַגּבֵ א , ּ ְוָעאִלין ּגֹו ְמִתיְבּתָ
ִּדיֵליה ן, ּ ּמָ ן ּתַ ּוִמְתַחְדׁשָ יה, ּ א ְדָנִחית ַעל ֵריׁשֵ ַדְכיו ְדַטָלא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּח ְרבו ְדָנִגיד ּוְמׁשַ, ּ ּ
א, ָּעֵליה א ַקִדיׁשָ ין ִדְרִחיִמין ְדַמְלּכָ ִחדוׁשִ ְלהו ּבְ ן ּכֻ יה ִמְתַחְדׁשָ ְּוִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּעד ְדִאְקֵרי ָהָכא , ּּ

א ִדְרִחימוָתא ְּמִתיְבּתָ ּ.  
א ָכל ְמִתיְבּתָ ִרין ּגֹו ְמִתיְב, ְּוִאיהו ָנִטיל ּבְ ִנׁשְ ְטִמירו ָדִקיק ִמְתָעְפָפן ּכְ ּּבִ א ִדְנהֹוָראּ , ּּתָ

ה א ְדֹמׁשֶ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ְלַבר, ְּוִאיִהי ְמִתיְבּתָ ְלחֹודֹוי , ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו, ּ ר ַאֲהֹרן ּבִ ּבַ
ָמא ׁשְ ֲעָתא ִאְקרון ּבִ ּוְכפום ׁשַ ּ ּ.  

ה ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ְלֹמׁשֶ ְּדָהא ַההוא ַמְסְוה ְדַאְנפֹוי, ּ ּ ּ ְּפֵריס ָקֵמיה, ּ ַבע ֲעָנֵני ּוׁשְ. ּ
ה. ְּיָקר ַסֲחָרֵניה א ִמן ֹמׁשֶ ּתָ ַּאֲהֹרן ָקִאים ּגֹו ַפְרּגֹוָדא ִדְלּתַ ּוַפְרּגֹוָדא ָפִסיק. ּ ְּוָלא ָפִסיק , ּ

ַוְייהו ּגַ ּּבְ י. ּ י ְמִתיְבּתֵ א ְדַפְרּגֹוָדא ָדא, ְוָכל ֵריּשֵׁ ְּלַבר ִמָפרֹוְכּתָ ּ ָאר. ּ ְּלַבר ֵמִאיּנון , ְוָכל ׁשְ
י ִדְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ְדִאְתַנֲהָרא. ֲעָנִנין ּוְכפום ִחדוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ   .ָּהִכי ְמָנֲהָרן ִאיּנון ֲעָנִנין, ּ

ְדִקיקו ִדְנהֹוָרא ְּוִאְתְקִליׁשו ּבִ ּ ַּעד ְדִאְתֲחֵזי ַההוא ַמְסְוה, ּ ּוִמּגֹו ַההוא ַמְסְוה, ּ ָחָמאן , ּ
ל ְנִהיִרין ְדָעְלָמ יר ִמּכָ ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ַיּתִ ה. אּ ְּוִאיּנון ַאְנֵפי ֹמׁשֶ ַּאְנפֹוי ָלא ִאְתָחזון . ּ ּ

ָלל ר ַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ַמְסְוה, ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵמי לֹון, ּכְ ּּבַ ּ ּ ל ִאיּנון , ּ ַתר ּכָ ּּבָ
  .ֲעָנִנין

ה ָאַמר ִמָלה ְסָתם ְלַאֲהֹרן י, ֹּמׁשֶ ַמה ָפִריׁש. ְּוַאֲהֹרן ָפִריׁש ְלַרְבְרֵבי ְמִתיְבּתֵ ָכל . ּּבְ ּבְ
יה ימו ִמּנֵ ִּאיּנון ַמּבוִעין ְדַאְסּתִ ּ ּ ּ ַע, ּ ד ָמָטא ִזְמֵניה ִדיהֹוׁשֻ ּּכַ א ִאיהו ְמָהָדר לֹון. ּ ּתָ . ְּוַהּשְׁ

ה ְפִליָאן ַכּמָ ל ִמָלה וִמָלה, ּּבְ ּוְמקֹוִרין וַמּבוִעין וְנָחִלין ְדַנְבִעין ִמּכָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ין ַזְכָיין ְד ל ָנׁשִ ָהֵני ִזְמִנין, ַּהאי ָדָראּּכָ ּוְכֵדין ַסְלִקין . ָּאָתאן ְלִמְרָים אוף ָהָכא ּבְ ּ

ְלהו ּּכֻ ָרא ָדא, ּ ן ּגֹו ַמְדּבְ ִתְמרֹות ָעׁשָ ִּאְקֵרי יֹוָמא ְדִהלוָלא, ְּוַההוא יֹוָמא. ּּכְ ין . ּּ ָנׁשִ
תֹות וְבֵליֵלי יֹוִמין ָטִבין ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ְלהו ָאָתאן ְלַג, ּּבְ ּּכֻ י ִמְרָיםּ ְדלוָתא , ּבֵ ּתַ ְּוַיְדִעין ִאׁשְ ּ

יִדיָעה ְדָמאֵרי ָעְלָמא ָאה ָדָרא ָדא. ּּבִ ַּזּכָ ל ָדִרין ְדָעְלָמא, ּ ִּמּכָ א . ּ ִתיְבּתָ ַנְפֵקי ִמּמְ
ה א ִדְרִקיָעא, ְּדֹמׁשֶ י ְמִתיְבּתָ ּוַפְרֵחי ְלַגּבֵ א , ּ י ְמִתיְבּתָ ְּוִאיּנון ְדִאְתָחזון ַפְרֵחי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ִתיב. ָּלָאהִע ַּעל ַההוא ָדָרא ּכְ ְיָי )תהלים קמד(, ּ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ
  .ֱאֹלָהיו

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

 ] בשנה288יום [סדר הלימוד ליום כב תמוז 
י ִאיָלִאי ְוָאַמר ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך)דברים יח(, ָּפַתח ִרּבִ ִמים ּתִ ם ְלָתִמים. ָ ּתָ ין ּתָ  .ַמה ּבֵ

ִתיב ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(, ְבַאְבָרָהם ּכְ יר. ּ ִלים ַיּתִ ּתְ ִתיב , ַּיֲעֹקב ְדִאׁשְ ּכְ
יה ם)בראשית כה(, ּּבֵ ם.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ יה . ֲאַמאי ִאְקֵרי ִאיׁש ּתָ ַאר ּבֵ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ

ַלל ְּדָהא ְפִריָעה ֲהָוה ּבֵ, ְּפסֹוֶלת ּכְ   .ּיהּ
ָמה ִאְתְפַרע ִגין ְדַההוא ֲאָתר )א פריעה הוה ביה דאתפרע''ס(, ּּבְ י ֵמַההוא ְפסֹוֶלת ּבְ ּ ְוִאְתַדּכֵ ּ ּּ

אֵרי, ְּדַאְתִקיף ִלְפסֹוֶלת ִּדְלגֹו ֲאָתר ִדְפִריָעה ׁשָ ָמאָלא , ִּאיהו ׁשֹור, ּ ִּדיוְקָנא ִדׂשְ ּ ּּ
ְּדֻכְרַסָיא ִדיֵליה ּ םִאְקֵר, ְּוַההוא ׁשֹור. ּ ְּדָהא ְרִתיָכא ְדֻכְרְסָיא. י ׁשֹור ּתָ יָמא ִדְבִרית , ּ ְּרׁשִ

יה ם, ְּוַעל ָדא. ִּאית ּבֵ ַגִוויה. ַהאי ׁשֹור ִאְקֵרי ּתָ יה ּבְ ְּוַיֲעֹקב ָאִחיד ּבֵ ּ ּוְבַהאי ׁשֹור , ּ
ָלא, ָּעִביד ְפִריָעה ר זוֲהָמא ִדְפּסֹוֶלת ּכֻ ְּוַאְעּבַ ּ ּ.  

  ב''ג ע'' קסדף
ַמְתִניָתא ִד ִתיבּּבְ ִתיב . ּ ַוִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל)בראשית ל(, ְבַצְלֵאל ּכְ ָרה ּכְ ׂשָ ּבְ

ִתיב ְזִכיָרה, ּ ְפִקיָדה)בראשית כא( ַיֲעֹקב. ֲאַמאי, ּוְבָרֵחל ּכְ ים ּבְ ִגין ְדָזכֹור ִאְתְרׁשִ , ּּבְ
ִלים ִרית ׁשְ ְּדִאיהו ּבְ ד , ּ ה.  ִאְתְייִליד יֹוֵסף)אתעביד(ּכַ ֲהֵדיהּכַ. ּוְבּמָ ְּדָלא , ּד ָנַטל ׁשֹור ּבַ

ך. ַיְתִקיף ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְוְבִגין ּכָ כֹור ׁשֹור)דברים לג(ִאְתְקֵרי יֹוֵסף , ּ כֹור ְדַההוא ,  ּבְ ּּבְ ּ
כֹור ׁשֹורֹו) ב''ג ע''דף קס(ׁשֹור    .)ודחי לההוא שור(, ְּדָנַטל ַיֲעֹקב ּבְ

ם, ּוַדאי םְוַיֲעֹק, ְּוַההוא ׁשֹור ׁשֹור ּתָ ִליט. ב ִאיׁש ּתָ ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ִרּבֹון ְוׁשָ ּ ,
ַגִוויה אֵרי ּבְ ם ׁשָ ְּדַההוא ׁשֹור ּתָ ּ ּ ְסָטר ָעְרָלה ְפִריָעה. ּ ִגין ְדִאית ׁשֹור מוָעד ּבִ ּּבְ ּ ה . ּ ְוַכּמָ
יה ְרִדיֵני ִנימוִסין ַנְפִקין ִמּנֵ ּּגַ ּ ִאָי, ּ ְתַרְייָתא ְדִאְקֵרי ׁשְ א ּבַ ַּעד ַדְרּגָ ּ ַההוא ְדָאִפיל .ה''ּ ּ

יִתין ְדָעְלָמא א, ּּבֵ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ְּדָלא ַדְייִרין ּבְ ּ ְּוֻכְלהו ַנְפָקא ֵמַההוא ׁשֹור מוָעד. ּ ּ ּ ְוָדא . ּ
א יׁשָ ִחּבוָרא ַדֲחמֹור ּבִ ּּבְ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו)דברים כב(ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ִגין . ּ ּבְ

ָעָר   .ּא ְלהוְּדָלא ְלַאּתְ
א ִדְבַצְלֵאל ּוְבַההוא ְמִתיְבּתָ ּ א, ּ ְתֵרין ְמִתיְבּתָ ם, ְוֵכן ּבִ ְעָלה ְדַההוא , ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּּבַ ּ ּ

ם ּוַמאן ִאיהו א. ּתָ ֲחָדא. ו''ָּרָזא ְדָו' ּ א ּכַ ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוַכד ֲהוֹו ּכְ ל , ּ ֵדין ָנִטיל ּכָ ּכְ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(. ת'' ֶאֶמְּוִאיהו, ם''ַּאְתָוון ִאֵלין את ּתֵ א ,  ּתִ ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּ

ֲחָדא ִלימו ְדֹכָלא, ּכַ ּׁשְ ּ ּ.  
ַּאְבָרָהם ָלא ִאְתְפַקד ַעל ְפִריָעה ם, ְוַכד ָעאל, ּ ין ִדיֵליה, ָעאל ְלַהאי ּתָ ּוְלגֹו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ,

ֲחָדא ָים ְּדִאְקרון ּכַ ִמים. ּ ַלק ַאְבָרָהםְלָבַתר . ְּוַהְיינו ּתָ ר ִעם , ְוָעאל ְלגֹו, ִּאְסּתָ ְוִאְתְקׁשַ
  .ְּיִמיָנא ִעָלָאה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך ַוַדאי ִמים ּתִ ּּתָ ָלָלא ֲחָדא, ָ ִמים ּכְ ָמה ְדִאיהו ּתָ ּּכְ ֵהא , ּ ּאוף ַאְנּתְ ּתְ
ִמים יה ּתָ יה ַוַדאי, ִּעּמֵ ִּעּמֵ ִמים. ּ ר ָנׁש ּתָ ָמה ִאְתָעִביד ּבַ ָמה . ם ָים''ֵהא ּתִָּדְי, ּבְ ם ּכְ ּתָ

ַמר ין ִדיֵליה ִאְקרון ָי''ָי. ְּדִאּתְ ין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּם ּכָ ּ ּ ּ ּ ן ִמֵניה , ם''ּ ְּוָלא ִאְתָפְרׁשָ ּ
ַגְווָנא ָדא)תרי נוסחי(. ְלָעְלִמין ְּלַאֲעָדָאה ִמָנך ַדְרִגין נוְכָרִאין, ּ אוף ַאְנּתְ ּכְ ּ ְ ,

ָרא ּבְ ין, ָתִמיםּוְלִאְתְקּשְׁ ך ַדְרִגין ַקִדיׁשִ ְּלֶמיֱהִוי ּבָ ּ א, ָּרָזא ְדָים, ְ א ַקִדיׁשָ . ם''ּתָ, ְּוַדְרּגָ
ָלא א ָכל יֹוָמא. ָּרָזא ְדַיֲעֹקב' ְלַקּבְ ר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ּבְ ַגְווָנא ָדא . ם''ם ָי''ּתָ, ְּבַ ּּכְ

ׁש   .ַמּמָ
א ָפִריׁש ַמאן ְדָפִריׁש ּתָ ַּהׁשְ ְמִתי, ּ אּבִ ִפיָרא, ְבּתָ א ׁשַ ְּדִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ ִחָוורו, ּ ִּאיהו ּבְ ּ ּ ,
ָמן ה וְמֻרּקָ ְווִנין ְמַנְצָצן ּבָ ְּוָכל ּגַ ׁש, ּ א ַמּמָ ְמׁשָ ִפירו ְוִחָוורו ְדׁשִ ַההוא ׁשְ ְּוִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּוְבַההוא . ּּ ּ

א ִדיָלה ַּיּמָ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ ֵכֶלתְּוַאִפ, ָּנְפָקא נוָנא ֲחָדא, ּגֹו ׁשִ ון ּתְ יה ּגֹוָ ְוִאיִהי , ּיק ִמּנֵ
ון ָדא יַנת ֵליה, ַּנְטָלא ּגֹוָ ון, ְּוַתּקִ ַהאי ּגֹוָ   .ְּוִאְתַחְפָייא ְלַבר ּבְ

א ִדיָלה ון ְלבוׁשָ ָּלאו ְדַהאי ּגֹוָ ּ ּ ה)משלי לא(ְּדָהא , ּ ָמן ְלבוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ּ ׁשֵ ֲּאָבל חוָפָאה . ּ ּ
ון הוא ִּדְלַבר ַהאי ּגֹוָ ַג. ּ ָנאּכְ ּכְ ָמא ְלגֹו, ְּווָנא ָדא ֲהָוה ַמׁשְ ִפירו ְמֻרּקָ ׁשְ ְּדכוֵליה ּבִ ּ ּ ּ ,

ֵכֶלת)במדבר ד(ּוְלָבַתר  ִליל ּתְ ּ וָפְרׂשו ֶבֶגד ּכְ ִגין ִדְתחֹות ָים ָדא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ִאית , ּ
א, ם''ְּמצולֹות ָי ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ א ְלִאְסּתַ, ּ יׁשָ ָלאְוִאית לֹון ֵעיָנא ּבִ ִלין, ּכְ ּכְ , ְוַכד ִמְסּתַ

ֵכָלא ון ּתְ ין ְלֵעיַנְייהו ּגֹוָ ְלָטָאה, ַּזּמִ ְּוָלא ַיְכָלא ֵעיַנְייהו ְלׁשַ ָקַנת ְלגֹו, ּ ָכל , ְוִאיִהי ִאְתּתְ ּבְ
ְדָקא ָיאות ָמן ּכַ ָווִנין ְמֻרּקָ ּּגְ ְחָמן ְלד, ּ   .ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ִמְתּתָ
ר ָנׁש ְד ַגְווָנא ָדא ּבַ ּּכְ ִמים, ָלִביׁש ִציִציתּ ָכל יֹוָמא ּתָ ד, ם''ּתָ. ִאְתָעִביד ּבְ ָנַפִים ' ּבְ ּכְ

ְדָקא ָיאות ָנן ּכַ ְּמֻתּקְ ֵכֶלת ְדנוָנא, ם''ָי. ּ ַההוא ּתְ ּּבְ ּ א, ּ ין ְדַיּמָ ְבִעין ַדְרּגִ ְּדׁשִ ּ ִסְטָרא , ּ
א ֵל ר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ַהאי ּבַ ל ּבְ ּכַ ד ִאְסּתָ א ּכַ יׁשָ אּבִ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ּוְכֵדין ִאיהו . ּיה ּבְ ּ

ם ָי ׁש, ם''ּתָ ִתּקוָנא ֲחָדא, ִעם ְיָי ֱאֹלָהיו ַמּמָ א, ִּאיִהי ְלֵעיָלא, ּּבְ   .ְּוִאיהו ְלַתּתָ
ין ִעָלִאין ָלַקת ִאיִהי ּגֹו ַדְרּגִ ְּלָבַתר ִאְסּתָ ר ָנׁש. ּ ָלק ִאיהו ְלָבַתר , ּאוף ָהִכי ּבַ ִּאְסּתַ ּ

ְתִפִלין ין ִעָלִאיןּג, ּבִ ֹּו ַדְרּגִ ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך. ּ ִמים ּתִ ְָוַעל ָדא ּתָ יה וַדאי, ּ ִּעּמֵ ַּוַדאי . ּ
ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ ִרְגָעא ֲחָדא, ּבְ ְקָנת ְלֵעיָלא, ּבְ א, ִּאיִהי ִאּתָ ָקן ְלַתּתָ ר ָנׁש ִאּתָ   .ּוּבַ

י ִאיָלִאי ל ִאֵלין ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ַגְווָנא ָד, ּ ָנןּּכְ ִמים ִעם , א ְמַתּקְ ל ַחד ּתָ ְלֶמֱהִוי ּכָ
ּמו, ְּוַעל ָרָזא ָדא. ְיָי ר ַהֶזה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ ּּבַ ַמר. ּ ַמר ְלִביׁש ִאּתְ יְמרון ְדַכד ִאּתְ ִּאי ּתֵ ָּהִכי הוא , ּ

א, ַּוַדאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִמים ִעם ְיָי ּבְ ל ַחד ּתָ ְּדֲהָוה לֹון ְלֶמֱהִוי ּכָ ןֲּאָתר ַדְיָי , ּ ּמָ אֵרי ּתַ , ׁשָ
יה ֲחָדא ִעּמֵ ַאִפין ּכַ ְּלֶמֱהִוי ַאִפין ּבְ ּ ָרא ָדא ְלַבר, ּ ַמְדּבְ ִמים ּבְ ל ַחד ֲהִוי ּתָ א ּכָ ּתָ , ְּוַהׁשְ

ן ּמָ ְדָקא ָיאות, ֲאָתר ָרִחיק ִמּתַ ֲהֵדיה ְלֶמֱהִוי ִעם ְיָי ּכַ ַאְנִפין ּבַ ל ַאְנִפין ּבְ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ם ָימותו ְּוׁשָ ָכל יֹוָמא, ּ ָמה ַדֲחִמיתון ְדַעְבִדין ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

  א''ד ע'' קסדף
ין ָאה חוָלְקכֹון ַחְבַרָייא ַקִדיׁשִ ַּזּכָ ְּדָזִכיתון ְלָכל ַהאי, ּּ ֵרי ְמַעְרֵתי ַאֲחָרִנין . ּ ָהֵני ּתְ

ִּדיְלכו ן, ּ ּמָ ל ָדא ּתַ חו ּכָ ּכְ ׁשְ ְּדָלא ּתִ ּ א ְדֹמׁשֶ, ּ ְּדִאיּנון ּגֹו ְמִתיְבּתָ ּ ְוַעל . ַיְתֵבי ֵמָרִחיק, הּ
ה ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ ל )במדבר יב(, ָּדא ּכְ ּוְנִביָאה ִעָלָאה. ָהָאָדם) א''ד ע''דף קס( ָעָנו ְמֹאד ִמּכָ יל , ּ ַקּבִ

א ִדיֵליה ּלֹון ִלְמִתיְבּתָ ל ָדא, ּ אֵרי ְלֵמֱחֵמי ּכָ ִּמיֹוָמא ְדׁשָ ּ ְבָעה , ּ ֲעָתא ׁשִ ַעד ַהִהיא ׁשַ
לוםְוָהא ָלא ֲה. יֹוִמין ַהאי ָעְלָמא ּכְ ִלין ּבְ ּכְ   .ּוֹו ִמְסּתַ

י ִאיָלִאי ין, ָאַמר לֹון ִרּבִ ִאין ַקִדיׁשִ ַמְעּתון, ַּזּכָ ֵּאיָמא ְלכו ִמִלין ִדׁשְ ּ ּוִמָלה ַקְדָמָאה . ּּ ּ
ָחָתא ְנְדעון ְמִדידו ְדִמׁשְ ד ּתִ ּּכַ ּ ּ ִליָפא ְמֹפָרׁש, ּ ָמא ּגְ ׁשְ ְנְדעון , ּבִ ּּתִ ְלֵאל ּ ִדְבַצ)ואף על גב(ּ

ִּדְנהֹוִרין ִעָלִאין, ְּרִביָעָאה ִאיהו יב. ּ ָחְכָמה )שמות לא(, ִּדְכּתִ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ּ
ּוִבְתבוָנה וְבַדַעת ּ ל ָחֵמי ְוִאְתְפַתח. ּ ּכַ ַּמאן ְדָלא ִאְסּתָ ּ.  

ל ּכַ ַלת ִמִלין ְטִמיִרין, ַּמאן ְדָלא ִאְסּתָ ִאיּנון ּתְ ּּבְ א ְוכו, ָּלאַמה ְלֵעי, ּ ין . 'ַּמה ְלַתּתָ ַזּמִ
אֹוַרְייָתא ָחא ּבְ ִּאיהו ְלִאְתַפּתְ ה, ּ ּוְלַפְקָחא ַעְייִנין ּבָ ר , ִּאיָלָנא ְדַתְמֵני ְסֵרי. ּ ְדָרתֹו ְדּבַ ּׁשִ

י ָמאֵריה, ָנׁש ִפיף ַקּמֵ ד ּכָ ִּיְזקֹוף ְוִיְתְקָיים ִלְתִחַיית ֵמַתָייא, ּּכַ ּ מֹוִדי. ּ ִפיף ּבְ , םִאי ָלא ּכָ
קוָמה ְלַההוא ִזְמָנא, ִאְתָעִביד ִחְוָיא ְּוֵלית ֵליה ּתְ ּ רוִבים ְלגֹו. ּ ֵרין ּכְ ין ּתְ ַּמאן ְדָעאל ּבֵ ּ.  

ֵרין ִפְתִחין יעור ּתְ ַּמאן ְדָעאל ׁשִ ּ א, ּ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ָמאֵריה, ְלגֹו ּבֵ ק ּבְ ִּאְתַדּבָ ּוְרעוֵתיה , ּ ּ ּ
ְצלֹוֵתיה. ִאְתָעִביד ַּמאן ִדְמַעֵיין ּבִ ה,ּ ל ּבָ ּכַ ִאיל, ּ ְוִאְסּתָ ָּרִחיק ֵמְרעוֵתיה ְדׁשָ ּ ָנא . ּ ָקְרּבְ
ֵריה ְלֵבי ַסְפָרא, ְּדַרְבָיא ר ָנׁש ּבְ ד ָקֵרב ּבַ ִלים , אֹו ְלִמיָלה, ּּכַ ָנא ׁשְ ָּדא ָקְרּבְ

אן וְלָהְלָאה ְרִחיִמין. ְלִאְתַקְבָלא   )חסר(. ִּזילו, ִּמּכָ
ִרי ִפיר ָקַאָמְרת, ֶאְלָעָזר ּבְ פום ַמה ְדאֹוִליַפת, ּׁשַ ּּכְ לֹום. ּ ב , ֲאָבל ַחס ְוׁשָ ְּדַאף ַעל ּגַ

ַההוא ִזיְמָנא ָרא ּבְ ְּדָרֵחל ֲהַות ֲעּקָ ים ֲהָוה, ּ ְּדֵלָאה , ְוִאְלָמֵלא ָלא ָיַדע ַיֲעֹקב. ַיֲעֹקב ַחּכִ
ֵתיה א, ִּאְנּתְ ְמַעְרּתָ ֲהֵדיה, ָּלא ָקִביר ָלה ּבִ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ ִחּבוָר, ּ ִויֵהא ָקִביר , א ֲחָדאּּבְ

ִוי ְלַבר, ֲּאָבל ְלֵלָאה ָאִעיל ָלה ּגֹו ַאְרָעא. ָּלה ְלַבר ֵמַאְרָעא ּוְלָרֵחל ׁשַ , ִמית ַיֲעֹקב. ּ
ַגָווה ִחּבוָרא ֲחָדא, ִּאְתְקַבר ּבְ   .ּּבְ

ַאר ֲאָבָהן ל ׁשְ ָמה ְדָעְבדו ּכָ ּּכְ ַקְדִמיָתא. ּאוף ָהִכי ָאָדם, ּ ַרת ִאְתַק, ֵּמָתה ַחָוה ּבְ ּבְ
ן ּמָ ן ָיַדע ָאָדם. ּתַ א ִאְתֲחֵזי ֵליה, ְוַתּמָ ְּדַהאי דוְכּתָ ּ ּ ִחּבוָרא , ִמית ָאָדם. ּ ַגָווה ּבְ ִּאְתְקַבר ּבְ ּ
ן. ֲחָדא ּמָ ַרת ּתַ ָרה ִאְתַקּבְ ְּוַחָדאת ָלֳקְבָלה, ְּוַחָוה ָחָמאת, ֵמָתה ׂשָ ָלה ָלה, ּ . ְּוָקַמת ְוַקּבָ

י יעוָרא ְדַחָוה ְלַגּבֵ ּׁשִ ּ ָרהּ ין,  ׂשָ יעוָרא ִדְתֵרין ַאּמִ ּׁשִ יר, ּ ִאְתְקַבר , ֵמת ַאְבָרָהם. ְוָלא ַיּתִ
ָרה י ׂשָ ִחּבוָרא ֲחָדא, ְלַגּבֵ ן, ֵמָתה ִרְבָקה. ּּבְ ּמָ ַרת ּתַ ָרה ָחָמאת, ִאְתַקּבְ ַלת , ְוׂשָ ְוָקַמת ְוִקּבְ

ִחּבוָרא ֲחָדא, ֵמת ִיְצָחק. ָּלה ֲהָדה ּבְ ִּאְתְקַבר ּבַ ן, ָאהֵמָתה ֵל. ּ ּמָ ַרת ּתַ ְוִרְבָקה , ִאְתַקּבְ
ָלה ָלה, ְוָקַמת, ָחָמאת ִחּבוָרא ֲחָדא, ֵמת ַיֲעֹקב. ְּוַקּבָ ֲהָדה ּבְ ר ּבַ ִּאְתֲחּבָ ְּוֻכְלהו ְדַכר . ּ ּ ּ

ֲחָדא א ּכַ ִחּבוָרא ֲחָדא, ְּונוְקּבָ   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ְכֵני ְִסדוָרא ִדְלהֹון ֵהיך ׁשָ ּ ּ ין. ּ י ָנׁשִ ין ְלַגּבֵ ּוְדכוִר, ָנׁשִ י ְדכוִריןּ ּין ְלַגּבֵ א. ּ ֵריׁשָ , ָאָדם ּבְ
ַּחָוה ָסִמיך ֵליה י ַחָוה. ְּ ָרה ְלַגּבֵ ָרה. ּׂשָ ִרְבָקה . ְִיְצָחק ָסִמיך ְלַאְבָרָהם. ְַאְבָרָהם ָסִמיך ְלׂשָ
ִסְטָרא ָדא. ְַיֲעֹקב ָסִמיך ְלֵלָאה. ְֵלָאה ָסִמיך ְלִרְבָקה. ְָסִמיך ְלִיְצָחק ַכח ָאָדם ּבְ ּתְ  ,ִּאׁשְ

ִסְטָרא ָדא א, ַּיֲעֹקב ּבְ   .ְוָדא ֵסיָפא, ָּדא ֵריׁשָ
ְדָקא ָיאות ְוָהִכי הוא א ִאיהו ּכַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ָרה . ָּאָדם ְוַחָוה ּבְ ְוׂשָ

ׁשוָרה ֲח, ִיְצָחק ְוִרְבָקה ְלִזְוָיא ַאֲחָרא. ְְוַאְבָרָהם ָסִמיך לֹון ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ַיֲעֹקב . ָדאּּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ין. ְוֵלָאה ּבְ י ָנׁשִ ין ְלַגּבֵ י ְדכוִרין. ְּוִאיּנון ָנׁשִ ּוְדכוִרין ְלַגּבֵ ּ ּ ָרה , ְּוָאָדם ְוַחָוה. ּ ׂשָ

ִסְטָרא ָדא. ִרְבָקה ְוִיְצָחק, ַיֲעֹקב ְוֵלָאה, ְוַאְבָרָהם ִסְטָרא ָדא, ָּאָדם ּבְ ְוַיֲעֹקב , ְּוִיְצָחק ּבְ
ֶאְמָצִעיָת י ֲאבוָה ָלאו ֹאַרח ָעְלָמא. אּבְ ל ָדא ַיֲעֹקב ִאְצְטִריך . ִּיְצָחק ְלַגּבֵ ְְוִעם ּכָ ּ

ֶאְמָצִעיָתא   .ּבְ
ּוְבָכל ִאיּנון זוִגין ּ ָמה ְדִאְתְקָברו, ּ ּּכְ ָּהִכי ְיקומון, ּ חון, ּ ּכְ ּתַ ֲהֵדי . ְּוָהִכי ִיׁשְ ֱחֵדי ּבַ ֵלָאה ּתֶ

יַח ֵריה ְדָדִוד, ָמׁשִ ּּבְ ה ְלגֹוְּדָנִפיק ִמ, ּ יַח. ּּנָ ֲהֵדי ָמׁשִ ֱחֵדי ּבַ ֵריה ְדיֹוֵסף, ָרֵחל ּתֶ ּּבְ ְּדָנִפיק , ּ
ַלם ה ְלַבר ִמְירוׁשָ ִּמּנָ ְייהו. ּ ְּוֹכָלא ְלדוְכּתַ ּ ּ.  

  ב''ד ע'' קסדף
ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא ְּדִאיּנון . ּ ְלהו)א מגדלין''ס(ּ ָלאן ְדֶאֶבן ָטָבא ּכֻ ּ ַמְרּגְ ְלה. ּּ ין ּכֻ ּו ּּבֵ

ֶאְמָצִעיָתא ִּמְגָדִלין ִאית ַחד ִמְגָדל ְדֶאֶבן ָטָבא ּבְ ּ ְוָלא , ְּוָדא ָסִליק ְלרום ְרִקיָעא. ּ
א ּתָ ֵלי, ִאְתֲחֵזי ַהׁשְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדִיְתּגְ א ָחָמא ֵליה. ּ יה , ַּרב ְמִתיְבּתָ ים ּבֵ ַּוֲהָוה ָרׁשִ

בּ ִמְגָדל ֹעז ׁשֵ)משלי יח(, ְּלֵעיָלא ַהאי ְקָרא ּגָ ּם ְיָי ּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּוָפִריׂש ַרב . ּ
ָרֵאל: ִּמְגָדל ֹעז, ְּמִתיְבָתא ְקָרא ָדא ֶנֶסת ִיׂשְ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק) ב''ד ע''דף קס(. ָּדא ּכְ יה : ּ ּּבֵ

ִדיר ְּרעוֵתיה ְדַצִדיק ּתָ ּ ּ ב ַההוא ִמְגָדל, ְּוַעל ָדא. ּ ּגַ ְּוִנׂשְ ְּדָלא ִיְנפֹול ְלָעְל, ּ ָמה , ִמיןּ ּכְ
  .ְּדֲהָוה

א רוְסְפָדאי ָחִמיד ִלּבָ י ּכְ ְּוִרּבִ ָלק, ּ ָּפִריׁש ַהאי ְקָרא ַעד ָלא ִאְסּתַ ִפיר, ּ ּוָפִריׂש ׁשַ ּ .
יָבה: ִּמְגָדל ֹעז ְּוֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ֹעז, ָּדא ּתֵ יה, ּ ָוָאה ּבֵ ְּלׁשַ ּוְלַאָפָקא ֵליה ִמּגֹו ֵהיָכל, ּ ּּ ,

ִּדיוְקָנא ְדֵהי ּ יה ָנְפָקא ּתֹוָרה, ָּכל ְפִניָמָאהּּ ְּדִמּנֵ ם ְיָי ִאיהו, ּ ְּוַההוא ִמְגָדל ׁשֵ ּ ּוְדיוְקָנא , ּ ּּ
ין ית ַדְרּגִ ׁשִ ִּדיֵליה ְוִאְצְטִריך ּבְ ּ ְּ.  

ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ַמאן, ּ ִמְגַדל. ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּּבְ ַהאי וְבַהאי. אֹו ּבְ ֶּאָלא ְקָרא ָדִריׁש ּבְ ּ ּ .
ד ָדַר ִמְגַדלּּכַ ֶנֶסת, ּׁש ּבְ ִּאְצְטִריך ַצִדיק ָדא ְדִליֱהִוי ֲחַזן ַהּכְ ּ ּ ָאה ִדְקׁשֹוט, ְ ּוְדיוְקָנא , ַּזּכָ ּּ

ְּדַצִדיק ִעָלָאה ּ ד ָדִריׁש ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ּ , ַּמאן ְדָסִליק ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִמְקֵרי אֹוַרְייָתא, ּּכַ
ִּאְצְטִריך ַצִדיק ְלהוַמאן. ְּוַצִדיק ִאְקֵרי. ְ ּ ִאְקֵרי ַצִדיק ְמּכֻ ִתיָתָאה. ּּ ְּדָסִליק ֵמִאיּנון , ׁשְ ּ

ְבָעה ְמעֹון. ׁשִ י ׁשִ ל יֹומֹוי, ַּוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ְּדִאיהו ָלא ָסִליק ּכָ ִתיָתָאה ְלִאיּנון , ּ ֶּאָלא ׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ְּדַסְלִקין ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק. ּ ֵסֶפר ּתֹוָרה ָירוץ ִדְבֵרי ַצִדיק ָדא, ּ ּּבְ ּ ּ אןְו. ּ ב ִמּמַ ּגַ ִּמְדִחילו . ִנׂשְ ּ
ְות ְְדַמְלָאך ַהּמָ ְְדָהא אֹוִריך יֹוִמין, ּ ב ְדָלא ִיְתְנָזק ְלָעְלִמין. ּ ּגַ   .ְּוִנׂשְ

ין ִאיּנון ִמְגָדִלין ַההוא ִמְגָדל ְדַסְלָקא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ַּקְייָמא ְנִהירו ַחד, ּּ ִדיוְקָנא ְדֵסֶפר , ּ ּּבְ ּ
ד ָאֵתי ַההוא ִציָפ, ּתֹוָרה ּּכַ ַּנְטָלא ַההוא ִמְגָדל ֵמַאְתֵריה, ָראּ ּ ְוָקִאים ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא , ּ

ְדֵפי ִדְכרוִבים ֲהָוה, ַּדֲעָזָרה ּּגֹו ּגַ ּ חֹות . )א ומה דהוה''ס(. ּ ַמָיא ָמִאיך ְוָעאל ּתְ ְרוֵמיה ְלרום ׁשְ ּ ּ ּ ּ
רוִבים ִּאיּנון ּכְ רוִבים, ּ י ּכְ ין ֵריׁשֵ ְּוׁשורֹוי ּבֵ ּ.  

ַלת ֵמָאה ִפ ןּּתְ ּמָ ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְתִחין ּתַ ַּקְייָמא ְנִהיָרא ָדא, ּּבְ ִּדיוְקָנא ְדֵסֶפר , ּ ּּ
ת ַהְקֵהל, ּתֹוָרה ָפָרׁשַ ָרֵאל ְלִמְקֵרי ּבְ ין ֶמֶלך ִיׂשְ יה ַזּמִ ְּבֵ יָחא. ּ א ְמׁשִ , ְוָדא ִליֱהִוי ַמְלּכָ

  .ְוָלא ַאֲחָרא
ּוְבַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדַההוא ְנִהיר ּ ּ א, ּוּ ָאה ִאיהו ְדִמפוֵמיה , ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּּ

ְמעו אֹוַרְייָתא, ִּיׁשְ ָּקל ְנִעימו ְדִמלֹוי ֵמִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ְדָפִריׁש ּבְ ּ ּ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי. ּּ , ּבְ
י ומֹוֲעַדָייא ְוִזְמַנָייא ּתֵ ּבַ ְּוׁשַ ּ י ְלַס, ּ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ָעאן ּכָ ד ּבָ א ּכַ ְּלָקא ְלֵעיָלא ְלגֹו ְמִתיְבּתָ ּ

יָחא, ִּדְרִקיָעא א ְמׁשִ י ַמְלּכָ ֵפי ְלַגּבֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ְּוִאיהו ָפִריׁש ִמִלין, ּ ּ ּוִמּגֹו ְמִתיקו , ּ ּ
א ִתיאוְבּתָ ְּדִמלֹוי ּבְ ר ִמִלין. ַּסְלִקין, ּ ְלהו ֶעׂשֶ ּּכֻ ִניִזין ָלך ֵמִאיּנון ִמִלין ְדִאיהו , ּּ ּּגְ ּ ּּ , ָּפִריׁשְ

ין ִדיָלך ֶאְלּתִ ְְליֹוָמא ִדׁשְ ּ ּ.  
ֶאְמָצעו ַדֲעָזָרה ד ַקְייָמא ַההוא ִמְגָדל ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּוִפְתָחא ָדא ָפַתח, ּ ּ רוִבין , ּ ָּפְתִחין ִאיּנון ּכְ ּ ּ

ּפוַמְייהו ּ ְדַפְייהו, ּ י ּגַ ּוַפְרׂשֵ ְּוָנִהיר ְנִהירו ִעָלָאה ַעל ַההוא ִפְתָחא, ּּ ּ ר ּתֹוָרה ְּוַההוא ֵסֶפ. ּּ
רוִבים ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי , ָּפִתיַח ְּוִאיּנון ּכְ ּ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹו)תהלים לא(ּ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָּ ּ' .

ָּסִגירו ִפְתִחין ִליל, ּ   .ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִאְתּגְ
ְּנִהירו ְדַנֲהָרא ְדַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַמאן ָחָמא ּ ּ ּּכוֵליה ְנהֹוָרא ְדָנִה, ּ ּ ַּאְתָוון ִדיֵליה, ירּ ּ ,

א ֵמד ְלהֹוֵבי ְדֶאּשָׁ ְווֵני' ּׁשַ ְּדִאיּנון ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּגַ ּ ּ ְלֵטי וְמַנְצֵצי, ּ ְלהו ּבַ ּּכֻ ּ ֵלית ַמאן , ּ
הו ְּדָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ יַח, ּ ר ָמׁשִ ָּסִגיר ִפְתָחא ָדא. ּבַ ְכֵכי, ּ ּתַ רוִבים ִמׁשְ ְּוַההוא ִמְגָדל . ּּכְ ּ

ַאר ִמְגָדִליןְו, ָּפַרח ין ׁשְ ַאְתֵריה ּבֵ ַּקְייָמא ּבְ ּ ּ.  
ַההוא ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּבְ ִניָזא, ּּ יָרא ּגְ ִּאית ֲעָטָרה ְדָפז ִעָלָאה ְוַיּקִ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי , ּ

א ּתָ ָכל ִזיֵני ַאְבֵני ְיָקר, ַהׁשְ ָקא ּבְ ִליָפא וְמֻחּקָ א ְדַמ, ּּגְ ּוְזִמיָנא ְלֶמֱהִוי ַעל ֵריׁשָ א ּ ְלּכָ
יָחא ַההוא ִמְגָדל, ְמׁשִ ד ָסִליק ּבְ ּּכַ ִרין, ּ ְטָרא ָדא, ּוְתֵרין ְנׁשָ ָּדא ִמּסִ ְטָרא ָדא, ּ , ְּוָדא ִמּסִ

יַדְייהו ַּנְטֵלי ֵליה ּבִ ּ.  
יָחא א ְמׁשִ ד ָסִליק ַמְלּכָ ִרין, ּכַ ְקִנין ְנׁשָ ֵרי , ְּוַנְטֵלי ֲעָטָרא ָדא, ִמְתּתָ ֲעָתא ְדִיׁשְ ׁשַ ּּבְ

ִּיְתְפַתח ִפְתָחא ַאֲחָרא, יְלִמְקֵר פוק ַהִהיא יֹוָנה, ּ ן ּתִ ּמָ ּוִמּתַ יֵמי טֹוָפָנא, ּּ ַדר ֹנַח ּבִ , ְּדׁשָ
יב ַלח ֶאת ַהיֹוָנה)בראשית ח(, ִּדְכּתִ ּ ַוְיׁשַ מֹוְדָעא: ַּהיֹוָנה, ּ ּתְ ה , ַּהִהיא ְדִאׁשְ ְּוָלא ַמִלילו ּבָ ּ ּ
ִליחוָתא, ָהָכא ַנְפַקתֶּאָלא ֵמ, ְּוָלא ָיְדעו ַמה ִהיא, ַקְדָמֵאי   .ְּוַעְבַדת ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

יב ְוָלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד ֲעָתא ִדְכּתִ ּוְבׁשַ ּ ר ָנׁש ְלָאן ַאְזַלת, ּ ְוִהיא , ָלא ָיַדע ּבַ
ַבת ְלַאְתָרה פוָמָהא, ּּתָ טֹול ֲעָטָרה ּבְ ִפְתָחא ָדא ְוִאיִהי ּתִ ִניַזת ּבְ ְּוִאְתּגְ ּ ִוי ַעל , ּ ּוְתׁשָ

יה ְד ֵּריׁשֵ יָחאּ א ְמׁשִ ִתיב, ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ַמְלּכָ ית ְלֹראׁשֹו ֲעֶטֶרת )תהלים כא(, ּוְכֵדין ּכְ ׁשִ  ּתָ
  .ָּפז

ֵסֶפר ּתֹוָרה יָחא ּבְ א ְמׁשִ ִרין. ְּוֵכיָון ְדִיְקֵרי ַמְלּכָ ֵרין ְנׁשָ ְּיקומון ּתְ אן ְוָדא , ּ ָּדא ִמּכָ
אן יָחא ָנ, ְְויֹוָנה ָמִאיך, ִמּכָ א ְמׁשִ יה, ִחיתּוַמְלּכָ ְתָרָאה, ְּוִעְטָרה ַעל ֵריׁשֵ א ּבַ . ַּעד ַדְרּגָ

יה ִרין ַפְרִחין ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשֵ ּוְתֵרין ְנׁשָ ּּ ָבאת , ּ פוָמה)א''ה ע''דף קס(ְויֹוָנה ּתָ ּ ַוֲעָטָרה ּבְ ּ ,
ִרין ֵרין ְנׁשָ לון ָלה ִאֵלין ּתְ ִּויַקּבְ ּ ּ.  

א י, ָּדִוד ַמְלּכָ ִריך הואַזִית ַרֲעָנן ִאְקֵרי ַקּמֵ א ּבְ ּה קוְדׁשָ ּ יב, ְּ  ַוֲאִני )תהלים נב(, ִּדְכּתִ
ֵבית ְוגֹו ַזִית ַרֲעָנן ּבְ ֵריה ְדָדִוד, ֲעֵלה ַזִית. 'ּכְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָּדא ַמְלּכָ ּ ְּוָדא ִאיהו ְדָרִמיז . ּ ּ ּ
יֹומֹוי ְדֹנַח ּיֹוָנה ָדא ּבְ יב, ּ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ)בראשית ח(, ִּדְכּתִ , ַּההוא ֲעֵלה ַזִית. ִפיָה ְוִהּנֵ

ָּטָרף ְוָחַטף ִליָקָרא ִדיֵליה ָמה. ּ ִפיָה. ּבְ יה. ּבְ ְּדַקְייָמא ַעל ֵריׁשֵ ָלא ְיָקר ֵמַהאי , ּּ ּוְמַקּבְ
יב ָטָרף ְדכוָרא ָדא)אלא(, ְוָלא ָטְרָפה, ּיֹוָנה ְוַהאי ִדְכּתִ ּ ּכִ . ְּדֲעַביד ֵחיָלא ְוָנַצח, ּ

א ִדְרִקיַע ְמִתיְבּתָ ּיֹוָנה ְדַכר הוא, ּּבִ א, ִּמּגֹו ְדִאְקֵרי יֹוָנה, ּ נוְקּבָ ִתיב ּכְ ּוְכִתיב , ּּכְ
ְדכוָרא ָלא ְיָקר , ּּכִ ִזְמָנא ִדְמַקּבְ   .ּ ָדא)חסר(ּּבְ
ב ְלַאְתֵריה''ִּמְגָד ד ּתָ ּל ָדא ּכַ א, ּ ְמׁשָ ְנִהירו ְדֵעיָנא ְדׁשִ ָּנִהיר ּכִ ּ יב, ּ  )תהלים פט(, ִּדְכּתִ

ּשֶׁ ְסאֹו ּכַ ין ְוָאִתין ַרְבְרִבין. ֶּמׁש ֶנְגִדיּכִ ִנּסִ ְּוַאף ְדֻכְרְסָייא ַאֲחָרא ִליֱהִוי ֵליה ּבְ ֵריׁש . ּ ּבְ
ִּמְגָדל ָדא ִּאית עֹוִפין ְדנור , ּ ד ָסִליק ַצְפָרא, ּ ְדָקא ְמַצְפְצָפאן)דרורא(ּ ִּצְפצוָפא , ּכַ

ִּדְנִעימו ַההוא ְנִעימו, ּ ְּדֵלית ְנִעימו ְוִנּגוָנא ּכְ ּ ּ ּ ּ.  
ְלהו ְּלֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְפִניִנין ַאֲחָרִנין, ִזיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ֲאִויָרא, ְוׁשַ ְּדָקא ַפְרִחין ּבַ ַסְלֵקי , ּ

י י ְוַסְלֵקי, ְוַנְחּתֵ ְכִכין ְלָעְלִמין, ַנְחּתֵ ּתַ ַּפְרִחין , ְוַאְתָוון ְזִעיָרן, ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ָלא ִמׁשְ
יַנְייהו   .ּּבֵ

אִּאי ֲחִסיָדא ַקִד ֲעָתא ְדַאְתָוון ַפְרִחין, יׁשָ ׁשַ ּּבְ ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ּ ר ָנׁש ּבְ ִתיב . ָחֵמי ּבַ ּכְ
ֲעָתא ֲאִויָרא ְלפום ׁשַ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ )בראשית א(, ּּבַ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ

י)מהכא אהדרי אתוון רברבן כמלקדמין', והארץ היתה תהו ובהו וגו( ְטׁשֵ הו ּבַ , ּוַפְרִחין, ּ ַאְתָוון ְזִעיָרן ּבְ
ִתיב ְייהו ּכְ ְּוִאְתַחֵזי ִמּנַ . 'ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ְוגֹו', ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ְוגֹו, ּ

ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ְּלָבַתר ְמַהְדֵרי ַאְתָוון ְזִעיָרן י ּבְ יב, ּוַבְטׁשֵ ְייהו ִדְכּתִ ּוִמְתֲחֵזי ִמּנַ ּ ַּויֹאֶמר , ּ
ית. 'ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְוגֹו ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוֵחדו ְלַעְייִנין , ְּפִליָאן ַרְבְרָבן, ְּוֵכן ּכָ ּ
ּעֹוָבָדאן ְדַאְתָוון ִאֵלין אן, ּ א ְדָכל ָדא ְמַחּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּ.  
א ִרית, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ִוי ֵליה ֲאַבְת, ַּמאן ְדָנִטיר ּבְ ּׁשַ ְוִאי . ְוִאיִהי ְלָקָמא, רֹויּ

יָמא ָּהא ְנִטירו ַרב ְוִעָלָאה ִמּכָֹלא. ַמאן ָנִטיר ַלֲאחֹוָרא, ּתֵ ּ ְּדָנִטיר ֵליה, ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

י ְרִחימו ַסּגִ ַּצִדיק ִעָלָאה ּבִ ין ַצִדיק ְוֶצֶדק. ּּ ל ִסְטִרין. ָּעאל ּבֵ ַכח ָנִטיר ִמּכָ ּתְ ָאה . ְוִאׁשְ ַזּכָ
ִרית ָדאַּמאן ְדָנ ָרֵאל. ִּטיר ּבְ ל ְדכוִרין, ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ִּאְתָחזון ּכָ ּ ְּדַנְטִרין ָאת ַקָייָמא , ּ ּ

א, ָּדא א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַּמאן ִאיהו ְדָיִכיל ְלַנְזָקא ִלְבָרא. ַּקּמֵ ֶאְמָצעו ֲאבוָה , ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ
אן אן, ִמּכָ יה ִמּכָ יַנְייהו, ְּוִאּמֵ ְּוִאיהו ּבֵ ד ִאיהו ַאֲחֵרי ְיָיְו. ּ   .ָּדא ּכַ

ִנּגוָנא ָנא ּבְ ִגְלּגוָלא ְמַנּגְ ד ָסֲחָרא ּבְ א ֲחֵזי ַההוא ָרִקיַע ּכַ ּּתָ ּ ּוִמַקל ְנִהימו ְדַמִיין , ּ ּ ּ
ָּלא ְיִדיַע ַההוא ִנּגוָנא, ְּדַנְבִעין ע ִסְטִרין. ּ ַאְרּבַ ִנין ִדי ּבְ ל ִאיּנון ַאּגָ ּּכָ ִביעו , ּ ַּמְלָיין ִמּנְ

ַּמאן ְדִאיהו ְלגֹו. ִּיין ְדַנְבִעיןְּדַמ ן, ּ ּמָ ְתֵרין ִסְטִרין ַקְייָמא ּתַ ֶחְדָוה. ּּבִ ְּדֵלית ֶחְדָוה , ַחד ּבְ
ָעְלָמא ַהִהיא ֶחְדָוה ּבְ ְמָחה)תהלים ק(ְּלַקְייָמא , ּכְ ׂשִ ִיְרָאה. ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ ְּדֵלית , ְוַחד ּבְ

ָעְל ַההוא ְדִחילו ּבְ ְּדִחילו ּכְ ּ ּ ּ ִיְרָאה)תהלים ב(ְּלַקְייָמא , ָמאּ   .ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

 ] בשנה289יום [סדר הלימוד ליום כג תמוז 
ַּחד ַמְעָייָנא ְדַמָייא ַטר ִמְזָרח, ּ ָּדא הוא ְדָאַמר ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ִּדְנִביַע ִמּסְ ּ ֵמַהאי . ּ

ל ּבְ, ַמְעָייָנא ָבָחא ּכָ ן ִלְסַטר . ֵני ָעְלָמאָּלא ַיְכִלין ְלַסְייָמא ׁשְ ּמָ ֲאַתר ְדִאְתְייִליד ּתַ ּּבַ
ֵּלית עוְמָקא ְורוָמא ִדיֵליה, ִמְזָרח ּ ּ יר, ּ   .ֶּאָלא ְזָרָתא ְוָלא ַיּתִ

ד ַנְבִעין ַמָיא ְוַסְלִקין ּּכַ ָלאן ְדָעְלָמא, ּ ל ִזיֵני ַמְרּגְ ַּסְלִקין ּכָ , ְוָלא ַנְפִלין ְלַבר, ּ
ָגְו א ִאְתָחזון ּבְ ּתָ ֲעָתא ַנְפִלין ִאֵלין, ון ַחדַּהׁשְ ְּלפום ׁשַ ָגַוון , ָאֳחָרִנין, ְּוָהא ַסְלִקין, ּ ּכְ

ְווִנין ְדָעְלָמא, ָאֳחָרא ָכל ִזיֵני ּגַ ָלאן. ּּבְ   .ְוָלא ַנְפֵלי ְלַבר, ַּנְפֵלי ִאיּנון ַמְרּגְ
ַּסֲחָרִנין ְדַההוא ְנִביעו ּ ֵּחיזור ְוׁשוָשן ָסֲחִרין, ּ ל. ּ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ַעל ְוָלא ַיְכִלין ּכָ  ּבְ

ְווִנין ְלהֹוִבין ְמָלֲהָטאן, ִּאיּנון ּגַ ְלהו ׁשַ ּּכֻ הו, ּ ָלא ּבְ ּכְ יבו . ְּוָלא ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ָּלא ְיִדיַע ֲחׁשִ
ְווִנין. ְּדעֹוָבָדא ה ּגַ ַכּמָ ַּטְרִפין ִדְלהֹון ְמַנְצָצן ּבְ ּ.  

ּעֹוֵבד ִציור ּאוָמנו ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ּ רוִבין ַח, ּ ה ּכְ ְבִעין ַוֲחִמּשָׁ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּפָיין ַעל ּתְ
ִּדְתחֹוַתְייהו ָבִכין ַאֲחָרִנין ְלגֹו, ּ ַתר ׂשְ ָבִכין ְסחֹור ַדֲעָזָרה ְלגֹו. ּבָ ְּוִאיּנון ׂשְ ּ.  

  ב''ה ע'' קסדף
הֹון ּוְלֵעיָלא ִמּנְ אן) ב''ה ע''דף קס(ִּאיּנון , ּ ּּגוְפִנין ְפִריׂשָ חֹות ּגו, ּ רוִביןּּתְ ְּפִנין ִאיּנון ּכְ ּ ,

ן ְדִפין ְפִריׁשָ ְלהו ּגַ ּּכֻ ּ ּ ִאֵלין, ּ ָלָבן ִאֵלין ּבְ ְּמׁשֻ ּ א. ּ ְּדָכל ַמאן , ָהָכא ָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ
ִאיּנון ּגוְפִנין ל ּבְ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ א, ּ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ְּמַנֲהִרין ַאְנפֹוי ּכִ ּ ּ.  

ָחָמן ְס ָבִכין ְדִאּתְ ִּאיּנון ׂשְ ָמן, ּחֹור ְסחֹור ַדֲעָזָרהּ ְלהו ְמֻרּקְ ּּכֻ ְגָווִנין , ּ חוִטין ִדְנִהִרין ּבִ ּּבְ ּ
יִאין ד, ַסּגִ א' ְמַלֲהָטן ּבְ ְלהֹוִבין ַסְלִקין. ִּמיֵני ְזהֹוִרין ְדֶאּשָׁ ָצן, ּׁשַ ּוְלִזְמִנין , ּוְגָווִנין ְמַנּצְ

ְכֵכי ּתַ ְלהֹוִבין ִמׁשְ ּוְנהֹוִרין וְגָווִנין ַסְל, ׁשַ ּ ִאֵלין, ִקיןּ י ִאֵלין ּבְ ּוַבְטׁשֵ ּ ּ.  
ִנין ית ֶאֶלף ַאּגָ ָבִכין, ׁשִ י ִאיּנון ׂשְ ְווִנין' ד, ְּלַגּבֵ ִּאֵלין ִאיּנון , ִּסְטִרין ַדֲעָזָרה' ְלד, ּגַ ּ

ָכל ִסְטֵרי, ַרְבְרִבין ּוְנִביעו ְדַמִיין ַחִיין ּבְ ּ ּ ִנין. ּ ִאיּנון ַאּגָ ְּוִאיּנון ַנְפֵלי ּבְ ַאְתַרְייהו ּוַבְלֵעי, ּ ּ ּבְ
  .ְּוִאֵלין ַמִיין ָלא ַיְדֵעי ְלָאן ַאְזִלין

ֶאְמָצעו ַדֲעָזָרה ּּבְ ָרֵאל, ּ ְלהו ִיׂשְ ְּיקומון ּכֻ ּ א, ּּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּוִיְתֲחזון ַקּמֵ ְסָטר ָדרֹום . ּ ּּבִ
ֲעָזָרה ָדא ִּאְתְייִליד ַחד ַמְעָייָנא ְדַמָיא, ּּבַ ּ ְדָקא )א ואתרבי''ס( )א ואתדמי''ס(ְוִאְתְרֵמי , ּ

ל ָעְלָמא ְטפון ַמָיא ּכָ ִּיׁשְ הו. ּ ַּמאן ְדֵייעול ּבְ ּ ִים, ּ ְרּכַ ר ַרב , ְיהֹון ַעד ּבִ יּבָ הו ּגִ ֵּייעול ּבְ ּ
ִים ְרּכַ הו ַעד ּבִ ֵּייעול ּבְ ִים, ּ ְרּכַ ר יֹוָמא ַעד ּבִ ינֹוק ּבַ ם. ִאי ּתִ ְייהו ִיְתַחּכָ ֵתי ִמּנַ ַּמאן ְדׁשָ ּ ,

ָחְכְמָתאְּוִיְתְפַק   .ח ּבְ
ָלא ֲחָדא ְזֵעיָרא כֹוָתָלא ְדָדרֹום, ַּמְעָייָנא ָדא ָנִפיק ִמּגֹו ַמְרּגְ ְלֵעי ּגֹו . ּּבְ ִּאיּנון ַמִיין ּבַ

א, )א גו אתר דא''ס(ַאְתָרא  ְקְדׁשָ ן ִיְפקון ְלַבר ִמּמַ ּמָ ּוִמּתַ ִטים, ּּ ַּעד ְדַיֲעלו ְלַנַחל ׁשִ ּ ּ ,
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ְטפון ַההוא ִזָמה ִּיׁשְ ִטיםְּד, ּ ּאֹוְלִדין ַמָיא ְדׁשִ ּ ֲעָזָרה. ּ ְּוַעל ָדא ַמִיין ִאֵלין ּבַ ִגין ִאיּנון , ּ ּּבְ
ן ְדכוִרין ּמָ ְּדִאְתָחזון ּתַ ּ ּ ָתאן ִמן ַמָיא. ּ נוְקֵבי, ֲּהוֹו ׁשָ י ּבְ ֵמיַתְיהֹון ְלִאְתֲחָזָאה , ָּלא ַחְייׁשֵ ּבְ
א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּדָהא ִיְתַפְקחון, ּּתו. ַּקּמֵ א ִעָלָאהּּ ּ ְלִמְנַדע ִמִלין ְסִתיִמין ְדַמְלּכָ ּּ ּגֹו , ּ

חון ּכְ ּתַ ל ִהְרהוִרין ִיׁשְ א ָדא ּכָ ַּמְקְדׁשָ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ר ִהְרהוָרא ְדֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ּּבַ ּ ּ ּ.  
ּּגֹו ֶאְמָצעו ְדַההוא ַמְעָייָנא, ַּעְנָפא ַחד ָנִפיק ּ א. ּ ד ָקִריְבָנא , ָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ ּכַ

ְּלַההוא ַעְנָפא ּגֹו ַמְעָייָנא ָלק ַעְנָפא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ִּאְסּתַ ּ ל ַמה ְדָקִריְבָנא, ּּ ָהִכי , ּּכָ
ָלק ַמָיא, ִּאְסּתַ א ְדַההוא ַעְנָפא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְרׁשָ ְּיסֹוָדא ְוׁשָ ּ ּ ּ ַּההוא ַעְנָפא ָחֵפי . ּּ ּ
ִאיּנ. ָעְלִמין ְווִנין ְדָעְלָמא ּבְ ל ּגַ ּון ַטְרִפין ִדיֵליהּּכָ ּ א ִדיֵליה. ּּ ִּאיּבָ ְוָלא . ָּלא ְיִדיַע ַמהו, ּ

א, ְוָאַמר. ַּיְכִלין ְלִמְנַדע יַח ַעל ַההוא ִאיּבָ ִאיל ְלָמׁשִ ְּדָקא ׁשָ ִניז, ְוָאַמר, ּ א ָדא ּגָ , ִּאיּבָ
ָידֹו ֵמרֹוב ָיִמים)זכריה ח( ַעְנּתֹו ּבְ ַּמאן ְדָזֵכי ְלִמְנַד.  ְלִאיׁש ִמׁשְ   .ִליְנַדע, ּע ָדאּ

ָּרִקיַע ַחד ִאית ַעל ַההוא ַעְנָפא ָּפִריׂש ְלֵעיָלא, ּ י , ֵּמַההוא ְרִקיָע. ּ ּבֵ ָּאִזיל ַטָלא ַעל ּגַ
יר, ַּמְעָייָנא ָדא ר ָנׁש ְלַההוא ָרִקיַע ֵמָרִחיק. ְוָלא ַיּתִ ל ּבַ ּכַ ד ִאְסּתָ ְכָלא, ּּכַ ָקִריב . ָּדֵמי ּתִ

יר ָּדֵמי סוָמָקא, ַיּתִ יר. ּ יר, ָקִריב ַיּתִ ָּדֵמי ִחָוור, ָּדֵמי ָירֹוק ָקרֹוב ַיּתִ ְּדֵלית ִחָוור , ּ ּ
ִגיֵניה ָעְלָמא ּכְ יה. ּּבְ ַּטָלא ְדָקא ָאִזיל ִמּנֵ ּ ַההוא ַעְנָפא, ּ ִאיב ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א ָדא, ּ , ְּוָעִביד ִאיּבָ

י יר, ַּההוא ְרִקיָעא. ְוִאְתַרּבֵ ִגְלּגוָלא ַיּתִ ִּאיהו ָאִזיל ּבְ ָלא, ּ ּכְ ה ְדַעְייִנין ַיְכִלין ְלִאְסּתַ   .ִּמּמָ
א ל ִאיּנון ְנטוֵרי ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּכָ ּ א)א בעון''ס(, ּּ י ַמְלּכָ עון ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ְדּבָ ְּדָהא ָלא , ּ

א, ִּאְתָחזון ִזירו ַקִדיׁשָ ֵני ּגְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ל )כגשמות (, ְּוַעל ָדא. ּ  ֵיָרֶאה ּכָ
ְָזכוְרך א, ּ ֵני ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ּבְ א. ּּ ְָזכוְרך, ָּדִייק ַרב ְמִתיְבּתָ ְּדָהא ָזָכר . ְָוָלא ְזָכְרך, ּ
ִתיב ַָמאי ְזכוְרך, ְּוָלא ָזכור, ּכְ א. ּ ל ִאיּנון ְדַנְטִרין ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ ְוָלא ָחָבאן , ּ
יה אִּאיּנון ֲה, ּּבֵ ֵני ַמְלּכָ ִדיר, ּוו ּבְ הו ְוָדִכיר לֹון ּתָ ַבח ּבְ ּתָ ִּדְבּכֹל יֹוָמא ִמׁשְ ְּוַעל ָדא . ּ

ְָזכוְרך א, ּ יה ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ֲּההוא ְדִאית ּבֵ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּּ א ּבְ ָבָחא , ְּדָדִכיר לֹון ַמְלּכָ ְּדֵלית ׁשְ
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ַמאן ְדָנִטיר ַקְי)אלא(, ַּקּמֵ ּ ּכְ   .ּיָמא ָדאּ

יה א ַקּמֵ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֵעי ְדִיְתֲחזון ּתְ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ַלת ִזְמִנין ֲאַמאי. ּ ִגין . ּתְ ֶּאָלא ּבְ
ִרית, ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי ילו ְלַהאי ּבְ ְּדַקּבִ ַּקְדָמָאה ְלָכל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ׁשַ ַלת ִזְמִנין ִאיּנון ּבְ אּּתְ ִרית. ּתָ יל ּבְ ִרית. ַאְבָרָהם ַקּבִ יל ּבְ ִלים . ִיְצָחק ַקּבִ ַיֲעֹקב ֲהָוה ׁשְ
ְלהו ְּמּכֻ יה, ּ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ם)בראשית כה(, ּ ִלים ִמּכָֹלא,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ   .ּׁשְ

ִמים ִאְקֵרי ִלים, ַאְבָרָהם ּתָ ך ׁשְ ל ּכַ ם, ְְוָלא ֲהָוה ּכָ ִלים ִמ: ֲאָבל ּתָ ִתיב . ּּכָֹלאׁשְ ַמה ּכְ
ֹנַח דֹורֹוָתיו)בראשית ו(, ּבְ ִמים ָהָיה ּבְ א . ּ ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ֲּהָוה ְרׁשִ ּ

יַנְייהו א. ּּבֵ ִמים, ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ יב ּתָ ָכל ֲאָתר ִדְכּתִ א, ּּבְ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ְּדָרׁשִ ּ ּ ,
ָאת ַקָייָמא ִדְבִרית ּּבְ ִרית)א''ו ע''דף קס(ּוְבִגין , ּ דֹורֹוָתיו, ּ ְדָנַטר ּבְ ִמים ּבְ ַמה . ִאְקֵרי ּתָ
ְלהו ָהִכי ְּדָלא ֲהוֹו ּכֻ ָלן ָאְרַחְייהו, ּּ ְּדִאיּנון ְמַחּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ִתיב ְֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֵלך ֹנַח, ְּוַעל ָדא ּכְ יה. ּ ְּוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַהך ִעּמֵ ל . ְ ֶּאָלא ּכָ
אַּמאן ְד ִרית ַקִדיׁשָ א, ָּנִטיר ּבְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ִּאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ִריַאת ָעֵליה, ּ ך. ְּוׁשָ ְוְבִגין ּכָ דברים (, ּ

ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך)יח ִמים ּתִ ְהֶיה. ָ ּתָ ִמים ּתִ ָוְלָבַתר ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך, ּתָ ִזווָגא ֲחָדא. ּ ּּבְ ּ .
ִרית ָדא ְּדֵכיָון ְדָנִטיר ּבְ ּ יה, ְיָי ִלֱהִויִעם , ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ.  

ִתיב ַאְבָרָהם ּכְ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(, ּבְ ִזירו ְדָאת ַקָייָמא, ּ ּּגְ ּ ְִהְתַהֵלך . ּ ּ
ָתא, ֵמָהָכא, ְלָפַני ַתר ִאּתְ ֶבר ּבָ ְְדָלא ְיַהך ּגָ ר ִאיהו, ֶּאָלא ַקָמָהא, ּ ׁשֵ ְוָהא . ֹּאַרח ּכָ
ִת ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך)שמות כג(, יבּכְ ָ ִהּנֵ י ְלָפֶניך ַמְלָאך)שמות לג(. ְ ַלְחּתִ ְ ְוׁשָ ָ .

ִזיר ה, ְּלַאְבָרָהם ְדָלא ֲהָוה ּגָ ָּדָחה ֵליה ְלַקּמָ ּ ִמים. ּ ִתיב ֶהֵיה ּתָ ְְוִהְתַהֵלך , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ
ְֶאָלא ִהְתַהֵלך ְלָפַני. ְלָפַני ּ ִמים,  ֵיאֹות ַאְנּתְְּדָלא, ּ ֵהא ּתָ ּתְ ֻכְלהו. ַעד ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ יָון , ּ ּכֵ

ִמים ר ָנׁש ּתָ ִּמַיד ִהיא ְלָקֵמיה, ְּוָנִטיר ֵליה, ְּדּבַ ְּוִאיהו ֲאַבְתָרה, ּ ר ִאיהו ְלָדא, ּ ׁשֵ . ּּכָ
ִתיב ב ֵמַאֲחַרי)שמואל א טו(, ְלִגְרעֹוָנא ַמה ּכְ י ׁשָ   . ּכִ

ִזיר ֲהָוה יה, יםְוָתִמ, ֹנַח ּגָ ְּפִריָעה ָלא ֲהָוה ּבֵ יה ְפִריָעה ַמה , ּ ּוְבִגין ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּ ּ
ִתיב א ָלא ֲהָוה, ְוָלא ַאַחר ָהֱאֹלִהים, ֶאת ָהֱאֹלִהים, ּכְ ִזיר, ְלַקּמָ ִגין ְדֲהָוה ּגְ ַלֲאחֹוָרא , ּּבְ

ִגין ְדָלא ִאְתְפַרע, ָלא ֲהָוה ּּבְ ְוָלא ָיִכיל , ּ ֵליהְָסִמיך, ֶאת ָהֱאֹלִהים. ְֵאיך ֲהָוה. ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ך, ְּלִאְסּתַ ל ּכַ ר ּכָ ׁשֵ ְְדָלאו ּכָ ּ.  

ִתיב ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ַעּמוד ֵאׁש )שמות יג(, ּבְ ַעּמוד ָעָנן ְוַלְיָלה ּבְ ּ ַוְיָי הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ ְ

ָרֵאל. 'ְוגֹו יָון ְדָאְמרו ִיׂשְ ּּכֵ ִלי ֵאין ְקָבִרים )שמות יד(, ּ ִמְצַרִים ְוגֹו ֲהִמּבְ י טֹוב ָלנו . 'ּבְ ּּכִ
ְבָיכֹול. ֲעבֹוד ֶאת ִמְצַרִים א, ּכִ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך . ִּאְתֲחָלׁש ַדְעּתָ ִתיב ַוִיּסַ ְּכְ ְ ּ

ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ְִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ הו נוְקִמין, ּ ד ּבְ ע ְלֶמְעּבַ ַּוִיּסַ ּ   )חסר(. ּ
ְּוַעל ָדא ַחֵדי  יַחּ א, ָמׁשִ ָדא, ְּוַחֵדי ַרב ְמִתיְבּתָ ר ּבְ ּשָׂ א. ְּדָקא ִאְתּבָ , ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ

יַח ְוָאַמר ְּדָהא ָדִייק ְלָמׁשִ ְ ְפֵריס ְפִריַסת ַמְלכוָתך )דניאל ה(, ְּמָנא ֲהָוה ְלָדִניֵאל ְדָקָאַמר, ּ ּ ּ ּ
ֵּמִאיּנון ַאְתָוון ְדוַפְרִס. ִּויִהיַבת ְלָמַדי וָפָרס ּ ַמע ֵליהּ ּתְ ָאַמר . ְּוָהָכא ַמאי הוא. ּין ִאׁשְ

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֵּליה ְּפֵריס ְפִריַסת ַמְלכוָתך ַחָייָבא, ּ ְ ּ ּ יַח ַאֲחָרא, ּ ּוְלָבַתר , ַּעל ְיֵדי ְדָמׁשִ
לֹוט ֶמֶלך ְפָרס ִּיׁשְ יִאין, ְ ָוון ַסּגִ א ּתְ, ְּוִיטֹול ַמְלּכְ ֹלט ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוהוא ִיׁשְ ֵריָסר ּ

יִאין, ַיְרֵחי לֹוט ְוִיְקטֹול ַסּגִ יָחא, ְּוהוא ִיׁשְ ּוְלָבַתר ִיפֹול, ְּוַההוא ְמׁשִ לון ַמְלכוָתא , ּ ִּויַקּבְ ּ
י ֶעְליֹוִנין א ְדָפַרס, ּוַפְרִסין, ְּוַעל ָדא. ַּקִדיׁשֵ ַמע ָהָכא, ַּמְלּכָ ּתְ   .ִאׁשְ

א ה ֶחְדָוה ַעל ֶחְד, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּמָ ַההוא ַמְעָייָנא, ָוהּכַ ַההוא ַמְעָייָנא. ּּבְ , ּּבְ
ל ִזיֵני ִאיָלִנין ן ֵעֶדן, ְּמַגְדָלא ּכָ ּגַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָנִציב קוְדׁשָ ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי , ְּ ּ

ִדיר, ַּטְרִפין ְוֵאיִבין ְוַעְנִפין, ְלַאְסָווָתא א ּתָ ּוְלַחדו ִלּבָ ְפָנא. ּ יַנְייהו ּכַ , ְדָאָגהּו, ְּוֵלית ּבֵ
אן. ְלָעְלִמין, ַוֲאָנָחה א ְדָכל ָדא ְמַחּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ִניז לֹון, ּ   .ְּוָכל ָדא ּגָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ַקְרַקע ְדַהאי ַמְקְדׁשָ ּּבְ ִּאית ֵמִאֵלין ם ְפִליָאן, ּ ִאי , ָּאַמר ֵליה, ּ
י י, ִרּבִ ָאה חוָלָקך ְדָכל ַהאי, ִאי ִרּבִ ַּזּכָ ַההו. ְּ י ַההוא ַמְעָייָנא ְרִקיָמא. אּּבְ ּבֵ ֲאָבל , ַּעל ּגַ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ְּלִזְמִנין ְנִהירו ִדיֵליה ְנהֹוָרא, ּ ּ , ְלִזְמִנין ֲחׁשֹוָכא. ּ
ָווָנא ון ַאְרּגְ ָלא ְלֵעיָלא. ְלִזְמִנין ּגֹוָ ּכְ ָצן ְדָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ ְּמַנּצְ  ִהיא )א ההיא''ס(. ּ

א ַאְלת ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ְּדׁשָ א, ּ ֵּמַההוא ַקְרַקע ְדַמְקְדׁשָ ּ יה, ּ א ָלא ָפִריׁש ִמּנֵ ַּרב ְמִתיְבּתָ ּ ,
ִניז ִאיהו ּגֹו ַיְרְדָנא ְּדָהא ּגָ ּ ְּוָהא ֲאֵמיָנא ָלך ַמה ַדֲאֵמיָנא, ּ ַאל ִמָלה ָדא, ְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ ,

ְּוִתְנַדע ַמה ְדִתְנַדע ּ ּ.  
ֵּדן ָדאַיְר א, ּ ּתָ ׁשַ ך ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ּּגֹו ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ְָעאל ְוִאְתְמׁשַ ָלאו , ּ

יה ָכן ִמּנֵ ע ַנֲהִרין ְדִאְתַמּשְׁ ֵּמִאיּנון ַאְרּבַ ּ ׁש, ּ יה ַמּמָ ֶּאָלא ּבֵ יה. ּ יָון ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ּּכֵ ִּאיהו , ּ
ט ְוָעאל ּגֹו ַיְר ך ְוִאְתָפּשַׁ ִּאְתְמׁשַ א. ְּדָנאְ ְּוֵכיָון ְדָמֵטי ּגֹו ַקְרַקע ְדַמְקְדׁשָ ּ ן , ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִאׁשְ

ַלת יֹוִמין ך ְלֲאָתר ַאֲחָרא, ּתְ ט ְוָלא ִאְתְמׁשַ ְְוָלא ִאְתְפׁשָ א. ּ ְּדַכד , ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ
ַּאְהָדר ַההוא ָנָהר ְלַאְתֵריה ּ ן, ּ ּמָ ִביק ּתַ ל ִזיֵני ִציוִרין, ׁשָ ּּכָ ִריך ְּדָק, ּ א ּבְ ְא ָעִביד קוְדׁשָ ּ

ן ֵעֶדן ּגַ ִניִזין, ּהוא ּבְ ְּדִאיּנון ִציוִרין ּגְ ּ ְייהו, ּּ ִּדְתחֹות דוְכּתַ ּ ּ   )חסר(. ּ

  ב''ו ע'' קסדף
ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא ְדַקְדֵמיָתא, ּ י ּכִ ַההוא ְסָטר ָדרֹום. ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ ּּבְ ַלת , ּ ִאית ּתְ

ין ַע ָלאן, ּּמוִדיןְמָאה ְוַחְמׁשִ ל ִזיֵני ַמְרּגְ ִדיר. ִמּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְנִהִרין ּתָ ּ ְּוַנְטִפין ּבוְסִמין , ּ
לו ְלָעְלִמין, ְטִמיִרין ְּדָלא ִאְתּגַ ָכל . ּּ ִנין ּבְ ע ַאּגָ ַּעּמוָדא ְוַעּמוָדא ) ב''ו ע''דף קס(ַאְרּבַ ּ
ְּוַכד ִאיּנון ּבוְסִמין ַנְטִפין. ְנִעיִצין ּיּנון ַעּמוִדיןֵמִא, ּ הו, ּ ְלהו , ַּנְפֵלי ּבְ ְּוִאְתַמְלָיין ּכֻ ּ
  .ְּוָלא ָנְפִקין ּבוְסִמין ְלַבר, ֲאָגנֹות

ֵּמִאיּנון ּבוְסִמין ָכל יֹוָמא ְקטֹוְרָתא, ְּזִמיִנין ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ א , ְלַאְקְטָרא ּבְ י ַמְלּכָ ַקּמֵ
א ִתיׁשו ִדְבֵנ. ַּקִדיׁשָ ְּדָלא ֵיהוו ִמּכְ ּ ּ אּ ָרא ִדְלהֹון. י ָנׁשָ ִּאיּנון ּבוְסִמין ָלא ְיִדיַע ִעּקָ ּ ה , ּ ּוִמּמָ

ן, ֲהוֹו ּמָ ֶּאָלא ֵמִאיּנון ַעּמוִדין ַנְפִלין ּתַ ּ ּ.  
ָכל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא ִרין ּבְ ֵרין ְנׁשָ ּּתְ ְווִנין, ּ ָכל ּגַ ָצן ִמְתַלֲהִטין ּבְ ַבע ְמָאה . ִמְתַנּצְ ׁשֶ

ִרין ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא, ְרִחיןַּפ, ִּאיּנון. ְנׁשָ ִגְלּגוָלא ְדַעּמוִדין, ּ ּּבְ ּ ֲחָרן. ּ ד ִאְסּתַ ָלא , ּכַ
ָלא ּכְ א ִדְבהו, ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ ּדוְכּתָ ּ ּ ּ.  

ְלִטין וַפְרִחין ַלת ַאְתָוון ּבַ ִּמפוָמא ָדא ְלפוָמא ָדא, ּּתְ ּ ּ ּ ִרי. ּ ִגְלּגוָלא ְדַעּמוִדין וְנׁשָ ּּבְ ּ ּ . ןּ
א ִחָווָרא ֶאּשָׁ ָמן ּבְ ל ִאיּנון ַאְתָוון ְמֻרּקְ ּּכָ ין. ְוַדֲהָבא ְירֹוָקא, ּ ֵרין ַאְלִפין וְמָאה ְמַנְרּתִ , ּּתְ

ין ִאיּנון ַעּמוִדין ְלָיין ּבֵ ּּתַ ָרִגין. ּ ּוְתֵרין ַאְלִפין וְמָאה ׁשְ א, ּ א וְמַנְרּתָ ָכל ְמַנְרּתָ ַּדְלִקין . ּּבְ
יָמָמא ָרֵאל, ּ ִמְתַדֲעֵכיּוְבֵליְלָיא, ּבִ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעל ַצֲעָרא ְדִיׂשְ ְלהו , ּכַ ַּדְלִקין ּכֻ ּּ

ְרַמְייהו   .ִּמּגַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ְמעֹון. ַאְמֵרי ָהא ָרַמׁש ֵליְלָיא, ַאְדֲהוֹו ַיְתֵבי י ׁשִ ִאי ֲחִסיָדא , ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ
א ְּנִהירו ְדָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ּטֹול ִפְנֵקָסא ְדַאְחָמָתא ָד, ּ ּ ַרָגא, אּ ּוְכתֹוב ִמִלין , ְוטֹול ׁשְ ּ

ְּדָהא ָמָטא ִזְמָנא ִדיָלן, ִּאֵלין ל ַחד ְוַחד ְלגֹו ִקְבֵריה, ּ ְּלַפְקָדא ּכָ ַּעד ָפְלגו ֵליְלָיא, ּ ּ ,
ל ַחד ְוַחד  ֲהֵדי ַצִדיַקָייא וְכֵדין ּכָ ָעא ּבַ ְעׁשְ ּתַ א ְלִאׁשְ ְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּגֹו ּגִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ך. ַרח ְלַתָמןָּפ ּבָ ְוְלָמָחר ֶנֱהִוי ּגַ ּהֹוִאיל ְוָיֲהבו ָלן ְרׁשו, ּ ְלָמא דֹורֹוָנא ְדָקא , ּ ְּלַאׁשְ ּ
ְדֵרי ָלך ְמעֹון ְוָגָעא, ַּפְרֵחי. ְְמׁשַ י ׁשִ ָכה ַרּבִ   .ּבָ

ַא)משלי ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ָ ַאֶיֶלת ַאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ַדֶדיָה ְיַרִווך ְבָכל ֵעת ּבְ ּ ּ ּ ֲּהָבָתה ּ
ה ָתִמיד ּגֶ ׁשְ ְּנִהירו ְדָכל ָעְלִמין, אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ּתִ ָמה ָיִמין, ּ , ּוְמקֹוִרין, ּוְנָחִלין, ּכַ

ּוַמּבוִעין ֵטי ִמָנך ְלָכל ִסְטִרין, ּ ְִמְתַפּשְׁ ִּמָנך ּכָֹלא. ּ ִאין, ְ ֲּעָלך ַקְייֵמי ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּנִהירו , ְ
ך, אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא.  ָנְפָקאְ ִמָנך)ודא(ִּעָלָאה  , ַּאֶיֶלת ַאָהִבים ַאְנּתְ, ְַמה ֵאיָמא ְלַגּבָ

א ְרִחיִמין ִדיָלך)גבי(ְוַיֲעַלת ֵחן  ְ ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ְדָקא ֵיאֹות. ּ י ְלַיְנָקא ִמָנך ּכְ . ְַמאן ִיְזּכֵ
ֲעׁשוִעים ְדָמאָרך ְאֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ׁשַ ּ ּוְלֵמיָמר ִסְתִרין וְגִניִזין , ָּלָאהַמאן ָיִכיל ְלַג, ּ ּ

ְִדיָלך ָכה. ּ ְרּכֹוי, ּבָ ין ּבִ יה ּבֵ ק ְלַעְפָרא, ְּוָאִעיל ֵריׁשֵ   .ְוָנׁשַ
ָמה ִדיוְקִנין ְדַחְבַרָייא ַסֲחָרֵניה ַּאְדָהִכי ָחָמא ּכְ ּ ּ ּ ֵריה ְדיֹוָחאי, ָּאַמר ֵליה. ּּ ְדַחל ּבְ ָּלא ּתִ ּ ּ ,

ְדַחל ּבוִציָנא ַקִד ָּלא ּתִ ּ אּ תֹוב ְוַחֵדי ּגֹו ֶחְדָוה ְדָמאָרך, יׁשָ ְּכְ ּ ל ִאיּנון ִמִלין . ּ ַתב ּכָ ּּכָ ּ
ַההוא ֵליְלָיא ַמע ּבְ ְּדׁשָ י ִמָלה, ְוָלַהג לֹון, ְוָלָעא לֹון, ּ ָרָגא ָנִהיר . ְּוָלא ַאְנׁשֵ ְּוַההוא ׁשְ

ל ַההוא ֵליְלָיא יה ּכָ ָּקּמֵ ד ָאָתא ַצְפָר. ַּעד ְדָאָתא ַצְפָרא, ּ ְוָחָמא ַחד , ָזַקף ֵעינֹוי, אּכַ
ְרִקיָעא ְּנִהירו ְדֲהָוה ָנִהיר ּבִ א, ּ ִמְלַקְדִמין. ְָמִאיך ֵעינֹוי ְלַתּתָ ַּאְהָדר ּכְ ְּוָחָמא ְנִהירו , ּ

ָכל ְרִקיָע ַההוא ְנִהירו ִדיוְקָנא ְדֵביָתא, ּבְ ְּדָנִהיר ְוָסִליק ּבְ ּ ּ ּ ּ ה ִציוִרין, ּּ ַכּמָ ּּבְ י . ּ ֲחָדא ַרּבִ
ְמ ּוְלפום ִרְגָעא, עֹוןׁשִ   .ַּאְגִניז ַההוא ְנהֹוָרא, ּ

ִליָחן ַאְתָיין, ַּאְדָהִכי ֵרין ׁשְ ְרּכֹוי. ָּהא ִאיּנון ּתְ ין ּבִ יה ּבֵ חוהו ֵריׁשֵ ּכְ ַּאׁשְ ּ ָּאְמרו ֵליה . ּ ּ
ָלָמא ָעֵליה ְדֹמר ּׁשְ ָעאן ְלַאְקְדָמא ֵליה ׁשְ, ּ ִאין ּבָ ָלָמא ְלַמאן ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּׁשְ ּ . ּקום. ָלםּּ

הו ְמעֹון ַוֲחָדא ּבְ י ׁשִ ָּאְמרו ֵליה. ָּקם ַרּבִ ְְוָלא ָחִמית ַנְייָחא ְדרוָחא ְדָעַבד ָלך ָמאָרך, ּ ְ ּ ּ ּ ,
ְרִקיָעא ָּחִמית ְנִהירו ְדֵביָתא ּבִ ֲעָתא, ָאַמר לֹון ֲחֵמיָנא. ּ יה ׁשַ ָּאְמרו ֵליה ּבֵ ּ ַּאִפיק , ּ

א י ַמְקְדׁשָ הֹוָמא ּבֵ ֵר, ּּתְ אְוַאְעּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּיה קוְדׁשָ ּ ּוִמְנִהירו ִדיֵליה, ְּ ּ ּ ֲהָוה , ּ
ְרִקיָעא   .ָנִהיר ּבִ
ָּאְמרו ֵליה ָלָמך, ּ ׁשְ ָעא ּבִ א ּבָ ך, ְַרב ְמִתיְבּתָ ִליָחן ְלַגּבָ ְְוָהא ָיַדע ַדֲאָנן ׁשְ ה ִמִלין . ּ ְּוַכּמָ

יִקין ין ַעּתִ אֹוַרְייָתא , ַחְדּתִ ַהאי ֵליְלָיאִּאְתַחָדׁש ּבְ ְייכו, ָאַמר לֹון. ּבְ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ִּאְמרו ַחד , ּ
ְייהו ִּמָלה ִמּנַ ך, ָּאְמרו. ּ ְָלא ִאְתְייִהיב ָלן ְרׁשו ְלַמאי ְדָאֵתיָנן ְלַגּבָ ּ א , ּ ֲּאָבל ִמָלה ַחְדּתָ

א ּתָ ך ַהׁשְ   .ְֲהָוה ְלַגּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

  א''ז ע'' קסדף
א ְוָאַמר  ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך ְוגֹו )בראשית יב(ָּפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ ָ ְ ָּדא ', ּ

ַגְווָנא ָדא יה ְנִהירו ּכְ ִגין ְדִאְתַנֲהָרא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ֲאָתר ָדא. ּ ַּמאן ְדָלא ָזֵכי ּבַ ְרֵמיה , ּ ְּיַהך ְוִיְנַטל ּגַ ְ

יה, ַלֲאָתר ַאֲחָרא י ּבֵ יהּוְנהֹוָרא ָלא ָסִליק ְו, ָּאָעא ְדָדִליק. ְּוִיְזּכֶ ְּיַנְעְנעון ֵליה, ָּנִהיר ּבֵ ּ ,
יה ְנהֹוָרא ַמע. ְוַאְנִהיר, ִּויַסֵלק ּבֵ ך, ַוֲהִויָנן ְזִמיִנין ְלִמׁשְ ּבָ ִגין ְלֵמיֵתי ּגַ ז ''דף קס(, ְֲאָבל ּבְ

ָבא) א''ע ֵעיָנן ְלִאְתַעּכְ ְמעֹון, ָלא ּבָ י ׁשִ   .ַּחֵדי ִרּבִ
ָּאְמרו ֵליה א, ּ ל ִמ, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתאּכָ ַגָוון ּבְ ִּלין ִדי ּבְ ּ ִּמִלין ְזִעיִרין , ּ

ָכל ִמָלה וִמָלה, ִּאיּנון ּּבְ ְּוִאיּנון ִמִלין ְזִעיִרין. ּּ ָמה ִאיּנון ִמִלין ַרְבְרִבין ְוִעָלִאין, ּ ּּכַ ּ ַעד , ּ
יעוָרא ְּדֵלית לֹון ׁשִ ַגָוון ְסֵפָקא. ּ ְּדָהא ֵלית ּבְ ִרירו ְדאֹוַרְי, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּיָתא ַעל ּבוְרֵייהּ ּ .

א ָפִריׁש ִמִלין ְסִתיִמין ַעל ָדא א ַרב ְמִתיְבּתָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְמָתא, ּ ִגין ְדִעָקָרא ְדִנׁשְ ּּבְ ֲאַמאי , ּ
ֲאָתר ָדא ֲאָתר ַאֲחָרא, ָּלא ָנִהיר ּבַ הו. ְוָזֵכי ְלִאְתַנֲהָרא ּבַ ַען ָלא ָזֵכיָנן ּבְ ִגין , ְּוַעד ּכְ ּבְ

ך ּבָ   .ְְלֵמיֵתי ּגַ
יה ַמע ִמּנֵ ּוִמָלה ַאֲחָרא ָזֵכיָנן ְלִמׁשְ ָלא , ּּ ַההוא ָעְלָמא ּבְ ִעְרטוָרא ּבְ ּרוָחא ְדַאְזָלא ּבְ ּ ּ ּ

ִנין ָנָאה ִאיהו, ּבְ ֵתיה ִיְתֲעִביד ֵליה ָמאָנא ְלִאְתּבְ ִּאְנּתְ ּ ֵתיה ִאיִהי . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּאְנּתְ
ָרָגא יה, ׁשְ ְּדִאְתְדִליַקת ִמּנֵ ּ ָרָגא ֲחָדא ֲהוֹוְוַתְרַווְיי, ּ הֹוָרא ָדא, ּהו ׁשְ ְּנהֹוָרא ָדא ָנַפק ִמּנְ ּ ,

ִּאְתָדַעך ָדא ׁש, ְ ִגין ַדֲחָדא ְנהֹוָרא ֲהוֹו, ִּאְתְדִליק ִמּגֹו ְנהֹוֵריה ַמּמָ   .ּּבְ
י א ִרּבִ ּתָ ֶּנְהַדר ְלִמִלין ַקְדָמִאין, ַהׁשְ ִּנטֹול ְרׁשו ֵמַרב , ְּוַכד ֶנְהַדר ְלַאְתִרין, ּ

יה, אְמִתיְבּתָ ל ִמּנֵ ִאיּנון ִמִלין ִדְנַקּבֵ ּּבְ ּ ך, ּּ ָאה חוָלָקך. ְְוֵניָמא ַקּמָ ְַזּכָ ְּדַאּתְ ָזֵכי ִלְנהֹוִרין , ּ
ל ִסְטִרין, ְסִתיִמין א, ִמּכָ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ י . ּוֵמָעְלָמא אֹוֲחָרא, ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ֵעיָנא ְלִמְנַד, ׁשִ ִּמָלה ֲחָדא ּבָ יכול ְלאֹוָדָעא ִלי, עּ ַההוא ָעְלָמא. ִּאי ּתֵ ין ּבְ ִאי , ָּנׁשִ

ִאין ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ַּזּכָ ן, ּ ּמָ ּאֹו ֵהיך ִאיּנון ּתַ י, ָּאַמר ֵליה. ְ י ִאי ִרּבִ ָדא ִאית ָלן , ִאי ִרּבִ ּבְ
יָרא  ן. )א יקירא''ס(ָרָזא ַיּתִ ִגין ְדָלא ְלַגָלָאה ִסְתִרין ְדַתּמָ ּּבְ ּל ָדא ְיַהך ְוִיטֹול ְרׁשוֲאָב, ּּ ּ ְּ ,

ַּאְדָהִכי ָפַרח ַחד. ְְוֵניָמא ָלך ְייהו, ּ י ִמּנַ ּסֵ   .ְּוָאַזל ֵליה, ְּוִאְתּכַ
ְייהו ב ְלַגּבַ ֲעָתא ּתָ ּוְלפום ׁשַ ּ ְלהו , ְזִמיָנא ֲהִויָנא ְלֵמיָעאל, ָאַמר לֹון, ּ ַּוֲהוו ּכֻ ּּ

ִעטוָרא ֲחָדא ּּבְ ְּדַדָייֵני ִדיָנא ְדַחד, ּ ּ ר ָנׁשּּ ְּדָקִאים ַעל ִפְתָחא ְדַגן ֵעֶדן,  ּבַ ְּוִאיּנון , ּּ
יה רוִבין ֲאִחידו ּבֵ ּּכְ ּ ן, ּ ּמָ ְבקו ֵליה ְלֵמיָעאל ּתַ ְּוָלא ׁשָ יַנְייהו, ּ ַצֲעָרא ּבֵ ְוָצַווח , ַּוֲהָוה ּבְ

י ִפְתָחא ּבֵ ן, ַּצְווִחין ַעל ּגַ ָמעו ּכוְלהו ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּתָ, ּּ ֵני ְוַהׁשְ ל ּבְ ֵפי ּכָ ּנְ א ֲהוֹו ִמְתּכַ
י יָחא, ְמִתיְבּתֵ א ְמׁשִ י ַמְלּכָ ִדיֵניה, ְלֵמיָעאל ְלַגּבֵ ְּלַעְייָנא ּבְ , ַּוֲאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא ְלכו. ּ

ן ּמָ ְְוָדא ַחְבָראי ִאְצְטִריך ְלֵמַהך ּתַ י, ְ ֵני ְמִתיְבּתֵ ָכל ִאיּנון ּבְ ר ּבְ ְּדָכרֹוָזא ֲהָוה ַאְעּבָ ּ .
יַחְּדִלי י ָמׁשִ א ַקּמֵ ּתָ ין ַהׁשְ ִניׁשִ ְמעֹון, ָּנַטל ִפְתָקא ֲחָדא. ֱהוֹון ּכְ י ׁשִ , ָאַמר. ְוָיַהב ְלִרּבִ

ן, ּטֹול ָדא ָמה ְדַתּמָ ך, ְּוָעֵיין ּבְ ּבָ ְַעד ְדֵניֵתי ּגַ ְרַווְייהו, ּ ַּפְרחו ּתַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ְמעֹון ָנַטל ִפְתָקא י ׁשִ ָרִזין, ְּוָחָמא ַמה ְדָחָמא, ְּוִרּבִ ןּבְ ל ַההוא יֹוָמא, ּ ְדַתּמָ . ּּכָ
ָרָגא ֵליְלָיא ָחָמא ׁשְ יָנָתא, ּבְ יה ׁשֵ ד ָנָהר ְיָמָמא. ְְוָדַמך ַעד ַצְפָרא, ְּוָנִפיל ּבֵ ָקם , ּכַ

יה ּוָפַרח ַההוא ִפְתָקא ִמּנֵ ּ ְרַווְייהו ַאְתָיין, ּּ ְּוָהא ִאיּנון ּתַ י, ָּאַמר ֵליה, ּ ָאה , ּקום ִרּבִ ַזּכָ
ְחוָלָקך ה ִסְתִרין ִעָלִאין. םּקו, ּ ִגיָנך ֲחֵמיָנן ְוָזֵכיָנן ְלַכּמָ ּּבְ ָמה ֶחְדָוה ַאְחִזיו ָלן, ְ ד , ּּכַ ּכַ

ְָיֲהבו ְרׁשו ְלַגָלָאה ָלך ּ ּ ֵעי, ּ ל ַמה ְדַאּתְ ּבָ ן. ּּכָ א ִעָלָאה ָנַפק ְלַגּבָ , ְוָאַמר, ֵּריׁש ְמִתיְבּתָ
ָלֵמיה ְדַבר יֹוָחאי ׁשְ ִאילו ּבִ ּׁשָ ּ ה יֹוִמין, ּ ְדַבר יֹוָחאיַּאְתֵריה, ּ ּמָ ָּהא ָפנו ֵליה ִמּכַ ּ ֵלית . ּ

יה ַּמאן ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ָאה ִאיהו, ּ   .ַּזּכָ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

 ] בשנה290יום [סדר הלימוד ליום כד תמוז 
י י ִרּבִ ד ָפַרְחָנא , ִרּבִ ך)בגינך(ּּכַ ּבָ י, ְ ִמּגַ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ְּדָהא , ָעאָלָנא ַוֲחֵמיָנא ּכָ

ֵפי ְלגֹו ֵהיָכָלא ֲחָדאִמְתּכַ ן, ּנְ ּמָ יַח ּתַ ר ָנׁש, ְּדָמׁשִ ְּוַדְיינו ִדיָנא ְדַההוא ּבַ ּ ְּדָקִאים ַעל , ּ
ֵמיה ֵלית ָלן ְרׁשו ְלַגָלָאה, ִּפְתָחא ּׁשְ ּ ְמעֹון ַעל ָדא. ּ י ׁשִ ָלא , ָּאַמר ֵליה, ִּאְצָטַער ִרּבִ

י ַעל ָדא ְצַטָער ִרּבִ ָדא ֵל, ּּתִ ַדע ּבְ ֶחְלָמךַאְנּתְ ּתֵ ֲּאָבל ִדיָנא ַדְיינו ָעֵליה. ְיְלָיא ּבְ ּ ּ ְּדָגַזר , ּ
יַח ִעין יֹוִמין, ָמׁשִ ַההוא ַצֲעָרא ַאְרּבְ ר ָנׁש ְלַבר ּבְ ְּדִלֱהִוי ַההוא ּבַ ּ ִעין יֹוִמין. ּ , ְלסֹוף ַאְרּבְ

ִדיָנא ְּיַצֲערון ֵליה ּבְ ם, ּ ַצֲעָרא ְדֵגיִהּנָ א, ּּבְ ֲעָתא וַפְלּגָ   .ּׁשַ

  ב'' עז'' קסדף
ִגין ְדיֹוָמא ֲחָדא, ְּוָכל ָדא ַּחד ִמן ַחְבַרָייא ֲהָוה ָפִריׁש ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ּ ּ ד ָמָטא , ּ ּכַ
יה, ְּלַחד ִמָלה ל ּבֵ ׁשַ ר ָנׁש ְדִיְתּכְ ָּיַדע ַהאי ּבַ ּתֹוקו, ּ ְּוָאַמר ְלַחְבַרָייא ׁשְ יְמרון , ּ ָּלא ּתֵ

יקו ַחְבַר. ִמִדי ּתִ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ַההוא ִמָלהּ ל ּבְ ׁשַ ָּייא ִאְתּכְ ּ ּסוָפא. ְוִאְכִסיף, ּ ְּוַההוא ּכִ ְּדָגִרים . ּ
ר ָנׁש ַהאי ִדיָנא , ַהאי ּבַ ַּדְייִנין ֵליה ּבְ ּ ָיא) ב''ז ע''דף קס(ּ א , ַקׁשְ ֵעי קוְדׁשָ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ

ְבָקא חֹוָבא ְדאֹוַרְייָתא ִריך הוא ְלׁשַ ּּבְ ּ ְמֹלא ִני, ְ ֲּאִפילו ּכִ   .ָמאּ
ַּדְיינו ִדיֵניה ּ ּ א, ּ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ִאיְלָנא ְרׁשו. ְּוַנְפקו ּכָ ֵריה ְדיֹוָחאי, ַּוֲאָנא ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

א ָדא ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ ְּוַעל ָדא ַאְחִזיו ִלי. ּׁשָ ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ְיַדְעָנא ִמּקַ י. ּ , ִאי ִרּבִ
ית ֵהיָכִלין ַאְחִזיו ִלי ַכ, ּׁשִ ה ִעּנוִגין ְוִעדוִניןּבְ ּּמָ ּ א, ּ ִגְנּתָ א ּבְ א ְפִריׁשָ ֲאָתר ְדָפרֹוְכּתָ ּּבַ ּ .

א וְלָהְלָאה ְּדָהא ֵמַההוא ָפרֹוְכּתָ ּ ַלל, ּּ ָּלא ָעאִלין ְדכוִרין ּכְ ּ.  
ֵהיָכָלא ֲחָדא ת ַפְרֹעה, ּבְ ְתָיה ּבַ ין, ִּאית ּבַ ה ִרּבֹוא ְוַאְלֵפי ָנׁשִ ֲהָדה, ְוַכּמָ ְוָכל , ַּזְכָיין ּבַ

ְייהו ין ִדְנהֹוִרין ְוִעדוִנין, ֲּחָדא ַוֲחָדא ִמּנַ ּדוְכּתִ ּ ּ ּ ָלל ִאית ָלה, ּ ָלא דֲֹחָקא ּכְ ּּבְ ַלת ִזְמִנין . ּ ּתְ
ָכל יֹוָמא רֹוֵזי ַאְכִריזו, ּבְ ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאֵתי, ּּכָ ָּהא ִדיוְקָנא ְדֹמׁשֶ ּ , ּוַבְתָיה ַנְפַקת, ּּ

ָּדא ְדִאית ָלהַּלֲאָתר ְדַפְרּגֹוָדא ֲח ה, ּ ְּוָחָמאת ִדיוְקָנא ְדֹמׁשֶ ּ יה, ּּ , ְוָאְמָרה, ְּוָסִגיַדת ְלַגּבֵ
ָאה חוָלִקי ְדָרִביִתי ְנִהירו ָדא ַּזּכָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִעּנוִגין ִדיָלה. ּ ּ ּ ְלהו, ּ יר ְמּכֻ ַּיּתִ ּ.  

ין י ָנׁשִ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ַאֲהְדַרת ְלַגּבֵ ְדָלן ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ִאיּנון ִדיוְקִנין ַדֲהוֹו .ּ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא א ִדְנהֹוָרא, ּבְ ְלבוׁשָ ּּבִ א ִדְדכוִרין)א כלבושא''ס(, ּ ְלבוׁשָ ּ ּבִ ּ ר ְדָלא ַנֲהֵרי ָהִכי, ּ , ּּבַ

ַהאי ָעְלָמא ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ָזכו ְלַקְייָמא לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ הו, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּמׁשְ , ַּטְעַמְייהוּוְב, ּ
ַההוא ָעְלָמא ין. ּּבְ ת ַפְרֹעה, ְוָכל ָהֵני ָנׁשִ ְתָיה ּבַ ֲהֵדי ּבַ ְּדַיְתִבין ּבַ ים , ּ ִּאְקרון ָנׁשִ

ֲאַנּנֹות ַלל, ׁשַ ם ּכְ ַצֲעָרא ְדֵגיִהּנָ ְּדָלא ִאְצַטְערו ּבְ ּ ּ.  
ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ר, ּבְ ת ָאׁשֵ ין ִרּבֹוא ְוַאְל, ִאית ֶסַרח ּבַ ֲהָדהְוַכָמה ָנׁשִ ַלת . ִּפין ּבַ ּתְ

ה יֹוָמא ַמְכִריִזין ַקּמֵ ָּהא ִדיוְקָנא ְדיֹוֵסף ַצִדיָקא ָאָתא, ִזְמִנין ּבְ ּ ּ ְוַנְפַקת , ְּוִאיִהי ַחָדאת, ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

י ַפְרּגֹוָדא ֲחָדא ְדִאית ָלה ְּלַגּבֵ ּ ְּוָחָמאת ְנִהירו ְדִדיוְקָנא ְדיֹוֵסף, ּ ּ ּ ְוָסִגיַדת , ְּוַחָדאת, ּּ
יה ָאה ַהאי יֹוָמא, ָאָמְרתְו, ְּלַגּבֵ י ָסָבאי, ַזּכָ ׂשֹוָרה ִדיָלך ְלַגּבֵ ָעִרית ּבְ ְְדִאּתְ ּ ְלָבַתר . ּ

ין ַאר ָנׁשִ י ׁשְ ָחן ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ַאֲהְדַרת ְלַגּבֵ ּבְ תוׁשְ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ֵמיה, ּ ּוְלאֹוָדָאה ׁשְ ּ .
ין ְוֵחידו ה דוְכּתִ ְּוַכּמָ ּ ִפּקוֵדי . אִאית ְלָכל ֲחָדא ַוֲחָד, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלָבַתר ֲאְהְדָרן ְלִאׁשְ ּ ּ

ּוְבַטְעַמְייהו, אֹוַרְייָתא ּ.  
ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ִאית יֹוֶכֶבד, ּבְ יה ְדֹמׁשֶ ִּאּמֵ ָבן , ּ ה ַאְלִפין ְוִרּבְ ְוַכּמָ

ֲהָדה ֵהיָכָלא ָדא. ּּבַ ַלל, ּּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאִזְמִנ' ֶּאָלא ג, ָלא ַמְכְרֵזי ּכְ אֹוֵדת , ין ּבְ
ַחת ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּבָ ֲהָדה, ּוְמׁשַ ין ִדי ּבַ ִּאיִהי ְוָכל ִאיּנון ָנׁשִ ּ ִרין . ּ א ְמַזּמְ יָרָתא ְדַיּמָ ְּוׁשִ

ָכל יֹוָמא ְלחֹוָדָהא ַאְמַרת ֵמָהָכא, ּבְ ִביָאה ְוגֹו)שמות טו(, ְוִאיִהי ּבִ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ֶאת ',  ַוּתִ
ָיָדה ְוגֹוַהּת ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָייא ִדי ְבַגן ֵעֶדן. 'ֹּוף ּבְ ּ ַּצְייִתין ַלָקל ְנִעימו ִדיָלה, ּּ ּ ה . ּ ְוַכּמָ

א ָמא ַקִדיׁשָ ה ִלׁשְ ָחן ִעּמָ ּבְ ין אֹוָדאן וְמׁשַ ַּמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ.  
ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ין, ִּאית ְדבֹוָרה, ּבְ ַאר ָנׁשִ ֲהָדהּאוף ָהִכי ְוָכל ׁשְ ָרן , ּ ּבַ ּאֹוָדן וְמַזּמְ

ַהאי ָעְלָמא יָרָתא ְדִאיִהי ַאְמַרת ּבְ ַהִהיא ׁשִ י. ּּבְ י, ִאי ִרּבִ ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוה , ִאי ִרּבִ
ְּדַצִדיַקָייא ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ין ַזְכָיין ְדַעְבִדין ְלַגּבֵ ּוְדָנׁשִ ּ ּ ּ ְּלגֹו ְלגֹו ְדִאיּנון ֵהיָכִלין. ְּ ּ ,

ע ֵהיָכִלין ְטִמיִריןִאית  ָלָאה, ַאְרּבַ ין ְדָלא ִאְתַמְסָרן ְלִאְתּגַ ָהן ַקִדיׁשִ ְּדִאּמָ ּ ּ ְוֵלית ַמאן , ּ
ְלחֹוֵדיהֹון. ְּדָחֵמי לֹון כוֵליה יֹוָמא ִאיּנון ּבִ ּּבְ ּ ָמה ַדֲאֵמיָנא ְלך, ּ ָּכְ ְּוגוְבִרין אוף ָהִכי, ּ ּ.  

ֲח ְלהו ּכַ ִליָלן ּכֻ ּוְבָכל ֵליְלָיא ִאְתּכְ ַפְלגות ֵליְלָיא, ָדאּּ א ְדִזווָגא ִאיהו ּבְ ְעּתָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ין ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ּבֵ ין ּבְ ִּזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא. ּּבֵ ּ ּ ְמָתא , ּ קוָתא ְדִנׁשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ

ְנהֹוָרא ְמָתא ְנהֹוָרא ּבִ ִנׁשְ ִּזווָגא ְדַהאי ָעְלָמא. ּבְ ּ גוָפ, ּ ּּגוָפא ּבְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי. אּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ ,
ַתר ִזיֵניה ַתר ִזווָגא, ִּזיָנא ּבָ ִּזווָגא ּבָ ּ ּ ַתר ּגוָפא, ּ ּּגוָפא ּבָ ִּזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּ ּ ְנהֹוָרא , ּ

ַתר ְנהֹוָרא ָהן. ּבָ ע ִאּמָ ִּאְקרון ֵהיָכִלין ְדָבנֹות ּבֹוְטחֹות, ֵּהיָכִלין ְדַאְרּבַ ה. ּ ּו ְוָלא ָזֵכיָנא ּבְ
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְלֵמחֵמי ַּזּכָ ּ ּ ַהאי , ּ ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּּגוְבִרין ְונוְקֵבי ְדַאְזֵלי ּבְ ּ ּ
ִאין ְלֻכְלהו ִעּנוִגין ְדַההוא ָעְלָמא, ָעְלָמא ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ח ע'' קסדף
י י, ִאי ִרּבִ ר יֹוָחאי ַאְנּתְ, ִאי ִרּבִ ִּזווָגא ְדַההוא . ּ ְלַגָלָאהָלא ִאְתְמַסר, ִאְלָמֵלא ּבַ ּ ּ ּ

א , ָעְלָמא יר) א''ח ע''דף קס(ִאְתָעִביד ִאיּבָ ַהאי ָעְלָמא, ַיּתִ ִזווָגא . ֵּמִאיָבא ְדִאְתָעִביד ּבְ ּּבְ ּ
ִזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא, ִּדְלהֹון ּּבְ ּ ּ ֲחָדא, ּ א ִדְלהֹון ּכַ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ָמִתין ָדא , ּ ָקן ִנׁשְ ד ִמְתַדּבְ ּּכַ ּ

ְייהו, ַעְבֵדי ֵאיִבין, ּם ָדאִע ין, ְּוַנְפֵקי ְנהֹוִרין ִמּנַ ָרּגִ ָמִתין. ְוִאְתַעְבֵדי ׁשְ , ְּוִאיּנון ִנׁשְ
ְייִרין יֹוִרין ְדִמְתּגַ ַּלּגִ   .ְוָכל ָהֵני ַעְייִלין ְלֵהיָכָלא ֲחָדא, ּ

יֹוָרא ֲחָדא ְייָרא ּגִ ְמָתא, ְּוַכד ִמְתּגַ ַּפְרָחא ֵמַההוא ֵהיָכָלא ִנׁשְ ְדָפָהא , ּ חֹות ּגַ ְוָעאַלת ּתְ
א ִכיְנּתָ ַקת ָלה, ִּדׁשְ ְּוַנׁשְ א ְדַצִדיַקָייא, ּ ִגין ְדִאיהו ִאיּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ְדַרת ָלה ְלגֹו ַההוא , ּ ּוְמׁשַ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

יֹוָרא יה, ּּגִ ַראת ּבֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא. ְּוׁשָ ר ֶצֶדק, ּ יב. ִאְקֵרי ּגֵ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ  )משלי יא(, ּ
ַּצִדיק ֵעץ ַחִייםְּפִרי  ָמִתין. ּ ַּמה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַאִפיק ִנׁשְ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק, ּ א ִדיֵליה , ּ ִּאיּבָ ּ

ָמִתין   .ָעִביד ִנׁשְ
א ָאַמר ִתיב , ַרב ְמִתיְבּתָ ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלה ָוָלד)בראשית יא(ּכְ ִהי ׂשָ אי ְדָאַמר . ּ ַוּתְ ִּמּמַ

ַרי ֲעָקָרה ִהי ׂשָ ָּנא יֹוֵדַע ְדֵלית ָלה ָוָלדֵלית ֲא, ַוּתְ ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר . ַּמאי ֵאין ָלה ָוָלד, ּ
א קוָתא , ָוָלד ָלא ֲהַות מֹוִלָדא, ַרב ְמִתיְבּתָ ִאְתַדּבְ ָמִתין ֲהַות מֹוִלָדא ּבְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ

ְּדִתיאוְבָתא ָמִתין ְלִגיֹוֵרי ּכָ, ּ ִאין ֲהוֹו מֹוִליֵדי ִנׁשְ ֵרין ַזּכָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּל ַההוא ִזְמָנא ַדֲהוֹו ּ ּ
ַגן ֵעֶדן. ְבָחָרן ָמה ְדַעְבִדין ַצִדיַקָייא ּבְ ּּכְ ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ר )בראשית יב(, ּּכְ ֶפׁש ֲאׁשֶ  ְוֶאת ַהּנֶ

ֶּנֶפׁש ָעׂשו ַוַדאי, ָּעׂשו ְבָחָרן ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ְבָרא, ַּחֵדי ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּגַ י, ּ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי , ָךָמה ֵאיָמא ְל, ִאי ִרּבִ ּבְ

י ומֹוֲעַדָייא וְזָמַנָייא ּתֵ ּבַ ְּוׁשַ ּּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּאיּנון ְדכוִרין ַסְלִקין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ ּּ ,
ְּדכוִרין ְוָלא נוְקִבין ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ל ְזכוְרך)שמות כג(ּכְ ָ ֵיָרֶאה ּכָ ְּוַכד ַאְהְדָרן ְמַהְדָרן . ּ

ַכ יןּבְ ה ִמֵלי ַחְדּתִ א, ּּמָ י ַרב ְמִתיְבּתָ ְּוַאְהְדָרן ִמִלין ַקּמֵ ּ.  
א י ַרב ְמִתיְבּתָ ין ַקּמֵ ּיֹוָמא ָדא ַאְהְדָרן ִמִלין ַחְדּתִ ּ יִקין, ּ ַּצִדיק ְוטֹוב , ַעל ָרִזין ַעּתִ

ְּדֻכְלהו ַסְלִקין ּגֹו ַמְתְקָלא ְדִאיָלָנא. ַּצִדיק ָוָרע לֹו, לֹו ּ ּּ ּוְכפום , ּתון ְלָעְלָמאַעד ָלא ֵיי, ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא, ַּטְקָלא ְדַמְתְקָלא א. ָהִכי ִאית לֹון ּבְ ַמע , ַרב ְמִתיְבּתָ ה ְדׁשָ ָּנִחית ְוַגֵלי ִמּמָ ּ

יר, ְּלֵעיָלא ֵלי ְוָלא ַיּתִ ִּמָלה ֲחָדא ּגַ ָּאָעא ְדָלא ָסִליק ְנהֹוֵריה. ּ יה ְוַאְנִהיר, ּ ְּיָבְטׁשון ּבֵ ּ .
ּּגוָפא ְדָלא ַס ְמָתאּ יה ְנהֹוָרא ְדִנׁשְ ְּלָקא ּבֵ ּ יה, ּ ְּיָבְטׁשון ּבֵ ְמָתא, ּ ִּויַסֵלק ְנִהירו ְדִנׁשְ ּ ,

ָדא ְלַאְנָהָרא ְּוִיְתַאֲחדון ָדא ּבְ   )תרי נוסחי(. ּ
יה ְמָתא ָלא ָנִהיר ּבֵ ִגין ְדִאית ּגוָפא ִדְנִהירו ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ַּעד ִדיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ ֵדין ָנִהיר , ּ ּכְ

ְמָתאְנ ִּהירו ְדִנׁשְ גוָפא, ּ ה, ְּוִאְתֲאָחָדת ּבְ ְּוגוָפא ִאְתֲאָחד ּבָ ֵדין ָסִליק ְנִהירו . ּ ּּגוָפא ּכְ ּ
ְמָתא ח, ִמּגֹו ִנׁשְ ּבַ ְּמַהַדר ְמרֹוַמם וְמׁשַ ְּמַצֵלי ְצלֹוֵתיה וָבעוֵתיה, ּ ּ ּ ּ ְּמָבֵרך ְלָמאֵריה, ּ ָהא , ְ

ֵדין ּכָֹלא ָנִהיר ִגין ְדִאית ּג. ּּכְ יה, ּוָפאּּבְ ְמָתא ְלַאְנָהָרא ּבֵ ְּדָלא ָיִכיַלת ִנׁשְ ַעד , ּ
יה ִּדיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ ָדא, ּ ּוְכֵדין ָנִהיר ְוִאְתֲאָחד ָדא ּבְ ְנהֹוָרא. ּ , ִּאית ָאָעא ְדָלא ִאְתֲאָחד ּבִ

יה יה, ְּוָלא ָסִליק ְנהֹוָרא ּבֵ ַּעד ִדיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ   .ּוְכֵדין ָנִהיר, ּ
ד ָהִכיּבָ, ִסְטָרא ַאֲחָרא ַחָייַבָיא, ֵעי ְלֶמְעּבַ ּוָבַטׁש ּבְ ּ ֵדין , ְּוָכל ַמה ְדָבַטׁש, ּ  )משלי יג(ּכְ

ִעים ִיְדָעך ְּמָחֵרף וְמַגֵדף ְלָכל ִסְטִרין. ְְוֵנר ְרׁשָ ַלל, ּ ִתיב , ְוָלא ָיִכיל ְלַאְנֲהָרא ּכְ ּוְכֵדין ּכְ
ֶלך)קהלת ב( ָיֹבא ַאֲחֵרי ַהּמֶ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ְ ּכִ ָּבֵעי ְלִאְתָדֵמי ֵליהּו. ּ ְּוַעל ָדא . ְוָלא ָיִכיל, ּ
יה, ּ ְיָי ַצִדיק ִיְבָחן)תהלים יא( ּוָבַטׁש ּבֵ ְנִהירו, ּ ַקף ּבִ ּוְכֵדין ָנִהיר ְוִאּתָ ָמה ְדַאּתְ , ִיְבָחן. ּ ּכְ

ְמעֹון.  ֶאֶבן ּבַֹחן)ישעיה כח(ָאֵמר  י ׁשִ ִחין ִרּבִ יק ְלַעְפָרא, ּגָ ְה ִמָלה ֲאַבְתָרך ִּמָל, ָאַמר. ְוָנׁשִ ּ
ִּמיֹוָמא ַדֲהִויָנא, ְרִדיְפָנא מֹוְדָעא ִלי ִמָלה, ּ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ָרא ְדֹכָלא, ְּוַהׁשְ א ְוִעּקָ ְרׁשָ ִּמּגֹו ׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

י, ָּאַמר ֵליה י, ִאי ִרּבִ ד ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ִאי ִרּבִ ּּכַ ל ִאיּנון רוִחין ְדכוִרין ְונוְקִבין, ּ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ַההוא ִז ְמִעין , ְמָנאּּבְ יִקין)א כמה''ס(ׁשַ ין ְוַעּתִ א, ּ ִמִלין ַחְדּתִ ין ְוָעאִלין ְלגֹו ְמִתיְבּתָ , ַנְחּתִ

א י ַרב ְמִתיְבּתָ ְּוַאְהְדָרן ִמֵלי ַקּמֵ ְּוִאיהו אֹוִליף לֹון ִמָלה ַעל ִקיוֵמיה, ּ ּ ּּ ד ַסְלִקין . ּ ּּכַ
יהֹון ְוַסְלִקין ִטין ַמְלּבוׁשֵ ִּמְתַפּשְׁ ּ ד ַנ. ּ יּכַ יהֹון ְדַההוא ּגוָפא, ְחּתֵ ְלבוׁשֵ ין ּבִ ׁשִ ִּמְתַלּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''ח ע'' קסדף
י י, ִאי ִרּבִ א, ִאי ִרּבִ ין ִמִלין ִמּגֹו ַרב ְמִתיְבּתָ ָמה ַחְדּתִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזַער . ּּכַ ַּזּכָ ּ

ַהאי ָעְלָמא ְרֵמיה ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ּּגַ ָמה ִאיהו ַרב ְוִעָלָאה ּבְ ּּכַ אְו. ּּ , ָּהִכי ָפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ
ַּמאן ְדִאיהו ְזֵעיר ּוַמאן ְדִאיהו ַרב. ִּאיהו ַרב, ּ ּ יב. ִּאיהו ְזֵעיר, ּ ּ ַוִיְהיו )בראשית כג(, ִּדְכּתִ ּ

ִנים) ב''ח ע''דף קס( ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ ּבֹון ַרב. ַּחֵיי ׂשָ ֵּמָאה ְדִאיהו ֶחׁשְ ּ ,
ִתי ָנהּכְ יה ׁשָ ִנין, ּב ּבֵ ְּזִעירו ְדׁשָ ַבע. ַּחד ַאְזִעיר ֵליה, ּ ּבֹון ְזֵעיר, ׁשֶ ְּדִאיהו ֶחׁשְ י , ּ ַאְסּגֵ
ִנים, ֵּליה ַבע ׁשָ יב ׁשֶ י ֵליה ִדְכּתִ ְּוַרּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדָלא ַרּבֵ ּ י. ֶּאָלא ִלְדַאְזִעיר, ְּ  .ָּלא ַאְזִעיר ֶאָלא ִלְדַרּבֵ
ַהאי ָעְלָמא ְרֵמיה ּבְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזִעיר ּגַ ַּזּכָ ּ ַההוא , ּ ִעלוָיא ּבְ ה ִאיהו ַרב ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּּ

  .ָעְלָמא
א יָרָתא ְדַיּמָ ְמעו ׁשִ ַּאְדָהִכי ׁשַ ּ ִריאו, ּ ְמעו ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָקל ְנִעימו ְדָלא ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָקל , ּּ

יָרָתא ְּנִעימו ְדׁשִ ַההוא ְנִעי, ּ ּמו ַדֲהוֹו ַאְמֵריּּכְ ְּוַכד ִסְיימו . ּ ְ ְיָי ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם )שמות טו(ּ

ְרִקיַע' ָּחמו ד. ָוֶעד ִּדיוְקִנין ּבִ ְלהו. ּ ְייהו ַרב ְוִעָלָאה ְמּכֻ ְּוַחד ִמּנַ ּּ ְּוַההוא ַרב ְוִעָלָאה . ּ ּ
ְייהו ַער ָקָלא ְוָאַמר, ִּמּנַ י)ירמיה ב(, ִאּתְ ְ ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת  ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרּתִ ְּ

לולֹוָתִיך ְוגֹו ְּכְ ְרִקיָעא ְוַאְגִניז. 'ּ אט ּבִ  )ישעיה מב(, ָּקם ַאֲחָרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר, ׁשָ
ְנִתיבֹות ֹלא ָיְדעו ְוגֹו ֶדֶרך ֹלא ָיָדעו ּבִ י ִעְוִרים ּבְ ְּוהֹוַלְכּתִ ּ ְרִקיָעא . 'ְּ אט ּבִ ִּסֵיים ְוׁשָ

  .ְוַאְגִניז
ֶלת)ישעיה לה(, ְִאיָדך ְוָאַמרָּפַתח  ֲחַבּצָ ר ְוִצָיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ּכַ ּ ְיׂשוׂשום ִמְדּבָ ּ ּ .

ְרִקיָעא אט ּבִ ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר. ְוַאְגִניז, ְוׁשָ ', ָ ּכֹה ָאַמר ְיָי ּבֹוַרֲאך ַיֲעֹקב ְוגֹו)ישעיה מג(, ּ
ָים ָד)ישעיה מג( ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ַהּנֹוֵתן ּבַ ֶּרך וְבַמִים ַעִזים ְנִתיָבה ְוגֹוּ ּ ֶדה . 'ְ ֵדִני ַחַית ַהּשָׂ ַכּבְ ּּתְ

ים וְבנֹות ַיֲעָנה ְוגֹו ּנִ ְרִקיָעא. 'ּּתַ אט ּבִ ִני . ְוַאְגִניז, ִּסֵיים ְוׁשָ יא ְוֶאְמּתָ ֵדין ְדִחילו ַסּגִ ּּכְ ּ
  .ָּנַפל ָעַלְייהו

ד ֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא ִמְלַק, ּכַ ַער ּכְ ַאְרֵיה, ְוָאַמר, ְּדִמיןָּקָלא ִאּתְ יָפא ּכְ ּקִ א ּתַ , ַעּמָ
ְנָמִרין ִרין ּכִ ּבָ יב. ָּהבו ְיָקר ְלָמאֵריכֹון, ּגִ דוך ַעם ָעז ְוגֹו)ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ן ְיַכּבְ ָ ַעל ּכֵ ּ' .

ְמעו ָקל ְרָיין ַדֲהוֹו ַאְמֵרי. ּׁשָ ֵּחיִלין וַמׁשִ דוָלה ְו)דברי הימים א כט(, ּ ּ ְלך ְיָי ַהּגְ בוָרה ָ ַּהּגְ
ַצח ְוַההֹוד ְוגֹו ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ָרָכה וְתִהָלה', ְוַהּתִ ל ּבְ ַּעד וְמרֹוַמם ַעל ּכָ ּ ְווהו ְוַאְזלו. ּ ּּתַ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

א, ַּאְדָהִכי ָנַהר ְיָמָמא ַּאְהְדרו ֵריׁשָ ֲעָנֵני ְיָקר, ּ ָרא ָחֵפי ּבַ ל ַמְדּבְ ְּוָחמו ּכָ , ְמַנֲהָרן, ּ
ָצן ְגָווִנין ַסּגִ, ְמַנּצְ   .יִאיןּבִ

ָּאְמרו ָדא ְלָדא א ְדָדָרא , ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ָחא ּבְ ּבְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָרא ָעְלָמא, ְּדַמְדּבְ ָּדָרא ִעָלָאה, ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ָדָרא ָדא, ּ א . ּּכְ ְּוָלא ְיֵהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
ל ַמה ְדַאְחֵמי יָחא ַוַדאי ּכָ ְּמׁשִ ִריך הואּ א ּבְ ּ ָלן קוְדׁשָ ִגין ְלאֹוָדָעא , ָלא ֲהָוה, ְּ ֶּאָלא ּבְ
ָּלן ֲחִביבו ְדָמאֵריהֹון ָעַלְייהו ּ ְּלאֹוָדָעא ְדִאית לֹון חוָלָקא ָטָבא. ּ ֵני ָעְלָמא , ּ ְּוִאיּנון ּבָ

ִריך הוא ֵמַתָייא. ְּדָאֵתי א ּבְ ד יֹוִקים קוְדׁשָ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכַ ּ ּ ּ ִּנין ִאֵלין ְלַאֲחָייא ְזִמי, ְּ
ַקְדִמיָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבְ ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ישעיה כו(ּכְ ָרא, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָדָרא ְדַמְדּבְ ּ ּ ּ.  

א ַיְדַעת, ָּאַמר ֵליה ה, ִּאי ִמָלה ַחְדּתָ ַּדֲאָנא ַעְרִטיָרא ּבָ ָאַמר . ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא. ּ
ֵעיָנא ְלִמְנ ַחְקָלא. ַּדעָּקָלא ְדַהְדָרא ּבָ ר ָנׁש ָיִהיב ָקָלא ּבְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּבַ ְוַהְדָרא , אֹו ּבַ

א, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ְיִדיַע, ָקָלא ַאֲחָרא ַּעל ִמָלה ָדא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ָמה ָקִלין , ּ ּכַ
ֲערו א, ִּאּתְ ה ִדְקדוִקין ֲהוֹו ָקֵמי ַרב ְמִתיְבּתָ ְּוַכּמָ אְוַכד ָנִחת ַרב ְמִת, ּ ָהִכי , ָאַמר, יְבּתָ

א ִדְרִקיָעא ְמִתיְבּתָ ּאוְקמוָה ִמָלה ּבִ ּ יָרא ִאיִהי, ּּ   .ְוָרָזא ַיּקִ
א ֲחֵזי ַלת ָקִלין ִאיּנון, ּתָ ְּדָלא ִאְתֲאִבידו ְלָעְלִמין, ּּתְ ר ָקִלין ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּּבַ

ְּדִאֵלין ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּוְצלֹוָתא ּ ּ ָּבל ָקִלין ַאֲחָרִנין ִאיּנון ְדָלא ֲא. ּוָבְקִעין ְרִקיִעין, ּ ּ
  .ְּוָלא ִאְתֲאִבידו, ַּסְלִקין

ַלת יָטא: ְּוִאיּנון ּתְ ֲעָתא ְדִאיִהי ַעל ַקְלּבִ ׁשַ ּקֹול ַחָיה ּבְ ְטָטא ְוָאְזָלא , ּ ַּההוא ָקָלא ְמׁשַ ּ
ֲאִויָרא ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּבַ ֲע, ּקֹול ְדַבר ָנׁש. ִמּסַ ׁשַ ָמֵתיה , ָתאּבְ ְּדָנִפיק ִנׁשְ ּ
ִּמגוֵפיה ֲאִויָרא, ּ ְטָטא ְוָאְזָלא ּבַ ַּההוא ָקָלא ְמׁשַ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּ קֹול . ִמּסַ

יה, ַנַחׁש ּכֵ יט ַמׁשְ ֲעָתא ְדָפׁשִ ׁשַ ּּבְ ֲאִויָרא, ּ ְטָטא ּבַ ַּההוא ָקָלא ְמׁשַ ְייֵפי , ּ ְוָאְזָלא ִמּסַ
  .ֵפי ָעְלָמאָעְלָמא ַעד ַסְיי

  א''ט ע'' קסדף
א יָרא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ א ְוַיּקִ ָמה ִמָלה ָדא ַרּבָ ּּכַ ַמה ִאְתָעִביד , ִּאֵלין ָקִלין. ּ

ָראן, ִּמיַנְייהו ִּאֵלין ָקִלין ְדַצֲעָרא ִאיּנון. ּוְלָאן ֲאָתר ָעאִלין ְוׁשָ ּ ְטֵטי , ּ ְּוָאְזִלין ְוְמׁשַ
ֲאִויָרא ְּוָעאִלין ּגֹו ְנִקיִקין וְמִחיִלין , ַּעד ַסְייֵפי ְדָעְלָמא, ְייֵפי ָעְלָמאְוָאְזֵלי ִמּסַ, ּבַ
ן, ְּדַעְפָרא ּמָ ָרן ּתַ ר ָנׁש ָקָלא) א''ט ע''דף קס(ְוַכד . ְוִאְתַטּמְ י , ָיִהיב ּבַ ִּאיּנון ִמְתָעִרין ְלַגּבֵ

ר, ָּקָלא ְדָנָחׁש. ַּההוא ָקָלא י ָקָלא ְדּבַ ַער ְלַגּבֵ ַער.  ָנׁשָּלא ִאּתְ ָמָחָאה. ְֵהיַאך ִיּתְ ד . ּבְ ּכַ
ַער ָקָלא ְדָנָחׁש ר ָנׁש ָמָחָאה ִאּתְ יה ַההוא ָקָלא, ָּמֵחי ּבַ ר ְלַגּבֵ ְּדִאְתַטּמַ ּ ְוָלאו ָקָלא , ּ

ַתר ָקָלא. ַאֲחָרא ַער ּבָ ַתר ִזיֵניה, ָקָלא ִאּתְ   .ִּזיָנא ּבָ
ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ַער קֹול ׁשֹוָפר ַאֲחָרא, רקֹול ׁשֹוָפ, ְּוַעל ָדא ּבְ ַתר , ִאּתְ ִזיָנא ּבָ

ָּאְרֵחיה ְדָנָחׁש ְלִביׁש ִאיהו. ִּזיֵניה ָאְזָלא ּ ׁש, ְּלָקְטָלא וְלָמָחָאה, ּ ַההוא ָקָלא ַמּמָ ָלא , ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

ַער ָקָלא ְדַהאי ָנָחׁש ַתר ִזיֵניה, ִּאּתְ ֶּאָלא ּבָ חוְטָרא, ְּוָדא ִאיהו. ּ ר ָנׁש ָמֵחי ּבְ ד ּבַ  ּּכַ
ַאְרָעא ְּוָקֵרי ֵליה ְלִזיֵניה, ּבְ ַער ַההוא ָקָלא ְדָנָחׁש, ּ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ְוָרָזא . ְּלָאָתָבא ְלִזיֵניה, ּ

ָּדא ִאיהו ְטִמירו ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ַּוַדאי ִמָלה ָדא ִמָלה ְסִתיָמא ִהיא, ָאַמר ַרּבִ ּּ א . ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְְוַתַווְהָנא ֵאיך ׁשְ ּ

ָּלא ָיַדע ִמָלה ָד א ִמְנַדע ָיַדע, ָּאַמר ֵליה. אּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ך, ּׁשְ ל ּכַ ֲּאָבל ַמה ְדָלא . ְְוָלא ּכָ
ה, ָיַדע א ִאית ּבָ ַּההוא ָקָלא ַמה ּתֹוַעְלּתָ   .ְְוֵהיך ָיְתָבא, ּ

א ָהִכי ָאַמר א, ְוַרב ְמִתיְבּתָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּדְקדוָקא ָדא ָלא ָיַדע ׁשְ ּ ְּדָהא ַההוא ָקָלא, ּ ּ ,
אִאיִהי  ִליָלא רוָחא ְוַנְפׁשָ ָרא, ּּכְ בֹוָנא ְדִבׂשְ ְרֵמי ֵמִעּצְ ֲאִויָרא, ְּוַהַבל ּגַ ְטָטא ּבַ ּוְמׁשַ ְוָכל , ּ

ַּחד ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא ּ יה. ּ ְּוַכד ָמָטא ְלַההוא ֲאָתר ְדָעאל ּבֵ ּ ֵמיָתא, ּ ְוָכל . ָיְתָבא ּכְ
ין ְוקֹוְסִמין ַיְדִעין ַאְתִרין ִא ְייהוִּאיּנון ַחְרׁשִ ַחְרׁשַ ֵּלין ּבְ ְמִעין ָקָלא , ְוַגְחִנין ְלַאְרָעא, ּ ְוׁשַ

א, ָּדא רון ִאיּנון רוָחא ְוַנְפׁשָ ְּדִמְתַחּבְ ּ ּ ישעיה (ְּוָדא ִאיהו . ְּואֹוְדִעין ִמָלה, ְּוַהַבל ְדַגְרֵמי, ּ

ֹלֹמה.  אֹוב ֵמֶאֶרץ)כט ְּלִמְנַדע ַמה ְדִאְתָעִביד ֵמַההו, ְּוַעל ָדא ָרִדיף ׁשְ ּ ְוָלא , א ָקָלאּ
י. ָיַדע ָאה חוָלָקך ִרּבִ ְַזּכָ ִריר ָלך ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ּ ְּדִאְתּבְ ּּ ְ.  

ַער ָקָלא ר ָנׁש ִאּתְ ד ּבַ ַער ַההוא ָקָלא)מתחברן(ִּמַיד , ּכַ א , ּ ִאּתְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלַאְרּכָ ּ
יר ֵעין ַההוא ָקָלא. ַיּתִ ֶּאָלא ּכְ ר ָנׁש, ּ ַער ּבַ ירְוָלא, ְּדִאּתְ ֵליה.  ַיּתִ ר ָנׁש ּקָ , ְְוִאי ָאִריך ּבַ

ֲהֵדיה ך ּבָ ל ּכַ ְִאיהו ֹלא ֲאִריך ּכָ ְ א, ֶאָלא ְלסֹוָפא ְדָקָלא, ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל ְלֲאְרּכָ ַמאי . ּּבְ
ַקְדִמיָתא, ַטֲעָמא ִגין ְדַכד ָנְפָקא ּבְ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּּבְ , ְִאְתֲאִריך ִמּסַ
ּתָ ןְוַהׁשְ ּמָ א ָקָלא, ּא ְדָעאל ּתַ ן , ָלא ָיִכיל ְלַאְרּכָ ּמָ ָטא ּתַ ְּדָהא ֵלית ֵליה ֲאָתר ְלִאְתַפׁשְ ּ ּ

ַקְדֵמיָתא ְדּבְ   .ּכִ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַמע, ַּחֵדי ַרּבִ ֶּאָלא ִמָלה ָדא, ִאְלָמֵלי ָלא ָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּ , ַּדי ִלי, ּ

ַמע, ְּלֶמֱהִוי ַחֵדי ּ ִמִלין ִדְקׁשֹוטְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ְּדַההוא ָעְלָמא, ּ ִאי ֲחִסיָדא , ָּאַמר ֵליה. ּ
א א. ַּקִדיׁשָ י ַרב ְמִתיְבּתָ ַההוא ָעְלָמא ַקּמֵ ִּאְלָמֵלי ַיְדַעת ֶחְדָוה ְדִמִלין ּבְ ֵהא ַחֵדי , ּּ ּּתְ

יר   .ַיּתִ
א, ָּאַמר ֵליה ּתָ א ֲהָוה ַהׁשְ ַּמאי ִחדוׁשָ י, ּ ד ָאִתית ְלַגּבָ א ָפַתח ַר, ָאַמר. ּכַ ּב ְמִתיְבּתָ

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך)בראשית מו(, ְוָאַמר ֲּאַמאי ְסִתימו ְדַעְייִנין . ֶּחְדָוה הוא. ָ ְויֹוֵסף ָיׁשִ ּ
ִגין ְדַעְייִנין. ְלִמיָתא ְווִנין ְדַהאי ָעְלָמא ִאיּנון, ּּבְ ּּגַ הו, ּ ְּוֵחיזו וְדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,

ים  יה ַהאי ָעְלָמאִּאיהו ַאְסּתִ ֵּחיזו ְדַהאי ָעְלָמא, ִּמּנֵ ימו ֵעינֹוי. ּ ל ֵחיזו ְדַהאי , ַּאְסּתִ ּּכָ ּ
יה, ָעְלָמא ך ִמּנֵ ָּהא ִאְתֲחׁשָ יה ֵחיזו ְדֵעינֹוי. ְ ִכין ִמּנֵ ְּוֶחׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵּלית ֵליה ֵחיזו ּבְ ּ ,

ן וְלָהְלָאה ּמָ ְמעֹון. ִּמּתַ י ׁשִ ּק, ָאַמר ַרּבִ ּוָנא ְדַקְדָמֵאיָּיאות ּתִ יר , ּ ְּוָחְכְמָתא ִדְלהֹון ַיּתִ
ין ְלָאִכין ַקִדיׁשִ   .ִּמּמַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

נֹוי, ָּאַמר ֵליה ל ּבְ ית ָידֹו ִמּכָ ׂשֹוָרה ִדיֵליה. יֹוֵסף ֲאַמאי ָיׁשִ יָמא ַעל ּבְ ְּוִאי ּתֵ ֵעי , ּ ִמּבָ
ְרֶאה ִגין ִדְרִחימ. ֵּליה ְויֹוֵסף ַחי ּתִ ית ָידֹו ּבְ ָּאַמר ֵליה ָיׁשִ ּו ִדיֵליה ֲהָוהּ ּ ך ָדא , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יה ְנִהירו ְדַהאי ָעְלָמא ים ִמיּנֵ ַּאְסּתִ ּ ים ֵעינֹוי. ְּוָדא ָנִטיל ֵליה, ּ ְרִחיָמא , ַּמאן ְדַאְסּתִ
ִּדיֵליה ַאְחֵזי ָהִכי ֵּחיזו ִדיָלך ְדַהאי ָעְלָמא ִאְתֲאִביד: ּ ּ ַאְתָרך, ְּ ְָהא ֲאָנא ֵחיזו ִדיָלך ּבְ ְ ּ ּ .

א ְתְקנון ָלך ֵחיזו ַאֲחָראִמּכָ ּן וְלָהְלָאה ִיּתַ ּ ְּדַההוא ָעְלָמא, ְּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

 ] בשנה291יום [סדר הלימוד ליום כה תמוז 
ְמעֹון י ׁשִ יָתא, ָאַמר ַרּבִ ַהאי, ַמה ִאְתֲהֵני ַהאי ְלּמִ א ִאית ֵליה ּבְ ּוַמה ּתֹוַעְלּתָ ַמאן . ּ

ַאל יֹוָמא ַמה ְדִאְצְטִרך  ְְדִיְבֵעי ְלִמׁשְ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדֲעַדִיין ִאְזְדַמן , ְלַאְפְקָחא ֵעינֹויּ ּּבְ ּ
ַקְדִמין, ִּאיהו ְדּבְ ְּלָאָתָבא ְלֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא ּכִ ּ ּ.  

  ב''ט ע'' קסדף
א ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ל ֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא, ּ יה ּכָ ים ִמּנֵ ַּוַדאי ִאי ָלא ַאְסּתִ ּ ּ ּ ,

יהְוָלא ִאְתֲאִבי ּד ּכָֹלא ִמּנֵ ָּלא ֶלֱהִוי ֵליה ֵחיזו ְוחוָלָקא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּ ּ ּ , ָּעְלָמא ָדא. ּ
יה ִהפוָכא ִאיהו ֵמַההוא ָעְלָמא ַדֲאָנן ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא ִדְתִחַיית ֵמַתָייא, ּ ּ חוָטא , ּ ֲּאִפילו ּכְ ּ
ֲעָרא ָלא ֲהָוה ֵמעֹוָבָדא ְדַהאי ָעְלָמא ְּדׂשַ ְּדֹכָל, ּ ַקְדִמיָתאּ , טלא יבטיל ליה(, א ִאְתֲאִביד ּבְ

ַההוא )וישוי ליה ל זוֲהָמא)בקדמיתא(ַּטָלא ) ב''ט ע''דף קס(ּ ּבְ יה ּכָ ּ ְוִיְתֲעָבר ִמּנֵ ּוְלָבַתר ִיְתֲעִביד , ּ
ֲחִמיָרא ָדא א, ּּכַ ְרָיה ַחְדּתָ יה ִיְתֲעִביד ּגוָפא ּבִ ּוִמּנֵ ּ ך ָהָכא, ּ   .ְּכַ

י ׁשִ ן, ְמעֹוןָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּמָ ין ּתַ ׁשִ ּוַדאי ְיַדְעָנא ְדַאּתון ְמלוּבָ ּ ּ ְלבוׁש ְיָקר, ּ ְּדגוָפא , ּּבִ ּ
א ַּדְכָיא ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ַההוא ּגוָפא, ִּאי ֲהָוה ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּּבַ ּ ּ ,

ַההוא ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַאּתון ַקְייִמין ּבְ ּּכְ ּ ּ.  
א, ּהָאַמר ֵלי י ַרב ְמִתיְבּתָ ִאילו ַקּמֵ ִּמָלה ָדא ׁשָ ּ יָנָנא, ּ ׁשו ּבֵ ֵרין עוְליִמין ְדִאְתְלּבָ ּּתְ ּ ּ ,

ַתר ְדַסְבלו ַצֲעָרא ַעל חֹוָבא ּּבָ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַגָלָאה, ּ א, ּ י ַרב ְמִתיְבּתָ ִאילו ָדא ַקּמֵ ְּוׁשָ ּ ּ .
ַהאי ָעְלָמא ָהִכי, ְּוִאיהו ָאַמר יב. ְמָנָלן. ְּדָהא ֲהָוה ּבְ י )אסתר ה(, ִּדְכּתִ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּ ַוְיִהי ּבַ

ר ַמְלכות ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ַההוא ִדיוְקָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ַּוּתִ ת ּבְ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ּ ּ ָּדא רוָחא : ַּמְלכות. ּּ ּ
א ְּדקוְדׁשָ ַמָיא, ּ ְּדָהא ַמְלכות ׁשְ יב רוָחא, ּ ֵּמַההוא רוָחא ַדֲאִויָרא, ָּנׁשִ ּ ּ ְדַההוא ָעְלָמאּ ּ ,

ר יה ֶאְסּתֵ א ּבֵ ׁשָ   .ְּוִאְתַלּבְ
ִורֹוׁש א ֲאַחׁשְ י ַמְלּכָ א ִדְנהֹוָרא, ְוַכד ָעאַלת ַקּמֵ ְּוָחָמא ַההוא ְלבוׁשָ ּ ִּדיוְקָנָאה ִאְדִמי , ּ ּ

ֲעָתא. ְְלַמְלַאך ֱאֹלִהים ְמָתא ְלפום ׁשַ יה ִנׁשְ ַּפְרָחה ִמּנֵ ּ ָּמְרְדַכי אוף ָהִכי. ּ אסתר (יב ִּדְכּתִ, ּ

ְלבוׁש ַמְלכות)ח ֶלך ּבִ ּ וָמְרְדַכי ָיָצא ִמִלְפֵני ַהּמֶ ּ ּ ְּ ְּלבוׁש ַמְלכות. ּ ִּדיוְקָנא ְדַההוא , ּוַדאי, ּ ּ ּ ּּ
ִתיב. ָעְלָמא י ָנַפל ַפַחד ָמְרְדַכי ֲעֵליֶהם)אסתר ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּכִ ַּפַחד ָמְרְדַכי. ּ ְּוָלא ַפַחד , ּ

ִורֹוׁש ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ. ֲאַחׁשְ ָמה ְמִתיִקין ִאיּנון ִמִלין, י ׁשִ ּּכַ ָאה חוָלִקי, ּ ְוָהא ְיַדְעָנא , ַּזּכָ
ְּדַצִדיַקָייא  ּ ַההוא ָעְלָמא)א בהאי''ס(ּ א ְדִאְקֵרי ְלבוׁש ַמְלכות, ּ ּבְ ְלבוׁשָ ן ּבִ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ּ ּ ְוָהִכי , ּ
ּהוא ַוַדאי ּ.  

ן ֵעֶדן, ָּאַמר ֵליה יבו, ֲּאִויָרא ְדּגַ א ִאיּנוןְּנׁשִ ּ ְדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ יה ַצִדיַקָייא, ּ ן ּבֵ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ַגְווָנא ַדֲהוֹו ּבְ ָראת, ּוְלָבַתר. ּּכְ א ׁשָ ּרוַח קוְדׁשָ א ְדָכל ַחד ְוַחד, ּ . ַּעל ֵריׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ְּוִאְתַעָטר ְוִאְתָעֵביַדא ֵליה ָעָטָרא ְּוַכך ֲהָוה ְלָמְרְדַכי. ּ יב ּבִ, ְ ְּלבוׁש ַמְלכותִּדְכּתִ ִּדיוְקָנא , ּ ּּ
ְּדַההוא ָעְלָמא דֹוָלה. ּ יהֹון , ָּדא ֲעֶטֶרת, ּוְלָבַתר ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ ִריַאת ַעל ֵריׁשֵ ִּדׁשְ

ַההוא ָעְלָמא ְּדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ָרֵאל אֹוַרְייָתא. ּּ ילו ִיׂשְ ד ַקּבִ ַגְווָנא ָדא ֲהָוה ְלהֹון, ּּכַ ַעד . ּּכְ
ְּדָחבו הוִּדְכ, ּ יב ּבְ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֶרב)שמות לג(, ּּתִ לו ְבֵני ִיׂשְ ּ ַוִיְתַנּצְ טו . ּ ִּאְתְפׁשָ ּ

א ֵּמַההוא ְלבוׁשָ ּ.  
א ֲהָנא ַרּבָ ַע ּכַ יהֹוׁשֻ ִתיב ּבִ ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו)זכריה ג(, ְוֵכן ּכְ ּוְכִתיב . ּ ָהִסירו ַהּבְ

ָגִדים יׁשוהו ּבְ ַּוַיְלּבִ ין ְדַההוא ָעְלָמאִּאֵל, ּ ּין ְלבוׁשִ ּ ְּדָכל , ּוֵמָהָכא. ֵּמָהָכא ִמִלין ַקְדָמִאין. ּ
ִקיוָמא ִקְבָרא ּבְ ִּזְמָנא ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ א , ּ ְלבוׁשָ ׁש רוָחא ּבִ ָּלא ִאְתְלּבַ ּ

ְּדַההוא ָעְלָמא ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָלי. ּ יב ַוָיִסירו ַהּבְ ִּדְכּתִ ַקְדִמיָתאּּ יׁשוהו . ו ּבְ ּוְלָבַתר ַוַיְלּבִ ּ ּ
ָגִדים ְוַמְלַאך ְיָי עֹוֵמד. ּבְ ֶּאָלא ָדא ִהיא ָעָטָרא. ַּמהו עֹוֵמד, ּ ְְדִאְקֵרי ַמְלַאך ְיָי, ּ ּ ,

יהֹון ְדַצִדיַקָייא ְוָדא ִאיהו עֹוֵמד ְּדַקְייָמא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּּ א ְלֵעיָלא. ּ ְלָבַתר . ּעֹוֵמד ַעל ֵריׁשָ
א ִדיָקרְּדִא ַהאי ְלבוׁשָ ן ּבְ ׁשָ ְּתַלּבְ ּ.  

ֲחָדא ֵרין ּגוִפין ּכַ ל ִזְמָנא ְדַהאי ַקָיים, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ּּתְ ּּכָ ָלא , ּ ּרוָחא ָלא ְמַקּבְ
ַגְווָנא . ְוָדא ָעאל, ָּדא ָנִפיק, ּוַדאי, ָּהא ַאֲחָרא ְזִמיָנא ִמַיד, ִּאְתֲעָבר ָדא. ַאֲחָרא ּכְ

ַהאי ָעְלָמא. ֵיֶצר ָרעְּדֵיֶצר טֹוב ְו ִריך הוא ְדַתְרַווְייהו ְיקומון . ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֲחָדא   .ּכַ
יב, ָּאַמר ֵליה ַווְהָנא ַעל ַמה ִדְכּתִ ּּתַ ְטנֹו)זכריה ג(, ּ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ְוִכי .  ְוַהּשָׂ

ך ן ְיהֹוָצָדק ּכַ ַע ּבֶ ֵני ָע, ְְיהֹוׁשֻ ַאר ּבְ הׁשְ ָמה ְוַכּמָ ֲחִסיָדא , ָּאַמר ֵליה. ְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ
א ָמה ְטִמיִרין ְסִתיִמין ִמִלין ִאֵלין, ַּקִדיׁשָ ב ְדַחְבַרָייא ַיְדִעין )אמר ליה(, ּּכַ ּ ַאף ַעל ּגַ ּ

ִמִלין ְדַההוא ָעְלָמא ּּבְ ּ ָרִזין ִאֵלין, ּ ָּלא ַיְכִלין ְלִמְנַדע ּבְ ּ.  
יָון ְדַב, ָּאַמר ֵליה ַההוא ָעְלָמאּּכֵ ָטן ְלַאְסָטָאה , ּר ָנׁש ּבְ א ִאית ְלַההוא ׂשָ ַּמה ּתֹוַעְלּתָ

יה, ֵּליה ָמֵתיה ִמּנֵ ְּוָלא ַדי ֵליה ְדַאִפיק ִנׁשְ ּ ּ ּ א. ְּוָקִטיל ֵליה, ּּ ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ,
ָאה חוָלָקך ְַזּכָ ָטן ָלא ֲהָוה. ּ א ְדׂשָ יאוְבּתָ א ֲחֵזי ּתִ ּּתָ ׁש ַההוא ֶּאָל, ּ ִגין ְדָלא ִיְתַלּבָ ּא ּבְ ּ

א א ַדְכָיא ַקִדיׁשָ ְלבוׁשָ ָאה ּבִ ַּזּכָ ּ ָטן, ּ ְּדֵכיָון ְדָחֵזי ַההוא ׂשָ ּ א ִדיֵליה ִאְתַדְחָיא, ּ ִּדְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
יב ַּעל ָדא ַאְסֵטי ֵליה, ְוָלא ִאְתֲחׁשִ ַההוא ְלבוׁש . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ׁש ּבְ ִגין ְדִאי ִאְתְלּבַ ּּבְ ּ ּ

א ְדזוֲהָמא, ָקרְי ִּמַיד ְלבוׁשָ ּ ּ ָטן, ּ א ְדַההוא ׂשָ ְּוַעִביְדּתָ ַטל ְוַיֲעֹבר ֵמָעְלָמא, ּ ְוָלא , ִּיְתּבָ
ָטן   .ִּניָחא ֵליה ְלׂשָ

  א''ע ע'' קדף
ׁש, ְּותו ִּדְבָכל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתְלּבַ ַּפְקָדא רוָחא ְלַההוא ּגוָפא ְדזוֲהָמא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָטןְּוִניָחא ֵליה ׁש .  ְלׂשָ ַההוא ְלבוׁש ְיָקר) א''ע ע''דף ק(ְּוֵכיָון ְדִאְתָלּבַ ּּבְ ָווֵני , ּ ִטל ּגְ ָהא ִאְתּבְ
א יׁשָ ְּוגוָפא ִדיֵליה, ְּדִיְצָרא ּבִ ּ ֲהֵדיה ְלָעְלִמין, ּ ְּוֵלית ֵליה דוְכָרָנא ּבַ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

יָמא ל ֵליְל, ְוִאי ּתֵ ֵריׁש ּכָ ַּדֲאָנן ַפְקִדין ְלֵבי ִקְבֵרי ּבְ ָּלאו ַעל ּגוָפא ֶאָלא ַעל , ָיאּ ּ
א ָרא ַקְייָמא)דאזלא ערטיראה(. ַנְפׁשָ ל ִזְמָנא ְדִבׂשְ ּ ְדָהא ּכָ ּ א, ּ ּרוָחא ַפְקָדא ָעָלה ְדַנְפׁשָ ּּ ,

א ַפְקָדא ְלגוָפא ְּוַנְפׁשָ א. ּ ּתָ א, ֲאָבל ַהׁשְ ִּפְקדֹוָנא ִדיָלן ִאיהו ְלַנְפׁשָ ּ ָכא, ּ ּכְ ּתַ . ְּדִאיִהי ִמׁשְ
ְרֵמיְוִאׁשְ כוֵכי ּגֹו ּגַ ׁשִ ָאַרת ּבְ ך. ּּתְ ְוְבִגין ּכָ ל ֵליְלָיא, ּ ֵריׁש ּכָ א, ּבְ ִּפְקדֹוָנא ְדרוָחא ְלַנְפׁשָ ּ ּ ,

ָרא ׂשְ   .ְוָלא ַעל ּבִ
א א ְוַאָגֵלי ָלך ִמָלה ְסִתיָמא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּּתָ ְנָייָנא ְדגוָפא ְדַבר ָנׁש ָהִכי . ְּ ּּבִ ּ ּ

ּרוָחא ֵמִעם רו, ּהוא אּ ָּחא ְדקוְדׁשָ ְמָתא ִמּגֹו ִאיָלָנא )ב''ו ע''רל, ב''ט ע''צ, ג''יתרו ע(. ּ  ִנׁשְ
ְּדַחֵיי א. ּ יָון ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּּכֵ ּ ִּמַיד ְרִתיִכין ִדיֵליה, ָיַהב ֵחיָלא, ּ ּ ֵחיָלא . ָּיֲהִבין ֵחיַלְייהו. ּ

ְייִפין, ִּדְלהֹון ְרֵמי ְוׁשַ ְטָרא ִדְלהֹו. ּגַ ְלהו ִמּסִ ּּכֻ ּ ְּוִתּקוַנְייהו ָדא ַעל ָדא, ןּ ּ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא . ּ
ָרא ׂשְ ְטָרא ִדיָלה, ָיָהַבת ּבִ ּוִמּסִ ּ ָרא, ּ ׂשְ ְּרִתיִכין ִדיָלה. ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, ַאְתָיא ּבִ ָיֲהִבין , ּ

יִדין ְוַעְרִקין ל ִאיּנון ּגִ ָרא, ּּכָ ָכא ָדָמא ְלִבּשְׂ ַתר ְדִאֵלין ָיֲהֵבי. ְּלַאְמׁשָ ּּבָ ַמָיא , ּ ֵחיַלְייהוּ ׁשְ
ּוַמאן ִאיּנון, ַּיֲהֵבי ֵחיַלְייהו ך ַעל ּכָֹלא. ּ ּעֹור ְדִאְתְמׁשָ ְ ַגְווָנא ִדְלהֹון. ּ   .ּּכְ

ֲחָדא ַמָיא ְוַאְרָעא ּכַ ָרן ׁשְ א: ְּיסֹוֵדי ִאֵלין' ְוָיֲהֵבי ד, ְלָבַתר ִמְתַחּבְ , ּוַמָיא ַוֲאִויָרא, ֶאּשָׁ
ָנא ַעל ִאֵל. ְוַעְפָרא ּוְלַחְפָיא ַעל ּכָֹלא, יןְּלַאּגָ ל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה ְדָיַהב, ְלָבַתר. ּ ּּכָ ּ ּ ,

ֵטל א. ְּוִאְתּבָ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּוְרִתיִכין ִדיֵליה, ּ ּ ּחוָלַקְייהו ַקְייָמא, ּ ּ א. ּ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּרוָחא , ּ
ְמָתא ַסְלָקא ִּדיֵליה ַקְייָמא ְוִנׁשְ ּ ּ ְּרִתיִכין ְדרוָחא ְדק. ּ ּ אּ ְרִמין ִדְלהֹון ַקְייִמין, ּוְדׁשָ ְוַעל . ּּגַ

יבו ְדגוָפא ָּדא ָחׁשִ ּ ּ ְרִמין ֲהוֹו, ּ ִתיב. ּגַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָרא . ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(, ּ ּוִבׂשְ
יה ָהִכי ִתיב ּבֵ   .ָּלא ּכְ

ִקיוָמא ָרא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא ּבְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִבׂשְ ּ ּּ ָטן ַקְייָמא ְלַאְסָטָנא, ּ ַּההוא ׂשָ ּ .
ָרא ׂשְ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאְסָטָנא, ִאְתֲאִביד ּבִ ִמיך, ּ ְְדָהא ֵלית ֵליה ַעל ַמה ְדִיְסּתְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב פו ַעְצמֹוָתיו ֹלא ֻראו)איוב לג(, ּכְ רֹו ֵמרֹוִאי ְוׁשֻ ׂשָ ּ ִיֶכל ּבְ ּ ָטן . ּ ֵּמַההוא ֵחיזו ְדׂשָ ּ ּ
ְּדַקְיי רֹו, ְּדָלא ָיִכיל, ָמא ְלַאְסָטָנאּ ׂשָ יָון ְדִיֶכל ּבְ פו ַעְצמֹוָתיו ֹלא ֻראו. ּּכֵ ְּוׁשֻ ּ ָלא , ּ

יה ִּאְתָחזון ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ הֹון חוָלָקא, ּ ְּדֵלית ֵליה ּבְ ּ יה, ּ ל ַחד ְוַחד ִמדוְכּתֵ ף ּכָ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ,
ַבע ָעַלְייהו ִגיַנְייהוְוָלא ָקִאים ְלַאְסָטָנא, ָּלא ּתָ   .ּ ּבְ

ָלא ָרא ִמְתֲעּכְ ע ִדיָנא, ְּלָבַתר ְדִבׂשְ ְּדָהא ֵלית , ְוָלא ָקִאים ְלַאְסָטָנא, ָּהא ָלא ִיְתּבַ
ִמיך ְֵליה ַעל ַמה ְדִיְסּתְ ּ ׁשום ִמָלה ְדָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ר ְלּבַ ְּוָלא ִאְדּכַ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ

א ְיַדְעָנא ִמִלין ַעל ּתָ ּקוַנְייהוַּהׁשְ ּ ּתִ ַּוַדאי ָיאות הוא ֵליה ְלַאְסָטָנא, ּ ּ ּ ּ.  
י  ְרָמך, ְֲחגֹור ֵזיָנך, )שמעון(ָּאַמר ֵליה ִרּבִ אִרית, ְְוָתִקין ּגַ ְבֵעי ְלִמְנַדע ִמִלין ְדׁשָ ִּאי ּתִ ּּ .

ָהֵני ִמִלין ַאל ּבְ ׁשְ ָּאַמר ֵליה וַדאי. ֵאיָמא ִלי, ּאֹו ִאי ּתִ ִכיַבתָּהא ְיַדְעָנא ְדֵביָת, ּ , אי ׁשְ
לום ה ּכְ ְּדָלא ְיַדְעָנא ִמּנָ ּ ְייהו ַקָלה. ְּוַחְבַרָייא ַיְדִעין. ּ ין ַמאי ַטְעָמא ַדְעּתַ ָּנׁשִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ין ית ַדְרּגִ ׁשִ א ַאְתָיא ּבְ ָּאַמר ֵליה ַדְעּתָ ּ ְּוָכל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה, ּ ַאר, ּ ּתְ ַקל , ַּמה ְדִאׁשְ
יָרא ָדא. ִּאיהו הִאי ָל, ֲּאָבל ַיּקִ ף ּבָ ּתַ ּתְ ִסילות ִאׁשְ ת ּכְ ּאו ְדֵאׁשֶ ַאל. ּ ׁשְ ִמָלה ָדא ָלא ּתִ ּּבְ ּ ,

ַאְלּתָ ְְדָהא ְיַדְעָנא ְדָלאו ַעל ְדִביָתך ׁשָ ּ ּ יב, ּ ֶּאָלא ַעל ַמה ִדְכּתִ ה ְיָי רֹוֵכב )ישעיה יט(, ּ  ִהּנֵ
ְּוַההוא ָעב ַקל ִאְקֵרי ַדַעת. ַעל ָעב ַקל ָלה ִיְרַאת ְיָי, ּ ְּוִאיִהי ַקְייָמא , ֵּמַהִהיא ּכַ

ַגְווָנא ְדַדַעת ִעָלָאה ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּּבְ א .  ִאְקֵרי ַקל)ועל דא(ֲאָבל , ּ ֶאְלּתָ ְוָהא ְיַדְעָנא ׁשְ
ְִדיָלך ַמאי ִהיא ּ.  

אֵרי ַוֲחגֹור ֵזיָנך ְּדָהא ִעיָדָנא הוא ְלַגָלָאה, ְְוָקִטיר ִקְטָרך, ְֲאָבל ׁשָ ּ אִרית , ּ ָמה ְדׁשָ ּּכְ
יָתא. עֹוָבָדא ְּדַעל ַאְנֵפי רֹוַחב ּבֵ ּאוָלם ַדֲעָזָרה ְלגֹו, ּ ַהאי ֲעָזָרה. ּ ֵריָסר , ּבְ ִאית ּתְ
ָרֵאל, ִּפְתִחין ְבַטָיא ְדִיׂשְ ן ׁשִ ּבָ ְּלפום חוׁשְ ּ ִפְתָחא ֲחָדא. ּּ ִתיב ְראוֵבן, ּבְ ּוְבִפְתָחא . ּּכְ
ְמעֹון, ַאֲחָרא ִתיב ׁשִ ָר. ּכְ ְבַטָיא ְדִיׂשְ ל ׁשִ ְּוֵכן ּכָ יִמין ַעל ִאיּנון ִפְתִחין, ֵאלּ ְּרׁשִ ִזְמָנא . ּ ּבְ

י ָמאֵריה ְדָעְלָמא ִּדיַסְלקון ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ יה ְראוֵבן. ּ ים ּבֵ ִפְתָחא ְדָרׁשִ ַּמאן ְדָעִייל ּבְ ּ ּ ּ ,
ְבָטא ִדְראוֵבן ִאיהו ִּאי ִמּשִׁ ּ ִלין ֵליה ִפְתִחין, ּ ְּמַקּבְ ְּוִאי ָלא ַפְלִטין ֵליה ְלַבר, ּ ְוֵכן . ּ

ֻכְלהו ּּבְ לון ִפְתִחין, ּ ְּדָלא ְיַקּבְ ּ הֹון, ּ ים ּבְ ְבָטא ְדָרׁשִ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ֵמַההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּוְבָדא . ּ
ל ַחד ְוַחד ּמֹוְדֻען ּכָ ּתְ קון ְוִיׁשְ   .ִּיְתַחּקְ

  ב''ע ע'' קדף
ין ְוָחֵמׁש ַעּמוִדין ִדְנהֹוָרא ְמָלֲהָטא ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּּתְ ָכל ִסְטָראִאית , ּ ֵּמִאיּנון , ּבְ

ע ִסְטִרין ל ִאֵלין ַעּמוִדין. ַאְרּבַ ּּכָ ִּאְקרון ַעּמוִדים ַחִיים, ּ ּ ִגין ְדָלא ַקְייָמא ְנהֹוָרא . ּ ּּבְ ּ
ֲאָתר ַחד) ב''ע ע''דף ק(ִּדְלהֹון  ִכיך ּבְ ְּוֻכְלהו. ְׁשָ ִּאֵלין ַסְלִקין, ּ ין, ּ א . ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ַּיֲהֵבי דוְכּתָ ּ

ָדא. א ְלָדאָּד ין ָדא ּבְ ְטׁשִ ִּאֵלין ְדַסְלִקין ּבַ ּּ ֵני ִנּגוָנא, ּ ּוְמַנּגְ י אוף ָהִכי. ּ ְּוִאֵלין ְדַנְחּתֵ ּ ּ.  
ֵני ִנּגוָנא ִּאֵלין ְדַסְלֵקי ְדַנּגְ ּ ּ ֵני, ּ יר ַיְתָמא. ַּמאי ִנּגוָנא ְמַנּגְ ירו )תהלים צח(. ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ

י ִנְפָלא יר ָחָדׁש ּכִ ה ְוגֹוַלְיָי ׁשִ יר ָחָדׁש. 'ֹות ָעׂשָ יק, ׁשִ יר ַעּתִ יר. ְוִכי ִאית ׁשִ , ֶּאָלא ׁשִ
חו ֵליה ּבָ ין ָלא ׁשַ ַען ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ָחָדׁש, ּ ּּבְ ַּמאי ַטֲעָמא ִאיהו . ּ

ִגין ְדַההוא ִדְמַחֵדׁש עוֵלימֹוי. ָחָדׁש ּּבְ ּ ּ ּ ח ֵליה, ּ ּבַ ְוָהִכי ָאַמר ַרב . ּהְוָאַמר ֵלי, ְּמׁשַ
א ָּדא ִאְקֵרי ָחָדׁש ְוִאיהו ָחָדׁש, ְמִתיְבּתָ א. ּ ְמׁשָ ׁשִ ִגין ְדָדִביק ּבְ יה, ּּבְ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ .

א, ְּלַאָפָקא ִסְטָרא ַאֲחָרא יה ִחדוׁשָ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ל ָחָדׁש)קהלת א(ּ ָזֵקן .  ְוֵאין ּכָ
ֵל   )א ולא עביד תולדין דאלמלא עביד תולדין הוה מטשטש כולי עלמא''ס(. ְּוָלא ִאְתֲחָדׁש, יּהוא ְוִאְתּבְ

א ּּתו ָפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ ִעדוָנא. ּ ת ּבְ ָרה ִאְתֲחָדׁשָ ּׂשָ ּ ִרים, ּ א ִדיָלה ּגָ ַּדְרּגָ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ּיכו ְדֵעֶדן ִעָלָאהְמׁשִ, ַמאי ֶעְדָנה. ּ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה)בראשית יח( ּ ּוְבִגין . ּ

א ַטר ְדנוְקּבָ ך ָעָלה ִמּסְ ְּדִאְתְמׁשָ ּ ֵה, ְּ ִתיב ֶעְדָנה ּבְ ִתיב ָהְיָתה''ּכְ ך ּכְ ְא וְבִגין ּכָ   .ְוֹלא ָהָיה, ּ
ב ְדִאיהו ָזֵקן. ַואֹדִני ָזֵקן ְּוִכי ַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ָלאו ִמְלָתא . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלאֹוָלָדא, ּ ּ

יהְזֵעיְרּתָ א ''ד(,  ָזֵקן)מלך(ּ ַההוא )לאזער גרמה דאתדבקת(ּ ִדְבִגין )דאברהם אלא(, ּא ָאְמָרה ְלַגּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ְּדִאְלָמֵלא ֲהָוה ָעִביד ּתֹוָלִדין ֲהָוה , ּ ָלא ִאְתֲחָדׁש ְוָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין)וכסיל( )דאתדבקא
א ָעְלָמא ְטׁשָ ּ ְוַעל ָדא )א יתחדש ולא עביד תולדיןבגין דהוא זקן ל, אלא אמרה לגבי דאברהם(. ְמַטׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ַּאְהָדר ִמִלין קוְדׁשָ ּ ְּ ָרה ְוגֹו, ּ ה ֶזה ָצֲחָקה ׂשָ ִתיב . 'ָלּמָ יָמא ְוָהא ּכְ ְוִאי ּתֵ
ָיִמים)בראשית כד( א ּבַ ָיִמים. ּ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ א ּבַ ֶּאָלא ּבָ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין, ּ ּּבְ י, ּ ִּדְמַחְדׁשֵ ּ 

ָרא ִנׁשְ ְּוַעל ָדא ִנּגוָנא ָדא ִנּגוָנא ְדַההוא ָחָדׁש ִאיהו. ּעוְלִמין ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ יָעה לֹו. ּ . ְלַמאן, ּהֹוׁשִ
א ִעָלָאה, ְּלַההוא ָחָדׁש יָעה ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ ּהֹוׁשִ ּוְדרֹוָעא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  

י ִּאיּנון ְדַנְחּתֵ ֵני, ּ יָרה ַא, ּאוף ָהִכי ְמַנּגְ ּוַמאן ִאיהו. ֲחָרא ַיְתָמאְוָאְמֵרי ׁשִ  )תהלים ק(. ּ
ְּדִאיהו ַיְתָמא, ִמְזמֹור ְלתֹוָדה   .ּאוף ָהִכי, ּ

ֵלי. ְּנהֹוָרא ִדְלהֹון ַחד ִאְתֲחֵזי ְלּגְ ְווִנין ִדְנהֹוִרין, ְוַכד ִמְתּגַ ָכל . ִּאְתֲחָזן ָחֵמׁש ּגַ ּבְ
ַּעּמוָדא ְוַעּמוָדא ְלהו ֲחֻלִלין. ּ ַּעּמוִדין ִאֵלין ּכֻ ּּ י. ּ ִמְלָגאוּ ְייהו , ְוַכד ַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ ַּנְפֵקי ִמּנַ
ְלהֹוִבין ְדנוָרא ּׁשַ ְגָווֵני ֵחיזור ְוׁשוָשן, ּ ּּכְ ל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא. ּ ְּלֵעיָלא ִמּכָ ּ ַלת , ּ ִאית ּתְ

פוִחין ּּתַ ְווִנין, ּ ַלת ּגַ הו ּתְ י ּבְ ְּדַבְטׁשֵ ּסוָמק ָירֹוק ְוִחָוור, ּ ון . ּ ָכל ּגֹוָ ּוְגָוון ְמַלֲהָטן ַאְתָוון ּבְ
ְלֵטי א, ּבַ ְלהֹוָבא ְירֹוָקא ְדֶאּשָׁ ְכֵכי ְלָעְלִמין, ִּמּשַׁ ּתַ ְּוֵלית ַמאן ִדְיקום ָעַלְייהו. ְוָלא ִמׁשְ ּ ּ.  

ִלין ְמַתֲחָמן עֹוָבד ִציור ְלּגַ ע ּגַ ַּאְרּבַ ּ ָכל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא, ּ ּּבְ ִלין. ּ ְלּגַ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ִאית , ּ
ין ְדַדֲהָבא ְוַאְבֵני ְיָקר. יָאן ַרְבְרָבןְּפִל ְייהו ַזּגִ ֲחָרן ַמְפִקין ִמּנַ ד ִמְסּתַ ּּכַ ּ י . ּ ׁשֵ ּנְ ּוִמַיד ִמְתּכַ ּ

ין ְדַדֲהָבא. ְוָלא ַנְפֵלי ְלַאְרָעא, ְּבַגַווְייהו ד ָנְפִקין ִאיּנון ַזּגִ ּּכַ ְּוִאיּנון ַאְבֵני ְיָקר ּגֹו , ּ
ִל ִּאְסַתֲחרוָתא ְדַגְלּגַ ַמע ָקָלא ְדָאְמֵרי, יןּ ּתְ  ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיָי ְוִצְדָקָתם )ישעיה נד(, ִּאׁשְ

י ְנֻאם ְיָי   .ֵמִאּתִ
ָלא ָלא ְוַגְלּגַ ְלּגַ ָכל ּגַ ֵרין ַאְרָיין ּבְ ּּתְ ְטָרא ֲחָדא, ּ ְטָרא , ַאְרָיא ֲחָדא ִמּסִ ְוַאְרָיא ֲחָדא ִמּסִ

א ְירֹוָקא, ֲחָדא ְּוֻכְלהו ֵמֶאּשָׁ ִליןּוְב, ּ ְלּגַ ֲחָרן ּגַ ִּגְלּגוָלא ְדָקא ִמְסּתַ ּ ָקן ִאֵלין , ּ ִּמְתַחּבְ
ִאֵלין ְלהו. ּּבְ ְּוָאְזֵלי ּכֻ ָדא, ּ ָקן ָדא ּבְ ִגְלּגוָלא ִמְתַדּבְ ּּבְ ּ ד ַסְלִקין ַעּמוִדין. ּ ּּכַ ְמָנֲהָמן ַאְרָיין , ּ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ֲאִויָרא, ּ ְּוַתפוִחין ַפְרִחין ּבַ ֲאִויָרא, ּן ְלֵעיָלאְּוַסְלִקי, ּּ ִאֵלין ּבַ י ִאֵלין ּבְ ּוַבְטׁשֵ ּ ּ .
ְּוָתבו ְלַאְתַרְייהו ן ָנְפֵלי, ּ ּמָ ֵטי ְיַדְייהו ְלַנְטָלא לֹון. ּוִמּתַ ְּוַאְרָיין ַפׁשְ ְּוַסְלִקין ִאֵלין , ּ ּ

ְרַמְייהו א. ִּמּגַ ַּמאן ָחָמא ָחְכְמָתא ְדאוָמנו, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִצֵייר , ּ ִריך ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַעמוִדין ִאֵלין ּהוא ּבְ ּ ּ.  

ָלא ָלא ְוַגְלּגַ ְלּגַ ָכל ּגַ ִרין ּבְ ֵרין ִנׁשְ ַפְלּגו יֹוָמא ָנְפֵקי ּתְ ּּבְ ּ ְּוָלא ְיִדיַע ֲאָתר ְדַנְפֵקי , ּ
ן ּמָ יהֹון ְדִאֵלין ַאְרָיין, ִמּתַ ְרָיין ַעל ֵריׁשֵ ְּוׁשַ ְכֵכי ַעּמוִדין ְוַגְל. ּ ּתַ ּוְכֵדין ִמׁשְ ִליןּ ְוַקְייֵמי , ּגְ

ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ֵרי. ּ ְּוַתפוִחין ָנְפֵלי ַעל פוַמְייהו ְדִנׁשְ ּ ּ ּּ ֵלי לֹון, ּ ּוִמַיד ַפְרִחין ִמפוָמא . ּוְמַקּבְ ּּ ּ ּ
יַנְייהו, ְּלפוָמא ְטֵטי ּבֵ ְּוָאְזִלין וְמׁשַ ְּוָתבו ְלַאְתַרְייהו, ּ ְלָבַתר . ְוָלא ְיִדיַע ַמאן ִהיא, ּ

ֲעָתא וַפ אּׁשַ ִרין ֲאִריִמין ָקָלא, ְלּגָ ִאיָבא, ִנׁשְ ִנין ִנּגוָנא ּתָ ּוְמַנּגְ ָרן, ּ ְוָלא ְיִדיַע , ְוִאְתַטּמְ
ֵהי ֲאָתר   .ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

  א''א ע'' קעדף
ַּסֲחָרַנְייהו ְדִאיּנון ַעּמוִדין ּ ּ ָבִכין עֹוָבד ִציור, ּ ִּאית ׂשְ א סוָמָקא. ּ ּוְנהֹוָרא ִחָווָרא, ֶּאּשָׁ ּ ,

ְּוחוִטין ְדַדֲה ּוַמְעָייָנא ְדַמָיא . ָסֲחִרין ְלָכל ְסָטר, ְסחֹור ְסחֹור, ָבאּ ּ ָמה ) א''א ע''דף קע(ּ ּכְ
ְדמֹוִני  יֹום ַההוא ֵיְצאו ַמִים ַחִיים ִמְירוָשַלִים ֶחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוָהָיה ּבַ ּּ ּ ּ

  .ְּוֶחְצָים ֶאל ַהָים ָהַאֲחרֹון
ַמע ְלַבר, ּא ְקָרא ָדא ְלגֹוָּהָכא ָפִריׁש ַרב ְמִתיְבּתָ ּתְ ִּמַדֲהָוה ָפִריׁש ְקָרא . ְּוַקֵליה ִאׁשְ ּ

ַער ִמְלַבר)אי קדישא אי קדישא(. ָּדא ְלמוֵדיה, ּ ַקל ְינֹוָקא ִאּתְ ַּההוא ְינֹוָקא ְדֲהָוה ָפִריׁש ּתַ ּ ּ ּּ ,
י ַחד ַעּמוָדא ְדָעְלָמא ְּוָגִמיר ַקּמֵ י ְיהוָדה, ּ ֵריה ְדִרּבִ ּּבְ ּ יה . ָרִבית ַאְנּתְְּד, ּ ַּוֲהוו ַאְחֵדי ּבֵ ּ ּ

ַער ִמְלַבר, ְלִדיָנא ְּוַקֵליה ִאּתְ ַהאי ְקָרא, ּ ַּמָיא ְדִאיּנון ִמְלַרע ֵהיך ַסְלִקין , ְוָאַמר, ּבְ ְּ ּ ּ ּ
יה ְּלֵעיָלא ִמּנֵ יה, ּ יר ִמּנֵ ַּלֲאָתר ִעָלָאה ַיּתִ ין, ּ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ּוַמה ִאְצְטִרך לֹון ְלִאיּנו, ּּבְ ן ַמִיין ְּ

ּוָמה ֲאָתר ְדָכל . ְּלֵעיָלא יה)תפוחי(ּ ּ ַמּבוִעין וְנָחִלין ָנְפִקין ִמּנֵ ּ ְּוֵלית ְפִסיקו ְלַמּבוֵעי , ּ ּ ּ
ְקָיא ֵמֲאָתר ָנִגיב, ְוַנֲחֵלי ָּיִהיב ַמִיין ְלַמּבוָעא , ַּמאן ָחָמא ֲחִפיָרא ְדֵביָרא, ִאְתׁשַ
  .ִּדְנִביַע

ַל ם ְדמֹוִניָיִהיב ַמִי, ְּוִכי ְירוׁשָ ֲּאָתר ְדָכל ֵמיִמין ְדָעְלָמא ָנְפֵקי , ּין ֶאל ַהָים ַהּקַ ּ
ן ּמָ יה, ִמּתַ א. ְּוַנְבִעין ִמּנֵ ָככו, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּתְ ְּלָקָלא ָדא ִאׁשְ ל ָקִלין , ּ ְּוָצְייתו ּכָ

ן י ְדַתּמָ ִּדְבֵני ְמִתיְבּתֵ ך ָלא ָיִכילו ָמאֵרי ְדִדיָנא ְל, ּ ּוְבִגין ּכָ ּ יהְּ ּבֵ   .ִּמְקַרב ּגַ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

 ] בשנה292יום [סדר הלימוד ליום כו תמוז 
ְמעֹון י ׁשִ ָכה ִרּבִ א, ּבָ י ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְבּכֵ ָּאַמר ֵליה ָלא ּתִ ּ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ְּדֲאִפילו , ּ ּּ

ך ַאְמֵרי ָרִזין ְסִתיִמין ְדאֹוַרְייָתא, ְּיּנוֵקי ִּמּנָ א. ְ י ַּמה ְד, ְָוֵאיָמא ְלך, ּתָ ֵני ְמִתיְבּתֵ ָּעְבדו ּבְ
ַּעל ַקֵליה ְדַההוא ְינֹוָקא ּ ד ָעאל ַקֵליה ְדַההוא ְינֹוָקא, ּ ּּכַ ּ ִגיָרא ְלגֹו, ּ ְּוֻכְלהו ַצְייֵתי , ּכְ ּ

א. ֵּליה ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ַרב ְמִתיְבּתָ ַהִהיא ׁשַ יה, ּּבְ ְּוָכל ִאיּנון ַדֲהוֹו ַקּמֵ ּ ַמאן , ְוָאַמר, ּ
ִּאיּנון ְדָלא  ָרא ֶדֱאָלָהא ַחָייאּ ְבִקין ְלַההוא ּבְ ּׁשַ ַלת . ְלֵמיַעל, ּ יה ּתְ ָּקמו ְוָאִחידו ּבֵ ּ ּ

א י ַרב ְמִתיְבּתָ ַּעּמוִדין ְדַקְייֵמי ַקּמֵ יה. ְוָעאל, ּ ָנׁשו ְלַגּבֵ י ִאְתּכְ ֵני ְמִתיְבּתֵ ְּוָכל ּבְ ָאַמר , ּ
א א, ַרב ְמִתיְבּתָ ָרא ַקִדיׁשָ א ְקָרִאיך ּבְ ֵּאיּמָ ְ.  

ַען ָדִחיְלָנא, רָאַמ א ַאֲחִריָנא ֲהִויָנא, ַּעד ּכְ ִתיְבּתָ , ְּוָהִכי ָאְמרו ִלי, ְּדָהא ֲאָנא ִמּמְ
יה ד ָמאֵרי ְדִדיָנא ֲהוֹו ֲאַחִדין ּבֵ א, ָּאַמר ֵליה. ּּכַ ָרא ַקִדיׁשָ ְדַחל ּבְ ֵהא , ָּלא ּתִ ָהָכא ּתְ

ְבָעה יֹוִמין יָנָנא ׁשִ ָכל יֹוָמא ִמַט, ּבֵ אְּוִתְתְסֵחי ּבְ ָּלא ַקִדיׁשָ ְוְלָבַתר ְיַסְלקון ָלך. ּ ּ ְלגֹו . ּּ
ַאר ַיּנוָקא ְדָהָכא ׁשְ א ּבִ ַּההוא ְמִתיְבּתָ ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ְיּנוָקא ְוָאַמר ּ יֹום ַההוא, ּ ָכל . ָּלא ְיִדיַע ַמאן הוא, ַּההוא. ְּוָהָיה ּבַ ֶּאָלא ּבְ
יֹום ַההוא ְתָרָאה הוא, ֲּאָתר ּבַ ֶּאָלא ָדא הוא יֹוָמא . ּ ִאְקֵרי יֹום ַההואֲאַמאי, ּיֹוָמא ּבַ ּ ּ

ירוָתא ׁשֵ ְּדָאִחיד סֹוָפא ּבְ ירוָתא ִאְקֵרי הוא. ּ ּׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(ּכְ
ּהוא פוְלָחָנא ְדֵלִוי ּ א ְדִאְקֵרי הוא, ּּ ְּלַדְרּגָ ָזָאה ְלַאֲח, )הוא' ה(ְּוִאְקֵרי ַההוא . ָטִמיר ְוָגִניז, ּ
ין ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ירוָתא, ּ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו סֹוָפא. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּ יה ה, ּ . 'ִּאּתֹוַסף ּבֵ

  )דאחיד שירותא וכלא חד, לאחזאה סופא דכל דרגין, ואקרי יום ההוא. א ועבד הלוי הוא טמיר וגניז''ס(
ַל ם ְלַאָפָקא ַמִיין ְּזִמיָנא ְירוׁשָ ּסֹוָפא ְדָכל , ָהָכא ִאית לֹוַמר, ְּבָעא ְנִביעוּוְלַנ, ּ

ין ַלם, ַּדְרּגִ ָּלאו ִאיהו ְירוׁשָ ַל ם ְויֹוָמא ַההוא ּכָֹלא ַחד, ּ ֶּאָלא ַוַדאי ְירוׁשָ ּּ ּ ין ַהאי . ּ ַמה ּבֵ
ַלם. ְלַהאי ֶּאָלא ְירוׁשָ ין ִדיָלה, ּ ין ַקִדיׁשִ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ ּ ֲחָרן, ּ ד ִאְסּתַ ַל םִּאְקרון ְיר, ּכַ ְוָהִכי . ּוׁשָ

ֲחָמאן ין ְדַסֲחָרן. ִאּתְ ְּוִאית ַדְרּגִ ִּאֵלין ְפִניָמִאין, ְּוִאְקרון ֲעָזרֹות, ּ ְוִאית . ְּוִאֵלין ְלַבר, ּ
ֲחָרן ד ִאְסּתַ ין ְדִאְקרון ּכַ ַּדְרּגִ ּ כֹות, ּ . אקרון ירושלם. ואלין לבר, א כד אסתחרן אלין פנימאין''ס(. ְלׁשָ

ֲחָרן)ואית דרגין דאקרון לשכות, אקרון עזרותו, ואית דרגין דסחרן ד ִאְסּתַ ין ְדִאְקרון ּכַ ּ ְוִאית ַדְרּגִ ּ ּ .
ין. ֵּהיָכל וְדִביר ל ִאיּנון ַדְרּגִ ְּלגֹו ִמּכָ בוָדה ַבת ֶמֶלך )תהלים מה(, ִּאית ַחד ְנקוָדה, ּ ְ ּכְ ּ ּ

ְּנקוָדה ָדא. ְּפִניָמה ֵרא ֶאֶרץ) גדברים(ְְוִסיָמִניך , ִּאְקֵרי יֹום ַההוא, ּ   .ּ ַההוא ִיּקָ
ְּוַכד ְיקום יֹוָמא ָדא ָבִכין ַדֲעָזָרה ְיקום ְנִביעו ְדַמָיא, ּ ִּמּגֹו ׂשְ ּ ּ ּ ְּוַההוא ְנִביעו ִמן ַהָים , ּ ּ ּ

ְדמֹוִני ֶלֱהִוי א. ַהּקַ ַגְווָנא ְדִאּמָ ין ְדרֹוָעָהא, ּּכְ ִּדְבָרה ּבֵ ּ ִגיאו ֲחָלָבא ְדָיִניק, ּ ּוִמּסְ ּ ִאְתְמֵלי , ּ
ּוֵמיהּפ יה, ּ י ּבֵ יה, ְּוִאְתַרּבֵ ָּאִריק ֲחָלָבא ְלפוָמא ְדִאּמֵ ּ ְדמֹוִני. ּ ך ֶחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ ּּכַ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

א ֵקיה, ַּנְטֵליה ַרב ְמִתיְבּתָ ּוְנׁשָ ָָאַמר ַחֶייך . ּ ּאוְקמוָה , )א חיין דעלמא דמלה דא הכי''ס(ּ ּ
א ִדְרִקיָעא ְמִתיְבּתָ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּּבִ ְתָרִאין ִדיָלה: ָים ָהַאֲחרֹון. ּ ין ּבַ ַּדְרּגִ ּ ִאי ֲחִסיָדא . ּ

א ָמה ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ַּקִדיׁשָ ַההוא ַיּנוָקא, ּכַ ִּאּתֹוַסף ּבְ י, ּ ֵני ְמִתיְבּתֵ ז ַטֲעֵמי ''כ. ּגֹו ּבְ
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא, ְּדאֹוַרְייָתא ְתִרין ַאְעְטרוָה ַלֲאבוָה . ּ ְבִעין ּכִ ְּוׁשִ ּ ַההוא יֹוָמאּ ָאה . ּּבְ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ַּמאן ְדָזֵכי ְלֵמיַלף ִלְבֵריה, ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ָּלא ָזָכה ֲאבוָה ְלֵמיַלף ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּ .
ַבק, ָאַמר   .ֲּאבוָה ׁשָ

  ב''א ע'' קעדף
ַהאי ַיּנוָקא) ב''א ע''דף קע(ְוָרָזא ְסִתיָמא  ָלק ֵמָעְלָמ, ֲּהָוה ּבְ ַּעל ַמה ְדִאְסּתַ ְוַעל , אּ

ְּדָבעו ְלֵמיָדן ִדיֵניה ּ ּ יה)א באתגלייא''ס(, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְלָייא, ּ ְוִאׁשְ ִאְתּגַ ְּדֲהָוה ַמְכִסיף , ָּדא ֲהָוה ּבְ
י ּכָֹלא יה ַקּמֵ ְּלַרּבֵ ָיין ִדיֵליה, ּ ין ְוקוׁשְ ֶאְלּתִ ׁשְ ּּבִ ּ ְלַאְתְקָנא , ְְוָלא ָחִייׁש ְלֵמַהך ְלַאֲחָרא, ּ

ְלמודֹוי יהְו, ּּתַ א ְדַרּבֵ ָּחִליׁש ַדְעּתָ ּ יָפא. ּ ּקִ ִדיָנא ּתַ עו ְלֵמיָדן ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ִזיב ִמָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ּתְ ב ְדִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ִזיב ָהָכא, ּ ּתְ ְבָעה יֹוִמין ֲהִוי ְדָלא . ָלא ִאׁשְ ּׁשִ

ִלים ְדיוְקֵניה ּתְ ִּאׁשְ ד )א דיניה''ס(. ּ ִחי ְוּכַ ל ִאינון , ֲהָוה ֶאְסּתַ יָרא ָקֵמי ּכָֹלא ּכָ ֶאָבא ַיּתִ ּכְ ּּבִ
ִלים ִדיוְקֵניה ּתְ ְבָעה יֹוִמין ַעד ְדִאׁשְ ּׁשִ ּ ּ ְבֵעי ְלִמְנַדע. ּּ ָלק ֵמָעְלָמא ָלא ּתִ ְּוַעל ְדִאְסּתַ ִאי . ּּ

י י, ִרּבִ ָאה חוָלָקך, ִאי ִרּבִ ְַזּכָ ּ.  
א ֲחֵזי חֹות ִעּגוָלא ְדִאיּנ, ּתָ ּּתְ ָבִכיןּ ִאיּנון ַמִיין ְדַההוא ְנִביעו , ּון ׂשְ ן ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ

ים ְנִביעו ַחד, ְּדַמְעָייָנא ט ְוָנִפיק ְלַבר, ִּאְתְרׁשִ א, ְּוִאְתָפּשַׁ א ַרּבָ  )דתמן(. ְוָעאל ּגֹו ַיּמָ
א א ְדַיּמָ ִלּבָ יה ָאְרָחא ּבְ ים ּבֵ ְּוָרׁשִ ֵתי ִלְוָיָתן, ּ יה ׁשָ ּוִמיּנֵ ִרּבוָייא, ְּוַחֵדי, ְּוַרִוי, ּ י ּבְ . ְּוִאְתַרּבֵ

ְטִמירו, ְּוַכד ָנִפיק ְנִביעו ַאֲחָרא ט ְוָאִזיל ּבִ ַּההוא ְנִביעו ִאְתְפׁשָ ּ הֹוָמא, ּּ חֹות ּתְ ְלגֹו , ּתְ
ְתָרָאה א ּבַ יִפין, ְּוֹכל ִאיּנון ַמִים ֵזדֹוִנים. ַיּמָ ּקִ ְּדָלא , ְוָכִפיף לֹון, ְָמִאיך לֹון, ּוַמִיין ּתַ

ֵני ָעְלָמאִּיְפ ָלא ּבְ ִים ַעִזים ְנִתיָבה)ישעיה מג(ְוִסיָמן . ּקון ְלַחּבְ ָים ָדֶרך וְבּמַ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ְּ ּ.  
ּוְבֶאְמָצִעיָתא ְדַהִהיא ֲעָזָרה רוִבים, ּ ֵרין ּכְ א, ִּאית ּתְ א ַקִדיׁשָ ּעֹוָבָדא ְדאוָמָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ .

הו ְּוָלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא ּבְ ִאיןִּעָלִא, ּ ָרֵאל ְלַקְייָמא. ין ְוַתּתָ ל ִיׂשְ ּוְתחֹוַתְייהו ְזִמִנין ּכָ ּ ּ ,
ְדַפְייהו ְלַבר חֹות ּגַ ְּדָלא ִיְפקון ִמּתְ ּ ּּ ִאין ִליֱהָוון, ּ ְדַפְייהו, ַזּכָ חֹות ּגַ ל ְדָעאִלין ּתְ ּּכָ ֵליַסר . ּּ ּתְ

א ְמׁשָ ַּאְלֵפי ִמְגָדִלין ְדׁשִ ְּדָנִהיר ִמִניצֹוָצא ְדַמְרּגְ, ּ ִצְעצוָעא ּ ְדָקא , )א בניצוצא''ס(ָּלא ּבְ ּכְ
ך ָזָכה ְלַההוא ְיָקר. ָּיאות ִגין ּכָ א ּבְ ַּרב ְמִתיְבּתָ ְ.  

ָכל יֹוָמא, ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַמר ן ּבְ ֵּמִאיּנון ִמִלין ְדָקא ִמְתַחְדׁשָ ּ א, ּּ י ַרב ְמִתיְבּתָ ּמֵ , ִמּקַ
י ָכל ִזְמָנא ְדרוִחין ְדכוִרין, ִאי ִרּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ַסְלִקין ְלֵעיָלאּ ְלהו. ּ ַההוא ִזְמָנא ָנְפֵקי ּכֻ ין ּבְ ָּנׁשִ ּּ ,

ן ּמָ י ְלגֹו ֵהיָכָלא ְדַבְתָיה ּתַ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ ן, ּ ּמָ יִקין, ְּוַחָדִאין ּתַ ה ִמִלין ַעּתִ ַכּמָ ן ָנְפִקין. ּּבְ ּמָ , ּוִמּתַ
ְלהו ְּוָעאִלין ּכֻ הֹון. ּ יִקין. ְּלגֹו ֵהיָכָלא ְדֶסַרח, ְוִהיא ִעּמְ ין ְוַעּתִ ה ִמִלין ַחְדּתִ ַכּמָ ְּוַחָדאן ּבְ ּ ,

הֹון ן ָנְפִקין ְוִהיא ִעּמְ ּמָ ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין. ְּוָעאִלין ְלגֹו ֵהיָכָלא ְדיֹוֶכֶבד, ּוִמּתַ   .ְּוֵכן ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

י ֵאיָמא ָלך ָרָזא ֲחָדא א ִרּבִ ּתָ א ֲחֵזי. ְַהׁשְ ִמָטה, ּתָ ִמָטה וׁשְ ָכל ׁשְ ּּבְ ּ רֹוָזא , ּ , ָנִפיקּכָ
ין ִניׁשו ּגוְבִרין ְוָנׁשִ ִּאְתּכְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּוְסִליקו, ּ ִטין . ּ ְלהו ִמְתַפּשְׁ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ

ין ְּדכוִרין ְוָנׁשִ ְּוֹכל ִאיּנון ַיּנוֵקי ֵמָחָלב. ְּוַסְלִקין, ּ א , ּ א אתכנישו בני ''ס(ָעאִלין ְלגֹו ְמִתיְבּתָ

וכלהו עאלין לגו . וסלקין, כדין כלהו מתפשטין דכורין ונשין.  ונשין וכל אינון ינוקי מחלב וסליקומהימנותא גוברין

ְּוִעלוָיא ִדְלהֹון, ְּוַחָדאן ֶחְדָוה, ּ ִדְרִקיָעא)מתיבתא ּ ן ֵחדו ַעל ֵחדו, ּ ְּוַתּמָ ְּוַההוא ַנַער . ּ
יֵדיה ָחן ְדָמאֵריה ּבִ ְּדַמְפּתְ ּ ּ ָמה, ּ יִקיןָקם ְוָאַמר לֹון ּכַ ין ְוַעּתִ ְּוֻכְלהו ָחָמאן , ּ ִמִלין ַחְדּתִ ּ

ַהִהיא ֶחְדָוה, ֶחְדָוה   .ְּדֵלית ֶחְדָוה ּכְ
ין ָמה ְפרֹוְכּתִ ְלהו ְלּגֹו ּכַ ְּלָבַתר ָעאִלין ּכֻ ּ ן, ּ ּמָ ִניִזין ּתַ ה ֵהיָכִלין ּגְ ְּדִאיּנון ַנֲהִרין . ְוַכּמָ ּ

ֹנַעם ְיָי גֹו ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה ְדקו, ּבְ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ יב. ְ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  )תהלים כז(, ּ
נֹוַעם ה ֵהיָכלֹו' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ּ ְלָבַתר ַפְרִחין ַיּנוִקין ְלֵעיָלא)ב''ג ע''שמות קי, ב''ז ע''קכ(. ּוְלַבּקֵ ּ ּ ,

א ְּוִאיּנון ַפְרִחין ְלַתּתָ ְייהו, ּ ּוְמַהְדִרין ְלדוְכּתַ ּ ּ ְד, ּ ן ּכִ ׁשָ ַקְדֵמיָתאּוִמְתַלּבְ א ְדָכל . ּבְ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ
אן ּטוָבא ְדַההוא ָעְלָמא ְמַחּכָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמְעָנא, ָאַמר ַרּבִ ָמה ְמִתיִקין ִמִלין ְדׁשָ ּּכַ ָאה חוָלָקא ִדיִדי. ּ ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלָכל , ּ
ַמע ָאה יֹוָמא ְדָנִפיְקָנא ָהָכא, ַהאי ְלִמׁשְ ַלת יֹוִמין ִאית ָלן ְרׁשו , יַּאְמֵרי ֵליה ִרּבִ. ַּזּכָ ּּתְ
ך ּבָ  ם ֶחְדָוה )בההוא יומא אתוסף, א ניזיל ולא אית לן רשו למיתי''ס(ּוְלָבַתר יֹוָמא ַחד , ְְלֵמיֵתי ּגַ

ְִדיָלך   ם. ּ
ְטָרא ִדיֵליה יכו ִמּסִ יך ְמׁשִ ִּאיהו ָמׁשִ ּ ּ חֹות ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ְּ ר ְוִאְתָחָפא ּתְ ְּוִאְתָטּמַ  מלכים א(ּ

א ָהָרִצים)יד ַּעד ַפְלּגו ֵליְלָיא,  ּתָ ַתר ַפְלּגו ֵליְלָיא. ּ ִּמּבָ ְלהֹוָבא ְדַעּמוָדא ְדִיְצָחק , ּ ּׁשַ ּ ּ
ֶבר, ָנִפיק ְרְנגֹוָלא ְדִאְקֵרי ּגָ ַהאי ּתַ ּוָבַטׁש ּבְ ַגְווָנא ְדֶגֶבר ַאֲחָרא ִעָלָאה ָעֵליה, ּ ּּכְ יָון . ּּ ּכֵ

ַבר יה ַהאי ּגָ ְּדָבַטׁש ּבֵ ית ָקִליןָקֵר, ּ ָסְכְלָתנו, י ְוָיִהיב ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ.  

  א''ב ע'' קעדף
ֲעָתא ְדִאיהו ָקֵרי ׁשַ ּּבְ ְרְנגֹוִלין ְדַהאי ָעְלָמא ָקָראן, ּ ל ּתַ ְלהֹוָבא , ּּכָ יה ׁשַ ְּוָנִפיק ִמּנֵ

ְדַפְייהו, ַאֲחָרא חֹות ּגַ ּוָמֵטי לֹון ּתְ ֲעָתא ַק. ִּאיהו ַמה ָקֵרי. ְוָקָראן, ּ ׁשַ ְדָמָאה ָקֵרי ּבְ
ָהָדר)תהלים כט(, ְוָאַמר ּכַֹח קֹול ְיָי ּבֶ ְנָייָנא ָקֵרי ְוָאַמר.  קֹול ְיָי ּבַ ֲעָתא ּתִ  קֹול )מיכה ו(, ּוְבׁשַ

ִליָתָאה ָקֵרי ְוָאַמר.  קֹול ְיָי ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים)תהלים כט(ְיָי ָלִעיר ִיְקָרא  ֲעָתא ּתְ ׁשַ קֹול ְיָי , ּבְ
ֲעָתא ְרִביָעָאה ָקֵרי ְוָאַמר) א''ב ע''דף קע( .חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ׁשַ  קֹול ְיָי ָיִחיל )תהלים כט(, ּבְ

ר ְוגֹו ָאה ָקֵרי ְוָאַמר. 'ִמְדּבָ ֲעָתא ֲחִמיּשָׁ ׁשַ ִים ְוגֹו, ּבְ ִתיָתָאה . 'קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ֲעָתא ׁשְ ׁשַ ּבְ
 קֹול אֹוֵמר ְקָרא )ישעיה מ(, ֵרי ְוָאַמרְלָבַתר ָק. 'ּקֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ְוגֹו, ָקֵרי ְוָאַמר

ְרְנגֹוָלא ְדָקֵרי. 'ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ְוגו ְּוָדא ִאיהו ּתַ ִכיך וְלָבַתר ָקֵרי , ּ ְּוָלא ׁשָ ְ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

ל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָעְלָמא. ּוַמאי ָקֵרי ִגין ְדִאיהו ָמאֵריה ְדַאְחְמָתא , ּּכָ ּּבְ ּ ּ  )א דחכמתא''ס(ּ
ַחְרצֹוי ָכל יֹוָמא. ְוֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ ִתיב ּבְ ַתר , ּוְבֵליְלָיא. ְּוָכל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָעְלָמא ּכַ ּבָ
ל ְקִריָאן ִאֵלין ְּדָקֵרי ּכָ יֹוָמא, ּ ל ַמה ְדָכַתב ּבְ   .ָּקֵרי ּכָ

ָעאן ִדיֵליה ְּוִאְלָמֵלא ַרְגלֹוי ֶאְצּבְ ין, ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ַּההוא ְדַקְייָמא ַחד , ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְּדִאיהו ַרב. ּבְ ְּוַההוא ְדַקְייָמא ֵמֲאחֹוָרא. ּ ּ ְּדִאיהו ְזֵעיר, ּ ִבין ֵליה, ּ ְּדָקא ְמַעּכְ ּ ,

ְלהֹובֹוי ׁשַ ּוָמה ַעְבֵדי. ְיֵהא מֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ יָון ְדָסִליק ַצְפָרא. ּ ְּוחוָטא ִדְנִהירו ָנִפיק , ּּכֵ ּ ּ
ְלהו,ִּמְסַטר ָדרֹום ִרין ּכֻ ֵדין ִמְתַחּבְ ּ ּכְ ֶעְגָלא, ּ ֵרין ְטָלַפִין ּכְ ֵרין ַרְגִלין ּתְ , ְוִאְתָעְבִדין ּתְ

יב  ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל)יחזקאל א(ּ ֵאָלת . ְּוָהא ַיְדַעת ָרָזא ָדא,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ׁשְ
ַּעְנָפא ְדגֹוֶרן ּ.  

ֲעָזָרה ָדא ַלת, ְּלגֹו ּבַ ה ֵהיָכִליןִאית ּתְ ין ַוֲחִמּשָׁ ּתִ א,  ְמָאה ְוׁשִ ּתָ ָבן יֹוֵמי ׁשַ חוׁשְ . ּּכְ
ִתיב ּוְבָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ּכְ ַאְרְמנֹוָתִיך)תהלים קכב(, ּּ ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְ ְיִהי ׁשָ ָלא . ְ

ָהֵני ֵהיָכִלין ְלהו, ְּיִדיַע ַמאי הוא ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ֲחָמן עֹוָבד ִציו, ּ ִּאּתְ ַבע ִסְדִרין . רּ ׁשֶ
ִאֵלין ֲחָמן ִאֵלין ּבְ ָלאן ִאּתְ ְּדַמְרּגְ ּ ָכל ַחד ְוַחד, ּ   .ּבְ

א א ֵהיָכָלא ֲחָדא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ח ַרב ְמִתיְבּתָ ּבַ ָמה ְמׁשַ ֵריׁש ְסָטר , ּכַ ְּדִאיהו ּבְ ּ
ִּמְזָרח ַדֲעָזָרה ָדא ד, ּ ע ִאיּנון ּבְ ִגין ְדַאְרּבַ ּּבְ ֲּאָבל ֵהיָכָלא ִדְסָטר , ְלָמאִּסְטִרין ְדָע' ּ

ְלהו, ִמְזָרח יר ְמּכֻ י ְנהֹוִרין ִדיֵליה ַיּתִ ַּאְסּגֵ ּ ּּ.  
א, יֹוָמא ַחד א ַרּבָ ַיּמָ א ִאְזַדְעָזע, ִלְוָיָתן ָנִפיק, ּבְ ְּוָכל נוֵני ָאְזִלין ְלָכאן , ְּוָכל ַיּמָ

ִפְתָחא ְדִפְתָחא ִדְתהֹוָמ, ּוְלָכאן ד ָמֵטי ִלְוָיָתן ּבְ ּּכַ אֵרי ְלֶמְחֵדי, אּ ן ם , ּׁשָ ּמָ ַכך ּתַ ּתְ ְְוִאׁשְ

הֹוֵמי ם ֵחיזו ְדַמְעָיין, ּתְ ֶּאָלא ַההוא ם ּכְ ּ ּ ל ִאיּנון , ְּוִאְתַחְפָיין ְנהֹוִרין, ּ ְּוָלא ִאְתָחזון ּכָ ּ
ר ְנהֹוָרא ְדֵהיָכָלא ְדִבְסַטר ִמְזָרח ָדא, ְנהֹוִרין ּּבַ ּ ּ.  

ָלא ְדָקא ַאִפיק ִל ַּההוא ַמְרּגְ ּ הֹוָמא ְדִאְקֵרי ַסְגדֹו, ְוָיָתןּ ִּמּגֹו ַההוא ּתְ ה , ן''ּ ִמּמָ
ֶּאָלא יֹוָמא ָדא ְדָקא ַאִפיק ִלְוָיָתן. ִאְתָעִביד ּ ּ א, ּ ְּדִאְזַדְעָזע ַיּמָ י , ּ ּיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ
א ָאב ִאיהו' ט, ַּמְקְדׁשָ ָלא. ּּבְ ִריך ה, ְּוַההוא ַמְרּגְ א ּבְ ְְדַכד ָדִכיר קוְדׁשָ ּ ּ , ּוא ִלְבנֹויּ
יד  א)א''ע' שמות ט(ְואֹוׁשִ א ַרּבָ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ הֹוָמא ָדא ְדִאְקֵרי , ּ ּתְ ַּחד ָנִפיל ְלגֹו ּתְ ּ

יְלָב, ן''ַּסְגדֹו הֹוָמא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ּגִ   .א''ְּוַחד ָנִפיל ְלגֹו ּתְ
א ַר ַיּמָ הֹוֵמי ַאֲחָרִנין ִאיּנון ּבְ ִגין ְדָחֵמׁש ּתְ ּּבְ אּ ָהֵני ַאֲחָרִנין. ּבָ יִבין ּכְ , ֲאָבל ָלא ֲחׁשִ

ְּוֵכיָון ְדַנְפֵלי ִאיּנון ִדְמִעין ּ הֹוֵמי ַחד, ּ הֹוָמא. ָקָפָאן ּגֹו ּתְ ע ּגֹו ּתְ ְּדִאְקֵרי , ְוַחד ַאְטּבַ
יְלָב   ם. א''ּגִ

ָמִרים ְדַחְמָרא א ּגֹו ׁשְ ְּדַתּתָ ין, ּ יׁשִ ּדוְרְדָיין ּבִ ַמִזיָקא , ְמַקְטְרָגאָּנִפיק ַחד ִעְרעוָרא , ּ
רוָחא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ַקְדָמָאה ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ א, ּּ ד ָקִריב ְלגֹו קוְדׁשָ יָון ְדִמְתֲעֵבר . ּם ּכַ ּּכֵ

ן ּמָ א, ִמּתַ א ְלַתּתָ א ְלַנְזָקא ָעְלָמא, ּוָבֵעי ְלַנְחּתָ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ָּנִחית הוא , ְּלִאְתַלּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

א ַקְד. ּוְרִתיכֹוי ּוְלבוׁשָ ְבִנית ׁשֹורּ ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור, ָּמָאה ְדָקא ָנִקיט ּתַ ּ ִזיִקין . ּּ ְוַקְדָמָאה ַלּנְ
ע ע ָאבֹות ְלַנְזָקא ָעְלָמא. ּׁשֹור ִאיהו, ֵּמִאיּנון ַאְרּבַ ָלָתא ָאבֹות . ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ

ר ׁשֹור, ְנִזיִקין ְלהו ִדיֵליה, ּבַ ּּכֻ ּ ּ ּ.  
ִתיב ב)תהלים קו( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ַתְבִנית ׁשֹור אֹוֵכל ֵעׂשֶ בֹוָדם ּבְ ּ ַוָיִמירו ֶאת ּכְ ַּמהו אֹוֵכל . ּ

ב יה, ֵעׂשֶ יָנן ּבֵ ָּהא ַדְרׁשִ ָרא ְדִמָלה. ּ ֲּאָבל ִעּקָ ְמִצית ַהֶלֶחם, ּ ְבַעת ִזיֵני ָדָגן, ִּמּתַ , ְּוָלא ׁשִ
הו חוָלָקא ֵּלית ֵליה ּבְ ּ ּמָ, ּ ְּוָלא ָיאות ֵליה ְלֶמֱהִוי ּתַ   ם. ןּ

ְייהו ִּמדוְכּתַ ּ ְייהו, ּ דוְכּתַ ְּוִאֵלין ַיְתִבין ּבְ ּ ְּנִהירו , ְּזִמיִנין ִאֵלין, ַּעד ָלא ָנְפֵקי ִאֵלין, ּ
ּוְנִציצו ִדְלהֹון ּ ל, ּ ָסֲחָרִנין. ָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִמְסּבַ ִכיכו ְלָעְלִמין, ַאְזִלין ּבְ   .ֵּלית ְלהֹון ׁשְ

  ב''ב ע'' קעדף
ד ֶאְסּתָ ַהאי ֵהיָכָלאּכַ ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ לוָתא ַקְדָמָאה, ּכַ ּכְ ִאְסּתַ ִּמַיד ּבְ ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר ְוָלא , ּ

יר, ְזֵעיר ל ַיּתִ ּכַ ל. ִאְתֲחֵזי ַרב, ֶאְסּתָ ּכַ יר ַרב, ּּתו ֶאְסּתָ ל, ִאְתֲחֵזי ַיּתִ ּכַ ל ַמה ְדִאְסּתָ , ּּכָ
טוָתא ַרב ְוִעָלָאה ִאְתָפׁשְ ָּהִכי ִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ְמֹלא ) ב''ב ע''דף קע(ַּעד ְדָדֵמי , ּ לוָתא ּכִ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ

יעוָרא, ִניָמא ְּדֵלית ֵליה ׁשִ ּ ּ.  
יִאין ְלגֹו ְּדָלא ְיִדיַע אוָמנו ִדְלהֹון, עֹוָבִדין ַסּגִ ּ ּ יה ַנֲהָרא ֶעְזָרה, ּ ְּוָכל ַמה ְדִאית , ִּמּנֵ

ה רוִבים ִדְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַסְלָקא ַע, ּּבָ ר ּכְ ּּבַ ּ ּ יִאין, ּד רום ְרִקיָעאּ ְגָווִנין ַסּגִ ּוְנהֹוִרין , ּבִ
ְבִעין ּגוְפִנין. ְמַנְצָצן ה ְוׁשִ ֲעָזָרה ָדא, ֶּאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַוֲחִמּשָׁ ַּעְבִדין ֵאיִבין ּבַ   ם. ּ

יר  ְמִרירו ַוֲאִנינו ִדיֵליה,  חֹוֵבק ֶאת ָיָדיו)קהלת ד(ַיּתִ ּּבִ ּ ּ ׂשָ, ּ ַעל ּוְלָבַתר אֹוֵכל ֶאת ּבְ רֹו ּבְ
ְרֵחיה ְלָטָאה ַעל ִמָלה ַאֲחָרא, ּּכָ ְּדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ ּ ָכל ַמה ְדַאְסֵטי . ּ ָּמה ִאְתֲהֵני ֵליה ּבְ ּ

ִּדְלָבַתר ֵלית ֵליה ְרׁשו, ְוָעִביד ְוָעֵמל ּ ֶּאָלא ַעל ִדיֵליה ְלָבַתר ַמְרִקיד ְוַחֵדי, ּ ּ ּ ִסיל , ּ ּכְ ּכַ
ָלל א ּכְ ָלא ַדְעּתָ אְוָא, ּּבְ ָלא ּתֹוַעְלּתָ ָרא, ִזיל ּבְ ָאר ֵלית ֵליה ְרׁשו. ְוָאִכיל ְלִבׂשְ ּוַבּשְׁ ּ ּ .

א ְּמִרירו ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ָעאקו, ּ ָרֵאל ּבְ ד ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ְוָלא ַיֲהֵבי ֵחיָלא , ּּכַ ְוָאְכֵלי לֹון ׂשַ
עֹוָבִדין ָטִבין ִדְלהֹון יה, ּּבְ ְּלַאָפָקא ִמּנֵ ּ.  

ׂשְ ַּוֲאִפילו ִמּבִ ֵּריה ְדִאיהו ֵמַהאי ְסָטרּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּדִאיהו ַרחום , ַּאְבִאיׁש ַקּמֵ ּ ּ
ֲּאָבל ַעל ִדיֵליה. ְּוַחּנון א, ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ א ְוִנׁשְ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ּ ִאין ַיְכִלין , ּ ֵּלית ִעָלִאין ְוַתּתָ

ָלל ְלָטא ֲעלֹוי ּכְ ְסקוִפין. ְלׁשַ ל ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָ ּל ַמה ְדַאְסֵטי ַההוא ָרעְוָכ, ּ יב , ּ ְּדָחׁשִ
א ַלט ַעל רוָחא ַקִדיׁשָ ְּלִמׁשְ רֹו, ּוְלָבַתר ָלא ָיִכיל, ּ ׂשָ א . ְּוָיׁשוב ְואֹוֵכל ֶאת ּבְ ַמה ּתֹוַעְלּתָ

יף. ֲּהָוה ֵליה ּקִ ַעְרִטיָרָאה ּתַ ְלהו ּכְ ְּועֹוד ְדִאיּנון ָחָפאן ּכֻ ּ ּּ ִכיכו ְלִעָלִאין ְוַת, ּ ְּוֵלית ׁשְ ִאיןּ   .ּתָ
א ְוֵאיָמא ְלך ִמָלה ּּתָ יָמא. ָ ְות, ִאי ּתֵ ְְדֵחדו הוא ְלַמְלָאך ַהּמָ ּ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ד ָקִטיל ּבְ . ּכַ

ַכך. ָלאו ִגין ְדָחֵמי ִדְרעוָתא ְדָמאֵריה ּבְ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵחדו, ּ ְרֵמיה ּבְ ַּאְחֵזי ּגַ ד ְרעוֵתיה , ּ ְּלֶמְעּבַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יבִּד, ְּ ה ְדָברֹו)תהלים קמח(, ְכּתִ י . ּ רוַח ְסָעָרה עֹוׂשָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ְמעֹון ין, ׁשִ י ָנׁשִ ֶחְדָוה ַקּמֵ ד ּבְ ְּוָהא ִאיהו ָאִזיל וְמַרּקֵ א. ּ ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ,
ַּוַדאי ָהִכי הוא ְרעוֵתיה ְד, ּ א ְדִניָחא ֵליה ּבִ י ַמְלּכָ ְּלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ ּ אּ ֲאָבל ַנְייָחא . ַמְלּכָ

ין ֶהְסֵפָדא ְדָנׁשִ ִּדיֵליה ּבְ ּ ִּאיהו ָרִקיד ְואוְדֵניה ְלֶהְסֵפָדא, ּּ ּ ּ ּ.  
ר ָנׁש ְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ר ְלחֹובֹוי, ֲּאַמאי ָאִזיל ְוַאְסֵטי ַעל ּבַ ָאַמר . ְוַאְדּכַ

ִגין ְדִאיהו ָזֵקן וְכִסיל, ֵּליה ּּבְ ּ יב ְל, ּ ַלט ַעל רוָחאְוָחׁשִ ך , ִּמׁשְ ִגיֵני ּכַ יה ּבְ אוְבּתֵ ְְוָכל ּתִ ּ ּ
ִליט ֶאָלא ַעל ִדיֵליה, ִּאיהו ְּלסֹוף ָלא ׁשַ ּ ּ ָרא ִדיֵליה. ּ ׂשְ ּּבִ ִתיב. ּ ּ ָיׁשוב )תהלים ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו
א ָעְלָמא ׁשָ ַאר, ָּאִזיל וָבֵעי ְלַאְרּגְ הֹוִמיןּוַמָיא ְסִליִקין ִמּגֹו ׁשְ ּוָבָעאן ְלַחְפָיא ,  ּתְ ּ

א ְדָעְלָמא, ָעְלָמא ל ֶאּשָׁ יר ִמּכָ ִּאיּנון ִדְמִעין ְרִתיִחין ַיּתִ ּ יחו ִדְלהֹון. ּ ּוִמּגֹו ּתֹוֶקף ִדְרּתִ ּ ּ ּ ,
ַּאְקפו ַמָיא א ְדִנְקֵפא, ּ ּּגֹו ַיּמָ ְטָר. ּ יבו ִמּסִ ִריך הוא ַחד ְנׁשִ א ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדָרַמז קוְדׁשָ ּ ּ א ְּ
ֵּמַעמוָדא ִדיֵליה, ְּדַאְבָרָהם ּ ָּלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ְוַאְחֵזי ַעל ָעְלָמא, ּ ּ.  

א ד ַנְפִלין ּגֹו ַיּמָ ִּאיּנון ִדְמִעין ּכַ א, ּ ין ַיּמָ ַמע ָקָלא ּבֵ ּתְ א, ִאׁשְ א ְדַכֶפְלּתָ ַּעד ְמַעְרּתָ ּ .
ַמ ּתְ ִּמַקל ְנִהימו ִדְלהֹון ְדָקא ִאׁשְ ּ ןּ ּמָ א, ע ּתַ ד ָעאִלין ּגֹו ַיּמָ , ִמְתֲעָרן ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ּכַ

ֵעי ְלָאַהְפָכא ָעְלָמא, ְּוָקמו ִריך הוא ּבָ א ּבְ בו ְדקוְדׁשָ ְּוָחׁשְ ּ ּ , ַּעד ְדָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר לֹון, ְּ
ין ְדָחלו ְרִחיִמין ַקִדיׁשִ ָּלא ּתִ ִריך הו, ּ א ּבְ ִגיֵנכֹון ָדִכיר קוְדׁשָ ּּבְ ּ ֵעי , א ִלְבֵניכֹוןְּ ְּוִאיהו ּבָ

חמון, ְּדִמְפַרק לֹון ְּוַאּתון ּתֶ ּ.  
ְלהו יִתין ּכֻ ַּאְלָפא ּבֵ ִאֵלין, ּ ָלָבן וִמְתָצְרָפאן ִאֵלין ּבְ ְּמׁשֻ ּ ָמא , ּּ ֵצרוָפא ִדׁשְ ָרן ּבְ ְּוִאְתַחּבְ ּ

א ֵצרוָפא ָדא. ַּקִדיׁשָ יָון ְדִאְתָחזון ַאְתָוון ּבְ ּּכֵ ּ ּ ִני, ּ ְלהו, ְוָנְפִקין ַאֲחָרִנין, ִזיןִּאֵלין ּגְ ְּוֵכן ּכֻ ּ .
ִניִזין ְפּתֹוִרים, ְּוִאֵלין ָנְפִקין, ִּאֵלין ּגְ ָחלוָלא ְדִאיּנון ּכַ ְלהו ְלגֹו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

ֲאִויָרא ְוָנְפָקא ְלַבר יֹוָמא ּבַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתו ַפְרֵחי ּתְ ע ַאְתָוון, ּ ַאְרּבַ ָמא ּבְ , ְּוַקְייָמא ׁשְ
ְל אּתַ ֲעָתא וַפְלּגָ ֲאִויָרא ׁשַ ִניז ָדא, ָּיין ּבַ ִּמַיד ָנִפיק ִמּגֹו ֲאִויָרא ֵמָחלוָלא , ְּלָבַתר ּגָ ּ

ִּדיֵליה ָמא ִדְתֵריָסר ַאְתָוון, ּ ֲאִויָרא, ּׁשְ ֲעָתא ֲחָדא, ָּפַרח ְוַתְלָיא ּבַ יר, ׁשַ ְלָבַתר . ְוָלא ַיּתִ
ִניז ָדא ְּוָנְפָקא ִמַיד ֵצרוָפא ְדַאְת, ּּגָ ּ ָמא דכ, ָוון ַאֲחָרִניןּ ְוַתְלָיין ,  ַאְתָוון)ב''דכ(' ׁשְ

ֲעָתא ַאֲחָרא ֲאִויָרא ׁשַ ּוִמַיד ָנְפֵקי ַאְתָוון ֵמָחלוָלא ַאֲחָרא. ְוַאְגִניז, ּבַ ָמא ִדְתָמְנָיא , ּּ ּׁשְ
ִרין ַאְתָוון ִכְתַרְייהו, ְוֶעׂשְ ְלהו ּבְ ִּמְתַעְטִרין ּכֻ ּ ֲעָתא וַפְלּגָ, ּּ ּוִמַיד . ְּוַאְגִניז ָדא, אְּוַקְייֵמי ׁשַ ּ

ֲאִויָרא ְלָיא ּבַ ִצרוַפְייהו, ָנְפֵקי ּתַ ִרין ַוֲחֵמׁש ַאְתָוון ּבְ ָמא ְדֶעׂשְ ּׁשְ ּ ֲעָתא וְתַלת , ּּ ְּוַקְייָמא ׁשַ ּ
ִעין וְתֵרין ַאְתָוון, ִרְגֵעי ַּנְפֵקי ַאְתָוון ְדַאְרּבְ   .ְּלָעְלָמא ַקְייָמא. ּ

  א''ג ע'' קעדף
ָמָהן ּא ַאְתָוון ּכוְלהוֶּאָל. ׁשְ ְכֵכי ְלָעְלִמין) א''ג ע''דף קע(ָלא , ּּ ּתַ ְלֵטי וְמַנְצֵצי , ִמׁשְ ּּבַ

י, ְלַבר הו, ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלַקְייָמא ּבְ י, ּּ טֹוַרח ַסּגִ יַח ּבְ ר ָמׁשִ ִניז. ּבַ , ָּדא ּגָ
ִרי ין ְוֶעׂשְ ְעּתִ ֵרין ׁשַ ְּלָבַתר ְדַקְייָמא ּתְ ִליָפא ְדע, ּן וְתֵרין ְרָגִעיןּ ָמא ּגְ ב ַאְתָוון ''ְּוַהאי ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

ֲאִויָרא. ָקא ָנִפיק א, ְּוַקְייָמא ְוַתְלָיא ּבַ ֲעָתא וַפְלּגָ ָמָהן ָלא ָנְפֵקי. ּׁשַ ל ָהֵני ׁשְ ְוָלא , ּכָ
יֹוָמא, ִּאְתָחזון יִתין, ֶּאָלא ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ֲאִויָראִּאְתָחזון, ֲּאָבל ִאיּנון ַאְלָפא ּבֵ , ּ ַפְרִחין ּבַ

ִאֵלין ּוְמָצְרִפין ִאֵלין ּבְ ּ יֹוָמא, ּ ַלת ִזְמִנין ּבְ   .ּתְ
יִתין ד ַפְרָחן ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ּּכַ אן, ּ ִּאֵלין ַפְרִחין ִמּכָ אן, ּ ְלהו, ְּוִאֵלין ִמּכָ ּוִמְתָצְרָפן ּכֻ ּּ .

א ן ַרב ְמִתיְבּתָ ּמָ ד ָנִחית ּתַ אֵרי, ּכַ יַח ָח, ׁשָ יָתאָמׁשִ ֵצרוָפא ְדַאְלָפא ּבֵ ָּמא ּבְ ַאְתָוון , ּ
ָמה ְדָחָמא ָדִניֵאל ּּכְ ְּדִאיּנון ממתוס ננקפי אאלרן, ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

 ] בשנה293יום [סדר הלימוד ליום כז תמוז 
ָתא ּבְ ל ַמֲעֵלי ׁשַ א, ּכָ ָרֵאל יֹוָמא ְלַתּתָ ין ִיׂשְ ד ְמַקְדׁשִ ע ִסְטֵרי , ּּכַ ִריז ְלַאְרּבַ רֹוָזא ּכָ ּכָ

ין, ָמאָעְל ְרָיין ַקִדיׁשִ ָנׁשו ַמׁשִ ִּאְתּכְ ְרְסָיין , ּ ָקנו ּכֻ ְתַלת , ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוה. )קדישין(ַּאּתְ ּבִ
ִעין ְרִקיִעין ה ְמָמָנן, ְמָאה ְוִתׁשְ ּמָ ְלטֹוִנין, ּכַ ה ׁשִ ּמָ ין ְלַאְתַרְייהו, ּכַ ׁשִ ּנְ יָון . ִּמְתּכַ ּכֵ

ין  א ְמַקְדׁשִ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּדִיׂשְ ַער ִאיָלָנא ְדַחֵייא, )שא בריך הואלקוד(ּ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ְוָאִקיׁש , ּ
ִאיּנון ַטְרִפין ִדיֵליה ּּבְ ּ יבו ַחד ִמּגֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּרוַח ְנׁשִ ּ ְּוִאינון ֲעָנִפין ְדִאיָלָנא , ּ ּ

ְּוַסְלִקין ֵריִחין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ִמְתַנְעְנָען ּ ּ.  
ַּההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאּתְ ּ ין, ַערּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּוַאִפיק ִנׁשְ ל . ּוָפִריׂש ַעל ָעְלָמא, ּ ְוִעם ּכָ

ָמִתין ָנְפִקין, ָּדא ָמִתין ָעאִלין, ִנׁשְ ִּאֵלין ִמְתָעֵרי ִאֵלין, ְוִנׁשְ ִּאֵלין ָנְפִקין ְוִאֵלין , ּ ּ
ֶחְדָוה, ָעאִלין ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ.  

ְלהו ִמ, ּוְכֵדין ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ יןּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִעְטִרין ְדִאיּנון ִנׁשְ ְּתַעְטִרין ּבְ ּ ּ ֶחְדָוה , ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ
ַנְייָחא ת. ּבְ ּבָ א, ְּוַההוא ַנְייָחא, ִּאית לֹון ַההוא ֶחְדָוה, ְוָכל ַהּשַׁ ִגְנּתָ ְּוָכל ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ּּ ,

ִעּנוָגא ִעָלָאה ִגין ּבְ ְלהו ַסְלִקין וִמְתַעּנְ ּּכֻ ּ ּּ ּ ָתא. ָּעְלָמא ְדָאֵתיְּד, ּ ּבָ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ְלהו , ּּכֵ ּּכֻ ּ
ָמִתין ַפְרִחין ְוַסְלִקין ִּנׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ ְרָייא ַעל ַעּמָ ין ְלׁשַ ָמִתין ַנְחּתִ ָתא ִנׁשְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ ָמִתין . ּּכַ ְוִנׁשְ
ְּדַצִדיַקָייא ַסְלִקין ְלֵעיָלא ּ ּ ּ ָת. ּ ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ָמִתין ַסְלִקין, אּכַ ארו ָעַלְייהו , ִּנׁשְ ִּאיּנון ְדׁשָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ין. ְּדִיׂשְ ָמִתין ַנְחּתִ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ְוִנׁשְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ.  
ָרֵאל ארו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ָמִתין ְדׁשָ ְלהו ִנׁשְ יָון ְדַסְלִקין ּכֻ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ִדיוְקָנא . ּ ַּסְלֵקי ְוַקְייִמין ּבְ ּ

אַקּמֵ א ַקִדיׁשָ ִאיל ְלֻכְלהו, ּי ַמְלּכָ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ א ֲהָוה ְלכו , ְ ַּמאי ִחדוׁשָ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ַההוא ָעְלָמא ּבְ יה. ּּבְ א ְדאֹוַרְייָתא ַאְמַרת ַקּמֵ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִחדוׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ה . ּ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ֶּחְדָוה ָעִביד קוְדׁשָ ִניׁש , ְּ ְּלָפַמְלָיא ִדיֵליהּכָ א , ְוָאַמר, ּ ְמעו ִחדוׁשָ ּׁשִ ּ ּ
ְמָתא ָדא ִדְפלֹוִני, ְּדאֹוַרְייָתא ְּדַאְמַרת ִנׁשְ ּ י, ּ ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ְּוֻכְלהו מוְקֵמי ַהִהיא ִמָלה ּבִ ּּ ּ .

א ִריך הוא ְלֵעיָלא, ִּאיּנון ְלַתּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ   .ָּחִתים ְלַהִהיא ִמָלה, ְּ
א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ד ִמָלה ִאְתֲחָדׁש ּבְ ּּכַ ַקת , ּ ָתא ִאְתַעּסְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְמָתא ְדַנְחּתָ ְּוִנׁשְ

ין ִאיּנון ִמִלין ַחְדּתִ ּּבְ ל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא. ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא, ּ ּּכָ ּ ַּצְייִתין ְלַההוא ִמָלה, ּ ּ ,
ַגְדִפין ְּוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ִמְתָרִבין ּבְ ַגְדִפיןּוִמְתַלּבְ, ּ ן ּבְ ִריך . ּׁשָ א ּבְ ִאיל לֹון קוְדׁשָ ְְוַכד ׁשָ ּ

ְתִקין, ּהוא ִבין ְוׁשַ ִתיב, ְוָלא ּתָ ֵדין ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ַמה ּכְ ַרֶפיָנה )יחזקאל א(, ּכְ ָעְמָדם ּתְ ּ ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַכְנֵפיֶהן י ָעְמדו ֹלא ָענו עֹוד)איוב לב(ּּכְ ּ ּכִ ל ּ וְכִפְתחֹו)נחמיה ח(. ּ ּ ָעְמדו ּכָ

  .ָהָעם



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

יָמא ִתיָקה ֲאַמאי ָקרו ֵליה ֲעִמיָדה, ְוִאי ּתֵ ּׁשְ ִדּבוָרא ִאית ז, ֶּאָלא. ּ ְייִפין ' ּּבְ ׁשַ
ֲהֵדיה ְּדִמְתַנֲעְנָען ּבַ א, ּ ִיים. ָלׁשֹון. ָקֵנה. ֵריָאה. ִלּבָ ּנַ ְפָוון. ׁשִ ר. ׂשִ ׂשָ יָקה ַקְיימו . ּבָ ּתִ ּוִבׁשְ ּ

ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ָל, ּ יָקה ֲעִמיָדה. ּא ִנְענוָעאּבְ ּתִ   .ְּוַעל ָדא ָקֵרי ַלׁשְ
ְּדָהא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ַלח ֶעְזְרך ִמֹקֶדׁש ְוגֹו)תהלים כ( )א רב מתיבתא''נ(, ּ . 'ָ ִיׁשְ

ָּדא ִקדוׁש ָיַדִים, ִמֹקֶדׁש ּ ָוִמִציֹון ִיְסָעֶדך. ּ ּ א ְדַבר, ָּדא ַהּמֹוִציא, ּ ְּדִאיהו ָסִעיד ִלּבָ ּ .  ָנׁשּ
ל ִמְנחֹוֶתיך ָאה ִמָלה ַאֲחָרא, ִָיְזּכֹור ּכָ ל ְלַאְסּגָ ְתַרְייָתא, ּּכָ ָּדא ְנִטיַלת ָיַדִים ּבַ ְָועֹוָלְתך . ּ

ָלה ֶנה ּסֶ ִזּמון, ְיַדּשְׁ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ָּדא ּבִ ן. ּ ן ְלך ִכְלָבֶבך ְוָכל ֲעָצְתך , ְוִאי ַאּתְ ָעִביד ּכֵ ִָיּתֶ ָ ָ

ת ְמַקֵדׁשּוְבׁשַ. ְּיַמֵלא א, ּּבָ א ַרּבָ ָּדא ְקדוּשָׁ ְּוַעל ִמָלה ָדא. ּ ַגן , ּ ִּאְתַעָטרו ַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּ
ת ַאֲחָרא, ֵעֶדן ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ   .ִמּשַׁ

  ב''ג ע'' קעדף
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ֶרת ִציֹון ְוגֹו) ב''ג ע''דף קע( ַעל ַהר )ישעיה מ(, ּ בֹוַה ֲעִלי ָלך ְמַבּשֶׂ ּּגָ ְ ַעל . 'ּ

בֹוַהַהר ה ִאְתְקַבר, ַּהאי ַוַדאי ַהר ָהֲעָבִרים, ּ ּגָ ְּוָהא אוְקמוָה. ֲּאָתר ְדֹמׁשֶ א , ּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ
ַסֵלק ְלַתָמן ר ָעְלָמא, ּּתְ ֲּאָבל ּכָֹלא ִאיהו. ּוְתַבּשֵׂ ֶרת ִציֹון, ּ ה, ְּמַבּשֶׂ ָּדא ִאיִהי ֶחְפִצי ּבָ ּ ,

ר ָדִוד ָתא ְדָנָתן ּבַ ִּאּתְ א ִאיִה. ּ יָחאִאיּמָ יֵא''ְמַנֵחם ּבַ, ּי ִדְמׁשִ יפוק , ל''ר ַעּמִ ְּוִאיִהי ּתִ ּ
ר ֶרת ִציֹון, ּוְתַבּשֵׂ ְכָלָלא ִדְמַבּשֶׂ ְּוִאיִהי ּבִ ּ.  

ָעְלָמא ַמע ּבְ ּתְ ָעְלָמא, ָקָלא ִיׁשְ ֲערון ּבְ ּוְתֵרין ַמְלִכין ִיּתְ ָחא ְקָרָבא, ּ ְּוִיפוק , ְלַאּגָ ּ
א ַעל ָעְלָמא ָמא ַקִדיׁשָ ר ְוֵתיָמאַמה. ּׁשְ ַבּשֵׂ ָחָזק ָיֹבא )ישעיה מ(.  ּתְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ  ִהּנֵ

ָלה לֹו ּוְזרֹועֹו מֹוׁשְ ָכרֹו ִאּתֹו וְפעוָלתֹו ְלָפָניו. ּ ה ׂשְ ִּהּנֵ ּ ָכרֹו ִאּתֹו. ּ ה ׂשְ ִריך , ִהּנֵ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ
ָכל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִריז ּבְ ּהוא ּכָ ּ ָנ, ְוֵייָמא לֹון, ּּ ּׁשו ְוָדִאינו ִדיָנאִאְתּכְ ּ ַּמאן ְדָמַסר . ּ

ִמי ת ׁשְ ָמֵתיה ַעל ְקדוׁשַ ִּנׁשְ ַּאְגֵריה ַמאי הוא, ּ ך ְוַכך. ּ ְְוִאיּנון ֵייְמרון ּכַ ְ ּ ַּמאן ְדָסִביל . ּ
ָכל יֹוָמא ָעַלי ָמה ֵחרוִפין ְוִגדוִפין ּבְ ּּכַ ּ ַּמהו ַאְגֵריה, ּ ך. ּ ְִאיּנון ַאְמֵרי ּכַ ַּמאן ְדִאְתֲעָנׁש . ּ

ָכל יֹוָמא ָעַלי ַּמהו ַאְגֵריה, ּבְ ך. ּ ְִאיּנון ַאְמֵרי ּכַ ָכרֹו ִאּתֹו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ׂשְ ִהּנֵ
ּוְפעוָלתֹו ְלָפָניו ּ ּ.  

ַּמהו וְפעוָלתֹו ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכְ ָ ָמה ַרב טוְבך ְוגֹו)תהלים לא(, ּ ָּפַעְלּתָ ַלחֹוִסים . 'ּ
ך ָּדא הוא ְפעו. ְּבָ ּ ֵני ָאָדם ַמהו. ָּלתֹוּּ ֶּאָלא ֶנֶגד עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ֶּנֶגד ּבְ ּ ר . ּ ֲאׁשֶ

ָָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ר ָצַפְנּתָ, ּ ֵעי , ְּוִכי ַמאן ִיְגזֹול ְוִיטֹול ִמן ְידֹוי. ַּמהו ֲאׁשֶ ַּמה ְדהוא ּבָ ּ
יב ָצַפְנּתָ, ְלֵמיַהב   .ִּדְכּתִ

ֶּאָלא פוק ְוָחֵמי עֹוָבִדי ּ ִריך הואּ א ּבְ ּן ְדַרֲחָמנו ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַמה ְדִאיהו ָמֵחי, ְּ ּּבְ יה , ּ ּּבֵ
ָמאָלא. ָיִהיב ַאְסָווָתא ׂשְ ַמה ָמֵחי ּבִ יִמיָנא ָקִריב, ּבְ ָמאָלא ָמֵחי, ּבִ ָמה ְדָמֵחי. ּוִבׂשְ , ּּבְ

יה ָיִהיב ַאְסָווָתא ְלעֹוָלם ִתיב , ּּבֵ ָפַתח )ירמיה א(ּכְ פֹון ּתִ ן . ּוְבָצפֹון ָמֵחי, ָהָרָעהּ ִמּצָ ּמָ ְּדִמּתַ
ָיין ִזיֵרי ַקׁשְ ל ִדיִנין ְוָכל ּגְ ל ֲאָגר ַטב. ָּנְפֵקי ּכָ ֵרי ּכָ ּוֵביה ׁשָ א , ְּוָכל ִטיבו, ּ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלֵמיַהב ְלִיׂשְ ּּבְ פֹון, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי. ְ ִריך הוא ַלּצָ א ּבְ ָּקֵרי קוְדׁשָ א ְוֵי, ְּ יּמָ
ל ִטיבו, ֵּליה ך ָיַהִבית ּכָ ּּבָ ַהאי ָעְלָמא, ְוָכל ֲאָגר טֹוב ִלַבַני, ְ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ְּדַסְבלו ּכַ ּ ,

ִמי ת ׁשְ ך. ַּעל ְקדוׁשַ ְַהב ַאְגִרין ָטִבין ְדָיֲהִבית ּבָ ּ.  
ְכָלִאי )ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִני וְלֵתיָמן ַאל ּתִ פֹון ּתֵ ְוִכי ָאְרָחא . 'ְוגֹוּ אֹוַמר ַלּצָ

ָּהִכי הוא ְדָדרֹום ְרָכאן, ּ ְטָרא ְדָדרֹום, ְלִמְמַנע ּבִ ְרָכאן ִמּסִ ל ּבִ ְוָכל ָטִבין , ְּוָהא ּכָ
ְּדָעְלָמא ִמָדרֹום ָנְפֵקי ְכָלִאי, ּ   .ְּוִאיהו ָאַמר ְלֵתיָמן ַאל ּתִ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא ְלַאְב, ֶּאָלא ּבְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ִּיּתְ ְּוֵייָמא ֵליה קום, ָרָהםְּ ְּדָהא , ּ
ְָמָטא ִזְמָנא ַדֲאָנא ָפִריק ִלְבַנך ּ ָגלוָתא, ְלֵמיַהב לֹון ֲאָגר ַטב, ּ ל ַמה ְדַסְבלו ּבְ ַּעל ּכָ ּ ּ .

ְזִבינו ִדְלהֹון ּוִמּגֹו ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ּבִ ּ ּ יב, ּ י צוָרם ְמָכָרם)דברים לב(, ִּדְכּתִ ָּדא , ּ ִאם ֹלא ּכִ
ֵעינֹוי. ַאְבָרָהם ַמאן ְדָלא ַטב ּבְ ֲּהָוה ֵליה ּכְ ְרֵמיה, ּ ַמאן ְדָבֵעי ְדִיְלקון ַעל , ְּוַאְחֵמי ּגַ ּּכְ ּ ּ

יר בו ֵמחֹוֵביהֹון, חֹוֵביהֹון ַיּתִ א ּגְ בו ֵמֲחָטֵאיהֹון, ְּוֵייּמָ ִריך הוא . ּּגְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ְּיַדְעָנא ּכָֹלא ִאיהו ַמה ְדַא, ְלַאְבָרָהם ּ ֲּאָנא אוף ָהִכי ְלַאְנִפין. ְּמַרת ְלַאְנִפיןּ ַאל . ּ
ְכָלִאי ֶנך, ּתִ ֵעי ְלַפְייָסא ָלך ַעל ּבָ ֲָאָנא ּבָ ְ הֹון. ּ ְמָנע ִטיבו ִמּנְ ְמָנע ֲאָגר ַטב , ָּלא ּתִ ָלא ּתִ
הֹון ה ַסְבלו ַעל חֹוֵביהֹון, ִמּנְ ָמה ְוַכּמָ ִני, ּּכַ פֹון ּתֵ ך אֹוַמר ַלּצָ ְוְבִגיֵני ּכַ ר ְו. ּ ַּהְיינו ֲאׁשֶ
ְּוָדא הוא ִמָלה , ָצַפְנּתָ ֶרת)א דתהא''ס(ּ   .ּ ְדַהִהיא ְמַבּשֶׂ

ְנָייָנא ר ִזְמָנא ּתִ ַבּשֵׂ ַסֵלק ַעל ַההוא טוָרא ִעָלָאה, ְּותו ּתְ א ּתְ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ׁשַ ּּבְ ּּ ּ ּ ,
ר ַלֲאָבָהן ְּוֵתַהך וְתַבּשֵׂ ַל ם, ְ ַהך ִלְירוׁשָ ִּמַיד ּתֵ ְ ָנאְוֶתחֵמי, ּ ָחְרּבָ יעול ְלִציֹון. ּ ָלה ּבְ ּּתֵ ּ ,

ִמְלַקְדִמין ַקְרֵקר ִקיָרא ּכְ ן ּתְ ְּוַתּמָ י מֹוְתָבה, ּ ַההוא ֲאָתר, ַעל ֲאָתר ּבֵ ְּוַעל ְיָקָרא ִדיָלה ּבְ ּ ּ .
ן אֹוִמיַאת ן, ְוַתּמָ ּמָ יטֹול ִמּתַ פוק, ְּדָלא ּתִ ְּוָלא ּתִ ִריך הוא ִיְפרוק , ּ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ה, ְבָנָהאִל ִמְלַקְדִמין ְוַאְמַרת. ְּוָדא ֶחְפִצי ּבָ ר ּכְ ַבּשֵׂ ּּתְ ֶבת ִציֹון )ישעיה יב(, ּ י יֹוׁשֶ ּ ַצֲהִלי ָוֹרּנִ
ך ְוגֹו ִקְרּבֵ דֹול ּבְ י ּגָ ך. 'ְּכִ ִקְרּבֵ דֹול ּבְ ה. ְַמאי ּגָ ִריך הוא ְדִאיהו ָאֵתי ְלַגּבָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ָמא ָלה ֵמַעְפָר ַלם)ישעיה נב(ְּוֵייָמא ָלה , אְּלַאּקָ ִבי ְירוׁשָ ּ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ּ .

ַלם ִאיִהי ָמה ַוַדאי, ְּירוׁשָ ַלם ׁשְ ִּוְירוׁשָ ּ ּ.  
ּוְבָדא אוף ָהִכי ַגן ֵעֶדן, ּ ָמה ֵחדו ַעל ֵחדו ֲהִוי ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ָאה . ּ ך ַזּכָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָמֵת, ִּאיהו אַּמאן ְדִנׁשְ ת ַאְסִהיַדת ָקֵמי ַמְלּכָ ּבָ ׁשַ א ְדאֹוַרְייָתא, ּיה ּבְ ַּעל ִחדוׁשָ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּוָכל ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ְּ ּ ַגן , ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ַדֲהוֹו ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּּ

ַההוא ִמָלה, ֵעֶדן ְלהו ִמְתַעְטִרין ּבְ ּּכֻ ּּ ּ ּ.  

  א''ד ע'' קעדף
ַמְעָנא ּבוִציָנא ּּתו א) א''ד ע''דף קע(ּ ׁשְ ה ְיָקר ַעל ְיָקר, ַּקִדיׁשָ , ַוֲעָטָרה ַעל ֲעָטָרה, ְּדַכּמָ

ן ּמָ ר ָנׁש ּתַ ְּמַעְטָרן ַלֲאבוָה ְדַההוא ּבַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָנִשי , ְּ ִאְתּכְ
ין ְדא א וִמִלין ַחְדּתִ ַמע ִחדוׁשָ ְּלִמׁשְ ּ ּ ר ְפלֹוִני, ֹוַרְייָתאּּ ֵמיה ִדְפלֹוִני ּבַ ִּמּשְׁ ּ ָמה ִאיּנון , ּ ּּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

יה ִקין ַעל ֵריׁשֵ ְּדַנׁשְ ָמה ַצִדיַקָייא ְמַעְטִרין ֵליה. ּ ּּכַ ּ ין, ּּ ד ַנְחּתִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדָכל . ּכַ ַּזּכָ ּ
אֹוַרְייָתא ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ַאר י, ּ ָתא ִמּשְׁ ּבְ   )עד כאן(. ֹוִמיןּיֹוָמא ְדׁשַ

ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ָתִרימו ְוגֹו)ו''במדבר ט(רעיא מהימנא  ּ ֵראׁשִ ּ ִּפּקוָדא ָדא ְלַהְפִריׁש ַחָלה ', ּ ּ ּ ּ

ֵניה''ַּחָל. ַלּכֵֹהן ּבָ ּה ָהִכי חוׁשְ יִצים''מ, ּ יָצה, ּג ּבֵ ין. ַחד ֵמֲחֵמׁש, ְּוחֹוֶמׁש ּבֵ , ְוִאית חֹוֶמׁש ַחד ִמן ַחְמׁשִ
ְּדִאיהו ִמיָכֵא, ן''ְוָדא ִסיַמן ָמֵג. 'ּיהו ןְּדִא ִכיְנָתא, ַחָלה. ל''ּל נוִריֵא''ּל ַגְבִריֵא''ּ ִּדַבֲאָתר ְדִאֵלין . ּׁשְ ּ ּ

ַּמְלֲאִכין ַתָמן ֲּאָבָהן ַתָמן, ּ ּוְבַאְתָרא ַדֲאָבָהן ַתָמן. ּ ּ ּ ִכיְנָתא ַתָמן, ּ ּׁשְ ּ ה ַצֵליָנא, ּוָבה ַוְיַחל. ּ ּּבָ ּ  ֲּהָדא הוא, ּ
ה ֶאת ְפֵני ְיָי ֱאֹלָהיו)שמות לב(, ִדְכִתיב ד ַאָתה ַהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת )דברים ג(. ּ ַוְיַחל ֹמׁשֶ ּ ֲאֹדָני ֶידֹוִ ּ
ַָעְבְדך ּוָבה ָחָלה ְזכות ָאבֹות. ּ ּ ִעים. ּ ּוָבה ָתָמה ְזכות ָאבֹות ָלְרׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ִלים ַאְגַרְייהו ּבְ ַּדֲהוֹו ְמַקּבְ ּ .

ְּדַתָמן י, ִּסְטָרא ִדיִמיָנאְּדִמ ְּדִאיהו ָחְכָמה' ּ ד, ּ ָמא ַדְידֹוָ רוָתא ִדׁשְ ּׁשֵ ּ ָנָהא , ּ ְּדִאיהו ַאְחֵזי ְזכוָתא ַעל ּבְ ּ ּ
ְּדַתָמן רמ, ִמיִמיָנא ה''ּ ּח ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְטָרא ְדָאת ה. ּ ְתָרָאה' ִּמּסִ ָמאָלא ִדְגבוָרה, ּבַ ְּדִאיִהי ִלׂשְ ּ ְּדַתָמן ֹלא , ּ ּ
ה ְּדִאיּנון שס, ַּתֲעׂשֶ ִעים ְגמוִרים, ה''ּ ְּדַתָמן ִנדֹוִנין ְרׁשָ ּּ ָּתָמה לֹון ְזכות ָאבֹות, ּ ם ְיהֹוָ, ּ ְְוִאְתַהָפך לֹון ׁשֵ , ה''ּ

ע. י''הוה ה ִלי)אסתר ה(, ְואֹוִליְפָנא ֵמָהָמן ָהָרׁשָ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנו ׁשֹוְ

ָרֵאל ְוגֹוּ ַויֹאֶמר)ו''במדבר ט( ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ה ֵלאֹמר ַדּבֵ ְּוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית ' ּ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם ְוגֹו י ִחְזִקָיה ָפַתח. 'ַעל ּכַ ִּרּבִ ַע ַהּכֵֹהן )זכריה ג(, ּ ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ

דֹול ְוגֹו ָרֵאל. 'ַהּגָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָמה ַזּכָ ל ,ּּכַ יָקֵרהֹון ַעל ּכָ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ְּ

ֵני ָעְלָמא א, ּבְ ֵרי ְלהו , ְוָיַהב לֹון ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ְּוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ִּדְמַדּבְ ּ
אֹוַרְייָתא ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּבְ   .ּבְ
א ֲחֵזי א ּבְ, ּתָ ל ְנִביֵאי וְנִביֵאי ְדאֹוִקים קוְדׁשָ ּּכָ ּ ָרֵאלּ ִּריך הוא ְלִיׂשְ ֵלי , ְ ְלהו ִאְתּגְ ּּכֻ ּ

ִריך הוא ָעַלְייהו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ין, ְּ ין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ַדְרּגִ ּּבְ א , ּ א ְדַמְלּכָ ְּוָחמו ִזיו ְיָקָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ה, ֵּמֲאָתר ִעָלָאה ֹמׁשֶ יר ִמּכָֹלא, ֲאָבל ָלא ָקִריב ּכְ א ַיּתִ ְּדֲהָוה ָקִריב ְלַמְלּכָ ָאה , ּ ְּדָהא ַזּכָ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ ּחוָלֵקיה ַיּתִ ִתיב, ּ ְּדָעֵליה ּכְ ר ּבֹו וַמְרֶאה )במדבר יב(, ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּ
ַאר ְנִביֵאי. ְוֹלא ְבִחידֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲהוֹו ָחָמאן ֵמֲאָתר ְרִחיָקא, ּוׁשְ  )ירמיה לא(ּּכְ

י ִחְזִקָיה)ב''א ע''מות יש(. ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי ִתיב , ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּ ָאַמר ִרּבִ  )שמות ב(ּכְ
ת ֵלִוי ח ֶאת ּבַ ית ֵלִוי ַוִיּקַ ַּוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְַוֵיֶלך ִאיׁש. ְּ ָמה ְדַאּתְ : ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ית ֵלִוי.  ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה)שמות טו(ָאֵמר  ָּדא קוְד: ִמּבֵ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ֲּאָתר ְדָחְכָמה , ְ
ֲחָדא)א נהר''ס(ְּוַההוא זֹוַהר , ִּעָלָאה ָרן ּכַ ן ְלָעְלִמין,  ִמְתַחּבְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ית ֵלִוי. ּ : ִמּבֵ

ֵרי ִלְוָיָתן  ָעְלָמא)א כל חידו''ס(ְּדַאׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ  ִלְוָיָתן ֶזה )תהלים קד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ,  ּבִ
ֶחק ּבֹוָיַצ ת ֵלִוי. ְרּתָ ְלׂשַ ח ֶאת ּבַ ִריך הוא, ַּוִיּקַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ִדְנִהירו ְדִסיֲהָרא , ְּ ּ ּ

  .ָנִהיר
ן ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ה ַוַדאי. ַוּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּהִאּשָׁ ֵרא )בראשית ב(ּכְ  ְלֹזאת ִיּקָ

ה ת ֵלִוי. ִאּשָׁ ַקְדִמיָתא ּבַ ּ הוא ַוַדאיָהִכי, ּבְ ַקְדִמיָתא. ּ ת ֵלִוי ּבְ ה, ְוִכי ּבַ א ִאׁשָ ּתָ . ְוַהׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ָתא ַעד ָלא ִאְזַדְווַגת, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ִּאּתְ ת ְפלֹוִני, ּ ַתר , ִּאְתְקִריַאת ּבַ ּבָ
ְּדִאְזַדְווַגת ּ ה. ּ ה, ְוָהָכא, ִאְתְקֵרי ִאׁשָ ת ְוִאּשָׁ א הוא, ּבַ ַחד ַדְרּגָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  

ְצְפֵנהו גַו ּּתִ ָעְלָמא, ְיָרִחים' ּ ְרָיא ּבְ ָיא ׁשַ ַלת ַיְרִחין ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּאֵלין ּתְ ּוַמאי ִניְנהו. ּ ּ .
ּמו ַמע ָלן. ת''ב ְוֵטֵב''ז ְוָא''ּּתַ ה ְלָעְלָמא. ַמאי ָקא ַמׁשְ ְּדַעד ְדָלא ָנַחת ֹמׁשֶ ִכיַח ֲהָוה , ּ ׁשְ

ּהוא ְלֵעיָלא ְּוַעל ָדא ִאְזַדְווַגת, ּ ּ א ִמן יֹוָמא ְדִאְתְיִלידּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּ ּבֵ י . ּ אן ָאַמר ִרּבִ ִמּכָ
ְמעֹון ִכיִחין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ׁשִ ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ׁשְ ּ ּ ּ   .ַּעד ָלא ֶיחתון ְלָעְלָמא, ּּ

  ב''ד ע'' קעדף
ח לֹו ְוגֹו ּקַ ִפינֹו ַוּתִ י' ְּוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ח לֹו ּתֵ ּקַ ְּדָחַפת ֵליה . ַבת ּגֶֹמאַּמאי ַוּתִ ּ

ִסיָמָנָהא א, ּבְ ְּלֶמֱהִוי ָנִטיר ֵמִאיּנון נוֵני ַיּמָ א, ּ א ַרּבָ ַיּמָ אִטין ּבְ יב, ְּדׁשָ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר)קד ָחפו . ּ ׁשָ ְייהו ּבְ ְּוִהיא ָחַפת ֵליה ְלֶמֱהִוי ָנִטיר ִמּנַ ּ א דסטרא דיובלא ''ס(ּ

ְווִנין)יקירא ְתֵרי ּגַ יָרא ּבִ ָלא ַיּקִ א ּבְ ם, ּ ִדְבֵני ַיּמָ ִחיָוור ְואוּכָ ּּבְ ט , ּ ה ְלֵמיׁשַ ְּוָאַנח ֵליה ְלֹמׁשֶ
יַנְייהו יֵניהֹון) ב''ד ע''דף קע(, ּּבֵ מֹוַדע ּבֵ ּתְ יַנְייהו, ְלִאׁשְ ין הוא ְלַסְלָקא ּבֵ ִגין ְדַזּמִ ּּבְ ּ ִזְמָנא , ּּ
ָלא אֹוַרְיי, ַאֲחָרא   .ָתאְלַקּבְ

ת ַפְרֹעה ֶרד ּבַ ָיא, ָּדא ִהיא. ַּוּתֵ ָמאָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ׂשְ ְּדַאְתָיא ִמּסִ ַמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
יָמא. ְּוָלא ַעל ַהָים, ַּעל ַהְיאֹור ַדְייָקא. ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ִתיב , ְוִאי ּתֵ  )שמות יז(ָהא ּכְ

יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור ר ִהּכִ ָוַמְטך ֲאׁשֶ ּ ָים. ּ ה ֶאָלא ּבַ ה ָלא ִהּכָ ּוֹמׁשֶ ּ . ְּוַקְרֵייה ְקָרא ְיאֹור, ּ
ה ֶּאָלא ְיאֹור ֲהָוה ְדָמָחא ַאֲהֹרן ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ ְווֵייה ְקָרא ְדִאיהו ֲעַבד, ּ ְּוׁשַ ּ ּ.  

ְווָנא  ַהאי ּגַ ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיָי ֶאת ַהְיאֹור)שמות ז(ּכְ ֵלא ׁשִ הְוַאֲהֹר, ּ ְוִיּמָ , ן ִהּכָ
ִריך הוא)א דעל דא''ס(ֶּאָלא  א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ּ ַעד ְדָאָתא ִמּסִ ּ , ַּקְרֵייה ְקָרא ַהּכֹות ְיָי, ְּ

ה ָמא ְדֹמׁשֶ ׁשְ ְּלָבַתר ַקְרֵייה ּבִ ְרָיין ְדַאְתָיין , ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות. ּ ַאר ַמׁשִ ִּאיּנון ׁשְ ּ
ְטָרא ָדא ח )שמות ב(. ִּמּסִ ְפּתַ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד ַוּתִ ַּוּתִ ְרֵאהו. ּ ֵעי ֵליה, ַּוּתִ ֶרא ִמּבָ ַמאי , ַּוּתֵ

ְרֵאהו אֹוַרְייָתא. ַּוּתִ ְמעֹון ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ י ׁשִ ְּוָהא ָאַמר ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ְ , אֹו ָאת ַחד ּבְ
יה ָרִזין ַיִקיִרין ְוִעָלִאין ְּדָלא ִאית ּבֵ יָמ, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ א ְרׁשִ ּא ְדַמְלּכָ

יה ַכַחת ּבֵ ּתְ ּוַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ יָמא ְדָוא, ּ ְּוִאיּנון ְרׁשִ ְחמֹול ָעָליו ְוגֹו, א''ו ֵה''ּ ַעד . 'ִּמַיד ַוּתַ
אן ְלֵעיָלא א. ּּכָ אן וְלָהְלָאה ְלַתּתָ ר ַהאי ְקָרא, ִּמּכָ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק, ּבַ ַתּצַ יב ַוּתֵ . ִּדְכּתִ

ֹּותֹו ְדַהאי ִאיהוֲאח. ֲּאחֹותֹו ְדַמאן ָרֵאל ֲאחֹוִתי, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָקָרא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֵמָרחֹוק. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי)שיר השירים ה(   . ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי)ירמיה לא(, ּכְ

ַמע ִאין. ַמאי ַמׁשְ ַמע ְדִאיּנון ַזּכָ ַּמׁשְ ַּעד ְדָלא ַנְחּתו, ּ מֹוְדָען ִאיּנון ,  ְלָעְלָמאּ ּתְ ִּאׁשְ
י ּכָֹלא ְּלֵעיָלא ְלַגּבֵ ה, ּ ן ֹמׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְוּכָ ַמע ְדִנׁשְ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ ך ֵמֲאָתר , ּ ְִאְתְמׁשַ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּעָלָאה ְּוָרָזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנא. ּּכְ ַמע ְדָאב ְוֵאם ִאית ְלִנׁשְ, ּ ְּדַמׁשְ , ְמָתאּ
ָמה ְדִאית ָאב ְוֵאם ְלגוָפא ּּכְ ַאְרָעא, ּ ַמע ִדְבָכל ִסְטִרין. ּבְ ּוַמׁשְ ין ְלֵעיָלא, ּ ין , ּּבֵ ּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

א ַכח, ְלַתּתָ ּתְ א ּכָֹלא ַאְתָיא ְוִאׁשְ ִּמְדָכר ְונוְקּבָ ּ יב. ּ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא ִדְכּתִ ּ  )בראשית א(, ּ
ָרֵאל, ָהָאֶרץ. ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ֶנֶסת ִיׂשְ א ְדָאָדם ַקְדָמָאה , ֶּנֶפׁש ַחָיה. ָּדא ּכְ ַּנְפׁשָ

ַמר, ִּעָלָאה ָמה ְדִאּתְ ֵקיה. ּּכְ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ִפיר ָקא ַאְמַרת, ּ ָּאַמר וַדאי ׁשַ ְוָהָכא , ּ
ּהוא ּכָֹלא ּ.  

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ַאר, ּ ל ׁשְ ך.  ְנִביֵאי ָעְלָמאַעל ּכָ ִגין ּכַ ָלא , ְּבְ
ָלק ֵמָעְלָמא ד ִאְסּתַ יה ּכַ ַדל ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ ְּדַאֲעֵליה ְלַפְרּגֹוֵדיה, ְּ ּ ְוַעל . ּ

בוָאה ִעָלָאה ּנְ ה ּבִ ָּדא ָסִליק ֹמׁשֶ ּ יִרין, ּ ל ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּוְבַדְרִגין ַיּקִ ַאר ְנִב, ִמּכָ יֵאי ּוׁשְ
יִאין ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ דֹול)זכריה ג(. ָחָמאן ּבָ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ , ַמאי ָקא ָחָמא, ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
ין ְמלוְכָלִכין, ְּדֲהָוה ָקִאים ָקֵמי ַמְלָאָכא ְלבוׁשִ ׁש ּבִ ּוִמְתְלּבַ ּ ְוָאַמר , ַּעד ְדָכרֹוָזא ָנִפיק, ּ

ָגִדים ַהּצֹוִאים י ִיְצָחק.  ֵמָעָליוָּהִסירו ַהּבְ ְלָאך, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ָהָכא ְועֹוֵמד ִלְפֵני ַהּמַ , ְּכְ
ְלָאך ְּדֲהָוה ָדִאין ִדינֹוי. ְַמאי ִלְפֵני ַהּמַ ּ   ַּההוא, ּ

יה יב ּבֵ ִּדְכּתִ ָגָגה ִהיא)קהלת ה(, ּ י ׁשְ ְלָאך ּכִ ַמע . ְ ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ ַמאי ָקא ַמׁשְ
ר ָנ. ָלן ַהאי ָעְלָמאְּדָכל ּבַ ִעטוָפא ְדִמְצָוה, ּׁש ְדָלא ָזֵכי ּבְ ְּלִאְתַעְטָפא ּבְ ּ ּ א , ּ ׁשָ ּוְלִאְתַלּבְ

א ְדִמְצָוה ְלבוׁשָ ּּבִ ַההוא ָעְלָמא. ּ ד ָעֵייל ּבְ א ִטּנוָפא, ּּכַ ְלבוׁשָ ָּקִאים ּבִ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ּ ,
ִדיָנא ָעֵליה   .ְּוָקִאים ּבְ

  א''ה ע'' קעדף
א ֲחֵזי ָמ, ּתָ ַההוא ָעְלָמאּכַ ִנין ּבְ ין ִמְזַדּמְ ּה ְלבוׁשִ ּ ַהאי , ּ ר ָנׁש ְדָלא ָזֵכי ּבְ ְּוַההוא ּבַ ּ

ין ְדִמְצָוה ְלבוׁשִ ָּעְלָמא ּבִ ד ָעֵייל ְלַההוא ָעְלָמא, ּ א , ּּכַ ַחד ְלבוׁשָ ין ֵליה ּבְ ׁשִ ְּמָלּבְ ּ
ם י ָמאֵריהֹון ְדֵגיִהּנָ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ְּוַההוא ְלבוׁשָ, ּ יה, אּ ׁש ּבֵ ַּווי ְלַמאן ְדִאְתְלּבָ ְּדָהא . ּ

ה  ּמָ ְרִדיֵני ִנמוִסין) א''ה ע''דף קע(ּכַ ּּגַ יה, ּ יִהָנם, ְּזִמיִנין ְלַאֲחָדא ּבֵ ֹלֹמה . ְּוַעְייֵלי ֵליה ַלּגֵ ּוׁשְ
א ָצַווח ְוָאַמר  ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים)קהלת ט(ַמְלּכָ ָ ּבְ ּ.  
ָרָזא ְדִס אָנא ּבְ ְּפָרא ִדְצִניעוָתאּּתָ ע, ּ ע ַמְלִכין ָנְפִקין ְלַקְדמות ַאְרּבַ ְלָיין . ַּאְרּבַ הו ּתַ ּּבְ
ָלא ִאְתּכְ ֲעָנִבים ּבְ הו ז, ּכַ ְייהו. ָּסֲהִדין ַסֲהדוָתא, ְרִהיִטין' ְּצִריָרן ּבְ דוְכּתַ ְּוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

 ] בשנה294יום [סדר הלימוד ליום כח תמוז 
ָמה ְדַאְת רעיא מהימנא  ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְבִגיָנה ּכְ ָרא ּכָ ִּציִצית ִפּקוָדא ָדא ִאיהו ְלַאְדּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָרא  א ְלַאְדּכָ יֶתם ֹאָתם ָדא ִאיהו ִסיָמָנא ְדַמִלּכָ ל ִמְצֹות ְיָי ַוֲעׂשִ ָּאֵמר וְרִאיֶתם ֹאתֹו וְזַכְרֶתם ֶאת ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָדא   .ּוְלַמַעּבְ

יב  ֹתִ יָת ִציץ ָזָהב)שמות כח(ּכְ א, ּ ְוָעׂשִ ֲהָנא ַרּבָ יה ּכַ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְדִציץ ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ ְוָדא . ּּ
ִּאיהו ִציץ יה ַעְייִנין, ּ ָלא ּבֵ ְּלִאְסַתּכְ ְּדִאיהו ִסיַמן ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ּ א, ּ ֲהָנא ַרּבָ יה ּכַ ְּדִאְתַעָטר ּבֵ ּ.  

לוָתא ך ִאְסַתּכְ ּוְבִגין ּכַ ּּ ּ ִדיֵליה ְמַכְפָרא ַעל ַעזות ָפִניםְ ּּ ּ ְּדָלא ַקְייָמא ְלַקֵמיה, ּּ ּּ ֶּאָלא ָפִנים ְדְקׁשֹוט, ּ ּ ּ ,
ָּרָזא ְדָכל ִאיּנון ָפִנים ִעָלִאין ּ ּ ְּדִאיּנון ָפִנים ִדְקׁשֹוט, ּ ּ ָּפִנים ֶדֱאֶמת, ּּ ֱאֶמת ְדַיֲעֹקב. ּ ִּדְכִליָלן ּבֶ ּ.  

ִּציִצית ִאיהו נוְקָבא ּ ּ ְּדַעְלָמא ַתָתָאהָרָזא , ּ ּ ָרא. ּ לוָתא ְלַאְדּכְ ִּאְסַתּכְ ִּציץ ְדַכר. ּ ִּציִצית נוְקָבא, ּ ּ ְוָדא , ּ
  .ִּציץ ְלַכַהָנא. ְלָכל ַבר ַנׁש

ִכיְנָתא, ְוָתֵניָנן ׁשְ ָלא ּבִ ָּאסור ְלִאְסַתּכְ ּ ך ִאית ְתֵכָלא, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ִגין ִדְתֵכֶלת, ְ ְרְסָייא ְלֵבית , ּּבְ ִּאיהו ּכֻ
ְּוִתּקוָנא ִדיֵליה, ִודָּד ּ ְּוָדא ִאיהו ַדֲחָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ְלַדֲחָלא ֵמַההוא ֲאָתר. ּ ּ ְּוַעל ָדא וְרִאיֶתם אֹותֹו . ּ ּ

ל ִמְצֹות ְיָי ּוְזַכְרֶתם ֶאת ּכָ ּ ּ ה ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ּ ְרְסָייא ְדַדְייִנין ּבָ ְּוָדא ּכֻ ּ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ּ ּּכְ ְּדָכל ַגְווִנין ָט, ּ ִבין ּ
ר ְתֵכָלא, ְלֶחְלָמא ִדיָנא ִדְנָפׁשֹות, ּּבַ ְרְסָייא ְדָסִליק ּבְ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּ ּ.  

ָנף ְפִתיל ְתֵכֶלת ִתיב ְוָנְתנו ַעל ִציִצית ַהּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ָנף ָלא ּכְ ֶּאָלא ְוָנְתנו ַעל ִציִצית, ְּוָנְתנו ַעל ַהּכָ ּ ּ ּ .
ַאר חוִטין ְּדָדא ִאיהו ְדָחֵפי ַעל ׁשְ ּ ּ ּ וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרֶתם.ּ ּ ּ ה ְלך )דברים כה(, ּוְכִתיב, ּ ר ָעׂשָ ָ ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ

ֶּאָלא ִלְבָרא ְדָפִריץ ִגְדָרא. ַּמאי ַטְעָמא ָדא. ֲעָמֵלק ּ א, ּ ְלּבָ ֵכיה ּכַ ּוְנׁשָ ֵעי ְלאֹוָכָחא . ּ ל ִזְמָנא ַדֲאבֹוי ּבָ ּּכָ
ד ָנ, ִּלְבֵריה ְלָבאֲּהָוה ָאַמר ֲהִוי ָדִכיר ּכַ יך ָלך ּכַ ְׁשִ ּאוף ָהָכא וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרֶתם. ְ ּ ּ ּ ְּדָדא ִאיהו ֲאָתר , ּ ּ

ָמִתין ְלֵמיָדן ְּדַסְלִקין ִנׁשְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ׁשוך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי)במדבר כא(, ּּכְ ל ַהּנָ ְ ְוָהָיה ּכָ ד ָסִליק ְלֵעינֹוי. ֲאַמאי, ּ ְוָחֵמי , ֶּאָלא ּכַ
ִּדיוְקָנא  יך ֵליהּּ ְּדַההוא ְדָנׁשִ ּ ּ ְּוַצֵלי ֳקָדם ְיָי, ֲּהָוה ָדִחיל, ְּ א ְדַחָייַבָיא, ּ ַּוֲהָוה ָיַדע ְדִאיהו עֹוְנׁשָ ּ ּ ּ ל ְזַמן . ּ ּכָ

ִּדְבָרא ָחֵמי ְרצוָעה ַדֲאבֹוי ּ ְתִזיב ִמְרצוָעה. ָּדִחיל ֵמֲאבֹוי, ּּ ִּאׁשְ ּ ְתִזיב ִמּכָֹלא, ּ ִּאׁשְ ַּמאן ָגִרים ֵליה . ּ ּ
ֵעינֹוי ַההוא ְרצוָעה. ְּתָזָבאְלִאׁשְ ַּההוא ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ַתְזָבא, ּּ ַּההוא ְרצוָעה ָגִרים ֵליה ְלִאׁשְ ּּ ּ ְּוַעל ָדא ְוָרָאה . ּ

ַּחֵמי ְרצוָעה ְדַאְלֵקי ֵליה, ֹאתֹו ָוַחי ּ ּ ְתָזָבא, ּ ְּוִאיהו ָעִביד ֵליה ְלִאׁשְ ּ ּאוף ָהָכא וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרֶתם. ּ ּ ּ ּ ּ ,
יֶתם ַוַדאיַוֲע ָּהא ְרצוָעה, ְוִאי ָלאו. ּׂשִ ְּלֶמֱהִוי ָתִבין ְלפוְלָחָנא ִדיִלי ָתִדיר, ְּדַהאי ִיְגרֹום ְלכֹון, ּ ּּ ּוְכֵדין , ּ

יֶתם   .ַוֲעׂשִ

ְּוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ין ֹאְרִחין ַאֲחָרִנין, ּ יׁשִ כֹון ּבִ ֹּלא ָתתורו, ַּוַדאי, ִיְמַנע ִמּנְ ְּבדו ְוָלא ַתֲע, ּ
ין יׁשִ ון ְתֵכָלא. ּבִ ְּוַעל ָדא ַסְלָקא גֹוָ ּ ּ ָּדא ְתֵכֶלת. ּ בֹוד, ּ א ַהּכָ ּסֵ בֹוד, ַּדְמָיא ְלּכִ א ַהּכָ ּסֵ ָעִביד ְלַבר ָנׁש , ַמה ּכִ

ר ְּלֵמַהך ְלָאְרָחא ְדֵמיׁשָ ָאה ֵליה, ְ ּאוף ַהאי ְתֵכֶלת. ְּלַדּכְ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ ַּוַדאי , ְָעִביד ְלּבַ
ְּדֹכָלא ִאית ְלַדֲחָלא ֵמַהאי ֲאָתר ר, ּ ֵמיׁשָ   .ְְלֵמיַהך ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

ִתיב  ַמְענו ְצִבי ַלַצִדיק ָואֹוַמר ָרִזי ִלי ְוגֹו)ישעיה כד(ּכְ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ּ ִמּכְ ּ ַנף ָהָאֶרץ. 'ּ ָּדא , ִמּכְ
ָנף ְדִציִצית ּּכָ ּ ָנף ָהָאֶרץ, ּ ְּדִאיהו ּכָ ַמְע. ּ ַאר חוִטין, ּנוְזִמירֹות ׁשָ ִּאֵלין ׁשְ ְּדָנְפִקין ְוַתְלָיין ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ּ ּגֹו , ּ

ִביִלין ִעָלִאין ִּאיּנון ׁשְ ְּדָנְפִקין ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ְּצִבי ַלַצִדיק. ּ ּ ָּדא ַצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים, ּ ְּדִאיּנון חוִטין , ּּ ּ ּ
ִפירו ִדיֵליה ִּאיּנון ׁשְ ּ ּ יה, ּּ ְּדָהא ִמּנֵ ְתֵרין ִסְטִרין,  ָנְפִקיןּ ִליָלא ּבִ ְלָנא. ְּוָכל חוָטא ּכְ ֲאֵמיָנא ָרִזי , ְּוַכד ִאְסַתּכַ

ְּדָהא ִמגֹו ָרָזא ִעָלָאה ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא ָנְפִקין, ִלי ָרִזי ִלי ּ ּּ ְתֵכֶלת. ּ ְלָנא ּבִ ַּוֲחֵמיָנא ְרצוָעה , ְּוַכד ִאְסַתּכַ ּ
ֲּאָתר ְדִחילו ְלִמְד, ְלַאְלָקָאה ָלא ַעל ַמה , ֲאֵמיָנא אֹוי ִלי, ַחלּ ְגָחא וְלִאְסַתּכְ א ָלא ַיְדֵעי ְלַאׁשְ ִּדְבֵני ָנׁשָ ּּ ּ

ְקָרא ין ְלׁשַ ָגדו, ִמְתָעְנׁשִ ַהאי ּבֹוְגִדים ּבָ ָלא ִציִצית, ּּבְ ַמע ּבְ ְּדָהא קֹוִרין ְקִריַאת ׁשְ ּ ְּוָסֲהִדין ַסֲהדוָתא , ּ
ְקָרא ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבֹוְג, ְּדׁשִ ָגדוּ ִּדים ְדּבָ ֵרי ְדַגְרַמְייהו, ּ ּקְ ְּמׁשַ ָגדו. ּ ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ּבָ ָלא , ּ א ִדְלהֹון ּבְ ְּלבוׁשָ ּ
ִּציִצית ֶגד ּבֹוְגִדים, ּ א ְדִאיּנון ּבֹוְגִדים ְדָבְגדו. ִאְקֵרי ּבֶ ְּלבוׁשָ ּ ּ ּ ָכל , ּ ְקָרא ּבְ ְקֵרי ְוָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ְדׁשִ ִּדְמׁשַ ּ ּ
יהֹון, ֹוןַווי ל. יֹוָמא ְרְסָייא ְדִתְכָלא ְלֵמיָדן, ַווי ְלַנְפׁשֵ ַההוא ּכֻ ְּדַסְלֵקי ּבְ ּ ִתיב. ּ ּ דֹוֵבר )תהלים קא(, ְּוָעַלְייהו ּכְ

ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ׁשְ י ּכָ ְתמֹוַדע ְלַגּבֵ ֶגד ִדְלהֹון ִאׁשְ ַּההוא ּבֶ ּ ְּדֵלית , ַווי לֹון. ּּ
ָעְלָמא ְדָאֵתילֹו ּן חוָלָקא ּבְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְתמֹוְדָען ְלֵעיָלא, ּּ יהֹון ְוִתּקוֵניהֹון ִאׁשְ ְּדַמְלּבוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְּלאֹוָטָבא לֹון ּבְ   )'א והיה לאות וכו''ג ע''שמות מ( )כ''ע(. ּ

ִּפּקוָדא ָדא ִמְצַות ִציִצית ּ ֵכֶלת ְוָלָבן, ּ ִליל ּתְ נוָרא, ּכָ ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ א ִחָווָרא . ּ ֶּאּשָׁ
ֵצי, ָלא ָאִכיל ֵכָלא ָאִכיל ְוׁשָ ֵכֶלת , ִּחָוור ִמיִמיָנא,  ַוּתֹאַכל ָהעֹוָלה)דברי הימים ב ז(. ּתְ ּתְ
ָמאָלא ְרַוְייהו. ִמּשְׂ ין ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיחוד ּבֵ ּ ּ ְּבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ּו. ָירֹוק, ּ ּ ּ
ֲחִרית, ַמְתִניִתין ׁשַ ַמע ּבְ ֵכֶלת ְלָלָבן, ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ּוְבִגין ָדא . ִּמּשֶׁ ּ

ִיחוָדא ת ִציִצית ְלִמְקֵרי ָלה ּבְ ינו ָפָרׁשַ ּקִ ּּתַ ּ ּּ.  

  )סימן ד(השלמה מההשמטות 
ת ָפָרׁשַ י ְנהֹוָראי ּבְ ְנֵפי )במדבר טו(,  ִציִצית ְוָדַרׁשָּפַתח ַרּבִ ּ ְוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית ַעל ּכַ

ת ְלֹדֹרָתם ָחֵסר. ִבְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם ּבָ ָנא ְדָהָכא וְבׁשַ  ַלֲעׂשֹות )שמות לא(, ִּדְכִתיב, ַּמאי ׁשְ
ת ְלֹדֹרָתם ּבָ   .ָחֵסר, ֶאת ַהּשַׁ

ְקִריַאת ׁשְ. ְּדָתִניָנן ת ִציִצית ּבִ ְקנו ָפָרׁשַ ּּתִ ל ָאָדם. ַמעּ ת , ּוְבִדיָרתֹו ׁשֶ ִּנְמָצא ָפָרׁשַ
ַמע ת ִציִצית, ְקִריַאת ׁשְ ּחוץ ִמָפָרׁשַ ם, ּ ָחֵסר ִמּשָׁ ַלם. ׁשֶ ה ִנׁשְ ּמֶ ָאָדם . ּבַ ׁשֶ ֶּאָלא ּכְ

יִצית ּצִ ֵביתֹו ּבַ ַלם, ְויֹוֵצא בֹו ְלִפְתחֹו, ִּמְתַעֵטף ּבְ   .ֲהֵרי ִנׁשְ
ֵמַח רוך הוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ם ְוַהְיינו ְלֹדֹרָתם,  ּבֹוְּ ְות ָזז ִמּשָׁ ּוַמְלַאך ַהּמָ ֵלם, ְּ ִיְהֶיה ׁשָ . ּׁשֶ

ִמְצָוה זֹו יתֹו ּבְ ל ֶנֶזק, ְּוֵיֵצא ִמֶפַתח ּבֵ ם וִניצֹול ָהָאָדם ִמּכָ ִחית ָזז ִמּשָׁ ׁשְ ְוַמְלָאך ַהּמַ ּ .
אי ִדְכִתיב ְמזוֹזת. ְמָנָלן ַמע, ִּמּמַ ן לֹו ְרׁשות . ת'' ָמְוז''ָז, ֵּמאֹוִתיֹוָתיו ַמׁשְ ֹלא ִניּתַ ּׁשֶ ּ
ל   .ְּוָזז ִמִפְתחֹו, ְלַחּבֵ

ת ִדְכִתיב ְלֹדֹרָתם ּבָ ׁשַ יַדׁש ַהיֹום. ַמאי ַטְעָמא, ּּבְ ּקִ יָון ׁשֶ ּכֵ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ל , ּ ִּדיָרָתם ׁשֶ
ֵנר ָדלוק ָרֵאל ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִּיׂשְ ְלָחן ָערוך, ּ ְְוׁשֻ ַעת ְו, ּ ּוִמָטה ְממוּצַ ּ ֶנת ּ ִּדיָרָתן ְמתוּקֶ

ָלה ל ּבֹו ַהּכַ ִדיַרת ָחָתן ְלַקּבֵ ּוַמאי ִניהו. ּּכְ ָלה. ּ ת ִהיא ּכַ ּבָ ּוְלעֹוָלם ֵאין ַמְכִניִסין . ּׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ֶנת ִלְכבֹוָדה ִדיָרה ְמתוּקֶ ּאֹוָתה ֶאָלא ּבְ ּ ִפי ָהָראוי ָלה, ּּ ּּכְ ִתיב. ּ ַלֲעׂשֹות ֶאת , ְּוַעל ָדא ּכְ
ת ּבָ תֹוָכה, ְלֹדֹרָתם, ּוְכִתיב. ַהּשַׁ ה ְלִדיָרָתה ְוִלְהיֹות ּבְ ָלה ְקדֹוׁשָ ה ּכַ ְּלַהְכִניס ּבָ ּ ּּ.  

יַדׁש ַהיֹום ּקִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ָאה, ּ ֶנת, ְּוַכָלה זֹו ּבָ ּוֵאיָנה מֹוְצָאה ִדיָרה ְמתוּקֶ ְּוׁשוְלָחן , ּ
ְָערוך ּוֵנר ָדלוק, ּ ָלה זֹו אֹוֶמֶרת. ּ ָר, ּּכַ ֵּאין ִדיָרה זֹו ִמִיׂשְ ָרֵאל . ֵאלּ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ּּבֵ
ִתיב ָרֵאל, ּכְ ה, ֵּאין ֶזה ִמִיׂשְ ֵּאין ִדיָרתֹו ִלְקדוּשָׁ ִית. ּ ּבַ ה ּבַ ר ְקדוּשָׁ ן ָצִריך ֶהיּכֵ ַּעל ּכֵ ְוַעל . ְ

ִתיב ְלֹדֹרָתם ת וְבִציִצית, ָּדא ּכְ ּבָ ׁשַ   .ּּבְ
י ְנהֹוָראי ִעיטוָפא ְדִמְצָוהַּעל ַמאן ְדָנַפק, ַּאְסַהְדָנא, ָאַמר ִרּבִ יֵתיה ּבְ ַרע ּבֵ ּ ִמּתְ ּ ּ ,

ֹראׁשֹו ּוְתִפיִלין ּבְ ְרִעין, ּ ֵרין ּתַ ין ּתְ ָעה ְדָנֵפיק ּבֵ ׁשָ ִכיָנה ֲעֵליה, ּּבְ ָנא ׁשְ ִּאְזַדּמְ ּוְתֵרין . ּ
ַּמְלָאִכין ְדָקְייִמין ֲעֵליה ָמאָלא, ַּחד ִמָיִמיָנא, ּ ְּוכוְלהֹון ְמַלִוין ֵליה , ְוַחד ִמּשְׂ ּ י ּּ ַעד ּבֵ

א ּתָ ִניׁשְ ּוְמָבְרִכין ֵליה, ּכְ י ִפְתֵחי ְדַבר ָנׁש ָאֵזיל . ּ ְּוַחד ְמַקְטְרָגא ְדִאיהו ָקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ
ְתַרְייהו ְרֵחיה ָאֵתיב ַוֲאַמר ָאֵמן, ִּמּבַ   )עד כאן מההשמטות(. ְּוַעל ּכָ

  )סימן ה(השלמה מההשמטות 

ַּמאי ַטְעָמא ָאנו ֵמִטיִלין ְתֵכספר הבהיר  ִציִציתּ ַתִים, ֶּלת ּבַ ים וׁשְ ֹלׁשִ ּוַמאי ַטְעָמא ׁשְ ּ ל . ּ ָמׁשָ

ם ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהן ַתִים ְנִתיבֹות ְוׂשָ ים וׁשְ ֹלׁשִ ָהָיה לֹו ַגן ָנֵאה ְולֹו ׁשְ ְּלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ּּ ּ ְוהֹוִדיעֹו , ְּ
לֹום ָלךְׁשֹוְמֵרם ְוֵלך ּבָ, ָאַמר לֹו. ְּלַבדֹו אֹוָתן ַהְנִתיבֹות ַתְדִריֵכם ׁשָ ָכל יֹום ְוָכל ְזָמן ׁשֶ   .ְֶהם ּבְ

ה ַהׁשֹוֵמר ֵאֶלה ַהְנִתיבֹות, ָאַמר, ָמה ָעׂשָ ִּאם ֲאִני ֶאְהֶיה ְלַבִדי ּבְ ר ְלׁשֹוֵמר ֶאָחד ְלַקֵיים , ּ ִּאי ֶאְפׁשָ
ֵּאלו ַהְנִתיבֹות י ֹיאְמרו ַהעֹוָלם. ּ יַלי הוא ֶמֶלך ֶזה ְוׁשֹוֵמ, ְּועֹוד ּכִ ְּכִ ם ׁשֹוֵמר ֶזה. ר ֶזהּ ׁשֹוְמִרים , ְְלָכך ׂשָ

ַתִים ְנִתיבֹות ים וׁשְ ֹלׁשִ ֵהן ׁשְ ֲּאֵחִרים ַעל ַהְנִתיבֹות ֵאֶלה ׁשֶ ּ.  

ָמא ֹיאְמרו ַהׁשֹוְמִרים ּוַמאי ַטְעָמא ֶדְתֶכֶלת ָאַמר ַהׁשֹוֵמר ׁשֶ ּ ִלי הוא, ּּ ַּהַגן ׁשֶ ְּראו , ָנַתן ָלֶהם ִסיָמן. ּ
ְַהִסיָמן ַלֶמֶלך ׁשֶ לֹוּ ּהוא ׁשֶ ַהָגן ַהֶזה ְוֵאֶלה ַהְנִתיבֹות הוא ִתְקָנם, ּ ּׁשֶ ּ ּ ה חֹוָתמֹו, ּ ִלי ְוִהּנֵ   .וֵאיָנם ׁשֶ

ָהיו ָלֶהם ֲעָבִדים תֹו ׁשֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך וּבִ ָּמׁשָ ּ ּ ְקׁשו ֵליֵלך ֵמָרחֹוק, ְּ ְּבִ ַּפֲחדו ִמן ֵאיַמת , ּ ּ
ְַהֶמֶלך ְָנַתן ָלֶהם ַהֶמֶלך ִס. ּ ת וָנְתָנה ָלֶהם ִסיָמן. יָמנֹוּ ַּפֲחדו ִמן ַהּבַ ֵני ִסיָמִנין ֵאלו , ָּאְמרו. ּּ ׁשְ ֵּמֲעָתה ּבִ ּ ּ

ל ָרע)א''תהלים קכ( ָמְרך ִמּכָ ך, ָ ְיָי ִיׁשְ ֹמר ֵאת ַנְפׁשֶ ַמִים , ּ וַמאי ִניִהי)עוד שם(. ִָיׁשְ ה ׁשָ ֶּאֶרץ ְדֵנְחָצָבה ִמֶמּנָ ּ ּ
דֹו ל ַהּקָ ְסאֹו ׁשֶ רוך הואְוִהיא ּכִ ּׁש ּבָ ַטִלית ִציִצית. ְוִהיא ַים ַהָחְכָמה, ְוִהיא ֶאֶבן ְיָקָרה. ְּ ּוְכֵנְגָדה ְתֵכֶלת ּבְ ּ ּ.  

  ב''ה ע'' קעדף
י ֵמִאיר ָתָנה , ְּדָאַמר ַרּבִ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין)דאמר(ָמה ִנׁשְ ְתֵכֶלת דֹוֶמה ַלָים, ּ ְתֵכֶלת ִמּכָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ְּוַהָים . ּ

בֹודּדֹוֶמה ָל ֵסא ַהּכָ ֱאַמר . ָּרִקיַע ְוַהָרִקיַע דֹוֶמה ְלּכִ ּנֶ ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו )ד''שמות כ(ׁשֶ ּ וִיְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ
א ּסֵ ַמְרֶאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ַמִים ָלֹטַהר וְכִתיב ּכְ ִפיר וְכֶעֶצם ַהׁשָ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ּּכְ ּ ּּ ּ עד כאן (: )כ''ע(. ּ

  )תמההשמטו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

י ְיהוָדה) ב''ה ע''דף קע( הו , ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלַאְסֲהָדא ּבְ א ּבְ ה ַסֲהֵדי ָעִביד קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ְּ

א ְבֵני ָנׁשָ ֵעיָטא וְבַסֲהדוָתא ַקְייִמין ָלֳקְבֵליה, ּבִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ יט ַרְגלֹוי . ּ ַצְפָרא אֹוׁשִ ָקם ּבְ
מֹור )שמואל א ב(, ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין, ּיהָּסֲהַדָייא ַקְייִמין ָלֳקְבֵל, ְְלֵמַהך  ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ

ֵלך)קהלת ד(. 'ְוגֹו ר ּתֵ ֲאׁשֶ מֹור ַרְגְלך ּכַ ְ ׁשְ ל ַרְגֶלך)משלי ד(. ָ ָ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ ח ֵעינֹוי . ּ ַאְפּתַ
ָעְלָמא ָלא ּבְ ּכְ , ָּקם ְלַמְלָלא. ּיטוָ ֵעיֶניך ְלֹנַכח ַיּבִ)משלי ד(, ָּסֲהַדָייא ָאְמֵרי, ְלִאְסּתַ

ִמֵלי ָעְלָמא. 'ָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו)תהלים לד(ָּסֲהַדָייא ָאְמֵרי  יט ְידֹוי ּבְ ָּסֲהַדָייא , ּאֹוׁשִ
ה טֹוב)תהלים לד(ָאְמֵרי    .ּ סור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

ִתיב , ְוִאי ָלא. ָּיאות, ִּאי ַצִיית ְלהו ָטן עֹוֵמד ַעל ְי)זכריה ג(ּכְ ְטנֹו ְוַהּשָׂ . ִמינֹו ְלׂשִ
חֹובֹוי ְלֵעיָלא ְלהו ָסֲהִדין ָעֵליה ּבְ ּּכֻ ּּ א . ּ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְדָלא ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ּבַ ִּאי ּבָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ יה, ְ יגֹוִרין ַקּמֵ ְלהו ָסֲהִדין ַסּנֵ ּּכֻ ּ ֲעָתא , ְּוַקְייִמין ְלַאְסֲהָדא ָעֵליה ָטָבאן, ּ ׁשַ ּבְ
ְְדִאְצְטִריך   .ּ ֵליהּ

ַצְפָרא ְרָכאן, ָקם ּבְ ָמה ּבִ ין ֵעינֹוי. ְְמָבֵרך ּכַ יה ּבֵ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ֵעי ְלַזְקָפא . ֲּאָנח ּתְ ּבָ
יה א ִעָלָאה, ֵּריׁשֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָּחֵמי ׁשְ יה, ּ ים ַעל ֵריׁשֵ ְלָיין ֵמַהאי . ָּאִחיד ְוָרׁשִ ּוְרצוִעין ּתַ ּ

יה יָסא ָעל ִלּבֵ יָסא וֵמַהאי ּגִ ּּגִ יָקָרא ְדָמאֵריה. ּ ל ּבִ ּכַ ָּהא ֶאְסּתָ יט ְידֹוי. ּ ָחֵמי ְיָדא , אֹוׁשִ
א, ַאֲחָרא ָמא ַקִדיׁשָ וָרא ִדׁשְ ִקּשׁ ָרא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ יָקֵריה ְדָמאֵריה. ּ ל ּבִ ּכַ ַּאְהָדר ְיֵדיה ְוִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ .

ִעטוָפא ְדִמְצָוה ִּאְתֲעָטף ּבְ ּ ּ ע ִזיְוָיין ִדְכסוֵתיה, ּ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ע ַמְלִכין ָנְפִקין ְלַקְדמות , ּ ַּאְרּבַ
ע א. ַאְרּבַ ע ַסֲהֵדי ְקׁשֹוט ְדַמְלּכָ ע ִזיְוָיין, ַּאְרּבַ ְלָייא ֵמַאְרּבַ ֲעָנִבים , ּתַ הו ּכַ ְּוַתְלָיין ּבְ

ָלא ִאְתּכְ   .ּבְ
ָלא ְּדִאיהו ַחד, ָמה ַאְתּכְ ָמה ֲעָנִבים, ּ יה ּכַ ְלָיין ּבֵ ך . ָטרֵּמַהאי ְסָטר וֵמַהאי ְס, ְּוּתַ ְּכַ

ָמה ֲעָנִבים, ִמְצָוה ֲחָדא, ַהאי יה ּכַ ְלָיין ּבֵ הו, ְּוּתַ ְּוָזִגין וְזמֹוִרין ְצִריִרין ּבְ ְבָעה , ּ ׁשִ
א ְבָעה ְצִריִרין ִדְתֶכְלּתָ ְּרִהיִטין ִאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ָכל ַחד ְוָחד, ּ יה ּבְ ְּדָבֵעי ְלַכְרָכא ּבֵ אֹו , ּ

ֵליַסר ָאה ַעד ּתְ ֵליַסר, ּאן ְדיֹוִסיףַמ, ְלַאְסּגָ ָלא , ַּמאן ְדִיְמַעט. ָּלא יֹוִסיף ָעַלְייהו ַעל ּתְ
ְבָעה   .ִיְמַעט ִמּשִׁ

ֵכֶלת, ְוָתאָנא א, ַהאי ּתְ ּהוא ָרָזא ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּוָדא חוָטא ְדַאְבָרָהם. ּ יה , ּ ְּדָזָכה ּבֵ ּ
ְתרֹוי ֵכֶלת. ִלְבנֹוי ּבַ ְכִלית ְדֹכָלא. ַמאי ּתְ ּּתַ י ְיהוָדה אֹוֵמר )ודאי(. ּ בֹוד , ִּרּבִ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ

  .ִאְקֵרי
י ִיְצָחק ָאַמר ִביָעָתא ְדֹכָלא ַוַדאי, ִרּבִ א ׁשְ ִכיְנּתָ ִריָכן ְדִאיִהי ׁשְ ְבָעה ּכְ ּׁשִ ּ ְּדָהא ִהיא . ּּ

א ַאֲחָרִנין יּתָ ְרָכא ִמׁשִ ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק, ִמְתּבָ ר. ּ ַלת ֲעׂשַ ר ִאיּנ, ְוִאי ּתְ ַלת ֲעׂשַ ָמה , ּוןּתְ ּכְ
ר ְמִכיָלן ְתַלת ֲעׂשַ ְּדאוְקמוָה ּבִ ּ ְּוַהאי ִהיא ִפְתָחא ְדֻכְלהו. ּ ּּ ּ.  

ְגָווָנָהא, ְּוִהיא חוָטא ַחד יָמא ּבִ ּוְגָווָנא ִדיָלה ָנִפיק, ּוְרׁשִ ּ ַים , ּ ֵּמַחד נוָנא ְדָאִזיל ּבְ ּ
ֶרת ּנֶ ָמה ִאְתְקֵרי. ּכִ ֶרת ַעל ׁשְ ּנֹור , ְּוַעל ָדא. ְּוִכּנֶ לוי ְלֵעיָלא ֵמַעְרָסא ְדָדִודּכִ ֲּהָוה ּתָ ּּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ן ֵמֵאָליו)דדוד(ְּדָהא  ּנֹור ְדָדִוד ְמַנּגֵ ּ ַוַדאי ִאיהו ּכִ ּ א ִעָלָאה, ּ א ַקִדיׁשָ ְּלַמְלּכָ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָוונֹוי ָעֵייל ַעד ְרִקיָעא ּוֵמְרִקיָעא ַעד ּכוְרְסָייא, ּגְ ּ.  

ִתיב ִמְצָוה ָמה ְדַא, ְוָהָכא ּכְ ֶלך ִהיא)מלכים ב יח(ּתְ ָאֵמר ּכְ ּ ַמדוַע )אסתר ג(. ְ ִמְצַות ַהּמֶ
ֶלך ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ֶלך)נחמיה יא(. ְַאּתָ י ִמְצַות ַהּמֶ א , ְוָתאָנא. ְ ּכִ ְרׁשָ ְיסֹוָדא ְוׁשָ

ֲחָדא א ִמְתַעְטִרין ּכַ ַמְלּכָ ְתִרי. ּּבְ ַאר ּכִ ְתָרא וִפְתָחא ְלָכל ׁשְ ְּוַהאי הוא ּכִ יב. ןּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ֲעֵרי ֶצֶדק)קיח ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ּ ִתיב.  ֶזה ַהּשַׁ ּוְרִאיֶתם , ְּוַעל ָדא ּכְ
ל ִמְצֹות ְיָי ם ֶאת ּכָ ּאֹותֹו וְזַכְרּתֶ ְתִרין, ּ ַאר ּכִ ל ׁשְ ַהאי ּכָ ְּוַעל ָדא ִאיּנון . ְלַאְכְלָלא ּבְ ּ

ִגין ְדִאיִהי ִמְצַות, ַּסֲהֵדי ַסֲהדוָתא ְייהו ּבְ דוְכּתַ ְּוָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ.  
י ִמְצָוה, ְוָתֵניָנן ִמיׁשֵ ׁשְ יָמא. ִנְזָרִקין, ּתַ ָּהא לוָלב ַוֲעָרָבה ְוכו, ְוִאי ּתֵ י ', ּ ִמיׁשֵ ׁשְ ּתַ

ה ִאיּנון ְּקדוּשָׁ ה. ֲאַמאי ִנְזָרִקין, ּ י ְקדוּשָׁ ִמיׁשֵ ׁשְ ֶּאָלא ּתַ ִגין ִדְרׁשִ, ּ ִתיָבה ּּבְ ּכְ יִמין ּבַ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ִּאיּנון חוִטין, ָאַמר ִרּבִ אן, ּ אן וִמּכָ ְלָיין ִמּכָ ְּלַאֲחָזָאה ֵהיך ּתַ ִסְטֵרי ' ְלד, ְ
ְלָטא ַעל ּכָֹלא. ֵמַהאי ֲאָתר, ָעְלָמא ָרָזא ְדֵלב. ְּוִאיִהי ׁשַ א ְדָכל ַהאי , ּּבְ ְּדִאיִהי ִלּבָ ּ
ּא ְדִעָלֵאיְוִלּבָ, ָעְלָמא ֵלב ִעָלָאה, ּ ְּוַתְלָיא ּבַ ֵלב. ּ ְּוֹכָלא הוא ּבַ ְּדָנַפק ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּּ ּ .

י ִיְצָחק עוָרא ְדַהאי, ָאַמר ִרּבִ ּׁשִ י , ּ ְדַהאי)א ואורכא''ס(, ּ ִליָפן ְדִרּבִ ַאְתָוון ּגְ ַמר ּבְ ִּאּתְ
  .ֶאְלָעָזר

  א''ו ע'' קעדף
י ְיהוָדה ִריך הואָאַמר ק, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ּוְדׁשָ י, ְּ ַתר ָדַחְלּתִ ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמַהך ּבָ ְְיַהך , ְּ

א ָדא ַתר ִלּבָ ּוָבַתר ַעְייִנין ְדַקְייִמין ָעָלה, ּּבָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמאן ִאיּנון ַעְייִנין. ּ , ּכְ
ם ֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַב)תהלים לא( ּ ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצִדיִקים ֲאָבל ַאּתֶ ּ . ְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםּ

ם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם) א''ו ע''דף קע(ַמאי ַטְעָמא  ִגין ְדַאּתֶ   .ּּבְ
י ִחָייא ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם , ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָאַמר ִרּבִ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ

ְצָרִים, ֶּאָלא. ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִגין ְדַכד ַנְפקו ִמּמִ ּּבְ ָקִטיל , ּוְבַהאי. ַּהאי חוָלָקא ָעאלּבְ, ּ
ִריך הוא ָקטוָלא ְדִמְצַרִים א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַאְתֵריה ִאְתְדַכר. ְּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּוְבַאְתֵריה ִאְזְדַהר , ּ ּ ּ

ָדא ַאְתֵריה. ְּלהו ּבְ ִגין ְדַהאי ִמְצָוה. ַּמאי ּבְ ִּהיא ֲאָתר ִדיָלה, ּּבְ ּ.  
י ֵייָסא אֵני ִרּבִ ִתיב , ּתָ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(ּכְ ּ ּכִ יֵמי. ָ , ּכִ

ֵעי ֵליה יֹום ִמּבָ ּּכַ בו, ּ ַחד ִזְמָנא ַנְפקו ְוָלא ִאְתַעּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין. ּ ֶּאָלא ּכְ ּּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ְרָכא ּבְ ְּדִאְתּבָ א . ּ ין קוְדׁשָ ך ַזּמִ ּּכַ ָרֵאל ִמן ְ ִריך הוא ְלַאָפָקא ְלהו ְלִיׂשְ ּּבְ ּּ ְ

לוָתא ִתיב , ּּגָ יֹום ַההוא הֹודו ַלְיָי ִקְראו ְוגֹו)ישעיה יב(ּוְכֵדין ּכְ ם ּבַ ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ י ', ּ רו ְיָי ּכִ ַּזּמְ
ָכל ָהָאֶרץ ה מוַדַעת ֹזאת ּבְ אות ָעׂשָ ּּגֵ ּתְ. ַּמאי מוַדַעת ֹזאת. ּ א ִאׁשְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ מֹוְדָעא ּּבְ

ִעטוָפא ְדִמְצָוה ֹּזאת ּבְ ּ מֹוְדָעא ֹזאת. ּ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ה ִנמוִסין ִדיָלה, ּּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ְּדַיֲעֵביד , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

ָעְלָמא ין ּבְ ִריך הוא ָאִתין ְוִנּסִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִתיב , ְּ ֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי )זכריה יד(ּכְ ּ ּבַ
מֹו ֶאָחד ְרוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןּבָ. ֶּאָחד וׁשְ   .ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ

  פרשת קרח
ן ֵלִוי ְוגֹו ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח ּבֶ א ָפַתח . 'ַּוִיּקַ י ַאּבָ ֱחָמִדים ִמָזָהב )תהלים יט(ִּרּבִ ּ ַהּנֶ

ּוִמָפז ַרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְונֹוֶפת צוִפים ּ ּ ּ ָמ. ּּ ֵמי אֹוַרְייָתאּכַ ּה ִעָלִאין ִפְתּגָ יִרין , ּ ָמה ַיּקִ ּכַ
ִאיִבין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ִּאיּנון ּּתְ ִאיִבין ִאיּנון ְלֹכָלא, ּ ּּתְ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ְוָכל . ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ א, ַּמאן ְדִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ִזיב, ּ ּתְ ִזיב , ּ ִמּכָֹלאְוִאׁשְ ּתְ ִאׁשְ
ָעְלָמא ֵדין ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִזיב ּבְ ּתְ א ֲחֵזי. ְּוִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתְ ל ַמאן ְדִאׁשְ , ּּכָ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָּאִחיד ּבְ יה. ּ יָון ְדָאִחיד ּבֵ ּּכֵ ֹכָלא ָאִחיד, ּ יב, ּּבְ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(, ִּדְכּתִ
ֲחִזיִק ה ְוגֹוַלּמַ   .'ּים ּבָ

י ִיְצָחק ָאַמר אֹוַרְייָתא, ִרּבִ ַדל ּבְ ּתְ ל ַמאן ְדִיׁשְ ּּכָ ֵּחירו ִאית ֵליה ִמּכָֹלא, ּ ּ ֵּחירו , ּ
יָתה ָמה ְדַאָמָרן, ִמּמִ ְרָיא. ּּכְ ִגין ְדֵחירו ָעֵליה ׁשַ ּּבְ ּ יה, ּ ָרֵאל ִמְתַעְטִרין . ְּוָאִחיד ּבֵ ִּאילו ִיׂשְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ּתְ, ּבְ ִּזבו ִמּכָֹלאִיׁשְ ָגלוָתא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ יב , ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ א אילו ישראל ''ס(ּ

ּ ָחרות ַעל ַהֻלחֹות)שמות לב( )ולא אשתכחו בגלותא כתיב, אשתזבו מכלא, מנטרין אורייתא ְקֵרי , ּ ַאל ּתִ
ָּחרות ֶאָלא ֵחירות ְּוֵחירות ָדא . ּּ ּתְ)אוקמוה(ּ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ אֹוַרְייָתא ִאיִהי ֵחיָלא , ַכח ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּדיִמיָנא יִמיָנא, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ , ּוׂשְ
ָמאָלא ָמאָלא ְיִמיָנא, ַּמאן ְדָעִביד ְיִמיָנא ׂשְ ִאילו ָחִריב ָעְלָמא, ּוׂשְ ָּהא ִאיהו ּכְ ּּ.  

א ֲחֵזי ָמאָלא. ִמיָנאַאֲהֹרן ְי, ּתָ ד ִחלוָפא ִדיִמיָנא , ֵליָוֵאי ׂשְ ֵעי ְלֶמְעּבַ ֹּקַרח ּבָ ּ ּ
ָמאָלא ׁש, ִלׂשְ ך ִאְתַעּנָ ִגין ּכָ א. ְּבְ יׁשָ ָנא ּבִ יה ִליׁשָ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאׁשְ ּ ְוִאְתֲעָנׁש , ּ

ֹכָלא י ְיהוָדה ָאַמר. ּּבְ יִמ, ִּרּבִ ִדיר ּבִ ִליל ּתָ ָמאָלא ִאְתּכְ ָעא ְלַאְחְלָפא , יָנאׂשְ ֹקַרח ּבָ
א ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּתִ ּ א, ּ ך ִאְתֲאִביד ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ח ֹקַרח ח, ַּוִיּקַ א ְלַגְרֵמיה. ַּמאי ַוִיּקַ יׁשָ ַתר ְדָלאו ִדיֵליה, ָּנִסיב ֵעיָטא ּבִ ל ְדָרַדף ּבָ ּּכָ ּ ּ ּ ,
יה ּמֵ ִּאיהו ָעִריק ִמּקַ יה, דְוֹלא עֹו. ּ יה ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ֶּאָלא ַמה ְדִאית ּבֵ ּ ּ ַתר . ּ ֹקַרח ָרִדיף ּבָ

ְּדָלאו ִדיֵליה ּ ִּדיֵליה ָאִביד, ּ   .ְוַאֲחָרא ָלא ָרַווח, ּ

  ב''ו ע'' קעדף
ַמְחלֹוֶקת א. ַמאי ַמֲחלֹוֶקת. ֹקַרח ָאִזיל ּבְ ְּפלוְגּתָ א. ּ א ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּפלוְגּתָ ּ ּ ּוַמאן . ּ

ּקוָנא ְדָעְלָמאְּדָבֵעי ְל ַּאְפְלָגא ּתִ ְלהו ָעְלִמין, ּ ִּיְתֲאִביד ְמּכֻ לֹום, ַמֲחלֹוֶקת. ּ א ְדׁשָ ְּפלוְגּתָ ּ ּ .
לֹום ּוַמאן ְדָפִליג ַעל ׁשָ ָמא , ּ א) ב''ו ע''דף קע(ָּפִליג ַעל ׁשְ א, ַּקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ,

לֹום ִאְקֵרי   .ׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

א ֲחֵזי לֹוםֵלית ָעְלָמא ָקִא, ּתָ ִריך הוא ָעְלָמא, ּים ֶאָלא ַעל ׁשָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ ,
לֹום, ָּלא ָיִכיל ְלִאְתַקְייָמא ָרא ָעַלְייהו ׁשָ ַּעד ְדָאָתא ְוׁשָ ּוַמאי הוא. ּ ת. ּ ּבָ ְּדִאיהו , ׁשַ ּ
ֵאי ָלָמא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּׁשְ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ָעְלָמא, ּ ּוַמאן ְדָפִליג ָעֵליה. ּ ּ   .ִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא, ּ

ת ּבָ ׁש ֵעִצים, ְּצָלְפָחד ָפִליג ַעל ׁשַ ּוַמאן ִאיּנון ֵעִצים. ְּדֲהָוה ְמקֹוׁשֵ ִּאיּנון ִאיָלִנין . ּ
ְדַאָמָרן)א''ז ע''קנ(ַאֲחָרִנין  ְּוִאיּנון ִמִלין .  ּכִ ְרָייא, ּ ְדחֹול)א אילנין''ס(ּ ּקֶֹדׁש ָלא ׁשַ , ְוחֹול ּבַ

ָלָמא ְדָעְלָמא) דחול בשבת אסיר ודאימכאן והלאה מילי( ּ ְדָפִליג ַעל ׁשְ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב , ִרּבִ לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתך ְוגֹו)תהלים קיט(ּכְ ּאֹוַרְייָתא הוא . 'ָ ׁשָ

לֹום יב, ׁשָ לֹום)משלי ג(, ִּדְכּתִ לֹום ִדְלֵע.  ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ָמא ׁשָ ּיָלא ְּוֹקַרח ָאָתא ְלַאְפּגָ
א ָאה, ְוַתּתָ ך ִאְתֲעִניׁש הוא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

ה ְוגֹו ַּוָיקומו ִלְפֵני ֹמׁשֶ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. 'ּ ּ ְמעֹון ָאַמר. ּ י ׁשִ ְקִריֵאי , ִרּבִ
ִתיב ֶּאָלא ָהִכי הוא. ֲאַמאי ְקִרֵאי, ד''ָחֵסר יֹו, מֹוֵעד ְקִרֵאי ּכְ ֵעין ַּמְלכוָתא, ּ ּ ְדַאְרָעא ּכְ
ַּמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ְתִרין ִעָלִאין, ְּוָרָזא ָדא. ּ ל ִאיּנון ּכִ ּּכָ א ִאְתֲאִחיד , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ

הו ְלהו ְזִמיִנין ֵמֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ּּבְ ּּכֻ ּ .  ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש)ויקרא כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֲע)ח''צ(ְוֵאיָמַתי  ׁשַ ָעְלָמא ּבְ ין ּבְ ְתִרין ִעָלִאין, ָּתא ְדמֹוֵעד ַזּמִ ַגְווָנא ְדִאיּנון ּכִ ּּכְ ּ ִּדְזִמיִנין , ּ

ין ְלֵחילֹוי, ִּמֹקֶדׁש ִעָלָאה א ַזּמִ ּתָ ְּלַאְעְטָרא וְלַאְעָלָאה ְלהו, ָהִכי ָנֵמי ֹקֶדׁש ּתַ ּ.  
ֹלֹמה, ֹּקֶדׁש ִעָלָאה ְיִדיָעא ָאה ָחְכַמת ׁשְ ּתָ  ָנֵמי ִאיִהי ְזִמיַנת ְלָכל ָהִכי, ֹקֶדׁש ּתַ

ְּוִאיּנון ַחָייִלין ּכוְלהו. ֵחיָלָהא ּ ּּ ָאה, ּ ּתָ ַהאי ֹקֶדׁש ּתַ ִזְמָנא ְדמֹוֵעד , ְּזִמיִנין ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּּבְ
ָעְלָמא ְרָייא ּבְ ּוְכַגְווָנא ְדֵחיָלָהא ַקְייִמין ְלֵעיָלא. ׁשַ ּ א, ּ , ָּהִכי ָנֵמי ַקְייֵמי ְמָמָנן ְדַעּמָ

אּכְ ּדוְגָמא ִדיָלה ְלַתּתָ ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְקִרֵאי מֹוֵעד, ּ א. ּ ּוְבִגין ְדִאּנון ְלַתּתָ ּ ְקִרֵאי , ּ
יר ִאיּנון)כגוונא דלעילא(, מֹוֵעד ָחֵסר ִלימו ַיּתִ ׁשְ ּ ֲאָבל ּבִ ּ.  

ם ַוַדאי י ׁשֵ י ְיָי, ַּאְנׁשֵ ם יוָמת, ְּוָדא הוא ָרָזא. ְוָלא ַאְנׁשֵ ָנְקבֹו ׁשֵ ְוַעל . אֹוִקיְמָנאְו, ּּבְ
ם ַוַדאי, ָּדא ִאְקֵרי ָהָכא י ׁשֵ יָון ְדִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין, ַּאְנׁשֵ ּּכֵ ּ ם , ּ י ׁשֵ ַאְנׁשֵ

יר, ִּאיּנון ָבָחא ִדְלהֹון ַיּתִ ֲּאָבל ִאיּנון ַנְטלו ְלַגְרַמְייהו, ָּהא ׁשְ ּ ַמְחלֹוֶקת. ּ   .ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ
ר לֹוּבֶֹקר ְויֹוַדע ְיָי ֶא ֶּאָלא ִאיּנון . ַוֲאַמאי ָקדֹוׁש ְוָלא ָטהֹור, ֲאַמאי ּבֶֹקר. ת ֲאׁשֶ ּ

ְטָרא ְדָטהֹור ָקא ַאְתָיין ֲהָנא, ִּמּסִ ה. ְוָקדֹוׁש ּכַ ְתָרא ְדַכֲהָנא , ּבֶֹקר, ָאַמר ֹמׁשֶ ִּדְכֵדין ּכִ ּ
ָעְלָמא ַער ּבְ ֲהֵני, ִאּתְ ַּפְלחו ֲעבֹוָדה, ָהא ּבֶֹקר, ִּאי ַאּתון ּכַ ּוְכֵדין ְויֹוַדע ְיָי ֶאת , ּ ְדֹבֶקרּ

דֹוׁש ר לֹו ְוֶאת ַהּקָ ר לֹו ְסָתם. ֲאׁשֶ דֹוׁש. ָּדא ֵליָוֵאי, ֶאת ֲאׁשֶ ֲהָנא, ְוֶאת ַהּקָ ֵדין , ָּדא ּכַ ּכְ
ְּוֵלית ַמאן ְדַאְבִחין ִמָלה. ְוִהְקִריב ֵאָליו ְסַטר , ֶּאָלא ּבֶֹקר, ּ ֲאָרא ּבִ ּתַ ְתֲחזון ְלִאׁשְ ִּאי ּתִ

ְּדָהא ָלאו ִזְמֵניה הוא, ּּבֶֹקר ָלא ָסִביל ְלכו, ָנאִּדי ּ ֶחֶסד. ּ ֲאָרא ּבְ ּתַ ְתֲחזון ְלִאׁשְ , ְּוִאי ּתִ
ָּהא ִזְמֵניה הוא יה, ּ ּבֵ ַתֲארון ּגַ ְּוִתׁשְ ל ְלכו, ּ   .ִּויַקּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

ָמה ֹטֶרת. ּבְ ּקְ ִביָנא. ּבַ ֵעי ְלׁשוׁשְ ְּדָהא ְקֹטֶרת ּבָ ְּלִאְתַקְטָרא ַעל ְיֵדיה ּבְ, ּ , ֹּכָלאּ
ָרא ִביָנא. ּוְלִאְתַקּשְׁ ֲהָנא. ַּמאן ׁשוׁשְ ך. ָּדא ּכַ ְוְבִגין ּכָ ר ִיְבַחר ְיָי הוא , ּ ְּוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

דֹוׁש ין ִאיּנון. ְּוָלא ַהָטהֹור, ַהּקָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ . ָטהֹור, ֵלִוי. ָקדֹוׁש, ּכֵֹהן. ְוָטהֹור. ָקדֹוׁש: ּ
ִתי דֹוׁש ּכְ   .בְּוַעל ָדא ַהּקָ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

 ] בשנה295יום [סדר הלימוד ליום כט תמוז 
ר ׂשָ ַּוִיְפלו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלָכל ּבָ ּ ּּ ּּ א ֲחֵזי. ּ ה ְוַאֲהֹרן , ּתָ ֹמׁשֶ

יָתה ְרַמְייהו ְלּמִ ָּמְסרו ּגַ ָמה. ּ יב ַוִיְפלו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרו ֵאל ֱאֹל, ּבְ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ ּּ ּּ ֵהי ּ
ִתיב, ָּהרוחֹות ך ִאיָלָנא ְדמֹוָתא הוא. ו''ָחֵסר ָוא, ּרוַחת ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְנִפיַלת , ְּ

ַּאְנִפין ְלַההוא ֲאָתר ֲהִוי  ְוֵאל )תהלים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב: ֵאל, ְּוַעל ָדא ֵאל ֱאֹלֵהי. ּ
ָכל יֹום ְּדִאיהו ֲא, ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות. זֹוֵעם ּבְ ָמִתין ְדָעְלָמאּ ָּתר ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ ָמִתין , ּ ְוָכל ִנׁשְ

ן ַסְלִקין ּמָ ן ַאְתָיין, ּּתַ ּמָ   )א תמן אתחזיין''נ(. ּוִמּתַ

  א''ז ע'' קעדף
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ְמעו ֲחָכִמים ִמָלי ְויֹוְדִעים ַהֲאִזינו ִלי)איוב לד(, ּ ּ ׁשִ ַהאי ְקָרא . ּּ

א ֲח. ֱּאִליהוא ַאָמרֹו ִתיב , ֵזיּתָ ר ֹלא )איוב לב(ַמה ּכְ ת ֵרָעיו ָחָרה ַאפֹו ַעל ֲאׁשֶ ֹלׁשֶ ּ וִבׁשְ ּ
ְּדָהא ִאיּנון ֲהִוו ַאְמִרין ִמִלין. 'ָּמְצאו ַמֲעֶנה ְוגֹו ּ ְּוִאיֹוב ָלא ֲהָוה ִאְתְנִחים ָעַלְייהו, ּ ּ .
ָדא ִמ, ַּמאן ְדָעאל ְלַנֲחָמא ְלָאֵבל, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ֵעי ְלַיּסְ ַקְדִמיָתאּבָ ז ''דף קע(, ִּלין ּבְ

ְּדָהא ַחְבַרָייא ְדִאיֹוב ֲהוֹו ַאְמֵרי ִמֵלי ְקׁשֹוט) א''ע ּ ּּ ִגין ְדָבֵעי , ֲּאָבל ְלַנֲחָמא ֵליה ָלאו, ּ ּּבְ
ִּמִלין ְדִאיהו יֹוֵדי ָעַלְייהו ּ ּ ל ָעֵליה ִדיָנא)באורח קשוט(, ּ ּ וְכֵדין ְיַקּבֵ ּ א ַקִדיׁשָ, ּ א ְּויֹוֵדי ְלַמְלּכָ

ִתיב. ָּעֵליה ְדָבִרים ְוגֹו)איוב לב(, ַמה ּכְ ה ֶאת ִאיֹוב ּבִ ּ ְוֵאִלָיהו ִחּכָ ְּדאֹוֵדי ְלָבַתר . 'ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ַמָיא, ּ יל ָעֵליה ִדיָנא ִדׁשְ ְּוַקּבִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ְמעו ִלי ָחִליָלה ָלֵאל ֵמֶר)איוב לד(ּכְ י ֵלָבב ׁשִ ַדי ּ ָלֵכן ַאְנׁשֵ ע ְוׁשַ ּׁשַ
ְמעו ִלי. ֵמָעְול י ֵלָבב ׁשִ ֹכָלא, ָּלֵכן ַאְנׁשֵ ֵליִמין ּבְ ֲחִליָלה ָלֵאל . ְּלַאְבֲחָנא ִמִלין, ּׁשְ
ע ָכל יֹום)תהלים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵמֶרׁשַ ָדי ֵמָעְול.  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ְָדא ָסִמיך , ְּוׁשַ ּ

ָדי)והא אוקמוה(, ָּלֳקְבָלא ָדא ֶלם לֹו)איוב לד(. ּ ֵאל ׁשַ י פֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ר ָנׁש ָאִזיל , ּ ּכִ ָהא ּבַ
ַהאי ָעְלָמא י ָמאֵריה, ּבְ ְלָיא ָעֵליה, ְּוָעִביד ֲעִביְדּתֹוי ְוָחֵטי ַקּמֵ ַּההוא עֹוָבָדא ּתַ ּ ,

ָלָמא ֵליה ִדיָנא ְּלׁשַ ּ ֶלם לֹו, ּ י פֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ֶלם ַּההוא עֹוָב, ּ ָּדא ְיׁשַ
  .לֹו

ל ָדא ים ֵאָליו ִלּבֹו, ְּוִעם ּכָ י , ִאם ָיׁשִ יה וְרעוֵתיה ְלָאָתָבא ַקּמֵ ִוי ִלּבֵ יָון ְדַבר ָנׁש ׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ְצרֹוָרא , ָּמאֵריה ָמתֹו ֵאָליו ְיֱאסֹוף ְלִאְתַצְרָרא ּבִ ֵדין ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות רוחֹו ְוִנׁשְ ּּכְ ּ

ְּדַחֵיי ִביק, ּ יה ְלַברְוָלא ׁשָ ִדיָנא ַאֲחָרא, ּ ְלַנְפׁשֵ ְדָנא ּבְ   .ְּלִאּתְ
י יֹוֵסי ָאַמר ִריך הוא, ּ הוא)אחרא(ַּהאי ִמָלה ָרָזא , ִרּבִ א ּבְ ִדיִנין ְטִמיִרין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ .

ֶלם לֹו י פֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ּּכִ ִדיֵניה, ּ ְדָנא ּבְ ּוְבִאינון עֹוְבִדין ְדַבר ַנׁש ַעִביד ּבְ, ְּלִאּתְ ּ ַהאי ּ
עֹוָבדֹוי, ָעְלָמא ְּוַסִליק ֵליה ְלִאְתַדָנא ּכְ ְתֵריה, ְוִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא, ּ ִתיב ּבַ ִמי , ַּמה ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

ָלה ֵבל ּכֻ ם ּתֵ ָּפַקד ָעָליו ָאְרָצה וִמי ׂשָ ָּדא הוא ָאחוָה ְדָפִריק , ִמי ָפַקד ָעָליו ָאְרָצה. ּּ ּ ּ ּ ּ
ָלה. ֵּליה ֵבל ּכֻ ם ּתֵ ּוִמי ׂשָ יָתאְּדָבאֵנ, ּּ ְנָיין ָעְלָמא, י ּבֵ וָבא, ּוָבֵני ּבִ ְּוִתּקוָנא ְוִיּשׁ ַמה . ּ

ְתֵריה ִתיב ּבַ ים ֵאָליו ִלּבֹו, ּּכְ ר ָנׁש. ִאם ָיׁשִ ְנָייָנא, ַהאי ּבַ ְּדָפִקיד ָעֵליה ְלִמְבֵני ּבִ ֵעי , ּ ּבָ
יה ְדַההוא ִמיָתא א וְרעוָתא ְלַגּבֵ ְּלַכְווָנא ִלּבָ ּ ּ ּ ּ אן. ּ ר ָנׁש, ִמּכָ ָתאּבַ , ּ ְדָאֵתי ַעל ַהִהיא ִאּתְ

א ִדיָלה ִפירו ְוִתיאוְבּתָ ִגין ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ֵני, ּ ְנָיין ָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ א ָלא , ָהא ּבִ ְּדָהא ְרעוָתא ְוִלּבָ ּ
י ִמיָתא ָוון ְלַגּבֵ   .ִּאְתּכְ
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ים ֵאָליו ִלּבֹו, ּ א ִדיַכִוי, ִאם ָיׁשִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּ ּ יהּ ֵדין רוחֹו , ּן ְלַגּבֵ ּּכְ

ָמתֹו ֵאָליו ֶיֱאסֹוף יה, ְוִנׁשְ ּבֵ ך ּגַ ְּוִאְתְמׁשַ ַהאי ָעְלָמא, ְ ָנָאה ּבְ ְתֵריה, ְלִאְתּבָ ִתיב ּבַ , ַּמה ּכְ
ר ָיַחד ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב ׂשָ ל ּבָ ר ָיַחד, ִּיְגַוע ּכָ ׂשָ ל ּבָ ֵלי , ִיְגַוע ּכָ ַּההוא ּגוָפא ִיְתּבְ ּ

ַעְפָר ָרא, אּבְ ׂשְ א. ְּוָכל ַההוא ּבִ ּתָ ָּהא ַחְדּתוִתין ְדִבְנָיָנא , ָּאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב, ְוַהׁשְ ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ְּוֵיתוב ַעל ַעְפָרא ְדִבְנָייָנא ְדגוָפא ַאֲחָרא, ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ְוַעל . ּּכְ

א ּבְ, ָּדא ידֹוי ְדקוְדׁשָ ְמָתא ּבִ ּרוָחא ְוִנׁשְ ִּריך הואּ א, ְ ְּוָחֵייס ָעַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָלא , ּ
ר, ּוֵמָעְלָמא ַאֲחָרא, ִּיְתֲאִבידו ֵמַהאי ָעְלָמא ׂשָ ך ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלָכל ּבָ ִגין ּכַ ּּבְ ְ .

ה ְוגֹו)ז''במדבר י( ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ י ִחָייא ָפַתח . 'ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ִּרּבִ  ֲחַמת )זמשלי ט(ּ
ה ֶּמֶלך ַמְלֲאֵכי ָמְות ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ א. ְ ָמה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ָרא . ּּכַ ּמְ ְלִאְסּתַ

ּוְלַנְטָרא עֹוָבַדְייהו, ֵּמחֹוַבְייהו ָדן, ּ ה ִזְמִנין ָעְלָמא ִאּתְ ַכּמָ ְּדָהא ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ּ
ַמְתְקָלא ַסְלִקין יִחין ָעַלְייהו ְלֵעיָלא, ּעֹוָבִדין ּבְ ּגִ ּוַמׁשְ ּ יה, ּ יבו ַקּמֵ ְּוַאְכּתִ ְּוַכד עֹוָבַדְייהו . ּ

א א, ִּדְבֵני ָנׁשָ י ַמְלּכָ ָרן ַקּמֵ ּשְׁ ַער, ָּסִליק רוְגָזא, ָלא ִמְתּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוִדיָנא ִאּתְ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבָ, ְֲחַמת ֶמֶלך ַמְלֲאֵכי ָמְות ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹויְּוַעל ָדא ּבְ   .ֵּעי ּבַ
ה ֲעָתא ְדָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ַקְייִמין ַעל ָעְלָמא, ְּוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ ׁשַ ּּבְ ֵלי, ּ , ְּורוְגָזא ּתָ

ים ְלֵעיָלא ָאה ְדָרׁשִ ָדָרא ַזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ִּאי ִאׁשְ יה, ּ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּתְ, ְּ ְַכך ְוִאׁשְ

א ְדִאְתְרַגז ַעל ַעְבדֹוי. ּרוְגָזא ְּלַמְלּכָ ד ִדיָנא, ּ ַבע ַעל ַסְנִטיָרא ְלֶמְעּבַ ַּאְדָהִכי , ַּוֲהָוה ּתָ
א יה, ָּעאל ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ א, ְּוָקם ַקּמֵ יָון ְדָחָמא ֵליה ַמְלּכָ ּּכֵ ִּאְתְנִהירו ַאְנפֹוי, ּ אֵרי . ּ ׁשָ

א ְלִא ַּההוא ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ֲהֵדיהּ ֵעי ּבַ ּתָ א ַחֵדי, ּׁשְ ּוַמְלּכָ ד ָאָתא ַסְנִטיָרא. ּ ָחָזא , ְלָבַתר ּכַ
א ַחָדאן ַּאְנפֹוי ְדַמְלּכָ ּ ָלק ְוָאִזיל ֵליה, ּ ִּאְסּתַ ַּההוא ְרִחיָמא , ּוְכֵדין. ְּוָלא ָעִביד ִדיָנא, ּ

א ַעל ֲעָבדֹוי ֵעי ְלַמְלּכָ ּוְמַכֵפר ְלהו, ּבָ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ הְוִא, ּ   .ּיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ

  ב''ז ע'' קעדף
ה ְדרוְגָזא ֲהָוה , ּאוף ָהָכא ד ָחָמא ֹמׁשֶ ּּכַ ֵלי) ב''ז ע''דף קע(ּ ה ֶאל , ּתָ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ

ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ַאֲהֹרן ִגין ְדִאיהו ׁשוׁשְ ּּבְ ּ ּ ידֹוי, ּ ּוְקֹטֶרת ָלא ַסְלָקא ֶאָלא ּבִ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
י ָעְלָמאַאְסּגֵ ָלָמא ּבְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא,  ׁשְ יר ִקׁשְ ְּוָקׁשִ ָּהא אוְקמוָה, ְקֹטֶרת. ּ ֶחְדָווָתא , ּ

א ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִּקּשׁ ּ ְּסִליקו ְדרוְגָזא, ּ ּ  )משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

ח ֵלב ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ הּוְכֵדין ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכ, ּׁשֶ י ְלַההוא רוְגָזא, ְּפֶרּנָ ְּיָנֵקי ִויָדּכֵ ּ ,
  .ְוַרֲחִמין ִמְתָעִרין
י ֶאְלָעָזר  ָהִתי )במדבר ד(,  ָאַמר)א רבי אבא''נ(ִרּבִ ְפחֹות ַהּקְ ֶבט ִמׁשְ ְכִריתו ֶאת ׁשֵ ּ ַאל ּתַ ּ

ִּמּתֹוך ַהְלִוִים א ְדֵליָוֵאי, ְ ְרׁשָ ְזָעא ְוׁשָ ִגין ְדִאיּנון ּגִ ּּבְ ּ ּׂשו ָלֶהם ְוָחיו ְוֹלא ָימותוְוֹזאת ֲע. ּ ּ ּ ּ ,
ֲהָנא ְלַאְתְקָנא ְלהו ְּדָבֵעי ּכַ א, ּ ב ִדְקִריִבין ִאיּנון ְלקוְדׁשָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָּלא ֵייֲעלון ֶאָלא , ּ ּ

ִתּקוָנא ְדַכֲהָנא ּּבְ יה, ּ ְּדהוא ָיַדע ִסיָמָנא ְדִיְמטון ְלַגּבֵ ּ ּ ּ יר, ּ ָיא ְלָמאֵני. ְוָלא ַיּתִ  ְוַכד ְמַכּסְ
א ֵרי, ּקוְדׁשָ ּסוָיא ַאֲחָרא ׁשָ ֵדין ּכִ אי , ְוָאִסיר לֹון ְלָקְרָבא ְלֵמֱחֵמי, ּּכְ ֲחׁשָ ְּדָהא ִמָלה ּבַ ּ

ְייהו ָרָזא וַבֲחָשאי )ועל דא(, ֶּאָלא ְלַכֲהָנא, ָּלא ִאית ְלַגּבַ ּ ְדִמָלה ִדְלהֹון ְועֹוָבָדא ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ּּ
  .ְוֵליָוֵאי ְלָאָרָמא ָקָלא

ִגין ּכָ אי וְבָרָזאּבְ ֲחׁשָ ֲהֵני ּבַ ּך ּכַ , ְּדַחְמָרא ְלָאָרָמא ָקָלא, ְּוַעל ָדא ָאִסיר לֹון ַחְמָרא, ְ
ּוְלַגָלָאה ָרִזין ִאיהו ך ֵליָוֵאי ִאְתְמָסרו ְלָאָרָמא ָקָלא. ּּ ִגין ּכָ ּּבְ ִדיָנא ִאְתֲאָחד, ְ , ְּדָהא ּבְ

ְלָייא ִאיהו ִאְתּגַ ִּדיָנא ּבְ ּוְלַפְרְסָמא ִמָל, ּ י ּכָֹלאּ ֲהָנא. ּה ַקּמֵ ָרָזא , ֲאָבל ּכַ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ
ְלָייא , ּוַבֲחָשאי ִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו ְיִמיָנא . )וימין מקרבת, סימנא דכלא שמאל תהא דוחה(ְוָלאו ּבְ ּּבְ ּ

ָמאָלא, )מקרב( ְטָרא ִדׂשְ ָעְלָמא ִמּסִ ְרָיין ּבְ ד ִדיִנין ׁשַ ּּכַ ָרָבא, ּ . ְבָמהּו, ְיִמיָנא ְיֵהא ִמּקְ
ֹטֶרת ּקְ אי, ּבִ ֲחׁשָ ְּדִאיהו ּבַ ָרָזא ָדִקיק, ּ ּוְפִניָמָאה ִמּכָֹלא, ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ָחא ַאֲחָרא, ּתָ ד ַהאי ַמְדּבְ ָערוָתא, ּכַ ָעָרא ִאּתְ אֵרי ְלַאּתְ ָכחו , ּׁשָ ּתְ ד ָלא ִיׁשְ ּּכַ
ִאין יה, ַזּכָ ַער ְלַגּבֵ ָחא ְפִניָמָאה ִאּתְ ַּמְדּבְ ְכֵכי, ֵּליהְוָקִאים ָלֳקְב, ּ ּתַ ְּוַעל ָדא . ְוִדיִנין ִמׁשְ

ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ָדא ָלק, ּ ּוְכֵדין ִדיָנא ִאְסּתַ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ים)'במדבר ד(, ִרּבִ ָדׁשִ ֹאֶהל מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֵני ְקָהת ּבְ ,  ֹזאת ֲעבֹוַדת ּבְ

ים ֲעָתא ִדְבֵני ְקָהת ַנְטִלין ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ׁשַ ֵדי, ּּבְ ֲהָנאּכְ ַעד ָלא , ְּוָחֵפי ּכָֹלא, ן ָאֵתי ּכַ
ִּיְקְרבון ְלַנְטָלא ֵליה ְּוָלא ֲהוֹו ָחָמאן ְלָעְלִמין ַמה ְדִאיּנון ַנְטִלין, ּ ִכּסוָייא , ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ

ְייהו יב. ִּמּנַ ָמה ִדְכּתִ ֲחֶנה ְוהֹוִרידו )'במדבר ד(, ּּכְ ְנסֹוַע ַהּמַ ּ וָבא ַאֲהֹרן וָבָניו ּבִ ּ ֵּאת ָפרֹוֶכת ּ
ָסך א. ְַהּמָ ּסוָייא ְדָמאֵני ַמְקְדׁשָ ְּורֹוב ּכִ ּ ֵכֶלת ִאיהו, ּ ִגין ִדְתֵכֶלת ָהא , ּּתְ  )ב''ג ע''קכ(ּּבְ

ַמר ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ְסָייא ּכָֹלא. ּ ַתר ְדִאְתּכַ ּּבָ ֵני ְקָהת ְדַנְטִלין, ּ ְוָלא ְמָקְרִבין , ְּמָקְרִבין ּבְ
ִדי ִאיּנון ּבַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְוִכָלה ַאֲהֹרן וָבָניו )'במדבר ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּם ְדָנְפִקין ְלַברּ

את ְוגֹו', ְלַכּסֹת ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ֲחֶנה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאו ְבֵני ְקָהת ָלׂשֵ ְנסֹוַע ַהּמַ   .'ּּבִ
ך ְקֹטֶרת ְדִאיִהי ְפִניָמָאה ִגין ּכָ ּּבְ ּ ָרָזא, ְ ְּוַעל ָדא . ָנא ִאְתְמַסרְלַכֲה, ְּוָכל ַמה ִדי ּבְ

ֹטֶרת)'במדבר ז( ן ֶאת ַהּקְ ָהל ַוִיּתֵ ה ַוָיָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ר ֹמׁשֶ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ח ַאֲהֹרן ּכַ ְ ַוִיּקַ ּ ְּדִאיִהי , ּּ
ִתים וֵבין ַהַחִיים, ָּרָזא ְדַכֲהָנא, ְּפִניָמָאה ין ַהּמֵ ֵדין ַוְיַכֵפר ַעל ָהָעם ַוַיֲעמֹוד ּבֵ ּּכְ ּּ ין, ּ  ּבֵ

ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ּוֵבין ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ָדא, ּ ֵדין ְיִמיָנא ָקִריב ָדא ּבְ ָפה, ּּכְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ , ַוּתֵ
ָאה חוָלָקא ְדַכֲהָנא ַּזּכָ ְּדַכֲהָנא ִאית ֵליה ֵחיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּ א, ּ , ְּוִאית ֵליה ֵחיָלא ְלַתּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

א ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִרים ׁשְ ְּוהוא ּגָ ָמאָלא ָפַלח ִליִמיָנא, ָכל ִזְמָנאּוְב, ּ ֲּהָדא הוא , ּׂשְ
ַרתוך ִָדְכִתיב ְוִיָלוו ָעֶליך ִויׁשָ ָּ ִמְקָדׁש, ּ ֵחי ּבַ ּכְ ּתַ ָמאָלא ִמׁשְ ׂשְ   .ִּויִמיָנא ּבִ

ְמעֹון ֲאבוָה י ׁשִ יה ְדִרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָקִאים ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ִתיב , ָּאַמר ֵליה, ּ  ְרֵאה )קהלת ט(ּכְ
ל ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבֶלךַּחִי ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָים ִעם ִאּשָׁ א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה. ּ ְּרֵאה ַחִיים ִעם , ּתָ

ר ָאַהְבּתָ  ה ֲאׁשֶ ּ ָדא הוא )ראה חיים עם אשה אשר אהבת) קהלת ט(א והוה אמר רבי שמעון כתיב ''ס(ִאּשָׁ ּ
ֲאָת, ָרָזא ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ַחִיים ּבַ ְּדָבֵעי ּבַ ָלא ָדא ָלא ָאְזָלא, ּר ָדאּ ָּדא ּבְ ר ָנׁש . ּ ּוָבֵעי ּבַ

ַלְיָלה ְּלַאְכְלָלא ִמַדת יֹום ּבַ יֹום, ּ ּוִמַדת ַלְיָלה ּבַ ר . ּ ה ֲאׁשֶ ְּוָדא הוא ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ ּ
ַחִיים י ִהיא ֶחְלֶקך ּבַ ִגין ּכִ ְרָאן ֶאָלא ַע, ָָאַהְבּתָ ַמאי ַטַעָמא ּבְ ְּדָחִיים ָלא ׁשַ . ּל ָדאּ

ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ה ָעֵמל ּתַ ר ַאּתָ ָוַבֲעָמְלך ֲאׁשֶ ָמה ְדָאַמר , ּ ָכל ְדָרֶכיך ָדֵעהו ְוהוא )משלי ג(ּּכְ ּ ּבְ ּ ָּ

ר ֹאְרחֹוֶתיך   .ְָיַיּשֵׁ

  א''ח ע'' קעדף
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ א ֲחֵזי ּכָ ְּוּתָ ָחְכְמָתא, ּ ְלהו ְסִתיִמין ְלגֹו ּבְ ּּכֻ ֵאי ְוָהֵני ְקָר, ּ

ָרה ְרצוָעה ִּאְתָחזון ְדהוּתָ ּ ּ ְתֵריה, ּ יב ּבַ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ ר )א אמר ליה רבי אלעזר כתיב''נ(, ּ  ּכֹל ֲאׁשֶ
ּבֹון ְוגֹו ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ה ּכִ ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ָּתִ ַהאי ְקָרא ִאית . 'ָ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ר ּתִ)קהלת ט(, ְּלִאְסּתַ ה ּכֹל ֲאׁשֶ ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְָמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ֹלֹמה , ָ דף (ְוִכי ׁשְ

יה) א''ח ע''קע ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּבֵ ֵני ָעְלָמא, ּּ ל ּבְ יר ַעל ּכָ   .ָאַמר ָהִכי, ַיּתִ
ָמרו)א אמר ליה''נ(ֶּאָלא  א ַעל ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ ּ ּכָ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

הּכֹל ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ָ ֲאׁשֶ ָמאָלא , ָ ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ׂשְ ָּדא הוא ְדָבֵעי ּבַ ּ ּ
יִמיָנא ְּוָכל ַמה ְדהוא ָעִביד, ּבִ יִמיָנא, ּ ִליָלן ּבִ ֵעי ֵליה ְדָלא ְיהֹון ֶאָלא ּכְ ִּמּבָ ּ ר . ּ ּכֹל ֲאׁשֶ

ְמָצא ָיְדך ָמאָלא, ָּתִ ָּדא הוא ְיִמיָנא: ָֹכֲחךַלֲעׂשֹות ּבְ. ָּדא ׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )שמות טו(ּכְ
ּכַֹח ְּיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ְּוֵכיָון ְדַבר ָנׁש ִיְזְדָהר ְדָכל עֹוָבדֹוי ֵיהֹון ְלִסְטָרא ִדיִמיָנא. ָ ּ ּ ,

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ַגִווי, ְוַיְכִליל ׂשְ אֵרי ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ַהאי ָעְלָמאְּ , ּה ּבְ
יה ְלַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוַיְכִניׁש ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ַדֲאֵתיָנא ְלַההוא ָעְלָמא ׁשַ ר ָנׁש ּבְ א ּבַ ְּוָלא ֵייּמָ א ַרֲחֵמי, ּ ע ִמן ַמְלּכָ ֵדין ֶאְתּבַ , ּכְ
יה ְּוֵאיתוב ַקּמֵ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמ, ּ ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ר ָנׁש , הֶּאָלא ּכִ ַלק ּבַ ַתר ְדִיְסּתְ ּּבָ
ר ָנׁש, ֵמַהאי ָעְלָמא ֵעי ּבַ א ַיְנִהיר ֵליה ְלַההוא ָעְלָמא, ֶּאָלא ִאי ּבָ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ּ ּ ,

ן ֵליה חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִיּתֵ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ַדל ּבְ ּתְ יִמיָנא, ִּיׁשְ , ְלַאְכְלָלא עֹוָבדֹוי ּבִ
ִריך הואְוָכל עֹוָבדֹו א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּי ֵיהֹון ִלׁשְ ִניׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּ ד ִיְתּכְ , ְּדָהא ְלָבַתר ּכַ

יָפא ּקִ ִדיָנא ּתַ ְדָנא ּבְ ם, ְּלִאּתְ ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ן ֵעיָטא ְוָחְכָמה ְוָסְכְלָתנו , ּּבְ ּמָ ֵּלית ּתַ
ָזָבא ִמן ִדיָנא ּתְ   .ְּלִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

י ֵאין ַמֲעׂשֶ אֹולָּדָבר ַאֵחר ּכִ ּשְׁ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ ם. ה ְוֶחׁשְ ֵגיִהּנָ יה , ּבְ ִּאית ּבֵ
אֹול. ָמדֹוִרין ַעל ָמדֹוִרין ָאה ׁשְ ּתָ יה. ָמדֹוָרא ּתַ ָאה ִמּנֵ ּתָ ְְוָדא ָסִמיך . ֲּאַבדֹון, ָּמדֹוָרא ּתַ

אֹול. ְלָדא ן ְיַצְפֵצף ְועֹו, ַּמאן ְדָנִחית ִלׁשְ ּמָ ְּידונון ֵליה וִמּתַ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶלהּ
אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב( ּוַמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹון. ּ מֹוִריד ׁשְ ּ   .ּּתו ָלא ָסִליק ְלָעְלִמין, ּ

יה עֹוָבָדא ָטָבא ַּמאן ְדִאית ּבֵ ּאֹו ְדִאיהו , ּ ָנא)א אי טבא איהו''ס(ּ ּבָ ּ ָמאֵרי ְדחוׁשְ ָהא , ּ
ּאוְקמוָה ִדְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְל ּ בּ ּכַ ד , ְוַעד ָלא ָנִאים, ָיא ַעד ָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ֵעי ּבַ ּבָ

ל ַההוא יֹוָמא ָנא ֵמעֹוָבדֹוי ְדֲעַבד ּכָ ּבָ ּחוׁשְ ּ ְייהו, ּ ְּוֵיתוב ִמּנַ ַמאי . ְּוִיְבֵעי ָעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ֲעָתא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשָ. ַטְעָמא ּבְ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ָעְלָמאּ ֵני , אֵרי ּבְ ְוָכל ּבְ

ָנא ֵמעֹוָבדֹוי, ָּעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ּבָ ד חוׁשְ ֲעָתא ְלֶמְעּבַ ַהִהיא ׁשַ ּוָבֵעי ּבְ ְויֹוֵדי , ּ
ֲעָתא ְדמֹוָתא, ָּעַלְייהו ִגין ְדִאיִהי ׁשַ ּּבְ ָנא, ּ ּבָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ָמאֵרי ְדחוׁשְ ּ ּ ּ.  

ַד ּתְ ַדַעת וְבָחְכָמה ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהְּוֵכן ַמאן ְדִאׁשְ ּל ּבְ ּ ָכָאה , ּ ד ַיַעְברון ֵליה ְלִאְסּתָ ּּכַ ּ
ם ֵגיִהּנָ ִאיּנון ַחָייִבין ְדִאְתְטִרידו ּבַ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ אֹול, ּּ א ִדׁשְ ּוְבַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ַצְווִחין , ּ ּ

ין ֵּמִאיּנון ַדְרּגִ ן, ּ ּמָ ַאר ּתַ ּתְ יַנְייהוְו, ּהוא ָלא ִיׁשְ ח ּבֵ ּכַ ּתְ ה , ָּלא ִיׁשְ ְּוַעל ָדא ֵאין ַמֲעׂשֶ
אֹול ׁשְ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבִ ַכח ֶאָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְוֶחׁשְ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ה , ּ ֲאָתר ְדַכּמָ ּּבַ

ְּנהֹוִרין ובוִציִנין יה, ּ אָרן ּבֵ סוִפין ׁשָ ה ּכִ ְּוַכּמָ ִריך הוא ָאֵתי , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ותאיב ''ס( )ביה(ְּ

ַגן ֵעֶדן)ליה ַאר ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ָעא ִעם ׁשְ ְעׁשְ ּתַ ּ ְלִאׁשְ ַהאי . ּּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ִתיב , ּ בו )תהלים קמ(ָּעַלְייהו ּכְ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ִרים ֶאת ָפֶני ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי הוא ֶאת ֲעבֹוַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו)ח''במדבר י(. ָךְּיׁשָ א . 'ּ י ַאּבָ ִרּבִ
ב ַעל חוג ָהָאֶרץ ְוגֹו)ישעיה מ(, ָּפַתח ּ ַהיֹוׁשֵ א ֲחֵזי. 'ּ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

יה, ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ְרעוָתא ַקּמֵ ָּסִליק ּבִ אֹו, ּ ּוָבָרא ֵליה ּבְ א כד סליק ברעותא קמיה ''ס(. ַרְייָתאּ

ְכַלל)קודשא בריך הוא למברי עלמא אסתכל באורייתא וברא ליה ּתַ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ וָבה ִאׁשְ

ם ָאִני)ח ַמִים ׁשָ ֲהִכינֹו ׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה.  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ח(ּוְכִתיב .  ּבַ ַאל , ּ
ְקֵרי ָאמֹון ָּלא אוָמןֶא, ּתִ ּ.  

י ְלִמְבֵרי ָאָדם ד ֲאּתֵ ַמר, ּכַ ָנא ִאְתְקִריַאת ֶאֶרך , ְוָהא ִאּתְ ְָאְמָרה ּתֹוָרה ְוִכי ְלַמּגָ

ֲעָתא ְדָנִפיק ָאָדם ְלָעְלָמא. ַּאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ַהִהיא ׁשַ ֲּהָוה ִזיו ַפְרצוָפא ִדיֵליה , ּּבְ ּ ּ ּ
א ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ַּוֲהוו ַדֲחִלין ִמ, ּ ְרָייןּ ל ּבִ יה ּכָ א ֲחֵזי. ְּואֹוְקמוָה, ּּנֵ ָּלא ִאְתַקָיים , ּתָ

ִלים, ָעְלָמא ּתְ ִלימו ְדֹכָלא, ְוָלא ִאׁשְ ׁשְ ֲעָתא ְדַנָפק ָאָדם ּבִ ַּעד ַהִהיא ׁשַ ּ ּ ְּוִאְתַקָדׁש , ּ
א, יֹוָמא א ְלַמְלּכָ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ָקן ּכֻ ִלימו ִעָלֵאי ְו, ְּוִאְתּתְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ֵאיּ ָכחו , ַתּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ

ֻכְלהו ָעְלִמין ֶּחְדָוון ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]204דף [ -ּ

  ב''ח ע'' קעדף
א ֲעָתא ְדָבָעא יֹוָמא ְלִאְתַקְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ֵרי ּגוָפא , ּ ִדין ְלִאְתּבְ ֲּהוֹו ָנְפֵקי רוֵחיהֹון ְדׁשֵ ּ ּ

ִריאו, ְּוִאְתַקָדׁש יֹוָמא, ִּדְלהֹון ַאר ָעְלָמא, ְּוָלא ִאְתּבְ ּתְ ָמה ְדִאְתְפִגים ֵמֲעִביָדָתא ְוִאׁשְ ּ ּכְ ּ
יָון ְדִאְתָקָדׁשו , )א ואתחסר''ס(ְוִאְסֲתָחר ) ב''ח ע''דף קע( ּּכֵ ּ ָרֵאל)עלמין(ּ ִלימו ,  ִיׂשְ ּתְ ְּוִאׁשְ

יהֹון ַדְרּגֵ ָמאָלא, ּבְ ְסָטר ׂשְ ָכחו ֵליָוֵאי ּבִ ּתְ ד , ְּוִאׁשְ ִלים ַההוא ְפִגיָמא )א כדין''ס(ּכַ ּתְ ּ ִאׁשְ ּ
ָמאָלא, ָמאְּדָעְל ַטר ׂשְ   .ְּדִמּסְ

ָאה ֵליָוֵאי ָעאן ְלִאְתַדּכְ יִמיָנא, ְּוַעל ָדא ּבָ ִליל ּבִ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאְתּכְ ְוָעְלָמא ָלא , ּ
ִתיב, ִּאְתְפִגים ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְּוָעַבד ַהֵלִוי הוא, ּ ָמאָלא. ּ ִלים ִלְסַטר ׂשְ ּהוא . ּהוא ַאׁשְ

ימו ְדָעְל ִלים ִלְפּגִ ַּאׁשְ ַּוֲאִפילו ַההוא ִסְטָרא ְדָצפֹון. ָמאּ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ַאר ָחֵסר ּבְ ּתְ ד , ְּדִאׁשְ ּכַ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ִלים ְלֹכָלא. ְּ ֲארֹוָנא ַאׁשְ ֲארֹוָנא. ֵּליָוָאה ּבַ . ַמאי ּבַ

ָנא ּכְ ַמׁשְ ַההוא ָמטוָלא ְדֲהוֹו ַנְטֵלי ּבְ ּּבְ ּ ל ַההוא, ּ ִלים ּכָ ּתְ ּ ְפִגימו ַעל ְיֵדיהִּאׁשְ ּ ּ.  
ָמאָלא: ּהוא יִמיָנא: ּהוא. ְּלֵעיָלא ִלׂשְ ִליל ּבִ ּּתו הוא, ִאְתּכְ יָקא: ּ א תא חזי ''ס(. ָּדא ַעּתִ

ָעְלָמא)ג מן תו''ול ַכח ּבְ ּתְ א ְמֵהיְמנוָתא , ּ ִאְלָמֵלי ִדיָנא ָלא ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ָּלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ
ְדל, ִּעָלָאה ּתַ אֹוַרְייָתאְּוָלא ִיׁשְ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוָלא ִיְתַקְיימו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּון ּבְ ּפוְלָחָנא , ּּ ּ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָעְלָמא ְלַגּבֵ ַכח ּבְ ּתְ ֵלימוָתא ְדִיׁשְ ּׁשְ ּ ֲּהִוי אֹוֵמר ָדא . ַּמאן ָעִביד ֵליה, ּ
  .ֵליָוָאה

ְּותו ְוָעַבד ַהֵלִוי הוא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ י ְיָי הוא ָהֱאֹלִהים)דברים ד(ּכְ ִלים . ּ ּכִ ּהוא ַאׁשְ
ֵלימוָתא ָרֵאל: ּהוא. ְּלֶמיֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ִלּכְ יָטא ְלַקּבְ ָמה ְדַאּתְ , ְּפׁשִ ּכְ

י)שיר השירים ב(, ָאֵמר ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֲחָדא,  ׂשְ ָרא ִזווָגא ּכַ ִגין ְלַחּבְ ּּבְ ַע. ּ ר ַמאן ִאּתְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲּהִוי אֹוֵמר הוא. ְּרִחימוָתא ּּתו הוא ּכְ א תו הוא דא עתיקא כמה דאת אמר כי יי ''ס(ּ

נו ְוֹלא ֲאַנְחנו ַעּמֹו)תהלים ק( )הוא האלהים ּ הוא ָעׂשָ ּ ך הוא. ּ ִגין ּכָ ּּבְ א: ְ . ְּלֵעיָלא: ּהוא. ְלַתּתָ
ְלָייא: ּהוא   .יםּהוא ֱאֹלִה. ּהוא ָסִתים. ִאְתּגַ

י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ א, ְּ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ . ּּכִ
ַבע ִזְמִנין א ְיֵהא ַעל ַחד ׁשֶ ְמׁשָ ּוְנהֹוָרא ְדׁשִ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ְוגֹו אֹור ֲהַחּמָ ך ִויֵרֵחך ֹלא ֵיָאֵסף)עיה סיש(ּוְכִתיב . 'ַּהְלָבָנה ּכְ ְמׁשֵ ְ ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ ְ .
ֶמׁש ְוגֹו)ישעיה ס(ּוְכִתיב  ְ ֹלא ִיְהֶיה ָלך עֹוד ַהּשֶׁ ּ'.  

  



 
  

 
 

  
  

  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  



  

  

  

  ד"     בס

 
 

 
v 

 




 
  

 
v 

  :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 



  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
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  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 
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  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  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
  כטפרק ל

  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-רבי אברהם אזולאי   .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
  לרבי צבי הירש מזידטשוב" עטרת צבי"  .ה
  לרבי יצחק אייזיק מקאמארנא" זוהר חי"  .ו
  בי אליעזר צבי מקאמארנאלר" דמשק אליעזר"  .ז
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  "דרך אמת"  .ט
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v v v  
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  ספר

  ראור הזוה
  כטפרק 

  מפרשי הזוהר

 -בבואנו להתחקות על ספרות הפירוש ליסוד הקבלה . א
עומדים אנו מול מספרם הדל של הפירושים ". הזוהר"ספר 

בל נשכח שמאז גילוי ספר זה עברו כשבע . כתבו לספר זהשנ
שעשתה פירות ופירי פירות ,  תקופה די ארוכה-מאות שנים 

, נשוה לדוגמא את הזוהר. (כלפי כל ספרות אחרת ביהדות
ם "ולספר ההלכתי של הרמב, י על התורה"לפרשנות רש

י נכתבו למעלה ממאה "על ספרו של רש". משנה תורה"
  !). מספר מאות-ם "ועל ספרו של הרמב, יםפירושים ידוע

ככל , הטעם העיקרי להעדר פרשנות רחבה לזוהר. ב
ומן החשש לגלות אף , הנראה נובע מאופיה הנסתר של תורה זו

  ".ליראיו' סוד ה "-בבחינת , לא טפח מסודותיה הכמוסים

הוא החשש מן הטעות בפירוש דברים , טעם נוסף. ג
ר כל חוסר דיוק משנה ומשדד אש, העומדים ברומו של עולם

וכל , ובמיוחד, על כן יפה השתיקה!. מערכות בכל העולמות
  !שכן הכתיבה
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ראש מפיצי התורה בצפון , "כתם פז "-רבי שמעון לביא )  א
  אפריקא

ערב , רבי שמעון לביא נולד בספרד בשעת בין הערביים. א
ב "בשנת רנ. וסמוך לשקיעתה של יהדות גדולה ומפוארת

ושם , נטל את מקל הנדודים יחד עם כל יהודי ספרד, לדבעודו י
תחנתו הראשונה היתה העיר . פעמיו לצפון אפריקה הסמוכה

וספג לתוכו הרבה תורה , שם גדל ונתגדל, פאס שבמרוקו
 כרבים מבני דורו שגלו -ש לביא "הר. קדושה וטהרה, ויראה

אחר תקופה , ואכן.  שאף להגיע לארץ ישראל-מארץ מולדתם 
בעברו , פנה הוא בדרכו לארץ הקודש, )ט" ש-ב "רנ(וכה אר

נוכח הוא לדעת עד כמה גדולה הוא . בעיר טריפולי, דרך לוב
וממילא עד כמה , בורותם של יהודי המקום בידיעת התורה

הרגשת אחריות . רחוקים הם מקיום תורה ומצוות בשלימות
 ש לביא"הביאה את הר, אישית לגורל יהודי הקהילה ויהדותם

ולהשתדל , לשהות במקום, לדחות את עלייתו לארץ ישראל
ש לביא החל להפיץ "ואכן הר. לשנות את פני הדברים העגומים

ותיקן תקנות בתחומי היהדות , את התורה ולימודה בלוב
  .השונים

ואני ): "בערכו" שם הגדולים"ב(א "וזה לשון החיד. ב
א וכשב, שמעתי דהרב הנזכר היה דעתו ליסע לארץ ישראל

ואפילו תפילה וברכות , לטריפולי ראה שלא היו יודעין דת ודין
ואמר בלבו כי טוב לו לקרבם לתורה וללמדם תורה , כתקנן

וכן עשה והצליח , וזה יותר מהליכת ארץ ישראל', וליראה את ה
  ".כמעט לגיירם והרביץ תורה שם
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ומקום , ה"ונפטר בשנת שמ, ש לביא האריך ימים"הר. ג
בר יוחאי נמשחת "מפורסם הוא שירו . ריפוליקבורתו בעיר ט

ש "הר.  על רבי שמעון בר יוחאי-" שמן ששון מחבריך, אשריך
,  לספר הזוהר-" כתם פז "-לביא כתב פירוש רחב ועמוק 

שלא כשאר . שממנו נותר וידוע לנו רק פירושו לספר בראשית
ש "פירושו של  הר, פירושי הזוהר שנכתבו לאחר שנדפס הזוהר

ועל כן , נכתב על בסיס כתבי יד של הזוהר שהיו בידולביא 
גם מן הבחינה הזאת שכן יכול לשמש לנו , חשוב מאוד פירושו

  .מקור לגירסאות ונוסחאות שונים וקדומים של ספר הזוהר

 הודפס כמאתיים וחמישים שנה -" כתם פז "-ספרו . ד
. בהשתדלות גבירי העיר טריפולי, בעיר ליוורנו, לאחר פטירתו

א "י החיד"ניתן ע, לחיבור" כתם פז"מעניין לציין שהשם 
בשם הגדולים ערך (, ששהה באותה עת בעיר ליוורנו, א"החיד

 -גימטריא " כתם פז"ונקרא הספר : "שמעון בן לביא מובא
הספר "). ז ראשי תיבות פירוש זהר"גם פ. ל"שמעון לביא ז

בי ש לביא מבוססת על כת"קבלתו של הר. הודפס בשני כרכים
: ואין בה כלל מהשפעת מקובלי צפת(, המקובלים שקדמו לו

בעיקר בפירושו (ן "הרמב: כגון) ל"י ז"ם קורדובירו והאר"מהר
 מנחת יהודה -פירושו של רבי יהודה חייט , הריקאנטי, )לתורה

רבי מנחם , יקטיליא'רבי יוסף ג, "מערכת האלהות"לספר 
  .ועוד, רבינו בחיי בן אשר, הציוני

  "אור יקר "-משה קורדובירו רבי ) ב
  ם קורדובירו הוא מגדולי המקובלים שבכל הדורות"הר

, )ב"רפ(רבי משה נולד כדור לאחר גירוש יהודי ספרד . א
מלבד ). יש המשערים בספרד(אך מקום לידתו אינו ידוע 
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 שאודות לה זכה לפירסום ושמו נחקק לדורות -גדולתו בקבלה 
רדבירו גדול בתורה ושימש אף ם קו" היה הר-בין גדולי ישראל 

כן ידוע שהיה תלמידם של רבי יוסף קארו ורבי שלמה . כדיין
  .אלקבץ

הינה סיכום בהיר ונפלא של כל ספרות , תורתו בקבלה. ב
פרדס "דבר הבא לידי ביטוי בספרו הגדול , הקבלה שקדמו לו

מספר זה נעשו (, שבו סיכם את עיקרי תורת הקבלה" רמונים
עסיס "ו,  לרבי מנחם עזריה מפאנו-" פלח הרימון": שני קיצורים

ספרו בתחום המוסר מפורסם ).  לרבי שמואל גליקו-" רמונים
ששימש בסיס לספרות המוסר , "תומר דבורה "-בשם 

כגון (, ושהתפתחה בדורות הבאים, שהושפעה מן הקבלה
  ).ועוד, לתלמידו רבי אליהו די וידאש" ראשית חכמה"

כל ימיו בכתיבת פירוש לכל חלקי ם קורדובירו עסק "הר
ספר זה שעד . אולם לא זכה שספר זה יודפס בימי חייו, הזוהר

, !)י מכיל כשלוש עשרה אלף עמודים"הכת(כה היה בכתב יד 
, מודפס בשנים האחרונים בירושלים, "אור יקר"הנקרא בשם 

ב "ולעת עתה יצאו לאור כ, כארבע מאות שנה לאחר כתיבתו
, מאיר אלבום' ח ר"על ידי הרה, )ד"שנ ת-ב "תשכ(כרכים 

  .מחשובי חסידי אלכסנדר מדור העבר

מדקדק בה , הפירוש מתייחס לכל מלה ומלה שבזוהר. ג
שכל מי שידע על ערכו , לא פלא. ומפרשה לאורכה ולרוחבה

ע "מפורסם הוא נסיונו של הרמ. של ספר זה נתאווה ללומדו
ם "הרלאלמנת " אלף זהובים אדומים"מפאנו שהזיל 

ראה (, שתשאיל לו את הכתב יד על מנת להעתיקו, מקורדובירו
  ").מערכת ספרים"שב" אור יקר"א בערך "שם הגדולים להחיד
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ם קודובירו לספרו "נצטט מספר שורות מהקדמת הר. ד
ובראותי : "בהם סיכם מגמתו בכתיבת פירושו לזוהר, "אור יקר"

התורה קורדואירו עוצם חובת האדם בידיעת ... אני משה
ראיתי לבא ללקוט קצת שושני וורדי נרדי סודות ... וטעמיה 

ולחבר , וטעמי המצות, בפירוש הפסוקים, תורתינו הקדושה
מפני .. לסבות רבות" אור יקר"מהם מגילת ספר יקרא שמו 

מאיר ... ה בכל פרטיו"י ע"שעיקר הכוונה בו לבאר דברי הרשב
להיות ... אבסיעתא דשמי, ומבאר דברי הזוהר בכלל ופרט

לבאר דברי ... סודות התורה יקרי הערך לא יערכם זהב וזכוכית
דהיינו היות , ירצה אור מאיר, ר"ר יק"ה בזוהר ואו"י ע"הרשב

אלא כפי מה שנלמוד , בלי להוסיף כלל, הזוהר מתבאר לבד
להיות ... וכפי מה שאנו יונקים משדי משדי חכמתו, מתוך דבריו

 דרך יעבור להקדוש ברוך הוא כוונת הספר להורות אל האדם
  ".כי זה כל האדם, ושכינתיה

י דחתה את לימוד "השפעתה העצומה של קבלת האר. ה
מ מקורדובירו לא נתבאר "י שיטתו ודרכו של הר"הקבלה עפ

: א שם כותב"והגאון בעל החיד. ל"י ז"אלא על פי שיטת האר
, ל"ו זצ"וראיתי בספר חזיונות כתב יד לרבינו הרב מהרח"

ל שקבלת "ק ז"ובחלום ידבר בו הרמ, ל"ק ז"הרמ] על[לם שח
ושם בעולם הבא הוא . ל אמיתית ופנימית"י ז"רבו האר

  ".ל"י ז"לומד חכמת הקבלה על דרך רבו האר!]  ק"הרמ[

ונטמן סמוך , ל"ם קורדיבירו נפטר בצפת בשנת ש"מהר. ו
  .ל"י ז"לקברו של האר



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]יז[

  "אור החמה "-רבי  מרדכי אזולאי )  ג

, מרדכי אזולאי' א אזולאי נולד לאביו ר"מקובל רה. א
בעיר פאס , שהיה ממשפחת המקובלים מקטלוניה שבספרד

  ). ל"ש(שבמורוקו 

עיר זו היתה אז מרכז תורני גדול בארץ ומשופעת בחכמיה 
שם עלה ונתעלה בידיעת התורה על כל . הרבים והגדולים

ת רבי כמו כן נתוודע אז לקבל. קבלה, תלמוד, מקרא: חלקיה
  ".פרדס רמונים" המבוארת  בספרו הגדול -משה קורדובירו 

  .ק" רבים מספריו בקבלה יש להם גוון שיטת הרמ

 ככל הנראה -א אזולאי החליט לעלות לארץ ישראל "הר. ב
. ובפרט בעיר פאס, לאחר פורענות שעברה באותה עת במרוקו

, התיישב אז בעיר חברון) ה"בשנת שע(בהגיעו לארץ ישראל 
ושם כתב את ספריו , היתה מרכז לתורה וללימוד הקבלהש

  .לתקופות קצרות התיישב בעדים ירושלים ועזה, הקדושים

) ה"א כ"וי(א מרחשון "כ(ד "א אזולאי נפטר בשנת ת"הר. ג
  .ושם נטמן, בחברון

הוא בין הפירושים החשובים , "אור החמה"ספרו הגדול . ד
רושי הזוהר לרבי בספר זה באו פי. ביותר שנכתבו על הזוהר

קודם שנתוודע לתורת (משה קורדובירו ולרבי חיים וויטאל 
ובהם , הפירוש הודפס בשלשה כרכים גדולים). ל"י ז"האר

כמו כן כתב ).  דברים-בראשית (פירוש לשלשת חלקי הזוהר 
והוא קיצור מן , "זהרי חמה"הרב אברהם אזולאי את הספר 

  .י אברהם גלנטי לזוהר פירושו הגדול של רב-" ירח יקר"הספר 
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בשילוב עם " אור החמה"ו הודפס הפירוש "בשנת תרנ. ה
יחזקאל שרגא הלברשטאם בן ' ק ר"י הרה"ע, "זהר חמה"

וכעת מצויים בו שלושת הפירושים  של , ע"הדברי חיים זי
מדבריו בהקדמתו . א גאלאנטי"ור, וו"רח, ק"הרמ: המקובלים

 הכולל את -" ית ארבעקר"מן הספר [' והחלק ב: "... לפירושו
והוא מאיר , "אור החמה"נקרא שמו ] רוב חיבוריו בקבלה

המעיין באור החמה הבהיר להבין לשונות הזוהר הבלתי 
  ".המבין והבלתי מבין, ונהנים ממנו כל העם מקצה, עמוקים

בשנת (רבי אברהם בן רבי מרדכי אזולאי נולד בפס . ו
נוסף , ל מפורסםהיה מקוב, למשפחת מקובלים) ח" שצ-ה "שכ

הוא כתב שלושה . אשר פרח בתור הזהב של התקופה ההיא
אור ", ל"מדרשים המבוססים על הזוהר עם פירושו האריז

הרב אברהם אלגאזי גם ". אור הגנוז"ו, "אור החמה", "הלבנה
בו הוא מציג ניתוח עקרונות , "חסד לאברהם"כתב ספר הנקרא 

  .הקבלה

יצחק ' ק ר"היה הרה, איאברהם אזול' ק ר"בנו של הרה. ז
' ק ר"הוא אבי הרה(בעל זרע יצחק מקושטאנדינא , אזולאי

  ). ל"א ז"אבי מרן החיד', יצחק זרחי' ק ר"אבי הרה', ישעי

' ק ר"הרה, ל היו"אברהם אזולאי ז' ק ר"חתני הרה. ח
' ק ר"והרה, )אברהם ישראל זאבי' ק ר"אבי הרה(בנימין זאבי 
' ק ר"הרה,  )רהם ישראל זאביאב' ק ר"אבי הרה(דוד יצחק  

) ה"א כ"וי(א "ק כ"ד לפ"בשנת ת, ל נפטר"אברהם אזולאי ז
  . א"מרחשון זיעועכי

  )ד מליצי אש"תו(
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  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו ) ד

 בעיר מראכש -ח " במאה הי-רבי שלום בוזגלו נולד . א
עיר קדומה ששימשה מאות בשנים כמרכז רוחני , שבמרוקו

רבי : ארבע מגדולי חכמי מרוקו שבדורו.  מרוקוליהודי דרום
ורבי יעקב , רבי ישעיה הכהן, רבי יעקב פינטו, אברהם אזולאי

, כפי שידוע לנו מדבריו בהקדמתו,  היו רבותיו בקבלה-גדליה 
  .ומהבאת דבריהם ופירושיהם בפירושיו הרבים על הזוהר

ושאר פירושיו לחלקי הזוהר , "מקדש מלך"פירוש . ב
" כבוד מלך", "הוד מלך", "פני המלך", "הדרת מלך: "םהנוספי

 ועל - רבה וזוטא -על האידרות , על מאמרים קשים שבזוהר(
 מבוססים -) על תיקוני הזוהר" (כסא מלך"ו, )ספרא דצניעותא

, כפי שבאה בכתבי תלמידיו, ל"י ז"כולם על קבלת האר
י היא הקובעת "ואף שקבלת האר. ו"ובראשם המהרח

הרי שבמקומות רבים  נטה להסביר המאמרים על פי , בפירושיו
  .פשוטם של כתובים ברוח הזוהר וכוונתותיו הנגלות

ש בוזגלו גם מפירושיו של הרב משה "בפירושו שילב הר. ג
והוא שהדפיסו , פירוש שהיה מצוי בכתב יד, זכות על הזוהר

  .והוציאו לאור עולם

אבל , דוןספריו כתב לאחר שעזב מרוקו והתיישב בלונ. ד
  ). י"תק(הדפיסם  באמסטרדם 

  : שני תכונות לו, ש בוזגלו לזוהר"פירוש הר

  .הוא הפירוש הראשון המקיף את כל חלקי הזוהר. א

שנתקבלה בלימוד , ל"י ז"י קבלת האר"נכתב רק עפ. ב
פירושו לזוהר , אגב(, על כן זכה הספר למהדורות רבות, הקבלה
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רות זאלקאוו הובאו ובמהדו, נפוץ ביותר בחוגי החסידים
' רבי לוי יצחק מברדיטשב ור: ם"הסכמותיהם של האדמורי

  ).יששכר דב מזלאטשוב

  .מ בלונדון"רבי שלום בוזגלו נפטר בשנת תק

  ,לרבי צבי הירש מזידיטשוב" עטרת צבי)  "ה
סור מרע ועשה ", "פרי קודש הלולים", "עטרת צבי"ס "בעמח

  "טוב

ה "זידיטשויב זללהה מ"הגאון הקדוש הרב האלקי רצ. א
" פרי קודש הלולים", ק"פירוש על הזוה"  עטרת צבי"ח "בעהמ

הקדמה ודרך לעץ " סור מרע ועשה טוב", על הפרי עץ חיים
  . ועוד, החיים

ה יעקב יצחק "הוא היה מוסמך מרבו הקדוש והנורא מו. ב
והחשיב עצמו כשלישי , ה ומשאר צדיקים"מלובלין זללה

י בימי חורפו נסע תלמיד אחד כ, ה"ט הקדוש זללה"לבעש
ה אצלו כמה "ועכבו רבינו רצ, ט דרך מקומו"מתלמידי הבעש

  .ולמד ממנו הרבה, ימים

ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל בהסכמתו על "הגאוה. ג
איש אלקים : ל"ל כותב עליו בזה"ספר עטרת צבי לרבינו הנ

ידעתי נאמנה שהיה , רבן של ישראל, צדיק יסוד עולם, קדוש
, ועם קדושים נאמן, ד עד להפליא" וגדוש בחכמה זו בחבמלא

ואולי הוא מהשלמת התגלות חיבורו , ועשה פירוש על כל הזהר
  .ק דעל ידו ייתי פורקנא דישראל"דהזה

א מדינוב בהסכמתו על עטרת צבי "ק מוהרצ"הגאוה. ד
וידוע לכל אשר עם גודל קדושתו ופרישתו : ל"ל כותב בזה"הנ
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והיה יחיד בדורו בחכמת , ב"חו לו שערי חוזכה שנפת, וחסידתו
ילאה הקולמוס מלספר עומק השגתו בחכמת האמת , האמת

ובהוספותיו . ל שם"עכ, והנה הוא הקדוש עשה לה אזנים, הלזו
וכמעט לא ראיתי ולא שמעתי , ל"לספר סור מרע כתב בזה

  .בדורינו מי אשר העמיק בחכמה הנפלאה כמוהו

ט כותב "ח סימן י"י אש חאות אמר"הגאון האמיתי בשו. ה
וכותב שם , ה צבי"הגאון איש אלקים מו, ל"ל בזה"על רבינו הנ

ומי בדורנו זה אשר ישאהו לבבו לדמות את עצמו להרב הגאון 
  .ה"רצ

ה אלכסנדר סענדר מקאמרנא בספרו "ק מו"אחיו הגאוה. ו
ואחי מורי הקדוש : ל"כתב בזה) א"ח ע"דף כ(זכרון דברים 

ה ביאר מאמר הלז כפי "צ זללה"ות מוהרבעשר מיני קדוש
תוקף קדושתו ועוצם בינתו והתפשטות דבריו עד רום שמי 

יעיין בדבריו , והרוצה לטעום נופת צוף ודבש, המעלות
  .הקדושים ויאירו עיניו

ה משה מסאמבור בספר תפלה "אחיו הקדוש והנורא מו. ז
ו איש "מה ששמעתי מאחי אמ, ל"בהקדמתו כתב בזה, למשה

ואקדם בהקדמתי אשר השגתי , ה צבי הירש"ים קדוש מואלק
לו , בו מחסידותו ופרישתו וענותנותו ומעיינות חכמה אשר בו

וזאת , אספר בשבחו כל הימים לא אוכל לספר אפס קצהו
השגתי אשר כל השגתי בו מאפס ותהו נחשבו מגודל עמקות 

  .'החכמה והקדושה והפרישות והענוה אשר בו וכו

תלמידו וחתנו ובן [ה יודא צבי מראזלא "ק מו"הגאוה. ח
כי אין שום פסוק בכל , אמר] מ מסאמבור הנזכר"אחיו הרר

  .ה לא גילה לו סודו"ך אשר מורו דודו רצ"התנ
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  ]כב[

תלמידו [א מזידטשוב "ק מוהרי"ב הגאוה"מורינו ש. ט
בהסכמתו על עטרת צבי כותב ] ישכר בעריש' ק ר"א הה"וב

. י" שהוא מתלמידי רשבוכאשר שמעתי מפיו הקדוש: ל"בזה
  ).ה מזידיטשיב"מהרצ' עשר קדושות מערכת ב(

  העטרת צבי החזיק עצמו לתלמיד של התנא האלקי
  'י הק"וגם של האר, רבי שמעון בן יוחאי

א "ק רבינו מהרי"בהסכמת תלמידו ובן אחיו הרה. א
וכאשר : ל"ק העטרת צבי כותב בזה"ע על ספה"מזידיטדשוב זי

זכותו , א מתלמידי רבן שמעון בן יוחאישהו' שמעתי מפיו הק
יעקב האגר ' ק ר"ובספר עטרת יעקב וישראל להרה. יעמוד לנו

ודע כי : ל"כותב בזה, א מזידיטוב"ע תלמידו של רבינו מהרי"זי
, ל ממש"י והאריז"למד תורה מפי הרשב] העטרת צבי[רבינו זה 

, ל מזידיטשוב"ז] א"מהרי[והעיד לנו מורי , כאשר העיד בעצמו
  .כ"ע

י "פעם אחת שלח העטרת צבי מכתב לקברו של רשב
  ".אני תלמידך צבי בן הינדא"וחתם , י"והאר

שבאו מארץ , פעם איקלעו לזידיטשוב אנשי צורה. ב
שלח העטרת , מאיר בעל הנס' הקודש לקבץ מעות לטובת ר

ותלמידו , י"צבי עמהם קונטרס שינוחוהו במערת ציון רשב
ע ראה את הקונטרס "דויטשוב זיא מזי"ק רבינו מהרי"הרה

ובחתימת , ק"וראה בו פירושים על מאמרי הזוה, בידם
ומבקש העטרת צבי את , הקונטרס חותם תלמידך צבי בן הינדא

נתן להם רבינו . שיגלה לו אם כיוון בפירושו לאמיתו, י"רשב
. א מעות שיכתבו אליו מה שאירע עם הקונטרס במירון"מהרי

כי אחר שהניחו את הקונטרס ,  אליוק כתבו"כאשר חזרו לארה
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  ]כג[

ואחר כמה רגעים כשנכנסו שנית לא , במערה יצאו החוצה
  .ושום אדם לא נכנס לשם בין כך, מצאוהו עוד

יודא צבי ' ק ר"רצה חתנו הרה, פעם בליל שבת קודש. ג
ושמע מבעד דלת חדרו , ע להגיש לו משקה לשתות"מראזלא זי

ך חור המפתח וכאשר הסתכל דר, קולם של כמה אנשים
ראה איש זקן ואיש צעיר מפלפלים עם חותנו , שבתוך הדלת

כשהעטרת צבי פתח במאמר ' ק בסעודה ג"ובשב, העטרת צבי
מימרא זו פירשו רבינו שמעון בן יוחאי : אמר, ק כדרכו"מהזוה

' י הק"כ אמר והאר"ואח, י"ואמר הפשט של רשב, בעצמו כך
ואני , כ אמר"חוא', י הק"ואמר הפשט של האר, פירשה כך

מסכימים לפשט ' י הק"י והאר"ושניהם רשב, מפרש כך וכך
ס דעם 'פרעגט, און טמער גלייבט עטץ מיר נישט"וסיים , שלי

כי , "ער האט אריין געקוקט דורך די קלאמקע, שווארצען גנב
  .הרגיש ברוח קדשו שחתנו הביט לתוך החדר

 ובעת אמירת, הוא הקדוש היה גאון בנגלה ובנסתר. ד
גילה סודות וענינים רמים , של שבת קודש' התורה בסעודה ג

  .וגבוהים

ע היה רגיל "ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זי"הרה. ה
והמורה ', כי בעת שהעטרת צבי אמר תורה בסעודה ג, לספר

שא דרך "צעק העטרת צבי , שעות שעל הקיר התחיל להקיש
ירת ואחר אמ, וכן בכל פעם, ותיכף פסקו מלהקיש, "ארץ

התורה השלים כל הנקישות שחיסר במשך שעת אמירת 
תראו מזה שאפילו דומם : ק משינאווא"וסיים הרה. התורה

עבודת עבודה . (כמורה שעות יש לו דרך ארץ לדיבורו של צדיק
  ).ט"דף רע
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  ]כד[

ס "בעמח,  לרבי יצחק אייזיק מקאמארנא-, "זהר חי) "ו
פני ",  עדןעצי, "נתיב מצותיך", "היכל הברכה",  "זוהר חי"

  ועוד, "שולחן הטהור", "זקן

ה יצחק "מו, הגאון הקדוש המקובל האלקי מארא דרזין. א
, )ד" תרל-ו "תקס(אייזיק מקאמארנא ' המכונה ר, יהודה יחיאל

  .צבי מזידיטשוב' אחי הקדוש ר, אלכסנדר סנדר' ק ר"בן הגאוה

שחיבר ספרים , היה גאון מופלג קדוש ובעל מקובל נורא. ב
ג "ח על תרי"אוצה, כ"ספר עשירית האיפה על התו, ה"ההרבה 
, כרכים' ק ה"וזהר חי על הזוה, והיכל הברכה על המסורת, מצות

, ועצי עדן על המשניות, ופני הזקן, ומעשה אורג, ונתיב מצותיך
ואלו , וספר נוצר חסד על אבות, ופני זקן על ירושלמי שקלים

  .נדפסו

ע "ן הטהור על שועוד נשארו ממנו בכתובים ספר שולח
על כמה מסכתות ' ופי, ס בבלי וירושלמי"והגהות על ש, ח"או

מגילת יוחסין (, והגהות על תיקוני הזהר, מירושלמי זרעים
  ).שבספר בן ביתי תהלים

שבילין ' יצחק אייזיק יחיאל היה נהירין לי' ק ר"הגה. ג
עיר , ושר בית הזהר, היה צדיק יסוד עולם, דעה-דרקיע דנהר

שהוציא , אליעזר צבי סאפרין' ק ר"וזכה לבן גדול הגה, וקדיש
, ת וחמש מגילות"ס בן ביתי עה"הוא בהמח, כ ספרים הרבה"ג

  .ח ועוד"וספר אור עינים ב, ח"ק ו"ודמשק אליעזר על זה

ובו גם , ל"י ז"פירושו על הזוהר מבוסס על קבלת האר. ד
זה פירוש . ט ותלמידיו" הבעש-השפעת תורת מאורי החסידות 

והינו חיבורו האחרון , הודפס בחמשה כרכים גדולים בלעמבערג
ואכן על זוהר חומש , ולא זכה להשלימו, שנכתב בעירוב ימיו
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  ]כה[

הכרך החמישי מסיים בפירוש לקטע . דברים לא כתב פירוש
רב לך : " בביאור הפסוק-המצוי בתחילת הזוהר לספר דברים 

יו להפסיק שעל, ובזה הוא מצא רמז בעת מחלתו, "אל תוסף
סמוך לכתיבת שורות אחרונות אלה , ואכן. בכתיבת פירושו

 הודפס לאחר פטירתו על ידי בנו -" זוהר חי "-ספרו . נפטר
  .כצוואת אביו המחבר, הצדיק המקובל רבי אליעזר צבי סאפרין

פעם אחת אמר שיש בחלק נשמתו הטהורה חלק אחד . ה
.  לי שוה בשוהל יש"ואפילו הצורה של האריז, ל"מנשמת האריז

לכן כל ימיו לא היה יום , ל"ט ז"וגם חלק אחד מנשמת הבעש
וגם היה לו . ל"י ז"ל ומהאר"ט ז"אחד שלא היה מדבר מן הבעש

ואמר שיש לו עוד כמה . 'חלק אחד מהינוקא הנזכר בזוהר וכו
  . אבל לא רצה לגלות, חלקי נשמות מנשמת תנאים ואמוראים

  )ג"עמוד מ' עשר קדושות מערכת ט(

וו "נשמתו היה שורש הרח] רבינו צבי[מורי דודי הקדוש . ו
שנתבאר זה בספר חזיונות , עקיבא' משורש שקרוב אל נשמת ר

י "כ ע"מלבד שאח, ענין המתחיל בענין אשתי אמר לי מורי
ק "וכן נשמת הרה, מעשיו המופלאים עלה עוד לכמה מדריגות

ם שרשים וע. וו"ה לוי יצחק מבארדיטשוב היה משורש רח"מו
כמעט , בהתלהבות ויחודים, אלו עבדו מלך עליון במסירות נפש

  ).מגילת סתרים. (שלא נמצא בימי התנאים כך
  )א מקאמארנא"ק מהרי"הרה' עשר קדושות מערכת ט(

ופעל הרבה בתפלתו , תפלתו היתה בדביקות נפלאה. ז
בראשית דף (זוהר חי ' הוא כותב בספרו הק. לטובת ישראל

, א לפרט"עם אחת בחג השבועות בשנת תקעפ): ב"ו ע"רט
להתפלל קודם ] העטרת צבי[התחיל מורי דודי רבינו הקדוש 
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  ]כו[

והיה , ועמד בתפלת לחש של שחרית ששה שעות, הנץ החמה
ואמר תהלים עד שסיים , ]שהיה שמו יוסף[שם בעל הבית אחד 

ואחר כך הלך לישן ובא לבית המדרש ועדיין לא , כל התהלים
ובעת הסעודה לא נתן לו המשרת , לת הלחשסיים הצדיק תפ

רבי , ואמר להמשרת, והיה יושב באיזה זוית, לאכול כראוי
ושמע העטרת , ואתה במניעת המאכל, מצער אותנו באריכות

יוסף אתה אומר שאני : ואמר, לקח כוס של יין ונתן לו, צבי זאת
ואני צריך , התדע שיש כאן איזה מאות בני אדם, מצער אותך

. כל אחד תיקון נפשו וכל הצטרכותו  מהחל ועד גמיראלתקן ל
, והיום נחלו שניהם, האמת שהנחת בביתך שני ילדים בריאים

ובתפלתי פעלתי שהמשכתי לו , האחד נחלה שהיה קרוב למות
והשני לא השגחתי כל כך והוא , ותהלה לאל חזר לאיתנו, חיים

 טוב ותיכף במוצאי יום, ונתבהל זה האיש. כעת בסכנה גדולה
  .והיה מכוון כמו שאמר לו העטרת צבי, אץ לביתו

ועשה לו , שהכניע את השר של אונגארן, העיד על עצמו. ח
  .חריץ במצחו

שהשר , אירע שבאו אליו מאות משפחות בבכיה גדולה. ט
אלא מוכרחים , גזר עליהם גזירה שאסור להם לדור בכפרים

כו לפניו המה ב. וכל פרנסתם הוא מהכפרים, לגור בתוך העיר
, אמר להם העטרת צבי. שירחם עליהם לבטל הגזירה הרעה

  .וכן עשו, לינו פה הלילה ובואו לפני בבוקר

בלילה זו היתה לי עליית : אמר להם, בבוקר כשבאו אליו
וכולם אמרו , רבנן סבוראי, אמוראים, והלכתי לתנאים, נשמה

, יםלפי שבכפרים אין מנינ, שכן צריך להיות שתדורו בתוך העיר
רק התנא האלקי . ואין שם מקוה, ואין שומעים קדושה וברכו
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  ]כז[

שאם יסע : רבן שמעון בן יוחאי אמר שאי אפשר לגזור זאת
או פת לחם לסעוד , יהודי דרך כפר ולא יהיה עמו טלית ותפילין

שישאלו פי צדיק , ואמרו בבית דין של מעלה?, מאין יקח, לבו
לע 'הערש' יש כאן רי הלא "ענה רשב, אשר נמצא עדיין בעולם

, י"ואמרתי כרשב, ושאלו אותי, נשאל את פיו, זידיטשובער
מת , כי השר שגזר גזירה זאת, ועתה סעו לביתכם לשלום

  .וכך הוה, פתאום וכבר בטלה הגזירה

ק "אליעזר צבי מקאמארנא בהקדמתו לספה' רבינו ר. י
מספר , )ע"א מקאמארנא זי"רבינו מהרי' מאביו הק(זוהר חי 

שנכנס להיכל של ,  אחת ראה העטרת צבי בחלום הלילהשפעם
וראה הרבה תלמידי חכמים יושבים , רבינו הבית יוסף

ובתוכם היה יושב אחיו , במתיבתא זו של רבינו הבית יוסף
וכשנכנס , ע"ק רבינו אלכסנדר סענדר מקאמארנא זי"הרה

' ברוך הבא ר"ואמר , העטרת צבי עמד הבית יוסף מכסאו
וביקש מהעטרת צבי שיאמר דבר , "טשובערהערשעלע זידי

כאן יושבים תלמידי חכמים גדולים , השיב העטרת צבי, תורה
אבל , ואני כל עסקי בסודות התורה, שעוסקים בנגלות התורה

, כ אגיד לכם דבר חידוש אחד על פרשתנו זו פרשת ויגש"אעפ
וילקט יוסף את כל הכסף ) ד"ז י"בראשית מ(כתיב : ואמר

, מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שובריםהנמצא בארץ 
שיוסף ליקט כל כסף וזהב ) א"ט ע"פסחים קי(ל "ואמרו חז

וקשה הלא בין הכסף והזהב היו גם , שנמצא אז בכל העולם
והאיך הותר ליוסף ליקח עבודה זרה , צלמים ועבודה זרה

) א"ט ס"ביורה דעה סימן קל(הלא הילכתא היא , שלהם
לזה מסיים הכתוב בשבר אשר , זרהשאסור ליהנות מעבודה 

ם בעצמם "שהעכו, היינו לשון שבירה וכתיתה, הם שוברים
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  ]כח[

שם (וההלכה היא , שברו את הצלמים קודם שנתנום ליוסף
ם בעצמו מבטל העבודה זרה שלו "שאם העכו) א"ו ס"סימן קמ
כה אמר העטרת צבי . מותר לישראל ליהנות ממנו, מכל וכל

טוב דברתם ", להעטרת צביעל זה ענה הבית יוסף . שם
  ".וחדשתם בתורה

סענדר ' אחיך ר: אחר כך אמר הבית יוסף בזה הלשון. יא
היושב כאן ביקש אותנו לומר לך שיש לו בן קטן בעולם 

ואין מי , ]ע"א מקאמארנא זי"ק רבינו מהרי"ה הרה"ה[, העשיה
ומבקש ממך שתשגיח עליו ללמוד , שישגיח עליו ללמדו תורה

הריני מקבל עלי ללמוד , השיב העטרת צבי, ושהעמו תורה הקד
  .ד"עכת, עמו

וכששאלוהו , קודם שנסתלק לחיי העולם בכה מאוד. יב
אמר שהתבונן האם נמצא עוד צדיק שיוכל , למה הוא בוכה

, עד שמצא מרגוע לנפשו, לתקן נשמות כמו שהוא היה מתקן
ע יוכל "יהודה צבי מסטרעטין זי' ק ר"באמרו שרואה כי הרה

  . וד לתקן נשמות כמותוע
  )עבודת עבודה(

 -לרבי אליעזר צבי מקאמארנא " דמשק אליעזר) "ז
  ועוד" בן ביתי", "אור עינים"ס "בעמח

היה בעל מקובל גדול , )ח" תרנ-צ "תק(רבי אליעזר צבי . א
והם ספר בן ביתי , י סוד וקבלה"וחיבר ספרים נוראים עפ, ונורא

בן ביתי ,  זקן ביתו על אבות,על תהלים ועל חמש מגילות, ת"עה
אור עינים , חלקים' ק ו"דמשק אליעזר על הזוה, ס"על סיומי הש
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  ]כט[

הוא היה שר  , וראש בית על תיקוני הזהר, ח"סודות וקבלה ב
  .בית הזהר בדורו

ר "הוא בנו וממלא מקומו באדמורות של האדמו. ב
 רבי יצחק -ראש בית אב לבית קאמארנא , הראשון אור עינים

  ".זהר חי" בעל אייזיק

כרכים ' שנדפס בו" דמשק אליעזר"פירושו לזוהר . ג
נכתב בכוונה להיות פירוש שיובן על ידי , )ב" תרפ-ב "תרס(

ועל כן השתדל , הלומדים הבאים להבין את הפשט דברי הזוהר
, כפירוש אביו, פירושו. לבאר ולפרש כל תיבה ותיבה בהרחבה

  .לי החסידותוספרי גדו, ל"י ז"מבוסס על קבלת האר

ה ששמע "ר זלה"שמעתי מאאמו"בהקדמתו הוא כותב . ד
שרצונו הטוב , מפה קדוש רבינו יעקב יצחק בן מאטיל מלובלין

היה שיהיה איש אחד בעולם שיפרש דברי הזוהר הקדוש על פי 
וכן אני , בכל מקום שיכול לפרש על פי פשט, פשט פשוט

... ל"ה צבי זצ"מי שמעתי גם כן מהרב הצדיק הגאון מובעצ
שחשקה נפשו לראות בעיניו איזה פירוש על הזוהר הקדוש 

  . שיהיה על פי פשט פשוט לזה

. ש"ה וב"בא לי עזר לי ב, בכח אלה הצדיקים הקדושים
קבלתי עלי בלי נדר לילך בדרך זה לפרש על פי פשט בכל מקום 

כדי שיוכל לדבק כל אחד מבני והוא , שיוכל לסבול פשט פשוט
כי ידוע הוא , ישראל הקדושים בדברי הזוהר הקדוש הזה

הוא בא , ה באין ממש ובשמחה"שעיקר קניית דביקות הבורא ב
  ".מלימוד דברי הזוהר

 יצא לאור על ידי בנו וממלא מקומו - מכתב יד -הספר . ה
  .ר רבי יעקב משה סאפרין מקאמארנא" האדמו-
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  ]ל[

  
  ,י יהודה אשלגלרב" הסולם) "ח

  ז כרכים"פירוש על הזוהר בן ט

נולד בווארשה בשנת , המקובל האלקי רבי יהודה אשלג. א
הגם . והתיישב בירושלים, ט עלה לארץ ישראל"בתרע. ו"תרמ

בכל זאת עיקר כחו מתבלט , שעמל הרבה בנגלות התורה
  .ל"י ז" הזוהר ושאר ספרים וכתבי האר-בתורת הסוד 

 בדור האחרון היה רבי יהודה אשלג מגדולי המקובלים. ב
כתביו . ל"י ז"הוא פיתח גישה חדשה להבנת שיטת האר. ל"ז

. העמוקים והמובנים סיפקו מפתחות הנחוצים להבנת הזוהר
הקל בהפצת " הסולם"פירושו השלם לזהר הידוע כפירוש 

שכן תרגם כל , הלימוד בכתבים הנשגבים והסתומים של הזהר
הוא פתח את השערים . ברת כיוםהזהר ללשון הקודש המדו

 כרכים המהווים את הספר הנקרא 16דרך , ן"לסוד תורת הח
  ". תלמוד עשר הספירות"

,  כרכים16בני " תלמוד עשר ספירות: "מספריו ראוי לציין
" עשר ספירות"ל במהות "י ז"ובו סיכום בהיר של תורת האר

י "כמו כן כתב הר. ושאר ענפיה של שיטה סבוכה ומסועפת זו
פנים ("אשלג ספרי ביאור לערכים ולמונחים במושג הקבלה 

י אשלג הם הנסיון המוצלח ביותר "ספריו של הר"). מסבירות
ואין , ובדרך הגיונו, להגיש לבן דורינו את תורת הנסתר בשפתו

  .כמותם מבוא לכל המבקש לטעום ולדרוך בשבילי הסוד

  .ו"י אשלג נפטר בעיצומו של יום הכיפורים שנת תשט"הר

על אף הגידול בהשפעת החסידות במקביל להתעניינות 
עדיין נוכל לומר שרוב היהודים נשארו , המחודשת בקבלה
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  ]לא[

מצב זה החל להשתנות כאשר הרב . בורים בלימודי הקבלה
" עשר הספירות"בספרו . י"אשלג סלל דרכו להבנת כתבי האר

, י"תאר בצורה הטובה ביותר את נקודות המבט של כתבי האר
  . עד לעבודתו זו היו מעבר לתפיסת ההגיוןאשר

  "דרך אמת) "ט

שנדפס עם רוב מהדורות הזוהר " דרך אמת"הספר . א
נכתב ברובו על ידי רבי , בשולי העמודים זה מאות בשנים

יש "מחבר הספר החשוב (ל "ר משה פתחיה ז"יששכר בר ב
שם הספר ). ובו לקט כל מקורות הזוהר הנוגעים להלכה, "שכר

אולם באחת ממהדורות , "אמרי בינה"י המחבר היה "עשניתן 
הזוהר הודפס ספר זה ונתלוו אליו הגהות והערות מגדולי 

סגורים , )ועוד, ם קורדובירו"מהר, י"האר: ביניהם(המקובלים 
, "אמרי בינה"על מנת להבדיל בין הספר , בסוגר מרובע

, בהדפסה אחרת של הזוהר, ברבות הימים. להערוצת הנוספות
וכל ההערות נצטרפו ליחידה אחת שנקראה , שמטו הסוגרייםהו

וזאת כדי , ל"י ז"על שם ספר שיוחס להאר, "דרך אמת"בשם 
ואכן נמצא בשערי זוהר שונים (לתת ערך מיוחד לספר זה 

דרך  "-ל "י ז" תלמיד האר-ו "ובגליון הגהות מרן מהרח: "כתוב
  ").אמת

כו במיוחד כעת לאחר שנקוו אל תו, בספר זה. ב
הערות , ישנם הגהות, הגהותיהם של גדולי המקובלים על הזוהר

, מהם פירושי מלים, פירושי ענין: מהם, והארות יקרות ערך
מראה מקום למפרשי הזוהר , מקבילות לספרות הזוהר

  .ועוד, העוסקים בנידון
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  ]לב[

  א"להחיד, "נצוצי אורות)  "י

ובו , א על הזוהר"הוא ספרו של החיד" נצוצי אורות. "א
אשר נאספו ממפרשי , הגהות ופירושים קצרים, וסף הערותא

, שלום בוזגלו' ר, אספקלריה המאירה: מהם(, הזוהר השונים
-[ן "מאי: והערותיו הוא עצמה תחת החתימה, זהרח חמה

ספר זה מודפס בשולי הזוהר ]). ו"מהצעיר יוסף אזולאי נר
: ובו הערות מאירות עינים מסוגים שונים, במהדורות רבות

, הערות ענייניות, ירושים בתחום הפשט ובתחום הקבלהפ
  .ועוד, ל"השוואות למקורי חז, תיקוני לשון

  "נצוצי זוהר)  "יא

אף שיש הרבה מן המשותף בין ספרות הזוהר לספרות . א
 על - בהיקף רחב -לא טרח מי מהעוסקים בזוהר להראות , ל"חז

לות ולהצביע על מקבי, הנקודות שבהם קיים המכנה המשותף
ולעתים אף במשא ומתן דומה בין , בכיווני החשיבה, ברעיונות

  .שני התחומים

ל וחיבר ספר "עד שקם הגאון רבי ראובן מרגליות ז. ב
, זוהר על התורה: על כל חלקי הזוהר, "ניצוצי זוהר"נפלא 

  ).ג"תשי-ש"ת(' זוהר חדש'התיקונים ו

דים תלמו: ל"מקבילות בין הזוהר לכל מקורות חז. א: תוכנו
  . והמדרשים השונים- בבלי וירושלמי -

  .מקבילות בזוהר עצמו ממקום למקום. ב

  .הערות חכמי ישראל לדורותם השייכים להזוהר. ג

  .ציונים והערות הלכתיות שהזוהר עוסק או מרמז להם. ד
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  ]לג[

הערות והארות להבנת דברי הזוהר במקומות , פירושים. ה
  .רבים

v v v  

  מפתח הענינים
  לפרק ל

  אור הקבלה בצפתהבקעת 

  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
  'י הק"לא היה אדם שהשפיע על עם ישראל כהאר  .ג
  י נמשכה כשנה ומחצה"השפעת ופעולות האר  .ד
  ק בקבלה"גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 עם השיטה מקובצת ל למד נגלות התורה"האריז  .ז

  ז"והרדב
  ו"ל בא לעולם הזה רק בשביל תלמידו הרח"י ז"האר  .ח
   הבריח המבריח עולם הזה עם עולם הבא-ן "תורת הח  .ט
י " אך גבהו דברי האר-משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"מהרמ
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת שהחל לגלות תורת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"הח
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  ]לד[

ו שאין כמוהו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג
  במעלה ובחכמה

י ולהוציאה "ש נקבעו לערוך תורת האר"ו ובנו ר"הרח  .יד
  לאור

  י ביעילות עליונה"ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו
  דמיון וקירבה נשמתית בין האב לבנו  .טז
  ש ויטאל היה גלגול התנא רבי מאיר"ר  .יז

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'לפרק 

  הבקעת אור הקבלה בצפת

ז גדל הישוב היהודי בארץ ישראל "בראשית המאה הט. א
הישוב בארץ התרכז , י אחינו שבגולה שעלו לחונן עפרה"ע

, ירושלים של אותה עת. צפת וירושלים, בעיקר בשני מרכזים
בדמותם של רבי עובדיה , עטרה לראשה כתר גאונות והלכה

רש הקבלה ותורת הרז צפת הפכה לע. מברטנורה ועוד
  .המתחדשת
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  ]לה[

  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה) א

י "לרשב, עקב סמיכותה של צפת למירון ולטבריה. א
וכן עקב המסורת המדרשית שמלך , ולרבי מאיר בעל הנס

, נהרו לצפת חסידים וקדושים, המשיח יתגלה תחילה בגליל
  .בעלי זיקה מובהקת וחובקת לעולם הסוד ותורת הקבלה

  "רם היה לידידי בקרן בן שמןכ) "ב

" מרן הבית יוסף"רבי יוסף קארו הנודע יותר בכינויו . א
: וכך הוא כותב, חסד עליון מיוחד, רואה בישוב היהודים בצפת

עוני עמו ' כי כאשר ראה ה, כרם היה לידידי בקרן בן שמן"
אשר היה זה קרוב לאלף וחמש מאות שנה נדחו מעל , ישראל

בכמה שמדות וכמה , י וממלכה אל עם אחרמגוי אל גו, אדמתם
זכר להם ברית אבותם ושב את שבותם וקבצם מאפסי . גירושין

אל ארץ הצבי ונתיישבו , אחד מעיר ושנים ממשפחה, ארץ
  ).'אבקת רוכל סימן א(, "צבי היא לכל הארצות, א"בצפת תובב

  

  'י הק"לא היה אדם שהשפיע על עם ישראל כהאר) ג

ארזי לבנון שהטביעו ,  שגרו אז בצפתרבים היו הענקים. א
אך יותר מכולם זכה . חותמם ומשנתם על דורם ודורות הבאים

אין לך , למן חתימת התלמוד ועד לדורנו. י הקדוש"לכך האר
אדם שהשפיע כה רבות וכה נצורות על חיי העם היהודי בכל 

י על צביון העם היהודי "השפעת האר. ל"י ז"תפוצותיו כמו האר
. ואין לה הסבר טבעי כלל,  אין לה אח וריע-דמותו הנהגתו ו

  .י"מעטים וקצרים היו שנות חיי האר
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  ]לו[

, בהיותו כבן שלושים ושמונה בלבד נסתלק מן העולם. ב
  .ונתעלה לגנזי מרומים

  י נמשכה כשנה ומחצה בלבד"השפעת ופעולות האר) ד

יתכן מאוד שלא הגיעו , תלמידיו מעטים במספרם. א
ולא עוד אלא שעיקר השפעת ופעילות . ישלמנין חמשה עשר א

ובכל זאת זכה , לא היתה אלא במשך כשנה וחצי בלבד, י"האר
בצורה כה מעוררת , להטביע חותמו על כל האומה הישראלית

ללמדך שהדברים הרוחניים . כבוד וקדושה שאין בדומה לו
ואינם קשורים כלל לזמן , אינם זקוקים לפרסום, הנעלים

רצון הבורא לא נהיר לבני אנוש . תםבהתהוותם והתפתחו
  .כמותנו

. ד בירושלים"ל נולד באלף הנוכחי בשנת רצ"י ז"האר. ב
  . הוא היה ניצוץ מנשמת משה רבינו

  ק בקבלה"גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה) ה

. רבי משה קורדבורו נמשך בצמאון רב לחכמת הקבלה. א
ונשא את , ב למד בצפת עם רבי שלמה אלקבץ"בשנת שע

רבי משה קורדוברו התגלה כמורה וכסופר . תו לאשהאחו
אור "מחונן בכתבו את הפירוש הראשון הניתן להבנה של הזהר 

שיעור ", "אור נערב"עבודות עיקריות נוספות שלו הן ". יקר
  ".פרדס רמונים"ו, "תומר דבורה", "קומה

  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה ) ו

ברית המילה של על פי האגדה הופיע אליהו הנביא ב. א
באותו מאורע אמר אליהו הנביא לאבי , י ושימש כסנדק"האר
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שעליו לשמור היטב על בנו מאחר שהוא צפוי להיות , ל"האריז
  .למקור אור גדול

אמו עברה להתגורר , בהיותו בן שמונה נפטר עליו אביו. ב
כשלאחר , בבית הדוד חנוך הנער הקטן, בבית אחיה במצרים

  . ת דודו לאשהזמן הוא נושא את ב

  ז"ל למד נגלות התורה עם השיטה מקובצת  והרדב"האריז) ז

' ל עם הרבנים המפורסמים ר"במצרים למד האריז. א
י היה לסמכות תלמודית "האר). ז"הרדב(דוד זמרה ' בצלאל ור

תוך . הוא קלט כל מה שלמדוהו מוריו. 20עוד לפני הגיעו לגיל 
מתבודד ,  בקדושה וטהרההוא חי. לימודיו נתגלה לו אור הזוהר

בהן למד את סודות ,  שנה31במקום נידח קרוב לנילוס במשך 
  .הקבלה

  ו"ל בא לעולם הזה רק בשביל תלמידו רח"י ז"האר) ח

י מפי אליהו הנביא לעלות "ל נצטוה האר"בשנת ש. א
אשר כל ביאתך לעולם , שם תמצא חכם אחד"ממצרים לצפת 

 הנאמן רבי חיים  הוא התלמיד-" לא היתה אלא בשבילו
י לעלות לצפת "נצטוה האר, לפי דברי רבי חיים וויטאל. וויטאל

שני שנים קודם פטירת הרב : "וכך הוא כותב, י רוח הקודש"ע
כי כן הוגד לו ברוח , ה בא אנוס ממצרים על פי הדיבור"זלה

  ".הקודש
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   הבריח המבריח עולם הזה עם עולם הבא-ן "תורת הח) ט

לכה "מחבר המזמור לשבת , בץשלמה אלק' הרב ר. א
, הקים בסלוניקי מרכז ללימוד הקבלה) ד" תל-ה "שנ(,  "דודי

אך זמן קצר לאחר מכן נמשך אף הוא לצפת לקחת חלק 
מקובלי צפת חתרו . בתהליך החייאות התורה שהחל אז

במאמצים גדולים לשמור את התורה בשלמותה על עקרונותיה 
 כי ניתן ליישמה בכל שטחי על ידי כך שהראו, היסודיים וחוקיה

הקבלה עשתה מאמצים להראות שחוויה דתית . החיים
מסוגלת לספק לדבקים בדת כוח רוחני מספיק לצרכיהם 

  .היומיומיים

היתה בצפת , י לצפת והתגלותו"עוד קודם ביאת האר. ב
בראשם עמדו רבי שלמה , קדושי עליון, חבורות מקובלים

 -יסו רבי משה קורדיוורו וג, "לכה דודי"אלקבץ מחבר הפיוט 
  .ק"המכונה רמ

ק כבר הספיק אז לחבר ספרים רבים בתורת "הרמ. ג
 ספר -" פרדס רימונים: "וביניהם ספריו הענקיים, הקבלה

וכן ספר , שחיבר רבי חיים וויטאל" עץ חיים"המקביל לספר 
  .והוא פירוש נרחב ביותר על ספר הזהר, "אור יקר"

 נתלבשה רוח בניהו בן ק"י כי בנשמת הרמ"העיד האר
  .יהוידע

זה . ק" נפטר הרמ-. ל לצפת"באותה השנה שעלה האריז
  .ל"ג תמוז שנת תש"היה בכ

ק הספיקו להפגש מספר פעמים ואהבת "ל והרמ"האריז. ד
  .אמת שררה ביניהם
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  ]לט[

הלך לפני המטה , ק למקום קבורתו"כאשר ליוו את הרמ. ה
קום זה הוא הבינו כי מ, כאשר נעצר העמוד מלכת, עמוד אש

  .ק"מקום קבורת איש האלקים הרמ

אינה , י הקדוש"תורת הקבלה והסוד שגילה האר. ו
דומות הן בעיקרי . ק"מקבילה לתורת הסוד שגילה הרמ

י מתעמקת ומסתעפת "אך תורת האר, הדברים ושורשיהן
  .לשורשים גנוזים עמוקים ורחבים

  ק"י מהרמ" אך גבהו דברי האר-משה אמת ותורתו אמת ) י

רבי מנחם עזריה מפאנו מגדולי חכמי אטליה הנחשב . א
ק "מגדיר את ההבדל בין קבלת הרמ, ק"לגדול מפיצי תורת הרמ

הוא (משה אמת ותורתו אמת : "באומרו, י"לקבלת האר
כי פתח לנו . לפי פשוטן  של דברי הזהר והגאונים) ק"הרמ

אמנם גבהו , ה שערים מצוינים בחכמת האמת"ק ע"החכם הרמ
ויש לכל אחד מהם שיטות , ק"ל מדרכי הרמ" האריזדרכי

ואסור ונמנע לצרף ולערבב חכמת , עמוקות זה מזה עד להפליא
ק דרש "כי הרמ. ק"ל לא מינה ולא מקצתה בחכמת הרמ"האריז

והיא מכלל חכמת , כל ימיו בעולם הבלימה ששנינו בספר יצירה
אמנם . דרכו בה רוב המקובלים אשר היו לפנינו, האמת

שהן , ל היה דורש ביסודי האדרא וספרא דצניעותא"יזהאר
ביאור הדברים ". עוסקין במתקלא ממש ובדוגמתו של מעלה

ל "ותורת האריז, ק מכוונת לעולמות התוהו"תורת הרמ: בקצרה
  .מכוונת לעולמות התיקון
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  ך"רבי חיים וויטאל נסמך להוראה מהאלשי) יא

, ק" לפג"ל נולד בצפת בשנת ש"רבי חיים וויטאל ז. א
ולמד . ם מפורסם"יוסף שהיה סופר סת' לאביו הרב המקובל ר

. נ"אלול שנת ש' ונסמך ממנו להוראה בכ, ם"בישיבת רבינו מהר
ח שנה הלך ללמוד אצל רבינו "א כשהיה בן כ"בשנת של

  . ל חכמת האמת"האריז

ו היתה "שנשמת מהרח, א בשם הגדולים כתב"הרחיד. ב
. והיה גלגול הרב המגיד, ני דורוגדולה מאוד ונקיה יותר מכל ב

ל צוה ששום אחד מתלמידיו לא יכתוב מכתביו "ורבינו האריז
  .ו"וחידושיו זולת רח

  י"חיים וויטאל מיד האר' לא זזה יד ר) יב
  ן"מעת שהחל לגלות תורת הח

דע מן היום : ל"ו כותב בספרו שער הגלגולים וז"רח. א
 זזה ידי מידו ל החל לגלות זאת החכמה לא"אשר מורי האריז

וכל אשר תמצא כתוב באיזהו קונטריסים על , אפילו רגע אחד
כי לא , טעות גמור הוא, כ בספר זה"מנגד מש' ויהי, ל"שמו ז

ואם יש בהם איזה תוספות שאינו חולק עם ספרינו , הבינו דבריו
כי שום אחד מהשומעים את , זה אל תשית לבך בקבע אליו

ולא הבינום בלי שום , ו וכוונתודברי קדשו לא ירדו לעומק דברי
  . ספק

ואם יעלה בדעתך לחשוב שתוכל לברור הטוב ולהניח . ב
כי אין הדברים האלו מסורים ללב , אל בינתך אל תשען, הרע

ויחשב , והסברא בהם סכנה עצומה, האדם כפי שכל האנושי
ואל תסתכל בשום . לכן הזהרתיך, ו"בכלל קוצץ בנטיעות ח
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כ לך בספר "זולתי במש, ה"שם מורי זלהקונטרסים הנכתבים ב
  .ל"עכ, ודי לך בהתראה זאת, הזה

ל חיבר ספר שמונה שערים מסודרים על ידי בנו "ו ז"רח. ג
אך זהו מהדורא קמא שכתב . שמואל' הרב המקובל האלקי ר

מהדורא בתרא מהשמונה (כתבים נבחרים . רבי חיים וויטאל
 אותם ציוה -וחד הטמין רבי חיים וויטאל בתכריך מי) שערים

, אמנם עשו וקיימו צואתו. להטמין בתוך קברו ביום פטירתו
קיימו תלמידיו סדר תעניות ועשו שאלת , אבל אחר קבורתו

והוציאו , חלום והשבעות השמות הקדושים לקבל רשות רבם
התלמידים רבי יעקב צמח ורבי מאיר . את הכתבים מתוך קברו

הספר .  כתבים אלהערכו, י" הנקראים גורי האר-פאפריש 
שהפך להיות הספר , ם פאפריש נקרא עץ חיים"שסידר מהר

היקפם , המרכזי והמקיף ביותר לתורת הקבלה במכלול מאמריו
  .י צמח נקרא אוצרות חיים"מה שסידר מהר. ועומקם

שזכה , "עץ חיים"ה כותב אודות ספר "רבינו בעל  השל. ד
 היה ספר מיום שנתנה תורה לא: "לראותו בדמשק בכתב יד

  ".כזה

ספר בשם , אברהם בן אשר' י ר"עוד הועתק מכתביו ע. ה
עוד נדפסו ממנו ספר ארבע מאות שקל כסף , שערי קדושה

  .וספר הגלגולים מענין נשמות וגלגולים, קבלה
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  ו שאין כמוהו"חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח) יג
  במעלה ובחכמה

ו "חשראה בכתב יד מר, א בשם הגדולים כתב"החיד. א
וגם , ד פרדס"ספר עץ הדעת טוב דרשות על כל התורה ע

  . 'ס ותוס"חידושים על ש

ו כותב הוא עצמו כל מה שאירע עמו "בספר שבחי הרח. ב
, א ליצירה"הוא מתחיל משנת ש. עוד קודם יצירתו עד סוף ימיו

  . ט"אדר שס' ומסיים ביום כ

י בשם המגיד הדובר בו "ז צוה רבינו הב"בשנת שי. ג
כי הוא עתיד למלאות , ו"שיזהר בתלמידו רח, ם אלשיך"רלמה

  . מקומו

ו שאין כמוהו אדם "חכמי ומקובלי דורו אמרו על רח. ד
  .גדול בישראל במעלה ובחכמה בדורו

י מיד עם בואו "רבי חיים וויטאל לא למד לפני האר.  ה
פחות , ב"אב שנת של' בה.  אלא כעבור חצי שנה-לצפת 

י " נפטר האר-י ונתישב בצפת " הארמשנתיים מאז עלה עלה
. ק ורבי שלמה אלקבץ"מקום קבורתו נכרה ליד הרמ. בחטף

במשך תקופה זו של כשנה וחצי או שנה ועשרה חדשים לדעת 
ו את כל תורת "י ללמד את תלמידו הרח"הספיק האר, א"החיד

  .הקבלה על בוריה

כי לא זכה לחכמת האמת ולא , רבי חיים וויטאל מספר.  ו
, י לימה של טבריה"עד שפעם אחת לקחו האר, ה בלבונקלט

לפתע במקום , שם שכרו ספינה קטנה ושטו על פני הכנרת
נתנו לרבי חיים , י כוס ומילא מים מן הכנרת"מסוים נטל האר
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כי היו אלה , לאחר מכן אמר לו. וציוהו לשתות עד תומו, וויטאל
ה מאז נפתח לבו וקלט תעלומות חכמ, מים מבארה של מרים

  ). ספר הגלגולים(, ודעת לרוב

א "ח עד שנת שמ"ומשנת של, ו היה במצרים"בשנת של. ז
ובעת ההיא היתה המעשה המובא בשם , ישב בירושלים

המלך ' דשר העיר ירושלים ידע שחזקי, א"הגדולים מהחיד
ושאל אם נמצא איש גדול וחכם , מפני סנחרב סתם את מי גיחון

, ו שמו" חכם מקובל אלקי רחואמרו הגוים יש, שיוכל לפותחו
ו לפתוח מי גיחון "וגזר השר על רח, הוא בודאי יכול לפותחו

  .ואם לאו ימיתהו, שנצרך לעיר מאוד

ובא אליו רבינו , ו עשה קפיצת הדרך וברח לדמשק"רח. ח
כי השר הוא גלגול , י בחלום ואמר לו הסכלת עשו"האר

ז שעת הכושר והיתה א, המלך' ואתה יש בך ניצוץ חזקי, סנחריב
המלך ' כי שלא ברצון חכמים עשה חזקי, לתקן ולפתוח מי גיחון

ובזה היתה , )דברים שלא הודו לו חכמים' שהוא מג(, דבר זה
לא רציתי להשתמש בשמות , ו"השיבו רח. אתחלתא דגאולה

הרי כבר השתמשת בשמות בקפיצת , י"אמר לו האר. הקודש
, רושלים לפותחואם כן אחזור לי, ו"אמר רח. דרכך לדמשק

  .כבר עבר זמנו, י"אמר לו האר

והיה , ו במחלה מסוכנת מאוד"ד נחלה רח"בשנת שס. ט
, עמודי אש שהיו סביבותיו' אז הסתכל בב. נוטה למות ממש

כי לא נגמר , וגילו לו מן השמים שעדיין לא הגיע זמן פטירתו
וכשהקיץ משינתו הוסר ממנו החולי . עדיין בנין ביתו בגן עדן

  . מרילג
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  ]מד[

משה ' ק ר"ו את בת הרה"ו נשא רח"חשון שנת שכ' בי. י
  .לאשה' סעדי

י "היה חתנו של מהר, שמואל' ק האלקי ר"בנו הרה. יא
וחיבר , כ במצרים"ואח, הוא היה אחד מרבני דמשק, פינטו

וספר חכמת נשים בעניני גיטין , ת"חמשה קובצים דרושים ושו
  .ועוד כמה ספרים בכל החכמות, וחליצה

והיותר , ו היו תלמידיו"כמעט כל חכמי דורו של רח. בי
ר חיים הכהן מארם צובה בעל טור ברקת "גדולים שבהם היו הג

אברהם ' ור, ם אלשיך"מהר, מ פאפירש"ור, י צמח"ור, ע"על שו
  . אזולאי

י צמח כשמנה חכמי המקובלים "תלמידו הגדול ר. יג
, ל"אריזכשהגיע לרבינו ה, שנמסר להם חכמה זו מדור לדור

): בהקדמה ושבחי הרב של ספר שער הגלגולים(ל "כתב וז
וברוך אלקי ישראל אשר לא עזב אמתו וחסדו שמוחץ ורופא 

אל עבר פניו , להאיר על הארץ, האיר וזרח, בידו הציץ והפרח
אור גדול הוא אבי החכמה אשר מילא ידיו לשבת על כסא 

 בוצינא ל תלמידו וותיק חי המדבר איש אלקי"מלכות האריז
, ל"כ רבינו חיים וויטאל ז"החסיד והקדוש עניו מע, דנהורא

וחלק מחכמתו , ועשה לנו מודעה רבא לאורייתא קדישתא
האיר פרקיו ומשפטיו באמרים שפרים מספרים ', ליראי ה

ק כמה דרושים תילי תילין "פירושים על כל מאמרי הזוה, שונים
  .'על כל קוץ וקוץ וכו

ת באר מים חיים "טאל בספרו שושמואל ווי' בנו ר. יד
ו נכנס לפרדס רק אחר שמילא כריסו מהוויות "שאביו רח: כותב

חמש . כ בנסתר"והרביץ תורה ברבים בנגלה ואח, דאביי ורבא
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  ]מה[

הרבה . ו"ל נכתבו למר אביו רח"בספר הנ) ו"פ-ב"פ(תשובות 
ח "כתבו עליו שמ. ו שאינם מצויים בינינו"ספרים חיבר רח

ובשנת , וגם את ספר הגורלות מיחסים לו, הספרים חיבר בקבל
ח אייר סליק נשמתו לאביו שבשמים "דר' ניסן א' פ ביום ל"ש

  .א"זכותו יגן עלינו ועכי, ז שנה"בן ע

הדרשן החשוב , משה אלשיך' ר, בערב שבת אחד. טו
משה ' ר(למה הוא : "י ושאלו"ביותר בזמן ההוא בא אל האר

והיה , ) חיים וויטאל'ר(גדול בשנים יותר ממני ) אלשיך
, והשיב לו... לשמוע הדרוש ממנו) חיים וויטאל' ר(משועבד לי 

חיים ' ר(ל לא בא לעולם אלא ללמד אותי "ז) י"האר(כי הוא 
ושכל שאר החברים לא היו יכולים ללמוד אפילו , בלבד) וויטאל

' ר(אלא כולם היו צריכים ללמוד עמי , )י"האר(אות אחת ממנו 
  ). שער הגלגולים (,)חיים וויטאל

י אותה השאלה "חיים וויטאל את האר' כאשר שאל ר. טז
י שלימוד הקבלה אינו "ענה לו האר, י הרב אלשיך"שנשאלה ע

אלא , בהשכלתו או בהגיון שלו, תלוי ברמת הבנתו של התלמיד
  ).שער הגלגולים(, תלוי בנשמה מדרגה גבוהה המגולגלות בו

י " לערוך תורת הארו ובנו רבי שמואל נקבעו"הרח) יד
  ולהוציאה לאור

' וכן לבנו של ר, חיים וויטאל' לתלמידו הנאמן והאהוב ר. א
י את עבודת עריכת "הותיר האר, שמואל'  ר-חיים וויטאל 

מפעל אשר הנציח את שגשוגו , רעיונותיו והעלאתם על הכתב
שני ממשיכיו הנאמנים סיכמו . של תור הזהב של הקבלה בצפת

כתבי "המכונים , י רבם ואת חכמתו בספריםכמה שאפשר מעש
  ". י"האר
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  ]מו[

רבי חיים וויטאל הפך לדמות אגדתית ומקור חכמה . ב
אלה יכלו לפנות לעבודה . למקובלים בתקופת מאוחרות יותר

עבודה אשר פתחה וחשפה את התוכן , המרוכזת והבהירה שלו
  . ספר הזהר-הסתום והנסתר של יסוד תורת הקבלה 

  י ביעילות עליונה"ויטאל כתב תורת הארשמואל ו' ר)  טו

שמואל בנו עבדו יחד על מנת ' חיים וויטאל ור' ר. א
שמואל וויטאל כתב כל מילה ' ר. י לאור"להוציא את כתבי האר

והספרים , אשר הועברה לו מאביו ביעילות של סופר מושלם
  .שנכתבו הוכרו כספרי הלימוד המפורסמים ביותר של הזהר

גם בנו , קרה של בחירת הרב חיים וויטאלבדיוק כמו במ. ב
הרב שמואל וויטאל נבחר בצורה זהירה מאוד למלא את 

  .התפקידים אשר הוטלו עליו במשך חייו

  דמיון וקירבה בין האב לבנו)  טז

י את ההתפתחיות "בספר הגלגולים מתאר האר. א
את משמעותן ואת הקשר , בנשמתו של הרב שמואל וויטאל

עד לרב שמואל במשך תקופת חייו עלי שלה לתפקיד אשר יו
י היה דמיון וקרבה מיוחדים בין הרב חיים "לפי האר. אדמות

  .וויטאל לבין בנו רבי שמואל

אשתו ראשונה של רבי חיים וויטאל היתה גלגול של . ב
' מאחר ונשמתה של אשת ר. חמו של רבי עקיבא, כלבא שבוע

כפי ,  ילדיםלא היתה יכולה ללדת, חיים וויטאל היתה של זכר
והוא ישא , תמות, חנה אשת רבי חיים וויטאל, י הסביר"שהאר

) הדרגה הנמוכה של הנשמה" (נפש"אשה שניה כאשר דרגת ה
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  ]מז[

הדרגה השניה (חיים וויטאל את דרגת הרוח ' אז יקבל ר, תתוקן
, שלו תצטרף לזו של רבי עקיבא" נפש"וכאשר ה). של הנשמה

ורק אז יורשה , בי עקיבאשלו אף היא תצטרף לזו של ר" רוח"ה
זאת תהיה . הרב חיים וויטאל לשאת את בת זוגו האמיתית

, בדרגה רוחנית כמו דרגתה הרוחנית של בת זוגו של רבי עקיבא
של רבי חיים וויטאל וזו של רבי עקיבא " רוחו"מאחר שנפשו ו

אז יישא את גלגולה של . הינן מאוחדות לגמרי בדרגות אלה
שער ( ויתברך בבן אשר יקרא שמואל רחל בתו של כלבא שבוע

  ).הגלגולים

  רבי שמואל וויטאל היה גלגול התנא רבי מאיר) יז

ברור שהרקע הרוחני של שמואל וויטאל היה מסוג . א
פרט , אך עדיין לא נראית שום סיבה מיוחדת: מאוד נדיר

מדוע נבחר הרב שמואל וויטאל למלא את , להצטיינות כללית
י "י כפי שדווחו לו ע"ום כתבי הארהתפקיד המיוחד של ריש

  .אביו

עלינו לפנות חזרה לבחינת , לשם קבלת תשובה על כך. ב
חיים ' יום אחד גילה ר: דמותו של הרב חיים וויטאל עצמו

התנא , שהוא גלגול רבי מאיר, רבי שמואל, וויטאל לבנו
שמואל כי רבי מאיר אומר לו זאת ' בחלומו חלם ר. המפורסם

רבי . אמר שרבי מאיר היה סופר גדול בדורובמשנה נ. בעצמו
סבו של הרב חיים וויטאל התברך אף הוא בניצוץ , יוסף וויטאל

וגם הוא נודע כסופר גדול בקיא ואומן שלא , מנשמת רבי מאיר
  . קם כמוהו

חצי העולם היה : "י אמר על רבי יוסף וויטאל כי"האר. ג
עות התפילין באמצ, )הרב יוסף וויטאל(ה "ניזון בזכות זקני ע
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  ]מח[

כ נתגלגל זקני בי הצעיר שמואל "ואח, הכשרים שהיה עושה
וזהו הטעם מדוע ". ולכן גם אני יש בי יכולת בכתיבה, וויטאל

היה מוכשרו ומסוגל הרב שמואל וויטאל לערוך את כתבי 
  ).שער הגלגולים(, י בצורה כל כך מהימנה ומדוייקת"האר

, י הקדוש"מאז החלה תורת הקבלה מיסודו של האר. ד
מספר לומדיה והוגיה גדל משנה לשנה . להתפשט ולהתרחב

והקיף רבדים מובחרים מבני העליה שבכל ארצות הפזורה 
נציין האישים שתרמו תרומה מכרעת . מזרח ומערב

רבי יעקב צמח ורבי מאיר פאפריש : להתפשטות תורת הקבלה
, ק"רבי אברהם גלאנטי תלמיד הרמ, תלמידי רבי חיים וויטאל

, י לפני ביאת רבי חיים וויטאל"בי ישראל סרוק תלמיד הארר
הם שהפיצו את מורשת , ותלמידו רבי מנחם עזריה מפאנו

שנתן , ל" הרמח-רבי משה חיים לוצאטו . י ברחבי אירופה"האר
ט מיסד "הבעש. י לבוש וגוון מקורי מיוחד משלו"לתורת האר

י "ארשמלבד שהנהיגו הנהגות ה, החסידות ובחירי תלמידיו
י לבוש וגוון ופנים "גם נתנו לתורת האר, בקרב עדת החסידים

יצק כל , א מווילנא מנהיג עדות אשכנז והמתנגדים"הגר. חדשות
, י"א היה מגדולי מעריצי האר"הגר, י לתוך ספריו"תורת האר

עיני ראו יקר "הכותב , כעדות תלמידו רבי חיים מוואלוזין
נשמתו ) א"הגר( הגדול ל בעיני רבינו"י ז"תפארת קדושת האר

מה : ואמר, כי מידי דברו עמו אודותיו היה נרתע כל גופו. עדן
" איש אלקים קדוש ונורא כמוהו', נאמר ומה נדבר מקדוש ה

 המכונה -רבי שלום שרעבי ). בהקדמת ספרא דצניעותא(
ראש , רעבי'זרחי ש'לום מ'רב ש'ראשי תיבות שמו ה, השמש

ה בירושלים שגילה רבדים חכמי מדרש בית אל בעיר העתיק
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  ]מט[

נהר : "י בספריו המופלאים"עמוקים חדשים בתורת האר
  ".רחובות הנהר"ו, "שלום

v v v  
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