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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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א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

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

  טבת לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3.....................................] בשנה90יום [סדר הלימוד ליום א טבת 

  11...................................] בשנה91יום [סדר הלימוד ליום ב טבת 

  17....................................] בשנה92יום [סדר הלימוד ליום ג טבת 

  23...................................] בשנה93יום [סדר הלימוד ליום ד טבת 

  30...................................] בשנה94יום [סדר הלימוד ליום ה טבת 

  36....................................] בשנה95יום [סדר הלימוד ליום ו טבת 

  42....................................] בשנה96יום [סדר הלימוד ליום ז טבת 

  49...................................] בשנה97יום [סדר הלימוד ליום ח טבת 

  56...................................] בשנה98יום [סדר הלימוד ליום ט טבת 

  63....................................] בשנה99יום [סדר הלימוד ליום י טבת 

  71...............................] בשנה100יום [סדר הלימוד ליום יא טבת 

  76................................] בשנה101יום [סדר הלימוד ליום יב טבת 

  83.................................] בשנה102יום [סדר הלימוד ליום יג טבת 

  90................................] בשנה103יום [סדר הלימוד ליום יד טבת 

  98...............................] בשנה104ם יו[סדר הלימוד ליום טו טבת 



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

  106.............................] בשנה105יום [סדר הלימוד ליום טז טבת 

  113...............................] בשנה106יום [סדר הלימוד ליום יז טבת 

  119..............................] בשנה107יום [סדר הלימוד ליום יח טבת 

  126.............................] בשנה108יום [סדר הלימוד ליום יט טבת 

  132...............................] בשנה109יום [ד ליום כ טבת סדר הלימו

  139.............................] בשנה110יום [סדר הלימוד ליום כא טבת 

  146.............................] בשנה111יום [סדר הלימוד ליום כב טבת 

  152..............................] בשנה112יום [סדר הלימוד ליום כג טבת 

  158.............................] בשנה113יום [סדר הלימוד ליום כד טבת 

  165.............................] בשנה114יום [סדר הלימוד ליום כה טבת 

  171..............................] בשנה115יום [סדר הלימוד ליום כו טבת 

  178..............................] בשנה116יום [סדר הלימוד ליום כז טבת 

  185.............................] בשנה117יום [סדר הלימוד ליום כח טבת 

  191.............................] בשנה118יום [סדר הלימוד ליום כט טבת 

TvU 
  



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

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

  פילה קודם לימוד הזוהרת

 

 ] בשנה90יום [סדר הלימוד ליום א טבת 
ָאְרָחא י ְיהוָדה ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ְיהוָדה. ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ַּוַדאי , ָּאַמר ִרּבִ

יָנא ּנִ ָכל ֲאָתר ַרֲחֵמי', ְיָי, ּתָ ח ְקָרָבא, ּבְ ב ְדַאּגָ ַּההוא ִדיָנא , ְּוָעִביד ִדיָנא, ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ְרִחימוָתא הוא ּּבִ יב ְיָי, ְוָהָכא ֲחֵמיָנא. ּ ַההוא ִדיָנא , ִּיָלֵחם ָלֶכם' ִּדְכּתִ ְּוָלא ִאְתָחֵזי ּבְ ּ

ָלל ַאר, ַרֲחֵמי ּכְ ִתיב לא ִנׁשְ ֶהם ַעד ֶאָחדְּדָהא ּכְ   . ּבָ
ְמעֹון ְדָאַמר, ָּאַמר ֵליה י ׁשִ ַמְעָנא ֵמִרּבִ ִּמָלה ָדא ׁשְ ּ ַרֲחֵמי , ּ ְּדֲאִפילו ָהָכא ִדיָנא ּבְ ּ ּּ

א וִמיתו, ֲהָוה ְּדָחָפא ָעֵליהֹון ַיּמָ ּ א, ּ ּוְלָבַתר ַאִפיק לֹון ַיּמָ ָעא , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יָקֵריהֹון ַאְרָעאְּוִאְתְקָברו, ּבִ ָלא לֹון,  ּבְ ָעאת ַאְרָעא ְלַקּבְ יט ָלה , ְוָלא ּבָ ַּעד ְדאֹוׁשִ ּ
ִריך הוא ְיִמיֵניה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יַלת לֹון, ְּ ָ ָנִטיָת ְיִמיְנך )שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַקּבִ

ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ ּוְבִגין ָדא. ּתִ ַרֲחֵמי ֲהָוה)הוה(, ּ   .ּ ַהאי ִדיָנא ּבְ
ָעְלָמא, אְּוַעל ָד ָרֵאל ִמָלה ּבְ ָערון ִיׂשְ ִריך הוא ְדִיּתְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ ְּדִאי , ְּ

ָרֵאל ִמָלה ִּיְתָערון ִיׂשְ ָמא ְדַרֲחֵמי, ּ ָּלא ִיְתָערון ׁשְ ַרֲחֵמי, ּ ֲהָדא , ְּוָלא ִיְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ
יב ְיָי ּהוא ִדְכּתִ ֲחִריׁשו' ּ ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ְתֲערון ִמיִדי, ןּ ְּדָלא ּתִ ָמא ְדַרֲחֵמי . ּ ְּדָהא ׁשְ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ָעָרא ָעַלְייהו ֵעי ְלִאּתְ ַרֲחֵמי, ּּבָ ד ִדיָנא ּבְ ֵעי. ְּלֶמְעּבַ ַעְבדון ְפִגימו, ְּוַעל ָדא ּבָ ְּדָלא ּתַ ּ ּּ ,
ְּוִתְתֲערון ִמָלה ַאֲחָרא ּ.  

ִתיב, ָּאַמר ֵליה ּגֹוִים ָהֵהםְוִנְל'  ְוָיָצא ְיָי)זכריה יד(, ְוָהא ּכְ ִּאי ָהִכי ָדא ִדיָנא . ַחם ּבַ ּ
ַרֲחֵמי ֲהָוה ַרֲחֵמי, ָּהִכי ֲהָוה ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ִּדיָנא הוא ּבְ ְּדמֹוָתא ִדְלהֹון ָלא , ּ ּ

ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ מֹוָתָנא ִדׁשְ ַכח ּכְ ּתְ ִריך הוא, ִּאׁשְ א ּבְ ֶּאָלא ָחס ָעַלְייהו קוְדׁשָ ּ ְּ  ְּדָלא ְיהֹון, ּ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ מֹוָתָנא ִדׁשְ ְּדָקִטילו לֹון, ּּכְ לא ַצֲעָרא, ּ ַנַחת ּבְ ַרֲחֵמי , ֶּאָלא ּבְ ָּהא ִדיָנא ּבְ

  .ִּאיהו
ָמא ָדא, ּוְבָכל ֲאָתר ַרֲחֵמי ִאיהו, ּׁשְ ִּדיָנא ּבְ ר ֲאָתר ַחד, ּ יב, ּבַ '  ְיָי)ישעיה מב(, ִּדְכּתִ

ִגּבֹור ֵיֵצא ְוגֹו ִגּב. 'ּכַ ּבֹורְוִכי ּכַ י ְלבוׁשֹוי. ֹור ְוֹלא ּגִ ּנֵ ֶּאָלא ְיׁשַ ין ַאֲחָרִנין, ּ ׁש ְלבוׁשִ . ְּוִיְלּבַ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות י ִזיֵניה, ּכְ ּנֵ   .ְּיׁשַ
ל ָדא יר, ְּוִעם ּכָ ִּדיָנא הוא ַיּתִ יה, ּ יב, ֲּאָבל ַרֲחֵמי ּבֵ ָמה ִדְכּתִ ִגּבֹור, ּּכְ ּבֹור, ּכַ . ְוֹלא ּגִ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ב ְדָעִביד ִדיָנא. ֹלא ִאיׁש ִמְלָחמֹותְו, ּכְ ְּדַוַדאי ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָחס ַעל , ּ

ֲחִריׁשון' ְיָי, ְּוַעל ָדא, עֹוָבדֹוי ם ּתַ ִּיָלֵחם ָלֶכם ַוַדאי ְוַאּתֶ ּ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ,
יה ִריר לֹון ְלחוָלֵקיה ְוַאֲחָסְנּתֵ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יב, ְּ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ '  ּכִ

ְצַעק ֵאָלי'  ְיָי)ב''ח ע''קע(ּ ַויֹאֶמר )שמות יד(. ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ה ַמה ּתִ . ֶאל ֹמׁשֶ
ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ּ ן הוא ָרָזא ִדיֵליה, ּ ְּוַתּמָ ּ ֶאל ' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּ

ה ְּיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר'  ר.ֹמׁשֶ ּ ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי)יונה ב(, ּ ּ ֵעי ַהָדָגה' ּ ַמה , ֱּאֹלָהיו ִמּמְ
ִתיב ְלֵעיָלא דֹול' ַוְיַמן ְיָי, ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ַוְיַמן. ָּדג ּגָ ֶלך )דניאל א(ּכְ ְ ַוְיַמן ָלֶהם ַהּמֶ

יֹומֹו ה ֶאת ַמ. ְּדַבר יֹום ּבְ ר ִמּנָ   .ֲאַכְלֶכםֲּאׁשֶ

  א''ח ע''דף מ
ֵעי ֵליה) א''ח ע''דף מ(ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי  ְּדהוא ָמָנה , ֶּאת יֹוָנה ַלָדג' ַוְיַמן ְיָי, ִּמּבָ ּ

ֵדר ֵליה ּהוא ִדְמׁשַ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי. ּ ַּההוא ָדג הוא ֲהָוה ָמָנה ְליֹוָנה, ּ ּ ַאר , ּ ְּלַנְטָרא ֵליה ִמן ׁשְ
א ַגֵויהְוֶיהֵוי, ּנוִני ַיּמָ ִניז ּבְ ּ ּגָ ַגֵויה. ּ ְּוֵכיָון ְדַאֲעֵליה ּבְ ּ ּ ֵמעֹוי, ּ ּפוְתָיא ַדֲאָתר , ָחָמא יֹוָנה ּבְ ּ ּ

א  מֹו ֵהיְכָלא ַרְבְרָבא)א פותיא דאתר דמעוי''נ(ַיּמָ ּוְתֵרין ֵעינֹוי ְדַההוא נוָנא,  ּכְ ּ ּ ְּדָנֲהִרין , ּ
א ְמׁשָ ׁשִ ֵמעֹוי, ּכְ א , ּיר ֵליהְּדָנִה, ְוֶאֶבן ָטָבא ֲהָוה ּבְ ַיּמָ ל ַמה ִדי ּבְ ַּוֲהָוה ָחֵמי ּכָ
  .ּוִבְתהֹומֹוי

יָמא יב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ָרה ִלי)יונה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ְּדָכל , ָהא ָלא ִאְתָחֵזי,  ָקָראִתי ִמּצָ
ֶּאָלא ַוַדאי. ַּהאי ְרָווָחא ֲהָוה ֵליה יָון ְדַאְחֵמי ֵליה ַההוא נוָנא, ּ ּּכֵ ּ ּ ל ַמה, ּ א ּכָ ַיּמָ ּ ִדי ּבְ

ל, ִמית, ּוִבְתהֹומֹוי ַלת יֹוִמין ְלִמְסּבַ ֵדין ָעַקת ֵליה ְליֹוָנה. ְּדָלא ָיִכיל ּתְ   .ּּכְ
י ֶאְלָעָזר ל ַההוא ְרָווָחא, ְּדָאַמר ִרּבִ יָון ְדָחָמא יֹוָנה ּכָ ּּכֵ א . ֲּהָוה ַחֵדי, ּ ָּאַמר קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ יר, ְ ְבֵעי ַיּתִ ָּקַטל ְלַההוא נוָנא , ָמה ֲעַבד. ְֲאִעיְלָנא ָלך ָהָכאְלָהא , ּוַמה ּתִ ּ



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

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

א, ּוִמית ַאר נוֵני ַיּמָ ֲּהוֹו ַסֲחֵרי ַסֲחָרִניה ְדַההוא נוָנא, ְּוָכל ׁשְ ּ ּ יך ֵליה ֵמַהאי , ּ ָּדא ָנׁשִ ְּ

יָסא יָסא, ּגִ יך ֵליה ֵמַהאי ּגִ ְּוָדא ָנׁשִ ָעקו. ְ ְרמֹוי ּבְ ֵדין ָחָמא יֹוָנה ּגַ ּ ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ִּמַיד, ּּכְ ּ ּ
  .'ֶאל ְיָי

ַקְדִמיָתא ָדג א ָדָגה, ּּבְ ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוַהׁשְ ְיאֹור ֵמָתה)שמות ז(, ּכְ ר ּבַ . ּ ְוַהָדָגה ֲאׁשֶ
ִתיב ָרה ִלי, ּוְכֵדין ּכְ ָרה. ָקָראִתי ִמּצָ ּצָ ִתיב ָהִייִתי ּבַ ָרה, ְוָלא ּכְ ּצָ י ּבַ ְבּתִ ֶּאָלא , אֹו ָיׁשַ

א, יָקָראִת ֵּמַההוא ָעקו ְדָעאִקין ִלי נוִני ַיּמָ ּ ּ י. ּ ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ְוָלא . ְּדָהא ִמית, ִּמּבֶ
ֶטן ַחי ִתיב ִמּבֶ ֶטן ָדג, ּכְ ֶּאָלא ְדַוַדאי ֲהָוה ִמית, ּאֹו ִמּבֶ ּ ּ.  

יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּּכֵ ִריך הוא, ּּ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ַּקּבִ ּ ְּוַאְחֵייה ֵליה , ְּ , ְּלַהאי נוָנאּ
א ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ּתָ ׁשְ ְּוַאִפיק ֵליה ְלַיּבֶ ּ ּ יב. ּ ַּלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה' ַּויֹאֶמר ְיָי, ִּדְכּתִ ְּוָחמו . ּ

ְלהו ּּכֻ ִריך הוא, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ֲּעִביְדּתָ ּ ְּ.  
ִתיב ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי, ַמה ּכְ ּ ֵעי ַהָדָגה' ּ יה, ֱּאֹלָהיו ִמּמְ יר ּבֵ ַּלֲאָתר ְדֲהָוה ָקׁשִ ּ ,

יב ְיָי ַמע ִדְכּתִ ִתיב ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי, ֱאלָהיו' ַּמׁשְ ְּוָלא ּכְ ּ יר' ּ . ֱאלָהיו' ֶּאָלא ְיָי, ְוָלא ַיּתִ
ְצַעק ֵאָלי' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּאוף ָהָכא ה ַמה ּתִ   .ֵּאָלי ַדְייָקא. ֶאל ֹמׁשֶ

ָרֵאל ְוִי ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ָאה ִמִלין. ָּסעוּ ְּוִיָסעו ִמְלַאְסּגָ ּ ּ ָּלאו ִעיָדָנא ִדְצלֹוָתא , ּ
א ּתָ ְּוִיָסעו. ַהׁשְ ְּוִכי ְלָאן ֲאָתר ָפִקד לֹון ְדִיְנְטלון, ּ ּ ָראן, ּ א ֲהוֹו ׁשָ ֶּאָלא . ְּדָהא ַעל ַיּמָ

ַּאְהָדר ְלֵעיָלא ְצַעק ֵאָלי, ּ יב ַמה ּתִ ֲאָתר ָד, ִּדְכּתִ ְלהו ּבַ ְּדָהא ּכֻ ּ ְּוַעל ָדא . א ַקְייֵמיּּ
ַּוִיְסעו ִּיְנְטלון ִמן ָדא, ּ ְּדָלאו ִעָדָנא הוא, ּ  )שמות יד( )א אלא בעתיקא תלייא מלתא''ס(. ּ

ה ָהֵרם ֶאת ַמְטך ְוגֹו ְָוַאּתָ ָָהֵרם ֶאת ַמְטך. 'ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ יה ָרׁשִ ִּדי ּבֵ ּ ין ְיָדך , ּ ְַאְרּכִ

ָמא ַקִדי ִסְטָרא ִדׁשְ ּּבְ אּ א, ׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוֵכיָון ִדֶיחמון ַמָיא ׁשְ ּ יה, ּּ ָּיַעְרקון ִמּנֵ ּוִמַקֵמיה . ּ
ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך, ּ ְוַעל ָדא)א קמיה''נ( ְּדִסְטִרין ַאֲחָרִנין ְדַההוא ַמֶטה, ְלִסְטָרא ֲחָדא, ּ ּ ּ ּ ,

ִּאְצְטִריך ָלך ְלַמִיין  ְ   . ַאֲחָרִנין)א ליה למלין''נ(ְ
י ֶא ְּדִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַהאי ַמֶטה, ֲחֵמיָנא, ְלָעָזרָאַמר ִרּבִ ּוְלִזְמִנין , ַּמֵטה ָהֱאלִהים, ּ

ה ִּאְתְקֵרי ַמֵטה ְדֹמׁשֶ ְמעֹון ' ָאַמר ר. ּ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא )תרי הוו והכי אוקימנא(ׁשִ ּ ּבְ ּ
ִפיר ָקָאַמר, ָסָבא ְּדֻכְלהו ַחד, ּׁשַ א ּבְ, ּּ יָמא ְדקוְדׁשָ ין ּתֵ ּּבֵ ִּריך הואּ ה, ְ יָמא ְדֹמׁשֶ ּוֵבין ּתֵ ּ ,

ְּלַאְתֲעָרא ִסְטָרא ִדְגבוָרה, ְוַהאי ַמֶטה ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך, ְּוַעל ָדא. ּ ָמאָלא, ּ , ְּיָדא ִדׂשְ
ִסְטָרא ִדְגבוָרה ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַּווי ְלִאינון ְדָלא ָחָמאן, ָאַמר ִרּבִ אֹוַרְי, ּ ִלין ּבְ ּכְ ְואֹוַרְייָתא , יָתאְוָלא ִמְסּתַ
ָכל יֹוָמא יִחין)א ולא ידעין''ס(, ָּקאֵרי ָקַמְייהו ּבְ ּגִ א ֲחֵזי.  ְוָלא ַמׁשְ ִסְטָרא ִדְגבוָרה , ּתָ ּּבְ ּ

ָעְלָמא ִריך הוא ְלַנְגָבא ַמָיא, ְּוַנְפֵקי ַמָיא, ִּמְתָעֵרי ַמָיא ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ א ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּ ,
ָמאָלא, ְָדךֲּאַמאי וְנֵטה ֶאת ָי ְּדִאיהו ׂשְ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ֶָאָלא ָהֵרם ֶאת ַמְטך ּ ָוְנֵטה ֶאת ָיְדך. ְּלַנְגָבא ַמָיא, ּ ְלַאְתֲעָרא ִסְטָרא , ְּלָאָתָבא ַמָיא, ּ
ִּדְגבוָרה ּוְלָאָתָבא ַמָיא ַעל ִמְצַרִים, ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ֵרין ִמִלין ָהָכא, ּ יב ָהֵרם ֶאת , ּּתְ ִּדְכּתִ

ַָמְטך ּ ָיְדך ַעל ַהָים וְבָקֵעהוּוְנֵטה ֶאת, ּ ּ ּ ָ.  

  ב''ח ע''דף מ
הֹוֵמי ֲהוֹו ִריך הוא. ְוָהא ּתְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָעֵבד ִניָסא ּגֹו ִניָסא, ּ ּכְ

ֶלב ָים)שמות טו( א. ּ ָקְפאו ְתהֹומֹות ּבְ גֹו ַיּמָ א ּבְ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַוֲהָוה ַאְזִלין ּבְ
הַו ׁשָ ַיּבָ תֹוך ַהָים ּבַ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָּיֹבאו ּבְ ּ ְּ ּ ַוָיַסר ֶאת אֹוַפן )שמות יד() ב''ח ע''דף מ(. ּ

בֹוָתיו ְמעֹון ָפַתח. ַמְרּכְ י ׁשִ ָאֶרץ ֵאֶצל )יחזקאל א(, ַּרּבִ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות ְוִהּנֵ
ַמר. ַּהַחיֹות ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי, ּ כֹוָלא ִאְתָחֵזי , ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְלָטנוָתא ִדיֵליה ּׁשֻ ּ ְעֵדי ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ְלָטֵניה ִדי ָלא ּתַ ְּוׁשֻ ּ ּ ּ.  
ֲאָבָהן ְּוָעִביד ׁשוְלָטנוָתא ּבַ יה ָעְלָמא, ָנַטל ְלַאְבָרָהם, ּ ְּוִקֵיים ּבֵ יב, ּ  )בראשית ב(, ִּדְכּתִ

ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ְּואוְקמוָה, ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ יה ָעְלָמא, ָנִטיל ִיְצָחק. ּ ִתיל ּבֵ , ְּוׁשָ
ְּדִאיהו ַקָיים ְלָעְלִמין ּ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק)בראשית יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ .  ְוֶאת ּבְ

ְּואֹוְתֵביה ָקֵמיה, ָנַטל ַיֲעֹקב ּתַ, ּ ֲהֵדיהְוִאׁשְ ע ּבַ יה, ֲּעׁשַ ְּוִאְתָפַאר ּבֵ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט( ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

א ֲחֵזי ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְוּתָ ַּיֲעֹקב ָאִחיד ּבְ יה מֹוָתא ְלָעְלִמין, ּ ְּדֵלית ּבֵ ַההוא , ּ ְּדָכל ַחִיין ּבְ ּּ
ְכָללו ּתָ יהְּוָיַהב ַחִי, ִּאיָלָנא ִאׁשְ ּין ְלָכל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ . ַיֲעֹקב ָלא ִמית, ּ

יב, ְוֵאיָמַתי ִמית ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ָטה)בראשית מט(, ּּבְ ּ ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ָטה. ּ ָמה . ַּהּמִ ּכְ
ֹלֹמה)שיר השירים ג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ִגין ִדְבַה, ּ ִתיבּּבְ  )משלי ה(, ּאי ִמָטה ּכְ

ִתיב, ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ָטה ּכְ ך ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּוְבִגין ּכָ ּּ ֵדין ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף , ְ ּּכְ ּ
יו ִלימו ַדֲאָבָהן. ֶאל ַעּמָ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ׁשְ א ּבְ ְּוָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

יך)א''ישעיה מ( ַחְרּתִ ר ּבְ   .ָ ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ
א ֲחֵזי ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ַמׁשִ ּּכָ ִאֵלין, ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ ְלהו ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ ,

ין ַדְרּגִ ין ּבְ ִאין, ַּדְרּגִ ּתָ ִּאֵלין ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ א ָעַלְייהו. ּ ְּוֵחיָווָתא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ְרָייןאֹוְכל חֹות ְיָדָהא, ֹּוִסין וַמׁשִ ְלהו ַנְטִלין ּתְ ּּכֻ ְוַעל ֵמיְמָרָהא , ַעל ֵמיְמָרָהא ַנְטִלין, ּ
ָראן   .ׁשָ

ַאר ֵחיָוָתא)א עילא קדישא''ס(, ְּוָדא הוא ֵחיָוָתא לו , ּ ְדָכל ׁשְ ְלׁשָ ּתַ ה ְוִאׁשְ ֲּאִחיָדן ּבָ ּ
ה ֵחיָון ְלֵחיָון)א ואשתכללו''ס( ּמָ ִגיָנה ּכַ ין )א אלין סלקין ואלין נחתין''ס( ּ ּבְ ּ ְוִאְתַאֲחָדן ַדְרּגִ

ין ַדְרּגִ א, ּבְ ַיּמָ אִטין ּבְ ִאין ַאְזִלין ְוׁשָ ְּוֻכְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ  )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ְוגֹו דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ֶּזה ַהָים ּגָ ּ ּ'.  



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

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

א לֹויְוַכד ָסִליק ַיּמָ ְלּגַ ין, ּ ּגַ ין ַסְלִקין ַנְחּתִ ְלהו ַאְרּבִ ּּכֻ ַכח, ּּ ּתְ ְּורוָחא , ְּוַזְעָפא ִאׁשְ
ְתִקיפו יָפא ַאְזָלא ָעֵליה ּבִ ּקִ ּּתַ ְדִרין ְלָכל ְסַטר. ּ א ִמְתּבַ ְּונוֵני ַיּמָ ְּוִאֵלין , ִּאֵלין ְלִמְזָרח, ּ

פֹון, ְלַמֲעָרב ְּוִאֵלין ַלָדרֹום, ִּאֵלין ַלּצָ ִני ָעְלָמאְו. ּ יָמא , ָּכל ִאיּנון ּבְ ְּדָחָמאן ְרׁשִ
ַקְפִטִיִרי ַעְפָרא, ַנְטִלין לֹון, ָּעַלְייהו   .ּוַבְלִעין לֹון ּבְ

ין ָלא ַנְטִלין ֵמַאְתַרְייהו ין, ְּוָכל ַאְרּבִ ֲעָתא, ְּוָלא ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ר ֵמַההוא ׁשַ ְּדָאֵתי , ּּבַ
א ַיּמָ ָרא ּבְ אְוָיַדע , ַּחד ַדּבְ ְלָמא רוָחא ְדַזְעָפא ְדַיּמָ ְּלַאׁשְ ּ א, ּּ יָון ְדָסִליק ָדא ָעֵליה ְדַיּמָ ּּכֵ ּ ּ ּ ,
ִכיך ֵמרוְגָזא ּׁשָ ַכח, ְ ּתְ ר, ְוַנְייָחא ִאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ין ַאְזִלין ּבְ ְלהו ַאְרּבִ ּוְכֵדין ּכֻ ְוָלא ָסָטאן , ּּ

ָמאָלא ּם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ  ׁשָ)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּליִמיָנא וׂשְ ּ ּ
ֶחק ּבֹו ין ְלַאְתַרְייהו. ֶּזה ַדְייָקא. ְלׂשַ ׁשִ ּנְ א ִמְתּכַ ְּוָכל נוֵני ַיּמָ ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ַחָדאן . ּ ּ

ְּוֵחיָוון ַחְקָלא ִעָלָאה ַחָדאן, ָּעָלה ֶד)איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֲחקו ּ ְוָכל ַחַית ַהּשָׂ ּה ְיׂשַ
ם   .ׁשָ

א ֲחֵזי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּכְ א, ּ א. ִאית ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלַתּתָ א, ּּכְ ַיּמָ ַגְווָנא . ִאית ּבְ ּכְ
ִּדְלֵעיָלא א ִעָלָאה, ּ ַיּמָ ִּאית ְלֵעיָלא ּבְ א. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִאית ְלַתּתָ ּּכְ א. ּ ַגְווָנא ִדְלַתּתָ , ּּכְ

א ּתַ ַיּמָ ָאהִאית ּבְ   .ּתָ
א ּּגוָפא ְדַההוא ַיּמָ ּ ּאֹוְרָכא ופוְתָיא, ָהא ִאְתַעְרָנא ְלַחְבָרָנא, ּ ֲעֵרי , ּ א וְדֹרִעין ְוׂשַ ֵּריׁשָ

ָמה ְדִאְצְטִריך, ּגוָפא ְּכָֹלא ּכְ ּ ֵמיה , ּ ׁשְ ְּוֹכָלא ּבִ א .  ִאְתְקֵרי)ה''ויחי רמ(ּ ּוְכַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ּ
א א ִדְלַתּתָ אָהִכי ָנ, ְּלַיּמָ א ְדַיּמָ א, ֵּמי ֵריׁשָ ּוְדרֹוִעין ְדַיּמָ א, ּ ְּוגוָפא ְדַיּמָ ּ.  

ִתיב  ּכֹון)בראשית מט(ּכְ ּ ְזבולון ְלחֹוף ַיִמים ִיׁשְ ַעְדֵביה ֶאָלא . ּ א ַחד ֲהָוה ּבְ ְּוָהא ַיּמָ ּ
ָרָזא ִעָלָאה, ַמאי ְלחֹוף ַיִמים ַּוַדאי אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ֹוןְוַיְרָכתֹו ַעל ִציד. ּ ּכְ

ְּזבולון ׁשֹוָקא ִדיִמיָנא ְדגוָפא ֲהָוה. ְ יֹוְצֵאי ֶיֶרך ַיֲעֹקב)שמות א(ָאֵמר  ּ ּ ּ ֶרת ֲהָוה , ּ ּנֶ ְוַים ּכִ
ַעְדֵביה א, ּּבְ ַכח ִחָלזֹון ִלְתֶכְלּתָ ּתְ ּוֵמָהָכא ִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָכחו, ּתָ ּתְ ה ְרִתיִכין ַעל ְרִתיִכין ִאׁשְ ּמָ ְבִהילוְוַגְלּגַ, ּּכַ יָכא ָרֲהִטין ּבִ ּלֹוי ִדְרּתִ ּ ּ ,
ֵבי ִאיּנון ַסְמֵכי ְרִתיָכא ְלהו. ְלַנְטָלא ֲעֵליהֹון, ְּוָלא ִמְתַעּכְ ְּוֵכן ּכֻ א והכא שנהגו ''נ(. ּ

א ֲחֵזי)בכבדות בבהילו ּ אוְקמוָה)אי תימא(, ְּרִתיָכא ִדי ְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי,  ּתָ ְרִתיָכא , ּ
ֵליָמָתא ָלא ִאׁשְ ַכחׁשְ בֹוָתיו, ּתְ ִתיב ַוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ְּדָהא ּכְ ה ְרִתיִכין ֲהוֹו, ּ ּמָ , ּכַ

ָלא ְלּגַ ַּדֲהוֹו ַנְטִלין ַעל ַחד ָסִמיך ּגַ ְ ְּדִאְתָפְקדו ֲעַלְייהו, ּ ּ יָון ְדִאְתֲעָבר ַהאי , ּּ ּּכֵ
וְלָטנוָתא ִדיֵליה ִּמּשׁ ּ ּ ו, ּ ְלהו ְרִתיִכין ִאְתֲעָברו ִמּשׁ ּּכֻ ּ ּ ְלהו . ְּוָלא ַנְטלו, ְלָטִניהֹוןּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ

וְלָטנוָתא א ִאְתֲעָברו ְמּשׁ ְּלַתּתָ ּ יב, ּ ּ ַעל ִמְצַרִים ְוַעל ַפְרֹעה ְוַעל )ירמיה מו(, ִּדְכּתִ
  . בֹו)א''ט ע''דף מ(ַהּבֹוְטִחים 

ּוְבַההוא ִזְמָנא ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִליט ַעל ּכָ ְלָטנוָתא ְדִמְצַרִים ׁשָ ּׁשֻ ר ֵחיָלא ,ּ יָון ְדִאְתּבַ ּ ּכֵ
ין, ְּדִמְצַרִים ַאר ַעּמִ ַבר ֵחיָלא ִדׁשְ יב, ְמָנָלן. ִּאּתְ ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלוֵפי )שמות טו(, ִּדְכּתִ ּּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

זון ְוגֹו)שמות טו(ּוְכִתיב . 'ֱאדֹום ְוגֹו ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּ ׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוֹו ֲאִחיָדן . 'ּ ּּבְ ּּ
פוְלָחָנא ְדִמ ּּבְ ִמְצַרִים ְלִסיוָעא ִדְלהֹון, ְצַרִיםּ ַּוֲאִחיָדן ּבְ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ּ ָעאן , ּ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ

ְּלִסיוָעא ְדִמְצַרִים ּ ְתְקָפא, ּ ִריך , ְּוַעל ָדא. ְלִאּתַ א ּבְ בוָרן ְדָעַבד קוְדׁשָ ְמעו ּגְ יָון ְדׁשָ ְּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ִמְצַרִים ְלהו,  ְלֵמיָקםְּוָלא ָיִכילו, ָּרפו ְיֵדיהֹון, ּהוא ּבְ ְּוִאְזַדֲעָזעו ּכֻ ּ רו , ּּ ּבָ ְּוִאּתְ

וְלָטַנְתהֹון)משולשליהון(   .ּ ִמּשׁ
ַבר ֵחיָלא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא ד ִאּתְ ַּוַדאי ּכַ ּ יה, ּ ַבר ֵחיָלא ְדָכל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ִּאּתְ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ

ר ֵחיָלא ְדֻכְלהו ְלֵעיָלא ְּדִאְתּבַ ּּ ּ ל ָהֵני ִדְל, ּ רוּּכָ ּבָ א ִאּתְ ִגין , ַּתּתָ  ַהאי ֵחיָלא )ההוא(ּבְ
ַקְדִמיָתא ר ּבְ ִתיב. ְּדִאְתּבַ בֹוָתיו ּכְ ך ַוָיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְכֵבדות. ּ ַּוְיַנֲהֵגהו ּבִ ּ ,
ַבר ד ָדא ִאּתְ ְּדָהא ּכַ   .ָלא ֲהוֹו ַאְזִלין, ּ

א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּּתָ ִתיב ַוָיַסר , ּ ְּדָלא ּכְ בֹוָתיוּ י ַמְרּכְ ְבּתֹו, ֵאת אֹוַפּנִ , אֹו אֹוַפן ֶמְרּכַ
בֹוָתיו ֶּאָלא ַוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ִגין ַהאי ֵחיָלא. ּ יה, ּבְ ָקן ּבֵ ְּדֻכְלהו ֲהוֹו ִמְתַדּבְ ּ הכי (. ּּ

  )אקרון
בֹוָתיו, ְּותו א ֲחֵזי, ַּוָיַסר ֵאת אֹוַפן ַמְרּכְ ָא)ויסר את אופן מרכבותיו(, ּתָ ּה חוָלֵקיהֹון  ַזּכָ

ָרֵאל הו, ְּדִיׂשְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ הו, ְּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ְלהו חוָלק, ּ ּ ּ ,
ּוְלֶמהֵוי ִאיּנון חוָלֵקיה ּ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ קון)דברים יג(, ּ ּ ובֹו ִתְדּבָ  )דברים ד(ּוְכִתיב . ּ

ְי ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְיָי, ֱאֹלֵהיֶכם' ָיְּוַאּתֶ ׁש' ּבַ ַחר לֹו ָיה)תהלים קלה(ּוְכִתיב . ַמּמָ י ַיֲעֹקב ּבָ . ּ ּכִ
י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(ּוְכִתיב  א. ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ ְּדַאִפיק לֹון ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ,

ְּלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה ְּוַעל ָדא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ, ּ ִנין, ּא ִעָלָאהּ ֵרי ַאְלִפין ׁשְ ִניָזא ּתְ , ּגְ
ֵרי ָעְלָמא ַמר, ַעד ָלא ִיְתּבְ ָרֵאל. ְוָהא ִאּתְ ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדיֵליה ָיֲהָבא ְלִיׂשְ ּ ּ ְְלֵמַהך , ּ

ה, ֲּאַבְתָרה ָקא ּבָ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי יְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ַמׁשִ ּּכָ ִאֵלין, ִכיןְּוָכל ִאיּנון ְרִתי, ּ ְלהו ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ ,

ין ַדְרּגִ ין ּבְ ִּאֵלין ִעָלִאין, ַּדְרּגִ ִאין, ּ ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוִאֵלין ּתַ יב, ּ  ֶזה )תהלים קד(, ִּדְכּתִ
דֹול א ָעֵליה. ַּהָים ּגָ ְּוֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ְרָיין, ּ ְּוֻכְלהו אוְכלֹוִסין וַמּשִׁ ּ ּ ְלהו ַנְט, ּ ּּכֻ חֹות ּ ִלין ּתְ

ָראן, ַּעל ֵמיְמָרה ַנְטִלין, ְּיָדה ִעָדָנא ְדִהיא ַנְטָלא. ְּוַעל ֵמיְמָרה ׁשָ ְלהו ְנִטיִלין, ּּבְ ּּכֻ ּ ,
ה ִגין ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבָ ּּבְ ּ   )יצחק' אמר ר(. ּּ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָרא ְלאוְכלֹוִסי, ְּ ּן ְדַפְרֹעה ְּלַאְעּבְ
א ַקְדִמיָתא ְלַההוא ֵחיָלא ִדְלהֹון, ְלַתּתָ ר ּבְ ַּאְעּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ר . ַמה ָעֵבד. ּּכְ ַאְעּבָ

א ִעָלָאה ְּוָסִליק ַההוא ֲאָתר ַקִדיׁשָ ּ ר , ּ יָון , ּ ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין)מנהיג' פי(ְּדֲהָוה ַמְדּבָ ּכֵ
ִליק ְל, ְּדַהאי ִאְסּתְ ַּהְנהו ּכֻ ָראּ יְרָיין ָלא ָיִכילו ְלַדּבְ ּהו ַמּשִׁ יָון ְדִאיּנון ָלא ָיִכילו, ּ ּּכֵ ּ ּ ,

וְלָטֵניה רו ֵליה ִמּשׁ ַּההוא ְמָמָנא ְדִמְצָרֵאי ַאְעּבְ ּ ּ ּ ּ ר , ּ נוָרא ְדָדִליק)ב''ע' י(ְוַאְעּבַ ּ ּבְ ּוְכֵדין , ּ



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

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

ְלָטנוָתא ְדִמְצָרֵאי ִאְתָעֵדי ּׁשֻ ָּאנוָסה ִמְפ, ְּוַעל ָדא. ּ ָרֵאלּ ִגין ְדָחמו , ַמאי ַטְעָמא. ִני ִיׂשְ ּּבְ ּ
נוָרא ְּמָמָנא ְדִמְצַרִים ִאּתֹוַקד ּבְ ּ.  

א, ִיְצָחק ָאַמר' ר ָרֵאל ְלַיּמָ ֲעָתא ְדָקִריבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִריך הוא ַלְמָמָנא , ּ א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ְּ

א ֲעָתא ַדֲעָבִדית ֲא, ָּאַמר ֵליה, ַּרְבְרָבא ְדַעל ַיּמָ ׁשַ א, ָנא ָעְלָמאּּבְ , ְָמִניִתי ָלך ַעל ַיּמָ
א ַני, ּוְתַנאי ִאית ִלי ַעל ַיּמָ ֵמי ּבָ א ָמָטא ִעָדָנא. ִּדי ִיְבַזע ֵמימֹוי ִמּקָ ּתָ ְּדָיַעְברון , ַהׁשְ ּ

א גֹו ַיּמָ ַני ּבְ ִתיב. ּבָ ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, ְלָבַתר ַמה ּכְ ַּוָיׁשָ , ַמאי ְלֵאיָתנֹו. ּ
ָרא ָעְלָמאִלְת ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ קוְדׁשָ ָּנאֹו ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ּ ּ ְּ.  

א ָראן ַעל ַיּמָ ָרֵאל ׁשָ ָרֵאל ָחָמאן, ַּוֲהוו ִיׂשְ ין, ַּוֲהוו ִיׂשְ א ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ֵלי ַיּמָ ְלּגַ ּּגַ ּ ,
ָּזְקפו ֵעיַנְייהו ְּוָחמו ְלַפְרֹעה וְלאוְכלֹוִסין ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ְּדִחילו ְו, ּ ַמר. ָּצֲעקוּ ַּהָים . ְוָהא ִאּתְ

א, ָרָאה ֵמיה, ֲּארֹוָנא ְדיֹוֵסף ָקא ָחָמא. ָמה ָחָמא ַיּמָ  )בגין(, ַמאי ַטְעָמא. ְּוָעַרק ִמּקָ
יב ּ ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)בראשית לט(, ִּדְכּתִ ּ ְּוַעל ָדא ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס. ּ ּ ּוְכִתיב ַוָיַסר ֶאת , ּ ּ

בֹוָת ָרֵאל' יו ְוגֹואֹוַפן ַמְרּכְ ָּאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ ִגין ְדָחמו ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ ,
נוָרא ִאלו ִאּתֹוַקד ּבְ ּּכְ ּ ָרֵאל, ּ ֵדין ָאְמרו ָאנוָסה ִמְפִני ִיׂשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ב''ט ע''דף מ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָרא, ִּרּבִ ַמְדּבְ י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ א ְוֵאיָמא , ּי ִחָייא ְלִרּבִ ּתָ

ָרא ׁשוְלָטנוָתא ְדַאְרָעא, ְָלך ֵעי ְלַאְעּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ַעד , ָלא ָעִביד, ְּ
ְרִקיָעא ְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּבִ ר ׁשֻ ְּדַאְעּבַ ּ ְלָטָנא ִדְלהֹון, ּ ר ׁשֻ ַּעד ְדָמֵני ַאֲחָרא , ְּוָלא ַאְעּבָ

ַאְתֵר ִגין ְדָלא ִיְגַרע , ּיהּבְ א ִדְלהֹון )שולטנותא(ּּבְ ּמוׁשָ ּ ׁשִ ְרִקיָעא) ב''ט ע''דף מ(ּ ִגין , ּבִ ּבְ
יב ְּלַקְייָמא ַמה ִדְכּתִ ה)דניאלד(, ּ ִניּנַ א ִיּתְ ּ וְלַמן ִדי ִיְצּבֵ ּ י יֹוֵסי. ּ ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּ.  

ָכל ָהָאֶרץֲא'  ְיָי)תהלים ח(, יֹוֵסי ְוָאַמר' ָּפַתח ר ְמך ּבְ ָדֹוֵנינו ַמה ַאִדיר ׁשִ ּ ' ְיָי. ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים : ֲּאדֹוִנינו ִריך הוא ְלַתְבָרא ֵחיָלא ְדַעּמִ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ְּ

ּוַמָזלֹות ַּאְתִקיף ִדיֵניה ָעַלְייהו, ּ ּ ֵמיה ׁשוְלָטנוָתא ִד, ְוָתַבר לֹון, ּ ר ִמּקָ ְּוַאְעּבָ ּ ּ   .ְלהֹוןּ
ָמִים ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ֵעי ֵליה, ֲָאׁשֶ ר ָנַתּתָ ִמּבָ ָנה הֹוְדך, ֲּאׁשֶ ר , ָאֹו ּתְ ַּמהו ֲאׁשֶ

ָנה הֹוְדך ֶּאָלא ָדא הוא ָרָזא ְדָנֲהָרא ֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ָּתְ ּּ ּ ּ עוֵתיה, ּ ָעא ּבָ ְּוָדִוד ּבָ ד , ּ ְלִמְנּגַ
ַמִים יה ַעל ַהּשָׁ ר)ב''ה ע''ויקרא ס( ְּוָדא הוא, ִּמּנֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ֲאׁשֶ  ֶאְהֶיה )שמות ג(, ּכְ

ר ֶאְהֶיה   .ֲאׁשֶ
ֲעָתא ְדַהאי ָנֲהָרא  ׁשַ ּ ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ, ב''ג ע''ס(ּּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק , ּ

ַמִים ִחידו, ַעל ַהּשָׁ ִדין ּכָֹלא ּבְ ּּכְ ַמ, ּ ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְתַעְטָרת ּבְ אּ ְלהו , ְלּכָ ְּוָכל ָעְלִמין ּכֻ ּ
ִחידו ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּּבְ ְלָטנוָתא ְדַעּמִ ְּוׁשֻ ּ ּ ֵמי , ּ ִאְתֲעָבר ִמּקָ

ה, ַמְטרֹוִניָתא ל ַמאן ַדֲאִחידו ּבָ א ּכָ ּוְכֵדין ַזְקִפין ֵריׁשָ ּ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ר ָנׁש ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ָּמטוָלא ָקֵמיהְוַחד , ְּדֲהָוה ָאֵתי, ּ י ִחָייא. ּ , ֵנִזיל, ָּאַמר ִרּבִ
ר ָנׁש עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות הוא ִּדְלָמא ַהאי ּבַ ּ ְוָאִסיר , ּאֹו ַעם ָהָאֶרץ הוא, ּּ

ָאְרָחא ֲהֵדיה ּבְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ י יֹוֵסי. ְּלִאׁשְ ְבָרא ַרּבָ, ְוֶנחֵמי, ֵניִתיב ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ א ִּדְלָמא ּגַ
  .ּהוא

ר ָקַמְייהו, ַּאְדָהִכי ָרא ְדקֹוִטיָפא ְדַהאי, ֲּאַמר ֵליה, ַּאְעּבָ דוְקָפא ִדַמְעּבָ ּּבְ ּ ּ ַּחְברוָתא , ּ
ִעיָנא ְדֵאיָמא ְלכו, ְוִנְסֵטי ֵמַהאי, ַוֲאָנא ְיַדְעָנא ָאְרָחא ַאֲחָרא, ִאָבֵעי ַּוֲאָנא ּבָ ְוָלא , ּ

כו ִּאְתַחַייְבָנא ּבְ ר , ּ יבְוָלא ַאְעּבָ ן ִמְכׁשֹול)ויקרא יט(, ַּעל ַמה ִדְכּתִ , ּ ְוִלְפִני ִעֵור ֹלא ִתּתֵ
ָאְרָחא ָדא סוִמין ּבְ ְּוַאּתון ּכְ ּ ְייכו, ּ ַנְפׁשַ נו ּבְ ּכְ ְסּתַ ְּוָלא ּתִ י יֹוֵסי. ּ ִריך ַרֲחָמָנא , ָאַמר ִרּבִ ְּבְ

ֲהֵדיה, ְּדאֹוִריְכָנא ָהָכא רו ּבַ ִּאְתַחּבְ ׁשְ, ָאַמר לֹון. ּ עו ִמיִדי ָהָכאָלא ּתִ ַּעד ְדַנֲעֹבר , ּּתָ
ַהאי ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּבְ   .ָּסטו ּבְ

ַתר ְדָנְפקו ֵמַההוא ֲאָתר ּּבָ ּ ַההוא ָאְרָחא ַאֲחָרא, ָאַמר לֹון, ּ , ֲהוֹו ַאְזֵלי ִזְמָנא ֲחָדא, ּּבְ
ֲהֵדיה, ַחד ּכֵֹהן ָחָכם ַה, ְּוַחד ּכֵֹהן ַעם ָהָאֶרץ ּבַ ּהוא ֲאָתר ָעֵליה ָּקם ַההוא ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ּ

ַההוא ֲאָתר. ְּוַקְטֵליה ר ּבְ ל ַמאן ְדַאְעּבָ ֵּמַההוא יֹוָמא ּכָ ּ יה, ּ ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ְוָהא . ִּמְסּתַ
ְדֵדי טוַרָיא ָמן ְמׁשַ ִרין ּתַ ִּמְתַחּבְ א, ּ ְּוִאיּנון ְדַיְדֵעי ָלא ַעְבֵרי , ְּוַקְטִלין ְוַקְפִחין ִלְבֵני ָנׁשָ ּ

ן ּמָ ּוָבֵעי קו, ּתַ ל יֹוָמאּ ֲהָנא ּכָ ִריך הוא ָדָמא ְדַההוא ּכַ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ְ.  

 
  



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

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

 ] בשנה91יום [סדר הלימוד ליום ב טבת 
נֹוב ַלֲעמֹוד ְוגֹו)ישעיה י(, ָּפַתח ְוָאַמר ָּהא אוְקמוָה ִאיּנון ָמאֵרי ' ּ עֹוד ַהיֹום ּבְ ּ ּ

א ָּזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנאֶּאָלא ְדָר, ֲּאָבל ֲאָנא ָלא ֲאֵמיָנא ְלכו ָהִכי. ְמִתיְבּתָ , ּעֹוד ַהיֹום. ּ
ִתיב, ֶּאָלא. ַּמאן יֹוָמא ֵדין יָנָדב)שמות ו(, ָהִכי ּכְ ת ֲעּמִ ַבע ּבַ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ . ּ ַוִיּקַ

ָרֵאל, ְּוָרָזא הוא ֶנֶסת ִיׂשְ ִביָנא ִדיָלה, ַעל ּכְ ְּדַאֲהֹרן הוא ׁשֹוׁשְ ּ ּ יָתה , ּ ָנא ּבֵ ְלַתּקְ
א ׁשָ ּמְ ֲחָדא, ּ ָלהּוְלׁשַ א ְלִאְזַדְווָגא ּכַ ּוְלֵמיַעל ָלה ְלַמְלּכָ ּ ּ אן וְלָהְלָאה, ּ ל ּכֵֹהן , ִּמּכָ ּכָ

א ַמְקְדׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ִּדְמׁשַ ַגְווָנא ְדַאֲהֹרן, ּ   .ּּכְ
א ִעָלָאה ֲהָוה ֲהָנא ַרּבָ ֲּאִחיֶמֶלך ּכַ ֲהֵדיה, ָ ֲהִני ּבַ ְּוָכל ִאיּנון ּכַ ִביִנ, ּ ְלהו ֲהוֹו ׁשוׁשְ ּּכֻ ּ ין ּ

יָון ְדִאְתָקִטילו, ְּדַמְטרֹוִניָתא ּּכֵ ְלחֹוָדָהא, ּ ָאַרת ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ּתַ ִביָנא , ִאׁשְ ְוִאְתֲאִביד ׁשֹוׁשְ
ִּדיָלה ׁש ָקָמה, ּ ּמֵ ַכח ַמאן ִדְמׁשַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ יָתה, ּ ן ּבֵ ִּויַחֵדי ָלה ְלִאְזַדְווָגא ִעם , ִויַתּקֵ ּ ּ ּ
א ֵדין ֵמַההוא יֹו. ַמְלּכָ ָמאָלא, ָמאּּכְ ָרא ִלׂשְ ִמין ַעל , ְּוַקְייָמא ַעל ָעְלָמא, ִאְתַעּבְ ּכָ
אול ְוִלְבנֹוי, ּּכָֹלא ִּאְתֲאִביד ִמיַנְייהו ַמְלכו, ָּקִטיל ְלׁשָ ה ַאְלִפין , ּ ּמָ ָרֵאל ּכַ ִּמיתו ִמִיׂשְ ּ

ה ִרְבָוון ַען. ְוַכּמָ ֵלי, ְוַעד ּכְ יז ּכָֹלאַּעד ְדָאָתא ַסְנֵח, ַּההוא חֹוָבה ֲהָוה ּתָ   .ִּריב ְוַאְרּגִ
נֹוב ְּוָדא הוא עֹוד ַהיֹום ּבְ ָּדא הוא יֹוָמא ִעָלָאה, ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ

ִביִנין ִדיָלה ְּדַאְבַדת ׁשוׁשְ ּ ּ לא ְיִמיָנא, ּ ָאַרת ּבְ ּתְ ָקא )דהוי ליה(, ַּהִהיא ְדִאׁשְ ּ ְלִאְתַדּבְ
ָמאָלא ׂשְ ך)אמר ליה לאתדבקא בשמאלא(. ִּמיָנא הואְּדַכֲהָנא ְי. ּבִ ְ וְבִגין ּכַ ּעֹוד ַהיֹום , ּ

נֹוב ַלֲעמֹוד   .ּבְ
א ֲחֵזי אול ָנָסה, ּתָ ְבַעת ׁשָ ִתיב ּגִ אול ֲאַמאי ָהָכא, ּּכְ ִגין ְדהוא ָקִטיל . ּׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ָלא , ֵּמַההוא יֹוָמא, אּאוף ָהָכ. ְלִאְתַעְקָרא ֵמָעְלָמא, ְּוָגִרים ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְלַכֲהֵני
א ַההוא דוְכּתָ ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ַּאְעּבָ ּ יה, ּ ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ִגין ְדָלא ִאְסּתַ ּּבְ י . ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

א הוא, ִּחָייא ְבָרא ַרּבָ ְּוָלא ֲאָמִרית ָלך ִדְלָמא ּגַ ּ ְ.  

  א''ע' דף נ
ֵרי ָאָדם ָמָצ)משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵרי ָאָדם. א ָחְכָמה ַאׁשְ גֹון ֲאָנן) א''ע' דף נ(, ַאׁשְ , ּכְ

ְחָנא ָלך ּכַ ְְדַאׁשְ ְּוָיַדְעָנא ִמיָנך ִמָלה ְדָחְכְמָתא, ּ ּ בוָנה. ְ גֹון ֲאָנן, ְּוָאָדם ָיִפיק ּתְ , ּכְ
ֲהָדך ָרא ּבַ ְְדאֹוִריְכָנא ָלך ְלִאְתַחּבְ ְ א ּבְ. ּ ין ֵליה קוְדׁשָ ר ָנׁש ְדַזּמִ ְּוָדא הוא ּבַ ּ ּ ִּריך הוא ּ ְ

ָאְרָחא ָזא ּבְ א, ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ַּאְנפֹוי ִדׁשְ ִתיב, ּ אֹור )משלי ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ
  .ָּאְזלו. ֹּנַגה

ְבָרא ְוָאַמר  ָּפַתח ַההוא ּגַ ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה ְוגֹו'  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְיָי)תהלים כד(ּ ְלָדִוד . 'ּ
ֲאָת ין ַהאי , ּוַבֲאַתר ַאֲחָרא ִמְזמֹור ְלָדִוד, ר ַחדִמְזמֹור ּבַ ֶּאָלא .  ְלַהאי)א''ע ע''ק(ַמה ּבֵ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

יָרָתא ְדָקָאַמר ָדִוד, ְלָדִוד ִמְזמֹור ּׁשִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יָרָתא , ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַעל ּכְ ׁשִ
ְּדָקָאַמר ָדִוד ְרֵמיה, ּ ִריך : 'ַלְיָי. ָּאהּ ָהָאֶרץ וְמלֹו)ב''ב ע''כ(' ַלְיָי. ַּעל ּגַ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ

ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה. ּהוא ָרֵאל: ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוָכל אוְכלֹוִסין ִדיָלה, ָּדא ּכְ ּ ֲהָדה, ּ ָרן ּבַ ְּדִמְתַחּבְ ּ ,
ְּוִאְקרון ְמלֹוָאה ַוַדאי הוא ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ֵבל )ישעיה ו(, ּּכְ בֹודֹו ּתֵ  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ֵבי ָבהְויֹו א: ּׁשְ ָּדא הוא ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ּ ֵבל, ּ ִדיָנא , ְּדִאְקֵרי ּתֵ  )דעלמא(ַוֲאִחיַדת ּבְ
ִּדְלֵעיָלא יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֶצֶדק)תהלים ט(, ּ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ין ְלָחד, ּ ְוהוא ִיׁשְ ין , ּבֵ ּבֵ

א ַחד ין ְלָכל ָעְלָמא, ְלַעּמָ ָדן, ּבֵ ֵּמַהאי ִדיָנא הוא ִאּתְ ּ.  
א ֲחֵזי ַּפְרֹעה ֵמַהאי ִדיָנא ָיִניק, ּתָ יה, ּ ַּעד ְדִאְתֲאִבידו הוא ְוָכל ַעּמֵ ּ ּ יָון ְדַהאי . ּ ּּכֵ

ַער ָעֵליה ִּדיָנא ִאּתְ ְלָטנוָתא, ּ ׁשֻ ַּההוא ְמָמָנא ְדִאְתָמָנא ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ , ִאְתָעֵדי ְוִאְתֲעָבר, ּ
א ְלהו ִדְלַתּתָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ בֹוָתיוִּד, ִּאְתֲאִבידו, ּ יב ַוָיַסר ֶאת אֹוַפן ַמְרּכְ ַמאי אֹוַפן . ְּכּתִ

בֹוָתיו בֹוָתיו ְדַפְרֹעה. ַמְרּכְ ּוַמאן ִאיהו ַההוא אֹוַפן ִדְלהֹון. ַּמְרּכְ ּ ּ ִליט , ּ ַּההוא ְמָמָנא ְדׁשָ ּ
א. ֲּעַלְייהו ַיּמָ ְלהו ּבְ ְּוַעל ָדא ִמיתו ּכֻ ּ א. ּּ ַיּמָ א ִעָלָאה , ֲאַמאי ּבְ ֶּאָלא ַיּמָ ַער ֲעַלְייהוּ , ִּאּתְ

יָדָהא)א ואתמסרו''נ(ְּוִאְתְמחו  ִתיב.  ּבִ ָים סֹוף ּכְ עו ּבַ ך ֻטּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ י יֹוֵסי ַוַדאי . ְּ ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב, ָּהִכי הוא ַים סוף, ְּוַעל ָדא ּכְ עו ּבְ ֻּטּבְ ין. ּ   .ּסֹוָפא ְדַדְרּגִ

י ִחָייא ָאַמר ְכֵבדות, ִּרּבִ ַּוְיַנֲהֵגהו ּבִ ְכֵבדות ַמהו.ּ ּ ּבִ אן אֹוִליְפָנא. ּ ִּדְבַההוא , ֶּאָלא ִמּכָ ּ
ר ָנׁש יה ּבַ ר ּבֵ רוָתא ְדִאְתָדּבַ ַּדּבְ ּ ּ ּ ִרין ֵליה, ּ ִתיב . ְּמַדּבְ ַפְרֹעה ּכְ ד ֵלב )שמות ט(ּבְ ּ ַוִיְכּבַ

ַההוא ִמָלה. ַּפְרֹעה ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ׁש, ְּ ְכֵבדות ַמּמָ א . ּּבִ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ע, ְ ך, ָרׁשָ ַהאי. ְַאּתְ אֹוִקיר ִלּבָ ר ָלך ּבְ ְכֵבדות, ְֲאָנא ַאְדּבַ ַּעל ָדא ַוְיַנֲהֵגהו ּבִ ּ ּ.  

ָרֵאל ְוגֹו ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ ּ ָּדא ְמָמָנא ְדִאְתְמֵני ַעל , ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים. 'ּ ּ
י יֹוֵסיָאַמ. ִמְצָרֵאי ָיא, ר ִרּבִ וְלָטנוֵתיה, ַּהאי ִמָלה ַקׁשְ רו ֵליה ִמּשׁ יָון ְדַאְעּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ְֵהיך , ּ

ָרֵאל ָּיִכיל הוא ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ.  
ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ֲּאָבל ָדא ַויֹאֶמר ִמְצַרִים. ּ א, ּ י ְיָי. ִּמְצַרִים ִדְלַתּתָ ִנְלָחם ָלֶהם ' ּכִ

ִּמְצַרִים ִדְלֵעיָלא, ְצָרִיםְבִמ ר ֵחיֵלהֹון ִמְלֵעיָלא, ּ ְּדֵכיָון ְדִאְתּבַ ּ ּ ַבר ֵחיָלא , ּ ֵדין ִאּתְ ּכְ
א ְּוּתוְקָפא ִדְלהֹון ְלַתּתָ י ְיָי, ּּ יב ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִמְצַרִים . ִנְלָחם ָלֶהם ְבִמְצָרִים' ּ ּבְ

ָּדא הוא ּתוְקָפא ִדְלהֹון ִדְל. ַּדְיָקא ּ ּ ּ ְְוָדא הוא ְדאוְקמוָה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְסָתם. ֵּעיָלאּּ ּ ּ ּ ּ .
ָרֵאל, ָהָכא ַּויֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנוָסה ִמְפֵני ִיׂשְ ּ ַבר ֵחיֵליהֹון, ּ ְּדָחמו ְדָהא ִאּתְ ּ ְּוּתוְקָפא , ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא, ִּדְלהֹון ּ.  
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָעַרת ַהאי ּכְ ד ִאּתְ   לִּאְתֲערו ּכָ, ּכַ

ְלהוא תוספתא ''ס ְּלֵעיָלא ִמּכֻ ּ גוָפא ְדִאיָלָנא, ּ ְּדָהא ִאיּנון ַנְטֵלי ָלה ּבְ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ
ּאוְקמוָה ה. ּ ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבָ ך ִיׂשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ְוַכד . ּ

ַבר ּתו)ם''כל עמים עכו(, ִּאיּנון ִמְתָעִרין ְלֵטי ָעַלְייהוּ ִאּתְ ְּקֵפהֹון ֵמִאיּנון ְדׁשַ ּ ּ.  



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

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

א ֲחִזי ְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי, ּתָ ָרֵאל, ַּהאי ְמָמָנא ׁשֻ ְעּבוִדין, ָּדִחיק לֹון ְלִיׂשְ ה ׁשִ ַכּמָ , ּּבְ
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ַקְדִמיָתא. ּ ר הוא ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּבַ ָווָתא , ּ רו ִאיּנון ַמְלּכְ ּבָ ִּאּתְ א ''ס(ּ

י ְיָי, )מלתתא ִמְצַרִים' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ   .ִּנְלָחם ָלֶהם וַדאי. ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ

  ב''ע' דף נ
ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים וגֹו)שמות יד(א תוספתא ''ס ְ וִיּסַ  )א אשתקע''ס( ַעד ָלא )מתניתין(. 'ּ

ַכח ֲאִויָרא ַדְכָיא ּתְ ַלת רוִחין ִדְכִליָלן . ִתיָמאןֲאָבִנין ְנִקיָבן ֲהוֹו ְס, ְוָלא ְנִהיִרין, ִּאׁשְ ּּתְ ּ
ְתַלת ִקיָען, ּבִ חֹות נוְקֵבי. ֲהוֹו ׁשְ ּוַמִיין ְסִתיָמן ּתְ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתַהָדרו . ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ

  .)א דרין''ס(ִּאיּנון ֲאָבִנין ) ב''ע' דף נ(ְּלַאְתַרְייהו 
ין ְבִעין וְתֵרין ַדְרּגִ ַתר ׁשִ ּּבָ ַלת ִזְמ, ּ ָקעו וִאְתְנִקיבו ֲאָבֵני, ִניןְוֵכן ּתְ ִּאְתּבָ חֹות ְצרֹוָרא , ּ ּתְ

ין, ְּדֲהָוה ָחִקיק ָנפו ַדְרּגִ ְּוִאְתּכְ נוְפָיא ֲחָדא, ּ ְּוִאְתָעִבידו ּכְ   )א אתפלג ואתעבידו כנופיא חד''ס(. ּ
ְּלָבַתר ִאְתְפָלגו ין, ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאְתָעִבידו ּתְ ַּפְלּגוָתא ַמָיא ַאְגִלידו, ּ ּּ ָקעו, ּ ּתְ ּוַפְלּגוָתא ִאׁשְ ּ ּ .

ִּאֵלין ְסִליקו ְּוִאֵלין ַנְחּתו, ּ ָרא ָעְלָמא ְלִאְתַפְלָגא, ּ   .ֵּמָהָכא ׁשָ
ִליָפא בע)לעילא(, ּ ִאית ְלֵעיָלא)א חדא''נ(ְצרֹוָרא ַאֲחָרא  ַפְנָקא ''ּ ְוהוא ּגְ ּב ֲחִתיָמן ְדגוׁשְ ּ ּ

יָפא ּקִ לֹוי ְד, ּתַ ְלּגַ ִקיַען ּגַ ּוְבהו ׁשְ ּ אּּ ד ַנְטִלין. ַיּמָ ע ַזְוָיין, ּכַ ִּאְתְפָלגו ְלַאְרּבַ ּ ַּפְלּגו ֲחָדא . ּ ּ
ּוַפְלּגו ֲחָדא ָנִחית, ָסִליק ַּפְלּגו ֲחָדא ִלְסַטר ָצפֹון, ּ ּוַפְלּגו ֲחָדא ִלְסַטר ָדרֹום, ּ ּ ד . ּ ּכַ

ֲחָדא ָרן ּכַ ּּגוְמִרין ְדַלֲהִטין ַקְייִמין, ִמְתַחּבְ ָנא , ּ ּנָ ַלַהט ׁשִ א ְדִמְתַהְפָכאּבְ ְּדַחְרּבָ ּ ּ.  
א גֹו ַיּמָ ִליָחא ְדָאַפְרָכא ִעָלָאה, ַּחד ַקְייָמא ָנִעיץ ּבְ א ׁשְ ַּדְרּגָ ּ ַההוא ַקָייָמא , ּ ָּסִליק ּבְ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ֶתְכָלל , ּ א,  ְלֵמָרִחיק)א אסתכל''נ(ִאׁשְ ַיּמָ אִטין ּבְ ין ְדׁשָ ְּקטוָרא ְדַאְרּבִ ּ ַמאן . ּ
ְלּגַ הוָחֵמי ּגַ יב ּבְ ין ְורוָחא ְדָנׁשִ ִּלין ְדַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּ ּ ּּ ין ְלָכל , ּ ל ִאיּנון ַאְרּבִ א ַנְגִדין ּכָ ְּונוֵני ַיּמָ ּ ּ

  .ִסְטֵרי ָעְלָמא
א ַּההוא ַדְרּגָ ד ָנִחית ֵמַההוא, ּ ָמאֵליה, ַּקְייֵמי ֶאֶלף ִמיִמיֵניה, ּּכַ ב , ְּוֶאֶלף ִמּשְׂ ֲהָוה ּתָ
ַאְתֵריה כוְרְסֵיה, ְּוָיִתיב ּבְ א ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ א ְלַאְרּבַ אֵטי ַיּמָ א ְדַכד ׁשָ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ּ ,

יה ַנְפַקת ַבת, ִּעּמֵ יה ּתֵ א, ּּבֵ ִקיוָמא ְדַמְלּכָ ב ּבְ ּהוא ּתָ ּ ּּ.  
ֵדין ָכרֹוִזין ָנְפִקין ִּיְזַדְקָפאן לֹון ְלֵעיָלא ְלֵעיָל, ַּמאן ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ּכְ ּ ָמאֵריהֹון . אּ

ִקיוַמְייהו ְּדַגְדִפין ְיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָּמאֵרי ְדַאְנִפין. ּ ַמְטָלנֹוי, ַחְפָיין לֹון, ּ ע . ַּעד ְדָנִטיל ּבְ ֵדין ַוִיּסַ ּּכְ
  .)עד כאן(. ְַמְלַאך ָהֱאלִהים

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ִביא ַלְחָמ)משלי לא(, ּ ְרָחק ּתָ ֳאִניֹות סֹוֵחר ִמּמֶ ָהְיָתה . ּהּ ָהְיָתה ּכָ
ֳאִניֹות סֹוֵחר ָרֵאל, ּּכָ ִביא ַלְחָמה. ָּדא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְרָחק ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּמּמֶ  )ישעיה ל(, ּּכְ

ם ְיָי ה ׁשֵ ְרָחק' ִהּנֵ א ִמּמֶ ִביא ַלְחָמה. ּבָ אִרי ָעָלה, ּּתָ א ְדׁשָ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ ל , ּ כו ּכָ ּוֵביה ִאְתְמׁשָ ּ ּ
ִּאֵלין ְנָחִלין וַמ אּ ַיּמָ ּּבוִעין ְדַאְזִלין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ל )קהלת א(, ּּכְ  )א''ח ע''ויקרא נ( ּכָ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו   .'ַּהּנְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ָחִלים הֹוְלִכים ַהּנְ א, ֶאל ָמקֹום ׁשֶ ַההוא ַדְרּגָ ָכן ּבְ ב ְדֻכְלהו ְנָחִלין ִאְתַמּשְׁ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ ,
א ָנ ְּוַההוא ַדְרּגָ א)א נגיד''נ(ִחית ּ יָמא, ּ לֹון ְלַההוא ַיּמָ ְוָהא ָלא , ְּדָהא ָאִריק לֹון. ָלא ּתֵ

יה ַאֲחָרִנין ְרָיין ּבֵ ִמְלַקְדִמין, ּׁשַ יה ּכְ ְּוָלא ַנְגִדין ּבֵ ּ ָחִלים , ּ ַהּנְ ַּאְהָדר ְוָאַמר ֶאל ָמקֹום ׁשֶ
ִבים ם ֵהם ׁשָ א ְד, הֹוְלִכים ׁשָ ֶּאל ָמקֹום ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ם ֵהם , ַנֲחִלין ַאְזִלין ִזְמָנא ֲחָדאּ ׁשָ

ִבים ָלָלֶכת ְייִבין ֵמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה, ׁשָ ן ִאיּנון ּתַ ּמָ ּּתַ ּ י , ְּוָלא ַפְסִקין ְלָעְלִמין, ּ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ
ַההוא ֲאָתר ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ה. ּ א. ָלָלֶכת. ְוָלּמָ ְּלֵמַהך ְלַההוא ֲאָתר ְדַיּמָ ּ ַמ, ְ ָמה ְדִאּתְ ַמה , רּּכְ
א ֵמיה ְדַההוא ַדְרּגָ ּׁשְ ּ ּ   .ַּצִדיק ִאְקֵרי. ּ
י ְיהוָדה ָאַמר ִתיב , ִּרּבִ ֶחק ּבֹו)תהלים קד(ּכְ ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּ ׁשָ ּ ּ .
ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ּׁשָ ּ אִטין, ּ א ְדַאְזִלין ְוׁשָ ַההוא ַיּמָ ּּבְ ַההוא ַּעד ְדַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ, ּ ָּרא ּבְ

א ֶחק ּבֹו, ַּדְרּגָ ִתיב ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ֵדין ּכְ   .ּכְ
י ִיְצָחק ָאַמר יר, ִרּבִ ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַיּתִ ִּאית ִזווָגא ַאֲחָרא, ּ ֲחִביבוָתא, ּ אִרי ּבַ ְּדׁשָ ּ ,

י ְיהוָדה. ְלִמיןּ ִמְתְפַרׁש ְלָע)א''ו ע''כ, א''ה ע''נ, ב''ז ע''ע, ב''א ע''ויקרא ס(ְוָלא  , ָּאַמר ִרּבִ
ַּמאן ָזֵכי ְלַההוא ִזווָגא ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּאַמר ֵליה. ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ָעְלָמא . ּ ּבְ

ְּדָאֵתי ַדְיָקא ּ.  
יב, ְוָהא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה ֶחק ּבֹו)תהלים קד(, ִּדְכּתִ  , ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ

ַמע ְדָקָאַמר ֶזה א. ְּוֶזה ְוֹזאת ְיִדיָען ִאיּנון, ַּמׁשְ י ַאּבָ ִפיר , ָאַמר ִרּבִ ְרַווְייכו ׁשַ ּּתַ ּ
ִפיר ַדְיָקא, ָּקָאְמִריּתו י ְיהוָדה ׁשַ ְּוָהא ְדִרּבִ ּ א , ּּ ִריך הוא ְלִאְתַעְנּגָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוֹכָלא ַזּמִ ְּ ּ

הו ְלַצִדיַקָייא ּּבְ ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ, ּ ְתַעּנַ   .' ָאז ּתִ
א י ַאּבָ ה ַאְלִפין, ָאַמר ִרּבִ ּמָ ין, ּכַ יְרָיין ַקִדיׁשִ ָבן ְדַמּשִׁ ה ִרּבְ ּמָ ּּכַ א , ּ ִּאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָּמאֵרי ְדַאְנִפין ִעָלִאין, ְ ּ , הָּמאֵרי ִדיָלָל, ָּמאֵרי ְדַזְייִנין, ָּמאֵרי ְדַעְייִנין, ּ
ְייהו ַאְפַקד ְלַמְטרֹוִניָתא , ָּמאֵרי ְדִדיָנא, ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי, ָּמאֵרי ִדיָבָבא ְּוֵעיָלא ִמּנַ ּ

ֵהיְכָלא ָקֵמיה א ּבְ ְמׁשָ   .ְּלׁשַ
יְרָין ְמְזָייִנין, ִּאית ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ָּלֳקֵביל ִאֵלין ין . ַּמׁשִ ּתִ ׁשִ ּ ַאְנִפין )בשתא(ּבְ

ְכחו ַמׁשְ ּתַ א. ְּרָיין ְמזוָייִניןִּמׁשְ ְּוֻכְלהו ֲחִגיָרן ֲחְרּבָ ַסֲחָרָנָהא, ּ ָמה ָנְפִקין, ַּקְייָמאן ּבְ , ּכַ
ָמה ַעְייִלין ל ָעְלָמא. ּכַ ְדִפין ָטאִסין ּכָ ית ּגַ ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּגוָמִרין ְדנור ָדִליק. ּּבְ ַּקֵמי ּכָ ּ ּ ּ .

א, ְּלבוׁשֹוי ַגּבֹוי. ִמְתָלֲהָטא ֶאּשָׁ ּנָ, ּבְ ָכל ָעְלָמאׁשִ א ִמְתָלֲהָטא ּבְ דף (ְלַנְטָרא , ָּנא ְדַחְרּבָ

מֹור )בראשית ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָקָמה)א''א ע''נ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ּ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
ֶּאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְ ּ.  

ַּמאן ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְ ָתא. ּ ְּלַההוא ִאיָלָנא , ָחאְּדִהיא ָאְר, ָּדא ִהיא ַמְטרֹוִניָתא ַרּבְ
יף ּקִ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ַרְבְרָבא ּתַ יב. ּ ים )שיר השירים ג(, ִּדְכּתִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ

ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא. ּּגִ ִּיׂשְ ָלם ֲאחוֵזי ֶחֶרב, ּ ּּכֻ ּ.  



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

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

ד ַנְטָלא ַמְטרֹוִניָתא ֲהָדה,ּכַ ְלהו ַנְטִלין ּבַ ּ ּכֻ ּ ע ַמְלַאך , ּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּסַ ּ ּ
א ִאין. ְְוִכי ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ִאְתְקֵרי. ָהֱאלִהים י ַאּבָ א ֲחֵזי. ָאַמר ִרּבִ י , ּתָ ָהִכי ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ִריך הוא ָקֵמיה, ׁשִ א ּבְ ַּאְתִקין קוְדׁשָ ּ א, ְּ  )קדישא(, ּא ִעָלָאהֵהיָכָל, ֵּהיָכָלא ַקִדיׁשָ

א א ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה, ַּקְרּתָ ֵלים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי. ַּקְרּתָ א, ְּירוׁשְ ָלא , ַּמאן ְדָעאל ְלַמְלּכָ
א א ַקִדיׁשָ ָּעאל ֶאָלא ֵמַההוא ַקְרּתָ ּ א, ּ ְתָקן, ָנִטיל ָאְרָחא ְלַמְלּכָ   .ְּדָאְרָחא ֵמָהָכא ִאּתָ

ַער ַלְיָי)חתהלים קי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַּצִדיִקים ָיבֹואו בֹו'  ֶזה ַהּשַׁ ִליחוָתא . ּ ל ׁשְ ּּכָ
י ַמְטרֹוִניָתא ָנְפָקא א ִמּבֵ א, ְּדָבֵעי ַמְלּכָ א ְלַמְלּכָ ּתָ ִליחוָתא ִמּתַ  )א דבעי מלכא''נ(, ְּוָכל ׁשְ

ַקְדִמיָתא א, ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא ָעִיִיל ּבְ ן ְלַמְלּכָ ּמָ ַכח ְד. ּוִמּתַ ּתְ ִליָחא ִּאׁשְ ַמְטרֹוִניָתא ִאיִהי ׁשְ
ְּדֹכָלא א, ּ א ְלֵעיָלא, ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ּוִמּתַ ִליָחא ְדֹכָלא, ְּוַעל ָדא. ּ ִּאיִהי ׁשְ ֲּהָדא הוא , ּ

ָרֵאל ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְִדְכִתיב ַוִיּסַ ְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא, ּ ִּיׂשְ ְַמְלַאך . ּ

יה, ָהֱאלִהים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֵ , ְוַהאי ָלֶלֶכת יֹוָמם ְוַלְיָלה', ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם ְוגֹו' ַוְיָי, ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ּ.  

א ְּוִכי ְיָקָרא הוא ְדַמְלּכָ ִזיל, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ּתֵ ח ְקָרָבא, ּ ּגַ ְוִהיא ַאְזַלת , ְוִהיא ּתִ
ִליָחא א ְדִאְזָד, ֶּאָלא. ׁשְ ְּלַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאהּ ַּווג ּבְ א ְיִקירו ִדיָלה, ּ ָּחָמא ַמְלּכָ ּ ַעל , ּ

ַאר ַמְטרֹוִניָתא ְדָעְלָמא ל ׁשְ ִחין ְלֵחיָנָתא , ּּכָ ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ָּאַמר ּכֻ ָלֳקֵבל , )א לחופתא''נ(ּ
ִּהיא ַסְלָקא ַעל ּכָֹלא. ַּהאי ַמְטרֹוִניָתא ִדיִלי יָתא ִדיִלי ֶּאָל. ַּמה ַאְעִביד ָלה, ּ ל ּבֵ ּא ּכָ

יָדָהא רֹוָזא, ְיֵהא ּבִ א ּכָ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא , ַּאִפיק ַמְלּכָ א ּבִ ל ִמִלין ְדַמְלּכָ ֵּמָהָכא ּכָ ּ ּ
רון ל ַזְייִנין ִדיֵליה. ַמה ָעִביד. ִּיְתַמּסְ יָדָהא ּכָ א ּבִ ַּאְפִקיד ַמְלּכָ יִחין , ּ ל ִאיּנון ָמאֵרי ַמּגִ ּּכָ

ל ִאי, ְקָרָבא אּכָ ּּנון ֲאָבִנין ְיִקִרין ְדַמְלּכָ א, ּ ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ּּכָ ל ַמאן , ֵמָהָכא, ָאַמר. ּ ּכָ
י ְּדִיְצְטִריך ְלַמְלָלא ִעּמִ ְ י, ּ ַּעד ְדאֹוַדע ָלה ַמְטרֹוִניָתא, ָּלא ָיִכיל ְלַמְלָלא ִעּמִ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ִגיאות ֲחִביבוָתא וְרִחימ, ָ ִּמּסְ ּ ָרֵאלּ ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ,
ְרׁשוָתה ַּאְפִקיד ּכָֹלא ּבִ ּ ֲאִרי, ָאַמר, ּ ל ׁשָ ָהא, ָהא ּכָ לום ְלַגּבָ ֵחי ּכְ ּכְ ּתַ , ָאַמר. ָּלא ִמׁשְ

ה ְמָלכֹות ְוגֹו)שיר השירים ו( ים ֵהּמָ ּשִׁ ִתי',  ׁשִ , ַּמה ַאְעִביד ָלה. ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
יָדָהאָהא ּכָ, ֶּאָלא יָתא ִדיִלי ּבִ רֹוָזא. ּל ּבֵ א ּכָ א, ַּאִפיק ַמְלּכָ ל ִמִלין ְדַמְלּכָ ֵּמָהָכא ּכָ ּ ,

רון יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא ִיְתַמּסְ ּּבִ ל ַזְייִנין ִדיֵליה. ּ יָדָהא ּכָ ַּאְפִקיד ּבִ , ְוַסְייִפין, רֹוְמִחין, ּ
ין ּתִ ין, ַקׁשְ ִלְסְטִרין, ַוֲחָרִבין, ִחּצִ ל ִאיּנון ָמאֵרי , ֲאָבִנין, ָאִעין, ָרִאיןַקְסִטי. ּבַ א ''נ(ּּכָ

יֵחי ְקָרָבא)מאני ּבֹוִרים ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  ַמּגִ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ִּהּנִ ּ '
ֵדי ְוגֹו ָלם ֲאחוִזִי ֶחֶרב ְמלוּמְ ּּכֻ ּ ּ'.  

א אן וְלָהְלָאה, ָאַמר ַמְלּכָ יָדךְּקָרָבא ִדיִלי , ִּמּכָ ָמאֵרי , ַּזְייִנין ִדיִלי, ְִאְתְמַסר ּבִ
יָדך יֵחי ְקָרָבא ּבִ אן וְלָהְלָאה ַאּתְ ֲהֵוי ַנְטָרא ִלי. ְַמּגִ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּכָ

ָרֵאל)קכא אן וְלָהְלָאה.  ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ְַמאן ְדִאְצְטִריך ִלי, ִּמּכָ י, ּ ַעד , ָּלא ָיִכיל ְלַמְלָלא ִעּמִ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֹוַדע ְלַמְטרֹוִניָתאְּדא .  ּבְ
ֹכָלא א ּבְ ִליָחא ְדַמְלּכָ ּׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ יָדָהא. ּּכְ ַכח ְדֹכָלא ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ְּוָדא הוא ְיָקָרא , ּ

יב. ְּדַמְטרֹוִניָתא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ע ַמְלַא, ּ ַמר', ְך ָהֱאלִהים ְוגֹוַּוִיּסַ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
ַָוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ָכחו ְלַקָמָהא . ַמאי ַטְעָמא ֵמַאֲחֵריֶהם, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ  )א לגבהא''נ(ּ

יֵחי ְקָרָבא ִלְסְטָראֹות, ָמאֵרי ַמּגִ לון ַקָמָהא, ָמאֵרי רֹוְמִחין ְוַסְייִפין, ָּמאֵרי ּבַ , ְּוִאְתּגְ
יְרָיין ַאֲחָרִניןְּדָהא ֲהוֹו ָרֵאל ִמְלֵעיָלא,  ַאְתָיין ַמׁשִ ִיׂשְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ְּלַאּגָ ְְוַעל ָדא ַוֵיֶלך , ּ ּ ּ
  .ֵמַאֲחֵריֶהם
ֲעָתא, ְוָתאָנא ַהִהיא ׁשַ ְלָטָנא ִדְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי, ּבְ ית , ָּאָתא ַרְבְרָבא ׁשֻ ְוָכַנׁש ׁשִ

ל ְרִתיָכא וְרִתיָכאְו,  ְרִתיִכין ְמַקְטְרִגין)רבוון(ֵמָאה  ְלָטִנין ְמָמָנן , ַּעל ּכָ ית ֵמָאה ׁשָ ׁשִ
חור ְוגֹו, ַקֵטיגֹוִרין ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב . 'ּּ ְוִכי ׁשֵ

חור ֲהָוה , אָנאֶּאָלא ָהִכי ּתָ. ַמאי ַטְעָמא ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים, ָלא ֲהוֹו ִרְכֵבי ִמְצַרִים, ּּבָ
ית ֵמָאה ְרִתיִכין ְמַקְטְרִגין ְלַסְייָעא ֵליה, ּל אֹוִזיף ֵליה''ָסָמֵא ּׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב  ח ׁשֵ חור)ב''א ע''דף נ(ַּוִיּקַ   .ּ ּבָ
ִריך הוא ְלָסָמֵא א ּבְ ִלים קוְדׁשָ ֵּאיָמַתי ַאׁשְ ְקָרָבא ְדִסיְסָרא. ל''ְּ ר קו, ּּבִ ְּדִעּקֵ א ּ ְדׁשָ

ִריך הוא ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ּּבְ ּ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ְ ְּוִאְתְמָסרו ּבִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ָרָפם ַנַחל ְקדוִמים ְוגֹו)שופטים ה( ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ּ ַנַחל ִקיׁשֹון ּגְ ְלהו, ּ ִּיְתְמָסרו ּכֻ ֲהָדא , ּּ

ְצָרה ְוגֹו ִמי ֶזה ּבָ)ישעיה סג(, ּהוא ִדְכִתיב ָגִדים ִמּבָ ְְוַעל ָדא ַוֵיֶלך . 'ּא ֵמָאדֹום ֲחמוץ ּבְ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְלַאְעְקָרא לֹון ִמן ָעְלָמא, ֵמַאֲחֵריֶהם א ּבְ ִכיְנּתָ ִּדְזִמיָנא ׁשְ ּ.  

 
  



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

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

 ] בשנה92יום [סדר הלימוד ליום ג טבת 
ע ַעּמוד ֶהָעָנן ִמְפֵניֶהם ַּוִיּסַ ּ ַּמאן ַעּמוד ֶהָעָנן ָד, ּ י יֹוֵסי ָאַמר. אּ ָּדא הוא ֲעָנָנא , ִרּבִ ּ
א ִכיְנּתָ ִדיר ִעם ׁשְ ַגֵויה. ְּדִאְתָחֵזי ּתָ ה ּבְ ְּוָדא הוא ֲעָנָנא ְדָעאל ֹמׁשֶ ּ ּ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ , ִרּבִ

ִתיב ַוְיָי ֶּאָלא ִסיוָעא ְדַצִדיק הוא, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ּכְ ּ ּ ּ ימו ִדי, ּ ּוְפִריׂשו ִדְרׁשִ ּ ּ ּ , ֵּליהּ
ְטָרא . ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)תהלים מב(ּוְכִתיב , ְּוַעל ָדא ָאִזיל ַהאי ָעָנן יֹוָמם ּוִמּסִ

ֵליְלָיא, ְוָדא ֶחֶסד ִאְתְקֵרי, ּד ָאָתא ֲעָנָנא ָדא''ְּדֶחֶס ְוִאְתְקֵרי , ַוֲעָנָנא ַאֲחָרא ָאִזיל ּבְ
  .ַּעּמוד ֵאׁש

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ . ָּדא ִיְצָחק: ְּוַעּמוד ָהֵאׁש ַלְיָלה. ָּדא ַאְבָרָהם: ד ֶהָעָנן יֹוָמםַּעּמו, ִרּבִ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוַתְרַווְייהו ִאׁשְ א, ּ י ַאּבָ ּוַמה ְדָאַמר ִרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ְּדַעל ְיָדא , ּ

א)א דבהאי''נ(ְּדַהאי  ָכחו, ּ ַדְרּגָ ּתְ   .ִּאׁשְ
ע ַמְלַאך ְְוַהאי ַוִיּסַ ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהםּ ְ ָהֱאלִהים ַההֹוֵלך ִלְפִני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ע. ְּ : ַּוִיּסַ
ְטָרא ְדֶחֶס ְּדָנִטיל ִמּסִ ִסְטָרא ִדְגבוָרה, ד''ּ ְּוִאְתְדַבק ּבְ ּ ֲעָתא , ּ ִגין ְדָהא ָמָטא ׁשַ ּּבְ

ִדיָנא א ּבְ ׁשָ   .ְלִאְתַלּבְ
א ֲחֵזי ִלים ִס, ּתָ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ָמָהן , ּיֲהָרא ִמּכָֹלאּבְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ְּוָיְרָתא ׁשִ

ין ְתַלת ִסְטִרין, ַּקִדיׁשִ ִעְטרֹוי ְדֶחֶסד ִעָלָאה. ּבִ א ּבְ ׁשָ ִּסְטָרא ֲחָדא ִאְתַלּבְ ְבִעין , ּ ׁשִ ּבְ
א ִעָלָאה ִליִפין ִדְנִהירו ְדַאּבָ ּּגְ ּ ּ ְּדַאְנִהיר ָלה, ּ ּ.  

ְנָייָנא ת, ִסְטָרא ּתִ ׁשַ רֹוְמֵחי ִדְגבוָרִאְתַלּבְ ּ ּבְ ִתין פוְלֵסי ְדנוָרא, ה''ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָרה ִדיָלה , ּ ַּוֲעׂשָ ּ
ִליִפין ִנימוֵסי ּגְ ְטָרא ְדִאָמא ִעָלָאה ּבְ ִּדְנַחתו ִמּסִ ּ ּ ּּ.  

ַלָתֵאי י ַאְרְגָוָנא, ִסְטָרא ּתְ ְלבוׁשֵ ת ּבִ ׁשַ א, ִּאְתַלּבְ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדָלִביׁש ַמְלּכָ ּּ ,
ְּדִאְקרו ְפֶאֶרּ א, ת''ן ּתִ ָרא ַקִדיׁשָ ְּדָיִרית ּבְ ְבִעין ִעְטִרין ִעָלִאין, ּ ׁשִ א , ּּבְ ְטָרא ְדַאּבָ ִּמּסִ
ִליל ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ְוִאָמא ְּוהוא ּכָ , א ותרין עטרין מסטרא דאבא ואימא''ס(. ּ

ְטָרא ְדֶחֶס.)ואינון שבעין ותרין שמהן ְב''ּ ְוָתֵניָנן ִמּסִ ְטָרא . ִּעין וְתֵרין ָסֲהִדיןד ׁשִ ִמּסִ
ְבִעין וְתֵרין סֹוְפִרין ִּדְגבוָרא ׁשִ ּ ְטָרא ְדת. ּ ְווִנין ְלִאְתָפַאָרא''ִּמּסִ ְבִעין וְתֵרין ּגַ ּת ׁשִ ּ.  

ַחד, ּוְבַהאי ֲאָתר ִליף ַחד ּבְ א, ִאְתּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליק ׁשְ יָכא, ְּוִאְסּתְ ְוָהָכא , ָּרָזא ִדְרּתִ
ִליפו ַחד,  ֲאָבָהָתאִּאְתּגְ ָרא ּבְ ַאתוֹוי, ְלִאְתַחּבְ ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוהוא ׁשְ ּ.  

ֵּצרוָפא ְדַאְתָוון ִאֵלין ּ ר, ַאְתָוון ַקְדָמֵאי, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִסְדָרן ּבְ יִמין ּכְ ִגין ְדֻכְלהו , ְרׁשִ ּּבְ ּּ
ֶחֶס ָכחו ּבְ ּתְ ֹאַרח ֵמ, ד''ַּאְתָוון ַקְדָמֵאי ִאׁשְ רְְלֵמַהך ּבְ ָקן, יׁשָ ִסדוָרא ִמְתּתְ ּּבְ ּ.  

ְנָייֵני ִגְלּגוָלא ְלַמְפֵרַע, ַאְתָוון ּתִ יִמין ּבְ ְנָייֵני, ְּרׁשִ ִגין ְדֻכְלהו ַאְתָוון ּתִ ּּבְ ְכחו , ּּ ּתַ ִּמׁשְ
ְגבוָרה ָמאָלא)א מגבורה''ס(, ּּבִ ְטָרא ִדׂשְ ּ ְלַגָלָאה ִדיִנין ְוִזיִנין ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

יָמן, ִליָתֵאיַאְתָוון ּתְ ְווִנין, ִּאיּנון ַאְתָוון ְרׁשִ א , ְלַאֲחָזָאה ּגַ ַמְלּכָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ
א ָרן. ַּקִדיׁשָ ָרן וִמְתַקּשְׁ יה ִמְתַחּבְ ְּוֹכָלא ּבֵ ּ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִעְטרֹוי ּבְ ְּוהוא ִאְתַעָטר ּבְ ּ ים , ּ ְוָרׁשִ

א ְדִא, ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא ַמְלּכָ ֹכָלאּּכְ ְּתַעָטר ּבְ ּ.  
ע ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ יִבין''ָּהָכא ִאְתְרׁשִ ֲאָבָהָתא, ב ּתֵ ְּדִמְתַעְטֵרי ּבַ ְרִתיָכא , ּ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ יָמא. ּ ִליָתֵאי, ְוִאי ּתֵ ִתיִבין, ָהֵני ַאְתָוון ּתְ , ַּמאי ַטְעָמא ָלאו ִאיּנון ּכְ
ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ הֹון ּבְ ִּסדוָרןִמּנְ ָרא ְלַהאי ִסְטָרא, ּוִמְנהֹון ְלַמְפֵרַע, ּ , ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְלַיּשְׁ

ֵניָנן ִרים)תהלים צט(, ְּדָהא ּתָ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ִרים ,  ַאּתָ ִריך הוא ָעִביד ֵמיׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

תֹוך ַהּקְ)שמותכו(ּוְכִתיב , ִלְתֵרי ִסְטֵרי יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ים ְוגֹוְ ְוַהּבְ ִריך ', ָרׁשִ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
י ִיְצָחק ָאַמר. ּהוא   .ְּוֹכָלא ַחד, ָּדא ַיֲעֹקב, ִרּבִ

  א''ב ע''דף נ
ִלים ִמּכָֹלא א ְדִאיהו ׁשְ ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ּּ ִלים ִמּכָֹלא, ּ יה ׁשְ ַּדְעּתֵ ּ ָּמה ָאְרֵחיה ְדַההוא , ּ ּ ּ

א א ּתָ. ַמְלּכָ ְמׁשָ ׁשִ ִלים, ִדירַּאְנפֹוי ְנִהיִרין ּכְ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ָּדִאין ְלָטב , ְּוַכד ָדִאין. ּ
יה. ְוָדִאין ְלִביׁש ָרא ִמיּנֵ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ְּוַעל ָדא ּבָ א. ּ ַּמאן ְדִאיהו ִטְפׁשָ ּ ָּחֵמי ַאְנפֹוי , ּ

א ְנִהיִרין ְוַחְייָכן ְּדַמְלּכָ יה, ּ ַמר ִמיּנֵ יָמ. ְּוָלא ִאִסּתְ ּוַמאן ְדִאיהו ַחּכִ ּ ב ְדָחֵמי , אּ ַּאף ַעל ּגַ
א ְנִהיִרין ַּאְנפֹוי ְדַמְלּכָ ִלים הוא, ּ א ַוַדאי ׁשְ ָּאַמר ַמְלּכָ ִלים הוא ִמּכָֹלא, ּ ּׁשְ יה , ּ ַּדְעּתֵ ּ

ִלים ֲּאָנא ָחֵמי ִדְבַההוא ְנִהירו, ׁשְ ּ ְסָיא) א''ב ע''דף נ(ִּדיָנא ָיִתיב , ּ ב , ְוִאְתּכַ ַאף ַעל ּגַ
ִלים, ִאי ָלאו ָהִכיְּד, ְּדָלא ִאְתַחְזָיא א ׁשְ ָרא, ָלא ְיֵהא ַמְלּכָ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ   .ְּוַעל ָדא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְווָנא, ָ ְווָנא וְבַהאי ּגַ ַהאי ּגַ ִדיר ּבְ ִלים ּתָ ֲאָבל ָלא , ּׁשְ
ְנִהירו ְדַאִפין, ִאְתַחְזָיא ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ין ַח, ּ ִּאיּנון ִטְפׁשִ יהּ ָרן ִמּנֵ ּמְ ָּייִבין ָלא ִאְסּתַ ּ .

ִאין יִמין ַזּכָ ִלים הוא, ַאְמִרין, ִּאיּנון ַחּכִ א ׁשְ ב , ַּמְלּכָ אן [ַאף ַעל ּגַ ָּאְמרו ַהָמִגיִהים ּכָ
ֵעי  ע ִעם זה ּבָ ְמרוּבָ ַבִית ֶאָחד ּבִ ל אֹות ְואֹות ּבְ ֶסֶדר ּכָ תוב ָפסוק ַוִיָסע ּכָ ָּמָצאנו ּכָ ּ ּ ּּ

ָר ּמְ יהְלִאְסּתַ   .ּא ִמּנֵ
י ְיהוָדה ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ֵמָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ָּלא ָדִליְגָנא ַלֲאָתר . ֹלא ׁשָ

ִליל ּכָֹלא, ַאֲחָרא י ִאְתּכְ ִליָלן. ּּבִ ּכְ י ִאּתְ ְווֵני ּבִ ֵרי ּגַ ר , ָהִני ּתְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ך ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ב ְדַא, ִאְתַחְזָיא ִתיִבין, ְּתָוון ֲאִחיָדן ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָראְּוַאף ַעל ּגַ ִסְדָרן ּכְ . ּכְ
ע )שמות יד( ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיּסַ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּ ַוִיּסַ ּ ְּ ְ ְ

ַּעּמוד ֶהָעָנן ִמְפֵניֶהם ַוַיֲעמֹוד ֵמַאֲחֵריֶהם ּ אן ִסְטָרא ַח. ּ ָאַמר . ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, דַעד ּכָ
ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ִרּבִ א ֲחֵזי ָרָזא ָדא, ֶאְלָעָזר ּבְ א. ּּתָ א ַאְנִהיר ְלַמְלּכָ יָקא ַקִדיׁשָ ד ַעּתִ , ּּכַ
ּ ְוִעְטִרין ֵליה)'בכתרין וכו, א עטר ליה ואחסין ליה''ס(, ַּאְנִהיר ֵליה ין , ּ ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ

ד ָמָטאן ְל, ִּעָלִאין יה ִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתאּכַ ַּגּבֵ ֲעָתה ְדִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא, ּ ׁשַ ּּבְ ֵדין הוא , ּ ּּכְ



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

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

ִלימו ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ֵדין ַמְטרֹוִניָתא. ּ ַמְטָלָנָהא, ּכְ  )א בשולטנא בההיא''נ( )בההוא(, ַנְטָלא ּבְ
ִלימו ַדֲאָבָהָתא ּׁשְ ְלהֹון. ּ ְּוַכד ִמְתַעְטָרא ִמּכֻ ְר, ּ ֵדין ִאְתּבָ יָדָהא, ָכאּכְ ּוְרׁשוָתא ְדֹכָלא ּבִ ּ ּ ּ.  

א ִעטוָרא  ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יִמין ּבִ ַאתוֹוי ְרׁשִ ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ַגווָנא ָדא ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ
  .ַּדֲאָבָהן

ַבִית ֶאָח ל אֹות ְואֹות ּבְ ֶסֶדר ּכָ תוב ָפסוק ַוִיָסע ּכָ אן ָמָצאנו ּכָ ָּאְמרו ַהָמִגיִהים ּכָ ּ ּ ד ּּ
ָרָזא ְדֶחֶסד ָלא ַסָטאן  ִסְדָרן ּבְ אן ִאְתְתַקנו טוִרין ּכְ ע ִעם זה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ּּבִ ּ ּּ

ָמאָלא יָנא וׂשְ ַבִית . ִּליּמִ ל אֹות ְואֹות ּבְ ן ָמָצאנו ָפסוק ַוָיֹבא ְלַמְפֵרַע ּכמֹו ֵכן ּכָ ַּאַחר ּכֵ ּ ּּ
ע ִעם ְזִה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ֶּאָחד ּבִ ְלהו ּ ָרָזא ִדְגבוָרה ּכֻ ּאן ִאְתְתַקנו טוִרין ְלמפֵרַע ּבְ ּ ּ ּ ּ

יִמיָנא ִליָלן ּבִ ֹמאָלא ּכְ ל אֹות ְואֹות . ׂשְ מֹו ֵכן ּכָ ֶסֶדר ּכְ ך ָמָצאנו ָפסוק ָוֵיט ּכַ ַּאַחר ּכָ ּּ ְ

ָמא ַקִד ִליָלן טוִרין ִדׁשְ אן ּכְ ע ִעם זה ַהָלׁשֹון ַעד ּכָ ְמרוּבָ ַבִית ֶאָחד ּבִ ּּבְ ּ ּ ִתְפֶאֶרת ּּ א ּבְ יׁשָ
א א ַקִדיׁשָ ּמָ ָרן ֲאָבָהן ְוִאְתַעִבידו ׁשֶ ְּלַבָתר ִמְתֲחּבְ ך ָמָצאנו הע. ּ ְּוַאַחר ּכָ מֹות ''ְ ב ׁשְ

ה אֹוִתיֹות ַהיֹוְצִאים  ם ִמשלׁשָ ל שםׁ◌ ְוׁשֵ ע ּכָ ְמרוּבָ ה ְפסוִקים ֵאלו ּבִ ַּהיֹוְצִאים ִמשלׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ר  ה ְפסוִקים ֵאלו ָיׁשָ לׁשָ ִּמׁשְ ּּ ר ְוַהִסיָמן יהּ ְָהפוך ָיׁשָ ַגְוָנא ''ּ ּי אֹור ִעם ֶזה ַהָלׁשֹון ָהא ּכְ ּ

א ִעטוָרא ְדֲאַבָהן ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יִמין ּבִ ַאְתוֹוי ְרׁשִ א ְגִליָפא ּבְ א ַקִדיׁשָ ּמָ ָּדא ׁשֶ ּ ּּ .
  )והודפס בסוף הספר(. ולא הדפסנו אותו כאן מפני יקר תפארת גדולתו

תלת ובכן , דרב המנונא סבא) א דרב בבבל''ס(אשכחנא ברזא דא בתקיעותא , אמר רבי ייסא(
א ''נ(כלא אתכליל בהאי שמא , אמר רבי יוסי. וכך הוא סדורא. לקבלי הני תלת, ובכן ובכן

  .)אשתכח דשלימו דרתיכא קדישא אית ביה, ואסתיים ביה, קדישא) שליחא
ְמעֹון י ׁשִ ָמא ַקִדי, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי הוא ׁשְ אּ ִּעטוָרא ַדֲאָבָהן, ׁשָ ּ ְּדִמְתַעְטָרא , ּ

ִגלוַפְייהו ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ִחּבוָרא ּכַ א. ּּבְ ִלימו ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ִעין וְתַמְנָיא . ּ ַאְרּבְ ִליל ּבְ ְּוִאְתּכְ
יבוָתא ִלימו ְדֹכָלא, ּּתֵ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ין, ּ ָרׁשִ   .ְּוִעָקָרא ְדׁשָ

א ֲחֵזי ּּגוָפא ְדִאיָל, ּתָ א ְדָכל ַעְנֵפי . ד''ן יֹו''ּ נו)א''ויקרא קנ(ף ''י ָאֶל''ֲאִנ, ָנאּ ֵּריׁשָ
ֲערו ַחְבַרָיא)ו''וה(. ּו''ָוה, ִאיָלָנא ּ ְוָהא ִאּתְ א, ּ ָרׁשָ ָלָלא ַדֲעָנִפין ְונֹוָפא ְוׁשָ ִעין , ּּכְ ַאְרּבְ ּבְ

יִבין ְתַלת ָעְלִמין ִעָלִאין. ּוְתַמְנָיא ּתֵ ים ּבִ ִאין' ובג, ְּוָהא ִאְתְרׁשִ ּתָ   .ָעְלִמין ּתַ
ֶאְמָצִעיָתא. ָּקדֹוׁש ְלֵעיָלא. ְצָבאֹות' ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה, ָּלֳקְבֵליה . ָקדֹוׁש ּבְ

א בוָרה. ָקדֹוׁש ֶחֶסד. ָקדֹוׁש ְלַתּתָ ְפֶאֶרת. ָּקדֹוׁש ּגְ ְבִעין וְתֵרין . ָקדֹוׁש ּתִ ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ
ִליפו ַמ, ִּאְתּגְ ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא. רּּכְ ּּבְ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן, ְ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  

  ב''ב ע''דף נ
י ִיְצָחק א, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַעל ַיּמָ רו ִיׂשְ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ה , ּ ) ב''ב ע''דף נ(ָּחמו ְלַכּמָ

ה ַחָייִלין, ֹאְכלֹוִסין יְרָיין, ְּלַכּמָ ה ַמּשִׁ ְכנוְפָיא ֲעַלְייהו , אֵּמֵעיָלא ְוַתּתָ, ְלַכּמָ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְצלֹו ִמּגֹו ָעאקו ִדְלהֹון, ְּדִיׂשְ ִריאו ּבִ ּׁשָ ּ ּּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ֲעָתא יה ׁשַ ל ִסְטִרין, ּּבֵ ָרֵאל ָעאקו ִמּכָ ָּחמו ִיׂשְ ַגלֹוִהי ְדַזְקָפן ָקַמְייהו, ּ א ּבְ ַּיּמָ ּ ּ .
ְתַרְייהו ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין, ּּבַ ל ִאיּנו, ּּכָ יְרָיין ְדִמְצַרִיםּּכָ ה , ּן ַמּשִׁ ּמָ ְּלֵעיָלא ֲעַלְייהו ּכַ ּ
ִריך הוא. ַקֵטיגֹוִרין א ּבְ ִריאו ַצְווִחין ְלקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ְּ.  

ִתיב ֵדין ּכְ ְצַעק ֵאָלי' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּכְ ה ַמה ּתִ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא. ֶאל ֹמׁשֶ ְּוָתאָנא ּבְ ּ ,
ַעּתִ, ּ ַדְייָקא)א''א ע''כ(, ֵאַלי ְלָיא ּכָֹלאּבְ א. ּיָקא ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ֲעָתא ִאְתּגְ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ,

ֻכְלהו ָעְלִמין ִעָלִאין ַכח ַרֲעָוא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ֵדין ְנִהירו ְדֹכָלא, ּּ ּּכְ ּ   .ִאְתְנִהיר, ּ
י ִיְצָחק ֵדין, ָאַמר ִרּבִ ֲחָדא, ּכְ ד ִאְתְנִהיר ּכָֹלא ּכַ א ִניּמו, ּּכַ , ִּסין ִעָלִאיןְּוָעִביד ַיּמָ

ִאין ידֹוי ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאְתְמָסרו ּבִ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ִריך הוא ּכָֹלא, ּ א ּבְ ָיא ַקֵמי קוְדׁשָ ַּקׁשְ ּ ְּ ,
ְקִריַעת ָים סֹוף ְּוֹכָלא ָהִכי אוְקמוָה, ּכִ ּ ִגין ִדְקִריַעת ָים . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ס ''בראשית ר(ּּבְ

ְל)א''ע יָקא ּתַ ַעּתִ   .ָייאּ סוף ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ א ִאית ּבְ ִריך הוא ָעִביד ַסְגָיא , ַּחד ַאַייְלּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִגיָנה ַחת, ּּבְ ֲעָתא ְדִהיא צוֹוַ ׁשַ ַמע ָעאקו ִדיָלה, ּּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ יל ַקָלה, ְּ . ְּוָקּבִ
ְּוַכד ִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי ְלַמָי ַמע , ִהיא ָיָהַבת ָקִלין, יאְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ּוְכֵדין ַחִייס ַעל ָעְלָמא, ַּקָלה ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי )תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַאָיל ּתַ ּ ּכְ
  .ָמִים

ְעָיא ְלאֹוָלָדא ל ִסְטִרין, ְוַכד ּבַ ִויַאת, ִהיא ְסִתיָמא ִמּכָ ֵדין ַאְתָייא ְוׁשַ ין ּּכְ א ּבֵ  ֵריׁשָ
ָהא ְרּכָ ַחת ְוָרַמת ַקִלין, ּבִ ִריך הוא ַחִייס ָעָלה, ְוצוֹוַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ין )ב''ט ע''רי(, ְּ  ְוַזּמִ

ָלה ַחד ָנָחׁש ַעְרָייָתא ִדיָלה, ְּלַקּבְ יך ּבְ ְּוָנׁשִ ּ ּוָפַתח ָלה, ְ ְּוָקַרע ָלה ַההוא ֲאָתר, ּ ּ ,
י ׁשִ. ְּואֹוִליַדת ִמָיד ַהאי ִמָלהָאַמר ַרּבִ ה ֶאת ְיָי, ְּמעֹון ּבְ ַנּסֶ ַאל ְוָלא ּתְ ׁשְ ְוָהִכי ', ָלא ּתִ

ָרֵאל ְוגֹו' ּ ַויֹוַשע ְיָי)שמות יד(. ַּדְייָקא יֹום ַההוא ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ', ּּבְ ַּוַיְרא ִיׂשְ
ְלָטָנא ְמָמָנא ְדִמְצָרֵאי, ֵמת ַּההוא ׁשֻ ִריך, ּ א ּבְ ְַאְחֵמי לֹון קוְדׁשָ ר ֵליה, ּ הואּ ְּדַאְעּבַ ּ ,

ְנַהר  ּ ִדינור)ב''ב ע''רכ, א''ע' ז(ּבִ א, ּ א ַרּבָ ָפָתא ְדַיּמָ ׂשְ ְּדֲהָוה ּבִ . ַמאי ַטֲעָמא ֵמת, ֵמת. ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ רו ֵליה, ּ ְּדַאְעּבְ ּ ְלָטנוָתא ִדיֵליה, ּ ֵּמַההוא ׁשֻ ּ ּ ָרֵאל ֶאת )שמות יד(. ּ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ

דֹו י ִחָייא ָאַמר. 'ָלה ְוגֹוַּהָיד ַהּגְ ִלים ְיָדא, ִּרּבִ ּתְ ָען, ָהָכא ִאׁשְ ְּוֻכְלהו ֶאְצּבְ ִלים , ּ ּתְ ְוִאׁשְ
יִמיָנא, ְיָדא יה ּבִ ִליל ּבֵ ְּדִאְתּכְ ִניָנן, ּ ִליל, ְּדָהִכי ּתָ יִמיָנא ִאְתּכְ ְלָיא, ּּכָֹלא ּבִ , ּוִביִמיָנא ּתַ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָיֶנְא' ְָיִמיְנך ְיָי, ּ ָָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ   .ּתִ
י ִיְצָחק ְחָנא, ְוָאַמר ִרּבִ ּכַ יה, ָלא ַאׁשְ ַּמאן ְדַאְתִקיף ִלּבֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ְּ ,

ַפְרֹעה י יֹוֵסי. ּכְ י, ָאַמר ִרּבִ ּיה ִּאיּנון ְלַגּבֵ. ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ִסיחֹון ְועֹוג ָהִכי ַנּמֵ
ָקפו ָרֵאל ִאְתּתְ ְּדִיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ְלַגּבֵ ּ ּ ַקף ַפְרֹעה , ָלא, ְּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ

ּרוֵחיה ָלֳקְבֵליה ּ בוָראן ִדיֵליה, ּ ל יֹוָמא ּגְ ַּוֲהָוה ָחֵמי ּכָ ּ ב, ּ   .ְוָלא ֲהָוה ּתָ



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

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

י ִיְצָחק י ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ל ֲחָרׁשֹוי ֲהָוהַּפְרֹעה ַחּכִ, ָּאַמר ִרּבִ ּוְבָכל ִאיּנון , ים ִמּכָ ּ
ְתִרין ּוְבָכל ִאיּנון ְיִדיָען, ּכִ ל, ּ ּכַ ּוְבָכל ִסְטָרא ִדְלהֹון. ִאְסּתָ ָּלא ָחָמא פוְרָקָנא ִדְלהֹון , ּ ּ ּ

ָרֵאל ְייהו, ִיׂשְ ַחד ִמּנַ ֵלי ּבְ ָרא ֲעַל, ְועֹוד. ְּוָלא ֲהָוה ּתָ ירו ִקׁשְ ֻכְלהו ְקׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ְּייהו ּּ
ָרֵאל ָרא ַאֲחָרא ִדְמֵהיָמנוָתא, ְּדִיׂשְ ּוַפְרֹעה ָלא ָסַבר ְדִאית ִקׁשְ ּ ּ ִליט ַעל , ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ

יה. ּּכָֹלא ְּוַעל ָדא ֲהָוה ַאְתִקיף ִלּבֵ ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ א ְדַפְרֹעה, ִרּבִ ָמא ָדא, ָּלא ַאְתִקיף ִלּבָ ֶּאָלא ׁשְ ה. ּ , ְּדַכד ֲהָוה ָאַמר ֹמׁשֶ

ׁש', ה ָאַמר ְיָיּכֹ ָּדא ִמָלה ַמּמָ יה, ּ יב, ַּאְתִקיף ִלּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ' ּ ַוְיַחֵזק ְיָי)שמות ט(, ּ
ָכל ָחְכְמָתא ִדיֵליה. ֶּאת ֵלב ַפְרֹעה ְּדָהא ּבְ ּ ַכח, ּ ּתְ ַאְרָעא, ָלא ִאׁשְ ִליט ּבְ ָמא ָדא ׁשָ ִּדׁשְ ּ .
ִדיק' ָיְי, ּוְלָבַתר ָאַמר. 'ִמי ְיָי, ְּוַעל ָדא ָאַמר י יֹוֵסי. ַּהּצַ שמות (, ְלָבַתר ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ

ַּההוא פוָמא ְדָאַמר ָדא'  ָחָטאִתי ַלְיָי)י ּ ּ   .ָּאַמר ָדא, ּּ
י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ע הוא ְמַכֶלה)איוב ט(, ּ ם ְוָרׁשָ י ּתָ ן ָאַמְרּתִ ּ ַאַחת ִהיא ַעל ּכֵ ּ .

ָרָזא , ַהאי ְקָרא ּאוְקמוָה ּבְ יב. ַמאי ַאַחת ִהיא, ַאַחת ִהיא. ְּדָחְכְמָתאּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ה)שיר השירים ו( ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ִריך הוא , ּוְבַהאי. ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ָּדִאין ִדינֹוי ְלַתּתָ ֹכָלא, ּ ְּוָדִאין ִדינֹוי ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ.  

  א''ג ע''דף נ
ַער ִדינֹויְּוַכד קוְד ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּׁשָ ּ ְתָרא, ְ ַהאי ּכִ ָּדִאין ִדינֹוי ּבְ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ם , ּכְ ּתָ

ע הוא ְמַכֶלה ְּוָרׁשָ ִגין ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא) א''ג ע''דף נ(. ּ ּּבְ ּ ּ חֹוֵביהֹון , ּ ְפָסאן ּבְ ִמּתַ
יַעָיא ְּדַרׁשִ יב, ּ ָעם ַרב ְוגֹוַלּמַ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמואל ב כד(, ִּדְכּתִ ִחית ּבָ ׁשְ ְוַעל ', ְְלָאך ַהּמַ
ּ ִאיֹוב ִמָלה ָדא)יוסי' ר(ָּדא ָאַמר  ּ י , ְּואֹוְקמוָה טֹול ַהָרב, ּ ְולא ַאְגָמר ִמָלה)אמר(, ּ ִרּבִ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים: ַאַחת ִהיא, ֵייָסא ָאַמר ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ א , ּ ִּדְבִגיָנה ָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ

ִמְצָרֵאיּבְ ִּריך הוא ּבְ הו נוְקִמין, ְ ְּוָעִביד ּבְ ע הוא ְמַכֶלה, ּ ם ְוָרׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתָ ּ ּ.  
ְצַרִים, ִּאיֹוב ָלא ַאְלֵקי, ִּחָייא ָאַמר' ר ָרֵאל ִמּמִ ִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ָאַמר . ּ
ִוין, ִאי ָהִכי, ִּאיֹוב ל ַאַפָייא ׁשָ ּּכָ ם ְוָרׁשָ, ּ ּע הוא ְמַכֶלהּתָ הו , ּ ַּפְרֹעה ַאְתִקיף ּבְ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ קֹולֹו'  ִמי ְיָי)שמות ה(ְוָאַמר , ּבְ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ הו. ֲאׁשֶ ְוָלא , ַּוֲאָנא ָלא ַאְתִקיְפָנא ּבְ
ע הוא ְמַכֶלה, ֲעִביְדָנא ִמיִדי ם ְוָרׁשָ ּּתָ ּ ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ְיָי)שמות ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ '
  .ֶּזה ִאיֹוב, ֵּמַעְבֵדי ַפְרֹעה

ְרָדא, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ִּאיּנון ַאְבֵני ּבַ ין, ּ ה, ַּדֲהוֹו ַנְחּתִ בו ַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ ִּאְתַעּכְ ְלָבַתר , ּ
ָּעְבדו נוְקִמין ַע, ּ יֹוֵמי ִדיהֹוׁשֻ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּּבְ ָארו, ּ ּתָ ְּזִמיִנין ְלַאֲחָתא ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ל ַע, ּ

י יֹוֵסי. ֱּאדֹום וְבנֹוֶתיָה יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ ָ ּכִ

  .ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

דֹוָלה ְוגֹו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְרא ִיׂשְ ּ יה ֵסיֵפיה', ּ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ,
יה ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ָרֵאל. ּ ַקְדִמיָתא ַוַיְרא ִיׂשְ ּוָבַתר ַוִייְראו ָהָעם ֶאת ְיָי, ּּבְ ֶּאָלא ָאַמר . 'ּּ

י ְיהוָדה ָגלוָתא, ִּרּבִ נֹוי ּבְ ַּההוא ָסָבא ְדָנַחת ִעם ּבְ ּ לוָתא, ּ ְּוָסִביל ָעֵליה ּגָ ְוָאִעיל ִלְבנֹוי , ּ
ָגלוָתא ׁש ָחָמא, ּּבְ ל ִאיּנון נוְקִמין, ּהוא ַמּמָ ּּכָ בוָראן, ּ ִריך , ְּוָכל ּגְ א ּבְ ְְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ

ִמְצַרִים ָרֵאל, ּהוא ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ׁש, ּ ָרֵאל ַמּמָ   .ִיׂשְ
י ְיהוָדה ִריך הוא ְלַהאי ָסָבא, ְּוָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּסִליק קוְדׁשָ ּקום ָחֵמי , ְּוֲאַמר ֵליה, ְּ

א ָניך ְדָנְפִקין ִמּגֹו ַעּמָ ּּבְ יָפאְ ּקִ בוָרן ַדֲעָבִדית.  ּתַ ּקום ָחֵמי ּגְ ּ ִמְצַרִים, ּ ָניך ּבְ ִגין ּבְ   .ְּבְ
י ֵייָסא ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּ א ּבְ ָרֵאל ְלַנְחּתָ ֲעָתא ְדַנְטֵלי ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

יָפא ָנַפל ֲעלֹוי ּקִ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ּתַ ִר. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּיך הוא ְלַיֲעֹקבּ ֲאַמאי ַאּתְ , ְ
יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה)בראשית מו(, ָּדִחיל יָרא.  ַאל ּתִ יב ַאל ּתִ ה ִדְכּתִ ַמע ְדִחילו , ִּמּמַ ַּמׁשְ ּ

  .ֲּהָוה ָדִחיל
ם יְמך ׁשָ דֹול ֲאׂשִ י ְלגֹוי ּגָ ָָאַמר ֵליה ּכִ ַני, ָּאַמר ֵליה. ּ יצון ּבָ ָּדִחיְלָנא ִדי ְיׁשִ ּ  ָאַמר. ּ

ך ִמְצַרְיָמה, ֵּליה ָּאַמר ֵליה ּתו ָדִחיְלָנא. ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ּ יִני , ּ ָרא ּבֵ י ְלִאְתַקּבְ ְּדָלא ַאְזּכֵ
ְּוָלא ַאְחֵמי פוְרָקָנא ְדָבַני, ֲאָבָהַתי ּ ּוְגבוָראן ְדַתְעִביד ְלהו, ּ ּ ּ ְָוָאֹנִכי ֲאַעְלך , ָּאַמר ֵליה. ּ

ם ָעלה ָרא, ּגַ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתךַָאַעְלך ְלִאְתַקּבְ ם ָעֹלה. ְ ּבְ ְְלֵמֱחֵמי פוְרָקָנא ִדְבָרך, ּגַ ּ ּ ,
ּוְגבוָראן ְדַאֲעִביד ְלהו ּ ּ ּ.  

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ְּוַההוא יֹוָמא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב, ּ א ּבְ ָּסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
פוְרָקָנא ִדְבָרך, ּקום, ְּוָאַמר ֵליה ְָחֵמי ּבְ ּה ֵחיִלין וְגבוָראן ֲעָבִדית ְלהוְּדַכּמָ, ּ ּ ְוַיֲעֹקב , ּ
ָמן דֹוָלה, ְּוָחָמא ּכָֹלא, ֲהָוה ּתַ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ּ ּ.  

ְצַרִים)דברים ד(, ֵמָהָכא, ִיְצָחק ָאַמר' ר דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ ַמאי . ּ
ָפָניו ן, ָּפָניו ָדא ַיֲעֹקבּבְ. ּבְ ּמָ ְּדָאִעיל ְלֻכְלהו ּתַ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּּ ָפָניו, ִּרּבִ ַָויֹוִציֲאך ּבְ ּ ,
ָפָניו יב. ָּדא ַאְבָרָהם: ּבְ ּ ַוִיפֹל ַאְבָרָהם ַעל ָפָניו)בראשית יז(, ִּדְכּתִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָנה ִיָוֵלד ְוגֹו, ַאְבָרָהם ָאַמר, ּתָ ַּהְלֶבן ֵמָאה ׁשָ ִריך הואָא', ּ א ּבְ ַּמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ַָחֶייך ה ֹאְכלֹוִסין, ּ ּמָ חֵמי ּכַ ך, ַאּתְ ּתֶ ה ַחָייִלין ְדִיְפקון ִמּמְ ְָוַכּמָ ּ ּ ָרֵאל . ּ ֲעָתא ְדָנְפקו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ

ְצַרִים ָבִטין, ִמּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ל ִאיּנון ִרְבָוון, ּּכָ ִריך הוא ְלַאְב, ּּכָ א ּבְ ָּסִליק קוְדׁשָ , ָרָהםְּ
ָפָניו, ְוָחָמא לֹון ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹוִציֲאך ּבְ ּ ְלהו ֲאָבָהָתא ִאְזְדָמנו . ּ א ָאַמר ּכֻ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ ּ ּ

ָכל ַההוא פוְרָקָנא ן ּבְ ּמָ ּּתַ ָפָניו. ּּ יב ַויֹוִציֲאך ּבְ ֲָהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ָפָניו ִאֵלין . ּ ַּמאי ּבְ
  .ֲאָבָהָתא

 



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

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

 ] בשנה93יום [טבת סדר הלימוד ליום ד 
  ב''ג ע''דף נ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָפָניו, ִרּבִ ַָויֹוִציֲאך ּבְ ֹכחֹו. ָּדא ַיֲעֹקב: ּ דֹול. ָּדא ִיְצָחק: ּבְ ָּדא : ַהּגָ
ְמעֹון. ַאְבָרָהם י ׁשִ ִגיֵניהֹון ַדֲאָבָהָתא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ְּוֵכן ּבְ ִדיר ְלִיׂשְ ִּאְזָדַמן פוְרָקָנא ּתָ ּּ ,

ִריִתי )ויקרא כו(יב ִּדְכּתִ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ  ְוָזַכְרּתִ
יַנח. ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹור ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור ְלַאְכְלָלא , ֶּאָלא. ַּמהו ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ֲאָבָהָתא ּתִ

א הֹון ָדִוד ַמְלּכָ ֲא, ִּעּמְ ְּדִאיהו ְרִתיָכא ּבַ ְּוִאיּנון ִמְתָעִרין פוְרָקָנא ) ב''ג ע''דף נ(ָבָהָתא ּ ּּ
ָרֵאל ִדיר ְלִיׂשְ   .ּתָ

ה ְיָי ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ִמְצַרִים' ּ ה. ּבְ א ָעׂשָ ּתָ ְוָהא , ְוִכי ַהׁשְ
ְדַמת ְדָנא ִאְתָעִביד ר ָעׂשָ, ִּמּקַ דֹוָלה ֲאׁשֶ ַיד ָלא ִאְקֵרי , ֶּאָלא. 'ה ְיָיַּמאי ֶאת ַהָיד ַהּגְ
ָעאן ָּפחות ֵמָחֵמׁש ֶאְצּבְ דֹוָלה. ּ ָעאן ַאֲחָרִנין: ַהּגְ ה ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ִּדְכִליָלן ּבָ ֵדין , ּ ְּוִאְתְקרון ּכְ

דֹוָלה ָעא. ּגְ ָעא ְוֶאְצּבְ א, ְוָכל ֶאְצּבְ ָנא ַרּבָ ּבָ ִריך הוא ָעִביד , ָּסִליק ְלחוׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

הו ין וְגבוָרן)א השתא ניסין''ס( ּּבְ ּ ִניּסִ ְלׁשוֵליהֹון, ּ ין ִמּשִׁ ְלהו ַדְרּגִ רו ּכֻ ּוְבַהאי ִאְתַעּקְ ּ ּ ּ ּּ.  
אן אֹוִליְפָנא ָדא ָעאן ָקָמאי, ִּמּכָ ִתיב, ִּדְבָחֵמׁש ֶאְצּבְ ַּוְיַחֵזק ֵלב ַפְרֹעה, ּכְ יָון , ּ ּכֵ
ָלמו ִאיּנון ָחֵמׁש ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְרׁשוֵתיה ְדַפְרֹעהּּתו ָלא ֲהָוה ִמ, ּ ָּלה ּבִ ּ ּ ִתיב ַוְיַחֵזק ְיָי, ּ ֵדין ּכְ ' ּּכְ

  .ֶּאת ֵלב ַפְרֹעה
דֹוָלה ְוגֹו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ְּוַעל ָדא ַוַיְרא ִיׂשְ ּ ְיָי', ּ ַּוַיֲאִמינו ּבַ א ָלא . 'ּ ּתָ ְוִכי ַעד ַהׁשְ

ְיָי ִתיב ', ֶּהֱאִמינו ּבַ ְמעו ְוגֹוּ ַוַיֲאֵמן ָהָעם ַו)שמות ד(ְוָהא ּכְ ִּיׁשְ ל ִאיּנון . 'ּ ְּוָהא ָחמו ּכָ ּ
ִמְצַרִים ִריך הוא ּבְ א ּבְ בוָראן ְדָעַבד ְלהו קוְדׁשָ ּּגְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ַמאי ַוַיֲאִמינו. ְּ ּ ַּההוא ִמָלה , ּ ּ

בו וְראו ְוגֹו יָראו ִהְתַיּצְ ה ֶאל ָהָעם ַאל ּתִ ְּדָאַמר ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּּ'.  
ִאיל ְוָאַמר' ר ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת,ֵייָסא ׁשָ ִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ּוְכִתיב לא ּתֹוִסיפו , ּ ּכְ ּ

י יֹוֵסי. ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם ֵּמִתין ָחמו ְלהו, ָאַמר ִרּבִ ִתיב לא , ָּאַמר ֵליה. ּ ִאי ּכְ
ּּתֹוִסיפו ִלְראֹוָתם ַחִיים ִאי' ָּאַמר ֵליה ר. ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, ּ א ֵיאֹות ׁשָ אַאּבָ   .ְלּתָ

א ֲחֵזי ִתיב , ֶּאָלא ּתָ עֹוָלם , ְוָתֵניָנן,  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)דברי הימים א טז(ּכְ
א, ְּלֵעיָלא ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ְועֹוָלם ְלַתּתָ ירוָתא ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ּ ן הוא ׁשֵ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ .

א ן הוא ִסיוָמא, ּעֹוָלם ִדְלַתּתָ ּמָ ּּתַ א, ִּליל ִמּכָֹלאְוִאְתּכְ, ּּ ּוֵמַהאי עֹוָלם ִדְלַתּתָ ִמְתֲעָרן , ּ
ֵאי בוָרן ְלַתּתָ   .ּּגְ

ָרֵאל, ּוְבַהאי עֹוָלם ִריך הוא ָאִתין ְלִיׂשְ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְוַכד . ְוָרִחיׁש לֹון ִניָסא, ְּ
ין ד ִנּסִ ַער ַהאי עֹוָלם ְלֶמְעּבַ ַיּמָ, ִאּתְ ָקעו ּבְ ּתְ ְלהו ִמְצָרֵאי ִאׁשְ ּּכֻ ּ ַּעל ְיָדא ְדַהאי , אּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ַהאי עֹוָלם, עֹוָלם ָרֵאל ִניָסא ּבְ ִתיב. ְוִאְתְרִחיׁש לֹון ְלִיׂשְ ֹּלא ּתֹוִסיפו , ְּוַעל ָדא ּכְ
ַער ַההוא עֹוָלם, ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם ַּעד ְדִיּתְ ִדינֹוי, ּ רון ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאְתְמָסרו , ְּוִיְתַמּסְ ּ

ָדן יה ְלִמּתְ ֵד, ּּבֵ ַפת ַהָיםּכְ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ּין ּכְ ֲּהָדא הוא , ּ
ִתיב. ַּעד ָהעֹוָלם ַדְיָקא, ִדְכִתיב ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵדין ּכְ ְיָי, ּכְ ַּוַיֲאִמינו ּבַ ה ' ּ ּוְבֹמׁשֶ

ה)שמות טו(. ַּעְבדֹו יר ֹמׁשֶ ְּיהוָדה ָפַתח' ר.  ָאז ָיׁשִ ֶטן )ה אירמי(, ּ ְרך ַבּבֶ ֶטֶרם ֶאּצָ ָ ּבְ

יך ְוגֹו ָרֵאל. 'ְָיַדְעּתִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ל , ּ יר ִמּכָ הו ַיּתִ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ין ַאר ַעּמִ ִגיאות ְרִחימוָתא ְדָרִחים ְלהו. ׁשְ ּוִמּסְ ּ ּ ּ ּאֹוִקים ָעַלְייהו ְנִביָאה ִדְקׁשֹוט, ּ ָיא ְוַרְע, ּ
א. ְמֵהיָמָנא ַער ָעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ְּוִאּתְ ּ ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּ ל ׁשְ יר ִמּכָ ְּוַאִפיק ֵליה , ַיּתִ ּ

ׁש ֵּמחוָלֵקיה ַמּמָ ִריך הוא, ּ א ּבְ נֹוי ְלקוְדׁשָ ה ְדַאְפִריׁש ַיֲעֹקב ִמּבְ ִּמּמַ ּ ְבָטא ְדֵלִוי, ְּ , ּׁשִ
ְּוֵכיָון ְדֲהָוה ֵלִוי ִדיֵליה ּ ִריך הואָנ, ּ א ּבְ ַּטל ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ִעְטִרין, ְּ ַכּמָ , ְּוַאְעַטר ֵליה ּבְ

א ִדְלֵעיָלא ח ְרבות ַקִדיׁשָ ְמׁשַ ח ֵליה ּבִ ּוָמׁשַ ּ ּ ּ ּ נֹוי, ּ ּוְכֵדין ַאִפיק ִמּבְ א , ּ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ּ
י, ְלָעְלָמא ֵהיְמנֹוֵיי ַקִדיׁשֵ ְּוָזִריז ֵליה ּבְ א, ּ   .ְּמֵהיָמנוָתא ַרּבָ
ָנא ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ְלַאֲחָתא ְלָעְלָמא,ּתָ ֲעָתא ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ,

ְזָרא ִדַסִפירו ְדֶאֶבן ָטָבא א ִמּגִ ִריך הוא רוָחא ַקִדיׁשָ א ּבְ ַּאִפיק קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ִניז , ְּ ְּדֲהָוה ּגָ
ִעין וְתַמְנָיא  ָמאַתן ְוַאְרּבְ , ַּקְייֵמי ָקֵמיה, ּ ִעְטִרין)ה''ואעטריה בשס. ואתנהיר עליה, נהורין(ּּבְ
ָכל ִדיֵליה ְּוַאְפִקיד ֵליה ּבְ ּ ִחין)א ביתיה''נ(. ּ ְבִעין וְתַלת ַמְפּתְ ּ ְוָיַהב ֵליה ֵמָאה ְוׁשִ א ''נ(. ּ

גניז תמן ואעטריה בתלת מאה ושתין וחמש עטרי ואנהיר עליה מאתן וארבעין ותמניא נהורין 
א מאתן ''נ. (כל ביתא דיליה ויהב ליה מאה ושבעין ותלת מפתחןוקאים קמיה ואפקיד ליה ב

ָחֵמׁש ִעְטִרין))ושבעין וחמש ֶאֶלף , ּ ְוַאְעַטר ֵליה ּבְ ְוָכל ִעְטָרא ְוִעְטָרא ָסִליק ְוַאְנִהיר ּבְ
א ִעָלָאה, ָּעְלִמין ְדַנֲהִרין א ַקִדיׁשָ ִגְנַזָייא ְדַמְלּכָ ּובוִציִנין דְגִניִזין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

  א''ד ע''נדף 
ָכל ּבוִציִנין  ֵריה ּבְ ֵדין ַאְעּבְ ּּכְ א ְדֵעֶדן)א בוסמין''נ(ּ ְנּתָ ּ ִדְבּגִ ֵהיָכֵליה, ּ ְּוַאֲעֵליה ּבְ ּ ,

ָכל ַחָייִלין ְוַגָייִסין ִדיֵליה ֵריה ּבְ ְּוַאְעּבְ ּ ּּ ְלהו. ּ ֵדין ִאְזַדְעְזעו ּכֻ ּּכְ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו, ּּ ּ ָלקו , ּ ִּאְסּתָ
ֲחָרֵניה ז )סטרא דסטרין(, ִּמּסַ ְלָטָאה ְלִמְרּגַ ַער רוָחא ְלׁשַ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּ ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַּמאן הוא ֵדין, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר. ָעְלִמין ָחן ִאֵלין , ּ ְּדָכל ַמְפּתְ ידֹוי) א''ד ע''דף נ(ּ ָּפַתח . ּבִ
ַגַווְייכו, ָקָלא ַאֲחָרא ְוָאַמר ילו ֵליה ּבְ ַּקּבִ ּ ּ ָּדא הו, ּ אּ ִני ָנׁשָ ין ּבְ א ּבֵ ין ְלַנְחּתָ , ּא ְדַזּמִ
ִניָזא ְדִגְנַזָייא, ּוְזִמיָנא אֹוַרְייָתא ּּגְ ידֹוי, ּ ָרא ּבִ א ָעְלִמין ִדְלֵעיָלא , ְלִאְתַמּסְ ּוְלַאְרֲעׁשָ ּ ּ

א ַעל ְיָדא ְדֵדין ְלהו. ְּוַתּתָ ֲעָתא ִאְתְרִגיׁשו ּכֻ יה ׁשַ ּּבֵ ָּפְתחו, ְּוַנְטִלין ֲאַבְתֵריה, ּּ , ּ ְוָאְמרוּ
ִים)תהלים סו( ֵאׁש וַבּמַ אנו ּבָ נו ּבָ ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלֹראׁשֵ ּ ִהְרּכַ ּ ּ.  

ֵדין ַסְלָקא ַההוא רוָחא ּּכְ ּ א, ּ ָּסִליק ְוִאְתַעָטר , ּמ ְפִתיָחא. ְּוַקְייָמא ָקֵמי ַמְלּכָ
ִעְטרֹוי ִרין ְוָחֵמׁש ִעְטִרין, ּּבְ ְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ ְּוַאְעְטֵריה ּבִ ידֹויְוַא, ּ חֹוי ּבִ ש . ְפִקיד ַמְפּתְ



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

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

ין, ַּדֲאָבָהָתא ְתַלת ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ַּאְעְטרו ֵליה ּבִ ּ ּ יֵדיה, ּ א ּבִ ָחן ְדַמְלּכָ ל ַמְפּתְ ְּוַאְפִקידו ּכָ ּ ּ ,
ֵהיְמנוָתא ְּוַאְפִקידו ֵליה ּבְ ּ ִעְטרֹוי. ְּמֵהיָמָנא ְדֵביָתא, ּ ּה ַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ּבְ ּ יַלת , ּ ְוַקּבִ

אֵל   .ּיה ִמן ַמְלּכָ
ֵדין אָטן, ּכְ ין ְדׁשָ ַאְרּבִ ָּנַחת ַההוא רוָחא ּבְ ּ א, ּ א ַרּבָ ַההוא ַיּמָ יַלת ֵליה ְלַגְדָלא , ּּבְ ְּוַקּבִ ּ

א ן ִזיוִנין, ֵּליה ְלַמְלּכָ ּמָ ְּוִהיא ָיָהַבת ֵליה ִמּתַ ְּלַאְלָקָאה ְלַפְרֹעה וְלָכל ַאְרֵעיה, ּּ ּ .
י ַי ָתא וְבֵריׁשֵ ּבְ ּוְבׁשַ א, ְרֵחיּ ֵמיה, ַּסְלַקת ֵליה ְלַמְלּכָ ֵדין ִאְקֵרי ׁשְ ִאֵלין ַאְתָוון , ּּכְ ּּבְ

יִמין   .ְרׁשִ
ֲעָתא א ְלַאְרָעא, ּוְבַהִהיא ׁשַ ע ְמָאה , ְּבַזְרָעא ְדֵלִוי, ְּדָנַפק ְלַנְחּתָ ָקנו ַאְרּבַ ִּאְתּתָ

א ִרין ְוָחֵמׁש ּבוִציִנין ְלַמְלּכָ ע ְמָאה ְו, ְּוֶעׂשְ ִליִפין ְמָמָנןְוַאְרּבַ ִרין ְוָחֵמׁש ּגְ ּאֹוְזפוָה , ֶעׂשְ
ְּלַההוא רוָחא ְלַאְתֵריה ּ ד ָנַפק ְלָעְלָמא, ּ ַאְנפֹוי, ּכַ ּוֵביָתא ִאְתַמְלָייא , ִּאְתַנֲהָרא ּבְ

ִּמִזיְוֵתיה ֲעָתא. ּ יה ׁשַ ִריך הוא, ּּבֵ א ּבְ ָּקָרא ָעֵליה קוְדׁשָ ּ ֶטן ְיַדְעּתִ, ְּ ְרך ַבּבֶ ֶטְרם ֶאּצָ ָיך ָּבְ

יך יך ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתּתִ ּתִ ֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַדׁשְ ָוְבֶטֶרם ּתֵ ָ ּ ּ.  
י ִיְצָחק ָאַמר ֲעָתא ָקַטל , ִרּבִ יה ׁשַ ִריך הוא ְלַרְבְרָבא ְמָמָנא )א אפיל''נ(ּּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל, ְּדִמְצָרֵאי ה וְבִני ִיׂשְ ְּוָחמו ֵליה ֹמׁשֶ ּ יָרה, ּ ֵדין ָאְמרו ׁשִ ַּוַיְרא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ
ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ָרֵאל, ִיׂשְ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ה וְבִני )שמות טו(. ָּאז ָיׁשִ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ

ָרֵאל ְוגֹו א ָפַתח ְוָאַמר. 'ִיׂשְ י ַאּבָ ִריך , ִּרּבִ א ּבְ חו ְלקוְדׁשָ ּבְ ָחן ְדׁשַ ּבְ ָכל ּתוׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ְִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ָאז, ּהוא ְּוכוָלם ָפְתחו ּבְ ּּ ֹלֹמה)מלכים א ח(. ּ ַע)יהושע י(.  ָאז ָאַמר ׁשְ ר ְיהֹוׁשֻ ,  ָאז ְיַדּבֵ

ָרֵאל)במדבר כא( יר ִיׂשְ   .ַמאי ַטְעָמא.  ָאז ָיׁשִ
אָנא ָרֵאל, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ בוָרן ְדִאְתָעֵבידו ְלהו ְלִיׂשְ ין ְוָכל ּגְ ל ִנּסִ ּּכָ ּ ּ ד ִאְתְנִהיר , ּ ּכַ

ִעְטרֹויְנִה א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּירו ְדַעּתִ ּ ּ ָאז, ּ יִמין ּבְ ִליִפין ְרׁשִ ַאְנִקיב , בד', וא', בא, ּגְ
ֲחׁשֹוֵכי ר ְנִהירו ְדָאֶל. ְוָנִהיר ְלָכל ִעיָבר, ּבַ ְּוַכד ִאְתַחּבָ ָּדא , ן''ַמאן ַזִיי, ן''ּף וָמֵטי ְלַזִיי''ּ

ֵדין. ָּמְלָאה ָדם'  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לה( ין וְגבוָראןּכְ ּ ָעִביד ִנּסִ ר א, ּ ִגין ְדִאְתֲחּבָ . 'ִעם ז' ּּבְ
יָרָתא יָרָתא ִהיא ְדָכל ִסְטִרין. ְּוָדא הוא ׁשִ יר, ּׁשִ   .ְּוָדא הוא ָאז ָיׁשִ

יר ֵעי ֵליה, ָיׁשִ ר ִמּבָ ְלָיא. ּׂשַ ֶּאָלא ִמָלה ָדא ּתַ ּ ִלים ְלַההוא ִזְמָנא, ּ ִלים , ְּוַאׁשְ ְוַאׁשְ
יָרָתא ָדא, ֵתיְּלִזְמָנא ְדָא ָחא ׁשִ ּבְ ָרֵאל ְלׁשַ ִּדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ.  

ָרֵאל ה וְבֵני ִיׂשְ אן אֹוִליְפָנא, ֹּמׁשֶ ְּדַצִדיַקָייא ַקְדָמֵאי, ִמּכָ ּ ָלקו , ּ ב ְדִאְסּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא ַדְרּגִ ּּבְ וָרא ִדְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּּ ִקּשׁ רו ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ ּ ּ ּ ְלהו ְלַאֲחָייא ְזִמ, ּ ּיִנין ּכֻ ּ

גוָפא ָרֵאל, ּּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּוְלֶמחֵמי ַאְתָיין וְגבוָרן ְדָקא ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּוְלֵמיָמר . ְּ
יָרָתא ָדא ָרֵאל, ּׁשִ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז ָיׁשִ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא' ר ַאר ַעּמֹו' ָי יֹוִסיף ְי)ישעיה יא(, ׁשִ ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ . ׁשֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ִלְקנֹות ית ַדְרּכֹו'  ְיָי)משלי ח(, ּכְ ַאר ַעּמֹו. ָּקָנִני ֵראׁשִ ִּאֵלין : ֶאת ׁשְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

הֹון ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ִדּבְ ּ ַאר, ּּ ְּדִאְקרון ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֵני)במדבר יא(ּכְ ֲארו ׁשְ ּ ַוִיּשָׁ ּ 
ֲחֶנה ּמַ ים ּבְ ְרַמְייהו , ְוָתֵניָנן. ֲאָנׁשִ ֵּלית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל ִאיּנון ְדַעְבֵדי ּגַ ּ ּ ּ ּ

יַרִיים   .ׁשִ
יָמא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְוִאי ּתֵ רו ּבִ ּהֹוִאיל ְוִאְתַקּשָׁ ּ ִעּנוָגא ִעָלָאה, ּ ֵגי ּבְ ּוִמְתַעּנְ ּ ֲאַמאי , ּ

ִריך א ּבְ ְָיִחית לֹון קוְדׁשָ ּפוק ְואֹוִליף ִמִזְמָנא ַקְדָמָאה. ּ הוא ְלַאְרָעאּ ּ ְּדָכל ִאיּנון רוִחין , ּ ּ ּ
ָמִתין ִריך הוא ָאִחית ְלהו ְלַאְרָעא , ְוִנׁשְ א ּבְ א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְוקוְדׁשָ ַדְרּגָ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

א א. ְלַתּתָ ּתָ ן ַהׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ִריך הוא ְל, ּכָ א ּבְ ְּדָבֵעי קוְדׁשָ ּ ָרא ַלֲעִקיָמאְּ ָמה ְדַאּתְ , ַיּשְׁ ּכְ
ה טֹוב ְולא ֶיחָטא)קהלת ז(ָאֵמר  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ י ָאָדם ֵאין ַצִדיק ּבָ יָמא. ּ ּכִ , ְוִאי ּתֵ

ֶעְטיֹו ְדָנָחׁש ִּאיּנון ְדִמיתו ּבְ ּ ּ ֲּאִפילו ִאיּנון ְיקומון. ּ ּ ּ א , ִּויהֹון ָמאֵרי ְדֵעיָטא, ּ ְלַמְלּכָ
יָחא   .ְמׁשִ

  ב''ד ע''דף נ
ֵניָנן יָרָתא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְּוַעל ָדא ּתָ ין ְלֵמיָמר ׁשִ ה ַזּמִ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ֹּמׁשֶ ּבְ

יב יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ֵעי , ַּאְרֶאּנו. ָ ַָאְרֶאך ִמּבָ

ׁש. ֵּליה ֶּאָלא ַאְרֶאּנו ַמּמָ ַקְדִמיָתאְלַמאן , ּ ְנָיינות, ְּדָחָמא ּבְ ֶּיחֵמי ֵליה ּתִ ְּוָדא הוא , ּ
ע ֱאלִהים)תהלים נ(ּוְכִתיב , ַּאְרֶאּנו ֵיׁשַ יׁשוָעִתי, ּ ַאְרֶאּנו ּבְ ְּוַאְרֵאהו ּבִ ) ב''ד ע''דף נ(. ּ

יָרה ַהֹזאת ַלְיָי ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ּוְכֵדין ָאז ָיׁשִ ּ ּ'.  
יָרָתא ְד ִריך הואּׁשִ א ּבְ ַּמְטרֹוִניָתא ְלקוְדׁשָ ֵניָנן. ְּ יָרָתא ָדא , ּתָ ר ָנׁש ְדָאַמר ׁשִ ל ּבַ ּּכָ ּ

ָכל יֹוָמא ה, ּבְ ּוְמַכֵוון ּבָ ּ ה ָעְלָמא ְדָעַבר. ָּזֵכי ְלֵמיְמָרא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ְּדָהא ִאית ּבָ ּ ּ ,
ה ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִאית ּבָ ֵרי ְמֵה, ּ ה ִקׁשְ יָחא, ּיָמנוָתאְּוִאית ּבָ א ְמׁשִ ה יֹוֵמי ְדַמְלּכָ ְּוִאית ּבָ ּ .

ָחאן ַאֲחָרִנין, ּ ְוָתֵלי ָעָלה)'א את לעילא כל אינון וכו''נ( ּבְ ל ִאיּנון ּתוׁשְ ּּכָ ְּדַקאְמֵרי ִעָלֵאי , ּ ּ
ֵאי   .ְוַתּתָ

ֵעי ֵליה יר ֶזה ִמּבָ יָרה ׁשִ יָרָתא. ַּהּשִׁ ַחת ַמְטרֹוִנ, ֶּאָלא ׁשִ ּבָ אְּדָקא ְמׁשַ . יָתא ְלַמְלּכָ
א ְלֵעיָלא ָקָאַמר ּתָ ה ִמּתַ ּוֹמׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ א ַאְנָפָהא: 'ַלְיָי. ּ ִגין ְדַאְנִהיר ָלה ַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ,

ִחין, יֹוֵסי ָאַמר'  ר)א דנהיר אנפוי מלכא לקבלה''נ( ְּדָכל ִאיּנון ְמׁשָ ַּדֲהוֹו ַנְגִדין, ּ יך , ּ ְָמׁשִ

א ְלַק א ַקִדיׁשָ ָלהַּמְלּכָ ָחא ֵליה ַמְטרֹוִניָתא, ּּבְ ּבְ ך ְמׁשַ ִגיִני ּכַ ּּבְ ְ.  
י ְיהוָדה ָרֵאל, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ה וְבִני ִיׂשְ ִתיב ֹמׁשֶ ְעָיא , ֲּאַמאי ּכְ ְוָהא ַמְטרֹוִניָתא ּבַ

ָחא ּבְ ָרֵאל, ֶּאָלא. ְלׁשַ ה ְוִיׂשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ְּדִאיּנון ֲהוֹו ַיְדִעין, ּ ָחא ּ ּבְ  ְלׁשַ
א ְדָקא ֵיאֹות, ְלַמְלּכָ ִגין ַמְטרֹוִניָתא ּכְ ִגין ְדָכל ַההוא ֵחיָלא וְגבוָרה ִדיָלה, ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָיְרָתא , ּ

א   .ִמן ַמְלּכָ
ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמר' ר מורֹות)איכה ב(, ּ ַלְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ י ּבַ ּ קוִמי רֹוּנִ י. ּּ ָּדא : ּקוִמי רֹוּנִ

ֶנֶסת ִיׂשְ ַלְיָלה. ָרֵאלּכְ ָגלוָתא: ּּבַ ַלְיָלה, יֹוֵסי ָאַמר' ר. ּּבְ ְלָטא : ּּבַ ִזְמָנא ְדִהיא ׁשַ ּּבְ



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

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

ָעָרא מורֹות, ּוִמּתְ ֵעי ֵליה, ְּלֹראׁש ַאׁשְ ֹראׁש ִמּבָ יב, ֶּאָלא ְלֹראׁש. ּּבְ ָמה ִדְכּתִ בראשית (, ּּכְ

ָטה)מז ָטה, ְואֹוִקיְמָנא. ּ ַעל ֹראׁש ַהּמִ ָּדא , ּאוף ָהָכא ְלֹראׁש.  ְיסֹודָּדא, ֹּראׁש ַהּמִ
יה, ְיסֹוד ְרָכא ּבֵ ְּדַמְטרֹוִניָתא ִמְתּבָ מורֹות. ּ א: ֹּראׁש ַאׁשְ ָּדא הוא ֵריׁשָ   .ְּדֶנַצח ְוהֹוד, ּ
א ְוִסיוָמא, יֹוֵסי ָאַמר' ר א ְדִכְתֵרי ַמְלּכָ ָּדא הוא ִריׁשָ ּ ּ א ָאַמר. ּּ י ַאּבָ ְלֹראׁש , ִרּבִ

ִתיב ָחֵס ְמרֹות ּכְ א, רַאׁשְ ָטה, ְּוָדא הוא ֵריׁשָ א ִעָלָאה . ֹּראׁש ַהּמִ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ
ַמר   .'ְּוָדא הוא ַלְיָי, ִאּתְ

י ֵייָסא ָאַמר יָרה ַהזֹאת ַלְיָי, ִרּבִ ָּדא הוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן', ַּהּשִׁ ּ ָחא , ּ ְּדָכל ִמׁשְ
יה ּוְרבו ָנִפיק ִמּנֵ ּ יָרה ַלְיָי. יִניןְּלַאְדְלָקא ּבוִצ, ּ יב ָאׁשִ ַמע ְלָבַתר ִדְכּתִ ּוַמׁשְ ָּדא הוא ', ּ ּ

א ִעָלָאה א ַקִדיׁשָ ַּמְלּכָ יָרה לֹו, ּ ִתיב ָאׁשִ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ.  
ַּויֹאְמרו ֵלאֹמר ְייהו ְלָעְלִמין, ְּלָדֵרי ָדִרין, ּ י ִמּנַ ִגין ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ּּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי . ּ ּ

יָר ַהאי ָעְלָמאְלַהאי ׁשִ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָתא ּבְ ָּזֵכי ָלה ּבְ יֹומֹוי , ּ ה ּבְ ָחא ּבָ ּבְ ְּוָזֵכי ְלׁשַ
יָחא א ְמׁשִ ִריך הוא, ְּדַמְלּכָ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ֶחְדָווָתא ְדּכְ ּּבְ ּ יב ֵלאֹמר. ְּ , ִּדְכּתִ

ַההוא ִזְמָנא א. ֵּלאֹמר ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעאּבְ, ֵּלאֹמר ּבְ ָרֵאל ּבְ רו ִיׂשְ ִּזְמָנא ְדׁשָ ֵלאֹמר . ּ
ָגלוָתא ָרֵאל. ּּבְ פוְרָקָנא ִדְלהֹון ְדִיׂשְ ֵּלאֹמר ּבְ ּ   .ֵּלאֹמר ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ

יָרה ַלְיָי ֵעי ֵליה' ָאׁשִ יר ִמּבָ יָרה, ָּנׁשִ א . ַמאי ָאׁשִ ְחּתָ ּבַ ָחן ּתוׁשַ ּבְ ִגין ַדֲהוֹו ְמׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
א: ' ַלְיָי)בעו לשבחא(. ִניָתאְּדַמְטרֹו א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ָאה . ּ י ָגֹאה ּגָ ְּדָסִליק : )קמה(ּכִ

ִעְטרֹוי אן ְוֵחיִלין וְגבוָראן, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְרּכָ ְּלַאָפָקא ּבִ ּ ֹכָלא, ּ ָקא ּבְ ָאה. ְּלַאּסָ י ָגֹאה ּגָ : ּכִ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָגֹאה ּבְ ָאה ּבְ ַההוא ִזְמָנאּכִ. ּּגָ ָאה, ּי ָגֹאה ּבְ ִגין ְדִיְתֲעָטר , ּגָ ּּבְ ּ

ֵלימוָתא ֶחְדָווָתא ׁשְ ִעְטרֹוי ּבְ ּּבְ ּ.  
ָים ּסוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ּבַ א, ּ ּׁשוְלָטנוָתא ִדְלַתּתָ ּ הו, ּ ְּוׁשוְלָטנוָתא ִדְלֵעיָלא ַדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,

א א ַרּבָ ַההוא ַיּמָ ִּאְתְמָסרו ּבְ ְלָטנו, ּ הו נוְקִמיןְּוׁשֻ ד ּבְ א ְלֶמְעּבַ ָּתא ַרּבָ ָלא ָעִביד , ְוָתֵניָנן. ּ
א ִריך הוא ִדיָנא ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ׁשוְלָטֵניהֹון ְלֵעיָלא, ְּ ַּעד ְדַיֲעֵביד ּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל'  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(, ִדְכִתיב ּמָ רֹום ּבַ  ַעל ְצָבא ַהּמָ
  .ָהֲאָדָמה

  א''ה ע''דף נ
ָים ֵליְלָיא, ְּיהוָדה' ָאַמר ר, ָּרָמה ּבַ יה ּבְ יָפא, ּּבֵ ּקִ בוָרא ּתַ ַער ּגְ יה , ִּאּתְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ

ְַויֹוֶלך ְיָי ל ַהַלְיָלה' ּ רוַח ָקִדים ַעָזה ּכָ ֶּאת ַהָים ּבְ ּ ּ ַההוא )א דאתער ביה גבורה תקיפא''ס(. ּ ּ ּבְ
ָעאת ַמְט, ִזְמָנא אּבָ א, רֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין ִדְלַתּתָ ּּכָ ְּוָכל ִאיּנון , ּ

ּׁשוְלָטִנין ִדְלֵעיָלא ּ יָדָהא, ּ רון ּבִ ְּדִיְתַמּסְ יָדָהא. ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְמָסרו ּבִ ּ הו נוְקִמין, ּ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ ,
ָים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב סוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ּבַ ּ ָים ְס. ּ א, ָתםּּבַ ּ ָעִזי )שמות טו(. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ְּוִזְמָרת ָיה ִּרּבִ ֶפָכה)תהלים קלט(, ּ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ . ּ ָאחֹור ְוֹקֶדם ַצְרּתָ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ִריך הוא א ּבְ א ְלַיָקָרא ְלקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ה ִאְצְטִריכו ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ִריך, ְּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ ד ּ ּ הוא ּכַ
ָרא ָעְלָמא ִליט ַעל ּכָֹלא) א''ה ע''דף נ(, ּבָ ָאָדם ְלֶמהֵוי ׁשַ יה ּבָ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתָ ּ א למהוי ''נ(. ּ

ִאין)שלים בכלא ואתברי דו פרצופין ּ ַוֲהָוה ָדאֵמי ְלִעָלִאין ְוַתּתָ יָרא. ּ ְדמות ַיּקִ ָּנַחת ֵליה ּבִ ּ ,
ְרָיין ְּוָחמו ֵליה ּבִ ֵדין ִאְתּכְ, ּ יהּכְ ָּנׁשו ְלַגּבֵ ְּוָסִגידו ָלֳקְבֵליה, ּ ְוֵאיָמָתא ְוַדֲחָלא ָנְפַלת , ּ

יה ָּעַלְייהו ִמַדַחְלּתֵ ּ ל ַחַית )בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ּ
ָמִים ל עֹוף ַהּשָׁ   .ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ

יה ְדָנַטע ַּעְייֵליה ְלִגְנּתֵ ּ ֵּריה ְלֶמֱהֵוי ֵליה ֵחדו ַעל ִחדוְלַנְט, ּ ּ ּ יה, ּ ָע ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ָעֵבד . ּ
ַאְבֵני ְיָקר ֵּליה ְטרֹוְצְטבוִלין ְמַחְפָיין ּבְ ּ ּוַמְלָאִכין ִעָלִאין ַחָדאן ָקֵמיה, ּ ּ ְּלָבַתר ָפִקיד . ּּ

ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ֵּליה ַעל ִאיָלָנא ַחד ְוָלא ָקִאים ּבְ ּ ּ ּ.  
ְחָנ ּכַ ִסְפָרא ְדֲחנֹוךַאׁשְ ְא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּדְלָבַתר ְדָסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ל , ְּ ְּוַאְחֵמי ֵליה ּכָ

א ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ּּגִ ֵאי, ּ ַּאְחֵמי ֵליה ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ְּוִאיָלָנא ְדִאְתְפַקד ָעֵליה , ּ ּּ
יה ְדָאָד, ָאָדם ְּוַאְחֵמי ֵליה דוְכּתֵ ּ ּ ּ א ְדֵעֶדןּ ִגְנּתָ ְּדִאְלָמֵלי ָנִטיר ָאָדם ִפּקוָדא , ְוָחָמא. ּם ּבְ ּּ
ִדיָרא, ָּדא ן, ָּיִכיל ְלַקְייָמא ּתָ ּמָ ִדיָרא ּתַ ּהוא ָלא ָנַטר ִפּקוָדא ְדָמאֵריה. ּוְלֶמֱהֵוי ּתָ ּ ּ ּּ ,

ִדימֹוס ְוִאְתֲעָנׁש   .ָנַפק ּבְ
י ִיְצָחק ָאַמר ָּאָדם דו ַפְרצוִפין ִאְת, ִרּבִ ּ ֵריּּ ח ַאַחת )בראשית ב(, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּבְ ּ ַוִיּקַ

ְלעֹוָתיו ֵרין, ִמּצַ רוך הוא ְוִאְתָעִבידו ּתְ ְּנָסרֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֲעָרב, ְּ ְזָרח וִמּמַ ֲּהָדא הוא , ִּמּמִ
יב ִני)תהלים קלט(, ִּדְכּתִ   .ְּוֶקֶדם ָדא ִמְזָרח, ָּאחֹור ָדא ַמֲעָרב.  ָאחֹור ְוֶקֶדם ַצְרּתָ

ִריך הוא, ִּחָייא ָאַמר' ר א ּבְ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ ְכִליל , ְּ א ְוׁשַ ין ְלַההוא נוְקּבָ ּקִ ּּתַ ּ
ִפירוָתה ַעל ּכָֹלא ּׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיֶבן ְיָי, ְּוַעְייָלה ְלָאָדם, ּ ָלע ' ּ ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ

ה ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשָׁ א ֲחֵזי. ֲאׁשֶ ִת, ּתָ ְלעֹוָתיו, ּיב ְלֵעיָלאַמה ּכְ ח ַאַחת ִמּצַ ַמאי . ַּוִיּקַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַאַחת ה)שיר השירים ו(ּכְ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ּמָ . ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ּתַ

ְלעֹוָתיו ְטרֹוי: ִמּצַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמּסִ ן)שמות כו(, ּכְ ּכָ ׁשְ   .ּ וְלֶצַלע ַהּמִ
ָאָדםּקוְד, ְּיהוָדה ָאַמר' ר יה ּבְ ְמָתא ִעָלָאה ָיַהב ּבֵ ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ּׁשָ ּּ יה , ְ ְּוָכִליל ּבֵ

ְּלִמְנַדע ּכָֹלא, ָּחְכְמָתא ְוָסְכְלָתנו ְמָתא. ּ יה ִנׁשְ ֵמֲאָתר , ִיְצָחק ָאַמר' ר. ֵּמָאן ֲאָתר ָיַהב ּבֵ
ין ָקא ַאְתָיין ָמִתין ַקִדיׁשִ ַאר ִנׁשְ ִּדׁשְ ּ.  

יב. ָכאֵמָה, ְּיהוָדה ָאַמר' ר . ַמאן ָהָאֶרץ, ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(, ִּדְכּתִ
יה ַכח ּבֵ ּתְ א ִאׁשְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ א ְדָאָדם , ֶּנֶפׁש ַחָיה ְסָתם, ֶּנֶפׁש ַחָיה. ּ ָּדא ַנְפׁשָ ּ

ַּקְדָמָאה ְדֹכָלא ּ.  
ְלֲאֵכי ִעָלֵאי, הָּאָדם ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא ִעָלָא, ִּחָייא ָאַמר' ר יר ִמּמַ ל , ַּיּתִ ּכֵ ַוֲהָוה ִמְסּתַ

ֹכָלא מֹוָדע ְלָמאֵריה, ּּבְ ּתְ ֵני ָעְלָמא, ְּוָיַדע ְוִאׁשְ ַאר ּבְ ל ׁשְ יר ִמּכָ ַתר ְדָחב. ַיּתִ ימו , ּּבָ ַּאְסּתִ



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

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

ִּמֵניה ַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ּ ִתיב , ּ ְלֵחהו)בראשית ג( )א ממדז דכתיב''נ(ַמה ּכְ ּ ַוְיׁשַ ֱאלִהים '  ְיָיּ
ן ֵעֶדן ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה   .ִמּגַ

א ָאַמר' ר ַכח, ַאּבָ ּתְ א ִאׁשְ ָּאָדם ָהִראׁשֹון ִמְדַכר ְונוְקּבָ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְדמוֵתינו)א ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ א ִאְתָעִביד, ְּוַעל ָדא, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּו ּ
ֲחָדא ְּוִאְתְפָרׁשו ְלָבַתר, ּכַ יָמא. ּ ם, ְוִאי ּתֵ ח ִמׁשָ ר ֻלּקַ ָּהִכי הוא . ָּהא ְדָאַמר ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
א, ַּוַדאי ה, ְּוָדא ִהיא נוְקּבָ ף ִעּמָ ּתַ ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א, ְּ ְּוָדא הוא ְדָכר ְונוְקּבָ ּ ּ ,

ְּוֹכָלא הוא ִמָלה ֲחָדא ּּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

 ] בשנה94יום [לימוד ליום ה טבת סדר ה
ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה, יֹוֵסי ָאַמר' ר ָדא ְוָלא , ּ ִּאיּנון ִדְכִליָלן ָדא ּבְ ּ אן ָדא )ב''ע' נ(ּ ּ ִאְתָפְרׁשָ ּ

ֲחִביבוָתא ִּמן ָדא וְלָעְלִמין ִאיּנון ּבַ ּ ּ ְרעוָתא ֲחָדא, ּ ָכחו , ּּבִ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ  )א אתמשכו''נ(ּ
יָכן ְפָקא ּכָֹלאְמׁשִ ּ ְדַנֲחִלין וַמּבוִעין ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּוְלָבְרָכא ּכָֹלא, ּ ִדיבו ֵמיֵמי ַמּבוִעין, ּ ָּלא ּכְ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר לא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ְוַעל ָדא ַוְיִהי ִלי )ישעיה נח(ּכְ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּ ּּ
ך, ִּליׁשוָעה ְִדְבִגיֵני ּכַ א, ּ א ַקִדיׁשָ אַּמְלּכָ יך ְוַאֲחִסין ְלַתּתָ ד , ְ ָמׁשִ ַער ְיִמיָנא ְלֶמְעּבַ ְוִאּתְ

ין   .ִנּסִ
ָּדא ַצִדיק. ֶּזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ִזווג, ּ אן ּבְ ְרּכָ יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ּ ּ ַההוא ֲאָתר : ְּוַאְנִוהו. ּ ּּבְ

יה ַכח ּבֵ ּתְ ַּדֲחִביבוָתא ִאׁשְ ּ א, ּ ְּוָדא הוא ַמְקְדׁשָ ה ָקָאַמר , ּרֹוְמֶמְנהוֱאלֵהי ָאִבי ַוֲא. ּ ֹמׁשֶ
י ֲאָתר ְדֵלָוֵאי ַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא ְוַעל ָדא , ָּדא ְּלַגּבֵ ּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא הוא )הוה(ּ ּ ׁשְ ּ ּּ

ַההוא ֲאָתר   )א בהאי קרא''נ(. ּּבְ

  ב''ה ע''דף נ
א, ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה, ִיְצָחק ָאַמר' ר א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ִמְקָרא . ּוְמָנָלן. ּואְוָהִכי ה, ּ

ְחָנא ֵליה ּכַ יב, ַּאֲחִריָנא ַאׁשְ י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיה ְיָי)ב''ישעיה י(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ , ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה' ּ
ַמע ְדָקָאַמר ְיָי ׁשְ א) ב''ה ע''דף נ(, ַּוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה' ִּמּמַ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ  )שמות טו(. ּ

ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר' ר', ּת ָיה ְוגֹוָּעִזי ְוִזְמָר יב, ּ ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ ָכל ֵעת )משלי יז(, ּּבְ  ּבְ
ָכל ֵעת אֹוֵהב ָהֵרַע. ּאֹוֵהב ָהֵרַע ְוָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב , ְּ ִּדְכּתִ

יה  ֲעזֹוב)משלי כז(ּּבֵ ָ ֵרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ ָ.  
ְנָאך, ּח ְלָצָרה ִיָוֵלדְוָא ֲעָתא ִדיִעיקון ָלך ׂשַ ׁשַ ְּבְ ְ ּ ִריך הוא ַמה ָאַמר, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

ך)תהלים קכב( לֹום ּבְ ָרה ָנא ׁשָ ָרֵאל, ָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ִּאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים , ְּדִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִּיָוֵלד ַמהו. ְּ ּתָ, ּ א ִיָוֵלד . ּא ִיָוֵלדְוִכי ַהׁשְ ֲעָתא ְדַעְקּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ָעְלָמא ל ִאיּנון ְדָעִקין ָלך, ְָאח ְיֵהא ָלֳקְבָלך, ּבְ ָזָבא ָלך ִמּכָ ְְלׁשֵ ְּ ּ.  
י ְיהוָדה ָאַמר ַהאי ֹעז: ִּיָוֵלד, ִּרּבִ ַער ּבְ א ִיּתְ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ְּלַנְקָמא ָלך ֵמאוִמין, ּ ְ ,

ַההוא ִסְטָרא, יָמאְְלַיְנָקא ָלך ֵמִא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי , ּכְ ּ
בוָראן ָלֳקֵבל אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ִּליׁשוָעה ָעָרא ּגְ ְּלִאּתְ ּ ּ ּ.  

ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַרֲחָמא, ֵּייָסא ָפַתח ְוָאַמר' ר ּמָ ִר, ּּכַ א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּיך הואּ ְ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדָהא ֵלית ֵליה פוְלָחָנא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְּוָכל ַמאן ְדָרִחים . ּ ְרִחימוָתא)כמה( )אלא(, ּ

ְרִחימוָתא, ֵּליה ְּוָעִביד פוְלָחָנא ּבִ ּ ִריך הוא ְרִחיָמא, ּ א ּבְ ָּקאֵרי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ , ִאי ָהִכי. ְּ



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

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

ָמאי אֹוִקיְמָנא ָהִני ְקָרֵאי ֲעזֹובֵרֲע, ּבְ ָך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ  הֹוַקר )משלי כה(ּוְכִתיב . ָ
ית ֵרֶעך ַָרְגְלך ִמּבֵ ָ.  

ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ּ א בעולות ושלמים והאי בחטאות ואשמות ''ס(ַהאי ְקָרא , ּ

ִתיב)'וכתיב וכו עֹולֹות ּכְ א.  ּבְ ּתָ ֲעזֹוב, ַהׁשְ ֵָרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ , ַּלח ֵליהְלִמְפ, ָ
יה ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ד ִפּקודֹוי, ּ ּוְלֶמְעּבַ ֲעזֹוב ַוַדאי. ּּ ית . ַּאל ּתַ ַמר הֹוַקר ַרְגְלך ִמּבֵ ְָוָהא ְדִאּתְ ּ

לֹוַמר הֹוַקר ִיְצְרך. ֵָרֶעך ח ָלֳקְבָלך, ָּכְ ְְדָלא ִיְרּתַ ך, ּ לֹוט ּבָ ֲעֵביד , ְְוָלא ִיׁשְ ְוַלא ּתַ
י. ִּהְרהוָרא ַאֲחָרא ית ֵרֶעך, ָת ֵרֶעךִמּבֵ א. ַָמאן ּבֵ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ה ֵרֶעך , ּ ְָדָאִעיל ּבָ ּ ּ

ַגָוך ְְוָיָהָבה ּבְ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ְּוַעל ָדא פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ֹכָלא, ּ ְּלַרֲחָמא ֵליה ּבְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )דבהם ו(, ּּכְ

א, ְּנֵוהוֶזה ֵאִלי ְוַא. ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ָרֵאל ָחמו ַעל ַיּמָ ְּדָכל ִיׂשְ ַּמה ְדָלא ָחָמא , ּ
הֹון, ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ֵרי ְדִבְמֵעי ִאּמְ ַּוֲאִפילו ִאיּנון עוּבָ ּ ּ ּ א , ּ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ֲּהוֹו ָחָמאן וְמׁשַ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ַאְמִרין ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲא, ְ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּרֹוְמֶמְנהוּ ּכְ
  .ָאֵמר ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם

י יֹוֵסי ְּדָהא ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְלֵעיָלא הוא, ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ַוֲארֹוְמֶמְנהו, ָאַמר ִרּבִ ָאַמר . ּּ
ְֲאִפילו ָהִכי ִאְצְטִריך, ֵּליה ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ֹכָלא, ּ ַּוֲארֹוְמֶמְנהו ּבְ אן ַמ, ְלַאְכְלָלא, ּ

א א ַרּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָהא הוא ֻפְלָחָנא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ.  
ְּיהוָדה ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדר' ר ּ ְמעֹון' ּ ִתיב , ְּוהוא ָקאֵרי, ׁשִ ְ קֹול צֹוַפִיך )ישעיה נב(ּכְ

נו או קֹול ַיְחָדיו ְיַרּנֵ ָּנׂשְ ּ ְַמאן ִאיּנון צֹוַפִיך, ְךקֹול צֹוַפִי. ּ ֶּאָלא ִאֵלין ִאיּנון ִדְמָצָפאן. ּ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ֵּאיָמַתי ְיַרֵחם קוְדׁשָ יֵתיה, ְּ או קֹול. ְּלִמְבֵני ּבֵ ֵעי ֵליה, ָּנׂשְ או קֹול ִמּבָ ִּיּשְׂ ּ ,

או קֹול ר ָנׁש ְדָבֵכי, ֶּאָלא. ַּמאי ָנׂשְ ל ּבַ א ְּוָאִרים ַקֵליה ַעל ָחְרּבַ, ּּכָ יֵתיה ְדקוְדׁשָ ּן ּבֵ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ נו, ְ יב ְלָבַתר ַיְחָדיו ְיַרּנֵ ָּזֵכי ְלָמה ִדְכּתִ ּ ֶחְדָווָתא. ּ וָבא ּבְ ִיּשׁ ְּוָזֵכי ְלֵמֱחֵמי ֵליה ּבְ ּ.  

  א''ו ע''דף נ
ׁשוב ְיָי ׁשוב ְיָי)אמר ליה(, ִּציֹון' ּּבְ ֵעי ֵליה' ּ ּבְ ֶּאל ִציֹון ִמּבָ ׁשוב ְיָי, ּ ִּציֹון ֶאָלא ' ַּמאי ּבְ ּ

ׁשוב ְיָי ִּציֹון ַוַדאי' ּּבְ א ֲחֵזי. ּ א, ּתָ ַל ם ְלַתּתָ ֲעָתא ְדִאְתֲחִריב ְירוׁשָ ׁשַ ּּבְ ָרֵאל , ּ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
ָרַכת א ְלִציֹון, ִאְתּתְ א ַקִדיׁשָ ָּסִליק ַמְלּכָ ְּוַאְנִגיד ֵליה ָלֳקְבֵליה, ּ ָרֵאל , ּ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּבְ

ָרַכת ִא)ה''ויקרא ע(  )ב''ב ע''ויצא קס( )השתא דאתגליא כנסת ישראל סליק ליה לגביה(. ְתּתְ
ָרֵאל ְלַאְתָרה ֶנֶסת ִיׂשְ ְתַהָדר ּכְ ְּוַכד ּתִ א ְלִציֹון ְלַאְתֵריה, ּ א ַקִדיׁשָ ֵדין ֵיתוב ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּּ ,

ַחד ְּלִאְזַדְווָגא ַחד ּבְ ׁשוב ְיָי, ּ ְּוָדא הוא ּבְ ָרֵאל ְלֵמיָמרּוְכֵדין ְזִמ. ִּציֹון' ּ ֶזה ֵאִלי , יִנין ִיׂשְ
יׁשוָעתֹו' ֶזה ְיָי, ּוְכִתיב. ְּוַאְנִוהו ְמָחה ּבִ ִּקִוינו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ יׁשוָעתֹו ַוַדאי, ּ ּּבִ  )שמות טו(. ּ

מֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי' ְיָי א ָפַתח . ׁשְ י ַאּבָ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹו)במדבר כא(ִּרּבִ ן ֵיָאַמר ּבְ ת  ַעל ּכֵ
ָחִלים ַאְרנֹון' ְיָי סוָפה ְוֶאת ַהּנְ ֵמי אֹוַרְייָתא. ֶּאת ָוֵהב ּבְ ִפְתּגָ ָלא ּבְ ּכְ ָמה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ , ּכַ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ָכל ִמָלָהא ָמה ִאית ָלן ְלַעְייָנא ּבְ ּּכַ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ְּדָלא ִאְתְרִמיָזא , ּ
א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּּבִ אֹוַרְייָתאְוֵלית ָל, ּ ּך ִמָלה ּבְ ה ָרִזין, ְ ּמָ ה ּכַ ְּדֵלית ּבָ ה ַטֲעִמין, ּ ּמָ , ּכַ

ין ָרׁשִ ה ׁשָ ּמָ ה ֲעָנִפין, ּכַ ּמָ ָלא) א''ו ע''דף נ(. ּכַ ּכְ ֵסֶפר , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ן ֵיָאַמר ּבְ ַעל ּכֵ
ָּערו ַחְבַרָייאֶּאָלא ָהִכי ִאּתְ. ָּאן הוא', ְוִכי ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ְיָי', ִמְלֲחמֹות ְיָי ל ַמאן , ּ ּכָ

אֹוַרְייָתא ח ְקָרָבא ּבְ סֹוף ִמלֹוי, ְּדַאּגָ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ל ְקָרִבין ְדָעְלָמא. ָּזֵכי ְלַאְסּגָ , ּּכָ
ָנא ָלָמא וְרִחימוָתא, ְּוָכל ְקָרִבין ְדאֹוַרְייָתא. ְקָטָטה ְוֻחְרּבָ ּׁשְ ן , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל ּכֵ

ֵסֶפ סוָפה' ר ִמְלֲחמֹות ְיָיֵיָאַמר ּבְ לֹוַמר, ֶּאת ָוֵהב ּבְ סוָפה, ּכְ ְְדֵלית ָלך ַאֲהָבה . ַּאֲהָבה ּבְ ּ
ר ֵמַהאי ָלָמא ּבַ   .ּוׁשְ

ַאְתֵריה ָיא ּבְ ּּתו ַקׁשְ ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ְיָי. ּ ן ֵיָאַמר ּבְ תֹוַרת ִמְלֲחמֹות ְיָי', ַעל ּכֵ ֵעי ' ּבְ ִמּבָ
ֵסֶפר, ֵּליה ּא ִעָלָאה הואֶּאָלא ָרָז. ַמאי ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֲּאָתר ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)א ומספר''נ(ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר  ּ ִדְרׁשו ֵמַעל ֵסֶפר ְיָי)ישעיה לה(,  ּכְ ּוְקָראו' ּ ּ .
ִריך הוא א ּבְ ְּדָכל ֵחיִלין וְגבוָרן ְדָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְלָיין, ְּ ַההוא ֵסֶפר ּתַ א ומתמן נפקין ''נ(, ּּבְ

, וכל אינון גבוראן דעביד קודשא בריך הוא, אלא כל אינון חילין, מאן והב. את והב בסופה
ִריך הוא ְקָרבֹוי.)בההוא ספר תליין א ּבְ ח קוְדׁשָ ּ ְוַכד ַאּגָ סֹוָפא , ְּ ַחד ֲאָתר ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ

ין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְוִאְקֵרי ָוֵהב, ְּדַדְרּגִ נֹות ַהב ַהב ַל)משלי ל(ּכְ י ּבָ ּתֵ סוָפה. ֲּעלוָקה ׁשְ : ּּבְ
ַכח ּתְ ין ִאׁשְ סֹוף ַדְרּגִ סוָפה. ּּבְ ין, ָים סֹוף ִאְתְקֵרי: ּּבְ ָּים ְדִאיהו סֹוף ְלָכל ַדְרּגִ ּ ּ.  

ְכחו ְוַאְתֶנִגידו ּתָ ָחִלים ַאְרנֹון ְוִעם ַנְחַלָייא ְדִאׁשְ ְּוֶאת ַהּנְ ּ יה. ּ ֵּמַההוא ֲאָתר , ְלַגּבֵ
ִּזווָגא ִעָלָאה ַדֲחִביבוָתא, ַמאי ַאְרנֹון. ְּדִאְקֵרי ַאְרנֹון, הִּעָלָא ּ ּ  )ב''ע' נ(ְּדָלא , ּּ

אן ְלָעְלִמין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמְתָפְרׁשָ ן , ּוְבָדא.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(ּּכְ ְרׁשָ ּתָ ִמׁשְ
ָרׁשֹוי ָכל ֲאָתרְלאֹוָשָטא ְקָרבֹוי , ְּוִאְתְרִביאו ֲעָנָפיו, ׁשָ ְּלאֹוָשָטא ֵחיִלין וְגבוָראן, ּבְ ּ ,

יָרא ְדֹכָלא א ְוַיּקִ ּוְלִאְתֲחָזָאה ׁשוְלָטָנא ַרּבָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ בוָראן וְקָרִבין ְדקוְדׁשָ ד ִמְתָעִרין ּגְ ּּכַ ּ ּ ּ ְרִדיֵני ְטִהיִרין, ְּ ה ּגַ ּמָ , ּּכַ

ָנן, ִמְתָעִרין ְלָכל ִעיָבר ּנְ ֵדין ׁשַ בוָראן, ְוַסְייִפין, ּ רוְמִחיןּכְ ּוִמְתָעִרין ּגְ ת , ּ א ִאְתְרִגיׁשַ ְוַיּמָ
ין לֹוי ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ְּוַגְלּגַ א, ּ ַיּמָ אָטן ּבְ ְלִקין, ְּוַאְרִבין ְדַאְזִלין ְוׁשָ ָנא . ְּלָכל ִעיָבר ִמְסּתַ ּנָ ׁשִ

ִלְסְטָראֹות)א חרבא''נ(ְקָרָבא  ַאְבִני ּבַ ֵדין , ְמִחין ְוַסְייִפיןָּמאֵרי ְדרֹו, ּ ּבְ  )תהלים מה(ּכְ
נוִנים  יך ׁשְ ִּחּצֶ א מתערין לאושטא קרבין בכל אתר ולאושטא חילין וגבוראן לכל עיבר כדין ''נ(ָ

כדין מתערין . ימא אתרגישת וגלגלוי סלקין וארבין דאזלין ושאטין נחתין וסלקין וזעפא אשתכח
 )יפין גירין וקשתין כמה דאת אמר חציך שנוניםמגיחי קרבא באבני בלסטראין מארי דרומחין וסי

ֵחילֹוי ִקיף ּבְ ִריך הוא ִאְתּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א . ּוְלִאְתֲעָרא ְקָרָבא, ְּ א ַקִדיׁשָ ַּווי ְלִאינון ְדַמְלּכָ ּ ּ
ִתיב. ִּיְתָער ָעַלְייהו ְקָרָבא ֵדין ּכְ   .ִאיׁש ִמְלָחָמה' ְיָי, ּכְ

ּוֵמִאיּנון ַאְתָוון, ּוֵמָהָכא ָּנְפִקין טוֵרי ְקָרָבא ְלִאינון ַחָייַבָיא, ּוֵמַהאי ְקָרא, ּ ּ ּ ְּלִאיֵלין , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּמאֵרי ְדָבבו ְדָחבו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְלָיין ְלִאינון ָמאֵרי ְקׁשֹוט. ְּ ְּוַאְתָוון ִאְתּגַ ְוָהא , ּ



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

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

ַמר ן ִמִלין ְוָהא ִאּתְ ִּאְתָפְרׁשָ מֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי' ְיָי. ּ יב ְיָי. ׁשְ יָון ִדְכּתִ , ִאיׁש ִמְלָחָמה' ּּכֵ
מֹו' ָּלא ְיַדְעָנא ַדְיָי יב, ֶּאָלא. ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל '  ַוְיָי)בראשית יט(, ּּכְ

ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיָי ָמִים' ֲעמֹוָרה ּגָ ְלָיין. ִמן ַהּשָׁ ַהאי ֵסֶפר ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ְּוֹכָלא ּבְ ר ּכְ
ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ( ּ ְיַגלו ׁשָ   )ועל דא(. ּ

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַער ְקָרָבא ּבְ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵאי , ְּ ִּעָלֵאי ְוַתּתָ
רו ֵמַאְתַרְייהו ִּאְתַעּקְ בֹות , ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְרּכְ ּּכְ ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ּ

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ַּבָים יָפא , ּ ָחא ְקָרָבא ִעָלָאה ְוַתּקִ ִריך הוא ְלַאּגָ א ּבְ ַּזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲעַמְמָיא ֵמיה, ּבַ ִגין ְלאֹוְקָרא ׁשְ ּגֹוִים '  ְוָיָצא ְיָי)זכריה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ ְוִנְלַחם ּבַ
יֹום ִהָלֲח ָּהֵהם ּכַ יֹום ְקָרב וְכִתיב ּ י ְוגֹו)יחזקאל לח(ּמֹו ּבְ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ ּ' .

כד אתער קודשא בריך הוא קרבא כדין אתערו דרגין עלאין . מרכבות פרעה וחילו ירה בים(
  )ודרגין תתאין דלתתא וכדין מרכבות פרעה וחילו ירה בים

ְּיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר' ר ִים ָיִחילו ְוגֹו)תהלים עז(, ּ ִים ֱאֹלִהים ָראוך ּמַ ּ ָראוך ּמַ ּ ָּ ָ ,'
א ָרֵאל ַית ַיּמָ ֲעָתא ְדָעְברו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִריך הוא ְלַמְלָאָכא ִדי ְמָמָנא ַעל , ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ

א ְָפִליג ֵמיָמך, ַיּמָ ה. ּ ִגין ְדָבַני ַיַעְברו. ֲּאַמר ֵליה ָלּמָ ֲּאַמר ֵליה ּבְ ּ ַגָווךּ ְן ּבְ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ּפוְרָקָנא ְדִקיְטָנא ְקׁשֹוט ּ ָנא ִאֵלין ֵמִאֵלין. ּ ַּמאי ׁשְ ּ.  

ַנאי ָדא ֲּאַמר ֵליה ַעל ּתְ ָראִתי ָעְלָמא, ּ ד ּבָ א ּכַ א . ֲעָבִדית ְלַיּמָ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ א ִדיֵליה, ְ בוְרּתָ ַער ּגְ ִּאּתְ ּ ְּוִאְתְקָמטו ַמָיא, ּ ִים . ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ָראוך ּמַ ּ ּ

ִים ָיִחילו ֱּאלִהים ָראוך ּמַ ִריך הוא. ָּ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין, ְּ , ְּקטֹול ּכָ
א ָעַלְייהו. ְלָבַתר ַאְרִמי לֹון ְלַבר בֹות ַפְרֹעה , ְּלָבַתר ָחֵפי ַיּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְרּכְ ּ

  .ַּבָיםְוֵחילֹו ָיָרה 

  ב''ו ע''דף נ
י ֶאְלָעָזר ִריך הוא ְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ה ְרִתיִכין ָעֵבד קוְדׁשָ ּמָ ּפוק ָחֵמי ּכַ ּ ּ ְּ ה , ּ ּמָ ּכַ

ה ַחָייִלין, ֹאְכלֹוִסין ּמָ ְּוֻכְלהו , ּּכַ ִאֵלין) ב''ו ע''דף נ(ּ יִרין ִאֵלין ּבְ ְּקׁשִ ְלהו )והא אוליפנא(. ּ ּ ּכֻ ּ
ין, ְּלִאֵליןְּרִתיִכין ִאֵלין  ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ָמאָלא ִמְתָעִרין ְרִתיִכין , ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ א ''נ(ּ

ִליִטין)דלא ין ׁשַ ּ ַקִדיׁשִ ין ְיִדיָען ְלֵעיָלא. ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּּ ּ.  
ְבכֹור ַפְרֹעה ַעְרָנא ּבִ א ַחד, ְּוָהא ִאּתְ ְּדהוא ַדְרּגָ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ְּדָקַטל קוְדׁשָ ּ דרגא (א ְּ

יָפא)א חיליה''דיליה נ ּקִ ֵליה ּתַ ּ ְוָתַבר ֵליה ְמׁשוְלׁשֶ ּ חֹות ׁשוְלָטֵניה)ודרגא דיליה(, ּ ּ ּתְ ה , ּ ּמָ ּכַ
ָמאָלא ָטר ׂשְ ה ַחָייִלין ְדקוְזִמיִטין ִמּסְ ְּרִתיִכין ְוַכּמָ ּ ֲאָתר ִעָלָאה , ּ הֹון ֲאִחיָדן ּבַ ִּמּנְ

ְּדׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּ ּ ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלאּוִמְנהֹון, ּ ּ ֲאִחיָדן ּבְ ּ ע . ּ ַתר ַאְרּבַ הֹון ֲאִחיָדן ּבָ ִמּנְ
ְרֶסָוון  ַמר)א רחיין''נ(, )א חיון''ס(ּכָ ָמה ְדִאּתְ   .ּ ּכְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

יֵדיה ְּוֻכְלהו ִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּ ִדיָנא ְדַמְלכוָתא, ּ ּּבְ א, ּ א ַרּבָ ְלַתְבָרא לֹון , ְּדִאְקֵרי ַיּמָ
יהֹון רו ְלֵעיָלאְוַכד ִא, ִּמַדְרּגֵ ּבָ ּיּנון ִאּתְ ּ רו, ּ ּבָ א ִאּתְ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ א , ּ ַיּמָ ְּוִאְתֲאִבידו ּבְ

ָאה ּתָ בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּתַ ַּמְרּכְ   .ַּבָים ְסָתם. ּ
עו ְבַים סוף יו ֻטּבְ ִליׁשָ ּוִמְבַחר ׁשָ ּ יו. ּ ִליׁשָ ַמרָהא ִא, ּוִמְבַחר ׁשָ לֹו, ּתְ ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ , ְּוׁשָ

ֵרין ְוָחד ין ּתְ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין. ּ ַגְווָנא ִעָלָאה ָהִכי ִאְתָעִבידו. ּ ּּכְ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
יָדָהא וְלָטִניהֹון, ִּאְתְמָסרו ּבִ ָרא ִמּשׁ ּבְ ִּאֵלין ְוִאֵלין, ְּלִאּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ַמר ְדֻכְלהו, ּתָ ָּהא ִאּתְ ִמְצַרִיםּּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָמָחאן ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ֶעׂשֶ ּ ּּכָֹלא , ְּ
יִמיָנא, ֲהָוה ְיָדא ֲחָדא ָמאָלא ַאְכִליל ּבִ ָדא. ִּדׂשְ ִליָלן ָדא ּבְ ָען ּכְ ר ֶאְצּבְ ְּדֶעׂשֶ ָלֳקֵבל , ּ

ר ֲאִמיָרן הו ְלָבַתר, ֶעׂשֶ ִריך הוא ִאְתְקֵרי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ אָּלֳקְבֵליה. ְּ ּ ְדֹכָלא ַהאי ְדַיּמָ ּּ ,
ִליָטא יף ְוַרב ְוׁשַ ּקִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּתַ יד)ישעיה ח(, ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב .  ְוָהַאֲחרֹון ִהְכּבִ

בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָים ְוגֹו ַּמְרּכְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ּ ִריך הוא ְלַקְטָלא , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְּ

ּין ְוקוְזתוְרָנִטין ְוקֹוְנְטיִריִסין ְוָקַלְטירֹוְלִסין ֶדֱאדֹום ֲהָדא הוא ִדְכִתיבֹאְכלֹוִס ּ ּ ישעיה (, ּ

ְצָרה)סג ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ בֹות ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה )שמות טו(. ּ ִמי ֶזה ּבָ ּ ַמְרּכְ
י ִיְצָחק ָפַתח. ַּבָים ּתֹו ֲה)ירמיה י(, ִּרּבִ ֵצה  ְלקֹול ּתִ יִאים ִמּקְ ַמִים ַוַיֲעֶלה ְנׂשִ ּשָׁ מֹון ַמִים ּבַ

ה ַויֹוֵצא רוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ ָּהָאֶרץ ּבְ ִניָנן. ּ ְבָעה ְרִקיִעין ָעֵבד , ָהא ּתָ ׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּכָֹכִבין ְקִביִעין, ְּ ָכל ְרִק, ּ יָעא ְוַרֲהִטין ּבְ

ְלהו ֲעָרבֹות, ּוְרִקיָעא ּוְלֵעיָלא ִמּכֻ ּּ ּ.  
ִנין ִהלוכֹו ָמאַתן ׁשְ ְּוָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּבְ ִנין, ּּ ְּורוֵמיה ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּוֵבין ְרִקיָעא . ּ

ִנין, ּוְרִקיָעא אֹוְרֵכיה. ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוַהאי ֲעָרבֹות ִהלוכֹו ּבְ ּ ִנ, ּ . יןֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ
ּופוְתֵיה ּ ִנין, ּ ּוִמִזיָוא ִדיֵליה, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ּ ל ִאיּנון ְרִקיִעין, ּּ   .ָּנֲהִרין ּכָ

ֵניָנן ָּרִקיַע ְדַחיֹות, ְּלֵעיָלא ֵמֲעָרבֹות, ְוָהא ּתָ ין ְורוְמהֹון. ּ ַּפְרסֹות ְדַחיֹות ַקִדיׁשִ ּ ּּ ּ ,
ֻכְלהו ּּכְ הֹון ַקְרסוַלִין . ּ ְּלֵעיָלא ִמּנְ ֻכְלהוּ ְּדַחיֹות ּכְ ּּ ֻכְלהו, ּׁשֹוֵקי ַהַחיֹות. ּ ּּכְ ַּאְרּכוִבין . ּ
ְּדַחיֹות ֻכְלהו, ּ ּּכְ ַּיְרִכין ְדַחיֹות. ּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ַּעְגֵבי ְדַחיֹות. ּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ֻכְלהו. ּ ְּוגוָפא ְדַחיֹות ּכְ ּ ּּ ּ .

ְדַפְייהו ּּגַ ֻכְלהו, ּ ּּכְ ְּוַצָואַרְיהו. ּ ֻכְלהו, ּ ּּכְ י ַהַחיֹותָרא. ּ ֻכְלהו, ּׁשֵ ּּכְ ֻכְלהו. ּ ַּמאי ּכְ ֳקְבֵלי . ּ ּכָ
ְלהו ּּכֻ ּ.  

ְייָפא ִדְבַחיֹות ְייָפא ְוׁשַ ְּוַכל ׁשַ הֹוִמין, ּ ְבָעה ּתְ ְבָעה ֵהיָכִלין , ָלֳקֵבל ׁשִ ְוָלֳקֵבל ׁשִ
יעוָרא ְדֻכְלה, ְוָלֳקֵבל ֵמְרִקיָעא ִלְרִקיָעא. ְוָלֳקֵבל ֵמַאְרָעא ִלְרִקיָעא ְּוׁשִ ּ ּו ְורוְמהֹון ּ ּ

ה ַאְלִפין חוָלִקין ִרין ַוֲחִמּשָׁ ִריך הוא, ֶּעׂשְ א ּבְ יעוָרא ְדקוְדׁשָ ִּמּשִׁ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ   .ּּכְ
יב, ִּמן ַקְרֵני ַהַחיֹות, ְּועֹוד ְרִקיָעא ַחד ְלֵעיָלא י )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ

ה ְר. ַּהַחָיה ָרִקיַע ּמָ ָמאָלא, ִתיִכיןִּמְלַרע ּכַ יִמיָנא וׂשְ   .ּּבִ



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

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

א ְלהו נוֵני ַיּמָ ָראן ּכֻ א ׁשָ חֹות ַיּמָ ִּמּתְ ּ ָטאן, ּ ע, ְוׁשָ ָזִויהֹון ַאְרּבַ ָנפו ּבְ ין , ִּאְתּכְ ַנְחּתִ
ְייהו ַדְרּגַ ָמָהן, ּּבְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ִאְקרון ּבִ ּ חֹות ִאֵלין. ּ אִטין ִאיּנון , ִּמּתְ ַּאְזִלין ְוׁשָ

ין, יןְזִעיִר ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ יב, ּ ם ֶרֶמׂש )תהלים קד(, ִּדְכּתִ דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּ
דֹולֹות ְּוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ

  א''ז ע''דף נ
ָאה ּתָ ָמאָלא ּתַ ָטר ׂשְ ָּדן ֵמִאיּנון ִדְלֵעיָלאּקוְזִמיָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוֲאִחי, ִמּסְ ּ ְּוַנְחּתו , ּ

א יָפא ַקִדיׁשָ ּקִ ָרא ֵמֵחיָלא ּתַ ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְּלִאּתָ ֹבת ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְוגֹו, ּּכְ שמות (. 'ַּמְרּכְ

ּכַֹח' ָ ְיִמיְנך ְיָי)ו''ט ְמעֹון. ֶּנְאָדִרי ּבַ י ׁשִ ֲעָתא ְדַצְפָרא ָנִהיר, ָאַמר ַרּבִ ׁשַ א ְּוַאַי, ּּבְ ְלּתָ
ִקיוָמה ַּקְייָמא ּבְ ּ ּ ִסְטָרָהא, ּ ַרת ּבְ א, ִאְתַעּבְ ָמאָתן ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ר ָנׁש . ְּוָעאַלת ּבְ ּבַ

ַדל  ּתַ ְּדִאׁשְ אֹוַרְייָתא) א''ז ע''דף נ(ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ּבְ ַער רוָחא ְדָצפֹון, ּּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ָעְלָמא ְוַכִאיַבת )א ותיאובתא דאילתא''ס( ָעָרא ּבְ א ְלִאּתְ ה ְלַקְייָמא ֹקֶדם , ַּאַיָלּתָ ָּאֵתי ִעּמָ ּ

א ֲעָתא ְדָנִהיר ַצְפָרא , ַמְלּכָ ׁשַ א וההוא בר נש צלי צלותיה וליחד שמיה קדישא כדקא ''ס(ּּבְ

ִכין ָעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶסד)יאות ּ ַמׁשְ ּ   )ב''ל ע''ק(. ּ
ְרִקיָעא ל ּבִ ּכֵ ְרָיא ָעֵלי, ִמְסּתַ אׁשַ א ַקִדיׁשָ ּה ְנִהירו ְדָסְכְלָתנו ְדַדְעּתָ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ּוִמְתַעֵטר ּבֵ ּ ּ

ר ָנׁש יה ּכָֹלא, ּבַ ְּוָדֲחִלין ִמּנֵ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ִאְקֵרי ּבְ ֵדין ַהאי ּבַ ּּכְ ר , ְּ ּבַ
א ְרעֹוי. ֵּהיָכָלא ְדַמְלּכָ ָכל ּתַ יֵדיה, ָעאל ּבְ ֵּלית ְדִיְמֵחי ּבִ ּ.  

אּבְ ֲעָתא ְדָקֵרי ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּׁשַ ִתיב, ּ ְלָכל קֹוְרָאיו '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ָּעֵליה ּכְ
ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת ְּלֹכל ֲאׁשֶ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ַמאי ֶבֱאֶמת. ּ ן ֱאֶמת )מיכה ז(, ּּכְ ּתֵ  ּתִ

ְצלֹוֵתיה, ְלַיֲעֹקב א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ְדָקא ֵיאֹות)א בעלמא''נ( ּ ְוָדא .  ּכְ
א  ּפוְלָחָנא ְדַמְלּכָ ּ א)א דשמא''נ(ּ   .ּ ַקִדיׁשָ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ָעְלָמא, ּ , ּאֹוִקים אוָמא ְיִחיָדא ּבְ
יב ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ך ִיׂשְ ָ וִמי ְכַעּמְ ל ּכֵֹהן , ַּעל ָדא אֹוִקיְמָנאְו. ּ ּכָ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָלא ָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ָּלאו פוְלָחִניה פוְלָחָנא, ּ ּ ּּ יה . ּ ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ּּ
ְלָיא ּפוְלָחָנא ִעָלָאה, ּתַ ּ ָאה, ּ ּתָ ּופוְלָחָנא ּתַ א וְרעוָתא. ּ ּוָבֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ֵאיְּדִיְת ְרכון ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבָ ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

 ] בשנה95יום [סדר הלימוד ליום ו טבת 
ִתיב  י ָתֹבאו ֵלָראֹות ָפָני)ישעיה א(ּכְ ּ ּכִ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְדָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ ל ּבַ ּּכָ ּ ,

א וְרעוָתא וְדִחילו ִלּבָ יה ּבְ ָוון ּבֵ ְּוָלא ִאְתּכַ ּ ּ ּ ְרכון , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ֵאיּ יה ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבֵ ָרָמאן , ּ
ֵּליה ְצלֹוֵתיה ְלַבר ְּוֹכָלא ַמְכִריֵזי ָעֵליה ְלִביׁש, ּ י . ּ ִריך הוא ָקֵרי ָעֵליה ּכִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָּתֹבאו ֵלָראֹות ָפָני ּ.  
ֵעי ֵליה י ָתבֹואו ִלְראֹות ִמּבָ ּּכִ ל ִאיּנון ַאְנִפי. ַּמאי ֵלָראֹות ָפָני, ּ ֶּאָלא ּכָ ּ אּ , ּן ְדַמְלּכָ

ִעְמָקא  ּ ְוָכל ִאיּנון )'א ישת חשך סתרו וכל וכו''ס( ְלָבַתר ֲחׁשֹוָכא )א באתר''נ(ְטִמיִרין ּבְ
ל ִאיּנון ּכֹוָתֵלי ֲחׁשֹוָכא ְדָקא ֵיאֹות ִמְתַבְקִעין ּכָ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדַיְדִעין ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ,

א ִאְתַחְזָיין ְּוַאְנִפין ְדַמְלּכָ ְרִכין ּכָֹלא , ְּוַכד ִאיּנון ִאְתַחְזָיין ְוָנֲהִרין. ֲּהִרין ְלֹכָלאְוָנ, ּ ִּמְתּבָ
ִאין ֻכְלהו ָעְלִמין. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ָכחו ּבְ ּתְ אן ִאׁשְ ְרּכָ ֵדין ּבִ ּּכְ ִתיב ֵלָראֹות ָפָני, ּּ ּוְכֵדין ּכְ ּ.  

ׁש ֹזאת ִמֶיְדֶכם ֶּאָלא ַמאן ְדָא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ִּמי ִבּקֵ א ּ ָמא ַקִדיׁשָ ֵּתי ְלַיֲחָדא ׁשְ
ְטָרא ְדֹזאת, ִּעָלָאה ֵעי ְלַיֲחָדא ִמּסִ יב. ּּבָ ָמה ִדְכּתִ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל )ויקרא טז(, ּּכְ  ּבְ
ֲחָדא. ַהּקֶֹדׁש ִגין ְדִיְזַדְווֻגן ּכַ ּּבְ ּ ֵרין, ּ ִזווָגא ֲחָדא, ַּצִדיק ְוֶצֶדק: ִּאיּנון ּתְ ּּבְ ִגין . ּ ּבְ
ְר ְייהו ְוִאֵלין ִאְקרון ֲחֵצֶרךְּדִיְתּבָ ָכון ּכָֹלא ִמּנַ ּ ּ ּּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְבַחר )תהלים סה(, ּּכְ ֵרי ּתִ  ֲאׁשְ

ּכֹן ֲחֵצֶרך ָוְתָקֵרב ִיׁשְ ּ.  
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאי ִאיהו ָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ּבִ ָוון ּבֵ ְּוָלא ִיְתּכַ ּ ּ ְדִחילו , ּ ּּבִ

ּוְרִחימו ִריך הוא ָאַמרּקו. ּ א ּבְ ְּדׁשָ ׁש ֹזאת ִמֶיְדֶכם ְרמֹוס ֲחֵצָרי, ְ , ֹּזאת ַוַדאי. ִּמי ִבּקֵ
אן ְרּכָ הו ּבִ ַכח ּבְ ּתְ ְּדָהא לא ִאׁשְ אן. ּ ְרּכָ הו ּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ַדי ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ְרָיא , ּ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ

ֹכָלא ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ הו ִדיָנא ְוִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ְּיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ל ְנִהירו, ְּ יה ִמְתָעִרין ּכָ ִּמּנֵ אן, ּ ְרּכָ ל ּבִ ְוָכל , ּכָ

ָמאָלא. ִּחדו ַבר ָנׁש ְיִמיָנא וׂשְ ָמה ְדִאית ּבְ ָמאָלא ּכְ ִליל ׂשְ יה ּכָ ּּבֵ ּ ִליל , ּ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוׂשְ
יִמיָנא ִליל ּכָֹלא, ּבִ ִּויִמיָנא הוא ּכָ יהְוַכד ִאּתְ. ּ ַער ִעּמֵ ָמאָלא ִאּתְ ְּדָהא , ַּער ְיִמיָנא ׂשְ

ִליל יה ָאִחיד ְוִאְתּכְ   .ּּבֵ
א ֲחֵזי ְצלֹוָתא, ְוּתָ ר ָנׁש ְיֵדיה ּבִ ֲעָתא ְדָאִרים ּבַ ׁשַ ּּבְ ָען ִדיֵליה ְלֵעיָלא, ּ ֶאְצּבְ ְּמַכְוון ּבְ ּ ּ ּ .

יב ָמה ִדְכּתִ ה ָידֹו)שמות יז(, ּּכְ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָהָיה ּכַ  )א''ז ע''פ(ְּדָהא .  ְוָגַבר ִיׂשְ
ְלָיא ּכָֹלא יִמיָנא ּתַ א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו)ויקרא ט(ּוְכִתיב . ּּבִ ּוְכֵדין . ּוְכִתיב ָחֵסר,  ַוִיּשָׂ

ַוון ְלָבְרָכה ְלֵעיָלא   .ִּאְתּכְ
ִריך הוא ָלאו ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ֲעָתא ְדָאִרים ְיִמיָנא ְלֵעיָלא, ְּ ׁשַ ּּבְ ֵאי, ּ , ַּווי ְלהו ְלַתּתָ

ְייהו ִליקו ִמּנַ אן ִאְסּתָ ְרּכָ א ְוָכל ּבִ ל ִסַייְעּתָ ְּדָהא ּכָ ּ ְבָלֵעמֹו . ְמָנָלן. ּּ יב ָנִטיָת ְיִמיְנך ּתִ ִָדְכּתִ ּ
ַתְרּגומֹו. ַָמאי ָנִטיָת ְיִמיְנך. ָאֶרץ ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ. ֲָאִריַמת ְיִמיְנך, ּּכְ ְוַכד ְיִמיָנא . ִּמָיד ּתִ



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

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

ַכחִאׁשְ יה, ּתְ ַכח ִעּמֵ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ָעְלָמא, ּׂשְ ְלִטין ִדיִנין ּבְ ּוְכֵדין ָלא ׁשַ , ַמאי ַטְעָמא, ּ
יה ַכח ִעּמֵ ּתְ ִגין ִדיִמיָנא ִאׁשְ ּּבְ ָלַקת. ּ ַנת, ְּוִאי ְיִמיָנא ִאְסּתַ ָמאָלא ִאְזַדּמְ ֵדין , ָּהא ׂשְ ּכְ

ָעְלָמא ְרָיא, ִּדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ֹכָלאְוִדיָנא ׁשַ   .ּ ּבְ
ד ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ֵכי, ַרּבִ יב, ֲהָוה ּבָ יב ָאחֹור )איכה ב(, ִּדְכּתִ  ֵהׁשִ

יב ָאחֹור ְיִמינֹו. ְיִמינֹו ר ְדֵהׁשִ א . ְּוִכי ֶאְפׁשָ ָמאָלא ְלַנְחּתָ ִגין ְדַאְקִדים ׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ֲאָתר, ּבְ ֲאַרת ּבַ ּתַ   . ַאֲחָראִויִמיָנא ִאׁשְ

  ב''ז ע''דף נ
ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ִדיק ָאָבד)ישעיה נז(ּכְ ִדיק , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ ַהּצַ ַּהּצַ

ִתיב) ב''ז ע''דף נ(ֶנֱאַבד ָלא  ִדיק ָאָבד, ּכְ ֶּאָלא ַהּצַ א. ּ ל ִאיּנון ַאְנֵפי ַמְלּכָ ִּמּכָ ָלא , ּ
ַכח ְדָאַבד ּתְ ֶּאָלא ַצִדי, ִּאׁשְ ְתֵרי ִסְטֵרי. קּ אן, ַחד: ָאַבד ּבִ ְרּכָ יה ּבִ ָראן ּבֵ ְּדָלא ׁשָ ד , ּ ּכַ

ַקְדִמיָתא ָרֵאל, ְוַחד. ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת זוֵגיה ְדִהיא ּכְ יה ּבַ ְּדִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ּ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ ְּדַצִדיק , ִאׁשְ ּ
יר ִמּכָֹלא ִתיב. ָּאַבד ַיּתִ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ יִל)זכריה ט(, ּ ת  ּגִ ת ִציֹון ָהִריִעי ּבַ ּי ְמֹאד ּבַ

ע הוא ך ָיֹבא ָלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ה ַמְלּכֵ ַל ם ִהּנֵ ְּירוׁשָ ּ ְּ ִתיב. ְ יַע ָלא ּכְ ַּצִדיק ומֹוׁשִ ֶּאָלא , ּ
ע הוא ַּצִדיק ְונֹוׁשָ ע ַוַדאי. ּ ּהוא נֹוׁשָ ַמר. ּ ּכַֹח' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו(. ְוָהא ִאּתְ . ְּנְאָדִרי ּבַ

ֵעי ֵליה, ְּאָדִריַמאי ֶנ ֶּנְאָדר ִמּבָ יִמיָנא, ֶּאָלא. ּ ָמאָלא ַאְתָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ֲעָתא ִדׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ִתיב ֶנְאָדִרי  ֵדין ּכְ ְרַעץ)'ולעולם וכו, תרי, א בכח''ס(ּּכְ ִגין ,  ּתִ ּוְלעֹוָלם ָהִכי הוא ּבְ ּ

יִמיָנא ַכח ּבִ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ י, ִּדׂשְ ִליל ּבֵ   .ּהְוִאְתּכְ
ְמעֹון י ׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ַכח ְדִאְתְפַלג, ּ ּתְ ְּדַבר ָנׁש ִאׁשְ ּ ַמאי . ּ

ת זוֵגיה. ַטְעָמא יה ּבַ ָלא ִעּמֵ ִגין ְלַקּבְ ּּבְ ּ ׁש, ּ ְּדִיְתֲעִבידו ַחד ּגוָפא ַמּמָ ּ ד ְיִמיְנך. ּ , ָּכַ
ַכח ְדִאְתְפַלג ּתְ ִּאׁשְ ִג. ַמאי ַטְעָמא. ּ ָמאָלאּבְ יה ׂשְ ָלא ִעּמֵ ְּוָהִכי הוא ּכָֹלא. ּין ְלַקּבְ ַחד , ּ

ַחד י, ְּוַעל ָדא. ּבְ ַחד ָמֵחי וַמּסֵ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִמיְנך ְיָי, ּּבְ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ   .ּתִ
א ֲחֵזי ַמר, ּתָ יָרָתא ָדא ִאּתְ יֹוֵמי ְדִיּתְ, ְּוַעל ִזְמָנא ְדָאֵתי, ַּעל ַההוא ִזְמָנא, ּׁשִ ַער ּּבְ

יָחא א ְמׁשִ יב, ַמְלּכָ ְרַעץ אֹוֵיב' ְָיִמיְנך ְיָי, ִּדְכּתִ ִתיב, ּתִ ְרַעץ, ָרַעְצּתְ ָלא ּכְ ַמה . ֶּאָלא ּתִ
ַקְדִמיָתא ִתיב ּבְ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה א(, ּכְ ַההוא ִזְמָנא, ּ ֵהׁשִ ְרַעץ , ּּבְ ִהיא ּתִ

ֲהרֹוס ָקֶמיך, ִּכי הואְּוֹכָלא ָה. ּאֹוֵיב ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ִתיב, ָּתַ ֲהרֹוס, ָהַרְסּתָ ָלא ּכְ . ֶּאָלא ּתַ
ׁש ּקַ ַלח ֲחרֹוְנך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ׁשַ ָּתְ ּּכָֹלא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ּכַֹח' ְָיִמיְנך ְיָי. ּ ִזְמָנא , ֶּנְאָדִרי ּבַ ּבְ

ָעְלָמא ֵדין, ָּדא ְרַעץ אֹוֵיב' ְָיִמיְנך ְיָי. ּּבְ ִזְמָנא, ּתִ יָחאּבְ א ְמׁשִ אֹוְנך . ּ ְדַמְלּכָ ָוְברֹוב ּגְ ּ
ֲהרֹוס ָקֶמיך ׁש. ְּלִביַאת ּגֹוג וָמגֹוג, ָּתַ ּקַ ַלח ֲחרֹוְנך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ׁשַ ָּתְ ִתים, ּ . ִּלְתִחַיית ַהּמֵ

יב יֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲח)דניאל יב(, ִּדְכּתִ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּּ ָרפֹות ּ
  .ּוְלִדְראֹון עֹוָלם



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ַההוא ִזְמָנא ְמעֹון, ּּבְ י ׁשִ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ֲארון ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִיׁשְ ַּזּכָ ּ ּוַמאן ִאיּנון, ּ ּ .
א ֲחֵזי ִני ָעְלָמא, ּתָ ַאר ִמּבְ ּתְ ִזיִרין, ָלא ִיׁשְ ר ִאיּנון ּגְ א, ּּבַ ילו ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּדַקּבִ ּ ּּ ,
אְּוָעאלו ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּבְ ֵרין חוָלִקין, ּ ִאיּנון ּתְ ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוהוא ָנִטיר ֵליה . ּּכְ ּ

ְּלַההוא ַקָיים ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְְוָלא ַעְייֵליה ּבְ ּ ֲארון, ּ ּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ְדִיׁשְ ּ ּ ְתבון , ּ ְּוִיּכָ
  .ְּלַחֵיי ָעְלָמא

יב. ְמָנָלן ַל ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו )שעיה די(, ִּדְכּתִ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ
ַל ם ְירוׁשָ תוב ְלַחִיים ּבִ ל ַהּכָ ּּכָ ַל ם. ּּ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַמע ַהּנִ ַּמׁשְ ְּדָכל ַמאן , ּ

ַזר ין ָעאל, ְּדִאְתּגְ ֵרין ַדְרּגִ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ְדָקא ֲחֵזיְוִא. ּ ּי ָנִטיר ְלַההוא ַקָיים ּכַ יה, ּ ְּוִיְזְדַהר ּבֵ ּ ,
ַל ם ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ִתיב ַהּנִ ָּעֵליה ּכְ ַההוא ִזְמָנא. ּּ ֲארון ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִיׁשְ ּ ָּוֹבהו , ּ

א ָעְלָמא ִריך הוא ְלָחְדּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ הו, ְּ ּוְלֵמחֵדי ּבְ ִתיבַעל. ּ תהלים (, ּ ַההוא ִזְמָנא ּכְ

ַמח ְיָי'  ְיִהי ְכבֹוד ְיָי)קד יו' ְלעֹוָלם ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   .ּבְ
י ֶאְלָעָזר' ר י ִרּבִ ֵחיה, ִּחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ּכָ י יֹוֵסי , ַּאׁשְ יה ְדִרּבִ ְּדֲהָוה ָיִתיב ְלַגּבֵ ּ ּ

ן ָלקוְנָייא ָחמוי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּּבְ יהַּעד ְדָז. ּ י ִחָייא, ִּקיף ֵריׁשֵ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ , ָאַמר, ּ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ )ישעיה יט( ָרָכה ּבְ ור ּבְ ָיה ְלִמְצַרִים וְלַאּשׁ ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ִיׂשְ ּ ּבַ ּ ּּ ּ

ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ור ְו' ֲאׁשֶ ה ָיַדי ַאּשׁ י ִמְצַרִים וַמֲעׂשֵ רוך ַעּמִ ְּצָבאֹות ֵלאֹמר ּבָ ּ ָרֵאלְּ , ַנֲחָלִתי ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ור וִמְצַרִים ְקִריִבין ִאיּנון ְלקוְדׁשָ ְּוִכי ַאּשׁ ּ ּ ּ ְּ.  

ַמר, ֶּאָלא ור ִאּתְ ְצַרִים וֵמַאּשׁ לוָתא ְדִיְסקון ִמּמִ ַּעל ּגָ ּ ּ ּ ַמר ַעל ִמְצַרִים ְוַעל , ּ ְוִאי ִאּתְ
ור ַּעל ִאיּנון ֲחִסיִדין ִדְלהֹון, ַּאּשׁ ְּדַאַהְדרו, ּ אּ ִתיוְבּתָ ּ ּבְ ָרֵאל , ּ ֲארון ְלִמְפַלח ְלִיׂשְ ּתַ ְּוִאׁשְ

יָחא א ְמׁשִ יב, ּוְלַמְלּכָ ל ְמָלִכים)תהלים עב(, ִּדְכּתִ ֲחוו לֹו ּכָ ּתַ  )ישעיה מט(, ּוְכִתיב. ּ ְוִיׁשְ
ְְוָהיו ְמָלִכים אֹוְמַנִיך ְוגֹו ּ'.  

יב, ֲּאַמר ֵליה ּ ְדָרֶכיה ַדְרֵכ)משלי ג(, ַּמאי ִדְכּתִ ּ ין כוּ ה ִטְפׁשִ ּמָ ּי ֹנַעם ֲאַמר ֵליה ּכַ ּ '
ֵני ָעְלָמא ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ יִחין ּבְ ּגִ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ְּדָהא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא , ּּ א ''נ(ּּ

ַההוא ֹנַעם ְיָי)כמה רזין עלאין אית בהו י ּבְ ּ ִאיּנון ָאְרָחא ְלִמְזּכֵ יב ְדָרֶכיה ַד' ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ְרֵכי ֹנַעם ּ
לֹום ַּדְרֵכי ֹנַעם ַוַדאי. ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ יב. ַמאי ֹנַעם. ּ ָמה ִדְכּתִ  ַלֲחזֹות )תהלים כז(, ּּכְ

ֹנַעם ְיָי ְּוָהא אוְקמוָה', ּבְ ִגין , ּ , ֵּמַההוא ֹנַעם ַאְתָיין, ְוָאְרחֹוי, ּ ְדאֹוַרְייָתא)א כך''נ(ּבְ
ן ּבֵ ְּוִאיּנון ָאְרִחין ְפִריׁשָ לֹום, ּיהּ ְּוַעל ָדא ְדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ּ ּ.  

  א''ח ע''דף נ
י ִחָייא ִניָנן, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ָיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ,

ִריך, ָּנַפק ְנהֹוָרא ֵמַההוא ֹנַעם א ּבְ יה קוְדׁשָ ְְוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ּ ּוֵמַההוא ֹנַעם ַאְבִהיקו , ּ הואּ ּ ּ
ִּזיָוון ְדֻכְלהו ָעְלִמין  ְּדֻכְלהו ְרִקיִעין) א''ח ע''דף נ(ּּ ְתִרין, ּּ ְּדֻכְלהו ּכִ ֲעָתא . ּּ ַעל ַהִהיא ׁשַ

ִתיב לֹמה ְוגֹו)שיר השירים ג(, ּכְ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ'.  



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

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

ֲעָתא ְדִא אְּוַהִהיא ׁשַ ֵני ַמְקְדׁשָ ַההוא ֲעָטָרה, ְּתּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאְתַעָטר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ֻכְרְסָייא ִדיֵליה ְּוָיִתיב ּבְ ֲעְטרֹוי, ּ א. ְּוִאְתַעָטר ּבַ י ַמְקְדׁשָ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ ָלא , ּ

ֲעְטרֹוי ִריך הוא ּבַ א ּבְ ִּאְתַעָטר קוְדׁשָ ּ ִניזְּוַההוא ֹנַעם ִא, ְּ ר ְוִאְתּגְ   .ְתָטּמַ
י ֶאְלָעָזר גֹו ֲעָנָנא, ָאַמר ִרּבִ ה ּבְ ֲעָתא ְדָעאל ֹמׁשֶ ׁשַ יב, ּּבְ ָמה ִדְכּתִ ּ ַוָיֹבא )שמות כד(, ּּכְ

תֹוך ֶהָעָנן ה ּבְ ֲאָתר ְדרוָחא, ְֹמׁשֶ ַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ּּכְ ּ יה ַחד . ּ ח ''ויקרא ע(ִּאיְעַרע ּבֵ

ֵמיה''ְּקמוֵא, ְוָתאָנא, ָבא ַמְלָאָכא ַרְבְר)ב''ע ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן . ּל ׁשְ ְּוהוא ְמָמָנא ַעל ּתְ
ִליָחן ה. ׁשְ ֹמׁשֶ יה ּבְ ָעא ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּּבָ ּ ה פוֵמיה, ּ ָּפַתח ֹמׁשֶ ּ ּ ְתֵריַסר )א''ז ע''בראשית ט(, ּ  ּבִ

א ְדאֹוִליף ֵליה קוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ִליָפן ִדׁשְ ַּאְתָוון ּגְ ּ ּ ּ ֶנהּ ּסְ ִריך הוא ּבַ ּא ּבְ יה , ְ ְּוִאְתְרַחק ִמּנֵ
ֵריַסר ַאְלִפין ַפְרִסין ֲעָנָנא, ּּתְ ה ּבַ א, ַוֲהָוה ָאַזל ֹמׁשֶ גוְמִרין ְדֶאּשָׁ ְּוֵעינֹוי ְמַלֲהָטן ּכְ ּ.  

יה ַחד ַמְלָאָכא ַּעד ְדִאיֲעַרע ּבֵ יָרא ִמן ַקְדָמָאה, ּ ל ''ְוָתאָנא ֲהַדְרִניֵא, ַרְבְרָבא ְוַיּקִ
ַאר ַמְלָאִכין, ֵּמיהׁשְ ְּוהוא ִעָלָאה ַעל ׁשְ ין ִרּבֹוא ַפְרִסין, ּ ּתִ ְּוָקֵליה ָאִזיל , ֶּאֶלף ְוׁשִ

ָמאָתן ֶאֶלף ְרִקיִעין א ִחיָווָרא, ּבְ ֶאּשָׁ ֲחָראן ּבְ ְּדִמְסּתַ ה. ּ יָון ְדָחָמא ֵליה ֹמׁשֶ ּּכֵ ָלא ָיִכיל , ּ
ְרֵמיה ִמּג. ְּלַמְלָלא ֵדי ּגַ ָעא ְלִמׁשְ ּּבָ   .ֹו ֲעָנָנאּ

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ֶנה, ֹמׁשֶ ּסְ י ּבַ ית ִמִלין ִעּמִ ְּוִכי ַאְנּתְ הוא ְדַאְסּגִ ּ ּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָבִעית ְלִמְנַדע ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ י. ְּוָלא ָדַחְלּתְ, ּ ׁשַ ּמָ א ַאּתְ ָדִחיל ֵמָחד ִמּשַׁ ּתָ . ְּוַהׁשְ

ה ַק ַמע ֹמׁשֶ יָון ִדׁשְ ִריך הואּּכֵ א ּבְ ֵּליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ף, ְּ ּקַ ָּפַתח פוֵמיה. ִאְתּתַ ּ ּ ע, ּ ב ַאְתָוון ''ּבְ
ָמא ִעָלָאה ִּדׁשְ ַמע ֲהַדְרִני, ּ יָון ִדׁשְ א''ּּכֵ ָמא ַקִדיׁשָ ֵּאל ַאְתָוון ִדׁשְ ה, ּ ִּמפוֵמיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ,

יה. ִּאְזַדְעָזע ָאה חוָלָקך ֹמ, ֲּאַמר ֵליה, ָּקִריב ְלַגּבֵ ְַזּכָ הּ ְְדִאְתְגֵלי ָלך, ׁשֶ ַּמה ְדָלא , ּ
ֵלי ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי   .ִּאְתּגְ

יה יָפא, ַּוֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ּקִ א ּתַ ַּעד ְדָמטו ְלֶאּשָׁ ֵמיה ַסְנַדְלפֹון, ּ ְּדָחד ַמְלָאָכא ִדי ׁשְ ּ ּ ּ .
ַאר ַחְברֹוי, ְוָתאָנא ַּסְנַדְלפֹון ִעָלָאה הוא ַעל ׁשְ ִנין, ּּ ַתר . ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוהוא ָקִאים ּבָ

ַּפְרּגֹוָדא ְדָמאֵריה ּ ְתִרין, ּ ר ֵליה ּכִ עוֵתיהֹון , ְּוָקׁשֵ ּ ִדְצלֹוָתא )ב''ז ע''בראשית קס(ִּמּבָ
ָרֵאל א. ְּדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ יה ְדַמְלּכָ ֶתר ְלֵריׁשֵ ֲעָתא ְדָמֵטי ַהאי ּכֶ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ל ְצלֹוֵתהֹון , ּ ּהוא ְמַקּבֵ
ָרֵאל ְּוֻכְלהו. ְּדִיׂשְ ּ ַחָייִלין ְוֻאְכלֹוִסין ִמְזַדְעְזִעיןּ ִריך ְיָקָרא ַדְיָי, ְוָנֲהִמין ְוַאְמִרין, ּ ּּבְ ְ '

יה ִכיְנּתֵ ית ׁשְ   .ֵּמֲאַתר ּבֵ
ה ה, ֲּאַמר ֵליה ֲהַדְרִניֵאל ְלֹמׁשֶ ך, ֹמׁשֶ ְֵלית ֲאָנא ָיִכיל ִלְמַהך ִעּמָ ְּדָלא יֹוִקיד ִלי , ְ

יָפא ְדַסְנַדְלפֹון ּקִ א ּתַ ֶּאּשָׂ ה. ּ ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ֹמׁשֶ יה ׁשַ ּּבֵ א , ּ יה קוְדׁשָ ַּעד ְדַאְתִקיף ּבֵ ּ ּ
ה ֹמׁשֶ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ְּואֹוְתֵביה ָקֵמיה, ְ ה. ְּואֹוִליף ֵליה אֹוַרְייָתא, ּ , ְּוָחָפא ֵליה ְלֹמׁשֶ

ַההוא ְנהֹוָרא ְוִזיָוא ְדַההוא ֹנַעם ּּבְ ּ ה ְנִהיִרין ּבְ, ּ ַּוֲהוו ַאְנפֹוי ְדֹמׁשֶ ְוָכל . ָּכל ִאיּנון ְרִקיִעיןּּ
ַמָיא ֲהוֹו ִמְזַדְעְזִעין ָקֵמיה ֵּחיָלא ִדׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ֲעָתא ְדֲהָוה ָנִחית ּבְ ׁשַ   .ּּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

א ָרֵאל ְלַתּתָ יָון ְדָחבו ִיׂשְ ּּכֵ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ּף חוָלִקין '' ֶאֶל)א ממשה''נ(ְּ
ֲעָת. ֵּמַההוא ִזיָוא יה ׁשַ עו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, אּּבֵ ּּבָ ְלאֹוְקָדא , ְּוָכל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין, ּ

ה ִריך הוא , ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ך)שמות לב(ְּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָ ֵלך ֵרד ּכִ ְ .
ה ְצלֹוִתין וָבעוִת, ְּוָלא ָיִכיל ְלַמְלָלא, ִּאְזַדְעָזע ֹמׁשֶ י ּבִ ַּעד ְדַאְסּגֵ ּ ִריך ּ א ּבְ ְין ָקֵמי קוְדׁשָ ּ

  .ּהוא
ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ כוְרְסָייא ִדיִלי, ֹמׁשֶ ַּאְתִקיף ּבְ א , ּ ַּעד ְדָגַער קוְדׁשָ ּ
ָכל ִאיּנון ֹאְכלֹוִסין ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ָכל ִאיּנון ַחָייִלין, ְ ּּבְ ְתֵרין לוִחין , ּ ה ּבִ ְּוַאְתִקיף ֹמׁשֶ

אְו, ְּדַאְבִנין יב. ָאִחית לֹון ְלַתּתָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָעָלה ָחָכם )משלי כא(, ּ  ִעיר ּגִ
יה. ַויֹוֶרד ֹעז ִמְבֶטָחה ַאר ּבֵ ּתְ ּוֵמַההוא ִזיָוא ְדִאׁשְ ּ ּ ה, ּ ֲּהוֹו ַמְבִהיִקין ַאְנפֹוי ְדֹמׁשֶ ּוַמה . ּ

ּכְ יה ָלא ֲהֵוי ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ַאר ּבֵ ּתְ ַהאי ְדִאׁשְ ּּבְ ַאְנפֹויּ יה ַעל , ָּלא ּבְ ָלק ִמיּנֵ ַההוא ְדִאְסּתַ ּּבְ ּ ּּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַאַחת ּכַ

ּכַֹח' ְָיִמיְנך ְיָי, ִּחָייא ָאַמר' ר ְרַעץ ' ְָיִמיְנך ְיָי, ְּוַעל ָדא. ָּדא אֹוַרְייָתא, ְּנְאָדִרי ּבַ ּתִ
ר ֵחיֵליהֹון ְדַעּמִ. אֹוֵיב ָעְלָמא ְדִיְתּבַ ְּדֵלית ִמָלה ּבְ ּ ּין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּּ ר , ּ ּבַ

אֹוַרְייָתא ִקין ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּסְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ אֹוַרְייָתא. ּּבְ ִקין ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּסְ ְּדָכל ְזָמן ְדִיׂשְ ּ ,
ַקף ר ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְיִמיָנא ִאְתּתְ ּבַ ְּוִאּתְ ּ ּ ך ּוְב. ּּ ְִגיֵני ּכַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , אֹוַרְייָתא ִאְקִרית ֹעז ן'  ְיָי)תהלים כט(ּכְ   .ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
ַקף ָמאָלא ִאְתּתָ אֹוַרְייָתא ׂשְ ִקין ּבְ ָרֵאל ָלא ִמְתַעּסְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ַקף ֵחיֵליהֹון , ּ ְוִאְתּתָ

ְּדעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְלִט, ּ ְזִרין, ּין ָעַלְייהוְוׁשַ ְּדָלא ַיְכִלין , ְּוַגְזִרין ָעַלְייהו ּגִ
הו ָרֵאל. ְּלֵמיָקם ּבְ ִני ִיׂשְ ִליאו ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתּגְ יִני ַעְמַמָיא, ּ ָדרו ּבֵ ְּוִאְתּבָ ּ.  

  ב''ח ע''דף נ
יב  ְּדָהא הוא ִדְכּתִ ּ ַעל ' ּיֹאֶמר ְיָיַו',  ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְוגֹו)ירמיה ט() ב''ח ע''דף נ(ּ

אֹוַרְייָתא. ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ְדלון ּבְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ַבר ֵחיָלא , ּ ִאּתְ
ְּוּתוְקָפא ְדָכל עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדה ָזָרה ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִמיְנך ְיָי, ּּ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ י . ּתִ ָאַמר ִרּבִ

ָרֵאל, ּי הואַּוַדאי ָהִכ, ֶאְלָעָזר ְּדָכל ִזְמָנא ְדָקֵליהֹון ְדִיׂשְ ּ ֵנִסיֹות , ּ י ּכְ ָבּתֵ ַמע ּבְ ּתְ ִּאׁשְ
י ִמְדָרׁשֹות ְוכו ּוְבָבּתֵ יָנא ', ּ ָמה ְדַתּנִ ְּוִאי ָלאו ַהָיַדִים ,  ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב)בראשית כז(ּּכְ

ו אֹוְנך )שמות טו(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְיֵדי ֵעׂשָ ָ וְבֹרב ּגְ ֲהרֹוס ָקֶמיךּ ִּחְזִקָיה ָפַתח ' ר. ָּתַ ּ
ה ְיָי)תהלים י(, ְוָאַמר ָרה'  ָלּמָ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק ּתַ ֲעמֹוד ּבְ ֲעָתא ְדחֹוֵבי , ּתַ ׁשַ ּּבְ

ְרמו ִריך הוא ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ָּעְלָמא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ין , ְּ א ַצְווִחין ְוַנְחּתִ ּוְבֵני ָנׁשָ
ח ָעַלְייהו, ִעיןִּדְמ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ִגין ְדִאיהו ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ְייהו ע ִמּנַ ּוְתׁשוָבה ִאְתָמּנַ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ֲהרֹוס ָקֶמיך, ּכְ אֹוְנך ּתַ ָוְבֹרב ּגְ ָ ּ.  



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

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

ֲעָתא ְדִאְתָלַבׁש קוְד, ַהאי ְקָרא, ִיְצָחק ָאַמר' ר ׁשַ ּּבְ אוָתאּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּׁשָ ּ ַעל , ְ
ׁשון ָעֵליה ּנְ ֲּעַמְמָיא ְדִיְתּכַ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְוַעל ' ּ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ַיַחד ַעל ְיָי)תהלים ב(, ּּכְ

יחֹו ל ִעיָבר. ְמׁשִ ְבִעין ַקְסטֹוִרין ִמּכָ א )א עמין''נ(, ְּוָתאָנא ְזִמיִנין ִאיּנון ׁשִ ׁשָ ּנְ  ְלִאְתּכַ
ַההו אֹוְכלֹוִסין ְדָכל ָעְלָמאּּבְ א, ּא ִזְמָנא ּבְ א ַקִדיׁשָ ַל ם ַקְרּתָ ד ְקָרָבא ַעל ְירוׁשָ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ּוְלַאֲחָדא ֵעיִטין ָעֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּנֹוִקים ַעל ַפְטרֹוָנא , ּוַמאי ַאְמֵרי. ְּ
ַקְדִמיָתא יה, ּבְ ּוְלָבַתר ַעל ַעּמֵ   .ְּוַעל ֵהיָכֵליה, ּ

ִריך הוא ְלַחְייָכא ָעַלְייהוּכְ א ּבְ ֵּדין ַזִמין קוְדׁשָ ּ ּּ יב. ְ ַמִים )תהלים ב(, ִּדְכּתִ ׁשָ ב ּבַ  יֹוׁשֵ
ַחק ְיָי אווָתא ָעַלְייהו. ִיְלַעג ָלמֹו' ִיׂשְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִיְלּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ,

יִצינון ִמן ָעְלָמא יב, ִּויׁשֵ ָמה ִדְכּתִ ר ִיּגֹף ְיָי)זכריה יד(, ּּכְ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ֶאת '  ְוֹזאת ּתִ
רֹו ְוהוא עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ׂשָ ַל ם ָהֵמק ּבְ ר ָצְבאו ַעל ְירוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ּּכָ ּ ּ.  

ֵמיה ְדַרב ֵייָסא ָסָבא א ָאַמר ִמּשְׁ י ַאּבָ ִּרּבִ ְמעֹון, ּ י ׁשִ א , ְוָהִכי ָאַמר ַרּבִ ַּזִמין קוְדׁשָ
ִּריך הוא ְלַאֲחָייא ְלָכל ִאיּנון ַמְלִכיןּבְ ּ ַל ם, ְ ָרֵאל ְוִלְירוׁשָ ְּדָעקו ְלִיׂשְ ּ ְּלַאְנְדִריָאנוס, ּ ּ ,

ּוְנבוַכְדֶנַצר, ְּללוִפינֹוס ין, ּוְלַסְנֵחִריב, ּ ַאר ַמְלֵכי ַעּמִ יֵתיה, ּוְלָכל ׁשְ ְּדָחִריבו ּבֵ ּ ּ ,
ַקְדִמיָתא ְלָטָאה לֹון ּכְ ּוְלׁשַ יןְוִיְתּכָ, ּ ַאר ַעּמִ הֹון ׁשְ ׁשון ִעּמְ ִריך הוא , ּּנְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְּ

ְלָייא ִאְתּגַ ְייהו ּבְ ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ ּ ַלם, ּ ְהֶיה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּסֲחָרֵני ְירוׁשָ ְוֹזאת ּתִ
ר ִיּגֹף ְיָי ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ַל' ַהּמַ ר ָצְבאו ַעל ְירוׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ֶּאת ּכָ או ָלא .  םּ ר ִיְצּבְ ֲּאׁשֶ

ִתיב ר ָצְבאו, ּכְ ֶּאָלא ֲאׁשֶ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ֲהרֹוס ָקֶמיך, ּכְ אֹוְנך ּתַ ָוְבֹרב ּגְ ָ ְוָדא ְלִזְמָנא , ּ
יָחא ִתיב, ְּדָאָתא ְמׁשִ יָרָתא ְדָעְלִמין ִהיא, ּכְ יָרָתא ָדא ׁשִ ְּוׁשִ ָ וְברוַח ַאֶפיך )שמות טו(. ּ ּ ּ ּ

ַההו, ֶּנֶעְרמו ַמִים ַההוא ִזְמָנא. א ִזְמָנאּּבְ ך ִאית ּבְ ּוְבִגין ּכַ יָחא, ְּ א ְמׁשִ ּוְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּ ,
ּוְלִזְמָנא ְדגֹוג וָמגֹוג ּ מֹו ֵנד. ּ בו ּכְ ְּלִזְמָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּנּצְ ְּדִאיהו ֶחְדָווָתא ְדָכל , ּ ּ ּ

יג ֲאַחֵלק)שמות טו(. ָעְלִמין ּ ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרדֹוף ַאּשִׂ ָללּ ָּדא ַההוא , ָאַמר אֹוֵיב.  ׁשָ ּ
ָרֵאל, ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל ִמְצָרֵאי ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ ֲעָתא ְדִאְתְיִהיב ֵליה ׁשֻ ׁשַ ּּבְ ּ יב , ּ ָחׁשִ
ְלָטֵניה חֹות ׁשֻ יִצינון ּתְ ְּדֵיׁשֵ ּ ִריך הוא טוֵרי ָעְלָמא. ּ א ּבְ ֶּאָלא ְדָדַכר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ין , ּ ַּדֲהוֹו ְמִגיּנִ

ְלחֹודֹוי. ְּייהוָעַל יָמא ָדא ּבִ ל עֹוְבֵדי , ְּוָלא ּתֵ ל ִאיּנון ַרְבְרִבין ִדְמָמָנן ַעל ּכָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל, ּ ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ ְּוַכד ִאְתְייִהיב ְלהו ְרׁשוָתא ְוׁשֻ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

חֹוַתְייה ָרֵאל ּתְ יצון ִיׂשְ ָעאן ִדיׁשֵ ּּבָ   .ּוּ
ין ִדְתחֹות ׁשוְלָטֵניהֹון ְדִאיּנון ְמָמָנן, ְּוַעל ָדא ִּאיּנון ַעּמִ ּ ּ ּ ִזִרין , ּ ְזיִרין ּגְ ְלהו ּגַ ּּכֻ ּ

יָצָאה לֹון ִריך הוא ְדַכר טוֵרי ָעְלָמא, ְלׁשֵ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְוַכד ָחָמא . ְּוָאִגין ָעַלְייהו, ּ
ה ָדא ָחא ְלקו, ֹּמׁשֶ ּבְ ָרא ְלׁשַ ִריך הואּׁשָ א ּבְ ְּדׁשָ ֵאִלים ְיָי, ְ   .'ְוָאַמר ִמי ָכמֹוָכה ּבָ

 



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

 ] בשנה96יום [סדר הלימוד ליום ז טבת 
  א''ט ע''דף נ

ְמעֹון י ׁשִ יָפא, ִּאיָלָנא ַחד ַרְבְרָבא ִעָלָאה, ָאַמר ַרּבִ ּקִ ָזנו ִעָלִאין , ּתַ יה ִאּתְ ּּבֵ ּ ּ
ִאין חו. ְוַתּתָ ְתֵריַסר ּתְ ַחם ּבִ ְּוהוא ִאּתְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִמיןּ ַאְרּבַ ף ּבְ ּקַ ְדִאְסָתֲחָראן , ִאְתּתָ

ְייהו)א דאתחברן''נ( דוְכּתַ ּ ּבְ ַגֵויה. ּ ְבִעין ֲעָנִפין ַסְלִקין ּבְ ּׁשִ ּ יה, ּ ָזנו ִמּנֵ ְּוִאּתְ ְרׁשֹוי , ּ ִעַקר ׁשָ ּבְ
ַּיְנִקין ִאיּנון ַסֲחָרֵניה ִאי, ּ ְכִחין ּבְ ּתַ ְּוִאיּנון ֲעָנִפין ְדִמׁשְ   .ָלָנאּ

ְלָטֵניה ְדָכל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא ד ָמֵטי ִעַדן ׁשֻ ּּכַ יָצָאה ּכָֹלא ּגוָפא , ּ ָעאן ְלׁשֵ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּּ ּ
ְּדִאיהו ִעָקָרא ְדֻכְלהו ֲעָנִפין, ְּדִאיָלָנא ּ ּ ִליט ָעַלְייהו, ּּ ַּההוא ְדׁשָ ּ יה, ּ ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבֵ . ְּוִיׂשְ

ְלָטנוָת ד ָמָטא ָעַלְייהו ׁשֻ ּּכַ ּא ְדַההוא ּ ּּגוָפא ְדִאיָלָנא) א''ט ע''דף נ(ּ ָרֵאל, ּ ּחוָלָקא ְדִיׂשְ ּ .
ֵעי ְלַנְטָרא לֹון ֻכְלהו, ּבָ ָלָמא ּבְ ּוְלֵמיַהב ׁשְ ְבִעים ָפֵרי ֶהָחג. ּּ ְּוַעל ָדא ׁשִ ָלָמא , ּ ְלִמיַהב ׁשְ

ְבִעין ֲעָנִפין ִדְבגֹו ִאיָלָנא   .ְּלׁשִ
ֵאִלים ְי כי ) ישעיה א(, כמה דאת אמרז. אילנא. מאי באלים(. 'ָיְּוַעל ָדא ִמי ָכמֹוָכה ּבָ

ואקרי אלים . דמחקקין בגויה, דהוו פלחין לחד דפוסא, דהוא אילנא. יבושו מאילים אשר חמדתם
עֹוָבָדך ִויַרֵחם ַעל ּכָֹלא)אילנא ֹמָכה ְדַיֲעֵביד ּכְ ּ ִמי ּכָ ְ ָכל ַההוא ַסֲחָרֵניה . ּ ֹמָכה ּבְ ִּמי ּכָ ּ

ְּדִאיָלָנא ְד ְלָטאּ ב ְדִאיהו ׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ַאר, ָּנִטיר ְלֹכָלא, ּ ְעָיא , ָנִטיר ְלָכל ׁשְ ְוָלא ּבַ
ִמיָרא הֹון ּגְ ד ִעּמְ ּקֶֹדׁש. ְלֶמְעּבַ ֹמָכה ְנְאָדר ּבַ ַההוא ֵחיָלא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ִּמי ּכָ ּּבְ ּּ .

ׁש ּקֶֹדׁש ַמּמָ  ִמי )שמות טו(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי', ָיֹנַעם ְי' ְוִאְקֵרי ּכַֹח ְיָי, ֶּנְאָדר ּבַ
ֵאִלים ְיָי ֹמָכה ּבָ ַחת )קהלת א(ּיֹוֵסי ָפַתח ' ר. 'ּכָ ר ַנֲעׂשו ּתַ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּ ָרִאיִתי ֶאת ּכָ

ה ַהּכֹל ֶהֶבל וְרעות רוַח ֶמׁש ְוִהּנִ ַּהּשָׁ ּ א. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ְיֵתיָרא, ׁשְ ָלק ּבְ ְּדִאְסּתַ  ַעל ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֵּהיך ָאַמר ְדָכל עֹוָבִדין ֶהֶבל וְרעות רוַח, ּכָ ּ ּ ּ ָדָקה. ְ ה ַהּצְ , ָיכֹול ַאף ַמֲעׂשֵ

ִתיב  לֹום)ישעיה לב(ְוָהא ּכְ ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה.  ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ ּ ים , ּ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ
ִתיב ֶמׁש ּכְ ַחת ַהּשָׁ ר ַנֲעׂשו ּתַ ָדָקהׁשָ. ֲּאׁשֶ ה ַהּצְ א, אִני ַמֲעׂשֵ ְמׁשָ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ ּ ּ.  

ה ַהּכֹל ֶהֶבל וְרעות רוַח ְּוִהּנֵ ּ ָמה . ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ יָמא ַהּכֹל ֶהֶבל ּכְ ִאי ּתֵ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְּדאֹוִקיְמָנא ְּדִאיהו ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת, ּ , ּכְ

אְוִא ּיּנון ֲהָבִלים ִקיוָמא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ַהאי. ּּ יָמא ּבְ יב ָהָכא, ַמאי ּתֵ ַהּכֹל , ִּדְכּתִ
ֶּהֶבל וְרעות רוַח ּ   )והא מלתא דא תחת השמש כתיב(. ּ

ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה ּ א ֲחֵזי. ְּוָהִכי הוא, ּ א, ּתָ ָרן ְלַתּתָ ּשְׁ ֲעָתא ְדעֹוָבִדין ִמְתּכַ ׁשַ ּוַבר , ּּבְ
א א ַקִדיׁשָ פוְלָחָנא ְדַמְלּכָ ַדל ּבְ ּתַ ָּנׁש ִאׁשְ ּ ּ ַּההוא ִמָלה ְדָעִביד, ּ יה , ּּ ֶּהֶבל ִאְתָעִביד ִמיּנֵ



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

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

ְּדֵלית ֵליה ָקָלא, ְְוֵלית ָלך ֶהֶבל. ְּלֵעיָלא ְּדָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלֵעיָלא, ּ ּ ְוִאְתָעִביד , ּ
ִריך הוא א ּבְ יגֹוָרא ָקֵמי קוְדׁשָ ַּסּנֵ ְּ.  

ר ָנׁש הו ּבַ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִאׁשְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָלאו ִאיּנון פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַּההוא ִמָלה ְדָעִביד, ּהוא יה, ּּ ָעְלָמא, ַּהָבל ִיְתֲעִביד ִמיּנֵ אַטת ּבְ ְוַכד ַנְפַקת . ְוַאְזָלא ְוׁשָ

ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש ִּנׁשְ ָעְלָמאַּההוא ֶהֶבל , ּ ָלא ֵליה ּבְ קוְסִפיָתא, ְּמַגְלּגְ ַאְבָנא ּבְ ָמה , ּּכְ ּכְ
יב ַלע)שמואל א כה(, ִּדְכּתִ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָ.  

ה ָעְלָמא. ַמאי ְיַקְלֶעּנָ ל ֵליה ַסֲחָרֵניה ּבְ ַּההוא ֶהֶבל ִדְמַגְלּגֵ ּ ּ ל ִמִלין , ּ ֵדין ּכָ ּּכְ
ִדין ְּדִמְתַע ִריך הוא)ואינון דתחות שמשא(ּבְ א ּבְ ּ ְדָלאו ִאיּנון פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֶהֶבל , ּ

ְייהו ִביָרא ְדרוָחא, ִּיְתֲעִביד ִמּנַ ִּאיהו ּתְ ּ ל , ּ ְלּגֵ ר ְלרוָחא ְדָסִליק ְוָנִחית וִמְתּגַ ּבַ ְּדִמּתָ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶהֶבל וְרעות רוַח, ּבְ ּ ּ ָּבל ַהִהיא ִמָלה ְדִאיִהי פוְלָחָנא ְדָמֵריה ֲא. ּ ּ ּ ּּ ּ

א)אקרי(ָּדא ָסִליק  ְמׁשָ א, ּ ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ יה ֶהֶבל ַקִדיׁשָ ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ ְּוָדא הוא ַזְרָעא , ּ
ַההוא ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ְּדָזַרע ּבַ ֵמיה, ּ ּוַמה ּשְׁ יב. ְצָדָקה. ּ ּ ִזְרעו ָלֶכם )הושע י(, ִּדְכּתִ

  .ְצָדָקהִל
ר ֵליה ְלַבר ָנׁש יה, ַּהאי ֵמֲדּבַ ָמֵתיה ִמיּנֵ יפוק ִנׁשְ ד ּתִ ּּכַ ּ ּ ַאְתָרא ְדָכבֹוד , ּ ְּוַסְלָקא ָלה ּבְ ּ ּ

ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ַכח ְלִאְתַצְרָרא ּבִ ּתְ ִּדְלֵעיָלא ִאׁשְ ּ ְ ְוָהַלך )ישעיה כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ

ָר ִגין ְלַדּבְ ְָלָפֶניך ִצְדֶקך ּבְ ְְלַסְלָקא ָלך, ְא ָלךָ בֹוד ְיָי)מן אתר(, ּ . 'ּ ַלֲאָתר ְדִאְקֵרי ּכְ
יב בֹוד ְיָי)ישעיה כח(, ִּדְכּתִ   .ַָיַאְסֶפך'  ּכְ

ָמִתין ל ִאיּנון ִנׁשְ ר ְלהו, ּּכָ א ֵמֲדּבַ ְּדַההוא ֶהֶבל ַקִדיׁשָ ּ ּ בֹוד ְיָי, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּכְ ּ ,'
ַגֵויה ִניׁש לֹון ּבְ ּּכָ יהְוִאְתְצִר, ּ  ְוָדא ִאְקֵרי ַנְייָחא )יאספך' הדא הוא דכתיב כבוד ה(. ּיָרן ּבֵ

ְּדרוָחא ֲּאָבל ַאֲחָרא וְרעות רוַח ִאְקֵרי. ּ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְלֵעיָלא , ּ ּ
א ְוַזְרִעין ַזְרָעא ִדְצָדָקה ְמׁשָ י לֹון ְלָעְלָמא ְדָא, ִּמן ׁשִ ִתיב , ֵתיְּלִמְזּכֵ מלאכי (ְּוַעל ָדא ּכְ

ֶמׁש ְצָדָקה)ג ִמי ׁשֶ   . ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

  ב''ט ע''דף נ
ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ א, ּתָ א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ד ִאְתּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ִני , ּּבְ ָלא ִאְתּבְ

ִדיָנא ְורוְגָזא ֶּאָלא ּבְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ י ַעל ַאִפי ְוַעל ֲחָמִתי ְוגֹו)ה לבירמי(, ּּכְ ִגין ' ּ ּכִ ּבְ
ְרָיא ִּדַבֲאָתר ְדִדיָנא ׁשַ ִריך הוא ְלִמְבֵני ֵליה, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְּ ,

א ַאֲחָרא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ְצָדָקה ַדְרּגָ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ יב, ּּ ְצָדָקה )ישעיה נד(, ִּדְכּתִ  ּבִ
ך ִאְתַקָיים. ּכֹוָנִניּתִ ִגין ּכַ ּּבְ ֵמיה )ביה(, ְ ּ וׁשְ ׁש ֶצֶדק ִיְתְקֵרי) ב''ט ע''דף נ(ּ . ְמָנָלן. ַמּמָ

יב ר ִיְקֵראֹו ְיָי)ירמיה כג(, ִּדְכּתִ מֹו ֲאׁשֶ ְבָלֵעמֹו )שמות טו(. ִּצְדֵקנו'  ְוֶזה ׁשְ ָ ָנִטיָת ְיִמיְנך ּתִ

ַמר. ָאֶרץ י ִיְצָחק.ֲָאִריַמת ְיִמיְנך, ָהא ִאּתְ יה ַחְבַרָייא,  ָאַמר ִרּבִ ָערו ּבֵ ָּהא ִאּתְ ּ ְּדַכד , ּ
חֹות ַמָיא ִריך הוא ְלִמְצָרֵאי ֵמִתין ִמּתְ א ּבְ ַּאִפיק קוְדׁשָ ּ ְּ ִניׁש לֹון , ָאַמר ְלַאְרָעא, ּ ּכָ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ַגָווך ְּבְ ָעאת, ּ ָלה, ְוָלא ּבָ ִריך הוא ְיִמיָנא ְלַקּבְ א ּבְ יט קוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוׁשִ ּ ּ ּאוֵמי ָלהְו, ְּ ּ ,
ָלַעְתינון ַאְרָעא ֵדין ּבְ ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ, ּּכְ ָנִטיָת , ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתִ

הו ִדיָנא: ְָיִמיְנך ָמאָלא וְכֵדין ִאְתָעִביד ּבְ א ָלה ִמּשְׂ ְּלַאְפְרׁשָ ּ ּ ַחְסְדך )שמות טו(. ּ ָ ָנִחיָת ּבְ ּ
ָאְלּתָ ָמה ִדְכּתִ, ַּעם זו ּגָ י ְרִציָתם)תהלים מה(, יבּּכְ י ְיִמיְנך וְזרֹוֲעך ְואֹור ָפְניך ּכִ ָ ּכִ ָ ָּ י . ּ ּכִ

דֹוָלה: ְָיִמיְנך ֵָנַהְלּתָ ְבָעְזך. ָּדא ּגְ יב וְזרֹוֲעך, ּ ָָדא ִדְכּתִ ּ ּ בוָרה, ּ ָּדא ּגְ ך. ּ , ֶָאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ
יב ָּדא ִדְכּתִ י ְרִציָתם, ּ ְָואֹור ָפְניך ּכִ ָּדא ַצִדיק, ּ ְקָרא. ּ ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ  )שמות טו(. ּ

פֹול ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ֵעי ֵליה, ֵאיָמָתה. ּּתִ ְְדָהא ֵלית ָלך . ַמאי ֵאיָמָתה, ֵּאיָמה ִמּבָ ּ
אֹוַרְייָתא ה ָרִזין ִעָלִאין, ָּאת אֹו ִמָלה ֲחָדא ּבְ ְּדָלא ִאית ּבָ ּ י . ַמאי ֵאיָמָתה. ּ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹו א, ןׁשִ ִכיְנּתָ לֹוַמר ְדִחילו ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ.  
ְווָנא ַהאי ּגַ ַהר ַנֲחָלְתך ְוגֹו)שמות טו(, ּכְ ִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ָ ּתְ ִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו', ּ , ּּתְ

ֵעי ֵליה ִבֵאם ְוִתָטֵעם ִמּבָ ּּתְ ִבֵאמֹו, ּ א ָאַמר. ַמאי ּתְ ֶּאָלא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ַּעל ִאיּנון ָדָרא , ּ ּ
ְת ַע, ָרָאהּבַ א , ְּדָגַזר ְיהֹוׁשֻ ֵמיה ְדקוְדׁשָ א ִדׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ לוָיא ִדְרׁשִ הו ּגִ ְלָיא ּבְ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ו, ְ יה ּבְ ְּדִאֵלין ֲאִחיָדן ּבֵ ְּוִאֵלין ִאְתֲחִזיאו ְלֵמיַרת ַאְרָעא', ּּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ָלם ַצִדיִקי)ישעיה ס( ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ַזר. ּם ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץְ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּגְ יה , ּ ְלָיא ּבֵ ְּוִאְתּגַ

א יָמא ַקִדיׁשָ ִגין, ִּאְקֵרי ַצִדיק, ְּוָנִטיר ֵליה, ְּרׁשִ ך, ּבְ   .ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ, ְּכַ
ִבֵאמֹו ו, ְיֵתיָרה' ו, ְּוַעל ָדא ּתְ ִביֵאמֹו ְלִאינון ַדֲאִחיָדן ּבְ ּּתְ ָמה ְדַאּתְ ְּוִתָט. 'ּ ֵעמֹו ּכְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ָּאֵמר ִנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ו. ּ ְּלִאינון ַדֲאִחיָדן ּבְ ְתָרֵאי', ּ ּוְלִאיּנון ּבַ ַער , ּ ִאּתְ
אֹוַרְייָתא. ִּמָלה ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ אֹוַרְייָתא, ְ ה ָרִזין ִעָלִאין, אֹו ָאת ְזֵעיָרא ּבְ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ ,

יןְוַטֲעִמין ַק הו, ִּדיׁשִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַיְדִעין ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

  
ארעיא מהימנא  א ְלַתּתָ ִּפּקוָדא ְלִמְבֵני ַמְקְדׁשָ ּ א , ּ ַגְווָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּכְ ּ

ִּדְלֵעיָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ך ָפַעְלּתָ ְיָי, ּכְ ְבּתְ ָּמכֹון ְלׁשִ א. 'ָ י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְצְטִריך ְלִמְבֵני ּבֵ ְּ 
א ָכל יֹוָמא, ְלַתּתָ ַגֵויה ְצלֹוָתא ּבְ ּוְלַצָלָאה ּבְ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ְּלִמְפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּדָהא , ְּ

  .ְצלֹוָתא ִאְקֵרי ֲעבֹוָדה
א ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ִפירו ַסְגָיא, ְּוַההוא ּבֵ ׁשְ ִּאְצְטִריך ְלִמְבֵני ֵליה ּבִ ּ ָכל , ְ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ

ּקוִנין אְּד, ּּתִ א ִדְלַתּתָ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ א ִדְלֵעיָלא, ָּהא ּבֵ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ּבֵ ּ ּ.  
א ית ַהִמְקָדׁש ְלַתּתָ ְקָדׁש ִדְלֵעיָלא, ּּבֵ ַגְווָנא ְדֵבית ַהּמִ ִּאיהו ָקִאים ּכְ ּ ּ ּ ְּדָקִאים ָדא , ּ ּ

א. ָּלֳקֵבל ָדא י ַמְקְדׁשָ ְּוַההוא ּבֵ ּקונֹוי, ּ ל ּתִ ּפוְלָחנֹויְוָכל , ּּכָ ין, ְּוָכל ִאיּנון ָמאִנין, ּ ׁשִ ּמָ , ְוׁשַ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְלהו ִאיּנון ּכְ ּּכֻ ּּ ּ ָרא. ּ ַמְדּבְ ה ּבְ ָנא ְדָקא ָעֵבד ֹמׁשֶ ּכְ ַגְווָנא , ַּמׁשְ ּּכָֹלא ֲהָוה ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ּ.  



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

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

א לֹמה ַמְלּכָ א ְדָבָנא ׁשְ י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ַגְוו, ּ י ַנְייָחא ּכְ ּקוִנין, ָּנא ִעָלָאהּהוא ּבֵ ָכל ִאיּנון ּתִ ּּבְ ּ ,
ִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ּ א, ּ י ַנְייָחא ְוַאֲחַסְנּתָ א. ּבֵ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ּקוֵני , ָהִכי ּבֵ ָכל ּתִ ִּאְצְטִריך ּבְ ְ

ִפירו ּׁשַ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ ית ְצלֹוָתא, ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ּקוִנ, ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ְצלֹוָתאְּלַאְתְקָנא ּתִ ָמה , ין ּבִ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ּ.  

יה  א ְדֶליֱהִוי ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ְּוַההוא ּבֵ ּ ּ יב, ּ ַחלֹונֹות)א''א ע''רנ(ּ ּ ְוַכִוון ְפִתיָחן)דניאלו(, ִּדְכּתִ ּ .
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ים)שיר השירים ב(ְּוַעל ָדא , ּ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ִאי ְו. ּ ַמׁשְ

ַחְקָלא יָמא ֲאִפילו ּבְ ּּתֵ ִגין ְדרוָחא ֶלֱהֵוי ָסִליק, ּ ּּבְ ִית , ָלאו ָהִכי. ּ ְּדָהא ֲאָנן ְצִריִכין ּבַ
א א. ְוֵליּכָ ִית ְלַתּתָ ָחא ּבַ ּכְ ּתַ ַגְווָנא ְדַבִית ִעָלָאה, ְלִאׁשְ ּּכְ א ִדיוָרא ִעָלָאה ְלִדיוָרא , ּ ְּלַנְחּתָ ּ ּּ ּּ
ָאה ּתָ   .ּתַ

  א''ע' דף ס
ּ ְדַההוא ְצלֹוָתאְּותו ְּוַההוא רוָחא, ּ ִּאְצְטִריך ְלַסְלָקא, ּ ְּוְלָנְפָקא ִמּגֹו ָעאקו, ְ ֹאַרח , ּ ּבְ
ר ַלם, ֵמיׁשָ ִתיב) א''ע' דף ס(. ָּלֳקֵבל ְירוׁשָ ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח(, ְּוַעל ָדא ּכְ , ּ ִמן ַהּמֵ

ָעאקו ְּדִאְצְטִריך ֲאָתר ָדִחיק ּבְ ּ ְדָרא ּבְ, ְּ ַּגֵויה ַההוא רוָחאְּלׁשַ ּ ּ ְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא , ּ
ָמאָלא ְדָרא ֵליה ָהִכי. ְוִלׂשְ ּוְבַחְקָלא ָלא ָיִכיל ָקָלא ְלׁשַ ּ ַגְווָנא ָדא ָקָלא ְדׁשֹוָפר, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ,

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְסִליקוְוָסִל, ְּוָאִזיל וָבַקע ְרִקיִעין, ִּמּגֹו ֲאָתר ָדִחיק, ִּאְתַדְחָייא ְלַבר ּבְ , ּיק ּבִ
ָעָרא רוָחא ְלֵעיָלא ְּלַאּתְ ּ.  

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ֶדה)בראשית כד(, ָהא ּכְ ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ אֵני ִיְצָחק. ּ ְּדִמָלה , ׁשָ ּ
יה ָכל ָעְלָמא, ַּאֲחָרא ֲהָוה ּבֵ ְּותו ְדַהאי ְקָרא ָלאו ְלָהִכי ָאָתא. ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ְּדַוַדא, ּ י ּ

ֶדה ַאֵחר ָלא ֲהָוה ְמַצֵלי ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּשָׂ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבַ
א י ַאּבָ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּתַ ַהאי , ַּזּכָ יָרָתא ָדא ּבְ אן ְלֵמיָמר ׁשִ ְּדִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּ ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא אן ְלֵמיָמר ָלה ּבְ ְּדַזּכָ ּ יָרָתא ָדא. ּ ִרין וְתֵרין , ְּוׁשִ ֶעׂשְ ֵני ּבְ ִּאְתּבְ
ִליָפן ן ּגְ ר ֲאִמיָרן, ַּאְתָוון ַקִדיׁשִ א, ּוְבֶעׂשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ים ּבִ ְּוֹכָלא ִאְתְרׁשִ ְּוֹכָלא , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ֵלימוָתא ִדׁשְ ּׁשְ ּ ַעְרָנא ִמֵלי, ּ   .ְּוָהא ִאּתְ
ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַקְי, ָאַמר ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ אּּבְ ָרֵאל ַעל ַיּמָ ַּוֲהוו ַאְמֵרי , יִמין ִיׂשְ

יָרָתא ִריך הוא ָעַלְייהו, ׁשִ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ִגין ְדִיְנְדעון , ְוָכל ְרִתיכֹוי ְוֵחילֹוי, ְּ ּּבְ ּ ּ
יהֹון ין וְגבוָראן, ְלַמְלּכֵ ל ִאיּנון ִנּסִ ְּדָעַבד לֹון ּכָ ּ ּ ל, ּ ּכַ ַּמה ְדָלא , ְוָכל ַחד ְוַחד ָיַדע ְוִאְסּתַ

ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא לו ׁשְ ּכָ ָּיְדעו ְוִאְסּתַ ּ.  
קו ָחְכְמָתא ִעָלָאה יָמא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאְדּבָ ְּדִאי ּתֵ ּ ּ חֵמי, ּ יָרָתא ָדא ּתֶ , ִּמן ׁשִ

לו ּכָ ָחְכְמָתא ִאְסּתַ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ְּוָיְדעו ִמִלין ְוָאְמרו, ּּ ֵּאיך ָאְמרו, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ּּ ְלהו ִמִלין ְ ּ ּכֻ ּּ
ְּדָלא ָסטו ִאֵלין ֵמִאֵלין, ֲאְחִדין ּ ּ ּוַמה ְדָאַמר ָדא, ּ ּ ְּוָלא ַאְקִדים ִמָלה ָדא, ָּאַמר ָדא, ּ ּּ ,

ְּלִמָלה ָדא ּקוָלא ֲחָדא, ּ ׁשִ ְלהו ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ פוָמא ְדָכל ַחד ְוַחד, ּ א ּבְ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוִמִלין , ּ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ְלהו ָמרו ּכֻ ִּאּתְ ִאלו ָנְפִקין ִמפוָמא ַחדּּ ּ ּכְ ּּ לו. ּ ּכָ ָחְכְמָתא ִעָלָאה ִאְסּתַ ֶּאָלא ַוַדאי ּכוְלהו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ְּוָיְדעו ִמיִלין ִעָלִאין ל ַחד ְוַחד, ּ פום ּכָ א ּבְ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ.  

הֹון ַּוֲאִפילו ִאיּנון ְדִבְמֵעי ִאּמְ ּ ּ ֲח, ּ ְלהו ּכַ יָרָתא ּכֻ ֲּהוֹו ַאְמֵרי ׁשִ ְלהו, ָדאּ ַּוֲהוו ָחָמאן ּכֻ ּּ ,
ֵלי. ַּמה ְדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ך ֲהוֹו ּכֻ ְּוַעל ּכַ ּ ִאלו ָחָמאן ֵעיָנא , ְ ּּכְ ּ

ֵעיָנא ְּוַכד ִסְיימו ִמִלין. ּבְ ּ ְייהו, ּ ַנְפׁשַ ָמאן ּבְ ּסְ ְלהו ִמְתּבַ ּּכֻ ּ ָלא, ּ ּכְ ָאבֹון ְלֵמֱחֵמי וְלִאְסּתַ , ְּוּתָ
ן ּמָ ָעאן ְלַנְטָלא ִמּתַ א, ְוָלא ֲהוֹו ּבָ יאוְבּתָ ִגיאות ּתִ ִּמּסְ ּ.  

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּאַמר ֹמׁשֶ א , ְּ יאוְבּתָ ִגיאות ּתִ ַנִיך ִמּסְ ּּבָ ּ ְ

ך ָלא ּבָ ּכְ א, ְְלִאְסּתַ ָעאן ְלַנְטָלא ִמן ַיּמָ ִריך הוא. ָלא ּבָ א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ים , ְּ ַאְסּתִ
ָרא ֵלי, ְּיָקֵריה ְלַבר ְלַמְדּבְ ֵלי ְוָלא ִאְתּגְ ן ִאְתּגְ ָרֵאל. ְוַתּמָ ה ְלִיׂשְ ה , ָאַמר לֹון ֹמׁשֶ ּמָ ּכַ

ִעיתון ַעד ִדי )'ולא בעי, א זמנין לנטלא מתמן''ס( ן ְוָלא ּבָ ּמָ ּ ִזְמִנין ֲאֵמיָנא ְלַנְטָלא ִמּתַ ּ
ַּאְחֵזי לֹון ִזיָוא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָראּ ַמְדּבְ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ָאִבין, ְ ּוִמַיד ֲהוֹו ּתָ , ְּוָלא ַנְטלו, ּ

ָרא ַמְדּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ה ְוַאְחֵמי לֹון ִזיָוא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ הו ֹמׁשֶ ַּעד ְדָאִחיד ּבְ ּ ּ ּ ֵדין , ְּ ּכְ
ָלא ּכְ א וְרעוָתא ְלִאְסּתַ יאוְבּתָ ִגיאות ּתִ ִּמּסְ ּ ּ ה, ּ ע , ַאְנִטיל לֹון ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיּסַ

ר ׁשור ָרֵאל ִמָים סוף ַוֵיְצאו ֶאל ִמְדּבַ ה ֶאת ִיׂשְ ֹּמׁשֶ ּ ּּ ר ׁשור. ּ ָרא. ַּמאי ִמְדּבַ ַּדֲהוֹו , ַמְדּבְ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ א, ּּבָ א ַקִדיׁשָ ִּזיָוא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ר ׁשור, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִמְדּבַ ּ :

לו ּכְ םִּאְסּתַ ר ְוֹלא ָמְצאו ָמִים)שמות טו(. ָתא ׁשָ ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ ֹלׁשֶ ּ ַוֵיְלכו ׁשְ ּ ְוֵאין ַמִים . ּ
ֱאַמר , ֶּאָלא ּתֹוָרה ּנֶ ִים)ישעיה נה(ׁשֶ ל ָצֵמא ְלכו ַלּמַ י ֵייָסא. ּ הֹוי ּכָ ְוִכי ַמאן , ָאַמר ִרּבִ

ַען ָלא ִאְתְי, ָּיַהב ְלהו אֹוַרְייָתא ָהָכא   .ִהיַבת לֹון אֹוַרְייָתאְוָהא ַעד ּכְ
י ֶאְלָעָזר ָלא, ָאַמר ִרּבִ ּכְ ָרא ְלִאְסּתַ ִּאיּנון ָנְפקו ְלַמְדּבְ ִריך הוא ָנַטל ִזיָוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ן ּמָ ְּיָקָרא ִדיֵליה ִמּתַ ָלא , ּ ּכְ ְּוִאיּנון ָאְזלו ְלִאְסּתַ יה)לקודשא בריך הוא(ּ חוהו, ּ ּבֵ ּכְ ְּוָלא ַאׁשְ ּ .
ִריך הוא ּתֹוָרה ִאְקֵריְואֹוִליְפ א ּבְ ָּנא ְדקוְדׁשָ ּ ְּוֵאין ּתֹוָרה ֶאָלא , ְּוֵאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה, ְּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ָרא, ָאַמר ִרּבִ ַמְדּבְ ֵלי ָעַלְייהו ְרׁשוָתא ַאֲחָרא, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ִּאְתּגְ ּ ,

ין ַאר ַעּמִ ַּההוא ְדׁשָ, ִּדׁשְ ָראּ ַמְדּבְ ן, ִליט ּבְ ּמָ הו ּתַ ְּוִאֲעָרעו ּבְ ָרֵאל. ּ ְּדָלא ֲהָוה , ָּחמו ִיׂשְ
יהֹון ַּההוא ִזיָוא ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּתֹות ַמִים , ּ ַּוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ ּ ּ

ָרה י ָמִרים ֵהם. ַמאי ַטְעָמא. ִמּמָ ְי, ּכִ ָסם ַנְפׁשַ ַקְדִמיָתאָלא ִאְתּבְ ְּולא עֹוד ֶאָלא . ּיהו ּכְ
ְּדָאֵתי ְלַקְטְרָגא ָעַלְייהו ּ.  

  ב''ע' דף ס
ִתיב ַּויֹוֵרהו ְיָי' ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ַמה ּכְ , ְּוֵאין ֵעץ ֶאָלא ּתֹוָרה) ב''ע' דף ס(, ֵעץ' ּ

יב ה)משלי ג(, ִּדְכּתִ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ִריך הואֶא, ְוֵאין ּתֹוָרה. ּ א ּבְ ָּלא קוְדׁשָ ְּ ּ .
א ָאַמר י ַאּבָ ִריך הוא, ִרּבִ א ּבְ ֵּאין ֵעץ ֶאָלא קוְדׁשָ ְּ יב, ּ י ָהָאָדם ֵעץ )דברים כ(, ִּדְכּתִ  ּכִ



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

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

ֶדה ֶדה ַוַדאי, ַהּשָׂ ין, ֵּעץ ַהּשָׂ ֶדה ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ָּדא ֵעץ ׂשָ ּ ּ ֵלי ִזיו ְיָקָרא . ּּ ְוַכד ִאְתּגְ
הֹון ָעַל ִים, ְּייהוְּדַמְלּכֵ קו ַהּמָ ִים ַוִיְמּתְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ֵדין ַוַיׁשְ ּּכְ ּ ִים. ְּ קו ַהּמָ ַּמאי ַוִיְמּתְ ּ .

יגֹוָרא ְּדַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד ַסּנֵ ּ.  
א י ַאּבָ ִריך , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ַקָייָמא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ד ָעאלו ִיׂשְ ַקְדִמיָתא ּכַ א ֲחֵזי ּבְ ְּתָ ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹותָּלא ָעאלו, ּהוא ָזרו ְוָלא ִאְתְפָרעו. ַמאי ַטֲעָמא.  ּכְ ִגין ְדִאְתּגְ ּּבְ ּ ְוָלא , ּּ
א יָמא ַקִדיׁשָ ְלָייא ְרׁשִ ִּאְתּגַ יָון ְדָמטו ָהָכא. ּ ּּכֵ ִתיב, ּ ָפט, ַמה ּכְ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ּ .

ין ְתֵרין חוָלִקין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ּבִ ן ָעאלו ִיׂשְ ּמָ ּּתַ ּ ַההוא , ּ יָמא ִדְלהֹוןּּבְ ְלָיא ְרׁשִ לוָיא ְדִאְתּגַ ּּגִ ּ ּ ּ ,
ָפט ְּוִאְקרון ֹחק וִמׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר : ֹחק. ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק )משלי כא(ּּכְ ּתֵ ּ ַוּתִ

ָפט. ְלַנֲערֹוֶתיָה ּוִמׁשְ ַמר : ּ ָמה ְדִאּתְ ַפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב)תהלים פא(ּּכְ הו. ּ ִמׁשְ ם ִנּסָ , ְּוׁשָ
ַההו אּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּא ָאת ַקִדיׁשָ ָרֵאל הוא, ּכְ י ֹחק ְלִיׂשְ ִסְפָרא ְדַרב ִיִיָבא . ּּכִ ּּבְ
א, ָסָבא ָּאַמר ִמָלה ַעל ַההוא חוְטָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ַמע )שמות טו(. ּ ׁשְ מֹוַע ּתִ ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ

ִתיב ַמא. ַּמאי ַויֹאֶמר, ַּויֹאֶמר. ֱָאֹלֶהיך' ְלקֹול ְיָי א . ּן ָקָאַמר ָדאָלא ּכְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָאַמר ּּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ְ ְמֵעיָנן , ִּרּבִ ֵמֲאִמיָרה ,  ֲאִמיָרה ְסָתם)א משמע''נ(ׁשַ

יב. ְסָתם ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי)שמות כד(, ִּדְכּתִ ִתיב ַמאן ָקָאַמר, ָאַמר. ' ְוֶאל ֹמׁשֶ . ָלא ּכְ
ּאוף ָהָכא ַויֹאֶמר ְסָתם ִתיב ַמאן ָקָאַמר, ּ   .ְוָלא ּכְ

י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִדְכּתִ ַּויֹוֵרהו ְיָי' ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ַּמׁשְ ַמע , ֵעץ' ּ ֵמָהָכא ַמׁשְ
ַמע ַמאן ָאַמר ִמָלה, ַּויֹאֶמר ּוַמׁשְ ֵעי ֵליה, ֱָאלֶהיך' ְלקֹול ְיָי. ּ ֶּאָלא ְלַההוא . ְּלקֹוִלי ִמּבָ ּ

יה ּקֹול ְדָעאלו ּבֵ ּ ּ.  
א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ יָמא ַקִדיׁשָ הו ְרׁשִ ְלָיא ּבְ ַתר ְדִאְתּגַ ּּבָ ּ ְתֵרין חוָלִקין , ּ ָּעאלו ּבִ ּ

ין ַמר, ַּקִדיׁשִ ָמה ְדִאּתְ ֵרין, ּּכְ ִאֵלין ּתְ ְּוֵכיָון ְדָעאלו ּבְ ּ ֵרין חוָלִקין , ּ ִאֵלין ּתְ ָּעאלו ּבְ ּּ
ִאֵלין ּתְ, ַאֲחָרִנין ְלקון ּבְ ְּדַכד ִיְסּתַ ּּ ִאֵלין, ֵרין ַאֲחָרִניןּ רון ּבְ ִּיְתַחּבְ אן, ּ ְרּכָ ְנֵעי ּבִ , ְוָלא ִמּמַ

ך ִגין ּכָ ְוּבְ אן, ּ ְרּכָ ִאֵלין ָמטו ּבִ ּּבְ א)ובגיני כך באלין מטין(, ּ א ַקִדיׁשָ   .ּ ַעד ַמְלּכָ
ַמע ִמָלה ּתְ ּוֵמַאְתֵריה ִדְקָרא ִאׁשְ ּ ּ יב, ּ ַמע, ִּדְכּתִ ׁשְ מֹוַע ּתִ ָּדא : ּ ַויֹאֶמר.ַּויֹאֶמר ִאם ׁשָ

א א ַקִדיׁשָ ַמע ְלקֹול ְיָי, ּוַמאי ָקָאַמר. ַּמְלּכָ ׁשְ מֹוַע ּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֱָאלֶהיך' ִאם ׁשָ ּכְ
י ְיָי)דברים ד( ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ָרֵאל, ָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ : ְּוַהָיׁשָ

ָּדא ַצִדיק יו. ָּדא ְנַצח: ּתָ ְלִמְצֹוָתיוְוַהֲאַזְנ. ּ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ יָון ְדָעאלו . ָּדא הֹוד: ְוׁשָ ּּכֵ ּ
ִאֵלין א, ּּבְ א ַקִדיׁשָ ָּהא ָמטו ְלַמְלּכָ ִתיב. ּ י , ְלָבַתר ַמה ּכְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ

י ֲאִני ְיָי ים ָעֶליך ּכִ ִמְצַרִים לא ָאׂשִ י ֲאִני . ָרֹוְפֶאך' ָּבְ א: 'ְיָיּכִ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ.  
ַמע ּתְ א, ִאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ְרׁשִ ּ א , ּ א ַקִדיׁשָ ִּמֵניה ָסִליק ַעד ַמְלּכָ ּ

ַמע. ִּעָלָאה ֵרין. ַמאי ַמׁשְ ַמע ִאיּנון ּתְ הו ַזְרָעא, ַּמׁשְ ַנׁש ּבְ ְּדִאְתּכְ א, ּ ח ְרבות קוְדׁשָ ּוָמׁשַ ּ ּ ,
ְדָי פום ָאָמהְּדׁשַ ּין ֵליה ּבְ ֲחָדא)ועל דא(, ּ רו ּכַ א ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּ ִאְתַקּשָׁ ּוַמְלּכָ ּּ ,



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

יה רו ּבֵ ְּוִאְתַקּשָׁ ך. ּ ֵרין, ְְוַעל ּכַ ִאֵלין ּתְ ַּמאן ְדָעאל ּבְ ְתֵרין , ְוָנִטיר לֹון, ּ ר ּבִ ִאְתָקּשָׁ
הו, ַאֲחָרִנין א ַקִדיׁשָ, ְּוָעאל ּבְ ּוְכֵדין ָמֵטי ְלַמְלּכָ   .אּ

י ִיְצָחק ַצִדיק, ָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ֶנַצח ְוהֹוד, ּ ָלָתא, ָזֵכי ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ְרָכא ּבְ ְּדִאְתּבָ הו. ּ ּוַמאן ְדָזכו ּבְ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ֻכְלהו , ָּזֵכי ּבְ ְּוָעאל ּבְ ּ

ָעה   .ַאְרּבְ
ָעה ִאֵליןְוָלֳקְבֵלי ַאְר א, ּּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּנִטירו ְלַהאי ְרׁשִ ע ִמִלין, ּ ְּנִטירו : ֵּמַאְרּבַ
ָרֵאל רוָתא ְדִנָדה, ִּדְכְנֶסת ִיׂשְ ּמְ ִּאְסּתַ ּ ְּנִטירו ְדַצִדיק. ּ ּ ְפָחה, ּ רוָתא ְדׁשִ ּמְ ִּאְסּתַ ְּנִטירו . ּ

רוָתא ְדַבת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָז, ְּדֶנַצח ּמְ ִּאְסּתַ ּ ּ ְּנִטירו ְדהֹוד. לֹותּ רוָתא ְדזֹוָנה, ּ ּמְ ִּאְסּתַ ּ .
ָרֵאל, ֱָאלֶהיך' ְּוַעל ָדא ְלקֹול ְיָי ֶנֶסת ִיׂשְ   .ָּדא ּכְ

 
  



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

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

 ] בשנה97יום [סדר הלימוד ליום ח טבת 
א ִכיְנּתָ ָלא ַאֵפי ׁשְ ָרֵאל ְלַקּבְ ה ָזָכאן ִיׂשְ ּמֶ רוָתא ִמן ִנָדה, ּּבַ ּמְ ִאְסּתַ ּּבְ , ִתיבְּוַעל ָדא ּכְ. ּ

ִנַדת ֻטְמָאָתה לא ִתְקַרב ְלַגלֹות ֶעְרָוָתה)ויקרא יח( ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ַּמאי ְלַגלֹות ֶעְרָוָתה . ּּ ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרן ִמִלין ַאֲחָרִנין. ָּדא ּכְ ּוְבַהאי ֲאִחיָדן וִמְתַקּשְׁ ּ ַרת , ּ ָרֵאל ִאְתַקּשְׁ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ

הו ְּוָהא אוְקמוָה ִמֵל. ּּבְ ּ   .יּ

  א''א ע''דף ס
ה ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ָּדא ַצִדיק: ְּוַהָיׁשָ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ , ֶּאל ַצִדיִקים'  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ּּכְ

ְפָחה ָרא ִמּשִׁ ּמְ יב. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי) א''א ע''דף ס(. ְלִאְסּתַ י )משלי ל(, ִּדְכּתִ ְפָחה ּכִ  ְוׁשִ
ה ִביְרּתָ ְפָחהְּד, ִּתיַרׁש ּגְ ׁשִ ק ּבְ ִדיק ְדִאְתַדּבָ ָּגִרים ַלּצַ ּ , ָּדא ֶנַצח: ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו. ּ

ָרא  ּמְ ַבת ֵאל ֵנָכר)דלא שקר ביה(ְלִאְסּתַ יָמא ָדא ּבְ ּ ְדָלא ֵיעול ְרׁשִ ּ יה , ּ ר ּבֵ ּקֵ ְּולא ְיׁשַ
ֶנַצח יב. ּבְ ר)שמואל א טו(, ִּדְכּתִ ּקֵ ָרֵאל לא ְיׁשַ ּוַמאן ְדָנִטיר ַהאי.  ְוַגם ְנַצח ִיׂשְ ִּקֵיים , ּ

יב, ִמְצֹוָתיו ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר)שמות לה(, ִּדְכּתִ ּתַ י לא ִתׁשְ יו.  ּכִ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ , ָּדא הֹוד: ְוׁשָ
ָרא ִמן זֹוָנה ּמְ   .ְלִאְסּתַ

ָמה ְדָתֵניָנן, ְוַאְזָלא ָהא י ְיהוָדה, ּּכְ יב , ָּאַמר ִרּבִ ך  ֲחג)תהלים מה(ַּמאי ִדְכּתִ ָֹור ַחְרּבְ

ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ַָעל ָיֶרך ּגִ ָ ְרֵמיה, ֶּאָלא. ְ ל ַמאן ִדְמָזֵרז ּגַ ּּכָ א , ּ ֵוי ְדִחילו ְדַחְרּבָ ְּוׁשַ ּ ּ ּ
יָפא ָלֳקְבֵליה ּקִ ָנא ּתַ ּנָ א. ְַמאי ַעל ָיֶרך, ְַעל ָיֶרך. ּׁשִ יָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ְרׁשִ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ים)בראשית כד(, ָאֵמר ַחת ְיֵרִכי ׂשִ   .ָ ָנא ָיְדך ּתַ
ך ָָדָבר ַאֵחר ֲחגֹור ַחְרּבְ לֹוַמר, ּ א, ּכְ יׁשָ ך, ָָזֵרז ְוַאְתִקיף ִיְצְרך ּבִ ְָדִאיהו ַחְרּבְ ּ , ְַעל ָיֶרך. ּ

א ְלַנְטָרא ֵליה יָמא ַקִדיׁשָ ַּעל ַההוא ְרׁשִ ּ ּבֹור, ְּוִאי ָנַטר ֵליה. ּ ֵדין ִאְקֵרי ּגִ א , ּכְ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הו ּּבְ ְלבוׁשֹויְ יׁש ֵליה ּבִ ּא ַאְלּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוַמאן ְלבוׁשֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ . הֹוד ְוֶנַצח. ְּ

יב)א והדר''נ( ּתָ)תהלים קד(, ּ ִדְכּתִ ָאוף ָהָכא הֹוְדך ַוֲהָדֶרך.  הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָ ּוְכֵדין , ּ
ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ָנׁש ּבְ ק ּבַ ִּאְתַדּבַ ּ.  

אן וְלָהְלָאה י ֲאִני ְיָי, ִּמּכָ ים ָעֶליך ּכִ ִמְצַרִים לא ָאׂשִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ' ָּכָ
א. ָרֹוְפֶאך א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ׁש, ּ ְּוַעל ָדא ַאְזַהר לֹון ַעל ַההוא ִמָלה ַמּמָ ּ ים , ּ ְּדָיַהב ְוָרׁשִ

הו ַען ָלא ִאְתְי, ּּבְ יר ְוַעד ּכְ יב, ּיִהיַבת ְלהו אֹוַרְייָתאְוָלא ַיּתִ יָון ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכֵ ם , ּ ם ׂשָ ׁשָ
ָפט ּלֹו ֹחק וִמׁשְ ַמע ְוגֹו, ּ ׁשְ מֹוַע ּתִ ִּמָיד ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ ּ'.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ְלַאְזָהָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ה , ַעל אֹוַרְייָתא, ְּ ַכּמָ ּבְ
יך ְלהו ִּמִלין ָמׁשִ ְ יָכן ַדֲחִביבוָתא, ּ ה ְמׁשִ ַכּמָ ּּבְ ֵריה ְלֵבי ַרב, ּ יך ּבְ ַבר ָנׁש ְדָמׁשִ ּּכְ א . ְּ ְוּתָ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

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

ִריך הוא ְלֵמיַהב ְלהו אֹוַרְייָתא, ֲחֵזי א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ֲהֵדיה, ְּ ַּעד ְדָקִריבו ּבַ ּ ה . ּ ּוַבּמֶ
ֲהֵדיה ְּקִריבו ּבַ יָמא ָדא, ּ ִגלוָיא ִדְרׁשִ ּּבְ ּ ּ ָמה , ּ ַמרּכְ   .ְּדִאּתְ

ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ָּלא ְקִריבו ִיׂשְ ּ חוָלָקא ְדַצִדיק, ּ ַּעד ְדָעאלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
יה ְּוָזכו ּבֵ יב, ְמָנָלן. ּ ר ִסיַני)שמות יט(, ִּדְכּתִ או ִמְדּבָ יֹום ַהֶזה ּבָ ּ ּבַ ּ ׁש , ּ יֹום ַהֶזִה ַמּמָ ּּבַ ּ

ּפרשת המן ִקִוינו לֹו וגֹו ּ'.  

  ]פרשת המן[
ָמִים' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות טז( ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ י ְיהוָדה . ֶאל ֹמׁשֶ ִּרּבִ

יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא(, ָּפַתח ְוָאַמר יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ַהאי ְקָרא . 'ּּ
ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ׁשָ, ּאֹוִקיְמָנא ֵליה ׁשַ ֵבי ַמְרֵעיהּּבְ א, ִּכיב ּבְ ַאְטרֹוְנָיא ְדַמְלּכָ ַפס ּבְ , ָּהא ִאּתְ

קוְלָרא יה ּבְ ֵּריׁשֵ כוְפִסיִרין, ּ ה ֵחיִלין ַנְטִרין ֵליה)א בטפסרא''ס(, ַּרְגלֹוי ּבְ ּמָ ֵמַהאי , ּ ּכַ
יָסא יָסא, ּגִ דֹוֲחָקא. ּוֵמַהאי ּגִ ְלהו ּבְ ְייפֹוי ּכֻ ּׁשַ ִאֵל, ּ יִחין ִאֵלין ּבְ ַּמּגִ ֵמיְכָלא ִאְתָעֵדי . יןּ
יה   .ִּמּנֵ

ַההוא ִזְמָנא ַּפְקִדין ָעֵליה ַאפֹוְטרֹוָפא, ּּבְ א, ּּ ְּלֵמיַלף ָעֵליה ְזכות ָקֵמי ַמְלּכָ יב, ּ , ִּדְכּתִ
י ָאֶלף)איוב לג( ֲעָתא. ְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ַהִהיא ׁשַ ָאה חוָלֵקיה , ּבְ ַּזּכָ ּ

ר ָנׁש ְד ְּדּבַ יָזבוֵתיה ִמן ִדיָנא, ְּואֹוִליף ֵליה ָאְרָחא, ָּעאל ָעֵליהּ ְּלׁשֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
יל ֶאל ָדל ּכִ ֵרי ַמׂשְ   .ַּאׁשְ

ָזָבא ֵליה ְּוֵהיך ָיִכיל ְלׁשֵ ְּלֵמיַלף ֵליה ָאְרחֹוי ְדַחֵיי, ָ ּ ֵדין , ְּלָאָתָבא ְלָקֵמי ָמאֵריה, ּ ּכְ
ּיה ְלֵעיָלאִּאְתָעִביד ַאפֹוְטרֹופֹוָסא ָעֵל יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי. ַּמאי ַאְגֵריה. ּ ּּבְ ָּדָבר . 'ּ

יל ֶאל ָדל, ַאֵחר ּכִ ֵרי ַמׂשְ ָנא, ַּאׁשְ יָפא ַאְגָרא ְדִמְסּכְ ּקִ ה ּתַ ּמָ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  
י ִחָייא יב, ָּאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים  ּכִ)תהלים סט(, ּּתָ

ְמעֹון. ְוִכי ֶאל ֶאְביֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְוֹלא ְלַאֲחָרא', ְיָי י ׁשִ ִגין ְדִאיּנון ְקִריִבין , ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ּ
א יר ְלַמְלּכָ יב, ַיּתִ ה ֱאלִהים לא ִתְבֶזה)תהלים נא(, ִּדְכּתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְְוֵלית ָלך .  ֵלב ִנׁשְ

ָעְלָמא ָנאְּדִאיה, ּבְ ִמְסּכְ א ּכְ ִביר ִלּבָ ְמעֹון. ּו ּתָ י ׁשִ א ֲחֵזי, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ִני , ּתָ ל ִאיּנון ּבְ ּּכָ
ִריך הוא, ָעְלָמא א ּבְ ִּאְתַחְזָיין ָקֵמי קוְדׁשָ א, ְּ גוָפא ְוַנְפׁשָ ָנא ָלא ִאְתָחֵזי ֶאָלא , ּּבְ ּוִמְסּכְ ּ

ְלחֹודֹוי א ּבִ ַנְפׁשָ ִריך הוא , ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יר ִמּגוָפאְּ א ַיּתִ   .ָּקִריב ְלַנְפׁשָ

  ב''א ע''דף ס
ִבבוֵתיה ְדר ׁשְ ָנא ַחד ֲהָוה ּבִ ִּמְסּכְ ּ יה, ֵייָסא' ּ ח ּבֵ ּגַ ְּוָלא ֲהָוה ַמאן ְדַאׁשְ ְּוהוא ֲהָוה , ּ

א, ַאְכִסיף ְבֵני ָנׁשָ יף ּבִ ּקִ י ֵייָסא, ּיֹוָמא ַחד ָחַלׁש) ב''א ע''דף ס(, ְוָלא ּתַ , ָּעאל ָעֵליה ִרּבִ
ַמע ַחד ָקָלא ְדָאַמר אי, ִטיְלָקא ִטיְלָקא, ּׁשָ ּבָ א ַפְרָחא ּגַ ַווי . ְּוָלא ָמטו יֹומֹוי, ָּהא ַנְפׁשָ

יה יה ְלַגּבֵ הו ְדָיִתיב ַנְפׁשֵ ַכח ּבְ ּתְ ִּלְבִני ָמֵתיה ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ י ֵייָסא. ּ פוֵמיה, ָקם ִרּבִ ֵדי ּבְ ּׁשַ ּ ּ ,



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

ִרין ַּמָיא ְדַגְרּגְ ַּאפוָתא ְד, ּ ַאְנפֹוי)א דקופתא''ס(ּקוְנָטא ּ ַזע ִזִיָעא ּבְ ְּוָתב רוֵחיה , ּ ִאְתּבְ ּ
יה   .ְּלַגּבֵ

ִאיל ֵליה י, ְּלָבַתר ָאָתא ְוׁשָ ָָאַמר ַחֶייך ִרּבִ אי, ּ א ַנְפַקת ִמּנַ ּוָמטו ָלה ָקֵמי , ַנְפׁשָ ּ ּ
א ּּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ן, ּ ּמָ ֲאָרא ּתַ ּתַ ֶּאָלא ְדָבָעא, ּוָבָעת ְלִאׁשְ ָאה ּ ִריך הוא ְלַזּכָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ְְוַאְכִריזו ָעָלך, ְָלך י , ּ ין הוא ִרּבִ ְּלַסְלָקא רוֵחיה,  ֵייָסא)א''ד ע''א וקמ''ט ע''ויקרא ע(ַּזּמִ ּ ּ ,
ַאְרָעא ָעָרא ּבְ א ִדְזִמיִנין ַחְבַרָייא ְלִאּתְ ַחד ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ ּוְלִאְתְקּשְׁ ּ ּ ְּוָהא ַאְתִקינו , ּ

ְרְסָיאןּתְ ְְדַקְייִמן ָלך וְלַחְבָרך, ַלת ּכֻ ְּ ֵני ָמֵתיה. ּ יה ּבְ יִחין ּבֵ ּגִ ֵּמַההוא יֹוָמא ֲהוֹו ַמׁשְ ּ ּ.  
ָנא ַאֲחָרא ַאְעָבר ָקֵמיה ְדר, ּּתו ִּמְסּכְ יֵדיה ְפַלג ְמָעה ְדֶכֶסף, ִיְצָחק' ּ ַּוֲהָוה ּבִ ָאַמר . ּּ

י ִיְצָחק ִלים ִלי ְוִלְבַנ, ֵּליה ְלִרּבִ ָאןַאׁשְ ִלים . י ְוִלְבָנַתי ַנְפׁשָ ְָאַמר ֵליה ְוֵהיך ַאׁשְ ּ
ְייכו ר ְפַלג ְמָעה, ַּנְפׁשַ אי ּבַ ּבָ ַכח ּגַ ּתְ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ִליְמָנא, ָּאַמר ֵליה. ּ ָדא ַאׁשְ ְפַלג , ּבְ ּבִ

אי ּבָ ַּאְפֵקיה ְוָיֲהֵביה ֵליה, ַּאֲחָרא ְדִאית ּגַ ּ ּ.  
ֶחְלֵמיה ַּאְחִזיאו ֵליה ּבְ ּ אְּדֲה, ּ א ַרּבָ ָפָתא ְדַיּמָ ׂשְ ְדֵייה , ָּוה ַאְעָבר ּבִ ּוָבָעאן ְלִמׁשְ ּ ּ

ַגֵוויה ּּבְ ְמעֹון)א''ח ע''ויחי רי(, ּ י ׁשִ יט ְידֹוי ָלֳקְבֵליה,  ָחָמא ְלִרּבִ ְּדֲהָוה אֹוׁשִ ְּוָאֵתי ַההוא , ּ
ָנא ְוַאְפֵקיה ְמעֹון, ִּמְסּכְ י ׁשִ ידֹוי ְדִרּבִ ְּוָיֲהֵביה ּבִ ִז, ּ ּתֵ ַער. יבְוִאׁשְ ד ִאּתְ פוֵמיה, ּכַ ָּנַפל ּבְ ּ ,

יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא(, ַהאי ְקָרא יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ּּ'.  
ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְוָתא ֲחֵזי א ִלְזֵעיר ַאִפין, ּכָ יָקא ַקִדיׁשָ ָּנִטיף ַטָלא ֵמַעּתִ ּ ְרָכאן , ּ ּוִמְתּבָ

פוִחין ַק ל ֲחַקל ּתַ ּּכָ יןּ א. ִּדיׁשִ יד ְלִאינון ִדְלַתּתָ ּוֵמַההוא ַטָלא ַאְנּגִ ּ ּ ין , ּּ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ
יה ָזנו ִמּנֵ ִּאּתְ פום ֵמיָכֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ יִרים )תהלים עח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ֶלֶחם ַאּבִ

ָר, ָאַכל ִאיׁש ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ּוֵמַההוא ְמזֹוָנא ָאְכלו ִיׂשְ ּ   .אּ
ְמעֹון י ׁשִ יה, ָאַמר ִרּבִ ַהאי ִזְמָנא ִמּנֵ ָזִנין ּבְ א ִמּתְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ ּוַמאן ִאיּנון, ּּכַ ִּאֵלין . ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ׁש. יֹוֵמי ְוֵליֵלי, ּ ך ֵמַההוא ְמזֹוָנא ַמּמָ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּ ּ .
ֵעין ַההוא ְמ. ָלא ֶּאָלא ּכְ ׁשּ ֵרין, זֹוָנא ַמּמָ ִקיל ַעל ַחד ּתְ   .ְּדׁשָ

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ד ָעאלו ְוִאְתְדָבקו ּבְ ָרֵאל ּכַ ִּיׂשְ ּ ּ יָמא , ּ לוָיא ִדְרׁשִ ִגין ּגִ ּּבְ ּ ּ
א ֵדין ָזכו ְלֵמיַכל ַנֲהָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ַּקִדיׁשָ ּּכְ ַקְדִמיָתא, ּ ה ְדֲהָוה ּבְ יר ִמּמַ . ַּיּתִ

ַק ְצַרִיםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ָנֲהָמא, ְּדִמיָתא ּכַ ה, ָּעאלו ּבְ א ָזכו, ְּדִאְקֵרי ַמּצָ ּתָ , ְּוַהׁשְ
יר ְּוָעאלו ְלֵמיַכל ַנֲהָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה ַיּתִ יב ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם , ֵּמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ִּדְכּתִ

ָמִים ׁש. ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ָמִים ַמּמָ ָרֵאל. ִמן ַהּשָׁ ַכח ְלהו ְלִיׂשְ ּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּ ֵמֲאָתר . ּ
אֹוַרְייָתא. ָּדא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ָזנו, ּ יר ִאּתְ ֵּמֲאָתר ַאֲחָרא ִעָלָאה ַיּתִ . ַּמאי הוא. ּ

יב ָמה ִדְכּתִ ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז(, ּּכְ יר. ּ ַהָחְכָמה ּתְ   .ֲּאָתר ִעָלָאה ַיּתִ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

ֵני ָעְלָמא, ִאי ָהִכי, ֶאְלָעָזר' ֵּליה רֲאַמר  ָאר ּבְ יר ִמּשְׁ ְייהו ַיּתִ א ַנְפׁשַ , ֲּאַמאי ַחְלׁשָ
א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ָחא, ְּדָהא ׁשְ ּכְ ּתַ יר ִאְתָחזון ְלִאׁשְ ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ַיּתִ ּּבְ  )א אינון יתיר''ס(. ּּ

א ִאיְלּתָ   .ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות ׁשָ
א ֲחֵזי ל ְמזֹו, ּתָ ִּני ִדְבֵני ָעְלָמא ִמְלֵעיָלא ָקא ַאְתָייןּכָ ּ ַּההוא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ִמן . ּ ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ָּדא ְמזֹוָנא ְדָכל ָעְלָמא, ּׁשְ ְּוהוא ְמזֹוָנא ְדכֹוָלא, ּ ס ְוָעב, ּ . ְּוהוא ְמזֹוָנא ּגַ
יר ֵמֵעיָלא ְּוַההוא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ַיּתִ ּ יר ָדִק, ּ ּהוא ְמזֹוָנא ַיּתִ ָּקַאְתַיא ֵמֲאָתר ְדִדיָנא , יקּ

ַכח ּתְ ְצַרִים, ִאׁשְ ד ָנְפקו ִמּמִ ָרֵאל ּכַ ְּוָדא הוא ְמזֹוָנא ְדַאְכלו ִיׂשְ ּ ּ  ְמזֹוָנא )יתיר דקיקא(. ּ
ָרֵאל ַכח ְלהו ְלִיׂשְ ּתְ ְּדִאׁשְ ָרא, ּ ַמְדּבְ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ַמִים, ּּבְ ֵּמֲאָתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ׁשָ ּהוא , ּ

יר ְדִקיָקאְמזֹוָנא א ִמּכָֹלא, ּ ַיּתִ יר ְלַנְפׁשָ ְּדָעִייל ַיּתִ יר ִמּגוָפא, ּ ּוִמְתְפַרׁש ַיּתִ ְוִאְקֵרי , ּּ
יִרים   .ֶלֶחם ַאּבִ

  א''ב ע''דף ס
יר ִמּכָֹלא ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַיּתִ ּהוא ְמזֹוָנא ְדַחְבַרָייא, ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ,

ְמָתאְּדַאְכֵלי ְמ ּזֹוָנא ְדרוָחא ְוִנׁשְ ָלל, ּ ְּוָלא ַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדגוָפא ּכְ ְּוַהְיינו ֵמֲאָתר ִעָלָאה , ּ ּ
יָרא ַעל ּכָֹלא ך ָחִליׁש ּגוָפא ְדַחְבַרָייא. ְוִאְקֵרי ָחְכָמה, ַּיּקִ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ּ ֵני ָעְלָמא, ְ יר ִמּבְ , ַיּתִ

ְּדָהא ָלא ַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדגוָפא ּכְ ּ ְמָתא. ָללּ ְּוַאְכֵלי ְמזֹוָנא ְדרוָחא ְוִנׁשְ ֵמֲאָתר ְרִחיָקא , ּ
יָרא ִמּכָֹלא) א''ב ע''דף ס(, ִּעָלָאה ך ַההוא ְמזֹוָנא ָדִקיק ִמן ְדִקיָקא. ַּיּקִ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּ יר , ְּ ַיּתִ
ָאה חוָלֵקיהֹון. ִּמּכָֹלא ַח)קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּזּכָ ָאה . ֶּיה ְבָעֶליָה ַהָחְכָמה ּתְ ַזּכָ

ּחוָלָקא ְדגוָפא ּ א, ּ ְמזֹוָנא ְדַנְפׁשָ ָזָנא ּבִ ְּדָיִכיל ְלִאּתְ ּ.  
ַּוַדאי ָהִכי הוא, ֶאְלָעָזר' ֲּאַמר ֵליה ר ַהאי ִזְמָנא. ּ ֵחי ְמזֹוֵני , ֲאָבל ּבְ ּכְ ּתַ ְֵאיך ִאׁשְ

א. ִּאֵלין ִאיְלּתָ ֲּאַמר ֵליה ַוַדאי ֵיאֹות ׁשָ א ֲחֵזי. ּ ִרירו ְדִמָלהְו, ּתָ ָּדא הוא ּבְ ּ ּ ְמזֹוָנא , ּ
ּהוא ְמזֹוָנא ְדָכל ָעְלָמא, ַקְדָמָאה ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ַּההוא ְדַאְתָיא ִמן ׁשְ ּ ְּוהוא ְמזֹוָנא , ּ
ְּדגוָפא   )א דכלא''ס(. ּ

יה ְּמזֹוָנא ְדהוא ִעָלָאה ִמּנֵ ּ יר, ּּ ַּההוא ְדִאיהו ְדִקיָקא ַיּתִ ּ ּ ָנא ְּוָאָתא ֵמֲאָתר ְדִדי, ּ
ְרָיא ֵני, ְּדִאְקֵרי ֶצֶדק, ׁשַ ְּוָדא הוא ְמזֹוָנא ְדִמְסּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ִלים , ּ ַּמאן ְדַאׁשְ

ָנא ִלים ֵליה ָאת ַחד, ְלִמְסּכְ  ּגֹוֵמל ַנְפׁשֹו )משלי יא(ְּוָרָזא ָדא , ְוִאְתָעִביד ְצָדָקה, ַּאׁשְ
ַמע. ִאיׁש ֶחֶסד ִמילות ֲחָסִדים ַמׁשְ ְרָיאְּדָהא ּבְ, ּּגְ ִלים ֵליה ֶחֶסד, ִדיָנא ׁשַ ֵדין , ְּוַאׁשְ ּכְ
  .ּהוא ַרֲחֵמי

יר ֵמִאֵלין ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַיּתִ יָרא, ּ ּהוא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ְוַיּקִ ַמִים, ּ , ֵּמֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ
ְלהו ְּוהוא ָדִקיק ִמּכֻ ּ ְּוהוא ְמזֹוָנא ִדְבֵני ַמְרֵעי, ּּ '  ְיָי)ם מאתהלי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו ּכָ ל ִמׁשְ ִּיְסָעֶדּנו ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי ּכָ ִגין ְדָהֵני . ַמאי ַטְעָמא, ַּדְייָקא', ְיָי. ּ ּּבְ
ֵני ַמְרֵעי ׁש, ּבְ ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ ַההוא ְדקוְדׁשָ ְזֵני ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאּתְ ּ ּ ְּ . חלב ודם, ומאי איהו(. ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

והוא , ודא הוא מזונא מאתר דאקרי שמים. להקריב לי חלב ודם)  מהיחזקאל(הדא הוא דכתיב 
  )יקירא ועילאה דקיק מכלא

ָמִתין יָרא ָדא הוא ְמזֹוֵני ְדרוִחין ְוִנׁשְ א ְוַיּקִ ְּמזֹוָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא ְמזֹוָנא , ּ
ַּדֲאָתר ְרִחיָקא ִעָלָאה יָר.)'א מההוא אתר דאקרי נועם יי''ס(, ּ ּהוא ְמזֹוָנא , ּא ִמּכָֹלא ְוַיּקִ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ְּוהוא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּּ ּ ַמאי ַטְעָמא . ּ
ִגין ְדאֹוַרְייָתא ַנְפָקא . ֵּמֲאָתר ָדא  )ב''ב ע''ב וקצ''ו ע''ויקרא קפ, ב''ז ע''בראשית מ(ּּבְ

אֹוַרְייָתאְוִאיּנ, ֵּמָחְכָמה ִעָלָאה ְדֵלי ּבְ ּתַ ּון ְדִמׁשְ ּ ָהא, ּ ְרׁשָ ִעָקָרא ְדׁשָ , ְּוַעל ָדא, ַּעְייֵלי ּבְ
א ָקא ַאְתָיא, ְּמזֹוָנא ִדְלהֹון ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ.  

יק ְידֹוי, ֶאְלָעָזר' ָאָתא ר ִמִלין ִאֵלין, ָאַמר. ְוָנׁשִ ָאה חוָלִקי ְדָקִאיְמָנא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ָאה ַזּכָ. ּ
ּחוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ְּדָזֵכי לֹון ּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי יב, ּ י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ִּדְכּתִ ָ ּכִ ְ ָ ּ  ִהְנִני ַמְמִטיר )שמותטז(. ּ
ָמִים י יֹוֵסי ָפַתחִר. ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ יַע ְלָכל ַחי )תהלים קמה(, ּּבִ ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ּ

ִתיב ְלֵעיָלא. ָרצֹון רו, ַּמה ּכְ ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ִני ָעְלָמא. ָ ל ִאיּנון ּבְ ְּמַצָפאן , ּּכָ
ִריך הוא א ּבְ ְּוַזְקָפאן ַעְייִנין ְלקוְדׁשָ ך, ְּ ִגין ּכַ ֵני ְמֵהיָמנוָתא  ּכָ)א אבל''ס(, ְּבְ ּל ִאיּנון ּבְ ּ

ָעאן  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא)א אצטריכן למבעי''ס(ּבָ ִריך ,  ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ָאָלא ְמזֹוַנְייהו ּמִ ְְלׁשָ ּ ּ
ּוְלַצָלָאה ְצלֹוֵתהֹון ָעֵליה, ּהוא ּּ.  

ִריך . ַמאי ַטְעָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ִגין ְדָכל ַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְלַגּבֵ ְּבְ ּ ּ ּ ּהוא ַעל ְמזֹוֵניהּ ּ ,
ל יֹוָמא ַעל ְידֹוי ֵרך ּכָ ִרים ְדִיְתּבָ ְּגָ יה, ּ ַּההוא ִאיָלָנא ְדָמזֹון ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּ וטעמא דמלה (. ּּ

יה)יום יום' ברוך ה) ח''תהלים ס( ַכח ִעּמֵ ּתְ ב ְדִאׁשְ ּ ְוַאף ַעל ּגַ א , ּ ַאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֵעי ְלִמׁשְ ּּבָ
ִריך הוא ּּבְ ּוְלַצָלָאה , ְ ל יֹוָמאּ אן , ְצלֹוָתא ַעל ְמזֹוָנא ּכָ ְרּכָ ָכחו ַעל ְידֹוי ּבִ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ

ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְלֵעיָלא רוך ְיָי, ּּכָ ְְוָדא הוא ּבָ ּ   .יֹום יֹום' ּ
ָלא ְמזֹוָנא, ּוַעל ָדא ְּדָלא , ִמן יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחִריָנא, ָּלא ִלָבֵעי ֵליה ֶלֱאיָנׁש ְלַבּשְׁ

יֹומֹו. ב יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחָראְלַעּכֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ ּ יֹום . ּ
יֹומֹו ת. ַּדְייָקא, ּבְ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ר ֵמֶעֶרב ׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבַ א . ּּכְ ַכח קוְדׁשָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ

ָכל יֹוָמא אן ּבְ ְרּכָ ִריך הוא ָמֵלא ּבִ ּּבְ ִתיב פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך ְוגֹוּו. ְ ְָכֵדין ּכְ . ַמאי ָרצֹון. 'ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַכח ֵמַעּתִ ּתְ ַּההוא ָרצֹון ְדִאׁשְ ּ יה ָרצֹון, ּ ָחא ְמזֹוֵני ְלֹכָלא, ְּוָנִפיק ִמּנֵ ּכְ ּתַ . ְּלִאׁשְ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאיל ְמזֹוֵני ּבְ ּוַמאן ְדׁשָ ָרא ְמֵהיָמָנא, ּ ָרָזא ִדְבִגיֵניה ,ַּההוא ִאְקֵרי ּבְ ּ ּבְ ּ

אן ְלֵעיָלא ְרּכָ ְכָחן ּבִ ּתַ   .ִּמׁשְ
א ָפַתח ְוָאַמר' ר ה , ֶּאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו'  רֹוֶצה ְיָי)תהלים קמז(, ַּאּבָ ּמָ ּכַ

א א ַקִדיׁשָ ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ א ְלֵמַהך ּבְ ִּאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ָאְרחֹוי ְד, ְּ ּוְלֵמַהך ּבְ , אֹוַרְייָתאְּ
אן ְלֻכְלהו ְרּכָ חון ּבִ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ֵאי, ּּ ְּלִעָלֵאי וְלַתּתָ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

  ב''ב ע''דף ס
יב, ְּדַתְנָיא ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ַּמאיִדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ֶּאְתָפָאר וַדאי. ָ ַמאי . ּ

ַמע א) ב''ב ע''דף ס(ִּדְבִגין . ַמׁשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִריך הוא ִמְתָפַאר ְלֵעיָלא, ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ּוַמאי ְפֵאָרא ִדיֵליה ּ ְתִפיִלין. ּּ ׁש ּבִ ְווִני ְלִאְתָפַאָרא, ְּדִאְתַחּבָ ָרא ּגַ ְּדִמְתַחּבְ ּ.  

אָנא ֵעי ֵליה' רֹוֶצה ְיָי, ֶאת ְיֵרָאיו' רֹוֶצה ְיָי, ּתָ יֵרָאיו ִמּבָ ֶאת ' ַמאי רֹוֶצה ְיָי. ּּבִ
לֹוַמר, ֶאת ְיֵרָאיו' ָּלא רֹוֶצה ְיָיֶא, ְיֵרָאיו  )א ואתידע''נ(ּוִמְתָרֵעי , ַּאִפיק ַהאי ָרצֹון, ּכְ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ִּליֵרָאיו ְדָדֲחִלין ֵליה, ְּ ּוַמאן ִאיּנון ְיֵרָאיו ְדַאִפיק לֹון ַהאי . ּ ּ ּ ּ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאִּאיּנו, ֶּאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו, ָהַדר ְוָאַמר. ָרצֹון אן ּבְ ּן ִדְמָצָפאן וְמַחּכָ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ֵעי ְמזֹוַנְייהו ִמן קוְדׁשָ ְּלִמּבָ ּ יב ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו, ְּ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ ּ.  
י ֵייָסא ָסָבא ָכל יֹוָמא, ִרּבִ א , ָּלא ַאְתִקין ְסעוָדָתא ּבְ עוֵתיה ָקֵמי קוְדׁשָ ַּעד ְדָבָעא ּבָ ּ ּ ּ

ִּריך הואּבְ א, ָּלא ַנְתִקין ְסעוָדָתא, ָאַמר. ַעל ְמזֹוֵני, ְ י ַמְלּכָ ְלָבַתר . ַּעד ְדִתְתְיִהיב ִמּבֵ
ִריך הוא א ּבְ עוֵתיה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדָבֵעי ּבָ ּ ּ ּ ֲעָתא ֲחָדא, ְּ ה ׁשַ ָאַמר ָהא ִעיָדן , ֲהָוה ְמַחּכֶ

א י ַמְלּכָ אן וְלָהְלָאה ַאְת, ְּדִתְתְיִהיב ִמּבֵ ִּקינו ְסעוָדָתאִּמּכָ ְּדִאיּנון , ְּוָדא הוא ָאְרָחא. ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּדֲחֵלי קוְדׁשָ ּ ַּדֲחֵלי ַחָטָאה, ְּ ּ.  

ָאְרֵחי אֹוַרְייָתא ִּאיּנון ַחָייַבָיא ְדַאְזִלין ֲעִקיִמין ּבְ ּּ הו, ּ ִתיב ּבְ  הֹוי )ישעיה ה(. ַּמה ּכְ
ָכר ִיְרֹדפו יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ ַּמׁשְ . ֶּאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו' א רֹוֶצה ְיָיְּוַעל ָד. ּ

ְּלַחְסדֹו ַדְייָקא ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא)א ובהא''ס(. ּ ֵני ְמֵהיָמנוָתא ּבְ מֹוְדָען ִאיּנון ּבְ ּתְ ּ ִאׁשְ ֲהָדא , ּ
יב ּהוא ִדְכּתִ יֹומֹו, ּ ְּוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ יֹומֹו ָקָאַמר. ּ ְּוֹלא ְדַבר יֹום , יֹום ּבְ
  .ְליֹום ַאֵחר

ה ך ָלּמָ ֵני . ְְוָכל ּכַ מֹוְדָען ִאיּנון ּבְ ּתְ ָכאן ִאׁשְ תֹוָרִתי ִאם לא ּבְ ּנו ֲהֵיֶלך ּבְ ְּלַמַען ֲאַנּסֶ ְּ

אֹוַרְייָתא, ְּמֵהיָמנוָתא ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאיּנון ַאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר . ּ ִרּבִ
יה ִמְלַצֵלי וְלִמְקֵרי , ּ ַצִדיק אֹוֵכל ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו)משלי יג(, ָכאֵמָה ַבע ַנְפׁשֵ ַתר ְדׂשָ ּּבָ ּ ּּ ּ

אֹוַרְייָתא   .ּבְ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ַּעד ָלא ָיַהב קוְדׁשָ ְּ ,

ִני ְמֵהיָמ ין ִאיּנון ּבְ ִני ְמֵהיָמנוָתא, ּנוָתאַּאְבִחין ּבֵ ּוֵבין ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדָלאו ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
אֹוַרְייָתא ה ַאְבִחין לֹון. ְוָלא ַקְייִמין ּבְ ן. ּוַבּמֶ ּמָ ּנו. ּבַ ַמר ֲאַנּסֶ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ְּוָכל ִאיּנון . ּ

ֵני ְמֵהיָמנוָתא ָכחו ְדִאיּנון ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ים ֵליה קו, ּ ָּרׁשִ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ימו ְדִכְתָרא , ְ ְרׁשִ ּּבִ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו, ד''ְּדֶחֶס ּנו, ּּכְ ְּוַעל ָדא ְלַמַען ֲאַנּסֶ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא . ּ ּ

ִני ְמֵהיָמנוָתא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְתָרא ִעָלָאה ָדא, ִּמׁשְ ְייהו ּכִ ַּאְעֵדי ִמּנַ ּ ,  ְוָאַמרּוָמָנא ַאְכִריז. ּּ
ִעים ֶתְחַסר)משלי יג( ְמִעיט לא ֶהְחִסיר. ּ וֶבֶטן ְרׁשָ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ל ָדא ֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ ְּוִעם ּכָ ּ.  
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

אָנא א, ּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִלימו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ָמה , ּ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ֵרה ֵעינֹות ַמִים ּ ַוָי)שמות טו(, ִּדְכּתִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ּבֹואו ֵאִליָמה ְוׁשָ

ָמִרים ְוגו ְבִעים ּתְ א. 'ְוׁשִ ף ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ּקַ חוִמין, ְּוִאְתּתָ ְתֵריַסר ּתְ ע ִסְטֵרי , ּּבִ ַאְרּבַ ּבְ
ְבִעין ַעְנִפין. ָעְלָמא ׁשִ ף ּבְ ּקַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוִאְתּתָ ְּוֹכָלא ּכְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

 ] בשנה98יום [וד ליום ט טבת סדר הלימ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ א, ּבְ ָּנִטיף ַטָלא ַקִדיׁשָ יָקא ְסִתיָמָאה, ּ יה ִדְזֵעיר , ֵמַעּתִ ּוַמְלָיא ְלֵריׁשֵ ּ ּ

ַמִים, ַּאְנִפין א. ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּוֵמַההוא ַטָלא ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ֲהָוה ָנִגיד ְוָנִחית , ּ
א ִליִדין,  ְוַכד ֲהָוה ָנִחית.ָמָנא ְלַתּתָ ִליִדין ּגְ א, ֲּהָוה ִמְתְפַרׁש ּגְ ֲהָדא . ְוַאְקִריׁש ְלַתּתָ

פֹור ַעל ָהָאֶרץ ּכְ יב ַדק ּכַ ּהוא ִדְכּתִ ּ ּ.  
ֵני ְמֵהיָמנוָתא ל ִאיּנון ּבְ ּּכָ א ָעֵליה, ַנְפֵקי ְוַלְקֵטי, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְמָבְרָכאן ׁשְ ּ ְּוַההוא . ּ

א ְדֵעֶדןֲהָוה ָסִל, ָמָנא ּיק ֵריִחין ְדָכל ּבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ּ א, ּ ך ְוָנִחית ְלַתּתָ יה ִאְתְמׁשַ ְְדָהא ּבֵ ּ ּ .
ְוֵיה ְלַקֵמיה ּׁשַ ֵעי, ּ ָכל ַטֲעָמא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ א , ָּהִכי ָטִעים ֵליה, ּ א ַקִדיׁשָ ּוְמָבֵרך ְלַמְלּכָ ְּ

  .ִּעָלָאה
ֵמעֹוי ֵרך ּבְ ְוְכֵדין ִמְתּבָ ל ְוָיַדע ְלֵעיָלאַוֲהָוה ִמְס, ּ ּכֵ ָחְכָמה ִעָלָאה, ּּתַ ֵכי ּבְ ְוַעל , ְּוִאְסּתָ
ָּדא ִאְקרון דֹור ֵדָעה ּ ּ ֵני ְמֵהיָמנוָתא. ּ ְּוִאֵלין ֲהוֹו ּבְ ּוְלהֹון ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא , ּ

ה ָלא ּבָ ּכְ ּוְלִמְנַדע ָאְרָחָהא, ְּלִאְסּתַ ּ.  

  א''ג ע''דף ס
ָכ ּתְ ְּוִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ִני ְמֵהיָמנוָתאּ ּחו ּבְ הו, ּ ִתיב ּבְ טו ָהָעם )במדבר יא(, ַּמה ּכְ ּ ׁשָ

טו. ְּוָלְקטו י ְלַגְרַמְייהו. ַּמאי ׁשָ טוָתא ֲהוֹו ַנְסּבֵ ּׁשְ ֵני ְמֵהיָמנוָתא, ּ ִגין ְדָלא ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ַמה . ּ
הו ִתיב ּבְ דֹוָכה ְוגֹו. ּּכְ ּמְ ְּוָטֲחנו ָבֵרַחִים אֹו ָדכו ּבַ ל ) א''ג ע''דף ס(ְטַרח ַמאן ַא. 'ּ לֹון ּכָ

ֵני ְמֵהיָמנוָתא. ַהאי ֶּאָלא ְדִאיּנון ָלא ֲהוֹו ּבְ ּ ּ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִּאיּנון ְדָלא ְמֵהיְמֵני ּבֵ ּ ּ ּ ָלא , ְּ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָלא ּבָ

ָאְרחֹוי ְרַמְייהו ּכָ, ּבְ ָעאן ְלַאְטְרָחא ּגַ ְּוִאיּנון ּבָ ַתר ְמזֹוָנאּ ִּדְלָמא , ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ל יֹוָמא ּבָ
א ְדַנֲהָמא יַדְייהו ִפּתָ ָּלא ָסִליק ּבִ ִרים לֹון ַהאי. ּּ ֵני . ַמאן ּגָ ִגין ְדָלאו ִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ

טו ָהָעם ְוָלְקטו, ּאוף ָהָכא. ְּמֵהיָמנוָתא ּׁשָ טוָתא ְדַגְרַמְייהו, ּ ׁשְ טו ּבִ ּׁשָ ּ ּ ּ ּוָבָעאן , ּ
יב, ְּטְרָחא ָעֵליהְלַא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ל ִטְרָחא ָדא. ְּוָטֲחנו ָבֵרַחִים, ּ ַתר ּכָ ָלא ָסִליק , ּּבָ

יַדְייהו ֶמן, ּּבִ ד ַהּשָׁ ַטַעם ְלׁשַ יב ְוָהָיה ַטְעמֹו ּכְ ֶּאָלא ִדְכּתִ יר. ּ ִרים לֹון . ְוָלא ַיּתִ ַמאן ּגָ
ֵני ְמֵהיָמנוָתא, ַהאי ִגין ְדָלא ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּ.  
י יֹוֵסיָא ֶמן, ַמר ִרּבִ ד ַהּשָׁ א ְדַאְמֵרי. ַמאי ְלׁשַ ָחא, ִּאיּכָ ִמׁשְ ַתְרּגומֹו, ְּדִליׁש ּבְ . ּּכְ

א ְדַאְמֵרי ְווִנין, ְּוִאיּכָ ה ּגַ ד ִאְתֲחָזר ְלַכּמָ ְווִנין, ּאוף ָמָנא, ַמה ַהּשֵׁ ה ּגַ י . ִאְתֲחָזר ְלַכּמָ ִרּבִ
ֶמן, ְּיהוָדה ָאַמר ד ַהּשָׁ ָחאְיִניָק, ְלׁשַ   .ּא ְדִמׁשְ

י ִיְצָחק ָאַמר , ָלִקיט ִקְמָעא, ְּוִכי ַמאן ְדָאִכיל ִקְמָעא. ִּאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטו, ִרּבִ
יר ּוַמאן ְדָאִכיל ַיּתִ יר, ּ ְמִעיט לא , ָלִקיט ַיּתִ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ִתיב ֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ ְּוָהא ּכְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ֶּאָלא ְלפום ִאיּנון ְדַאְכִלין. ֶהְחִסיר ּ ּ ַמע ָאְכלֹו.  ַלְקִטיןּ ַּמאן ְדֲהָוה ָאִכיל ֵליה, ַמׁשְ ּ ,
ִתיב ֲאִכיָלתֹו ך ָלא ּכְ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ.  

ַעְבָדא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ר ָנׁש ּבְ ָאָמָתא, ָּאִחיד ּבַ ְּוָאַמר ְדהוא ִדיֵליה, אֹו ּבְ ּ ּ ָאָתא . ּ
ַּהאי ַעְבָדא ִדיִלי הוא, ְוָאַמר, ַּחְבֵריה ּ ה ְלִדיָנאְּקִריבו ְלַק. ּ ֵּמיה ְדֹמׁשֶ ה , ּ ּמָ ָאַמר לֹון ּכַ

ֵביֶתך ָאן ּבְ ֵביֵתיה ְדֵדין, ַָנְפׁשָ ָאן ּבְ ה ַנְפׁשָ ְּוַכּמָ ך ְוָכך, ּ ְָאַמר ּכַ ֲעָתא ָאַמר לֹון . ְ ְּוַההוא ׁשַ
ה אי, ָּלָקטו ָמָחר, ֹמׁשֶ ְייכו ֵייֵתי ְלַגּבָ ָּנְפקו ְוָלְקטו, ְלָמָחר. ְּוָכל ַחד ִמּנַ ָיין ָקֵמי ְוַאְת, ּ
ה ְווָיין ָקֵמיה ָמָנא, ֹמׁשֶ ִּאי ַההוא ַעְבָדא ְדֵדין. ֲּהָוה ָמִדיד ֵליה, ּׁשַ ּ ח ַההוא , ּ ּכַ ַּאׁשְ

ּעֹוְמָרא ְדַעְבָדא ַהאי ָמָנא, ּ יֵתיה. ּבְ ְּדָהא ַחד עֹוְמָרא ְלָכל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ִמּבֵ , ָמִדיד ְלֵדין. ּ
ַכח ַחְסָרא ּתְ ּ ְדַעְבָדאַּההוא ֵמיְכָלא, ְוִאׁשְ ַההוא ָמָנא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ְוַחד עֹוְמָרא ְלָכל ֶנֶפׁש , ּ
יֵתיה ָּאַמר ַעְבָדא ְדֵדין הוא. ְּוֶנֶפׁש ִמּבֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטו , ּ ּ

ְלּגֶֹלת ִמְסַפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּוְכִתיב ֹעֶמר ַלּגֻ ּ.  
ִת, ּ ִחָייא)א ייסא''נ(' ָאַמר ר י ְיָי)שמות טז(, יבּכְ ם ּכִ הֹוִציא ֶאְתֶכם '  ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ

בֹוד ְיָי ֵּמֶאֶרץ ִמְצַרִים וֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ם. 'ּ ַמאי ִיְנְדעון, ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ּּבְ ֶּאָלא ָהִכי . ּ
אָנא ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָכחו ִנימוֵסי קוְדׁשָ ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ַצְפ. ְּ ַער ֶחֶסד , ָראּבְ ִאּתְ

ָעְלָמא ַההוא ִזְמָנא ְדִאְקֵרי ֶעֶרב. ּבְ ּּבְ ָעְלָמא, ּ ְלָיא ִדיָנא ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּתַ ִּדְבִגיֵני , ּ
ך ְנָחה, ְּכַ ִפַלת ַהּמִ ן ּתְ ּקֵ ם, ּ ְוַעל ָדא)מאי קא מיירי(. ִּיְצָחק ּתִ ַער , ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ד ִאּתְ ּכַ

ָעְלָמא ְנ, ִּדיָנא ּבְ ְּדעוןּתִ ִּדְבַההוא ִדיָנא ַאִפיק ְיָי, ּ ּ ּ ְצַרִים' ּ ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת . ַיְתכֹון ִמּמִ ּ
בֹוד ְיָי ן ְלכו ְלֵמיַכל' ּכְ ָעְלָמא ְוִיּתֵ ַער ֶחֶסד ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

ִּחָייא ָאַמר ִאיְפָכא' ר ִתיב ְלֵעיָלא, ּ נו ַעל ִסיר ַה, ַּמה ּכְ ְבּתֵ ׁשִ ר ְוגֹוּּבְ ׂשָ יה . 'ּבָ ּּבֵ
ֲעָתא ַער ֶעֶרב, ׁשַ ַער ִדיָנא, ִאּתְ ְּדַההוא ִזְמָנא ְדִאּתְ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ַער ָנֵמי ֶחֶסד ּבְ ֲהָדא . ִאּתְ

י ְיָי, ּהוא ִדְכִתיב ם ּכִ ְנְדעון ַההוא ֶחֶסד ְדָעַבד . הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִויַדְעּתֶ ּּתִ ּ ּ ּ
כֹון ִזְמָנ, ִעּמְ ּא ְדִדיָנא ְוַאִפיק ַיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִיםּבְ בֹוד ְיָי. ּּ ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ּ ,'

בֹוד ְיָי ה. ָהא ְיִדיַע' ּכְ ך ָלּמָ ל ּכַ מֹוַע ְיָי. ְְוּכָ ׁשְ ֻלּנֹוֵתיֶכם ְוגֹו' ּבִ   .'ֶאת ּתְ
ִריך הוא ִנימוסֹוי, ֵייָסא' ָאַמר ר א ּבְ ֵני קוְדׁשָ ָּלא ׁשָ ּ ר , ְּ ְּדִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ּבַ ּ ּ
ְנָיין לֹון ּוְמַהְפֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ׁשַ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ב''ג ע''דף ס
אֵני ר ֵּמַהאי ָמָנא ְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ְלֵמיַכל ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶאְלָעָזר' ּתָ יָמא , ּּ ְוִאי ּתֵ

ְווָנא ַהאי ּגַ יר. ָלא. ּבְ ן ְלָעְלִמיןְּדָל, ֶּאָלא ַיּתִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא . ַּמאי ִאיהו. א ֲהָוה ּכֵ ּּכְ
יב ֹנַעם ְיָי)תהלים כז(, ִּדְכּתִ ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ  ַעִין לא ָרָאָתה )ישעיה סד(ּוְכִתיב . ּוְלַבּקֵ

ֱָאלִהים זוָלְתך ְוגֹו י ְיָי)שמות טז(. 'ּ ת' ּ ְראו ּכִ ּבָ  )תהלים קל(ּה ָפַתח ִּחְזִקָי' ר. ָנַתן ָלֶכם ַהּשַׁ
ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ֲעלֹות ָסַתם. 'ָׁשִ יר ַהּמַ ְּוָלא ָפִריׁש ַמאן ָאָמרו, ׁשִ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ֲעלֹות יר ַהּמַ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיַמר) ב''ג ע''דף ס(ִּדְזִמיִנין , ֶּאָלא ׁשִ ל ּבְ יר , ּכָ ין ַהאי ׁשִ ְּדַזּמִ
  .ְלָמאְּלֵמיְמֵריה ְלָדֵרי ָע

ים ְקָראִתיך ֲעַמּקִ ָוַמאי הוא ִמּמַ ּ אָנא. ּ א , ָהִכי ּתָ ל ַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוָתא ָקֵמי ַמְלּכָ ּּכָ
א עוֵתיה, ַּקִדיׁשָ ֵעי ּבָ ֵעי ְלִמּבָ ּּבָ ּוְלַצָלָאה , ּ א)א''ויקרא ע(ּ ַכח , ּ ֵמִעְמָקא ְדִלּבָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ִריך א ּבְ קוְדׁשָ ִלים ּבְ יה ׁשְ ְִלּבֵ ּ א וְרעוָתא, ּ הואּ ִּויַכֵוין ִלּבָ ּ ּוִמי ָאַמר ָדִוד ָהִכי. ּ ְוָהא , ּ
ִתיב יך)תהלים קיט(, ּכְ ּתִ י ְדַרׁשְ ָכל ִלּבִ ָ ּבְ י. ּ ים, ְוָדא ְקָרא ַסּגִ ֲעַמּקִ ֵעי ִמּמַ   .ַמאי ּבָ

אָנא א, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ עוֵתיה ָקֵמי ַמְלּכָ ר ָנׁש ְדָבֵעי ּבָ ל ּבַ ּּכָ ּ ֵעי ְלַכְו, ּ א ּּבָ א ''נ(ּוָנא ַדְעּתָ

ּ וְרעוָתא)לבא ָרא ְדָכל ִעָקִרין, ּ אן ֵמִעְמָקא ְדֵביָרא, ֵּמִעיּקָ ְרּכָ ָכא ּבִ  )א דכלא''נ(, ְּלַאְמׁשָ
ּבוָעא ְדֹכָלא אן ִמּמַ ְרּכָ יד ּבִ ִגין ְדַיְנּגִ ּּבְ ּ ּ ּוַמאי הוא. ּ יה. ּ ַּההוא ֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ַכח , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

יה יב, א ָנָהרַּההו, ִּמּנֵ  ָנָהר )תהלים מו(ּוְכִתיב .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ְמחו ִעיר ֱאלִהים ְּפָלָגיו ְיׂשַ ים. ּ ֲעַמּקִ ּ ִעְמָקא ְדֹכָלא)א''ט ע''מ(. ְוָדא ִאְקֵרי ִמּמַ ִעְמָקא , ּ

ְּדַמּבוִעין ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְלָבְרָכא ּכָֹלא, ְּדֵביָרא ּ ּ אן ְוָדא. ּ ְרּכָ ָכא ּבִ רוָתא ְלַאְמׁשָ ּ הוא ׁשֵ ּ
א   .ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ

י ִחְזִקָיה יָקא )ב''ז ע''רצ', ב' ה א''ויקרא רפ, א''ד ע''בראשית רל(, ָּאַמר ִרּבִ ד ַעּתִ  ּכַ
אן ְלָעְלִמין, ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ְרּכָ ֵעי ְלַזְמָנא ּבִ ֵרי ּכָֹלא, ּבָ , ְּוַאְכִליל ּכָֹלא, ַּאׁשְ
ַהאי ֲעִמיָקא ִעָלָאה יָרא , ּּבְ ִאיב ְוִאְתְנִגיד ּבֵ ּ ְדַנֲחִלין וַמּבוִעין )א נהרא''נ(ּוֵמָהָכא ׁשָ ּ ּ

יה ִּאְתְנִגידו ִמּנֵ ְלהו, ּ יה ּכֻ ְקָיין ִמּנֵ ּוִמְתׁשַ ּ ּוַמאן ִדְמַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ּּ ּ א , ּ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּּבָ
ּוְרעוָתא אן , ּ ְרּכָ ָכא ּבִ ֵּמַההוא ֲעִמיָקא ְדֹכָלאְלַאְמׁשָ ּ ל ְצלֹוֵתיה, ּ ִגין ְדִיְתַקּבַ ּּבְ ְוִיְתֲעִביד , ּ
ְּרעוֵתיה ּ.  

ּנו ַעד ּבֶֹקר ה ֲאֵליֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ י ְיהוָדה. ּ ָכל יֹוָמא , ָּאַמר ִרּבִ ּבְ
ֵרך ָעְלָמא ֵמַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ְויֹוָמא ִּמְתּבָ ּ ְרָכאן ִמיֹוָמא ְּדָהא ּכָ, ְ יָתא יֹוִמין ִמְתּבָ ּל ׁשִ

ִביָעָאה ַההוא יֹוָמא ִדיֵליה. ׁשְ יל ּבְ ָרָכה ְדַקּבִ ְּוָכל יֹוָמא ָיִהיב ֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ה ָאַמר ּנו ַעד ּבֶֹקר, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ִגין ְדָלא ָיִהיב. ַמאי ַטְעָמא. ִּאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ , ּּבְ

ְלחֹודֹוי, ּא ְלַחְבֵריהְּוָלא יֹוִזיף יֹוָמא ָד ִליט ּבִ ל ַחד ְוַחד ׁשָ ַההוא יֹוָמא , ֶּאָלא ּכָ ּּבְ
ִּדיֵליה יֹוָמא ְדַחְבֵריה. ּ ִליט יֹוָמא ּבְ ְּדָהא ָלא ׁשָ ּ ּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ל ִאיּנון , ְּבְ א אמר רבי יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא עילאה ''נ(ּּכָ

מין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב ביומא דיליה מההוא יומא שביעאה ומתברכן כל שיתא יו
ברכה דקביל מההוא יומא עילאה ועל דא משה אמר איש אל יותר ממנו עד בקר דהא לא שליט 

יֹוַמְייהו)יומא ביומא דלאו דיליה וכל אינון ִליִטין ּבְ א יֹוִמין ׁשַ ּ ֲחִמּשָׁ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ַמה , ְּוִאׁשְ
ילו ְּדַקּבִ ירְויֹו, ּ יה ַיּתִ ַכח ּבֵ ּתְ ִתיָתָאה ִאׁשְ י ֶאְלָעָזר, ְוַאְזָלא ָהא. ָּמא ׁשְ ָהא ְדָאַמר ִרּבִ , ּּכְ

י ּשִׁ יב יֹום ַהּשִׁ ַאר יֹוִמין, ַּמאי ִדְכּתִ ָכל ׁשְ ַמר ָהִכי ּבְ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה. ְוָלא ִאּתְ ּ ּ ,
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

י ּשִׁ ְּדִאְזַדְווָגא . ַהּשִׁ ּ יה ַמְטרֹוִניָת)דאזדמנא(ּ א. אּ ּבֵ ך, ְּלַאְתְקָנא ָפתֹוָרא ְלַמְלּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ ,
ֵרין חוָלִקין יה ּתְ ָכחו ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ א , ְּוַחד ְלִתּקוָנא, ַּחד ְליֹוֵמיה, ּ ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ּּבְ

ַמְטרֹוִניָתא   .ּבְ
א, ְּוַההוא ֵליְלָיא ַמְלּכָ ְּוִזווָגא ִדְלהֹון, ֶּחְדָווָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ּבְ ּ ל ,ּ ְרָכאן ּכָ ּ וִמְתּבָ

יָתא יֹוִמין ְלחֹודֹוי, ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבִ ך. ּכָ ִגין ּכַ ֵליְלָיא , ְּבְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּּ
ָתא ּבְ אן ִמְלֵעיָלא, ְּדׁשַ ְרּכָ אִרי ָעֵליה ּבִ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ַכח ַעל ָפתֹוָרא , ּ ּתְ ָתא ָלא ִאׁשְ ּוִבְרּכָ ּ
ך)וההוא ליליא חדותא דמטרוניתא במלכא וזווגא דלהון(, ֵריַקְנָיא ִגין ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ְ ּבְ ּתַ

ְּדַיְדִעין ָרָזא ָדא ת, ּ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ִּזווָגא ִדְלהֹון ְמֶעֶרב ׁשַ ּ ּ.  
י ְיָי ת' ְּראו ּכִ ּבָ ת, ָנַתן ָלֶכם ַהּשַׁ ּבָ ַאר יֹוִמי. ַמאי ׁשַ ּיֹוָמא ְדֵביה ַנְייִחין ׁשְ ְּוהוא , ןּ

יָתא ַאֲחָרִנין ָלָלא ְדָכל ִאיּנון ׁשִ ּּכְ ְרִכין, ּ יה ִמְתּבָ ּוִמּנֵ י ֵייָסא ָאַמר. ּ ֶנֶסת , ִרּבִ ְוֵכן ָנֵמי ּכְ
ת ּבָ ָרֵאל ִאְקֵרי ׁשַ ת זוגֹו, ִיׂשְ ִגין ְדִאיִהי ּבַ ּּבְ ָלה, ּ יב . ְּוָדא ִהיא ּכַ  )שמות לא(ִּדְכּתִ

י ת ּכִ ּבָ ם ֶאת ַהּשַׁ ַמְרּתֶ ין.  ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכםּוׁשְ ַאר ַעּמִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָלֶכם ְוָלא ִלׁשְ
ָרֵאל)שמות לא( ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ָרֵאל. ּ ּבֵ ְוַעל . ְּוָדא ִהיא ַאֲחָסַנת ְירוַתת ָעְלִמין ְלִיׂשְ

ִתיב , ָּדא ת ַרְגְלך ְוגֹו)ישעיה נח(ּכְ ּבָ יב ִמּשַׁ ׁשִ ּוְבַאְתִריה אֹו' ָ ִאם ּתָ   .ִּקיְמָנא ִמֵליּ
ִביִעי יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ִתיב ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ קֹומֹו. ּּכְ ֵניָנן. ִמּמְ ֵּמַההוא ָמקֹום , ּתָ

ְְדִאְתָחֵזי ְלֵמַהך יב. ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִדְכּתִ בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(, ּּ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ ְּוָדא ִאיהו , ִמּמְ
יבְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ָמקֹום ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת )שמות ג(, ִּדְכּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ  ּכִ

מֹוְדָעא ְיָקָרא ִעָלָאה. ֹּקֶדׁש הוא ּתְ ֲּאָתר ְיִדיָעא ָקֵריָנן ֵליה ָמקֹום ְדִאׁשְ ּ ּ.  

  א''ד ע''דף ס
ך ְוְבִגין ּכַ ִעטוָרא ַקִדיׁשָ, ַּאְזָהרוָתא ְלַבר ָנׁש, ּ ְּדָקא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ּ ּא ִדְלֵעיָלאּ ְּדָלא , ּ

פוֵמיה ִמלוָלא  יה ּבְ ִּיפוק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ יה, ּ ְדחֹול)ב''א ע''ע(ּ ִגין ְדִאי ִיפוק ִמּנֵ ּּבְ ּ ) א''ד ע''דף ס(ָקא , ּּ

ָתא ּבְ ְּמַחֵלל יֹוָמא ְדׁשַ א, ּ עֹוַבְדּתָ ידֹוי ּבְ ַרְגלֹוי. ּבִ ין, ּבְ ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ . ְְלֵמַהך ְלַבר ִמּתְ
ל ִאֵל ָתא ִאיּנוןּּכָ ּבְ ּין ִחלוָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  

קֹומֹו ה, ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ יָרא ִדְקדוּשָׁ ָּדא ִאיהו ֲאָתר ַיּקִ ּ ּ יה, ּ ְּדָהא ְלַבר ִמּנֵ ֱאלִהים , ּ
בֹוד ְיָי. ֲּאֵחִרים ִניְנהו רוך ּכְ ְּבָ בֹוד ִדְלֵעיָלא', ּ ָּדא ּכָ ּ קֹומֹו. ּ א, ִמּמְ בֹוד ִדְלַתּתָ ָּדא ּכָ ָּדא . ּ

תִאי ּבָ ּהו ָרָזא ַדֲעָטָרא ְדׁשַ ּ ּ קֹומֹו, ּ ך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִגין ּכַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי . ְּבְ ַּזּכָ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה ִאיהו ּבְ ָתא ַזּכָ ּבְ ִּליָקָרא ְדׁשַ ּ ּ ּ ֶאל ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יז(. ּ

ה ֲעבֹור ִלְפֵני ָהָעם ְוגֹו י ִחָייא ָפַתחִר. 'ֹמׁשֶ ָסִביב ' ְ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי)תהלים לה(, ּּבִ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ִּליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם ַּזּכָ ּ יָקֵריהֹון, ּ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יר , ְּ ַיּתִ

ַּעל ִדיֵליה א ֲחֵזי. ּ ֵני ָעְלָמא, ּתָ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ִּדְמָחְרֵפי וְמַג, ּּכַ ְּדֵפי ְלֵעיָלאּ גֹון ַסְנֵחִריב , ּ ּכְ
ָכל ֱאלֵהי ָהֲאָרצֹות ְוגֹו)מלכים ב יח(ְוָאַמר , ֵּחֵרף ְוִגֵדף ִריך הוא . ' ִמי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

יה, ָמִחיל ַבע ִמּנִ יט ְיֵדיה ַעל ִחְזִקָיה. ְּוָלא ּתָ יָון ְדאֹוׁשִ ּּכֵ ּ ִתיב , ּ ּ ַוֵיֵצא )מלכים ב יט(ַמה ּכְ
ור ְוגֹו' ְיָיְַמְלַאך  ַמֲחִנה ַאּשׁ ַּוַיך ּבְ ְ ּ'.  

ן ְנָבט ֲהָוה ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמָקַטר ָלה, ָּיָרְבָעם ּבֶ ּוְמָזַבח ָלה, ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
יה ַבע ִמּנֵ ּהוא ָלא ּתָ י ָעֵליה, ְוַכד ָאָתא ִעדֹו ְנִביָאה. ּ יט ָיָרְבָעם ְיָדא , ְּוִאְתַנּבֵ ְואֹוׁשִ

ִתיב , ֵּליהְלָקְב יַבׁש ָידֹו ְוגֹו)מלכים א יג(ַמה ּכְ יָבה ֵאָליו',  ַוּתִ ועל דפלח (. ְּוֹלא ָיֹכל ַלֲהׁשִ

  )לעבודה זרה לא תבע ליה קודשא בריך הוא
ַּפְרֹעה ֵחֵרף ְוִגֵדף יה. 'ְוגֹו'  ִמי ְיָי)שמות ה(ְוָאַמר , ּ ַבע ִמּנֵ ִריך הוא ָלא ּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָרֵאלַּעד ְדָסִר ִיׂשְ הו ּבְ יב, ּיב ּבְ י)שמות ט(, ִּדְכּתִ ַעּמִ ה ַיד )שמות ט(. ָ עֹוְדך ִמְסּתֹוֵלל ּבְ  ִהּנֵ
ִמְקְנך ְוגֹו' ְיָי ָכל ֲאָתר', ְהֹוָיה ּבְ ַבע ֶעְלּבֹוָנא ְדַצִדיַקָייא , ְוֵכן ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יר ַעל ִדיֵליה ַּיּתִ ּ.  
ה ּד ְמַעט וְסָקלוִניָאַמר עֹו, ָהָכא ֹמׁשֶ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ָלאו , ְּ ֹמׁשֶ

ע ֶעְלּבֹוָנך ְִעיָדן הוא ְלִמְתּבַ ּ יט ְידֹוי , ֶּאָלא ֲעבֹור ִלְפֵני ָהָעם, ּ ְוַאְחֵמי ַמאן יֹוׁשִ
ְרׁשוַתְייהו ַאּתְ ָקִאים, ְָלֳקְבָלך ְּוִכי ּבִ ְרׁשוִתי, ּ   .ּאֹו ּבִ

ר ִה ָוַמְטך ֲאׁשֶ ּ ָיְדך ְוָהָלְכּתָּ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור ַקח ּבְ   .ָּכִ
  )סימן ו(השלמה מההשמטות 

א א ַקִדיׁשָ ּמָ ֵרין ִסְטִרין ִמׁשְ ִליף ֲהָוה חוְטָרא ִמּתְ י יֹוִסי ּגָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּּתַ ַחד ִסְטָרא , ּ
ִליָפן ַאְתָוון ּגְ ִדיָנא ָנָח, ְּדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּבְ ִתיב . ּׁש ֲעֵלי צורְוַחד ְסָטר ִדיָנא ּבְ א ֲחֵזי ּכְ ּתָ

ה ַהֵרם ֵאת ָמֶטך וְנֵטה ֵאת ָיְדך ַעל ַהָים)ד''שמות י( ּ ְוַאּתָ ָ לֹוַמר ְנֵטה , ַּמאי וְנֵטה. ָּ ּכְ
ַרֲחֵמי ְוִדיָנא יָסא ִדְגִליָפא ּבְ ָחד ּגִ ה , ּּבְ ַלח ֹמׁשֶ ִתיב ַוִיׁשְ ה ֵאת ָידֹו ְוָלא ּכְ ּוְכִתיב ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ ּ

לֹוַמר. ֵאת ָידֹו יָסא, ּכְ ְדָמת ְדָנא ָנָחׁש ֲעֵלי . ַאְסֵטי ֵמָחד ּגִ ִליף ֲהָוה ִמּקַ יָמא ְדּגָ ְּוִאי ּתֵ ּ
ִליף ִדְכִתיב , ּצור ַאָסָנא ִאְתּגְ ֶּאָלא ּבְ ִליֵכהו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש)שמותד(ּ ַהִהיא , ּ ַוָיׁשְ ּבְ

ִליף ָנָחׁש ֲעֵלי צור י ִאְתּגְ ְעּתֵ   .ּׁשַ
א ֲחֵז מֹוי ֲהוו ְוּתָ ִריך הוא ִדׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ י ְיהוָדה ּבָ ּי ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ִליָפן )דהוו(ְּ  ּגְ

חוְטָרא ַיֲעִבידו ָאָתאן ּּבְ ה , ּ ַההוא ְסָטר ְדָסָטא ֹמׁשֶ א ּבְ ַיּמָ ְּוַתְנָיא ְתֵרין ָאִתין ִאְתֲעִבידו ּבְ ּ ּ
ַרֲחֵמי ְוִדיָנא י, ּבְ ָרֵאל ּבְ א ְלִיׂשְ ָזע ַיּמָ ע ב ''ּבַ ִדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי ְוַאְטּבָ ִביִלין ְוָאִתיב ּבְ ׁשְ
ְתהֹוָמא ב ה)ד''שמות י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלהֹון ּבִ ֲּעֵליֶהם ֵאת ֵמי ַהָים ְמַהִהיא ' ּ ַוָיׁשֶ

ָעא ְלַאָפָקא ַמָיא ֲעָתא ּבָ ּׁשַ יָסא . ּ ִריך הוא ַאְסֵטי חוְטָרא ִמּגִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יהאֹוֲח ָּרא וְתֵרין ָאָתאן ִאְתֲעִביד ּבֵ ָמה ְדִאְתֲעִביד ִמִסְטָרא אֹוֲחָרא, ּ ַחד ַאת ָהָכא , ּּכְ
ְמִריָבה א. ְוַחד ַאת ּבִ ּתָ צור)ז''שמות י(, ֲאָבל ַהׁשְ יָת ּבַ ַאן צור, ּ ְוִהּכִ ַהאי צור, ּּבְ , ּּבְ

י ֶאְלָעָזר ַמ. ְּוָסִליק ָנָחׁש ִדְלִזְמָנא ַאֲחָרא ֶטה )במדבר כ(ּאי ִדְכִתיב ָאַמר ַרּבִ ּ ַקח ֵאת ַהּמָ
ם ְרּתֶ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיך ְוִדּבַ ם. ְָוַהְקֵהל ֵאת ָהֵעָדה ַאּתָ ְרּתֶ   .ָּמהו ְוִדּבַ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

צור י ֶאְלָעָזר ָמִני ֵליה ַעל ָנָחׁש ְדָהא ִאְתֲעִביד ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֵעי ְדִאְתֲעִביד . ּ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ
מ ָלָמא ׁשֶ ָנָחׁש ְלַאׁשְ ִאֵלין ָאִתיןּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֹּוי ְדקוְדׁשָ ּ ם , ְּ ְרּתֶ ַמע ִדְכִתיב ְוִדּבַ ַּמׁשְ

ה)א''במדבר כ(ּוְכִתיב  ֹמׁשֶ ֱאֹלִהים וּבְ ר ַהֲעם ּבְ ְתֵריה. ּ ַוְיַדּבֵ ִתיב ּבַ ַלח ה, ָּמה ּכְ ָעם ' ַּוְיׁשַ ּבַ
ָרִפים ְוגֹו ים ַהׂשְ פוֵמ. 'ֵאת ַהְנָחׁשִ ָּמה ָנָחׁש ֵחיֵליה ּבְ ה ָלא , ּיהּ פוָמא וֹמׁשֶ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ

ה, ֲעָבד ָהִכי א, ֶּאָלא ִהּכָ ּמָ ִלים ׁשְ ַקְדִמיָתא , ָמָחא ְוָלא ַאׁשְ  )כקדמיתא(ֶּאָלא ָחַזר ּבְ
א ְדָנָחׁש ּמָ ַבק ׁשְ ָמא ְדצור ְוׁשָ ׁשְ ּּבִ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיך. ּ ּ ּ ר, ּ ִתיב ַוְיַדּבֵ ָמה , ְוָלא ּכְ ּכְ

ְּדִאְתְפַקד ם, ּ ְרּתֶ ד. ְוִדּבַ ְּדָתֵניָנן צור ְלֶמְעּבַ ַלע )במדבר כ(. ְּוָנָחׁש ְלַמְלָלא, ּ ְ ַוַיך ֵאת ַהּסֶ ּ
ַמֵטהו ַפֲעָמִים ּּבְ ּ א, ּ ּתָ   .ַּחד ְדָעַבר ְוַחד ַהׁשְ

א ּמָ ַאר ׁשְ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ יה ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֵ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ִלים , ּּתַ ּתְ לֹוָמר ְדָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ
ַה אּבְ ּמָ ל ׁשְ ִלים ּכָ ּתְ ה ָנָחׁש ְוָלא ִאׁשְ ִביק ֹמׁשֶ ּהוא אֹות ְדׁשָ ִלים, ּ ּתְ יָסא ִאׁשְ ָחד ּגִ . ְּדָהא ּבְ

יָסא אֹוֲחָרא א ִמּגִ ַיּמָ ָנָחׁש, ּבְ ִלים ּבְ ּתְ צור ְוָלא ִאׁשְ ֵרי ּבַ ִריך . ּׁשָ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ּתְ, ּהוא ִמי ְוָלא ִאׁשְ ֵרי ׁשְ ד ַאְתָווןֲּעַבְדּתְ ְדׁשָ ִרית, ִלים ְלֶמְעּבַ ְוָלא , ּאוף ַאְת ׁשָ

ְתִלים ׁשְ ִרית ְלַאָפָקא לֹון, ּ ַלֵכן לא ַתִביאו)במדבר כ(. ּתִ ְתִלים ְלָאָעָלא לֹון , ּׁשָ ׁשְ ְוָלא ּתִ
ִביאו. ְלַאְרָעא ַקְדִמיָתא, ַּלֵכן ֹלא ּתַ ה ּבְ א ְדֹמׁשֶ י ֶאְלָעָזר ָיַדע ִלּבָ ד ְּדָדִחי, ָּאַמר ַרּבִ ל ּכַ

א)'שמות ד(ִּדְכִתיב . ָחָמא ָנָחׁש ה ִמְפֵני ִלּבָ ּ ַוָיָנס ֹמׁשֶ   .ָחָמא ְוָלא ָיַדע, ּ
ִתיב  י ֶאְלָעָזר ּכְ יֵמהו ַעל ַהֵנס)א''במדבר כ(ָאַמר ַרּבִ ת ַוְיׂשִ ה ָנָחׁש ְנחׁשֶ , ּ ַוַיֲעׂש ֹמׁשֶ

ִתיב ֶאָלא ַעל ַהִנס ָעא ְלַאְתָקָנא ָמה ְד. ַּעל ֵנס ָלא ּכְ ִריך . ַחֵסרּּבָ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִתיב  ַמִים)ז''במדבר כ(ּהוא ּכְ ִני ּבְ ָדַבר ַאֵחר, ּ ְלַהְקִדיׁשֵ ַמִים ְוֹלא ּבְ ִהְתָחַלּתָ . ּבְ ם ׁשְ ׁשֵ ּכְ

ַמִים ַמִים, ּבְ ִמי ַהֵנס ּבְ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ֵעיָנא ְדִיׁשְ י ֶאְלָעָזר ַאְתָרא ְדַחֵסר ָלא . ּּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ִל יד ִנָסא ֲחָדא ׁשְ   .)א הכא''נ(ים ֲאָבל ַאּתְ ַמּגִ

ִתיב  ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ָרף)א''במדבר כ(ָאַמר ַרּבִ ה ְלך ׂשָ ה ְלך, ָ ֲעׂשֵ ך, ֲָעׂשֵ ה . ְָלתֹוֲעְלּתְ ֲעׂשֵ
ל ֶזה, ְָלך ין ָמה ְדַחָסְרּתְ ְוִעם ּכָ ן ֶאָלא ְרִאָייה, ַּתּקִ ּקֵ ָּלא ּתִ ָנָחׁש ְוָח, ּ ָהיו רֹוִאים ּבַ , ִייןּׁשֶ

ָאר ַאר ָחֵסר ֵמַהׁשְ ּתָ ַמִים ְוִאׁשְ א ּבְ ּמָ ְרִאָיה. ֲאָבל לא ִנְקָדׁש ׁשְ  )ב''דברים ל(, ְוִתַקְנּתָ ּבִ
ָמה לא ַתֲעבֹור , ֲּעֶלה ֶאל ַהר ַהֲעָבִרים וְרֵאה ֵעיֶניך ְוׁשָ ך רֹוֶאה ּבְ ִָהּנְ  )ז''במדבר כ(ְ

ך ְָוָרִאיָת אֹוָתה ְוֵנֶאָסְפּתָ ֶאל ַעּמְ א . ּ יָון ְדֲעָבד ְרִאָיהּתָ ֲּחֵזי ְדֲאִפילו ְרִאָייה ּכֵ ּּ ּ ַהאי , ּּ ּבְ
ִלים ֵליה ְרִאָיה ַּאׁשְ א, ּ ּמָ ל ׁשְ ָאר ּכָ מֹו ׁשְ ַמָיא ּכְ ָמא ּבְ ִלים ׁשְ   .ֲּאָבל ָלא ַאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ָעה ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשָ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִביאו)במדבר כ(, ְּ . ּ ְלֵכן לא ּתַ
הָאַמר  ה. ַּהאי ִחְוָיא ְלַתָקָלא ַעְלָמא הוא, ֹמׁשֶ ִּדיָנא , ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ

ְּלַחָייַבָייא ְוָחִיין ְלָמאֵרי ְקׁשֹוט ָעה ִדְכִתיב , ּ אֹוָתה ׁשָ  ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי ָיַדע )במדבר כ(ּּבְ
ה ְדָרָכיו ְוִהְצִדיק ַעָליו ֵאת ַהִדין ֹּמׁשֶ ּ ים ָפָעלֹו)ב''דברים ל(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּּ ּ ַהצור ַתּמִ ָדא , ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ּהוא צור ְדַקָאַמִריָנן  ּ ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ֲעֶול ִדְכִתיב)ב''דברים ל(ּ . ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי, ּ
ים ַדְרּכֹו)ב''כ' שמואל ב(ּוְכִתיב    .ּ ָהֵאל ַתּמִ

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

 ] בשנה99יום [סדר הלימוד ליום י טבת 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵאל, ֵניָנןִּחָייא ְוָהא ּתָ' ָאַמר ר ֵזָרת ַרֲחֵמי הוא ּכְ במדבר ( )דכתיב(ּּגְ

ּ ֵאל ַרחום ְוַחּנון)ד''שמות ל(,  ֵאל מֹוִציָאם ִמִמְצַרִים)ג''כ . ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ּ
ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ְּדָתֵניָנן ְלחֹודֹוי ְיכֹוֶלת ֲהָוה ֵליה וְרׁשוּתֵ, ּׁשָ ֵּאל ּבִ ּ ּיה ֲהָוה ִדיֵליהּ ּ ּ .

א ְדֵאל, ַמאי ְיכֹוֶלת ּׁשוְלָטנוּתָ ֵזיָרה ִדיֵליה, ּ ר ּגְ ִּאְתַגּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )א''בראשית ל(, ּכְ
א, ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי יׁשָ ּוְרׁשוָתא ִדיֵליה ֵיכֹוֵלת ְדֵעיָנא ּבִ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי. ּ . ּכְ

ּבֹור)'דברים י(ִתיב ְוָהא ּכְ, ָּאַמר ֵליה דֹול ַהּגִ דֹול ָנְצַחא,  ָהֵאל ַהּגָ ְלחֹודֹוי , ֵאל ּגָ ֵאל ּבִ
ָפט)ב''דברים ל(ּוְכִתיב . ָנְצַחא י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ים ָפָעלֹו ּכִ ּ ַהצור ַתּמִ ּּ דברים (ַּהא צור . ּ

  .ַּהא ָנָחׁש ֲעֵלי צור, ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ֲעֶול)ב''ל
ָפט)איוב ח(ּוְכִתיב ,  ַקְדָמֵאיְנֶהָדר ְלִמיֵלי ּ ָהֵאל ֵיֲעֵות ִמׁשְ לֹום, ּ י . ַחס ְוׁשָ ָאַמר ַרּבִ

ֶּאְלָעָזר ַהְיינו ִדְכִתיב  ר ָהֵאל ְוגֹו)ה''תהלים פ(ּ ֶמָעה ָמה ְיַדּבֵ ַלח ָידֹו )שמות ד(. ' ֶאׁשְ ּ ַוִיׁשְ
ַכפֹו ַּוַיֲחֵזק ּבֹו ַוְיִהי ְלַמֶטה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָפט)ז''דברים כ(ּכְ ּ ַמֶטה ִמׁשְ ַלֵפי , ּ ַּמֶטה ּכְ ּ

  .ֶחֶסד
ֵני ָמטֹות ָהיו י יֹוִסי ׁשְ ה ְוא' א, ָּאַמר ַרּבִ ל ֹמׁשֶ רוך הוא' ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּׁשֶ ַמאי . ְּ

ַמע ה ַהַמֵטה , ְּדָתֵניָנן. ּ וַמֵטה ַהֱאלִהים)שמות ד(ִּדְכִתיב , ַמׁשְ ָהָיה נֹוֵטל ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
לֹו, ְּרׁשותֹוּבִ ִאילו ׁשֶ ָּהָיה ּכְ ה ֵאת ַמֵטה ָהֱאֹלִהים )שמות ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ

ָידֹו ה, ּבְ ח ֹמׁשֶ יָון ְדָאַמר ַוִיּקַ ּּכֵ ָידֹו, ּ ְלַקחֹו ּבְ ָידֹו. ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֶּאָלא ָמהו ּבְ ְרׁשותֹו , ּ ּּבִ
ְיֹכְלתֹו   .ּבִ

י יֹוִסי  ה ָהָיהְוָאַמר ַרּבִ ל ֹמׁשֶ ְרׁשותֹו ׁשֶ ן, ּּבִ ּכָ ׁשְ הוַקם ַהּמִ הוַקם . ַּעד ׁשֶ יָון ׁשֶ ּּכֵ
ן ּכָ ׁשְ ה ָהָיה נֹוְטלֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִנִסים, ַהּמִ ֶטה ִלְפִני ַהֵעדות ְוֹמׁשֶ ָּחַזר ַהּמַ ֲּהָדא הוא . ּ
ֵטה ִמִלְפִני ה)במדבר כ(ִדְכִתיב  ה ֵאת ַהּמַ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ יָון ׁשֶ', ּ ְרׁשותֹו ּכֵ ְּלַקחֹו ֲהֵרי הוא ּבִ ּ

לֹו ָהָיה ׁשֶ   .ּוּכְ
ַע' ָאַמר ר ל ְסָנִפיִרינֹון ָהָיה, ְיהֹוׁשֻ ֵטה ׁשֶ ּאֹותֹו ַהּמַ ית ִנְבָרא, ּ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ . ּוִמׁשֵ

ב ְוַהַמֵטה ְכּתָ ָמה ְדָתֵניָנן ְוַהּמִ י ְיהוָדה ָאַמר. ּּכְ ל ֵעץ ָהָיה, ַּרּבִ ל ַּמאן ְדָאַמר ׁשֶ. ׁשֶ
א)יחזקאל א(ִּדְכִתיב , ְּסָנִפיִרינֹון ָהָיה ּסֵ ַמְרֶאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ  )שמות ד(ּוְכִתיב , ּ
ל ֵעץ ָהָיה. ַמֵטה ָהֱאֹלִהים ּוָמאן ְדָאַמר ׁשֶ ִדְכִתיב , ּ ּ ַויֹוֵרהו ה)ו''שמות ט(ּכְ ם ' ֵעץ ְוגֹו' ּ ׁשָ

ם ִנָסהו ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּׂשָ רוך הואָאַמ. ּּ דֹוׁש ּבָ ּר ַהּקָ ָפט , ְּ אן ֲהֵרי ֹחק וִמׁשְ ִּמּכָ ּ
ָפט, ַלֲעׂשֹות ִנִסים ֹּחק וִמׁשְ ָּנָחׁש ֲעֵלי צור ִדְכִתיב . ּ ם . ּ ָנָחׁש ֲעֵלי צור)משלי ל(ּ ְוׁשָ

ִּנָסהו ִמׁשום ִדְכִתיב  ּ ִים)ו''שמות ט(ּ קו ַהּמַ ּ ַוִיְמּתְ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

רו, ָּדָבר ַאֵחר דֹוׁש ּבָ לא ְיֵהא ִנְקָדׁש ָּאַמר ַהּקָ ָפט ׁשֶ אן וְלָהְלָאה ֹחק וִמׁשְ ּך הוא ִמּכָ ּ ּ ּ ּ ְ

ִנְמֶתקו ַמִים ׁשֶ ֶּאָלא ּבְ י ְיהוָדה. ּ ִתיב, ָּאַמר ַרּבִ ִנינו, ּכְ אן ׁשָ י ָמִרים ֵהם ִמּכָ ִים , ּּכִ ֵיׁש ּמַ
ִים ְצלוִלים ֲּעכוִרים ְוֵיׁש ּמַ ִים ְמתוִקים, ּ ִים ָמִרים ְוֵיׁש ּמַ ָלָמה ', ִיְצַעק ֶאל הַו. ֵּיׁש ּמַ

ָעה, ָצַעק אֹוָתה ׁשָ ַער ּבְ ּצַ ָהָיה ּבְ אן ׁשֶ יו , ָאַמר לֹו. ִמּכָ ֶנה ַעְכׁשָ ּסְ ֶנְהַפך ּבַ ָחׁש ׁשֶ ה ַהּנָ ְֹמׁשֶ ּ
צור ֶּאְצָטֵרך ְלַחְקַקא ֵליה ּבַ ּ ִים ַהָמִרים, ְ ְּוַתְרַווְייהו ָעְמדו ַעל ַהּמַ ָעה ִאְתַחַקק . ּ ְואֹוָתה ׁשָ

ָנָח ָהָיה ּבֹו קֹוֶדםּצור ּבְ ָפט)ו''שמות ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ׁש ׁשֶ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ּ.  
ד ֲאָתא ר א' ּכַ ִאילו ָקֵמיה, ַאּבָ ָּאתו ׁשָ ּ י ְיהוָדה. ּּ ִפיר ַקָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ְלהו ׁשַ ְוָהִכי , ּּ

ַּוֲאָנא ִאיְצְטִריך ְלַגָלָאה ָרָזא ְדִמָלה, ּהוא י ְיהוָדה ָגֵלי ָלהְוָהא ֲחֵזיָנ, ְ ּא ְדַרּבִ ּ ֶּאָלא . ּ
ה רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ִמְצַרִים, ְּ א ּבְ ּתָ ה ַהׁשְ ל ַאֲהֹרן , ֹמׁשֶ ֵטה ׁשֶ ָּהָיה ַהּמַ

ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ָיְצאו ִמִמְצַרִים. ִלְדחֹות ַהַקׁש ַהׁשֹוֵלט ַעל ִיׂשְ ׁשֶ ָמה ֵמַקְטֶרֵגי , ֲּאָבל ּכְ ּכַ
ָיםְמָזְמִנ ָרֵאל ִלְדחֹוָתם ּבַ ִים ָמִרים ִנְזָדְמנו ְוִקְטֵרגו, י ַעל ִיׂשְ ָמה ּמַ ּּכַ ּ.  

או ַלָים ּּבָ ה ַהֵרם , ּ רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ָים ָאַמר ַהּקָ ל ִמְצַרִים ְוׁשֶ רֹו ׁשֶ א ָרַהב ׂשָ ּּבָ ְּ

יָון ְדָאַמר ַהֵרם ֵאת ָמֶטך ַמהו. ָ ָיְדך)את( ְוְנֶטה )את מטך( ּּכֵ ָ וְנֶטה ֵאת ָיְדךָּ ֶּאָלא ַהֵרם , ּ
ל ִמְצַרִים רֹו ׁשֶ או ְלָמָרה. ֵָאת ָמֶטך ֶנֶגד ָרַהב ׂשָ ִים ָמִרים ִנְזָדְמנו ֶאְצָלם , ּּבָ ָמה ּמַ ּּכַ

ה ְוָצַעק א . ' ַוִיְצַעק ֶאל ה)ו''שמות ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְוִנְצָטַער ֹמׁשֶ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֶזה, הֹמׁשֶ. ְ ֵטה ֶאְצָלם ְוִיְתַחֶקק ָנָחׁש ֲעֵלי צור. ֲָהֵרי ְלך ֵעָצה ּבָ ֵלך ַהּמַ ַּהׁשְ ּ ְ ,

ַיַחד ֵניֶהם ּבְ ּ ַויֹוֵרהו ה)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּוִיצֹולו, ׁשְ ִים' ּ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְֵעץ ַוַיׁשְ , ֵעץ. ּ
ַמר  ָמה ְדִאּתְ ִיפֹול ָהֵעץ)א''קהלת י(ּּכְ ה, ּ ָמקֹום ׁשֶ ִים, ּוא ֵעָצהׁשֶ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְַוַיׁשְ ּוְכִתיב . ּ

ָפט)ו''שמות ט( ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ם ִנָסהו. ָּנָחׁש ֲעֵלי צור, ּ ִנִסים ָאַמר , ְּוׁשָ ִּעְטָרהו ּבְ
ִים ֲהֵרי ְלך ְלִהְתַקֶדׁש ַיֲעמֹוד ֵאֶצל ַהּמַ אן וְלָהְלָאה ֲהֵרי ְלך ׁשֶ רוך הוא ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַָהּקָ ָ ְּ ּ ּ 

ַמִים ִמי ּבְ   .ׁשְ
או ְלֵאִלים ּבָ ׁשְ ֶהם, ּּכְ ִים ְלַקְטֵרג ּבָ או ַהּמַ רוך הוא. ּּבָ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ָמקֹום ַהֶזה , ְּ ּּבַ

ים . ְֵאין ָצִריך ַמֵטה ּתֵ ָמִרים וׁשְ ְבִעים ּתְ ְבִעים ֶנֶפׁש ְוהוא ׁשִ ׁשִ הוא ִאיָלן ּבְ ֲּהֵרי ַיֲעֹקב ׁשֶ ּ ּ
ִים ֵרה ֵעינֹות ּמַ ְבִעים ַעּמוִדים ְוי,ֶעׂשְ ׁשִ ָבִטים ּבְ ר ׁשְ ֵנים ֲעׂשָ ָבִטים''ּ ׁשְ ָמה ְדַאּתְ . ב ׁשְ ּכְ

ם)ישעיה א(ָאֵמר  ר ַחָמְדּתֶ י ֵיבֹוׁשֹו ְמֵאיִלים ֲאׁשֶ קֹום , ִּמָיד.  ּכִ ּמָ ִים ּבַ ם ַעל ַהּמַ ַּוַיֲחנו ׁשָ
ִנְקָרא ִאיָלן ַמע ִדְכִתיב ַעל ַה. ְּוהוא ֵאִלים, ַּהֶזה ׁשֶ ִיםַּמׁשְ ם , ּמַ ם ׂשָ ָמע ִדְכִתיב ׁשָ ּוִמׁשְ ּ

ֵטה ִים ְולא הוְצָרך ַהּמַ ָרֵאל ַעל ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ְלטו ּבְ ם ׁשָ ָמקֹום ַאֵחר ְוׁשָ ּלֹו ְוֹלא ּבְ ּ אן . ְּ ִמּכָ
ֵטה ּוְלָהְלָאה ִאיְצְטִריך ַהּמָ ִים, ְּ ָנָחׁש ֲעֵלי צור ֵאֶצל ַהּמַ   .ּּבְ

ִים ְלַקְט או ַהּמַ או ְלחֹוֵרב ּבָ ּּבָ רוך הוא, ֵרגּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ יָת )ז''שמות ט(, ְּ  ְוִהּכִ
צור ָנָחׁש, ּּבַ אֹותֹו צור ְולא ּבְ יָת ַלֵאלו ּבְ ֶטה ִאיְצְטִריך ָהָכא ְוִהּכִ ַּהּמָ ּ יר . ְּ ה ַיּתִ ָאַמר ֹמׁשֶ

ְטָפה, ְִאיְצְטִריך ָהָכא ְעָיין ְלׁשָ ִים ְדּבָ ֲּאָנא ָחֵמי ּמַ  ִהְנִני עֹוֵמד )ז''שמות ט(, ֲאַמאי. ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

צור יָת ּבַ חֹוֵרב ְוִהּכִ ם ַעל ַהצור ּבְ ְּלָפֶניך ׁשָ ּ ה. ָ רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ֲעַדִין , ְּ
ִים ְלַקְטֵרג יֹוֵתר ְמִריָבה ֲעִתיִדין ַהּמַ ֶהם , ּבִ ִים ֲעכוִרים ָרִעים וְזדֹוִנים ְוִיְזָדְווגו ּבָ ֵהם ּמַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ּגָ ָרֵאל ּבַ לוי . ּלוי ְלֵעיֵניהֹוןִיׂשְ ּגָ ָחׁש ּבַ יר ֲעֵליֶהם ַהּנָ ֶטה ְוִהּתִ ָעה ִאיְצְטִריך ַהּמַ ְּואֹוָתה ׁשָ ּ ְ

ִמי, ְלֵעיֵניֶהם ַמִים ְלֵעיֵניֶהם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִיְתַקֵדׁש ׁשְ ִני ּבְ ָּמהו . ְּלַהְקִדיׁשֵ
לוי, ְלֵעיֵניֶהם ּגָ ֶהם ּבַ ִנְזָדְווּגו ּבָ ָּדָבר ׁשֶ ּ ּ.  

קום ָעֵלינו ' ּ לוֵלי ה)ד''תהלים קכ(, ִּדְכִתיב. ָּהִכי ָחָמא ָדִוד, א ֲחֵזיּתָ ָהָיה ָלנו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ְדַאְמִריָנן )ד''תהלים קכ(. ֶּזה ַפְרֹעה, ָאָדם ִים ַהֵזדֹוִנים ּכְ נו ַהּמַ ּ ֲאָזי ֲעַבר ַעל ַנְפׁשֵ תהלים (ּּ

ִצפֹור ִנְמְלָטה ִמַפח יֹוְק)ד''קכ נו ּכְ ּ ַנְפׁשֵ ּ יםּ   .ׁשִ
א י ַאּבָ ָנָחׁש, ָאַמר ַרּבִ ה ּבַ ֹלא ָעׂשָ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ה ּבְ ָרֵאל , ָּמה ָרָאה ֹמׁשֶ ֶּאָלא ִיׂשְ

ה ִים, ָּהיו דֹוַחִקים לֹמׁשֶ ָנה ָלנו ּמַ ִריך הוא ָאַמר ִלי. ִּנְתָייֵעץ ְוָאַמר, ּּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֵזיָר ָנָחׁש ַוֲאָנא ָחֵמי ְדֵאין ּגְ ָעָפרֲעמֹוד ּבַ ַמִים ֶאָלא ּבְ   .ּה ְלָנָחׁש ּבְ

י ְיהוָדה ֵמָהָכא ַמע ְדָעָפר )בראשית ג(, ָּאַמר ַרּבִ ל ְיֵמי ַחֶייך ַמׁשְ ּ ְוָעָפר ֹתאַכל ּכָ ָ ּ
ל יֹומֹוי ַמָיא, ֵּייכול ּכָ ָרֵאל ַדֲחִקין ִלי. ֲּאָבל לא ּבְ ב ְדִיְתֲעִביד ִניָסא, ְּוִיׂשְ , ְּוַאף ַעל ּגַ
ַמָיא, ֲאָתר ָדאָלא ִיְתֲעִביד ּבְ ַעְפָרא ְוָלא ּבְ ֶּאָלא ִאְתַחַקק ּבְ  )שמות ד(ִּדְכִתיב . ּ

ִליֵכהו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ָמָרה. ַּוָיׁשְ ַמָיא ּבְ ָדא ִאְתַחַקק ּבְ ְּוצור ּבְ ָבר ֲעָבד ִניָסא , ּ ּוּכְ
ַהאי ְ ַוַיך ֵאת)במדבר כ(, ִּדְכִתיב. ְּדִאְתֲעִביד ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּבְ ַמֵטהו ַפֲעָמִיםּ ַלע ּבְ ּ ַהּסֶ ּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה , ְּ ִני)במדבר כ(ֹמׁשֶ י ְלַהְקִדיׁשֵ ם ּבִ , ּ ַיַען לא ֶהֱאַמְנּתֶ
ַמִים ְבתון ְדָלא ָיִכיל ָנָחׁש ּבְ ְּדַחׁשָ ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ ַלֵכן ֹלא ַתִביאו)במדבר כ(. ּ

ום ִדְמַח. ַמאי ַטְעָמא ִּמּשׁ ין ֲהָוהּ ּסִ ּנִ ק ּבַ יה, ּקֵ יָמא ּבֵ א ִעָלָאה ְרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּּ .
ַקְדִמיָתא ָנָחׁש ַמר, ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּ ֶדֶרך ָנָחׁש ֲעֵלי צור)משלי ל(, ּּכְ ָהא ִאְתְיַדע , ָנָחׁש. ְּ

ַער צור ְּדִאּתְ ֵלי)א ואתמר צור''נ(. ּ ָאן ֲאָתר ִאְתּגְ ֵלי ִדְכּתִ,  ּבְ יב ִהְנִני עֹוֵמד ָּהָכא ִאְתּגְ
ם ַעל ַהּצור ְּלָפֶניך ׁשָ ּוַמאן צור. ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו)דברים לכ(ּכְ ּ ,

ה ֵהיך ָקִאים ָנָחׁש ָעֵלי צור ן ָיַדע ֹמׁשֶ ְּוַתּמָ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ְ
י ְיהוָדה ִאיְל, ָּאַמר ִרּבִ יק ְקָרא ֵיאֹות ׁשָ ּתִ אִאי ִליׁשְ ִתיב. ּתָ יָת ַבּצור , ֶּאָלא ָהא ּכְ ְּוִהּכִ
ּנו ַמִים ַּוָיְצאו ִמּמֶ ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ּ ָמא, ּ ָמא וׁשְ ל ׁשְ ְּדֵלית ָלך ּכָ ֵּמִאיּנון , ְּ

ִריך הוא א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ּׁשְ ּ ּ ין וְגבוָראן, ְּ ְּדָלא ָעֵבד ִנּסִ ּ ְּוַאִפיק ּכָֹלא , ּ ּ
ן ְלַאָפָקא ָהָכא ַמָיא, ְִאְצְטִריך ְלָעְלָמאְּד ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  

ִתיב, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה ה צור ַוָיזובו ַמִים)תהלים עח(, ָהא ּכְ ּ ֵהן ִהּכָ ּ ַמאן ָמֵחי . ּּ
ֵמיה א ֲחִריָפא, ֲּאַמר ֵליה. ִּלׁשְ ַּפִטיׁשָ ִקְטרֹוי ְיִדיַע, ּ ִאיל ָדא, ּבְ , א ֲחֵזיֶּאָלא ּתָ. ְּוַאּתְ ׁשָ

בוָרה ָכל ֲאָתר צור ּגְ ּּבְ ִריך הוא ְלַמֲחָאה, ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ַער , אֹו ְלַאְלָקָאה, ְּ ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

בוָרה ָמֵחי ְוָלֵקי בוָרה ָדא ְוַההוא ּגְ ּּגְ ּ ּ יב, ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ה צור ַוָיזובו ַמִים, ּ ֵּהן ִהּכָ ּ ְוִאי . ּּ
ַער צור ָּלאו ְדִאּתְ ֲאָתר ְדִאְצְטִריךְוָלֵקי , ּ ְּבְ   .ָּלא ַנִביִעין ַמָיא, ּ

ִתיב, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה י)דברים לב(, ָהא ּכְ ׁשִ ָ צור ְיָלְדך ּתֶ י. ּ ׁשִ , ְוָתֵניָנן ַמאי ּתֶ
ת ֵליה לֹוַמר ַחָלׁשְ ּּכְ ֲּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי ִיְנְדעון ַחָייַבָיא, ּ ּ ּ ּ ְּדַהאי צור , ּ ּ

ָעָרא ָלֳקְבַלְייהוְז ְנעון ִמְלֵמיָחב ָקֵמיה, ּוְלַאְלָקָאה לֹון, ִּמיָנא ְלִאּתְ ִּיּמָ א , ּּ ֶּאָלא ַחְלׁשָ
ֵעיַנְייהו ה, ִּאיִהי ּבְ ֵלי ּבָ ּכְ ֹאְרַחְייהו , ּהֹוִאיל ְוָלא ִמְסּתַ ֵלי ּבְ ּכְ ְּוָלא ִמְסּתַ  )א בכרסייהו''ס(ּ

י ׁשִ ְָוַעל ָדא צור ְיָלְדך ּתֶ ּ ּ.  
ְטָרא ְדצור ִעָלָאה, ְּוִאית צור, ִּאית צור, א ָאַמרַאּבָ' ר ִּמּסִ ּ . ָּנַפק צור ַאֲחָרא, ּ

ּוַמאי צור ִעָלָאה ּ ּצור ְדָכל צוִרים. ּ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּ ָרֵאל, ּ ַּההוא ְדאֹוִליַדת ְלִיׂשְ יב , ּ ִּדְכּתִ
י ׁשִ ָצור ְיָלְדך ּתֶ ְטָרא ְדצור ִעָלָאה ִדְלֵעיָל. ּ ְּדָהא ִמּסִ ּּ ּ ּ ְטָרא . ָּנְפָקא צור ַאֲחָרא, אּ ִמּסִ

בוָרה, ְּדִאיָמא   .ָּנְפָקא ּגְ

  ב''ד ע''דף ס
י ֶאְלָעָזר ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ִתיב , ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ בורֹות )א''ג ע''פ( ִמי )תהלים קו(ּכְ ּ ְיַמֵלל ּגְ ּ

בורֹות ְיָי. 'ְיָי ְּלַאְכְלָלא ִאיָמא ִעָלָאה ְדֹכָלא. 'ַּמאי ּגְ ב ְדָלאו ִאיִהי ִדיָנאְּדַא, ּּ ּף ַעל ּגַ ּ ,
ַכח ּתְ ְטָרָהא ִאׁשְ ְטָרָהא , ִמּסִ ַכח) ב''ד ע''דף ס(ְּדָהא ִמּסִ ּתְ בוָרה ִאׁשְ ך צור , ּּגְ ּוְבִגיֵני ּכַ ְּ

ח ֵאל ְמחֹוְלֶלך)דברים לב(. ִּעָלָאה ִאְקֵרי ּכַ ׁשְ א, ָ ַוּתִ ָּדא ְנִהירו ְדַאּבָ ּ ֶחֶסד . ַּמאי ִניהו. ּ
אְּד, ִּעָלָאה ִּאיהו ְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָכל ָמקֹום, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ַהאי צור , ָהא ְיִדיָעא, ַמִים ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ַער ְלַאְרָקא ַמָיא א )אלא מגדולה(, ְּדָהא ָלא ִאְתָחֵזי, ִּאּתְ ּ ְוָדא הוא ָאת ְוִניָסא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ . 'ּ ַהֹהְפִכי ַהּצור ֲאַגם ָמִים ְוגֹו)תהלים קיד(, ַּבח ָדִוד ְוָאַמרְּוַעל ָדא ׁשָ. ְ

ַמע ַהֹהְפִכי ַכך, ּוַמׁשְ ְְדָהא ָלאו ָאְרחֹוי ְדצור ּבְ ּ ּ ּ.  
צור ִעָלָאה, ְּוַעל ָדא ּּבְ א, ּ ַּאִפיק ַמָיא ֵמֲאָתר ִדְלַתּתָ ּ א. ּ ֵמיה ְדַההוא ִדְלַתּתָ ּוַמה ׁשְ ּ ּ ּ ּ .

יב. ֶסַלע ַלע)דבר כבמ(, ִּדְכּתִ ה ַאִפיק ַהאי ֶסַלע ַמָיא.  ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ ּוַבּמֶ ּ ּ .
ֵחיָלא ְדצור ִדְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַמע ַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו)דברים לב(, ַרּבִ ּ ַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו ַמאי ַמׁשְ ּּ ּ .

ְּדִאְתַהָפך צור ְּ ד ָפֳעלֹו ְדָת, ּ ְּלֶמְעּבַ ּוַמאי ִאיהו. ִמיםּ יה . ַאְבָרָהם. ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )בראשית יז(ּ
ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ְּוָדא הוא ַהֹהְפִכי ַהּצור ֲאַגם ָמִים. ּ ַמע ָתִמים ָפֳעלֹו, ּ ּוַמׁשְ ּ ,

  .ְוָדא ַאְבָרָהם
ֲעָתא ָדא ׁשַ ִּאְתַהַדר ַהּצור, ּּבְ ְנ. ָתִמים, ּ ֲעָתא ַאֲחָרא ּתִ ׁשַ ד , ָייָנאּבְ ָעא )אתענש(ּכַ  ּבָ

ַהאי צור ה ְלַאָפָקא ַמָיא ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ָרֵאל, ּ חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ָּלא ִאְתַהַדר ָתִמים, ּ . ּכְ
יה ִזְמָנא ה ְוָאַמר, ּּבֵ י, ִאְתָרַעם ֹמׁשֶ ׁשִ ָצור ְיָלְדך ּתֶ לֹוַמר. ּ ה ְדֲהָוה , ּכְ ת ֵליה ִמּמַ ַּחָלׁשְ ּ ּ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא א, ּבְ ּתָ ִמים ַהׁשְ ַכח ּתָ ּתְ ְִדְבִגיָנך ָלא ִאׁשְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ּ ִדיָנא)ביה(ְוִאְתָעִביד , ּ
יֹוֵמי ְיָלְדך לֹוַמר עוֵליָמך, ָּבְ ְּכְ ּ.  

א י ַאּבָ יב ֲהֵיׁש ְיָי, ָאַמר ִרּבִ נו ִאם ָאִין' ַּמאי ִדְכּתִ ִקְרּבֵ ָרֵאל . ּּבְ ין ֲהוֹו ִיׂשְ ְּוִכי ִטְפׁשִ
ֵּעי ִמָלה ָדאְּדָלא ַיְד א ָקַמְייהו, ּ ִכיְנּתָ ְּוָהא ָחמו ׁשְ בֹוד ָעַלְייהו ְדַסְחרֹון לֹון, ּ ַּוֲעֵנִני ּכָ ּ ,

ְּוִאיּנון ָאְמרו ֲהֵיׁש ְיָי נו ִאם ָאִין' ּ ִקְרּבֵ א, ּּבְ יהֹון ַעל ַיּמָ ּּגוְבִרין ְדָחמו ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ ּ ּ ּ ,
ְפָחה ַעל ַהָי, ְוָתֵניָנן לֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאלָּרָאָתה ׁשִ ין, ּם ַמה ּשֶׁ ָכחו ִטְפׁשִ ּתְ ִּאיּנון ִאׁשְ ּ ּ ,

נו ִאם ָאִין' ְּוָאְמרו ֲהֵיׁש ְיָי ִקְרּבֵ   .ּּבְ
ְמעֹון)א''ט ע''נשא קכ(ֶּאָלא  י ׁשִ עו ְלִמְנַדע,  ָהִכי ָקָאַמר ַרּבִ ּּבָ יָקא ְסִתיָמָאה , ּ ין ַעּתִ ּבֵ

ּוֵבין ְזֵעיר ַאִפין ְדִאְקֵרי ְיָי. ְּדִאְקֵרי ַאִין, ְּדָכל ְסִתיִמין ִתיב ֲהֵיׁש ְיָי, ְּוַעל ָדא. 'ּּ ' ָלא ּכְ
נו ִאם לא ִקְרּבֵ תֹוָרִתי ִאם ֹלא, ּּבְ יב ֲהֵיֶלך ּבְ ָמה ִדְכּתִ ְּכְ נו ִאם ' ֶּאָלא ֲהֵיׁש ְיָי. ּ ִקְרּבֵ ּּבְ

  .ָאִין
ֶּאָלא ַעל ַדֲעִבידו ִפרוָדא. ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְתַעְנׁשו ּ ּּ ִנְסיֹוָנא,ּ יב ְוַעל , ּ ַוֲעִבידו ּבְ ִּדְכּתִ

ָרֵאל. 'ַנּסֹוָתם ֶאת ְיָי ַגְווָנא ַחד, ָּאְמרו ִיׂשְ ַאל ּבְ ַגְווָנא . ִאי ַהאי ִנׁשְ ַאל ּבְ ְוִאי ַהאי ִנׁשְ
ְּוַעל ָדא ִמָיד ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. ַאֲחָרא ּ ָרֵאל )שמות יז(. ּ ּ ַוָיֹבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם ִיׂשְ ּ ּ

ְר י יֹוֵסי ָפַתח. ִפיִדיםּבִ ְלֵחי )א''ע' ו( )ישעיה לב(, ִּרּבִ ל ָמִים ְמׁשַ ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ ּ ַאׁשְ
ֹור ְוַהֲחמֹור ל ָמִים. ֶרֶגל ַהּשׁ ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ ִניָנן, ַאׁשְ ן ּתָ ּמָ ה ַמִים , ּתַ ה ַמִים ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ִחין ּכְ ּתַ ָרֵא. ִמׁשְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדֵלית ַזְרָעא ְלהו, לַּזּכָ ִים, ּ יב ְוַיֲחנו , ֶּאָלא ַעל ַהּמַ ִּדְכּתִ ּּ
ִים ם ַעל ַהּמָ ִריך הוא, ׁשָ א ּבְ חֹות ַעְנֵפי ִאיָלָנא ְדקוְדׁשָ ִּאיּנון ַדֲהוֹו ּתְ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא, ְּדַתְנָיא א ּבְ ִּאיָלָנא ִאית ְלקוְדׁשָ יָפא, ְּ ּיה ּוֵב, ְּוהוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ
ַכח ְמזֹוָנא ְלֹכָלא ּתְ חוִמין. ִּאׁשְ ְתֵריַסר ּתְ ַחם ּבִ ְּוהוא ִאּתְ ַמְתְקָלא, ּ ע , ּבְ ַאְרּבַ ף ּבְ ּקַ ְוִאְתּתַ

גוָפא ְדַההוא ִאיָלָנא' ְוע. ּרוֵחי ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ יה ְוִיׂשְ ַּעְנִפין ֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון . ּ
ְבִעין ַעְנִפין ַסֲחָר   .ָּנא ִדְלהֹוןּׁשִ
יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ָמִרים, ּ ְבִעים ּתְ ֵרה ֵעינֹות ַמִים ְוׁשִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ַּוָיֹבאו ֵאִליָמה ְוׁשָ ּ ,

ְּוָהא אוְקמוָה ה ֲאָתר, ּ ַכּמָ ַמר ּבְ ִים. ְוִאּתְ ם ַעל ַהּמָ ַּמאי ְוַיֲחנו ׁשָ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ,
ִליטו ַעל ִאיּנון ַמָי ּׁשָ ּ חֹות ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, אּ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ְּדִאְקרון , ּּ ִים )תהלים קכד(ּ  ַהּמַ

ל ָמִים. ַּהֵזידֹוִנים ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ   .ְּוַעל ָדא ַאׁשְ
ֹור ְוַהֲחמֹור ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ָמאָלא, ְּמׁשַ ְתֵרי ׂשְ ֵרין ּכִ ין עֹוְבֵדי , ִּאיּנון ּתְ הו ַעּמִ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ּ

ֹּוָכִבים וַמָזלֹותּכ ְּדִאְקרון ׁשֹור ַוֲחמֹור, ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ  ַוְיִהי ִלי ׁשֹור )בראשית לכ(, ּ
ִאין. ַוֲחמֹור ּתָ ְתִרין ּתַ ין וְבִאיּנון ּכִ ֲחָרׁשִ ים ֲהָוה ּבַ ִגין ְדָלָבן ַחּכִ ּּבְ ּ ָעא ְלאֹוָבָדא , ּ ּוְבִאיּנון ּבָ ּ
יב, ְלַיֲעֹקב ָמה ִדְכּתִ ַמר,  ַאָרִמי אֹוֵבד ָאִבי)רים כודב(, ּּכְ ִאין. ְוָהא ִאּתְ ָרֵאל ַזּכָ ִיׂשְ ּוְכׁשֶ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ְלֵחי ְלהו ְּמׁשַ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּ ְּוָלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ֹור , ּ ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְמׁשַ ּ
הו ְלֵטי ּבְ ְּוַהֲחמֹור ְדָלא ׁשַ ּ.  

  א''ה ע''דף ס
א י ַאּבָ ד , ָאַמר ִרּבִ ֲחָדאּכַ ִּמְזַדְווֵגי ּכַ הו, ּ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ּבְ ְּוַעל ָדא , ָּלא ַיְכֵלי ּבְ

ִתיב ) א''ה ע''דף ס( ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו)דברים כב(ּכְ ּ לא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ַּיְחָדיו ַדְייָקא. ּ ּ .
ין, ְוָתֵניָנן יׁשִ א ְלִזיִנין ּבִ ָּלא ָיִהיב ִאיִניׁש דוְכּתָ עֹו, ּ ר ָנׁש ְּדָהא ּבְ , )לתתא(ָּבָדא ְדּבַ

ַער ַמה ְדָלא ִאְצְטִריך ְִאּתְ ֲחָדא. ּ ְּוַכד ִמְזַדְווֵגי ּכַ מבין סטרא דלהון . לא יכלין למיקם בהו(, ּ

ֶלב)נפיק ִקיפוָתא ִדְלהֹון ְדִאְקֵרי ּכֶ ּ ִמּתְ ּ ְלהו, ּ ְּוָדא ֲחִציָפא ִמּכֻ שמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֵני ִיׂשְ)יא ֶלב ְלׁשֹונֹוּ וְלָכל ּבְ א מתקיפותא דלהון אפיק ההוא דאקרי ''נ(. ָרֵאל לא ֶיחַרץ ּכֶ

ִריך הוא)ודא חציפא מכלהו, כלב א ּבְ ּ ָאַמר קוְדׁשָ ַּאּתון ֲאַמְרּתון, ְּ נו ִאם ' ֲהֵיׁש ְיָי, ּ ִקְרּבֵ ּּבְ
ֶלב, ָאִין ִּמָיד ַוָיֹבא ֲעָמֵלק. ֲהֵרי ֲאִני מֹוֵסר ֶאְתֶכם ַלּכֶ ּ.  
ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד)במדבר כד(, ה ָאַמרְּיהוָד' ר ית .  ֵראׁשִ ְוִכי ֵראׁשִ

ָעְלָמא, ּגֹוִים ֲעָמֵלק ין ְואוִמין ֲהוֹו ּבְ ִנין ְוַעּמִ ה ִליׁשָ ּמָ   .ַעד ָלא ָאָתא ֲעָמֵלק, ַּוֲהֹלא ּכַ
ְצַרִים, ֶּאָלא ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ְּדִחילו ְוֵאיָמָת, ּּכַ ין ְדָעְלָמא ּ ל ַעּמִ ּא ָנְפָלה ַעל ּכָ

ָרֵאל ת)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמִיׂשְ זון ִחיל ָאַחז יֹוְשֵבי ְפָלׁשֶ ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּ ׁשָ ּ ּ .
ִריך הוא א ּבְ בוָראן ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ א ְדָלא ֲהָוה ָדִחיל ִמּגְ ְּוָלא ֲהוֹו ַעּמָ ּ ּ ּ ּ ְּ ַוֲעָמֵלק ָלא , ּ

ך. ְוֹלא ָיֵרא ֱאלִהים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדִחילֲהָוה  ְָלא ָדִחיל ְלִמְקַרב ְלַגּבָ ְּוַעל ָדא . ּ
ית ּגֹוִים   )עמלק הוי קדמאה(. ֵראׁשִ

ָרֵאל ֲעָמֵלק ֲהָוה ִיׂשְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ְּדָאתו ְלַאּגָ ך ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,
י ָמֹחה ֶאְמ יב ּכִ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק)דברים כה(, ּוְכִתיב. ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלקִּדְכּתִ ,  ּתִ

ֵעי ֵליה. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד ֶּאָלא ַעד ְדֵייֵתי . ֲּעֵדי ָאְבדֹו ִמּבָ ּ
ִריך הוא ְוֹיאַבד ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ּ ִדְכ)כלומר עד דקודשא בריך הוא יהא אובד ליה(, ְּ יב ּכִ ּתִ

א ֲחֵזי, ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר. 'ָמֹחה ֶאְמֶחה ְוגֹו ב ְדַהּצור ָתִמים ָפֳעלֹו, ּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְוָעִביד , ּ
הֹון ֶחֶסד ְלַאָפָקא לֹון ַמָיא ִּעּמְ ַבק ִדיֵדיה, ּ ָּלא ׁשָ ִתיב ַוָיֹבא ֲעָמֵלק, ּ ְּדָהא ּכְ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ֶמׁש ֵיׁש ָרָעה )קהלת ה(, ַּאּבָ ַחת ַהּשָׁ א . חֹוָלה ָרִאיִתי ּתַ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
א אֹוַרְייָתא, ֲאִטיִמין ִלּבָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ ְּוִכי ֵיׁש ָרָעה ְדִהיא , ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה. ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה. ְּוֵיׁש ָרָעה ְדָלאו ִהיא חֹוָלה, חֹוָלה ְטָרא ִמ, ְּדָתֵניָנן, ּ ּסִ
ָמאָלא ְרִדיִני ִניּמוִסין, ִּדׂשְ ה ּגַ ּמָ ַּנְפֵקי ּכַ ֲאִויָרא, ּ   .ְּדַבְקָען ּבַ

ְעָיין ְלֵמיַפק ה, ְוַכד ּבַ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ֲאִבין ּבְ ּתַ ַּאְזִלין ְוִאׁשְ ְלָבַתר ָנְפִקין , ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ָעְלָמ, ּוְבָקִעין ֲאִויִרין, ּוִמְתַחּבְ אִטין ּבְ א, אְוׁשָ ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּוִמְתָקְרִבין ְלַגּבַ ּ ּ ,
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָכל ַחד ִאְקֵרי ָרָעה ה ֵאֶליך ָרָעה)תהלים צא(ּכְ ָ לא ְתאוּנֶ ַמאי לא . ּ
ה א. ְּתאוּנֶ ִני ָנׁשָ ַתְסקוָפא ַעל ּבְ ִגין ְדַאְתָיא ּבְ ּּבְ ּ.  

ְרָיא ַהאי ַעל . חֹוָלה ֲאַמאי ִהיא חֹוָלה ד ׁשַ אּכַ ֵני ָנׁשָ ָעִביד לֹון ַקְמָצִנין , ּבְ
מֹוֵניהֹון יה, ִמּמָ ּבֵ אי ְצָדָקה ּגַ ּבָ יֵדיה, ַּאְתָיין ּגַ יפוק . ִּהיא ָמָחאת ּבִ ֲּאַמר ֵליה ֹלא ּתִ ּּ

ְִמִדיָדך ֵני. ּ יֵדיה, ַאְתָיין ִמְסּכְ מֹוֵניה. ִּהיא ָמָחאת ּבִ ָּאֵתי הוא ְלֵמיַכל ִמּמָ ָמָחאת , ּ
יֵדיה ִגי, ּּבִ ְרָיא ָעֵליה ְדַבר ָנׁש. ּן ְלַנְטָרא ֵליה ְלָאֳחָראּבְ ּוִמן יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ , ִהיא חֹוָלה, ּ

י ּתֵ ִכיב ֵמַרע ְדָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשְ ַהאי ׁשָ   .ְּוַעל ָדא ִהיא ָרָעה חֹוָלה. ּּכְ
ָחְכְמָתא ְוָאַמר א ָצַווח ּבְ לֹמה ַמְלּכָ ן לֹו ָהֱאֹל)קהלת ו(, ּוׁשְ ר ִיּתֵ ר  ִאיׁש ֲאׁשֶ ִהים ֹעׁשֶ

יה ֵסיֵפיה, ַהאי ְקָרא. 'ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוגֹו ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִתיב ִאיׁש , ּ ּכְ
ר וְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוגֹו ן לֹו ָהֱאלִהים ֹעׁשֶ ר ִיּתֵ ִליֶטּנו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאכֹול ', ֲּאׁשֶ ַּמאי ְוֹלא ַיׁשְ

ּנו ר ָנׁשָלאו ּבִ, ִאי ָהִכי. ִּמּמֶ ְּרׁשוֵתיה הוא ְדּבַ ּ ּ ּ.  
ּנו, ֶּאָלא ִתיב ְוֹלא ַיַעְזֶבנו ָהֱאלִהים ֶלֱאכֹול ִמּמֶ ִּאי ּכְ ֶּאָלא ְולא . ֲהֵויָנא ָאַמר ָהִכי, ּ
ִליֶטּנו ִּדְבִגין ְדהוא ֵהיְמֵניה ְלַהִהיא ָרָעה, ַּיׁשְ ּ ּ ה, ּ ִריך הוא ָלא . ְּוָאִחיד ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְלֵטיה ָעֵליה ּׁשַ חֹוֵתיה, ּ ָרָאה ּתְ ה, ְּלִאְתּבָ ַּעל ְדהוא ִאְתְרֵעי ּבָ ּ ה, ּ   .ְּוָאִחיד ּבָ
ִכיב ֵמַרע ׁשְ ֵתי, ְוָכל ָאְרחֹוי ּכִ ְּוָלא ַאִפיק , ְּוָלא ָקִריב ְלָממֹוֵניה, ְּדָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשְ

יה ְּוָנִטיר ֵליה ַעד ְדהוא ִיפוק ֵמָעְלָמא, ִּמיּנֵ ּ ּ ּטֹול ֵליהְוִי, ְוֵייֵתי ַאֲחָרא, ּּ ָעָליו, ּ ְּדהוא ּבְ ּ.  
א ָצַווח ְוָאַמר לֹמה ַמְלּכָ מור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו)קהלת ה(, ּוׁשְ ר ׁשָ ָעָליו. ּ ֹעׁשֶ . ַמאן ּבְ

ָּדא ַאֲחָרא ְדָיִרית ֵליה ּ ָעָליו ְדַההוא ֻעְתָרא. ּ ה ָזָכה ַהאי ַאֲחָרא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּוָלּמָ ִגין . ּ ּבְ
ה , יא ָרָעהְּדַהאי ֵהיִמין ְלַהִה ָרֵעי ּבָ  )הדא הוא דכתיב לרעתו בשביל ההוא רע(ְוִאּתְ

ה ק ּבָ ך. ְוִאְתָדּבַ ִגין ּכָ ַהִהיא ָרָעה, ְּבְ ק ּבְ ַּהאי ַאֲחָרא ְדָלא ִאְתַדּבָ  ְלֶמֱהֵוי )האי(ָזָכה , ּ
ָעָליו ְדַההוא ֻעְתָרא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָרָעתֹו ּּבְ ּ ִגין ָרָעתֹו ְד, ּ לֹוַמר ּבְ ֲּהָוה ִמְתָדַבק ּּכְ

ה   .ָּרַווח ֵליה ַהאי, ּּבָ

  ב''ה ע''דף ס
חוָלָקא ָטָבא, ָּדָבר ַאֵחר ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ַּהאי ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ֵבית ֲאבֹוי, ּ ְּוהוא , ּבְ

ַתְסקוֵפי ִמִלין) ב''ה ע''דף ס(, ָאִזיל ָלֳקֵבל ֲאבֹוי ּּבְ ַההוא ָרָעה חֹוָלה, ּ ָּהא ִאְתְדַבק ּבְ ּ ,
ַב ַתְסקוָפאּכְ ִכיב ֵמַרע ְדָכל ָאְרחֹוי ּבְ ּר ָנׁש ׁשָ ֵעיָנא, ּ ֵעיָנא, ָּדא ּבְ ּוְבִגין , ְוָדא ָלא ּבְ

ָרָעה חֹוָלה ר ָנׁש ּבְ ק ּבַ ַּהאי עוְתָרא ִאְתָדּבַ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוִאְתֲעָנׁש ּבְ ּ ,
מור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ר ׁשָ ְּוָדא הוא עֹוׁשֶ ּ.  

ָרֵאלּכַ ִרין, ָך ִיׂשְ ְדֵפי ִנׁשְ ִריך הוא ָנִטיל לֹון ַעל ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲעָנִני , ְּ ַאְסַחר לֹון ּבַ
יה ָנִטיל ָקַמְייהו, ְיָקָרא ִכיְנּתֵ ּׁשְ ַּאִפיק לֹון ַמָייא ְמתוִקין, ָנַחת לֹון ָמָנא ְלֵמיַכל, ּ ּ ּ ,

ַתְסקוִפין יה ּבְ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַאְזִלין ִעּמֵ ּ ָאַמר , ּ ַוָיֹבא ֲעָמֵלק)שמות יז(. ּד ַוָיֹבא ֲעָמֵלקִּמַי. ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָיא, ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא, ִרּבִ ְזַרת ִדיָנא ַקׁשְ . ָּקא ַאְתָיא ְקָרָבא ָדא, ִּמּגִ
א ַכח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ּוְקָרָבא ָדא ִאׁשְ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ה ָר, ְ ְּדָלא ִאית ּבָ ִזין ּ

ִּעָלִאין ְדָחְכְמָתא א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִרין ּבִ ְּדִמְתַקּשְׁ ְבָיכֹול. ּ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ד , ְּ ּכַ
א ִאין ְלַתּתָ ָרֵאל ִאיּנון ַזּכָ ר ֵחיָלא ִדיִלי ַעל ּכָֹלא, ִּיׂשְ ּבָ ִּאְתּגַ ִאין. ּ ָכחו ַזּכָ ּתְ , ְּוַכד ָלא ִאׁשְ

ְבָיכֹול יׁשִ, ּכִ ּין ֵחיָלא ִדְלֵעיָלאַמּתִ ָיא, ּ ר ֵחיָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּבַ   .ְּוִאְתּגַ
א ֲחֵזי א, ּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעָתא ְדָחבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִתיב, ּ ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם , ַמה ּכְ ּ ּ

ָרֵאל ַרֲחֵמי, ִיׂשְ א. ָּאָתא ְלַקְטְרָגא ִדיָנא ּבְ ַכח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדֹכָלא ִאׁשְ ּ ְרִפיִדים.ּ :  ּבִ
ָרפוי ָיַדִים ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ְּדָרפו ְיֵדיהֹון ֵמאֹוַרְייָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ' ָאַמר ר. ּּכְ

ָרֵאל, ְּיהוָדה ִיׂשְ ח ְקָרָבא ֲעָמֵלק ּבְ ֵרי ִזְמֵני ַאּגָ יב. ַחד ָהָכא, ּתְ  )במדבר יד(, ְּוַחד ִדְכּתִ
  .'ַנֲעִני ְוגֹוַּוֵיֶרד ָהֲעָמֵלֵקי ְוַהּכְ

ְמעֹון' ָאַמר ר א, ׁשִ ִריך הוא ֲהָוה. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִּקְטרוָגא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָמה , ְּלֵעיָלא, ְּ ּכְ
ַמר ִריך הוא ֲהָוה. ְּדִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ ְּלַתּתָ י ְלַגְבֵרי, ְּ ְוַגְזֵרי לֹון ָעְרָלָתא , ַּדֲהוֹו ַנְסּבֵ

יָמא ַק)א אתא''ס( אּ ִדְרׁשִ ְּוַנְטֵלי ְלהו ְוַאְרמו לֹון ְלֵעיָלא, ִּדיׁשָ ּ ְְוַאְמֵרי טֹול ָלך ַמה , ּ

ִריך הוא ֲהָוה . ְּדִאְתְרִעית א ּבְ ל ָפִנים ְדקוְדׁשָ ְּוַעל ּכָ ּ ְּ . ּ ּכָֹלא)א קבלא''ס( )כל קובלנא כלא(ּ
ים ְוֵצא ִהָל)שמות יז( ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ַע ּבָ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ ֲעָמֵלקּ ְוִכי ַמה . ֵחם ּבַ

ה ְרֵמיה, ָחָמא ֹמׁשֶ ְּדָסִליק ּגַ ִריך הוא ָפִקיד, ּ א ּבְ ֵּמַהאי ְקָרָבא ַקְדָמָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֶּאָלא . ְּ
ָאה חוָלֵקיה ה ַזּכָ ֹּמׁשֶ ל ְוָיַדע ִעָקָרא ְדִמָלה, ּ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ ה. ּ ְרִמי , ָאַמר ֹמׁשֶ ֲאָנא ַאְזִמין ּגַ

ִּדְלֵעיָלאְּלַההוא ְקָרָבא  א, ּ ְרָמך ְלָקְרָבא ִדְלַתּתָ ין ּגַ ַע ַזּמִ ְּוַאְנּתְ ְיהֹוׁשֻ ְ.  
יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל, ּ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ְוָהָיה ּכַ ִּיׂשְ ּוְבִגין . ּ

א ָרָבא ִדְלַתּתָ ְרֵמיה ִמּקְ ה ּגַ ך ָסִליק ֹמׁשֶ ּּכַ ּ ִגין ְל, ְ ְקָרָבא ִדְלֵעיָלאּבְ ִּאְזָדְרָזא ּבִ ּ ְוִיְתְנַצח , ּ
  .ַעל ְידֹוי

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

 ] בשנה100יום [סדר הלימוד ליום יא טבת 
ְמעֹון' ָאַמר ר ֵעיֶניך, ׁשִ ְָוִכי ַקָלה ִהיא ּבְ ְּקָרָבא ָדא ַדֲעָמֵלק, ּ א ֲחֵזי. ּ ִמן יֹוָמא , ּתָ

ֵרי ָעְלָמא ּוֵמַההוא, ַּעד ַההוא ִזְמָנא, ְּדִאְתּבְ יָחא,  ִזְמָנאּ א ְמׁשִ ַּוֲאִפילו , ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ
יֹומֹוי ְדגֹוג וָמגֹוג ּּבְ ָווֵתיה, ּ ח ּכְ ּכַ ּתְ יִאין. ָּלא ִיׁשְ יִפין ְוַסּגִ ּקִ ִגין ַחָייִלין ּתַ ֶּאָלא , ָּלאו ּבְ

ִריך הוא ֲהָוה א ּבְ ִגין ִדְבָכל ִסְטִרין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  
ה ַאל ְיה ַעַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ַע, ֹוׁשֻ ַההוא ִזְמָנא ַרְבָיא , ְוָלא ְלָאֳחָרא, ֲאַמאי ִליהֹוׁשֻ ְּוָהא ּבְ

יב, ֲהָוה ן נון ַנַער)שמות לג(, ִּדְכּתִ ַע ּבִ יה, ּ ִויהֹוׁשֻ יִפין ִמּנֵ ּקִ ָרֵאל ּתַ ִיׂשְ ה ֲהוֹו ּבְ ֶּאָלא . ְּוַכּמָ
ל ְוָיַדע ּכַ ָחְכְמָתא ִאְסּתָ ה ּבְ ְטָרא ָחָמא לסמ. ַמאי ָחָמא. ֹמׁשֶ ּאל ְדֲהָוה ָנִחית ִמּסִ

ִּדְלֵעיָלא א, ּ ה. ְּלַסְייָעא ַלֲעָמֵלק ְלַתּתָ יָפא ִאְתָחִזִי, ָאַמר ֹמׁשֶ ּקִ   .ַּוַדאי ְקָרָבא ָהָכא ּתַ
ַכח ּתְ יר ִאׁשְ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ַע ּבְ ְּיהֹוׁשֻ ַכח . ּ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ יָמא ִדְבׁשְ ִּאי ּתֵ

ַההו ה ִאְתְנִסיַבת ְוִאְתַאֲחַדת, א ִזְמָנא ָלאו ָהִכיּּבְ ֹמׁשֶ ַע , ְּדָהא ּבְ ַכח ְיהֹוׁשֻ ּתְ ִאׁשְ
ה א ִמיּנָ ְּדִאְתַאֲחד ְלַתּתָ ה. ּ ְמעֹון' ָאַמר ר. ּוַבּמֶ ַההוא ֲאָתר, ׁשִ   .ר''ְּדִאְתְקֵרי ַנַע, ּּבְ

  א''ו ע''דף ס
י ְיהוָדה ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ יב, ּ ַל ם ָנְוה )ישעיה לג(, ַּמאי ִדְכּתִ ְרֶאיָנה ְירוׁשָ ּ ֵעיֶניך ּתִ ָ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ֲאָנן ֹאֶהל ּבַ ַל ם. ׁשַ ַל ם ִדְלֵעיָלא: ְּירוׁשָ ְּירוׁשָ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
ל ִיְצָען ָגלוָתא, ֹאֶהל ּבַ יר ְלֵמַהך ּבְ ח ַיּתִ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִד, ְּ יבּ ַע , ְכּתִ ִויהֹוׁשֻ

ן נון ַנַער ל ִיְצָען, ְלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל. ַּנַער ַוַדאי. ּּבִ ַּההוא ְדִאְקֵרי ֹאֶהל ּבַ ד . ּ ְמַלּמֵ
א, ִּדְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִכיְנּתָ ָמה ְדַההוא ַנַער ִדְלֵעיָלא, ֲהָוה ָיִניק ִמׁשְ ּּכְ ּ ּ ֹלא ָיִמיׁש , ּ

ִדיָראְוָיִנ, ְִמּתֹוך ָהֹאֶהל יה ּתָ ך ַהאי ַנַער . ּיק ִמּנֵ א לא ָיִמיׁש ) א''ו ע''דף ס(ְּכַ ִּדְלַתּתָ
ִדיָרא, ְִמּתֹוך ָהֹאֶהל ה ּתָ   .ְּוָיִניק ִמּנָ
ך ִגין ּכַ ה, ְּבְ ד ָחָמא ֹמׁשֶ ה, ָּנִחית ְלַסְייָעא ַלֲעָמֵלק, לסמאל, ּכַ ַּוַדאי ַהאי , ָאַמר ֹמׁשֶ

ַּנַער ְיקום ָלֳקְבֵליה ָחא ֵליה, ּלֹוט ָעֵליהְוִיּשְׁ, ּ ַחר . ְּלַנּצְ ַע ּבָ ה ֶאל ְיהֹוׁשֻ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ
ֲעָמֵלק ים ְוֵצא ִהָלֵחם ּבַ ָּלנו ֲאָנׁשִ א, ּ ִּדיָלך ַהאי ְקָרָבא ִדְלַתּתָ ַּוֲאָנא ִאְזָדֵרז ִלְקָרָבא , ְּ

ִּדְלֵעיָלא ים. ּ ַחר ָלנו ֲאָנׁשִ ִאין, ּּבָ ֵני ַזּכָ ִאין ּבְ ךְּדִי, ַזּכָ ְְתֲחזון ְלֵמַהך ִעּמָ ְ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ַע ַנַער, ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא ְדָנִפיק ְיהֹוׁשֻ ׁשַ ַער ַנַער ִדְלֵעיָלא. ּּבְ ִּאּתְ ן , ּ ּקַ ְוִאְתּתָ

ה ַזְייִנין ַכּמָ יּקוִנין ּבְ ה ּתִ ַכּמָ ְּדַאְתִקיַנת ֵליה ִאֵמיה, ּּבְ ּ ְּלַנְקָמא נוְקָמא , ִּלְקָרָבא ָדא, ּ
יבְו. ִּדְבִרית ַּהְיינו ִדְכּתִ ִרית)ויקרא כו(, ּ יב,  ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,

ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב ְּוָלא ְלפום רוְמִחין , ְּלִפי ֶחֶרב ַוַדאי. ַּוַיֲחלׁש ְיהֹוׁשֻ ּ
ֶחֶרב ַוַדאי ִהיא, ְוַזְייִנין ֶּאָלא ּבַ ִריתַּהאי ְדִאְקֵרי ֶח, ּ   .ֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ן ִלְקָרָבא ִדְלֵעיָלא ּקַ ה ִאְתּתָ ּוֹמׁשֶ ּ ֵבִדים, ּ ה ּכְ ׁש: ִויֵדי ֹמׁשֶ ֵבִדים ַמּמָ יִרין, ּכְ , ַיּקִ
ין הו ְקָרָבא ִדְלֵעיָלא. ָלא ִאְסַתְאָבן ְלָעְלִמין, ַּקִדיׁשִ ָחא ּבְ ְּיִקִרין ְדִאְתָחזון ְלַאּגָ ּ ּ ּ ַּוִיְקחו . ּ

ב ָעֶליָהֶּאֶבן ַוָיׂשִ יו ַוֵיׁשֶ ּימו ַתְחּתָ ַצֲעָרא, ּ ְרָיין ּבְ ָרֵאל ׁשַ ִגין ְדִיׂשְ הֹון , ּּבְ ִויֵהא ִעּמְ
ַצֲעֵריהֹון   .ּבְ

ְמכו ְבָיָדיו ִמֶזה ֶאָחד וִמֶזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה ְוגֹו ְּוַאֲהֹרן ְוחור ּתָ ּ ּ ּּ ְמכו ', ּ ַּמאי ּתָ
ִמיכו ִלידֹוי)א ודאמהימנות, אמונה(. ֱּאמוָנה. ְבָיָדיו ּ ְוִכי ַעל ְדַאֲהֹרן ְוחור ּתְ ּ ֲהוֹו ְידֹוי , ּ

ָחְכְמָתא ָעִביד ַמה ְדָעִביד, ֶּאָלא. ֱּאמוָנה ה ּכָֹלא ּבְ ֹּמׁשֶ ְטָרא , ַּאֲהֹרן ְוחור. ּ ָּדא ִמּסִ
ִּדיֵליה ְטָרא ִדיֵליה, ּ ְּוָדא ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא, ּ , ּו ֱאמוָנהְּוַעל ָדא ַוְיִהי ָיָדי, ְוָידֹוי ּבְ

ַער ִסְטָרא ִדיֵליה. ְּמֵהיָמנוָתא ִגין ְדִיּתְ ַּאֲהֹרן ּבְ ּ ַער )ב''א ע''חוקת קל(, ּ ִגין ְדִיּתְ ּ ְוחור ּבְ ּ
ִּסְטָרא ִדיֵליה אן, ּ אן וִמּכָ ידֹוי ִמּכָ ַּוֲהוו ֲאִחיָדן ּבִ ְכָחא ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא, ּ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ שמות (. ּ

ר ָיִרי)יז ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָהָיה ּכַ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים. ם ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ְּדָזִקיף ְיִמיָנא ַעל : ּכַ
ָמאָלא ְפִריׁשו ְדָידֹוי, ׂשְ ַוון ּבִ ְּוִאְתּכָ ּ ָרֵאל. ּ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ְוָגַבר ִיׂשְ ִּיׂשְ ר ָיִניַח ָידֹו . ּ ְוַכֲאׁשֶ

א, ְוָגַבר ֲעָמֵלק ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּתַ, ּּבְ לֹוָתאִמׁשְ ִכין ִמּצְ ה , ּכְ ָלא ַיְכִלין ְיֵדי ֹמׁשֶ
ְזִקיפו אן אֹוִליְפָנא. ְוָגַבר ֲעָמֵלק, ְּלֵמיָקם ּבִ ב ְדַכֲהָנא ָפִריׂש ְידֹוי, ִמּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,

ָנא ָקְרּבְ ֹכָלא, ּבְ ְרֵמיה ּבְ ָנא ּגַ ְּלַתּקְ ְצלֹוְתהֹון, ּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְעָיין ְלִאׁשְ ָרֵאל ּבַ   .ּיהִעּמֵ, ִיׂשְ
אָנא ְקָרָבא ָדא ַדֲעָמֵלק, ּתָ ּּבִ ִאין, ּ ָכחו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ַוְיִהי ָיָדיו , ְּוַעל ָדא, ּ

ְדָקא ֲחֵזי, ֱּאמוָנה ֵהיְמנוָתא ּכַ ֵעי ֵליה. ַּוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה. ּּבְ ַּוִיְהיו ָיָדיו ִמּבָ ּ ִגין , ֶּאָלא. ּ ּבְ
יִמיָנא ְּדַתְלָיא ּכָֹלא ּבִ ִגין ְדהוא ִעָקָרא ְדֹכָלא, ּוְכִתיב ָיָדיו. ִתיב ַוְיִהיּכְ, ּ ּּבְ ּ ּ , ּוְכִתיב. ּ

ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמותטו( ְָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ ה ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יז(. ּתִ ֶאל ֹמׁשֶ
ֵסֶפר ְוגֹו רֹון ּבְ ֹתב ֹזאת ִזּכָ א ֲחֵזי. 'ּכְ ִתיב ְל, ּתָ ַע ֶאת ֲעָמֵלק , ֵּעיָלאַמה ּכְ ַּוַיֲחלֹוׁש ְיהֹוׁשֻ

ֵעי ֵליה, ַּוַיֲחלׁש. ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב ַּוַיֲהרֹוג ִמּבָ ַמר, ַּוַיֲחלׁש, ֶּאָלא. ּ ָמה ְדִאּתְ ישעיה (, ּּכְ

ַע ֲהָוה חֹוֵלׁש ָעַלְייהו.  חֹוֵלׁש ַעל ּגֹוִים)יד ִרי, ְּיהֹוׁשֻ ת ָקִטיל ְּוַההוא ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ
ַמר, לֹון ָמה ְדִאּתְ יב ְלִפי ָחֶרב ּכְ ִּדְכּתִ ּ.  

רֹון ֹתב ֹזאת ִזּכָ ַע. ֹּזאת ַדְיָקא, ּכְ ָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ ְּדָהא הוא ָזִמין ְלָקְטָלא ַמְלִכין , ְוׂשִ ּ
י ָמֹחה ֶאְמֶחה. ַאֲחָרִנין א: ֶאְמֶחה. ְּלֵעיָלא: ָמֹחה. ּכִ ּדוְכָרָנא ִד, ֵזֶכר. ְלַתּתָ ּ ְּלֵעיָלא ּ
א   .ְוַתּתָ

י ִיְצָחק י ָמֹחה ֶאְמֶחה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק)דברים כה(ּוְכִתיב , ּכְ .  ּתִ
ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ א, ְּ ַּאּתון ָמחון דוְכָרֵניה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ַּוֲאָנא ֶאְמֶחה דוְכָרֵניה , ּ ּ ּ

  .ְּלֵעיָלא

  ב''ו ע''דף ס



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

י יֹוֵסיָאַמר  יה, ִרּבִ ין ַאֲחָרִנין ַאייִתין ִעּמֵ הו , ֲּעָמֵלק ַעּמִ ְּוֻכְלהו ְדִחילו ְלָקְרָבא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ר ִאיהו, ּבְ ך. ּּבַ ְוְבִגין ּכַ ַע ֲהָוה חֹוֵלׁש ָעַלְייהו, ּ י ֵייָסא ָאַמר. ְּיהֹוׁשֻ ַּוַיֲחֹלׁש , ִרּבִ
ַע ְּדָתַבר ֵחיָלא ִדְלהֹון ִמְל, ְיהֹוׁשֻ ּ מֹו ְיָי)שמות יז(. ֵּעיָלאּ ַח ַוִיְקָרא ׁשְ ה ִמְזּבֵ ּ ַוִיֶבן ֹמׁשֶ י' ּ . ִנּסִ

ַח ה ִמְזּבֵ ָּלֳקֵבל ַההוא ִדְלֵעיָלא, ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ ּ ה . ּ מֹו ַההוא ֹמׁשֶ ַּוִיְקָרא ׁשְ  )א דההוא מזבח''נ(ּ
י' ְיָי י' ַמאי ְיָי. ִנּסִ ִגין ְדַאְנִקים ִנְקָמָתא ְדַההוא . ִנּסִ ּּבְ ּ יָמא ּ א ) ב''ו ע''דף ס(ְרׁשִ ַּקִדיׁשָ

ָרֵאל ּוֵמַההוא ִזְמָנא ִאְתְקֵרי, ְּדִיׂשְ ִרית, ּ   .ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ
י יֹוֵסי ָאַמר ַח, ִרּבִ ה ִמְזּבֵ ח ְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ ִּמְזּבַ מֹו. ּ מֹו ְדַמאן. ַּוִיְקָרא ׁשְ . ּׁשְ

ֵמיה  י ִחָייא ׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ָחא ַההואּ ְּדַמְדּבְ י' ְיָי. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ִנּסִ הו, ּכְ ם ִנּסָ ְּוֹכָלא . ְּוׁשָ
ָרֵאל, ִּמָלה ַחד ַּעל ְדִאְתְפָרעו ִיׂשְ ְלָייא ַההוא ָאת ַקָייָמא, ּּ ְּוִאְתּגַ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ . ְּרׁשִ

אן אֹוִליְפָנא ֵריה ְדַבר ָנׁש, ִמּכָ ַזר ּבְ ְּדֵכיָון ְדִאְתּגְ ּ ּ א ְו, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ָאת ְרׁשִ ְלָייא ּבֵ ִּאְתּגַ ּ
ַח ְלַכְפָרא ָעֵליה. ַּקָייָמא ַּההוא ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ֵמיה. ּּ ּוַמה ׁשְ י' ְיָי. ּ   .ִנּסִ

ַגְווָנא ָדא ַיֲעֹקב ָחא, ּּכְ ָנה ַמְדּבְ יב, ּּבְ ַח ַוִיְקָרא לֹו )בראשית לג(, ִּדְכּתִ ם ִמְזּבֵ ב ׁשָ ּ ַוַיּצֶ ּ
ָרֵאלֵאל ֱאלֵהי ִי ַח. ְלַמאן. ׂשְ ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ִמְזּבֵ ֵמיה. ּ ּוַמאן ׁשְ ֵאל ֱאֹלֵהי . ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ
י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ְוגֹו)שמות כד(, ַּמאי ִדְכּתִ ּ ַוִיְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ְוִכי ַמאן . 'ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּיִכיל ְלֵמחֵמי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִת, ְּ י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם )שמות לג(יב ְוָהא ּכְ  ּכִ
ְגָווִנין ְנִהיִרין. ָוָחי ת ָעַלְייהו ּבִ ְלָיא ֶקׁשֶ ְּוָהָכא ָאַמר ַוִיְראו ֶאָלא ְדִאְתּגַ ּ ּּ ֵניָנן, ּ , ְוָהִכי ּתָ

ת ׁשֶ ּקֶ ל ּבַ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתַ ִכיָנה, ּּכָ ּשְׁ ל ּבַ ּכַ ַמאן ְדִמְסּתַ ִכ, ּּכְ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ א ָאִסירּוְלִאְסּתַ   .יְנּתָ
ַעְייהו ְדַכֲהֵני, ָּאִסיר ֵליה ְלִאיִניׁש, ְּוַעל ָדא ֶאְצּבְ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ֲעָתא ְדַפְרֵסי , ּ ׁשַ ּּבְ

ת. ְּיַדְייהו ׁשֶ ּקֶ ָלא ּבַ ּכְ ת. ָּאסור ְלִאְסּתַ א. ַמאן ֶקׁשֶ י ַאּבָ ת ְסָתם ָאַמר ֵליה , ָאַמר ִרּבִ ׁשֶ ּקֶ ּּבַ
ת ְסָתם  ׁשֶ ּקֶ ת ִדְלֵעיָלאַמאי ּבַ ׁשֶ ּקֶ ֲּאַמר ֵליה ּבַ ּ א, ּ ת ִדְלַתּתָ ׁשֶ ּוַבּקֶ ּ.  

ת ִדְלֵעיָלא ׁשֶ ּקֶ ּּבַ ְגָוונֹוי, ּ ְגָוונֹוי. ּבִ ל ּבִ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִיְסּתַ ֲאָתר , ּ ל ּבְ ּכַ ִאילו ִאְסּתַ ּּכְ ּ
ִּדְלֵעיָלא יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ ִכיְנ, ְּוָאִסיר ְלִאְסּתַ ׁשְ אְּדָלא ַיֲעִביד ְקָלָנא ּבִ א ַמאי . ּתָ ת ִדְלַתּתָ ֶּקׁשֶ

ַּההוא ָאת ַקָייָמא. ִהיא ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִיְסּתַ ּ ָעִביד , ּ
  .ְּקָלָנא ְלֵעיָלא

י ִיְצָחק ַחת ְיֵרִכי)בראשית כד(ִאי ָהִכי ְוָהְכִתיב , ָאַמר ִרּבִ ים ָנא ָיְדך ּתַ ְּדֲהָוה , ָ ׂשִ
ַהאי ָאתאֹוֵמ ֲּאַנח ְלהו ַלֲאָבָהן ְדָעְלָמא, ֲּאַמר ֵליה. ּי ֵליה ּבְ ֵני , ּ ַאר ּבְ ׁשְ ְּדֵלית ִאיּנון ּכִ ּ

ִתיב, ְועֹוד. ָעְלָמא ַחת ְיֵרִכי ּכְ ים ָנא ָיְדך ּתַ ַחת ְיֵרִכי, ָׂשִ ִתיב ְרֵאה ּתַ ך , ְוָלא ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ת ְסָתם ׁשֶ ּקֶ ָלא ּבַ ּכְ ָמ, ָאִסיר ְלִאְסּתַ   .ּה ְדָתֵניָנןּכְ
אָנא ָרֵאל, ּתָ ַּוִיְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ת ָעַלְייהו, ּ ְלָיא ֶקׁשֶ ְּדִאְתּגַ ִפיִרין , ּ ְגָווִנין ׁשַ ּּבִ

יב, ְמַלֲהָטן ְלָכל ִעיָבר, ְנִהיִרין ַמע ִדְכּתִ ִתיב ַוִיְראו , ַּמׁשְ ָרֵאל ְוָלא ּכְ ֵּאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ָרֵאל י י. ֱאלֵהי ִיׂשְ א, ֹוֵסיָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ְּנהֹוָרא ְדבוִציָנא ִדׁשְ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי . ּ ּ
א, ַנַער ִכיְנּתָ ׁש ִלׁשְ ּמֵ א, ִּדְמׁשַ ַמְקְדׁשָ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכַ   .ֵּאת ַדְייָקא, ּ

ִפיר ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ יה, ְּוַתַחת ַרְגָליו ּכְ חֹות דוְכּתֵ יה ּתְ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ַחד ְלֵביָנָתא , ּ
ִמְצַרִים ִנין ּבְ ֵּמִאיּנון ְלֵבִנין ַדֲהוֹו ּבָ ִמְצַרִים, ְּדָתֵניָנן, ּ ָתא ֲחָדא אֹוִליַדת ּבְ ַוֲהָוה , ִאּתְ

ַחד ְלֵביָנָתא, ָּאִתין ַסְרֵכי ַפְרֹעה ְּוָאָתא ַפס ְיָדא ְוָאִחיד ֵליה, ְּוָעאַלת ֵליה ּבְ ּ ,
חֹות ַרְגלֹוי ִדׁשְ ים ּתְ אְּוִאְתְרׁשִ ְּוַקְייָמא ָקֵמיה, ִכיְנּתָ א , ּ י ַמְקְדׁשָ ַּעד ְדִאּתֹוַקד ּבֵ ּ

א יב, ִּדְלַתּתָ   . ְולא ָזַכר ֲהדֹום ַרְגָליו)איכה ב(, ִּדְכּתִ
ִפיר, ִּחָייא ָאַמר' ר ְּנִהירוָתא ְדַסִפיר: ִּלְבַנת ַהּסַ ּ ִליִפין ִעָלִאין , ּ ַקְנִדיֵטי ּגְ ַּקְלִדיֵטי ּבְ

ִּדְלֵעיָלא ְבִעין וְתֵרין ִעְבִריְּדִמ, ּ יך )ישעיה נד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּתַלֲהָטא ְלׁשִ ְ ִויַסְדּתִ

ִפיִרים ּסַ ַמִים)שמות כד(. ּּבַ ַמִים. ּ וְכֶעֶצם ַהּשָׁ א. ַמאי ֶעֶצם ַהּשָׁ י ַאּבָ ָמה ֶעֶצם , ָאַמר ִרּבִ
ַמִים ְבִעין וְתֵרין ֲעָנִפין, ַהּשָׁ ׁשִ ִליָפא ּבְ ָכל ִעיָברַּפְרִחין ְמ, ּּגְ ֵּחיזו , ּאוף ָהָכא. ַלֲהָטן ּבְ

ׁש ַמָיא ַמּמָ ֵחיזו ׁשְ ַמִים ּכְ ְּדַההוא ֶעֶצם ַהּשָׁ ּ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ַההוא , ִּרּבִ ים ּבְ ּּכָֹלא ִאְתְרׁשִ ּ
א, ְּנִהירו ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְלָפא ִמּסִ ְּדֵחיזו ְדִמְתּגַ ּ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ין ִאיּנוןְוָה, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ּתִ א, ּא ׁשִ ִכיְנּתָ ַסֲחָרִניה ִדׁשְ ּּבְ יב, ּ שיר (, ִּדְכּתִ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)השירים ג ים ּגִ ּשִׁ ֲּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ׁשִ ּ ין. ּ ּתִ ֶּאָלא ִאיּנון ׁשִ ּ ,
חוִמין ְתֵריַסר ּתְ ִּאְתְנִהירו ּבִ ֲחָרנוָתָהא ְלָעְלִמ, ּ ְּוָלא ַאְעִדיאו ִמּסָ ּ ּ ֵריַסר , ְּדָתֵניָנן. יןּ ּתְ

חוִמין ִליִפין ִעָלִאין, ּּתְ ַמְתְקָלא ְסִליקו, ּּגְ יף, ּּבְ א ְוַתּקִ א ַרּבָ ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו . ּּבְ ּ
ַמְטרֹוִניָתא א, ְנִהיִרין ּבְ ַמְלּכָ ַרת ּבְ ד ִאְתַחּבְ ַמִים. ּכַ ַמִים , ְּוָדא הוא ֶעֶצם ַהּשָׁ ֶעֶצם ַהּשָׁ

ׁש ִביִליןְוָכ. ַמּמָ יה, ּל ִאיּנון ְנִהיִרין ׁשְ ְנִהירו ְדַמְטרֹוִניָתא, ְּמָנֲהִרין ּבֵ ּּבִ ּ.  

  א''ז ע''דף ס
ין, ְוָתאָנא ּתִ ְּנִהירו ְדִאֵלין ׁשִ ּ ַההוא ַנַע, ְּדָסֲחָרָנָהא, ּ יה ּבְ יִמין ּבֵ ְּרׁשִ ְּוָקֵריָנן ְלהו , ר''ּ

ין פוְלֵסי ְדנוָרא ּתִ ּׁשִ ּ ּ הו, ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ אּ ִכיְנּתָ ָטר ִדׁשְ ִדיָנא, ּ ִמּסְ ֲּהָדא הוא , ִמְתַלֲהָטן ּבְ
ּבֹוִרים ָסִביב ָלה) א''ז ע''דף ס(ִדְכִתיב  ים ּגִ ּשִׁ   .ּׁשִ

אָנא ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּתָ ַח ּכְ ה ִמְזּבֵ ַּוִיֶבן ֹמׁשֶ מֹו ה. ּ י' ַּוִיְקָרא ׁשְ ׁש' ה. ִנּסִ י ַמּמָ . ֲאַמאי. ִנּסִ
ִגין ַדֲעָמֵלק ָנַטל  ִזיִריןּּבְ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו ּגְ ּּכָ ְּוָלא ִאְתְפָרעו, ּ ֵדי ְלהו , ּ ְּוָגַזר לֹון ְוׁשָ

יה, ְּלֵעיָלא ְּוָאַמר טֹול ַמה ְדִאְתְרִעית ּבֵ ִתיב. ּ ֲעָתא ַמה ּכְ יה ׁשַ ס . ּּבֵ י ַיד ַעל ּכֵ ַּויֹאֶמר ּכִ
ֲעָמֵלק ִמדֹר דֹר' ָּיה ִמְלָחָמה ַלה ּּבַ ִּמדֹר דֹר ֲחֵסִרין. ּ ִּמִדיוִרין ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּוִמִדיוִרין , ּּ ּ ּּ

א   .ִּדְלַתּתָ
י ְיהוָדה ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ָּאַמר ִרּבִ ָכל ָדִרין ְדַאְתָיין ְלָעְלָמא, ּּבְ ּּבְ ֵּלית ָלך ָדר ְדֵלית , ּ ּ ְ

א יׁשָ הו ֵמַההוא ַזְרָעא ּבִ ּּבְ הו ְקָרָבא, ּ ִריך הוא ֲאַגח ּבְ א ּבְ ּוקוְדׁשָ ּ ר מדירותא יצחק אמ' ר(. ְּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ִתיב )דלתתא לדיורא דלעילא ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ ְוגֹו)תהלים קד(ּ ְוָעַלְייהו ּכְ ּ ִיּתַ ִמן . 'ּ
ָעְלָמא ֵדין: ָהָאֶרץ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב. ּ יה ִזְמָנא ּכְ י ֶאת ה, ּּבֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ַּהְללוָיה' ּבָ ּ.  

  פרשת יתרו
ַמע ִיְתרֹו)שמות יח( ה ְוגֹוּ ַוִיׁשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ י ִחְזִקָיה . ' ּכֵֹהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמׁשֶ ַּרּבִ

א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו)ויקרא ט(, ּ ָפַתח ְוָאַמר)אלעזר' א ר''נ( ִתיב ָידֹו ַחד.  ַוִיּשָׂ ִגין ְדָבֵעי , ּכְ ּּבְ
ָמאָלא   .וָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא, ְלָאָרָמא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ

ְחָנ ּכַ אַאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָאִרים ְידֹוי ְלֵעיָלא, ּא ּבְ ּ ְּוָלאו ִאיּנון , ּ
ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּּבִ ר ָנׁש, ּ ָרה ׁשוְלָטִנין ְמָמָנן, ַּהאי ִאיהו ּבַ ְּדִאְתַלְטָייא ֵמֲעׂשָ ְּוִאיּנון . ּ

ִעיר)קהלת ז( ר ָהיו ּבָ ִליִטין ֲאׁשֶ ָרה ׁשַ ּ ֲעׂשָ ָרה ִדי ְמָמָנן ַעל ְפִריׂשו ִּאֵל. ּ ּין ִאיּנון ַעׂשְ ּ ּּ
ְּדָיִדין ְלֵעיָלא ְלַנְטָלא ַההוא ְצלֹוָתא ְרָכָתא, ּּ יה ֵחיָלא, אֹו ַהִהיא ּבִ ָרא , ְּוָיֲהֵבי ּבֵ ְלִאְתַיּקְ

א ָמא ַקִדיׁשָ א, ּׁשְ ּתָ ַרך ִמּתַ ַרך. ְְוִאְתּבְ א ִאְתּבְ יָון ְדִמַתּתָ ְּכֵ ֵּמַההוא ְפִריׂשו, ּ ּ ְדָיִדין ּּ
ְרָכא ֵמֵעיָלא, ְּלֵעיָלא ֵדין ִאְתּבָ ל ִסְטִרין, ּּכְ   .ְוִאְתְיַקר ִמּכָ

ָרה ְמָמָנן אן ִדְלֵעיָלא, ְּוִאֵלין ֲעׂשָ ְרּכָ ְּזִמיִנין ְלַנְטָלא ֵמִאיּנון ּבִ ּ א, ּ , ּוְלַאָרָקא ְלַתּתָ
ּוְלָבְרָכא ְלַההוא ִדְמָבֵרך ֵליה ּ ּ יב, ְּ   .י ֲאָבַרֵכם ַוֲאִנ)במדבר ו(, ִּדְכּתִ

ך ִגין ּכָ ר ָנׁש, ְּבְ ר ּבַ ּמַ ֲעָתא ְדָיִרים ְידֹוי ְלֵעיָלא, ִיְסּתַ ׁשַ ּּבְ ְצלֹו, ּ אן , ְּלֶמהֵוי ּבִ ִבְרּכָ אֹו ּבְ
ָבעוָתא ָנא, ּאֹו ּבְ ָרה ִאיּנון ְזִמיִנין, ְוָלא ָיִרים ְידֹוי ְלַמּגָ ִגין ְדִאֵלין ֲעׂשָ ּּבְ . ּוִמְתָעִרין, ּּ

י ַההוא  ְּפִריׂשו ְדָיִדיןְּלַגּבֵ ּ ָנא, ּ ָרה ַלְטָיין ֵליה, ְּוִאי הוא ְלַמּגָ ִּאיּנון ֲעׂשָ ָמאָתן , ּ ּבְ
ִעין וְתַמְנָיא ְלָווִטין יה. ְּוַאְרּבְ יב ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ִדְכּתִ ּ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה )תהלים קט(, ּ

בֹוֵאהו   .ַּוּתְ

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

 ] בשנה101יום [סדר הלימוד ליום יב טבת 
ְרָיא ַעל ִאיּנון ְיִדין, ּוְכֵדין ּרוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ֵרי ַעל ֲאָתר , ּ ְּדִאיהו ָאְרֵחיה ְלִמׁשְ ּ ּ
ֲאָתר ֵריָקַנָיא, ֵּריָקַנָיא ְרָיא ּבַ ָתא ָלא ׁשַ ּוִבְרּכָ א דמברך ליה ואי אינון מתערין ''נ(ְּוַעל ָדא . ּ

ותמנייא לווטין וכדין רוח לגבי ההוא פרישו דידין ואיהו למגנא אינון לטיין ליה במאתן וארבעין 
מסאבא שרייא על אינון ידין דאיהו ארחיה למשרזי על אתר ריקנייא בגין כך יסתמר בר נש 
 )בשעתא דארים ידוי לעילא למהוי בצלו או בברכאן ובצלותא ולא ירים ידוי למגנא ועל דא

ִתיב ְרּגְ, ֵאל ֶעְליֹון'  ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ֶאל ה)בראשית יד(, ּכְ ַצלוְּדִמּתַ ִּמיָנן ּבְ ּ.  
ּוְבַהאי ְפִריׂשו ְדָיִדין ּ ֲעָתא ְדִאְתְפִריׁשו, ִּאית ָרִזין ִעָלִאין, ּּ ׁשַ ּּבְ ְּוִאְזְדָקפו ְלֵעיָלא, ּּ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּאֹוִקיר ּבַ ה ָרִזין ִעָלִאין, ְּ ַכּמָ ר . ּּבְ ַּאְחֵזי ְלַיֲחָדא ָרָזא ְדֶעׂשֶ
ִגין , ֲאִמיָרן ְדָקא ֲחִזי, ְּלַיֲחָדא ּכָֹלאּבְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ְרָכא ׁשְ ּוְלִאְתּבָ  ְוַאְחֵזי )'ב' ח א''ר(, ּ

יִכין ְפִניָמִאין ְּלַיֲחָדא ָרָזא ִדְרּתִ ּוְרִתיִכין ִדְלַבר, ּ ָכל , ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵרך ׁשְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ְּ

ֲחָדא, ִסְטִרין אֵּעיָלא ְו, ְּוִיְתַיֵחד ּכָֹלא ּכַ   .ַתּתָ
ּ ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָקם)שמות כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ָען, ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּ ּ ּ ד , ּ ּכַ

ר ָנׁש ְלֵעיָלא ֵריַקְנָיא, ָּזִקיף לֹון ּבַ ָפא ּבְ ְּדָבֵעי ְדָלא ְלִאְזַדּקְ ּ ּ ַצלו וְבָבעוִתין , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
אן ּ ְוַעל ָדא ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָקם)או בחד מנייהו(. ּוְבִבְרּכָ ּ ִתיב. ּ , ְּוֹלא ֵיָראו ְלָפַני ָלא ּכְ
ֶּאָלא ָפַני ָען, ּ ָּרָזא ְדְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּ ָנא, ּ ְּדָלא ִאְצְטִריכו ְלַזְקָפא ְלַמּגָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ב''ז ע''דף ס
ִליִטין ְדַקאְמָרן ָרה ׁשַ ֲּעׂשָ ר ֲאִמיָר, ּ אִּאיּנון ֶעׂשֶ ָרָזא , ן ְלַתּתָ א עשרה שלטנין ממנן ''נ(ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)אינון ממנן לתתא ברזא, דקאמרן יִמין ּכְ ּ ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּ ְּוִאֵלין ַקְייִמין , ּ ּ
ָעאן ַקְדִמיָתא ַעל ַההוא ְזִקיָפן ְדֶאְצּבְ ּּבְ ה ) ב''ז ע''דף ס(. ּ ל ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּוְבָהא ּכָ ּ ּ

ְלהו, ֵּעיָלא ְלָאָרָמאִאְתֲאָחד ְל ְפָיין ּכֻ ל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ִאְתּכַ ֵדין ּכָ ּּכְ א , ּ ְואֹוָדן ְלַמְלּכָ
א   .ַּקִדיׁשָ

א ֲחֵזי ה , ּתָ ָרָזא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ְ ִאיהו ֶמֶלך)א דשמא קדישא''נ(ּ חֹוֵתיה, ּ ׁש ּתְ ּמֵ ְּוֹכֵהן וְמׁשַ ּ ,
א)ברזא דקדושה( ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ּ ִאית ֶמֶלך ְלֵעיָלא.ּ ּבֵ ְּדִאיהו ָרָזא ְדֹקֶדׁש , ְ ּ ּ

ים ָדׁשִ ְּוִאיהו ֶמֶלך ִעָלָאה, ַהּקֳ ְ ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן ָרָזא ְדאֹור ַקְדָמָאה, ּ ּ ׁש , ּ ּמֵ ְּדָקא ְמׁשַ
דֹול, ָּקֵמיה ְּוָדא ִאיהו ּכֵֹהן ְדִאְקֵרי ּגָ   .ִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ

א ַגְווָנא ְדַההוא ֶמֶלך ִעָלָאהְּדִאיה, ְִאית ֶמֶלך ְלַתּתָ ּו ּכְ ְ ּ ּ ְּוִאיהו ֶמֶלך ַעל ּכָֹלא , ּ ְ ּ
א ׁש ֵליה. ִּדְלַתּתָ ּמֵ ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן ִדְמׁשַ ּ ּ א, ּ ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו , ָּרָזא ְדִמיָכֵאל ּכַ ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

ּ ְוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ׁשְ)ודאי בסטרא דקדשה אית מלך וכהן(. ִליִמיָנא ּ , ֵליָמָתאּ
ה ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ.  

ִסְטָרא ַאֲחָרא ה, ּבְ ְּדָלאו ִאיהו ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ ּ ְִאית ָרָזא ְדִאיהו ֶמֶלך, ּ ּ ְוָהא , ּ
ּ ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל)קהלת ד(ּאֹוִקיְמָנא ְדִאְקֵרי  ּוְתחֹוֵתיה ִאית ּכֵֹהן אֹון, ְ ְּוָדא הוא ָרָזא , ּ

יב י ָמָצאִתי אֹון ִליּ ַויֹא)הושע יב(, ִּדְכּתִ ְרּתִ ִגין ְדֵחיָלא ָדא, ְֶמר ֶאְפַרִים ַאך ָעׁשַ ּּבְ ּ ,
ְלָטא ַעל ַההוא עֹוָבָדא ַדֲעַבד ָיָרְבָעם ּׁשַ ח ֵחיָלא ָדא. ּ ּכַ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאׁשְ ָלא ָיִכיל , ּ

ַההוא עֹוָבָדא   .ְּלַאְצָלָחא ּבְ
ָּרָזא ְדִמָלה ֲעָתא ְדַהאי ֶמֶלך ְוַהאי ּכֹ, ּ ׁשַ ְּבְ ְפָייןּ רו, ֵהן ִאְתּכַ ּבָ ל ִסְטִרין , ְּוִאּתְ ֵדין ּכָ ּכְ

ְפָיין ִריך הוא, ַאֲחָרִנין ִאְתּכַ א ּבְ ְּואֹוָדן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ִליט , ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

א ְלחֹודֹוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבִ ב ְיָי)ישעיה ב(, ּכְ ּגַ יֹום ַההואְּלַבדֹו'  ְוִנׂשְ ּ ּבַ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ׁש, ּּכְ ַאְרָעא, ְּוָרָזא ָדא ַמּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ְְדָתַבר ֶמֶלך ָזֵקן , ְּ ּ

ְּוָדא הוא ַפְרֹעה, ּוְכִסיל ה ְלַפְרֹעה, ּ ֲעָתא ְדָאָתא ֹמׁשֶ ׁשַ  ֱאלֵהי )שמות ה(, ְוָאַמר, ּּבְ
י ֶאת ְיָי, ַמרָּפַתח ְוָא, ָּהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינו ִריך הוא ', ֹלא ָיַדְעּתִ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַאְרָעא ֵמיה ּבְ ר ׁשְ ְּדִיְתָיּקַ יָרא ְלֵעיָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ַיּקִ ּּכְ ּ יה. ּ יָון ְדַאְלֵקי ֵליה וְלַעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ָאָתא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְפָי ַבר ְוִאְתּכַ חֹוֵתיה, ִיְתרֹו, ּיא ַההוא ּכֵֹהן אֹוןּוְלָבַתר ִאּתְ ׁש ּתְ ּמֵ ִּדְמׁשַ ַּעד ְדָאָתא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ רוך ְיָי, ְּ ְְוָאַמר ּבָ יל ֶאְתֶכם ְוגֹו' ּ ר ִהּצִ י ', ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ

דֹול ְיָי י ּגָ ָמאָלאְּד, ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוָדא הוא ּכֵֹהן אֹון', ְוגֹו' ּכִ ְּוָדא ִאיהו . ִּאיהו ְסָטר ׂשְ
ד ָחָמאּת ְדִמיַתת, ָּרָזא ְדָאְמָרה ָרֵחל יב, ּּכַ ָמה ִדְכּתִ ן אֹוִני)בראשית לה(, ּּכְ ּוְבִגין ָדא .  ּבֶ ּ

ן ָיִמין,  ַיֲעֹקב)א אודי''נ(אֹוֵחי  ן אֹוִני, ְוָאַמר ּבֶ ָמאָלא, ְסָטר ְיִמיָנא, ְוָלא ּבֶ   .ְוָלא ׂשְ
ִריך הואְּוֵכיָון ְד א ּבְ ַּההוא ֶמֶלך ְוֹכֵהן אֹודו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ רו ָקֵמיה, ְ ּבָ ְּוִאּתְ ַלק , ּ ֵדין ִאְסּתְ ּכְ

יָקֵריה ַעל ּכָֹלא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ִריך , ֵּעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ְְוַעד ְדִאְסּתַ ּ ּּ
יָקֵריה ּהוא ּבִ ד אֹוָדן ִאֵלין ָקֵמיה, ּ ּּכַ ַּעד ְלָבַתר ְדָאָתא .  ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתאָלא, ּ

דֹול ְיָי, ְואֹוֵדי ְוָאַמר, ִיְתרֹו י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאֹלִהים' ַעּתָ רוך ְיָי. ִמּכָ ְּבָ יל ' ּ ר ִהּצִ ֲאׁשֶ
יָקֵריה. 'ֶאְתֶכם ְוגֹו ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ּ ְּ א, ּ ָבַתר ָיַהב ּוְל, ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ִלימו ׁשְ ְלָטנו ַעל ּכָֹלא, ּאֹוַרְייָתא ּבִ ְּדׁשֻ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ָלם)תהלים סז(, ִּרּבִ ים ּכֻ ים ֱאֹלִהים יֹודוך ַעּמִ ּ יֹודוך ַעּמִ ָ ָּ א , ּ ּתָ

א, ֲחֵזי א ַקִדיׁשָ ח ְואֹוֵדי ְלַמְלּכָ ּבַ א ָקם ְוׁשַ ָּדִוד ַמְלּכָ ַדל . ּ ּתַ ְּוהוא ִאׁשְ אֹוַרְייָתאּ ַהִהיא , ּבְ ּבְ
ַער ד רוַח ָצפֹון ִאּתְ ֲעָתא ּכַ ִאיּנון ִניִמין ְדִכּנֹוָרא, ּׁשַ ַטׁש ּבְ ַּוֲהָוה ּבָ ן , ּ ְוִכּנֹוָרא ֲהָוה ְמַנּגֵ

יָרה ְוכו יָרה ֲהָוה ָקָאַמר', ְּוָאַמר ׁשִ   .ּוַמה ׁשִ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

א ֲחִזי ִריך הוא ִאְתַער ְלַג, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ל ִאיּנון ְרִתיִכיןְּ י ּכָ ְלֵמיָהב לֹון , ּּבֵ
יב, ַּטְרָפא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכּתִ ּּכְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה )משלי לא(, ּ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ּ ַוּתָ

ֵדין. ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ֵחדו, ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ נו ִויָבְר)תהלים סז(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ ֵּכנו ּ ֱאלִהים ְיָחּנֵ
נו ֶסָלה ָּיֵאר ָפָניו ִאּתָ ַער ְוָנִחית ְלָעְלָמא. ּ ד רוַח ָצפֹון ִאּתְ יב ְוָאַמר, ּּכַ ָלַדַעת , ָנׁשִ

ָכל ּגֹוִים ְיׁשוָעֶתך ך ּבְ ָאֶרץ ַדְרּכֶ ָּבָ ָּ ַההוא רוָחא. ּ יה ּבְ ָנא ּבֵ ֲעָתא ְדִאיהו ְמַנּגְ ׁשַ ּנֹור ּבְ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ,
ים ָָפַתח ְוָאַמר יֹודוך ַעּמִ ּ ָלם ּ ד ֲהָוה ָקם)חסר(ּ ּכֻ א, ּ ָדִוד ּכַ ַער ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ ְּוִאּתְ ּ ,

ֶּאֶרץ ָנְתָנה ְיבוָלה ְיָבְרֵכנו ֱאלִהים ֱאלֵהינו ְיָבְרֵכנו ֱאֹלִהים ַוִייְראו אֹותֹו , ָּפַתח ְוָאַמר ּ ּ ּ ּ ּּ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ִריך הו. ּכָ א ּבְ ָכא ִטיבו ְדקוְדׁשָ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ א, אְּ ְלָבַתר . ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ

א רוַח ֻקְדׁשָ ָּאָתא ָדִוד ּבְ ֲחָדא, ּ ֹכָלא ַהאי ְקָרא ְדִכּנֹוָרא, ְּוִסֵדר לֹון ּכַ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ  )בגין(, ּ
א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִלימו ִדְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

  א''ח ע''דף ס
ין ִאְת ַאר ַעּמִ ֲעָתא ִדׁשְ ׁשַ ְפָייןּּבְ ִריך הוא, ּכַ א ּבְ ַּאְתָיין ְואֹוָדאן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יָון , ּ ּכֵ

ְפָיין ְּדִאיּנון ִאְתּכַ ִריך הוא ֵעיָלא , ְּואֹוָדן ֵליה, ּ א ּבְ ִלים ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ְּ

א ה . ְוַתּתָ ֲעָתא ְדָאָתא ֹמׁשֶ ׁשַ ֱאלֵהי ָהִעְבִרים '  ְיָיְּלַפְרֹעה ְוָאַמר ֵליה) א''ח ע''דף ס(ּּבְ
י ֶאת ְיָי', ִּנְקָרא ָעֵלינו ְוגֹו ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר לא ָיַדְעּתִ ּ'.  

ִריך הוא א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ַאְרָעא, ְּ ֵמיה ּבְ ר ׁשְ ְּדִיְתָייּקַ יָרא ְלֵעיָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ַיּקִ ּּכְ ּ ּ ,
יה יָון ְדַאְלֵקי ֵליה וְלַעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ִריך הואָאָתא ְואֹוֵד, ּ א ּבְ ּי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יב, ּ  )שמות ט(, ִּדְכּתִ

ִדיק' ְיָי א ְקרֹוִפינֹוס ְדָכל ָעְלָמא. ַהּצַ ִּאיהו ְדֲהָוה ַמְלּכָ ּ יָון ְדִאיהו אֹוֵדי, ּ ּּכֵ ַאר , ּ ל ׁשְ ּכָ
יב, ַּמְלִכין אֹודון ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלוֵפי ֱאדֹום)שמות טו(, ִּדְכּתִ ּּ.  

, ּ ְדָכל ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין)דכל ממנא(ַרב ְמָמָנא , ָּמָרא ִעָלָאה ְוַרְבְרָבאּכֹו, ָאָתא ִיְתרֹו
ִריך הוא א ּבְ ְּואֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ דֹול ְיָי, ְּ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ָהֱאֹלִהים' ְוָאַמר ַעּתָ ֵדין , ִמּכָ ּכְ

יָקֵריה ֵע ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָלק ְוִאְתְייָקר קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ּ ְּ אּ ּוְלָבַתר ָיַהב אֹוַרְייָתא , ּיָלא ְוַתּתָ
ִלימו ׁשְ ְלָטנו ַעל ּכָֹלא, ּּבִ ְּדׁשֻ ּ ּ.  

ְמעֹון ְלַר י ׁשִ ֵריה' ָאַמר ַרּבִ ִתיב, ֶּאְלָעָזר ּבְ ים )תהלים סז(, ַּעל ָדא ּכְ ָ יֹודוך ַעּמִ ּ
ים ּכוָלם ֱּאֹלִהים יֹודוך ַעּמִ ּ יק ְידֹוי' ָאָתא ר. ָּ א ְוָאַמר' ָכה רּבָ. ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ תהלים (, ַאּבָ

ִנים)קג ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ְלָמא ִמלֹוי, ֶאְלָעָזר' ַמאן ְיַרֵחם ַעל ר.  ּכְ ּוְלַאׁשְ ר ְרִחימו , ּ ּּבַ
ָאה חוָלָקָנא, ְּדֹמר ַמע ִמִלין ִאֵלין ָקֵמיה, ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּ הו ְלָעְלָמא , ּ ְּדָלא ִנְכסֹוף ּבְ ּ

  .ְּדָאֵתי
אָאַמר  י ַאּבָ ִיְתרֹו, ַרּבִ ִתיב ּבְ ִתיב, ָהא ּכֵֹהן אֹון ָלא ּכְ ּּכָֹלא , ֲּאַמר ֵליה. ּכֵֹהן ִמְדָין ּכְ
ַקְדִמיָתא ָחמוי ְדיֹוֵסף. ִּאיהו ַחד ּּבְ ה. ּכֵֹהן אֹון ִאְקֵרי, ּ ּוְלָבַתר ָחמוי ְדֹמׁשֶ ּ . ּכֵֹהן ִמְדָין, ּ

ֵרין ֹמ, ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ְּדָהא ִאֵלין ּתְ ה ְויֹוֵסףּ א ְדָרָזא ֲחָדא ַקְייִמין. ׁשֶ ַדְרּגָ ָרָזא , ּבְ ּבְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ֲחָדא, ו''ְּדָאת ָו ֵרין ָוִוין ּכַ ַמר ּכֵֹהן ִמְדָין. ּתְ ּוַמה ְדִאּתְ ת ִמְדָיִנים, ּ משה (. ָּרָזא ָדא ֵאׁשֶ

  )ו תרין כחדא''רזא דא ו, ויוסף ברזא חדא קיימי
יה ר א וָב' ָּאִרים ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ א ַעד , ָאַמר, ָכהַּאּבָ ּתָ ְּנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ַסְלָקא ַהׁשְ ּ ּ

ּרום ְרִקיָעא ְדֻכְרְסָייא ִעָלָאה ּ ַלק ֹמר ֵמָעְלָמא, ּ ְּלָבַתר ְדִיְסּתַ ַּמאן ַיְנִהיר ְנִהירו , ּ
ַאר ָיתֹום ִמיָנך. ְּדאֹוַרְייָתא ּתְ ְַווי ְלָעְלָמא ְדִיׁשְ ֲּאָבל ִמִלין ְדֹמר ִיְתְנִהירו ּבְ. ּ ּ ָעְלָמא ַעד ּ

ִתיב יָחא וְכֵדין ּכְ א ְמׁשִ ְּדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי)ישעיה יא(, ּ   .'ְוגֹו' ּ
ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ְוגֹו י ִחָייא ָאַמר, ַּוִיׁשְ יה, ַּרּבִ ָלא ּבֵ ּכְ ַקְדִמיָתא , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ

ִתיב ה , ּכְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ הֵאת ּכָ י הֹוִציא ְיָי, ֱאלִהים ְלֹמׁשֶ ִתיב ּכִ ֶּאָלא ָרָזא ָדא . 'ּוְלָבַתר ּכְ ּ
ה ֱאֹלִהים ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵאל, ֵאת ּכָ ה ְוַעל ִיׂשְ ָמא ְדָאִגין ַעל ֹמׁשֶ ָּדא ׁשְ ְוָלא ִאְתָעֵדי , ּ

ָגלוָתא ְייהו ּבְ ִּמּנַ ְצַרִים, ּוְלָבַתר. ּ ָמא ִעָלָאה ַאִפיק לֹון ִמּמִ ּׁשְ א ְּד. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּהא ׁשְ
ְּדַאִפיק לֹון ָרָזא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה, ּ   .ּּבְ

ה ה ֱאֹלִהים ְלֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ד ִאְתְרֵמי ְלָנֲהָרא, ָּדָבר ַאֵחר ֵאת ּכָ ִזיב ֵליה , ּכַ ְּוַכד ׁשֵ
א ְדַפְרֹעה ָרֵאל ַעּמֹו, ֵּמַחְרּבָ יב, ּוְלִיׂשְ ַמע ֱאֹלִהים )שמות ב(, ִּדְכּתִ . ֶאת ַנֲאָקָתםּ ַוִיׁשְ

ה ְוֵכן ִיְפרֹוץ)שמות א(ּוְכִתיב  ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנו אֹותֹו ּכֵ   .ּ ְוַכֲאׁשֶ
ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין י יֹוִסי ָפַתח. ַּוִיׁשְ ַלח ְלַעּמֹו ִצָוה ְלעֹוָלם )תהלים קיא(, ַּרּבִ ּ ְפדות ׁשָ ּ ּ

מֹו ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ָנא. ּבְ ָכל ׁשְ, ַמאי ׁשְ ִּדְבֻכְלהו, ַאר ְקָרֵאיּבְ יִבין , ּּ ֵרין ּתֵ ּתְ
יָתא ּוִבְקָרא ַדֲאַבְתֵריה, ּוְבַהאי ְקָרא, ֵמַאְלָפא ּבֵ ּ ַלת, ּ ַלת ּתְ ְלָמא , ֶּאָלא. ּתְ ִגין ְלַאׁשְ ּבְ

ית ִסְטִרין יָתא, ׁשִ ַהאי ַאְלָפא ּבֵ ָרֵאל, ּבְ ַלת פוְרָקִנין ְדִיׂשְ ַּהאי ָלֳקֵבל ּתְ ּ ר פוְרָקָנ, ּ ּּבַ א ּ
ָּלֳקֵבל ּתֹוָרה ְנִביִאים וְכתוִבים, ְקָרא ַאֲחָרא. ַקְדָמָאה ַהאי ָחְכָמה. ּ ְלָיא ּבְ   .ְּוֹכָלא ּתַ

ַלח ְלַעּמֹו ְּפדות ׁשָ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָפִריק קוְדׁשָ ּּכַ ְּ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ִּמּגָ ּ ,
ין וְגבוָרן ְּוָעִביד לֹון ִנּסִ ד ָאָתא ִיְתרֹו, ִריתֹוִּצָוה ְלעֹוָלם ּבְ. ּ א , ּכַ יל ֵליה קוְדׁשָ ְּוָקּבִ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְּוָקִריב ֵליה ְלפוְלָחֵניה, ְ ּ ן. ּ ּמָ יֹוִרין, ּוִמּתַ ל ִאיּנון ּגִ ִּאְתְקִריבו ּכָ ּ ְדפֹוי , ּ חֹות ּגַ ּּתְ
א ִכיְנּתָ ן וְלָהְלָאה, ִּדׁשְ ּמָ מֹו, ִּמּתַ ֵדין ִאְת. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ א ְּדָהא ּכְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ַּקָדׁש ׁשְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ א)מסטרא אחרא(ְּדָהא , ְ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ִיְתַקָדׁש ׁשְ ַבר, ּ ד ִאּתְ ְפָיא ִסְטָרא , ּכַ ְוִאְתּכַ

ִיְתרֹו, ַאֲחָרא ָמה ְדֲהָוה ּבְ   .ּּכְ

  ב''ח ע''דף ס
ַמע ִיְתרֹו ְוגֹו ַמע', ַּוִיׁשְ ְמ, ְוִכי ִיְתרֹו ׁשָ ִתיב, ּעוְוָכל ָעְלָמא לא ׁשַ  )שמות טו(, ְוָהא ּכְ
זון ים ִיְרּגָ ְמעו ַעּמִ ּׁשָ ְמעו, ֶּאָלא. ּ ל ָעְלָמא ׁשָ רו, ּּכָ ּבָ ר, ְּוָלא ִאּתְ ּבַ ַמע ְוִאּתְ דף (, ְּוִאיהו ׁשָ

ִריך הוא) ב''ח ע''ס א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְפָיא ִמּקַ ְּוִאְתּכַ ּ ּ יה, ְּ   .ְּוִאְתְקַרב ְלַדַחְלּתֵ
א ָאַמר י ַאּבָ ֵניָנן, ַרּבִ ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ל ַמה ְדָעַבד ְלֵעיָלא , ְּ ּּכָ ּ

א ּכָֹלא ִאיהו ְקׁשֹוט ְּוַתּתָ ר ָנׁש . ְּועֹוָבָדא ִדְקׁשֹוט, ּ ָעְלָמא ְדָבֵעי ּבַ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

יה ְּלַדְחָיא ֵליה ִמּנֵ יה ְקָלָנא, ּ ּוְלַאְנָהָגא ּבֵ ְּלהו עֹוָבָדא ִדְקׁשֹוט ִאיּנוןְּדָהא ּכֻ, ּ ּ ּ ְּוֹכָלא , ּ
ָעְלָמא   .ְִאְצְטִריך ּבְ

ָאְרָחא' ֲהָוה ר, ְּדָהא ִזְמָנא ֲחָדא יה ר, ֶאְלָעָזר ָאִזיל ּבְ ָּחמו , ִּחְזִקָיה' ַּוֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ
ִּחְזִקָיה ְלִמְקְטֵליה' ָקם ר, ַחד ִחְוָיא ִביק ֵל, ֶאְלָעָזר' ֲּאַמר ֵליה ר. ּ ַקְטִליֵניהׁשָ ּיה ָלא ּתְ ּ .

א ִאיהו, ֲּאַמר ֵליה יׁשָ ְּוָהא ִמָלה ּבִ א, ּ ִני ָנׁשָ ְוָהא , ִּחְזִקָיה' ֲּאַמר ֵליה ְלַר. ְּדָקִטיל ּבְ
ִתיב  ֹלא ָלַחׁש)קהלת י(ּכְ ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ יך ִחְוָיא ְלַבר ָנׁש. ְ ִאם ִיּשׁ ין , ְָלא ָנׁשִ ַּעד ְדָלֲחׁשִ

ֵּליה ִמְלֵעיָלא ּ ְּוַאְמֵרי ֵליה ִזיל ָקִטיל ֵליה ִלְפָלַנָיא, ּ ּ ּ.  
ָמה ְדָעִביד ַהאי ּוְלִזְמִנין ּכְ ִזיב ְלַבר ָנׁש, ּ ִלין ַאֲחָרִנין, ָהִכי ָנֵמי ׁשֵ ְוַעל ְידֹוי , ִּמּמִ

א ִריך הוא ִניָסא ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ַּאְרִחיׁש קוְדׁשָ ִריך הוא , ְּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ְּ ּ
ְּוֹכָלא ִאיהו עֹוָבֵדי ְידֹוי, ְלָיאּתַ ְּוִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלהו, ּ ְָוִאי ָלאו ְדִאיְצְטִריך לֹון , ְ ּ

ִריך הוא, ָעְלָמא א ּבְ ָּלא ָעֵבד לֹון קוְדׁשָ הו . ְּ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ּ
ִמֵלי ְדָעְלָמא ְּקָלָנא ּבְ ִמלֹוי וְבעֹוָבדֹוי . ּ ּּבְ הּ ה ְוַכּמָ ּמָ ִריך הוא ַעל ַאַחת ּכַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ְוִהּנִ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַּוַיְרא . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ָּדא ֱאלִהים ַחִיים: ֱאלִהים ל ְלַאְנָהָרא לֹון: ַּוַיְרא. ּ ּכַ ָחא לֹון, ְּדִאְסּתָ ּגָ ל ֶאת ּכָ. ּוְלַאׁשְ

ְכָלָלא ֲחָדא ה ּכָֹלא ּבִ ר ָעׂשָ א, ֲּאׁשֶ ה טֹוב. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָּדא ִסְטָרא ִדיִמיָנא: ְוִהּנֵ : ְמֹאד. ּ
ָמאָלא ָּדא ִסְטָרא ִדׂשְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָּדא ַמְלַאך ַחִיים ְמֹאד: טֹוב, ּ ְ ֶות: ּ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ּ .

ְּלִאינון ְד, ָּרָזא הוא. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ָרָזא ְדָחְכְמָתאּ ְכֵלי ּבְ   .ִּמְסּתַ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ית. ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ ָכל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִתיב, ּּבְ י , ּכְ ַּוַיְרא ֱאלִהים ּכִ

ה, טֹוב ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ א. ְּוָהָכא ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ ֵאי, ֱאֹלִהים ְלַתּתָ ּתָ ִליט ַעל ּתַ . ׁשָ
ִליט ַעל ִעָלֵאי,ֱּאלִהים ְלֵעיָלא ָּדא ִאיהו ָרָזא ֶדֱאלִהים ַחִיים. ּ ׁשָ ּ ּ א דבר אחר כלא ''נ(, ּ

ִאין)איהו אלהים חיים ל ִאיּנון ּבוִציִנין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְדַאְנִהיר ְוַאְדִליק ּכָ ּ ּ ן ָנְפִקין , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ל ִאיּנון ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא   .ּּכָ

ְטִמירו ִדְטִמיִריתוספתא  ּּבִ ימו ַחד, ןּ ים ְרׁשִ ְלָיא, ִּאְתְרׁשִ . ְּדָלא ִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתּגַ
ימו ַּההוא ְרׁשִ ים, ּ ים ְוָלא ָרׁשִ ָּמאֵרי ְדָסְכְלָתנו. ָרׁשִ ּוִפְקִחין ְדַעְייִנין, ּ ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם , ּ

יה ִּאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא. ּּבֵ ּ ּ ימו ִאיהו ְזֵעיר. ּּ ַּההוא ְרׁשִ ּ ְלָיאְּדָלא ִאְת, ּ ַּקְייָמא . ַחְזָיא ְוָלא ִאְתּגַ
ְרעוָתא ְּלַקְייָמא ּכָֹלא, ּּבִ ימו, ְּלַנְטָלא ַמה ְדַנְטָלא. ּ יה ְרׁשִ ה ְדֵלית ּבֵ ִּמּמַ ּ , ְּוָלא ְרעוָתא, ּ

  .ְּדָלא ִאְתָחֵזי
ְרֵמיה ָעא ְלַאֲחָפָיא ּגַ ימו ּבָ ַּההוא ְרׁשִ ּ ְּוָעִביד ֵליה ְלַגְרֵמיה, ּ ָרא, ּ יהְלִאְתַטּמְ ַחד , ּ ּבֵ

ַּההוא ֵהיָכָלא ַאִפיק ֵליה ִמַגְרֵמיה. ֵהיָכָלא ּ יא ְלָכל ִסְטִרין, ּּ יחו ַרב ְוַסּגִ ְמּתִ ּוָמַתח ֵליה ּבִ ּ ּ ,
י ְיָקר ְלבוׁשֵ ּאֹוִקיר ֵליה ּבִ ְרִעין, ּ ין ּתַ ָּפַתח ֵליה ַחְמׁשִ ּ.  
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

גֹו ימו, ְלגֹו ּבְ ִניז ַההוא ְרׁשִ ר ְוִאְתּגְ ִּאְתָטּמַ יָון . ּ יהּכֵ ִניז ּבֵ ְּדִאְתּגְ ַגֵויה, ּ ְּוָעאל ּבְ ִאְתַמְלָיא , ּ
ֵּמַההוא ְנִהירו. ְנהֹוָרא ְרִעין, ַנְבִעין ְנהֹוִרין, ּ   .ְּוָנֲהִרין ּכָֹלא, ְּוִנצֹוִצין ָנְפִקין ֵמִאיּנון ּתַ

ית ְיִריָען ׁשִ ית ְיִריָען. ַּההוא ֵהיָכָלא ִאְתַחְפָייא ּבְ גֹו ִאיּנון .ִּאיּנון ֲחֵמׁש, ִּאיּנון ׁשִ ּ ְלגֹו ּבְ
ָמא, ְיִריָען ַההוא ְיִריָעה ִאְתַחְפָייא ַההוא ֵהיָכָלא, ַּקְייָמא ַחד ְיִריָעא ְמֻרּקָ ּּבְ ח , ּ ּגַ יה ַאׁשְ ִּמּנֵ

  .ְּוָחָמא ְלֹכָלא

  א''ט ע''דף ס
ַּהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ְפִקיָחא ְדַעְייִנין ִדיר ְלַא. ְּדָלא ָנִיים, ּּ ח ּתָ ּגַ אִּאיהו ַאׁשְ , ְנָהָרא ְלַתּתָ

ימו ִּמּגֹו ְנִהירו ְדַההוא ְרׁשִ ּ ּ ַּההוא ָסְכְלָתנו. ּ א, ּ ְּרעו ִדְרעוִתין , ָחְכְמָתא ְטִמיְרּתָ ּ א בעו ''ס(ּ

ִניז ְוָטִמיר)דבעותין ְלָיא,  ֲהֵוי ּגָ ַּקְייָמא ְוָלא ַקְייָמא, ְוָלא ִאְתּגַ ִריך הוא ִמְטִמיר ִדְטִמירו. ּ ּּבְ ּ ּ ּ ְ ,
ִריך הו ּּבְ   )כ תוספתא''ע(. ּא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ַעד ָאֵמןְ

א ֲחִזי ה, ּתָ ִּיְתרֹו הוא ְדָיַהב ֵעיָטא ְלֹמׁשֶ ּקוָנא ְדִדיִנין, ּ ַּעל ּתִ ְוָרָזא . ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא ְדאֹוֵדי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּקוָנא ְדִדינֹוי, ְּ ְּוִסֵדר ָקֵמיה ּתִ ּ ּ ְלַאֲחָזָאה ַמה , ּ

יב ָפט ֵלאלִהים הוא)דברים א(, ִּדְכּתִ ׁשְ י ַהּמִ ּ ּכִ ָרֵאל . ְוָלא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְוִדיִנין ְלִיׂשְ
יב, ְוָלא ְלַאֲחָרא, ִּאְתְייִהיבו ָרֵאל)תהלים קמז(, ִּדְכּתִ ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ּ ֻחּקָ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ

ַאֲחָרא ר ָנׁש ְקָלָנא ּבְ ָּלה ְדֶהְדיֹוָטאּוִמ, ָלא ַיְנִהיג ּבַ ְּדָהא . ִּאיהו) א''ט ע''דף ס(ִּמָלה , ּ
ִתיב ה ּכְ ֹמׁשֶ ה ְלקֹול חֹוְתנֹו ְוגֹו, ּבְ ַמע ֹמׁשֶ ַמע ִיְתרֹו ְוגֹו. 'ַּוִיׁשְ תהלים (ָּפַתח ְוָאַמר . 'ַּוִיׁשְ

ּגֹוִים ְיָי)יח ן אֹוְדך ּבַ ָרה' ָ ַעל ּכֵ ְמך ֲאַזּמֵ ָוְלׁשִ א ָאַמר ָד. ּ ָּדִוד ַמְלּכָ אּ רוַח ֻקְדׁשָ , ּא ּבְ
ֲעָתא ְדָחָמא ׁשַ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ְּדָהא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְסִליקו ְוָלא , ְּ ִליק ּבִ ָּלא ִאְסּתְ

ָעְלָמא ַאר ַעִמין, ִאְתָייְקָרא ּבְ ְטָרא ִדׁשְ ֶּאָלא ִמּסִ יָמא. ּ ִריך הוא , ְוִאי ּתֵ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ְּ

ָעְלָמא ָרֵאלֶּאָל, ָלא ִאְתָייַקר ּבְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּא ּבְ ָרֵאל ִאיּנון , ּ ְּדָהא ִיׂשְ ּ
א ְלַאְנָהָרא ָרּגָ ין ָאָתאן ְואֹוָדן ֵליה, ֲּהֵוי ְיסֹוָדא ִדׁשְ ַאר ַעּמִ ד ׁשְ ְעּבוָדא , ֲּאָבל ּכַ ׁשִ ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִּדְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֵדין ִאּתֹוָסף ְיסֹוָדא ִדׁשְ, ְּ אּּכְ ל עֹוָבדֹוי, ָרּגָ ף ַעל ּכָ ּקַ . ְוִאְתּתָ

ִחּבוָרא ֲחָדא א, ּּבְ ְלחֹודֹוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ְּוׁשָ ּ ְּ.  
ַגְווָנא ָדא ל ָעְלָמא, ּּכְ ִריך הוא, ּכָ א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ָנַפל ָעַלְייהו ִמּקָ ּ ּ ּ ְּ .

ְּדִאיהו ּכֹוָמָרא ִעָלָאה, ְּוֵכיָון ְדָאָתא ִיְתרֹו ּ ִליט , ְּדָכל ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין, ּ ף ְוׁשָ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּכְ
ִריך הוא ַעל ּכָֹלא א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ִגין ִריך הוא, ְּדָכל ָעְלָמא, ּבְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ בוְרּתֵ ַמע ּגְ ְמעו ׁשֵ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו . ָּזעו, ְּ ּ
ִיְתרֹוֲהוֹו ִמְס ָלן ּבְ ּכְ ים ְוַרב ְמָמָנא ְדָכל ַטֲעָוון ְדָעְלָמא, ּתַ ְּדִאיהו ַחּכִ ּ ּ יָון ְדָחמו, ּ ּּכֵ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּדִאיהו ָאָתא וָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ דֹול ְיָי, ְּ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ל ' ְוָאַמר ַעּתָ ִמּכָ
ְלהו ִאְתַרֲחקו ִמפו, ָהֱאֹלִהים ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּּ ׁשו, ְלָחֵניהֹוןּ הו ַמּמָ ְּוָיְדעו ְדֵלית ּבְ ּ ּ ֵדין ִאְתָייַקר . ּ ּכְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּיָקָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ְּ א . ּבְ ּתָ ים ַפְרׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ּ
אֹוַרְייָתא ִיְתרֹו, ָּדא ּבְ יה ּבְ א ֲהָוה ּבֵ ּתָ ירוָתא ְדַפְרׁשְ ְּוׁשֵ ּ ּ.  

יִמין ְדַפְרֹעה ֲהָוהִיְת יִמין ֲהוֹו ֵליה ְלַפְרֹעה. ּרֹו ַחד ֵמַחּכִ ַלת ַחּכִ ְוַחד , ַחד ִיְתרֹו, ּּתְ
ְלָעם, ִּאיֹוב ִליט ַעל : ַחד ִיְתרֹו. ְוַחד ּבִ א ְוֹכָכָבא ְדׁשָ ׁשָ ּמָ א ְוׁשַ ְּדָלא ֲהָוה פוְלָחָנא וְמַמּנָ ּ ּ ּּ

ּׁשוְלָטֵניה ְּדָלא ֲהָוה ָיַדע פוְלָחָנ, ּ ּא ְדִאְתָחֵזי ֵליהּּ א ִדיֵליה, ּ ּמוׁשָ ְּוַההוא ׁשִ ּ ּ ְלָעם. ּ ֲהָוה , ּבִ
ִמָלה ין ּבְ עֹוָבָדא ּבֵ ין ּבְ ין ּבֵ ָכל ִמיִני ֲחָרׁשִ א ּבְ   .ַּחְרׁשָ

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

 ] בשנה102יום [סדר הלימוד ליום יג טבת 
ְדִחילו ִּאיֹוב ֲהָוה ָדִחיל ּבִ ּ ּוְבַההוא ְדִחילו ֲהָוה ִעָקָרא ִדיֵל, ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִמָלה ִדְלֵעיָלא, ּיהּ ּּבְ ּּ ּ ,

ה ין ִדְקדוׁשָ ּּבֵ ין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ א , ּּבֵ ָכא רוָחא ִדְלֵעיָלא ְלַתּתָ ר ָנׁש ְלַאְמׁשָ ָּלא ָיִכיל ּבַ ּ ּ
יה ּבֵ ּוְלִמְקַרב ּגַ ְדִחילו, ּ ֶּאָלא ּבִ א. ּ ְדִחילו וְתִבירו ְדִלּבָ יה וְרעוֵתיה ּבִ ִּויַכֵוין ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין , ּ

א רוָחא ִדְלֵעיָלא וְרעוָתא ְדִאְצְטִריך יך ְלַתּתָ ְַיְמׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּּ.  
ְדִחילו ְלַההוא ִסְטָרא יה וְרעוֵתיה ּבִ ֵוי ִלּבֵ ְּוִאי ָלא ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ָקא ּבֵ ָּלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ּ

ְּרעוֵתיה ר ְלָהֵני טֹוְפֵסי ְדִקיִקין, ּ ֻכְלהו, ּּבַ ְּוָלא ּבְ ִגין ְד, ּ ְלָטִניןּּבְ הו ׁשָ ְְדִאְצְטִריך , ִּאית ּבְ ּ
ְייהו א וְדִחילו, ְּלַגּבַ ְּרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ן ִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּדִאְצְטִריך ְדִחילו , ּ ּ ְּ

יר ְּוֵאיָמָתא וְרעוָתא ַיּתִ ּ.  
ִדיר ִּיְתרֹו ִאְצְטִריך פוְלָחֵניה ְדַההוא ִסְטָרא ּתָ ּ ּ ּ ּ ִז, ְ ין ּבְ ְּמָנא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ּבֵ ְּ

ִזְמָנא ְדָלא ִאְצְטִריך ֵליה, ָנׁש ין ּבְ ּּבֵ יה, ְּ ִגין ְדַההוא ִסְטָרא ְיֵהא ָדִביק ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ְּדִאְצְטִריך ֵליה ין. ְּ ִאיּנון ֲחָרׁשִ ק ּבְ ְלָעם ִאְתָדּבַ ּּבִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ְסִגיאו ְד ִּאיֹוב ּבִ ּ א ּ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ִמְצַרִים ְלִמְדַחל ִמּקָ ַּההוא ְדִחילו ִדיֵליה ַאְהָדר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ין, ְ בוָרן ְוִנּסִ ד ָחָמא ִאיּנון ּגְ ּּכַ ִמְצַרִים, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ , ִיְתרֹו. ְּ

ָכל ָדא ָּלא ַאְהָדר ּבְ ְצַר, ּ ָרֵאל ִמּמִ ַּעד ְדָנְפקו ִיׂשְ ירו , ִיםּ ִרין ְוִטְפִסין ְדָקׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ִקׁשְ ּ ּ
לום, ִמְצָרֵאי א. ְּוַנְפקו, ָּלא ֲהוֹו ּכְ ַיּמָ ּוְלָבַתר ְדָטַבע לֹון ּבְ ב, ּ ֵדין ּתָ ְּוַאְהָדר ְלפוְלָחָנא , ּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ב ְלָעם ָלא ּתָ ְּדִטּנוָפא , ְּוָלא ַאְהָדר, ּבִ ּ ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ִמְתָדַבק )א דטפסא''נ(ּ ּ

יה ל, ּּבֵ ּכֵ לוָתא ְדֵמָרִחיק ֲהָוה ִמְסּתַ ּכְ ל ָדא ִאְסּתַ ְּוִעם ּכָ ּ גֹו ַההוא ִטּנוָפא , ּ ּּבְ  )א טפסא''ס(ּ
קוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּוִאְתַדּבְ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאית ְנִהירו ָדִקיק ַחד. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ְּדָנִהיר , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּהַסֲחָרֵני לוָתא ְזֵעיר . ּ ְוֹנַגה לֹו ָסִביב)יחזקאל א(ּכְ ּכְ  )ועל דא(ְּוָדא ִאְסּתַ
ל ֵמָרִחיק ּכֵ ֻכְלהו ִמִלין, ֲהָוה ִמְסּתַ ְּוָלא ּבְ ּּ.  

ל ִמָלה ְזֵעיר ֵמַההוא ְנִהירו ּכֵ ְּוַכד ֲהָוה ִמְסּתַ ּ ָבַתר ּכֹוָתָלא ֲהָוה, ּ ָאַמר ְוָלא ָיַדע , ּכְ
ְסִתימו ְדֵעיָנא.  ָקָאַמרַמאי ַההוא ְנִהירו ּבִ ל ּבְ ּכֵ ַּוֲהָוה ִמְסּתַ ּ ּ ל ֵעיָנא, ּ ְלּגַ ר , ְוִאְתּגַ ְוָחֵזי ּבַ

תום ָהָעִין)במדבר כד(ְּוָרָזא ָדא . ְוָלא ֲחִזי, ָנׁש ְנהֹוָרא ְסִתיָמא תום, ּ ׁשְ ְּואוְקמוָה ׁשְ ּ ּ :
  .ְּוֹכָלא ַחד, ְּסתום

  ב''ט ע''דף ס



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

יה , ִסְטָרא ַאֲחָראְּדָהא ֵלית  ְּדֵלית ּבֵ ְטָרא ) ב''ט ע''דף ס(ּ ְּנִהירו ָדִקיק ְזֵעיר ִמּסִ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ַגְווָנא ְדרֹוב ֶחְלִמין, ּ ְבָנא, ּּכְ ְּדִבְסִגיאות ּתַ ְרִעיָנא ְדִחִטין, ּ ִּאית ַחד ּגַ ר . ּ ּבַ

ִּאֵלין ַטְפֵסי ְדִקיִקין ֲחִציִפין י, ּ ְּדֻכְלהו ְמָסֲאֵבי ַיּתִ ְלָעם יֹוֵדַע. רּּ ּוְבהו ֲהָוה ּבִ ּ.  
ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ין ִעָלִאין, ּ ָכל ְקדוׁשִ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ּבְ ּּ ּ ל, ּ ּכַ ָמה ְדָלא , ְוִאְסּתַ ּּבְ

ָלא ּכְ ָעְלָמא ְלִאְסּתַ ּוְכָמה ְדִבְלָעם ֲהָוה ָחֵמי ְנִהירו . ִּאְתְייִהב ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ַאֲחָרא ּבְ ּ ּ
ַתר ּכֹוָתָלאְזֵעיר  ִמּבָ ה. ִּמּגֹו ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ָּדִקיק ּכְ ִּמּגֹו ְנִהירו , ּאוף ָהִכי ֹמׁשֶ

י ַתר ּכֹוָתָלא, ִּעיָלָאה ַרב ְוַסּגִ ִמּבָ א ּכְ ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה, ַּחד ֲחׁשֹוָכא ָדִקיק, ֲהָוה ָחֵמי ְלַתּתָ ּ .
ָכל ִזְמָנא ָמה ְדִבְלָעם ָלא ֲהָו, ְוָלאו ּבְ ָכל ִזְמָנאּּכְ ל ַההוא ְנִהירו ּבְ ּכֵ ּה ִמְסּתַ ּ.  

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי)שמות ג(, ַּמה ּכְ ּ '
ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ י. ְֵאָליו ּבְ ק ּבֵ ה ְוִאְתָדּבַ גֹו ַההוא ְקדוׁשָ ְנה ַוַדאי ֲהָוה ּבְ ַּהּסְ ּ . ּהּ

ָדא ק ָדא ּבְ ְּדֹכָלא ִאְתָדּבַ ּ   .ֵּלית ָטהֹור ֶאָלא ִמּגֹו ָטֵמא, ָטהֹור ְוָטֵמא, ּּ
ן ָטהֹור ִמָטֵמא)איוב יד(, ְּוָרָזא ָדא ָדא ַסְלָקא. ּ ִמי ִיּתֵ ְּקִליָפה ומֹוָחא ָדא ּבְ ּ ְוָדא . ּ

ר ּבַ ַּעד ִזְמָנא ִדיקומון ֵמִתין, ְקִליָפה ָלא ִיְתֲעֵדי ְוָלא ִיּתְ ּ ר ְקִליָפה,  ֵמַעְפָראּ ּבַ ֵדין ִיּתְ , ּכְ
ֹלא ְסִתימו ִמּגֹו מֹוָחא ָעְלָמא ּבְ ּוְנִהירו ַיְנִהיר ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין . ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
ֶניָה ֵני ּבָ י ִחָייא, ְוֵאת ׁשְ ל ֹמׁשֶ, ָּאַמר ַרּבִ ָניו ׁשֶ ְניָה ְוֹלא ּבָ ִגין , ֶּאָלא. הְוִכי ּבָ ּבְ

ְדַלת ֲאַבְתַרְייהו ּתַ ְּדִאיִהי ִאׁשְ ּ ְעָלה, ּ ָלא ּבַ ֶניָה, ּּבְ ָניו, ָקָרא לֹון אֹוַרְייָתא ּבָ ָאַמר . ְוֹלא ּבָ
י יֹוִסי ה ֲהוֹו, ִרּבִ ב ִדְבנֹוי ְדֹמׁשֶ ַּאף ַעל ּגַ ֶניָה ַוַדאי. ּ ִּמָלה ִדְקׁשֹוט ּבָ ּ , ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר. ּ

ה ֲה א ִעָלָאהָהא ֹמׁשֶ ֲאָתר ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ָּוה ִמְזַדֵווג ּבַ ּ ּ ְּוָלאו ְיָקָרא ִדיֵליה ְלִמְקֵרי לֹון , ּ ּ
ָניו ב ִדְבנֹוי ֲהוֹו. ּבָ א ַאף ַעל ּגַ ּתָ יה, ַּהׁשְ ִגין ְיָקָרא ְדַההוא ֲאָתר ְדִאְזָדַווג ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָקָרא , ּ

ֶניָה ָהָכא ָניו ַמ, לֹון ּבָ ֲעָתא ְדָמטו, אי ַטְעָמאְלָבַתר ָקָרא לֹון ּבָ ִגין ְדַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲהָוה , ּ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ה ְמַמֵלל ּבִ י ָחמוי. ֹּמׁשֶ ְּלָבַתר ְדִאְתְפַרׁש ְוָנַפק ְלַגּבֵ ִתיב , ּּ ֵדין ּכְ  )שמות יח(ּכְ

ּתֹו ְוגֹו ה וָבָניו ְוִאׁשְ ַּוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ'.  
ְמעֹון' ָאַמר ר א ָדא, ָעָזרֶאְלָעָזר ֶאְל, ׁשִ ּתָ ַפְרׁשְ אֵרי ִמָלה , ָּאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ְּוִסיוָמא ָלאו ָהִכי, ּכְ א. ּ ִכיְנּתָ ִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ַּוַדאי ּבְ ִּאְזַדְווגוָתא ִעָלָאה , ּ ּ ּ ּ
ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ְּדִאְזָדַווג ּבֵ ּ ּ ְניָה, ּ ִתיב ּבָ יָמא. ּכְ ִתיב, ְוִאי ּתֵ ה וָבָניו ְוָהא ּכְ ּ ַוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ

ה ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ָלָלא ֲחָדא. ְוִאׁשְ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ָניו ְדִיְתרֹו, ּוָבָניו. ּ ְּדָהא ְלָבַתר ְדָאָתא , ּּבָ ּ
יה ה ְלַגּבֵ ִנין, ֹּמׁשֶ   .ֲּהוֹו ֵליה ּבְ

ַיֲעֹקב יה ְדָלָבן, ְוָהִכי ֲהָוה ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאָתא ְלַגּבֵ ּ ּ יהְו, ּ ֵוי ִדיֹוֵריה ּבֵ ּׁשַ ּ ּ ִנין, ּ . ֲּהוֹו ֵליה ּבְ
ה ִיְתרֹו, ּאוף ָהָכא ֹמׁשֶ ֵוי ִדיֹוֵריה ּבְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ יֵתיה ַאְייֵתי , ּ ִנין ְוָכל ּבֵ ֲּהוֹו ֵליה ְלִיְתרֹו ּבְ ּ

יה א, ִּעּמֵ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּלֵמיַעל לֹון ּתְ ה, ּ א ֲאִנ, ְוִיְתרֹו ָאַמר ְלֹמׁשֶ ָי חֹוֶתְנך ִיְתרֹו ּבָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ה ֶניָה ִעּמָ ִני ּבָ ך וׁשְ ּתְ ֵּאֶליך ְוִאׁשְ ּ ָ ִתיב, ָ ֶניָה ּכְ ֵני ּבָ ֶניך, ּוׁשְ ֵני ּבָ ִתיב וׁשְ ְָוָלא ּכְ א ויבא ''ס(. ּ

ִנין ֲהוֹו ֵליה ְלִיְתרֹו)יתרו חתן משה ובניו יב, ּ ּבְ ה )שופטים א(, ִּדְכּתִ ּ וְבִני ֵקִני ֹחֵתן ֹמׁשֶ
הָּעלו ֵמִעי ַבק ִעם ֹמׁשֶ ָמִרים וְבנֹוי ׁשָ   .ּר ַהּתְ

ה ים ְוָאְמרו ְלכו )ישעיה ב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ַּוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ים ָרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ ּ ּ
ה ֲאָתר. 'ְוגֹו' ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי ַכּמָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ּבְ ין . ּ ַאר ַעּמִ ֲאָבל ְזִמיִנין ׁשְ

ְּלֵמַהך וְל ָתא ַרְגַלְייהוְ א, ַּכּתְ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּלֵמיַעל ּתְ ל ַטֲעָוון , ְּלכו ְוַנֲעֶלה. ּ ּכָ
יה, ְּדָעְלָמא ִאית לֹון ְיִריָדה ק ּבֵ ִריך הוא ַמאן ְדִאְתַדּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה ֲעִלָיה, ְּ ִּאית ּבֵ ּ.  

יב, ָּדא ַאְבָרָהם', ֶאל ַהר ְיָי ַהר ְיָי)כבבראשית (, ִּדְכּתִ ר ֵיָאֵמר ַהיֹום ּבְ , ֵיָרֶאה' ּ ֲאׁשֶ
ְּדָהא ַאְבָרָהם ָקֵרי ֵליה ַהר ָעְלָמא. ּ ּאוף ֲאָתר ָדא , ַּמה ַהר ֶהְפֵקיָרא ְלָכל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ּ

א ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ָלא ְלָכל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ית. ֶּהְפֵקיָרא ְלַקּבְ ְּדָקָרא , ָּדא ַיֲעֹקב, ֶאל ּבֵ
ִיתְלַהאי יב,  ֲאָתר ּבַ ית ֱאלִהים)בראשית כח(, ִּדְכּתִ י ִאם ּבֵ   . ֵאין ֶזה ּכִ

  א''ע' דף ע
א, ַּהר וַבִית, ָּדָבר ַאֵחר ב ְדֹכָלא ַחד ַדְרּגָ ַּאף ַעל ּגַ ְּסִליקו ְלָדא ִמן ) א''ע' דף ע(, ּּ

ין, ַהר, ָּדא ַאר ַעּמִ ְדפֹוי, ִלׁשְ חֹות ּגַ ד ָאָתאן ְלָאָעָלא ּתְ ִי. ּּכַ ָרֵאל, תּבַ ְלֶמֱהֵוי , ְלִיׂשְ
ַבְעָלה ָתא ּבְ ִאּתְ הֹון ּכְ ֶחְדָווה. ִּעּמְ ִדיוָרא ַחד ּבְ ּּבְ ִנין, ּ א ַעל ּבְ ִאיּמָ ּוְרִביָעא ָעַלְייהו ּכְ א . ּ ּתָ

ה ְוגו ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ה וַבָניו ְוִאׁשְ ִיְתרֹו ַוָיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ִתיב ָהָכא ּבְ ֲּחֵזי ָמה ּכְ יָון ' ּ ּכֵ
רִד ְדּבָ ִתיב ֶאל ַהּמִ אי ּכְ ה ַאּמָ ֶּאָלא ִעיָקָרא ְדֹכָלא ְלָמה ַדֲהָוה ָאֵתי ֶאל . ְכִתיב ֶאל ֹמׁשֶ

ר ְדּבָ ִתיב . ַהּמִ ּוָמאן ִאיהו ַהר ָהֱאלִהים ְדָדא ִאיהו ֲאַתר ְלַגיוֵרי ְלִאְתַגְייָרא ְוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ ּ
ה ְלַגְייָרא לֹון  ר ְלֹמׁשֶ ְדּבָ ה ֶאל ַהּמִ א ֶאל ֶאל ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ ּוְלַאָעָלא לֹון ֵתחֹות ּגַ

ְייהו ד ַנְפׁשָ ר ֲהוו ַאְתָיין ְדִאיהו ַהר ָהֱאֹלִהים ְלֶמְעּבָ ְדּבָ ַּהּמִ ּ ּ ּ  
ך ַקְייָמא ַההוא ֲאָתר ּוְבִגין ּכַ ּּ יה, ְ ָרָזא ְדַהר ְדָכל ַמאן ְדָאֵתי ָזֵכי ּבֵ ּּבְ ּ ּ ויקרא (ְוִאְקֵרי . ּ

ר ֶצֶדק)א''ח ע''קס ר, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ּגֵ ֲאָתר ָדא ִעָלָאה , ּגֵ ק ּבַ ב ְדִאְתַדּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
א יה ַוֲאַבְהתֹוי , ַּקִדיׁשָ ַבק ִעּמֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ר , )ואתדבק בבריתו(ּ ֵוי ,  ִאְקֵרי)צדק(ּגֵ ַמאן ְדׁשַ ּּכְ ּ

ְדַמת ְדָנא ֲאָתר ְדָלא ָיַדע ִמּקַ ָּמדֹוֵריה ּבַ ּ ּ.  

ל ָהָעם)שמות יח(רזא דרזין  ה ֶתֱחְזה ִמּכָ ָּדא ֵסֶפר . ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם.  וַאּתָ
ְמעֹון'  ָאַמר ר)א דא ספרא מאינון סתימין ועמיקין''נ(, ְסִתיִמין וֲעִמיִקין, ֵּמִאיּנון ִסְפִרין , ׁשִ

לו ְלַמאן ְדָבָרא ָעְלָמא ּצַ ֲּאִריִמית ְיָדי ּבְ ּ ַהאי ְקָרא ּגָ, ּ ב ִדּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּלו ַקְדָמֵאי ְסִתיִמין ּ
ָרִזין ְדִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ִּעָלִאין ָלא וְלַעְייָנא ּבְ ּכְ ִּאית ְלִאְסּתַ ּ ָכא , ּ ן ִאְתַמּשְׁ ּמָ ְּדִמּתַ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִניָזא ְדׁשְ יה ּכָֹלא: ֶזה. ִּסְפָרא ּגְ ְּדַתְלָיא ּבֵ ּ ִּאיָלָנא ְדַחִיי: ְזה. ּ ְוָלא ַאֲחָרא : ֶזה. ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר:  ֶזה)מאי(. ַּגֵליְּד ים)שמות יב(, ּּכְ ְזה ִניָסן ְוָלא , ּ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִ

  .ַאֲחָרא



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

ָחא וְלַגָלָאה תֹוְלדֹות ָאָדם, ֶזה ֵסֶפר ּגָ ְּלַאׁשְ ִּאיָלָנא ְדַגֵלי תֹוְלדֹות ָאָדם, ּ ְוָעִביד ִאיִבין . ּ
ְמַסר ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ְּלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְסִתיָמא ַוֲעִמיָקא, רְזה ֵסֶפ. ְּלַאָפָקא ְלָעְלָמא , ְּדִאּתְ

א ִדיוְקָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפֵריה, ָּחְכְמָתא ָדא ִאְתְמַסר ִלׁשְ ּוָיִרית ָלה ְוָכַתב ּבְ ּ.  
ָדא, אֹוִליְפָנא י ּבְ ה ִאְתָקׁשֵ ִכיְנּתָ, ְּדֹמׁשֶ וִהיא ָחַמאת , ּא ְואֹוִליַפת ֵליהַּעד ְדָאַתת ׁשְ

ַפְרּצוָפא ּוָבִריַרת ְלָכל ִאיּנון ּגוְבִרין ְדִאְתָחזון ּבְ ּ ּ ּ ּ ה ָחְכְמָתא ָדא, ּ ן אֹוִליף ֹמׁשֶ ְוָעִייל , ְּוַתּמָ
ַגִויה ּּבְ ל ָהָעם, ּ ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ יה . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וַאּתָ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ה  וַאּתָ)תהלים קב(ּ

ּמו נֹוֶתיך ֹלא יּתַ ּהוא וׁשְ ּ ָלם)נחמיה ט(. ָּ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ ה ְיָי)תהלים ג(. ּ ֲעִדי'  ְוַאּתָ . ָמֵגן ּבַ
ה ֶתֱחְזה ָהא, ְוַאּתָ ל ּבְ ּכַ ִתין ִרּבֹוא, ְוָלא ַאֲחָרא, ַאְנּתְ. ְוִתְסּתַ ׁשִ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ .

ית ִסְטִרין ִאית ְל ׁשִ ָלאּבְ ּכְ א. ִאְסּתַ ִדיוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּוְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ַעל ּבוְרִייה, ּ ּ ּ ּ .
ְעָרא ׂשַ ּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ַעְייִנין. ּ חֹוָטָמא. ּבְ ְפָוון. ּבְ ׁשִ ַאִפין. ּבְ ָיִדין. ּּבְ ְרטוִטין . ּבְ ִאיּנון ׂשִ ּּבְ ּ

ית ִסְטִרין ִאֵלין. ְּדָיִדין ּוְבׁשִ ִתיב ְו, ּ ה ֶתֱחְזהּכְ ה ֶתֱחְזה. ַאּתָ ְעָרא, ְוַאּתָ ׂשַ   ,ּבְ

  א סימן''מובא בח(השלמה מההשמטות 
ְעָרא ׂשַ ְעָרא, ּבְ ִנין ְדׂשַ ּגוֹוָ ְעָרא. ּּבְ ֲאִריכו ְדׂשַ ּּבַ ְעָרא. ּ ְקִמיטו ְדׂשַ ּּבְ ָחא. ּ ִמּצְ ְקִמיטו , ּבְ ּּבִ

ָחא ֲאִריכו, ְּדִמּצְ ְרטוִטין, ּּבַ ּשִׂ פוְתָיא. ּּבְ א. ּּבְ ְעָרא ְדָנִחית ָעַלְייהו, ּוְדִניןּבְ ׂשַ ּּבְ אֹו , ּ
חֹוַתְייהו ְתַרְייהו ְדאוְדִנין, ּּתְ ּאֹו ַאּבַ ּ ַאְנִפין. ּ ַעְייִנין. ּּבְ ִנין ְדַעְייִנין. ּבְ ּגוֹוָ ין ְדַעל . ּּבְ ְקִריּצִ ּּבִ

א ְד. ַעְייִנין ַרּתָ יִגין ִלְנבוָאה ְדִאיִהי ּבְ ּוֹכל ְנִביַאָיא ָלא ֲהוו ָמׂשִ ּ ּ אּ יִגין ָלה , ַמְלּכָ ְּוָלא ָמׂשִ
ָכל ֲאַתר ה, ּבְ מֹו ֹמׁשֶ ֵריׁשָ, ֶּאָלא. ּכְ יִגין ָלה ּבְ ִּמְנהֹון ֲהוו ָמׂשִ ֻאְדִני. א''ּ ן ''ִמְנהֹון ּבְ
ִמיָעה ׁשְ ְרִאָיה. ּבִ ַעְייִנין ּבִ ֵריָחא. ִמְנהֹון ּבְ חֹוָטָמא ּבְ ִדּבו. ִמְנהֹון ּבְ ַאְנִפין ּבְ ִּמְנהֹון ּבְ הֹון ר ִמְנ''ּ

ָיִדי ָלא דֹורֹון''ּבְ ָרְגִלין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב . ן ְלַקּבְ ן ָאָדם ֲעמֹוד ַעל )'יחזקאל ב(ִּמְנהֹון ּבְ  ּבֵ
לֹוָתא. ַָרְגֶלך ּצְ   ּבִ

ִגין ְדִאֵלין ְדִאְתְקִריאו ַרְגִלין  ִגיַנְייהו ּבְ ֲעִמיָדה וַמְטרֹוִניָתא ָקַמת ּבְ ִּאֵלין ְדָקְיִמין ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִריך ַעְבָדא ' ִּראׁשֹונֹות וְבג' ַעֲבִדין ְבגִּאינון  לֹוָתא וְבִגין ָדא ּצָ ִעיֹות ַאֲחרֹונֹות ִדּצְ ְוְבֶאְמּצָ ּ ּ ּ

א וַמְטרֹוִניָתא ְדְתֵהא ַיְתָבא וְבִזְמָנא  ֲעִמיָדה ֳקָדם ַמְטרֹוִניָתא אֹו ֳקָדם ַמְלּכָ ְּלֶמֱהִוי ּבַ ּ ּ
ְלהו ַרִים ּכֻ ּצְ ָרֵאל ִמּמִ ְּדַנְפקו ִיׂשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּּ ׁש ֵמאֹות )ב''י' שמות ו(ּ ַנְפֵקי ַרְגִלין וּכְ ׁשֵ  ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶּאֶלף ַרְגִלי ְוֻכְלהו ֲהוו ַעְבִדין ּכְ ּ ָרֵאל ֲעָבִדים)ה''ויקרא כ(ּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ִּמָיד ,  ּכִ
ִנין ה ָקָרא לֹון ּבְ ָרֵאל)'שמות ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּדָאָתא ֹמׁשֶ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ָקם ַחד ָסָבא :  ּבְ

ָרִים ּצְ ָרֵאל ִמּמִ א ְוָהא ָבָתר ְדַנְפֵקי ִיׂשְ יָנא ַקִדיׁשָ ֵּמִאֵלין ְדַנְחּתו ְוָאַמר ִמְמִתיְבָתא ּבֹוּצִ ּ ּ ּ ּ ,
ַּוָדאי ֲהִכי הוא, ָאַמר. ָקָרא לֹון ֲעָבִדין ִנין וְבהֹו. ּ הֹון ְדִאְתְקִריאו ּבְ ֲּאָבל ֲהוו ּבְ ּ ּן ֲהוו ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְבהֹון ַעם, ֲעָבִדין ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף , ּכְ ַלח ֶאת ַעִמי ֲאָבל ֲעָבִדין ֲהוו ׁשֵ ּׁשָ
יה אֹוַרְייָתא. ַרְגִלי א ְדַהִכי ַנֲהָרא ּבֵ יָנא ַקִדיׁשָ ָאה חוָלָקא ְדּבוּצִ ָּאַמר ַזּכָ ּ ְּלָבָתר ַדֲהוו . ּ

ִר א ּבְ ַּנְפִקין ַפִליג לֹון קוְדׁשָ ּיך הוא ִלְתַלת ִסְטִריןּ ִנין ְלִסְטָרא ַחד. ְ . ֲעָבִדין ְלִסְטָרא ַחד. ּבְ
א ְלִסְטָרא ַחד ְּוָהא אוְקמוָה. ַעּמָ ן ָאָדם )'יחזקאל ב(ָּעַלייהו ִאְתָמר . ן''ּוְבִגין ָדא ַרְגִלי. ּ  ּבֵ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ְדִחילו וְרִחימו ְדי לֹוָתא ּבִ ּצְ ֲּעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ְוִאי ָעאִלין ּבִ ּ ּ ַחת ''ָ ּה ָהא ֵהיָכָלא ִאְתַפּתְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְייהו ּכְ ח)א''תהלים נ(ְּלַגּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   )עד כאן מההשמטות(:  ֲאֹדָני ׂשְ

ָחא ְקִמיִטין ְדִמּצְ ין ְדַעל ַעְייִנין, ּּבִ ִאֵלין ְקִריּצִ ּּבְ ל ָהָעם. ּ ַעְייִנין, ִמּכָ דוִקין ְדֵעיָנא. ּבְ ּּבְ ּ ,
ְקִמיִטין ִד ּוּבִ י ָחִיל. ְתחֹות ֵעיָנאּ א, ַאְנׁשֵ ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ְּלֵמיָקם ֵחיָלא ִדְבהו ּבְ ּ ִהיבו . ּ ּצְ ּּבִ

ְּדַאִפין ַאִפין. ּ ְקִמיטו ְדַאִפין, ּּבְ ּּבִ ּ ִדיְקָנא. ּ ימו ִדְבהו ּבְ ְרׁשִ ּּבִ ּ ע. ּ ָיִדין, ׂשְנֵאי ָבּצַ ְרטוֵטי , ּבְ ׂשִ ּּבְ
יִמין ִדְבהו, ְיִדין ְּרׁשִ ית ִסְטִרין ְרִמיִזין ָהָכאְּוֻכְל. ּ ה, ּהו ׁשִ ְּדִאְתְמָסרו ְלֹמׁשֶ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ

ּוְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדָקא ֵיאֹות, ּוָחְכְמָתא ָדא, ּ ֵאי ְקׁשֹוט ּכְ ן ַזּכָ ָאה , ָיְרּתָ זּכָ
  .ּחוָלֵקיהֹון
ִתיב  ִני וגֹו)איוב י(ּכְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ִריך הוא )א''עז ''ע(', ּ עֹור וָבׂשָ א ּבְ ַגווָנא ָדא ָעֵבד קוְדׁשָ ּ ּכְ ּ ְּ

ין, ְּלֵעיָלא ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ְּוַחָייִלין וְרִתיִכין, ְסִתיִמין ּגֹו ְסִתיִמין, ּ ִּאֵלין , ּ
ָכל ִאיּנון, ַּעל ִאֵלין ְּוִאֵלין ִאיּנון ּגַ, ַעְרִקין ְוִגיִדין, ָּהִכי ָעִביד ּבְ ִקיוָמא , ְרִמיןּ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ

ין ִעָלִאין ְּדַדְרּגִ ּוִאֵלין ִאְקרון , ּ ר)א''ע ע''ויקרא ק(ּ ׂשָ ר,  ּבָ ׂשָ ל ּבָ ְלָטנוָתא ְדֵקץ ּכָ ין וׁשֻ ַּדְרּגִ ּ ּ ,
ר ָנָנא ְדָבׂשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְתֲהנון ִמּתְ ּ ּ ִנין, ּ ְּדֵריִחין ְדָקְרּבְ ּבָ, ּ ְלִטין ּבַ רּוַאֲחָרִנין ְדׁשַ ּוֵעיָלא . ׂשָ

ְלהו עֹור ִּמּכֻ ָכא , ּ ּ ְדָחֵפי ַעל ּכָֹלא)דאתפטותא דרקיע ואיהו עור דמשכא(ַמׁשְ ּ.  
ִריך הוא ּכָֹכִבים וַמָזלֹות ִדְרִקיָעא א ּבְ ַגווָנא ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ הו, ְ ָלא ּבְ ּכְ ָכא ְלִאְסּתַ ַמׁשְ , ּּבְ

ַמִים ּוְלִמְנַד, ְּוִאיּנון אֹותֹות ַהּשָׁ הו ָחְכְמָתאּ א. ּע ּבְ ְבִני ָנׁשָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּהִכי ָעֵבד קוְדׁשָ ְּ ,
ַההוא ַפְרּצוָפא ְדָאָדם יִמין וְקִמיִטין ּבְ ְּרׁשִ ּ ּ ִאיּנון ּכָֹכִבים וַמָזלֹות, ּּ ּּכְ ּ ָלא , ּ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ

הו ָחְכְמָתא ַסְגָיא הו ּגוָפא, ּּבְ ּוְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ּ ּ.  
ָמ ָכא ֵחיזו ִדְרִקיָעאּכְ ַמׁשְ ּה ְדִמְתַחְלֵפי ּבְ ּ ְּדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּּ ּ ְּלפום עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ּּ ָהִכי , ּ

ר ָנׁש ָכא ְדּבַ ַמׁשְ יִמין וְקִמיִטין ּבְ ִּמְתַחְלִפין ֵחיזו ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ְּלפום עֹוָבדֹוי ִמְזַמן ִלְזַמן, ּ ּוִמִלין . ּ ּ
ִּאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו ֶא ֵאי ְקׁשֹוטּ ְּלִמְנַדע וְלַאְלָפא ָחְכְמָתא ַסְגָיא, ָּלא ְלָזּכָ ּ.  

ְּלפום עֹוָבדֹוי ְדָאָדם, ִּמְזַמן ִלְזַמן, ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם ימו , ָּהִכי ִאְתְיִלידו, ּ ְּוִאְתְרׁשִ
יִמין ִמְזַמן ִלְזַמן יה ְרׁשִ ּוִאְתַחְלפו ּבֵ ּ ּ ִזְמָנא ְדרוָחא ֻק. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ַגִויהּ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ְּדׁשָ ָהִכי ָעִביד , ּ

יִמין ַההוא רוַח ְלַבר, תֹוְלדֹות ְּוַאְחֵזי ְרׁשִ ּ.  
א יה רוַח ֻקְדׁשָ ָרא ְוָזז ִמּנֵ ּוְבִזְמָנא ְדִמְתַעּבְ ּ ּ ְּוַההוא רוַח ִמְסֲאָבא , ְּוַאְתָיא רוַח ִמְסֲאָבא, ּ ּ

ַגִויה א ּבְ ׁשָ ּכְ ּהוא ְמַכׁשְ ּ ְקִמיִטין , ּזו ְיִדיָעאןוַאְחֵזי ְלַבר ֵחי, ּ יה ּבִ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ּוְרׁשִ ּ ּ
ָכא ְלַבר ַמׁשְ ב . ּבְ   .)קיימין על קיומייהו, וכל אינון סימנין, דשערא ומצחא וחוטמא ועיינין(ְוַאף ַעל ּגַ

ָהא ָחְכְמָתא, ץ''ה פס''זר ִדיר ּבְ ָּאת ָדא ְדִמְתַחְלָפא ּתָ ּ ָאת ַזִי. ּ ּ ְדַקְייָמא ִּמָלה, ן''ּבְ ּ
ְעָרא ֲהָוה ְוִסיָמִניך ַזִי ׂשַ ְמׁשֹון, ן''ְּבְ ּוָמאֵני ְקָרָבא ְדׁשִ ְעָרא, ּ ׂשַ ְּוָדא הוא ִנְזָרא ֶדֱאלִהים . ּבְ ּ

ְּדַקְייָמא. ָּעֵליה ּ  
מֹוְדָעא ּתְ ֲעָרא ְלִאׁשְ ָאת ז. ְוַתְלָיא, ׂשַ ָּדא ַקְייָמא ּבְ יה ָאת ּצ', ּ ר ּבֵ ָּדא ָעאל . 'ּוִאְתֲחּבָ

  .'ַּאִפיק סְו



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ְלָיא ואוָכם ֲעָרא ָדא ּתַ ִּאי ׂשַ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְרטוִטין ִמּסִ ָלָתא ׂשִ ָחא ּתְ ּוְבִמּצְ ּ ּוְתֵרין , ּ
ָמאָלא ִאֵלין, ִמּשְׂ ָרן ִאֵלין ּבְ ְּוָלא ִמְתַחּבְ יִמין ְדִקיִקין. ּ ָלָתא ְרׁשִ ְסַטר ְיִמיָנא ִאית ּתְ , ּּבִ

ְּדַעְבִרין ָעַלְייהו ְרטוִטין ַאֲחָרִניןְּוִאיּנו. ּ ר ַעל ִאיּנון ׂשִ ִביִלין ְלֶמְעּבַ ּן ׁשְ ָמאָלא . ּ ּוִבְסַטר ׂשְ
יה, ָחֵמׁש ַאְרּכֵ יה ְזֵעיר ּבְ ְּוַחד ִמּנֵ גֹו ָאת ז. ּ ָּדא ַקְייָמא ּבְ ין . 'ְוָאת ץ' ּ ח ְקִריּצִ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ּכְ

יִפין ְדַעל חֹוֵרי ֵעינֹוי ּקִ ָרן ָדא ּבְ, ּּתַ ְּדִמְתַחּבְ   .ָדאּ
ר ָנׁש ָמאֵריה ְדרוְגָזא ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ְבִהילו, ּ ִעּכוָבא, ְּוָלא ּבִ ְּוַנְייָחא ִדיֵליה ּבְ ּ יב . ּ ָחׁשִ

ים ַגְרֵמיה ְדִאיהו ַחּכִ ּּבְ ּ ִדיר. ְוָלאו ָהִכי. ּ ָלא ּתָ ּכְ א ְלִאְסּתַ . ָּמאֵרי ָמּצוָתא ְלַבר. ָזִקיף ֵריׁשָ
ֵביֵתיה ָלאו ָהִכי האֹוַרְייָתא. ּּבְ ָלא ּבָ ּכְ יב ְלִאְסּתַ יִבין ָעֵליה . ּ ָלא ָחׁשִ א ֲחׁשִ ִּמִלין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ

ָמטול יִפין ָעַלְייהו, ּּכְ ּקִ ּוָאִתיב ִמִלין ּתַ ין ָדא ִמן ָדא. ּ ן ְקִריּצִ ְּוִאי ִמְתָפְרׁשָ ּ ָּמטו ְוָלא ָמטו, ּ ּ ,
ָחא ְלִסְטָרא ִדיִמיָנא ִמּצְ ח ּבְ ְשּכַ ֵדין ּתִ ֵרין ׂשִ, ּּכְ ּוְתֵרין , ְּרטוִטין ַרְבְרִבין וַחד ְזֵעיָראּתְ

יַנְייהו ְלפוְתָיא יִמין ְזִעיִרין ְדָעאִלין ּבֵ ְּרׁשִ ּ ֵרין. ּ ָמאָלא ּתְ ְוַחד , ַחד ַרְבְרָבא, ְוִלְסַטר ׂשְ
ַחד ְוָלא ָמֵטי ְלִתְנָייָנא, ְזֵעיָרא ימו ְזֵעיר ְדָעאל ּבְ ְּוַחד ְרׁשִ ּ.  

ָּדא ִאיהו ָמאֵריה ְדרוְג ּ ּ ּ ֲעָתא ִאְתְמֵלי רוְגָזא, ָזאּ ְּלפום ׁשַ ִכיך , ּ ֲעָתא ׁשָ ְוְלפום ׁשַ ּ ּ
ּרוְגֵזיה ֵביֵתיה, ּ ּוָמאֵרי ְקָטָטא ּבְ רוַח ַנְייָחא, ּ ָעְלָמא . ּוָלאו ּבְ  ָאִתיב )א ביומוי''נ(ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ

א א. ּּתוְקִפין ִלְבֵני ָנׁשָ ל ְלַתּתָ ּכַ רוְג. ִאְסּתַ ֵחיה ָקִמיט ּבְ ִּמּצְ א, ֵּזיהּ ַכְלּבָ ִכיך , ְוָדִמי ּכְ ְוִמָיד ׁשָ ּ ּ
ר ָנׁש. ְוָאִתיב ְרִכיִכין ָּדא ִאיהו ּבַ ְדָלא ִדיֵליה, ּ ּתַ ְּדרוָחא ִדיֵליה וְרעוָתא ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְסחֹוָרָתא , ּ ּבִ

ְדלוֵתיה)עזרא ד( ּתַ ּ וִמְנָדה ְבלֹו וָהַלך וְבִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ִאְתַחָל. ָסִליק ְלָממֹוָנא, ְּ ָאת ' ף ָאת ץּ ּבְ
  .'ס

ין ָדא ִמן ָדא ן ְקִריּצִ ְּוִאי ִמְתָפְרׁשָ ּ ין ָדא ְלָדא ְזִעיִרין, ּ ֲעִרין ַאֲחָרִנין ַעְייִלין ּבֵ ָּדא . ְּוׂשַ
ִדיר ָּנִטיר ְדָבבו ַסִגי ּתָ ֵביֵתיה. ּ ַּטב ִאיהו ּבְ א. ּ ְבֵני ָנׁשָ יב ּבִ ין ץ, ְוַחֵדי וָעּצִ ' ָּדא ַקְייָמא ּבֵ

ֵעי ְלַאְגלוֵיי. ָּטִמיר ָממֹוֵניה. 'ּוֵבין ס עֹוָבדֹוי, ָּלא ּבָ ֵלי ּבְ ן ִאיהו. ּוְלִאְתּגְ ֲעֵריה . ַּקְמּצָ ְּוׂשַ
ִביל ָדא ִעם ָדא ּּגָ ְדָקא ֵיאֹות. ְוַתְלָייא, ּ ׁש ּכְ ְרֵמיה ְלִמְלּבַ יב ּגַ ַּמה ְדָלִביׁש ָלא . ָּלא ָחׁשִ

יה ן ּבֵ ּקַ ֵחיה ַרְבְרָבא. ִּאְתּתַ ַל, ִּמּצְ יִמיָנאּתְ ְרטוִטין ּבִ יִמין , ּת ׂשִ ֵרין ְרׁשִ ָמאָלא ּתְ ׂשְ ע ּבִ וַאְרּבַ
יַנְייהו   .ַּעְייִלין ּבֵ

ָחא ָכא ְוִאיּנון ְדִמּצְ יט ַמׁשְ ד ַמִליל ָפׁשִ ָּדא ּכַ ּ ּּ ך, ּ ל ּכַ ְרטוִטין ָלא ִאְתָחזון ּכָ ְׂשִ ּ ִפיף . ּ ּכָ
יה ָאִזיל ָמאָלא. ֵּריׁשֵ יה ׂשְ ָמאָל. ְּיִמיָנא ִמּנֵ יה ְיִמיָנאׂשְ ִדיר ֲאִניָנא ִאיהו. ּא ִמּנֵ יב ּתָ , ָּעּצִ

א יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשָ ָכל עֹוָבדֹוי. ּ ים ּבְ ְרֵמיה ַחּכִ יב ּגַ ָכל ִאיּנון . ָּחׁשִ ָּמאֵרי ְדָבבו ּבְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלן ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ.  
ָמאָלא ְדרֹוָעא ׂשְ יָמא אוָכָמא, ּבִ ִּאית ֵליה ְרׁשִ הׂשַ' וד, ּ ּוְתֵרין ַרְבְרִבין , ֲּעִרין ְזִעיִרין ּבָ
יה סוָמִקין ְּדַתְלָיין ּבֵ ּ ִעיַע וָתֵלי. ּ ֲעָרא ׁשְ ָחא ִדיֵליה , ְּוָלאו אוָכם, ָּלאו סוָמק, ּוִאיהו, ׂשַ ִּמּצְ ּ

ין ָאת ס. ָלא ַרב ְוָלא ְזֵעיר ָּדא ַקְייָמא ּבֵ ָאת ז' ּוֵבין ָאת ץ', ּ ִליָלא ּבְ   .'ּכְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ְרטו ֵחיהָּחד ׂשִ ִמּצְ פוְתָיא, ָּטא ַרב ּבְ ְּדַאְזָלא ּבְ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ּ ִּמּסִ ֵרין . ּ ּתְ
ְרטוִטין ַאֲחָרִנין ך, ּׂשִ ל ּכַ יִמין ּכָ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ְֲאָבל ָלא ְרׁשִ ְּדָהא ָלא ַקְייִמין ִמּסִ ּ ּּ ,

ַהאי ע ְקִמיִטין ְזִעיִרין ַקְייִמין. ּכְ ין ּתְ, ַּאְרּבַ יןּבֵ א ְדחֹוָטָמא ְלֵעיָלא, ֵרין ְקִריּצִ ַּעל ֵריׁשָ ּ.  
ָּדא ִאיהו ָמאֵריה ְדֶחְדָוה ּ ּ ים, ּ ָממֹוֵניה, ְּפִקיַח, ַחּכִ ַדל ְלִמְנַדע , ַּווְתָרן ּבְ ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ

ים ֲעָתא ָרַגז. ִּאיהו ַחּכִ ֲעָתא ָנח רוְגֵזיה, ְּלפום ׁשַ ּוְלפום ׁשַ ּ ּ . ּבו ְלָעְלִמיןָּלא ָנַטר ְדָב, ּ
ך, ְלִזְמָנא ָטב ל ּכַ ְוְלִזְמָנא ָלאו ָהִכי ּכָ ַמְתְקָלא, ּ ב ְלָמאִריה. ָקִאים ּבְ ד ּתָ ָּמאֵריה ָאִחיד , ּּכַ

יֵדיה ִריִכין ֵליה. וָסִליק ִליָקר ַסְגָיא, ּּבִ ּּכָֹלא ּצְ יר ֵמָאת ' ָאת ס. ּ ִדיר ַיּתִ ַּאְזָלא ְלִדיֵדיה ּתָ
ל ִאיּנון ְדָי. 'ץ ּּכָ אּ יׁשָ ִליִחין, ֲּעִטין ָעֵליה ֵעיָטא ּבִ , ְּוָלא ִאְתְקָיים ַההוא ֵעיָטא, ָלא ַמּצְ

א ֵליה ָאה ְוָלאו ָהִכי הוא. ְּוָלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ יִחין ָעֵליה' וָאת ץ' ָאת ס. ִּאְתָחֵזי ַרּמָ , ַּמּגִ
ך ָסִליק ְוָנִחית ִגין ּכָ ְוּבְ ב ְלָמאֵריה. ּ ד ּתָ ֹכָלא, חָנּצַ' ָאת ס, ּּכַ ְּוִאְתָעִביד ְרעוֵתיה ּבְ ּ ַרֲחָמן . ּ

ד ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין. ִּאיהו   .ּוָבֵכי ּכַ
ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָּחד ְרׁשוָמא ִאית ֵליה ּבִ ְּוַקְייָמא ַפְרּצוָפא, ּ ּ ַלל, ּ ֲעִרין ּכְ . ְּוֵלית ָעֵליה ׂשַ

ֲעָרא ְקִמיָטא חֹות אוְדִנין, וִאי ׂשַ ֵלי ּתְ ּו ָקִמיט ְלֵעיָלא ֵמאוְדִנין ָדא ַקְייָמא וִאיה, ְּוָלא ּתָ ּ ּ ּּ
ִמלוֵליה ּּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

 ] בשנה103יום [סדר הלימוד ליום יד טבת 
ך ל ּכַ ֵחיה ַרב ְוָלאו ּכָ ְִמּצְ ְרטוִטין ִדיֵליה ָחֵמׁש. ּ ּׂשִ ּ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא . ּ ַלת ַעְבִרין ִמּסִ ּּתְ

יר, ִּאיהוָמאֵרי ְקָטָטה . ּוְתֵרין ָלא ַעְבִרין, ָּדא ּוְבֵביֵתיה ַיּתִ ְבִהילו. ּ ל עֹוָבדֹוי ּבִ ִאְתָחֵזי , ּּכָ
יה. ְוָלאו ָהִכי, ָטב ָמה ְדָלא ִאית ּבֵ ְרֵמיה ּבְ ַבח ּגַ ּׁשָ ּ ָאת ז. ּ וָסִליק , ְּלחוד' ָּדא ָקִאים ּבְ

ָאת ּצ ָלל' ָמֵטי וָלא ָמֵטי ָאת ס, ְלחֹוד' ְלֵמָרִחיק ּבְ יה ּכְ ִּמלוֵליה וָלא ַווְתָרן ּבְ. ֵּלית ּבֵ ּ ּ
יר ָמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ֵליה, ַיּתִ ְרֵמיה ּבְ ָּאִעיל ּגַ ּ ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ְטִריך , ּ ְִאּצְ

ָרא ֵמֲחִמידו ִדיֵליה ּמְ ְּלִאְסּתַ ּ ֲהֵדיה, ּ ַלח ִאיהו ּבַ ֲּאָבל ַאּצְ ּ.  
ִעיַע ֲעָרא ְדָתֵלי ְוָלא ׁשְ ֲעֵריה ַרב, ּׂשַ ְר. ְּוׂשַ יהָחֵמׁש ׂשִ ּטוִטין ּבֵ ְּדָמטו ְוָלא ָמטו ָדא , ּ ּ ּ ּ

ִהיִבין ִפְקִחין, ְלָדא ַּעְייִנין ִדיֵליה ּצְ ּ יה. ּ ִפיף ֵריׁשֵ ָּדא ּכָ ָאה. ּ . וָלאו ָהִכי, ִאְתָחִזי ָטב ְוַזּכָ
ְרֵמיה ַבח ּגַ ַבר ָנׁש ַרב. ּׁשָ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתָ ֵריה. ִּאי ִאׁשְ ִיּצְ יף ּבְ ּקִ ד ַמִל. ּּתַ ַאְקִמיט , ילּּכַ

ֵחיה ָכא ְדִמּצְ יט ַמׁשְ ּחֹוָטֵמיה וָפׁשִ ּ ּ א. ּ ל עֹוָבדֹוי ְלֵחיזו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכָ ָממֹוָנא, ּ ַלח ּבְ ָאה , ַאּצְ ַרּמָ
ָכל עֹוָבדֹוי א. ִּאיהו ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ ֹכָלא. ָּמאֵרי ְדִליׁשָ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ָרא ִמּבְ ּמְ ְגעֹוָנא . ָּיַדע ְלִאְסּתַ ׁשִ

יה ָמה ְדִאיהו ָעִבידְו, ּּבֵ י ּבְ ּסֵ ִּאְתּכַ ְלִחיׁשו. ּ   .ָּאִעיל ְקָטִטין ּבִ
ֲעָרא, ּאוְדנֹוי ַרְבְרָבן חֹות ׂשַ ִקיוַמְייהו ּתְ ַּקְייִמין ּבְ ּ ָאת ץ, ּ ָּדא ַקְייָמא ּבְ ּוְבִגין ', ְוָאת ז' ּ

ֵני ָנָשא ך עֹוָבדֹוי ְלֵחיזו ּבְ ּּכַ ֲעִר. ְ ַלת ׂשַ ְלָיין ּתְ ְתפוי ּתַ ין ּכִ ָללּבֵ יָמא ּכְ ָלא ְרׁשִ ַמאן . ין ּבְ
ַלח ֲהֵדיה ָלא ַאּצְ ף ּבַ ּתַ ּתַ ְּדִאׁשְ אוָתא ִדיֵליה. ּ ַרּמָ ַלח ּבְ ּוִאיהו ַאּצְ ּ ּ ָאה ְלַאֲחָרא, ּ , ְּוִאְתַחִזי ַזּכָ

יב ְדָעַבד ָלֳקְבֵליה עֹוָבֵדי ְקׁשֹוט ְּוָחׁשִ ּ.  
חֹות אוְדִנין ֲעָרא ְקִמיָטא וָתֵלי ּתְ ֵחיה, ָווקִּאי ִאיהו ַר, ּׂשַ ִמּצְ ְרטוָטא ּבְ ַּחד ׂשִ ּוְתַלת , ּ

א ְדחֹוְטִמין ין ִדיֵליה, ְּקִמיִטין ַעל ֵריׁשָ ין ְקִריּצִ ּּבֵ ָּמאֵריה ְדֶחְדָוה ִאיהו. ּ ּ ְּפִקיָחא ְבֹכָלא. ּ ּ .
ָאה ֲהֵדיה, ּווְתָרן ִאיהו. ַרּמָ ָרנוָתא ְלִאינון ִדְמָקְרִבין ּבַ ָּעִביד ַווּתְ ּ ּ ָּדא ַקְייָמא. ּ ָאת סּ ְוָאת '  ּבְ

א' ָאת ז,  ַאְתוון)א ציורא דאתוון''ס(ִּמְתַחְלָפן , ְוַכד ֲהִוי ִסיב. 'ז ֵריׁשָ ֲהֵדיה' ְוָאת ס, ּבְ ָלאו . ּּבַ
ֵביֵתיה, ִּאיהו ווְתָרן ֶּאָלא ּבְ ָממֹוֵניה. ּ ַלח ּבְ ָאה ָלא ֲהִוי. ַּאּצְ ְרֵמיה ֵמַההוא . ַרּמָ ַּאְעֵדי ּגַ ּ ּ

ָמאָלאַעל ְקִריּצָ. ָאְרָחא יֹוֵמי , ִּאית ַחד ִריׁשוָמא ְזֵעיר, א ׂשְ ר ָנׁש ּבְ ְּדָמָחה ֵליה ּבַ ּ
ָּחֵמׁש ְקִמיִטין ַעל ֵריָשא ְדחוָטֵמיה. ָאִטים ֵעיָנא ְיִמיָנא, עֹוְלימֹוי ּ י , ּ ין ְקִריּצֵ פוְתִייה ּבֵ ּּבְ ּ

יה. ֵעינֹוי ֲעָרא ְקִמיָטא ְזֵעיר ַעל ֵריׁשֵ ָאת זָּד. ָּקִמיט ְדַעְייִנין. ּׂשַ ְלחֹודֹוי' ּא ִאיהו ּבְ ָלא . ּבִ ּבְ
יה. ָּסְכְלָתנו ִלּבֵ ְגעֹוָנא ּבְ עֹוָבדֹוי. ּׁשִ ִהיל ּבְ ֵחיה. ּבָ ְרטוָטא ַעל ִמּצְ ַּחד ׂשִ ע ַאֲחָרִנין . ּ ְוַאְרּבַ
יה ְמֵהיָמנוָתא. ְזִעיִרין ֵּלית ּבֵ ֲהֵדיה, ּ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ּתַ ּתָ ַלח, ָּלא ִיׁשְ ָּבא ִאיהו ַּחָיי. ְּדָלא ִיּצְ

ָכל עֹוָבדֹוי ָמאָלא. ְּלָמאֵריה ּבְ ַּחד ּתוְלדוָתא ְזֵעיָרא ִאית ֵליה ַעל ַיְרָכא ׂשְ ּ ְלִזְמִנין . ּ
ֵחיה. ּוְלִזְמִנין ִאְתייִליד, ִאְתְמֵחי ְרטוִטין ַעל ִמּצְ ע ׂשִ ְּוִאי ַאְרּבַ יה, ּ ל ָהִני ִאית ּבֵ ֲאָבל , ּּכָ

ה ּתוְלָדָתא ֵּלית ּבַ ַל. ּ ֲעָרא ִאיהו, ּת ַרְבְרִבין וְתַלת ְזִעיִריןְוִאי ּתְ ִפירו ְדׂשַ ּׁשַ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ִעיָתא ֶאְמּצָ ֲעָרא. ּבְ אן ָרָזא ְדׂשַ   .ֲּעד ּכָ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ְעָרא ׂשַ א ּבְ ָחא ִמְתָפְרׁשָ ַעְייִנין, ִּמּצְ א ּבְ ָחא ִמְתָפְרׁשָ ּוִמּצְ ְעָרא, ּ ׂשַ א ּבְ , ֵּעיָנא ִמְתָפְרׁשָ
ַבת ֵעיָנא. ִסְטִרין' ְלד ְגָווִנין ְדֵעיָנא, ּבְ ִחוורו ְדֵעיָנא, ּּבִ ּּבְ ּ מו ְדֵעיָנא, ּ אוּכָ ּּבְ ּ ל . ּ ּכָ

ָלא ּכְ לוָתא ְלִאְסּתַ ּכְ ית ְדַקָאְמָרן, ִּאְסּתַ ָכל ִאיּנון ִסיָמִנין ְדׁשִ ּּבְ ּ ֵּלית ְלהו ֶאָלא מי, ּ ִנין ''ּ ג ׁשְ
ּוְלֵעיָלא א ֵמרוַח ְמָסֲאָבא, ּ א רוַח ֻקְדׁשָ ְּדִאְתָפְרׁשָ ּ ְלחֹודֹוי.ּּ ְרטוֵטי ּבִ ׂשִ ר ּבְ ין , ּ ּבַ ְרטוִטין ּבֵ ְּדׂשִ ּ

ֻכְלהו ִדיר וֵכן ּבְ ְּזֵעיָרא וֵבין ַרב ִמְתַחְלֵפי ּתָ ּּ ּ.  
ִתיב  ָרֵאל ְוגֹו)שמות יח(ּכְ ל ִיׂשְ י ָחִיל ִמּכָ ה ַאְנׁשֵ ְּדִאילו ַעל ִאיּנון ִסיָמִנין ', ּ ַוִיְבַחר ֹמׁשֶ ּ ּּ

ָעא ְוָלא ַאׁשְ חַאֲחָרִנין ּבָ ְבֵטיֶכם)דברים א(ְוֵכן . ּכַ ים ֲחָכִמים ִוידוִעים ְלׁשִ ּ ָהבו ָלֶכם ֲאָנׁשִ ּ .
ִאיּנון ִסיָמִנין. ַּמאי ְידוִעים מֹוְדָעאן ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ח, ּ ּכַ ח, וַאׁשְ ּכַ ר ְנבֹוִנים ְדָלא ַאׁשְ   .ּּבַ

ָרָזא ְדָאת ר ֲעָרא ס', ְוָאת פ' ֵּעיָנא ּבְ ְּדְגִביִנין ִחָווִרין ְוׂשַ ִביִנין ְדֵעינֹוי . ּוָמָקאּ ִּאי ּגְ
יה, ִּחָווִרין ָרא ִמּנֵ ּמְ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְטִריכו ּבְ ר ָנׁש ְדִאּצְ ָּדא הוא ּבַ ּ ּ ּ אוָתא. ּ ַרּמָ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ ּ .

ְּפִקיָחא ִאיהו ָּנִטיר ְדָבבו. ּ ָאת ר. ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ְלחֹודֹוי' ּ ֲהֵדיה ָאת פ. ּבִ ר ּבַ ָאת . 'ּוָלא ִאְתַחּבָ
יה, ַּאְזָלא וָשאט ָעֵליה, ָּדא ָבא ּבֵ ִקיִעין. ְּוָלא ִאְתַיּשְ עֹוָבדֹוי, ֵּעינֹוי ְדָדא ׁשְ ִהיל ּבְ ְוֵכן . ּבָ

ִקיִעין ל ַמאן ְדֵעינֹוי ׁשְ ָכל עֹוָבִדין, ּּכָ יה ּבְ ָרא ִמּנֵ ּמְ ְטִריך ְלִאְסּתַ ִּאּצְ ָאה ִאיהו. ְ , ַּרּמָ
אוֵתיה ָיִהיב ַטֲעָמא ּוְבַרּמָ ּ   .ּ ְלִמלֹויּ

ָחא ִדיֵליה ַרב ִּמּצְ ֵחיה. ּוָלא ִעּגוָלא, ּ פוְתָיא ְדִמּצְ יִמין ַרְבְרִבין ַאְזִלין ּבְ ֵרין ְרׁשִ ּּתְ ּ ּ ,
ָטר ִלְסָטר ע ְזִעיִרין, ִמּסְ ְלָיא. ְוַאְרּבַ ֲעָרא ִדיֵליה ּתַ ּׂשַ ְּוַעל ָדא ְפִקיָחא . ָּקִריר מֹוָחא ִאיהו. ּ ּ

ֲעָרא ַרב, ּאוְדנֹוי ְזִעיִרין. ֲהִוי ְדרֹועֹוי ׂשַ ִמין. ּבִ יִמין אוּכָ ְנקוִדין ִדְרׁשִ ָּנִקיד ִאיהו ּבִ ּ ּ ְוִאי . ּ
יִמין סוָמִקין ד ִטיבו, ְּרׁשִ ב ְלִזְמִנין ְלֶמְעּבַ יה ִזְמָנא ְזֵעיָרא, ּּתָ ְּוִאְתַקַיים ּבֵ ב , ּ ּוְלִזְמִנין ּתָ

ְּלִקְלקוֵליה ַּחְמָדן ִאיהו. ּ ּ.  
ִה ּפוָכאַּזְרָעא ְדָדִוד ּבְ ִפיָרא. ּ א ָיִרית ָדא סוָמָקא ׁשַ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ד ִדיָנא, ּ ד , ְּלֶמְעּבַ ּוְלֶמְעּבַ

ִפירו ְדעֹוָבדֹוי ּׁשַ ּ ִלימו, ֵּעינֹוי ַעְיִנין ְדַרֲחֵמי. ּ א ְוִחְסָדא, ַּיְתִבין ַעל ׁשְ ַּסְלִקין ִחּנָ ַּחד חוָטא . ּ
ַגַווְייהו ְּירֹוָקא ָאִזיל ּבְ ֲעָתא ְד. ּ ׁשַ ח ְקָרָבאּּבְ ַּההוא חוָטא ִאְתַהַפך וִאְתָהִוי סוָמָקא , ַאּגָ ּ ְּ ּ

ווְרָדא ְקָרָבא. ּכְ ָּנח רוְגֵזיה ּבִ ִמְלַקְדִמין, ּ ב ַההוא חוָטא ּכְ ּּתָ ּ ין . ּ  ַרְבְרִבין ֲהוֹו )כסין(ִנּסִ
ֵעינֹוי ִאיִבין ְלֵמֱחֵמי. ֲּהוֹו ַחָדאן. ּבְ ווִנין. ּתְ ְתַלת ּגַ ֵלב ּכָֹלאִּחדו, ְּנקוִדין ּבִ א ֲהוֹו ּבְ ּ ְדִלּבָ ּ ,

הו ִלין ּבְ ּכְ ַּחָייַבָיא ְדִמְסּתַ ּ ּ ְייהו ֵאיָמָתא וְדִחילו, ֲהוֹו ָזִעין ְוָדֲחִלין, ּ ִלּבַ ַּסְלִקין ּבְ ּ ּ ּ.  
ִפירו ׁשְ ָחא ִדיֵליה ַרב ִעּגוָלא ּבִ ִּמּצְ ּ ּ יה, ּ ּוָכל ַאְתָוון ִאְתָחזון ְוַסְלִקין ּבֵ ִּאֵלין ַסְלִקין , ּּ ּ

יןוִא ין ַסְלִקין. ֵּלין ַנְחּתִ ִּאיּנון ְדַנְחּתִ ּ א ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ַּיֲהִבין דוְכּתָ ּ ּ יִמין ִדיֵליה . ּ ך ְרׁשִ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

א ְלֵעיָלא ַאְרּכָ ַּסְלִקין ּבְ ִביִנין ְדֵעינֹוי ַרֲחִמין ְלַרֲחָמנוָתא. ּ ּּגְ ִמין ְוָלא סוָמִקין. ּ ָּלא אוּכָ ּ ,
ֵרין ין ּתְ ְווִניןֶּאָלא ּבֵ ת ֵעיָנא ִדְלגֹו.  ּגַ ל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא, ּּבַ ַּאְחֵזי ּכָ ּ ּחוָטא סוָמָקא ַסֲחָרא , ּ ּ

  .ְּוֶחְדָווא ְסחֹור ְסחֹור ּכָֹלא, ֵּליה
ירוָתא ְּדַחָייִבין ְמָקְרִבין ְלֵמֱחֵמי, ּׁשֵ ִּאיּנון ַחָייַבָיא ָחָמאן לֹון ַחְייָכאן, ּ ּ א , ּ ַרֲחֵמי ִחּנָ

נו ורוְגָזא. ְּוִחְסָדא ְּלָבַתר ּתוְקָפא וְדִחילו ְוֶאְמּתָ ּ ּ ּ ְייהו. ּּ . ַמאי יֹוִנים. ְּוֵעינוי יוִנים ְלַגּבַ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ְּדַעְבִדין לֹון אֹוָנָאה ְלַחָייַבָיא ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו )ויקרא כה(ּכְ
ִליָלן . ּוְמַרֲחָקן, ןְמָקְרָב. ְ ֵעיַנִיך יֹוִנים)שיר השירים א(ּוְכִתיב  ְלהו ּכְ ל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּכֻ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ
ַאְנפֹוי יה. ּּבְ ֲעָרא ְדֵריׁשֵ ּׂשַ ְבָעה ִזיֵני ַדֲהָבא, ּ ְגָווִני ׁשִ ים ּבִ   .ֲּהָוה ָרׁשִ

ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה יָחא ַקְדָמָאה, ֲּחֵמיָנא ּבְ ְּדָאַמר ָהִכי ִדיוְקִנין ִדְמׁשִ ּ ּ , אְלִסיֲהָר, ּּ
ון ִדיֵליה ּּגֹוָ ַאְנפֹוי, ּ ון ִדיֵליה. ָּזָהב ְיַרְקַרק ּבְ ּּגֹוָ ִדיְקֵניה, ּ ון ִדיֵליה. ְּזַהב אֹוִפיר ּבְ ּּגֹוָ ְזַהב , ּ

ְגִבינֹוי ָבא ּבִ ון ִדיֵליה . ׁשְ ּּגֹוָ ין ְדַעל ֵעינֹוי, ּ ְזַהב ַפְרַוִים)דברי הימים ב ג(ּ ְקִריּצִ ון ִדיֵליה. ּּבִ ּּגֹוָ ּ ,
יהָזָהב ָס ְעָרא ְדֵריׁשֵ ׂשַ ּגור ּבְ ּ ון ִדיֵליה. ּ ּּגֹוָ יה, ּ לוָחא ְדַעל ִלּבֵ ָּזָהב מוַפז ַעל ַחדֹוי ּבְ ּ ּ ּ ון . ּ ּגֹוָ

יׁש ְרׁשִ ִּדיֵליה ְזַהב ּתַ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ְווִנין ִאֵלין. ַּעל ּתְ ְבָעה ּגַ ל ׁשִ יִמין, ּּכָ ל , ֲהוֹו ְרׁשִ ַעל ּכָ
ֲערֹו י ְדׂשַ ִּאיּנון דוְכּתֵ ּ ּ   .יּ
ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ֵני ָנָשא, ּבִ ים ְרׁשוָמא ֲחָדא ָסִתים ִמּבְ ִּמְגָדל ָחִקיק , ֲּהָוה ָחִקיק ְוָרׁשִ

ַאְרִיה ַגִויה. ּבְ ים ּבְ ְּוָאֶלף ְזֵעיָרא ָרׁשִ לוי ָעָליו)שיר השירים ד(ְּוִסיָמָנא ָדא , ּ ֵגן ּתָ ל . ּ ֶאֶלף ַהּמָ ּכָ
ח ְקָרָבא יָמא ַסְלָקא וַבְלָטאַּההוא ְר, ִּזְמָנא ְדַאּגָ ּׁשִ א ַהאי ָאֶלף, ּ ׁשָ ּכְ , ְּוַעל ִמְגָדל ְמַכׁשְ

ָחא ְקָרָבא ף ְלַאּגָ ּקַ א ַההוא ַאְרֵיה. ּוְכֵדין ִאְתּתָ ׁשָ ּכְ ְקָרָבא ְמַכׁשְ ד ָעאל ּבִ ר , ּּכַ ּבָ ּוְכֵדין ִאְתּגַ
ַאְרִיה ח ְקָרִבין, ּכְ ּוַההוא ִמְגָדל ִאְתְרִהיט. ְוֶנּצַ ב)משלי יח(ּוִסיָמֵניה , ּ ּגַ ִדיק ְוִנׂשְ ּ ּבֹו ָירוץ ּצַ ּ .

יה ְנאֹוי ְדָלא ַיְכִלין ְלַגּבֵ ב ָדוד ִמּשַׂ ּגַ ְּוִנׂשְ ּ יִמין ִאֵלין. ּ ּוִמן ִסָמִנין ִאֵלין וְרׁשִ ּּ יִמין , ּ ֲהוֹו ְרׁשִ
ָמאָלא ַדְרֵעיה ׂשְ ַהאי. ּּבְ ְּרׁשוָמא ְדַבר ָנׁש ַאֲחָרא ָלאו ּכְ ּ.  

ִהיִבין ְפ יה, ִקיִעיןַּעְייִנין ּצְ ִליּבֵ ְגעֹוָנא ּבְ ָחא ַרב. ּׁשִ יִאין. ִמּצְ ֲערֹוי ַסּגִ ְלָיין, ׂשַ ְרִחיִקין , ּתַ
א ָכא ְדֵריׁשָ ׁשְ ְּפִקיָחא ִאיהו. ִּמּמַ ּפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ּ ּ יִקין ָמאֵריה . ּ ְפָוון ִדיֵליה ַעּתִ ּׂשִ ּ ּ
א יׁשָ ָנא ּבִ   .ְּדִליׁשָ

ְרטוִטי ַלת ׂשִ ֵחיה ּתְ ִמּצְ ּּבְ ֵרין שוְרָייֵקי סוָמֵקי, ןּ ֵעיֵניה ּתְ ִּאי ּבְ ּ ָאת ר, ּ ' ָּדא ֲהָוה ּבְ
ְלחֹודֹוי ְייהו, ּבִ ְּוׁשוְרְייָקא ָזִהיר ְלַגּבַ יה. ּ ַנת ְלַגּבֵ ֲּעֵביָרה ִאְזַדּמְ ִזיב ִמיָנה, ּ ּתֵ   .ּוִאׁשְ

ֵעיָנא ְּוִאי ׁשוְרְייָקא ֲחָדא סוָמָקא ְלגֹו ּבְ א, ּ ַאְרּכָ חֹוֵתיהּוְת, ַּקְייָמא ּבְ ְוַחד , ֵּרין ְזִעיִרין ּתְ
ֵעינֹוי ר ּבְ א. ְּדַאְעּבַ יׁשָ ְּדֵדין ִאית ֵליה ֵעיָטא ּבִ ָתא ֲאסוָרה, ּ ִאּתְ . ַּוֲעַדִין ֵעיָטא ַקְייָמא, ּּבְ

ֵחיה ִמּצְ ַכח ּבְ ּתְ ׁשְ ֵדין ּתִ א, ּּכְ ְרטוָטא ְלָאְרּכָ ע . ַּחד ׂשִ ֲעָרא ְוַאְרּבַ א ְיִמיָנא ַחד ׂשַ ִריּצָ ִמּקְ
חֹוֵתיהְז יַנְייהו ְלפוְתִייה, ִּעיִרין ּתְ ר ּבֵ ְּוַחד ְדַאְעּבַ ּ ּ ּ.  

ְּוִאי ִיְתְפַרׁש ֵמַההוא ַחָטָאה ֵעיֵניה, ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ֵרין ׁשוְרָייֵקי ְדִקיִקין, ּּתִ ּּתְ פוְתִייה , ּ ַּאְזִלין ּבְ ּ
יַנְייהו, ְּדֵעיָנא ר ַחד ּבֵ ָחא, ְּוָלא ַאְעּבָ ִמּצְ ְּדִאְתְפַרׁש ֵמַההוא חֹוָבהּוִמְזַמן . ְוֵכן ּבְ ּהוא , ּּ
ן וְלָהְלָאה, יֹום' ִּמְזַמן ט ּמָ ְּדָהא ִמּתַ יִמין ִאֵלין, ּ ִּיְתַמחון ְרׁשִ   .ְּוִיְתְייִלדו ַאֲחָרִנין, ּ

סוָמָקא, ַּעְייִנין ְדִקיִקין ּוִמְתַהְפָכן ְזִעיר ּבְ ָּדא ִאיהו ְפִקיָחא. ּּ ּ ל ִמלֹוי . ּ  )א בתיובתא''ס(ּּכָ
ַלת. ּוָבאְבִחי יִמין ּתְ ח ְרׁשִ ְשּכַ חוי ּתִ ִמּצְ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ַחד ַרב. ּבְ ר ִמּסִ ְּדַאְעּבַ ּ ּוְתֵרין . ּ

ין ְדֵעינֹוי ַרְבְרִבין. ַּאֲחָרִנין ְדָלא ַעְבִרין יו ִאיהו. ְּקִריּצִ ָּמאֵריה ְדַקׁשְ ּ ּ ד ַמִליל. ּ ָקִמיט , ּּכַ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

חוְטִמין רוְגִזיה, ּּבְ ּּבְ יה) אוא''ס(, ּ יו ְדִלּבֵ ַקׁשְ ּ ִאי ּבְ ּ יׁש ָעֵליה. ּ ָּזִקיף ׁשום ּבִ ֵעיֵני . ּ יׁש ּבְ ּבִ
ְּדֹכָלא ְנִאין ֵליה. ּ ּּכָֹלא ׂשַ ַלח ְלִזְמִנין וְלִזְמִנין ָלא. ּ   .ַּאּצְ

יה ַחדֹוי ַעל ִלּבֵ ֲעִרין ַרְבְרִבין ּבְ ַלת ׂשַ ּּתְ יִקין. ּ ְפָוון ִדיֵליה ַעּתִ ּׂשִ אוָת, ּ ָּמאֵריה ּגָ א ּ
ְגעֹוָנא ׁשִ א. ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ יִאין. ִליׁשָ ִעיִעין ַרְבְרִבין ְוַסּגִ ֲערֹוי ׁשְ ַּאְנפֹוי ַאְנִפין ֲאִריִכין ְזֵעיר. ׂשַ ּ ,

ל ַמה ְדָעַבד ְוָתב ְלִקְלקוֵליה, ְּוַעּגוִלין ְזֵעיר ְּלִזְמִנין ִאְתָחַרט ִמּכָ ּ ח . ּ ּכַ ׁשְ ֵעיֵניה ּתִ ּּבְ
ֵע, ּׁשוְרָייֵקי ֵרין ּבְ ָמאָלא, ּיָנא ִדיִמיָנאּתְ ֵעיָנא ִדׂשְ ִקיוָמא, ּאוְדנֹוי ְזִעיִרין. ְּוַחד ּבְ ַּקְייִמין ּבְ ּ.  

ִהפוָכא ַּזְרָעא ְדָדִוד ּבְ ל ִסיָמִנין ִאֵלין ְלָטב. ּּ ַּזְרָעא ְדָדִוד ּכָ ד ִטיבו, ּ ּוְלֶמְעּבַ ְפוון . ּ ר ׂשִ ּבַ
ְפָווֵתיה ַרְבְרִבין, ַרְבְרִבין ְּדָכל ַמאן ְדׁשִ ּ א ִאיהו, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשָ ּ ָאה, ּ ין ַזּכָ ין , ּבֵ ּבֵ
מור הוא. ַּחָייָבא ִדיק ּגָ ר ִאי ּצַ ּּבַ ּ ְרֵמיה. ּ ח ְוָנִטיר ּגַ ּוְבַזְכיו ִדיֵליה ָנּצַ ּ ּ ּ ּ.  

יַנְייהו, ַעְייִנין ְירֹוִקין ִוון סוָמק ָאִזיל ּבֵ ְּזִעיר ִמּגָ ֵרין ְרׁשוִמין, ּ ֵחיה ּתְ ִמּצְ ּּבְ ְטָרא ָדא , ּ ִּמּסִ
א, ְּוַחד ְלֵעיָלא ְזֵעיָרא, ְּלִסְטָרא ָדא ָאת פ. ְוַחד ְלַתּתָ ֵחיה ַרב . 'ְוָאת ר' ִּאיהו ּבְ ָּדא ִמּצְ ּ

ִעּגוָלא ִּאיהו ָטב ְלֹכָלא, ּּבְ ר ָנׁש. ּ ל ַמה ְדִאית ֵליה ְלָכל ּבַ ָּיִהיב ִמּכָ ֲערֹוי . ּוְתָרן ִאיהו. ּ ׂשַ
ִעיַע ְוָתֵלי ְסַטר. ׁשְ ֲעֵריּבִ ּ ְיִמיָנא ִאית ֵליה ִחָוורו ְדׂשַ ּ ּ ֵרי, ּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ.  
ֵני ָעְלָמא ָמאֵריהֹון ְדָסְכְלָתנו. ַמְתִניִתין ּּבְ ִּדְמֵהיָמנוָתא, ְּפִקיִחין ָמאֵריהֹון ַעְייִנין, ּ ִּדי , ּ

כו ִניָזא ּבְ כון ְדָסִליק ְוָנִחית. ֲּהָוה ּגְ ַּמאן ִמּנְ ַּמאן ִדי רוַח ֱא. ּ יהּ ין ּבֵ ָּלִהין ַקִדיׁשִ ִּליקום . ּ
א ִחָווָרא, ְוִליְנַדע ְרעוָתא ְדֵריׁשָ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ יָנא , ְלִמְבֵרי ָאָדם, ּ גֹו ּבוּצִ ַטׁש ּבְ ּּבָ

יטו ְדָנִהיר, ֲחָדא ְפׁשִ יָנא ּבִ ּוָבַטׁש ּבוּצִ ּ ּ ָמִתין, ּ יָנא ַאִפיק ִנׁשְ יטו ְדבוּצִ ּוַההוא ְפׁשִ ּּ ּ ּ ּ.  
יָפאּאו ּקִ ַטׁש ּגֹו ִטָנָרא ֲחָדא ּתַ ּוַאִפיק ַההוא ִטיָנָרא ַשְלהוָבא ֲחָדא ְמַלֲהָטא, ף ָהִכי ּבָ ּ ,

ווִנין ה ּגַ ַכּמָ ָמא ּבְ א, ְמֻרּקָ ְלהֹוָבא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ ְּוַההוא ׁשַ יטו , ּ ַּעד ְדַההוא ְפׁשִ ּ  )א פטישו''נ(ּּ
יה ַטׁש ּבֵ דוְכּתֵ, ּּבָ ב ּבְ ּוִאְתָעִביד רוָחא ְדַחִייא, ּיהְּוָתב וִאְתְיׁשָ ּ ּ.  

ָחם ְּוַההוא רוָחא ִאְתּתְ א, ּ ְמׁשָ ון ַחד ִמּשִׁ א. ְוָנִטיל ּגֹוָ ון ַחד , ָנִחית ְלַתּתָ ָנִטיל ּגֹוָ
יֲהָרא ון ַמָייא, ָסָטא ִליִמיָנא. ִמּסִ פוָמא ְדַאְרֵיה ֲחָדא, ָּנַטל ּגֹוָ ִליל ּבְ ּּכָ ָמאָלא. ּ , ָסָטא ִלׂשְ
ו אָנַטל ּגֹוָ פוָמא ְדָחד ׁשֹור, ן ֶאּשָׂ ִליל ּבְ ּּכָ ַווְרָדא, ּ ון , ָּסָטא ְלַקֵמיה. ּסוָמָקא ּכְ ָנַטל ּגֹוָ

ר ַרְבְרָבא, ּרוָחא פוָמא ְדָחד ֶנׁשֶ ִליל ּבְ ּּכָ ְדִפין, ּ ה, ַּרב ּגַ ָּמאֵריה ְדנֹוּצָ יה , ּ ווִנין ּבֵ ל ּגַ ּּכָ
אן ון ַעְפָר, ָסָטא ַלֲאחֹוָרא. ִמְתַחּמָ ִליל מד, אָנַטל ּגֹוָ פוָמא ְדָאָדם. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּכָ ּּבְ ּ ,

יה ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִמְסּתַ ּ ּּ.  
ַההוא ַעְפָרא ב ַההוא רוָחא ּבְ ִּאְתָייּשַׁ ּ יה, ּ ֵדין ַההוא ַעְפָרא. ְּוִאְתָלַבׁש ּבֵ א , ּּכְ ׁשָ ּכְ ְמַכׁשְ

א ְּוִאְתָעִביד ִדיוְקָנא ֲחָדא וַפְרּצוָפא, ָעְלָמאִּסְטִרין ְד' ְוָכַנׁש ַעְפָרא מד, ְוָנַחת ְלַתּתָ ּ ּ ּּ ,
ר ִמּגֹו ְלגֹו ְּוַההוא רוָחא ִאְתָטּמַ ִניׁש מד. ּ ְּוַההוא ַעְפָרא ְדִאְתּכְ יה ֶנֶפׁש ' ּ ַטׁש ְלַגּבֵ ִּסְטִרין ּבָ

ַעְפָרא  ִליָלא ּבְ   .)א ברוחא''ס(ּכְ
ְּוַההוא ֶנֶפׁש ִאיהו ְיסֹוָדא ְלעֹוָבֵדי ּגוָפא ּ גוָפא. ּ פום עֹוָבִדין ְדַההוא ֶנֶפׁש ּבְ ּּכְ ּ ּ ָהִכי , ּ

ָכא ְלַבר ַמׁשְ ר ְלגֹו. ִאְתָחִזי ּבְ ּרוָחא ָדא ִאְתָטּמַ ּוָבַטׁש , ָסִליק ְוָנִחית, ְּוַההוא ַאְחֵזי ְלַבר. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ַאְנפֹוי יִמין, ּּבְ ְּוַאְחֵזי ִדיוְקִנין וְרׁשִ ּ ֵחיה. ּּ ִמּצְ ַטׁש ּבְ ַּאְחֵזי ִדיוְקִני, ּּבָ ֵעינֹויּּ ַטׁש ּבְ יִמין ּבָ , ּן וְרׁשִ
יִמין ְּוַאְחֵזי ִדיוְקִנין וְרׁשִ ּ ם)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ   .ּ ַהּכָ

יה ְמִדידו ך ִמּנֵ יָנא ְדִאְתְמׁשָ ּּבוּצִ ּ ּ ְּדָחד חוָטא ְירֹוָקא, ְּ ְלָהבוָתא ְדֹתהו, ּ ּׁשַ ּ ידֹוי . ּ ַטׁש ּבִ ּבָ
ֲע ׁשַ יֵדיה, ָּתא ְדַבר ָנׁש ָנִאיםּבְ ְרטוִטין ּבִ יִמין ְוׂשִ ים ְרׁשִ ְּוָרׁשִ ר ָנׁש ָהִכי , ּ ּוְכפום עֹוָבִדין ְדּבַ ּ ּ

ים א ְלֵעיָלא. ִאְתְרׁשִ ּתָ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ִמְתַהְפָכן ִמּתַ ימו , ְוַיְדֵעי לֹון ַחְבֵרי ְקׁשֹוט, ּּ ְרׁשִ ּּבִ
יָנא ְּדַאְתָוון ְדבוּצִ ּ ר ָנשְּוָכל ִאֵל, ּ ּבַ ַּעְבִדין ְרשוִמין וִשְרטוִטין ַאְתָוון , ּין ֵחיִלין ִדְלגֹו ּבְ ּ

ַּמאן ְדָרִקים ָדא. ִּמְתַהְפָכן ָנא, ּ ּכְ פוֵלי ַמׁשְ ׁשִ ָּרִקים ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ י )תהלים קלט(, ּכְ ְמּתִ  ֻרּקַ
יֹות ָאֶרץ ַתְחּתִ ֵמיה ְלָעַלם ו. ּּבְ ִריך ׁשְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ְּ ְוֵאָבִרין , ַּעְייִנין ִחָווָרא. ְלָעְלֵמי ָעְלִמיןְ

יה, ּסוָמִקין ַאְתֵריה ְדָנִפיק ִמיּנֵ ּּבְ ּ ָאת פ, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ֲחָדא' וָאת ר' ּ ִליָלא ּכַ   .ּכְ
ֵחיה ַרב ֵחיה, ִּמּצְ ִמּצְ ְרטוִטין ַסְלִקין ּבְ ַלת ׂשִ ּּתְ ית ְזִעיִרין ַאֲחָרִנין, ּּ ּסוָמק הוא וָלא . ׁשִ ּ

ְווִנין, ָמקּסו ֵרין ּגַ ין ּתְ ֲעֵריה אוף ָהִכי. ַּקְייָמא ּבֵ ּׂשַ ֲעֵריה ָקִמיט. ַּאְנפֹוי ַרְבְרָבן. ּ ל , ּׂשַ ְוָלא ּכָ
ך חֹות אוְדנֹוי. ְּכַ ֵלי ְזֵעיר ּתְ ָּמאֵרי ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּטב ִאיהו. ּּתָ יף, ּ ּקִ ָּמאֵרי ְדרוְגָזא ּתַ ּ ,

ֲעָתא ְדִאְתְרִגיז ׁשַ   .ּּבְ
ּוָמָקא ִדְתחֹות ֵעיָנאַּההוא ס ֵעיֵניה, ּ ט ּבְ ִּאְתָפׁשַ יׁש. ּ ּרוְגֵזיה ּבִ ֲעָתא ְדַמִליל . ּ ׁשַ ּּבְ ּ

רוְגֵזיה ָסִתים פוֵמיה ּּבְ ּ ּ ִחירֹוי, ּּ ָנָנא ִמּנְ ְּוִלְזַמן ְזֵעיר ָנח רוְגֵזיה. ְוָנִפיק ּתְ ל רוְגֵזיה, ּ ְּוָלא ּכָ ּ ,
ֵרין יֹוִמין, ַעד יֹוָמא ַאֲחָרא ַלח ְלִזְמִניןָּד. אֹו ּתְ ִדיר . ּוְלִזְמִנין ָלא, א ַאּצְ ֲאָבל ָקִאים ּתָ

ָלחוָתא ַאּצְ ין ְזֵעיר וֵבין ַרב, ּּבְ   .ּּבֵ
ְּוִאי סוָמָקא ְדפום ֵעיָנא ּ חוָטא, ּ ֵעיָנא, ְּזֵעיר ּכְ ֲעָתא ְדרוְגִזיה ּבְ ׁשַ ט ּבְ ְּוָלא ִאְתָפׁשַ ּ ּ ּ ,
ל ָהֵני ִסיָמִנין יה ּכָ א ּבְ. ּוִאית ּבֵ אַחְלׁשָ ְּוִאיהו ָדִחיל ִמּכָֹלא. ִלּבָ ּ ב , ּ יָנֵתיה ָלא ִאְתָייּשַׁ ּׁשֵ

יה ְלהו. ּּבֵ ִבין ְוָדִחיל ִמּכֻ ִדיר ַמֲחׁשָ יב ּתָ ָּחׁשִ ַלח ְלֹכָלא. ּ ָּמאֵריה ִדְגִריַע . ְּוַאּצְ ָלא . )דגיידא(ּ
ָּחׁש ְלִגיוָפא ּ.  

א ְוָדִחיל ְתיוְבּתָ ב ּבִ ּוִמּגֹו ְדִחילו. ְּלִזְמִנין ּתָ ּ ֵעיֵניה ְיִמיָנא, ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ַּההוא סוָמָקא , ּּכְ ּ
ְּדפום ֵעיָנא פוֵלי ֵעיָנא, ּ ׁשִ סֹוָפא ּבְ ּּבְ ָמאָלא, ּ ֵעיֵניה ׂשְ ּוַחד ׁשוְרָייָקא ָדִקיק סוָמק ּבְ ּ ּ וִאי , ּ

ָמאָלא ִּמְתַחְלֵפי ַמה ִדיִמיָנא ִלׂשְ ָמאָלא ִליִמיָנא, ּ ּוַמה ִדׂשְ ֵדין ִאיהו ּבְ, ּ ִּקְלקוֵליהּּכְ וָתב . ּ
ִזיָזא ְדַבְרָדא ְּוָתַבר ּגְ ָרא ֲעֵביָרה, ּ ִגין ְלַאְעּבְ   .ּבְ

א וְתַלת ְדֵעיָנא ֵרין ְקִמיִטין ַעל ֵריׁשָ ּּתְ א, ּ ָמאָלא. ְלַתּתָ ּוְבַרְגֵליה ׂשְ ָעא , ּ ּבְ ֶאּצְ ּבְ
ִעיָתא ֲעִרין, ְּדֶאְמּצָ ית ׂשַ א ִשי, ּוְבִזְמָנא ַאֲחָרא ָחֵמש, ׁשִ יַנְייהו, תוַהְשּתָ . ַּחד ְזִעיָרא ּבֵ

ִמין ין ְדַעל ֵעינֹוי ַרְבְרִבין, ַּעְייִנין אוּכָ ּוְקִריּצִ ֲעִרין, ּ יִאין ׂשַ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ַסּגִ ּוִאיּנון , ּ
ִמין ְוָירֹוָקא ַגַווְייהו, ַּעְייִנין אוּכָ ָּאִזיל ּבְ יר, ּ ע ַיּתִ ֵמׁש ַּהאי ִאית ֵליה ָח. ְּוַההוא ְירֹוָקא ַאְטּבַ

ָחא ִמּצְ ְרטוִטין ּבְ ָטר ִלְסַטר, ּׂשִ ֵרין ְדַעְבִרין ִמּסְ ּוְתַלת ְדָלא ַעְבִרין ְוכו. ּּתְ ּ ּ'.  

  )סימן ז(השלמה מההשמטות 



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ּוְתַלת ְדָלא ַעְבִרין, ּוְזה ִסיומֹו ַאּתְ פ, ּ יה''ְוכֹוָלא פ' ְוַאּתְ א' ַּהאי ִאיהו ּבְ ְלמוּתֶ ַאׁשְ ּא ּבְ ּ .
יה', ַאּתְ ר ָללֵּלית ּבֵ ִעיִעין.  ּכְ ְערֹוי אוְכִמין ַתְלָיין ְוָלא ׁשְ ִתיק , ּׂשַ ר ָנׁש ְדׁשָ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ
ִדיר ֲּאָבל ְפִקיַחא ִאיהו, ּתָ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ָּמאֵריה ְדִליׁשְ רוְגָזא. ּ ִּמלֹוי ּבְ ּפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן, ּ ּ ּ ,

ַלח ַלח וָלא ַאּצְ ֵביֵתיה. ַאּצְ ָּמאֵריה ְקָטָטה ּבְ ר ָנׁשָל, ּ ַּחד ְבפוָמא ְוַחד , ּא ָחִייׁש ִליָקָרא ְדּבַ
יה ִלּבֵ ֵניה, ּּבְ ִליׁשָ ַּהָפְכָפך ּבְ ִקין ְזֵעיר. ְ ִביִנין ִדיֵליה ֻסּמָ ּּגְ , ְּוִאית ִקיְמָטא ְתחות ֵעיֵניה ָרב. ּ

חֹוֵתיה, ָאִזיל ַעד חֹוָטָמא ִמְסָטר ְיִמיָנא ּוְתֵרין ּתְ ְייהו ְזֵעיר ְמַאֲח, ּ ִכיב . ָראַּחד ִמּנַ ָדא ׁשָ
יִמין ִאֵלין יה ְרׁשִ ים ּבֵ ָדה ִמיֹוִמין ְזִעיִרין ְוחֹוֵביה ָרׁשִ ּנִ ּּבַ ּ ּ ּּ.  

ם ַחד ְוד ְתפֹוי ִאית ֵליה רֹוׁשֶ ין ּכִ ֵלי' ּּבֵ ִעיָתא ָרב וּתָ ֶאְמּצְ יה ַחד ִמַנְייהו ּבְ ֲעִרין ּבֵ ּׂשַ ' וג, ּ
יה ָדִקיק . ּ ֲהוו ְתַלת ְזִעיִרין,ְוַעד ָלא ֲהָוה ֲעֵביָרה ָדא. ָאֳחָרִנין ְזִעיִרין ם ּבֵ ְּוַחד ְדִאְתָרׁשָ ּ
ְלהו ּוְזֵעיר ִמּכֻ ְדָמת ְדָנא אוַכם. ּּ יה ִמּקַ ם ֲהָוה ּבֵ ַּההוא רֹוׁשֶ ּ ּ ְלהו, ּ ֲעִרין ִחָוִרין ּכֻ ּוִאינון ׂשַ ּ ּּ ,

א ָלאו ָהִכי ּתָ י. ַהׁשְ ְרׁשִ ם ְוַחד סוָמָקא וְטלֹוְפָחא ּבִ ם אוּכַ ֶּאָלא רֹוׁשֶ ּ ּ ִעיָתאּ ֶאְמּצָ ּוַההוא , ּמו ּבְ
ין ָאֳחָרִנין י ּבֵ ֲעָרא ְדִאְתַרּבֵ אָרא ִחָור. ּׂשַ יה סוָמק וׁשָ ֵּריׁשֵ ּ ּ.  

ִתיוְבָתא ֵעיֵניָה ְיִמיָנא ַחד ִחווָרא, ִּאי ָתב ּבְ ח ּבְ ּכַ ָמא, ִתׁשְ ִּחָור ּגֹו ַההוא ֻאּכָ ֵחיה . ּ ִמּצְ ּּבְ
ְרטוִטין ַעְבִרין' ג ּוְתֵרין ְדָלא, ּׂשִ ם וָסְחָרֵניה חוָטא סוָמק וְבּגֹו .  ַעְבִריןּ ם אוּכַ ַּההוא רֹוׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּההוא חוָטא ַחד ַשֲעָרא ָדִקיק ְזֵעיר ֲחָדא ְזִעיָרא, ּ ִעיָתא ּכוְלהו ּכַ ֶאְמּצָ ּוְתַלת ַשְעִרין ּבְ ּ ּּ .
אֹוַרְייָתא  ם ּבְ עֹוָבדֹוי,  יֹוִליף)אי(ֵיְחּכָ ָלח ּבְ   .ְוָלא ִיּצְ

ךוִאי ְירֹוָקא  ל ּכַ ע ּכָ ַטּבָ ְְדֵעיָנא ָלא ִיּצְ ר , ּ ִמין ְוַחד חוָטא ְוסוָמק ְזֵעיר ִאְעּבָ ְּוֵעינֹוי אוּכַ ּ ּ
ִנין ין ִאינון ּגוֹוָ ָאת פ, ּּבֵ ֵדין ִאיהו ּבְ ִלימו' ּּכְ ׁשְ ְלחֹודֹוי' ּוְבאֹות ר, ּּבִ ח . ּבִ ּכַ ֵחיה ִתׁשְ ִמּצְ ּּבְ

ְרטוִטין ית ׂשִ ך, ָלא ַעְבִריןּוְתַלת , ְתַלת ַעְבִרין. ּׁשִ ל ּכַ ֲעֵריה ַתִקיף ְוָלא ּכָ ְׂשָ ָתֵלי ְוָלא , ּ
ר ָנׁש, ָתֵלי ִלימו ְלָכל ּבַ ׁשְ ַּהאי ִאיהו ּבִ ן ִאיהו, ּ יה ִחידו. ַּקְמּצָ ֵּלית ּבֵ ֶחְדָוה ָלא , ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ

ָדְווָנא ֲחֵזי ָמאֵליה. ֲּחֵזי ּבְ ֲּאִטים אוְדֵניה ׂשְ ּ ינֹוי ִאית ְתַלת ַר. ּ ׁשִ ְוַיֲהִבין . ְּבְרִבין ִמְלֵעיָלאּבְ
א א ִאינון ִדְלַתּתָ ּלֹון דוְכּתָ ּ ּ ך)ד''ו ע''ח דף כ''ז(ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ְוָלא . ּ ל ּכַ ַּאְנפֹוי ֲאִריִכין , ְ ּכָ

ִפיִרין ָתא. ְּוָלא ׁשַ ִאּתְ ָתא, ָּקֵליה ּכְ ִאּתְ ִמלֹוי, ּוִמילֹוי ּכְ ֵּמַקֵנַח פוֵמיה ּבְ ּ ּ ּבָ, ּ ח ֶאּצְ ָעאן ַאְפּתַ
ִמלוֵליה ִּדידֹוי ּבְ ּ ד ָאִזיל. ּּ א ְדָפְרָסאי, ּכַ ִליּתָ ַּאְקִדים ֵליה ּבְ יה, ּ ר ָנש ְלַגּבֵ ְּדָלא ִיחוב ּבַ ּ ּ .

ִתיב  י ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלְפֵני ְיָי)ד''דברים כ(ָּעֵליה ּכְ   . ּכִ
יה ַּעְייִנין ֵירֹוִקין ְוִאֵלין ִסיָמִנין ּבֵ ִפ, ּ ּוַאְנפֹוי ֲאִריִכין ׁשַ ְערֹוי אוְכִמין וֵמִריִטין . יָרןּ ּׂשַ ּ

א יה ָרב, ִּמְלֵעיָלא ּבֵריׁשָ ד ָאִזיל. ֵּריׁשֵ יה, ּכַ ִפיף ֵריׁשֵ ַקְדמָאה ֲעַלייהו . ּּכָ ין ְדֵעינֹוי ּבְ ְּקִריּצִ ּ
ִתיב    .ָ ְמַנע ַרְגֶלך ִמְנתיַבָתה)'משלי א(ּכְ

ְתֵרין ַאְת ִלימו. א''פ' ר, ָווןַּעְייִנין ַרְבְרִבין ִוְירֹוִקין ָדא ִאיהו ּבִ ׁשְ . ַּחד ְיִחיָדא ְוַחד ּבִ
ְרטוָטא ְדָאִזיל ַוֲעַבר ִמְסַטר ִלְסַטר ֵחיה ׂשִ ִמּצְ ּּבְ ּ ּוְתַלת ָאֳחָרִנין ִאית ְדָלא ַעְבִרין, ּ ֵחיה . ּ ִמּצְ

ין ְדַעל ֵעינֹוי. ָרב ֲעָרא ַטֵפי. ָלא ַרְבְרִבין, ְּקִריּצִ ִדיֵקֵניה ׂשַ ּּבְ ַאְנפֹוי. ּ ִפירו סוָמקָּדא ּבְ ּ ׁשַ ּ ּ .
ך ל ּכַ ִעיַע ְוָלא ּכָ ֲעֵריה ׁשְ ְׂשָ ָּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ ָּרִחים ְלִאינון . ָּרִחים אֹוַרְייָתא ִאיהו, ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ה ְדִלין ּבָ ּתַ ְּדִמׁשְ ֹכָלא. ּ ִדיָבא ְלתֹוֲעְלֵתיה, ֲּעִביד ִטיבו ְלֹכָלא, ַּחֵדי ּבְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו . ּּכְ
ָּטב ִאיהו ְלִמִלין ְדָעְלָמא. אְּלָרִזין ְדאֹוַרְייָת ַלח. ּ ֲהֵדיה ָלא ַאּצְ ַתָתף ּבַ ָּלא ִאיהו , ַּמאן ְדִאׁשְ

ְלחודוי ְדָהא ָאְת ר. ְוָלא ַאֲחָרא ַלח ִאיהו ּבִ ַּאּצְ ִרים' ּ יה. ּגָ ֵריׁשֵ ָּפִגים ִאיהו ּבְ ּ ּ.  
ן ּמָ א ְדָהָוה ֵליה ּתַ ׁשָ ְּלֵעיָלא ִריׁשוָמא ְדָחד ָמְכּתְ ּ ּ ָלא ְּדָעַבד, ּ ַאְבָנא ּבְ ּ ֵליה ַחד ַרְבָיא ּבְ

ְּרעו וַכווָנה ְעָרא, ּ ׂשַ ַגְווָנא ְדִגיֶמ. ְוִאיְכֵסי ּבְ א ּכְ ׁשָ ְּוַההוא ִריׁשוָמא ְדָמְכּתְ ּ ּ . ּל ֵיַוִנית''ּ
א ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ְלַגּבֵ יה, ּ א ְדַעּמֵ ָּסִליק ְלֶמֱהִוי ֵריׁשָ   .יןַּעד ָהָכא ָרִזין ְדַעְייִנ, ּ

ין ִמַנְייהו ְּוִאית ָרִזין ָאֳחָרִנין ְדַעְייִנין ְדִמְתָפְרׁשִ ּ ַּעְייִנין ְדֵמַעְמַקן ְוַחְייָכאן. ּּ ָּדא ִאיהו , ּ
ר ְדַקְדַמָאה ִלימו ְדַאְתָוון ּבָ ׁשְ ּּבִ ּ עֹוָבדֹוי ג' ּוָבַתר פ' ר. ּ ַלח ּבְ ר ָנׁש ְדַאּצְ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ '

ֵחיה ִמּצְ ְרטוִטין ּבְ ּׂשִ ֵחיה ֲעִגיל, ּ יור . ִמּצְ ֵּעינֹוי ְנִהיִרין ְמַרְקָמן עֹוָבד ּצִ  ַקְייִמין ַעל )דכיין(ּ
ִלימו חֹוֵתיה. ּׁשְ ְנאֹוי ִיְפלו ּתְ ּׂשָ ּ ְּפִקיָחא ִאיהו. ּ ַלח ְבֹכָלא, ּ עֹוָבדֹוי, ַּאּצְ ִהיל ּבְ ָּטב ִאיהו . ּבָ

א ֵני ָנׁשָ יו וְבָלא ְדִחילו, ִעם ּבְ ַקׁשְ ִּמלֹוי ּבְ ּ ּ ּ ָמהו. ּ ְּתָרן ִאיהו ֲעִביד ִטיבו ְוָלא ִלׁשְ ּ   ְוַתְלָיא. ּ
א ַחְרּבָ ֶניה ּכְ ִעיַע ְוִליׁשְ ֲעֵריה ׁשְ וִאי , ְּתחֹות ֵעינֹוי ְקִמיִטין ְתַלת ַרְבְרָבן וְתַלת ְזִעיִרין. ּׂשָ

ח ְתֵרין . ִּאית ד וְתַלת ַרְבְרָבן ֵדין ַתְשּכַ ִמּצְ)א''ז ע''ח דף כ''ז(ּכְ ְרטוִטין ּבְ ֵּחיה ַעְבִרין ִמְסַטר ּ ׂשִ
ְּדָמטו וָלא ָמטו' ִלְסַטר וג ּ ר ָנׁש . ּ א ְדּבַ יוָרא ְדֵריׁשָ יָמא ַחד ּצִ ְּתחֹות ִטּבוֵריה ַקָייָמא ְרׁשִ ּ ּ ּּ

ם ְוִחַוור ּאוּכַ יה. ּ ֲעִרין ַתְלָיין ּבֵ ת ְגַבר ִמיֹוִמין ְרחֹוִקין , ְּתֵרין ׂשַ ִאּתַ ל ּבְ ׁשָ ר ָנׁש ִאְתּכָ ַּההוא ּבַ ּ
ְתֵריה. ּ ָתב ֵמַההוא חֹוָבהְוָלא ִעיק , ְּוַעל ָדא ִאינון ַמְרִעין, ַּמְרִעין ַרְדִפין ַאּבַ ַּחד ְדּצַ

ן ְוָלא ָיִכיל ּתֶ ָדא ׁשֶ ַקְדֵליה, ְלאֹוׁשָ ָען ַההוא חֹוָבה ַתְלָייא ּבְ ְּדַעד ּכְ ּ ִליט . ּ ְדָנָחׁש ֲעִקיָמא וׁשָ
ָדא ְּוָדא ְלסֹוף יֹוִמין ְדִסיבו, ָּעֵליה ּבְ ּ.  

ֵחיֵליה ִזְמָנא ְדִאיהו ּבְ א ּבְ יוְבּתָ ּתִ ּוִאי ָתב ּבְ ּ ּ ֲעִרין , ּ יָמא ֲאְזִעיָרת ִדיוְקָנא ְוׂשַ ַּההוא ְרׁשִ ּ ּּ
ָלל יה ּכְ ד ַמְרִעין ַרְדִפין ֲאַבְתֵריה. ָּלא ַתְלָיין ּבֵ סֹוף יֹומֹוי ּכַ ִתיוְבָתא ּבְ ְּוִאי ָתב ּבְ ֵדין , ּ ּכְ
יָמא ַקִמיט ֲע, ַּההוא ְרׁשִ יהְוׂשַ יה, ָּרן ַתְלָיין ּבֵ ּוַההוא ַמְרָעא ָלא ַאְעִדיאו ִמּנִ ּ ּ ִּמּגֹו ְדַתְלָייא , ּ

ַקְדֵליה ְדָנָחׁש ִגין ְדַההוא ָנָחׁש, ּבְ ּּבְ יָון ְדַאִחית ַההוא חוָבה ַעל ַקְדֵליה, ּ ּּכֵ ֵלית ַמאן , ּ
ָרא ִמַקְדֵליה ִגין ְדַההוא ָנָחׁש ֵלית ֵליה ֵרׁש. ְּדָיִתיר ִקׁשְ ּּבְ ּ ר ָנׁש ּ ּו ִביֵמי ְדעוֵלימֹוי ְדּבַ ּ ּ ּ

ָרא ַההוא חֹוָבה ַעל ַקְדֵליה ְתֵריה . ּלִקׁשְ יִפין וִאיהו ָרִדיף ַאּבַ ּקִ ִרין ּתַ ִקׁשְ ִרין ֵליה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ּ
ר ָנׁש ְּדַההוא ּבַ יה, ּ ִרית ְדָחב ּבֵ ַההוא ּבְ ּוַמְלֵקי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ִתיוְבָתא. ּ ב ְדָתב ּבְ ּוַאף ַעל ּגַ ָּווח ִיּצְ, ּ

א ִּמּגֹו ָעאקו ְדָמְלִקיוּתָ ּ ּ.  
ָרא ַההוא ִקׁשְ ַּההוא ִחוָיא ָדִליג ְוָעאל ּבְ ּ ה, ּ פוֵלי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּבׁשִ ר . ּ ֵדין ָרַווח ֵליה ְלּבַ ּּכְ

ר ָנׁש.  יֹוִמין ָנִפיק ְוָעִביד ָדא)לבתר(ְּוַההוא ָנָחׁש ְלָבר . ָנׁש ּוְבִזְמָנא ְדִמית ַההוא ּבַ ּ  ְתַלת, ּ
ר ָנׁש ְוַתְפִסין ֵליה ְתֵריה ְדַההוא ּבַ ֵּמָאה ׁשֹוְטֵרי ַרְדִפין ַאּבַ ּ ּ א, ּ . ְּוַעְיִלין ֵליה ַקֵמי ַמְלּכָ

ִרין ר ִאינון ִקׁשְ ּבַ א ִמּתַ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ ְוַעל ָרָזא ָדא . ּוָנִחית ַההוא חֹוָבה ְמַעל ַקְדֵליה, ּ
ִתיב  ּ ִאם יכוָפר ַהֲעֹון)ב''ישעיה כ(ּכְ ּ ַהֶזה ָלֶכם ַעד ְתמותוןּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )ח''ישעיה כ(, ּכְ

ִריְתֶכם ֵאת ָמִות ְּוכוָפר ּבְ ָּתַבר ַההוא ַקָייָמא ִדיְלכֹון, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֵאת ָמִות, ּ בראשית (ּכְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ּ ַאָכְפָרה ָפָניו)ב''ל ר ָנׁש, ֲּאַבֶטל ָרְגֵזיה. ּ ֵדין ַההוא ּבַ ּא ַעְלָמא ָנִקי ֵמַההוא ָּאִזיל ְלַההו, ּּכְ
ַהאי ַעְלָמא, חֹוָבה יה ּבְ יל עֹוְנׁשֵ ְּדָהא ַקּבִ ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

 ] בשנה104יום [סדר הלימוד ליום טו טבת 
ָתֵעי ְקָרא ת ִאיׁש ִמׁשְ ָהאי ֲעֹון ֵאׁשֶ ַמע ִדּבְ ִּדְכִתיב ָהָכא ִאם ִיכוָפר , ּוִכי ֵתיָמא ֵהיִכי ַמׁשְ ּ ּ

ִזְנָתהּוְכִתיב ֲהָתם , ַּהֲעֹון ַהְזה ת ִאיׁש ׁשֶ ִאיסור ֵאׁשֶ ה ָהִאיׁש ֵמֲעֹון, ּּבְ י . ְוִנּקָ ּבֵ ּוְכִתיב ּגַ
ה ַהיֹום)'ג' שמואל ב(ַאְבֵנר  ְמָחה )ב''ישעיה כ(, ִאי ָנֵמי. ּ ְוַתְפֵקד ֲעַלי ֲעֹון ַהִאׁשָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ  ְוִהּנֵ

ֵתה חֹוט ּצֹאן ֶאֹכל וׁשְ ָקר וׁשְ ַּהֹרג ּבָ ּ ָאְכָלה וָמֲחָתה )משלי ל( )ב''ו ע''ח דף נ''ז(ּוְכִתיב ֲהָתם . ּ
ר הוא אֹוֵכל)ט''בראשית ל(ּוְכִתיב . ִּפיָה י ִאם ַהֶלֶחם ֲאׁשֶ ּ ּכִ י ָיסור )משלי ט(ּוְכִתיב . ּ ּ ִמי ְפּתִ ּ

ה ֲחַסר ֵלב נוִבים ִיְמָתקו ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם)משלי ט(וָאְמָרה לֹו , ֵהּנָ ִים ּגְ ּ ּמַ י ְוֹלא ָיַדע, ּ  ּכִ
אֹול ְקרוֶאיָה ִעְמֵקי ׁשְ ם ּבְ ד , ְּרָפִאים ׁשָ ַהאי ַעְלָמא)לא(ְּזהו ּכַ יה ּבְ יל עֹוְנׁשֵ   .ּ ַקּבִ
יה ְזכות ָאבות ַכח ּבֵ ּתְ ּוִאי ִאׁשְ ַההוא ֲעֹון, ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ּעוְנֵשיה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ַעם וִב)ט''תהילים פ( ֶבט ִפׁשְ ׁשֵ י ּבְ ּ וָפַקְדּתִ ִעים ֲעוֹוָנםּּ י ְזֵעיר ְזֵעיר. ְנּגָ  ִאם )איוב ל(, ּוָפַקְדּתִ
ִפידו ָלֶהם ׁשוַע  ּּבְ ִנים)ד''שמות ל( )א אם יכפר להם שוגג''ס(ּ ְונֹוֵתן . ְזֵעיר. ּ פֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

א ְדַההוא . ְּזֵעיר ַעל ָדא וְזֵעיר ַעל ָדא ִזיב הוא ְוֲאבֹוי ֵמעֹוָנׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ָרא . ַעְלָמאּ ְּדָהא ּבְ
א י ַאּבָ   ְּדָלא. ֵמָזּכֵ

ָלל ָלא ַאּתְ ּכְ אֹוַרח ְקׁשֹוט ָדא ּבְ ָלאן ּבְ ל ַאְתָוון . ַעְייִנין ֲעִקיִמין ִמְסַתּכְ יה ּכָ ַּפְרִחין ִמּנֵ ּ
א יׁשָ ִגין ָמאֵרי ְדֵעיָנא ּבִ ִהפוָכא. ּּבְ ֵּחיזו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ִליט ָעֵליה. ּּ ַּההוא ַרע ַעִין ׁשָ ָרן ,ּ ׁשְ  וִאי ּכַ
ר ָנׁש ּעֹוָבדֹוי ְדַההוא ּבַ ִליט ֶאָלא ַעל ֵעינֹוי, ּ ְמָרא . ּלא ׁשָ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ְטִריך ּבַ ְוִאּצְ

ְלָטא ֲעַלְייהו, ֶמֵעינֹוי ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשָ ּּבְ דון . ּ יׁש ְוִאְתֲעּבְ ל ּבִ ִּאינון ַעְייִנין ַחְמָדן ּכָ ּ ּ
יה וׁשָ ָּסְרסוִרין ְלַגּבֵ ָחןּ ְלִטין, ְּייֵפי גוָפא ְנּצָ ָלאן)אי(ֵעינֹוי . ֲאָבל ׁשַ   . ִמְסַתּכְ

יה ְמָרא ִמּנֵ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ֹמאָלא זיי''ִלְכתוב יו, ּ יֵדיה ְיִמיָנא וִביֵדיה ׂשְ ּד ּבִ ּ ן ''ּ
ְתִזיב ִמַנְייהו''ְּוִליְפַתח ָקֵמיה וֵליָמר יֹו ִאיְפָכא ַאְתוֹוי ְוִיׁשְ ּד ּבְ א ָדא. ּ מוׁשָ ּ ִאיהו ָפִגים ְלׁשִ ּּ

א יה ַאְתון, ִּדְקדוׁשָ ְרָיין ּבֵ ך לא ׁשַ ִגיֵני ּכָ ּּבְ יה, ְ ָלקו ִמּנֵ ְּוָהא ִאְסּתָ ָרָזא ְדַההוא . ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ
יָנא ֵמיִדידו ְדּבוּצִ ַּקו ָירֹוק ְדָנִפיק ִמתֹוהו ּבְ ּ ּ ְרטוִטין ְדָיָדא ּבִ. ּ ָלא ּגֹו ׂשִ ּכְ ְּוִאית ְלִאְסּתַ ְיִמיָנא ּ

ֹמאָלא ְרטוִטין ְדָיִדין. ּוִבׂשְ ָרָזא ְדִאינון ׂשִ ּוּבְ ּ ּ ּ ּ ח ָדא, ּ ּכַ   .ִתׁשְ
ך ל ּכָ ְַמאן ְדֵעיָנא ַחד ֲאִטים ְוָלא ּכָ ּמוָמא ַחד ֵמִאינון מוִמין . ּוֵעיָנא ַאֲחָרא ְפִקיָחא, ּ ּ ּ

יה אֹות ר. ִּאית ּבֵ יה וָא' ָּדא ִאיהו ּבְ ְלמוּתֶ ַאׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ ּּבִ יה ְוָלא ָמֵטי''ּתְ יֹוּ . ּד ָמֵטי ְלַגּבֵ
ֵחיה ג ִמּצְ ְרטוִטין ַעְבִרין ְוַחד ְזִעיָרא ְדַאֲעַבר' ּּבְ ּׂשִ יָמא ֲחָדא ָסִליק ֶמֵעיֵניה . ּ ּאוף ָהִכי ְרׁשִ ּ

ְּלֳקֵבל אוְדֵניה ּ.  
יף ְקִריּצֹוי ַרְבְרִבין ֵלי ְוַתּקִ ֲעֵריה ּתָ ּיָמא ִדיָלה ַאְזַלת ִא. ִּאית מוָמא ִמִסְטָרא ַאֲחָרא, ּׂשָ

ֵליְלָיא ְמָעָהא ְוָנְפַקת ְלִפְתֵחי ְדאוְרִחין ּבְ ד ֲהָוה ּבִ ין ּכַ ַחְרׁשִ ּּבְ ד ָדא ִאְתְיִליד. ּ גֹו ְתֵרין , ּכַ ּבְ
ִנין ִדיֵליה ִאְתַחָלׁש ּׁשְ ַּעד ְדַאְזָער ִדיוְקֵניה, ּ ּ ֲהֵדיה. ּּ ֵליְלָיא ּבַ יה ַאְזַלת ּבְ ְּוִאּמֵ וָקא ֲעָבַדת , ּ

ין ָעֵליהַח ֶחְדָוה. ְּרׁשִ יה ְמֵהיְמנוָתא. ַּהאי ַחֵדי ּבְ ֵּלית ּבֵ ְרֵמיה )ו על גבי''ח דף נ''ז(, ּ ח ּגַ ּבַ ּ ְמׁשַ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

יה ָמה ְדֵלית ּבֵ ּּבְ ס רוַח. ּ ין ְוֲעִתיִקין, ּּגָ יׁשִ ָלל. ַּמֵלל ּבִ נו ּכְ יה ַקְמּצָ ַּוְתָרן ִאיהו ֵלית ּבֵ ּ ָמאֵרי . ּ
ְּדִגיוָפא ַלח ְוָלא, ּ ַלחַאּצְ ֵניה.  ַאּצְ ִליׁשָ   .ַּחִדיָדא ּבְ

ֵחיה ָרב וְתֵרין ְזִעיִרין ִמּצְ ְרטוָטא ּבְ ּוִאי ַחד ׂשִ ּ ין, ּ יה ֲעָבַדת , ָדא ֲאָזל ּגֹו ַחְרׁשִ ּוָהא ִאּמֵ
ֹמאָלא. ְּלהו ְרטוִטין ְדָקא ָסְלִקין ַמְעְיָנא ְיִמיָנא ְלֵעיָנא ׂשְ ּוִמְתַחְלִפין ׂשִ ּ ס רוַח ִאיהו. ּ ּּגָ ּ ,
ָללֲאָב א ּכְ יׁשָ יה ּבִ ת ִגיוָפא, ּל ֵלית ּבֵ יה ְקּצָ ן ִאיהו ֵלית ּבֵ ַּקְמּצָ ּ ֵניה ִאיהו. ּ ִליׁשָ ַּחִדיָדא ּבְ ּ ,

ם ַחד סוָמק ַטֵפי יה רֹוׁשֶ ָפה ִדיֵליה ִאית ּבֵ ׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָען ִדי . ּ ּבָ ִעיָתא ֶאּצְ ֶאְמּצָ ֲעָרא ּבְ ּוַחד ׂשַ
ֹמאָלא ַרְגֵליה ׂשְ ִטיןְקִמיִטין ָזִקיִפ, ּּבְ ִנין ִירוִקין. ּין ִמְתַפּשְׁ ְלּגָ ין ִדְמִעין , ַּעְייִנין ְזּבָ ַּנְחּתִ

ִדיר ַאּתְ פ. ּתָ ק ּבְ יה' ְוַאּתְ ר', ַּהאי ִאְתַדּבָ ָבת ּבֵ ָּלא ִאְתָייׁשְ ְרטוִטין . ּ ע ׂשִ ִּאי ִאית ֵליה ַאְרּבַ ּ
ֵחיה וַעְבִרין ּכוְלהו וְתֵרין ְזִעיִרין ִמּצְ ּּבְ ּ ּ ֲעֵריהֶּמֵעיֵניה . ּּ   .ּוַעד ׂשָ

יִמין י ֵעינֹוי, ְתֵרין ְרׁשִ ין ְקִריּצֵ א. ּוְתַלת ְזִעיִרין ּבֵ ִפיף ֵריׁשָ ר ָנׁש ְדָאִזיל ּכָ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ,
יִמין ְדתֹוַל ַלת ָמאֵרי ְרׁשִ ִזיֵניהִּזיָנא ַחד ִמּתְ יה ּבְ ַרַעת ִאית ּבֵ ָּדת ּצָ ַּהאי ָלאו ְמָסָאָבא הוא . ּ

ִדיר. ְלָמְסָגר ֹכָלא ְוָחִייך ּתָ ְַחֵדי ִאיהו ּבְ ּ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ל ִמלֹוי ַחְייִכין ּבְ ּּכָ ן ִאיהו . ּ ַּקְמּצָ
ֵביֵתיה ָאֳחָרִנין ָלאו ָהִכי, ּּבְ ִגין. ּבְ ִמלֹוי ּבְ ֵּלית ֵליה ִכּסוָפא ּבְ ּ הוּ ּ ְדָחֵמי ְדֹכָלא ַחְייִכין ּבְ ּּ .

  .ָּגְייָפא ִאיהו
ִעיִעין ְוָלא ְקִמיִטין ִקין ְזֵעיר ְוָלא ׁשְ ְערֹוי ֻסּמָ ְרטוִטין , ׂשַ ֵחיה ְתַלת ׂשִ ִמּצְ ְּוִאית ּבְ ּ

יה' ְּדַעְבִרין וג ָאר ִסיָמִנין ּבֵ ְּזִעיִרין ְדָלא ַעְבִרין ְוָכל ׁשְ ּ ֵלית ֵליה )א אית ליה''א נ''ח ד''ז(ַהאי . ּ
ֵעיָנא ם ַחד ּבְ ְּפִגימו ורֹוׁשֶ ַאָעא ְדֲהָוה . ּ ָוָנה ּבְ ָלא ּכַ יה ּבְ ָפִרין ְדָעַבד ּבֵ ד ּצִ ר ָנׁש ְדָהָיה ּצָ ְּדּבַ ּ ּ ּּ

ָפִרין ֹמאָלא, ּאוִשיד ְלּצִ ים ַעל ֵעיֵניה ׂשְ ְּוִאיהו ִאְתְרׁשִ א, ּ אֹוְרּכָ ַּההוא , ְלֵעיָלא ִמַקְרּצֹוי ּבְ
ד ּצִ ַההוא ָאָעא, ָּפִריןְדָהָוה ּצָ ַּאְגִזים ֵליה ּבְ ָלא , ּ ָפִרין וְמָחא ֵליה ּבְ ִגין ְדָהָוה ַאְפָרח ּצִ ּּבְ ּ ּ

ָוָנה יֵתיה. ּּכַ ַלח ִלְמזֹוֵניה וְלּבֵ ַּהאי ַאּצְ י, ּ ל . ְוָלא ְלִמְכַנׁש ָממֹוָנא ַסּגִ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ְוָלא ּכָ
ך ִמִלין ְזִע, ְּכַ ְּוַהאי ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ַרְבֵרִבין ָלאו ִאיהו ְמֵהיָמָנא, יִריןּ ָנא . ֲּאָבל ּבְ ָּמאֵרי ְדִליׁשְ

ִמיֵליה א ְוכֹוָלא ַחָייִכין ּבְ יׁשָ ּּבִ ְפָווֵתיה ַרְבְרִבין. ּ ּפוֵמיה ָרב ׂשִ ּ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ַתָתף ּבַ , ַּמאן ְדִאׁשְ
ֹכָלא ַלח ּבְ ַלח, ַּאּצְ ּת. ּוִאיהו ַאּצְ ּאוף ָהִכי ָטב ִאיהו ְלָכל ׁשִ   .ּוָפאּ

יה א ַעְייִנין ִעּמֵ ׁשָ יָמא ְדַההוא ָמְכּתְ ְּרׁשִ ּ ם ָסֲחָרא לֹון , ּ ימו אוּכַ ִנין ֵירֹוִקין ְוַחד ְרׁשִ ְלּגָ ְּזּבָ ּ ּ
ַאּתְ פ)ד''ז ע''ח דף צ''ז(ַהאי  ִלימו ִדְתֵרין ַאְתָוון, א''ּ ִאיהו ּבְ ׁשְ ּּבִ ְלחֹודֹוי' ְוַאּתְ ר, ּ ָדא . ּבִ

יה ָרב ְוד ְרט' ֵּריׁשֵ ֵחיה ְוגׂשִ ִמּצְ ּוִטין ַרְבְרִבין ּבְ ין ְקִריּצֹוי' ּ . )וחד לעילא קריעא זעיר(. ְזִעיִרין ּבֵ
יה ֲעִגיל, ַּאְנפוי ַרְבְרִבין, ַעל חוְטֵמיה ַשֲעִרין ַרְבְרִבין ְּוַחד ְלֵעיָלא ְקִריָעא ְזֵעיר . ֵּריׁשֵ

ִמִלין ר ֵחיָלא ָמאֵרי ְזדֹוָנא ּבְ יּבָ ּהוא ּגִ ֲעֵריה ַק. ּ ְתָתף , ָּגְייָפא ִאיהו, ִמיטּׂשָ ּוְבֵליְלָיא ִאׁשְ
ִאְנתו ֲאסוָרה. ִּאיהו ְלָגְייָפא ל ִאיהו ּבְ ׁשָ ְּלִזְמִנין ִאְתּכְ ּ ֲעִרין. ּ ׂשַ ִּדיְקֵניה ַמְלָייא ּבְ ַהאי ִאית . ּ

א ְדָמָחא ֵליה ַחד ְגַבר ֲאִטים ְיִמיֵני ימו ְדַחְרּבָ ֹמאָלא ַחד ְרׁשִ ְדרֹוָעא ׂשְ ֵּליה ּבִ ּ ּ ּ יֹוָמא , ּהּ ּבְ
א ּתָ ּבַ א, ְרִביָעָאה ְדׁשַ ְנׁשָ א ְלִאְתּכַ ְמׁשָ ָעא ׁשִ ד ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאְתָער ָעֵליה ַחד . ּכַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ּחוָטא ְדָמֲאִדים ֹמאָלא, ּ ְסָטר ׂשְ ַּההוא חוָטא ְדּבִ יָמא ַעִמיָקא . ּ א איתא ''ח ד''בז(ּוַההוא ְרׁשִ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ִעּגוָלא)עקימו ָרא ּבְ ִבׂשְ יה, ּ ּבְ ד ָמָטא ְליֹוִמין ְדִסיבו ָנַפל ֵמֲאָתר ְדָרִכיב ּבֵ ּּכַ ּ ּ ּאֹו סוְסָיא אֹו , ּ
יה ִיְתַחָלׁש ְוָימות, ַחְמָרא ּאֹו ָנִפיל ִמּכְֹתָלא וִמּנֵ ּ ֶהֶבל ָרִדיף . ּ עוֵלמֹוי ּבְ ְּדָהא חֹוָבה ְדָחָמא ּבְ ּ ּ

ְתֵריה ִתיוְבָתא. ַּאּבַ ְבָרא ָתב ּבְ ּוִאי ַההוא ּגַ יהָנִפיל , ּ א ְדּבֵ ע יֹומֹוי ִמּגֹו חוְלׁשָ ֶאְמּצַ ּּבְ ּ ּ ,
  .ְּוָימות

ב ְביוֵמי עוֵלימוי ֵחיה, ּוִאי ּתָ ְרטוִטין ְדִמּצְ ח ׂשִ ּכַ ֵדין ִתׁשְ ּּכְ ּ ְּזִעיִרין וְתֵרין ' ַרְבְרִבין ְוד' ג, ּ
אֹוַרח ַאְרָעא ְיֵהא ַמְרֵעיה ְוִי. ְּתֵרין ִמּגֹו ֵעינֹוי ְדָסְלִקין ְלֵעיָלא ּפֹול ֵמַעְרֵסיה ְוָימותַהאי ּבְ ּ ּ .

סֹוף יה ְלּבַ ְּדָהא ְלָעְלִמין ְנִפיָלה ִאית ּבֵ ּ.  
א, ַּעְייִנין ְזֵעיר ְדִקיִקין ְעּתָ ְּדָלא ִאְתַחְזָיין ַגְוִנין ִדיְלהֹון ְלפום ׁשָ ּ הֹון . ּ ָלאן ּבְ ְוַכד ִמְסַתּכְ
ִמין ִּאינון ֵירֹוִקין ְואוּכַ ְפוון ַחִדין וַא, ּ ַחִדידוַּהאי ִאיהו ׂשִ ִּפין ֲאִריִכין ּבְ ח . ּ ּכַ ֵדין ַתׁשְ ּכְ

ֵחיה ב ִמּצְ ַאּתְ פ' ּּבְ יַנְייהו ַהאי ִאיהו ּבְ ְרטוִטין ְוַחד ְזִעיָרא ּבֵ ּׂשִ ּ ְלחֹודֹוי וְבַאּתְ ר' ּ ' ּּבִ
ִלימו ׁשְ ִעיַע. ּּבִ ֲעֵריה ַתְלָייא ְוָלא ׁשְ ַּהאי ִאיהו ׂשָ ּ עֹוְבֵדי ְידֹוי. ּ ַלח ּבְ ְייָתא ִאי ּוְבאֹוַר, ַאּצְ

ַדל אוף ָהִכי ּתַ ִּאׁשְ יה. ּ ָרא ֵלית ּבֵ ׂשְ ְייֵפי ְוַגם ּבִ ׁשָ ְּזִעיָרא ִאיהו ּבְ סות רוָחא. ּ ּּגָ גֹו . ּ ְּמַמֵלל ּבְ
ִגין ְדנוְקִבין ִדיְלהֹון ְדִחיִקין, חֹוָטמֹוי ּּבְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְדִחיקו ִלְסַטר ׂשְ ך ָנִפיק רוָחא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ .

ַיְרָכא ִד ּיֵליה ְלֵעיָלא ֵמַאְרּכוָבאּּבְ ְּרִשיָמא ַחד ְדָמאֵריה ַחּבוָרה ְדָעַבד ֵליה ַחד ַרְבָיא , ּּ ּ ּ ּ ּ
יה ן ּבֵ ּכָ ין ְביֹוֵמי עוֵלימֹוי ְוִאְסּתַ ַסּכִ ּּבְ יה. ּ א ַחְייִכין ִמּנִ ֵתיה ַעד ִדְבֵני ָנׁשָ ֵּמַקֵנא הוא ְלִאּתְ ּ ּ ּּ ,

גוְבִרין ָאֳחָרִנ ְקָנא ּבְ ֵעי ְלִאְתּתַ יהּּבָ ן ְוַחְייִכין ּבֵ ּקָ ּין ְוָלא ִאְתּתַ ר ָנׁש . ּ ף ּבַ ַתּתָ ַהאי ָלא ִיׁשְ
ֲהֵדיה  ָלח)א''ח פ''ח דף צ''ז(ּּבַ ַּחְמָדן ִאיהו. ּ ְדָלא ִיּצְ ַמה ְדָלא ִאית ֵליה, ּ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ יב . ּ ָחׁשִ

א ְבָרא ַרּבָ ְרֵמיה ְדִאיהו ּגַ ּּגַ ּ נֹות ְו. ְוָלאו ָהִכי, ּ   .לא ְלָבִניםָזֵכי ְלּבָ
ִקין ֵחיה ְוַאְנפֹוי ֻסּמָ ִמּצְ ְרטוִטין ְתֵרין ְזִעיִרין ְוַחד ַרְבְרָבא ּבְ ּוִאי ִמְתַחְלָפן ׂשִ ּ ָזֵכי ִלְבִנין , ּ

ְלַקת ֵמָעְלָמא)בר(ּאֹו ִדיִליַדת , ְוִלְבָרָתא ֲחָדא ַתר אוְדֵניה .  וִאְסּתַ ד ָאּתְ ַחד ִאית ֵליה ּבָ ּּכַ ּ ּ
ם ִד, ְיִמיָנא יָדא . ְטלֹוְפָחארֹוׁשֶ ָעא ְזִעיָרא ּבִ ּבְ ֲעָרא ְדַתְלָייא ְבֵריׁש אוְדֵניה ְוֶאּצְ ְּוַחד ׂשַ ּ ּ

ִפיף ֹמאָלא ּכָ ִנין וְבָנן, ׂשְ ֵדין ִתְתַקָיים ְותֹוִליד ּבְ ּּכְ ין ַרְגָלָהא, ּ ִּאי ִסיָמִנין ִאֵלין ְיהֹון ָלה ּבֵ ּ ,
ין ִאינון ָרא ּבֵ ִּיְכָרע ְוִיפֹול ַחד ּבְ אוַרְייָתאִּדְיֵה, ּ ּא ָמּבוַע ִדְנִביַע ּבְ ּהוא ַמְקִריב וֶמָפֵזר . ּ ּ

ִניׁש ֵמָעְלָמא ִנין ְזִעיִרין ִיְתּכְ ַּמּבוִעין ְוָנַחִלין ְדאֹוַרְייָתא וִבׁשְ ּ ַּהאי ִאיהו ֵמִאינון ֶאֶלף . ּ ּ
יֹוִמין ַקְדָמִא א ּבְ ּתָ א ְוַעד ֵריׁש ׁשַ ּתָ ין ֵמָעְלָמא ֶמֵריׁש ׁשַ ְנׁשִ א . יןְּדִמְתּכַ ִּמְדִאְתַחָרב ַמְקְדׁשָ

ד ַיֲהֵבי ֵריָחא ְלֵקי ֵמָעְלָמא ּכַ ין ָחֵסר ַחד ְוִאֵלין ִאינון ְדִמְסּתַ ּתִ ר ׁשִ ח ּבָ ּכָ ָּלא ַאׁשְ ּ ַעד ָלא , ּ
ִריך הוא ֲעאל ְואֹוִליף אֹוַרְייָתא ְלִאינון ְינֹוִקין . ָּמָטא ִזְמַנְייהו א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ד ַיָהבו ֵריָחאְּדִאְסּתַ ְּלקו ֵמָעְלָמא ּכַ ִאינון ִמִלין ֵמַהאי ַעְלָמא ַעד ָלא , ּ ִּאינון ַקְדָמֵאי ּבְ ּ ּ
א יופי. ָּמָטא ִזְמַנְייהו ִריך הוא ָאַמר ֵליה ַההוא ְמַמּנָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ֵמיה ְדָקִאים ''ְּ ּאל ׁשְ ּ

ִרין ְדאֹוַרְייָתא יר ִקׁשְ ִּדים ִליַּמאן הוא ֵדין ְדַאְק. ְּוָקׁשִ  ִמי )א''איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵלם ֵלם וַדאי. ִּהְקִדיָמִני ַוֲאׁשָ ִריך הוא ְלמטטרו. ַּוֲאׁשָ א ּבְ ֵדין ָקָרא קוְדׁשָ ּּכְ ּן ְדִאיהו ָקִאים ''ְּ ּ

ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ְדאוְלָפָנא ְדאֹוַרְייָתא ַסֲחָר ּתִ ּּגֹו ַפרֹוְכָתא ְדָפְרָסא ְוׁשִ ּ ּ ּּ ֵּניה ְוִאיהו ּ ּ
ִרין ְלָמאֵריה   .ְּמַקֵשר ִקׁשְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

ַּמאן ַהאי ְדַאְקִדים ִלי, ָּאַמר ֵליה ֵלם, ּ ך אֹו . ִּמי ִהְקִדיָמִני וֲאׁשָ ים ּגֹו ֵמִתיְבּתָ ְִאיהו ָרׁשִ ּ
ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה. ֹלא א ִדיִלי, ּ ך ִאיהו, ָּלאו ִאיהו ִבְמִתיְבּתָ ּּגֹו ֵמִתיְבּתָ ל ְוָכ. ְ

ַמָיא ִדיֵליה  ל ׁשְ ִּאינון ְדֳקָדֵמי ְתחֹות ּכָ ּ ּ ַחת )א''איוב מ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ הוא)א דילי''נ(ּ  ּתַ
ַמִים ִלי הוא ל ַהּשָׁ ּּכָ ין ִאית ְלֵעיָלא. ּ ִגין ִדְתֵרין ֵמִתיְבּתִ ּּבְ א ְדַההוא ַנַער . ּ ְּמִתיְבּתָ ּ

א ִעיָלָאה ְדקוְד, ן''ְמַטְטרֹו ּוְמִתיְבּתָ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ א ִעיָלָאה. ְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָתֵניָנן ְמִתיְבּתָ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָּדא ְדקוְדׁשָ א ִדְרִקיָעא. ְּ א . ן''ָּדא ְדמטטרו, ְּמִתיְבּתָ ֵדין ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּּכְ ּ

ִריך הוא ּּבְ אי, ִאי ָהִכי, ְ ּבָ ָּלִקיט ֵליה ַוֲאַרח ֵליה. ָּלִקיט ֵליה ּגַ שיר (ּא ִדְכִתיב ֲּהָדא הו. ּ

ם)'השירים ו ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערוגֹות ַהּבֹׂשֶ ִריך הוא, ּדֹוִדי. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ , ְּ ּכְ
ים)'שיר השירים ב(, ָאֵמר ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּ דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ַהרֹוֶעה ּבַ , ָּדא גֹוֶרן ִדְרִקיָעא, ָיַרד ְלַגּנֹו. ּ

א ְדמטטרו ן, ַּלֲערוגֹות ַהּבֵשם. גֹוֶרןְּדַקְייֵמי ּכְ ים ְוִלְלקֹוט . ָּדא ְמִתיְבּתָ ּנִ ּגַ ִלְרעֹות ּבַ
ים ּנִ אן , ׁשֹוׁשַ ִאינון ְמִתיְבּתָ ָלא ּבְ ּכְ ְּלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ִדיֵליה)ב''ח ע''ח דף נ''ז(ּ ּ.  

ים ּנִ ים, ַמאי ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ּנִ ְקֵרי ׁשֹוׁשַ ֹוִניםֶּאָלא ׁשֶ, ַאל ּתִ ִּאֵלין ִאינון ְדֳקָדֵמי רוָחא . ּשׁ ּ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְדַמְתְקֵלי  ְלֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא ַעד ָלא ָמָטא )א איתא דמתלקט''ח ד''בז(ּּבְ ּ וִמְסּתַ ּ

ֵדין ָקֵרי ַההוא ַנַער ְמַטְטרֹו. ִּזְמַנְייהו ַחְרּצֹוי ְוָאַמר ֵלי''ּּכְ ְבִריֵאל ִדי ְקֶסת ַהסֹוֵפר ּבְ , ּהּן ְלּגַ
ֶות ַעל ְפלֹוִני ְדִיְלקֹוט ֵליה ֵמָעְלָמא ְוִאְתַלִקיט ִמָיד תֹוב ִפְתַקא ְוָהב ְלַמְלַאך ַהּמָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ,

א דמטטרו ַקְדִמיָתא''ְּוָסְלִקין ֵליה ִלְמִתיְבּתָ יֶדיה. ן ּבְ ן ָאַמר ַתְלמוֵדיה ְדַאְייֵתי ּבִ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ ּּ ,
ן ָמה ְדאֹוִליף ּמָ ִריך הואְלָב. ְּואֹוִליף ּתַ א ּבְ א ִעיָלָאה ְדקוְדׁשָ ָּתר ָסְלִקין ֵליה ִלְמִתיְבּתָ ּ ְּ .
א ִדיֵליה ְּוָזִמיָנא ִלְמִתיְבּתָ ָרִזי ִעָלִאין ְוַטֲעֵמי , ּ ִאינון ִדיֵליה ּבְ הו ּבְ ַע ּבְ ַתֲעׁשָ ן ִאׁשְ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא א. ּאֹוַרְייָתא ַדֲהוו ְסִתיִמין ּבְ א ִעיָלָאה ְויופיאל ַרב ְמַמּנָ  ָאִזיל ִמּגֹו ְמִתיְבּתָ
א ִדְרִקיָעא  ל ָמה ְדַאְקׁשו ִבְמִתיְבּתָ ְּוָחִתים ִסְתִרין וָרִזי דאֹוַרְייָתא ִמּגֹו ְתֵרי ְמִתיְבָתא ּכָ ּ ּ

א ִעיָלָאה ִּאינון ִדְמִתיְבּתָ א ִעיָלָאה, ּ ין ִבְמִתיְבּתָ ָיין ֶאָל. ֶמַתְרּצִ ן ִפְרֵכי ְוקוׁשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ ּ א ּּ
א ִדְרִקיָעא ְדָקא ֵיאֹות, ִּבְמִתיְבּתָ ְּוָחִתים ִמְתֵרי ֶמִתיְבֵתי ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּכְ ִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ּ ִיֵלכו ֶמַחִיל ֶאל ַחִיל)ד''תהלים פ(
א ִדְרִקיָעא ָיין ִמּגֹו ְמִתיְבּתָ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ִיְסָתְלקון ָפְרֵכי ְוקוׁשְ ּ ּ ּ ּּ ָמה ְד, ּ ַמרּּכְ ֵּיֵלכו , ִאּתְ

ַאְרְמנֹוָתִיך)ב''תהלים קכ(ֶּמַחִיל ֶאל ַחִיל וְכִתיב  ְלַוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשָ לֹום ּבְ ְ ְיִהי ׁשָ ַעד ָהָכא ָרִזין . ְ
ָלא)א איתא בגו גוונים לאסתכלא''ח ד''בז(ְּדַעְייִנין  ּכְ ִאינון ְלִאְסּתַ   .ּ ּבְ

ִּדיוְקִנין ְדחֹוָטָמא ּ מֹוְדָעא)א חותמא''נ(ָמא ּחֹוָטָמא ִאיהו חֹוָט. ּ ר ָנש ְלִאְשּתְ ּ וַפְרּצוָפא ְדּבַ ּ ּּ .
ָבא )א איתא עקימא וכן לקמן''ח ד''בז(חֹוָטָמא ְזִעיָרא  ּ ַעִמיָקא ְדָלא ִאְתָייׁשְ ָראוי )אתיישבת(ּ ּ ּכַ

ר ָנׁש ר ָדא ִאיהו ְדַאָבד ַפְרּצוָפא ְדּבַ אֹוַרח ֵמיׁשַ ּּבְ ּ ּ ָלא ּבִ' ּוָדא ִאיהו ְלָאּתְ ה, ּּ ְלחֹודֹוי ּבְ
ִלימו יה, ּׁשְ ר ִמּנֵ נוָתא ִאְתַעּבַ ָּדא ִאיהו ְדֹאָרַח ֲעְנְוּתָ ּ ּ ּ יָפא ִאיהו, ּ ין סוַמק . ַּחּצִ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשָ ּ

ֵחיה יִמין ַרְבְרִבין ַעל ִמּצְ ך' ְוג, ְּלִחוור ְתַלת ֵרׁשִ ל ּכַ ְָאֳחָרִנין ְדָלא ִאְתַחזון ּכָ ּ ְתַלת . ּ
ְרטוִטין ָאֳחָרִנין ְפָוון ִדיֵליה ַרְבְרִבין. ּ ִמִסְטָרא ָדא וִמִסְטָרא ָדאּׂשִ ּׂשִ יפוֵתיה ְמַמֵלל . ּ ַחּצִ ּּבְ ּ ּ

ל ָמה ְדָבֵעי יו ּכָ ַקׁשְ ּּבְ ר ֵמחֹוְטֵמיה , ּ נוָתא ִאְתַעּבַ ְּדאֹוָרַח ֲעְנְוּתָ ּ ּ ְּדָהא . ּ ַעל ַאְנפֹוי)ומעל(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ר חֹוָטָמא ַעל  נוָתא ְמַייּשֵׁ ִּכּסוָפא ְוַעְנִוּתָ ּ יה ְכָלל. ַּאְנִפיןּ יָפא. ְּוָהא ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ְדִאיהו ַחּצִ ּ ּ ,
ִמלֹוי ִדיב וָחִייך ּבְ ּּכָ ְ.  

ֵחיה וִאינון ְתַלת ַרְבְרָבן וב ְרטוִטין ֵמַעל ִמּצְ ָרן ׂשִ ּוִאי ִמְתֲעּבְ ּ ם' ּ ֲעֵריה אוּכַ , ְּזִעיִרין וׂשָ
ַמְתְקָלא ין ְתֵרין ַאְתָוון ּבְ אָדא ָנִמ, ַּהא ִאיהו ּבֵ ִמלֹוי, ְיך ֵריׁשָ ְּוָחִייך ּבְ ל )ג''ח ע''ח דף נ''ז(. ְ  ּכָ

ְלהו ִזיב ִמּכֻ ּתְ ָעִרין ַרְבְרִבין ִמְתָעִרין ֲעלֹוי ְוִאׁשְ ך ּצַ ּּכַ ּ . ָּדא ָזכו ְזִעיָרא ֵמָאבֹוי ָמִגין ֲעלֹוי, ְ
יה ַההוא ַנַער ים ּגֹו ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבֵ ְּוַההוא ָזכו ִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ִגין ּוִאיהו, ּ ָחד ַיְתָמא ּבְ  ָזֵכי ּבְ

ִפְקדֹוֵניה ְדמטטרו ם ְוַאְרְמָלא ַקְייִמין ּבְ ְּדָכל ֵייּתָ ּ ִאינון ע''ּּ ּן ְדַקְייָמא ְלַדְייָנא ּבְ . ַסְנֶהְדִרין' ּ
ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ֵהיָכָלא ִדְזכוָתא ַדְייִנין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ר ִמְתָלָתא, ּ ֵני. ּבָ ְּלהו ְוֻכ. ּוְמזוֵני, ַּחִיי, ּבְ ּ

ִתיֵבי ְקָרֵאי ּכְ   .ּבִ
ֵני י ַחָנה , ּבְ ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ַּדְייָקא' ַעל ה', ּ ַוִתְתַפֵלל ַעל ה)שמואל א א(ָגּבֵ ַאְתָרא , ּ

תהלים (ְּמזֹוִני ִדְכִתיב . ּיֹוִסיף ַדְייָקא, ָ ִהְנִני יֹוִסיף ַעל ָיֶמיך)ח''ישעיה ל(ַּחִיי . ְּדַמָזָלא ִעיָלָאה

ֵלך' ְֵלך ַעל ה ַהׁשְ)ה''כ ְָיָהֵבך והוא ִיַכְלּכְ ן )וכן באדרא, כדמוכח בפרשת עריות(, ַּעל ַדְייָקא. ָּ ּמָ  ְוּתַ
ְות ְלַקְטָלא לֹון וְלָנְטָלא רוֵחיהֹון ֵני ַעְלָמא ְוַיֲהִבין ִפְתַקא ְלַמְלַאך ַהּמָ ַּדְייִנין ּבְ ּ ְּ ּ.  

ּכֹוִנין ִעָלִאין ְוַטִבין ִדְבֵנ ְּוהֹוִאיל וַמׁשְ ִריך הואּּ א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ א ּבִ ּי ָנׁשָ ּ יד , ְּ ַפּקִ
ִפְקדֹוָנא ִדיֵליה''ְלמטטרו ֵתיה ּבְ ר ָנׁש ְוִאּתְ נֹוי ְדַההוא ּבַ ּן ִדְיהֹון ּבְ ּ ּ ּ ָנא . ּ ּכְ ּוְבִגין ְדָאִסיר ְלַמׁשְ ּ

ּכֹוִנין ּכֹוִנין ַעל ַמׁשְ ָּלא ְיקומון, לֹון ַמׁשְ ִזיב לֹון ֵמִענוָיא ְוַעל ָדא ַמאן ְי)א ימותון''נ(. ּ , ּׁשֵ
נֹוי ין ַעל ּבְ ַּההוא ְזכו ַאּגִ ִעיָדן ַעְקֵתיה. ּ ין ָעֵליה ּבְ ְּוָהא ַחד ִמַנְייהו ְדַההוא ְזכו ַאּגִ ּ ּ ּ ּ ְלָדא . ּ

ֵחיה ִמּצְ ם ּבְ ִּאית ֵליה ַחד רֹוׁשֶ ַּחָייָבא אֹו ָגְייָפא ִאיהו, ּ א, ּ ִני ָנׁשָ ְּדָלא , ְוָלא ִאְתֲחֵזי ַקֵמי ּבְ
יהַיְד ַלח. ִּעין ּבֵ יה. ָדא ַאּצְ יר ִמּנֵ ָלח ַיּתִ ֲהֵדיה ִיּצְ ר ּבַ ּוָמאן ְדִאְתַחּבַ ּ ּ ּ.  

ּ וְתֵרין נוְקִבין ִדיֵליה ַרְבְרִבין וָסְלִקין ְלָבר ִאינון )א איתא עקימא''ח ד''בז(חֹוָטָמא ַעִמיָקא  ּ ּ ּ ּ
ִּפְתִחין ִדְנִחירֹוי ָא, ְוחֹוָטָמא ָלא ָסִליק, ּ ְשִלימו' ּתְ הָּדא ִאיהו ּבְ  )רברבן(ִּשְרטוִטין ' ד. ּּבִ

ית ְזִעיִרין ֵחיה ְוׁשִ ִמּצְ יִמין אוְכִמין , ֵעינֹוי ַרְבְרָבן, ּאוְדנֹוי ַרְבְרָבן. ַּרְבְרִבין ּבְ ּוְתֵרין ְרׁשִ ּ
ֵעיֵניה ִדְיִמיָנא ְּדִקיִקין ּבְ ִמְזִייה. ּ ן ּבְ ּקָ ֲעֵריה ָלא ִאְתּתַ ּׂשָ ִגין ְדִאיהו ַרב , ּּ ּּבְ יףּ ם . וַתּקִ רֹוׁשֶ

ֵחיה ִמּצְ א ּבְ ׁשָ ָכל יֹוָמא ָזִמין)מרעא(ָּדא ָסְרָפא , ָמְכּתְ רוְגִזיה,  ּבְ ד ִאְתַרָעם ּבְ ַקִריר . ּּכַ
ִמִלין ַרְבְרִבין. ָּתב ֵמרוְגִזיה ִלְזַמן ַרב, ּחֹוָטֵמיה ְוִאְתַחֵזי ִחיָוור ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ּוִבְזִעיִרין , ּ

א, ּן ִאיהוַּחְמָד. ָלאו ָהִכי ּתָ ָכל יֹוֵמי ׁשַ ֲעּבוִעין ּבְ ין ְוַאּבָ ׁשִ ּגוֵפיה ָמֵלי ַמְכּתְ ּ ּוַבר ִזְמָנא ַחד , ּ
יֹוִמין ְדִסיְתָווא ְּזִעיָרא ּבְ ֵביֵתיה. ּ א ּבְ נוּתָ ַעְנְוּתַ ִּאְתַנִהיג ּבְ ָכל ֲאָתר. ּ ִּתיאוְבֵתיה ְלֵמיָכל ּבְ ּ ,

ב ְדָלא ִיָזְמנון ֵליה ַּאף ַעל ּגַ ּ אֹוַרְייָתא ִאי . ּ הו ,  ְואֹוִליף ְינֹוִקין)ד''ח ע''ח דף נ''ז(ָזֵכי ּבְ ָּזֵכי ּבְ
שי י''ּבְ   .ו''ן ּתָ

ם ַעִמיָקא יֵדיה ְיִמיָנא רֹוׁשֶ יה, ּּבִ ִּמתֹוָלָדה ְדִאְתְיִליד ּבֵ ין ִאְזְדָמנו ֵליה . ּ ְּתֵרין ְנׁשִ ּ ּ
מות ַעל  א ּתָ ָרא)משברא(ַּקְדָמְייּתָ ְנָייָתא ִת,  ָמְתּבְ ִניןּתִ ה ִלְתֵרין ּבְ ַּחד ִימות ְזֵעיר , ְזּכֶ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

יה ַחְלָבא ְדִאּמֵ ָעְלָמא, ּּבְ א ָאֳחָרִנין, ְּוַחד ֵיקום ּבְ ֵני ָנׁשָ יר ִמּבְ יה. ָגְייָפא ַיּתִ , ְּוָחִיין ַקְייִמין ּבֵ
ך ל ּכַ   .ְֲאָבל ָלא ּכָ

י ַאְנִפין ּבֵ ר וֵמַתְקָנא ַעל ּגַ ֹאַרח ֵמיׁשַ ּחֹוָטָמא ְדָאִזיל ּבְ ּ ָאּתְ ֵה,ּ ְשִלימו''ּ ַהא ִאיהו ּבְ . ּא ּבִ
ְרטוִטין ַרְבְרִבין וה ֵחיה ְתֵרין ׂשִ ִמּצְ ֵלי ּבְ יה , ְזִעיִרין' ָּדא ִאְתּגְ ּוְתֵרין ִמִסְטָרא ְיִמיָנא ְלַגּבֵ ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ר ִמּתַ ֲעֵריה ֵמיׁשַ ּׂשָ ם וסוָמק, ּ ין ֻאּכָ ֲעֵריה ּבֵ ּׂשָ ַּתְלָייא ַעל אוְדנֹוי, ּ י ֵעינֹו. ּ
ְּוחוָטא סוָמָקא ָסְחָרא ְלגֹו, ַרְבְרִבין ֵירֹוִקין ר, ַּאְנפֹוי ֲאִריִכין. ּ ָדא , ָּדא ִאק ִרי ַאְנֵפי ֶנׁשֶ

ְלמוָתא ַאׁשְ נֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ִּמּבְ ּ.  
יה ָמאֵריה ְרֵמיה ָטב ִאיהו ְלַגּבֵ ֵעי ְלַאְזַעָרא ּגַ ד ּבָ ּּכַ ּ ּ ְביֹוֵמי . ְּדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ

ָלא ְדִחילו, ימֹויּעוֵל ּבֹור ּבְ ּגִ ְבִריאוֵתיה ּכַ ָלא ַמְרִעין ָאִזיל ּבִ ִּאיהו ּבְ ּ ּ ּ יֹוִמין ְדִסיבו ָנִחית , ּ ּּבְ ּ
ְנִחיּתו ְדִסיֲהָרא ּּבִ א ֵליֱהִוי, ּ ְתֵריה, ַחָלׁשָ ְפָרן. ַּמְרִעין ַרְדִפין ַאּבַ ַמְרִעין ִיְתּכַ ָאה ּבְ וִאי . ָּדא ַזּכָ
יֹוֵמי עוֵלימֹויִמְתַחְלִפין ִסיָמִנין ַמְרִעין, ּ ּבְ ְעָיא . ֵליֱהִוי ּבְ ד ִסיֲהָרא ּבַ ִגין ְדִאיהו ּכַ ּּבְ א ''נ(ּ

נו.  ְלַאְנָהָרא)כסיהרא דבעיא ִמְסּכְ ְבָרא ּבְ ִּוְיֵהא ַההוא ּגַ ּוְביֹוִמין ְדִסיבו. ּ ּ ָלא ַמְרִעין, ּ , ֶיֱהִוי ּבְ
י ּוְבעוְתָרא ְוֵיָקר ַסּגִ ּ ֵדין ֲאְנִה. ּ ְלמוָתאְּדָהא ּכְ ַאׁשְ ִדיק . ּיָרת ִסיֲהָרא ְוַקְייָמא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּצַ ּ

יה, וטֹוב לֹו א ּבֵ נוּתָ ּוָדא ֲעְנְוּתַ ּ כֹוָלא. ּ ָּרִחים הוא ְלָמאֵריה ּבְ ּ.  
ָרא א ְדחֹוָטָמא ְדִנׁשְ ֵריׁשָ ּחֹוָטָמא ֲאִריָכא ְוַחד ִחדוָדא ּבְ ּ ָלל, ּ ָלא ָאּתְ ּכְ . ַּהאי ִאיהו ּבְ

ֲעֵריה ַק ֵחיה ג. ִמיטּׂשָ ְרטוִטין ְדִמּצְ ּׂשִ ַּהאי ִאיהו ַחְמָדן , ֵעינֹוי ְזִעיִרין, ַּאְנפֹוי ַחִדיָדן', ּ ּ
ָמה ְדִאית ְלהו ְלַאֲחָרִנין ּּבְ ַמָיא. ּ ְדִחילו ִדׁשְ ל עֹוָבדֹוי ָלאו ּבִ ּּכָ ּ ָּסְנָיא אֹוַרְייָתא ְוָסֵני ְלָמאן , ּ

ה ְּדָלָעאן ּבָ א ְל, ּ ְעּתָ ָמע ִמִלין ְדאֹוַרְייָתאָּרִחים ְלפום ׁשַ ִּמׁשְ יה, ּ ֲעָתא ַפְרִחין ִמּנִ ּוְלפום ׁשַ ּ ּּ .
ִטין ָען ְקִמיִטין ְדָלא ִמְתַפּשְׁ ּבָ ֹמאָלא ְתֵרין ֶאּצְ ַרְגֵליה ׂשְ ּּבְ ּ ּוְבַרְגֵליה ְיִמיָנא ַחד, ּ ַּהאי ִאיהו . ּ

ֶחְטָאה ִדְגֵנָבה ְוָלא ָתב ֵמַההוא חֹוָבה ְלָעְלִמין ּּבְ ין ּכִ. ּ ֲעִרין ַרְבְרִביןּבֵ . ְתפֹוי ַתְלָיין ְתֵרין ׂשַ
ַחדֹוי ִאית ג ֲעִרין ְדַתְלָיין' ּבְ ֲעָתא וָלא ִאְתַהֵני. ּׂשַ ָכל ִרְגָעא וׁשַ זְמִנין . אֹוֵמי אֹוָמָאה ּבְ
א  ּתָ ׁשַ יר)א''ט ע''ח דף נ''ז(ְתִרין ּבְ ֲהֵדיה ְוָלא ַיּתִ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ַתּתָ ַלח, ּ ִיׁשְ  ֵמַאָדר ְוַעד ְּוהוא. ְוַיּצְ

ַון, ֵריׁש ִניָסן ֶחׁשְ ית יֹוִמין ּבְ ּוֵמֱאלול ַעד ׁשִ יר, ּ ָלח ַמאן . ְוָלא ַיּתִ ּוְביֹוִמין ִאֵלין ִיּצְ ּ
ֲהֵדיה ַתָתף ּבַ ְּדִיׁשְ ּיֹוִמין ְדַאְתָוון ִאינון, ְּדָהא יֹוִמין ִאֵלין, ּ ּוָמאן ְדֵלית ֵליה ַאְתוון , ּ ּ ּ

הו   .ִּאְתֲאַחד ּבְ
יֹוִמין  ִמְלַקְדִמיןּבְ ָמִתין ַעְרִטיָלִאין ְוִאינון ִמְתַהְדָרן ּכְ ִּאֵלין ַנְפִקין ִנׁשְ ין, ּ . ְּוֵלית לֹון ִזווּגִ

ּוְביֹוִמין ִאֵלין ַנְפִקין ַאְתָוון כ הו. ב''ּ ָראן ּבְ הו, ּוׁשָ ּוִמְתֲעְטָרן ּבְ ין, ּ חו ִזווּגִ ּכַ ּתְ ּוְבַרֲחֵמי ִיׁשְ ּ ּ .
ּוְבַיְרִחין ָאֳחָרִנין וְב ַאָדר' ְדָהא ִמז, יֹוֵמי ָאֳחָרִנין ָלאוּ יָנא ְוַאִפיק ַאְתוון , ּבְ ַטׁש ּבֹוּצִ ּּבָ

  .ְּזִעיִרין וַבְקִעין ְרִקיִעין וָנְפִקין ְלַעְלָמא
ִזְמָנא ְדִאינון ָנְפִקין ּּבְ ָמִתין ַעְרִטיָלִאין ַדֲהוו ְזִמיִנין ְלִאְתַהְדָרא ָנְפִקין , ּ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ּ

ֲהַדְי ִאינון ַאְתָוון ְוָנְפִקין ַעל ְידֹוי ְדַפְרווְנָקא, ּיהוּבַ ְּוִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ ד . ּּ ֵני ַעְלָמא ּכַ ִגין ְדָכל ּבְ ּבְ
ַהאי ַעְלָמא ְייָרא ּבְ נון ְלִאְתּצַ ִּאְתּבְ הו ַעל ְיָדא ְדִאינון ג, ּ ְייִרין ּבְ יוִרין ְדַאְתָוון ִמְתּצַ ל ּצִ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ '



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ִפין ְדָקא ִמ ּׁשוּתָ ְנָייָנאּ ל ִאינון ַאְתוון ְדָקא . ְּזָדִווג ּבִ א ִאֵלין ְדָקא ִמְתַהְדָרן ּכָ ּתָ ּוַהׁשְ ּ ּ ּ
הו ָאֳחָרִנין יירו ּבְ ִּאְתּצְ ּ הו, ּ ְייֵרי ּבְ ָּלא ִמְתּצָ ַאְתוון. ּ ְייָרן לֹון ּבְ ְּדָהא ִאינון ְפַרָוְנִקין ָלא ְמּצָ ּּ ּ ,

ַקְדִמיָתא ִמִסְט ָייר ּבְ ָמה ְדִאְתּצַ ּּכְ א ְוִאיָמאּ   .ָּרא ְדַאּבָ
ָעְלָמא ְטָטן ּבְ ּוִאֵלין ַאְתָוון ַאְזִלין וְמׁשָ ל ִאינון ְדֵלית לֹון ַאְתָוון ַעד , ּ הו ּכָ ְּוִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ ּ

ְעָיין ְלִאְתָגַלָאה. ֵּריׁש ַיְרָחא ְדִסיָון ָרן ִאֵלין ְוַאְתָוון ִעָלִאין ּבַ ֵדין ִאְתַטּמְ ְּדָהא ּכְ ּוֵמֱאלול . ּ ּ
וןִאְת ֶחׁשְ יָתא יֹוִמין ּבְ ָרן ִאֵלין ִעָלִאין ַעד ׁשִ ַּטּמְ ֶפר , ּ א ֵמחֹוָבְייהו ְוִיְתּכַ ֵני ָנׁשָ ַּעד ְדְיַהְדרון ּבְ ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין, לֹון ך ִאינון ְזִעיִרין ַנְפַקן ְלַקְייָמא ַעְלָמא . ּוִמְתַהְדָרן ַאְתָוון ּכְ ך וֵבין ּכָ ּוֵבין ּכָ ּ ְּ ְ

הוְּוִאֵלין ִאְתַאֲחָד ָלל, ּן ּבְ ִגין ְדֵלית לֹון ַאְתוון ּכְ ׁשוָבה . ּּבְ ְּדָהא ֵמֱאלול ַתְלָייא ְוַקְייָמא ּתְ ּ ּּ
ה וְבֵני ַעְלָמא ְמַהְדָרן ֵמחֹוָבְייהו וְמַהְדָרן ְלַאְתָוון ְּוַאְתָוון ָסְלִקין ְלַגּבָ ּ ּ וַקְייֵמי ַעל ַעְלָמא , ּ

ְלִקין ֵטֵבת וׁשְ, ְתֵרין ַיְרִחין ּוִמְסּתַ   .ָבטּּ
ַאָדר ָנְפִקין ִאֵלין ָאֳחָרִנין' ִמז ַמר, ּּבְ ָמה ְדִאּתְ הו ִמֲקָדֵמי ַרֲחֵמי . ּּכְ ְּוִאֵלין ְדִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ

ִאֵלין יֹוִמין וְתֵרין ַיְרִחין ָאֳחָרִנין ִאְתָטְמָרן  ּּבְ ְלהו)אסתמרן(ּ ּ ּכֻ ּמוז ְוָאב, ּ ְּוִאֵלין ּתַ ְוָנְפִקין ְיֵמי . ּ
ַאְת ָּוְייהוָהָרָעה ּבְ ְלִטין ִאֵלין ַעל ַעְלָמא וַאֲחָרִנין ִאְתַטָמרו, ּ ְּוׁשַ ִאינון יֹוִמין . ּ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֵתִזיב ִמַנְייהו ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיׁשְ ַּזּכָ ּ.  
י  פוְתָיא ְלַגּבֵ ָאּתְ ה)ב''ט ע''ח דף נ''ז(ְּוַכד חֹוָטָמא ֲאִריָכא ָרב ּבְ א ָדא ִאיהו ּבְ ' ּ ֵריׁשָ

ֲהֵדיה' ִנין ָאּתְ יּוְלִזְמ ר ּבַ ַלח, ִּאְתַחּבָ ר ָנׁש ְדַאּצְ ָּדא ִאיהו ּבַ תֹוָלָדה . ּ ַּאְנפֹוי ְקִמיִטין ּכְ
ְעּבוִעין ְּדַאּבָ ִקין. ּ ין ִאינון , ֵעינֹוי ֻסּמָ ָּדא ִאיהו ּבֵ ּ תֹוָלִדין ִדְסִגיָרא ְדֵעינֹוי)תולדתי(ּ ְלִזְמִנין , ּ
  .ָּזְלִגין ִדְמִעין

ֵחיה דְּקִמיִטין ְדִמ י ְלֵביָנה' ּּצְ ּבֵ ַאִריַח ַעל ּגַ יִמין ּכְ ּוְתֵרין ַעְבִרין ְרׁשִ ֲעֵריה ָרב. ּ ַהאי , ּׂשָ
ַלח ְוָדִחיל ַחָטָאה ֹכָלא. ַאּצְ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ּׁשַ יה, ּ ה ְדִאית ּבֵ יר ִמּמַ ַּיּתִ ִזְמָנא ְדִאְתָנֲעָנע . ּ ּוּבְ ּ

ח)עינוי( ֵאיָבא ּבְ יד ֵלָחה ְירֹוָקאּ ָזְלִגין ִדְמִעין ְוּכְ ָיא ֵמִאינון ִזיֵני , ֹּוָטֵמיה ַעד ְדאֹוׁשִ ְּוָדא ַקׁשְ
ַלח. ּ ְסִגירו)דסגירו( ֲהֵדיה ַאּצְ ַתָתף ּבַ ֹכָלא. ַּמאן ְדִאׁשְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ּ.  

ֹמאָלא ִאית ג ְתֵפיה ׂשְ יִמין' ַעל ּכִ ם' ב, ְרׁשִ ִקין ְוַחד אוּכַ ּסוּמָ ם ִאית ֵלי. ּ ָרם אוּכַ ּה ּּבְ
בון ֵליה . תֹוַעְלָתא הו ְדָלא ַיְחׁשְ א ְוָאִחיד ּבְ ְבֵני ָנׁשָ יך ֵליה ְלִאְתָקְרָבא ּבִ ַּהאי ָמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְ

יָרא ְסּגִ יֹוֵמי ְדעוְלמֹוי. ּכִ ֵליְלָיא ַחד יֹוָמא ְדִסְתָווא ּבְ יה ּבְ ּמוָמא ִאְתְיִליד ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּדָאַכל נוָנא , ּ ּ
א ַמָיא ְוָנַפק ְלָבר ּתָ ָעְלָמאּוְב. ְוׁשַ ַתאי ּבְ ּבְ ִליט ּכֹוָכב ׁשָ ֲעָתא ֲהָוה ׁשָ וַחד ַעְנָפא , ַהִהיא ׁשַ

א ָטא ְלַתּתָ יך ְלִאְתַפּשְׁ ִּדיֵליה ֲהָוה ָמׁשִ ְ ּ א. ּ ִגלוָייא ְדֵריׁשָ ְּוָנַפק ִאיהו ּבְ ּ יה ַעל ְיָדא , ּּ ּוְמָחא ּבֵ ּ
ַההוא ַעְנ''י ושמרורו''דקורקפנ ְלִטין ּבְ ּן ְתֵרין רוִחין ְדׁשַ ּ   .ָפאּ

ר ָנׁש ִקין, ְוַכד ִאְתְמֵחי ַהאי ּבַ יִמין סוּמָ יה ְתֵרין ְרׁשִ ימו ּבֵ ְּרׁשִ ּ ים , ּ ּוַההוא ַעְנָפא ָרׁשִ
ימו אוָכָמא יה ַההוא ְרׁשִ ּּבֵ ּ ּ ׁש, ּ ּמַ ּתַ ם ִאׁשְ אוּכָ ָתאי ּבְ ּבְ ְּדָהא ִמלֹוי ְדׁשָ ּ ִליט . ּּ וָרָזא ָדא ׁשָ

א  ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ א)דשבתאיא בעמא ''ח נ''ז(ּּבְ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ א ֵלית לֹון , ּ ְוָלא ּבְ ִגין ְדֲעָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ
ּכֹוְכַבָייא וַמָזֵלי א ּבְ ּחוָלָקא ְוַאֲחַסְנּתָ ּ ְלחֹודֹוי, ּּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא ְבקוְדׁשָ ְּ ְטִריך לֹון . ּ ְְוִאּצְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ין וְל ָייא וְלבוׁשִ ּתָ ְּלַאְחָזָאה ֶחְדָוה וֵמיַכָלא וִמׁשְ ּ ּ ּ יֹוָמא ָדאּ יָתא וָפתֹוָרא ּבְ ְּדָלאו , ַּאְתָקָנא ּבֵ
ּ ִאינון ַדֲאִחיָדןָהִכי ְלָכל ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

 ] בשנה105יום [סדר הלימוד ליום טז טבת 
יבו ְוָדַאָגה ְורוְגָזא  ְטִריך לֹון ְלִאְתֲעָנָאה וְלַאְחָזָאה ֲעּצִ ָתאי ְדִאיּצְ ּבְ ּכֹוְכָבא ְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

חֹוִר ׁש ׁשְ ָחאּוְלִמְלּבָ ָרא ְוַחְמָרא וִמׁשְ ׂשְ חֹוִרים ְוָלא ְלֵמיָכל ּבִ ָאה ׁשְ ּים וְלַכּסָ ְוָלא ְלִאְתֲעְנָגא , ּ
ִּעינוִגין ְדָעְלָמא א, ּ ִני ָנׁשָ א ִמן ּבְ יב וְלִאְתָפְרׁשָ ִדיוָרא ֲעּצִ ֶּאָלא ְלֵמיַתב ּבְ ּ ּ א איתא ''ח ד''בז(. ּ

ּ וְתֵרין ִאֵלין רו)וכדין( )י''ה בדפו''וכדין וכ ָכאן ֲעלֹוי ְואֹוְדִעין ''י ושמריר''ִחין קורקפנּּ ון ִאְתַמׁשְ
ָתאי ּבְ א ְדׁשָ כוּתָ ַאְמׁשְ ֵּליה ִמִלין ְדָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּּ.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְלָטא ַעְנָפא ָדא, ֲּחִזיָנא ּבְ ד ׁשָ א ְדִאְתַייִלידו ּכַ ִני ָנׁשָ ְּדִאית ּבְ ּ ּּ ,
ִדיר ְד יִבין ּתָ ּוִאינון ֲעּצִ אֹוַרְייָתא ְוָקא ִאְתַאֲחָדן , ָּלא ַחָדאן ְלָעְלִמיןּ ר ִאי ַלָעאן ּבְ ּבָ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ל ָדא. ְּ ין ִמְזכו , ִעם ּכָ ָרׁשִ ר ָנׁש ְיסֹוִדין ְוׁשָ ַההוא ּבַ יה ּבְ ִּאי ִאית ּבֵ ּ ּ
ָתאי, ֲאָבָהן ּבְ ח ֵליה ְוָא, ַּעְנָפא ָדא ְדָנִפיק ִמׁשָ ּוִאינון ְתֵרין רוִחין . ִּחיד ֵליהְּלִזְמִנין ָנּצַ ּ

א ְדִטיָנָרא ִטין וַאְזִלין ְלנוְקּבָ ִּמְתַפּשְׁ ּ ל רוִחין ַעְרִטיָלִאין ְדָלא ָעאִלין , ּ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ן ִמְתּכַ ּמָ ְּדּתַ ּ ּ
א ְּלגֹו ַפְרגֹוָדא ְדַמְלּכָ ַהאי ַעְלָמא ְוַכד ָנְפֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא, ּ ְטֵטי ְּוִאינון ַעְרִטיָלִאין ּבְ  ֵמׁשָ

ַההוא ַעְלָמא ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ְּלָאָעָלא ּבְ ַאְנַפְייהו ּבְ ְּוָנַעִלין ַתְרָעא ּבְ ּ חו . ּ ּכָ ְּוָלא ַאׁשְ
ָעְלָמא ְטִטין ּבְ ַּנְייָחא ַעד ְדִאינון ַנְפִקין וְמׁשָ ּ ֵכנֹות, ּ ָמָהן ׁשְ ׁשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבִ ּ.  

ד ִאְת א ּכַ ּתָ ּבַ א ְדָחד ִטיָנָרא , ַקָדׁש יֹוָמאּוְביֹוָמא ְדׁשַ ְּוִאינון ָלָאן ָעאִלין ְלגֹו נוְקּבָ ּ ּ
טוִרין ִדְלָבר א ּבְ ְנּתָ ְּדִאיהו ְלָבר ֵמחֹומֹות ּגִ ּ ּ א, ּ ּתָ ּבַ ל יֹוָמא ְדׁשַ ן ּכָ ּמָ ֵכי ּתַ ַתּכְ ּוְלָבַתר . ּוִמׁשְ

ֵחיזו ְדֵליְלָיא ִמ ָעְלָמא ומֹוִדיִעין ּבְ ְטֵטי ּבְ ָּנְפֵקי וֵמׁשָ ּ אּ ֵני ָנׁשָ   .יִלין ְלּבְ
ר ָנׁש ח ַעְנָפא ָדא ְלַההוא ּבַ א , ְּוַכד ָנּצַ ִּאינון ְתֵרין רוִחין ָאְזִלין ְלַההוא נוְקּבָ ּ ּ ּ

א ּתָ ּבַ ן ַעד ְדָנִפיק ׁשַ ּמָ ִבין ּתַ ּוִמְתַעּכְ ָמִתין ְוִאינון . ּ א ַנְפִקין ִאינון ִנׁשְ ּתָ ּבַ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ּּכֵ ּ ּ
ֲהַדְיי ָמָתא ְדִגְזָעא ְדַההוא ּרוִחין ּבַ ֲחָדא ְוַאְתָיין ִאינון ְתֵרין רוִחין ְוַחד ִנׁשְ ָרן ּכַ ּהו וִמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ר ָנׁש ַתר רוָחא' ע, ּבַ ר ָנׁש רוָחא ּבָ י ַההוא ּבַ ּבֵ ָראן ַעל ּגַ ין ַלֲאחֹוָרא ְוׁשָ ַּדְרּגִ ּ ּ ואֹוְדִעין , ּ
ֵּליה ִמיִלין ְדַעְלָמא ִּמַנְייהו ְקׁשֹוט וִמ. ּ ָמָתא , ַּנְייהו ָלאו ְקׁשֹוטּ ִּמַנְייהו ְקׁשֹוט ִמִסְטָרא ְדִנׁשְ ּ

ן ַנְייָחא, ַעְרִטיָלָאה ּמָ ַחת ּתַ ּוִמַנְייהו ָלאו ְקׁשֹוט ִמִסְטָרא ְדִאינון רוִחין. ְּדָהא ַאְשּכָ ּ ּ ּ ּ .
ּוְלִזְמִנין ִאינון רוִחין אֹוְדִעין ֵליה ִמיִלין ִדְקׁשֹוט ִלְזַמן ָקִריב ּ ּ ּ ָמָתא ְדָלא ְוָד, ּ ּא ִאיִהי ִנׁשְ

ַחת ִפרוָקא  ּכָ ין ַלֲאחֹוָרא'  ְלַעְלָמא ְמע)א פרוונקא''ס(ַּאׁשְ   .ַּדְרּגִ
יך ְלַהאי ַעְלָמא ִאינון רוִחין ַתאי ָמׁשִ ּבְ ֵדין ּכֹוָכב ׁשַ ּּכְ ּ ר ָנׁש, ְ ּוְבִגיָנה ָלא ָדִחיל ַההוא ּבַ ּ ּ .

ָראן ַעלֹוִהי ְוָלא ִאְזַדְעַזע ּׁשָ ָא. ּ ָכל ַזּכָ ָהן ְלַסְייָעא ּבְ ּה חוָלֵקיה ְדָמאן ְדִאית ֵליה ְזכו ְדַאּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ִּאינון עֹוָבִדין

ָאת ה ים ּבְ ר ָנׁש ְדָרׁשִ ּחֹוָטָמא ַעִקים וַההוא ַעִקימו ָסָטא ִלְסַטר ְיִמיָנא ָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ '
ָאת ר ֲחָדא' ּוְלִזְמִנין ּבְ ָרן ּכַ יִכין)ד''ט ע''ח דף כ''ז(ָּדא ִאיהו . ְוָלא ִמְתַחּבְ ר ָנׁש ְדֵמָמֵלל ְרּכִ . ּ ּבַ

ְרטוָטא ֲחָדא ַרְבְרָבא ְוד ֵחיה ׂשִ ִמּצְ ּּבְ ך)א ואינון''נ(ְזִעיִרין ' ּ ל ּכַ ְ ְוֵעינֹוי ְדִקיִקין ְוָלא ּכָ ּ ,



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ָקא ּוִאינון ִמְתַהְפִכין ְלֻסּמָ ִעיִעין ְזֵעיר. ּ ְערֹוי ַתְלָיין ׁשְ ָלָאה ַרְבְרָבא, ׂשַ ְלׁשְ , ּ ֲהָוה ֵליהּׁשַ
יה ִסיוָעא ְּוַתְלָיא ִמּנֵ עֹוָבדֹוי, ִּאית ֵליה ְמֵהיָמָנא. ּ ַלח ּבְ ָּדא ִאית ֵליה ְפִגימו , ִּאיהו ַאּצְ ּּ

ה ְּדמוָמא ְדִאיהו ָסִריס ַחּמָ ּ ּ יעֹוי ַחד ִמֵמעֹוי ְוָלא ַאִפיק ַזְרָעא , ּ יָסא ְדּבֵ ּכִ ּאֹו ַתְלָייא ּבְ ּ
ְדָקא ֵיאֹות יָדא ְשמא. ּכְ טּבִ ָעא ְזִעיָרא ַקִמיט ְוָלא ִאְתָפׁשַ ּבְ   .)מ ונראה שחסר''עכ(. ָּלא ִאית ֶאּצְ

ָך וגֹו)ט''תהלים קל(ָאַמר ָאָדם ַקְדָמָאה  ִמי ִמּמֶ א ְדַדָכר . 'ּ ָלא ִנְכַחד ָעּצְ אן ְדִמִזווּגָ ִּמּכָ ּ ּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ א ַאְתָייא ִנׁשְ ְּונוְקּבָ ַמְטרֹו, ּ א ּבְ ִּזווָגא ְדַמְלּכָ יֹות , ַמאי ַטְעָמא. ִניָתאּ ַתְחּתִ

ַאְתָרא . ּ ְתחֹוִתין ִאית ְלַההוא ְדִאיְקֵרי ֶאֶרץ ֵחֶפץ)א תחומין''נ( )תחתיין(ְתֵרין , ָאֶרץ
ֹמאָלא ְוַעל ָדא  א ְלׂשְ ָמָתא ְדנוְקּבָ ָמָתא ִדְדכוָרא וְדָיִמיָנא וַאְתָרא ְדִנׁשְ ְייָרא ִנׁשְ ְּדִאְתּצַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ֵעי ִאְתָערוָת א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּּבָ ּא ִמִסְטָרא ְדנוְקּבָ ּ פֹון ַוַיאת)א''ישעיה מ(ּ , ּ ֲהִעירֹוִתי ִמּצָ
ִמי ׁשְ ֶמׁש קֹוֵרא ּבִ ְזָרח ׁשֶ ִסיֲהָרא. ּוְכֵדין ִמּמִ א ּבְ ְמׁשָ ָרֵחל, ִּזווָגא ְדׁשִ   .ַיֲעֹקב ּבְ

מֹו ֹחֶמר ִּאֵלין ַחָיִלין ְדַעְלָמא ְדַנְפק, ַּוָיֵבא ְסָגִנים ּכְ ּ ַתר ָהִכי . ּו ֵמָאָדם ַקְדָמָאהּ תהלים (ּבָ

ָ ָגְלִמי ָראו ֵעיֶניך)ט''קל ִלי ּצוָרה, ּ ַהִייִתי מוָטל גֹוֶלם ּבְ ׁשֶ ּּכְ ְזָרח ְלַמֲעָרב ָראו ֵעיְניך . ּ ִָמּמִ ּ
י ּנִ את ִמּמֶ י , ַהדֹורֹות ָהֲעִתידֹות ַלּצֵ   .ּ הוא קֹוֵרא ַהדֹורֹות ֵמֹראׁש)אתה(ּכִ

ָל ּוַעל ִסְפֶרך ּכֻ ְתבוָ ל , ְּזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְלִדיוְקִנין, ּם יּכָ ָהאי ֵסֶפר ׁשֶ  )כל(ִּדּבְ
ל  ִדיִקים ֲהוו ִמְתַחְקַקן ּכָ ּּצַ ירוָפא ְדַאְתָוון זר)וכל(ּ ּצִ ּ ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ן ''ה פס''ּ ּמָ ץ ְוּתַ

ָכא ְד ָמׁשְ יוִרין ִדְקִמיִטין ּבְ ּצִ ְתבו ּבְ ָלם יּכָ ּּכֻ ּ ּ ּּ ן ּכֹוְכַבָייא, ָאָדםּ ּמָ ַמִים ְדּתַ גוָוָנא ְדָרִקיַע ַהּשָׁ ּּכְ ּ ּ ּ.  
ם ִיְקָרא)ישעיה מ( ׁשֵ ָבָאם ְלֻכָלם ּבְ יא ְבִמְסַפר ּצְ ּ ַהּמֹוּצִ ָרֵאל ַעְבִדי יֲעֹקב , ּ ְּלַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ

יך ְדִאינון ִאְקרון ָאָדם ַחְרּתִ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם  ְוַאּתֵ)ד''יחזקאל ל(ִּדְכִתיב . ָ
ם ֵרי ַעְלָמא, ַאּתֶ ית )ירמיה ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּוְבִגיֵניכֹון ִאְתּבְ ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ

בוָאֹתה ֵרי ַעְלָמא, ּּתְ ָבה ַעד ָלא ִאְתּבְ ַמֲחׁשָ ְּדִאינון ָעאלו ּבְ ּ ּוֻכְלהו . ּ ָ ַעל ִסְפֶרך )ט''תהלים קל(ּ

ָל רוּּכֻ ְתבו ָיִמים יוּצָ ּם ִיּכָ ּ ִמְנָין. ּ ְּלֻכְלהו יֹוִמין ִעָלִאין ּבְ ּּ.  
כו וְקחו ָלֶכם)ב''שמות י( ּ ִמׁשְ ּ ִאין שס. ּ ּתָ כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַאְנֲהָרא ְליֹוִמין ּתַ ִּמׁשְ ה ְוָרִביַע ''ּ
כוֵליה יֹוָמא, יֹום ת יֹוָמא ּכְ ּוִמְקּצַ ּ ן , ּ ּבָ כו)א''ע' ח דף ס''ז(ְּלחוׁשְ ן. ּ ִמׁשְ ּמָ יך ִמּתַ ְוָמאן ְדָמׁשִ ּ ּ ,

א ָלה יך ְנִהירו ְלִסיֲהָרא ְלַקְדׁשָ ָּמׁשִ ּ ֶהם)ט''תהלים קל(. ְ יָחא ְדָלא ,  ְוֹלא ֶאָחד ּבָ ָּדא ָדִוד ְמׁשִ ּ
ִנין, ֲּהָוה ֵליה יֹוִמין ְלִאְתַנֲהָרא ְבִעין ׁשְ יך ֵליה ׁשִ ּוִאיהו ָמׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  )ט''לתהלים (ּכְ
ה יָמי ה ְטָפחֹות ָנַתּתָ , ָטב ָהָכא ְדַפִחית לֹון ִמיֹוֵמי ָאָדם. ָּפחֹות' ט, ַמאי ְטָפחֹות. ִהּנֵ

ְּלֵמיַהב ֵליה ְלָדִוד ְדָהָוה טֹוב רֹוִאי ִגין . ּּ ָדָקה ּבְ יה ּצְ ּטֹוב ִדיֵליה ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ְדָעַבד ִעּמֵ ּ ּ ּ
ָד ִּדְיֵהא מוָכן ָדִוד ַלֲעׂשֹות ּצְ ּ ָרֵאלּ יל ָדוד ָעִני ְוֶאְביֹון. ָקה ְלִיׂשְ ַגווָנא ְדַקּבִ ָהִכי ָיִהיב , ּּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָפט ּכְ ִמׁשְ ֵני ְוֹכָלא ּבְ ְּלִמְסּכְ ָדָקה ְלָכל )'ח' שמואל ב(ּ ָפט וּצְ ה ִמׁשְ ּ ַוְיִהי ָדִוד עֹוׂשֶ ּּ
  .ַעּמֹו



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ָאִבינו ְמֵעין , ְּוִאְתָערו ּ ּ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאהּ ּ ב , ּ ִגין ְדַיֲעֹקב יֹוׁשֵ ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָחק ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ם ְוֶעֶבר ְוַאְבָרָהם ְוִיּצְ ֵבית ׁשֵ ן ּבְ ּמָ ֹּאָהִלים ְואֹוִליף ּתַ ִגין , ְּ ּבְ

כֹור ְּדִאיהו ּבְ ְב)שמות ד(ִּדְכִתיב . ּ ָרֵאל ַוֲעבֹוָדה ּבַ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ   .ּכֹורֹות ַוַדאי ֲהָוה ּבְ
ִּסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ְוַסְפָרא ַדֲחנֹוך וַסְפָרא ְדי ּ ּ ְּ יָרה ' ּ ְּסִפירֹות ִדְיּצִ

ְּדַאְבָרָהם ָאִבינו לֹום ת. ּ ּוָהא ִאְתָערו ָמֶסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַאְבָרָהם ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּ '
ל, ְּפָרִקים ב ֹאָהִליםּוִמּכָ ם יֹוׁשֵ לֹום ִאיׁש ּתַ ּ ִאינון ְסָפִרים אֹוִליף ְלַיֲעֹקב ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ּּ ּ ,

ְּוהוא ׁשוְפֵריה, ָחְכָמָתא ַסְגָיא ּ ְרטוִטין ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ּ ַגְווָנא ְדׂשִ ְרטוִטין ִדיֵליה ּכְ ְּוׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַגווָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאיהו ֳקָדם ְּוָהא ּכְ ּ יָרהּ רוך הוא,  ַלְיּצִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָפיו ׁשֶ יר ּכַ ְּיּצִ ְּ ּ ,

ִלימו, ּאוף ָהִכי ַיֲעֹקב ִראׁשֹון ית וגֹו. ִּראׁשֹון ִלׁשְ ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ ְּדָהָוה ַעְרֵסיה ', ֹּקֶדׁש ִיׂשְ
ִלים ָמֵעאל וְבֵני ְקטו, ׁשְ יה ִיׁשְ ַאְבָרָהם ְדָנִפיק ִמּנֵ ָּמה ְדֵלית ָהִכי ּבְ ּ ּ ּ ֶסףּ . ָּרא וִאינון ִסיֵגי ַהּכֶ
יה ַקִין, ְוָאָדם ְּדָנַפק ִמּנֵ יה ַחם, ְוָנח. ּ ְּדָנַפק ִמּנֵ ָחק. ּ ו, ְוִיּצְ יה ֵעׂשָ ְּדָנַפק ִמּנֵ . ִסיֵגי ַדֲהָבא, ּ

ֵליָמא ִאיִהי, ֲאָבל ַיֲעֹקב ַחר ה. ַּעְרֵסיה ׁשְ יה ּבָ ים ' ְּוַעל ָדא ּבֵ ל ָהַעּמִ י )ה''תהלים קל(ִמּכָ  ּכִ
ָרֵאל ִלְסגוָלתֹו וְכִתיב ַי ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ ֲּעֹקב ּבָ ּ י ֵחֶלק ה)ב''דברים ל(ּ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל '  ּכִ

  )עד כאן מההשמטות(. )כ סתרי תורה''ע(. ַנֲחָלתֹו

י יֹוִסי י ִיְצָחק ְוַרּבִ ְטֶבְרָיא, ַרּבִ אֹוַרְייָתא ּבִ ר ַר. ֲהוֹו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד ְוָלָעאן ּבְ י ַאְעּבָ ּבִ
ְמעֹון ַמאי ַעְסִקיּתו, ׁשִ ָּאְמרו ֵליה, ָּאַמר לֹון ּבְ יה ְדֹמר, ּ ַהאי ְקָרא ְדאֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ,

ָּאְמרו ֵליה. ָּאַמר לֹון ַמאי ִאיהו יב, ּ  ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם )בראשית ה(, ַּהאי ִדְכּתִ
ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ רֹוא ֱאלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ ַמר. ה אֹותֹוּּבְ א , ְוָהא ִאּתְ ְּדַאְחֵמי קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּּבְ ל ִאיּנון ָדִרין ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא, ְ ּּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
יִמין, ַּפְרָנִסין ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ְּוָכל ִאיּנון ַחּכִ ַּדֲהוֹו ְזִמיִנין ּבְ ּ.  

א, ֵּסֶפר ְלֵעיָלא. ִאית ֵסֶפר ְוִאית ֵסֶפר. ֶזה ֵסֶפר, אְוָרָזא אֹוִליְפָנ ֵסֶפר . ֵסֶפר ְלַתּתָ
רֹון א ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהִזּכָ רֹון, ְּלַתּתָ ֵּסֶפר ְדַההוא ִזּכָ ּוְבִגין . ְוִאְקֵרי ֶזה, ְּוָדא ַחד ַצִדיק, ּ

א לֹון ִיחוָדא ֲחָד, ְּדָלא ְלַאְפְרׁשָ ֲחָדא ּבְ ִדיר ּכַ ְּדִאיּנון ּתָ ּ ִתיב, אּ ין , ּכְ ֵרין ַדְרּגִ ֶּזה ֵסֶפר ּתְ
ְּדִאיּנון ַחד א, ּ ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּ.  

ָלָלא ֲחָדא א, ְּוָדא ִאיהו ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ָמִתין ְורוִחין ְדַפְרִחין ּבִ ְּדָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ָלָלא , ּ ּכְ
ָרָזא תֹוְלדֹות ָאָדם ַוַדאי, ְּדָכל תֹוְלדֹות ִּאיּנון ּבְ ָּהא ֵמַההוא ַצִדיק ְדָקָאַמרְּד. ּ ּ ַּפְרִחין , ּ

א ֲחָדא ִתיאוְבּתָ ָמִתין ּבְ ִּאיּנון ִנׁשְ ֵקי ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק , ּ א ְדַאׁשְ ְקיו ְדִגְנּתָ ְּוָדא ִאיהו ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
יב, ֵמֵעֶדן ן)בראשית ב(, ִּדְכּתִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

יב תֹוְלדֹות ָאָדם, ָאָדםְּד   .ִּדְכּתִ

  ב''ע' דף ע



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

רֹוא ֱאלִהים ָאָדם יֹום ּבְ א, ְלָבַתר ּבְ ָּדא ָאָדם ִדְלַתּתָ ַהאי , ּ ִתיֵבי ּבְ ֵרין ָאָדם ּכְ ְּדָהא ּתְ
ַּחד ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְקָרא) ב''ע' דף ע( א, ּ ָּאָדם ְדִאיהו ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְּוַחד ָרָזא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ,
ְגִניזוִא ּיהו ּבִ ָרָזא ֲחָדא, ְּדָגִניז ְקָרא, ּ א ּבְ ְדַכר ְונוְקּבָ יב ֶזה ֵסֶפר, ּּבִ ָלָלא , ִּדְכּתִ ָּדא ּכְ

ֲחָדא א ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ֲחָדא. ּ יָון ְדָעְבדו תֹוְלדֹות ּכַ ּּכֵ יב תֹוְלדֹות , ָקָרא לֹון ָאָדם, ּ ִּדְכּתִ
  .ָאָדם

ְלָייא ִמְלָתא ְּלָבַתר ְדִאְתּגַ ִּמּגֹו ְסִתימו ִעָלָאה ַקְדָמָאה ִדְקָרא, ּ א, ּּ ָרא ָאָדם ְלַתּתָ , ּבָ
ה אֹותֹו ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ רֹוא ֱאלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ יב ּבְ ִּדְכּתִ ְדמות . ּ  )א דא איהו''ס(ּּבִ

יה ַהאי ֵחיזו ְדִאְתָחֵזי ִדיוְקִנין ּבֵ ְּדָאָדם ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ִדיוְקִנ, ּּ ּ ַההוא ֵחיזו ּּ ּין ָלא ַקְייִמין ּבְ ּ
ִקיוָמא ִדיוְקָנא ּבְ ּּבְ ּּ יה, ּ ָרן ִמיּנֵ ֶּאָלא ִמְתַעּבְ ְדמות ֱאלִהים, ּ ּאוף ָהִכי ּבִ ּ.  

ְדמות ֱאלִהים, ָּדָבר ַאֵחר א, ּּבִ ְייִפין ְדָכר ְונוְקּבָ ִּדיוְקָנא ְדׁשַ ּ ּ ּ ָרָזא , ּּ  )תהלים קלט(ּבְ
מֹורּבְ: ָאחֹור. ְּדָאחֹור ָוֶקֶדם ָרָזא ְדָזכֹור: ָוֶקֶדם. ָּרָזא ְדׁשָ ל ִפּקוֵדי . ּּבְ ְלָיין ּכָ ּוְבִאֵלין ּתַ ּּ ּ

ית ְמָאה וְתֵליָסר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא ּׁשִ ָלָלא ְדֹכָלא, ּּ ּּכְ ָאחֹור ְלעֹוָבָדא , ְוָתֵניָנן. ּ
ית ָבה, ִּדְבִראׁשִ ְּוֹכָלא ָד. ָּוֶקֶדם ְלעֹוָבָדא ְדֶמְרּכָ ְלָיאּ ָדא ּתַ ְדמות ֱאלִהים. א ּבְ ַההוא , ּּבִ ּּבְ

ׁש ִּדיוְקָנא ַמּמָ   .ְּוָהא אֹוִקים ֵליה ֹמר, ּּ
ְּלִדיוְקִנין: ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם, ּּתו ר ָנׁש, ּּ ָרֵזי ְדִדיוְקִנין ְדּבַ ּּבְ ּ מֹוְדָעא , ּּ ּתְ ְלִאׁשְ

ר ָנׁש ִאיּנון תֹוְלדֹות ְדּבַ ּּבְ ִּדיוְקָנא ְדָר, ּ ּ ר ָנׁשּּ ְעָרא, ִּזין ְדּבַ ׂשַ ִמְצָחא, ּבְ ַעְייִנין, ּבְ , ּבְ
ַאְנִפין ְפָוון. ּּבְ ׁשִ ְרטוֵטי ְיִדין, ּבְ ּוְבׂשִ ּוְבאוְדִנין, ּ מֹוְדָען. ּ ּתְ א ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ַבע ּבְ ִאֵלין ׁשֶ   .ּּבְ

ְעָרא ׂשַ ֲעֵריה ָקִמיט. ּבְ ַּהאי ַמאן ְדׂשַ יה, ּ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשֵ יזוָמ, ּ ּאֵריה ִדְרּגִ ּ ּ .
טוְפָסא יה ָקִמיט ּכְ ִּלּבֵ ָראן עֹוָבדֹוי, ּ ׁשְ יה. ָלאו ּכַ ׁשוָתפו ִאְתְרַחק ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ.  

  א''א ע''דף ע
יר ִעיַע ַיּתִ ֲעָרא ׁשְ א, ׂשַ ָּטב ִאיהו ְלׁשוָתפו, ְוָתֵלי ְלַתּתָ ּ יה. ּ ַכח ּבֵ ּתְ ּוְרָווָחא ִאׁשְ ְּוִאיהו . ּ

ְלחֹודֹוי ָלאו ָהִכי ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין. ּבִ ָּמאֵרי ְדָרִזין ִאיהו ּבְ ּ ּ ָרִזין ְזִעיִרין ָלא . ּ א ''דף ע(ּבְ

הו) א''ע ַּקְייָמא ּבְ ָרָאן. ּ ׁשְ ָראן ְוָלא ּכַ ׁשְ   .עֹוָבדֹוי ּכַ
א ֵלי ְלַתּתָ ִעיַע, ְוִאי ּתָ יה ָלא ָדִחיל, ְוָלא ׁשְ ִּלּבֵ ָּמאֵריה ִדְזדֹוָנא ִאיהו, ּ ּ ִסיף . ּ ּכָ

עֹו ָרןּבְ ַּאְהָדר ְלֶמֱהִוי ָדִחיל ְוָיָאן , ְּוַכד ִאיהו ִסיב. ְוָלא ָעִביד, ְּוָיָאן ָקֵמיה, ָּבִדין ְדַכׁשְ ּ
ִמיֵלי ְדָעְלָמא, ְּוָהֵני ִמיֵלי. עֹוָבדֹוי ּּבְ ַמָיא. ּ ִמיֵלי ִדׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ יה, ּ ִּיְצַלח ַמאן ְדִיְקַרב ּבֵ ּ .

לון ֵליה ָרִזין ִעָלִא ָּלא ִיְתּגַ ּּ ָלה ְזֵעיָרא , ֲּאָבל ָרִזין ְזִעיִרין ָטב ִאיהו ְלַנְטָרא לֹון, יןּ ִּמּמִ
ָמעו, ָעִביד ַרב ּתְ ּוִמלֹוי ִאׁשְ יעוָרא ְדֹמר, ן''ְּוָרָזא ָדא ַזִי. ּּ ִאיּנון ַאְתָוון ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

יר ָצִהיב ֲעָרא אוָכָמא ַיּתִ ִמֵלי ְדָעְלָמא, ּׂשַ ָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ַּאְצַלח ּבְ חֹוָרא,ּ , ּ וַבּסְ
ַּוְתָרן ִאיהו ָדא ַאְצַלח ְלחֹודֹוי. ּוְבְדָדֵמי לֹון ֲהֵדיה. ּ ר ּבַ ַּמאן ְדִמְתַחּבֵ ָלא ַאְצַלח ְליֹוִמין , ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

יִאין ֶּאָלא ַאְצַלח ִמַיד, ַסּגִ יה, ּ ְּוַהִהיא ַאְצָלחוָתא ַפְרָחא ִמּנֵ ְכָלָלא . ּּ ְּוָרָזא ָדא ְדִאיהו ּבִ ּ ּ
  .'ְּדָאת ז

ֲעָרא  ּאוָכָמא ְדָלא ָצִהיבׂשַ ָּדא ִאיהו ְלׁשוָתפו . ְלִזְמִנין ָלא ַאְצַלח, ְלִזְמִנין ַאְצַלח, ּ ּ ּ ּ
ֲהֵדיה ְדָלא ּבַ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ְּדָהא ִלְזַמן ָרִחיק ַיֲחׁשֹוב , ְוָלא ִלְזַמן ָרִחיק, ָטב ִלְזַמן ָקִריב, ּ

ִבין יה. ַמֲחׁשָ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתָפְרׁשון ִמּנֵ ּ ּ אֹוַרְייָתא.  ָטב ִלְזַמן ָקִריבֲהֵוי, ּּ ִאי . ָּדא ִיְצַלח ּבְ
ַדל ֲאַבְתָרָהא ּתָ יה ַאֲחָרִנין. ִּיׁשְ ְּוִיְצְלחון ּבֵ א . ִלְזַמן ָרִחיק, ֵּלית ֵליה ָרָזא. ּ ָּדִחיק ִלּבָ

ְנאֹוי. ִּאיהו ׂשַ ְנאֹוי. ֶיֱחֵמי ּבְ א, ָּלא ַיְכִלין ֵליה ׂשַ ְּוִאיהו ָדִחיק ִלּבָ ', ָּרָזא ְדָאת יְּוִאיהו ּבְ, ּ
ְכָלָלא ְדָאת ז ְּדָלא ַקְייָמא ּבִ ְלחֹודֹוי' ֶּאָלא י', ּּ ָרָזא ְדַאְתָוון ְדִקיִקין, ּבִ ּּבְ ּ.  

ֲעָרא ְדָמִריט עֹוָבדֹוי, ּׂשַ ֵביֵתיה, ִיְצַלח ּבְ ִפין ּבְ ָאה ִאיהו ּכַ ְּוַרּמָ ִּאְתָחֵזי ָדִחיל ַחָטָאה . ּ ּ
ֲעֵריה ָמִריט.  ָלא ִסיבָּדא ַעד. ָלאו ָהִכי ְלגֹו, ְלַבר ְִאְתַהַפך , ְּלָבַתר ְדִסיב, ִּאי ׂשַ ּ

ַקְדִמיָתא ה ְדֲהָוה ּבְ ּמָ   .ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ִּמּכַ

  ב''א ע''דף ע
ין ֵעינֹוי ֲעָרא ְדָמִריט ּבֵ ְּוָהֵני ִמיֵלי ׂשַ י מֹוָחא, ּ ּבֵ ִפִלין, ַעל ּגַ ֲאָתר ְדָאַנח ּתְ ְוִאי . ּּבַ

ֲאָתר ַאֲחָרא ְד אּּבַ ָאה) ב''א ע''דף ע(ְּוָלאו ִאיהו . ָלאו ָהִכי, ִריׁשָ ֶּאָלא ָמאֵריה , ַרּמָ ּ
א יׁשָ ָנא ּבִ ְלִחיׁשו. ְּדִליׁשָ ָלא ֲאָרמות ָקָלא, ּּבִ ְּלִזְמִנין ָדִחיל ַחָטָאה ִאיהו. ּּבְ ּ ְלִזְמִנין , ּ

ָרָזא ְדָאת ז. ָלא ְּוָדא ִאיהו ּבְ ִליל ָאת י', ּ ד ּכָ   .'ּכַ
ֲעָרא ְלָמֵרי ִמִדיןָר, ַעד ָהָכא ִּזין ְדׂשַ ְּדַיְדֵעי ָאְרֵחי ְוָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ּ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְלִאׁשְ

א ְּטִמירו ִדְבֵני ָנׁשָ ָמא, ּ ֶצֶלם ֱאלִהים ָסתום ׁשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ה ָאְרִחין, ּ ְּדִאְתְפַרׁש ְלַכּמָ ּ.  
ָרָזא ְדִמְצָחא ָאת נ, ּּבְ ִלימו ְד', ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדָאת , ן''ָאת ַזִיּ ִליַלת ּבְ ְּלִזְמִנין ִאְתּכְ

ְלחֹוָדָהא', ז ּוְלִזְמִנין ִאיהו ּבִ ִּמְצָחא ְדִאיהו ָדִקיק ְוַחד. ּ ּ ר ָנׁש , ּ ָלא ִעּגוָלא ָדא הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ
יה ַדְעּתֵ ָבא ּבְ ְּדָלא ִמְתַייׁשְ ים, ּ יב ְדִאיהו ַחּכִ ָּחׁשִ רו. ְולא ָיַדע, ּ ִהיל ּבְ ְֲחִייך . ֵּחיהִּאְתּבְ ּ

ִחְוָיא)א נשיך''ס( ֵניה ּכְ ִליׁשָ   .ּ ּבְ
ְּקִמיִטין ְדִמְצֵחיה ַרְבְרָבן ִזווָגא, ּ ְּוָלאו ִאיּנון ּבְ ּ ֲעָתא ְדַמִליל ִאְתָעִבידו ִאיּנון . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ

ִמְצֵחיה ִזווָגא, ְּקִמיִטין ּבְ ְּוָלאו ּבְ ְלה. ּ ִמְצֵחיה ּכֻ יִמין ַאֲחָרִנין ִדי ּבְ ְּרׁשִ ּ ִזווָגאּ ּו ּבְ ּ ֵעי , ָּדא. ּ ּבָ
ְּדָלא ְלִאְזַדְווָגא ֵליה ּ ּ י, ֶּאָלא ִזְמָנא ְזֵעיָרא, ּ ב. ְוָלא ִזְמָנא ַסּגִ ל ַמה ְדָעַבד ְוָחׁשַ , ּּכָ

יה א ְדַאֲחָרִנין, ִּאיהו ְלתֹוַעְלּתֵ ָלל. ְּוָלא ָחִייׁש ְלתֹוַעְלּתָ ָּלאו ִאיהו ָמאֵרי ְדָרִזין ּכְ ָּדא . ּ
ּ הֹוֵלך ָרִכיל ְמַגֶלה ּסֹוד)י יאמשל(, ִּאיהו ָלל, ְ יב ִמלֹוי ּכְ ָרָזא ְדָאת . ְּוָלא ָחׁשִ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ

ָאת ז' נ ִקיוָמא', ִּדְכִליָלא ּבְ ְּוָלא ִאְקֵרי ֶנֱאָמן רוַח ּבְ ּּ.  
ִעּגוָלא ִּמְצָחא ָדִקיק ּבְ יָמא, ּ ר ָנׁש ַחּכִ ָּדא ִאיהו ּבַ ל, ּ ּכַ ָמה ְדִאְסּתָ ִהיל ְלִזְמִנ. ּּבְ ין ִאְתּבְ

רוֵחיה ּּבְ ֶחְדָוה. ּ ְּרִחימו ִדיֵליה ּבְ ּ ַּרֲחָמן ִאיהו ַעל ּכָֹלא. ּ יִאין, ּ ִמִלין ַסּגִ ל ּבְ ּכַ ִאי . ִּאְסּתָ
יר ים ַיּתִ אֹוַרְייָתא ֶלֱהֵוי ַחּכִ ַדל ּבְ ּתָ   .ִּיׁשְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

  א''ב ע''דף ע
ֲעָתא  ׁשַ ִמְצֵחיה ּבְ ַלת ְקִמיִטין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ּבְ ּּתְ ְּדִאיהו ַמִלילּ ּ ַלת ְקִמיִטין ָקִריב . ּ ּתְ

יז. ּוְתַלת ְקִמיִטין ַעל ֵעיָנא ַאֲחָרא. ְלֵעיָנא ַחד ֲעָתא ְדַאְרּגִ ׁשַ ֵכי ּבְ ָּדא ִאיהו ָטב . ּּבָ ּ
ה ְדִאְתָחֵזי ּמָ יר ִמּכַ ל ִמִלין ְדָעְלָמא. ַּיּתִ ְתפֹוי ּכָ ַתר ּכִ ַּאְרִמי ּבָ עֹוָבדֹוי, ּ ין ּבְ ִמ, ּבֵ ין ּבְ ִּלין ּבֵ

אֹוַרְייָתא. ְוָלא ָחִייׁש, ַאֲחָרִנין ר ָנׁש . ַאְצַלח ּבְ ל ּבַ ֲהֵדיה ) א''ב ע''דף ע(ּכָ ַדל ּבַ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ
ִלין ַאֲחָרִנין ְדָעְלָמא יר ִמּמִ ַּיּתִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֻקְדׁשָ ְּלִזְמִנין ִאְתְדָבק ְרִעוֵתיה ּבְ ּ ּ ּוְלִזְמִנין , ְּ

ִדיָנא ָלא ַאְצַלח. ָלא ִּאְתְרַחק ִאיהו ִמן ִדיָנא. ּבְ ְלחֹודֹוי' ְּוָרָזא ָדא ָאת נ. ּ ְּדָלא , ּבִ
ָאת ז ִליַלת ּבְ ָאת ז. 'ִאְתּכְ ִליַלת ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתּכְ ְוָלא ָקִאים , ִּאְתְרַחק ִמן ִדיָנא', ּ

יה ּוְרִחימוָתא ִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה, ּּבֵ ּ ּ ּ ּ.  
ָלא ִעּגוָל ִּמְצָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ד . ְּוִאיהו ַרְבְרָבא, אּ ר ָנׁש ְדָכל ִזְמִנין ּכַ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ

יה, ְוַכד ָאִזיל, ָקִאים ִפיף ֵריׁשֵ ְּוִאיּנון ִסְטֵרי , ַּהאי ִאְתְפִליג ִלְתֵרין ְלִסְטִרין. ּּכָ
ְגעֹוָנא ְגעֹוָנא ְדִאְתָחֵזי. ׁשִ ִּסְטָרא ֲחָדא ִאיהו ׁשִ א ַאֲחָרִנין ַיְדִע, ּ ְגעֹוָנאּוְבֵני ָנׁשָ , ין ׁשִ

מֹוְדָעא ַקֵמי ּכָֹלא ּתְ ְּדִאׁשְ א. ּ ְּוִאיהו ִטְפׁשָ ּ.  
ִמְצֵחיה ִאית ד ִמְצֵחיה, ְקִמיִטין ַרְבְרִבין' ּּבְ ֲעָתא ְדַמִליל ָקִמיט לֹון ּבְ ׁשַ ְּלִזְמִנין ּבְ ּּ ,

ֵכיה ַמׁשְ ט ִמְצֵחיה ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ְקִמיִטין , ִּמיִטין ִאְתָחזוןִּאיּנון ְק. ְּוָלא ִאְתָחזון, ּּ
ִסְטָרא ְדֵעינֹוי ָנא, ַּאֲחָרִנין ַרְבְרִבין ּבְ ּפוֵמיה ַרְבְרָבא. ְַחִייך ְלַמּגָ ּ ָּלאו ִאיהו ַבר ָנׁש . ּ

א יה. ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו. ְלתֹוַעְלּתָ י ּבֵ ּסֵ ְגעֹוָנא ְדִאְתּכַ ּׁשִ יה, ּ ָלן ּבֵ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ .
ַדלְוִא ּתַ ָמה ְדִאׁשְ ם ּבְ ּיהו ִאְתַחּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ָמה, ּ ִגין , ֲּאָבל ָלא ִלׁשְ ֶּאָלא ּבְ

א ְפֵני ַעּמָ ָאה ּבִ א. ְלִאְתּגָ ְלִחיׁשו וְבַגֲאַות ִלּבָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ָאה ְוָלאו ָהִכי, ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיהו ַזּכָ ּ .
ָמא ל ִמלֹוי ָלאו ִאיּנון ִלׁשְ ּּכָ ִריך הואּ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ִגין ּבְ יב . ֶּאָלא ּבְ ְוָחׁשִ

ִבין ְרֵמיה, ַמֲחׁשָ ִמְנָהָגא ִדְלַבר. ְּוַאְנִהיג ּגַ יה, ּּכְ לון ּבֵ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ ָרָזא ְדָאת נ. ּ ַּהאי ִאיהו ּבְ ּ ,'
ְכָלָלא ְדָאת ז ִּדי ּבִ ּ'.  

  ב''ב ע''דף ע
ִעּגוָלא ִּמְצָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ְּפִקיָחא ִאיהו,  ַרְבְרָבאּ ָרנו , ּ יה)א דכרנו''ס(ָּדּבְ ּ ְדֹכָלא ּבֵ ָיַדע . ּּ

ַדל ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ּּבְ ָלא אוָמָנא ְדיֹוִליף ֵליה, ּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ ּ ַדל. ּ ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ַּאְצַלח ּבְ ּ .
ָלה ְזֵעיָרא ִא. ְלִזְמִנין ָלא, ְלִזְמִנין ַאְצַלח, ּוְבָממֹוָנא יִאיןִּמּמִ ִמִלין ַסּגִ ַכל ּבְ ָנבֹון . ְּסּתָ

ָּלא ָחִייׁש ְלִמִלין ְדָעְלָמא. ִאְקֵרי ִסיף , ּ ַּוֲאִפילו ְדִיְנַדע ְדִיְתּכְ ּ ּ ּ הו ָלא ) ב''ב ע''דף ע(ּ ּּבְ
יה, ָחִייׁש לֹון ִוי ַעל ִלּבֵ א ִאיהו. ְּוָלא ׁשָ ָּרִכיך ִלּבָ ְ.  

ִמ ֵרין ְקִמיִטין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ּבְ ְוַחד ְקִמיָטא ַעל , ַחד ְקִמיָטא ַעל ֵעיָנא ַחד. ְּצֵחיהּּתְ
ִמְצֵחיה. ֵעיָנא ַאֲחָרא ַלת ְקִמיִטין ַרְבְרִבין ּבְ ָכחו ּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִאֵלין ְדַעְייִנין, ּ ּּבְ ר ְקִמיָטא , ּ ּבַ

ָאה ּתָ ְּדִאיהו ִאְתְפַלג ַעל ַעְייִנין, ּתַ ּ ִבין ְלגֹו ְוָלא ְל. ּ יב ַמֲחׁשָ ִגין ְדָלא . ַברָּדא ָחׁשִ ּּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

עֹוָבדֹוי א ּבְ יב ִלְבֵני ָנׁשָ ֲעָתא, ָחׁשִ ְּוָדִחיל ִאיהו ְלפום ׁשַ יר, ּ ְּלַפיוָסא. ְוָלא ַיּתִ ּ ,
ר ָנׁש ֵמי ּבַ עֹוָבדֹוי ִדְלַבר ִמּקָ ִּאְתַפְייָסא ּבְ ּ ַרְבָיא, ָּלאו ִאיּנון, ּ   , ֶּאָלא ְלִזְמִנין ּכְ

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

 ] בשנה106יום [סדר הלימוד ליום יז טבת 
ָחְכָמה ָרָזא ְדָאת נ. ּוְלִזְמִנין ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ְלחֹודֹוי', ּ ְּדִאיהו ּבִ ָאת , ּ ִליל ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ

א ִאיהו. 'ז ִאֵלין ַאְתָוון ַקְדָמֵאי, ְּוַחְלׁשָ ִליל ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ִמיך ְלָאת ס, ּ ְֶאָלא ִאְסּתְ ּ '
יה ָלָלא ּבֵ ַאְתָוון. ְּלִאְתּכְ ַּעד ָהָכא ָרִזין ְדָחְכְמָתא ְדִמְצָחא.  ַקְדָמֵאיְוָלא ּבְ ּ.  

ָרָזא ְדַעְייִנין ָרָזא ְדָאת ס, ּּבְ ְווָנא ְדַסֲחָרא ְלַבר', ּּבְ ַההוא ּגַ ּּבְ ּוְכָמה ְדָיְתָבא ֵעיָנא, ּ ּ ,
ִלימו ְּדָיְתָבא ַעל ׁשְ ִקיַע, ּ ָאה ִהיא, ְּדָלא ׁשְ אוָתא, ַהאי ָלאו ַרּמָ ָלא ִאית ְּד, ְּוָרִחיק ֵמַרּמָ

ָלל יה ּכְ   .ּּבֵ
ְווֵני ְדַעְייִנין ִאיּנון ד ּּגַ ִּחָוורו ְלַבר. 'ּ ר ָנׁש, ְּדַסֲחָרא ֵעיָנא, ּ ַגְווָנא ְדָכל ּבַ ְלגֹו . ּּכְ

יה אוָכָמא ְדַסֲחָרא ִּמּנֵ ּ ֲחָדא, ּ ִליל ִחָוורו ְואוָכמו ּכַ ְּוִאְתּכְ ּ ּ יה ְירֹוָקא. ּ ִליל . ְּלגֹו ִמּנֵ ְוִאְתּכְ
אוָכָמ ת ֵעיָנא. אּּבְ יה ַההוא ּבַ ְּלגֹו ִמּנֵ ְּנקוָדא אוָכָמא, ּ ִדיר. ּ ר ָנׁש ְדַחִייך ּתָ ְָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ,

ֵחדו ְּוַחֵדי ּבְ ִבין ְלָטב. ּ יב ַמֲחׁשָ ִבין, ְוָחׁשִ ִלימו ִאיּנון ַמֲחׁשָ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ִגין ְדָסִליק לֹון , ּ ּּבְ
ִּמַיד ֵמְרעוֵתיה ּ ִמיֵל. ּ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ַמָיא. ּי ְדָעְלָמאּ ִמיֵלי ִדׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ּ ַהאי . ַאְצַלח, ּּ

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ יה ְלִאׁשְ ְתְקָפא ּבֵ ִּאְצְטִריך ְלִאּתַ ּ ה, ְ ְּדָהא ִיְצַלח ּבָ ּ.  

  א''ג ע''דף ע
ִביִני ֵעינֹוי ַרְבְרִבין א, ּגְ ְווִנין ְדֵעיָנ. ְוַכְסָיין ְלַתּתָ ִאיּנון ּגַ ּּבְ יִמין סוָמִקין ּ ּא ִאית ְרׁשִ

א ַאְרּכָ יִמין ִאְקרון ַאְתָוון ְזִעיִרין ְדֵעיָנא. ְּדִקיִקין ּבְ ִּאיּנון ְרׁשִ ּ ְווִנין . ּ ִגין ְדִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ
ְנִהירו) א''ג ע''דף ע(ִאי . ְּדֵעיָנא ַּההוא ְנִהירו ָסִליק ַאְתָוון ְלִאְתֲחָזָאה, ְּנִהִרין ּבִ ְּלִאינון , ּ
ּי ְדִמִדיןָמאִר יִמין ַאֲחָרִנין ְדִקיִקין. ּ ִאיּנון ְרׁשִ ּּבְ ָאת ס, ּ ָאת ', ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּוְכִליָלא ּבְ

  .'ה
ִחָוורו)א דמסחרא''נ(ַּעְייִנין ְירֹוִקין ְדַסֲחִרין  ּ ּבְ ּוִמְתָעְרִבין ִאיּנון ְירֹוִקין, ּ ַההוא , ּ ּּבְ

ִּחָוורו יהְּוִאיהו ָחׁשִ, ַּרֲחָמָנא ִאיהו. ּ ִדיר ְלתֹוַעְלּתֵ יב ְלִנְזָקא ְדַאֲחָרִנין , יב ּתָ ְּוָלא ָחׁשִ
לום   .ּּכְ

יה ְווָנא אוָכָמא ָלא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּּגַ א. ּ יׁשָ ְטָרא ּבִ יֵדיה . ָּחִמיד ִאיהו ְוָלא ִמּסִ ְּוִאי ַסְלָקא ּבִ ּ
א יׁשָ ְטָרא ּבִ יה, ִמּסִ ָּלא ֵיתוב ִמּנֵ ָמה ְדִאׁשְ. ּ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ מֹוְדעאּ ה ְדָלא . ּתְ ּוַבּמֶ ּ

מֹוְדָעא ָלאו ְמֵהיָמָנא ִאיהו ּתְ ָּמאֵריה ְדָרִזין ִאיהו. ִּאׁשְ ּ ִמָלה ְדִאיהו ָרָזא, ּ ּּבְ ּ ַעד , ּ
ֲאָתר ַאֲחָרא ַמע ְלַההוא ָרָזא ּבְ ְּדִיׁשְ ֵלי ּכָֹלא. ּ ַמע ֵליה ּגַ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּ יה ָרָזא . ּ ְּוָלאו ִעּמֵ

ָלל ְּדָכל ִמלֹו, ּכְ ִלימוּ ׁשְ ּי ָלאו ִאיּנון ּבִ ִחָוורו וִבירֹוָקא. ּ ְווֵני ֵעינֹוי ָסֲחָרן ּבְ ּּגַ ּ ָּדא ִאיהו . ּ ּ
ָרָזא ְדָאת ה ָאת ז', ּּבְ ִליל ּבְ   .'ּוְבָאת ס', ְוִאְתּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

יה, ַעְייִנין ְצִהיִבין ְירֹוִקין ְגעֹוָנא ִאית ּבֵ ְגעֹוֵניה ִאיהו פום ְמַמֵלל . ּׁשִ ּוְבִגין ׁשִ ּ ּ ּ ּּ
ַבר ָנׁש ַרב, ְרָבןַרְב ְרֵמיה ּכְ ַרְבְרָבנו, ְּוָעִביד ּגַ יה. ּּבְ ף ּבֵ ּקַ ּוַמאן ְדִאְתּתָ ּ ָלא . ֶּנַצח ֵליה, ּ

יה, ִּאְתָחֵזי ְלָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִלּבֵ ִכיך ּבְ ְּדָהא ָלא ׁשָ ִאיּנון ָרִזין, ְּ ְרֵמיה ַרב . ּּבְ ְּדָעִביד ּגַ ּ
הו ָרָזא ְדָאת . ּּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ָאת ז', הּ ִליל ּבְ ְלחֹודֹוי' ְוִאְתּכְ ּוְבִגין . 'ְוִאְתְרַחק ֵמָאת ס, ּבִ

ַרְבְרָבנו ְרֵמיה ּבְ ְּדִאיהו ָעֵבד ּגַ ּ ּ יה ֵמָאת ס, ּ ֲהֵדיה', ִּאְתְרַחק ִמּנֵ ד . ְּוָלא ִאְתְקִריב ּבַ ָּדא ּכַ
ִּאיהו ַמִליל ִמְצֵחיה, ּ יִאין ּבְ   .ָּעִביד ְקִמיִטין ַסּגִ

ירֹוָקא, וִרןַּעְייִנין ִחָו ָּמאֵריה ְדרוְגָזא, ְּדַסֲחָרן ְזֵעיר ּבִ ּ . ְּוַרֲחָמָנא ִאיהו ְלרֹוב ִזְמִנין, ּ
ָלל, ְּוַכד ִאְתְמֵלי רוְגָזא יה ְרִחימו ּכְ ֵּלית ּבֵ ְּוִאְתַהָפך ְלַאְכָזִריות, ּ ּ ְ ָּלאו ִאיהו ָמאֵריה . ּ ּ

ָרָזא ְדָאת ה, ְּדָרִזין ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ִל', ּ ָאת סְּדִאְתּכְ   .'יל ּבְ

  ב''ג ע''דף ע
ֲחָדא הו, ַּעְייִנין ְירֹוִקין ְוִחָווִרן ּכַ ֶוון אוָכם ּבְ ּוְזֵעיר ִמּגָ ּ ָּדא ִאיִהי ָמאֵריה ְדָרִזין, ּ ּ ּ ,

הו ַאִרי . ְּוַאְצַלח ּבְ ַאְצָלחוָתא ַאְצַלח ְוָסִליק) ב''ג ע''דף ע(ְוִאי ׁשָ ְנאֹוי ָלא ַיְכִלין . ּּבְ ׂשַ
ׁשוְלָטנוְּוִאיהו, ֵּליה ִליט ָעַלְייהו ּבְ ּ ׁשַ ּ ּ ְפָיין ָקֵמיה, ּ ָרָזא ְדָאת כ. ְּוִאְתּכַ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ,'

ָרָזא ְדָאת ס ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ִליט. 'ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ׁשַ ּ יה, ּ ֲאִרי ּבֵ ַעד ָהָכא ָרִזין . ִּאי ׁשָ
ְּדַעְייִנין ְלִאינון ָמאֵרי ְדָחְכְמָתא ּ ּ.  

ָּרָזא ְדַאְנִפי ְּלִאינון ָמאֵרי ְדָחְכְמָתא ְפִניָמָאה, ןּ ּ ִּדיוְקִנין ְדַאְנִפין. ּ ּ ּ ָּלאו ִאיּנון , ּ
יִמין ִדְלַבר ְרׁשִ יָמא ְדָרִזין ְפִניָמִאין, ּּבִ גֹו ְרׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּדִדיוְקִנין ְדַאְנִפין. ּ ּ ּ ִּמְתַהְפָכן ִמּגֹו , ּּ

ימו ְדַאְנִפין ִּדיוְקִנין ִדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ְרָיא ְלגֹוְסִתיִמ, ּ רוָחא ְדׁשַ ּין ּבְ ּוִמּגֹו ַההוא רוָחא. ּ ּ ִאְתָחֵזי , ּ
ְּלַבר ִדיוְקִנין ְדַאְנִפין ּ ּ יִמין, ּ י ִאיּנון ַחּכִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ.  

מֹוְדָען ִמּגֹו רוָחא ּתְ ִּדיוְקִנין ְדַאְנִפין ִאׁשְ ּ ּ ַבר ָנׁש. ּּ ְּדָרִזין ְדַאְתָוון , ּרוָחא ִאית ּבְ ּ
יהֲח ְּוֻכְלהו ַאְתָוון ְסִתיִמין ּגֹו ַההוא רוָחא. ִּקיִקין ּבֵ ּ ּ יִמין , ּ ֲעָתא ַסְלִקין ְרׁשִ ּוְלפום ׁשַ ּ ּ

ְּדִאיּנון ַאְתָוון ְלגֹו ַאְנִפין ּ ּוְכָמה ְדִאיּנון ַאְתָוון ַסְלִקין. ּ ּ ּ ָּהִכי ִאְתָחזון ַאְנִפין, ּ ִדיוְקִנין , ּ ּּבְ ּ
ֲעָתא יִמין ְלפום ׁשַ ֵּחיזו ְדָלא ַקְייָמאּבְ, ְּרׁשִ ּ ר ִאיּנון ָמאֵרי ְדָחְכְמָתא ְדִאְתַקְייָמן . ּ ּּבַ ּ ּ ּ

הו ְייהו, ּּבְ י ִמּנַ ׁשֵ   .ְּוָלא ִאְתּנְ
ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ן ַנְפָקא ָרָזא )איהו רזא דאורייתא(, ּ ּמָ ּ וִמּתַ

ֻכְלהו ַאְתָוון ְדִאיּנון כ, ְּדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ב ַאְתָוון''ּ ּּכְ ְּוַההוא ַנֲהָרא ְדָנִפיק . ּ ּ
ָמִתין. ָּנִטיל ּכָֹלא, ֵמֵעֶדן יה ִאיּנון רוִחין ְוִנׁשְ ְּוַכד ַפְרָחן ִמּנֵ ּ ּ ִציוָרא , ּ ְלהו ִמְצַטְייָרן ּבְ ּּכֻ ּּ ּ ּ

ְּדִאיּנון ַאְתָוון ְלהו, ּ ְּוָהִכי ַנְפֵקי ּכֻ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּרוָחא ְדַב, ּ ִציוָרא ּ ּר ָנׁש ְדִמְצַטְייָרא ּבְ ּּ ּ
ַאְנִפין, ְּדַאְתָוון ָּעִביד ִציוָרא ּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִּאי ָהִכי ִציוָרא ְדִאיָמא, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ָּלא ִמְצַטְייָרא ּגֹו ַההוא רוָחא, ּ ּ ּ ,
יה ְדֹמר, ָּאְמרו ַמְעָנא ִמּנֵ ָּהִכי ׁשְ ְטָר, ּ ְּדִציוָרא ְדַאְתָוון ִמּסִ ּ ּא ִדְלֵעיָלאּּ ְּוִציוָרא ְדֵאיָמא , ּ ּ ּ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

א ַההוא רוָחא ְלַתּתָ ִּמְצַטְייָרא ּבְ ּ ִניזו ְלגֹו. ּ ִּציוָרא ְדַאְתָוון ִאְתּגְ ּ ּ ִליט , ּ ְּוִציוָרא ְדֵאיָמא ּבָ ּ ּ
  .ְלַבר

  א''ד ע''דף ע
ִּציוָרא ְדִאיָמא ּ ְּורוָחא ָעִביד . ר''ְּפֵני ֶנׁשֶ, ר''ְּפֵני ׂשֹו, ה''ְּפֵני ַאְרֵי, ם''ְּפֵני ָאָד, ּ

ֲעָתא ִּציוָרא ְדֻכְלהו ְלַבר ְלפום ׁשַ ּ ּ ּּ ְטָרא , ּ ִגין ְדָכל ַמה ְדִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ ְּדרוָחא ) א''ד ע''דף ע(ּ ּ
ְלָטא ְלַבר ִניז, ּבָ ְּוָכל ָהֵני ִדיוְקִנין. ְּוִאְתַחֵזי ְוִאְתּגְ ִציוָרא ְדַאְתָוון , ִאְתַחְזָיין, ּ ִּמְתַצְייָרן ּבְ ּ ּ ּ

ִניִזיןַא ב ְדִאיּנון ּגְ ּף ַעל ּגַ ֲעָתא. ּ ע ִדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ְלפום ׁשַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ְּלִאינון ָמאֵרי , ּ
הו, ְּדַעְייִנין ָלא ּבְ ּכְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְלִאְסּתַ ְּדַיְדִעין ּבְ ּ ּ.  
ֹאַרח ְקׁשֹוט, ה''א ַקְדָמָא''ִּציוָר ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ָרִזין ְדָמֵריהֹון ִּאיּנון, ּכַ ּ ְדַיְדִעין ּבְ

יה ָלן ּבֵ ּכְ ִגין ְדַההוא רוָחא ִדְלגֹו, ִּמְסּתַ ּּבְ ּ ּ יה, ּ ְתְקָנא ּבֵ ִּציוָרא ְדֹכָלא, ּוָבִליט ְלַבר, ְּמּתַ ּ ּ ּ .
ְּוַההוא ִציוָרא ִאיהו ִציוָרא ְדָאָדם ּ ּ ּ ּּ ל ִציוִרין, ּ יר ִמּכָ ִלים ַיּתִ ְּוָדא ִאיהו ִציוָרא ׁשְ ּ ּּ ָדא ְו. ּ

ִּאיהו ִציוָרא ֲעָתא, ּּ ר ְלפום ׁשַ ְּדַאְעּבַ א, ּ יֵמי ִלּבָ ָּקֵמי ֵעיַנְייהו ְדַחּכִ ָלן . ּ ּכְ ד ִמְסּתַ ַהאי ּכַ
ַאְנפֹוי ְלַבר ִּאיּנון ַאְנִפין ְדַקְייִמן ָקֵמיה, ּּבְ ּ א ָרִחים לֹון, ּּ   .ַּעְייִנין ְדִלּבָ

הו ע ִסיָמִנין ְדַאְתָוון ִאית ּבְ ַּאְרּבַ ִכיבוּׁשוְר, ּ ׁשְ ִליט ּבִ ִסְטָרא ִדִיִמיָנא, ְּייָקא ַחד ּבָ , ּּבְ
יה ֵרין ַאֲחָרִנין ַדֲאִחיָדן ּבֵ ְּוׁשוְרְייָקא ַחד ְדָכִליל ּתְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ִסְטָרא ִדׂשְ ' ְּוִאֵלין ד. ּּבְ

ְּדִאְקרון ֵעדות ְוִסיָמָנא ָדא ע, ַאְתָוון' ִּאיּנון ד, ִסיָמִנים ּ ּ ַּההוא ׁשוְרְייָקא . 'ּ ִּדְסַטר ּ
ִכיבו, ְיִמיָנא ׁשְ ְּדָבִליט ּבִ יה ' ד. ּ ָרן ּבֵ ִרין ַאְתָוון ְדִמְתַחּבְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ  )'ת אינון עדות''א ו''ס(ּ

ֵרין ַאֲחָרִנין''ו ּת ִאיּנון ַהִהיא ׁשוְרְייָקא ְדָכִליל ּתְ ּ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ  )תהלים פא(, ּ
מֹו ְדָכ יהֹוֵסף ׁשְ ֵּעדות ּבִ ִלּבֹויּ ּל ַמאן ְדָחָמא ֵליה ֲהָוה ָרִחים ֵליה ּבְ ּ ִלים, ּ ּתְ ּוִבְרִחימו ִאׁשְ ּ.  

יה ֵחיזו ִדְגָווִנין ַּזְרָעא ְדָדִוד ִמְתַהְפָכן ּבֵ ּ ּ מוֵאל, ּּ ך ָטָעה ׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ יב, ְּ שמואל (, ִּדְכּתִ

ט ֶאל ַמְרֵאהו)א טז ּבֵ ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה, ּ ַאל ּתַ ֱאִליָאבּּבְ יה ּבֶ ְּדָלא ֲהָוה ָהִכי , ּ ּבֵ
ָדִוד ְּדיוְקִנין ְדָדִוד ְטִמיִרין ִאיּנון, ּבְ ּ ּ ְּדָהא ְדיוְקִנין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּּ ּ ּ ִליל ּגֹו , ּּ ִאְתּכְ

ִּדיוְקִנין ַקְדִמיָתא, ּּ יה ּבְ ְּוַההוא ִדיוְקָנא ִדְסָטר ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ ּ ר ַעל ַעְי, ּּ יִנין ְּדַאְעּבַ
ֲעָתא א ְוָדִחיל, ְּלפום ׁשַ ְוָדא . ִעּמֹו'  ְוטֹוב רֹוִאי ַוְיָי)שמואל א טז(ּוְלָבַתר , ּוָבִהיל ִלּבָ

יה ִּאיהו ֵעדות ְלַגּבֵ ּ ּ.  

  ב''ד ע''דף ע
ִּדיוְקָנא ָדא ְדָאָדם ּ ּ ל ִדיוְקִנין, ּּ ִליל ּכָ ּּכָ יה, ּ ִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ רוֵח, ּ ִהיל ּבְ . ּיהַּהאי ָלא ּבָ

ַנְייָחא ֲעָתא ְדרוְגֵזיה ִאיהו ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַנְייָחא, ּ ּוִמלֹוי ּבְ ּוִמָיד ִאְתָפָייס, ּ ּּ ַזְרָעא ) ב''ד ע''דף ע(. ּ
ַקְדִמיָתא יה ַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ְּדָדִוד ְדִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ֲעָתא ַעל ַעְייִנין, ּּ ר ְלפום ׁשַ ְּדַאְעּבַ ּ ,

ַנְייָחא רוְגֵזיה ּבְ ּּבְ ָּיד ִאְתָפַייסִמ, ּ ָנָחׁש ְלסֹוָפא. ּּ ֲּאָבל ָנִטיר ְדָבבו ּכְ ִגין ְדַההוא ִסְטָרא . ּ ּּבְ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ְרָמא ֵליה ָכל ִסְטִרין, ּּגַ ָרא. ְּדַסֲחָרא ּבְ א ִמְתַיּשְׁ יָבא , ֲּאָבל מֹוָחא ִדְבגֹו ְקִליָפה ְוִלּבָ ְוַיּצִ
ִאין ָּדא ְלִאינון ַזּכָ ָר. ּ אֲּאָבל ַחָייִבין ָלא ִמְתַעּבְ יׁשָ ּן ֵמַההוא ִדיוְקָנא ַקְדָמָאה ּבִ ּ ּּ ,

ָרן  ֹכָלא)ואסתאבן(ְוִאְתַחּבְ יה ּבְ ּ ּבֵ ּ .'  
ְנָייָנ''ִּציוָר א, א''א ּתִ יׁשָ ָאְרָחא ּבִ ך ּבְ ל ּכַ ר ָנׁש ָלא ָאִזיל ּכָ ְִאי ַההוא ּבַ ְוַאְסֵטי , ּ

ָאְרחֹו, ְּוָתב ְלָמאִריה, ֵּמַההוא ָאְרָחא ָּלא ְדהוא ְרִגיָלא ּבְ ָנןּ ֶּאָלא ִאיהו ְדֲהָוה , ּי ִדְמַתּקְ ּ ּ
ִאיּנון אֹוְרֵחי ִמְתֲעֵדי ְייהו ְוָתב ְלָמאֵריה, ּּבְ ְּוָסֵטי ִמּנַ אֵרי . ּ ַּהאי ִאיהו רוָחא ָטָבא ׁשָ ּ

ִרי ֲעלֹוי יה, ְלִמׁשְ ְתְקָפא ַעל זוֲהָמא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ּוְלִאּתַ ּ ּ , ּוָבִליט ְלַבר, ּ
לוָתא ּכְ ִאְסּתַ ֲעָתא,ּּבְ ּ ְדַעְייִנין ְלפום ׁשַ ֲעָתא , ּ ׁשַ ר ַהאי ּבְ ּבָ ַחד ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ְדִאְתּגַ ּּכְ ּ ּ ּּ

ְּדָחֵמי ֵליה ֲעָתא, ּ ָרא ְלפום ׁשַ ּבְ יה ַאְרֵיה ְדִמְתּגַ ִלּבֵ ר ּבְ ִרים ֵליה ְלַאְעּבָ ַּההוא ֵחיזו ּגָ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַאְנפֹוי ְלָבַתר ָלן ּבְ ּכְ ֲעָתאִּאיּנון ַאְנ, ַּהאי ִמְסּתַ א ָלא ָרִחים לֹון ְלפום ׁשַ ִּפין ְדִלּבָ ּ ּ ,

יה ְוָרִחים ֵליה ב ִלּבֵ ּוִמָיד ּתָ ּ יה ַאְכִסיף. ּּ ָלן ּבֵ ּכְ ד ִמְסּתַ יה, ּּכַ יב ְדֹכָלא ַיְדִעין ּבֵ ְּוָחׁשִ ּ .
ֲעָתא ַּאְנפֹוי ַחְפָיין ָדָמא ְלפום ׁשַ ּ ִּמְתַהְפָכן ְלִחְווָרא אֹו ִלירֹוָקא, ּ ּ.  

ַלת ׁשוְר ַאְנפֹויּּתְ יה, ַחד ִליִמיָנא. ְּייָקן ִאית ּבְ ַאְנפֹוי ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ט ּבְ ְּדָדא ִאְתָפׁשַ ּּ ּ .
ַּחד ְדַסְלָקא ְלחֹוָטֵמיה ְלֵעיָלא ּּ ָמאָלא, ּ ִרין. ּוְתֵרין ִלׂשְ א ֵמִאיּנון ּתְ ט ְלַתּתָ ְּוַחד ְדִאְתָפּשַׁ ּּ ,

ַהאי וְבַהאי ְּוִאֵלין ִאיּנון ַא. ְּוָאִחיד ּבְ ַאְנפֹויּ ָקן ּבְ ְּתָוון ְדִמְתַחּקְ ְלִטין ְדָלא , ּ ְּוִאיּנון ּבַ ּ
ִכיִבין ֹאַרח ְקׁשֹוט. ׁשְ יל ּבְ ָבא ְוַאְרּגִ ִכִבין, ְוַכד ִמְתַייׁשְ   .ׁשְ

  א''ה ע''דף ע
ְּוָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ִאיהו ָקִריב ּ ְלִטין , ָּדא ֲהָוה ָרִחיק. ּ א ִאיּנון ַאְתָוון ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ

ְבִהילו, ַּאְנפֹויּבְ יה ּבִ ְּוָסֲהִדין ּבֵ ָטר ְיִמיָנא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין )'א ה''ד(' ְּוִסיָמָנא ָדא ק. ּ  ִמּסְ
ָטר  ָמאָלא) א''ה ע''דף ע(ִמּסְ ַאְנפֹוי, ׂשְ ב ְדׁשוְרָייֵקי ַאֲחָרִנין ִאְתָחזון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָלא , ּ

ָהֵני ְלִטין ְלַבר ּכְ ִזְמָנ. ּבַ ר ּבְ ימוּבַ ַעּקִ ּא ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ּ.  
ַּהאִי ִאיהו ַזְרָעא ְדָדִוד ִּאְתַהַפך ֵמֵחיזו ָדא, ּ ּ ְ ִדיוְקָנא ְדָאָדם. ּ ַקְדִמיָתא ִאְתָחֵזי ּבְ ּּבְ ּ ּ ,

ִדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ּוְלָבַתר ַקְייָמא ּבְ ּ ִדיוְקָנא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּּ ְּוִאְתְפַרׁש ּבְ ּ ּ ּוְבֹכָלא, ּ ּ ,
אִּמְתַהְפָכ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ   .א ִמּשְׁ
ִלי''ִּציוָר ְתְקָנא, ָתָאה''א ּתְ ָאְרָחא ְדָלא ְמּתַ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ִּאי ַההוא ּבַ ְוָסֵטי אֹוְרחֹוי , ּ

יה, ֵּמָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ָלק ִמּנֵ א ִאְסּתַ ַּההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ יה, ּּ ְּורוָחא ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ,
ּוְדיוְקָנא ַאֲח א, ּוָבִליט ְלַבר, ָראּ יֵמי ִלּבָ לוָתא ְדַעְייִנין ְדַחּכִ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ֲעָתא , ּ ְּלפום ׁשַ

ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור ּ ֲעָתא ְדָחָמאן ֵליה. ּּ ׁשַ ּּבְ ְייהו ַההוא ִדיוְקָנא, ּ ִלּבַ ָרן ּבְ ַּמְעּבְ ּ ּ יה, ּּ ָלן ּבֵ ּכְ   .ְּוִאְסּתַ
ַאְנפֹוי' ג ּקוְרָטֵמי סוָמֵקי ּבְ ּ ִס, ּ ְּוִאיּנון ׁשוְרָייֵקי סוָמִקין ְדִקיִקין, ְּטָרא ִדיִמיָנאּבְ ּ ּ ּ .

ָמאָלא ׂשְ יה, ּוְתַלת ּבִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְתָוון ְדַבְלִטין ּבֵ ּ ּ ַּחד ִאיהו ׁשוְרְייָקא ָדִקיק . ּ ּ ּ
ִעּגוָלא ּוְתֵרין ְדִקיִקין ַאֲחָרִנין ָעֵליה, ּּבְ ּ ִעּגוָלא, ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ   .ִקיִעין ֵעינֹויּוְכֵדין ׁשְ. ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

ְּוָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ֵרין ַאֲחָרִנין ר', ַּחד ִאיהו כ. ּ ָמאָלא. ּת ִאיּנון''ּתְ , ְוֵכן ִלְסַטר ׂשְ
יב ְּוִסיָמָנא ָדא ַההוא ִדְכּתִ ּ ְלִטין )ישעיה ג(, ּ ם ְוִאֵלין ַאְתָוון ּבַ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ּ ַהּכָ ּ

ַאְנִפין ַא, ּּבְ ל ׁשְ ָמאָלא ִליִמיָנא. ּר ׁשוְרָייִקיןַעל ּכָ ב ִמּשְׂ ְפָיא ַההוא רוָחא , ְוִאי ּתָ ִּאְתּכַ ּ
א ף רוָחא ְדֻקְדׁשָ ּקַ ְּוִאְתּתָ ִכיבו, ּ ְּוִאֵלין ׁשוְרָייִקין ׁשְ ּ ְלִטין ְלַבר, ּ ָמה , ְוַאֲחָרִנין ּבַ ּכְ

ַמר   .ְּדִאּתְ
ִהפוָכא ַּזְרָעא ְדָדִוד ִאיהו ּבְ ּ ִדי, ּּ ַקְדִמיָתאִּאְתַחְזָיא ּבְ ּוְקָנא ְדַאְרֵיה ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר , ּ ּ

ִדיוְקָנא ְדׁשֹור ּּבְ ּ ַאְנפֹוי. ּ ִמין ּבְ ִרין ׁשוְרָייִקין אוּכָ ּּתְ ּ ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ּ ְּוִאֵלין , ְוַחד ִמּשְׂ
ָאר', ְוַחד ִאְקֵרי ע', ַחד ִאְקֵרי ד, ִּאיּנון ַאְתָוון ְּוֹכָלא ִמְתַהְפָכא ִמּשְׁ אּ ֵני ָנׁשָ   . ּבְ

ָּדא ִאיהו ִציוָרא ְדַבר ָנׁש, ָאה''א ְרִביָע''ִּציוָר ּ ּ ְקָנא ַעל ָרָזא , ּּ ִדיר ְלִאְתּתַ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ
ְּדִמְלַקְדִמין ר, ּ ִדיוְקָנא ְדֶנׁשֶ א ּבְ יֵמי ִלּבָ ַּהאי ִאיהו ֵחיזו ְלַחּכִ ּ ּ ַּההוא רוָחא ִדיֵליה ִאיהו . ּּ ּ ּ ּ ּ

א ַאְנִפין ַאְתָוון ְדַבְלִטין ְלַברַהאי. ּרוָחא ַחְלׁשָ ּ ָלא ַאְחֵזי ּבְ יה, ּ ְּדָהא ִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ּ ּ ,
ִזְמָנא ַאֲחָרא ְדִמְלַקְדִמין ָקעו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ יה, ּ ָלקו ִמּנֵ ְּדִאְסּתָ ּ ִיה, ּּ ְלִטין ּבֵ ְּוַעל ָדא ָלא ּבַ ּ.  

ְּוָרָזא ִדיֵליה ְנִציצו, ּ ד , ֵּעינֹוי ָלא ְנִהִרין ּבִ ֶחְדָוהּכַ ַער . ִּאיהו ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָסַפר ׂשְ ּ
יה ְוִדיְקִניה ֵּריׁשֵ ַאְתָוון. ּ ִגין ְדרוֵחיה ָלא ָנִהיר ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ַקע ְנִציצו ִדיֵליה ְדֲהָוה , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ָלא. ּבְ ּכְ לוָתא ְדַאְנִפין ְלִאְסּתַ ּכְ ִאְסּתַ ָּלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ַח )קהלת ד(י ְּוָרָזא ְדַהא. ּ ּבֵ  ְוׁשַ
ה ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ָבר ֵמתו ִמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ ּכְ ִתים ׁשֶ ֲּאִני ֶאת ַהּמֵ ּ תהלים (, ַּזְרָעא ְדָדִוד. ּ

  .ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  ּסֹוד ְיָי)כה

  ב''ה ע''דף ע
רוָחא ְדַבר ָנׁש ּּבְ ִּאְצְטָיירו ַאְתָוון, ּ ַמ, ּ ָמה ְדִאּתְ ִליט לֹון ְלַבר, רּּכְ ְוִאְתְמַסר , ְּוִאִיהו ּבָ

מֹוְדָעא ּתְ א ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ יֵמי ִלּבָ ָּחְכְמָתא ָדא ְלַחּכִ ּ ָרָזא , ּ  )בראשית ה(ּרוָחא ַקְייָמא ּבְ
ָרָזא ָדא ַקְייָמא, ְּדֶזה ֵסֶפר ְּוֹכָלא ּבְ ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ָדן ּבְ ר ֵחיזו ְדַאְנִפין ְדִאּתְ ּּבַ ּ ּ ּפום ּכְ, ּּ
ּׁשוְלָטנו  ְּדרוָחא) ב''ה ע''דף ע(ּ ּאֹו ָמאִריה ְדרוָחא, ּ ּ יִמין ְדֹכָלא . ּ ִאין ִאיּנון ַחּכִ ַּזּכָ ּ ּ

ַּעד ָהָכא ָרָזא ְדַאְנִפין. ִּאְתְמַסר לֹון ְלִמְנַדע ּ.  
ְפָוון ָרָזא ְדׂשִ אן וְלָהְלָאה ּבְ ִּמּכָ ָאת פ, ּ ָרָזא ְדָאת ס' ּבְ ְּדָכִליל ּבְ ְפָו. 'ּ ָּדא , ון ַרְבְרָבןׂשִ

א יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ר ָנׁש ַמִליל ּבְ ִּאיהו ּבַ , ָּמאֵרי ְדַמְחלֹוֶקת, ְּוָלא ָדִחיל, ְוָלא ַאְכִסיף, ּ
ין ַהאי ְלַהאי ין ַאִחים)משלי ו(. ְּרִכיָלא ִאיהו ּבֵ ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ ּ וְמׁשַ ָּלאו ִאיהו ָמאִריה . ּ ּ

אֹו, ְּדָרִזין ַדל ּבְ ּתַ ה ָרִזיןְּוַכד ִאׁשְ א, ַרְייָתא ְמַכּסֶ יׁשָ ָנא ּבִ ֲּאָבל ָמאִריה ְדִליׁשָ ִוי , ּ ְוָלא ׁשָ
יה ִלּבֵ ְּדִחילו ּבְ ּ ּ.  

ָאת ר' ָאת פ, ְּוִסיָמָנא ָדא ָאת ס' ְּדָכִליל ּבְ ִליל ּבְ ַּהאי ִאיהו ְדִאְתָחֵזי . 'ְוָלא ִאְתּכְ ּ
ָאה ְּדִאיהו ַזּכָ ְּוָלא ָדִחיל ַחָטָאה ִאיהו, ּ ּ ְדָלא ֲאַבְתֵריהְוָלא , ּ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּּבָ ִגין ְדָכל , ּ ּּבְ

גוָפא פוָמא ְוָלא ּבְ ִּמלֹוי ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

יקו ַעּתִ יִקין ּבְ ְפָוון ַעּתִ יר. ְּוָלאו ְדִקיִקין, ּׂשִ ר ָנׁש ָמאֵריה ְדרוְגָזא ַיּתִ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ .
ָּמאִריה ִדְזדֹוָנא ל ִמָלה. ּ ַפְרֶהְסָיאָמ. ָּלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ א ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ ָלא , ּאֵרי ְדִליׁשָ ּבְ

ַלל ּסוָפא ּכְ ֵליָצנוָתא. ּּכִ ַדל ּבְ ּתָ ְּלִזְמִנין ִאׁשְ יה. ּ ר ָנׁש ְדָבֵעי ְלִאְתַרֲחקא ִמּנֵ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ.  
ְעָרא ׂשַ ִּאְתְמֵלי ִדיְקֵניה ּבְ א, ַּההוא, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ַפְרֶהְסָיא, ִליׁשָ ִרי ָעֵליה ּבְ ֵּלית ֵליה , ּאֹוִ

ּסוָפא ַמְחלֹוֶקת. ּּכִ ַדל ּבְ ּתָ ִמֵלי ְדָעְלָמא. ִּאׁשְ ַּאְצַלח ּבְ ְנאֹוי. ּ ׂשַ ָּדא ִאיהו . ָחֵמי ּבְ  )משלי ו(ּ
ֵעיָניו ַמר , קֹוֵרץ ּבְ ָפָניו)משלי כא(ַּעל ָדא ִאּתְ ע ּבְ ָרָזא ְדָאת .  ֵהֵעז ִאיׁש ָרׁשָ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ

ְלחֹודֹוי' פ ָאת סְּדָלא ִאְת. ּבִ ִליל ּבְ ָלל' ּכְ ָאת ר. ּכְ ר ּבְ ַהאי ָאת ר' ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּבָ ' ּבְ
ִליל   .ִאְתּכְ

ָרָזא ְדאוְדִנין ּּבְ ַּמאן ְדאוְדנֹוי ַרְבְרִבין, ּ רוֵחיה, ּ ְגעֹוָנא ּבְ יה ְוׁשִ ִליּבֵ א ּבְ ִּטְפׁשָ ּ ּ ַמאן . ּ
ְּדאוְדנֹוי ְזִעיִרין ְּוַקְייִמין ַעל ִקיוָמא, ּ ִאְתָערוָתא ִאיהוְּפִקיָח. ּ א ּבְ ּא ְדִלּבָ ּ ָצֵבי . ּ

ֹכָלא ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ַאר ַאְתָוון' ְּוָרָזא ָדא ָאת י. ּ ָכל ׁשְ ִליל ּבְ   .ְּדִאְתּכְ
ָּרִזין ְדִדיוְקִנין ְדַבר ָנׁש, ַעד ָהָכא ּ אן וְלָהְלָאה. ּּ ַאְתָוון ְדֹמר, ִּמּכָ , ָּרִזין ַאֲחָרִנין ּבְ

ּ ַפְרצוָפאְּדָלא ַקְייִמין ּגֹו ֶּאָלא ְלִמְנַדע ָרִזין ְדַהאי ְפסוָקא, ּ ּ ּּ ין ִעָלִאין, ּ ּּגֹו ַדְרּגִ ְזַמִנין , ּ ּבִ
ּוְתִקיִפין ְדַהאי ָעְלָמא הו, ּ   .ְּוָלא ָזֵכיָנן ּבְ

ְמעֹון' ָאַמר ר ַני, ׁשִ ָעְלָמא, ּבָ ִאין ַאּתון ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדין, ַּזּכָ ִאין ֵעיַני, ּ , ְוַזּכָ
ְּדִיְזּכון ְלֶמיֱחֵמי ָדא ּ ד ֵאיעול ְלַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּכַ ּ יק . ּ ָמִתי ָקֵרי ְלַעּתִ ִגין ִנׁשְ ּבְ

י )תהלים כג(, ַהאי ְקָרא, יֹוִמין ֶמן ֹראׁשִ ְנּתָ ַבּשֶׁ ֲערֹוך ְלָפַני ֻשְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי ִדּשַׁ ּ ּתַ ְ

ִריך הוא ָקֵר. ּכֹוִסי ְרָוָיה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק )ישעיה כו(, י ֲעָלןְּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ
  ''. ּׁשֹוֵמר ֱאמוִנים

ּאוף ִאיּנון ָפְתחו ְוָאְמרו ּ ּ ִתיב , ּּ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּכְ ַחת ּכַ ַהאי ְקָרא ,  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ָלא ָמאִריהֹון ִדִתיוְב, ּ ְּדִאיּנון ְיִדין ְלַקּבְ ּ י ּ א ְדָתָבָאן ְלַגּבֵ  )א לקבל''נ(ּּתָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ְדיוְקִנין ְוָרִזין ִעָלִאין, ֲאָבל ְיֵדי ָאָדם. ְּ ּּ ּ א , ּּ ִוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ
ַבר ָנׁש ִריך הוא ּבְ ּּבְ ָען ְלַבר וְלגֹו, ְ ֶאְצּבְ ְּוִסֵדר לֹון ּבְ ּוְבַההוא ּכַ. ּ   .ף''ּ

א ּבְ ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁשְּוקוְדׁשָ ד ּבָ ִּריך הוא ּכַ ּ יה, ְ ל ִדיוְקִנין ְדָרִזין ִעָלִאין, ִּסֵדר ּבֵ ּּכָ ּ ּ ּּ ,
ְּדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ ִאין, ּ ּתָ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדָרִזין ּתַ ּ א, ּּ ְּדָעְלָמא ִדְלַתּתָ ָקא , ּ ְּוֹכָלא ִמְתַחּקְ

ר ָנׁש ּבַ ֶצֶלם ֱאלִהי, ּבְ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ ִגין ְדִאְקֵרי ְיִציר ּכַ, םּ   .ף''ּּבְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

 ] בשנה107יום [סדר הלימוד ליום יח טבת 
ְּדָאת ָדא ְדִאְקֵרי ּכַ, ף''ְּוָרָזא ְדַכ ּ יב, ף''ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת )בראשית א(, ִּדְכּתִ

ַצְלמֹו ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדָאת ּכַ, ָהָאָדם ּבְ ּ יה ָרִזין ִע, ָּאת ָדא. ף''ּ ְּוִדיוְקִנין , ָּלִאיןִּאית ּבֵ ּ
ַהאי ּכַ. ִּעָלִאין ָמאָלא''ּבְ ר ֲאִמיָרן ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ְלָיין ֶעׂשֶ ְוָחֵמׁש , ָחֵמׁש ִמיִמיָנא, ּף ּתַ

ָמאָלא ָרָזא ֲחָדא, ִמּשְׂ   .ְּוִאיּנון ַחד ּבְ
דלהוו דא עם דא בפלוגתא ויסתלקו , וגם אני אכה כפי אל כפי) יחזקאל כא(תנינן כתיב (
) במדבר ז(, כתיב, כד מתחברן כחדא. הואיל וגאותא דישראל אתיהיבת לעמין, כאן מעלמאבר

ִחּבוָרא ֲחָדא.)כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת רמז לחבורא חדא ִתיב, ּ ְוַכד ֲהוֹו ּבְ ַּוִיְבָרא , ּכְ
ַצְלמֹו ְוגֹו ּ ָדא ְסִליקו )את האדם(ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים . 'ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָרָזא ּ ָבה ּבְ ְּדַמֲחׁשָ

ֲחָדא: ֶאת ָהָאָדם. ְּפִניָמָאה א ּכַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ֶצֶלם ֱאלִהים ָרָזא ְדַכף , ּ   .)אחרא(ּּבְ

  א''ו ע''דף ע
ֵרי ָאָדם ד ִאְתּבְ ִתיב, ּכַ יה, ַמה ּכְ ִני )ב''ע' בראשית כ( עֹור )איוב י(, ּּבֵ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ּ וָבׂשָ

יָמא. ִּאי ָהִכי ָהָאָדם ַמהו. 'ְוגֹו) א''ו ע''דף ע( ר ְוַעָצמֹות , ִאי ּתֵ ְּדֵאינֹו ֶאָלא עֹור וָבׂשָ ּּ
ְמָתא, ָלאו ָהִכי, ְוִגיִדים ְּדָהא ַוַדאי ָהָאָדם ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִנׁשְ ּ ּ ְּוִאֵלין ְדָקָאַמר עֹור . ּ ּ

ר ַעָצמֹות ְוִגיִדים א ּבִ, ּוָבׂשָ ְלהו ָלא ֲהוֹו ֶאָלא ַמְלּבוׁשָ ּּכֻ ּּ ָּמאִנין ִאיּנון ְדַבר , ְלחֹודֹויּ ּ
ָלק. ְּוָלאו ִאיּנון ָאָדם, ָנׁש ט ֵמִאּנון ָמאִנין ְדָקא ְלִביׁש, ְּוַכד ַהאי ָאָדם ִאְסּתַ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ.  

ר ָנׁש יה ּבַ ׁש ּבֵ ּעֹור ְדִאְתְלּבַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא , ְּוָכל ִאיּנון ַעְצמֹות ְוִגיִדים. ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ
ַּגְווָנא ִדְלֵעיָלאִּעָלָאה ּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ּעֹור ּכְ ָמה ְדאֹוִליף ֹמר, ּ ִאיּנון ְיִריעֹות, ּּכְ , ּּבְ
יב ְיִריָעה)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ַמִים ּכַ ּ עֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים ְועֹורֹות )שמות כה(.  נֹוֶטה ׁשָ
ים ָחׁשִ ין ִדְלֵעיָלא. ּתְ ִּאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּ ּ אִּדְמַס, ּ ֵכי ְלַמְלּבוׁשָ ַמִים, ּּכְ טוָתא ְדׁשָ ִּאְתַפּשָׁ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

א ִדְלַבר ַּמְלּבוׁשָ א ִדְלגֹו. ּ ְּיִריעֹות ִאיּנון ַמְלּבוׁשָ ּ ָרא, ּ ׂשְ ְְוִאיהו ְקרוָמא ְדָסִכיך ַעל ּבִ ּ ּ ּ.  
ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין, ִּאיּנון ְרִתיִכין, ַעְצמֹות ְוִגיִדים ין . גֹוְּדַקְייִמין ְל, ּ ְּוֻכְלהו ַמְלּבוׁשִ ּ ּ

ָּרָזא ְדָאָדם ִעיָלָאה, ִלְפִניָמָאה ְּדִאיהו ְפִניָמָאה, ּ ּ ּ.  
א ָּאָדם ִאיהו ְפִניָמָאה ְלגֹו, ּאוף ָהִכי ָרָזא ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ין ִדיֵליה ּכְ ַּמְלּבוׁשִ ּ ּ ּ ּ .

ִאיּנו, ַעְצמֹות ְוִגיִדין ַגְווָנא ְדָקאְמָרן ּבְ ּּכְ יְרָייןּ ר ִאיהו ָסִכיך ַעל . ּן ְרִתיִכין וַמׁשִ ׂשָ ְּבָ ּ
יְרָיין וְרִתיִכין ִּאיּנון ַמׁשִ ָכא )א''ע ע''ויקרא ק(ְוָדא , ְּוַקְייָמא ְלַבר, ּ ּ ָרָזא ְדִאְתַמּשְׁ

ּעֹור ְדָסִכיך ַעל ּכָֹלא. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְרִקיִעין, ּ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ִּכיכו ַעל ְּדָס, ּ
הו. ּּכָֹלא א ּבְ ׁשָ ין ְלִאְתַלּבְ ְּוֻכְלהו ַמְלּבוׁשִ ּ ּ ְּפִניָמָאה ִדְלגֹו ָרָזא ְדָאָדם. ּ ּ , ְּוֹכָלא ָרָזא. ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ְּלַתּתָ ֶצֶלם ֱאֹלִקים. ּ ַצְלמֹו ּבְ ְּוַעל ָדא ַוִיְבָרא ֱאלִקים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

ָרָזא )וחד כלפי נוקבאתרי אלהים הכא חד כלפי דכר ( א ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ְוָרָזא ְדָאָדם ְלַתּתָ ּּ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

ַהאי ְרִקיָעא ִדְלֵעיָלא ּּבְ ך ַעל ּכָֹלא, ּ ִּדְמַסּכֵ ְ יִמין, ּ יה ְרׁשִ ימו ּבֵ ִּאְתְרׁשִ ְלִאְתֲחָזָאה , ּ
יִמין ִאיּנון ְרׁשִ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ יה ִמִלין ְוָר, ּ ְּדִאְתְקִביעו ּבֵ ּ ּ יִמין . ִזין ְסִתיִמיןּ ְּוִאיּנון ְרׁשִ

ְּדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ּ ַהאי ְרִקיָעא, ּּ ימו ְוִאְתְקִביעו ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ְְדָסִכיך ְלַבר, ּ , ּאוף ָהִכי עֹור. ּ
ַבר ָנׁש ְּדִאיהו ִסּכוָכא ְלַבר ּבְ ּ ְּדִאיהו ְרִקיָעא ְדָסִכיך ַעל ּכָֹלא, ּ ְ ּ ּ יִמין , ּ יה ְרׁשִ ִּאית ּבֵ

ְרטוִטיןְו ְּוִאיּנון ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְדַהאי עֹור, ּׂשִ ּ ּּ הו. ּ הו, ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ ִּמִלין , ּ
ֹכָכַבָיא וַמְזַליא, ְוָרִזין ְסִתיִמין ּּבְ א, ּ יֵמי ִלּבָ הו ַחּכִ ְּלַעְייָנא ּבְ הו ְלִמְנַדע , ּ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ

ַאְנ לוָתא ּבְ ּכְ ָרִזין ְדָקָאַמָרן, ִּפיןִּאְסּתַ ַמִים ַהחֹוִזים )ישעיה מז(, ְּוָרָזא ָדא, ּּבְ  הֹוְבֵרי ׁשָ
ּכָֹכִבים   .ּבַ

ד ִאיּנון ְנִהיִרין ְוַקְייִמין, ְּוָדא ִאיהו לא רוְגָזא, ּּכַ ְלָטא ָעֵליה . ּּבְ ִזְמָנא ְדרוְגָזא ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ִּדיָנא ַאֲחָרא ִאְתְמַסר ְלִמְנַדע , ְּדַבר ָנׁש יהּ ְלָטָאה. ּּבֵ ָמה ְדָלא ִאְתְייִהיב ְלׁשַ ּּבְ ְּלִמְנַדע , ּ

ִזְמָנא ְדֵעיָנא  ְרִקיָעא)א דדינא''נ(ּבְ ְלָטא ּבִ   . ׁשַ
לוָתא ְדַאְנִפין ַעל ָאַרח ְקׁשֹוט ּכְ ֲּאָבל ִאְסּתַ ּ ֲעָתא ְדַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ׁשַ ּּבְ ר , ּ ְּוַקְייָמא ּבַ

ָּנׁש ַעל ִקיוָמא ֹאַרח ְקׁשֹוטְּוִאיּנון ְר, ּ יִמין ִאְתָחזון ּבְ לוָתא , ּׁשִ ּכְ ַההוא ִאְסּתַ ִּדְכֵדין ּבְ ּ ּ
יר ָדָנא ַעל ּבוְרֵייה ַיּתִ ָּיִכיל ְלִאּתְ ּ יִמין ַיְכִלין , ּ ל ִאיּנון ַחּכִ ב ִדְבֹכָלא ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ

ָלא ּכְ   .ְלִאְסּתַ
ָען ְרטוֵטי ֶאְצּבְ ְרטוֵטי ְיִדין ְוׂשִ ּׂשִ ְל, ְלגֹו, ּ ָרִזין ַאֲחָרִניןּּכֻ ִמִלין , ּהו ַקְייִמין ּבְ ְּלִמְנַדע ּבְ ּ

ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכָֹכַבָיא. ְסִתיִמין ּ ָלא ּגֹו ַמָזֵלי, ּ ּכְ ִּדְנִהיִרין ְלִאְסּתַ ְטִסיִרין ִעָלִאין, ּ   .ּּבִ
ָרִזין ִעָלִאין ָען ַקְייֵמי ּבְ ָעאן. ֶּאְצּבְ ְּדַקְייִמין ְדַחְפָין, ּטוְפֵרי ֶאְצּבְ ּהוא אוְקמוָה , ְלַבר, ּ ּ ּ

ִאיּנון ָרִזין ּ ָפִנים ִדְלַבר)א''א ע''בראשית כ(ַּדֲהוֹו , ּּבְ ּוְבהו ִאית ָרִזין, ּ ין, ּ , ְּלִאינון ֲחָרׁשִ
טוְפֵרי ְכֵלי ּבְ ְּדִמְסּתַ ְנִהירו ְדִמָלה ַאֲחָרא, ּ ּּבִ ּ הו, ּ ְלָטא ּבְ ְּדׁשַ ין ָקא ְמָסֲאֵבי , ּ ְּוִאיּנון ֲחָרׁשִ

  . ֲאָתרְּלַההוא
טוְפִרין ִאית ִזְמִנין הו ּכָֹכִבין ִחָווִרין ְדִקיִקין, ּּבְ ְּדַנֲהִרין ּבְ ּ ּ תֹוְלָדה , ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכְ ּ

ִּדְטלוְפִחין ַהאי ַמְסְמָרא ַעל לוָחא, ּ ִקיִעין ּכְ ְּוִאיּנון ׁשְ ִאיּנון ִחָווִרן . ּ ְּוָלאו ִאיּנון ּכְ ּ ּ
ִקיִעין ָּלא ְדַקְייִמין ְלֵעיָלאֶא, ַּאֲחָרִנין ְדָלא ׁשְ ִקיִעין. ּּ ָהִני ְדָלא ׁשְ א, ּּבְ ׁשָ הו ַמּמָ . ֵּלית ּבְ

א ׁשָ הו ַמּמָ תֹוְלָדה ִדְטלוְפִחין ִאית ּבְ ִקיִעין ִחָווִרין ּכְ ֲּאָבל ָהִני ִדׁשְ ּ ּ ּ ְוִאית ִסיָמָנא ָטָבא , ּ
ֵחדו  ֵּליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ַההוא ִזְמָנא)'א בהו''נ(ּ ִזיב .ּ ְוַיְצַלח ּבְ ּתֵ ַזר ָעֵליה ְוִאׁשְ ֵזָרה ִאְתּגְ ּ אֹו ּגְ ּ

  .ִּמיָנה

  ב''ו ע''דף ע
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

ָרִזין ִעָלִאין ְרטוֵטי ְיִדין ּבְ ּׂשִ ָען ְלגֹו)שרטוטין() ב''ו ע''דף ע(, ּ ֶאְצּבְ ְרטוִטין .  ּבְ ָיִדין ׂשִ ּּבְ
יִמיָנא, ַרְבְרִבין ְרטוִטין ְזִעיִרין ְדִקיִקין ִעָלִאין ּבִ ּׂשִ ּ ִאיּנ. ּ ְרטוִטין ּבְ ָען ִדְבהו ׂשִ ּון ֶאְצּבְ ּ ּ ּ
ָעא ְזֵעיָרא ִדיִמיָנא. ְזִעיִרין ֶאְצּבְ יִמין ְדִקיִקין, ּּבְ ָעא ָדא. ִּאית ְרׁשִ ִדיר , ֶּאְצּבְ ַּקְייָמא ּתָ

  .ַּעל עֹוָבִדין ְדִבְסַטר ַאֲחָרא
ְרטוִטין ָעא ַקְייִמין ׂשִ ַהאי ֶאְצּבְ ִפי, ּּבְ ָעא ִאְתּכְ ִּאיּנון ְדֶאְצּבְ הוּ ָּהֵני ָלאו ִאיּנון . ּל ּבְ

ָלא ּכְ יה, ְלִאְסּתַ ֶּאָלא ִאי ִאּתֹוְסָפן ּבֵ ֵרין אֹוֳחָרִנין. ּ ְרטוָטא , ִאי ִאּתֹוְסָפן ּתְ ַּעל ַההוא ׂשִ ּ
הו ַפל ּבְ ְּדִאְתּכְ ָּאְרָחא ָלא ִאְזָדַמן ֵליה. ּ   .ְוִאי ַיֲעֹבד ָלא ִיְצַלח. ּ

א ַאְרּכָ ר ִאי ַקְייָמן ּבְ ין ְר, ּבַ יָמאּבֵ יָמא ִלְרׁשִ ָכא ַלֲאחֹוָרא, ׁשִ ך ַמׁשְ ִזְמָנא ְדִיְתְמׁשַ ְּבְ ּ ,
מֹוְדָען ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ָארו ִאיּנון ְרׁשִ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ָאְרָחא. ּ ַלת , ְּוִסיָמן ָדא. ַהאי ִיְצַלח ּבְ ַלת ּתְ ּתְ

פוְתָיא א. ּּבְ ַאְרּכָ ע ּבְ   .ֵמַאְתָוון ְזִעיִרין' ְּוָרָזא ָדא ז. ְוַאְרּבַ
אְר ַאְרּכָ יָמא ַחד ּבְ פוְתָיא, ׁשִ ֵרין ּבְ ּוְתֵרין ּתְ ְזַמן ָקִריב, ֵמָאְרָחא. ּ ַמע ִמִלין ּבִ , ִּיׁשְ

א הו ּתֹוַעְלּתָ ְּוֵלית ֵליה ּבְ א. ּ ַאְרּכָ יִמין ּבְ ע ְרׁשִ פוְתָיא' ְוד, ַאְרּבַ יִמין ּבְ ָאְרָחא , ְּרׁשִ
י ֹטַרח ַסּגִ ִּאְזָדַמן ֵליה ּבְ יהּוְלסֹוָפא ְלתֹוַע, ּ ְּדֵבין , ֵּמַאְתָוון ֶאְמָצִעִיין' ְּוָרָזא ָדא ז. ְלּתָ

  .ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין
א פוְתָיא ְלַתּתָ יִמין ּבְ פוְתָיא ְלֵעיָלא, ָּחֵמׁש ְזִעיִרין ְרׁשִ ע ּבְ ְּוַאְרּבַ א, ּ ַאְרּכָ ע ּבְ . ְוַאְרּבַ

ֵביֵתיה ַּנְייָחא ֵליה ּבְ ד, ְּתְקָנא ָקֵמיהְוָאְרָחא ֲהַות ְמּתַ. ְּוַעְצָלא ִאיהו, ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ . ְוָלא ּבָ
ַההוא ָאְרָחא, ְוִאי ַיֲעֹבד ' ְּוַעְצָלא ֲהֵוי ְוָרָזא ָדא ז, ֲּאָבל ָלא ָעִביד ֵליה, ִּיְצַלח ּבְ

ְּדִאיִהי ְפׁשוָטה ּּ.  
ָעא ְדֶאְמָצִעיָתא ֶאְצּבְ ָעא ַקְייָמא, ּּבְ ד עֹוָבָדא ַההוא ְדָחׁשִ, ַּהאי ֶאְצּבְ ְּלֶמְעּבַ ִאי . יבּ

א ַאְרּכָ ְרטוָטא ֲחָדא ַקְייָמא ּבְ ּׂשִ ְרטוֵטי ְדפוְתָיא, ּ ין ׂשִ ּּבֵ ּ ִבין, ּ ב ַמֲחׁשָ ְלָקן , ַהאי ָחׁשַ ְּוִאְסּתַ
יה ָלל, ְוָדִחיל ְוָלא ָעִביד, ִּמּנֵ ָבה ָלא ִאְתָעִביד ּכְ   .ְוַהִהיא ַמֲחׁשָ

א ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ֵרין ׂשִ ד ִא, ִּאי ּתְ ָכא ַלֲאחֹוָראְּדַקְייִמין ּכַ ט ַמׁשְ יה . ְּתָפׁשַ ַּהאי ָלאו ּבֵ
ִבין ֲעָתא, ַמֲחׁשָ ִבין ְלפום ׁשַ יב ַמֲחׁשָ ָלל, ְוִאְתָעִביד, ְּוָחׁשִ יה ּכְ ָבה ְדִהְרֵהר ּבֵ ְּוָלא ַמֲחׁשָ ּ ,

ְבִהילו וְזִעיָרא ָבה ְדִאיהו ּבִ ֶּאָלא ַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ָבה ָלא, ּ ֲּאָבל ִהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ּ.  
ַלת אְוִאי ּתְ ַאְרּכָ יִמין ּבְ ַלת.  ְרׁשִ ֵרין אֹו ּתְ ּוְבפוְתָיא ּתְ ָכא ַלֲאחֹוָרא, ּ ט ַמׁשְ ד ִאְתָפׁשַ . ּּכַ

ר ָנׁש ְדִאיהו ְפִקיָחא ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ִבין, ּ יב ַמֲחׁשָ ִבין ְדִאיּנון ִלְסַטר , ְוָחׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ַמֲחׁשָ ּ ּ
יֵדיה ִריך הוא ִאְתַקְייָמן ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ִבין ַאֲחָרִנין ָלאו ָהִכי, ְ   .ּוַמֲחׁשָ

א ַאְרּכָ ה ּבְ ע אֹו ֲחִמּשָׁ ְדָקאְמַרן, ִאי ַאְרּבַ ָכא ּכִ טו ְדַמׁשְ ִאְתְפׁשָ ּּבְ ּ ָראן )דא איהו(, ּ ד ׁשָ  ּכַ
ַּעל פוְתָיא ְתַלת, ּ ע, ּבִ ַאְרּבַ ֵרין וְלָהְלָאה, אֹו ּבְ בֹוי . ּאֹו ִמּתְ ר ָנׁש ְדַמֲחׁשָ ָּדא ּבַ ּ

הו, אְלַאְבָאׁשָ ַבח ּבְ ּתָ ְּוִדיְקִנה וְגִביֵני ֵעינֹוי סוָמִקין. ְּוִאׁשְ ח , ּ ּבַ ּתָ ב ְלִביׁש ְוִאׁשְ ְמַחּשֵׁ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

הו ִּקְצָרא ְדיֹוִמין ִאיהו. ּּבְ ְּפִקיָחא ִאיהו. ּ ִדיר ִלְמִכיָלן ְדִביׁש. ּ ּוְלסֹוָפא . ַאְצַלח. ְּוַאְכַנע ּתָ
ָלק ֵמָעְלָמא ְּדיֹוִמין ְזִעיִרין ִאְסּתַ ּ.  

אַא יוְבּתָ ְּסָווָתא ְלַהאי ּתִ יִמין. ּ ַלת ְרׁשִ ָכחו ּתְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ע, ּּכְ ְרָיין ַעל , אֹו ַאְרּבַ ְוׁשַ
ֵרין יִמין אֹו ד. ּתְ ַלת ְרׁשִ פוְתָיא' ּתְ ֵרין ּבְ ְרָיין ַעל ּתְ א ְוׁשַ ַאְרּכָ פום ִמְנֲהָגא . ּּבְ ְּדָהא ּכְ ּ

ְרטוִטין, ְּדַבר ָנׁש ָּהִכי ִמְתַחְלֵפי ׂשִ ִמְסַפר )ישעיה מ(ְּוָרָזא ָדא . ּ ִמְזַמן ִלְזַמן,ּ ּ ַהּמֹוִציא ּבְ
יץ ּכַֹח ְוגֹו', ְצָבָאם ְוגֹו   .'ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאּמִ

ַמָיא ֹכְכֵבי ׁשְ ִריך הוא ַאְחָלף ַחָייִלין וְזָמִנין ּבְ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ך, ְ ְיֹוָמא ָדא ּכָ ּ ,
ך ְוְליֹוָמא ַאֲחָרא ּכַ הו דאמרינן בצלותא דערבית ומחליף את הזמנים ומסדר את ודא אי(. ּ

ל עֹוָבדֹוי.)הכוכבים כפום דחלופא דזמנים כך איהו מסדר כוכבים פום ְדָאָדם ִדְלגֹו ּכָ ּ ּכְ ּ ָהִכי . ּ
ַהאי ְרִקיָעא ָאה. ִּאְתָחזון ּבְ ּתָ ָכא ְדַהאי ָאָדם ּתַ ַהאי ַמׁשְ ְּדִאיהו ְרִקיָעא. ְּוָהִכי ִאְתָחֵזי ּבְ ּ, 
ּעֹור ְדַחְפָיא ַעל ּכָֹלא ּ.  

ְווָנא ְדָאָדם ִדְלגֹו פום ּגַ ְּוֹכָלא ּכְ ּ ּ ִדיָנא, ּ ַרֲחֵמי, ְּדַהאי ְלִזְמִנין ָקִאים ּבְ , ְלִזְמִנין ּבְ
ׁש ַאְחֵזי ְלַבר ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ְווָנא. ּּכְ ַהאי ּגַ ַגְווָנא , ְלִזְמִנין ּכְ ְווָנא ּכְ ַהאי ּגַ ּוְלִזְמִנין ּכְ

ַהאי ָאָדםָּדא א ּבְ ָמה ְדַאָמָרן,  ְלַתּתָ ְווָנא, ּּכְ ַהאי ּגַ ְווָנא, ְלִזְמִנין ּכְ ַהאי ּגַ , ּוְלִזְמִנין ּכְ
יה ָאת י' ְּוָרָזא ָדא ָאת ז ִליל ּבֵ   .' ִּאְתּכְ

  א''ז ע''דף ע
ָען  ֶאְצּבְ ְזֵעיָרא וְבַרְבְרָבא, ִּדיִמיָנא) א''ז ע''דף ע(ְּוָרִזין ִאֵלין ּבְ  )דברים א(יָמן ְוִס. ּּבִ

ָמעון ׁשְ דֹול ּתִ ּגָ ֹטן ּכַ ּקָ ָרִזין ִאֵלין. ּּכַ ָען ּבְ ֵרין ֶאְצּבְ ֵּאלו ּתְ ָרִזין ְדאֹוִליְפָנא , ּּ ְּוָהִכי ִאיּנון ּבְ ּ
יה ְדֹמר ִּמּנֵ ָרֵזי ְדַרב ֵייָסא ָסָבא)ולא אינון(, ּ ְרטוִטין ַאֲחָרִנין. ּ ּבְ אן וְלָהְלָאה ׂשִ ִּמּכָ ּ ,
ְּדִאְקרון ּכֻ ְּלהו תֹוְלדֹותּ יב, ְּוִאיּנון תֹוְלדֹות ָאָדם, ּ ָמה ִדְכּתִ  תֹוְלדֹות )בראשית ב(, ּּכְ

ַמִים ַמר, ַהּשָׁ ְּדֹכָלא ָרָזא ָדא, ְוָהא ִאּתְ ַגְווָנא ָדא תֹוְלדֹות ָאָדם. ּּ ָכל ִאיּנון ִדיוְקִנין , ּּכְ ּּבְ ּ ּּ
ְּדַאְנִפין ּוְבָכל ִאיּנון ְדָקָאַמָרן, ּ ּ ּוְבִאֵלי. ּ ְרטוֵטי ְיִדיןּ ּן תֹוְלדֹות ְדׂשִ ָרִזין , ּ ְּדִאְתַחְזָיין ּבְ
ָמה ְדִאְתָחֵזי, ְּפִניָמִאין   .ּּכְ

ְרטוִטין, ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם א. ץ''ה פס''ִסיָמן זר, ְּלׂשִ יֵמי ִלּבָ , ָרִזין ְלַחּכִ
ְרִעין, ָחֵמׁש ַאְתָוון, ף''רזהס ָחֵמׁש ּתַ ס, ּבְ ּוְכְלָתנוְּלִמְנַדע ָחְכָמה ּבְ ּ.  

ְרָעא ַקְדָמָאה ְרטוִטין ְדִקיִקין. 'ר, ּתַ יָדא ִאית ׂשִ ּּבִ ְרטוִטין ַרְבְרִבין, ּ ְּוֻכְלהו . ְּוׂשִ ּ
ִּמְתָעְרֵבי ָדא ִעם ָדא יָדא. ּ ְרטוִטין ַרְבְרִבין ְדִאית ּבִ ּׂשִ א, ּ ַאְרּכָ ֵרין ּבְ ד ִאיּנון ּתְ ּוְתֵרין , ּּכַ

פוְתָיא ְּוָאִחידו ָדא ּבְ, ּּבְ ָרָזא ְדָאת ה, ָדאּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּוְבָרָזא ְדָאת ר', ּ ', ְוָדֵחי ְלָאת ז' ּ
ֵרין ַאְתָוון פוְתָיא ָנִטיל ה. ְּוָנִטיל ִאֵלין ּתְ א ָנִטיל ר', ּּבְ ַאְרּכָ ְּוִסיָמן ִדיֵליה ה', ּבְ   .ר''ּ

ְרטוִטי ִאֵלין ׂשִ ְווָנא ּבְ ַהאי ּגַ ָמאָלא ּכְ יָדא ׂשְ ָּדא ִאית ֵליה ּבִ ּ ֲּאָבל ִאיּנון . ן ַרְבְרִביןּּ
ְרטוִטין ְזִעיִרין ְדָנְטָלא ְיִמיָנא ּׂשִ ָמאָלא, ּ ְרטוָטא , ִּדיִמיָנא ָנְטָלא. ָלא ָנְטָלא ׂשְ ַּחד ׂשִ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

א ַאְרּכָ ָּדִקיק ְלֵעיָלא ּבְ א, ּ ְרטוָטא ָדִקיק ְלַתּתָ ְּוַחד ׂשִ ְרטוִטין , ּ ֵרין ׂשִ ין ִאיּנון ּתְ ְּדָאִחיד ּבֵ ּ ּ
ְרטוָטא ָדִקיק. ַרְבְרָבן פוְתָיא ִאית ַחד ׂשִ ּּבְ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּ ֵרין ְדׁשַ ִאיּנון ּתְ א ּבְ ְּדָאִחיד ְלַתּתָ ּ ּ ּ .

ָמאָלא ָלאו ָהִכי יִמיָנא, ּוִבׂשְ ְּוָרָזא ִדיֵליה ִאיהו ּבִ ּ ָמאָלא, ּ ׂשְ   .ְוָלאו ּבִ
ר ָנׁש ֵביָתא, ַּהאי ִאיהו ּבַ ִאיב ּבְ יה , ָאְרָחאּוְלִזְמִנין ּבְ, ִּדְלִזְמִנין ּתָ ִכיך ִלּבֵ ָּדא ָלא ׁשָ ְּ

ַהאי וְבַהאי ָאְרָחא. ּּבְ ִאיב ּבְ ֵביָתא ּתָ ד ִאיהו ּבְ ָאְרָחא, ּּכַ ֵביָתא, ְּוַכד ִאיהו ּבְ ִאיב ּבְ . ּתָ
ָאְרָחא ִדיר ּבְ ֵביָתא, ַאְצַלח ּתָ אֹוַרְייָתא. ּוְלִזְמִנין ּבְ ּוְבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ִאי , ָּדא ַאְצַלח ּבְ ּ

הוִאׁשְ ַדל ּבְ ְנאֹוי. ּּתְ ׂשַ יה, ַהאי ָחֵמי ּבְ יִאין ּבֵ א ְלַסּגִ ִמֵלי . ּּתֹוַעְלּתָ ַּעְצָלא ִאיהו ּבְ ּ
ַער. ְּדָעְלָמא ָערון ְלאֹוָטָבא ֵליה ִמְלֵעיָלא, ִאי ִאּתְ ִּאּתְ ּ ּ ִמלֹוי. ּ ָּדא ִאיהו ֲחִמיָדא . ָּזֵכי ּבְ ּ

ּוְמַפֵזר ָממֹוָנא ַמעְצלֹוֵתי. ָּטב ֵעיָנא ִאיהו. ּ ּתְ ָממֹוָנא. ּה ִאׁשְ   .ָנִחית ְוָסִליק ּבְ
יה ָמאֵריה יה ְלַגּבֵ ר ִלּבֵ ּבַ ָּדא ִאיהו ִדְלִזְמִנין ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ְרטוִטין . ּ ַלת ׂשִ ָכחו ּתְ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ

ְרטוָטא ָדִקיק, ְזִעיִרין ַההוא ׂשִ ָרן ּבְ ִּדְמַעּבְ ּ ּ ֵרין ְדפוְתָיא, ּ ְּדִאּתֹוָסף ַעל ִאיּנון ּתְ ּ ּ  ְוָרָזא ,ּ
ָרא עם ר' ָּדא ה יָתא, ָּדא ָאְרָחא. 'ְּדִמְתַחּבְ ָּדא ֲעִציבו, ָּדא ֶחְדָוה. ָּדא ּבֵ ָּדא , ּ

א ּוְמַפֵזר ָממֹוָנא, ָּדא ֲחִמיָדא, ָּדא ָטב ֵעיָנא, ָּדא ַעְצָלא, ּתֹוַעְלּתָ יה. ּ ר ִלּבֵ ּבַ ָּדא ִמּתְ ּ ,
  .ְּוָתב ְלָמאֵריה

ְנָייָנא ְרָעא ּתִ י. 'ז, ּתַ ַקְסִטירו ְדקֹוְלָטא, ִמיָנאּבִ ּּבְ ִכיֵחי, ּ יִמין ׁשְ ָכחו , ְרׁשִ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ
פוְתָיא ְרטוִטין ַרְבְרִבין ּבְ ַלת ׂשִ ּּתְ א, ּ ַאְרּכָ א, ּוְתֵרין ַרְבְרִבין ּבְ ְּוַחד ֵמִאיּנון ְדָאְרּכָ ָאִחיד , ּ

ֵרין ְדפוְתָיא ִאיּנון ּתְ ּּבְ ּ הו, ּ ַזְרֵעיה. ְּוַחד ַאֲחָרא ָלא ָאִחיד ּבְ ַּהאי ִאית ַפְסלו ּבְ ּ ְטָרא , ּ ִמּסִ
יה, ַּדֲאבֹוי ְטָרא ְדִאּמֵ ּאֹו ִמּסִ ּ.  

ְרטוִטין ְדפוְתָיא ַלת ׂשִ א ֵמִאיּנון ּתְ ֵחי ְלַתּתָ ּכְ ּתַ ּוְכֵדין ִמׁשְ ּ ּ ּ ְרטוִטין ְדִקיִקין, ּ ֵרין ׂשִ ּּתְ ּ ,
א הו ְלַתּתָ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ר ָנׁש. ּ ן עֹו, ַּהאי ִאיהו ּבַ א, ָבדֹויְמַתּקֵ ֵני ָנׁשָ יה ָלא , ָקֵמי ּבְ ְּוִלּבֵ

ּוְלִזְמָנא ְדִסיב. ְקׁשֹוט ְקָנא, ּ ְרטוִטין . ַּאְהָדר ְלִאְתּתַ ֵרין ׂשִ ָכחו ִאיּנון ּתְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ
ָאְרָכא ִאינון ְדפוְתָיא, ּבְ ֲּאִחיָדן ּבְ ּ ֶאְמָצִעיָתא. ָדא ִעם ָדא, ּ , ּוְתֵרין ַאֲחָרִנין ִעְמהֹון ּבְ
א, ְּדִקיִקין ַאְרּכָ פוְתָיא. ְוָדא ּבְ ּוְתַלת ְדִקיִקין ּבְ ּ ָאת ר' ְּוָרָזא ָדא ז, ּ ָרא ּבְ   .'ְּדִמְתַחּבְ

  ב''ז ע''דף ע
ְדָקאְמַרן ָרָזא ְדָאת ר, ְּוַכד ִאיהו ִסיב ְוָתב ּכִ ן ִאיהו ּבְ ּקַ ִּאְתּתָ ָאת ז', ּ ר ּבְ . 'ְוִאְתֲחּבָ

ן ּקַ ד ַהאי ִאְתּתָ ְלִחיׁשוִאיה, ְלָבַתר ּכַ ִדיר ּבִ ּו ּתָ ְלִחיׁשו, ּ ֲּאָבל ָלאו ִאיהו . ְּוָכל עֹוָבדֹוי ּבִ
ִגין ְדַההוא ַפְסלו ְדָקא ֲחִזי ּבְ ִקיוָמא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ יה, ּ א ּבֵ מכאן אוליפנא מאן (. ַּעד ָלא ִאְתָייָאׁשָ

נינן בגין כך ת. מלכשכשא) ב''ז ע''דף ע(דפסיל זרעיה עד תלת דרין לא אתייאשא ההוא פסילו 
  .)פסיל זרעיה ודאי. ווי ליה לההוא בר נש דפסל זרעיה ולא חייש ליקרא דמאריה



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

א ּוְלָבַתר ְדִאְתָייָאׁשָ ַּההוא ְפִסילו. ּ יָדא ְיִמיָנא, ּּ ְרטוִטין ּבִ ָכחו ׂשִ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ע , ּ ַאְרּבַ
א. ְוָחֵמׁש ַאְרּכָ ע ּבְ פוְתָיא, ַאְרּבַ ָאת הְו', ְּוָרָזא ָדא ז. ָּחֵמׁש ּבְ ר ּבְ ַהאי ְלִזְמִנין . 'ִאְתֲחּבָ
אֹוַרְייָתא. ְלִזְמִנין ָלא ַאְצַלח, ַאְצַלח ָממֹוָנא, ּוְלסֹוף יֹומֹוי, ַאְצַלח ּבְ ַּאְצַלח ֲאִפילו ּבְ ּ.  

ִליָתָאה ְרָעא ּתְ יִמיָנא. 'ה, ּתַ פוְתָיא, ּבִ ְרטוִטין ּבְ ָכחו ָחֵמׁש ׂשִ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ּוְתַלת , ּ
א ַאְרּכָ ַלתְו, ּבְ ְרטוָטא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵמִאיּנון ּתְ ַכח ַההוא ׂשִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדָאת , ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ

אֹות ס', ה ִמיך ּבְ   .'ְְוִאְסּתְ
ְרטוָטא ְדֶאְמָצִעיָתא ַכח ַההוא ׂשִ ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדָעאל ְוָאִחיד ּגֹו ִאיּנון ָחֵמׁש , ּ ּ

ְרטוִטין ְדפוְתָיא ּׂשִ ּ יֵתיהָּדא, ּ ר ָנׁש ָעִציב ְוָרִגיז ּגֹו ּבֵ ּ ִאיהו ּבַ א ָלאו ָהִכי, ּ ֵני ָנׁשָ . ּוְבגֹו ּבְ
ֵביֵתיה ַּקְמָצן ִאיהו ּבְ יֵתיה ָלאו ָהִכי. ּוְלִזְמִנין ָלא, ְוָרִגיז ְוָכִפין, ּ ַאְצַלח . ְּלַבר ִמּבֵ

עֹוְבֵדי ָעְלָמא יל ְז. ּבְ ּכִ אֹוַרְייָתא ִאְסּתַ ַדל ּבְ ּתָ ד ִאׁשְ הּּכַ ֵּעיר ְוִאְתַהָדר ּבָ , ְּמֵהיָמָנא ִאיהו. ּ
ל ִזְמָנא ְּוַההוא ִזְמָנא ְדָלאו ְמֵהיָמָנא. ֲאָבל ָלאו ּכָ ון ְקׁשֹוט, ּ ְוָלא ְקׁשֹוט , ַאְחֵזי ּגֹוָ

ִלימו ׁשְ ִדיָנא ִיְצַלח. ּּבִ ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ּבְ ְּמֵהיָמָנא ִאיהו ּבְ ָרָזא ְדָאת ה, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ,'
ָאת סְו ר ּבְ   .'ִאְתֲחּבָ

פוְתָיא ְרטוִטין ּבְ ע ׂשִ ְּוִאי ַאְרּבַ א, ּ ַאְרּכָ א, ְוָחֵמׁש ּבְ ֵרין ֵמִאיּנון ְדָאְרּכָ ּּתְ ָעאִלין ּגֹו , ּ
ע ֵביֵתיה, ִּאיּנון ַאְרּבַ ר ָנׁש ַחֵדי ּבְ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ א ְלַבר, ּ ְוָלאו ָהִכי , ְּוִאְתַחֵזי ָעִציב ִלּבָ
ְּדֵכיָון ְדַמִל ּ אּ ֵני ָנׁשָ ִמלֹוי, יל ִעם ּבְ ָוון ּבְ ַּאְחֵזי ֵחדו ְוִאְתּכְ ּ.  

א ְרטוִטין ְזִעיִרין ָעאִלין ּגֹו ִאיּנון ְדָאְרּכָ ַלת ׂשִ ּּתְ ּ ימו אוָכם , ּ ָּדא ִאית ֵליה ַחד ְרׁשִ ּ ּ ּ
גוֵפיה ּּבְ ימו, ּ ַההוא ְרׁשִ ְלָיין ּבְ ֲעִרין ּתַ ּוְתַלת ׂשַ ּ ִע, ּ ימו ִאיהו ּכְ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ְוַחד , ּּגוָלאּ
ִביָרא  יה)חבורא(ּתְ ֵריׁשֵ יָמא. ּ ּבְ א, ּוְלַהאי ְרׁשִ יֵמי ִלּבָ ְּדַיְדִעין ָרִזין ִאֵלין, ָּקָראן ֵליה ַחּכִ ּ ,

ָרא ימו ָדא. ֵריׁש ִנׁשְ ְּרׁשִ ְתפֹוי, ִאְתָחֵזי ְלִזְמִנין, ּ ין ּכִ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ּוְלִזְמִנין. ּבֵ . ּבִ
עֹויַעל ְיָד, ּוְלִזְמִנין ֶאְצּבְ   .א ְיִמיָנא ּבְ

ָרא יָמא ָדא ֵריׁש ִנׁשְ ִתיקונֹוי, ִּאי ְרׁשִ ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִּאיהו ּבְ ַלק ְלעוְתָרא , ּ ִּיְסּתַ ּ
ָרא ִאְתַהַפך ַלֲאחֹוָרא. ְוִליָקָרא ְְוִאי ַההוא ֵריׁש ִנׁשְ ּ ה ְלֵבִנין ְלִזְמִנין, ּ ד ִאיהו . ִיְזּכֶ ֲּאָבל ּכַ

ה ְלעו, ִסיב ירִּיְזּכֶ יר ֵמעוְלמֹוי, ְוִליָקר ַסְגָיא, ְתָרא ַיּתִ אֹוַרְייָתא, ַּיּתִ ִאי , ְוַיְצַלח ּבְ
ה ַדל ּבָ ּתַ ִּאׁשְ ּ.  

ָרא ָדא ון ְדָלא סוָמק ְזֵעיר, ִּאְתָחֵזי ְלִזְמִנין אוָכָמא, ֵּריׁש ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין ּגֹוָ ּ ְּדָלא , ּ
ך ל ּכַ ע ּכָ ֲעִרין ְלִז. ְִאְצְטּבַ ׂשַ ִעיַעְלִזְמִנין ּבְ ְּוֹכָלא ַחד ִסיָמָנא ִאיהו, ְמִנין ׁשְ ּוְבַחד ִדיָנא , ּ ּ

  .ִּאְתָדן
יר ע ַיּתִ ון סוָמק ִאְצְטּבַ ְּוִאי ַההוא ּגֹוָ ְגָווֵניה, ּ ְּזַמן ְזֵעיר הוא ְדִאְצְטַבע, ְּוָקִאים ּבִ ּ ,

ְווִנין ִגין ְדִאֵלין ּגַ ּּבְ ע ַההוא . ּׁשוִכיןּוְלִזְמִנין ֲח, ְלִזְמִנין ַקְייִמין ְנִהיִרין, ּ ְּוִאי ִאְצְטּבַ
ָמאָלא, ּסוָמק ְוָנִהיר יָדא ׂשְ ֵדין ִאית ּבִ א, ּכְ ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ַלת ׂשִ פוְתָיא, ּּתְ ּוְתַלת ּבְ ּ ,



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

ְּוַחד ָדִקיק ַעל ִאיּנון ְדפוְתָיא ּ ּ א, ּ ְּוַחד ָדִקיק ַעל ִאיּנון ְדָאְרּכָ ּ ּוִביָדא ְיִמיָנא ִאּתֹוָסף . ּ
פוְת ְלחֹודֹויַּחד ּבְ ָדה. ָיא ּבִ ּנִ ִכיב ּבְ ר ָנׁש ׁשָ ה ְלָמאֵריה, ַּהאי ּבַ ב ִמיּנֵ ְּוָלא ּתָ ּ.  

א ְתיוְבּתָ ב ּבִ ָמאָלא, ְּוַכד ּתָ יָדא ׂשְ ְרטוִטין ּבִ ָארו ִאיּנון ׂשִ ּתָ ִּאׁשְ ּ ְּוַההוא ְדִאּתֹוָסף , ּ ּ
יִמיָנא יה, ּבִ ְּוִאְתָעֵדי ַההוא סוָמָקא, ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ יהְּדָל, ּ ך ִמּנֵ ל ּכַ ּא ִאְתָחֵזי ָנִהיר ּכָ ְ .

ב ְדָתב ּוְלִזְמִנין ְדַאף ַעל ּגַ ּ יה ַההוא סוָמָקא, ּ ָּלא ַאְעִדיו ִמּנִ ּ ּ ּ ַּהאי ִאיהו . ַעד ְזַמן, ּ
ָרָזא ְדָאת ה חֹותֹוי ָאת ץ', ְוִאְתָעֵדי ָאת ס', ּּבְ ר ָאת ה', ְוָעאל ּתְ ָאת ץ' ְוִאְתֲחּבָ . 'ּבְ
ּקו ֵעי ּתִ ְבִהילוַּהאי ּבָ יה ּבִ ָּנא ְלַנְפׁשֵ א ְדָחֵמי ֵליה. ּ יָמא ְדִלּבָ ַּחּכִ ּ , ּחֹוָבָתא ִאית ָעֵליה, ּ

ך י ְלַנְפׁשָ ְלֹוַמר ֵליה ִזיל ַאּסֵ ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

 ] בשנה108יום [סדר הלימוד ליום יט טבת 
א ַאְרּכָ ְרטוִטין ּבְ ַלת ׂשִ פוְתָיא, ְּוִאי ּתְ ָרָזא ְדָאת , ְּוַחד ּבְ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ְלחֹוֵדיה' הּ . ּּבִ
ָרָזא ְדָאת ז ר ּבְ ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּבַ ְצִעין ְדָעְלָמא. 'ּ ַתר ּבִ ִאיב ּבָ ר ָנׁש ּתָ ַּהאי ִאיהו ּבַ ְוִאי . ּ

ין, ָלאו ַתר ָנׁשִ ְּוֵתיאוְבֵתיה ִנאוִפים, ָרִדיף ּבָ ּ ב ְדָתִאיב ְלִבְצִעין ְדָעְלָמא. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,
י הו. ְוָלא ַאְכִסיף, ּהַּהאי ָלא ַאְעִדיו ִמּנֵ ִקיִעין וַמִליל ּבְ ֵּעינֹוי ׁשְ ּּ.  

  א''ח ע''דף ע
ְרטוִטין ב ְלָמאֵריה ִמְתַחְלֵפי ׂשִ ִּאי ּתָ א. ּּ פוְתָיא ְוַחד ְלָאְרּכָ ָלת ּבְ ֵרין , ּּתְ ְּוִאיּנון ּתְ

ִקיוָמא) א''ח ע''דף ע(ְּדִקיִקין  ַּקְייִמין ּבְ יר ּבְ, ּ ֵדין ְרעו ִדיֵליה ַיּתִ ּּכְ ּ ֵתיהּ ה, ִּאּתְ ְּוִאְתְדַבק ּבָ ּ .
יר ֵרין ְדִקיִקין, ַּחד ָדִקיק ַיּתִ ין ִאיּנון ּתְ ָּעאל ּבֵ ר ָאת ה. ּ ֵדין ִאְתַחּבַ ָאת ז' ּכְ   .'ּבְ

פוְתָיא ע ּבְ א ְוַאְרּבַ ַאְרּכָ ְרטוָטא ַחד ּבְ ְּוִאי ׂשִ ּוְתַלת ְדִקיִקין ַקְייִמין ַעל ַההוא ַחד, ּ ּ ּ ,
עְּוַחד ַעל ִאיּנון ַא ָמאָלא. ְרּבַ ַלת ִקְסְטִרין ְדִקיִקין, ַּעל ְדרֹוָעא ׂשְ ִּאית ֵליה ּתְ ּ ,

יה ִמיֹוִמין ְזִעיִרין ְּדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּ ְלָיא, ּ ֲעָרא ּתַ א, ְוַחד ׂשַ ַההוא ַחד ְדֵריׁשָ ּּבְ ַּהאי ִאיהו . ּ
ת ַחְבֵריה ַתר ְנאוָפא ְדֵאׁשֶ ָּרִדיף ּבָ ּ ָּמאֵריה ִדְזדֹוָנא ִאיהו. ּ ּ ָמאָלאַא. ּ ֵעיָנא ׂשְ , ְגִזים ּבְ

ַלל ָלא ִמלוָלא ּכָ ּּבְ ִלים, ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָמאִריה ְזדֹוָנא. ְוַאׁשְ ּ ּ ָלא ָחִייׁש ִליָקָרא , ּ
ְּדָמאֵריה ר ָנׁש סוָמָקא, ְּלָבַתר ָקִטיל ִחְוָיא ֵליה. ְּלָאָתָבא ָקֵמיה, ּ   .ּאֹו ּבַ

א ַאְרּכָ ע ּבְ פוְת, ְוִאי ַאְרּבַ ּוְתַלת ּבְ יה, ָיאּ ְּוִאיּנון ְדַסְלִקין ְלֵעיָלא ַאְעִדיו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ , ַהאי. ּ
י ָמאֵריה יה ְלַגּבֵ ַבר ִלּבֵ ּּתָ ִתיוְבָתא, ּ ָרָזא ְדָאת פ. ְּוָתב ּבְ ֵדין ִאיהו ּבְ ּּכְ ָאת ', ּ ר ּבְ ְוִאְתֲחּבָ

ְּוַעל ִאיּנון ִדְכָווֵתיה, ַּעל ִאֵלין. 'ה ּ ִתיב, ּ ל)ישעיה נז(, ּכְ לֹום ׁשָ רֹוב ׁשָ   .ֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ
ל ִאיּנון ָרִזין ְדתֹוְלדֹות ָאָדם, ַעד ָהָכא ּּכָ ְּדִאיּנון תֹוְלדֹות, ּ יה ִמְזַמן , ּ ְּדִאְתְיִלידו ּבֵ ּ ּ ּ

פום ָאְרחֹוי ְדַבר ָנׁש, ִלְזַמן ּּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדַיְתִבין ָקֵמיה ְדֹמר. ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּוָזכו , ּ
ַמע ִמפ ּוֵמיה ָרִזין ְדאֹוַרְייָתאְּלִמׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיּנון ּבְ ִאין ִאיּנון ְלָעְלָמא , ַּזּכָ ְּוַזּכָ

ְמעֹון' ָאַמר ר. ְּדָאֵתי ִאין ַאּתון ַחְבַרָיא, ׁשִ ַּזּכָ ְּדָכל ָרִזין ָלא ָאִניס ְלכו, ּ ין , ּ ה דוְכּתִ ּמָ ּּכַ ּ
ָנן ְלכו ְלָעְלָמא ְדָאֵת ִּעָלִאין ִאְזַדּמְ ּ ּ   .יּ

י ֱאֶמת )שמות יח(ָּפַתח ְוָאַמר  י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתחֶזה ִמּכָ  ְוַאּתָ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ה ֶתחֶזה. ּ ִתיב, ֲאָבל ְוַאּתָ ְבַחר ָלא ּכְ : ֶּאָלא ֶתחֶזה. ּתִ

ְּלפום ֵחיזו ְדַעְייִנין ּ ַמאי. ּ ִדיוְקָנא. ּבְ ּּבְ ית ִסְטִרין ְדָקָאַמְרּתון ְוֹכָלא ּ ִאֵלין ׁשִ ּ ְדַבר ָנׁש ּבְ ּּ ּ ּ
ַהאי ְקָרא ה ֶתחֶזה. ּבְ ְעָרא, ַחד, ְוַאּתָ ׂשַ ל ָהָעם. ּבְ ֵרין, ִמּכָ ִמְצָחא, ּתְ י ַחִיל. ּבְ , ַאְנׁשֵ

ַלת ַאְנִפין, ּתְ ע, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ּּבְ ַעְייִנין, ַאְרּבַ י ֱאֶמת. ּבְ ְפָווןּבְ, ָחֵמׁש, ַאְנׁשֵ ׂשֹוְנֵאי . ׁשִ
ית, ָבַצע ָיִדין, ׁשִ ְרטוֵטיהֹון. ּבְ ׂשִ   .ּּבְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

ְּדִאֵלין ִאיּנון ִסיָמִנין א, ּּ ִני ָנׁשָ הו ּבְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ְרָיא , ְּלִאׁשְ ְּלִאינון ְדרוַח ָחְכְמָתא ׁשַ ּ ּ
ל ָדא. ָּעַלְייהו ה ָלא ִאְצְטִריך ָדא, ְּוִעם ּכָ ֹּמׁשֶ ִתיב, ְ י ַו, ֶּאָלא ַמה ּכְ ה ַאְנׁשֵ ִּיְבַחר ֹמׁשֶ

ָרֵאל ל ִיׂשְ יה. ַחִיל ִמּכָ א ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ִגין ְדרוָחא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּוֵביה ֲהָוה ָחֵמי , ְּואֹוַדע ֵליה, ּ ּ
  .ּּכָֹלא

א ֵאַלי, ְמָנא ָלן י ִיְהֶיה ָלֶהם ָדָבר ּבָ יב ּכִ ִּדְכּתִ ִתיב. ּ ִאים ֵאַלי ָלא ּכְ א , ּבָ ֶּאָלא ּבָ
אָּד, ֵאַלי ּא רוַח קוְדׁשָ יה, ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ּוֵביה ֲהָוה ָיַדע, ּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלָכל ָדא , ּ ְ

ָלא וְלַעְייָנא ּכְ ה, ְּלִאְסּתַ ֲעָתא ֲהָוה ָיַדע ֹמׁשֶ ֶּאָלא ְלפום ׁשַ ּ.  
ְווָנא ַהאי ּגַ א, ּכְ ֹלֹמה ַמְלּכָ כוְרְסֵייה, ָיַדע ׁשְ ָּיַדע ּבְ א , ּ ְּדרוַח קוְדׁשָ ּ ְרָיא ָעֵליהּ , ּׁשַ

ְּדָכל ַמאן ְדָקִריב ְלכוְרְסֵייה ּ ּ ְּדִחילו ְוֵאיָמָתא ָנִפיל ָעֵליה, ּ ּ ָלא , ּ ּוֵביה ֲהָוה ָדִאין ִדיָנא ּבְ ּ ּ ּ
כוְרְסֵייה. ָסֲהִדין ִגין ְדִדיוְקִנין ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּ ּ ְקָרא, ּּ ׁשִ א ַההוא , ְּוָכל ַמאן ְדִמְקַרב ּבְ ׁשָ ּכְ ְּמַכׁשְ

ִּדיוְקָנא א, ּּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְקָרא ָקֲאֵתי, ַוֲהָוה ָיַדע ׁשְ ך. ִּדְבׁשִ ִגין ּכַ ֵּאיָמָתא ְדכוְרְסֵיה ֲהָוה , ְּבְ ּ ּ
ִאין ָקֵמיה, ָּנִפיל ַעל ּכָֹלא ָכחו ַזּכָ ּתְ ְּוֻכְלהו ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

  ב''ח ע''דף ע
ֵריָחא יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמְלּכָ ְולא ְלַמְרֵאה ' ִיְרַאת ְיָי ַוֲהִריחֹו ּבְ)ישעיה יא(ּכְ

פֹוט ְוגֹו ּוְתַלת ִאֵלין. 'ֵּעיָניו ִיׁשְ ָּדנו ָעְלָמא, ּ ָלא ָסֲהִדין ְוַהְתָרָאה, ּ ֵני ָעְלָמא . ּבְ ַאר ּבְ ׁשְ
ַּעל פום ָסֲהִדין ִאיּנון ִדיוְקִנין. ַעל ֵמיָמר אֹוַרְייָתא, ּ מֹוְדָען ּבְ ּתְ יִמין ְדִאׁשְ ַּחּכִ ּ ּ ָּעַלְייהו , ּּ

א, ְזָהָרא ִלְבֵני ָעְלָמאְלַא ְייהו, ּוְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ִלְבֵני ָנׁשָ י ַנְפׁשַ ּוְלַאּסֵ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ֵני )שמות יט(. ּ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהׁשְ  ּבַ
ָרֵאל ְוגֹו יה אורי', ִיׂשְ ִליט ּבֵ ְּדׁשָ ין ְוָחֵמׁש ִרּבֹוא , ַרב ְמָמָנא, ּל ֵליה''אּ ּתִ ּוְתַלת ְמָאה ְוׁשִ

יה ְרָיין ִעּמֵ א, ַּמׁשְ ּתָ ן יֹוֵמי ׁשַ ּבָ חוׁשְ ָחן . ּּכְ ין ְוָחֵמׁש ַמְפּתְ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ּתְ ּ
ַמל ִעָלָאה ְפִניָמ, ְנהֹוִרין ֵּמַההוא ְנהֹוָרא ְדָנְפָקא ִמּגֹו ַחׁשְ ּ ּ ִניז ְוָסִתיםּ ִּדי ָרִזין , ָאה ּגָ

א ָמא ַקִדיׁשָ ין ִעָלִאין ִדׁשְ ְּדַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ ּ יה) ב''ח ע''דף ע(, ּּ ְלָיין ּבֵ   .ּּתַ
ם ְּוִאיהו ָרָזא ְדִאיׁש ּתָ ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ּ ם. ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ ָרא : ּתָ ן ִסיוָמא ְוִקׁשְ ְּדַתּמָ ּּ

ם ֲהָוה ְו)בראשית כה(, ִּדְתִפיִלין ּוְבִדיוְקֵניה. ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּ ַמל , ּּ ַּקְייָמא ָרָזא ְדַחׁשְ ּ
ְּפִניָמָאה ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז ְּוָכל ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ִעָלִאין ָנִקיט ִאיהו. ּ יה, ּ , ְּוַנְפֵקי ִמּנֵ

ָחן ְדַההוא ְנהֹוָרא ְד ְרָיין ַנְקֵטי ִאיּנון ַמְפּתְ ְּוֻכְלהו ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ ַמלּ   .ָנִפיק ִמּגֹו ַחׁשְ
ְתֵרין ְנהֹוִרין, ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִליל ּבִ ִּאיהו ְנהֹוָרא , ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה. ְּוִאיּנון ַחד, ּכָ

יה ֵעיָנא, ִּחָווָרא ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ְנהֹוָרא ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא, ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ
ִדיק ְוגוּ אֹור ָזרו)תהלים צז( ְנָייָנא. 'ַּע ַלּצַ ָצא ְמַלֲהָטא, ְנהֹוָרא ּתִ , ִּאיהו ְנהֹוָרא ְמַנּצְ

ָגַוון סוָמק ַחד. ּּכְ ֵרין ְנהֹוִרין ּכְ ִלילו ּתְ   .ַּוֲהוו ַחד, ְּוִאְתּכְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

יְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ְוַהאי אוריא ּוְבִגין ְדָכִליל, ַּנְטֵלי ַההוא ְנהֹוָרא, ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ 
ְתֵרין אֹוִמי, ּבִ יה. ם''ִאְקֵרי ּתְ ְלָטא ּבֵ ְּוַעל ָדא ׁשַ ָרָזא ִדיֵליה , ּ ַּההוא ַמָזָלא ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ּ ּּ

אֹוִמים ּוֵביה ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּתְ א. ּ ין ְלַתּתָ ָכאן ַדְרּגִ אן ִאְתַמּשְׁ ּוִמּכָ ַּעד ְדַסְלִקין , ּ ּ
ָמָהן ׁשְ   .ָעְלָמא ְלַאְנָהָרא )א לאנהגא''ס(, ּבִ

ַאר ַמָזֵלי ל ׁשְ ֲחָדא, ֵּלית לֹון ֶפה ְוָלׁשֹון, ּּכָ ִליָלן ּכַ ְּוַהאי ִאית ֵליה ֶפה ְוָלׁשֹון ּכְ ְוַעל . ּ
אֹוַרְייָתא ִתיב)יהושע א(, ָּדא ּבְ , ַלְיָלה. ָלֳקֵבל ָלׁשֹון, יֹוָמם.  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ְוַלְיָלה ּכְ

ִליל ּכַ. ָּלֳקֵבל ֶפה אֹוִמים. ֲחָדאְּוֹכָלא ּכָ ּוְבֹכָלא ָסִליק ּתְ ּ.  
ִתיב ִתיב תֹוִמים, תֹוִמים ּכְ ִבְטָנה)בראשית כה(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ה תֹוִמים ּבְ ִאי . ּ ְוִהּנֵ

ְרַווְייהו ָקָאַמר יָמא ִדְבִגין ּתַ ּּתֵ ָרָזא ָדא, ָלאו ָהִכי. ּ ו ָלא ָסִליק ּבְ ְּדָהא ֵעׂשָ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ
ָבָחא ָדא, רַיֲעֹקב ָקָאַמ ּוׁשְ ְמָעָהא ְדַהִהיא ַצֶדֶקת, ּ ְּדֲהָוה ּבִ ּ ח ְקָרא, ּ ּבַ ּוְבִגין . ָקא ְמׁשַ

ע ן ַההוא ָרׁשָ ּמָ ְּדֲהָוה ּתַ ן ָאֶלף, ּ ּמָ ָלק ִמּתַ   .ִּאְסּתַ
ָרָזא ִדיֵליה. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ַּיֲעֹקב ָנִטיל ּבְ ֵרין ַיְרִחין ניס, ּ ִליל , ר''ן ואיי''ּתְ ְוִאְתּכְ
ָרָזא ְדִסיָון ִּאיהו ּבְ אֹוִמים, ּ ְּדִאיהו ּתְ ו. ּ ָרָזא ִדיֵליה, ֵעׂשָ ָּנִטיל ּבְ ּמו, ּ ֵרין ַיְרִחין ּתַ ז ''ּּתְ

ַכח, ב''ָא ּתְ ְּדָהא ֱאלו, ְוִאְתֲאִביד, ְּוִאיהו ָלא ִאׁשְ ּל ָלאו ִדיֵליה הוא''ּ ּ ַּוֲאִפילו ָא, ּ , ב''ּ
ּיֹום ִאיּנון ִדיֵליה' ט ּ יר, ּ ַכח, ְוִאְתֲאִביד, ְוָלא ַיּתִ ּתְ ָרָזא , ְוָלא ִאׁשְ ְּוָלאו ִאיהו ּבְ

ֶּאָלא ִאְתְפַרׁש ְלחֹוֵדיה, ִּדְתאֹוִמים ּ ָממו, ּ ֲאִפיָסה וׁשְ ְּוָסָטא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ּמו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח)תהלים ט(, ָאֵמר   .ּ ָהאֹוֵיב ּתַ

אֹוִמי ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ִאיהו ּתְ ּ אֹוִמים, םּ ֹחֶדׁש ּתְ , ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ִלְבנֹוי ּבַ
ָרָזא ִדְתאֹוִמים ְכָתב, ְּואֹוַרְייָתא ּבְ ּבִ ַעל ֶפה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ִליָתֵאי. ְּותֹוָרה ׁשֶ ֹחֶדׁש ּתְ ְלַעם , ּבַ

ִליָתֵאי ִליָתִאין, ּתְ ין ּתְ ַדְרּגִ ִליָתֵאי, ּבְ   .ְּוֹכָלא ַחד. ּתוִביםּוְכ, ְנִביִאים, ּתֹוָרה: ּתֹוָרה ּתְ
י ְוגֹו ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהׁשְ ַהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה ְלֵעיָלא. 'ּבַ א ָדא ּבְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ּ ּ ּ י . ּ אִני ַרּבִ ּתָ

ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני, ִּחָייא ַההוא ִזְמָנא ְדָמטו ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִניׁש ְלהו קוְדׁשָ ּּכָ ּ ְּ

ָר ֻכְלהו, ֵאלְּלַזְרִעיין ְדִיׂשְ ח ֵליה ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ָרֵאל ַפְסלו, ּּ ֻכְלהו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ח ּבְ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ּ ּּ ּ ,
א ְלהו ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ֵני ְקׁשֹוט, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ.  

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָאַמר קוְדׁשָ ּּבְ ּ ֵעי ְלֵמיָהב אֹוַרְי, ְּ א ֲאָנא ּבָ ּתָ יָתא ַהׁשְ
ָרֵאל ְרִחימוָתא ַדֲאָבָהן, ְלִיׂשְ יך ְלהו ּבִ ָּמׁשִ ּ ּ ְרִחימוָתא ְדָרִחיְמָנא ְלהו, ְ ּּבִ ּ ּוְבַאְתָוון , ּ

ַּדֲעָבִדית ְלהו לוָחא. ּ ְּוָאִתיב ִמִלין ִאֵלין, ְּוַאּתְ ֲהֵוי ִלי ׁשְ , ְּיהוָדה' יֹוִסי ָאַמר ר' ָאַמר ר. ּ
ִריך הוא  א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ הְ ִליָחא ְמֵהיָמָנא, ְלֹמׁשֶ ִמָלה ָדא הֵוי ִלי ׁשְ ּּבְ ָכא , ּ ְלַאְמׁשָ

ָרֵאל ֲאַבְתָראי ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי)שמות יט(. ִיׂשְ ּ וֹמׁשֶ . 'ִמן ָהָהר ְוגֹו' ּ
ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים א, ּוֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ ן ּגַ ְּלַאְתָרא ִדְפִריׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ּּ

ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו)תהלים יח( ּ ַוֵיט ׁשָ ּ'.  
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

  א''ט ע''דף ע
אָנא ָאַמר ר ַאְתַרְייהו, ְּיהוָדה' ּתָ ָרן ּבְ א ִעָלָאה ִמְתַיּשְׁ ל ִזְמָנא ִדְגלוֵפי ַמְלּכָ ּּכָ ּ ּּ ,

ִחידו ְלהו ּבְ ָּעְלִמין ּכֻ ּ ִקיוַמְייהו, ּ ָרן ּבְ ְּוָכל עֹוָבִדין ִמְתַיּשְׁ ּ מאן כל עובדין מתיישרן ( .ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)בקיומייהו ה ְיָי)שמות לה(,  ּכְ י נֹוָרא הוא'  ֶאת ַמֲעׂשֵ י נֹוָרא . ּּכִ ַמאי ּכִ
ִלימו ְדֹכָלא, ֶאְלָעָזר' ָאַמר ר. ּהוא ּׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּבֹור )דברים י(ּכְ דֹול ַהּגִ  ָהֵאל ַהּגָ

 ְוַיֲעֹקב ִאיׁש )בראשית כה(, ּוְכִתיב. ָּדא ַיֲעֹקב. ְוַהּנֹוָרא) א''ט ע''דף ע(ַמאי . ְוַהּנֹוָרא
ם ַתְרּגומֹו, ּתָ ִלים, ּּכְ ַבר ׁשְ ֹכָלא. ּגְ ִלים ּבְ ִריך הוא. ּׁשְ א ּבְ ל עֹוָבִדין ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ּּכַ ּ ְּ ְ ,

ִלימו ׁשְ ֵליִמין ּבִ ִלים, ּׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ.  
ְנָיא י יֹוִסי אֹוֵמר, ּתַ ָּמא ַחד ֲהָוה ָקִאיְמָנא ָקֵמיה ְדריֹו, ַרּבִ ִאיְלָנא , ְּיהוָדה ָסָבא' ּ ׁשָ

יב, ֵּליה ּ ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ְוגֹו)בראשית כח(, ַּמאי ִדְכּתִ ְּדָקָאַמר , ַמאי ָקא ָחָמא. 'ּ
ְּדִאיהו ּנֹוָרא א, ָאַמר ִלי. ּ ִלימו ִדְמֵהיָמנוָתא ַקִדיׁשָ ָּחָמא ׁשְ ּ ּ ַההוא ֲאָתרְּדֲהָוה ׁשְ, ּ , ִּכיַח ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִכיַח. ּ ֵלימוָתא ׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדַהִוי ׁשְ ּ   .ִאְקֵרי נֹוָרא, ּ
ְרּגומֹו ְדִחילו, ִאי ָהִכי, ֲּאֵמיָנא ֵליה ֲּאַמאי ּתַ ּ ִלים, ּ ֵּלית ְדִחילו , ָאַמר ִלי. ְוָלא ׁשְ ּ

ִכיַח ֵלימוָתא ׁשְ ֲאָתר ְדַהְוי ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִכיַח, ּ ֵלימוָתא ׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדַהְוי ׁשְ ּ ִאְתְקֵרי , ּ
יב. נֹוָרא י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו' ּ ְיראו ֶאת ְיָי)תהלים לה(, ִּדְכּתִ יו ּכִ ַמע , ְקדֹוׁשָ ׁשְ ִמּמַ

י ֵאין ַמְחסֹור ֲאָתר ְדֵלית ַמְחסֹור, ְּדָקָאַמר ּכִ ִכיַח, ּּבַ ֵלימוָתא ׁשְ   .ּׁשְ
אָנא  ַמִים ַוֵיַרד)משלי ל(ּתָ ה, יֹוִסי' ָאַמר ר, ּ ִמי ָעָלה ׁשָ ָּדא הוא ֹמׁשֶ ה , ּ יב וֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ

ָחְפָניו. ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ָּדא הוא ַאֲהֹרן, ִּמי ָאַסף רוַח ּבְ יב. ּ ּ וְמֹלא )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ
ה ים ַדּקָ ְמָלה. ָּחְפָניו ְקֹטֶרת ַסּמִ ּשִׂ ִּלָיהוָּדא ֵא, ִמי ָצַרר ַמִים ּבַ יב. ּ  )מלכים א יז(, ִּדְכּתִ

י ִאם ְלִפי ְדָבִרי ִנים ָהֵאֶלה ַטל וָמָטר ּכִ ִּאם ִיְהֶיה ַהּשָׁ ּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ּ ָּדא , ִמי ֵהִקים ּכָ
יה. ּהוא ַאְבָרָהם יב ּבֵ ִּדְכּתִ ְרָאם)בראשית ב(, ּ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַאל , ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְקֵרי ּבְ ְרָאםּתִ ַאְבָרָהם, ִהּבָ   .ֶּאָלא ּבְ
ֵני ַהאי ַמִים, ְּוהוא ָאַמר, ּהוא ּתָ ִריך הוא, ִמי ָעָלה ׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה . ְּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ

ְתרוָעה )תהלים מז( מי עלה תקון בסוד את האור אמנם בתרועה וירד בסוד (ּ ָעָלה ֱאֹלִהים ּבִ

ָחְפָניו ִמי ָא)הבדילו לו אלהים בתרועה, ויבדל ִריך הוא, ַּסף רוַח ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ ,
יב ל ָחי ְוגֹו)איוב יב(, ִּדְכּתִ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ א . ' ֲאׁשֶ ְמָלה ָדא קוְדׁשָ ּשִׂ ִּמי ָצַרר ַמִים ּבַ ּ

ִריך הוא ּּבְ יה . ְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ָעָביו)איוב כו(ּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ.  צֹוֵרר ַמִים ּבְ ָּדא , ִמי ֵהִקים ּכָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה. ְּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּ ָמִים'  ּבְ ּּתו . ֱאלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו, ָאַמר ע ְקִטיֵרי ָעְלָמא', ִּמי ָעָלה ׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ֵּאׁש רוַח ַמִים , ּ
  .ְוָעָפר



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ִּמלֹוי ְדרִּאְתָחזון , ֵייָסא' ָאַמר ר ְּדָלא ִמְתַקְייָמאן, יֹוִסי' ּ ד ָמטו ִמִלין ִאֵלין . ּ ּּכַ ּ ּ
יה ְדר ְּלַגּבֵ ְמעֹון' ּ יה ְדר, ׁשִ ֵריׁשֵ ֲּאָנח ְידֹוי ּבְ ּיֹוִסי וַבְרֵכיה' ּ ִפיר ָקא ָאַמְרּתְ, ּ , ְּוָאַמר ׁשַ
ְָאַמר ֵליה ְמָנא ָלך. ְּוָהִכי הוא א. ּ ֵמיה ְדַרב , ָאַמר ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ְּדֲהָוה ָאַמר ִמּשְׁ ּ ּ

  .ַּהְמנוָנא ָסָבא
ַתְרָעא ְדִצפֹוִרי' יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ר ְמעֹון ּבְ ּׁשִ ַּהאי ְדָאַמר , ֵייָסא' ָּאַמר ֵליה ר, ּ

ַמִים ַוֵיַרד ְוגֹו, יֹוִסי' ר ה, ִזְמָנא ֲחָדא ָאַמר', ִּמי ָעָלה ׁשָ ָּדא , ְלָבַתר ָאַמר. ָּדא ֹמׁשֶ
ִריך הואּקוְד א ּבְ ּׁשָ ַּוֲחֵמיָנא ֵליה . ְּקִטיִרין ֵאׁש רוַח ַמִים ְוָעָפר' ִּאֵלין ד, ְלָבַתר ָאַמר. ְ

ְּלֹמר ְדָבְרֵכיה ּ.  
ִפיר ָקא ָאַמר ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְּוָהִכי הוא, ּ ְּוֻכְלהו ִמֵלי ִאְתַקְיימו , ּ ּּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקאְו, ְּ ֻּכְלהו ּבְ ִמלֹוי ְדר' ִאְתְרִגיׁש ר. ּּ ֵּייָסא ּבְ ּ '
ְמעֹון ְּוָאַמר ַוַדאי ַהאי ָהִכי הוא, ׁשִ ֵמיה ְדֹמר ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ ְּוָהִכי אֹוִליְפָנא ִמּקָ אלה (. ּ

כי ) תהלים פט(, דכתיב. אלא באברהם, אל תקרי בהבראם, תולדות השמים והארץ בהבראם
  )אבל. מרתי עולם חסד יבנהא

ִפיר ְּוֹכָלא ׁשַ יב. ּ ֲּאָבל סֹוָפא ִדְקָרא ַמאי ָקא ַמְייֵרי ִדְכּתִ מֹו וַמה )משלי ל(, ּ ּ ַמה ּשְׁ
ַדע י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ יַנח. ּשֶׁ מֹו ּתִ נֹו ַמהו, ַמה ׁשְ ם ּבְ ָּרָזא ְדִמָלה ָהא , ָּאַמר ֵליה. ַּמה ּשֶׁ ּ

ִאיְלָנא ָקֵמיה , ֵליָמא ִלי ֹמר, ָּאַמר ֵליה. ִריֶאְלָעָזר ּבְ' אֹוִליְפָנא ְלַר ֶחְלִמי ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ
ְּדֹמר ַהאי ִמָלה יָנא ָלה, ְוָאַמר ִלי, ּ ר, ָּאַמר ֵליה. ַּוֲאְנׁשִ ְדּכַ ָּאַמר ֵליה . ִאי ֵאיָמא ּתִ

ְרָנא. ַּוַדאי ְּדָהא ַמה ְדאֹוִליְפָנא ָקֵמי ְדֹמר יֹוָמא ָדא ַאְדּכַ ּ ּ ּ.  
ּה ָרָזא ְדִמָלהֲאַמר ֵלי ּ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל וְכִתיב )שמות ד(, ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ישעיה (ּ ּבְ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ּוְבָרָזא ִעָלָאה. ָ נֹו, ּ יה . ְוַהאי ִאְקֵרי ּבְ ָּאַמר ָינוח ַדְעּתֵ ּ ּ
ְּדָהא ָרָזא ָדא ְיַדְעָנא, ְּדֹמר ר רָלא ִאְד, ַאְדָהִכי. ּ יה, ֵייָסא' ּכַ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ ָאַזל , ּ

ְַאְדמוך, ְּלֵביֵתיה ֶחְלָמא, ּ ַּאְחִזיאו ֵליה ּבְ א, ּ ְדּתָ יה, ַּחד ִסְפָרא ְדַאּגַ ִתיב ּבֵ ְּדֲהָוה ּכְ ּ ,
ִמְקָדׁשֹו   .ָּחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ

  ב''ט ע''דף ע
ַער ְמעֹון, ִאּתְ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאִזל ְלַגּבֵ ק ְידֹו, ּ ֶחְלָמא, ָאַמר, יָנׁשַ ִזְמָנא . ָהִכי ֲחֵמיָנא ּבְ

ֶחְלָמא א ְדַאְחִזיו ַקָמאי) ב''ט ע''דף ע(ַחד , ַאֲחָרא ֲחֵמיָנא ּבְ ְדּתָ ִּסְפָרא ְדַאּגַ ּ ִתיב , ּ ַוֲהָוה ּכְ
יה ִמְקָדׁשֹו, ּּבֵ א, ָּחְכָמה ְלֵעיָלא, ָּחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ ְפֶאֶרת ְלַתּתָ ִמְקָדׁשֹו ְלַג. ּתִ ְייהוּּבְ . ּּבַ

ֶחְלָמא ִזְמָנא ֲחָדא פוַמאי. ְוָהִכי ֲחֵמיָנא ּבְ ְחָנא ּבְ ּכַ ְמעֹון' ֲּאַמר ֵליה ר. ְּוָהִכי ַאׁשְ ַעד , ׁשִ
ַען ַרְבָיא ַאְנּתְ ֵדי ַחְקָלא, ּכְ ין ְמַחּצְ ְְוָהא ּכָֹלא ַאְחִזיאו ָלך, ְלֵמיַעל ּבֵ ּ ְּוָדא הוא . ּ

יב ם , ִּדְכּתִ מֹו וַמה ּשֶׁ ַדעַּמה ּשְׁ י ּתֵ נֹו ּכִ מֹו. ּבְ נֹו, ָחְכָמה ׁשְ ְפֶאֶרת ּבְ   .ּתִ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים)שמות יט( )תנא( ה, ּ וֹמׁשֶ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְּדָזֵכי ִליָקָרא , ּ
ך, ָּדא ִגיֵניה ּכַ ְְדאֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ּבְ ּ א ֲחֵזי)יהודה' תאני ר(. ּ ַאר ּבְ,  ּתָ ה ִלׁשְ ין ֹמׁשֶ ִני ַמה ּבֵ

ֵני ָעְלָמא. ָעְלָמא ַאר ּבְ ד ַסְלִקין, ׁשְ ַּסְלִקין ִלְרּבו, ַּסְלִקין ְלֻעְתָרא, ּּכַ ַּסְלִקין ְלַמְלכו, ּ ּ ,
ד ָסִליק ה ּכַ יה, ֲאָבל ֹמׁשֶ ִתיב ּבֵ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים, ַּמה ּכְ ָאה חוָלֵקיה, ּוֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ.  

אן ָאְמרו ַחְבַרָיא, יֹוִסי ָאַמר' ר ִּמּכָ א ִליָטֵהר ְמַסְייִעין אֹותֹו,ּ ה , ּ ַהּבָ יב וֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ְתֵריה. ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ִתיב ּבַ ְּדַמאן ְדָבֵעי ְלִאְתָקְרָבא. 'ַּוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי, ַּמה ּכְ ּ ,

  .ְּמָקְרִבין ֵליה
, ּ ִיְצָחק ָפַתח'ר. 'ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוגֹו' ַּוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי

ּכֹון ֲחֵצֶריך)תהלים סה( ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ר ָנׁש, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א, ְּוָקִריב ֵליה, ְּ גֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ֵרי ּבְ ְּדָכל , ְּלִמׁשְ

יה ַּמאן ְדִאיהו ִאְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ְלפוְלָחֵניהּ יִמין ִדְלֵעיָלא, ּ ים הוא ֵמְרׁשִ ָּרׁשִ ּ ְּלִמְנַדע ְדָהא , ּ ּ
א ִעָלָאה א ַקִדיׁשָ ֵמיה ְדַמְלּכָ ַחר ִמּקַ ּהוא ִאְתּבָ ּ ּ ּ ְמדֹורֹוי, ּ ֵרי ּבִ ַכח . ְלִמׁשְ ּתְ ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ

יָמא יה ַההוא ְרׁשִ ּּבֵ ְרִעין ִדְלֵעיָלא, ּ ָכל ּתַ ר ּבְ ַּאְעּבַ ידֹויְוֵל, ּ   .ּית ְדִיְמֵחי ּבִ
ה, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְבַחר וְתָקֵרב, ּ ֵרי ּתִ ִתיב ַאׁשְ ְּדָעֵליה ּכְ ּ ּוְכִתיב , ּ
יה  ה ְלַבדֹו ֶאל ְיָי)שמות כד(ּּבֵ ׁש ֹמׁשֶ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ְוִנּגַ ה ִנּגַ ּ וֹמׁשֶ ּכֹה . ְּוֵהם לא ִיָגׁשו' ּ

ִּאֵלין נוְקֵבי: ֹקבֹתאַמר ְלֵבית ַיֲע ָרֵאל, ּ יד ִלְבִני ִיׂשְ ִּאֵלין דוְכִרין: ְוַתּגֵ ּ ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

 ] בשנה109יום [סדר הלימוד ליום כ טבת 
ְמעֹון ָאַמר' ר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכֹה ֹתאַמר, ׁשִ תהלים (, ּוְכִתיב. ּ ּכֹה ְתָבַרכו)במדבר ו(ּכְ

ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבַרכוָכה)קמה לֹוַמר ְי, ָ ֲאִמיָרה, ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב. ָּבְרכו ּכֹהּכְ ְּוַהְיינו . ּבַ
ְטָרא ְדִדיָנא ָרֵאל. ִּמּסִ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַתּגֵ ד ָלֶכם ֶאת )דברים ד(, ּכְ ּ ַוַיּגֵ

ִריתֹו י ַהיֹום ַלְיָי)דברים כו(ּוְכִתיב . ּבְ ְדּתִ ָרֵא. ֱָאלֶהיך' ּ ִהּגַ ּדוְכִרין, לִלְבֵני ִיׂשְ ְּדָאתו , ּ ּ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי   .ִּמּסִ

י ִיְצָחק י ַהיֹום ַלְיָי,  הֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא ְלַהאי)א יוסי''ס(, ָאַמר ִרּבִ ְדּתִ ַּמה הוא ִהּגַ ּ '
ֵעי ֵליה, ֱּאֹלֵהינו' ַלְיָי. ֱָאֹלֶהיך ְמעֹון' ָּאַמר ֵליה ר. ִּמּבָ ְלחֹודֹוי הוא, ׁשִ ְוָהא . ְּוִכי ַהאי ּבִ

י ְיָי)דברים ח(ִתיב ּכְ ֱָאלֶהיך ְמִביֲאך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ְוגֹו'  ּכִ ר ְיָי)דברים ז(. 'ָ ֱָאלֶהיך '  ֲאׁשֶ

י ְיָי)דברים ד(. ְנֹוֵתן ָלך ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ְּוֻכְלהו ָהִכי, ָ ּ.  
ֵניָנן ִמי ׁשֶ, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ָרֵאל דֹוֶמה ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַהָדר ּבְ ּּכָ ֵּיׁש לֹו ֱאלֹוַהּ ְּוָכל ַהָדר . ּ

ֵאין לֹו ֱאלֹוַה ִמי ׁשֶ חוָצה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ּכְ ּּבְ ּ א. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ום ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ ,
א ַסְלָקא ְּלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְתָרה ָיְתָבא. ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ְלָיא. ּוׁשְ ַהאי ּתַ ה ָלא . ְוַהאי ּבְ ּוֹמׁשֶ

א, ָָקָאַמר ֱאֹלֶהיך ֶּאָלא ְלִאינון ַדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָלא ַאֵפי , ּ ּוְלַקּבְ ּ
א ִכיְנּתָ ּוַמה ְדָלא ָאַמר ֱאלֵהינו. ׁשְ ּ ה ָלא ָזָכה ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא, ּ ום ְדָהא ֹמׁשֶ ִּמּשׁ ּ ,

ך ְוְבִגיִני ּכַ ָכל ֲאָתר, ּ ֱּאֹלֶהיך ַוַדאי ּבְ ום ְדִאיּנו, ָ ִּמּשׁ ּ ןּ ּמָ   .ן ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ּתַ
ֲּאַמר ֵליה וַדאי ָהִכי הוא ּ ִתיב. ּ ר ִיְהֶיה )דברים כו(, ֲאָבל ָהָכא ּכְ ּ וְבָאת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ

י ַהיֹום ַלְיָי ְדּתִ ָיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהּגַ ּּבַ ְרָיין, ֱָאלֶהיך' ּ ַאְרָעא ׁשַ ַמאי , ְּוָהא ִאיּנון ּבְ
ְעָיין ְלַאֲחָזָאה וְלאֹוָדָאה. ְּוֹלא ֱאלֵהינו, ָא ֱאֹלֶהיךַטֲעָמ ֶּאָלא ִאיּנון ּבַ ּ ִּדְבִגיֵני ְדֶחֶסד , ּ ּ

ַאְרָעא, ָזָכאן ְלָכל ַהאי, ִּעָלָאה ְרָיין ּבְ ל , ְוָעֲאָלן ְלַהִהיא ַאְרָעא, ְוׁשַ הֹון ּכָ ְוָעִביד ִעּמְ
ך, ִּאיּנון ָטָבאן ְוְבִגיֵני ּכַ ּי ִמִלין ִאֵלין ַלּכֵֹהןֲהוֹו ַאְמִר, ּ יב )ולא לבר נש אחרא(, ּ ּ ִדְכּתִ

י ַהיֹום ַלְיָי ְדּתִ ְטָרא ְדֶחֶסד)והכי הוא ודאי(, ֱָאלֶהיך' ִּהּגַ ום ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ִמּשׁ ּ ּ.  

  א''ע' דף פ
ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ְלהו, ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ּ ָרֵאל. ּ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ַּההוא ּבְ, ְוַתּגֵ
ִלים ְדִאְתָחֵזי ְלהו ֲּאָתר ׁשְ ָרֵאל, ּ ָלקו, ְּדָהא ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ין ִאְסּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ א ַחד , ּ ּוְבַדְרּגָ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא , ַּסְלִקין ָרֵאל ׁשְ ֶּאָלא ִיׂשְ ּּ ָרֵאל. ִאְקֵרי) א''ע' דף פ(ּ יד ִלְבִני ִיׂשְ , ְוַתּגֵ
רוַח ָחְכְמָתאּוְלִאׁשְ, ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ֵעי ּבְ ִריך , ּּתָ א ּבְ ְִטיבו וְקׁשֹוט ְדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִריתֹו, ּהוא ד ָלֶכם ֶאת ּבְ יב ַוַיּגֵ ִּדְכּתִ ּ.  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ְנָיא ָאְרָחא, יֹוִסי' ָאַמר ר, ּתַ י' ַוֲהָוה ר, ִזְמָנא ֲחָדא ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ִרי ִעּמִ . ִּחָייא ּבְ
ָברַא, ַּעד ַדֲהֵויָנא ַאְזִלין ְחָנא ַחד ּגְ ּכַ ַחְקָלא, ׁשְ ִבין ְלַאְסָווָתא, ְּדֲהָוה ָלִקיט ּבְ . ֲעׂשָ

יה ר ָנׁש, ֲּאֵמיָנא ֵליה, ָּקִריְבָנא ְלַגּבֵ ה, ּבַ ִבין ָלּמָ ּקוְטָרא ְדקוְטֵרי ַדֲעׂשָ ּ ּ ָלא ָזִקיף . ּ
יה . ְוָלא ָאַמר ִמיִדי, ַאֲהַדְרָנא ִזְמָנא ַאֲחָרא ַוֲאֵמיָנא ַהאי. ְוָלא ָאַמר ִמיִדי, ֵּריׁשֵ

ִרי י ִחָייא ּבְ ֲּאֵמיָנא ֵליה ְלַרּבִ ר ָנׁש ָאִטים אוְדִנין, ּ ְטָיא, ּאֹו ַהאי ּבַ יָמא, אֹו ׁשַ . אֹו ַחּכִ
ּבֹוי ִבין. ָיִתיְבָנא ּגַ ְּוָחָפא ֲעֵליהֹון ַטְרֵפי ּגוְפִנין, ְוָאִחיד לֹון, ְּלָבַתר ָלִקיט ִאיּנון ֲעׂשָ ּ.  
ּיָנא ְדיוָדִאין ָאתוןֲאָנא ֲחֵמ, ָאַמר ָלן ּ ְּויוָדִאין ַאְמֵרי ָעַלְייהו, ּ יִמין, ּ ְּדִאיּנון ַחּכִ ִאי , ּ

א ּתָ ָּלא ְדַחִייְסָנא ָעַלְייכו ַהׁשְ ְסִגיָרא ָדא, ּּ א ּכִ ֵני ָנׁשָ ֱהוֹון ְרִחיִקן ִמּבְ ְּדַמְרִחִקין ֵליה , ּּתֶ ּ
ְּדֵריָחא ְדָחד ִעׂשְ, ְּדָהא ֲאָנא ֲחֵמיָנא, ִּמּכָֹלא יכֹוןּ ּבֵ א ְדֲהָוה ָקִריב ּגַ גוַפְייכו, ּּבָ ָּעאל ּבְ ּ ,

ָלָתא יֹוִמין ָרא ְוִתְתסון. ְוֶתֱהוֹון ְרִחיִקין ּתְ ֶּאָלא ֲאִכילו ִאֵלין ּתוֵמי ּבָ ּ ּּ ּ,  
ן ִכיִחין ַקּמָ ְייהו ַדֲהוֹו ׁשְ ֲּאַכְלָנא ִמּנַ ֵזיָעא, ְוַאְדַמְכָנא, ּ י, ְוִאְתָקַטְרָנא ּבְ . ַּעד ִעיָדן ַסּגִ

ַעְרָנא ְבָרא, ְלָבַתר ִאּתְ כֹון, ָּאַמר ָלן ַההוא ּגַ א ֱאָלֲהכֹון ִעּמְ ּתָ ְחּתון ִלי, ַהׁשְ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ ,
ִלים ּתְ ְּדָהא ַאְסָווָתא ְדגוֵפיכֹון ַעל ְיִדי ִאׁשְ ּ ּ.  

ַבר ָנׁש ַאֲחָרא, ָאַמר ַלן, ַּעד ַדֲהֵויָנא ַאְזִלין ֵעי ּבְ ּתְ ֵעי ְלִאׁשְ ר ָנׁש ּבָ ל ּבַ פום ,ּכָ ּ ּכְ
פום ָאְרחֹוי, ָאְרחֹוי א ּכְ ְּדָהא ְלנוְקּבָ ּ פום ָאְרחֹוי. ּ פום . ְּלַגְבָרא ּכְ ְּלַגְבָרא ְדַגְבֵרי ּכְ ּ
ִרי. ָאְרחֹוי י ִחָייא ּבְ יב, ֲּאֵמיָנא ְלַרּבִ ַּהְיינו ִדְכּתִ יד ִלְבִני , ּ ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתּגֵ

ָרֵאל ותגיד לבני ישראל בההוא אתר . קב בההוא אתר דאתחזי להוא כה תאמר לבית יע''ס(. ִיׂשְ

דהא יעקב וישראל תרין דרגין אינון ובדרגא חד סלקין אלא ישראל . שלים דאתחזי להו
  )שלימותא דבלא אקרי

אי, ָאַמר ָלן ֲּחִמיתון ְדָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ ֲהַדְייכו, ּ ֵעיָנא ּבַ ּתָ א, ְּוָלא ִאׁשְ ום ְדַאּבָ ִּמּשׁ ּ ,
ִני ָדָרא ֲהָוהַחּכִ ל ּבְ ִבין ִמּכָ ֲעׂשָ ִבין. ּיָמא ּבַ א ָאְרחֹוי ְדָכל ֲעׂשָ הֹון , ְּואֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ִּדּבְ

יַנְייהו, ְקׁשֹוט א ָמדֹוָראי ּבֵ ּתָ ָכל ׁשַ   .ַּוֲאָנא ּבְ
א ַדֲחִמיתון ּבָ ְּוַהאי ִעׂשְ ַטְרֵפי ְדגוְפִנין ִאֵלין, ּ ַּדֲחֵפיָנא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ֵביָתא, ּּ י ִאית ֲאָתר ּבְ

ּוְבַההוא ֲאָתר ָנִעיץ ַחד ֵריַחָיא, ְּוהוא ִלְסַטר ָצפֹון, ַחד ּ ּוֵמֵעיָנא ְדַההוא ֵריַחָיא, ּ ּ ּ ָנִפיק , ּ
ין ְתֵרין ֵריׁשִ ַבר ּבִ יֵדיה וְבָכל יֹוָמא ָקא ְמַצֵער ָלן, ַחד ּגְ יָנָנא ּבִ א ׁשִ ְּוַחְרּבָ ַוֲאָנא . ּ

א ּבָ א,  ֲאַבְתָראיְּוִזילו, ָלִקיְטָנא ַהאי ִעׂשְ ּבָ ְּוֶתחמון ֵחיֵליה ְדַהאי ִעׂשְ ּ ּוַמה ִדי ֱאָלָהא , ּ ּ
ָעְלָמא ֵלי ּבְ ִּעָלָאה ּגַ ֹכָלא, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע ָאְרחֹוי ּבְ ּ.  
ָאְרָחא, ֲּאִזיְלָנא ֲאַבְתֵריה ַעְפָרא, ַּעד ַדֲהֵויָנא ַאְזֵלי ּבְ א ּבְ ָּמִאיך ְלַחד נוְקּבָ ֵוי , ְ ְּוׁשַ

נוְקָבאֵּמַההוא ִע א ּבְ ּבָ י, ּׂשְ א ִדיֵליה ַסּגִ ָּנַפק ַחד ִחְוָיא ְוֵריׁשָ א ''נ(, ָנַטל ַחד ַסְנִטיָרא. ּ

ְדָיא)סודרא ַחד ּגַ   .ָּאַמר לֹון ִזילו ֲאַבְתָראי. ָּדִחיְלָנא. ּ ְוָקִטיר ֵליה ּכְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ַּעד ְדָמֵטיָנא ְלֵביֵתיה ָחׁשֹוָכא. ּ ַתר ַחד ּכֹו, ֲּחֵמיָנא ַההוא ֲאָתר ּבְ ָנַטל ַחד . ָתָלאּבָ
א ְוָדִליק ְדֵליָקא ַסֲחָרִניה ְדַההוא ֲאָתר ְדֵריַחָיא ְרּגָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ה ְדֶתֱחמון, ָאַמר לֹון. ּ ִּמּמַ ָלא , ּ

עון ִמיִדי ּתָ ׁשְ ְדָחלון ְוָלא ּתִ ּּתִ ּ.  
ְטרֹוי, ַאְדָהִכי ֵרי ִחְוָיא ִמּקִ א, ׁשָ ּבָ ִקיְסָטא ֵמַההוא ִעׂשְ ֵוי ּבְ. ְּוָכַתׁש ּבְ יה ְּוׁשַ ֵּריׁשֵ

ַההוא ֵעיָנא ְדֵרַחָייא. ְּדִחְוָיא ָּעאל ִחְוָיא ּבְ ּ ַמְעָנא ָקָלא ְדָכל ֲאָתר ִמְזַדְעְזָעא, ּ ּוׁשְ ּ ּ .
ֵעיָנן ְלֵמיַפק ְבָרא, ּבָ יָדָנא ַההוא ּגַ אי, ָאַמר, ָּאִחיד ּבִ ּבָ ְדָחלון ְקִריבו ּגַ ָּלא ּתִ ּ.  

ִתית ָדָמא, ַאְדָהִכי אָנִק, ָּנַפק ִחְוָיא ׁשָ ּבָ ְבָרא ֵמַההוא ִעׂשְ ּיט ַההוא ּגַ יה , ּ ֵריׁשֵ ֵוי ּבְ ְּוׁשַ ּ
ְבַקְדֵמיָתא ַההוא ֵעיָנא ְדֵרַחָיא. ּכִ ָּעאל ּבְ ּ ֲעָתא ְזִעיָרא. ּ ְּדָנִפיק ֵמַההוא , ֲחֵמיָנא, ְלׁשַ ּ

ין ְתֵרין ֵריׁשִ ְבָרא ּבִ ְרָייא ַסֲחָרֵניה ְדִקְדלֹוי, ֵעיָנא ַחד ּגַ ְּוִחְוָיא ׁשַ ַּההוא ֵעיָנא ָעאל ּבְ. ּ
ַלת ִזְמֵני ְּדֵרַחָיא ְוָנַפק ּתְ ַּווי ְלִאיֵמיה ִדְלַההוא ֲאָתר , ְזִקיָטא ְזִקיָטא, ָהָוה ָאַמר. ּ ּ ּ

  .ּאֹוִביל ֵליה
ֲעָקר ֵריַחָיא ֵמַאְתֵריה, ַאְדָהִכי ִּאּתְ ְבָרא ְוִחְוָיא, ְּוַנְפקו, ּ ְרַווְייהו, ּגַ ְּוָנְפלו וִמיתו ּתַ ּ ּ ּ .
יַּוֲאָנן ָדִח ְבָרא. יְלָנא ַסּגִ א ַדֲאָנא ָלִקיְטָנא , ָּאַמר ָלן ַההוא ּגַ ּבָ ָּדא הוא ֵחיָלא ְדִעׂשְ ּ ּ ּ
ֲהַדְייכו, ָּקַמְייכו ֵעיָנא ּבַ ּתָ ך ָלא ִאׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ אי, ְּ ֲעָתא , ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ ׁשַ ּבְ

אי ּבָ ְּדַקִריְבּתון ּגַ ּ.  

  ב''ע' דף פ
א ָחְכְמָתא) ב'' ע'דף פ(ָּאַמר לֹון ִאילו  ֵני ָנׁשָ ִריך , ַיְדִעין ּבְ א ּבְ ְְדָכל ַמה ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ַאְרָעא ָעְלָמא, ּהוא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ְּוֵחיָלא ְדָכל ַמה ְדִאׁשְ מֹוְדעון ֵחיָלא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּתְ ִּיׁשְ ּ ,
יָאה ָחְכָמֵתיה ַסּגִ ִריך הוא ָחְכְמ. ּּבְ א ּבְ ֲּאָבל ָלא ָטִמיר קוְדׁשָ אְּ ֵני ָנׁשָ ֶּאָלא , ָּתא ָדא ִמּבְ

ִגין ְדָלא ִיְסטון ֵמָאְרחֹוי ּּבְ ַהִהיא ָחְכְמָתא ְוִיְנׁשון ֵליה, ּ ְּוָלא ִיְתְרִחיצו ּבְ ּ ּ.  
ד ֲאֵתיָנא ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ַּוֲאֵמיָנא ָהֵני ִמֵלי ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ יָמא ֲהָוה, ּ א . ָּאַמר ַוַדאי ַחּכִ ְוּתָ

א , ֲחֵזי ּבָ ַאְרָעאֵלית ִעׂשְ א ְדִאְתְייִליד ּבְ ּבָ יָאה, ְּוִעׂשְ יה ָחְכְמָתא ַסּגִ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ְּוֵחיֵליה , ּ
ַמָיא ַסְגָיא ׁשְ א ֲחֵזי. ּּבִ ָאה . ִמן ֵאזֹוָבא, ּתָ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָבֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ֵאזֹוָבא ִמְתָדֵכי)א''נ ע''ויחי ר(, ְלּבַ ַער ֵחיֵליה ִדְלֵעיָלא .  ַטְעָמאַמאי. ּ ּבְ ום ְדִיּתְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ
ָדא ֲעלֹוי ְּדִאְתָפּקְ ָעָרא, ּ ד ִאּתְ ָדא ֲעלֹוי ּכַ ְּדָהא ַההוא ֵחיָלא ְדִאְתָפּקְ ּ ּ ְּמָבֲעָרא רוַח , ּ

ר ָנׁש, ְמָסֲאָבא י ּבַ ְזָבך. ְוִאְתַדּכֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ְְוָעָלך ֲאֵמיָנא ּבְ ְ ם  ַאּתֶ)שמות יט(. ְּ
ִרים ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ יִתי ְלִמְצָרִים ְוֶאּשָׁ ר ָעׂשִ ִרים. ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ ְנֵפי ְנׁשָ . ַמאי ּכַ

ַרֲחֵמי י ְיהוָדה ּבְ יב. ָּאַמר ִרּבִ ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹו)דברים לכ(, ִּדְכּתִ ֶנׁשֶ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָאַמר . ' ּכְ ּ
ְמעֹון' ר ְ ֶדֶרך ַה)משלי ל(, ׁשִ ַמִיםּ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ַמִים. ּנֶ ּשָׁ ַרֲחֵמי. ַמאי ּבַ ַכח . ּבְ ּתְ ר ִאׁשְ ַמה ֶנׁשֶ

נֹוי ַרֲחֵמי ַעל ּבְ י ַאֲחָרִנין, ּבְ י . ְוִדיָנא ְלַגּבֵ ַרֲחֵמי ְלַגּבֵ ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְ

ָרֵאל ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִב, ִיׂשְ י ַעּמִ ּים וַמָזלֹותְוִדיָנא ְלַגּבֵ ּ.  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

פוְטִקָיא ְללוד, ֶאְלָעָזר' ר ֲּהָוה ָאִזיל ִמּקַ ּּ יה' יֹוֵסי ְור' ַוֲהָוה ָאִזיל ר, ּ ִּחָייא ִעּמֵ ָּקמו , ּ
ְנהֹוָרא ד ָנִהיר ְיָמָמא, ּבִ יב, ִּחָייא' ָאַמר ר. ַּוֲהוו ַאְזֵלי, ּכַ , ֲּחֵמיָנא ַהאי ְקָרא ִדְכּתִ

ר ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַה)יחזקאל א( ן וְפֵני ֶנׁשֶ ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ן וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ָּיִמין ְלַאְרּבַ ּ ּ
יִמיָנא ן ָהא ַאְרֵיה ּבִ ְעּתָ ָמאָלא, ְלַאְרּבַ יה)א''כ ע''ק(, ׁשֹור ִמּשְׂ ָאן ֲאָתר דוְכּתֵ ר ּבְ ּ ֶנׁשֶ ּ ּ.  

ַאְתָרא , ֶאְלָעָזר' ָּאַמר ֵליה ר ְרָי)א דיעקב''נ(ּבְ ום . ַמאי ַטְעָמא. א ְדָיִניָקא ׁשַ ִּמּשׁ
ַכח ּתְ ֹכָלא ִאׁשְ ר ּבְ ְּדֶנׁשֶ י ַאֲחָרִנין, ַרֲחֵמי ִלְבנֹוי, ּ ִריך הוא. ִּדיָנא ְלַגּבֵ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ ,

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ י ַאֲחָרִנין. אֹוִביל לֹון ְלִיׂשְ ְנֵפי , ּוְבִדיָנא ְלַגּבֵ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ יב ְוֶאּשָׁ ִּדְכּתִ
ִר ר ָיִעיר ִקּנֹו. יםְנׁשָ ֶנׁשֶ   .ּוְכִתיב ּכְ

ר ַרֲחֵמי ִאְקֵרי ַמִים. ְּמָנָלן ְדֶנׁשֶ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ יב ֶדֶרך ַהּנֶ ְִדְכּתִ ּ ׁש. ּ ַמִים ַמּמָ ּשָׁ ך . ּבַ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ָמאָלא. ַאְרֵיה ִליִמיָנא יַנְייהו ְוָאִחיד לֹון. ׁשֹור ִלׂשְ ר ּבֵ ְלהו. ֶּנׁשֶ ִליל ּכֻ ָּאָדם ּכָ ֹּכָלא ְו, ּ
יה ִליָלן ּבֵ ּכְ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה, ִּאּתְ א ְדמות ּכְ ּסֵ יב ְוַעל ְדמות ַהּכִ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ְוגֹו ִליׁשִ א ָפַתח' ר. 'ַּוְיִהי ַביֹום ַהׁשְ ַדִים )שיר השירים ח(, ַּאּבָ ה ְוׁשָ ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ
י ה ַלֲאחֹוֵתנו ּבַ ֲעׂשֶ ֵּאין ָלה ַמה ּנַ ּ הּ ר ּבָ ְיֻדּבַ ֹּום ׁשֶ ה. ּ ָרֵאל, ָּאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִאְקֵרי ָאחֹות ְלקוְדׁשָ ּ ַדִים ֵאין ָלה. ְּ ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ְּוׁשָ ֲעָתא ְדָקִריבו , ּ ׁשַ ּּבְ ּ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני ִּיׂשְ הֹון ַזְכָוון, ּ ָנא ָעַלְייהו,  ָטִביןְועֹוָבִדין, ָלא ֲהָוה ּבְ יב , ְּלַאּגָ ִּדְכּתִ

ַדִים ֵאין ָלה ָתא. ְּוׁשָ ִפירו ְדִאּתְ ּקוָנא וׁשְ ְּדָהא ִאיּנון ּתִ ּ ּ ּ ּ ָתא ֶאָלא , ּ ִפירו ְדִאּתְ ְּוֵלית ׁשַ ּ ּ ּ
ה ַלֲאחֹוֵתנו. ִּאיּנון ֲעׂשֶ ִריך הוא, ַּמה ִיְתֲעִביד ִמיָנה. ַּמה ּנַ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵלי , ְּ ִיְתּגְ

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ִפְתּגָ ָמְתהֹון ִמַנְייהו, ְּלַמְלָלא ּבְ   .ְּוִיְפַרח ִנׁשְ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני. יֹוֵסי' ָאַמר ר ֲעָתא ְדָקִריבו ִיׂשְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַההוא ֵליְלָיא , ּ ּּבְ

ָלָתא יֹוִמין ְדָלא ִאְזַדְווגו ְל, ְוַנְגֵהי ּּתְ ּ ּ ַתְייהוּ ָּאתו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ִּאְנּתְ ילו , ּ ְּוַקּבִ
ַאְחָווָתא ָרֵאל ּבְ ִּאיּנון ַמְלָאִכין ְלֵעיָלא. ְלִיׂשְ א, ּ ָרֵאל ַמְלָאִכין ְלַתּתָ ין . ְוִיׂשְ ִּאיּנון ְמַקְדׁשִ ּ

ָמא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ּׁשְ א, ּ ָמא ִעָלָאה ְלַתּתָ ין ׁשְ ָרֵאל ְמַקְדׁשִ ְּוִיׂשְ ּ.  
ַההוא ֵליְלָיאְוִאְת ְתִרין ּבְ ְבִעין ּכִ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ַּעְטרו ִיׂשְ ּ ּוַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲהוֹו ַאְמֵרי ָאחֹות . ּ ּ

ַדִים ֵאין ָלה ה ְוׁשָ ָּלנו ְקַטּנָ הו ַזְכָוון ְועֹוָבִדין ָטִבין, ּ ְּדֵלית ּבְ ה ַלֲאחֹוֵתנו. ּ ֲעׂשֶ , ַּמה ּנַ
ְעִביד ְלַא לֹוַמר ַמה ְיָקר וְרבו ּנַ ּּכְ טוָרא ּ ֵלי ּבְ ִריך הוא ִיְתּגְ א ּבְ יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ֲּחָתָנא ָדא ּבְ ּ ּ ּ ְּ

ְּדִסיַני ְלֵמיָהב ְלהו אֹוַרְייָתא ּ.  

  א''א ע''דף פ
י ִליׁשִ ה ְוַהְיינו , ַּוְיִהי ַביֹום ַהׁשְ ׁשו ֶאל ִאּשָׁ ּגְ ת ָיִמים ַאל ּתִ ֹלׁשֶ ִתיב היו ְנכֹוִנים ִלׁשְ ּּכְ ּ ּ

י ִליׁשִ ְמעֹון ָאַמר' ר. ַּביֹום ַהׁשְ ָלָאה , ׁשִ ָעא ְלִאְתּגַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ דף (ְּ

טוָרא ְדִסיַני) א''א ע''פ ּּבְ ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָייא ִדיֵליה, ּ א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ , ָאַמר לֹון, ְ
ָרֵאל ַרְבָיין א ִיׂשְ ּתָ ְּדָלא ַיְדִעין ִנימוַסי, ַהׁשְ ֵלי ָעַלְייהוַוֲאָנא ּבָ, ּ ֵלי , ֵּעי ְלִאְתּגְ ִאי ִאְתּגְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ֵחיָלא ִדְגבוָרה ָּעַלְייהו ּבְ ּ ל, ּ ַרֲחֵמי. ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ֵלי ָעַלְייהו ּבְ לון , ֲּאָבל ִאְתּגְ ִּויַקּבְ
י, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּנימוַסי ִליׁשִ י ַוַדאי ְדִאיהו. ַּוְיִהי ַביֹום ַהׁשְ ִליׁשִ ַּביֹום ַהׁשְ ּ ּ  ַרֲחֵמי ּ
יב. ְמָנָלן ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב(, ִּדְכּתִ ּ ַוֵיט ׁשָ ּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ּוְבַהאי ִאְתּגְ ּ ַקְדִמיָתא, ְּ ַּאְקִדים ְלהו ַרֲחֵמי ּבְ ּוְלָבַתר . ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ִּאְתְייִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִּמּסִ י. ּ ִליׁשִ ִּדְבִגיֵני , ָּהִכי ִאְתָחֵזי ְלהוְּד, ַּביֹום ַהׁשְ

ָרֵאל ִאְקרון ך ִיׂשְ ּּכַ ְ.  
ְהיֹות ַהּבֶֹקר יב, ּבִ ָּהא ִאי ֲהָוה ָעבֹות ַקְדרוָתא .  ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות)שמואל ב כג(, ִּדְכּתִ

ַכח ּתְ ְלָייא ֶחֶס, ִאׁשְ ְלָייא ֶחֶס. ד''ְּוָלא ִאְתּגַ ּבֶֹקר. ד''ְּוֵאיָמַתי ִאְתּגַ ָמה ְד. ּבַ , ַאּתְ ָאֵמרּכְ
ָעְלָמא''ֶחֶס, ְּדַכד ָנִהיר ַצְפָרא.  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מה( ַכח ּבְ ּתְ ָרן, ד ִאׁשְ . ְוִדיִנין ִמְתַעּבְ

ּוְבִזְמָנא ְדָלא ָנִהיר ּבֶֹקר ָרן, ּ ַען ָלא ִמְתַעּבְ יב. ִּדיִנין ַעד ּכְ ָרן ַיַחד )איוב לח(, ִּדְכּתִ  ּבְ
ּּכְֹכֵבי ּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ ֵני ֱאלִהיםּ א. ל ּבְ ְמׁשָ ָרן ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְוָנִהיר ׁשִ יָון ְדִאְתַעּבְ ּּכֵ ּ יה , ּ ּּבֵ

ִתיב ֲעָתא ּכְ ָאה''ְוֶחֶס. ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות, ׁשַ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ַער ּבְ ִתיב, ד ִאּתְ ֲעָתא ּכְ ַהִהיא ׁשַ , ּבְ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר ָרן ּכָֹכַבָיא ּבֹ. ּבִ ְּוֵכיָון ְדִמְתַעּבְ ַכחּ ּתְ דינין לא , א דאתער בקר''נ(. ֶקר ִאׁשְ

  )אשתכחו
טוָרא ְדִסיַני, יֹוֵסי' ָאַמר ר ָלָאה ּבְ ִריך הוא ְלִאְתּגַ א ּבְ אֵרי קוְדׁשָ ְהיֹות ַהּבֶֹקר ׁשָ ּּבִ ּ ּ ּּ ְ .

אָנא ְהיֹות ַהּבֶֹקר, ּתָ ַער ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם, ּבִ ד ִאּתְ ּּכַ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ם  )בראשית יט(ּ ּכֵ ַּוַיׁשְ
ּבֶֹקר   .ַאְבָרָהם ּבַ

א, ַּוְיִהי ֹקֹלת וְבָרִקים י ַאּבָ ִתיב ָחֵסר, ָאַמר ַרּבִ ֵרין ָקִלין ְדַאַהְדרו ְלָחד. ֹקלת ּכְ ּּתְ ּ ,
ָּדא ָנְפָקא ִמן ָדא ָיא, ּ ּרוָחא ִמּמַ ּוַמָיא ֵמרוָחא. ּ ֵרין ְדִאיּנון ַחד. ּּ ּּתְ ֵרי, ּ ְּוַחד ְדִאיהו ּתְ ּ.  

יָפא, ֹקֹלת ַחד, י יֹוֵסיָאַמר ַרּבִ ּקִ ְּדָלא ַפְסַקת ְלָעְלִמין, ְּוִאיהו ָקָלא ַרְבְרָבא ּתַ ּ ,
יה  יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ָקן)דברים ה(ּ ַאר ָקִלין ִאְתַפּסְ דֹול ְולא ָיָסף ְדָהא ׁשְ ּ קֹול ּגָ , ְּדַתְנָיא, ּ

א ּתָ ׁשַ קוִפין ּבַ ָעה ּתְ ַאְרּבָ ַקת, ּּבְ ָעְלָמאּוְכֵד, ָּקָלא ִאְתַפּסְ ְוַהאי ָקָלא . ּין ִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ
יה ַאר ָקִלין ּבֵ ְּדָכִליל ׁשְ ִלים ְוּתוְקָפא , ָּלא ִאְתְפָסק ְלָעְלִמין, ּ ְּוָלא ִאְתֲעָבר ִמּקיוָמא ׁשְ ּ ּ ּ

ִּדיֵליה אָנא. ּ ַאר ַקִלין, ָּקָלא ְדַקִלין, ַהאי ָקָלא, ּתָ ל ׁשְ   .ָּקָלא ְדָכִליל ּכָ
א, ֵלית ָקָלא, ָדהְּיהו' ָאַמר ר ְטָרא ְדרוָחא וַמָיא ְוֶאּשָׁ ֶּאָלא ִמּסִ ּ ּ ּ דבר אחר (ְּוֹכָלא . ּ

ָדא,  ָעִביד ָקָלא)וכלא ִליל ָדא ּבְ ִתיב ֹקֹלת, ְּוִאְתּכְ י , ּוְבָרִקים. ְּוַעל ָדא ּכְ ָאַמר ִרּבִ
יב, יֹוֵסי ַּהְיינו ִדְכּתִ ה)תהלים קלה(, ּ ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ ְלהֹו,  ּבְ עוְטֵריׁשַ ְקִטיָרא , ָּבא ּבְ

ָתא ִחיּבָ ִכיחו)שקיע(ְּדָלא , ְּדַרֲחֵמי ּבְ   .ּ ׁשְ
ָנא בוָרה, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר, ּתָ ְסַטר ּגְ י יֹוֵסי. אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ּּבִ ִאי , ָאַמר ַרּבִ

ָמאָלא ֲהִוי ְסַטר ׂשְ יב. ִּאְתַהַדר ִליִמיָנא, ָּאַמר ֵליה. ָהִכי ּבִ  ִמיִמינֹו ֵאׁש )דברים לג(, ִּדְכּתִ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ּכַֹח ְוגֹו' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו(ּוְכִתיב . ָּדת ָלמֹו ָמאָלא ְדִאְתַחָזר . 'ְּנְאָדִרי ּבַ ָחן ׂשְ ּכְ ַּאׁשְ ּ
ָמאָלא, ִליִמיָנא ָמאָלא , ִויִמיָנא ִלׂשְ בוָרה ִלׂשְ   .)דבר אחר לימינא(ָּהא ּגְ

ֵבד ַעל ָהָהר ְוגֹו יףֲעָנָנא ', ְוָעָנן ּכָ ּקִ ַאְתֵריה, ּתַ ִקיַע ּבְ ִּדׁשְ ְוֹקל ׁשָֹפר . ְּדָלא ָנִטיל, ּ
יף ֲהָוה, ָחָזק ְמֹאד ּקִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּנִפיק ַההוא ָקָלא, ִּמּגֹו ַדֲעָנָנא ּתַ  ַוְיִהי )דברים ה(ּכְ

ך ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוך ַהֹחׁשֶ ׁשָ ְּכְ ְ.  
י ְיהוָדה ַלת ֲחׁשֹוֵכי, ָּאַמר ַרּבִ ך ָעָנן ַוֲעָרֶפל,  ֲהוֹוּתְ יב ֹחׁשֶ ְִדְכּתִ ְּוַההוא ָקָלא ֲהָוה . ּ

ְלהו ָּנִפיק ְפִניָמָאה ִמּכֻ ּ י יֹוֵסי. ּ ְּפִניָמָאה ְדֹכָלא ֲהָוה, ָאַמר ַרּבִ ּ ִתיב, ּ ְּדֵביה ּכְ דֹול , ּ קֹול ּגָ
  .ְוֹלא ָיָסף

ִתיב ' ָאַמר ר א ּכְ ֵעי , ֹרִאים. ת ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולֹו)שמות כ(ַאּבָ ׁשְֹמִעים ִמּבָ
ִניָנן. ֵּליה ָלא, ִּאיּנון ָקִלין, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ַההוא ֲחׁשֹוָכא ַוֲעָנָנא ְוַקּבָ ְלֵפי ּבְ ֲּהוֹו ִמְתּגַ ּ ,

הו ּוִמְתַחְזָיין ּבְ ָמה ְדִאְתָחֵזי ּגוָפא, ּ ּּכְ ְמִעין, ְּוָחָמאן ַמה ְדָחָמאן, ּ ְמִעין ַמה ְדׁשַ ִמּגֹו , ְּוׁשַ
ָלא ַוֲעָנָנאַהה ּוִמּגֹו ַההוא ֵחיזו ַדֲהוֹו ָחָמאן, ּוא ֲחׁשֹוָכא ְוַקּבָ ּ ּ ְנִהירו , ּ ֲּהוֹו ְנִהיִרין ּבִ

ַּמה ְדָלא ָיְדעו ָדִרין ַאֲחָרִנין, ְוַיְדִעין, ִּעָלָאה ּ ְתַרְייהו, ּ ְּדָאתו ּבַ ּ ּ.  

  ב''א ע''דף פ
ְּוֻכְלהו ַאִפין, ּ ֲּהוֹו ָחָמאן ַאִפין ּבְ ר ְיָי)דברים ה(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ּ ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ ּ '

ֶכם י יֹוֵסי. ּוַמאן ֲהוֹו ָחָמאן. ִעּמָ אֵני ַרּבִ ִהירו ְדִאיּנון ַקָלן, ּתָ ִּמּנְ ּ ְּדָלא , ְּדָלא ֲהָוה קֹול, ּ
ְנִהירו ִניִזין, ֲּהָוה ָנִהיר ּבִ ל ּגְ יה ּכָ ְכֵלי ּבֵ ְּדִמְסּתַ ִּרין ְדֵייתון ַעד ְּוָכל ָד, ְוָכל ְטִמיִרין, ּ ּ

יָחא א ְמׁשִ ִתיב ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולת. ַמְלּכָ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ) ב''א ע''דף פ(ֹרִאים , ּ

ׁש   .ְּרִאָיה ַמּמָ
י ֶאְלָעָזר ָמה ַדֲאֵמיָנא: ֹרִאים. ְוָכל ָהָעם ֹרִאים, ָאַמר ַרּבִ ִהירו ְדִאיּנון , ּּכְ ְּדָחמו ִמּנְ ּ ּ ּ ּ

ְתָרִאין ַאֲחָרִניןַּמה ְד, ַקָלן ָּלא ָחמו ָדִרין ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֶאת ַהּקֹוֹלת. ּ  )ישעיה ו(, ּכְ
ִתיב', ָוֵאֶרא ְיָי. 'ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי ְוָכל ָהָעם ֹרִאים , ּאוף ָהָכא. 'ֶּאָלא ֶאת ְיָי, ָלא ּכְ

  .ֶּאָלא ֶאת ַהּקֹוֹלת, ַהּקֹולת ֹלא ֶנֱאַמר
ַגְווָנא ָדא ְּדָהא ָאִתין ִדְבאֹוַרְייָתא, ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץֵאת ַהּשָׁ, ּּכְ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ

אֹוַרְייָתא  ך )שמות כ(. ּ ִאְתְייִהיבו)א בחכמתא''נ(ּבְ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ  )משלי ג(ָ
ד ֶאת ְיָי ּבֵ הו ִמָלה ַאֲחָרא. ֵָמהֹוֶנך' ּכַ ָלָלא ּבְ ְּוֻכְלהו ְלִאְתּכְ ּּ , ֶאת ַהּקֹוֹלת, ּאוף ָהָכא. ּ

א ָאה ַההוא ָקָלא ַאֲחָרא ְלַתּתָ יה, ְּלַאְסּגָ ְּדָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ ְייהו, ּ ַּמה ְדָנִפיק ִמּנַ ְּדֵביה , ּ ּ
ְנִזין ִעָלִאין ל ּגִ ָחְכְמָתא ִעָלָאה ּכָ ָלן ּבְ ּכְ ָּחָמאן וִמְסּתַ ּ ַמה , ְּוָכל ָרִזין ְטִמיִרין וְסִתיִמין, ּ

ְלָיי ְּדָלא ִאְתּגַ ְתָרִאיןּ ְתֵריהֹון, א ְלָדִרין ּבַ ְּדָאתו ּבַ ְּוָלא ְלָדִרין ְדֵייתון ְלָעְלִמין, ּ ַעד , ּ
יָחא א ְמׁשִ יב. ִּזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ׁשוב ְיָי)ישעיה נב(, ִּדְכּתִ ַעִין ֵיָראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ   .ִּציֹון' ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

ְּוֶאת ַהַלִפיִדים ָרִקים, ּ ַקְדִמיָתא ּבְ ּתָ, ּבְ ָקנו . ּּכָֹלא ַחד. ּא ַלִפיִדיםְוַהׁשְ ֲּאָבל ִמְדִאְתּתְ ּ
ִתּקונֹוי ְלִאְתֲחָזָאה   .ִּאְתְקרון ָהִכי, ּּבְ
י ִיְצָחק. ְוֵאת קֹול ַהׁשֹוָפר אֵני ַרּבִ ִתיב , ּתָ ִים זו )תהלים סב(ּכְ ּתַ ר ֱאלִהים ׁשְ ּ ַאַחת ִדּבֶ ּ

י ַמְעּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ   .ָה ְלךְולא ִיְהֶי, ָאֹנִכי, ּכְ

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

 ] בשנה110יום [סדר הלימוד ליום כא טבת 
י ְיהוָדה ֵעי ֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ׁשָֹפר ִמּבָ ה. ֹּקל ּבַ ַּההוא קֹול ְדִאְקֵרי , ֶּאָלא. ַהׁשָֹפר ָלּמָ ּ

יב. ׁשֹוָפר ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש)ויקרא כה(, ִּדְכּתִ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ  ּ ְוַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוָפר ְתרוָעה ּבַ
פוִרים יֹום ַהּכִ ּּבְ ֵרי , ּ ָדא ִאְתּבְ   . ׁשֹוָפר)אתקרי(ּבְ

י יֹוֵסי א ְורוָחא וַמָיא, ַּאִפיק ָקָלא, ַמה ׁשֹוָפר, ָאַמר ִרּבִ ֶּאּשָׁ ּ ּּכָֹלא , ּאוף ָהָכא, ּ
ַהאי ִליל ּבְ ּוִמָדא ָנְפִקין ָקִלין ַאֲחָרִנין, ִאְתּכְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַמע ְדׁשֹוָפר ַחד, ֹוָפרּקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ, ָאַמר ִרּבִ ְּדַמׁשְ יה, ּ , ְּוקֹול ָנִפיק ִמּנֵ
ִכיַח ִקיוֵמיה ׁשְ ֹוָפר ּבְ ְּוּשׁ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכָ   .קֹול ַהׁשָֹפר, ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ָהִכי ִתיב ָחֵסר, קֹול ַהׁשָֹפר, ַּרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהׁשָֹפר ּכְ  )דניאל ו(, ּכְ
ַפר ֹקֶדם ָדְרָי ַפר ֲעָלך)דניאל ד(. ֶוׁשּׁשְ י ִיׁשְ ְ ִמְלּכִ ַפר ֳקָדַמי ְלַהֲחָוָיא)דניאל ג(. ּ   . ׁשְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ יה, קֹול ַהׁשָֹפר, ַרּבִ ַּאְתָרא ְדָקָלא ָנִפיק ִמּנֵ ּּתו ָאַמר . ִאְקֵרי ׁשֹוָפר, ּ
ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ַרּבִ ַּהְיינו ִד, ַּאְתָרא ְדָקָלא: קֹול ַהׁשֹוָפר, ּתָ יבּ י ַעל )דברים ח(, ְכּתִ  ּכִ

ל מֹוָצא ִפי ְיָי  )א דנפיק משופר והאי קול''ס(ָּדא קֹול . 'ַּמאי מֹוָצא ִפי ְיָי. ִיְחֶיה ָהָאָדם' ּּכָ
ֵאי, ַהׁשֹוָפר ּתָ ַאר ַקֵלי ּתַ ל ׁשְ ְלהו, ּהוא ַרב ִמּכָ יָפא ִמּכֻ ְּוַתּקִ יב ְוקֹול ׁשָֹפר ָחָזק , ּ ִּדְכּתִ

ל, ְמֹאד ַמר ָחָזק ְמֹאדְוַעל ּכָ ַאר ָקִלין ָלא ִאּתְ ַהאי קֹול )א אמר רבי שמעון''נ(.  ׁשְ  ּבְ
ְלָיא ּכָֹלא דֹול, ַּהׁשֹוָפר ּתַ ְּוָדא הוא ְדִאְקֵרי קֹול ּגָ דֹול ְולא ָיָסף, ּ יב קֹול ּגָ ְוִאְקֵרי . ִּדְכּתִ

ה)מלכים א יט( ְּנִהירו ְדבוִציֵני, ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ְְדהוא ַזך , ּ ּ   .ְּוָזִכיך ְוָנִהיר ְלֹכָלא, ְוָדִקיקּ
ַּמהו ְדָמָמה, ְּדָמָמה ְמעֹון. ּ י ׁשִ יה, ָאַמר ַרּבִ ּתֹוָקא ִמּנֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ ּוְלֶמֱחָסם , ּ

ּפוֵמיה ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְמָרה )תהלים לט(, ּכְ ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ
ַמע ְלַבר.  ַמְחסֹוםְלִפי ּתְ ּתוָקא ְדָלא ִאׁשְ ְּדָמָמה ִאיִהי ׁשְ ּ ַּוַיְרא ָהָעם ַוָיֻנעו ַוַיַעְמדו . ּ ּּ ּ ּ

ְּדָחמו ַמה ְדָחמו, ֵמָרֹחק ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ַּוָינועו ּכְ ּ ִפים ִמּקֹול )ישעיה ו(ּ ּ ַוָינועו ַאּמֹות ַהּסִ ּ ּ ּ
  .ַהּקֹוֵרא

אָנא יה , ּתָ ִתיב ּבֵ יֶחְזֵקאלַּמה ּכְ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ בוָרן ִנימוֵסי קוְדׁשָ ד ָחָמא ּגְ ּּכַ ּ ּ ְּ ,
יב ָאה ְוגֹו)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ י . ּרוַח ְסָעָרה ֲאַמאי', ּ ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ָאַמר ִרּבִ

ַוון, יֹוֵסי ע ַמְלּכְ י ְיהוָדה. ְלַתְבָרא ַאְרּבַ יָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּנִ הּרוָחא , ּתַ ִנימוֵסי , ַרּבָ ַער ּבְ ְּדִאּתְ ּ
פֹון ָאה ִמן ַהּצָ בוָרה ִדְלֵעיָלא ּבָ ּּגְ ּ מֹוָדע . ּ ּתְ פֹון ַההוא ְדִאׁשְ ִתיב ֶאָלא ִמן ַהּצָ פֹון ָלא ּכְ ִּמּצָ ּ ּ

ַּההוא ְדָטִמיר ְוָגִניז ְלֵעיָלא, ְּלֵעיָלא ּ ּ.  
ַחת דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ יה, ָעָנן ּגָ ְּדֲהָוה ָאִחיד ּבֵ ְוָלא , )'אחיד בסטרוי וכו, א ולא אחיד''ס(, ּ

ָעָרא ִדיָנא ִסְטרֹוי ְלִאּתְ יֹוָמא, ְּדָתֵניָנן, ָּהָוה ָאִחיד ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ַּיְנָקא ַההוא ִדיָנא , ּתְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

ָיא ְטָרא ִדְגבוָרה, ַקׁשְ ִליִפין ִמּסִ ַקְרִדיֵטי ּגְ ּּבְ ַחת, ּ ִגין . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ּבְ
ָעְלָמא ָעָרא ּבְ   .ְלִאּתְ

ם ֵליה ּוַמה ְמַבּסֵ יה ְוֹנַגה לֹו ָסִביב, ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ּ ְּדַההוא ִזיֲהָרא ְדַאְסַחר ֵליה . ּ ּ ּ ּ
ל ִסְטרֹוי ם ֵליה, ִמּכָ ּוַמְתִקין ֵליה, ְּמַבּסֵ ָיא, ּ ִגין ְדָלא ֶלהֵוי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ֵני , ּ ְּוֵייְכלון ּבְ

ֵל א ְלִמְסּבְ ַמל)יחזקאל א(. ּיהָנׁשָ ֵעין ַהַחׁשְ ּ וִמּתֹוָכה ּכְ אָנא, ּ ּוִמּתֹוָכה, ּתָ ָווה: ּ ּוִמּגַ ּ ֵעין . ּ ּכְ
ַמל ַמל, ַהַחׁשְ י ְיהוָדה. ַמאי ַחׁשְ א )א''ז ע''רמ, ב''ג ע''ר, ב''ט ע''ק(, ָּאַמר ִרּבִ ּ ַחיֹות ֶאּשָׂ
  .ְּמַמְלָלא

  א''ב ע''דף פ
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ א: ַמלַחׁשְ, ָאַמר ִרּבִ א ְלֶאּשָׁ ֵעין , ַּמה ְדֲהָוה ִלּבָ יב ִמּתֹוך ָהֵאׁש ּכְ ְִדְכּתִ ּ
ַמל ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁש. ַהַחׁשְ א, ְְוֹלא ַהַחׁשְ ֶאּשָׁ א ְדִאיִהי ְלגֹו ּבְ ַמל . ִּמּגֹו ֶאּשָׁ ֵעין ַהַחׁשְ ּכְ

ין ע ַדְרּגִ ַתר ַאְרּבַ ְּדִאיִהי ּבָ יב, ּ דֹו, ּרוַח ְסָעָרה, ִּדְכּתִ ַחת, לָעָנן ּגָ ְּוֹנַגה לֹו , ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁש. ָסִביב) א''ב ע''דף פ( ֵעין ַהַחׁשְ ְוִמּתֹוָכה ּכְ ּ יה ְוֵאׁש , ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ּ

ַחת   .ִמְתַלּקַ
י ְיהוָדה ָאַמר ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְנָיא ַרּבִ ָרֵאל ָהָכא, ּּתַ אל ַּמה ְדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵק, ָּחמו ִיׂשְ

ן ּבוִזי יָרא, ּּבֶ ָחְכְמָתא ִעָלָאה ַיּקִ ְּוֻכְלהו ִאְתְדָבקו ּבֶ ּּ ּ ין ְדַקִלין. ּ ה ַדְרּגִ ֲּחִמּשָׁ ָרֵאל , ּ ָּחמו ִיׂשְ
טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ין ִאֵלין ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא. ּ ה ַדְרּגִ ּוַבֲחִמּשָׁ ּ ָאה הוא. ּ א ֲחִמיׁשָ ַּדְרּגָ ּ ,

יב קֹול ַהׁשָֹפר ין ְדִאיּנון ְלַבר ֵמִאֵלין. ִּדְכּתִ ה ַדְרּגִ ְּיֶחְזֵקאל ָלֳקְבֵליהֹון ָחָמא ֲחִמּשָׁ ּ ּ ּ ,
ְּדִאיּנון רוַח ְסָעָרה ּ דֹול, ּ ַחת, ָעָנן ּגָ ַמל, ְּוֹנַגה לֹו ָסִביב, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ   .ְוֵעין ַהַחׁשְ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָפ)דברים ה(, ּבְ ר ְיָיּ ָפִנים ּבְ יֶחְזֵקאל . 'ְוגֹו' ִּנים ִדּבֶ ּבִ
ִתיב ֵעין, ּכְ ּוְדמות, ּכְ יִאין, ּ ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ַתר , ּּכְ ר ָנׁש ּבָ ַמאן ְדָחֵמי ּבַ ּּכְ

י ְיהוָדה. ּכֹוָתָלא ָרֵאל, ָּאַמר ַרּבִ ַּמה ְדָחמו ִיׂשְ ן ַמה , ָלא ָחָמא ְנִביָאה ַאֲחָרא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
הְּד ָאה חוָלֵקיה)א כל שכן בר נש אחרא''ס(. ְּדָלא ָחָמא ְנִביָאה ַאֲחָרא, ָחָמא ֹמׁשֶ ּ ַזּכָ ּ ,

יה יב ּבֵ ִּדְכּתִ ם ִעם ְיָי)שמות לה(, ּ ֵחיזו ַאֲחָרא'  ַוְיִהי ׁשָ יב, ְּוֹלא ּבְ ָמה ִדְכּתִ  )במדבר יב(, ּּכְ
  .ּוַמְרֶאה ְולא ְבִחידֹות

י יֹוֵסי א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ִתיב,ּתָ ְּנבוָאה ', ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיָי)'א' ב( )יחזקאל א(,  ּכְ
ֲעָתא ָהְיָתה ְּלִקיוָמא הוא ְדָאָתא, ְּיהוָדה אֹוֵמר' ר. ְלׁשַ ּ ּ ִגיֵניהֹון , ּ ְְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ

ָרֵאל ִריך הוא, ְּדִיׂשְ א ּבְ ִביק לֹון קוְדׁשָ מֹוְדָעא ְדָהא ָלא ׁשָ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ָכל ֲאָתר ּוְב, ְּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדִמְתָפְזִרין ִיׂשְ ְרָיא, ּּ   .ִּעְמהֹון הוא ׁשַ

י ֶאְלָעָזר ִאיּנון ִמִלין, ְּדָחָמא ְוָלא ָחָמא: ָהֹיה ָהָיה, ָאַמר ַרּבִ ְּדָקִאים ּבְ ּ . ְוָלא ָקִאים, ּ
ַמל ֵעין ַחׁשְ ָרֵא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֵאֶרא ּכְ ַמל ֲאָבל ִיׂשְ הו, לְוָלא ַחׁשְ ִתיב ּבְ ְוָכל , ַּמה ּכְ

ל ַחד ְוַחד ָחָמא, ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ּכָ   .ּּכַ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ל ַחד ְוַחד ֲהוֹו ַקְייִמין ׁשוִרין ׁשוִרין, ְּדַתְנָיא ּּכָ חוִמין, ּ חוִמין ּתְ ּּתְ ְוַכְדָקא ִאְתָחֵזי , ּ
ל ַחד ְוַחד, ְּלהו   .ָּחמו ּכָ

  )אסימן (השלמה מההשמטות 
ּ ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֵאת ַהַלִפיִדים)שמות כ( ְוִכי רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות . ּ

ָאַמר , ֶּאָלא ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות ּנֶ  קֹול ְיָי ַעל )ט''תהילים כ(אֹוָתן קֹולֹות ׁשֶ
בֹוד ִהְרִעים ִים ֵאל ַהּכָ ּכַֹח. ַהּמָ יִתי)ישעיה י( ְואֹוֵמר. קֹול ְיָי ּבַ ֹכַח ָיִדי ָעׂשִ ְואֹוֵמר .  ּבְ

ָהָדר'  קֹול ה)ט''תהלים כ(.  ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ)ישעיה מח(  הֹוד )א''תהלים קי(ְואֹוֵמר . ּבֶ
ֶרת ֲעֵצי ,  קֹול ְיָי ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים)ט''תהלים כ(. ְּוָהָדר ָפֳעלֹו ְוִצְדָקתֹו ּבֶ ְמּשַׁ ת ׁשֶ ֶזה ֶקׁשֶ

יםֲאָרִזים ַוֲע רֹוׁשִ ין ,  קֹול ְיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש)ט''תהלים כ(. ֵצי ּבְ לֹום ּבֵ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ֶזה ּשֶׁ
ם מֹוִנַע ִמְלָכּבֹותֹו ִים ּגַ חֹוֵצב ּכַֹח ָהֵאׁש ומֹוִנַע אֹותֹו ִמִלְלחֹוך ַהּמַ ִים ׁשֶ ְָהֵאׁש וֵבין ַהּמַ ּ ּ .

ר)ט''תהלים כ( אַמר ,  קֹול ְיָי ָיִחיל ִמְדּבָ ּנְ יחֹו ְלָדִוד )ח''תהלים י(ׁשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ  ְועֹוׂשֶ
ר. ּוְלָזְרעֹו ַעד עֹוָלם ְדּבָ ּ קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹות )ט''תהלים כ(. יֹוֵתר ִמן ַהּמִ

בֹוד לֹו אֹוֵמר ּכָ ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ נֹות ְי)'שיר השירים ב(ִּדְכִתיב . ּ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ַלִים  ִהׁשְ ּרוׁשָ
ֶדה ַאְילֹות ַהּשָׂ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ָנה ַהּתֹוָרה וְבכוָלם ִנְגָלה . ּבִ ַבע קֹולֹות ִניּתָ ׁשֶ ּבְ ָּהא ַלָמְדּתָ ׁשֶ ּ ּ

  . ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות)'שמות ב(ִּדְכִתיב , ְּוַהְיינו. ְּוָראום, ֲעֵליֶהם ֲאדֹון ַהעֹוָלם
תוב ֶאָחד אֹוֵמר  ַחת ַרְגָליו)ח''ם יתהלי(ּּכָ ַמִים ַוֵיַרד ַוֲעָרֶפל ּתַ ּ ַוֵיט ּשָׁ ְּוָכתוב ֶאָחד . ּ

ֶכם)שמות כ(אֹוֵמר  ְרִתי ִעּמָ ַמִים ִדּבַ י ִמן ַהּשָׁ ָאֶרץ . ּ ּכִ דֹוָלה ָהְיָתה ּבָ יָצד ִאׁשֹו ַהּגְ ַהא ּכֵ
הוא קֹול ֶאָחד ַמִים ִדְכִתיב , ּׁשֶ ׁשָ ָאר קֹולֹות ָהיו ּבַ ּוׁשְ ּ ִמיֲעך )דברים ד(ּ ַמִים ִהׁשְ ָ ִמן ַהּשָׁ

ַמְעּתָ ִמּתֹוך ָהֵאׁש דֹוָלה וְדָבָריו ׁשָ ֶרָך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאך ֵאת ִאׁשֹו ַהּגְ ֵּאת קֹולֹו ְלַיּסְ ָּ .
דֹוָלה ֱאַמר)שמאלו(, ּוַמאי ִהיא ּגְ ּנֶ ּ וֵמֵאלו ָהָיה יֹוֵצא ִדּבור ִמּתֹוך ָהֵאׁש ׁשֶ ּ ּוְדָבָריו , ּ

ַמְעּתָ ִמּתֹו   .ך ָהֵאׁשׁשָ
מוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים זוָלִתי קֹול)דברים ד(ּוַמאי  ּ וּתְ ּ ה , ּ ְדָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ ַּההוא ּכִ
ָרֵאל  מוָנה)דברים ד(ְלִיׂשְ ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ מוָנה. ּ ּכִ ל ּתְ מוָנה ְולא ּכָ ּּתְ ל ְלָמה . ּ ָמׁשָ

ַּהָדָבר דֹוֶמה ָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲעָבָד, ּ ְכסות ְלָבָנה ֹלא ָדי ְלֵאיַמת ְְלֶמֶלך ׁשֶ ּיו ְמעוָטף ּבִ ּ ּ
ְמעו קֹולֹו ֶלך ְוׁשָ יו ְועֹוד ָרחֹוק ָהָיה ַהּמֶ ְלבוׁשָ לו ּבִ ּכְ ִיְסּתָ ֶלך ׁשֶ ַּהּמֶ ּ ְּ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ְגרֹונֹו , ְ

ל ְתמוָנה, ֲאַמְרּתָ ֹלא ָראו ְתמוָנה ְולא ּכָ ַּהא ָלַמְדָת ׁשֶ ּ ּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּ ּוְתמוָנה ֵאיְנֶכם , ּ ּ
ם ׁשֹוְמִעים)דברים ד(ּוְכִתיב . ּרֹוִאים זוָלִתי קֹול   .ּ קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ

תוב ֶאָחד אֹוֶמר ְוָכל ַהֲעם רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות ְוָכתוב ֶאָחד אֹוֶמר קֹול ְדָבִרים  ּּכָ ּ ּ
ם ׁשֹוְמִעים יָצד. ַאּתֶ ְתִחיָלה רֹוִאים ֵאת ַהּקֹולֹות, ָהא ּכֵ ַבע קֹולֹות .ּבַ ּ וָמה ָראו ׁשֶ ּ

ָלם ין ּכֻ ְמעו ַהָדָבר יֹוֵצא ִמּבֵ ָאַמר ָדִוד ְוָלסֹוף ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ר. ּ ָנן ַאְמֵרי . ְּוָהא ִאינון ֶעׂשֶ ְּדַרּבָ
ְּדֻכְלהו ֲאְמִריָנן  ֲחָדא ִמְלָתא)אמרן(ּּ ֲחָדא ִמְלָתא ֲאְמִריָנן , ּ ּכַ ְלהו ּכַ ן ּכֻ ּּכֵ ַּוֲהוו . )אמרן(ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ְבָעה ַמ ְבָעה קֹולֹותׁשִ ׁשִ מוָנה . ֲאָמרֹות ּבְ ם ׁשֹוְמִעים וּתְ ְּוַעל ָדא ֶנֱאַמר קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּ ּ ּ
ֲחָדא. ֵּאיְנֶכם רֹוִאים זוָלִתי קֹול ָּהא ָלַמְדּתָ ְדֻכְלהו ּכַ . )אמרן(ֵּמֲחָדא ִמְלָתא ֲאְמִריָנן , ּּ

ָרֵאל לֹוַמר ֲאֵחִרים ַיֲע לא ִיְטעו ִיׂשְ ּוַבֲעבור ׁשֶ ּ ְלָאִכיםּּ ְּזרוהו ִמן ַהּמַ ַּאף קֹולֹו ְלַבדֹו ֹלא , ּ
ך ל ּכָ ְיוַכל ִלְהיֹות ָחָזק ּכָ ך ָחַזר וְכַלָלם, ּ ֲעבור ּכָ ּּבַ ְּ.  

א  ּמָ ר ַמְלָאִכים ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלֶעׂשֶ לֹא ֹיאְמרו ַהעֹוָלם הֹוִאיל ְוֵהם ֲעׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ׁשֶ ּּ
ר ַעל ֶפה ֶאָחד ּלא יוְכלו ְלַדּבֵ ּ ָרה,ּ ל ַהֲעׂשָ ַלל ּכָ יה ָאֹנִכי ְוּכָ ִתיב ּבֵ ָרה . ּ ּכְ ּוַמאי ֲעׂשָ

ה ָמֲאָמִרים, ְמָלִכים לׁשָ ַבע קֹולֹות וׁשְ ּוַמאי אֹוְמִרים ִדְכִתיב . ּׁשֶ  ַוְיָי )ו''דברים כ(ּ
ֶּהֱאִמיְרך ַהיֹום ה. ָ לׁשָ ּוַמאי ִניְנהו ׁשְ ית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמ)'משלי ד(ִּדְכִתיב , ּ ה  ֵראׁשִ

יָנה ָוְבָכל ִקְנָיְנך ְקֵנה ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָדי ְתִביֵנם)ב''איוב ל(ּכְ ַמת ׁשַ ל . ּ ְוִנׁשְ ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ
ָדי ְבָרא ָסָבא ְלַההוא ְינוָקא, ִהיא ְתִביֵנם, ּׁשַ ְדָאַמר ֵליה ַההוא ּגַ ית ַמאי ֲהֵוי ּכְ ִליׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ .

ְדרֹוׁש  ך ַאל ּתִ ּמוְפֶלא ִמּמְ ָּבַ יך ִהְתּבֹוֵנן ֵאין ּ יּתִ ִהְרׁשְ ה ׁשֶ ּמָ ְחקֹור ּבְ ך ַאל ּתַ כוֶסה ִמּמְ ָוַבּמְ ָ ּ ּ
רֹות ְסּתָ ּנִ   .ְָלך ֵעֶסק ּבַ

ָנא  בֹוד ֱאלִהים ַהְסֶתר ָדָבר)ה''משלי כ(ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ָדָבר.  ּכְ תהלים (ּכְ

ָ ֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת)ט''קי ִּדְכִתיב , ַמאי ָדָבר.  ַחקֹור ָדָברּ וְכבֹוד ְמָלִכים)ה''משלי כ(. ּ
ּ ָדָבר ָדבור ַעל ֹאָפָניו)ה''משלי כ( ְקֵרי ָאְפָניו. ּ   )עד כאן מההשמטות(: ֶּאָלא אֹוָפָניו, ַאל ּתִ

ְמעֹון י ׁשִ ְלחֹוַדְייהו, ָאַמר ַרּבִ א ּבִ י ְדַעּמָ ֵּריׁשֵ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָבִטין ּבִ י ִדׁשְ ֵּריׁשֵ ּנוְקֵבי . ּ
ְלחֹוַדְי ין ִליִמיָנא' ה. ּיהוּבִ ָמאָלא' ְוה, ַּדְרּגִ ין ִלׂשְ  )דברים כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּדְרּגִ

ְלֶכם ִלְפֵני ְיָי ִבים ַהיֹום ּכֻ ם ִנּצָ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשֹוְטֵריֶכם ּכֹל ' ַּאּתֶ יֶכם ׁשִ ֱאלֵהיֶכם ָראׁשֵ
ין ִליִמיָנא' ָהא ה', ִאיׁש ְוגֹו ָמאָלא ַמאן ִאיּנוןַּדְר' ְוה. ַּדְרּגִ ין ִלׂשְ יב. ּּגִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ,

יֶכם, ּ ַטְפֶכם)דבהם כט( ֶקֶרב ַמֲחְניך, ְנׁשֵ ר ּבְ ְָוֵגְרך ֲאׁשֶ . ַָעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך, ֵָמֹחֵטב ֵעֶציך, ָ
ָמאָלא' ָהא ה ין ִלׂשְ   .ַּדְרּגִ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָקנו ּכְ ין ִאְתּתָ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּּ ּ ּ ָרֵאל ַאֲחָסַנת ָעְלִמיןָלֳקְב. ּ , ֵּליהֹון ַיְרּתו ִיׂשְ
ר ֲאִמיָרן ל ִפּקוִדין, ֶעׂשֶ ְלָיין ּכָ ִּדְבהו ּתַ ּ ְּדִאיּנון , ְּוָכל ְירוַתת ַאֲחָסָנא, ְוָכל ַזְכָוון, ּּ ּ

ָרֵאל ּחוָלָקא ָטָבא ְדִיׂשְ ּ.  
אָנא ֵלי ּבְ, ּתָ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּטוָרא ְדִסיַניְּ ל , ּ ֲהוֹו ָחָמאן ּכָ
ָרֵאל ָתא, ִיׂשְ יׁשָ ֲעׁשִ ַמאן ְדָחֵמי ְנהֹוָרא ּבַ ל ַחד ְוַחד, ּּכְ ּוֵמַההוא ְנהֹוָרא ֲהָוה ָחֵמי ּכָ ַמה , ּ

  .ְּדָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה
ום ְדִאיּנון ַקִלין ִעָלִאין. ַמאי ַטְעָמא ִּמּשׁ ּ ּ ִליאו , ּ ַחד)וא אתגליפ''נ(ִּאְתּגְ ָמה ,  ּבְ ּכְ

יב, ַּדֲאֵמיָנא יֶחְזֵקאל. ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות, ִּדְכּתִ ֵלי , ֲאָבל ּבִ א ִאְתּגְ ִכיְנּתָ ׁשְ
יכֹוי ְרּתִ יר, ּבִ יִאין, ַוֲהָוה ָחֵמי, ְוָלא ַיּתִ ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ   .ּּכְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

י ְיהוָדה ָאה חוָלָקא , ָּאַמר ַרּבִ הַּזּכָ יה, ְּדֹמׁשֶ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ַּעל ַהר ִסיַני ַוִיְקָרא ' ַּוֵיֶרד ְיָי, ּ
ה' ְיָי ָאה ָדָרא, ְלֹמׁשֶ יה, ַּזּכָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ   .ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיַני' ֵיֵרד ְיָי, ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֵלי , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ ַמה ְּדָהא ִמיִמיָנא ִאְתּגְ
ין ַהאי ְלַהאי. ְּדִאְתְגֵלי ִסיַני, יֹוֵסי' ָאַמר ר. ַמה ּבֵ א, ָהָכא ּבְ א ְוגוָפא ְדַמְלּכָ ֵּריׁשָ ּ ,
יב ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב(, ִּדְכּתִ ּ ַוֵיט ׁשָ א, ּ ּוַבֲאַתר ְדִאית ֵריׁשָ ֲאָבל , ִּאית ּגוָפא, ּ

ִתיב  יֶחְזֵקאל ּכְ ם )יחזקאל א(ּבִ ִהי ָעָליו ׁשָ , ְוָתֵניָנן. ְּוָלא ּגוָפא, ְּדִאְתְגֵלי ְיָדא', ַיד ְיָי ַוּתְ
יָדא ֲּאִפילו ּבִ ָאה' ַיד ְיָי, ִּעָלָאה' ַיד ְיָי, ּ ּתָ   .ּתַ
א ֲחֵזי ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאֹלִהים, ּתָ חו ַהּשָׁ ִתיב ִנְפּתְ ִתיב ָחֵסר. ּּכְ , ַמְרֹאת ּכְ

א ָקָאַמר ִכיְנּתָ ' ָאַמר ר. ַמְרֶאה ַחד, ְּדָהא ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ָחֵסר, ְּלִאְתֲחָזָאה ִדְבִגין ׁשְ
א ָלאו ּכָֹלא, ֵייָסא ִכיְנּתָ י יֹוֵסי. ְּוִכי ׁשְ א, ָאַמר ַרּבִ א ְדַמְלּכָ ָּלא ָדֵמי ֵריׁשָ ְלַרְגלֹוי , ּ

א א, ְּדַמְלּכָ גוָפא ְדַמְלּכָ ב ְדֹכָלא ֲהֵוי ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ְעָיהו ּכְ, ּתָ יׁשַ ִתיב',  ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי)ישעיה ו(, ִתיבּּבִ יֶחְזֵקאל ּכְ ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת , ּבִ

ַּמה ְדָחָמא ָדא. ָהָתם ַמְרֹאת, ָהָכא ֶאת, ֱאלִהים ה. ָּחָמא ָדא, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ ,
ָווֵתיה ֵליָמא ּכְ ְּדָלא ֲהָוה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ׁשְ ּ.  

  ב''ב ע''דף פ
א ַחד . ַּמְרֹאת ַדְייָקא, ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאלִהים. ֶּאת ַדְייָקא', ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי ּוְבַדְרּגָ

ְעָיה ּכוֵלי ַהאי, ָהִכי) ב''ב ע''דף פ(ִאי . ָהוֹו ֲּאַמאי ָלא ָפִריׁש ְיׁשַ י יֹוֵסי. ּ ָּדא , ָאַמר ַרּבִ
ִליל ָּדא ָפִריׁש, ּכָ ַּמאי ַטֲעָמא ָפִריׁש ּכוֵלי ַהאי ְיֶחְזֵקאל. ּ ְּכָֹלא ִאְצְטִריך , ּ ֶאָלא.ּ ּ

ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ְּדִיְנְדעון ֲחִביבוָתא ְדָחִביב ְלהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ יה , ְּ ִכיְנּתֵ ְּדׁשְ ּ
ָגלוָתא יַנְייהו ּבְ ּוְרִתיכֹוי ַאְתָיין ְלַדָייָרא ּבֵ ּ ּּ.  

י ִחָייא ִדים, ָּאַמר ִרּבִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ִדים ֶזה ָהָעם )ישעיה כג(ִתיב ְוָהא ּכְ, ּּבְ ׂשְ ּ ֵהן ֶאֶרץ ּכַ
ן, ֹלא ָהָיה ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֵלי ׁשְ ָרֵאל. ֲאַמאי ִאְתּגְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ יָמא ּבְ ֵרי , ִּאי ּתֵ ֲּהָוה ָטב ְדִתׁשְ

ַגַווְייהו א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְלָייא, ּ אָנא, ֶּאָלא. ְוָלא ִיְתּגַ ְל, ָהִכי ּתָ ָייא ָלא ֲהוֹו ִּאי ָלאו ְדִאְתּגַ
  .ַיְדִעין

ְלָייא ִתיב, ְּוָהא ְדִאְתּגַ ָבר, ַמה ּכְ ַאב, ַּעל ַמָיא, ַעל ְנַהר ּכְ ֲאָתר ְדָלא ִיְסּתְ ְוָלא , ּּבְ
ְרָיא ְמָסֳאבוָתא)ב''ב ע''ויחי רכ( ע ָנֲהִרין, ְּוַההוא ַנֲהָרא. ּ ׁשַ ְּדָנְפִקין , ֲהָוה ַחד ֵמַאְרּבַ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ָברִּדְכ, ִּמּגִ יב ַעל ְנַהר ּכְ ָבר. ּתִ ְרָיא . ִּדְכָבר ֲהָוה. ַמאי ּכְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ֵּמֲאָתר ִדׁשְ
ם ַיד ְיָי. ֲעלֹוי ִהי ָעָליו ׁשָ ם', ּוְכִתיב ַוּתְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ׁשָ   .ְוָלא ּבְ

י ִחָייא ע ַחיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְדמו, ָּאַמר ַרּבִ ִתיב וִמּתֹוָכה ְדמות ַאְרּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ הּּ . ת ָאָדם ָלֵהּנָ
ָרָזא ִעָלָאה אָנא ּבְ ע ִחיָוון ִאית, ּּתָ א, ַאְרּבַ גֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ְּדִאיְנהו ְלגֹו ּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ

א, ַקְדָמֵאי יָקא ַקִדיׁשָ יִקין ְדַעּתִ ַּעּתִ ָמא ִעָלָאה, ּ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ְּדמות , ִויֶחְזֵקאל ָחָמא. ּ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

יִכין ִעָלִאין ִּדְרּתִ ך, ָּהא הוא ָחָמאְּד, ּ ל ּכַ ְֵמֲאָתר ְדָלא ֲהָוה ָנִהיר ּכָ אָנא. ּ ַגְווָנא , ּתָ ּכְ
ִּדְלֵעיָלא א ִמיַנְייהו, ּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ִּאית ְלַתּתָ ְּוֵכן ּבְ ָדא, ּ ּּכוְלהו ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּ ְוָדא , ּּ

ָדא   .ּבְ
יר ְדָחָמא יָמא ְלֵעיָלא ַיּתִ ְּוִאי ּתֵ ִניָנן. ּ ה ָחָמ, ּתָ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָראֹמׁשֶ ּא ּבְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ְּנִביֵאי ָלא ָחמו ֶאָלא ִמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ּּ יב ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ֱאלִהים, ּ . ִּדְכּתִ
ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע ְוגֹו'  ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי)במדבר יב(ּוְכִתיב  ּמַ ה ּלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ' ּּבַ

ר ּבֹו', ְוגו ּוְכִתיב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּ.  
י יֹוֵסי א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ יה, ּתָ ְלהו ְלַגּבֵ ִּדְנִביִאין ּכֻ ּ י ְדכוָרא, ּּ נוְקָבא ְלַגּבֵ ּּכְ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

ר ּבֹו וַמְרֶאה ֶּפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ַאר ְנִביִאים . ּ ְרָאה ֵא)במראות ולמשה יי, כתיב(ְוִלׁשְ ּמַ ָליו  ּבַ
ְרָאה ְוָלא ַמְרֹאת. ֶּאְתַוָדע ּמַ ן ְיֶחְזֵקאל. ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ יה, ּכָ ִתיב ּבֵ ְּדֲאִפילו ַמְרֶאה ָלא ּכְ ּ ֶּאָלא , ּּ

ה, ַמְרֹאת ָחֵסר ֹמׁשֶ יב ּבְ ן ִדְכּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ל ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה, ְוֹלא ְבִחידֹות, ְּוּכָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ּ .
ָאה ִאיהו ָדָרא ַּזּכָ ַגַווְייהוִּדְנִביָא, ּ ֵרי ּבְ ּה ָדא ׁשָ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יהֹון, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכֵ ַאִפין ָחמו ִיׂשְ ַּאִפין ּבְ ּ ּ א ''נ(, ּ

הֹון סוִמין)דמאריהון ִרין, ּ ְוָלא ֲהָוה ּבְ ין, ּוְקִטיִעין, ְוִחּגְ יב , ּסוִמין. ְוֵחְרׁשִ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ
ית ָהָהר, ִחְגִרין.  ָהָעם רֹוִאיםְוָכל ַתְחּתִ בו ּבְ יב ַוִיְתַיּצְ ִּדְכּתִ ין. ּ ה , ְקִטיִעין ְוֵחְרׁשִ ַנֲעׂשֶ

ָמע ִתיב . ְוִנׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ ַח ְוָתרֹון ְלׁשֹון ִאֵלם)ישעיה לה(ּ ַאָיל ִפּסֵ ּ ָאז ְיַדֵלג ּכְ ּּ ּ .
ל ַהְדָב)שמות כ( ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ י ְיהוָדה ָפַתח. ִּרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמרּ ַוְיַדּבֵ ַּרּבִ  )תהלים קו(, ּ

בורֹות ְיָי ִּמי ְיַמֵלל ּגְ ִהָלתֹו' ּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ה ָאְרִחין. ַּיׁשְ ַכּמָ ַבר ָנׁש, ּבְ , אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבְ
ְּדָלא ְיחוב ַקֵמי ָמאֵריה ּ ה ָאְרִחין. ּ ַכּמָ י ֵמָאְרחֹוי ִליִמיָנא ְּדָלא ִיְסֵט, ָּיִהיב ֵליה ֵעיָטא, ּבְ

ָמאָלא ה ָאְרִחין ָיִהיב ֵליה ֵעיָטא. ְוִלׂשְ ַכּמָ ֵּהיך ֵיתוב ָקֵמי ָמאֵריה, ּּבְ ּ   .ְּוִיְמחֹול ֵליה, ְ
ר ִזיֵני ֵעיָטא, ִּדְתָנן ית ְמָאה וְתַלת ָעׂשָ ִלים , ָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלַבר ָנׁש, ּׁשִ ְלֶמהֵוי ׁשְ
ָמאֵריה ִגין ְדָמאֵרי, ּּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּּבְ ָעא ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ּה ּבָ ּ ּ ּ יר . ּ ְוַיּתִ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵניָנן, ּּבְ ִלים ֵליה ְלַבר ָנׁש, ְּדָהא ּתָ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ל ַמה ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ ,
הו ִלים ּבְ ּתְ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִאׁשְ ֵּמִאיּנון ָטָבאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ּ ּ ום ְדָעְלָמא . י ַטֲעָמאַמא. ּ ִּמּשׁ ּ

ִריך הוא ֲהִוי א ּבְ ְּדָאֵתי ְדקוְדׁשָ ּ ּ   )ואי תימא דהאי עלמא לאו דידיה הוא אלא(. ְּ

  א''ג ע''דף פ
ֵניָנן ַּהאי ָעְלָמא ָלֳקְבֵליה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָהִכי ּתָ ּ י , ּ ְפרֹוְזדֹור ְלַגּבֵ ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּכִ

ָאה)א דאתי דקודשא בריך הוא הויבגין כך עלמ(. ְטַרְקִלין ִדיֵדיה ָזֵכי, ּ ְוַכד ָזֵכי ַההוא ַזּכָ . ּּבְ
ִתיב , ְּדַתְנָיא ֶקֶרב ֶאָחיו)דברים יח(ּכְ ום ַדְיָי. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְוַנֲחָלה ֹלא ִיְהֶיה לֹו ּבְ ִּמּשׁ ּ '

ָאה חוָלֵקיה. ּהוא ַנֲחָלתֹו ַּזּכָ ּא ִעָלָאה ָדאַּמאן ְדָזֵכי ְלַאֲחָסָנא ַאֲחַסְנּתָ, ּ ה . ּ ָּזֵכי ּבָ
ָעְלָמא ָדא ּוְבֵביָתא ְדַהאי ָעְלָמא, ּּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ך ּבְ ּּכַ א, ְ ּוְבֵביָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ ,
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

יב ם)ישעיה נו(, ִּדְכּתִ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶהם ּבְ ָאה חוָלֵקיה ) א''ג ע''דף פ(, ּ ְוָנַתּתִ ַּזּכָ ּ
ְּדַההוא ַז ָאהּ ֵביֵתיה, ּכָ א ּבְ ְּדָמדֹוֵריה ִעם ַמְלּכָ ּ ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

 ] בשנה111יום [סדר הלימוד ליום כב טבת 
ְמעֹון ָאַמר' ר ָאה, ׁשִ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ַזּכָ ַּזּכָ ּ ּ יב, ּ ְּדָזֵכי ְלַהאי ִדְכּתִ  ָאז )ישעיה נח(, ּ

ג ַעל ְיָי ְתַעּנַ ִתיב' ִעם ְיָי', ּתִ ִאין . 'ַמאי ַעל ְיָי. 'ֶּאָלא ַעל ְיָי, ָלא ּכְ ֲּאָתר ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ
יה ָכן ִמיּנֵ יב, ְּוָתָאִבין ְלַההוא ֲאָתר, ִּאְתַמּשְׁ .  ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי)תהלים קכא(, ִּדְכּתִ

יק יֹוַמָיא ְמָטה וְקָדמֹוִהי ַהְקְרבוִהי)דניאל ז(, ּוְכִתיב ּ ְוַעד ַעּתִ ּ א ְוִעּנוָגא . ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ
ִּדיַקָיאְּדַצ ָלא ְלַההוא ִזיָוא, ּ ּכְ יה ָנְפָקא, ְּלִאְסּתַ ְּדָכל ִזיָוא ִמיּנֵ ל , ּ ָכן ִמֵניה ּכָ ְּוִאְתַמּשְׁ

ְתִרין   .ִּאיּנון ּכִ
ְמעֹון י ׁשִ ג ַעל ְיָי, ּּתו ָאַמר ַרּבִ ְתַעּנַ ַהאי ְקָרא ָאז ּתִ ֵניָנן ּבְ ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא ַמה ', ּתָ ּ

ִתיב יך, ּכְ ְבּתִ מֹוֵתי ָאֶרץְָוִהְרּכַ מֹוֵתי ָאֶרץ,  ַעל ּבָ ַּעל ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ִּאיהו , ּ
ֳמֵתי ָאֶרץ, ְּלֵעיָלא ֵמַהאי ֶאֶרץ ְּוַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ַמִים, ּ יב ַעל . ַּהְיינו ׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ

ֳמֵתי ָאֶרץ א' ָאַמר ר' ַעל ְיָי. ּבָ ִתיב, ַאּבָ ב ָלא ּכְ ׁשֵ ג ַעל ְיָיֶא, ָאז ּתֵ ְתַעּנַ ', ָּלא ָאז ּתִ
ַמִים יב. ַּהְיינו ׁשָ ַמִים ֱאֹלִהים)תהלים נז(, ִּדְכּתִ ֳמֵתי . ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְָוִהְרּכַ

ַּהְיינו ֶאֶרץ ַהַחִיים, ָאֶרץ מֹוֵתי, ּ יב ַעל ּבָ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ ֵלים, ִּמּמַ ְּלַאְכְלָלא ִציֹון ִוירוׁשְ ּ ,
ְּדִאְקרון  ֳמֵתי ָאֶרץּ ַמִים ִדְלֵעיָלא, ּבָ ְּוַהְיינו ׁשָ ּ ְּוֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא, ּ ּוִמָלה ְדָאַמר ר. ּ ּּ '

ְמעֹון יק יֹוַמָיא ְמָטה ְוגֹו, ְּוֹכָלא ַחד, ָּהִכי הוא, ׁשִ יב ְוַעד ַעּתִ ְוָכל ָהֵני ִמיֵלי ', ִּדְכּתִ
  .ַּלֲאָתר ַחד ַסְלִקין

ְמעֹון' ָאַמר ר י ׁשִ א ְלַרּבִ ַּהאי ְקָרא ּכוֵליה,  ֵליָמא ִלי ֹמר,ַּאּבָ ַמאי אֹוִקיְמָנא , ּ ּבְ
ג ַעל ְיָי, ֵּליה ְתַעּנַ יב ָאז ּתִ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ' ִּדְכּתִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְָוִהְרּכַ ָ

ַמר, ָּאַמר ֵליה. ָָאִביך ְּדַתְפנוָקא ְוִעדוָנא ַעל ְיָי, ָּהא ּכָֹלא ִאּתְ ּ ּ ֲּאָתר ְדִאיהו , ִתיבּכְ' ּ ּ
יק יֹוַמָיא ְמָטה ְוגֹו. ְּלֵעיָלא ּוְכִתיב ְוַעד ַעּתִ ַמר. 'ּ ָמה ְדִאּתְ ֳמֵתי ָאֶרץ ּכְ   .ַּעל ּבָ

יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך ְָוַהֲאַכְלּתִ יב. ָ ָמה ִדְכּתִ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל )בראשית כז(, ּּכְ ּ ְוִיּתֵ ָ

ַמִים ְוגֹו ָתא ְדָבִריך ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב. ֲחַלת ַיֲעֹקבְּוַהְיינו ַנ', ַהּשָׁ ְוִבְרּכָ ּ ַמִים , ּ ַעל ַהאי ׁשָ
ָתא. ָקָאַמר ִבְרּכָ ּוַבְרֵכיה ּבְ נֹוי ְדַיֲעֹקב, ּ ִּדְזִמיִנין ּבְ ַההוא ַטָלא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ ְּלַאֲחָיא ּבְ ּּ ,

ן ְלך ָהֱאלִהים יב ְוִיּתֵ ִָדְכּתִ ַמִיםִּמַטל . ְָלך ְולא ְלַאֲחָרא. ּ ְּדֵביה ְזִמיִנין ֵמַתָיא , ַהּשָׁ ּ ּ
יָקא ְלְזֵעיָרא ְדַאִפין, ְּלַאֲחָיא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְּדָנִפיק ֵמַעּתִ ּ ַמִים, ּ ַהאי ׁשָ ְרָיא ּבְ . ְוׁשַ

ל ר ּכַ א ְוָאַמר' ִאְסּתָ ָתא ְדִיְצָחק, ַאּבָ ַכח ְדִבְרּכָ ּתְ ַמע ּכָֹלא ְוִאׁשְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ִּעָלָאה , ּ
יְבָנאִמ אי ַדֲחׁשִ   .ּּמַ

אָנא  ֵעי ֵליה, ִּמי ְיַמֵלל. 'ּ ְגבוֹרת ְיָי)א''ד ע''ס(ּ ִמי ְיַמֵלל )תהלים כו(ּתָ ר ִמּבָ . ִּמי ְיַדּבֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּחָייא' ָאַמר ר ָיֶדך)דברים כג(, ּכְ ', ְּגבוֹרת ְיָי. ָ ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹות ּבְ

יִאין ִאיּנון ְּדַסּגִ בוָרה ַחדְוָנְפ, ּ בוָרה ִעָלָאה, ְוָתאָנא. ִּקין ִמּגְ ַּחד ּגְ ִּעְטָרא ְדִעְטִרין, ּ ּ ,
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ְרִעין, ִּמְתַעְטָרא ין ּתַ יה ַחְמׁשִ הֹון ְיִמיָנא. ְּוָנְפִקין ִמיּנֵ ָמאָלא, ִמּנְ ְוָכל ַחד ְוַחד . ּוִמְנהֹון ׂשְ
בוָרה ִאְתְקֵרי ַקְרִדיִטי, ְּוָכל ַחד ְוַחד ִמְתַעְטָרא, ּּגְ ִליִפין ְנהֹוִריןּבְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ,  ּגְ ּ ּ

  .'ְּגבוֹרת ְיָי
י ִחָייא ִתיב' ְּגבוֹרת ְיָי, ָּאַמר ַרּבִ ָדא, ָחֵסר ּכְ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ְּדָהא ּכֻ ל . ּּ ִמיַע ּכָ ַיׁשְ

ִהָלתֹו ִריך הוא: ּּתְ א ּבְ ִכיַנת ִזיו ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ יב וְתִהָל, ְּ ִּדְכּתִ ּ תֹו ָמְלָאה ּ
  .ָהָאֶרץ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ן ְוגֹו)בראשית ב(ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ם ',  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ׁשֵ
ָמָהן ִאְקרון. 'ָּהֶאָחד ִפיׁשֹון ְוגֹו ׁשְ ָּהא ִאֵלין ּבִ ע ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִפיק . ּ ַּוֲהִני ַאְרּבַ ּ

ָכן ֵמיה . ִאְתַמּשְׁ ְּדַההוא ַנֲהָרא ְדָנִפיקַּמה ּשְׁ ּ ְמעֹון' ָאַמר ר. ּ ּ יוַבל )א''ה ע''ויקרא נ(, ׁשִ
ֵמיה יב. ּׁשְ יו)ירמיה יז(, ִּדְכּתִ ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּ ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ּוְכִתיב ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶפִרי, ּ ּ .

יו, ַמאי ַטֲעָמא לא ָיִמיׁש ָרׁשָ ַלח ׁשָ ום ְדַעל יוַבל ְיׁשַ ִּמּשׁ ּ ּ ִתיב ְוַע. ּ  )ישעיה נח(ּל ָדא ּכְ
ר לא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ִתיב יֹוֵצא. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ  יֹוֵצא )ב''ה ע''ויקרא ס(, ּ

  .ְּוֵאינֹו פֹוֵסק
ִתיב  ְמעֹון ּכְ י ׁשִ אָנא ָאַמר ִרּבִ ל ַהְדָבִרים ְוגֹו)שמות כ(ּתָ ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ', ּ ַוְיַדּבֵ

ר ִגין ְלַאְכְרָזא ִמיִלין, ַוְיַדּבֵ ֵלי, ְּדָתאָנא. ּבְ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ֲאִרי , ְּ ְוׁשָ
ִאין ִאְתַחְלֲחלו, ְּלַמְלָלא ִּעָלִאין ְוַתּתָ ָרֵאל, ּ ָמְתהֹון ְדִיׂשְ ְּוַנְפקו ִנׁשְ ּ.  

  ב''ג ע''דף פ
ְּוָתאָנא ַההוא ִמָלה ֲּהָוה ָטאס ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ, ּ ע רוֵחי ָעְלָמא, אּ ַאְרּבַ ְלָפא ּבְ ּוִמְתּגַ ּּ ,

א ד ַסְלָקא. ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ֲאָבא ִמטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא , ּּכַ ּתַ ִּאׁשְ , ַּדְכָיא) ב''ג ע''דף פ(ּ
ַההוא ַטָלא ִדְלֵעיָלא ֲאָבא ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּּ ָרֵאל, ּ ַסֲחָרֵניהֹון ְדִיׂשְ הֹו, ְּוַאְסַחר ּבְ ן ְוָתַבת ּבְ
ַאְתֵריה ְלָפא ּבְ ָמְתהֹון ְוַאְסַחר ִוִמְתּגַ ִּנׁשְ לוֵחי ַאְבָנא, ּּ ל ִמָלה וִמָלה. ּּבְ ְּוֵכן ּכָ ּּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָכל ִאיּנון ַטֲעִמין, ָאַמר ַרּבִ ל ִמָלה וִמָלה ֲהָוה ַמְלָיא ּבְ ּּכָ ּּ ָכל ִאיּנון ִמִלין , ּ ּּבְ ּ
ִזִרין ין, ַאְגִרין, ּגְ ַאְסקוָפא ָרִזין ְו, ְועֹוָנׁשִ ִּסְתִרין ּכְ ְּדִאיִהי ַמְלָיא , ּ ָדא)א כאספוקא''נ(ּ
  .ִּמּכָֹלא

ֲעָתא ְדֲהָוה ָנִפיק ַההוא ִמָלה ּוְבׁשַ ּ ּ ַאְתרֹוי ִאְתָחזון . ִאְתָחֵזי ַחד, ּ ְלָפא ּבְ ְּוַכד ֲהָוה ִמְתּגַ ּ
ַההוא ִמָלה ּּבְ ְבִעין ַעְנִפין, ּ ַגָוה, ּׁשִ ְּדַסְלִקין ּבְ י, ּּ ְתִרין ְוַחְמׁשִ  ָחֵסר ַחד )א רתיכין''נ(ן ּכִ
יָסא א ָדא, ֵמַהאי ּגִ ַפִטיׁשָ יָסא ַאֲחָרא ּכְ ין ָחֵסר ַחד ִמּגִ ְּוַחְמׁשִ ַטׁש , ּ ִזְמָנא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ּ

ִטָנָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבְ ּ וְכַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע)ירמיה כג(ּּכְ ָרֵאל . ּ ל ִיׂשְ ַּוֲהוו ָחָמאן ּכָ
ַּוֲהוו ַחָדאן, ֵעיָנאֵעיָנא ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

ן ְלהו ִאְזְדָמנו ְלַתּמָ ְתָרִאין ּכֻ ְּוֻכְלהו ָדִרין ּבַ ּ ּ ּ ּּ טוָרא ְדִסיַני, ּ ילו אֹוַרְייָתא ּבְ ְּוֻכְלהו ַקּבִ ּ ּ ּ ּ ,
יב נֹו ֹפה ְוגֹו)דברים כט(, ִּדְכּתִ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ נו ַהיֹום', ּ ּכִ ר ֵאיֶנּנו ֹפה ִעּמָ ְּוֵאת ֲאׁשֶ ּ ּּ .

ְדָקא ֲחֵזי ֵליהְּוֻכְל ל ַחד ְוַחד ּכַ ּהו ּכָ ִלין ִמִלין. ּ ְּוֻכְלהו ָחָמאן וְמַקּבְ ּּ ּ.  
בוָרא: ֱאלִהים ָּדא ּגְ יִמיָנא: ֵאת. ּ ִליל ּבִ ָמה ְדָתֵניָנן , ְּדִאְתּכְ  ֵאת )בראשית א(ּּכְ

ַמִים ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ַהּשָׁ ָמאָלא, ְוֵאת ָהָאֶרץ. ּ ְּדִאיהו ׂשְ יב. ּ  ַאף ָיִדי )ישעיה מח(, ִּדְכּתִ
ָמִים ִּויִמיָנא ָדא הוא ֵאת. ָּיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ ל. ּ ַאר : ּכָ ל ׁשְ ְלַאְכְלָלא ּכָ

ְתִרין ָדא ָהֵאֶלה: ַּהְדָבִרים. ּכִ ָרן ָדא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ל ִאיּנון ַטֲעִמין: ּ ל ִאיּנון ָרִזין, ּּכָ ל , ּּכָ ּכָ
ְזִרי, ִּאיּנון ִסְתִרין יןּגִ   .ן ְועֹוָנׁשִ

ְּלֶמֱהֵוי ָירוָתא ְלֹכָלא: ֵלאֹמר יב. ּ ה )דברים לג(, ִּדְכּתִ ה מֹוָרׁשָ ּ ּתֹוָרה ִצָוה ָלנו ֹמׁשֶ ּ
ר ָנׁש. 'ְוגו יָמא ְלַגָלָאה ַמה ְדָלא ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ְלָכל ּבַ ְּדִאי ּתֵ ְּ ּ ִתיב ָאֹנִכי ְיָי, ּ ' ּכְ

ָמה ַדֲאָנא ְטִמיָרא . ֱָאֹלֶהיך ך, ְוָסִתיםּּכְ ִלּבָ ך ִיְהיו ִמִלין ִאֵלין ְטִמיִרין וְסִתיִמין ּבְ ְּכַ ְּ ּּ ּ.  
ר ֱאֹלִהים ין . ַחד, ָּדָבר ַאֵחר ַוְיַדּבֵ ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ָהא ָחֵמׁש ַדְרּגִ ֵּאת ּכָ ּּ

ר ֱאלִהים, ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ַאֲחָרִנין בוָרה: ַוְיַדּבֵ ל. ְיִמיָנא: ֶאת. ּּגְ , האלה(א ְוָדא ָּד: ּכָ

ְלַאְכְלָלא , ִיְצָחק'  ָאַמר ר)אינון דאתגליין דכתיב וכל העם ראים את הקולת דבר אחר כל
יב ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ַּאְבָרָהם ִדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ   .ְּבֵ

ְסָיין: ַּהְדָבִרים ְתִרין ְדִאְתּכַ ַאר ּכִ ִּאיּנון ְד: ָּהֵאֶלה. ְּלַאְכְלָלא ׁשְ ְלָייןּ ּוְכִתיב ְוָכל . ִּאְתּגַ
יב: ֵלאֹמר. ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ְעָלה)משלי יב(, ּ ת ָחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ . ּ ֵאׁשֶ

ּתֹו)ירמיה ג(, ּוְכִתיב ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ   .ּ ֵלאֹמר ֵהן ְיׁשַ
א ַו, ִיְצָחק' ָאַמר ר ֶאּשָׁ יב, ֲחׁשֹוָכאֲאַמאי ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ּבְ  )דברים ד(, ִּדְכּתִ

ך ָעָנן ַוֲעָרֶפל ַמִים ֹחׁשֶ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשָׁ אֹוַרְייָתא. ְְוָהָהר ּבֹוֵער ּבָ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ,
ם א ַאֲחָרא ְדֵגיִהּנָ ִזיב ֵמֶאּשָׁ ּתֵ ָרֵאל, ִּאׁשְ ין ְלִיׂשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִכין ּכָ ּוֵמֲחׁשֹוָכא ִדְמַחׁשְ ּ ,

םְּד א ְדֵגיִהּנָ ָרֵאל ֵמֶאּשָׁ ִזיבו ִיׂשְ ּתֵ ִּבְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ִריך הוא ְלַאְבָרָהם א ּבְ ְּדַתְנָיא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְדלון , ְּ ּתַ ל ִזְמָנא ְדָבֶניך ִיׁשְ ּּכָ ּ ָּ

אֹוַרְייָתא ְזבון ֵמִאֵלין, ּבְ ּתֵ ִּיׁשְ ם ְד, ְוִאי ָלא. ּ ָּהא נוָרא ְדִגיִהּנָ ּ הוּ ְלָטא ּבְ דון , ּׁשַ ְעּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ
יִני ֲעַמְמָיא ָפן ִמִלין, ֲּאַמר ֵליה. ּבֵ ְתֵרי ְקטוֵרי ָלא ִמְזַדּקְ ּּבִ ּ ך, ּ ְֶאָלא ִאי ִניָחא ַקּמָ ּ ,

ם ְזבון ִמּנוָרא ְדֵגיִהּנָ ּתֵ ִּיׁשְ ּ יִני ֲעַמְמָיא, ּ דון ּבֵ ְעּבְ ּתַ ך, ְּוִיׁשְ ּבָ ְַעד ִדיתובון ּגַ ּ ּ ּה ָאַמר ֵלי. ּ
ֵּיאֹות הוא ַוַדאי י צוָרם ְמָכָרם)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַּמאן הוא . ּ ִאם ֹלא ּכִ

ָּדא הוא ַאְבָרָהם. ּצוָרם יב. ּ ם)ישעיה נא(, ִּדְכּתִ ְבּתֶ יטו ֶאל צור ֻחּצַ ּ ַהּבִ יָרם' ַוְיָי. ּ , ִהְסּגִ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ם ַעל ְידֹוי, ְּ ּכַ   .ְּדִאְסּתָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ְצַרִים ַעד יֹוָמא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ָרֵאל ִמּמִ ִּמיֹוָמא ְדָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ ּ ,
ין יֹוִמין ֲהוֹו ֵני ְדיֹוְבָלא, ְּיהוָדה' ַמאי ַטְעָמא ָאַמר ר. ַחְמׁשִ ום ִאיּנון ׁשָ ִּמּשׁ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ַנת ַהֲחִמּשִׁ)ויקרא כה( ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ָנהּ ְוִקַדׁשְ   .ים ׁשָ
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ְצַרִים, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל ִמּמִ ַּההוא יֹוְבָלא ַאִפיק לֹון ְלִיׂשְ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ

ׁש ְטָרא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה)ב''ה ע''פ, ב''ו ע''מ(ֶּאָלא . ְּדיֹוְבָלא ַמּמָ ְטָרא ְדיֹוְבָלא , ּ ִמּסִ ּוִמּסִ ּ
ַער ִדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי ין ִאֵלין ְדיֹוְבָלא ֲהוֹוּו, ִּאּתְ ך ַחְמׁשִ ְּבִגיֵני ּכַ ּ ְ.  

  א''ד ע''דף פ
אָנא אֹוַרְייָתא, ָּלֳקֵבל ָדא, ּתָ ר ּבְ ַמר ְוַאְדּכַ ין ִזְמִנין ִאּתְ ִּנּמוִסין ְדִמְצַרִים, ַחְמׁשִ ּ ,

ְלהו ָבֵחי ִאיּנון ּכֻ ְּוׁשְ ר , ּּ י )שמות יג(. ָךּ ַויֹוִציֲא)דברים ד(. ָהֹוֵצאִתיך) א''ד ע''דף פ(ֲאׁשֶ  ּכִ
ַיד ֲחָזָקה הֹוִציֲאך ְּוֻכְלהו ִזְמֵני. ָּבְ ין ִאיּנון, ּ יר, ַּחְמׁשִ יֹוְבָלא , ְוָלא ַיּתִ ום ְדֹכָלא ּבְ ִּמּשׁ ּ ּ

ְטָרא ְדיֹוְבָלא ָאָתא ּכָֹלא, ִּאְתַעָטר ּוִמּסִ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ בוָרה, ּ ּאֹוַרְייָתא ְדָאֵתי ִמּגְ ּ ,
יִמי יב. ָנאִּאְתַעְטָרת ּבִ א ָקִלין ֲהוֹו. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(, ִּדְכּתִ . ְוַתְנָיא ֲחִמּשָׁ

הו ְּוֻכְלהו ִאְתֲחִזיאו ּבְ ּ ּ הו, ּ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ ָדא, ּ ְּוִאְתַעְטרו ּבְ ּ.  
ְמעֹון' ָאַמר ר ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ׁשִ ילו ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ְדַקּבִ ּּבְ ּ ּ ַאְעַטר ּיֹוְבָלא ָדא, ּ

ִריך הוא א ּבְ ִעְטרֹוי ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ גֹו ֵחיֵליה, ְּ א ְדִאְתַעָטר ּבְ ַמְלּכָ ּּכְ ּ יב. ּ  )שיר השירים ג(, ִּדְכּתִ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמה ּבַ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְּצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ְּ ָּדא . ַמאן ִאּמֹו. ּ

ִלימו, רְּויֹוְבָלא ִאְתַעָט. יֹוְבָלא ׁשְ ְרִחימו ּבִ ֶחְדָוה ּבִ ּּבְ יב. ּ ִנים )תהלים קיג(, ִּדְכּתִ  ֵאם ַהּבָ
ֵמָחה ִנים. ׂשְ ְמעֹון ָדא יֹוְבָלא. ַמאן ֵאם ַהּבָ י ׁשִ   .ָּאַמר ַרּבִ

י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ך)משלי כג(, ַּעל ָדא ּכְ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ָ .
ךַמאן ָאִב ָיך ְוִאּמֶ י ְיהוָדה. ָ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא, ָּאַמר ִרּבִ ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ַגֵלה ַווי ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון)ויקרא יח( ך לא ּתְ ּ ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמֶ ּּ ָ ָ.  
אָנא י ִיְצָחק, ּתָ ִרי, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ טוָרא ְדִסיַניּ ֵלי ּבְ ּך הוא ִאְתּגְ ּ ּ ְ ,

ִּאְזַדְעָזע טוָרא ֲעָתא ְדִסיַני ִאְזַדְעָזע. ּ ּוְבׁשַ ּ ַאר טוֵרי ָעְלָמא ִאְזַדְעְזעו, ּ ל ׁשְ ּּכָ ּ ַּוֲהוו , ּ
ין ִריך הוא ְידֹוי ָעַלְייהו, ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ א ּבְ יט קוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוׁשִ ּ ּ בו, ְּ ָנְפָקא ְוָקָלא . ְּוִאְתַיּשְׁ

ְרְקדו )תהלים קיד(, ּוַמְכְרָזא סֹוב ְלָאחֹור ֶהָהִרים ּתִ י ָתנוס ַהַיְרֵדן ּתִ ּ ַמה ְלך ַהָים ּכִ ּ ּּ ּ ָ ּ
  .'ְכֵאיִלם ְוגֹו

ָבאן ְוַאְמִרין ִּמְלָפַני ֲאדֹון חוִלי ָאֶרץ, ְּוִאיּנון ּתָ ָּדא , ִּמְלָפַני ֲאדֹון, ִיְצָחק' ָאַמר ר. ּ
יב ִאם , ִאיָמא ֵמָחהִּדְכּתִ ִנים ׂשְ ָאה, ּחוִלי ָאֶרץ. ַהּבָ ּתָ ִּמְלָפַני ֱאלֹוַה . ָּדא ִאיָמא ּתַ ּ
א, ַיֲעֹקב ָּדא הוא ַאּבָ יב, ּ ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ֲעָטָרה .  ּבְ ִתיב ּבַ ְוַעל ַהאי ּכְ

ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו   .ּׁשֶ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

ֲעָטָרה י ִיְצָחק. ַּמהו ּבַ ָמה ִד, ָאַמר ִרּבִ יבּּכְ יו )שמואל א כג(, ְכּתִ אול ַוֲאָנׁשָ ּ ְוׁשָ
ום ְדִמְתַעָטר. ּעֹוְטִרים ֶאת ָדִוד ִּמּשׁ ּ סוָמָקא וִבירֹוָקא, ּ ִחָווָרא ּבְ ּּבְ ְווִנין ְדֻכְלהו , ּ ָכל ּגַ ּּבְ ּּ

יה ִליָלן ּבֵ יה, ּּכְ ֲחָרן ּבֵ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו, ְּיהוָדה' ָאַמר ר. ְּוִאְסּתַ ֲעָטָרה ׁשֶ . ּן ֲעָטָרהַמא. ּּבַ
יב ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ִּדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ י )ישעיה ס(ּוְכִתיב . ָ ְפַאְרּתִ ּ וֵבית ּתִ
  .ֲאַפֵאר

ָמא, ִיְצָחק' ָאַמר ר א אוּכָ ֶאּשָׁ א ִחָווָרא, ּאֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ּבְ י ֶאּשָׂ ּבֵ , ַּעל ּגַ
ָמאָלא ׂשְ ָּמאָלא ְדִאְתַחָזר ְיִמיָנאּוׂשְ, ְלַאְכְלָלא ְיִמיָנא ּבִ ִּדְכִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו, ּ ּ.  

א י ַאּבָ ֲעָתא ִדְתָנָנא ְדִסיַני ֲהָוה ָנִפיק, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּּבְ א, ּ ַההוא , ָסִליק ֶאּשָׁ ּוִמְתַעָטר ּבְ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ָנָנא ּבְ ָלא ָדא, ּּתְ ַאְתּכְ א ְדֵעֶדןְוָכל ֵריִחין , ְוָסִליק ְוָנִחית, ּּכְ ּובוְסִמין ִדְבִגְנּתָ ּ ּ ּ ,

ָנָנא ֵחיזו ְדִחָוור ְוסוָמק ְואוָכם, ֲּהָוה ָסִליק ַההוא ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ שיר השירים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ּ ְמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל)ג ּ.  
ָנָנא ַמאן ֲהָוה ִכיְנ)ב''ח ע''נ(, ִיְצָחק' ָאַמר ר. ַּההוא ּתְ ן ׁשְ א ְדִאְתְגֵלי ְלַתּמָ ָמה , ּּתָ ּכְ

ן)שיר השירים ג(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִתְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ , ְּיהוָדה' ָאַמר ר.  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ִלים הוא ה ָלך ּכוֵלי ַהאי ָהא ְקָרא ׁשְ ָּלּמָ ּ ר ָיַרד , ְ לֹו ִמְפִני ֲאׁשֶ ן ּכֻ יב ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ִּדְכּתִ ּ ּ

ן' ָיָעָליו ְי ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוַיַעל ֲעׁשָ א ְדָחָמאן ָדא. ּּבָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ   .ְּוַיְדִעין ָדא, ּ
י ִחָייא לוֵחי ֲאָבָנא, ָּאַמר ִרּבִ ִליפו ַאְתָוון ּבְ ד ִאְתּגְ ּּכַ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ , ֲהוֹו ִמְתַחְזָיין ּבִ

ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא, ִּמּסִ ּוִמּסִ א , ֵּמֶאֶבן ַסְנִפיִרינֹון ֲהוֹוְּולוִחין , ּ ֶאּשָׁ ִליפו ְוִאְתַחְפָיין ּבְ ְּוִאְתּגְ
א אוָכָמא, ִּחָווָרא ְתֵרין ִסְטִרין, ְּוַאְתָוון ֲהוֹו ֵמֶאּשָׁ ְלָפן ּבִ ּוִמְתּגַ ְטָרא , ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּמּסִ ּ

  .ָּדא
א' ָאַמר ר ֵעיַנְייהו, ַאּבָ ּלוִחין ֲהוֹו ּבְ ין, ָטאִסיןְוַאְתָוון ֲהוֹו , ּ ְתֵרין ֶאׁשִ , ּוִמְתַחְזָיין ּבִ

א ִחָווָרא א אוָכָמא, ֶּאּשָׂ ֲחָדא, ְּוֶאּשָׁ ָמאָלא, ְלִאְתֲחָזָאה ּכַ יב, ְּיִמיָנא וׂשְ  )משלי ג(, ִּדְכּתִ
ֹמאָלה ְוגֹו ׂשְ יִמיָנה ּבִ ֹּאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו. 'ְ ְטָרא . ְּוָהא ּכְ ֶּאָלא ִמּסִ

ִּדְגבוָרה ֲהָוה יִמיָנא, ּ ִליַלת ּבִ א אוָכָמא. ְוִאְתּכְ א ִחָווָרא ְוֶאּשָׁ ך ֶאּשָׂ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ.  
אָנא ִתיב , ּתָ ה ְוגו)שמות לב(ּכְ ה ֱאלִהים ֵהּמָ  ָאַמר )מעשה אלהים ודאי(', ּ ְוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ

י ְיהוָדה ִתיב, ִּרּבִ ֵרי ֲהוֹו וִמְתַח. ַחד, ְּוַהֻלֹחת ּכְ הו. ְזָיין ַחדּּתְ ְלֵפי ּבְ ר ֲאִמיָרן ִמְתּגַ ָּוֶעׁשֶ ּ .
ָחֵמׁש ִליָלן ּבְ ה ַוַדאי. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְיִמיָנא, ָחֵמׁש ּכְ ה ֱאלִהים ֵהּמָ   .ַּמֲעׂשֵ

  ב''ד ע''דף פ
י ִיְצָחק ָאַמר ל ַסְנִפיִרינֹון ָהוֹו, ַרּבִ וֹו ְוַאְבִנין ֲה. ּוְתֵרין ַאְבִנין ֲהוֹו) ב''ד ע''דף פ(, ּׁשֶ

רוָחא. ְסִתיָמאן ִריך הוא ּבְ א ּבְ יב קוְדׁשָ ָּנׁשִ ּ ֵרין לוִחין, ְּ ִליפו ּתְ טו ְוִאְתּגְ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ ' ר. ּ
ֵעין ַסְנִפיִרינֹון ֲהוֹו, ְּיהוָדה ָאַמר ה ֱאֹלִהים )דהוה אבן טבא(. ּּכְ יב ַמֲעׂשֵ ַמע ִדְכּתִ ּ ַמׁשְ

ה   .ֵהּמָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ָאר ַאְבִניןַּסְנִפיִרינֹו, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה יָרא ִמּשְׁ ּן ָדא ְדהוא ַאְבָנא ָטָבא ַיּקִ ּ ָלאו , ּ
ִריך הוא ִאיּנון א ּבְ ּעֹוָבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ה, ֲּאַמר ֵליה. ְּ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ַמאי אֹוִקיְמָנא ַמֲעׂשֵ . ּבְ

ה ַדְייָקא א ֲחֵזי. ֵּהּמָ ה ֱאלִהים, ֶּאָלא ּתָ ִתיב ְוַהֻלֹחת ַמֲעׂשֵ ִתיב , ִתיבַּהֻלֹחת ּכְ. ּּכְ ְוָלא ּכְ
ה ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ   .ְוָהֲאָבִנים ַמֲעׂשֵ

ְמעֹון' ָאַמר ר ּּכָֹלא ַחד הוא, ׁשִ ֵרי ָעְלָמא , ּ ֵרין לוִחין ַעד ָלא ִאְתּבְ ֲּאָבל ִאֵלין ּתְ ּ
ת, ֲהוֹו ּבָ ָלקו ֵמֶעֶרב ׁשַ ְּוִאְסּתָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָעַבד לֹון קוְדׁשָ   .ְועֹוָבדֹוי ֲהוֹו, ְּ

אָנא. ּה ִאְתָעִבידוִמּמַ ֵּמַההוא ַטָלא ִעָלָאה, ּתָ ּ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדָנִגיד ֵמַעּתִ ְוַכד ָנִגיד . ּ
ין ך ַלֲחַקל ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ּּ ְייהו, ְ פֹוֵרי ִמּנַ ֵרין ּכִ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ּ ּּ ְ ,

ִלידו ֵרין ַאְבִני, ְּוִאְתּגְ יִריןְּוִאְתָעִבידו ּתְ הו. ן ַיּקִ ב ּבְ טו ִלְתֵרין לוִחין, ָּנׁשַ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ֲהָדא , ּ
ב ֱאֹלִהים הוא ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִהים ֵהּמָ ּהוא ִדְכִתיב ַמֲעׂשֵ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ דברים (, ּּכְ

ע ֱאלִהים)ט ֶאְצּבַ תוִבים ּבְ   .ּ ּכְ
אָנא ע ֱאֹלִהים, ּתָ ע ָסִליק. ֶאְצּבַ ָרהַּההוא ֶאְצּבַ ַמר.  ַלֲעׂשָ ָמה ְדִאּתְ ע ֱאלִהים , ּּכְ ֶאְצּבַ

ָרה. ִהיא ע ָסִליק ַלֲעׂשָ ע ְוֶאְצּבַ ֵליָמָתא, ְוָכל ֶאְצּבַ יב, ַּעד ְדִאְתָעִביד ְיָדא ׁשְ , ִּדְכּתִ
דֹוָלה)שמות יד( ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ּ.  

ָּחרות ַעל ַהֻלֹחת, ְּיהוָדה' ָאַמר ר , ְּוִאְתֲחִזיאו ִלְתֵרין ִסְטִרין, ֹו ַאְבִניןְנִקיָבן ֲהו, ּ
לוָפא ִדְגִליִפין ָּחרות ּגִ ּ א' ָאַמר ר. ּּ ְוִאְתְקֵרי , ֵמַהאי ִסְטָרא ִאְתָחֵזי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַאּבָ

ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֵמָהָכא יב ּבְ   .ַּמה ִדְכּתִ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִתיִבין, ַרּבִ ִנס ֲהוֹו ּכְ ִני, ּבְ אְּדָכל ּבְ ְּדָהא , ֲהוֹו ַאְמִרין ְוָסֲהִדין,  ָנׁשָ

ב ֱאלִהים הוא ַוַדאי ִּמְכּתַ ָמה ַדֲהוֹו, ּ ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלִמְנַדע לֹון ּכְ ל ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ.  
ְייהו ְדִאיּנון ְדַאְמִרין ְּלַדְעּתַ ּ ּ ֻלֹחת, ְנִקיִבין ֲהוֹו, ּ ִתיב ָחרות ּבַ ִּמי ּכְ ִתיב, ּ  .ַּעל ַהֻלֹחת ּכְ

אָנא א ָקִלין ִאיּנון ִליִמיָנא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ָמאָלא, ֲּחִמּשָׁ א ִלׂשְ ָמאָלא . ְוַחְמׁשָ ְּוִאיּנון ִדׂשְ ּ
יִמיָנא ִליָלן ּבִ ָמאָלא, ּוִמן ְיִמיָנא. ּכְ ִּאְתָחזון ִאיּנון ִדׂשְ ּ ְּוָהָכא ּכָֹלא ִאיהו ְיִמיָנא, ּ ּ ,

ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ִסְטָרא ָדאַּמאן ְד, ּ ְוָקֵרי לֹון , ָחֵמי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ֲּהָוה ּבְ
ֵניָנן. ְּלִאינון ַאְתָוון ָמאָלא ִאְתֲחָזר ְיִמיָנא, ְּדָהא ּתָ יב ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו, ׂשְ ִּדְכּתִ ּ ,

ב ֱאֹלִהים הוא ַוַדאי ך ִמְכּתַ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

 ] בשנה112יום [סדר הלימוד ליום כג טבת 
יַצד ְטָרא ָדא, ָהא ּכֵ ַּמאן ְדֲהָוה ִמּסִ ָדא, ּ ּוֵמִאֵלין . ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי, ֲהָוה ָקֵרי ּבְ ּ

ְרַצח, ַאְתָוון ֲהָוה ָחֵמי ְנַאף, ַוֲהָוה ָחֵמי ְוָקֵרי. ֲָהָוה ָקֵרי לא ִיְהֶיה ְלך. ְוָקֵרי לא ּתִ . ֹלא ּתִ
ם ְיָי א ֶאת ׁשֵ ְואֱאֹל' ַוֲהָוה ָקֵרי ֹלא ִתּשָׂ ְגֹנב. ֶָהיך ַלּשָׁ ְּוֹכָלא . ַוֲהָוה ָחֵמי ְוָקֵרי לא ּתִ

ְטָרא ָדא ְּוָכך ְלֻכְלהו, ִּמּסִ ּ ְטָרא ַאֲחָרא, ְ ַהאי , ּוְכֵדין ִמּסִ ָדא ּכְ ִליָלן ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ
ְווָנא ב ֱאלִהים הוא)שמות לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּגַ ב ֱאֹלִהים הוא ַו. ּ ִמְכּתַ   .ַּדאיִּמְכּתַ

ה ֶאל ָהָעם ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ַּוֵיֶרד ֹמׁשֶ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ יב , ַרּבִ ַּמאי ֲאִמיָרא ָדא ִדְכּתִ ּ
ִתיב ַמאי ָקָאַמר, ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם י ִיְצָחק. ְוָלא ּכְ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָּאְרָחא ְדָעְלָמא , ּתָ

ד ָאֵתי ֶחְדָווָתא ְלַבר ָנׁש, ּהוא ד ָא, ּכַ יה ָלא ָיִכיל , ֵתי ַצֲעָראאֹו ּכַ ַּעד ָלא ָיַדע ִמּנֵ
ל ֲעָתא, ְלִמְסּבַ א ִאְתְפַרח ְלׁשַ ְּדָהא ִלּבָ יה. ּ ִקיוֵמיה, ְּוַכד ָיַדע ִמּנֵ ָּקִאים ּבְ ְוָיִכיל , ּ
ל ן ָהָכא. ְלִמְסּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ל ַמה ְדֲהָוה ְלָבַתר)א והכא לאו הכי''נ(, ּכָ ה ָאַמר לֹון ּכָ ּ ְדָהא ֹמׁשֶ ּ ,

ִמִליןְו ְייהו ּבְ ַּאְתִקיף ִלּבַ ל, ּ ן ִאי ָלא ָאַמר לֹון ִמיִדי. ְּוָלא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ִגין . ּכָ ּוּבְ
ַקְדִמיָתא ך ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבְ ּּכָ ְייהו, ְ ף ִלּבַ ּקַ ר ֱאלִהים. ְּוִאְתּתָ   .ּוְלָבַתר ַוְיַדּבֵ

ל ָדא ל, ְּוִעם ּכָ ֵניָנןְּדָהא , ָּלא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ִּחָייא ָאַמר ' ְּיהוָדה ָאַמר ר' ָאַמר ר, ּתָ
ִריך הוא, יֹוֵסי' ר א ּבְ ְמעו ִמָלה ְדקוְדׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ ָמַתְייהו, ּ ַּפְרַחת ִנׁשְ ָמַתְייהו , ּ ְּוַסְלָקא ִנׁשְ ּ

ָרֵאל ַּעד ּכוְרֵסי ְיָקָרא ִדיֵליה, ְּדִיׂשְ ּ ן, ּ ּמָ ָקא ּתַ   .ְּלִאְתַדּבְ

  א''ה ע''דף פ
ִריך הואָאְמָר א ּבְ ּה אֹוַרְייָתא ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין, ְּ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ָנא ֲהֵויָנא ִמּתְ , ְוִכי ְלַמּגָ

ֵרי ָעְלָמא ה, ַעד ָלא ִאְתּבְ ִתיב ּבָ ָנא ּכְ ֵני ) א''ה ע''דף פ( ְוִאיׁש )ויקרא יז(, ְּלַמּגָ ִאיׁש ִמּבְ
תֹוָכם  ָרֵאל וִמן ַהֵגר ַהָגר ּבְ ר ֵלאֹמר )ויקרא כד(ִּיׂשְ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ  )ויקרא כה(. ְוֶאל ּבְ

ָרֵאל ֲעָבִדים י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל. ּכִ ִני ִיׂשְ ֲעָתא. ָּאן ִאיּנון ּבְ ה ׁשַ ָאַהְדַרת אֹוַרְייָתא , ּּבָ
ָרֵאל ָמַתְייהו ְדִיׂשְ ִּנׁשְ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה, ּ ּהו ַוֲאִחיַדת ּבְ, אֹוַרְייָתא ַאְתִקיַפת. ּּכָ

ָמַתְייהו ִנׁשְ ָרֵאל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ְּלָאַהְדָרא ְלהו ְלִיׂשְ ּ ִמיָמה '  ּתֹוַרת ְיָי)תהלים יט(, ּ ּתְ
יַבת ָנֶפׁש ׁש. ְמׁשִ יַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ   .ְמׁשִ

אָנא ִתיב , ּתָ א ְיָי)דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ יב, ְְלֶמֶלך' ּ ַוֵיׁשֶ ָמה ִדְכּתִ  ,ּּכְ
א)מלכים א י( ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א ָאַמר' ר.  ׁשֵ ָלמוָתא, ַאּבָ ַאׁשְ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּּ .

ֹלֹמה, ְּדָתֵניָנן יֹומֹוי ְדׁשְ ָלמוָתא, ּּבְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ּ.  
ָלמוָתא ַאׁשְ אבא ' אמר ר, מאי ותרב' א תאנא כתיב ותרב חכמת שלמה וגו''נ(. ֵּאיָמַתי ּבְ

ר)יימא סיהרא באשלמותא מאי באשלמותאדק ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ּ ְדַקְייָמא ּבַ ָמה ְדָתֵניָנן, ּ , ּּכְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

יָנָדב. ָרם. ֶחְצרֹון. ֶּפֶרץ. ְּיהוָדה. ַיֲעֹקב. ִיְצָחק. ַאְבָרָהם ְלמֹון. ַנְחׁשֹון. ֲעּמִ . ּבֹוַעז. ׂשַ
י. עֹוֵבד ֹלֹמה. ָּדִוד. ִיׁשַ ֹלֹמה. ׁשְ ד ָאָתא ׁשְ ָלמוָתאַּקְייָמ, ּכַ ַאׁשְ ֲּהָדא הוא . ּא ִסיֲהָרא ּבְ

א ְיָי, ִדְכִתיב ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ א. ְְלֶמֶלך' ַּוֵיׁשֶ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ַגְווָנא . ּוְכִתיב ׁשֵ ּּכָֹלא ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

יֹומֹוי ְדִצְדִקָיה ּּבְ ְפִגימוָתא, ּ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ָמה ְדַאּתְ. ְּוִאְתְפִגים, ּ ישעיה (,  ָאֵמרּכְ

יַה אֹורֹו)יג יֹומֹוי ְדִצְדִקָיה)ב''ע' ויקרא מ(, ְּדָתֵניָנן. ּ ַוָיֵרַח ֹלא ַיּגִ ּ ּבְ , ִּאְתְפִגים ִסיֲהָרא, ּ
ָרֵאל כו ַאְנַפְייהו ְדִיׂשְ ְּוִאְתַחּשׁ ּ ּּ.  

יב ּפוק ְוָחׁשִ ָפט. ָאָסא. ָאִביָה. ְרַחְבָעם, ּ . ֲּאַמְצָיהו. ׁשיֹוָא. ֲּאַחְזָיהו. ְיהֹוָרם. ְיהֹוׁשָ
ּעוִזָיהו ְּיִחְזִקָיהו. ָאָחז. יֹוָתם. ּּ ה. ּ ָיהו. ָאמֹון. ְמַנּשֶׁ ֹּיאׁשִ ִּצְדִקָיהו. ּ ְּוַכד ָאָתא ִצְדִקָיהו . ּ ּ

ִּאְתְפִגים ִסיֲהָרא ְוַקְייָמא ַעל ְפִגימוָתא ּ יב. ּּ ּ ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָיה ִעֵור)ירמיה נב(, ִּדְכּתִ ּ .
יה ִזְמָנא  ִליך )איכה ב(ּּבֵ ַמִים ֶאֶרץ)א''ד ע''ויקרא קי(ְ ִהׁשְ ָרא .  ִמּשָׁ ַהאי ֶאֶרץ ִאְתַעּבְ

ַמִים ֵמי ׁשָ יה, ִמּקָ ָכא ַהאי ֶאֶרץ, ְּוִאְתָרָחַקת ִמּנֵ כלומר דקיימא סיהרא (. ְוִאְתַחּשְׁ

  .)בפגימותא
אָנא אֵרי , ּתָ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ׁשָ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ , ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָראּ

יב ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב(, ִּדְכּתִ ּ ַוֵיט ׁשָ ַּמהו ַוֵיַרד. ּ י ִסיֲהָרא. ּ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ , ְּדָקִריב ׁשִ
ֵרי ְלַאְנָהָרא ִסיֲהָרא יב. ְוׁשָ ּ ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְיהוָדה ִמְזָרָחה)במדבר ב(, ִּדְכּתִ ּ.  

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ַמְלכוָתא,ִּאְתָמָנא ְיהוָדה, ּ יב, ּ רֹוִפיֻנס ּבְ ּ ִויהוָדה עֹוד )הושע יב(, ִּדְכּתִ
ים ֶנֱאָמן א רבי יצחק אמר מהכא ויהודה עוד רד עם אל הוי ''נ(. ֵרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ

 )שולטנא בשעתא דהאי אל שליט מלכותיה על טורא דסיני בהאי שעתא שליט מלכותא דיהודה
ים ֶנֱאָמ ָרֵאל. ןַּמהו ְוִעם ְקדֹוׁשִ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְהיו ִלי , ְּ ם ּתִ ְּוַאּתֶ

ָלא ַמְלכוָתא, ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֶּנֱאָמן ֲהָוה ְיהוָדה ְלַקּבְ ֲאִרי ִסיֲהָרא , ּ ְוׁשָ
ר הֹוֵצאִתיך ְוגֹו'  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(. ְלַאְנָהָרא ֱָאלֶהיך ֲאׁשֶ  )משלי א(, ָּזר ָפַתחֶאְלָע' ר' ָ

ך טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מֹוֵסר ָאִביך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ָׁשְ ִני מוַסר ָאִביך. ָּ ַמע ּבְ ָׁשְ א : ּ ָּדא קוְדׁשָ ּ
ך טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִריך הוא ְוַאל ּתִ ָּבְ ְּ ָרֵאל: ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל. ָּדא ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ יָנה. ַמאן ּכְ . ָּדא ּבִ

ָמה ִדְכּתִ    ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה)משלי א(, יבּּכְ
ָמוַסר ָאִביך, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ך. ָּדא ִהיא ָחְכָמה: ּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ְָוַאל ּתִ ָּדא ִהיא : ּ
יָנה ַּחד ִמָלה ִאְתְפָרׁשו, ָהא ְוָהא, ִיְצָחק ָאַמר' ר. ּבִ ּ  )ב''ז ע''בראשית מ(, ְּדָתֵניָנן. ּ

יָנה ַנְפַקת, יֹוֵסי ָאַמר' ר. ֵּעיָלא ַנְפַקתּאֹוַרְייָתא ֵמָחְכָמה ִדְל יב ְלָהִבין ִאְמֵרי , ִמּבִ ִּדְכּתִ
ך, ִביָנה טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָוְכִתיב ְוַאל ּתִ ּ ּ.  

ִליַלת, ְּיהוָדה' ָאַמר ר יב, ּאֹוַרְייָתא ֵמָחְכָמה וִביָנה ִאְתּכְ ִני מוַסר , ִּדְכּתִ ַמע ּבְ ּׁשְ
טֹוׁש ּת ָּאִביך ְוַאל ּתִ ךָ א ָאַמר' ר. ָֹוַרת ִאּמֶ ִליַלת, ַאּבָ ֹכָלא ִאְתּכְ ֵרין , ּּבְ ְּדֵכיָון ִדְבִאֵלין ּתְ ּ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ִליַלת ֹכָלא, ִאְתּכְ ִליַלת ּבְ ֶחֶסד. ִּאְתּכְ ַרֲחֵמי, ּבְ ִדיָנא ּבְ ֵלימוָתא ְדִאְצְטִריך . ּבְ ֻכְלהו ׁשְ ְּבְ ּ ּ ּ ּ
ִמין. ִּמָלה ּכְ א וַמְטרֹוִניָתא ִמְסּתַ ִמיןּכֹ, ִּאי ַמְלּכָ ּכְ ִחין. ָּלא ִמְסּתַ ּכְ ּתַ ֲאָתר ְדִאֵלין ִמׁשְ ּּבַ ּ ,

ִחין ּכְ ּתַ   .ּּכָֹלא ִמׁשְ
א: ָאֹנִכי, יֹוֵסי ָאַמר' ר ִכיְנּתָ יב. ָּדא ׁשְ ָמה ִדְכּתִ ך )בראשית מו(, ּּכְ ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ראל דכתיב ואל דא כנסת יש( )למהר כלא חד, א כלא סליק לעילא''נ(: ֱָאלֶהיך' ְיָי. ִמְצַרְיָמה

א: ָאֹנִכי, ִיְצָחק ָאַמר'  ר)תטוש תורת אמך ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּוָפְסָקא ַטֲעָמא. ָּדא ׁשְ ּכְ
כֹוֶרך)בראשית כז( ו ּבְ ִריך הוא: ֱָאֹלֶהיך' ְיָי. ָ ָאֹנִכי ֵעׂשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב. ְּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ִמיֲעך)דבהם ד( ַמִים ִהׁשְ י .  ֶאת קֹולֹוָ ִמן ַהּשָׁ ְרּתִ ַמִים ִדּבַ י ִמן ַהּשָׁ ם ְרִאיֶתם ּכִ ּוְכִתיב ַאּתֶ ּ

ֶכם ַמִים . ִעּמָ   .)מן השמים ממש דא קודשא בריך הוא(ִמן ַהּשָׁ

  ב''ה ע''דף פ
ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ר. ֲָאׁשֶ ִרין ֵליה: ֲאׁשֶ ֲּאָתר ְדֹכָלא ְמַאּשְׁ ) ב''ה ע''דף פ(. ּּ

ָמה ְדָתֵניָנן. ָּדא יֹוְבָלא: ֶאֶרץ ִמְצַרִיםָהֹוֵצאִתיך ֵמ ָרֵאל , ּּכְ ְטָרא ְדיֹוְבָלא ָנְפקו ִיׂשְ ִּמּסִ ּ
ְצַרִים ך. ִמּמִ ְוְבִגין ּכַ אֹוַרְייָתא, ּ ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ין ִזְמִנין ִאְדּכַ ין יֹוִמין . ַחְמׁשִ ַחְמׁשִ

ָלא אֹוַרְייָתא ִנין ְלֵחירו. ְלַקּבְ ין ׁשְ   .ּ ְדַעְבִדיןַּחְמׁשִ
ית ֲעָבִדים יב: ִמּבֵ ָמה ִדְכּתִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים)שמות יב(, ּּכְ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ְּוָתֵניָנן ִאֵלין .  ִהּכָ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ הו ִמְצָרֵאי, ּכִ ְּדִאְתְרִחיצו ּבְ ּ יָתא ְלֵעיָלא. ּ ָמה ְדִאית ּבֵ ּּכְ יָתא , ּ ִאית ּבֵ

א א ְלֵעי. ְלַתּתָ יָתא ַקִדיׁשָ יב, ָּלאּּבֵ ִית)משלי כד(, ִּדְכּתִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ָאה .  ּבְ ּתָ יָתא ּתַ ּבֵ
א א, ְלַתּתָ ְּדָלא ַקִדיׁשָ ית ֲעָבִדים, ּ יב ִמּבֵ ָמה ִדְכּתִ   .ּּכְ

אָנא ַמר ָאֹנִכי, ּתָ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ל ִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּּכָ א , ּּ ַמְלּכָ ְּדִמְתַאֲחָדן ּבְ
א ִסְטָרא , ּ ִעָלָאהַּקִדיׁשָ ַהאי ִמָלה)'א דא''ס(ּבְ ִליָלן ּבְ ְלהו ֲהָוה ּכְ ּ ּכֻ ּּ.  

ָמה ְדָתֵניָנן ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכָ א, ּ גוָפא ְדַמְלּכָ ִּמְתַאֲחָדן ּבְ דבר אחר במלכא (. ּ

א)קדישא עלאה א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ הֹון ּבְ גוָפא, ּ ִמּנְ ּוִמְנהֹון ּבְ אּוִמְנהֹון ּבִ, ּ ּוִמְנהֹון , יֵדי ַמְלּכָ
ַרְגלֹוי א ְלַבר, ּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדָנִפיק ִמן ּגוָפא ְדַמְלּכָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַחד , ּ ע ּבְ ַּמאן ְדָפׁשַ

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא א, ּ גוָפא ְדַמְלּכָ ע ּבְ ַמאן ְדָפׁשַ ּּכְ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו )ישעיה סו(, ּּכְ ּ
ִפְגֵרי ָה יּבְ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ׁש. ֲּאָנׁשִ י ַמּמָ ַּווי ְלַחָייַבָיא. ּבִ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ּ ,

  .ְוָלא ַיְדִעין ַמאי ָקא ַעְבִדין
ְמעֹון' ְּדָאַמר ר יה, ׁשִ ַּההוא ֲאָתר ְדִאיהו ָחב ְלַגּבֵ ּ ּ ֵלי חֹוֵביה, ּ ׁש ּגַ ַּההוא ֲאָתר ַמּמָ ּּ .

ִריך הוא)קודשא בריך הוא ממש גלי חוביהשמעון ' ואמר ר( א ּבְ קוְדׁשָ ּ ָחב ּבְ ִריך , ְּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ֵלי חֹוֵביה ּהוא ּגַ יב, ּּ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ִּדְכּתִ ּ ְיַגלו ׁשָ ַמִים . ּ ְּיַגלו ׁשָ ּ

ִריך הוא: ֲעֹונֹו א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִריך הוא : ֹוְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה ל. ְּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ א דא ''נ(ְּ

  .)כנסת ישראל



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ְנָיא ְלָיין חֹוֵביה ְדַבר ָנׁש, ּתַ ַמִים ּגַ ּׁשָ ּ ְלָיא חֹוֵביה. ּ ֲעָתא ְדִאיהו ּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ֶאֶרץ ָעִביד , ּּ
ִּדיָנא ְדַבר ָנׁש יב ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ּ יה, ִּדְכּתִ ד ִדיָנא ּבֵ ְּלֶמְעּבַ ֵניָנן ,  יֹוֵסי'ָאַמר ר. ּ ּתָ

ֵמיה ְדר ִּמּשְׁ ְמעֹון' ּ ֲעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ׁשִ ׁשַ ֵלימוָתא , ּּבְ ׁשְ ִּאיָמא וְבִנין ּבִ ּ
ָכחו ּתְ יב, ִּאׁשְ ֵמָחה)תהלים קיג(, ִּדְכּתִ ִנים ׂשְ   . ֵאם ַהּבָ

ָמה ְדָתֵניָנן, ָאֹנִכי. ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי ת ָהְיָתה לֹו ְל, ּּכְ ִהיא , ַּאְבָרָהם ָאִבינוּבַ
א ִכיְנּתָ ת. ׁשְ יב , ֱָאלֶהיך' ְיָי. ְוָדא ּבַ ָרֵאל)שמות ד(ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ  )משלי ג(ּוְכִתיב .  ּבְ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ן, ּ   .ָהא ּבֵ
ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים יב, ֲָאׁשֶ ְהֶיה ָלֶכם יֹוֵבל ִהיא )ויקרא כה(, ִּדְכּתִ , ֹקֶדׁש ּתִ

ֵמָחה)תהלים קיג(ּוְכִתיב  ִנים ׂשְ ָנה וְקָראֶתם .  ֵאם ַהּבָ ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ְּוִקַדׁשְ ּ
ִנין. ָּהא ִאיָמא וְבִנין, ְּדרֹור ִלימוָתא)ועלמין(. ָיְתָבא ִאיָמא ַיְתִבין ּבְ ׁשְ ֶחְדָוה ּבִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ּ .

ִתיב ֵמָחהֵא, ְּוַעל ָדא ּכְ ִנים ׂשְ ָרא ִאיָמא. ם ַהּבָ ְייהו, ִמְתַעּבְ דוְכּתַ ָרן ּבְ ְלהו ִמְתַעּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ .
ִנים)דברים כב(, ּוְכִתיב ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ר ָנׁש חֹוֵבי , ְוָתֵניָנן.  לא ִתּקַ ָלא ַיְעִביד ּבַ
א ִנין, ְלַתּתָ א ֵמַעל ּבְ ִגין ְדִאְתֲעָבר ִאיּמָ   .ּּבְ

ִריך הואּּכָֹל, ִיְצָחק' ָאַמר ר א ּבְ ּא קוְדׁשָ ּּכָֹלא הוא. ְּ ּוִמִלין ִאֵלין. ּּכָֹלא ַחד. ּ ּ ּ ,
ְלָיין ֵדי ַחְקָלא ִאְתּגַ ָעְלָמא ֵדין. ִּלְמַחּצְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

אֵני ָאַמר ר ִתיב, ֶאְלָעָזר' ּתָ ַמִים ְוֵאת, ּכְ ָרא ֱאלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ .  ָהָאֶרץּבְ
יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּוְכִתיב ָמִים'  ּבְ ָמאי אֹוִקיְמָנא ָהִני ְקָרֵאי. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ , ּבְ

ֵניָנן ִריאו, ָהא ּתָ ֲחָדא ִאְתּבְ ְּדַתְרַווְייהו ּכַ ּ ד. ּ רוך הוא ַקו ְיִמינֹו , ְמַלּמֵ ָטה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּנָ ּׁשֶ ְּ

ַמִים ֹמאלֹוּוְנֵטה, ּוָבָרא ַהּשָׁ ַמִים ְוֵאת . ּוָבָרא ֶאת ָהָאֶרץ,  ַקו ׂשְ ַקְדִמיָתא ֵאת ַהּשָׁ ּבְ
ָמִים, ָהָאֶרץ   .ּוְלָבַתר ֶאֶרץ ְוׁשָ
ָנן ִתיב, ּתְ יֹום ַההוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם ְיָי)הושע ב(, ּכְ ּ ּבַ ָמִים ְוֵהם ַיֲענו ֶאת ' ּ ֶּאֱעֶנה ֶאת ַהּשָׁ
ָמִים. ָהָאֶרץ ַמִים, ֶאֱעֶנה ֶאת ַהּשָׁ ׁשׁשָ יב.  ַמּמָ ְסִאי)ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ַמִים ּכִ ְּוֵהם ַיֲענו .  ַהּשָׁ

ׁש. ֶאת ָהָאֶרץ יב ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי, ָהָאֶרץ ַמּמָ ַמִים. ִּדְכּתִ ַמִים ִעָלִאין, ׁשָ , ְוֶאֶרץ. ּׁשָ
ִתיקונֹוי, ְּדַתְנָיא. ֶּאֶרץ ִעָלָאה ַמִים ָדא ּבְ ַקן ׁשָ ד ִאּתָ ּּכַ ְּבֵליה ְדַהאי ֶאֶרץ ָלֳק)אתקן(, ּ ּ ,

ָלה ְּוֵתיאוְבֵתיה ְלַקּבְ ּ א ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )משלי י(, ּּכְ
ַהאי ֶאֶרץ, עֹוָלם ק ּבְ   .ְּוִאְתָדּבַ

  א''ו ע''דף פ
א א ְדַמְלּכָ ּוֵמֵריׁשָ ֲאִרי ַהאי ַצִדיק, ּ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ) א''ו ע''דף פ(י ַחד ַנֲהָרא ָאֵת, ּ

א ָחא ִדְרבות, ַּקִדיׁשָ ִּמׁשְ א, ּ יאוְבּתָ ְסִגיאות ּתִ ְּוַאִטיל ּבִ ּ א, ּ ַהאי ֶאֶרץ ַקִדיׁשָ ְוָנַטל , ּּבְ
ַזן ּכָֹלא, ּוְלָבַתר. ּּכָֹלא ַהאי ֶאֶרץ ֵאי, ֵּמַהאי ֶאֶרץ ִאּתְ ְדכוָרא ָדא. ִּעיָלֵאי ְוַתּתָ ּּכִ ד , ּ ּכַ

יה יאוְבּתֵ ּּתִ נוְקָבאּ ָקא ּבְ ּ ְלִאְתַדּבְ ְּדַאִפיק ַזְרָעא ִדְרבות, ּ ּ א ְדמֹוָחא, ּּ ַההוא , ֵּמֵריׁשָ ּּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

נוְקָבא, ָאָמה ְּוַאִטיל ּבְ א, ּ ָרא נוְקּבָ יה ִמְתַעּבְ ּוִמּנֵ ּ ַכח, ּ ּתְ ְייִפין ְדגוָפא, ִאׁשְ ְּדֻכְלהו ׁשַ ּ ּ ּּ ,
נוְקָבא ָקן ּבְ ְלהו ִמְתַדּבְ ּּכֻ ּ א ֲאִחי, ּ ִניָנן. ָּדא ּכָֹלאְּונוְקּבָ דוְגָמא ָדא ּתָ ּּכְ ִלים , ּ ל ְדַאׁשְ ּּכָ

א ּתָ ִניׁשְ ָרה ַקְדָמֵאי ְדֵבי ּכְ ְלהו, ַּלֲעׂשָ ּנֹוֵטל ֲאַגר ּכֻ ָּלֳקְבֵלי ְדֻכְלהו, יֹוֵסי אֹוֵמר' ר. ּ ּּ.  
ִתיב , ִיְצָחק ָאַמר' ר ַמִים ַוֵיַרד)שמואל ב כב(ּכְ ּ ַוֵיט ׁשָ ּוְכִתיב ַוֵיַרד ְיָי, ּ ְלֵעיֵני ָכל ' ּ

ַמִים ַוֵיַרד)א לא גרסינן תנא''ד(, ָהָעם ַעל ַהר ִסיַני ּ ַוֵיט ׁשָ יָמא ְדָנַחת . ְלָאן ָנַחת, ּ ִּאי ּתֵ
ַהר ִסיַני, ְלִסיַני ִתיב ּבְ ִתיב ְוָלא ּכְ   .ַעל ַהר ִסיַני ּכְ

ַמִים ַוֵיַרד, ֶּאָלא ַּוֵיט ׁשָ  ) אמר רבי חייאאמר רבי יהודה(, יֹוֵסי' ָאַמר ר. ְלָאן ָנַחת, ּ
ַדְרּגֹוי א, ָנִחית ּבְ א ְלַדְרּגָ ְתָרא ְלִכְתָרא, ִּמַדְרּגָ ַהאי ֶאֶרץ, ּוִמּכִ ק ּבְ ַּעד ְדִאְתַדּבָ ּוְכֵדין , ּ

ָלמוָתא, ִאְתְנַהר ִסיֲהָרא ַאׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ַמִים ַוֵיַרד. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיט ׁשָ ּ ְלַהאי , ּ
ִתיב. ֶאֶרץ ְייָמא ַעל ַהר ִסיַני. ל ַהר ִסיַניַע, ּוְכֵדין ּכְ א, ַמה ּקַ ִכיְנּתָ   .ֲּהֵוי ֵאיָמא ָדא ׁשְ
א ָאַמר ֵמָהָכא' ר ר ָיַרד ָעָליו ְיָי)שמות יט(, ַאּבָ ֵאׁש' ּ ִמְפֵני ֲאׁשֶ  )דברים ד(ּוְכִתיב . ּבָ

י ְיָי ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא' ּכִ ל ְסדֹום ְוַעל ִהְמִטיר ַע'  ַוְיָי)בראשית יט(, ּוְכִתיב. ָ
ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה ָמִים' ֲעמֹוָרה ּגָ ִּהְמִטיר ָדא הוא ֶאֶרץ ֵמָאן ֲאָתר ָנִטיל ' ַוְיָי. ִמן ַהּשָׁ ּ

ּסֹוְפֵיה ִדְקָרא מֹוַכח, ַהאי יב ֵמֵאת ְיָי, ּ ָמִים' ִּדְכּתִ ׁש, ִמן ַהּשָׁ ָמִים ַמּמָ י ִחָייא . ִמן ַהּשָׁ ַּרּבִ
לַוְיַדּבֵ, ָאַמר ֵמָהָכא ל. ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ָלָלא ְדֹכָלא, ּכָ ּּכְ ְלָיא ּכָֹלא, ּ ַהאי ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ .

ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ( י ִיְצָחק ָאַמר. ָ , ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ַרּבִ
א ִכיְנּתָ א, ַּעל ָפָני. ְּלַאָפָקא ׁשְ ְּלַאָפָקא ַאֵפי ַמְלּכָ ִּדְבהו ִאְתָחֵז. ּ אּ א ַקִדיׁשָ , ּי ַמְלּכָ

ֵמיה ְּוִאיּנון ׁשְ ְּוהוא ִאיּנון. ּ ֵמיה. ּ ּהוא ׁשְ יב, ּ ִמי'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ִּדְכּתִ ּהוא . ּהוא ׁשְ
ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִריך ׁשְ ֵמיה ַחד הוא ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ אֵני ַרּבִ ָרֵאל, ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָקָרא לֹון ָאָדם,ַּזּכָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
יב ם)יחזקאל לה(, ִּדְכּתִ ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ י ַיְקִריב )ויקרא א(,  ְוַאּתֵ  ָאָדם ּכִ

ם יב. ַמאי ַטֲעָמא ָקָרא לֹון ָאָדם. ִמּכֶ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ְיָי)דברים ד(, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ
ין.ֱאלֵהיֶכם ַאר ַעּמִ ם ְוֹלא ׁשְ ם.  ַאּתֶ ך ָאָדם ַאּתֶ ִגין ּכָ ְוּבְ ם ְקרוִיין ָאָדם, ּ ְוֵאין , ַּאּתֶ

ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְקרוִיין ָאָדם ּּ.  
ְמעֹון' ָאַמר ר, ְּדַתְנָיא ַזר, ׁשִ ָרֵאל ִאְתּגְ יָון ְדַבר ָנׁש ִיׂשְ ְבִרית ְדָגַזר , ּּכֵ ָּעאל ּבִ

ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ ַאְבָרָהםּ יב , ּ הוא ּבְ ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(ִּדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ּוְכִתיב . ְּבֵ
ַהאי ֲאָתר.  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)מיכה ז( אֵרי ְלֵמיָעאל ּבְ יָון ְדָזָכה ְלַקְייָמא )א אדם''נ(. ְוׁשָ ּ ּכֵ ּ

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַהאי ָאָדם, ּ יה ּבְ ק )א אתר''נ(, ָּעאל ּבֵ גוָפא )א''ו ע''ויחי רי(ּ ְוִאְתַדּבַ ּ ּבְ
א   .ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָאָדם, ְּדַמְלּכָ

ָרֵאל ִאְקרון ָאָדם ְּוַזְרָעא ְדִיׂשְ א ֲחֵזי. ּ ָמֵעאל, ּתָ ִיׁשְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ּ ְוהוא )בראשיתטז(, ּּכְ
ום ְד, ֶּפֶרא ָאָדם. ְוֹלא ָאָדם, ֶּפֶרא ָאָדם. ִּיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם ִּמּשׁ ַזרּ ירוָתא ְדָאָדם . ִאְתּגְ ְּוׁשֵ ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

יה יב, ֲּהָוה ּבֵ ִהּמֹולֹו ֵאת )בראשית יז(, ִּדְכּתִ ָנה ּבְ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ  ְוִיׁשְ
ר ָעְרָלתֹו ׂשַ ַזר, ּבְ יָון ְדִאְתּגְ ירוָתא, ּּכֵ ַהאי ׁשֵ ל, ָּעאל ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ּכָ

ּהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם ְו)בראשית טז( יר, ָּידֹו ַבּכֹל ַוַדאי, ָידֹו ַבּכֹל. ְוֹלא ָאָדם, ּ , ְוָלא ַיּתִ
יל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ום ְדָלא ַקּבִ ִּמּשׁ ּ יה. ּּ ירוָתא ֲהָוה ּבֵ ּׁשֵ ַזר, ּ ִגין ְדִאְתּגְ ִלים , ּּבְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָר. ּּבְ ֹכָלא, ֵאלֲּאָבל ַזְרָעא ְדִיׂשְ ִלימו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ׁש, ּ , ִּאְקרון ָאָדם ַמּמָ
י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(ּוְכִתיב    .ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ

י יֹוֵסי ִגין ָדא, ָאַמר ִרּבִ רו, ּּבְ ל ַפְרצוִפין ׁשָ ּּכָ ּ ר ִמַפְרצוָפא ְדָאָדם, ּ ּּבַ ּ ִיְצָחק ' ר. ּ
ד ִאְתֲעָבד, ָאַמר ָלמוָתאִאְת, ּכַ ִליִפין ְדַאׁשְ ָּחֵזי ִדְגִליָפא ּגֹו ּגְ ּ י ְיהוָדה. ּ ַּהְיינו , ָּאַמר ִרּבִ

ִזיָקא י ִקיְטרֹוי ּבְ ִכיֵחי, ְּדַאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ִטְפָסא ׁשְ   .ּבְ

  ב''ו ע''דף פ
פוְטִקָיא ְללוד י ְיהוָדה ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ַּרּבִ ּ ּּ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ןְּדֲהָוה ּתַ, ְלֵמֱחֵמי ְלַרּבִ ַוֲהָוה , ּמָ

יה י ִחְזִקָיה ָאִזיל ִעּמֵ ַּרּבִ י ְיהוָדה ְלַר. ּ ְמעֹון' ָקֵמי ר, ָּהא ְדָתֵניָנן, ִּחְזִקָיה' ָּאַמר ַרּבִ , ׁשִ
ך הוא, ֶּפֶרא ָאָדם) ב''ו ע''דף פ(ְּוהוא ִיְהֶיה  ַּוַדאי ּכַ ִריָרא ְדִמָלה. ְּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּסֹוְפֵיה . ּ

יב ִּדְקָרא ִדְכּתִ ּכֹוןְו, ּ ּכֹון. ַּעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ַּמהו ְוַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ּ.  
ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ִתיב , ְּדָהא אֹוִליְפָנא. ְוָלא ֵאיָמא, ָלא ׁשְ  ְוֹזאת )דברים ד(ּכְ

ה ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה. ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה ָיכֹול לֹוַמר, ֲאׁשֶ ה. ַאּתָ ם ֹמׁשֶ ה ,ְּדָלא ׂשָ  ִאי ַאּתָ
  .ָיכֹול לֹוַמר
י הוא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ְּיהוָדה ְוָאַמר' ָּפַתח ר ָ ּכִ ְ ָ ּ אֹוַרְייָתא. ּ , ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ

ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמיָנה ָעְלָמא ֵדין, ָּזֵכי ִלְתֵרין ַחִיין, ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּחד ּבְ יב . ְּוַחד ּבְ ִּדְכּתִ
ַָחֶייך ְּוָכל ַמאן ְדִיְתְפַרׁש ִמיָנה. ֵריּתְ, ּ ַמאן ְדִמְתְפַרׁש ִמן ַחֵיי, ּּ ּּכְ ּ ּוַמאן ְדִמְתְפַרׁש ֵמר, ּ ּ ּ '

ְמעֹון ִאילו ִמְתְפַרׁש ִמּכָֹלא, ׁשִ ּּכְ ּּ ּ.  
ַהאי ְקָרא ְדִאיהו ָפַתח ִפְתָחא ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ה, ּ ֵמי אֹוַרְייָתא . ָּלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ּבָ ִּפְתּגָ

ה, יִמיןִּדְסּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ יה' ְּדר, ַווי ְלָדָרא. ַעל ַאַחת ּכַ ִליק ִמּנֵ ן יֹוָחאי ִיְסּתְ ְמעֹון ּבֶ ְּדַכד . ּׁשִ
ְמעֹון' ֲּאָנן ַקְייִמין ָקֵמי ְדר א ְפִתיִחין ְלָכל ִעיָבר, ׁשִ ַּמּבוִעין ְדִלּבָ ּ ְלָיא, ּ ְוַכד . ְּוֹכָלא ִמְתּגַ

יה ָנא ִמּנֵ ִּאְתְפַרׁשְ   .ְּוָכל ַמּבוִעין ְסִתיִמין, ְעָנא ִמיִדיָלא ְיַד. ּ
יב, ִּחְזִקָיה' ָאַמר ר ַּהְיינו ִדְכּתִ ן ַעל )במדבר יא(, ּ ר ָעָליו ְוִיּתֵ ּ ַוָיאֶצל ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ּ

ְבִעים ִאיׁש ַהְזֵקִנים בוִציָנא ָדא, ּׁשִ ּּכְ ה ּבוִציִנין, ּ ּמָ ה ּכַ ְּדָנֲהִרין ִמיּנֵ ּ ִקיוֵמיה , ּ ְּוהוא ּבְ ּ ּ
ִכיַח ך ר. ׁשְ ן יֹוָחאי' ְּכַ ְמעֹון ּבֶ ָּמאֵרי ְדבוִציִנין, ׁשִ ּהוא ָנִהיר ְלֹכָלא, ּ ּוְנהֹוָרא ָלא , ּ

יה ַּאְעֵדי ִמּנֵ ִקיוֵמיה, ּ ַכח ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ יה. ּ ָּאְזלו ַעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

 



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

 ] בשנה113יום [סדר הלימוד ליום כד טבת 
יה ּבֵ ד ָמטו ּגַ ּּכַ חו, ּ ּכְ אֹוַרְייָתא, ּהוַּאׁשְ  )תהלים קב(, ַוֲהָוה ָאַמר, ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ

י ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיָי ִפָלה ְלָעִני ּכִ יחֹו' ּּתְ פֹוך ׂשִ ְִיׁשְ ָרֵאל ְצלֹוָתא. ּ ל ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ּוְצלֹוָתא , ּּכָ
ְלהו ְּדָעִני ִעָלָאה ִמּכֻ ּּ ום ְדַהאי ַסְל. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ אּ ָּקא ַעד ּכוְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּ ,

יה ֵריׁשֵ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ח . ּ ּבַ ּתָ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַהִהיא ְצלֹוָתא ַוַדאי)א מתעטף''נ(ְּ . ּ ּבְ
ִפָלה ְדָעִני ּּתְ ִפָלה ִאְקֵרי, ּ   .ּּתְ
י ַיֲעֹטף ִּעטוָפא ָדא. ּכִ ּ ָּלאו ִעטוָפא ְדַכסו הוא, ּ ּ ּ ּ ִתיב ָהָכא , ֶּאָלא. ּ ֵליהְּדָהא ֵלית, ּ ּכְ

י ַיֲעֹטף ָרָעב)איכה ב(, ּוְכִתיב ָהָתם. ּכִ יחֹו' ְוִלְפֵני ְיָי. ּ ָהֲעטוִפים ּבְ פֹך ׂשִ ְִיׁשְ ל , ּ ְּדִיְקּבַ
י ָמאֵריה ִריך הוא, ַּקּמֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָדא ִניָחא ֵליה ַקּמֵ ּ יה, ְּ ום ְדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּּ ,

ד ָל ָעְלָמאּכַ ַאר ַקְייֵמי ָעְלָמא ּבְ ָכחו ׁשְ ּתְ ל ֲעלֹוִהי . ּא ִאׁשְ ָנא ְיַקּבֵ ַּווי ְלַמאן ְדַההוא ִמְסּכְ ּ
ְלהו, ְּלָמאֵריה יר ִמּכֻ א ַיּתִ ָנא ָקִריב ְלַמְלּכָ ום ְדִמְסּכְ ִּמּשׁ ּ יב, ּּ י )שמות כב(, ִּדְכּתִ  ְוָהָיה ּכִ

י ַחּנון ֲאִנ י ּכִ ַמְעּתִ   .יִּיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ַמע, ְוִלׁשְ ַמע, ִּזְמִנין ִדׁשְ ום ְדִדיוֵריה . ַמאי ַטְעָמא. ִּזְמִנין ְדָלא ׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ ּ

ִביֵרי ָהֵני ָמאִני ּתְ א ּבְ יב, ְּדַמְלּכָ ַפל רוַח)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ תהלים (ּוְכִתיב . ּ

ֵרי ֵלב'  ָקרֹוב ְיָי)לה ּבְ ה ֱאֹלִהים לא ִתְבֶזה)תהלים נא(. ְלִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   . ֵלב ִנׁשְ
ֵניָנן אן ּתָ ָנא, ִמּכָ ִמְסּכְ א, ַּמאן ְדָנִזיף ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַפל רוַח, ָנִזיף ּבִ א וׁשְ יב ְוֶאת ַדּכָ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ .

י ְיָי)משלי כב(ּוְכִתיב  ִגין ְדַאפֹוְטרֹוָפא ִדְלה. 'ָיִריב ִריָבם ְוגֹו'  ּכִ ּּבְ ּּ יָפאּ ּקִ ִליָטא , ֹון ּתַ ְּוׁשַ
ְְדָלא ִאְצְטִריך ַסֲהֵדי, ַּעל ּכָֹלא ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלַדָייָנא ַאֲחָרא, ּ ּכֹוָנא, ְ , ְוָלא ָנִטיל ַמׁשְ

ַאר ַדָייָנא ׁשְ ּּכִ ּכֹוָנא ָנִטיל. ּ ָמִתין ְדַבר ָנׁש, ּוַמה ַמׁשְ יב ְוָקַבע ֶאת קֹוְבֵעיֶהם , ִּנׁשְ ִּדְכּתִ
  .ָנֶפׁש
ִפָלה ְלָעִניּּתו ִפָלה, ּ ָאַמר ּתְ ל ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּתְ ּּכָ ִּמָלה ִעָלָאה ִהיא, ּ ְּדִהיא ַסְלָקא , ּ ּ

א. ּ ִעָלָאה)דקודשא בריך הוא אחד(ַלֲאָתר  ִפָלה ְדֵריׁשָ ּּתְ א, ּ ִפֵלי ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ּתְ ְּדָאַנח , ּ
  .ְּלהו
יה' ר ְמעֹון ַאְסַחר ֵריׁשֵ ּהוָדה וְלרְי' ְוָחָמא ְלַר, ּׁשִ יה, ִּחְזִקָיה' ּ ּבֵ ְּדָמטו ּגַ ּ ַתר ְדִסֵיים . ּ ּּבָ ּ

הו ל ּבְ ּכַ ְייכו, ָּאַמר ְלהו. ִּאְסּתָ ִּסיָמא ֲהָוה ְלכו ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ ָּאְמרו ֵליה. ּ ַּוַדאי ְדִפְתָחא , ּ ּ
ִּעָלָאה ָפַתח ֹמר ה, ּ   .ְּוָלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ּבָ

ּ ְוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם)בראשית טז(, ּ ֵליהָּאְמרו. ַמאי ִהיא, ָאַמר ְּוסֹוְפֵיה ִדְקָרא , ּ ּ
ֵעיָנא ְלִמְנַדע ּכֹון, ּּבָ יב ְוַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ִּדְכּתִ ַּמהו ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו, ּ ְּדָהא . ּ

ִריָרא ְדכוֵליה ְקָרא ְיַדְעָנא ּּבְ ּ ְּדֵסיֵפיה ִדְקָרא, ְוַהאי ָלא ְיַדְעָנא, ּ ּ יה, ּ ִריׁשֵ   .ָּלא ִאְתָחֵזי ּכְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

  א''ז ע''דף פ
ּּכָֹלא ַחד ִמָלה ִהיא, ַּחֵייכֹון, ָאַמר לֹון א ַסְלָקא, ּ ּוְבַחד ַדְרּגָ ּ אָנא. ּ ה ָפִנים , ּתָ ּמָ ּּכַ

ִריך הוא, ַּלָפִנים א ּבְ ִּאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ָּפִנים ְדַנֲהִרין. ְּ ָּפִנים ְדָלא ַנֲהִרין. ּ ָּפִנים . ּ
ִא ּתָ ָּפִנים ִדְלגֹו. ָּפִנים ְקִריִבין. ְרִחיִקין) א''ז ע''דף פ(ָּפִנים . יןּתַ ָּפִנים ִדְלַבר. ּ ָּפִנים . ּ

ָמאָלא. ִּדיִמיָנא ָּפִנים ִדׂשְ ּ.  
א ֲחִזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ַאְנִפין ִעָלִאין , ְּ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ

הו. אְּדַמְלּכָ ֵמיה ֲאִחיָדן ּבְ ִאיּנון ָפִנים ְדהוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֵמיה ַחד הוא, ּּ ְּוִאיּנון וׁשְ ּ ּ ין . ּ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ
ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין ֲּאִחיָדן ּבְ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ָפִנים ּתַ ּּבְ ך ִאיּנון ְרִחיִקין ִמּגוָפא . ּ ּוְבִגיִני ּכַ ּ ְּ

א ל ִאיּנון ְדִמְצַרִיםְּדָהא ֲחֵמיָנא, ְּדַמְלּכָ ּ ּכָ ָמֵעאל, ּ ָמה ַאִחין וְקִריִבין , ְּקִריבֹוי ְדִיׁשְ ּּכְ
ִאין, ֲּהוֹו ֵליה ּתָ ַאְנִפין ּתַ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבְ ּ ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין, ּ ּּבְ ּ.  

ּוְבִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ּ ָמֵעאל, ּ ַזר ִיׁשְ ד ִאְתּגְ ֵוי ָמדֹוֵריה ְוחו, ָזָכה, ּכַ ְּדׁשַ ּ ּ ֲאַתר ּ ָּלֵקיה ּבַ
ִאין ל ִאיּנון ָפִנים ְרִחיִקין ְוַתּתָ ִליָטא ַעל ּכָ ְּדׁשָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ָפִנים ִדׁשְ ַּעל ּכָ ֲהָדא . ּּ

ּכֹון, ּהוא ִדְכִתיב ָידֹו ַבּכֹל ך ַעל ְפִני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ לֹוַמר, ּ ֵוי ָמדֹוֵריה , ּכְ ְּיׁשַ ּ
ְּוחוָלֵקיה ְל ְלהוּ ֵּעיָלא ִמּכֻ ּ יב ָידֹו ַבּכֹל, ּ א, ִּדְכּתִ ַאר ָפִנים ִדְלַתּתָ ל ׁשְ ְלָטא ַעל ּכָ ְּדׁשַ ּּ .

ך ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ַוַדאי ִגין ּכָ ּוּבְ ּּ ָווֵתיה, ְ ְּדָלא ָזכו ּכְ ּ ּ.  
י ְיהוָדה ְור ָּאתו ַרּבִ קו ְידֹוי, ִּחְזִקָיה' ּ י ְיהוָדה. ְּוָנׁשְ יַהְיינ, ָּאַמר ִרּבִ ּו ְדַאְמִרי ִאיְנׁשֵ ּ ,

ֻדְרְדָיא ּוְנִביָעא ְדֵביָרא, ֲחָמָרא ּבְ ְקִטיָרא ְדִקיְזָרא ִאְתַעָטר, ּ ּּבִ ַלק , ַווי ְלָעְלָמא. ּ ד ִיְסּתַ ּּכַ
יה ַההוא ִזְמָנא, ַווי ְלָדָרא. ֹּמר ִמּנֵ ָעַרע ּבְ ְּדִיּתְ מֹוְדעון ֵליה ְלֹמר. ּ ּתְ ָאה ָדָרא ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ .

ָא ַגֵויהַזּכָ ֵרי ּבְ ּה ָדָרא ְדִאיהו ׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
י ִחְזִקָיה ֵניָנן, ָּאַמר ַרּבִ ַזר, ָהא ּתָ ד ִאְתּגְ יֹוָרא ּכַ ר ֶצֶדק)א''ח ע''ויקרא קס(ִאְקֵרי , ּּגִ ,  ּגֵ

יר ְמעֹון. ְוָהָכא ָאַמר ֹמר ָידֹו ַבּכֹל. ְוָלא ַיּתִ י ׁשִ ַחד, ָאַמר ַרּבִ ר ּבְ ֲאָבל . ּּכָֹלא ִאְתְקׁשָ
יֹו ֵניָנןּּגִ ָמֵעאל. ָרא ּתָ אֵני ִיׁשְ יֹוָרא הוא, ׁשָ ְּדָלאו ּגִ ֵריה ְדַאְבָרָהם ֲהָוה. ּּ ּּבְ ֵריה , ּ ּּבְ

א ֲהָוה ְּדַקִדיׁשָ ָמֵעאל. ּ ִיׁשְ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ י אֹותֹו)בראשית יז(, ּ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִתיב ָהָכא.  ִהּנִ , ּכְ
י אֹותֹו ַרְכּתִ ּכֹל' ְיָי ַו)בראשית כד(, ּוְכִתיב ָהָתם. ּבֵ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִתיב. ְּבֵ ך ּכְ , ְְוַעל ּכַ

  .ָידֹו ַבּכֹל
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּכֹון, ּ ָזרו . ַּעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ַאר ְקִריבֹוי ִאְתּגְ ְּדִאי ׁשְ א ''ס(ּ

יֵרי ֶצֶדק)אתגיירו יר, ּ ִאְקרון ּגֵ ְל, ְוָלא ַיּתִ יר ְוִעָלָאה ִמּכֻ ְּוהוא ַיּתִ ּ ן ִאיּנון . ּהוּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
ָזרו ְּדָלא ִאְתּגְ ִאיּנון ַאִפין ְרִחיִקין, ּ ְּדַקְייִמין ּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ַאִפין ּתַ ּּבְ ָּמדֹוֵריה , ְּוִאיהו. ּ

ל ָפִנים ִדיְדהו ְּלֵעיָלא ִמּכָ ּ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ל ָפִנים ְדַעּמִ ּוִמּכָ ּ ּ א ֲהָד, ּּ
יב ּהוא ִדְכּתִ ּכֹון, ּ י ְיהוָדה. ַּעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ך , ָּאַמר ִרּבִ ִגין ּכַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ

ֹּלא ִיְהֶיה ְלך אֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני, ַאְכִריז ְוָאַמר ְּדָדא הוא ְמֵהיָמנוָתא ִדיֵליה, ָ ּ ּ ּ ּ .



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ)שמות כ( ַמר. ּמוָנהָ ֹלא ַתֲעׂשֶ י יֹוִסי. ָהא ִאּתְ ל ַפְרצוִפין , ְוָאַמר ַרּבִ ּּכָ ּ
ֵרי ר ִמַפְרצוָפא ְדָאָדם, ׁשָ ּּבַ ּ ֹכָלא, ּ ִליט ּבְ ְּדָהא ַהאי ַפְרצוָפא ׁשָ ּ ּּ.  

מוָנה, ָּדָבר ַאֵחר ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ֹּלא ַתֲעׂשֶ י ִיְצָחק ָפַתח. ָ ן )קהלת ה(, ַּרּבִ ּתֵ  ַאל ּתִ
ֶָאת ִפיך ַל ֶרךּ ׂשָ ֵמי אֹוַרְייָתא. ֲָחִטיא ֶאת ּבְ ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ַעל ִפְתּגָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ,

הו ה ִאית ֵליה ְלִאְזַדֲהָרא ְדָלא ִיְטֵעי ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ְוָלא , ְּוָלא ָיִפיק ֵמאֹוַרְייָתא ַמה ְדָלא ָיַדע, ּ
יה יל ֵמַרּבֵ ִמֵלי. ַּקּבִ ְּדָכל ַמאן ְדָאַמר ּבְ ּ ּ ְדאֹוַרְייָתא ַמה ְדָלא ָיַדעּ יה, ּ יל ֵמַרּבֵ , ְּוָלא ַקּבִ

מוָנה ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ִתיב ֹלא ַתֲעׂשֶ ָּעֵליה ּכְ ין ְלִאְתָפְרָעא . ָּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּמּנִ א, ּּבְ ְעָיא ְלֵמיָעאל ְלדוְכּתָ ָמֵתיה ּבַ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ּּבְ ּ , ַּדְחָיין ָלה ְלַבר, ּ
ָמִתין ַאר ִנׁשְ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ִדׁשְ ֵצי ֵמַההוא ֲאָתר ִדְצִריָרא ּבִ ּתְ ְּוִתׁשְ ּ ּ  )רבי יהודה אומר מהכא(. ּּ

ָמה ְדָתֵניָנן ה ִיְקֹצף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלך)קהלת ה(, ּּכְ ָמֵתיה ְדַבר : ָקֹוֶלך. ָ ָלּמָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ ּ
י ִח. ָנׁש ִתיב, ָּייאָאַמר ַרּבִ י ְיָי, ַּעל ָדא ּכְ א' ּכִ ום . ַמאי ַטְעָמא. ֱָאֹלֶהיך ֵאל ַקּנָ ִּמּשׁ

ֹכָלא ֵמיה ּבְ י ִלׁשְ ְּדַקּנִ ּ ֵמיה. ּ י ִלׁשְ ִגין ַפְרצוִפין ְמַקּנִ ִּאי ּבְ ּ ֵמיה, ּ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ום ִדְמׁשַ ִּמּשׁ ּ ִאי . ּ
ום אֹוַרְייָתא   .ִּמּשׁ

ֵניָנן ָמ, ּתָ א ִהיאּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ִליל , ּא ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא ְדָלא ּכָ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּ ְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ך. ּּבִ ְוְבִגיִני ּכַ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא, ּ א, ּּבָ ֵמיה ַקִדיׁשָ ׁשְ ִגין ְדָלא ִיְטֵעי ּבִ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ
יה ר ּבֵ ּקֵ א ִעָלָאה. ְּיׁשַ ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ּ אָלא ָעאִלי, ּ ּן ֵליה ִלַפְלְטרֹוי ְדַמְלּכָ ּ ,

ֵצי ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ּתְ   .ְּוִיׁשְ

  ב''ז ע''דף פ
א י ַאּבָ מוָנה, ָאַמר ַרּבִ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ִתיב ָהָכא לא ַתֲעׂשֶ ּּכְ דף (, ּוְכִתיב ָהָתם. ָ

ִני ֻלֹחת ֲאָבִנים)שמות לה() ב''ז ע''פ ָ ְפָסל ְלך ׁשְ לֹוַמר. ּ ה , ּכְ ָלא , ְָלך ֶפֶסלֹלא ַתֲעׂשֶ
ד ְלך אֹוַרְייָתא ַאֲחָרא ְדָלא ַיְדַעת ְעּבֵ ּּתַ ך, ָ ְְוָלא ָאַמר ָלך ַרּבָ י ָאֹנִכי . ַמאי ַטֲעָמא. ְ ּכִ

א' ְיָי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֱָאלֶהיך ֵאל ַקּנָ ין ְלִאְתָפְרָעא ִמיָנך ּבְ ֲּאָנא הוא ְדַזּמִ ּ ְּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ְעָיא ְלֵמיָעא ְמָתא ּבַ איְּדִנׁשְ ה, ל ַקּמָ ְקָרא ּבָ ה ְזִמיִנין ְלׁשַ ּמָ ם, ּּכַ יִהּנָ ּוְלַעְייָלא ָלה ּגֹו ּגֵ ּּ.  

ְנָיא ה ְלך ְוגֹו, ִיְצָחק' ָאַמר ר, ּתַ ָמא ', ָֹלא ַתֲעׂשֶ ׁשְ ְקָרא ּבִ ר ָנׁש ְדָלא ְלׁשַ ְּדָבֵעי ּבַ ּ
ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ דלא לשקרא בשמיה דבעי בר נש ' א דבר אחר לא תעשה לך פסל וגו''ס(ְּ

דא ברית את קיימא קדישא דמאן דמשקר בהאי ברית משקר , ומאי איהו, דקודשא בריך הוא
ָרא ַקְדָמָאה)בשמא דקודשא בריך הוא ִריך הוא, ּ ְדִקׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ רו ִיׂשְ ְּדִאְתְקׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָזרו ד ִאְתּגְ ְּוָדא הוא ִקיוָמא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ּּכַ ּ ּ ְבִרית ְדַאְבָרָהםְל, ּּ ְּדהוא , ֵּמיָעאל ּבִ ּ
א ִכיְנּתָ ָרא ִדׁשְ ר ָנׁש. ִּקׁשְ ִרית, ּוָבֵעי ּבַ ַהאי ּבְ ָרא ּבְ ּקְ ַהאי , ְּדָלא ְלׁשַ ר ּבְ ּקֵ ְּדַמאן ִדְמׁשַ ּ

ִרית ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ר ּבְ ּקֵ ְּמׁשַ ְקָרא. ְּ ִרית , ּהוא. ַמאי ׁשִ ְּדָלא ֵייעול ַהאי ּבְ ּ
ְרׁשוָת ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . א ַאֲחָראּּבִ ת ֵאל ֵנָכר)מלאכי ב(ּּכְ   .ּ וָבַעל ּבַ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ְיָי)הושע ה(, ְּיהוָדה ָאַמר ֵמָהָכא' ר ִנים ָזִרים ָיָלדו'  ּבַ י ּבָ ָגדו ּכִ ּּבָ ר . ּ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ
ִרית ַהאי ּבְ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ר ּבְ ּקֵ ְּמׁשַ קוְד. ְּ ִרית ּבְ ום ְדַהאי ּבְ ִּמּשׁ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ַעל ְוגֹו, ֲאִחיָדא ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ר ּבַ מוָנה ֲאׁשֶ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּוְכִתיב ֹלא ַתֲעׂשֶ  )שמות כ(. 'ָּ
ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּתַ ָאְרָחא' ר. ֹלא ִתׁשְ יה' ַוֲהָוה ר, ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ִּחָייא ִעּמֵ ּ .

ִתי, ִּחָייא' ָאַמר ר ת ְיַפת ּתַֹאר ְוגֹו)דברים כא(ב ּכְ ְבָיה ֵאׁשֶ ּשִׁ . ַמאי ַטֲעָמא',  ְוָרִאיָת ּבַ
ם ן ּבָ ִתיב ֹלא ִתְתַחּתֵ עֹוד ְדִבְרׁשוַתְייהו ַקְייֵמי, ָּאַמר ֵליה. ְוָהא ּכְ ּּבְ ּ ּ.  

ָר, ְוָתא ֲחִזי ׁשֵ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכְ ַעּמִ ֵּלית ָלך ִאְנּתו ּבְ ּ ּ ְדָקא ֲחִזיְ . ה ּכַ
א ָדא, ְּדָתֵניָנן ּתָ ֲּאַמאי ַאְסִמיך ַפְרׁשְ ּ ַוַדאי. ְּלֶבן סֹוֵרר ומֹוֶרה, ְ ֶּאָלא ּבְ ַּמאן ְדָנִסיב , ּ

ָתא ן סֹוֵרר ומֹוֶרה ָיִרית ִמיָנה, ַהאי ִאּתְ ּּבֶ ר זוֲהָמא . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ה ְלֶמְעּבַ ום ְדָקׁשֶ ִּמּשׁ ּ ּ
ן ַהִה, ִּמיָנה ּכֵ ַקְדִמיָתאְוָכל ׁשֶ ִדיָנא ִאְתְדַבק, ּיא ְדִאְתְנִסיַבת ּבְ ְּדִדיָנא ּבְ ָאָבת , ּ ְוִאְסּתְ

ה ר ִמיָנה, ּּבָ ָיא זוֲהָמא ְלֶמְעּבַ ְּוַקׁשְ י ִמְדָין, ּ ְנׁשֵ ה ּבִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ֹמׁשֶ  ְוָכל )במדבר לא(, ּ
ב ָזָכר ֲהֹרגו ּכַ ה ֹיַדַעת ִאיׁש ְלִמׁשְ   .ִּאּשָׁ

ָאה חוָלֵק א ָדא, ּיהַּזּכָ ר ָנׁש ְדָיִרית ַאֲחַסְנּתָ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ִּדְבַההוא ַאֲחָסָנא . ְּוָנִטיר ָלה, ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ר ָנׁש ּבְ ק ּבַ א ִאְתָדּבַ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּ ן ִאי ָזֵכי ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ

א ְיִמיֵניה ָלֳקְבֵליה יט ַמְלּכָ ְּדָהא ָפׁשִ ּ אְוִאְת, ּּ גוָפא ַקִדיׁשָ ְּדַבק ּבְ ּ הו . ּ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ְיָי)דברים ד(, ּבְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם ַלְיָי)דברים יד(ּוְכִתיב . ֱאֹלֵהיֶכם' ּ ְוַאּתֶ ִנים ַאּתֶ . ' ּבָ

ׁש ם ַמּמָ ִנים ַאּתֶ יב. ּבָ ָרֵאל)שמותד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ָרֵאל )ישעיה מט(ּוְכִתיב .  ּבְ  ִיׂשְ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ֲּאׁשֶ ם ְוגֹו)שמות כ(. ָ א ֶאת ׁשֵ ְמעֹון ָפַתח' ר. ' לא ִתּשָׂ  )מלכים ב ד(, ּׁשִ

ִית ּבָ יִדי ִלי ַמה ֵיׁש ָלך ּבַ ה ָלך ַהּגִ ע ָמה ֶאֱעׂשֶ ְַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ ְ ע. ּ , ָּאַמר ָלה ֱאִליׁשָ
ֵרי ּבִ לום ִאית ָלך ַעל ַמה ְדִתׁשְ ּּכְ ִריך הואְּ א ּבְ ְּרָכָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּדָתֵניָנן ָאסור ֵליה ְלַבר , ְּ ּ ּ

ְּלָבְרָכא ַעל ָפתֹוָרא ֵריָקַנָיא, ָנׁש ָתא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ום ְדִבְרּכָ ִּמּשׁ ּ ּ ְרָיא , ּ ָלא ׁשַ
ֲאָתר ֵריָקַנָיא   .ּּבַ
ך ְוְבִגיֵני ּכַ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ַעל ָפתֹוֵריה, ּ ֵעי ּבַ ּּבָ יר, ַחד ַנֲהָמא, ּּ . ְלָבְרָכא ֲעלֹוי, אֹו ַיּתִ
ְייָרא ֵמַההוא ְמזֹוָנא ְדָאַכל, ְוִאי ָלא ָיִכיל ֵעי ְלׁשַ ּּבָ ּ ְַעל ַמה ִדיָבֵרך, ּ ח . ּ ּכַ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ

ֵריַקְנָיא ִּדיָבֵרך ּבְ ְ ּ.  
יָון ְדָאְמָרה ֶמן, ּּכֵ י ִאם ָאסוך ׁשָ ִית ּכִ ּבַ ְפָחְתך ֹכל ּבַ ְֵאין ְלׁשִ ְרָכָתא .ָּ ּ ָאַמר ַוַדאי ָהא ּבִ
ַהאי ֵליָמָתא ּבְ יב, ׁשְ ֶמן טֹוב)קהלת ז(, ִּדְכּתִ ם ִמּשֶׁ ֶמן .  טֹוב ׁשֵ א ִמּשֶׁ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ

ְרָכא, ָנְפָקא ין, ְלִאְתּבָ ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ַקִדיׁשִ ֶמן ָדא)א''ע' ט(ַמאי . ּ כמה דאת (. ּ ׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִיְצָחק ָאַמר'  ר) להשקות את הגןונהר יוצא מעדן' אמר בראשית ב , ּּכְ
ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו)תהלים קלג( ּשֶׁ ִּאֵלין טוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא , ֶאְלָעָזר אֹוֵמר' ר. 'ּ ּכַ ּ ּ

  .ַּדְכָיא



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ְמעֹון' ָאַמר ר ם, ׁשִ ָמא ִעָלָאה, טֹוב ׁשֵ ה ָטָבא ׁשְ ּמָ ְּדבוִציִנין ִעָלִאי, ּּכַ ּ יןּ ד , ּן ַקִדיׁשִ ּכַ
ֶמן טֹוב ְלהו ַנֲהִרין ִמּשֶׁ ּּכֻ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּ ֵמיה , ְּוָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש. ּּכְ ָרא ׁשְ ְּלַאְדּכְ

ֵריַקְנָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדִאְדּכַ ּ ּ ּ ְּ

ֵריַקְנָיא ָּטב ֵליה ְדָל, ּּבְ ֵריּ   .א ִאְתּבְ

  א''ח ע''דף פ
ַתר ִמָלה, ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר א ֶאָלא ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִמְדּכַ ּ ּ ח ''דף פ(. ְ

א)כלומר עלמלה() א''ע ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדָהא ׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ר ּבְ ֵרין , ָלא ִאְדּכַ ַתר ּתְ ֶּאָלא ּבָ
ָר, ִּמִלין ית ּבָ ֵראׁשִ יב ּבְ   .א ֱאֹלִהיםִּדְכּתִ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א, ַרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ֵלם, ָּלא ִאְדּכַ יב. ֶּאָלא ַעל עֹוָלם ׁשָ , ִּדְכּתִ
יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשיתב( ָמִים'  ּבְ אן. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ א , ִמּכָ ֵמיה ַקִדיׁשָ ָרא ׁשְ ְּדָלא ְלַאְדּכְ ּ ּ

ֵריַקְנָיא א ֶאת ׁשֵ. ּּבְ ְוא' ם ְיָיּוְכִתיב לא ִתּשָׂ א כתיב לא תשא את שם יי ''ס(. ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ

אלהיך לשוא דלא לאדכרא שמא קדישא בריקנייא אלא בברכתא או בצלותא ומאן דאדכר שמא 
קדישא בריקנייא דלא בברכתא או בצלותא כה נשמתיה נפקא מיניה זמינין לאתפרעא מיניה 

  )שר ישא את שמו לשואולנקמא מיניה נוקמין דכתיב כי לא ינקה יי את א
י יֹוִסי, ְוָתֵניָנן ָרָכה, ָאַמר ַרּבִ א. ַּמהו ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְרְכָתא. ּׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ִגין ְדִמיֵניה ִמׁשְ ּּבְ ּ ,

ַכח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנָיא. ְלָכל ָעְלָמא ּתְ ּוִבְרְכָתא ָלא ִאׁשְ ְרָייא ֲעלֹוי, ּ ֲּהָדא הוא , ְוָלא ׁשַ
א ֶא יב לא ִתּשָׂ ם ְיָיִּדְכּתִ ְוא' ת ׁשֵ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(. ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ ּבָ . ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ

י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב , ַרּבִ ִביִעי)שמות כ(ּכְ ן , ְ ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ּמָ שמות (ּוְכִתיב ּבַ

ת לא ִיְה)טז ּבָ ִביִעי ׁשַ ְלְקֻטהו וְביֹום ַהּשְׁ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ּ ׁשֵ יה . ֶיה ּבֹוּ ַכח ּבֵ ּתְ יָון ְדָלא ִמׁשְ ּּכֵ ּ
יה, ְמזֹוֵני ַכח ּבֵ ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ   .ַּמה ּבִ

אָנא א, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ אן ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרּכָ ל ּבִ ּּכָ ְלָיין, ּ ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ , ְוָתאָנא. ּבְ
ִביָעָאה יֹוָמא ׁשְ א ּבְ ַכח ָמּנָ ּתְ ום ְד, ֲאַמאי ָלא ִאׁשְ ִּמּשׁ ל , ַּההוא יֹוָמאּ יה ּכָ ְרָכאן ִמיּנֵ ִּמְתּבָ

יָתא יֹוִמין ִעָלִאין א, ּׁשִ יֹומֹוי, ְּוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניה ְלַתּתָ ל ַחד ּבְ ָרָכה , ּכָ ֵמַהִהיא ּבְ
ִביָעָאה יֹוָמא ׁשְ ְרָכאן ּבְ   .ְּדִמְתּבָ

ך ְוְבִגיֵני ּכַ א ִדְמֵהיָמנוָת, ּ ַדְרּגָ ַּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא, אּ ּּבָ ּוְלַאְתְקָנא , ּ
ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ְּסעוָדָתא ּבְ ֵרך ָפתֹוֵריה, ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּּ יָתא יֹוִמין, ְ ל ִאיּנון ׁשִ ְּדָהא , ּּכָ

ַההוא ִזְמָנא ָרָכה, ּּבְ ָתא, ִּאְזָדַמן ּבְ ּבְ יָתא יֹוִמין ְדׁשַ ל ׁשִ ְרָכא ּכָ א ָלא ּוִבְרָכָת, ְּלִאְתּבָ
ָפתֹוָרא ֵריָקַנָיא ַכח ּבְ ּתְ ך. ִּאׁשְ ָתא, ְְוַעל ּכַ ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה ּבְ ּּבָ ּ ַנֲהֵמי , ּּ ּבְ

  .ּוִבְמזֹוֵני



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָאַמר ָתא ָנֵמי, ַרּבִ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ֲּאִפילו ּבְ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ א , ַּרּבִ ֵעי ְלִאְתַעְנּגָ ּבָ
ַהאי יֹוָמ ָתא, אּבְ ּבְ ׁשַ ַלת ְסעוָדֵתי ּבְ ּוְלֵמיַכל ּתְ ַהאי , ּ ְבָעא ְוִעּנוָגא ּבְ ַכח ׂשָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ

ָעְלָמא   .יֹוָמא ּבְ
א ָאַמר י ַאּבָ ִאיּנון יֹוִמין ִדְלֵעיָלא, ַרּבִ ְרְכָתא ּבְ ָנא ּבִ ְּלִאְזַדּמְ ּ ּ ְרָכאן ֵמַהאי , ּ ְּדִמְתּבָ

יה ִדְזֵעיר ַאְנִפיןַמְלָיא ֵר, ְוַהאי יֹוָמא. יֹוָמא ּיׁשֵ ּ א , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ִּמַטָלא ְדָנִחית ֵמַעּתִ ּ ּּ
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא ין, ּ ְּוָאִטיל ְלַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ַלת ִזְמֵני, ּּ ָתא, ּתְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ , ִמּכַ

ֲחָדא ְלהו ּכַ ְרכון ּכֻ ְּדִיְתּבָ ּ ּּ.  
ר ָנׁש ֵעי ּבַ ַלת ִזְמִנין ִאֵליןְלִאְתַעְנ, ְּוַעל ָדא ּבָ א ּתְ ְלָיא ְמֵהיָמנוָתא , ּּגָ ָהא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ

ִּדְלֵעיָלא א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ּוִבְזֵעיר ַאִפין, ּּבְ ּוְבַחְקָלא ְדַתפוִחין, ּ ּ ר ָנׁש . ּּ ּוָבֵעי ּבַ
הו א ּבְ הו, ְּלִאְתַעְנּגָ ּוְלֵמחֵדי ּבְ ּוַמאן ְדָגַרע ְסעוָדָתא ִמַנְייהו. ּ ּ ּ ֵּזי ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא ַאְח, ּ ּ

י ר ָנׁש ַסּגִ יה ְדַההוא ּבַ ְּועֹוְנׁשֵ ּ ּ.  
ך ִגיֵני ּכַ ֵעי ְלַסְדָרא ָפתֹוֵריה, ְּבְ ּּבָ ַלת ִזְמֵני, ּּ ָתא, ּתְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ח , ִמּכַ ּכַ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ

ָּפתֹוֵריה ֵריָקַנָיא ּ ְרְכָתא ֲעֵליה, ּ ֵרי ּבִ ַאר יֹוֵמי ְד, ְּוִתׁשְ ל ׁשְ ָתאּּכָ ּבְ ּוְבַהאי ִמָלה. ׁשַ , ַאְחֵזי, ּ
ְּוָתֵלי ְמֵהיָמנוָתא ְלֵעיָלא ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָתא, ַרּבִ ּבָ ׁשַ ַלת ְסעוָדֵתי ּבְ ִלים ּתְ ַּהאי ַמאן ְדַאׁשְ ָּקָלא ָנִפיק וַמְכְרָזא , ּ
ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּעֵליה ְתַעּנַ ָּדא ְסעוָדָתא ֲחָדא',  ָאז ּתִ  )ב''ח ע''רא רפויק(ָלֳקֵבל , ּ

ין א ְדָכל ַקִדיׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ַּעּתִ ּ ֳמֵתי ָאֶרץ. ּ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְנָייָנא, ְָוִהְרּכַ ָּדא ְסעוָדָתא ּתִ ּ ,
ין ָּלֳקֵבל ַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך. ּּ ְָוַהֲאַכְלּתִ ִלימו , ָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ

ְזֵעיר ַא ִלים ּבִ ּתְ   .ִּפיןְּדִאׁשְ
ְלָמא ְסעוָדֵתיה ֵעי ְלַאׁשְ ּוֳלָקְבַלְייהו ּבָ ּ ּ ֻכְלהו ְסעוָדֵתי, ּ א ּבְ ּוָבֵעי ְלִאְתַעְנּגָ ּ ּוְלֵמחֵדי , ּּ

ְייהו ָכל ַחד ְוַחד ִמּנַ ֵליָמָתא, ּּבְ ום ְדִאיהו ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ר, ּ ָתא ִאְתָיּקָ ּבְ , ׁשַ
ַאר ִזְמִנין ְוַח ל ׁשְ יןִמּכָ ַכח, ּגִ ּתְ יה ִאׁשְ ום ְדֹכָלא ּבֵ ִּמּשׁ ּ ֻכְלהו ִזְמֵני , ּּ ַכח ָהִכי ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ

י י ִחָייא. ְוַחּגֵ ך, ָּאַמר ַרּבִ ִגין ּכָ יה, ְּבְ ַכח ּכָֹלא ּבֵ ּתְ ום ְדִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ַלת ִזְמִנין, ּּ ר ּתְ . ִאיְדּכַ
יב יֹום ַה)בראשית ב(, ִּדְכּתִ ִביִעיּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ִביִעי. ּשְׁ יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ְַוְיָבֶרך . ּ

ִביִעי   .ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ

  ב''ח ע''דף פ
א י ַאּבָ ָתא)א רב המנונא סבא''נ(, ַרּבִ ּבְ ְסעוָדָתא ְדׁשַ ד ֲהָוה ָיִתיב ּבִ ּ ּכַ ָכל , ֲּהֵוי ַחֵדי, ּ ּבְ

ָּדא ִהיא ְסעוָדָתא ַק, ַוֲהָוה ָאַמר, ַחד ְוַחד אּ א ְסִתיָמא ְדֹכָלא, ִּדיׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ּ ּ ּ .
ְסעוָדָתא ַאֲחָרא ֲהָוה ָאַמר ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ ָּדא ִהיא ְסעוָדָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֻכְלהו . ְּ ְּוֵכן ּבְ ּ

ָכל ַחד ְוַחד, ְּסעוָדֵתי ד ֲהָוה . ַּוֲהָוה ַחֵדי ּבְ ִלים ְסעוָדֵתי) ב''ח ע''דף פ(ּכַ ָאַמר , ַּאׁשְ
ִלימו ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיָמנוָתאַא ּׁשְ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ד ֲהָוה ָאֵתי ִלְסעוָדָתא, ַרּבִ ַּאְתִקינו ְסעוָדָתא , ֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּּכַ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּ א, ּ ַּאְתִקינו ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ִלים . ַּוֲהָוה ָיִתיב ְוַחֵדי, ּ ד ַאׁשְ ּכַ
ִליָתָאה ג ַעל ְיָי, ֲּהוֹו ַמְכִרֵזי ָעֵליה, ְּסעוָדָתא ּתְ ְתַעּנַ ֳמֵתי ָאֶרץ ' ָאז ּתִ יך ַעל ּבָ ְבּתִ ְָוִהְרּכַ

יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך ְָוַהֲאַכְלּתִ ָ.  
י ֶאְלָעָזר ְלָאבוי ְקִנין, ָּאַמר ַרּבִ ְִאֵלין ְסעוָדֵתי ֵהיך ִמְתּתַ ּ ֵליְלָיא , ָּאַמר ֵליה. ּ

ָתא ּבְ ִתיב, ְּדׁשַ ֳמֵתי ָאֶרץְוִהְרּכַ, ּכְ יך ַעל ּבָ ֵליְלָיא. ְָבּתִ יה ּבְ ְרָכא ַמְטרֹוִניָתא, ּּבֵ , ִמְתּבָ
פוִחין ְּוֻכְלהו ֲחַקל ּתַ ּּ ְרָכא ָפתֹוֵריה ְדַבר ָנׁש, ּ ּוִמְתּבָ ּ ְמָתא ִאּתֹוְסַפת, ּּ , ְּוַההוא ֵליְלָיא, ְוִנׁשְ

ֶח. ֶּחְדָוה ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהֵוי ר ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבְ ּוְלֵמיַכל ְסעוָדָתא , ְדָווָתאּוָבֵעי ּבַ ּ
  .ְּדַמְטרֹוִניָתא

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

 ] בשנה114יום [סדר הלימוד ליום כה טבת 
ָתא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ְנָייָנא, ּּבְ ְסעוָדָתא ּתִ ִתיב , ּּבִ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(ּכְ ְתַעּנַ ' ַעל ְיָי. ' ָאז ּתִ

יָקא ַקִד. ַּוַדאי ְלָיא ַעּתִ ֲעָתא ִאְתּגַ ְּדַהִהיא ׁשַ אּ ֶחְדָווָתא, יׁשָ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ִלימו , ּ ּוׁשְ ּ
יָקא ַעְבֵדיָנן ְּוֶחְדָווָתא ְדַעּתִ ּוְסעוָדָתא ִדיֵליה הוא ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ִליָתָאה ְדׁשַ ְסעוָדָתא ּתְ ּּבִ יך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך, ּ ִתיב ְוַהֲאַכְלּתִ ָּכְ ָּדא ִהיא . ָ
ְּסעוָדָתא ִדְזֵעיר ַאִפ ּ ֵלימוָתא, יןּ ׁשְ ְּדַהֵוי ּבִ יָתא יֹוִמין. ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ִלימו , ּ ֵּמַההוא ׁשְ ּ

ְרָכן ְסעוָדֵתיה. ִמְתּבָ ר ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבִ ּוָבֵעי ּבַ ּ ְלָמא ִאֵלין ְסעוָדֵתי, ּ ּוְלַאׁשְ ְּדִאיּנון , ּּ ּ
ֵליָמָתא ְּסעוָדֵתי ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ְּדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִדי ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָאה,ּ ּ ְּדָהא , ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּדיְלהֹון ִהיא ְּוָלא ְדַעּמִ ּ ך ָאַמר. ּ ְוְבִגיִני ּכַ  )שמות לא(, ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ   .ּּבֵ

א ֲחֵזי ְסעוָדֵתי ִאֵלין, ּתָ ּּבִ ָרֵאל, ּ מֹוְדעון ִיׂשְ ּתְ ְּדִאיּנו, ִּאׁשְ אּ ִני ַמְלּכָ ְּדִאיּנון . ן ּבְ ּ
א ִני ְמֵהיָמנוָתא, ֵּמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ְייהו, ּ ּוַמאן ְדָפִגים ַחד ְסעוָדָתא ִמּנַ ּ ּ ַאְחֵזי , ּ
ְּפִגימוָתא ְלֵעיָלא ּ א ִעָלָאה הוא, ּ ֵני ַמְלּכָ ְרֵמיה ְדָלאו ִמּבְ ְּוַאְחֵזי ּגַ ּ ֵני ֵהיָכָלא , ּּ ְּדָלאו ִמּבְ

ָרֵאל הואְּד א ְדִיׂשְ א הוא ְדָלאו ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ַּמְלּכָ ּ ּ ּ ְּוָיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ִדְתַלת ִמִלין. ּּ ּ ּ ּ ,
ם ְוגו ִּדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּ'.  

ין, ְוָתא ֲחִזי ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ֻכְלהו ׁשְ ּּבְ ר ָנׁש ֶלְחֵדי, ּ ֵעי ּבַ ֵני, ּבָ ְוִאי . ּוְלֵמְחֵדי ְלִמְסּכְ
ְלחֹודֹויּהוא ַח ֵני, ֵּדי ּבִ י, ְוָלא ָיִהיב ְלִמְסּכְ יה ַסּגִ ְלחֹודֹוי ַחֵדי, ּעֹוְנׁשֵ ְּדָהא ּבִ ְוָלא ָיִהיב , ּ

ִתיב. ִּחדו ְלָאֲחָרא יֶכם)מלאכי ב(, ָּעֵליה ּכְ ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ֶפֶרׁש ַחּגֵ ְּוִאי ִאיהו . ּ
ָתא ַחֵדי ּבָ ׁשַ ב ְדָלא , ּּבְ א, ָיִהיב ְלַאֲחָראַּאף ַעל ּגַ ַאר ִזְמִנין , ָּלא ַיֲהִבין ָעֵליה עֹוְנׁשָ ׁשְ ּכִ

ין יֶכם, ְוַחּגִ יב ֶפֶרׁש ַחּגֵ ִּדְכּתִ יֶכם ָקָאַמר. ּ ֶכם, ֶּפְרׁש ַחּגֵ ּתְ ּבַ ישעיה (ּוְכִתיב . ְּוֹלא ֶפֶרׁש ׁשַ

י)א ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ ת ָלא ָקָאַמ. ּ ָחְדׁשֵ ּבָ ְּוִאלו ׁשַ   .רּ
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ַכח . ּּבֵ ּתְ ום ְדָכל ְמֵהיָמנוָתא ִאׁשְ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ

ָתא ּבָ ׁשַ ְמָתא ַאֲחָרא, ּבְ ְמָתא ִעָלָאה, ַּיֲהִבין ֵליה ְלַבר ָנׁש ִנׁשְ ִלימו , ִּנׁשְ ְמָתא ְדָכל ׁשְ ִּנׁשְ ּ
ה דוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבָ ּּכְ ּ ת. ּ ּבָ ך ִאְקֵרי ׁשַ ְוְבִגיֵני ּכַ ת. ּ ּבָ א . ַּמהו ׁשַ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ

ִריך הוא ּּבְ ל ִסְטרֹוי. ְ ִלים ִמּכָ ָמא ְדִאיהו ׁשְ ּׁשְ ּ.  
י יֹוִסי ך הוא, ָאַמר ַרּבִ ַּוַדאי ּכַ א , ַּווי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְּ ִלים ֶחָדָווָתא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ַאׁשְ ּ

א ָּתא ֵדיֵליהּוַמאן ֶחְדָוו. ַּקִדיׁשָ ַלת ְסעוָדֵתי ְמֵהיָמנוָתא. ּ ִּאֵלין ּתְ ּ ְּסעוָדֵתי ְדַאְבָרָהם . ּ ּ
הו ִליָלן ּבְ ֵלימוָתא. ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּכְ ְּוֻכְלהו ִחדו ַעל ִחדו ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ל ִסְטרֹוי, ּ   .ִמּכָ

אָנא ֲהֵדין יֹוָמא ִמְתַעְטָרן ֲאָבָהן, ּתָ ִנין ַיְנִק, ּּבַ ַאר , יןְוָכל ּבְ ָכל ׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ
ין וְזָמִנין ֲהֵדין יֹוָמא. ַּחּגִ ם ַנְייִחין, ּבַ ַּחָייַבָיא ְדֵגיִהּנָ ּ ֲהֵדין יֹוָמא. ּ ְפָיין, ּבַ ל ִדיִנין ִאְתּכַ , ּּכָ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

ָעְלָמא ֵליִמין. ְוָלא ִמְתָעִרין ּבְ ִעְטִרין ׁשְ ֲהֵדין יֹוָמא אֹוַרְייָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ ֲהֵדין ּבַ. ּּבַ
ַמע, יֹוָמא ּתְ ין ָעְלִמין, ֶּחְדָווָתא ְוַתְפנוָקא ִאׁשְ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ   .ּבְ

א ֲחִזי ָתא, ּתָ ּבְ יָתא יֹוֵמי ְדׁשַ ָכל ׁשִ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּּבְ ד ָמָטא ׁשַ ּּכַ ִּדיָנא , ּ
ְלָטא)א''ו ע''קנ( יָפא ׁשַ ּקִ יֹו. ְּוָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין,  ּתַ ָתאֲאָבל ּבְ ּבְ ד ָמָטא ִעַדן , ָּמא ְדׁשַ ּכַ

ִּדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ַכח, ּ ּתְ ְלָיא ָרצֹון ִדיֵליה, ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאׁשְ א ּגַ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַעּתִ ּ ְוָכל , ּ
ְפָיין ֹכָלא, ִּדיִנין ִמְתּכַ ַכח ְרעוָתא ְוֵחדו ּבְ ּתְ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ט ע''דף פ
ָל, ּוְבַהאי ָרצֹון הִּאְסּתַ א ֵמָעְלָמא, ק ֹמׁשֶ ִגין ְלִמְנַדע. ְּנִביָאה ְמֵהיָמָנא ַקִדיׁשָ , ּּבְ

ָלק ִדיָנא ִאְסּתַ ְּדָלא ּבְ ֲעָתא , ּ א ָנַפק ) א''ט ע''דף פ(ְוַהִהיא ׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ָרצֹון ְדַעּתִ ּּבְ ּ
ָמֵתיה יה, ִּנׁשְ ר ּבֵ ך. ְּוִאְתָטּמַ ִגין ּכַ ִתיב ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶא)דברים לה(, ְּבְ ַמה . ת ְקֻבָרתֹו ּכְ

א יָקא ַקִדיׁשָ ל ְטִמיִרין, ַּעּתִ ִאין, ְטִמיָרא ִמּכָ ַהאי , ּאוף ָהָכא. ְּוָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ
ַהאי ָרצֹון ר ּבְ ְמָתא ְדִאְתַטּמַ ָתא, ִּנׁשְ ּבְ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ׁשַ ְלָיא ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ִתיב , ּ ּכְ

ל ְטִמיִרין ְדָעְלָמאְוֹלא ָיַדע ִא ּיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ְוהוא ָטִמיר ִמּכָ יה, ּ ְלָטא ּבֵ . ְּוִדיָנא ָלא ׁשַ
ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ.  

אָנא ַהאי יֹוָמא, ּתָ יה, ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִמְתַעְטָרא ּבֵ ּ ֹכָלא, ּ ִּמְתַעְטָרא ּבְ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ
ְז ָכל ִאיּנון ּגִ ִּפּקוִדין ּבְ ּ יןּ ְבִעין ֲעָנִפין ִדְנהֹוָרא, ִרין ְועֹוָנׁשִ ׁשִ ל ִסְטָרא , ּּבְ ְּדָזֲהִרין ִמּכָ

ל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא, ַמאן ָחֵמי. ְוִסְטָרא גֹו ִאיָלָנא, ֲּעָנִפין ְדָנְפִקין ִמּכָ א ַקְייִמין ּבְ , ֲחִמּשָׁ
הו ֲאִחיָדן ְלהו ַאְנִפין ּבְ ּּכֻ ּּ ְרִעין, ַמאן ָחֵמי. ּ ָכל ְסָטר וְסָטרִּאיּנון ּתַ ָחן ּבְ ּ ְדִמְתַפּתְ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ

ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ְוָלא ָפִסק, ִּמְזַדֲהִרין ְוַנֲהִרין ּּבְ ּ רֹוָזא ָנִפיק. ּ י , ָקל ּכָ ֲערו ַקִדיׁשֵ ִּאּתְ ּ
א, ֶעְליֹוִנין א ַקִדיׁשָ ֲערו ַעּמָ ִּאּתְ א, ּ ֲחר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאְתּבַ ֲערו ֶחְדָו. ּ ּוָתא ְלַקְדמות ִּאּתְ
ֵליָמָתא. ָמאֵריכֹון ֶחְדָווָתא ׁשְ ֲערו ּבְ ְתַלת ֶחְדָוון. ִּאּתְ ִּאְזְדָמנו ּבִ ִּאְזְדָמנו . ִּדְתַלת ֲאָבָהן, ּ ּ

ְּלַקְדמות ְמֵהיָמנוָתא ְּדֶחְדָווה ְדָכל ֶחְדָווָתא, ּ ָאה חוְלֵקכֹון. ּ ין, ַּזּכָ ָרֵאל ַקִדיׁשִ , ִּיׂשְ
ָעְלָמא ֵדין וְבָע ּּבְ ָּדא הוא ָירוָתא ְלכֹון. ְּלָמא ְדָאֵתיּ ּ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּ ל ַעּמִ ִמּכָ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִתיב. ּ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ   .ּּבֵ
ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ת ְלַקְדׁשֹו . ּ ּבָ ִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי)ויקרא יט(יב ּוְכִת ְהיו ּכִ ים ּתִ ת )ישעיה נח(, ּוְכִתיב. 'ּ ְקדֹוׁשִ ּבָ  ְוָקָראָת ַלּשַׁ
ד' ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי   .ְּמכוּבָ

אָנא ַהאי יֹוָמא, ּתָ ָמֵתיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ּבְ ל ִנׁשְ ּּכָ ּ יָקא , ּ ַתְפנוֵקי ַעּתִ ִּמְתַעְדִנין ּבְ ּ
א א . ּא ְדָכל ְסִתיִמיןְסִתיָמ, ַּקִדיׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ְּורוָחא ֲחָדא ֵמִעּנוָגא ְדַההוא ַעּתִ ּ ּ ּ ּ

ָטא  ֻכְלהו ָעְלִמין)ההוא מתפשט(ִּמְתַפׁשְ ּ ּבְ א, ּ ֵני , ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ָטא ְלֻכְלהו ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּּ ּ
ין ְּלֻכְלהו ְנטוֵרי אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשִ ּ ַנְייָחא ׁשְ, ּ ְלהו, ִליםְוַנְייִחין ּבְ י ִמּכֻ ִּמְתְנׁשֵ ל רוְגִזין, ּ , ּּכָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

ל ִדיִנין ין, ּּכָ ְּוָכל פוְלָחִנין ָקׁשִ יַח ְיָי)ישעיה יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ יֹום ִהּנִ ְָלך '  ּבְ

ה ׁשָ ך וִמָרְגֶזך וִמן ָהֲעבֹוָדה ַהּקָ ֵּמָעְצּבְ ָּ ָ.  
ך ִגיֵני ּכַ ָתא ָלֳקֵבל אֹוַרְייָת, ְּבְ ּבְ ִקיל ׁשַ ָתא, אׁשָ ּבְ ִאילו ָנִטיר , ְּוָכל ְדָנִטיר ׁשַ ּּכְ ּ

ָלא ה ׁשֹוֵמר )ישעיה נו(ּוְכִתיב . ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ה ֹזאת וֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ּבָ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ּ ַאׁשְ ּ
ל ָרע ת ֵמַחְללֹו ְושֹוֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ּכָ ּבָ ַמע. ּׁשַ ּתְ ת, ִאׁשְ ּבָ ְּדַמאן ְדָנִטיר ׁשַ ַמא, ּ ן ּכְ

ָלא ְּדָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּ.  
ִאיל ֵליה ְלַר' ר ּיוָדאי ׁשָ ְמעֹון' ּ ָאְרָחא, ׁשִ יה ּבְ ּיֹוָמא ַחד ְדַאְעַרע ִעּמֵ , ָּאַמר ֵליה, ּ

ִתיב ', ר ת)א בפרשתא דשבת''ס(ָהא ּכְ ּבָ א ָדא ׁשַ ּתָ ַפְרׁשְ ְעָיה, ּ ּבְ יב, ְּדָאַמר ְיׁשַ , ִּדְכּתִ
תֹוַתי ְוגֹוַל'  ֹכה ָאַמר ְיָי)ישעיה נו( ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ ֵביִתי ', ּּסָ י ָלֶהם ּבְ ְוָנַתּתִ

  .ַמה ָקא ַמְייֵרי. 'ּוְבחֹומֹוַתי ְוגֹו
ַּקפוְטָקָאה, ֲּאַמר ֵליה ִטיְפָסא, ּ ֵעי , ּוְנִחית, ְֲחָמָרך ִקְטֵרי ּבְ ְּדִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּּ

ך,  ְוִזיל ֲאַבְתָראי,ְאֹו ַאְפֵכי ַלֲאחֹוָרך. ָּצחוָתא ְוְתַכֵוון ִלּבָ ּ ִגיֵניה ְדֹמר , ֲּאַמר ֵליה. ּ ּּבְ ּ
א, ֲעִביְדָנא ָאְרָחא ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ּוַבְתֵריה ְדֹמר ֶאְסּתָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי, ֲּאַמר ֵליה ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּתָ ּ ּ ּ ְּוָלא ְפִריׁשו ִמָלה, ּ ּ ֹכה ָאַמר . ּ
ִריִס' ְיָי ִּאֵלין ִאיּנון ַחְבַרָייא. ַמאן ָסִריִסים. יםַלּסָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּוְמָסְרֵסי , ּ

ָתא ּבְ יָתא יֹוִמין ְדׁשַ ל ׁשִ ְרַמְייהו ּכָ ּּגַ אֹוַרְייָתא, ּ ָתא ְמָזְרֵזי , ְוָלָעאן ּבְ ּבְ ּוְבֵליְלָיא ְדׁשַ ּ
ִזווָגא ִדְלהֹון ְרַמְייהו ּבְ ּּגַ ּ ּ ום ְד, ּ ִּמּשׁ ֲעָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְזַדְווַגת , ַּיְדֵעי ָרָזא ִעָלָאהּ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

א ַמְלּכָ   .ּבְ
ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ּ ְייהו ִלְמֵהיָמנוָתא ְדָמאֵריהֹון , ּּ ְּמַכְווִנין ִלּבַ ּ ּ ּ

ַההוא ֵליְלָיא א ִדְמֵעיהֹון ּבְ ִאיּבָ ְרָכאן ּבְ ּוִמְתּבָ ּ ְּוָדא הוא ִד. ּ יבּ ְמרו, ְכּתִ ר ִיׁשְ ָמה , ֲּאׁשֶ ּכְ
ַמר ֶאת ַהָדָבר)בראשית לז(, ְּדַאּתְ ָאַמר   .ּ ְוָאִביו ׁשָ

ְּוִאְקרון ָסִריִסים ַוַדאי ָחא ַרֲעָוא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּכְ ָתא ְלַאׁשְ ּבְ ָאה ְלׁשַ ִגין ְלַחּכָ יב , ּּבְ ִּדְכּתִ
י ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ ר ָחָפְצ. וְבָחרֹו ּבַ ֲאׁשֶ יַמאי ּבַ ָּדא ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. ּתִ ּ ּ ּוַמֲחִזיִקים . ּ

ְבִריִתי ְבִריִתי ְסָתם, ּּכָֹלא ַחד, ּבִ ה ָדא. ּבִ ְקדוׁשָ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדִאְתַקָדׁש ּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָיַדע , ּ
  .ָּרָזא ָדא

  ב''ט ע''דף פ
א ֲחִזי ל , ּתָ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ִתיב ׁשֵ ך ְויֹום ) ב''ט ע'' פדף(ּכְ ְָמַלאְכּתֶ

ת ַלְיָי ּבָ ִביִעי ׁשַ ך', ֱָאלֶהיך ְוגֹו' ַהּשְׁ ל ְמַלאְכּתֶ ְייהו ִדְבֵני , ָּכָ יָתא יֹוֵמי ֲעִביְדּתַ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ ּ
א וְבִגין ַהאי ִמָלה ָּנׁשָ ָּלא ִמְזַדְווֵגי ַחְבַרָייא. ּ ּ ח ֵמֲעִביְד, ּ ּכַ ּתְ ִזְמָנא ְדָלא ִיׁשְ ר ּבְ ְייהו ּּבַ ּּתַ

א ִריך הוא, ִּדְבִני ָנׁשָ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ֲעִביְדּתֵ ּ ְּ יה. ּ ִּזווָגא . ּוַמאי ֲעִביְדּתֵ ּ
ין ְלָעְלָמא, ְּדַמְטרֹוִניָתא ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּלַאָפָקא ִנׁשְ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

ך ְוְבִגין ּכָ ה ְדָמאֵריהֹון, ּ ְקדוּשָׁ י ּבִ ַהאי ֵליְלָיא ַחְבַרָייא ִמְתַקְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ּוְמַכְווֵני ִלּבַ ּ ּ ,
ֵני ַמֲעֵלי ין, ְוַנְפֵקי ּבְ ִנין ַקִדיׁשִ ָמאָלא, ּּבְ א , ְּדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ

ִתיב. ּוַמְטרֹוִניָתא ם ַלְיָי)דברים יד(, ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ִנים ַאּתֶ ֱאֹלֵהיֶכם ' ַלְיָי, ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ
ִגין . ַּוַדאי ִנין ִדיֵליהּבְ ְּדִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ּ א וְלָמְטרֹוִניָתא, ּּ ִנין ְלַמְלּכָ   .ּּבְ

ְייהו ְדַחְבַרָייא ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ְּוָהא ַדְעּתַ ּ ּ ּ ָקן, ּּ ָדא ִמְתַדּבְ ִנין . ּבְ ך ִאְקרון ּבְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּוָהִני ִאיּנון ְדָעְלָמא ִמְתַקְייָמ. ְּ ּ ִגיַנְייהוּ ְוַכד ָסִליק ָעְלָמא . ּא ּבְ
ִדיָנא נֹוי, ּבְ ִאיּנון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ִתיב . ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא, ְּ ְּוַעל ָדא ּכְ

לֹה ֶזַרע ֱאֶמת)ירמיה ב( ֵליָמָתא. ַּמהו ֱאֶמת. ֶּזַרע ֱאֶמת ַוַדאי. ּ ּכֻ א ׁשְ ָמה . ִּעְזָקא ַקִדיׁשָ ּכְ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(ַאּתְ ָאֵמר ְד ּתֵ ּוְבִגיֵני . ּ ְוֹכָלא ַחד)אמת דא קודשא בריך הוא(.  ּתִ

ך   .ֶּזַרע ֱאֶמת ַוַדאי, ְּכַ
ַדְרִני ָהָכא, ּיוָדאי' ָּאַמר ֵליה ר ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ִריך ַרֲחָמָנא, ְ ְּדָהא ִמָלה ָדא , ְּבְ ּּ
ַמְעָנא ִמפוָמך ְׁשְ ּ ָכה . ּ י יוָדאיּבָ ְמעֹון' ָּאַמר ֵליה ר. ַּרּבִ ִכית, ׁשִ , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי ָקא ּבָ

ֵכיָנא ֵני ָעְלָמא, ּבָ ַּדֲאֵמיָנא ְדַווי ְלִאינון ּבְ ּ ְבִעיֵרי, ּ ְוָלא ַיְדֵעי ְוָלא , ְּדָאְרֵחיהֹון ּכִ
ֵלי ּכְ ִריאו, ִמְסּתַ ְּדָטב לֹון ְדָלא ִאְתּבְ ּ ד ִיפוק. ּ ַּווי ְלָעְלָמא ּכַ יהּ ְּדַמאן ָיִכיל , ּ ֹמר ִמּנֵ

ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ְּלַגָלָאה ָרִזין ָאְרֵחי אֹוַרְייָתא, ּ ל ּבְ ּכַ   .ּוַמאן ִיְסּתָ
ַָחֶייך, ָּאַמר ֵליה ֵּלית ָעְלָמא ֶאָלא ְלִאינון ַחְבַרָייא, ּ ּ אֹוַרְייָתא ְוַיְדִעין , ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ

א ְדַאְרָעאַּוַדאי ּבִ. ְסִתיֵמי אֹוַרְייָתא ְזרו ַחְבַרָייא ַעל ַעּמָ ְּקׁשֹוט ּגָ ִלין ָאְרַחְייהו, ּּ ִּדְמַחּבְ ּ ,
ָמאָלא ין ְיִמיָנא ִלׂשְ ְבִעיֵרי, ְוָלא ַיְדִעין ּבֵ ְּדָהא ִאיּנון ּכִ הו ִדיָנא, ּ ד ּבְ ְּדֵיאֹות ְלֶמְעּבַ ּ ּ ,

פוִרים יֹום ַהּכִ ֲּאִפילו ּבְ ּּ ִתיב. ּ ַנְייהו ּכְ ה) בהושע(, ְּוַעל ּבְ י ְבֵני ְזנוִנים ֵהּמָ ְּבֵני ְזנוִנים , ּ ּכִ
ׁש   .ַמּמָ

ָאְרחֹוי', ר, ָּאַמר ֵליה ָבא ּבְ ֵעי ְלִאְתַייּשְׁ ִתיב . ַהאי ְקָרא ּבָ י ָלֶהם )ישעיה נו(ּכְ  ְוָנַתּתִ
ן לֹו ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ ּּבְ ן ָלֶה. ּ ֵעי ֶאּתֶ ם ִמּבָ

ן לֹו, ֵּליה   .ַּמהו ֶאּתֵ
א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ֵביִתי, ּתָ י ָלֶהם ּבְ יִתי, ְוָנַתּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ַּמהו ּבֵ  )במדבר יב(ּּכְ

יִתי ֶנֱאָמן הוא ָכל ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ וְבחֹומֹוַתי)שמא דקודשא בריך הוא אקרי בית(. ּּבְ ּכְ
ם ַעל חֹומֹוַת)ישעיה סב( י ׁשֹוְמִרים ָיד ָוׁשֵ ַל ם ִהְפַקְדּתִ ִּיך ְירוׁשָ ְלפון , ְ לֹוַמר ְדִיׁשְ ּּכְ ּ

א ָדא ין ִמדוְכּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּנׁשְ ּ ּ ָלמוָתא, ְּוַההוא ַיד. ּ ַאׁשְ ּחוָלק ּבְ ִנין , ַטב. ּ ַמְלָיא ִמּבְ
ָנָתן ן לֹו. ּוִמּבְ ם עֹוָלם ֶאּתֵ ִלים, ׁשֵ ְּלַההוא חוָלק ׁשְ ר ֹל. ּ ֵרת ְלָדֵרי ָדִריןֲאׁשֶ ָּדָבר . ּא ִיּכָ

ן לֹו ְלַההוא ְדָיַדע ָרָזא ְדִמָלה ַּאֵחר ֶאּתֵ ּ ּ ָמה ְדָבֵעי ְלַכְווָנא, ּ ַוון ּבְ ְּוִיְתּכְ ּ.  
ְמעֹון' ּּתו ָאַמר ר ִתיב, ׁשִ יֹום )שמות לה(, ּכְ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ּ לא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ

ת ּבָ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא. ַהּשַׁ ַהאי יֹוָמאּבְ ּ ְדָלא ִאְתָחֵזי ִדיָנא ּבְ בֹוַה . ּ יָמא ָהא ַלּגָ ְּוִאי ּתֵ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

בֹוֵתיֶכם ָקָאַמר. ַּסְלָקא ָכל מֹוׁשְ בֹוַה, ּבְ בֹוַה. ְּוָלא ַלּגָ ְּוַההוא ְדַסְלָקא ַלּגָ ּ ְלַאְכְפָיא , ּּ
א, ְּדָתֵניָנן. ְּלִדיָנא ַאֲחָרא ַסְלָקא א ָאְכָלא ֶאּשָׁ ָחאְוֶאׁשָ. ִאית ֶאּשָׁ ָאְכָלא , ּא ְדַמְדּבְ

א ַאֲחָרא   .ֶאּשָׁ
ך ְוְבִגיֵני ּכַ ַהאי יֹוָמא, ּ א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָיא ַעּתִ ַאר יֹוִמין, ִּאְתּגַ ל ׁשְ ּוְבִזְמָנא . ִמּכָ

יָקא ְלָיא ַעּתִ ָלל, ְּדִאְתּגַ ֶחְדָוו. ָּלא ִאְתָחֵזי ִדיָנא ּכְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ִאין ִמׁשְ ָתא ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ
ֵליָמָתא ְלָטא, ׁשְ   .ְוִדיָנא ָלא ׁשַ

  א''ע' דף צ
אָנא ִתיב , ּתָ ה ְיָי)שמות לא(ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ'  ּכִ ת . ֶאת ַהּשָׁ ׁשֶ ׁשֵ

ת, ָּיִמים ַוַדאי ׁשֶ ׁשֵ ין ִעָלִאין. ְוָלא ּבְ ְּוָהֵני יֹוִמין ַקִדיׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ, ּ ִּאְקרון יֹוֵמי ִדׁשְ ּ א ּ
הו ִליל ּבְ יה, ִּאְתּכְ ִליָלן ּבֵ ּכְ ְּוִאיּנון ִאּתְ ין עֹוְבֵדי . ּ ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִתיב, ּ ְיָי)דברים ד(, ָּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ' ּ ְוַאּתֶ
ּּכוְלֶכם ַהיֹום ּ ך)שמות כ() א'' ע'דף צ(. ּ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ י ִחָייא ָפַתח. ָ ַּרּבִ ּ ,

ָּדא ְנִביעו ְדַמּבוָעא, ְוָנָהר. ' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו)בראשית ב( ּ ּ ִדיר ְוָלא , ּ ְּדָנִפיק ּתָ
ֲהָרא ְדַמּבוָעא ָדא. ָּפַסק ּוִמּנַ ּ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ל ּגִ ְקָיא ּכָ ַּההוא ַנֲהָרא ְדַמּבוָעא ְו. ִּאְתׁשָ ּ ּ

א א. ַמאי ַטֲעָמא. ב''ִאְקֵרי ָא, ַּקִדיׁשָ ָזָנא ְלִגְנּתָ ום ְדִאיהו ְנִביָעא ְלִאּתְ ִּמּשׁ ּ ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ׁש ִאְקֵרי ָאב, ַרּבִ ום ְדַהאי ֵעֶדן. ֵעֶדן ַמּמָ ִּמּשׁ ַכח ֵמַההוא ֲאָתר, ּ ּתְ , ִּמׁשְ

ך. ְּדִאְקֵרי ַאִין ְוְבִגיִני ּכַ ָכא ּכָֹלא, ְּוָהא אוִקיְמָנא. ִאְקֵרי ָאב, ּ אֵרי ְלִאְתַמּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ּ ,
ה ָמה . ְוִאְקֵרי ָאב, ִאְקֵרי ַאּתָ ישעיה (, ּ ְדַאּתְ ָאַמר)מספר לבנת הספיר' עיין סוף הספר גי(ּכְ

ה ָאִבינו)סג י ַאּתָ   .ּ ּכִ
ד ֶאת ָאִביך, ֶאְלָעָזר ָאַמר' ר ּבֵ ָּדא קוְדׁשָ, ָּכַ ִריך הואּ ּא ּבְ ך. ְ ֶנֶסת , ְָוֶאת ִאּמֶ ָּדא ּכְ

ָרֵאל א , ֶּאת ַדְייָקא, ֶָאת ָאִביך. ִיׂשְ ִכיְנּתָ י ְיהוָדה . )דבר אחר עילאה(ְלַאְכְלָלא ׁשְ ַּרּבִ
ד ֶאת ָאִביך, ָאַמר ּבֵ ך. ְסָתם, ָּכַ ִמְנָייָנא. ְסָתם, ְָוֶאת ִאּמֶ ְּדָהא ּכָֹלא ֲהָוה ּבְ , ֶאת. ּ

ל אְלַרּבֹות ּכָ ּ ַמה ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  
י יֹוִסי ָאַמר א, ַרּבִ י ַאּבָ ָכא ּכָֹלא, ַּהאי ְדָאַמר ַרּבִ אֵרי ְלִאְתַמּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ִאְקֵרי , ּ

ה ִפיר, ַאּתָ ירוָתא, ְּדָהא אֹוִליְפָנא. ּׁשַ יה ׁשֵ ַּההוא ְדָטִמיר ְוָלא ִאית ּבֵ ּ ּ . ָּקֵריָנן הוא, ּ
ַכח)א''ץ ע''ר, ב''א וע''ע', ויקרא ב(ֵמֲאָתר  ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ּ ְדׁשֵ ה, ּ . ְוִאְקֵרי ָאב. ָקֵריָנן ַאּתָ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ָאֵמן. ְּוֹכָלא ַחד ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ.  
י ִחְזִקָיה ָאַמר ַּוַדאי ּכָֹלא ַחד, ַּרּבִ ד ֶאת ָאִביך. ּ ּבֵ ִריך הוא, ָּכַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְוֶאת . ְּ

ך ָרֵאל,ִָאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָנן. ּ ָדא ּכְ ְמעֹון, ְּדָהא ּתְ י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ם )דברים יד(ּכְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ
ִנים, ֱאלֵהיֶכם' ַלְיָי ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבָ ך ְסִתיָמא ְדִמָלה. ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ד ֶאת ָאִביך , ְּ ּבֵ ָּכַ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

ך ִּדְלֵעיָל, ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא, ְָוֶאת ִאּמֶ אּ יה, ִיְצָחק ָאַמר' ר. א ְוַתּתָ יה ַרּבֵ ְּלַאְכְלָלא ּבֵ ּ ,
ְּדהוא ָאִעיל ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ִריך הוא ֲהֵוי, ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ְכָלָלא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ּ ְּ.  

אָנא ָהֵני ָחֵמׁש ֲאִמיָרן, ּתָ ִליל ּכָֹלא, ּבְ ָהֵני ָחֵמׁש ֲאִמיָרן. ּּכָ ִלי, ּבְ ּפו ָחֵמׁש ִאְתּגְ
יַצד. ַּוַדאי ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש, ַאֲחָרִנין  ָלֳקֵבל לא )ב''ד ע''פ(, ֱָאלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי. ָהא ּכֵ
ְרַצח ֵרין ִאֵלין)אמר רבי יצחק אמר רבי יהודה(, ְּדָתֵניָנן. ּתִ ִליָלן, ּ ּתְ ּכְ ְכָלָלא ֲחָדא ִאּתְ , ּבִ

ְּדַמאן ְדָקִטיל ַּאְזִעיר ְדמוָתא ְוַצְל, ּ ָּמא ְדָמאֵריהּ יב. ּ ֶצֶלם )בראשית ט(, ִּדְכּתִ י ּבְ  ּכִ
ה ֶאת ָהָאָדם ַמְרֵאה ָאָדם)יחזקאל א(ּוְכִתיב . ֱאלִהים ָעׂשָ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ.  

ִתיב , ִּחָייא' ָאַמר ר ֵפך ְוגו)בראשיתט(ּכְ ָאָדם ָדמֹו ִיּשָׁ ְ ׂשֵֹפך ַדם ָהָאָדם ּבָ ְּ שפך דם (', ּ

ִפיך ָדָמא)האדם ּ ַמאן ְדׁשָ ִאלו ַאְזִעיר ְדמוָתא ְוַצְלָמא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּּכְ ּּ ּ ּ לֹוַמר, ּ ָלא ַאְזַער , ּכְ
ְּדמוָתא ָדא ּ ֶּאָלא ְדמוָתא ַאֲחָרא, ּ ּ ֵפך, ּ ָאָדם ָדמֹו ִיּשָׁ יב ׁשֵֹפך ַדם ָהָאָדם ּבָ ַמע ִדְכּתִ ְַמׁשְ ְּ ּ ּ .

ָאָדם ִעָלָאה ָּמֵטי ַהאי ְפִגימוָתא, ּּבָ יד, ּ ֵּמַההוא ָדָמא ְדאֹוׁשִ ּ י . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ום ּכִ ִּמּשׁ
ה ֶאת ָהָאָדם ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ ך. ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְלָיא, ּ ָהא ּתַ   .ָהא ּבְ

ִריך הוא, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְנָאף ָדא ְמׁשַ ָּלֳקֵבל ֹלא ּתִ ּ ּ ְּ ,
ַבר ָנ יה ּבְ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ ין, ּוְבָדא. ׁשּ ה חֹוִבין ְוַגְזִרין ְועֹוָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ְלָיין, ּכַ ּוַמאן . ּתַ

ַהאי ר ּבְ ּקֵ א, ִּדְמׁשַ ַמְלּכָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ יב, ְּמׁשַ ְיָי)הושע ה(, ִּדְכּתִ י ָבִנים ָזִרים '  ּבַ ָגדו ּכִ ּּבָ
ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם. ָּיָלדו ּתַ ְלָיאְוָהא , ּוְכִתיב ֹלא ִתׁשְ ָהא ּתַ   .ּבְ

א ָלֳקֵבל לא ִתְגנֹוב ב ׂשֹוֵנא ַנְפׁשֹו ָאָלה )משלי כט(ּוְכִתיב . ֹלא ִתּשָׂ ּנָ ּ חֹוָלק ִעם ּגַ
יד ַמע ְוֹלא ַיּגִ ְלָיא. ִיׁשְ ָהא ּתַ ָבא ְלָדא ִאְזָדַמן, ַּוַדאי ָהא ּבְ ּנָ ְּדָהא ּגַ ְקָרא, ּ ׁשִ . ְּלאוָמָאה ּבְ
ַּמאן ְדָעִביד ָדא   .ָּעִביד ָדא, ּ

ת ּבָ ֶקר, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ת , יֹוִסי' ְּדָאַמר ר. ָָלֳקֵבל לא ַתֲעְנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ּבָ ׁשַ
ה ְיָי. ַּסֲהדוָתא ִאְקֵרי ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ יב ּכִ ר ָנׁש ְלַסֲהָדא ַעל ָהא ִדְכּתִ ּוָבֵעי ּבַ . 'ְוגֹו' ּ
ָלָלא  ת ּכְ ּבָ ּ ְדֹכָלא)א סהדותא''נ(ְוׁשַ יב, יֹוִסי' ר רְוָאַמ. ּ ן ֱאֶמת )מיכה ז(, ַּמאי ִדְכּתִ ּתֵ  ּתִ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְלַיֲעֹקב ת)שמות לא(ּּכְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּוַמאן ְדַאְסִהיד , ּ ְוׁשָ ּ
ְקָרא ת, ׁשִ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ְּדִהיא ַסֲהדוָתא ִדְקׁשֹוט, ְמׁשַ ּ ת, ּ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ר ְמ, ּ ּקֵ ׁשַ

ָלא אֹוַרְייָתא ּכֻ ך. ּּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ ְלָיא, ּ ָהא ּתַ   .ָהא ּבְ

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

 ] בשנה115יום [סדר הלימוד ליום כו טבת 
  ב''ע' דף צ

ד ֶאת ָאִביך ּבֵ ת ֵרֶעך, ָּכַ ד ֶאת ָאִביך, ִיְצָחק' ְוָאַמר ר. ָָלֳקֵבל לא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ּבֵ , ָּכַ
ׁש ְּדָהא ַמאן ְדָחִמי. ָָאִביך ַמּמָ ָתאּ ר, ד ִאּתְ ר אֹוִקיר ְלַאֲחָרא, ְואֹוִליד ּבַ ְּדָלא , ַּההוא ּבַ

ד ֶאת ָאִביך ְוגֹו. ֲּאבוי) ב''ע' דף צ( ּבֵ ָוְכִתיב ּכַ ית ֵרֶעך', ּ ֵדהו, ָלא ַתְחֹמד ּבֵ ּוְכִתיב . ּׂשָ
ר ְיָי, ָהָכא ְֱאלֶהיך נֹוֵתן ָלך' ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ְַההוא ְדָיַהב ָלך. ָ ּ ְוֹלא , ְָלךְּיֵהא ִדי, ּ

ְלָיא. ַתְחֹמד ַאֲחָרא ָהא ּתַ   .ַּוַדאי ָהא ּבְ
ִליָלן ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ְּוִאֵלין ָחֵמׁש ַקְדָמֵאי ך. ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת )דברים לג(, ּ

ְּדֹכָלא ִאְתָעִביד ְיִמיָנא. ָלמֹו ה ָקִלין אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהי, ְּוַעל ָדא. ּ ֲחִמּשָׁ ' ָאַמר ר. ַבתּבַ
ְלהו ֲהוֹו ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש, ְּיהוָדה ּּכֻ י ּתֹוָרה. ּ ה חוְמׁשֵ   .ָּלֳקְבֵליהֹון ֲחִמּשָׁ

אֵני ר ר ֲאִמיָרן, ֶאְלָעָזר' ּתָ ִאֵלין ֶעׂשֶ ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ִליפו ּכָ ִּאְתּגְ ִזיִרין , ּּ ּגְ
ין ַּדְכָיא וְמַסֲאָבא. ְועֹוָנׁשִ יןַעְנִפין ְוׁשָ. ּ ַמָיא ְוַאְרָעא. ִּאיָלִנין וְנִטיִעין. ָרׁשִ א . ּׁשְ ַיּמָ
ִריך הוא ֲהִוי. ּוְתהֹוֵמי א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ׁשְ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְַמה ּשְׁ ּ ּ

ר ֲאִמיָרן ֶעׂשֶ ִליף ּבְ ר ֲאִמיָרן, ּהוא ִאְתּגְ ֶעׂשֶ ִליָפא ּבְ ר ִא. ּאוף אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ ֵּלין ֶעׂשֶ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ֲּאִמיָרן ִאיּנון ׁשְ ּ ּ ָמא ַחד ֲהֵוי. ְּ ָמא , ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ׁשְ

ׁש ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ְּ.  
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ה, ּ ְּדַמאן ְדָזֵכי ּבָ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ָמא ַקִד, ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ׁשְ אָּזֵכי ּבִ . יׁשָ

ׁש ָזֵכי, יֹוִסי ָאַמר'  ר)דקודשא בריך הוא ממש( ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ א וכנסת ''ס(, ְּ

ֵמיה ַחד הוא)ישראל ּ ְדָהא הוא וׁשְ ּ ּ ּ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן, ּ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ  )שמות כ(. ְ
ֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב י ֱאֹלֵהי ּכֶ . דבר אחר לא גרסינן מאי טעמא(, יֹוִסי' ַמר רָא. ּלא ַתֲעׂשון ִאּתִ

ֶסף ְוִלי ַהָזָהב)חגי ב( )'משום דכתיב ֶסף ְוִלי ַהָזָהב, ּ ִלי ַהּכֶ ב ְדִלי ַהּכֶ ַּאף ַעל ּגַ לא , ּ
י י, ַּתֲעׂשון ִאּתִ לֹוַמר אֹוִתי: ִאּתִ   .ּכְ
ִתיב , ִיְצָחק' ָאַמר ר מֹוך ְיָי)ירמיה י(ּכְ דֹול ַאּתָ' ָ ֵמֵאין ּכָ ְגבוָרה ּגָ ְמך ּבִ ּה ְוָגדֹול ׁשִ ָ

ה)גדול אתה וגדול שמך(', ְוגֹו דֹול ַאּתָ ֶסף,  ּגָ ְגבוָרה. ַּהְיינו ִלי ַהּכֶ ְמך ּבִ ְּוָגדֹול ׁשִ ַּהְיינו , ָ
ְווִנין ָלא ִמְתַחְזָיין. ְּוִלי ַהָזָהב ֵרין ּגַ ִליִפין , ְּוָלא ִמְתָפֲאָרן, ִּאֵלין ּתְ ד ִאיּנון ּגְ ר ּכַ ּּבַ

ֲא ִליפו, ָתר ַחדּבַ ָאן ֲאָתר ִאְתּגְ ָרֵאל. ּּבְ ִיׂשְ ְווִנין ְלִאְתָפַאָרא. ּבְ אן ִאְתָחזון ּגַ ּּכָ ָמה , ּ ּכְ
ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

ְּיהוָדה ָפַתח' ר יׂש בה)ישעיה סא(, ּ אֹלַהי ְוגֹו'  ׂשֹוׂש ָאׂשִ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ָא', ּתָ ה ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ֵּמַעּמִ ְּדֶחְדְווָתא ְוַתְפנוָקא , ּ ּ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִּדְלהֹון ּבְ ּ ְיָי, ְּ יׂש ּבַ יב ׂשֹוׂש ָאׂשִ ְיָי. 'ִּדְכּתִ יָון ְדָאַמר ּבַ ִתיב ', ּּכֵ ֲאַמאי ּכְ
אֹלַהי ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו. ּבֵ ָרֵאלּ ַרֲחֵמי ָאֵתי ָעָלָנא,  ִיׂשְ ְיָי, ִאי ּבְ יׂש ּבַ ִאי . 'ׂשֹוׂש ָאׂשִ
ִדיָנא אלַהי, ּבְ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ   .ּתָ

ִליפו. ַמאי ַטְעָמא יה ִאְתּגְ ום ְדִאֵלין ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ יב, ּּ ְגֵדי )ישעיה סא(, ִּדְכּתִ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ  ּכִ
ע ע. ֶיׁשַ ְגֵדי ֶיׁשַ ְוו. ַּמהו ּבִ יה, ִניןּגַ ָלא ּבֵ ּכְ ִליפו ְלִאְסּתַ ְּדִאְתּגְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ שמואל ב (, ּכְ

עו ְוגֹו)כב לוָתא הוא. 'ֶאל ְיָי' ּ ִיׁשְ ּכְ ע ִאְסּתַ ֶּיׁשַ י. ּ ָלא ּבִ ּכְ ְגָווִנין , ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּבִ
ל ּכַ יב. ַמאי ַטֲעָמא. ִּדיִלי ִיְסּתָ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ְצָדָקה , ִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ְמ)ישעיה סא(, ּ

ׁש ִליפו, ַמּמָ יה ִאְתּגְ ִּדְגָווִנין ּבֵ ּ ָחָתן ְיַכֵהן ְפֵאר. ּ ְווָנא ַחד, ּּכֶ ֶליָה. ָהא ּגַ ְעֶדה ּכֵ ָלה ּתַ ְּוַכּכַ ּ ,
ְווָנא ַאֲחָרא ָרן. ָהא ּגַ ְווִנין ִמְתַחּבְ ֲעָתא ִאְתַחְזָיין, ְוַכד ּגַ יה ׁשַ ִאיִב, ּּבֵ ְּוֻכְלהו ּתְ ין ּ

יה, ְלַאֲחָזָאה ָלא ּבֵ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ.  
ְיָי, יֹוִסי ָאַמר' ר יׂש ּבַ ֵרין ֶחְדָוון', ׂשֹוׂש ָאׂשִ ְיָי. ּתְ ַרֲחֵמי: 'ּבַ י. ּבְ ֵגל ַנְפׁשִ חד (ָהא , ּתָ

ִדיָנא)חדוה ֹכָלא ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ְּיהוָדה' ָאַמר ר.  ּבְ ְּוֶחְדָוה ְדִציֹון. ּּבְ א, ּ ין קוְדׁשָ  ַּזּמִ
ָרֵאל ִריך הוא ְלַאְחָדָאה ְלִיׂשְ ּּבְ ּ יר ִמּכָֹלא, ְ ֶחְדָווָתא ַיּתִ יב, ּּבְ ּ וְפדוֵיי ְיָי)ישעיה לה(, ִּדְכּתִ ּ '
ה ְוגו ִרּנָ ְּיׁשובון וָבאו ִציֹון ּבְ ּ ּ ּ ּוְפדוֵיי ְיָי', ּ ְּיׁשובון' ּ ה. ָהא ַחד, ּ ִרּנָ ּוָבאו ִציֹון ּבְ ּ ֵרי, ּ . ָהא ּתְ

ְמַחת עֹוָלם ַע םְוׂשִ ַלת, ל ֹראׁשָ יגו. ָהא ּתְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ע, ּׂשָ ָלֳקְבֵליהֹון . ָהא ַאְרּבַ
יֵני ֲעַמְמָיא ָרֵאל ּבֵ ע ִזְמִנין ְדִאְתְפָזרו ִיׂשְ ְּדַאְרּבַ ּ ִתיב . ּּ יֹום )ישעיה יב(ּוְכֵדין ּכְ ם ּבַ ּ ַוֲאַמְרּתֶ

ַּההוא הֹודו ַלְיָי מֹו ְוגֹו' ּ   .'ִּקְראו ִבׁשְ
  )סימן ב(שמטות השלמה מהה
ְּוֵאלו ֵהם י ּב ִפּקוִדין''ּ ְּלִמְנַדע ְדִאית ָדַיין ְוִאית ' ג. ְלִיְרָאה ֵאת ְיָי' ב. ִּיחוד ְיָי' א. ּ ּ ּ ּ
ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית. ְלַקֶדׁש ֵאת ְיָי' ד. 'ֲּאַגר ָטב ְוכו ָכל יֹום ׁשַ ' ו. ּת ְלִהְתָפֵלל ּבְ

תֹוָרה ןְּלמול ֵאת ַה' ז. ַלֲעסֹוק ּבְ כֹור' ח. ּבֶ ל ּבְ ַּקֶדׁש ִלי ּכָ א ''י. ִציִצית' י. ְתִפיִלין' ט. ּ
ְדֵבקות ''י. ֵּמזוָזה ֵּאלו ֵהם י. )'ה(ּב ִלְמסֹור ַנְפׁשֹו ּבִ מֹור''ּ ּב ִפּקוֵדי ׁשָ ְּדָלא ְלִמיָהב ' א. ּ

ְּדָלא ְלִמְבֵני ִמְגַדל ְלֲעבֹוָדה ָזָרה' ב. ֵּרבו ְלֲעבֹוָדה ָזָרה  )שלא(' ּנו ְוגֹוַאל ִתְפ' ג. ּ
ֲחֶוה ָלֶהם' ד. ְלַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם ּתַ ְפָייא' ה. ֹלא ִתׁשְ ְּדָלא ְלִאְתּכָ ְּדַהְיינו לא ָתָעְבֵדם, ּ ' ו. ּ

ְּדָלא ְלַהֲחִליף ִיחוָדא ְדָמאֵריה ְדַהְיינו ַהֶהִמיר ּ ּ ּ ּ ְּדַהְיינו לא ָתתורו , ְּדָלא ְלַהְרֵהָרא' ז. ּ ּ ּ ּ
לֹא ִלׁשְ' ח. 'ְוגֹו אֹובּׁשֶ ִיְדעֹוִני' ט. אֹול ּבְ אֹול ּבְ לא ִלׁשְ ִתים' י. ּׁשֶ ֹלא ִלְדרֹוׁש ֶאל ַהּמֵ . ּׁשֶ
ין ְדַהְיינו ְוחֹוֵבר ָחֶבר''י ד ַחְרׁשִ ּא ְדָלא ְלֶמְעּבַ ּ ירו''י. ּ לֹא ַתְזּכִ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּב ְוׁשֵ ּ :
ל ַהְד)שמותכ() עד כאן מההשמטות( ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ל ַהְדָבִרים. ָּבִרים ָהֵאֶלהּ ַוְיַדּבֵ , ּּכָ

ָלָלא ָדא ָלָלא ְדֹכָלא, ּּכְ ּהוא ּכְ ּ א, ּ ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ּ.  

  א''א ע''דף צ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ָאֹנִכי א יה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ִניז, ָאֹנִכי. ו''ּ ְלָיא ְוִאְתּגְ . ִאְתּגַ
ָרָזא ַקִד ְלָיא ּבְ א ְדֻכְרְסָייאִּאְתּגַ ֲחָדא, ּיׁשָ ִלימו ּכַ ׁשְ ְּדִסיֲהָרא ַקְייָמא ּבִ א , ּּ ְמׁשָ ד ׁשִ ּכַ

ְלָטא ָבָחא, ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת, ׁשַ ָבָחא , ְּוֵלית ָלה ׁשְ ר ׁשְ ִּדְנהֹוָרא ) א''א ע''דף צ(ּבַ
ְּדָנִהיר ָעָלה ּ.  

ִלימו ְדכוְרְסָיי, ָאֹנִכי ְלמות ָרִזין ִדׁשְ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ אּ ין, א ְלַתּתָ ָלקו ֵחיָון ַקִדיׁשִ ְּוִאְסּתָ ּ ְוִאיִהי , ּ
ִתּקוָנָהא ְקַנת ּבְ ֵחיזו. ִּאְתּתַ ִפיָרא ּבְ ְּוַכד ִאיִהי ׁשַ ָהא, ּ ּוַבֲעָלה ָאֵתי ְלַגּבָ ֵדין ִאְקֵרי , ּ ּכְ

  .ָאֹנִכי
ֲחָדא, ָאֹנִכי ָּרָזא ְדֹכָלא ּכַ ְכָלָלא ְדָכל ַאְתָוון, ּ ִביֵלי אֹוַר, ּּבִ ׁשְ ְּדַנְפקו ִמּגֹו , ְייָתאּבִ ּ

ַהאי ָאֹנִכי, ָּרָזא ִעָלָאה ִאין, ּבְ ְלָיין ָרִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָרָזא ְלֵמיָהב ֲאָגר ָטב , ָאֹנִכי. ּּתַ
ְּלַצִדיַקָיא ן ֵליה ְוַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָקא ְמַחּכָ ּ ַהאי, ּּ ְדָקא , ּבְ ְטחֹוָנא ּכַ ִאית לֹון ּבִ
  . ֲאִני ַפְרֹעה)בראשית מא(ְְוִסיָמִניך , ָּמא ְדָאֵתיֲחִזי ְלָעְל

ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ָָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְלך ַמר ּבְ מֹור, ִּאּתְ ָרָזא , ָאֹנִכי. ְּוָדא ִאיהו ָזכֹור ְוׁשָ
ין ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ְסִתיָמא ְוָגִניז ָכל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ַמר ָאֹנִכיְוֵכיָון. ּבִ , ּ ְדִאּתְ

ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ ָרָזא ֲחָדא, ִּאְתַחּבַ   .ּבְ
ְרְסָוון, ָאֹנִכי ', כ. א אני כורסייא חדא''נ(ֲּאִני ְיָי ְדכוְרְסָיא ַאֲחָרא . ָּרָזא ִדְתֵרין ּכֻ

  .)כורסייא אחרא עלאה
א, ָאֹנִכי ְּדָקא ִאְתָדֵכי ַמְקְדׁשָ ּ ֲה, ּ א ָנִהיר , ֵּדיהְּונוְכָרָאה ָלא ִאְתְקַרב ּבַ ּוַמְקְדׁשָ ּ
ְלחֹודֹוי ֲעָתא ֵיֶצר ָהַרע ֵמָעְלָמא, ּבִ ַהִהיא ׁשַ ַטל ּבְ ְּדָקא ִאְתּבַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי יָקֵריה ּבִ ָלק ּבִ ִּאְסּתַ ַמר ָאֹנִכי ְיָי, ּ ִלים. ֱָאֹלֶהיך' ּוְכֵדין ִאּתְ ָמא , ָרָזא ׁשְ ׁשְ ּבִ
א ַדְרּגֹויְלַיֲח: 'א. ַּקִדיׁשָ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ָרָזא ִדׁשְ ִגין ְדָרָזא ִדיֵליה . ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ ּּבְ ּ
ִריך הוא: 'נ. 'ִּאיהו ו א ּבְ קוְדׁשָ ָּרָזא ְלִמְדַחל ּמִ ּוְלִמְנַדע ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין, ְּ ּ ּ ּ ּ ְוִאית , ּ

יַעָיא ֲּאָגר ָטב ְלַצִדיַקָייא ופוְרָענות ְלַרׁשִ ּּ ּ ּ ִּגין ְדָרָזא ִדיֵליה הּבְ, ּ ָאה' ּ ּתָ   .ּתַ
ָכל יֹוָמא: 'כ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ ין, ּ ין ַקִדיׁשִ ַדְרּגִ א ּבְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּוְלַצָלָאה , ּ ּ

ָכל ִזְמָנא יה ּבְ ְתָרא ִעָלָאה, ְּצלֹוָתא ְלַגּבֵ ְלָקא ּכִ ְּלִאְסּתַ ָּרָזא ְדכוְרְסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ַעל , ּ
י  ּבֵ ְדָקא ֵיאֹות, ִּחיָוון ִעָלִאיןּגַ ְּוָרָזא ִדיֵליה ה, ּכְ אֹוַרְייָתא : 'י. ִּעָלָאה' ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ

ִזירו, ְיָמָמא ְוֵליֵלי ּוְלִמְגַזר ּגְ ָרָזא ִלְתַמְנָיא יֹוִמין, ּ ְכָרא, ּבְ א ּבֻ ּוְלַקְדׁשָ ִפיִלין . ּ ָחא ּתְ ּוְלַאּנָ
ְּוִציִצית וְמזוָזה ִריך הואּוְלִמְמַסר . ּ א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ַּנְפׁשָ יה, ְּ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ִּאֵלין . ּ

ֵריַסר ִפּקוִדין ִעָלִאין ִּאיּנון ּתְ ּ ָרָזא ְדָאֹנִכי''ִּדְכִליָלן רל, ּּ ּו ִפּקוִדין ַאֲחָרִנין ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ָלָלא ְדָזכֹור ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּוָאת ָדא. ּּכְ ִגין ְדִאיִהי י, ּ ָדאָּלא ִאְתַחָלף ּבְ , ָּרָזא ִעָלָאה', ּּבְ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ֵריַסר, ּּכְ ּוְבִאֵלין ּתְ ֵריַסר ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי, ּ ְייהו, ִּאית ּתְ ְּדַתְלָיין ִמּנַ ְוַחד , ּ
ֵליַסר ְלָטא ְלֶמֱהֵוי ּתְ   .ְּדׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

מֹור, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך ין , ָּרָזא ְדׁשָ ּתִ ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּוָחֵמׁש ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּבִ ָרָזא : 'ל. ּ
ְּדָלא ְלֵמיַהב ְיָקר וְרבו ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא ּ ֲאִויָרא: 'ל. ּ ִּמֲגְדָלא ְדָפַרח ְוָסִליק ּבַ ְּדָלא ִיְסֵטי , ּ

א ָמה ְדִאית ָרָזא, ְּלִמְבֵני ָלה ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא, ִלּבָ ְּדבֹוֶנא ִמֲגְדָלא, ּּכְ  )לאלהא אחרא(. ּ
ִדיוְקָנא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה: 'ל ְּדָלא ְלִמְפִני ּבְ ּ ָדא, ְּדָלא ְלַהְרַהָרא ֲאַבְתָרָהא, ּּ , ְּדָלא ְלַסּגְ

ְרֵמיה ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא   .ְּוָלא ְלַאְכְפָיא ּגַ
ְּדָלא ְלַחְלָפא ִיחוָדא ְדָמֵריה: 'א ּ ּ ִגין ַטֲעָוון ַאֲחָרִנין, ּּ ְּדָלא ְלַהְרַהָרא ְדִאית : 'א. ּבְ ּ
יהֱאָל ר ִמּנֵ יִדין וְדכורֹו: 'א. ָּהא ַאֲחָרא ּבַ ַתר ּבִ ְּדָלא ְלִמְסֵטי ּבָ ּ ָרָזא ְדִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ּּבְ ּ ּּ ,

ִדיוְקָנא ַאֲחָרא ְּוָלא ּבְ ַאל ִמן ֵמַתָייא: 'א. ּ ְּדָלא ְלִמׁשְ ין, ּ ד ַחְרׁשִ ְּדָלא : 'א. ְוָלא ְלֶמְעּבַ
פומֹוי ָמא ֶדֱאָלָהא, ּיֹוֵמי ּבְ ׁשְ ֵריַסר ַאֲחָרִנין, ַעד ָהָכא.  ַאֲחָראּּבִ ְּדִאיּנון ִפּקוֵדי , ּתְ ּ ּּ

מֹור ֵריָסר. ׁשָ ּוְבִאֵלין ּתְ מֹור ַאֲחָרִנין, ּ ין וְתַלת ִפּקוֵדי ְדׁשָ ַלת ְמָאה ְוַחְמׁשִ ְלָיין ּתְ ּּתַ ּ ּּ ,
ֵריַסר ִאֵלין ּתְ ִּדְכִליָלן ּבְ   .ְּוָרָזא ָדא ָאֹנִכי, ּ

ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנןּת, ָאַמר ַרּבִ א, ּו ּתָ ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ָּאֹנִכי ּכְ ִאין, ּ ָלָלא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּּכְ ּ ,
ין ָלָלא ְדֵחיָון ַקִדיׁשִ ּּכְ יה, ּ ִּדְכִליָלן ּבֵ ָרָזא ְדָאֹנִכי, ּ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ א. ּ , ָֹלא ִיְהֶיה ְלך ְלַתּתָ

ִאין ּתָ   .ָּרָזא ִדְתֵריָסר ֵחיָון ּתַ
ה ְלך ֲעׂשֶ ִּפְסלו ֵמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה.  ֶפֶסלָֹלא ּתַ ּ ּ א, ּ ֵּמַההוא ֲאָתר ַקִדיׁשָ . ֶפֶסל. ּ

א ְדִאיהו ָרָזא ְדַטֲעָוא ַאֲחָרא ְּפסֹוֶלת ִדְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָרָזא ָדא. ּ  )יחזקאל א(ּכְ
פֹון ְוגֹו ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ מוָנה. 'ָּוֵאֶרא ְוִהּנִ יחזקאל (, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְּוָכל ּתְ

ַחת)א י ָאֹנִכי ְיָי.  ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ י ֵעיָלא, ֱָאֹלֶהיך' ּכִ א ְלַגּבֵ ִגין ְלַאְתֲעָרא ִלּבָ ְוָלא , ּּבְ
יָתא א ְוָלא ְלִמְקַרב ִלְתַרע ּבֵ א ְלַתּתָ א. ְלַנְחּתָ ַההוא ֲאָתר, ֵאל ַקּנָ ְּדִקְנָאה ִאיהו ּבְ ּ ּ.  

  ב''א ע''דף צ
לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ)משלי ל(, ָּדאְוָרָזא  ַחת ׁשָ ה ְלך.  ּתַ ֲעׂשֶ ְָוִאיהו לא ּתַ , ֶפֶסל. ַחד, ּ

ֵרין מוָנה. ּתְ ַלת, ְּוָכל ּתְ ּ פֵֹקד )שמות כ(. ִאְתְרִגיַזת) ב''א ע''דף צ(ַּעל ָדא , ְּוֶאֶרץ ָדא. ּתְ
ִעים ים ְוַעל ִרּבֵ ֵלׁשִ ִנים ַעל ׁשִ ּוְתֵרין , ְּדִאיְנִציב ֲחָדא, אִאָלָנא ֲחָד. ֲּעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

ע ִזְמִנין, ּוְתַלת ִזְמִנין, ִזְמִנין י . ָּאב וֶבן, ְּוִאְתְפַקד ַעל חֹוֵבי ַקְדָמֵאי, ְוַאְרּבַ ִליׁשִ ׁשְ
ן ּקַ ד ָלא ִאְתּתַ ּוְרִביִעי ַחד הוא ּכַ ְקָנא, ּ ִהפוָכא ְדָדא, ְוָלא ָחִייׁש ְלִאְתּתַ ְּוֵכן ּבְ ּ ְלִאיָלָנא , ּ

ְּדִאיהו ְדָקא ֲחִזיּ ן ּכַ ּקַ ְּוָקִאים ַעל ִקיוֵמיה ,  ִאְתּתַ ה ֶחֶסד ְוגֹו)א כדין''נ(ּ   .' ְועֹוׂשֶ

ִּפּקוָדא ירעיא מהימנא  ֹאַרח ְקׁשֹוט, ב''ּ ֵמיה ּבְ ׁשְ ּוַמאן ְדאֹוֵמי . ְּלאֹוָמָאה ּבִ ּ
בוָעה ְרֵמיה, ּׁשְ ִליל ּגַ ּהוא ּכָ ִאיּנון ז, ּ ין ִעָלִאין' ּּבְ ַּדְרּגִ ִריך הוא ִּדׁשְ, ּ א ּבְ ָּמא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

הו ִליל ּבְ יָתא ִאיּנון. ִּאְתּכְ ית ִדין. ְּוָהא ׁשִ ר ָנׁש ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה ִדְקׁשֹוט ַעל ִפי ּבֵ ַּההוא ּבַ ּ ּ ּּ ,
הו ְרֵמיה ּבְ ִליל ּגַ ּּכָ ִביָעָאה, ּ יה, ְּוהוא ׁשְ דוְכּתֵ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלַקְייָמא ׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ , ּוַעל ָדא ּכְ
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ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ֵבַע)דברים ו( ּשָׁ מֹו ּתִ ָרא. ּ וִבׁשְ ָנא וְלַשּקְ ּוַמאן ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה ְלַמּגְ ּ ִרים ְלַההוא ֲאָתר ְדָלא , ּ ּּגָ ּ
יה דוְכּתֵ ִּיְתָקָיים ּבְ ּ ּ.  

ּאֹוָמָאה ְלַקְייָמא ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ּ ּ ּ בוָעה ִדְקׁשֹוט, ּ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ר ָהָרע , ּ ד ַההוא ִיּצֶ ּּכַ
ר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה,  ְלַבר ָנׁשְמַקְטֵרג ה ֵליה ְלֶמְעּבַ ּוְמַפּתֶ ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו אֹוָמָאה ְדָמאֵריה . ּּ ּ ּ ּ

יה ח ּבֵ ּבַ ּתְ ָמאֵריה ַעל ָדא, ִּאׁשְ ְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלאוָמָאה ּבְ ְּוִאּצְ ּ ּ ּ ָבָחא ִדיֵליה, ְ ּוִאיהו ׁשְ ּ ּ .
ח ּבֵ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ גֹון ּבֹוַעז. ּיהְּ יב, ּכְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג(, ִּדְכּתִ   .ׁשִ

ר ָהָרע ֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה ְּדָהא ִיּצֶ ֶּנֶדר ִאיהו ְלֵעיָלא. ּואֹוֵמי ַעל ָדא, ּ ּוִאיּנון ַחֵיי , ּ ּ
א ְייִפין''ָּרָזא ְדרמ, ַמְלּכָ ן וֶנֶד, ּוְתִריַסר ְקִטיִרין, ח ׁשַ ּבָ חוׁשְ בוָעה. ר''ּּכְ ְּוַעל ָדא ָחִמיר ִמּשְׁ ּ .

א ִאֵלין ַּחֵיי ְדַמְלּכָ ּ ְייִפין, ּ ְּדָיִהיב ַחִיין ְלָכל ִאֵלין ׁשַ ּ ִגין ִאיּנון ַחִיין, ּ ּוִאְקרון ָהִכי ּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
א ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ַּחִיין ַנְחּתִ ְּלַההוא ְמקוָרא ְדַחיין. ּ ּ י. ּ ּוֵמַההוא ְמקוָרא ַנְחּתִ אּ ְלָכל , ן ְלַתּתָ

ְייִפין   .ִּאיּנון ׁשַ
א א ִדְלַתּתָ בוָעה ְלַקְייָמא ַדְרּגָ ּׁשְ ּ א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ מֹו. ּ , ְוָדא ִאְקֵרי ֶמֶלך ַעּצְ

ְּדרוָחא ִעָלָאה ְוגוָפא ִדיֵליה ּ ּ ּ ַגִויה, ּּ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ יה, ּ ּוְלַדְייָרא ּבֵ אֵרי ּגֹו ּגו, ּּ רוָחא ְדׁשַ ּּבְ ּ . ָפאּ
מֹו ְדַההוא  ָגִויה ַעּצְ ֵרי ּבְ ִאיָבה ִדיֵליה ְלִמׁשְ מֹו ְדרוָחא ִעיָלָאה ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶמֶלך ַעּצְ ּ ּ ְ

יר ְלֵעיָלא ך. ְדַסּתִ ְוְבִגין ּכַ ְקׁשֹוט, ּ ּהוא ְמַקֵיים ְלַההוא ֲאָתר, ַּמאן ְדאֹוֵמי ּבִ ְוַכד ָקֵאי , ּּ
ְרָיא ַעל ּכָֹלא. ל ָעְלָמאְּמַקֵיים ּכָ, ַּהאי ֲאָתר ְמקוָיים ָוה, ֶּנֶדר ׁשַ ְּוַעל ְרׁשוָתא , ַעל ִמּצְ

בוָעה ׁשְ ְּדָלאו ָהִכי ּבִ ּוָהִכי אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּ ג לאתעסקא בפריה ''פקודא י( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )ב וביום השמיני''ג ע''ומשם תלך ויקרא מ. עד בכל סטרין' ורביה וכו
ָּרָזא ָדא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, א לא ִתּשָׂ)שמות כ( ּ ּ ד . ּ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ִתיל ָעְלָמא הֹוֵמי, ׁשָ ע ּגֹו ּתְ א, ְצרֹוָרא ֲחָדא, ַאְטּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ע ָלה , ֲּחִקיָקא ּבִ ְּוַאְטּבַ
הֹוָמא ָעאן ְלַסְלָקא. ְלגֹו ּתְ ְּוַכד ַמָיא ּבָ אָּחָמאן ָרָזא ִדׁשְ, ּ ָּחִקיק ַעל ַההוא , ָּמא ַקִדיׁשָ

ִעין, ְצרֹוָרא ּקְ ּתַ ָמא ָדא ַקְייָמא ַעד יֹוָמא ָדא, ְוַהְדִרין ַלֲאחֹוָרא, ְּוַתְייִבין וִמׁשְ ּוׁשְ ּ ּגֹו , ּּ
הֹוָמא   .ּתְ

א ַעל ְקׁשֹוט ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדאֹוִמין ּבְ ּוְבׁשַ ִקיוָמא ִדְקׁשֹוט, ּ ּּבְ ּ ַּההוא ְצרֹוָרא ַסְלָקא, ּ ּ, 
ָלא ַההוא אֹוָמָאה ּוְמַקּבְ הֹוָמא, ּ ְּוַאְהָדר ְוִאְתַקַיים ַעל ּתְ ְּוַההוא , ְּוָעְלָמא ִאְתַקַיים, ּ

ּאֹוָמָאה ִדְקׁשֹוט ַקָיים ָעְלָמא ּ.  
ָרא ּקְ א אֹוָמָאה ְלׁשַ ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדאֹומו ּבְ ּוְבׁשַ ּ ָלא ָלה , ּ ַּההוא ְצרֹוָרא ַסְלָקא ְלַקּבְ ּּ

ְקָרא, הְלַהִהיא אֹוָמָא יָון ְדָחֵזי ְדִאיהו ְדׁשִ ּּכֵ ּ ּ ֵדין ַההוא ְצרֹוָרא ְדֲהָוה ָסִליק. ּ ּּכְ ב , ּ ּתָ
ִטין, ַלֲאחֹוָרא ְּוַאְתָוון ְדַההוא ְצרֹוָרא, ּוַמִיין ַאְזִלין ְוׁשָ הֹוֵמי, ּ ְדָרן, ַּפְרָחן ּגֹו ּתְ , ְּוִאְתּבַ

ּוָבָעאן ַמָיא ְלַסְלָקא ְלַחְפָייא ָעְלָמא ּ ִמְלַקְדִמיןּוְלַא, ּ ְּהָדָרא ֵליה ּכְ ּ ּּ.  
ין  ִריך הוא)א דרמיז''נ(ַּעד ְדַזּמִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ִּדי ְמָמָנא ַעל , ל''ְיַעְזִריֵא, ְלַחד ְמָמָנא, ְּ

ָחן ְבִעין ַמְפּתְ א, ׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ יה ְדַההוא ְצרֹוָרא, ּ ְּוָעאל ְלַגּבֵ ּ יה , ּ ְּוָחִקיק ּבֵ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ִמ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ָעְלָמא, ְּלַקְדִמיןַאְתָוון ּכְ ְּוָאַהְדרו ַמִיין ְלדוְכַתְייהו, ּ ּ א דההוא צרורא ''נ(. ּ

ורגיש להו לאתוון דשמא קדישא וחקיק להו כמלקדמין ואהדרו מיין לדוכתייהו וכדין אתקיים 
ם ה)עלמא א ֶאת ׁשֵ ִתיב לא ִתּשָׂ ְוא' ּ ְוַעל ָדא ּכְ   .ֱָאלֶהיך ַלּשָׁ

ִּפּקוָדא כנא רעיא מהימ ת, ד''ּ ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָזכֹור , ְּלֶמֱהִוי ָדִכיר יֹום ַהּשַׁ ּכְ
ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ ת. ֶּאת יֹום ַהּשַׁ ּבָ י, ָּרָזא ְדׁשַ ָכל ִאיּנון דוְכּתֵ ָּהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּיֹוָמא דוְכָרָנא , ּ ּ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּדַנְייָחא ְדָעְלָמא ְוִאיהו ּכְ ּ ּ תּו. ּ ּבָ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא , ַּמאן ְדָנִטיר ׁשַ ּּכְ ּ
ַמר. ּּכָֹלא ת, ְוָהא ִאּתְ ּבָ ּדוְכָרָנא ְדׁשַ ּ ין, ּ ָכל ִזיֵני ִקדוׁשִ א ֵליה ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ר . ּ ַּמאן ְדִאְדּכַ

א ְטִריך ְלָבְרָכא ֵליה, ְלַמְלּכָ ִּאּצְ ת, ְ ּבָ ר ׁשַ א ֵלי, ַּמאן ְדִאְדּכַ ִריך ְלַקְדׁשָ ּּצָ ַמרְ   .ּה ְוָהא ִאּתְ
ָּזכֹור ִלְדכוָרא ִאיהו א. ּ מֹור ִאיהו ְלנוְקּבָ ּׁשָ ת)ודא בלא פרודא(. ּ ּבָ ָּרָזא ְדָכל ,  יֹום ׁשַ

א ִעָלָאה, ְּמֵהיָמנוָתא ְּדַתְלָיא ֵמֵריׁשָ ין, ּ ַּעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ת ִאיהו ּכָֹלא, ּ ּבָ ּׁשַ ּ.  
ין ִאיּנון ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ְּוֻכְלהו ִא, ּ תּ ּבָ ת ִעָלָאה. ְּקרון ׁשַ ּבָ ת ְדיֹוָמא. ּׁשַ ּבָ ת ְדֵליְלָיא. ּׁשַ ּבָ   .ּׁשַ

  )סימן ח(השלמה מההשמטות 
מֹור ִדּבור ַלְיָלה ָרָזא ְדׁשָ ּּבְ ּ ַעל ֶפה', ְּדָהא ִהיא ּתֹוַרת ה. ּ ּבְ ל ּתֹוָרה . ּּתֹוָרה ׁשֶ ה ִקּבֵ ֹמׁשֶ

יַני וְמָסָרה ִלְיהֹוֻשַע ְוגֹו ַעל ֶפהְוָהא ִאְת' ִּמּסִ ּבְ ָּערו ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב ַהא , ּ ּבִ ְּדִאילו ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ
ִתיב  ִרית ְיָי ֵלאֹמר ַלֹקַח ֵאת ֵסֶפר )א''דברים ל(ּכְ ֵאי ֲארֹון ּבְ ה ֵאת ַהְלוִיים ֹנׂשְ ו ֹמׁשֶ ּ ַוְיּצַ

א. ְוָדא ְלֵליָוֵאי ִאְתֲחִזי ְלַהאי, ַּהּתֹוָרה ַהְזה ְמׁשָ ׁשִ יה.ְלַהאי ְדֲאִחיד ּבְ א ְדַאְתָייא ִמּנִ ּ וַמְלּכָ ּ ּ ,
ה יֹוָמא. ֹמׁשֶ א ּבְ ְמׁשָ ִנין ׁשִ ִעין ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבְ א ' ְוּתֹוַרת ה, ָנִהיר לֹון ְלִיׂשְ ּתָ ּבַ ָדא ָמֲעֵלי ְדׁשַ

ָרָזא ֲחָדא ְוכו ת) עד כאן מההשמטות(: 'ּּבְ ּבָ ְּוֻכְלהו ַחד ְוִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשַ ד ִאיהו , ְוָכל ַחד. ּּ ּּכַ
ְל ֲהֵדיה, ָנִטיל ְלַחְברֹוי, ָטאׁשַ ַההוא ׁשוְלָטנו ִדיֵליה, ְּוָזִמין לֹון ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְוַכד ַהאי ָאֵתי . ּ

ֲהֵדיה, ְלָעְלָמא ְלהו ַאְתָיין וְזִמיִנין ּבַ ּּכֻ ּ ּ ּ.  
ד ָאֵתי ֵליְלָיא ת ִדיָמָמא, ּכַ ּבָ ֲהֵדיה ְלׁשַ ַּזִמין ּבַ ֵהיָכֵליה, ּ ְּוַזִמין ֵליה ּבְ ֲהֵדיהְוִאְתָטּמַ, ּ . ּר ּבַ
יָון ְדַהאי ַאְתָיא ך ָעֵליה, ּכֵ ת ִעָלָאה ִאְתְמׁשָ ּבָ ּׁשַ ְ ֵהיְכָלא ְדֵליְלָיא וְבִגין , ּ ִניִזין ּבְ ּוֻכְלהו ּגְ ּ ּ ּ

ְיָמָמא  ָּדא ְסעוָדָתא ְדֵליְלָיא ָחמור ִמּבְ ּ ּ   .)א כדביממא''ס(ּ
ד ָאֵתי ְיָמָמא ֲהֵדיה ִלְתֵרין ִאֵלין ַאֲחָרִנ, ּכַ ַּזִמין ּבַ ָאה, יןּ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְוַדְרּגָ ַּדְרּגָ ָּדא , ּ

ְּדַאְנִהיר ֵליה ְּוָדא ְדִאְתְנִהיר ִמִניה, ּ ת. ּ ּבָ ֲחָדא ִאְקֵרי ׁשַ ת, ְּוֹכָלא ּכַ ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ ְלִטין ּבְ . ְּוׁשַ
ין ַלת ַדְרּגִ ְּוִאֵלין ּתְ ָלָלא וָרָזא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּ ִּאיּנון ּכְ ּבִ, ּ ְּנִביִאים וְכתוִבים, ְכָתבּתֹוָרה ׁשֶ ּ .
ת ּבָ ָלא, ַּמאן ְדָנִטיר ׁשַ   .ָּנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ

ָלן ִאיּנון ֵרין ַמְרּגְ ֲהַדְייהו, ּּתְ ַגַווְייהו, ּוַחד ִסיָכָתא ּבַ ּּבְ ין ַהאי וֵבין ַהאי, ּ ְּדָקִאים ּבֵ ּ .
ון יה ּגֹוָ ָלא ִעָלָאה ֵלית ּבֵ ַּמְרּגְ ִאְת, ּ ה ֵחיזו ּבְ ֵּלית ּבֵ ְלָייאּ   .ּּגַ

ָלא ְלָייא, ַהאי ַמְרּגְ ֲאִרי ְלִאְתּגַ ד ׁשָ ִליִפין' ז, ַנֲהִרין, ּכַ ין וְבָקִעין , ַאְתָוון ּגְ ּצִ ְלִטין ְוֹנּצְ ּּבַ
ִקיִעין וַקְסִטיִרין ל ַחד ְוָחד, ּבְ ִקין , ַאְתָוון' ְּוִאיּנון ז. וַנֲהִרין ּכָ ָמָהן ְמֻחּקָ ֵרין ׁשְ ִּאיּנון ּתְ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

ַההוא ַמְר ָלאּּבְ ת. ּגְ ּבָ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ין ְוָנֲהִרין, ּ ּצִ ּוַפְתִחין ִפְתִחין, ָנּצְ ְלֵטי, ּ ְּוִאיּנון . ְוַנְפֵקי ְוׁשַ
י ַאְתָוון, ו''ה יה''אהי ּצֵ יּצו ִדְלהֹון, ִמְתָנּצְ ּוִבְנּצִ ּ ָדא, ּ ָדא, ָּעאִלין ָדא ּבְ   .ְּוַנֲהִרין ָדא ּבְ

ָדא ווִנין, ּא ִמּגֹו ָדאָּנֲהִרין ָד, ְּוַכד ָעאִלין ָדא ּבְ ְתֵרין ּגַ ון ִחָוור. ּבִ ון , ַּחד ּגֹוָ ְוַחד ּגֹוָ
ווִנין. ּסוָמק ֵרין ּגַ ּוֵמִאיּנון ּתְ ָמָהן ַאֲחָרִנין, ּ ֵרין ׁשְ ַבע , ִּאְתֲעִבידו ּתְ ַּעד ְדַסְלִקין ַאְתוון ְלׁשֶ ּ
ָמָהן   .ׁשְ
יץ' א ָאת ו, ָנִפיק ְוָנּצִ ְרַווְי', וָעאל ּבְ ְווִנין, ּיהווָנֲהִרין ּתַ ְתֵרין ּגַ ָמָהן, ּבִ ֵרין ׁשְ , ּוִאיּנון ּתְ

ֲחָדא, ל''ְוַחד ִאְקֵרי ֵא, ד''ַחד ִאְקֵרי ידו יץ' ה. ְוַנֲהִרין ּכַ ָאת ה, ָנִפיק וָנּצִ ' ְוָעאל ּבְ
ְרַווְייהו ְווִנין, ְּוָנֲהִרין ּתַ ְתֵרין ּגַ ָמָהן, ּבִ ֵרין ׁשְ ד ָרָז, ְּוִאיּנון ּתְ ְוַחד . ּא ֶדֱאֹלִהיםַחד ִאְקֵרי ֶידֹוִ

ֲחָדא. ִאְקֵרי ֱאלִהים י' י. ְוָנֲהִרין ּכַ ֲחָדא', ָעאל ּבְ ין ּכַ יּצִ ָדא, ְּוַנֲהִרין וְנּצִ ְּוָעאלו ָדא ּבְ ּ ,
ְרַווְייהו ֲחָדא, ְּוַנֲהִרין ּתַ ָקן ּכַ ִליִפין ְמֻחּקְ א, ּגְ ין ַעְנִפין , ְּוִאיּנון ַזְקָפן ֵריׁשָ ּצִ ְּנִהיִרין ְמַנּצְ

ּוִאיּנון ַחד ָסֵרי ַעְנִפין, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ִקין ֵמַהאי ִסְטָראַּסְל ּ.  

 
  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

 ] בשנה116יום [סדר הלימוד ליום כז טבת 
ֵרין ַאְתָוון ְדַנֲהָרן ְּוִאֵלין ּתְ ָדא, ּ ָקן ָדא ּבְ , ד מּצפץ מּצפץ''ד ְידֹו''ִּאיּנון ְידֹו, ִּמְתַחּבְ
ָרָזא ִדְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמ ּּבְ ֵרין ַאְתוון. יּ ָדא, ְּוִאֵלין ּתְ ד ָעאִלין ָדא ּבְ ָקן , ּּכַ ְוַכד ִמְתַחּבְ

ָדא א)וכד מתדבקן דא בדא(, ָּדא ּבְ ן ַעל ּכָֹלא,  ַזְקִפין ֵריׁשָ ּצָ ּוָנֲהָרן וְמַנּצְ ִאיּנון ַחד ָסֵרי , ּ ּּבְ
ָכל , ַּעְנִפין   . ְסָטר)ב''ב ע''דף צ(ְּדָנְפִקין ּבְ
ַאר' ה ּתְ ָמא ַחד, ְּדִאׁשְ ׁשְ ֲהַדְייהו, ִּאיִהי ַסְלָקא ּבִ ָרא ּבַ ְּוָכל ִאֵלין . וִאיִהי ֲאֹדָני, ְּלִאְתַחּבְ

ָמָהן ַהאי יֹוָמא, ׁשְ ְלֵטי ּבְ ין ְוַנְפֵקי ְוׁשַ ּצִ ְלִטין ְוֹנּצְ ְלֵטי. ּבַ יָון ְדִאֵלין ׁשַ ּּכֵ ָלא , ּ ָּנַפק ַההוא ַמְרּגְ
א, ִּעָלָאה ּצָ ְלָטא ְמַנּצְ יּצו ִדיָלהּוִמּגֹו . ּבָ ְּנּצִ ּ ון, ּ ה ּגֹוָ   .ָּלא ִאְתָחִזי ּבָ

ד ָנְפָקא ָמָהן, ּכַ ִאֵלין ׁשְ ַטׁש ּבְ ְייהו ֲאֹדָני, ּּבָ ָמא ִמּנַ ִביָעָאה, ַּחד ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ ִמְתַעְטָרא , ּ
ָאה ּתָ ָלא ּתַ ַמְרּגְ חֹוֵתיה, וָעאל ּבְ ָמא ַאֲחָרא ּתְ ב ׁשְ ַּחר ַההוא ְוִאְסּתְ. ה''ְּוִאיהו י, ְּוִאְתְייׁשָ

יה ָלא ִעָלָאה ּבֵ ַּמְרּגְ יץ, ּ יּצו ְדָנּצִ ּוִמְתַעְטָרא ַההוא ְנּצִ ּ ּ ָמא, ּ ַהאי ׁשְ   .ּבְ
ָמָהן)א דבטש''נ(ְלָבַתר ְדָכִניׁש  ָהֵני ׁשְ ְבִעים ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר,  ּבְ ָּנְפִקין ִמיַנְייהו ׁשִ ּ ,

ֲחָדא ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ּוִמְתַחּבְ ָלא ִעָלָאה, ָכא ְוֻכְרְסָייא ֲחָדאְוִאְתָעִביד ְרִתי, ּּ ְּלַההוא ַמְרּגְ ּ ,
ִעְטרֹוי ְלָטא ּבְ ֻכְרְסָייא, וׁשָ א ּבְ יֹוָמא ָדא, ַמְלּכָ ְּוַחֵדי ּכָֹלא, ּּבְ יָון ְדַחֵדי ּכָֹלא. ּ ּּכֵ ּ ָיִתיב , ּ

ְרְסָייא א ַעל ּכֻ ְרְסָייא, ַמְלּכָ ְבִעין ַעְנִפין ּכֻ ׁשִ ְדָקאְמַרן, ְּוַסִליק ּבְ   .ּכִ
ֵרין ְו ין,  ַאְתָוון)א''ב ע''תרומה קל(ִּאיּנון ּתְ , ב''ְּוָנֲהִרין וִמְתַעְטִרין ַאְתוון כ, ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא)ב אתוון''א בכ''ס( ְתֵרי . ּ ּכְ י ּבִ ְטׁשֵ , ְוַסְלֵקי ְלָחד,  ַאְתָוון ַקְדָמֵאי)א''ב ע''קל(ּבַ
ָבִטין ית ׁשְ ׁשִ ׁשִ, ּבְ ָבִטין ַאֲחָרִניןּוְלַחד ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון י. ית ׁשְ ָרֵאל ִעָלָאה''ּ ָבִטין ְדִיׂשְ ּב ׁשְ ּ.  

ִרין ַאְתוון, ּּתו ין)א קדמאי סלקין''נ(, ִּאֵלין ּתְ ְתֵרין ַאְתוון, ּ ַסְלִקין וַנְחּתִ י ּבִ ְּדסֹוָפא , ּוַבְטׁשֵ
ין, וַסְלֵקי. ב ַאְתוון''דכ ָחֵמׁש ַדְרּגִ יןְוַחד ּבְ, ַּחד ּבְ ר ֲאִמיָרן . ָּחֵמׁש ַדְרּגִ א ''ס(ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ

ְתִרין ַאְתוון''י, ב ַאְתוון'' ְלַאְכְלָלא ְלכ)לשכללא ָבִטין ּבִ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא )א קדמאי''ס(, ב ׁשְ ּ ּכְ
ר ֲאִמיָרן ִדְתֵרין ַאְתוון ְדסֹוָפא ָּוֶעׁשֶ ְּדסֹוָפא ְדאֹוַרְייָתא, ב ַאְתָוון''ָהא כ, ּ ָיִרית , ּ ָדאוָרָזא. ּ

ָלא ִעָלָאה ְרְסָייא ְדע, ַּמְרּגְ ַההוא ּכֻ ּּבְ   .ב ַאְתָוון''וָנֲהִרין כ, ב''ּ
ָאה ּתָ ָלא ּתַ ַההוא ּכוְרְסָייא ְדע, ַמְרּגְ ָלא ִעָלָאה ּבְ ֲעָתא ְדָיִתיב ַמְרּגְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ב ''וַנֲהִרין כ, ב''ּּ

ָאה ְדהוא ּבְ. ַאְתוון ּתָ ָלא ּתַ ֵדין ַההוא ַמְרּגְ ּּכְ ּ ַההוא ְנִהירו, ָחׁשֹוָכאּ ל ּבְ ּכֵ ִּמְסּתַ ֵחיָלא , ּ ּבְ
ְּדּתוְקָפא ְדִאיּנון ַאְתוון ּ ּ הֹון, ּּ ים ּבְ ְּדִאְקרון ֲאֹדָני, ְּדִאְתְרׁשִ ּוְכֵדין ִאְתְנִהיר ְוָסִליק ַההוא , ּ ּ

ל ִאיּנון כ, ְנהֹוָרא ִאיב לֹון ַההוא ַמְרּגְ, ּב ַאְתוון ִעָלִאין''ְּוָנִטיל ּכָ ַגִויהּוׁשָ ָּלא ּבְ ְוָנִהיר , ּ
יץ ְלע ְּנִהירו ְדָנּצִ   .ב ֵעיָבר''ּ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ָלא יָון ְדַהאי ַמְרּגְ ֲהָדה, ּּכֵ ִאיב ְלִאינון ַאְתָוון ּבַ יץ וׁשָ ָּנּצִ ך , ּ ָלא ִעָלָאה ִאְתְמׁשַ ֵדין ַמְרּגְ ְּכְ ּ
ֲהַדְייהו ָלא, ּּבַ ַמְרּגְ ָלא ּבְ ק ַמְרּגְ אְוָדא. ּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד, ְּוִאְתַדּבָ ְחּתָ ּבַ ּ ִאיהו ָרָזא ֲחָדא ְדתוׁשְ ּ ּ ,

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא

  א''ב ע''דף צ
ין ֵמַהאי ִסְטָרא, ַאְתוון ּצִ ד ָנּצְ ַגַווְייהו, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ּכַ ָּדא ִאיהו ִסיָכָתא ִדי ּבְ ּ ּ ּ ין , ּ ּבֵ

ָלא ָלא ְלַמְרּגְ א ְד, ַמְרּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵדין ִאְתָעִבידו ָרָזא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ָמא . ב ַאְתוון''מּ ֹכָלא ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ
א ְדע ַּקִדיׁשָ ִּדְרִתיָכא ִעָלָאה, ב ַאְתוון''ּ ת, ַהאי וַהאי, ְּוֹכָלא, ּ ּבָ ְּוָדא ִאיהו , ִאְתְקֵרי ׁשַ
ת ּבָ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ָּרָזא ְדׁשַ

ת ְלַקְדׁשֹו ָדא ִאיהו)שמות כ() א''ב ע''דף צ( ּבָ ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ּ אּ ּ ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ .
ְייֵפי ּגוָפא ל ְמקֹוִרין ְדׁשַ ִרית ַקְייִמין ּכָ ַהאי ּבְ ּוְבִגין ִדּבְ ּ ּ ַלל ּכָֹלא, ּ ְּוִאיהו ּכָ ַגְווָנא. ּ ָּדא , ּכְ

ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ת ִאיהו ּכְ ּבָ ּׁשַ ְלָיין, ּ יה ּתַ ְּוָכל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ת, ּ ּבָ ְּוִקיוָמא ְדׁשַ ּ ּ, 
ִקיוָמא ְדָכל אֹוַרְייָתא ּּכְ ּ ת, ּ ּבָ ָלא, ַּמאן ְדָנִטיר ׁשַ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּכְ ּּ.  

ָּזכֹור ָרָזא ִדְדכוָרא ִאיהו ּ ְייֵפי ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ל ׁשַ ָּרָזא ִדְדכוָרא ְדָנִקיט ּכָ ּ ּ ּ ֶאת יֹום . ּ
ת ּבָ ָתא, ַהּשַׁ ּבְ ָאה ַמֲעֵלי ׁשַ ְּדִאיהו, ְלַאְסּגָ ְְדִאְצְטִריך , ְּלַקְדׁשֹו. ְּוָדא ִאיהו ֶאת,  ַלְיָלהּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ה ִמּגֹו ַעּמָ ְּקדוׁשָ ְדָקא ֲחִזי, ּ הו ּכַ ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ.  
ְכָחה, ָזכֹור ֲּאָתר ְדֵלית ֵליה ׁשִ ְכָחה , ּ ְכָחה ְדָהא ֵלית ׁשִ יה ׁשִ ְּוָלא ַקְייָמא ּבֵ ּ בראשית (ּ

ֲאָתר ִדְב)ב''ג ע''קצ ן ְלֵעיָלא, ִּרית ִעָלָאהּ ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ א. ְּוּכָ ְכָחה, ּוְלַתּתָ ֲאָתר , ִאית ׁשִ
ָרא ְְדִאְצְטִריך ְלַאְדּכְ ִתיב, ּ ן . 'ּ ִיָזֵכר ֲעֹון ֲאבֹוָתיו ְוגֹו)תהלים קט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּמָ ְוִאית ּתַ

ָרן ַזְכָיין ְדַבר ָנׁש, ְמָמָנן ְּדַאְדּכְ   .ְוחֹובֹוי, ּ
ְכָחה ָק אְוֵלית ׁשִ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ַּמה ְדִאיהו ָקֵמיה, ֵּמי ּכֻ ּ ּוַמאן ִאיהו ָקֵמיה. ּ ּ ל . ָזכֹור. ּ ְוּכָ

ן ְלֵעיָלא ּכֵ ִגין ְדֹכָלא ָרָזא ִדְדכוָרא ִאיהו. ּׁשֶ ּּבְ ּ ּ א , ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ִליף ָרָזא ִדׁשְ ן ִאְתּגְ ְּוַתּמָ ּ
א. ו''יד א, ּוְלַתּתָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ָזכֹור. ּה ִאְתַקָדׁשּוַבּמֶ, ְ ל , ּבְ יה ָנִטיל ּכָ ְּדָהא ִמּנֵ ּ

אן ְרּכָ ן ְוָכל ּבִ ִּקדוׁשָ ָתא, ְוָדא. ּ ּבְ ד ִמְתַעְטֵרי ַמֲעֵלי ׁשַ ְדָקא , ּּכַ א ּכְ א ַקִדיׁשָ ַּעל ַעּמָ
ְצלֹוִתין וְבָבעוִתין, ֵיאֹות ּּבִ ּוְבִסדוָרא ְדֶחְדָוה, ּ ּ ּ ּ.  

  א''ג ע''דף צ
יָמא א, ָזכֹור, ְוִאי ּתֵ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ין , ְ ל ְקדוׁשִ יה ָנְפִקין ּכָ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ּ

יָמָמא. ָלאו ָהִכי. ְּדָעְלָמא א ּבִ ְּדָהא ָדא ִאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ּ א , ְּ ְּוָדא ִאְצְטִריך ְלִאְתַקְדׁשָ ְ

ֵליְלָיא ָרֵאל ְלָבַתר, ּבְ ין ַנְטִלין לֹון ִיׂשְ ִריך ְּוִאְתַקְד, ְּוָכל ְקדוׁשִ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ִקדוׁשֵ ן ּבְ ְׁשָ ּ ּ ּ ּ
ך)שמות כ() א''ג ע''דף צ(. ּהוא ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ָכל ִזיֵני ְיָקר, ָ ְלֶמחֵדי לֹון , ּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ָרָאן עֹוְבֵדי ְדַכׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ יל ָיִגיל ֲאִבי ַצִדיק)משלי כג(ּכְ ְּוָדא ִאיהו ְיָקָרא , ּ ּגִ
יהַּדֲאב ֹּוי וְדִאּמֵ ּ.  

ךרעיא מהימנא  ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ְכסות ְנִקָייה. ָ ֵדהו ּבִ ּבְ ּּכַ ּ ְנֵפי , ּ ְּדַהיינו ּכַ ּ
ָוה ד ֶאת ה)משלי ג(, ִמּצְ ּבֵ ֹות, ֵָמהֹוֶנך'  ּכַ ָּדא ּתֹוָרה וִמּצְ ְ אֹוֶרך )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֹמאָל ׂשְ יִמיָנה ּבִ ר ָנׁש. ּה וגֹוָּיִמים ּבִ ְּדָעִני ָלאו ִאיהו ּבַ ֹות, ּ ּצְ ֶּאָלא ִמן ַהּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ּ ,
מֹוַדע ּתְ ֹות, ִאׁשְ ּצְ ְּדָבַתר ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין ָעִני ֶאָלא ִמן ַהּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ּ ּ ּ ּּ ,

ֹות ְּדֻעְתָרא ְדַבר ָנׁש אֹוַרְייָתא וִמּצְ ּ ּ.  
ּוְבִגין ָדא ּבֵ, ּ אֹוַרְייָתא, ֵָמהֹוֶנך' ד ֶאת ְיָיּכַ ֵדל ּבְ ּתַ ׁשְ ה, ּוָלא ּתִ ֵדל ּבָ ֵדי ְלִהְתּגַ ּּכְ ָמה . ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ּ ֶהם, ּ ֵדל ּבָ ם ֲעָטָרה ְלִהְתּגַ ֲעׂשֵ ֲעבור , ְּוַאל ּתַ ּולא ֹתאַמר ֶאְקָרא ּבַ
י ִיְקְראוִני ַרּבִ ּׁשֶ ְדלו ַלְיָי)תהלים לה(ֶּאָלא , ּ ּ ּגַ י' ּ ד ֶאת ְיָי. ִאּתִ ּבֵ ֵבן ְדִאיהו ַחָייב , ֵָמהֹוֶנך' ּכַ ּּכְ ּ ּ

יה יָקַרא ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּּבִ ּ.  
ֵרין ִטִפין ף ִמּתְ ִגין ְדִאיהו ְמׁשוּתָ ּּבְ ּ ּ ר ָנׁש, ּ ר ּבַ הֹון נֹוּצַ ִּמִטָפה ְדַאבוָה. ְּדִמּנְ ּ ִּחָוורו , ּ ּ

ּוִמִטָפה ְד. ְוַגְרִמין ְוֵאָבִרין, ְּדַעְייִנין יהּּ ַעְייִנין, ִּאּמֵ חֹור ִדי ּבְ ָרא, ּׁשָ ָכא וִבׂשְ ֲעָרא וַמׁשְ ְּוׂשַ ּ .
אֹוַרְייָתא יאו ֵליה ּבְ ְּוַרּבִ   .ְועֹוָבִדין ָטִבין, ּ

נֹו ּתֹוָרה ד ּבְ ְּדַבר ָנׁש ַחָייב ְלַלּמֵ יב, ּ ם ְלָבֶניך)דברים ו(, ִּדְכּתִ ְנּתָ ּנַ ְוִאי ָלא אֹוִליף . ָ ְוׁשִ
ּוִפּקוִדיןֵּליה אֹוַרְייָתא  ִאילו ָעִביד ֵליה ֶפֶסל, ּ ּּכְ ּ ּ ה ְלך ֶפֶסל, ּ ָוְבִגין ָדא ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ְוָעִתיד . ּ

ן סֹוֵרר ומֹוֶרה יה, ִּלְהיֹות ּבֵ ּוְמַבֶזה ָאבוי ְוִאּמֵ ּ אן, ּּ ְרּכָ ה ּבִ ּמָ יה ּכַ ְּדהֹוִאיל וִאיהו . ְּוגֹוֵזל ִמּנֵ ּ
יד ִאיהו ַעל ּכָֹלא, ַעם ָהָאֶרץ ָּחׁשִ ִפיכות ָדִמיםוֲא, ּ ִּפילו ַעל ׁשְ ּ ּ ְוֲעבֹוָדה , ְּוִגילוי ֲעָריֹות, ּ

ְּדַמאן ְדִאיהו ַעם ָהָאֶרץ. ָזָרה ּ מֹוְדעון ֵליה. ּ ּתְ ְּוָאִזיל ַלֲאָתר ְדָלא ִאׁשְ ּ , ְוָלא ָיַדע ְלָבְרָכא, ּ
ִדיָנן ֵליה ְדִאיהו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּחׁשְ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ד ֶא ּבֵ ד ֶאת ְיָיּכַ ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכַ מֹוֶנך: ֵָמהֹוֶנך. ֵָמהֹוְנך' ָת ָאִביך ּכְ : ֵָמהֹוֶנך. ִָמּמָ
ך ֶחְדָוה ְדִנגוָנא. ֵָמִחּנְ ּּבְ א, ּ א, ְלֶמחֵדי ִלּבָ ְּדָהא ָדא ֶחְדָוה ְדִלּבָ ּ ַגְווָנא ָדא ִנּגוָנא ְדָכל , ּ ּּכְ ּ ּ
ָרָאן ְדַההוא . ָעְלָמא ּעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּ ָראּ יה, ּבְ א ְדָאבוָה וְדִאּמֵ ַּחֵדי ִלּבָ ּ ּ ּ מֹוֶנך , ֵָמהֹוֶנך. ּ ִָמּמָ

ְּלָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ַגְווָנא ְדַבר ָנׁש אֹוִקיר ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ א וְלִאָמא, ְּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ְלַאּבָ ִגין , ְ ּבְ

ִריך א ּבְ קוְדׁשָ פוָתא ֲחָדא ִאית לֹון ּבְ ְְדׁשוּתָ ּ ּ ּ ּ הוא ָעֵליהּ ְוְכָמה ְדִאְצְטִריך ְלִמְדַחל . ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יה, ְּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ְלִמְדַחל ְלָאבוָה וְלִאּמֵ ּ ּ ֲחָדא, ְ , ּוְלאֹוִקיר לֹון ּכַ

ָכל ִזיֵני ְיָקר   .ּבְ
ְָלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיך ִגין ְדִאית יֹוִמין ְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ה, ּ ַהאי ְּדַתְלָיין ּבְ ר ָנׁש ּבְ ּו ַחֵיי ּבַ ּ

ַההוא ָעְלָמא ְלֵעיָלא. ָעְלָמא ְּואֹוִקיְמָנא ַעל ִאיּנון יֹוִמין ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ מֹוְדָען ַחֵיי ְדַבר ָנׁש, ְּ ּתְ ּוְבהו ִאׁשְ ּ ר ְיָי. ּּ ' ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

ְֱאלֶהיך נֹוֵתן ָלך ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא. ָ ַּאְבָטחוָתא ְלִאְתַהְנָיא ּבְ , ְּוָרָזא ָדא ַעל ָהֲאָדָמה, ּּ
ָּדא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין, ּּ ּּבְ ְּדָנֲהִרין ִמּגֹו ַמּבוָעא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ.  

ָנא ֵרין ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ַמאי ׁשְ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ּ ּ הו ְלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיךִּד, ּ יב ּבְ ְָכּתִ ּ ּ ,
ָדא ן, ּבְ לוַח ַהּקֵ ּוְבׁשִ ֵרין ִפּקוִדין ִאֵלין. ּּ ֶּאָלא ּתְ ּּ ְלָיין ְלֵעיָלא, ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ א ְוִאָמא. ּּ ָרָזא , ַאּבָ

ֲחָדא מֹור ּכַ ִתיב ְלַמַען ַיֲאִריכון ָיֶמיך. ְּדָזכֹור ְוׁשָ ך ּכְ ָוְבִגיֵני ּכַ ְּ ןּוְבׁשִ. ּ ּלוַח ַהּקֵ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ח ָלך ְלַמַען ִייַטב ָלך ְוגֹו)דברים כב( ּקַ ִנים ּתִ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ַלח ּתְ ְ ׁשַ ְ ּ ָרָזא ', ּ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ָלא, ּ ּכְ יה ְרׁשו ְלִאְסּתַ ְּדָלא ִאְתְייִהיב ּבֵ ּ א , ּ ֵאְלּתָ ֵלַח ִמּגֹו ׁשְ ְּוִאְצְטִריך ְלׁשַ ְ

ּכְ יהְוִאְסּתַ ּלוָתא ּבֵ ּ.  
ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ יב, ְְוֶאת ַהּבָ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ י ׁשְ ֵצה '  ּכִ ִמּקְ

ָמִים ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ַמִים. ַהּשָׁ ֵצה ַהּשָׁ ַלח ֵמַרְעיֹוֶניך , ֲּאָבל ְלֵעיָלא ִמּקְ ׁשַ ַלח ּתְ ָׁשַ ּ ּ
ַאל   .ְלִמׁשְ

  ב''ג ע''דף צ
ִתיבּו ִתיב, ְְלַמַען ִייַטב ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים, ְבָדא ּכְ ֶּאָלא , ְְלַמַען ִאיַטב ָלך ָלא ּכְ

ִתיב. ְְלַמַען ִייַטב ָלך ְָוַיֲאִריכון ָיֶמיך ָלא ּכְ , ְְלַמַען ִייַטב ָלך. ֶּאָלא ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים, ּ
ַּההוא ֲאָתר ְדאֹוִטיב ְלֹכָלא ּ ְּוִאיהו ָעְלָמא ְד, ּ , ָיִמים) ב''ג ע''דף צ(ְוַהֲאַרְכּתָ . ָסִתים ְוָגִניזּ

יב ָמה ִדְכּתִ ח ָלך, ּּכְ ּקַ ְרׁשוָתא ְדַבר ָנׁש ִאיהו, ְּתִ ּּבִ ּ ּ.  
יה ְּוִאי ִאְזָדַמן ֵליה עֹוָבָדא ִויַכֵוון ּבֵ ּ ּ ָאה ִאיהו, ּ יה. ַּזּכָ ב ְדָלא ְמַכֵוין ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

ָאה ִאיהו ּ ִפּקוָדא ְדָמֵריהְּדָעִביד, ַּזּכָ ּ ּ ַמאן ְדָעִביד ְרעוָתא . ּ יב ּכְ ֲּאָבל ָלא ִאְתַחׁשִ ּ
ָמה יה, ִּלׁשְ ִּויַכֵוין ּבֵ יָקֵרא ְדָמֵריה, ּ לוָתא ּבִ ּכְ ְרעוָתא ְדִאְסּתַ ּּבִ ּ ּ ּ ר , ּ ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלִמְסּבַ ּּכְ
ָמה, ְסָבָרא ְלָיא ִמָלה ִלׁשְ ְרעוָתא ּתַ ְּדָהא ּבִ ּ ָמהּוְבעֹוָבָדא. ּּ א ִלׁשְ ּ ִדְלַתּתָ ָלק עֹוָבָדא , ּ ִּאְסּתַ

ְדָקא ֵיאֹות, ְּלֵעיָלא ן ּכַ ּקַ   .ְוִאְתּתָ
ַגְווָנא ָדא עֹוָבָדא ְדגוָפא, ּּכְ ּּבְ א, ּ ן עֹוָבָדא ְדַנְפׁשָ ּקַ ַההוא ְרעוָתא, ִּאְתּתָ ּּבְ ְּדָהא . ּ

א ֵעי ִלּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְרעוָתא ְדַבר ָנׁש, ְּ ּ ִּפילו ָהִכיַוֲא. ּ ן ְרעוָתא , ּ ּמָ ִּאי ָלאו ּתַ
א ְדִאיהו ִעָקָרא ְדֹכָלא ְּדִלּבָ ּ ּ ּ ַּעל ָדא ַצֵלי ָדִוד ְוָאַמר, ּ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה )תהלים צ(, ּּ ּ וַמֲעׂשֵ ּ

ים. 'ָּעֵלינו ְוגֹו ר ָנׁש ַחּכִ ל ּבַ א, ְּדָהא ֵלית ּכָ ָוָאה ְרעוָתא ְוִלּבָ ְּלׁשַ ָנא ּכָֹלא ְו, ּ ַיְעִביד ְּלַתּקְ
ַּעל ָדא ַצֵלי ְצלֹוָתא ָדא. ּעֹוָבָדא ְדִמְצָוה ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו, ּּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות, ּכֹוְנָנה. ַּמאי ּכֹוְנָנה ָעֵלינו ּקוָנך ְלֵעיָלא ּכַ ְּוַאְתִקין ּתִ ְ ַאף ַעל , ָּעֵלינו. ּ
ָוָאה ְרעוָתא ב ְדֵלית ֲאָנן ַיְדֵעי ְלׁשַ ּּגַ ּ ְלחֹודֹויֶא, ּ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו. ָּלא עֹוָבָדא ּבִ ַּמֲעׂשֵ ּ .

ְקָנא. ְלַמאן א ְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ְְלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ֲאָבָהן, ּּכֹוְנֵנהו. ּ ִחּבוָרא ֲחָדא ּבַ ְלֶמֱהֵוי , ּּבְ
הֹון ְתְקָנא ּבְ ַהאי עֹוָבָדא, ְמּתַ ְדָקא ֵיאֹות, ּבְ   .ּכְ

ֵסֶפר ישןסימן ט ְזִה(השלמה מההשמטות    ) ִנְמָצא ּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

זֹוַהר אֹוַרְייָתא, ָגְרִסיָנן ּבְ ַּסְמָכא ֵליה וֵמֲחְזָקה ֵליה ַעל ַיְרכֹוי, ַמאן ְדֲאִחיד ּבְ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ָמאָלא ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא . ִיְסֵטי ִלְיִמיָנא ְוִלׂשְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ְּ

ִתיב . ּ ָרִזין ִעָלִאיןְּלַגָלָאה לֹון ְיָי)'דברים ד(ֲּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ   .'ֱאלֵהיֶכם ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ
א ֲחֵזי ָמא , ְוּתָ ָרָזא ִדׁשְ ים ָלה ּבְ ָרֵאל ָרׁשִ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָיִהיב קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ

א הּבְ, ָ ָאֹנִכי ְיָי ֱאלֶהיך)שמות כ(ָאַמר . ַּקִדיׁשָ ּוְלֳקְבֵליה , ָּרָזא ְדֶחֶסד ַאְבָרָהם ֲאִחיד ּבָ ּ
ִריך הוא ְלַאְבָרָהם א ּבְ ה ְוָרָזא ָדא ַתְפִקיָדָתא ָקַמְייָתא ְדָפִקיד קוְדׁשָ ִּמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ְּ ִמְצֹות , ּ

ה ֲהָוה ן ִמְצֹות ֲע)ב''בראשית י(ִּדְכִתיב . ֲעׂשֵ ּבָ ך חוׁשְ ִגין ּכָ ּ ֵלך ְלך ֵמַאְרֶצך וּבְ ְּ ָ ָ ה ְרַמְ ח ''ׂשֵ
ן ַאְבָרָהם ּבָ ֻחׁשְ ָרָזא ִדְגבוָרה ְדֲאִחיד ' ָ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוגֹו)'שמות ד(. ּכְ ּּבְ ּ

ה ִיְצָחק ְטֵריה ַיְנִקין, ּּבָ ְּדָכל ִאינון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִאינון ָסְרִכין ְמָמָנן ִמּסִ ּ ּ ו , ּ ְוֵכן ֵעׂשָ
ְּוָכל ִאינון ְמָמָנן ִדיֵל ה ֲאִחיד. ּיהּ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ְוַתְפִקיְדָתא ָקַמְייָתא . ְּדָהא ִיְצָחק ּבְ

ִּדיֵליה ה ֲהָוה, ּ   . ַאל ֵתֶרד ִמְצַרְיָמה)ו''בראשית כ(ִּדְכִתיב , ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ
ה ִמִסְטָרא ְדִדיָנא ָקא ָאֵתי ּוִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ר ָנׁש, ּ ין ֵליה ְלּבַ ְּדָהא ַמֲעִניׁשִ ּ ד ֲעַבר ּ  ּכַ

ָרָזא ְדשס. ֲּעָלה ָרָזא ְדַדְרָגא ִדיֵליה ּבְ ה ּבְ ן ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבָ ך חוׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ה ְלָקֵבל ''ְּ
א ְדָנִהיר ִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ְמׁשָ ּיֹוִמין ְדׁשִ ּ ֶמׁש )שופטים ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ֵצאת ַהׁשֶ  ּכְ

ְגבוָרתֹו   .ּּבִ
ָר א ּבְ ָּזא ִדְגבוָרֹלא ִתּשָׂ ֵליָמא , ה''ּ ה ַיֲעֹקב ׁשְ ֵרי ֶאֶמת ְוִאיְקֵרי ּבָ ְּדִתְפֶאֶרת ְדִאּקְ ּ ּ

ה, ְּוָיִניק ְתֵרין חוָלִקין ה וִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ  )ה''בראשית כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִּמְצֹות ֲעׂשֵ
ב ֹאָהִלים ם יֹוׁשֵ ה , ּ וְלִדיָנאְוָעאל ְלָכל ִסְטִרין ְלַרֲחֵמי. ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתַ ְלִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ

ה ָלָמא ַאְתָייא. ּוְלִמְצֹות ֲעׂשֵ בוָעה ִמׁשְ ִגין ִדׁשְ ִלים ּבְ ְּוִאיְקֵרי ׁשְ ּ.  
ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ָרָזא ַדֲעׂשֶ ְקָרא . ְּוַעל ָדא ּבְ ד ִאיִהי ְלׁשִ ה ּכַ ה ְדִאיִהי לא ַתֲעׂשֶ ְּוַכּמָ

ד ִאיִהי ּבֶ ה ּכַ ֱאֶמת )'ירמיה ד(ִּדְכִתיב . ֱאֶמתָהִכי ִאיִהי ִמְצֹות ֲעׂשֵ ְעּתָ ַחי ְיָי ּבֶ ּבַ  ְוִנׁשְ
ָפט וִבְצָדָקה וְכִתיב  ִמׁשְ ּּבְ ּ ֵבַע)דברים י(ּ ׁשָ מֹו ּתִ ת )שמות כ(. ּ וִבׁשְ ּבָ  ָזכֹור ֵאת יֹום ַהׁשַ

ִרית, ְלַקְדׁשֹו ָרָזא ִדּבְ יה יֹוֵסף, ּּבְ ְּדהוא ְיסֹוד ְדֲאִחיד ּבֵ ּ תְוַעל ָדא ִאְקֵרי . ּ ּבָ ְּדָהא , ׁשַ
ל ִאְקֵרי ת ָנֵמי ּכָ, יֹוֵסף ּכָ ּבָ יה ְלַקְייָמא ָעְלִמין ''ׁשַ ּל ְדָכל ִענוָגא ְוַתְפנוַקא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ

ְלהֹון  ָלָלא . )כלהו(ּּכֻ א ּכְ ּתָ ּבַ ה)כלל(ְוַעל ָדא ׁשַ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִגין דיֹוֵסף ָנֵמי , ּ ַדֲעׂשֶ ּבְ
ּבוְכָרא ְדָנִטיל ְתֵרין חוָל ּ   .ִקיןּ

ִתיב  ֶנה ּתֹוָרה ּכְ רֹות ִמׁשְ ִדּבְ א ֲחֵזי ּבְ ִמְצַרִים )ו''דברים ט(ּתָ י ֶעֶבד ֲהִייּתָ ּבְ ּ ְוָזַכְרּתָ ּכִ
ם ַָוִיְפֶדך ְיָי ֱאלֶהיך ִמׁשָ ְּדָהא ַההוא ַצִדיָקא . ָהָכא אֹוִליף לֹון אֹוַרְייָתא ָרָזא ִעיָלָאה, ָ ּ ּ

ִמְצ ְּדִאְזְדָבן ַחִיים ְלַעְבָדא ּבְ ָּלֳקְבֵליה ִאיהו ָזכֹור ֵאת יֹום , ּ ֵליה)ודחילו(ַּרִים ְוַאִחילו ּ
ת ּבָ   .ַהׁשַ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר לֹון קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ כֹון ֲהוו ְדִכיִרין ַההוא , ְ ָבעו ִמּנְ ּּבְ ּ ּ
ִמְצַרִים ַּצִדיָקא ְדִאְזְדָבן ַעל ְיַדְייכו ְוָהָוה ְלַעְבָדא ּבְ ּ ַזר ֲעַלְייכו ּו, ּ ְּבַההוא חֹוָבה ִאְתּגְ ּ

ִמְצַרִים כו ּבְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ יְנתון ֵליה, ְּלִאׁשְ ּוְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ְדָזּבִ ּ ּ ּ א . ּּ ּתָ ּבַ ָּנְטרו יֹוָמא ְדׁשַ
יק ְלכֹון ּבִ ּתְ ת ָלֳקְבֵליה ִאיהו, ְוִיׁשְ ּבָ ְּדָהא יֹוָמא ְדׁשַ ּ ָרָזא ִדְמ, ּ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ   .ֵּהיָמנוָתאּ

ַּההוא ִדְכִתיב , ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ָלֳקְבֵליה ְדַאְבָרָהם ל ַהיֹום)ב''תהלים נ(ּ . ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ
ְנָייָנא ָלֳקְבֵליה ְדִיְצָחק ִריך הוא ְלֵמיָדן ַעְלָמא, ּיֹוָמא ּתִ א ּבְ ך ָיִתיב קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ .

ִליָתָאה ָלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב ּ ְדִאיהו ַקו ֶאְמָצִעיּיֹוָמא ּתְ עֹוָבָדא , ּ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ִים וו ַהּמַ ית ִיּקָ ֵראׁשִ ְּדּבְ ּ.  
יה , ּיֹוָמא ְרִביָעָאה ָלֳקְבֵליה ְדָדִוד ִּדְכִתיב ּבֵ ְמֹאֹרת ַחֶסר ,  ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א(ּ

ָרֵאל ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ָּלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה ַעל ְיָדא ֶא, ּ ּ
יה ָעִני ְוֶאְביֹון, ְדָצִדיק ִתיב ּבֵ ַּהִכי ָנֵמי ָדִוד ּכְ ְּוֵלית ַחִיים ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה , ּ ּ

ִנין ְבִעין ׁשְ ה. ִּמיֹוֵמי ְדָאָדם ַקְדָמָאה ׁשִ ָאה ָלֳקְבֵליה ְדֹמׁשֶ ִתיָתָאה . ּיֹוָמא ֲחִמיׁשָ יֹוָמא ׁשְ
ְקָרא . ְבֵליה ְדֲאַהֹרןָלֳק ית ִדְלֵעיָלא ִאינון ִדְרִמיִזין ּבְ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְּוִאינון ׁשֵ ּ ּ דברי (ּ

ּ ְלך ְיָי ַהְגדוָל)ט''הימים א כ בוָר''ָ י ּכָ''ח ְוַההֹו''ת ְוַהֶנַצ''ה ְוַהִתְפֶאֶר''ּה ְוַהּגְ ְּוִאינון , ל''ד ּכִ
ּחוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ּ.  

ָרָזא ָרָזא ְדַאְבָרָהם''ּ ָדא ַהְגדוָלּבְ בוָר. ּה ּבְ ָרָזא ְדִיְצָחק ְוַהִתְפֶאֶר''ַּהּגְ ָרָזא ''ּה ּבְ ת ּבְ
ה''ַהֶנַצ. ְּדַיֲעֹקב ּח חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ּד חוָלָקא ְדֲאַהֹרן''ַההֹו. ּ י ּכָ. ּ ֵליה )לקבל(ל ''ּכִ ּ ְלֳקּבְ

ּחוָלָקא ְדיֹוֵסף ּה חוָלֵקיה ְדָדִו''ַהָמְמָלָכ. ּ ּ ּ א ְלֳקֵבל ַצִדיק ַחי . דּ ת ִאְקֵרי ְלַתּתָ ּבָ ְּויֹוֵסף ׁשַ
ִתיב , ָעְלִמין ך ּכְ ִגין ּכָ ת ְלֵעיָלא וּבְ ּבָ ֵרי ׁשַ ְְדִאּקְ ּ ן ִצְוך ְיָי ֱאלֶהיך)'דברים ה(ּּ ָ ַעל ּכֵ ָ ּ.  

א ֲחֵזי יָתא , ּתָ יפו ָלה ׁשִ ׁש ְלַאְרָעא ִדְכָנַען ַאּקִ ָרֵאל ְלִמְכּבָ עו ִיׂשְ ד ּבָ ּּכַ ּ ּ  )זמנא(. יֹוִמיןּ
ָכל יֹוָמא ֵאי ְקׁשֹוט ְדֲעֵליהֹון ִמְתַקֵיים ַעְלָמא, ֲחָדא ּבְ ְּלָקֵבל ִאינון ַזּכָ ּוְביֹוָמא . ּ

ִביָעָאה ִנין, ׁשְ ַבע ִזּמְ א, ׁשֶ ּתָ ּבַ ְּדִאיהו ְלָקֵבל ַצִדיק ְדִאיהו ַזן ְלהו , ְלָקֵבל יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ּוְמַקֵיים ְלהו ִדְכִתיב  ּ ְבָעה)משלי ט(ּּ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )'משלי י(ּוְכִתיב . ּ ַחְצָבה ֲעמוֶדיָה ׁשִ

ִאין, עֹוָלם ִּאיהו ְיסֹוָדא ְוִעיָקָרא ְדָכל ִאינון ַזּכָ ּ ְּוִאי ָלאו ְזכוֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ּ ּ ָּלא ֲהוו , ּ
ה ׁשָ ִצְדַקְתך וְבי)'דברים ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַּיְכִלין ְלִמְכּבֶ ּ לא ּבְ ר ְלָבְבך ְוגֹוָ ּוְלַמַען ' ָֹוׁשֶ

ע ְיָי ַלֲאבֹוֶתיך ּבַ ר ִנׁשְ ַָהִקים ֵאת ַהָדָבר ֲאׁשֶ ד ֵאת ָאִביך)שמות כ(. ּ ּבֵ ָרָזא ְדֶנַצח , ָ ּכַ ּּבְ
ה ְוָיִניק ָלה ה ֹמׁשֶ ְּדֲאִחיד ּבָ ִריך הוא באֹוַרְייָתא. ּ א ּבְ ה ֲהָוה מֹוִקיר ְלקוְדׁשָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי הִא, ּתָ ה ְנִביָאה ַרּבָ ּי ָלאו אֹוַרְייָתא ְדִאְתְיִהיַבת ַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ ָּלא ֲהוו , ּ
ִריך הוא ְוָלא ֲהוו מֹוְקִרין ֵליה א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ַּיְדִעין ּבְ ּ ּ ְּדָהא ַעל ְיָדא ְדאֹוַרְייָתא . ְּ ּ

ר ָנׁש פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ְואֹוִקיר ֵליה ְלקו ּאֹוִליף ּבַ ּ ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ד . ְ ּבֵ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ה ִאיהו, ֵָאת ָאִביך ָּלֳקְבֵליה ְדֹמׁשֶ ּ.  



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

ד ֶאת ָאִביך, ָּדָבר ַאֵחר ּבֵ ְכָתב, ָּכַ ּבִ ך. ָדא ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ְָוֶאת ִאּמֶ ּבְ . ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
ַפע ְלִאיָמא א ָיִהיב ׁשֶ ָמה ְדַאּבָ ִּדּכְ ַעל ָהִכי ָנֵמי ּתֹוָרה ׁשֶ, ּ ּבְ ַפע ַלּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב ָיִהיב ׁשֶ ּבִ

א ְדהֹו. ֶּפה ְרָצח ְלֳקֵבל ַדְרּגַ ְרָצח''ֹּלא ּתִ ך ֹלא ּתִ ִגין ּכָ ה ַאֲהֹרן וּבְ ְד ְדֲאִחיד ּבָ ּ ִגין ְדָכד . ּ ּּבְ
ר ָנׁש יה''ַּההוא ִזיָוא ְוהֹו, ַּקְטִלין ֵליה ְלּבַ  ֲּהָדא הוא. ּד ִעיָלָאה ַדֲעֵליה ַנְטִלין ִמּנֵ

ְ ְוהֹוִדי ֶנְהַפך ֲעַלי ְוגֹו)דניאל י(ִדְכִתיב  אּוְבִג' ּ ך ַאְזַהר לֹון קוְדׁשָ ּין ּכָ ִריך הוא ִלְבֵני  ְ ּּבְ ְ

א ְּדַההוא ׁשוְפָרא ִעיָלָאה ְדָיִהיב ֲעֵליהֹון ְדָלא ִיְטלון ֵליה ִמְנהֹון ְוִאיהו ָנֵמי ָרָזא , ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלָמא ך ָקִאים . ִּדׁשְ ְוְבִגין ּכָ יןּ ַּאֲהֹרן ְלַכָפָרא וְלָנְכָסא ִנְכָסת קוְדׁשִ ּ ֶפר , ּ ְּוַעל פוֵמיה ּכַ ּּ ּ

ָרֵאל ך ִיׂשְ ה. ְָלַעּמְ ה ַמאן ְדֲאִחיד ּבָ ָרָזא ְדַצִדיק ְדֲאִחיד ּבָ ֹּלא ִתְנַאף ּבְ ּ ְּוִאיהו ָרָזא , ּ
ַההוא ְד. ְדָחְכְמָתא ַרת ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ּ ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא ּּ ָּחֵזי ֵליה ּבִ ּ

  .ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם

 
  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

 ] בשנה117יום [סדר הלימוד ליום כח טבת 
ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּדָבר ַאֵחר ָּהִכי אֹוִליְפָנא ּבְ ּבֵ, ּ ָרֵאל, ד''ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ֹלא . ְלָקֵבל ּכְ

ְרָצח א ְדֶנָצ, ּתִ א ְדהֹו, ֹלא ִתְנַאף. ח''ְלָקֵבל ַדְרּגָ ד , ָּדָבר ַאֵחר. ד''ְלָקֵבל ַדְרּגָ ּבֵ ּכַ
ית)בראשית א(ְלֳקֵבל  ֵראׁשִ ּ ְיִהי ְמאֹורֹות ְדעֹוָבָדא ְדּבְ ְרָצח ְלֳקֵבל . ּ  )בראשית א(לא ּתִ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ ְקטֹול, ּ ך ֶנֶפׁש ַחָיה ֹלא ּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ֹלא ִתְנַאף ְלֳקֵבל . ְ
ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)אבראשית ( ָתא ְדָלאו ִמיָנך, ּ ִאּתְ ך ֹלא ִתְנַאף ּבְ ִגין ּכָ ְּבְ ְּ ,

ך ת זוּגָ ְְדָלאו ִאיִהי ּבַ ּ ּ.  
יָרן ְדאֹוַרְייָתא, ָדָבר ַאֵחר ר ֲאּמִ ּהוא ִסיוָמא ְדֶעׂשֶ ּ ּ יִקין , ּּ יָקא ְדַעּתִ ְלָקֵבל ַעּתִ

יָתא ְדֹכָלא ְּראּשִׁ אְלַאָחָדא, ּ ִריׁשָ הו . ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד,  סֹוָפא ּבְ אֵרי ּבְ ְּוָהא ְדָלא ׁשָ ּ
ַקְדִמיָתא ה, ּבְ ְּלאֹוָלָפא ָרָזא ִעיָלָאה ַעד ָאן ֲאָתר ִאְתְייִהיַבת ֵליה ְרׁשוָתא לֹמׁשֶ ּוֵמַאן , ּ

יל אֹוַרְייָתא ִמְזֵעיר ַאְנִפין ּין ִעָלִאין ִדְרִמיִזין ַּדְרּגִ' ְלָקֵבל ז, ֲאִמיָרן' ָאַמר ז. ֲּאָתר ַקּבִ ּ
דוָלה ְוגֹו ְקָרא ְלך ְיָי ַהּגְ ּּבְ ה ִדְכִתיב ' ָ ל ֹמׁשֶ ּכָ ְּוַעד ַההוא ֲאָתר ִאְסּתָ מקרא זה כתמונתו (ּ

ה)ד י''א ודברים ל''ג י''וראה שמות ל, לא נמצא בתורה ר ְיָי ִעם ֹמׁשֶ ָפִנים ִדּבֵ ּ ָפִנים ּבְ ָּפִנים . ּ
א ָרא ַקִדיׁשָ אּבְ, ָּדא ּבְ ַרּתָ ִרית. ָפִנים ָדא ּבְ ָפִנים ָדא ֲארֹון, ָּפִנים ָדא ּבְ ְוֵכיָון . ּבְ

רו ְּדִאְתַחּבְ ר ְיָי, ּ ּוָמאן ִאינון. ִּדּבֵ ְבָעה ֲאִמיָרן, ּ ְּדִאינון . ׁשִ ין ִעָלִאין '  ג)ואינון(ּ ַּדְרּגִ ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ְבֵליהֹון ג, ּ רו ַלּקֳ ְתָר' ִּאְתַאּמָ א ְלֵעיָלאֲאִמיָרן ּבַ ּתָ   .ִּאין ְוָסִליקו ִמּתַ

יָנה ְדַיְנָקא ֵמָחְכָמה, ֹלא ִתְגנֹוב יָנה, ְּלֳקֵבל ִאיָמא ִעיָלָאה ּבִ יה ּבִ ּוָמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּ ,
א ְדַחָכם ְדאֹוִליף , ִאְקֵרי ֵמִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ִלּבָ ַמאן ְדָגִניב ְוָנִסיב ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ

יָנה ְלַיְנָקא ֵמָחְכָמה. ֵּליה ָחְכָמָתא יה ּבִ ָתֵרי ְלַגּבֵ ב ְדִאׁשְ ְּואֹוַרְייָתא ְדַאף ַעל ּגַ ּ ֵניָבה , ּ ּגְ
ם, ִּאית ִמִסְטָרא ַאֲחָרא ְדָאִסיר   .ְוָאַמר לא ִתְגנֹוב ְסּתָ

ר ָנׁש לא ָיִכיל ַלֲאָתָבא , ָֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך א ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא ְדָהא ּבַ ְּלֳקֵבל ַדְרּגָ
םִּפ יה, ְתּגָ א ְדרוָחא ִעיָלָאה ְדָחְכְמָתא ְדִאית ּבֵ ִגין ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ּ ַהָחָכם ַיֲעֶנה ָדַעת רוַח)ו''איוב ט( ב ְדַהאי ַעִנָייה ְדִאיהו ָעִני. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הו , ּּ ִּאית ּבְ

ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ְוִסיוָעא ְלַעְלָמא ְלִמְנַדע ּ ּ ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ְלָמאֵריהּ ְּוִאיהו ּבְ ּ ִאית . ּ
ֲּעִנָיה ִמִסְטָרא ַאֲחָרא ְדָאִסיר   .'ֹלא ַתֲעֶנה ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְלָיין, ֹלא ַתְחמֹוד יה ּתַ ָבן ּבֵ ְחׁשְ א ְסִתיָמָאה ִעיָלָאה ְדָכל ּמָ ְּלֳקֵבל ַדְרּגָ ָעְלָמא , ּ ְוֵלית ּבְ
ְּדִיְנָדע ַההוא אּ יִמין,  ַדְרּגָ ִגין ְדִאיהו ְסִתיָמא ִדְסּתִ ּּבְ ּ ָבה ִעיָלָאה . ּ ַמְחׁשָ ְוָכד ָסִליק ּבְ

ִרְגָעא ַחָדא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ְטִמיָרא ָאה ּבְ ּתָ ָרא ַעְלָמא ִעיָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ ישעיה (ּּבָ

ּ ַיַעְמדו ַיְחָדו)ח''מ ָבה ְסִתיָמָאה, ּ ר ָנׁש. ְוַהִהיא ַמְחׁשָ ָבה ְסִתיָמָאהּוּבַ , ּ ִאית ֵליה ַמֲחׁשָ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ה ֶאָלא קוְדׁשָ ְּדֵלית ְדָיַדע ּבָ ּ ּ ּ ְּ ב . ּ ַבר ָנׁש ְלֶמְחׁשָ יה ּבְ ְּוָיֲהָבה ּבֵ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

ִגין . ִמיִלין ְדִמְצָוה, ִּמיִלין ְדאֹוַרְייָתא ָבה ִעיָלָאה ָנְגָדא ַמּבוִעין )דההיא(ּבְ ּ ְדַההוא ַמֲחׁשָ ּ ּ
ָללִּדיָל   .ּה ְלַאְתָרא ְדָחְכְמָתא ְוָלא ִאְתְפַרׁש ּכְ

ה ַעד ַההוא ַאְתָרא ְדָחְכָמה  ִקיוּתָ ּוֵמָהאי ָחְכָמָתא ִעיָלָאה ַנְפַקת ּתֹוָרה ְוָנִגיד ׁשָ ּ ּ ּ
ֵרי ִמְצָוה ָאה ְדִאּקְ ּתָ ָאה. ּּתַ ִאילו ֲעׂשָ ד ִמְצָוה ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָחׁשִ ּ ִגין , ּ ּבְ

ֵרי ִמְצָוהְּדָג ָבה ִעיָלָאה ַעד ֲאָתר ְדִאּקְ ַהִהיא ַמֲחׁשָ ִּרים ְלֵמיֵתי ִספוָקא ְדִבְרָכאן ּמְ ּ ּ ּ .
ָאה ּוְכִאילו ֲעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ יֶתם אֹוָתם)ו''במדבר ט(, ּכְ א .  ַוֲעׂשִ ָבה ָדא ֵריׁשָ ּוַמֲחׁשָ

ָבה ִעיָלָא ִסְטָרא ְדַמֲחׁשָ ב ְדּבְ ּה ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלִמִלין ְדִמְצָוה ְּדכֹוָלא ְוַאף ַעל ּגַ ּ
  .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב לא ַתְחמֹוד, ְּדָלאו ִמְצָוה ֲאִסיִרין, ִמיִלין

א ֲחֵזי ְתָרא, ְוּתָ ְתָרא ְוּכִ ל ּכִ ַּמאי ַטְעָמא ּכוְלהו ֲאִמיָרן ְלֳקֵבל ּכָ ה , ּּ ִמְצֹות ֲעׂשֵ
ַאְתָרא ְדָחֵזי ֵליה וִמְצֹות לא ַת ּּבְ ּ ַאְתָרא ְדָחֵזי ֵליהּ ה ּבְ ֲּעׂשֶ ְתָראי ִאינון . ּ ְּוִאינון ְתָלָתא ּבַ ּ

ה ָלָלא ַדֲעׂשֶ ה ִמּכְ ֻכְלהו, ּלא ַתֲעׂשֶ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ ֵרי. ּּ ב ְדַהאי ׁשָ . ַהאי ֲאִסיר, ַּאף ַעל ּגַ
דֹוִלים יִקין ְדֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּגְ יָקא ְדַעּתִ ִגין ְדִאינון ְלָקֵבל ַעּתִ ּּבְ יה ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּ ְלָיין ּבֵ ּ ּתַ

ה ֶּאָלא ְלִמְצֹות ֲעׂשֵ ר ָנׁש . ּ ך ָדִייק ִמַנְייהו ְדָלא ִיְתָפֵני ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ  ְלִסְטָרא )כהן גדול(ְ
ָלאו א ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ְוַאְזָהר לֹון ְלּבְ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ים ְלהו ּבְ ַּאֲחָרא ְוָרׁשִ ַעל ַהאי ֲאִמיָרה , ּ

ְתָרָא ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, הּבַ ְּדִאיִהי ּכְ ּ.  
ּוָמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ל אֹוַרְייָתא, ּ ר ַעל ּכָ ִאילו ַאְעּבַ ִגין ְדִאיהו ְלֵעיָלא . ּּכְ ּּבְ ּ ּ

יָתא ְדכֹוָלא ָלָלא ְדּכָֹלא, ֵראּשִׁ יה . ּכְ ְבּתֵ ר ָנׁש ֲעַבר ַעל ַהאי ְוַאְסֵטי ַמֲחׁשַ ְּוִאי ּבַ
ֶקר, אֵּמאֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָת ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדׁשֶ ק ּבְ ֵדין ִאְתַדּבַ ּוְכֵדין ָאֵתי ִליֵדי ֹלא , ּּכְ
ְרָמא ְדָנבֹות וְכֵדין ֲאְסִהידו ָעֵליה . 'ַָתֲעֶנה ְבֵרֲעך ְוגֹו י ַאְחָאב ְדַחִמיד ּכַ ּבֵ ָחן ּגַ ּכְ ְדַאׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְקָרא ְלהו ֲא. ׁשִ ר ַעל ּכֻ ר ָנׁש ְלֶמְעּבָ ּוֵמָהאי ָאֵתי ּבַ אֹוְרֵחי . ִמיָרןּּ ד ִאיהו ָאִזיל ּבְ ֲּאָבל ּכַ
אֹוַרְייָתא וְבִפקודֹוי יב ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ְוַחּשִׁ ּ ין , ּ ֻכְלהו ַדְרּגִ ָבה ּבְ ט ַהִהיא ַמֲחׁשָ ֵדין ִאְתָפׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ

ִּמִסְטָרא ֶדֱאֶמת ִמִסְטָרא ִדְמֵהיָמנוָתא ִעיָלָאה ּ ּ.  
א ֲחֵזי ְדָהא ֵנִעיִצין ּכוְלה ְּוּתָ ּ יה וְרעוֵתיה ִלְסַטר ּ ְבּתֵ ּו ֲאִמיָרן ְדָלא ְלַאְסָטָאה ַמְחׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ַהאי. ַאֲחָרא ק ּבְ ר ָנׁש ִמְתַדּבָ ְרָכָאן ִעָלִאין , ְּוַכד ּבַ ְלהו ָעְלִמין ִמְתָמְלָאן ּבִ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּּ
יָקא ְסִתיָמא ִדיָלה ְּדָנְגִדין ֵמַעּתִ ְרַצח)שמות כ() עד כאן מההשמטות(: ּ ְנַאף.  לא ּתִ . ֹלא ּתִ

ְגֹנב ָלת. לא. לא ּתִ ָכל ָהִני ּתְ ָלא ֲהֵוי , ְּוִאי ָלא ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ָּפְסָקא ַטֲעָמא ּבְ
ּקוָנא ְלָעְלִמין ָעְלָמא, ּּתִ א ּבְ ב ְדַיֲעבֹור ַעל , ִוְיֵהא ָאִסיר ָלן ְלָקְטָלא ַנְפׁשָ ַּאף ַעל ּגַ

ָמה ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. אֹוַרְייָתא ֵרי,  ָאִסיר,ֲּאָבל ּבְ   .ְוׁשָ
ְנַאף ָּאִסיר ֲאִפילו ְלאֹוָלָדא, ִּאי ָלאו ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֹלא ּתִ ֵתיה , ּ ִאּתְ ּאֹו ְלֶמחֵדי ּבְ
ה ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֶּחְדָוה ְדִמְצָוה ּוַבּמֶ ֵרי, ּ   .ָאִסיר ְוׁשָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ְגֹנב ֲּהָוה ָאִסיר ֲאִפילו ְלִמְג, ִּאי ָלאו ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. ֹלא ּתִ יה ּ א ְדַרּבֵ ַּנב ַדְעּתָ ּ ּ
אֹוַרְייָתא א ְדָחָכם. ּבְ ּאֹו ַדְעּתָ יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ ּאֹו ַדָייָנא ְדָדִאין ִדיָנא ְלפום ַטֲעָנה. ְּלִאְסּתַ ּ ּ ּּ ,

ָאה א ְדַרּמָ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְלִמְגַנב ַדְעּתָ ּ ּ א ְדַתְרַווְייהו, ְּ ּוְלִמְגַנב ַדְעּתָ ּ ּ ְּלַאָפָקא ִדיָנא , ּ ּ
ה ְדָפְסָקא ַטֲעָמא. הֹוָראִלְנ ּוַבּמֶ ֵרי, ּ ֶקר)שמות כ(. ָאִסיר ְוׁשָ . ָ ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ

ָלל, ָּהָכא ָלא ָפְסָקא ַטֲעָמא ָלל ּכְ ִגין ְדָאִסיר הוא ּכְ ּּבְ ּוְבָכל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ א , ּ ּקוְדׁשָ
ִוי ָרִזין ִעָלִאין ִריך הוא ׁשָ ּּבְ ּ א ָאְרָחאְואֹוִליף ִלְב, ְ ה, ֵני ָנׁשָ ְקָנא ּבָ ה, ְּלִאְתּתַ ּוְלֵמַהך ּבָ ְּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵלך'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מח(, ּּכְ ֶדֶרך ּתֵ ְדך ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכך ּבְ ְֱאֹלֶהיך ְמַלּמֶ ָ ָ ָ.  
ָלל,  ֹלא ַתְחֹמד)שמות כ(, ּאוף ָהִכי יָמא. ָּלא ָפִסיק ַטֲעָמא ּכְ ֲּאִפילו ִח, ְוִאי ּתֵ ּּמוָדא ּ

יָון ְדָלא ָפְסָקא, ְּדאֹוַרְייָתא ָאִסיר ּּכֵ א ֲחֵזי. ּ ָלל, ּתָ ֻכְלהו ַעְבַדת אֹוַרְייָתא ּכְ ּּבְ ּוְבַהאי , ּ
ֵדהו ְוָעְבדֹו ְוגֹו. ַּעְבַדת ְפָרט ית ֵרֶעך ׂשָ ּּבֵ ָכל ִמיֵלי ְדָעְלָמא', ָ ִאיִהי , ֲאָבל אֹוַרְייָתא. ּּבְ

ִדיר ֲעׁשוִעי, ָּחמוַדת ּתָ ְנֵזי ְדַחֵיי, םּׁשַ ּּגִ א ְדיֹוִמין, ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּאְרּכָ ּּבְ ּ ּ.  
ר ֲאִמיָרן ְדאֹוַרְייָתא ָלָלא ְדָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָּהֵני ֶעׂשֶ ִּאיּנון ּכְ ּ ָלָלא ְדֵעיָלא , ּּ ּּכְ ּ

א ית, ְוַתּתָ ר ֲאִמיָרן ִדְבֵראׁשִ ָלָלא ְדָכל ֶעׂשֶ ּּכְ ְּתְחָקקו ַעל לוֵחי ֲאָבִניןִּאֵלין ִא. ּ ְוָכל , ּ
הו ְנִזין ַדֲהוֹו ּבְ ּּגִ ִּאְתָחזון ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ּ ּ ָרָזא ְדתרי, ּ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּג ִפּקוִדין ''ּ ּ

הו ְּדאֹוַרְייָתא ִדְכִליָלן ּבְ ּ ָסְכְלָתנו, ּּכָֹלא ִאְתָחֵזי ְלַעְייִנין, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ָלא ,ּ ּכְ  ְלִאְסּתַ
ְלהו ָרֵאל ּכֻ א ְדִיׂשְ ִלּבָ ּּבְ ְּוֹכָלא ֲהָוה ָנִהיר ְלֵעיַנְייהו, ּּ ּ.  

  א''ד ע''דף צ
ֲעָתא ַההוא ׁשַ ל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ִאין, ּּכָ ָּלא ַאְעֵדי ִמיַנְייהו, ְּוָכל ָרִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ .

ִגין ַדֲהוֹו  ֵעיָנאָחָמאן ֵעיָנ) א''ד ע''דף צ(ּּבְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ִזיו ְיָקָרא ְדָמִריהֹון, א ּבְ
ַההוא יֹוָמא ֵרי ָעְלָמא, ּּכְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ יָקֵריה ַעל , ּ ֵלי ּבִ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ּטוָרא ְדִסיַני ּ.  
יָמא ְפָחה ַעל ַהָים, ְוִאי ּתֵ ֵניָנן ְדָחָמאת ׁשִ ָּהא ּתָ , ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאהַּמה ְדָלא ָחָמא , ּ

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ַההוא יֹוָמא ְדָקִאימו ִיׂשְ ָּיכֹול ּכְ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא יֹוָמא . ָלאו ָהִכי. ּ ּּבְ ּ
ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְּדַקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ְייהו, ּ ר זוֲהָמא ִמּנַ ַּאְעּבַ , ְּוָכל ּגוִפין ֲהוֹו ְמַצְחְצָחן, ּ

ַצְחְצָחא ְדַמְל י ְמַצְחְצָחן, ָּאִכין ִעָלִאיןּּכְ ְלבוׁשֵ ן ּבִ ׁשָ ד ִמְתַלּבְ ִליחוָתא , ּּכַ ד ׁשְ ְּלֶמְעּבַ
  .ְדָמֵריהֹון

א ְמַצְחְצָחא ּוְבַההוא ַמְלּבוׁשָ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדַההוא ַמְלָאָכא . ְּוָלא ַדֲחִלין, ָעאִלין ְלֶאּשָׁ ּּכְ ּ
ד ִאְתָחֵזי ֵליה, ְּדָמנֹוַח ְלה, ּּכַ ׁשַ ַמָיא, ֹוָבאְוָעאל ּבְ יב, ְּוָסִליק ִלׁשְ ּ ַוַיַעל )שופטים יג(, ִּדְכּתִ

ַח' ְַמְלַאך ְיָי ְזּבֵ ַלַהב ַהּמִ ר ִמיַנְייהו ַההוא זוֲהָמא. ּבְ ְּוַכד ַאְעּבָ ּ ָרֵאל ּגוִפין , ּ ֲארו ִיׂשְ ּתָ ִּאׁשְ ּ
ָלל ֹלא ִטּנוָפא ּכְ ְּמצוְחָצִחין ּבְ זֹוֲהָרא ִדְרִק, ּ ָמִתין ְלגֹו ּכְ ָלא ְנהֹוָרא, יָעאְּוִנׁשְ   .ְלַקּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ָרֵאל ָלן ּגֹו ְיָקָרא ְדָמִריהֹון, ָהִכי ֲהוֹו ִיׂשְ ּכְ ַּדֲהוֹו ָחָמאן וִמְסּתַ ַּמה ְדָלא ֲהִוי ָהִכי ַעל , ּ
א ַההוא ִזְמָנא, ַיּמָ ְייהו ּבְ ְּדָלא ִאְתֲעָבר זוֲהָמא ִמּנַ ּ ּ ִסיַני ְדָפְסָקא זוֲהָמא . ּ ְּוָהָכא ּבְ ּ

ִרין ְדִבְמֵעי ִאָמןֲּאִפיל, ִּמּגוָפא ּו עוּבָ ּ יָקֵרא ְדָמֵריהֹון, ּ ָלן ּבִ ּכְ ְּוֻכְלהו . ֲּהוֹו ָחָמאן וִמְסּתַ ּ
ל ַחד ְוַחד ילו ּכָ ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ַּקּבִ   .ּּכַ

ִריך הוא, ְּוַההוא יֹוָמא א ּבְ ֲּהָוה ֶחְדָוה ָקֵמי קוְדׁשָ ֵרי ָעְלָמא, ְּ יר ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַּיּתִ ּ ,
ִגין ְד ֵרי ָעְלָמאּּבְ ִקיוָמא, ּיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָּלא ֲהָוה ּבְ ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ּ ילו ִיׂשְ ַּעד ְדַקּבִ ּ ,
יב  י)ירמיה לג(ִּדְכּתִ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשַ   . ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ָרֵאל אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני ילו ִיׂשְ יון ְדַקּבִ ּּכֵ ּ ּ ם ָעְלָמא,ּ ּסַ ֵדין ִאְתּבַ ְּוִאְתְקָיימו ,  ּכְ
ַמָיא ְוַאְרָעא א, ּׁשְ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ מֹוָדע קוְדׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ יָקֵריה ַעל , ְּ ָלק ּבִ ְּוִאְסּתַ ּ

ִתיב . ּּכָֹלא אות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיָי'  ְיָי)תהלים צג(ְּוַעל ַההוא יֹוָמא ּכְ ָּמַלך ּגֵ . ּרֹעז ִהְתַאָז' ְ
ֱאַמר . ֶּאָלא ּתֹוָרה, ְוֵאין ֹעז ּנֶ ן ְיָי'  ְיָי)תהלים כט(ׁשֶ ְְיָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

לֹום ׁשָ   .ּבְ

  פרשת משפטים
הוא מן ' ד א''אמרו המגיהים מתחלת הפרשה עד מעשה ידי להתפאר קי[

  .]ת''הסבא ויגענו ומצאנו הנסחא מדויקת תלי
ְמעֹון וָא' ָּפַתח ר ים ִלְפֵניֶהם)שמות כא(, ַמרׁשִ ׂשִ ר ּתָ ָפִטים ֲאׁשֶ ׁשְ ּ ְוֵאֶלה ַהּמִ ְרגום, ּ , ּּתַ

ְּוִאֵלין ִדיַנָיא ִדְתַסֵדר ֳקָדֵמיהֹון ּ ּּ ִּאֵלין ִאיּנון ִסדוִרין ְדִגְלּגוָלא. ּ ּ ּ ּ ּ ָמִתין, ּ ִּדיִנין ְדִנׁשְ ּ ,
יה ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵבל עֹוְנׁשֵ ְּדִאְתָדנו ּכָ ּ ּ ִנים  ּכִ)שמות כא(. ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ

ם י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ה ָרִזין ְטִמיִרין , ִעיָדן ָהָכא, ַּחְבַרָייא. ַּיֲעֹבד וַבּשְׁ ּמָ ְּלַגָלָאה ּכַ
ְּדִגְלּגוָלא ִנים ַיֲעֹבד. ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ִגְלּג. ּכִ ְמָתא ִאְתַחְייַבת ּבְ ד ִנׁשְ , ּוָלאּּכַ

ְטָרא ְדַההוא ֶעֶבד ְמַטְטרֹון ִּאם ִהיא ִמּסִ ְּדִאיהו , ּ ִליל )א''ו ע''צ, א''ו ע''ט, ב''ה ע''ק(ּ  ּכָ
ית ִסְטִרין ִנים ַיֲעֹבד, ׁשִ ׁש ׁשָ יה ׁשֵ ִתיב ּבֵ ית , ּּכְ ְלּגוִלין ִדיָלה ָלא ִמְתַחְייָבא ֶאָלא ׁשִ ּּגִ ּ ּ ּ ּ

ִנין ׁש ַדְרִג, ׁשְ ִליָמת ׁשֵ ַּעד ְדַאׁשְ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְתְנִטיָלת, יןּ ּ.  
א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְמָתא ִהיא ִמּסִ ִתיב, ֲּאָבל ִאם ִנׁשְ ִביִעית ַוַדאי ַמה ּכְ , ְּדִאיִהי ׁשְ

ם י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְּדַצִדיק, ּוַבּשְׁ יה ְמָלאָכה, ּ יה , ַּוַדאי ֵלית ּבֵ יָון ְדֵלית ּבֵ ּּכֵ ּ
יה, ְמָלאָכה ְעּבודֵּלית ּבֵ ן. ּ ׁשִ ּמָ ְמָתא ְדִאיִהי ִמּתַ ִביִעית ֵיֵצא , ְּוִנׁשְ ה וַבּשְׁ ַמר ּבָ ִּאּתְ ּ

ם י ִחּנָ ְעּבוָדא, ַלָחְפׁשִ ה ׁשִ ֵּלית ּבָ ּ.  

  ב''ד ע''דף צ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

יה) ב''ד ע''דף צ(ָהא , ַאְדָהִכי י, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה, ָּסָבא ָנַחת ְלַגּבֵ ַמה ּתֹוֶסֶפת , ַרּבִ
ְמָתא ְד הְּלִנׁשְ ה, ִּאיִהי ִמּנָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה וִבְנך )שמות כ(, ּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ ָ ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ

ָוִבֶתך ְוַעְבְדך ְוגֹו ָ ּ'.  
ִאיל ָדא, ָסָבא ָסָבא, ֲּאַמר ֵליה ַמר, ְּוַאּתְ ׁשָ ְמָתא ְדַצִדיק ִאּתְ ְּדַוַדאי ַהאי ַעל ִנׁשְ ּ ּ ּ ,

ב ְדִאְתַחָייב ְלַאֲחָתא  ְּדַאף ַעל ּגַ ָכל ִאֵליןּ ִגְלּגוָלא ּבְ ּּבְ ֶעֶבד ְוָאָמה, ּ ֲּאִפילו ּבְ ּוְבִעיָרן , ּ
ים ְּדִאיּנון אֹוַפּנִ ָכל ֵחיָון, ּ א, אֹו ּבְ ָמִתין ִדְבִני ָנׁשָ הֹון ִנׁשְ ְּדִמּנְ ה , ּ ֲעׂשֶ ה לא ּתַ ִתיב ּבָ ּּכְ

ַּצִדיק ְדִאיהו יֹום ּבְ,  לא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעבֹוַדת ָעֶבד)ויקרא כה(, ְּוַהאי ִאיהו. ָכל ְמָלאָכה ּ
ת ּבָ ְּדִאיהו יֹום ְדחֹול, לא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעבֹוַדת ָעֶבד, ַהּשַׁ ּ ּ.  

ת , ֲאָבל ָסָבא ָסָבא ּבָ ת ְיִחיָדה)א נשמתא''ד(ׁשַ ת זוֵגיה ְדַצִדיק, ּ ְדִאיִהי ּבַ ְּוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ,
ת ּבָ ְּדִאיהו ׁשַ ח לֹו. ּ ת, ָדאי ַהְבָדָלהֲּאַמר ֵליה ָהא ַו. ַמאי ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ ּבָ ל ׁשַ , ּחולֹו ׁשֶ

ת ּבָ ל ׁשַ ְּדִאית ַאֲחָרא ְדָלא ִאְתְקִריַאת חולֹו ׁשֶ ּ ְפָחה, ּ ל ֻטְמָאה ׁשִ ֶּאָלא חולֹו ׁשֶ ֲאַמר . ּ
ת ַמאי ִהיא. ֵּליה ּבָ ל ׁשַ ְּדִאיִהי ּגוָפא ְדַבת ְיִחיָדה , ָּדא ֲאָמָתא, ֲּאַמר ֵליה. ְּוָהא חולֹו ׁשֶ ּ ּ

ְּדָעָלה ִאּתְ ח לֹו, ַמרּ   .ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
א ֲחִזי ְמָתא ִאית ְדִאְתְקִריַאת ָאָמה, ּתָ א ְדִאְתְקִריַאת )נשמתא(ְוִאית , ִּנׁשְ ִכיְנּתָ ּ ׁשְ

ְפָחה א)ונשמתא(, ׁשִ ָרָתא ְדַמְלּכָ א ִאית ְדִאְתְקִריַאת ּבְ ִכיְנּתָ ּ ְוׁשְ , ָהָכא ִאית ִאיׁש. ּ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ יה , ְוִאית ִאיׁש. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  ְוָהִאיׁש )דניאל ט(ּ

ְבִריֵאל   .ּגַ
ּוְבִגין ָדא ִגְלגול, ּ ְמָתא ְדִאיִהי ִמַחְייָבא ּבְ ִּנׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרָתא ְדקוְדׁשָ ִּאם ִהיא ּבְ ְּ ,

גוָפא נוְכָרָאה יָמא ְדִאְזְדָבן ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ְלָטנוָת, ּ ן ׁשֻ ְּדַתּמָ ְטָרא ּ ּא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ
לֹום. ל''ְּדָסָמֵא ִתיב. ַחס ְוׁשָ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ְּדָהא ּכְ ּהוא ׁשְ ּ

ן ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ֶּאּתֵ ּ.  
ְּוַההוא ּגוָפא א, ּ ָרָתא ְדַמְלּכָ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ִכְתִר, ּ יָמא ְדִאְזְדָבן ּבְ ִאין ִּאי ּתֵ ּתָ ין ּתַ

ִּדְמָסַאבו ַמר . ֲחִליָלה ְוָחס, ּ י ִלי )ויקרא כה(ָּעָלה ִאּתְ ֵכר ִלְצִמיתות ּכִ ּ ְוָהָאֶרץ ֹלא ִתּמָ
א. ָהָאֶרץ ַּמאן ּגוָפא ִדְבָרָתא ְדַמְלּכָ ּ ִכיְנָתא. ָּדא ְמַטְטרֹון. ּ ְּוַהאי ּגוָפא ִאיהו ָאָמה ִדׁשְ ּ ּ ,

ְמָתא ב ְדִאיִהי ִנׁשְ ןַּאף ַעל ּגַ ּמָ בוָיה ּתַ א ׁשְ ָרָתא ְדַמְלּכָ ּ ְדִאיִהי ּבְ ּ ִגְלּגוָלא ַאְתָיא , ּ ּּבְ
ן ּמָ ית ּתַ ִגין ְדַאּתִ ְּדַאְתָיין ִגְלּגוִלין ּבְ ּ ה , ּ ִתיב ּבָ ּתֹו )שמות כא(ַּמה ּכְ  ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ֵצא ּכְ   .ְלָאָמה לא ּתֵ

ִריך הוא,ְועֹוד ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש א ּבְ ּ ָדא קוְדׁשָ ּ ּתֹו. ְּ ָרֵאל: ֶאת ּבִ ֵּאלו ִיׂשְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ְטָרא ְדַבת ְיִחיָדה ּתֹו, ִּמּסִ יָמא ְדִיְפקון. ִּאְתְקִריאו ּבִ ְּוִאי ּתֵ ְטָרא , ּ ַגְווָנא ְדִאֵלין ִמּסִ ּּכְ

ְּדִאיהו ְמַטְטרֹו, ְּדֶעֶבד ְצַרִים, ן''ּ ְמנוָסה ִמּמִ ְּדַנְפקו ּבִ ּ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ּ ֲהָדא , לא ֵתֵצא ּכְ
ֵצאו וִבְמנוָסה ֹלא ֵתֵלכון)ישעיה נב(, ּהוא ִדְכִתיב ִחָפזֹון ּתֵ י לא ּבְ ּ ּכִ ּ ּ ּ ּ.  
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א ֲחִזי ד ִאְתְיִליד, ּתָ ר ָנׁש ּכַ ְטָרא )ב''ד ע''ויקרא רכ(, ּבַ א ִמּסִ ּ ָיֲהִבין ֵליה ַנְפׁשָ
ְטָרא ְדַדְכיו, ִּדְבִעיָרא ִּמּסִ ְטָר, ּ י ַהּקֹוֶדׁשִמּסִ ּא ְדִאֵלין ְדִאְתְקרון אֹוַפּנֵ ּ יר. ּּ ַיֲהִבין , ָזָכה ַיּתִ

ֵּליה רוָחא ְטָרא ְדַחיֹות ַהּקֹוֶדׁש, ּ ִּמּסִ יר. ּ ְמָתא, ָזָכה ַיּתִ ְטָרא , ַּיֲהִבין ֵליה ִנׁשְ ִמּסִ
ּוְתַלת ִאֵלין. ְּדֻכְרְסָייא ְפָחה ִדְבָרָתא ְדַמְל, ּ ִּאיּנון ָאָמה ֶעֶבד ְוׁשִ ּ אּ   .ּכָ

יר ֹאַרח ֲאִצילות, ָזָכה ַיּתִ א ּבְ ַּיֲהִבין ֵליה ַנְפׁשָ ְטָרא ְדַבת ְיִחיָדה, ּ ְוִאְתְקִריַאת , ִּמּסִ
ת ֶמֶלך יר. ְִאיִהי ּבַ ַּיֲהִבין ֵליה רוָחא ְדֲאִצילות, ָזָכה ַיּתִ ּ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא . ּ ִּמּסִ ּ

ִריך, ְּדֶאְמָצִעיָתא א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ְְוִאְקֵרי ּבֵ ּ ִנים )דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ הואּ  ּבָ
ם ַלְיָי יר. ֱאֹלֵהיֶכם' ַאּתֶ ְמָתא, ָזָכה ַיּתִ א ְוִאָמא, ַּיֲהִבין ֵליה ִנׁשְ ְטָרא ְדַאּבָ ֲּהָדא הוא . ִּמּסִ

ַמת ַחִיים)בראשית ב(, ִדְכִתיב ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ֶּאָלא ִאיּנון י. ַּמאי ַחִיים. ּ ָּעַלְייהו ְּד, ה''ּ
ַמר ַהֵלל ָיה)תהלים קנ(, ִאּתְ ָמה ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ּ ּכָ יה ידו, ּ ִלים ּבֵ ּתְ   .ד''ְּוִאׁשְ

יר ִלימו ְדַאְתָוון''ַּיֲהִבין ֵליה ידו, ָזָכה ַיּתִ ׁשְ ּד ּבִ ְּדִאיהו , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּ ּ
ֹאַרח ֲאִצילות ְדֵעיָלא, ָאָדם ּּבְ ּ ִדיוְק, ּ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ ָּנא ְדָמאֵריהּ ַמר. ּ בראשית (, ְּוָעֵליה ִאּתְ

ְדַגת ַהָים ְוגֹו)א ּ וְרדו ּבִ ּ ָכל ְרִקיִעין. 'ּ ְּוַהאי ִאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ּבְ ּ ּ ים , ּ ּוְבָכל אֹוַפּנִ
ָרִפים ְוֵחיָוון א, ּוׂשְ ּוְבָכל ַחָייִלין ְותוְקִפין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ר ָנׁש ָז, ּ ד ּבַ ֵכי ּכַ

ְטָרא ְדַבת ְיִחיָדה ֶנֶפׁש ִמּסִ יה, ּּבְ ַמר ּבֵ ֵצאת ָהֲעָבִדים, ִּאּתְ   .לא ֵתֵצא ּכְ
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 ] בשנה118יום [סדר הלימוד ליום כט טבת 
  א''ה ע''דף צ

ִמְגַדל ְדצֹור י יֹוִסי ִאֲעָרעו ַחד ֵליְלָיא ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ ַּרּבִ ּ ּ ן ְוַחדו ָדא . ּ ּמָ ִּאְתֲאָרחו ּתַ ּ ּ ּ
י יֹוִסי. ָדאּבְ א, ָאַמר ַרּבִ ִכיְנּתָ ה ַחֵדיָנא ַדֲחֵמיָנא ַאְנֵפי ׁשְ ּמָ ּּכַ ּ ָכל ָאְרָחא , ּ א ּבְ ּתָ ְּדַהׁשְ

ֲחָדא ָסָבא, ָּדא ִאיל ִלי , ַּטָייָעא, ִאְצָטַעְרָנא ּבַ ל ָאְרָחא) א''ה ע''דף צ(ְּדֲהָוה ׁשָ   .ּכָ
א ֲאִויָרא, ַּמאן הוא ְנָחׁשָ ך, ִּפרוָדאְוָאִזיל ּבְ, ְּדָפַרח ּבַ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ִאית ַנְייָחא , ּ

ּנֹוי, ְלַחד ְנָמָלה ין ׁשִ ִכיב ּבֵ ִפרוָדא. ְּדׁשָ ִחּבוָרא ְוִסֵיים ּבְ ֵרי ּבְ ּׁשָ ָרא. ּּ ּוַמאי ִאיהו ִנׁשְ ּ ,
ָנא ִאיָלן ְדָלא ֲהָוה, ְּדָקא ְמַקּנְ ָזלו. ּּבְ נֹוי ְדִאְתּגְ ּּבְ ְרָיין, ּ ֲאָתר ְּדִא. ְוָלאו ִמן ּבִ ִריאו ּבַ ְּתּבְ

ִריאו ְּדָלא ִאְתּבְ ין. ּ ד ַסְלִקין ַנְחּתִ ין ַסְלִקין, ּּכַ ד ַנְחּתִ ֵרין ְדִאיּנון ַחד. ּּכַ ּּתְ ְּוַחד ְדִאיּנון , ּ ּ
ָלָתא א. ּתְ ִפיְרּתָ א ׁשַ ַּמהו עוֵליְמּתָ ּ ְלָיא, ְּוֵלית ָלה ֵעייִנין, ּ א ְוִאְתּגַ ִאיִהי , ְּוגוָפא ְטִמיְרּתָ
ַצְפָראַנְפַקת יָמָמא,  ּבְ יַאת ּבִ ּסִ וִטין ְדָלא ָהוֹו. ְוִאְתּכַ ִקּשׁ ַטת ּבְ ִּאְתַקׁשְ ּ.  

ָאְרָחא ִאיל ּבְ ל ָדא ׁשָ א ִאית ִלי ַנְייָחא. ְוִאְצָטַעְרָנא, ּּכָ ּתָ ֲחָדא. ְוַהׁשְ ְּדִאילו ֲהֵויָנא ּכַ ּּ ,
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִּאְתֲעַסְקָנא ּבְ ִמִלי, ּ ַּמה ַדֲהֵויָנן ּבְ ּן ַאֲחָרִנין ְדֹתהוּ י ִחָייא. ּ , ָּאַמר ַרּבִ

ְּוַההוא ָסָבא ַטָייָעא לום, ּ יה ּכְ ַּיְדַעת ּבֵ ִמלֹוי, ָיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה. ּ ׁשו ּבְ ְּדֵלית ַמּמָ ּ ּ .
ְּדִאילו ֲהָוה ָיַדע אֹוַרְייָתא, ּּ ח ּבְ ֵריָקַנָייא, ִיְפּתָ י ִחָייא. ְּוָלא ֲהָוה ָאְרָחא ּבְ  ,ָּאַמר ַרּבִ

ְּוַההוא ַטָייָעא ִאית ָהָכא ִאיּנון ֵריָקִנין, ּ ְּדָהא ְלִזְמִנין ּבְ ין ְדַדֲהָבא, ּ ָבר ַזּגִ ח ּגְ ּכַ ָאַמר . ִּיׁשְ
ֵמיְכָלא, ָּהא ָהָכא ִאיהו, ֵּליה   .ְּוַאְתִקין ֲחָמֵריה ּבְ

ָּקרו ֵליה ַלת, ָאַמר לֹון. ְּוָאָתא ְלָקַמְייהו, ּ ֵרין ִאיּנון ּתְ א ּתְ ּתָ ַחד,ַּהׁשְ ּ וְתַלת ִאיּנון ּכְ ּ .
י יֹוִסי ְּדָכל ִמלֹוי ֵריָקִנין, ְָלא ֲאֵמיָנא ָלך, ָאַמר ַרּבִ ֵריָקַנָייא, ּ ְּוִאיּנון ּבְ   .ָּיִתיב ָקַמְייהו, ּ

ָנן ּוִמיֹוִמין ְזִעיִרין, ֲּאָנא ַטָייָעא ִאְתַעִביְדָנא, ָאַמר לֹון ַרּבָ ַקְדִמיָתא ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ
ָרא ַחד ְזִעיָרא ִאית ִלי, ָעאֲּהֵויָנא ַטָיי ֵבי ִסְפָרא, ֲאָבל ּבְ ּוָבֵעיָנא , ְּוָיֲהִבית ֵליה ּבְ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ְּדִיׁשְ ָאְרָחא. ּ ָנן ְדָאִזיל ּבְ ְחָנא ַחד ֵמַרּבָ ּכַ ֲאָנא ָטִעין , ְּוַכד ֲאָנא ַאׁשְ
ַמע ִמִלין ַחְד, ְוַהאי יֹוָמא, ֲּאַבְתֵריה יְבָנא ְדֶאׁשְ ֲּחׁשִ אֹוַרְייָתאּ ין ּבְ ַמְעָנא ִמִדי, ּתִ   .ְוָלא ׁשְ

ַמְעָנא ְדָקַאָמְרּת, יֹוִסי' ָאַמר ר ָכל ִמִלין ְדׁשָ ּּבְ ּ ָווְהָנא, ּ אֹו ַאְנּתְ . ֶּאָלא ֵמַחד, ָלא ּתַ
טוָתא ָאַמְרת ׁשְ ּּבִ ּאֹו ִמִלין ֵריָקִנין ִאיּנון, ּ ָאַמר . ּוַמאן ִאיִהי, ָּאַמר ַההוא ָסָבא. ּ

א ְוכוּעוֵליְמּתָ ִפיְרּתָ ּא ׁשַ ּ'.  
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ה ִלי ָאָדם'  ְיָי)תהלים קיח(, ּ ִלי ' ְיָי. ִּלי לא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ

ֹעְזָרי ְוגֹו ְיָי. 'ּבְ יִרין ְוִעָלִאין ִמִלין . 'ְוגֹו' טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ה ָטִבין וְנִעיִמין ְוַיּקִ ּמָ ּּכָ ּ ּ
ָנןַוֲאָנא , ְּדאֹוַרְייָתא א, ֵהיִכי ֵאיָמא ָקֵמי ַרּבָ ּתָ ַמְעָנא ִמפוַמְייהו ַעד ַהׁשְ ְּדָלא ׁשְ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

ֲּאִפילו ִמָלה ֲחָדא ָלל ְלֵמיָמר ִמֵלי , ֲאָבל ִאית ִלי ְלֵמיָמר. ּּ ּסוָפא ּכְ ְּדָהא ֵלית ּכִ ּ ּ
ְּדאֹוַרְייָתא ָקֵמי ּכָֹלא ּ.  

ִּאְתַעָטף ַההוא ָסָבא י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהיא ּ ו)ויקרא כב(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ַבת ּכֵֹהן ּכִ
ים לא ֹתאֵכל ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ ּ וַבת ּכֵֹהן )ויקרא כב(, ְַאְקָרא ַאֲחָרא ָסִמיך, ַהאי ְקָרא. ּּבִ

ְנעוֶריָה ִמֶלֶחם ָאִביָה  ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ָמָען. ל ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ּבֹוּתֹאֵכ ַמׁשְ ֲּאָבל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִמִלין . ָהֵני ְקָרֵאי ּכְ ּּ

  ְּסִתיִמין ִאיּנון
ָכל ִמָלה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתא יִמין ּבְ ה ִאיּנון ִמִלין ְדָחְכְמָתא ִדְסּתִ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּּ ּ מֹוְדָען, ּ ּתְ , ְוִאׁשְ

יִמין י ַחּכִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָלאו ִמִלין ְדֶחְלָמא . ַּיְדִעין ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתאְּד, ִּאיּנון ְלַגּבֵ ּּ
ר לֹון, ִּאיּנון ְּדָקא ִאְתָמְסָרן ְלַמאן ְדָפׁשַ ַתר פוָמא, ּ ָכן ּבָ ְּוִאְתַמּשְׁ ל ָדא , ּ ְּוִעם ּכָ

ר לֹון ְלפום ָאְרחֹוי ִּאְצְטִריכו ְלִמְפׁשַ ּוַמה ִאי ִמִלין ְדֶחְלָמא ִא. ּ ר לֹון ּּ ְּצְטִריכו ְלִמְפׁשַ
א, ְּלפום ָאְרחֹוי א ַקִדיׁשָ ֲעׁשוִעין ְדַמְלּכָ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

הו ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ ה ְדִאְצְטִריכו ְלֵמָהך ּבְ ְּוַכּמָ ּ יב, ְּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי)הושע יד(, ִּדְכּתִ י ְיׁשָ ' ּ ּכִ
  .'ְוגֹו

  ב''ה ע'' צדף
א ִאית ְלֵמיָמר ּתָ ְמָתא ִעָלָאה, ּוַבת ּכֵֹהן, ַהׁשְ ָּדא ִנׁשְ ַרֵתיה ְדַאְבָרָהם ָאִבינו , ּ ּּבְ ּ ּ

יֹוִרין יך, ַּקְדָמָאה ַלּגִ ְְוִאיהו ָמׁשִ ְמָתא ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ָּלה ְלַהאי ִנׁשְ ין ְקָרא . ּ ַמה ּבֵ
ְּדָאַמר וַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ּוֵבין ְקָרא ְדָא, ּ ִתיב ִאיׁש, ַּמר וַבת ּכֵֹהןּ ִאית ּכֵֹהן , ֶּאָלא. ְוָלא ּכְ

ׁש, ְּדִאְקֵרי ִאיׁש ּכֵֹהן ַוֲהָוה , ַוֲהָוה ְסָגן,  ּכֵֹהן)איש(ֲהָוה , ְּוַעל ָאְרָחא ָדא. ְוֹלא ּכֵֹהן ַמּמָ
דֹול דֹול, ּכֵֹהן ּגָ ַּוֲהָוה ּכֵֹהן ְדָלאו ִאיהו ּגָ יר ֵמִאיׁש ּכֵֹהןַּרב ְוִעָלָאה ַי, ּכֵֹהן ְסָתם. ּ ְוַעל . ּתִ

ְמָתא   .ְוִאית ֶנֶפׁש, ְּוִאית רוָחא) ב''ה ע''דף צ(, ָּדא ִאית ִנׁשְ
י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר א, ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ַכת ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ,

ְּוָעאַלת ְלגֹו ְסִתימו ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ּ ָבאְּוַכד רוָחא. ּ ּ ְדַכֲהָנא ִעָלָאה ָנׁשְ ָמִתין , ּ ְוָיִהיב ִנׁשְ
ִאיָלָנא ָדא ָמִתין, ּּבְ ן ִאיּנון ִנׁשְ ּמָ ַּפְרִחין ִמּתַ אֹוָצר ַחד, ּ   .ְוָעאִלין ּבְ

ָרא, ַווי ְלָעְלָמא ּמְ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ֲהֵדי ֵיֶצר , ְּדָלא ַיְדִעין ּבְ יכו ּבַ ִכין ְמׁשִ ְּדָקא ַמׁשְ ּ
א, ּו ִאיׁש ָזרְּדִאיה, ָהָרע ת ּכֵֹהן ַפְרַחת ְלַתּתָ ִאיׁש ָזר, ְּוַהאי ּבַ ְנָייָנא ּבְ ַחת ּבִ ּכְ . ְוַאׁשְ

ּוְבִגין ְדִאיהו ְרעוָתא ְדָמָרה ּ ּ ּ ִפיַאת, ּ ן ְוִאְתּכַ ּמָ ְלָטָאה, ָעאַלת ּתַ ְוָלא , ְּוָלא ָיִכיַלת ְלׁשַ
ַהאי ָעְלָמא ִליַמת ּבְ ּתַ יה. ִּאׁשְ ד ַנְפַקת ִמּנֵ ים ֹלא ּתֹאֵכלִה, ּּכַ ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ , ּיא ּבִ

ָמִתין ל ִנׁשְ ַאר ּכָ ׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ּכִ ִלימו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ.  



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ַהאי ְקָרא י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר, ּּתו ִאית ּבְ ְמָתא . ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ֲּעלוָבָתא ִאיִהי ִנׁשְ
א י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר, ַּקִדיׁשָ ָכת, ּכִ ַייר,ְּדָקא ִאְתַמּשְׁ יֹוָרא ְדִאְתּגְ ּ ַעל ּגִ ּוַפְרַחת ָעֵליה , ּ ּ

ֹאַרח ָסִתים ן ֵעֶדן ּבְ ִני ֵמָעְרָלה ִמְסֲאָבא, ִמּגַ ְנָייָנא ְדִאְתּבְ   .ָּדא ֲהַות ְלִאיׁש ָזר, ַּעל ּבִ
ְּוָדא הוא ָרָזא ִעָלָאה ְיֵתיָרא ִמּכָֹלא ּ ַעּמוָדא ְדַקְייָמא ְלִטְקִלין. ּ ּּבְ ּ ּגֹו ֲאִויָרא , ּ

ָבתְּד ַהאי ִסְטָרא, ָנׁשְ ַהאי ִסְטָרא, ִאית ִטיְקָלא ֲחָדא ּבְ ַהאי . ְוִאית ִטיְקָלא ַאֲחָרא ּבְ ּבְ
ִכיך ְלָעְלִמין, ְוַהאי ִטיְקָלא. ּוְבַהאי ִסְטָרא ֹמאְזֵני ִמְרָמה. ִסְטָרא ֹמאְזִני ֶצֶדק , ְָלא ׁשָ

ין ָעאִלין ְוָתִבין ָמִתין ַסְלִקין ְוַנְחּתִ יִקיןְוִאי, ְּוִנׁשְ ָמִתין ֲעׁשִ ְלָטא ָאָדם , ת ִנׁשְ ד ׁשַ ּכַ
ָאָדם יב, ּבְ ָאָדם ְלַרע לֹו)קהלת ח(, ִּדְכּתִ ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ   .ְּלַרע לֹו ַוַדאי,  ֵעת ֲאׁשֶ

ְמָתא יה, ִאיׁש ָזר, ַּדֲהַות ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ֲאָבל ַהאי ִנׁשְ ָקת ִמּנֵ ָּדא ִאיִהי , ְּוִאְתַעּשְׁ
ים לא ּתֹאֵכל, ְּלַההוא ִאיׁש ָזר: לֹו. ְלַרע לֹו ָדׁשִ ְתרוַמת ַהּקֳ ה , ְּוִאיִהי ּבִ ַּעד ְדָעִביד ּבָ ּ

ִריך הוא ַמה ְדָעִביד א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ָהִכי , ְּ ָּאָתא ְקָרא ְוָאַמר וַבת ּכֵֹהן ּכִ
  .ּהוא

ָמִתין, ָהָכא ִאית ָרָזא ָקן ִנׁשְ ִאיָלָנא , ּאי ָעְלָמא ִאְתְנַהג ּכָֹלאֶּאָלא ַה. ְֵהיך ִמְתַעּשְׁ ּבְ
ִסְטָרא ְדטֹוב. ְּדַדַעת טֹוב ָוָרע ֵני ָעְלָמא ּבְ ִּטיְקָלא ַקְייָמא ְוַאְכַרע , ְּוַכד ִאְתַנֲהָגן ּבְ

ִסְטָרא ְדַרע. ְּלִסְטָרא ְדטֹוב ָמִתין ַדֲהוֹו . ַּאְכַרע ְלַההוא ִסְטָרא, ְּוַכד ִאְתַנֲהָגן ּבְ ְּוָכל ִנׁשְ
ִטיְקָלאּבְ ֲעָתא ּבְ יק לֹון, ַהִהיא ׁשַ   .ְוָנִטיל לֹון, ֲהָוה ָעׁשִ

ְפָיין , ֲאָבל ְלַרע לֹו ָמִתין ּכַ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ְטָרא )א חפיין''ס(ּ ָחן ִמּסִ ּכְ ּ ְלָכל ַמה ְדַאׁשְ
א יׁשָ יְצָאן ֵליה, ּבִ א, ְוִסיָמָנא ְלָדא. ְּוׁשַ ק ּגֹו ְפ, ֲּארֹוָנא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתֲעׁשָ יםּ ּתִ , ִלׁשְ

יה ִליטו ּבֵ ּוׁשְ ּ ְטָרא ַאֲחָרא ְלַרע לֹון. ּאוף ָהִכי. ְלַרע לֹון, ּ ִקין ִמּסִ ָמִתין ִאְתְעׁשַ   .ָהֵני ִנׁשְ
ָמִתין ָּמה ִאְתֲעִבידו ֵמִאיּנון ִנׁשְ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ּ ְייהו ֲהוֹו ִאיּנון ֲחִסיֵדי , ֲחֵמיָנן ּבְ ְּדִמּנַ ּ ּ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםְּוִאיּנו. ּאומֹות ָהעֹוָלם א ְדַאְרָעא, ן ַמְמְזֵרי ּתַ א ַעּמָ ְּדַקְדָמן ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּ ,
ָעְלָמא ב ְדָעאל ִלְפַני ְוִלְפִנים, ְּוָחׁשוב ּבְ ָכה ַהאי ָסָבא ִרְגָעא ֲחָדא. ַּאף ַעל ּגַ ְווהו , ּבָ ּּתַ

  .ְּוָלא ָאְמרו ִמִדי, ַּחְבַרָייא
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ר ֹלא ְיָעָדה ְוֶהְפָדה ) כאשמות(, ּ ֵעיֵני ֲאֹדְניָה ֲאׁשֶ ּ ִאם ָרָעה ּבְ ּ ּ

ַמר. 'ְלַעם ָנְכִרי ְוגֹו א ַעל ָרָזא ָדא ִאּתְ ּתָ ַּהאי ַפְרׁשְ ּתֹו ְלָאָמה , ּ ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ִאם ָרָעה ְוגֹו ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ַמאן ָלא ִיְדַחל . 'לא ֵתֵצא ּכְ ְּדַאְנּתְ , ְִמיָנךּ

ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא ִליט ַעל ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּׁשָ י )ירמיה י(ּכְ ְ ִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ָ

  .'ְָלך ָיָאָתה ְוגֹו
ָעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ַהאי ְקָרא, ּּכַ ן ּבְ ׁשָ ּבְ ּתַ ְּוֻכְלהו ַאְמִרי, ְּדָקא ִמׁשְ ֲאָבל , ּ
פוַמְייהו ר ּבְ ְּקָרא ָדא ָלא ִאְתָייּשָׁ ּ ִריך הוא ֶמֶלך ַהּגֹוִים ִאיהו. ּ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ּ ְּ ַוֲהֹלא , ְ

ָרֵאל ִאיהו ֶּמֶלך ִיׂשְ ִתיב, ְוָהִכי ִאְקֵרי, ְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגֹו)דברים לב(, ְּדָהא ּכְ . ' ּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(ּוְכִתיב  ָרֵאל. ַעּמֹו'  ּכִ ְְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶמֶלך ִיׂשְ יָמא ְדִאיהו . ּ ְּוִאי ּתֵ ּ
ִריך הוא ֶמֶלך ָעַלְייהו, ְֶמֶלך ַהּגֹוִים ִאְקֵרי א ּבְ ָבָחא ִדְלהֹון ְדקוְדׁשָ ָּהא ׁשְ ּ ּ ְּ ָמה , ְ ְוָלא ּכְ

ין ְוִלְמָמָנן ִדיֵליה ׁשִ ּמָ ְּדַאְמִרין ְדִאְתַמְסִרין ְלׁשַ ּ ּ ּ.  

  א''ו ע''דף צ
יב, ּיָפא ִדְקָראְּותו ֵס ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֵמֵאין )ירמיה י(, ִּדְכּתִ י ּבְ ּ ּכִ ּ

מֹוך ל ַהאי. ָּכָ ין, ּכָ ַאר ַעּמִ ָבָחא ִאיהו ִלׁשְ ּוְתָווָהא ִאיהו, ּׁשְ ַהאי , ּ ְלֵקי ּבְ ֵּהיך ָלא ִמְסּתַ ְ

ִריך הוא ָסָמא ֵעיַנְייהוְּדקוְדׁשָ, ֶּאָלא. ְרִקיָעא) א''ו ע''דף צ(ְּקָרא ְלרום  ּא ּבְ ּ ְוָלא , ְ
ָלל יה ּכְ ְּדָהא ַמה ַדֲאַנן ַאְמֵרי ְדֻכְלהו ַאִין, ַּיְדֵעי ּבֵ ּ ּ יב. ָּוֹתהו, ָוֶאֶפס, ּּ  )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ

בו לֹו ַאִין ֶנְגדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ ּּכָ ּ יָרא , ּ א ְוַיּקִ ֵוי ָּהא ִעָקָרא ִעָלָאה ַרּבָ ׁשָ
  .ּלֹון ְקָרא ָדא

ִתיב ' ָּאַמר ֵליה ר , ָּאַמר ֵליה. 'ְ ָמַלך ֱאלִהים ַעל ּגֹוִים ְוגֹו)תהלים מז(ִּחָייא ְוָהא ּכְ
ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ְדָבַתר ּכְֹתַלְייהו ֲהִוית ַהאי ְקָרא ְלַסְייָעא לֹון, ּ ֲהָוה ִלי ְלָאָתָבא , ְּוַנְפַקת ּבְ

ַקְדִמיָתא ָאְרָחא. ֵמיָנאַּעל ַמה ַדֲא, ּבְ ְחָנא ָלך ּבְ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ְֲאָבל ּכֵ ן, ּ ּמָ ר ָלך ִמּתַ , ְַאְעּבַ
ָרא ּכָֹלא ן ֵאיָהך ְלַאְעּבְ ּמָ ּוִמּתַ ְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן, ּתָ ל ׁשְ ָמָהן, ּכָ ּנוָיין ִדׁשְ ְּוָכל ּכִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ָטן ְלָאְרַח ִאֵלין, ְּייהוִּמְתַפּשְׁ ין ִאֵלין ּבְ ׁשִ ְּוֻכְלהו ִמְתַלּבְ ּ ְּוֻכְלהו ִמְתַפְלִגין ְלָאְרִחין , ּּ ּ ּ

ִביִלין ְיִדיָען ָמא ְיִחיָדָאה. ּוׁשְ ר ׁשְ ָמָהן, ּבַ ַאר ׁשְ ִריר ְדָכל ׁשְ א ְיִחיָדָאה, ּּבָ , ְּדַאֲחִסין ְלַעּמָ
ין ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִריר ִמּכָ ְּוִאיהו יו, ּבָ יב, א''ו ֵה''אא ָו''ד ֵה''ּ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ '  ּכִ

ְיָי)דברים ד(ּוְכִתיב . ַעּמֹו ם ַהְדֵבִקים ּבַ ׁש' ּ ְוַאּתֶ ָמא ָדא ַמּמָ ׁשְ ָמָהן, ּּבִ ַאר ׁשְ ל ׁשְ יר ִמּכָ   .ַיּתִ
ָמָהן ִדיֵליה ַאר ׁשְ ל ׁשְ ָמא ַחד ִמּכָ ּוׁשְ ּ ה, ּ ט ְוִאְתְפַלג ְלַכּמָ ַּההוא ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ  ָאְרִחין ּ

ִביִלין ָמא ָדא. ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ּוׁשְ ֵאי ְדַהאי ָעְלָמא, ְּוַאֲחִסין ׁשְ ְּוִאְתְפַלג , ְּוִאְתְפַלג ְלַתּתָ
ָמא ָדא ין, ּׁשְ ַאר ַעּמִ ין ְוִלְמָמָנן ִדְמַנֲהֵגי ִלׁשְ ׁשִ ּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלׁשַ  )במדבר כב(, ּכְ

ְלָעם ַל ֲחלֹום ַהַלְיָלה)בראשית כ(. ְיָלהַּוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ּבִ ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ּבַ ְ ּ .
ין ַאר ַעּמִ ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ א ְדַאֲחִסין לֹון קוְדׁשָ ל ְמָמָנא וְמַמּנָ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ָמא ָדא , ְּ ׁשְ ּּבִ

ִליָלן ָמא ָדא ִאְקֵרי. ּכְ ׁשְ ַּוֲאִפילו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ּ ָמא ָדא ָמַל. ּ ּוׁשְ ְּוָלא ַההוא , ְך ַעל ּגֹוִיםּ
ָמא ָרֵאל, ׁשְ ְָדא ַההוא ְדָמַלך ַעל ִיׂשְ ּ ּ ְּדִאיהו ְיִחיָדָאה, ּ א ְיִחיָדָאה, ּ א , ְלַעּמָ ְלַעּמָ

ָרֵאל א, ְּדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ   .ַּעּמָ
יָמא יב, ְוִאי ּתֵ ַּעל ָאְרָחא ָדא נֹוִקים ְקָרא ִדְכּתִ ְ ִמי לא ִיָרֲאך ֶמֶלך )ירמיה י(, ּ ָ

ָמא ְדָקא ָמַלך ַעל ּגֹוִים, ֹוִיםַהּג ְְדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ְרָיא ְוִדיָנא , ּ יה ׁשַ ֱּאֹלִהים ְדָהא ְדִחילו ּבֵ ּ ּ ּ
ְרָיא יה ׁשַ ַמר, ָלאו ָהִכי. ּּבֵ ְכָלָלא ָדא , ְּוָלאו ַעל ָדא ִאּתְ ְּדִאי ָהִכי ֲאִפילו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ּ ּּ

  .ִּאיהו



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

יָון ְדֹכָתָלא ַדֲהֵו ֲּאָבל ּכֵ ּית ָסִמיך ֲאַבְתֵריהּ ְּקָרא ָקִאים ַעל ִקיוָמא, ִאְתְנַסח, ְ ּ ,
לוָתא ְזֵעיר ּכְ ִאְסּתַ ְִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים. ּּבְ א , ָ יָמא ְדֶמֶלך ַהּגֹוִים ַעל קוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ ְּ

ַמר ִריך הוא ִאּתְ ּּבְ ַּמאן הוא ֶמֶלך ַהּגֹוִים ְדָלא ִיָר, ֶּאָלא. ָלאו ָהִכי, ְ ְּדָלא ָדִחיל , ֲָאךְּ ּ
ְְוָלא ִיְזַדְעַזע ִמיָנך, ְִמיָנך ִָמי ֶמֶלך ַהּגֹוִים ְדָלא ִיָרֲאך. ּ ַגְווָנא ָדא . ְּ  )תהלים קיג(ּּכְ

ַּהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי ְיָי ּ ם ְיָי' ּ ַמע ֵליה. 'ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ַּמאן ִדׁשְ , ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ּ
יָון ְדָאַמר ַהְללוָיה ּּכֵ ּ ּאוף ָהִכי ַהְללו ַעְבֵדי ְיָי, ּ ב', ּ ְּדֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ַּהְללו ' ַעְבֵדי ְיָי, ּ

ם ְיָי ב. ּאוף ָהָכא. 'ֶאת ׁשֵ ֶלך ַהּגֹוִים ְדָלא ִיָרֲאך, ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ִָמי ִמּמֶ ֶּאָלא ּכָֹלא . ְּ ּ
ַמר ַּעל ְתּקוֵניה ִאּתְ ּ.  

י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל מֹוךּּכִ ָ ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּכָ יַנְייהו , ּ ט ּבֵ ַּמהו ִמָלה ְדִאְתָפּשַׁ ּ ּּ ּ
ָחְכְמָתא ִדְלהֹון ּּבְ מֹוך ְוֻכְלהו אֹוָדאן ַעל ָדא, ּ ֵּמֵאין ּכָ ּ ּ ָחְכְמָתא ִדְלהֹון , ָ ד ָחָמאן ּבְ ּּכַ
ך ְעֹוָבָדך וְגבוְרּתָ ְּ יַנְייהו, ּ ט ִמָלה ָדא ּבֵ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ְוַאְמֵרי ֵמֵאין, ּ מֹוך ּבְ ָ ּכָ

ּוְבָכל ַמְלכוָתם מֹוך ַאְמֵרי. ּ יַנְייהו, ֵָמֵאין ּכָ ט ּבֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ַּחדו ַחְבַרָייא. ּ ּ ּוָבכו ְוָלא ָאְמרו , ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין. ִמִדי ָכה ִאיהו ּכְ ּאוף ָהִכי ּבָ ּ ּּ.  

ֵר)בראשית כא(ָּפַתח ְוָאַמר  ָנה ְוגֹו ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ּגָ ּׁש ָהָאָמה ַהֹזאת ְוֶאת ּבְ ּ ,'
ֲערו ַּחְבַרָייא ִאּתְ יָתא, ּ ָאה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּבֵ ָרה ְלַפּנָ ר , ְּדָבָעאת ׂשָ ל ֲאׁשֶ ִתיב ּכָ ְּוַעל ָדא ּכְ

קֹוָלה ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ּּתֹאַמר ֵאֶליך ׂשָ ּתֹו. ָ ִתיב ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ְמָתא , ָהָכא ּכְ ָּדא ִנׁשְ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ ִגְלּגוֵלי ַעל עֹוָבִדין ּבִ ּּבְ א : ְלָאָמה. ּ יׁשָ ִגְלּגוָלא ּבִ ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ּ

ַקת, ְּדַאֲהָדר, ְּדִטיְקָלא ן, ְוָהא ִאְתַעּשְׁ ּמָ ְּלַאָפָקא ָלה ִמּתַ ֵצאת . ּ ֵצא ּכְ ַּוַדאי ֹלא ּתֵ
ָמִתין ְדִמְתַעּשְׁ, ָהֲעָבִדים ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ   .ָקןּ

ָמִתין ִדינֹוִקין ְזִעיִרין, ִּאיהו ָרָזא. ַּמאן ִאיּנון ָהָכא ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ד ִאיּנון ַיְנֵקי , ּ ּּכַ
הֹון ִּמּגֹו ּתוְקָפא ְדִאּמְ ִריך הוא ָחֵמי. ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעְלָמא, ְּ ְּדִאי ִיְתַקְיימון ּבְ ְּיַבֲאׁשון , ּּ

ח, ֵריֵחיהֹון עֹוד ְדַיֲהֵבי ,  ְזִעיִרין)ב''ט ע''רמ, ב''ח ע''רמ(ָלִקיט לֹון . ֹּוֶמץ ָדאְּוַיְחְמצון ּכְ ּּבְ
  .ֵריָחא

  ב''ו ע''דף צ
יָדא ְדַהִהיא ָאָמה. ַמה ָעִביד ָקא ּבִ ִביק לֹון ְלִאְתַעּשְׁ דף (ְּוָדא ִאיִהי ִליִלית ְדֵכיָון , ּׁשָ

ְרׁשוָתה) ב''ו ע''צ ְּדִאְתְייִהיבו ּבִ ּ ּ ַההוא ְינֹוָקא)א אחדא''נ(ַּחָדאת , ּ יַקת ֵליה, ּ ּבְ , ַּוֲעׁשִ
ְּוַאִפיַקת ֵליה ֵמָעְלָמא יה, ּ תוְקָפא ְדִאּמֵ ד ִאיהו ָיִניק ּבְ ּּכַ ּ ּ ּּ.  

יָמא ָמִתין ְדַיַעְבדון ַטב ְלָעְלָמא, ְוִאי ּתֵ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ יב ִאם ָרָעה . ָלאו ָהִכי. ּ ִּדְכּתִ
ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה ְּדַיֲחִמיץ ַההו, ּבְ ה ְלָבַתר יֹוִמיןּ ְבָרא ּבָ ה, ּא ּגַ ִּאי ִאְתַקַיים ּבָ ָּדא . ּ

ַקת ַקת, ִאְתַעׁשְ ִתיב. ְוַאֲחָרא ָלא ִאְתַעּשְׁ ל )קהלת ד(, ְּוַעל ִאֵלין ּכְ  ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ
ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה' ָּהֲעׁשוִקים ְוגֹו   .ְּוַהְיינו ִאם ָרָעה ּבְ



ָנה  "ַהר ַהיֹוִמיּזֹ" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֵטֵבת[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

ר ֹלא ְיָעָדה ָאֶלף ּכְ, ֲּאׁשֶ יָמא. ִתיבֹלא ּבְ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִאי ּתֵ ְּדָהא ּבְ ַאְזִמין , ּ
ִריך הוא ִמיֹוָמא ַדֲהַות א ּבְ ָּלה קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִגְלּגוֵלי ִטיְקָלא. ָלא. ְ א ּבְ ּתָ ּלֹו ְיָעָדה , ְּוַהׁשְ

ָוא ְדַמת ְדָנא. ו''ּבְ ַּמה ְדָלא ֲהַות ִמּקַ ּ.  
ְּוֶהְפָדה ַּמאי ְוֶהְפָדה, ּ ָּפִריק ָלה. ּ אּ ּתָ ִריך הוא ַהׁשְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּדַסְלָקא ֵריָחא, ְּ ַעד ָלא , ּ

ֲחִמיץ ְּוָסִליק ָלה ְלרוֵמי ְמרֹוִמים, ּתַ א ִדיֵליה)ב''ג ע''קי(, ּ ְמִתיְבּתָ ּ ּבִ יָון , ּ יָמא ּכֵ ְוִאי ּתֵ
ָקת ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדִאְתַעּשְׁ ָמה ְדָאְמרו ַלֲחִסיֵדי , ָּיִהיב ָלה, ּ ּּכְ ַאר )ב''ה ע''ר(ּ  ׁשְ

ין א ֲחֵזי, ַעּמִ ּוְלִאיּנון ַמְמְזֵרי ּתָ ְּלַעם ָנְכִרי ֹלא ִיְמׁשֹול ְלָמְכָרה , ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח. ּ
ִבְגדֹו ָבה, ַּוַדאי יקו ְדִגְלּגוָלא ְדִטיְקָלא, ּּבְ ֲעׁשִ יק ָלה ּבַ ְּדָעׁשִ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ַוַדאי, ּ ֶּאָלא ְלִיׂשְ ּ ,

ֵצאת ָהֲעָבִדים, ד ַנְפַקת ִמן ִטיְקָלאְוַכ. ְוָלא ְלַאֲחָרא ֶּאָלא ִמְתַעְטָרא , ֹלא ֵתֵצא ּכְ ּ
יה ֲאָרָמא ַעל ֵריׁשֵ ִעְטָרָהא ּבַ ּּבְ ּ.  

יָמא ַההוא ַיּנוָקא, ְוִאי ּתֵ ְּדַהאי ִסְטָרא ָעאַלת ָלה ּבְ ּ ּ ֶּאָלא ַנְטַלת ָלה. ָלאו ָהִכי. ּ ּ ,
ֲהָדה ְּוַחָדאת ּבַ ַההוא ֲאָתרְו, ּוַפְרַחת ִמן ְיָדָהא, ּ ְּוִאיִהי ְפִקיַדת ְלַההוא ְינֹוָקא, ָּעאַלת ּבְ ּ ,
יה ְּוַחָדאת ּבֵ יה, ּ ְּוַחְייַכת ּבֵ ר)א''ה ע''ס, ח''נ(ְוָתִאיַבת , ּ ׂשָ ַּעד ִדְלָבַתר ָנִטיל , ּ ְלַההוא ּבָ

ָמֵתיה ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְרׁש. ְּוִהיא ְלגוָפא, ְּ ּוְלָבַתר ּכָֹלא ִאיהו ּבִ א ּּ ּוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְ.  
א ֲחֵזי ֵצאת ָהֲעָבִדים)שמות כא(, ּתָ ֲעָתא ְדַנְפַקת , ֶּאָלא. ַּמאי הוא,  לא ֵתֵצא ּכְ ׁשַ ּּבְ

ֵחדו ִּמן ִטיְקָלא ְוַההוא ִסְטָרא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ים ָלה ְלקוְדׁשָ ָּרׁשִ ּ ְּ ַחד , ּ ְּוָחִתים ָלה ּבְ
ַפְנָקא ּּגוׁשְ ּ ָעָלה ְלבוׁש ְיָקר ִדיֵליהּוָפִריׂש, ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ א ְדִאְקֵרי ֱאלֹוַה. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ .

ִבְגדֹו ָבה ְּוָדא הוא ּבְ א ָפִריׂש ָעָלה וְכֵדין ִאיִהי ְנִטיָרא, ּ יָרא ְדַמְלּכָ א ַיּקִ ְּלבוׁשָ ּ ּ ְּדָלא , ּּ
ַרת ְלַעם ָנְכִרי ָרֵאל ְלחוד, ִאְתַמּסְ ֶּאָלא ְלִיׂשְ ּ.  

יבְוָד ּא ִאיהו ִדְכּתִ ְמֵרִני)איוב כט(, ּ יֵמי ֱאלֹוַה ִיׁשְ ִתיב ָהָכא, ּ ּכִ ְלַעם , ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ
ִבְגדֹו ָבה ָּנְכִרי ֹלא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרה ּבְ ה, ּ א ּבָ עֹוד ִדְלבוׁש ְיָקר ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ יָון . ּ בראשית (ּכֵ

ִתיב ְלַעם ָנְכִרי ֹלא ִיְמׂשֹל , ִּבְגדֹו ָבהּ ְד)ב''ב ע''ויקרא ע, ב''ב ע''שמות קע, א''ד ע''צ ּכְ
  .ְּלָמְכָרה

ה ַּמה ְרׁשו ִאית ְלַההוא ִסְטָרא ּבָ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו, ּתָ ֵני ָעְלָמא ּכֻ ל ּבְ ּּכָ ְרׁשוֵתיה , ּ ּּבִ ּ
א א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ִזְמָנא ּבְ ֵעי ְלַסְל, ּ ַּעד ְדִאיהו ּבָ ּ ָקא לֹון ּ

הו, ְּוָדא ֵלית ֵליה ִזְמָנא, ִמן ָעְלָמא ְּוַעל ָדא ִאיִהי ַחְייָכת ּבְ הו, ּ ְּוַחָדאת ּבְ ּ.  
ָהֵני ְקָרֵאי)בהאי עלמא(ַּאְזָהרוָתא ְלַבר ָנׁש , ּּתו ה ֵעיִטין ָטִבין ִעָלִאין ,  ִאית ּבְ ְּוַכּמָ
ָכל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִּאיּנון ְּוֻכְלהו ְקׁש, ּּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ֹוטּ י , ּבְ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ְוִאׁשְ

יִמין ֹאַרח ְקׁשֹוט, ַחּכִ ִריך הוא ְלִמְבֵרי . ְּדַיְדֵעי ְוַאְזֵלי ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ְרעוָתא ָקֵמיה, ָעְלָמא ָּסִליק ּבִ ְב, ּ ָמִתין ְדִאיּנון ְזִמיִנין ְלֵמיָהב ּבִ ל ִנׁשְ ְּוִצֵייר ּכָ ּ א ּ ִני ָנׁשָ



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

ַרֲחֵמי , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

ׁש, ְלָבַתר ַההוא ִציוָרא ַמּמָ ְּוֻכְלהו ִאְתְצָיירו ָקֵמיה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ א , ּ ְבִני ָנׁשָ ִּדְזִמיִנין ְלֶמֱהֵוי ּבִ
ל ַחד ְוַחד, ְלָבַתר   .ְוָחָמא ּכָ

ָעְלָמא א ָאְרַחְייהו ּבְ הֹון ִדְזִמיִנין ְלַאְבָאׁשָ ְּוִאית ִמּנְ ֲעָתא ְדָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ ּוְבׁשַ ּ ָקֵרי , ּ
ְמָתא ִריך הוא ְלַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ דֹוך ְפָלן, ָּאַמר ָלה, ְּ ִּזיִלי עוִלי ּבְ ְ גוף ְפָלן. ּ ּּבְ ּ .

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאִתיַבת ָקֵמיה יה, ּ ָעְלָמא ָדא ַדֲאָנא ָיְתָבא ּבֵ ַּדי ִלי ּבְ ּ ּ ְְוָלא ֵאיָהך , ּ

דון , ְלָעְלָמא ַאֲחָרא ְעּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ יּ יַנְייהו, ּבִ ְּוֵאֶהא ְמלוְכְלָכא ּבֵ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ
ִריַאת, ּהוא ַההוא ָעְלָמא, ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ִריַאת ְלֶמהֵוי ּבְ ַּעל ָדא ִאְתּבְ יָון ְדָחָמאת . ּ ּּכֵ

ך ְמָתא ּכַ ן, ְִנׁשְ ּמָ ת ְוָעאַלת ּתַ ְרָחה ַנְחּתַ ַעל ּכָ   .ּּבְ
, ְוַאְמַרת, ַאְזִהיַרת ִלְבֵני ָעְלָמא, ַבת ֵעיָטא ְלָכל ָעְלָמא ָחָמאת ָהִכיּאֹוַרְייָתא ְדָיִה

ִריך הוא ָעַלְייכו א ּבְ ה ָחס קוְדׁשָ ּמָ ָּחמו ּכַ ּ ּ ִליָתא ָטָבא ַדֲהַות ֵליה, ְּ ַּמְרּגָ ין ְלכו , ּ ַּזּבִ
ָנא ַהאי ָעְלָמא, ְלַמּגָ ה ּבְ דון ּבָ ְעּבְ ּתַ ְּדִתׁשְ ּ ּ.  
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  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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  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 
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  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  מפתח הענינים
  'טפרק ל

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק

  ן"ל לא קצב זמן להתחלת לימוד תורת הח"האריז  .א
  לימוד תורת הסוד בלי טהרה מביאה לאפיקורסות  .ב
  ס ופוסקים קודם לימוד הקבלה"מילוי כריסו בש  .ג
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה בגדלות הבורא מכל   .ד

  קבלהכמו מחכמת ה, לימודי התורה
  לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה להנסתר  .ה
  סודות התורה הם אור הנפש  .ו

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  'טפרק 

  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר

  ן"ל לא קצב זמן להתחלת לימוד תורת הח"האריז) א

שלא ללמוד קבלה קודם , מה שכתבו בשם חכמי האמת
קדמתו בה(ו "כ הרח"הנה ידוע מש, שיהא בן ארבעים לבינה

ל אל תשלח ידך "ן ז"שספרי הקבלה שאחר הרמב, )לעץ חיים
  .אליהם

, גדולי חכמי האמת, ויתירה מזו כתבו הרבנים הקדושים
שאין ללמוד בשום , ל"א זצוק"רבינו שלום שרעבי וחברו הרחיד

כ המקובלים הראשונים "ספרי מקובלים ואין לסמוך כל מש
, ח"רק בע, ל"ריזולא אחרונים ואפילו בדברי שאר תלמידי הא

ו ובנו "שאותן סידר מהרח, ושמונה שערים, מבוא שערים
  .'שהם כסולת נקי, ה"ר שמואל וויטאל זלהה"הקדוש מוה

ל שהוא "שהבאנו לעיל הרבה בשם האריז, ופוק חזי חזי
, ל לא נתן לזה זמן"והאריז, חוב קדוש ללמוד חכמת הקבלה

  .שיעור וקצבה לשנים
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  ]יג[

 לעץ חיים מרעיש עולמות ה בהקדמתו"ו זלה"וגם הרח
  .ואינו נותן זמן לשנים, בחובת לימוד חכמת הקבלה

ר חיים שאול דוויך הכהן "וידוע בשם המקובל מוהר
אשר חבל שכמה גדולים וקדושים ופוסקים , ל שאמר"זצוק

שבמקומותיהם אז לא הגיעו השמונה , שהיו בחוצה לארץ
ו "רחולו היתה להם הקדמת מה, שערים הקדושים והטהורים

ל על שער ההקדמות לא היו כותבים ומתנגדים כל כך נגד "ז
  .לימוד חכמת האמת

  לימוד תורת הסוד בלי טהרה מביא לאפיקורסות) ב

וזהו עצמו עון הערב רב שאמרו למשה דבר אתה עמנו . א
ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות , נשמעה בעץ הדעת טוב ורע

 אשר בזמננו זה כסברת הטועים קצת בני תורה, בסתרי תורה
המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי 

  ......ו "שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח

ואם הוא לומד ספרי קבלה והוא בלתי טהור יוכל לבוא . ב
ש שהיו בימים "ץ ימ"והכת ש, חלילה על ידי זה לפיקורסות

ה י זה אפיקורסים לפי שלמדו ספרי קבל"הקודמים נעשו ע
עד שבאו שני המאורות , העולם שומם' והי, בטומאת הגוף

ר הרב "הבעל שם טוב הקדוש ואחריו אדומו, הגדולים לעולם
צדיקים יבואו בו ' והם פתחו שער לה, מ"רבינו אלימלך נבג

  .'שלא יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו כו
  )'שע טור א' ע, אמור' פ, מאור ושמש(
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  ]יד[

  ס ופוסקים קודם לימוד הקבלה"בשמילוי כריסו ) ג

לעולם ישלש אדם שנותיו שליש .) 'קידושין ל(ל "אחז. א
וכי : 'והקשה שם בגמ. במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד

' ב: י שם"ופירש, כי אמרינן ביומי: ומתרץ? ידע איניש כמה חיי
, שם כתוב' ובתוס. ימים  תלמוד' ב, ימים משנה' ב, ימים מקרא
ולכן נראה . אכתי איכא למיפרך מי ידע כמה חייד, דלא נהירא

  .שבכל יום ויום עצמו ישלש, "ליומי"לפרש ' לי

שבכל יום ויום אנו וכן אנחנו נוהגים בלימוד הקבלה 
כי , כ אנו עוסקים בקבלה"ואח, ס ופוסקים"ממלאים כרסנו בש

מי יודע כמה , ס ופוסקים"להמתין עד שימלא אדם כרסו בש
ח ואמת "ודפח. ונה בכל יום בפרטיותועל כרחך הכו, חיי

  .ש"עיי, .)'גיטין ט(' התוס' כפי, ושפתיים יושק
  )א מזידיטשוב"צ מהרי"הגה(

זכאין אינון דמשתדלי באורייתא וידעי לאסתכלא ברזא . ב
ומכוח זה ידע , שמקודם ילמוד תורה הנגלית, ל"ר(דחכמתא 

  ).רהכ להבין ולהשכיל ולראות עין בעין ברזי וסודות התו"אח
  )ב"ה ע"א דף קצ"זהר ח(

 ובהלכות ובפסקי י שעיקר לימודינו בתלמוד"אעפ. ג
שכל לייחד מקצת שעות ' צריך מי שחננו המכל מקום . . , הדינים

 אבל צריך שמירה אחר שמירה לבל יט אשורו .לחכמה הפנימית
  .מני הדרך ויבוא להגשים כלפי מעלה

  )ב"ז מצוה כ"טעמי המצוות להרדב(
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  ]טו[

דם יכול לבוא למשהו השגה בגדלות הבורא מכל אין א) ד
  לימודי התורה כמו מחכמת הקבלה

לימוד הקבלה הוא שיוודע לאדם גדולתו ורוממותו של 
ואין אדם יכול לבוא אל קצת השגת , ש יתעלה"יוצרנו ובוראנו ית

, ש מכל למודינו כמו מלימודי חכמת הקבלה"גדולתו ורוממותו ית
חכמת אדם תאיר פניו , התיקוניםק ו"הזוה' ביחוד מלימוד ס

גם . מריבוי העולמות העליונים הקדושים לאין קץ וסוף ותכלית
, ל"וביחוד בכתבי האריז, בראותו בשאר ספרי המקובלים

, מהשתלשלות העולמות מרום המעלות עד עולם התחתון הזה
ובראותו גם כן אף קצת פרטי סדר הנהגתם מעולם התחתון עד 

מזה ישיג האדם קצת גדולתו , ותכליתרום המעלות לאין קץ 
וזה עיקר כוונת בריאת . ש"ה וב"ורוממותו של יוצרנו ובוראנו ב

לחקור ולהשיג גדולת ורוממות , האדם בעולם הזה השפל והשמם
  .ש ויתעלה"יוצרו ובוראו ית

מלימוד חכמת הקבלה ישיג האדם קצת מעלת תורתינו גם 
וביחוד , מקובליםכי בראות האדם בספרי ה, הקדושה והתמימה

מפירושים נפלאים ונוראים של תורתנו , ק ובתיקונים"בזוה
לפעמים , ואיך נטמן ברמז סודות גדולים ונוראים, הקדושה
גם בראותו רזין עליונים וסודות ', ולפעמים באות א' בתיבה א

וביותר בטעמים , נפלאים ונוראים הנסתרים בציור האותיות
 האדם קצת גודל מעלת תורתינו מכל זה ישיג, ובנקודות ובתגין

ש ותשוקתו גדלה "ז בא בלבו אהבת הבורא ית"ועי, הקדושה
כ "כי מהשגת תורתינו הקדושה יבוא האדם ג, עד למאוד מאוד

ה חד "כי אורייתא וקוב, ש ויתעלה"לקצת השגה של הבורא ית
וימצא האדם קצת מזה . ק במקומות הרבה"הוא כנזכר בזוה

אך פרץ , ומהראוי להאריך בזה מאד. במאמרים נזכרים לעיל



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]טז[

ק "ולכן מפליג הזוה. לקצר בכל היותר אפשרי, עלי פרץ גדר
והתיקונים בכמה מקומות גודל מעלת לימוד הקבלה לאין 

  .'תכלית וכו

אם כל כך גדלה לשמים שיאו ומעלתו וכמה  , אחיי ורעיי
ושורש , ק"תקיף חילא דהאי אילנא רברבי של לימוד ספר הזוה

האיך לא , עו לשלח רצוצים חפשי מן הגלות המרבארץ גז
יתלהב לב האדם להאיר אוזן לשמוע בלימודים לקבוע שיעור 

  .' כוק ובתיקונים ושאר ספרי המקובלים"קבוע בכל יום בוזה
  )שער הניצוץ, שערי הששי, יסוד ושורש העבודה (

  לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה להנסתר) ה

 יעסוק אדם בתורה שלא לעולם] ל"אמרם ז[ובזה יובן 
ה "קשוטי התורה והלכ' דהיינו בלבושי התורה שנק, לשמה

, שמתוך כך יבוא לשמה, שיעסוק תחלה בנגלה, ה"אותיות הכל
שהוא לשמה בפנימיות ' שהיא דביקה חשיקה חפיצה בו ית

  .ל"וק', תורת ה' ממש שנק' התורה שהיא שמו ית
  )שלח' תולדות יעקב יוסף פ(

   הם אור הנפשסודות התורה) ו

עיקר שלימות אדם דלא יעול בכסופא לעלמא דאתי הוא 
כן ממש לכו , כי כמו שהלחם הוא מזון הגוף, לימוד התורה
וכמו שהיין והמעדנים התורה היא מזון הנפש , לחמו בלחמי

כן ממש ויותר סודות התורה הם אור הנפש , מאירין לגוף לחזקו
וסק בפשטות התורה פ מי שאינו ע"ועכ. ע נהורין"להאירה בש

ומי שאינו מאיר לנפשו סודות , הרי הוא מת ברעב בעולם הבא
אם לא , הזוהר וכתבי מרן נדחו מענוגא וכסופא בעלמא דאתי
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  ]יז[

שהוא תומך התורה אזי זוכה ויושב בישיבה של מעלה וזעירין 
  .אינון

  )ל לפירושו על משניות"א מקאמארנא זצוק"הקדמת מהרי(

v v v  

  מפתח הענינים
  'יק פרל

  חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים בשופי

שמזכך , גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש אלול  א
  נ"הנר

, דפין זוהר או תיקונים בכל יום' ת לאמר ה"תיקון לבע  .ב
  שמטהר הגוף והנשמה

   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר   .ד

  מן הזוהר
  יקוני הנפש והגוףת  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
  ט מעורר על לימוד תיקוני זוהר"הבעש  .ז

  התופס חלק מן האחדות כאילו תופס כולו  .ח
  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

v v v  
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  ]יח[

  ספר

  ראור הזוה
  'יפרק 

  חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים בשופי

  ,ת תיקונים בחודש אלולגודל מעלת אמיר) א
  שמזכך הנפש רוח ונשמה

אנשי מעשה נהיגי לומר בכל יום מאותם ארבעים יום . א
שמראש חודש אלול עד אחר יום כפורים איזה דפים מספר 

. ומכוונים לגמור כל הספר עד יום הכפורים, הקדוש תיקוני הזהר
ועיין בספרים שהלהיבו מאד על לימוד התיקוני זהר בארבעים 

מכל מקום הלשון של הזהר הקדוש , ואף שאינו מבין.  אלויום
  .והתיקונים מסוגל מאד לנשמה

  )א"מטה אפרים סימן תקפ(

' כבר נהגו גם כן חסידים ואנשי מעשה בכל יום מאותן מ. ב
כי לימוד , פ בספר הקדוש תיקוני הזוהר"ה עד יוהכ"ימים מר

 וסגולתו לקרב, בימים הקדושים אלו מטהר הגוף והנשמה
  .א"הגאולה בב

  )ג"ק כ"קצה המטה למטה אפרים שם ס(
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  ]יט[

אשרי למי שישלים ספר תיקונים בימים : ל"בשם הרב ז. ג
  .הללו

  )'ק ט"ג ס"א סימן תר"מט(

כאשר , מרפא וארוכה לימוד הזה, ן הוא זה"כמה ארכ. ד
ו "ויהי עדי, ע"י זי"הרב הקדוש האר, העד העיד בנו עדות נאמנה

, י שאין לו חלק בבינה"ק אעפ"ד הזוהשכל הרגיל בלימו, אמונה
ובפרט בספר , ם  לבינה"ר באי"מזכך את נפש רוח נשמה כבן או

ותקנת , ד ליה"ה שקי"ה באיתנ"תעל', התיקונים היינו דאהניא לי
 ח אלול עד יום הכפורים"ללמוד בספר התיקונים מר, הקדמונים

בלימוד זה בא , ר"לברר אוכל מתוך פסולת שדרך התינוק לפר
וקיימו וקבלו היהודים עליהם ועל . זה בורר' ן בפ"די ברוריע

, ועליהם קבענום חובה, בנדבות הלב המתנדבים בעם, זרעם
ן שעורא זוטא ושעורא "ללמוד דבר יום ביומו אז ירדו לשעורי

  .רבה
ר "כהר, התיקונים דפוס ליוורנו' הקדמת הרב המביא לבית הדפוס ס(

  )ע"יצחק פרחי זי

שמה שנוהגין , מדבר מענין אלול ואמר' הי' פעם א. ה
נעשה ' הניגון של התיקונים וכו]מ[ש, לומר תיקונים באלול

  .דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה
  )ז"ן אות קכ"שיחות הר(

דפין זהר או תיקונים בכל ' תיקון לבעל תשובה לאמר ה) ב
  שמטהר הגוף והנשמה, יום

והוא , הר בכל יוםראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים ז. א
, תועלת גדולה ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה

והוא ', לזכות בנועם ה, מדות רעות ותאות רעות, ולכלות קוצים
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  ]כ[

ל "וכן נתן מרן האריז. מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש
, תיקון לבעל תשובה שיאמר חמש דפים זהר או תיקונים בכל יום

  .ר צבי"די הקדוש מוהרוכן נהג מורי ורבי דו
  )א"ל' סי' שביל התורה אות א, א מקאמארנא"נתיב מצותיך למהרי(

מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים , בדור הזה האחרון. ב
בלולה במקרא ,  שהם חיים ממש לנפשי"וכתבי מרן האר

ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא , ובמשנה ובתלמוד ופוסקים
והוא , ן לו עסק בחיים והארה לנפשואי, כדואג, משפה ולחוץ

, ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, כולו טעות ורמאות
ואין לו חיים , להיות רב וראש גדול הדור ולהשתרר על הבריות

לית בנו מאן דיתער לגבה : ח"ועיין בתיקוני ז. ולא חלק בחיים
צווחין בכל יומא וליליא באורייתא דעל , לרצות לה עם בעלה

הב לן ,  בכמה קושיין וצווחין בה ככלבין דאמרו הב הבפה
ובודאי . ולית מאן דישתדל לסלקא שכינתא, עותרא הב לן יקרא

ו "לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד הזוהר וכתבי מרן הרח
וכבר הארכנו הרבה . וכן בספר שערי אורה שכולו אור, בלבד

  .ד מיראהאלא עבוד מאהבה ועבו, מקובל' מזה שלא תהי

ובדור הזה האחרון אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה 
, ק"ו בלבד שנאמרו ברוה"אלא על ידי הזוהר וכתבי מרן הרח

ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום 
ז ידבק בספר הזוהר "ב בעוה"בלתי קדושה לראות טוב עוה

  .ק"ו בלבד שנאמרו ברוה"ובכתבי מרן הרח
  )ט"י', עקב ז' רכה פהיכל הב(

ובכן יהי רצון מלפניך שיטע אהבתו ותורתו בלבנו . ג
כי הוא מטהר הגוף , ללמוד בחיבור זה בלב שלם ובחשק רב
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  ]כא[

 אפילו בגירסא בעלמא ומקדש הנשמה לכל הלומד בחודש אלול
  .באין מבין פירוש אמריו

  )הקדמת ספר כסא מלך על התיקונים(

   סגולתן למתק הדינין-התיקונים ) ג

כי מדבר בכאן בזה , ספר התיקוניםל שנקרא "נ. תיקוני זהר
והם נקראים בלשון הקודש , הספר מיחודים וצינורות הספירות

] בהקדמת התיקונים) ['בתיקון א(כמו שאמר , הזה תיקונים
  .אנת הוא דאפיקת עשר תיקונים וקרינן להון עשר ספירות

ורוב דברי זה הספר ', הם היו נקודות וכווהנה הספירות 
והם עצם עולם התיקון , ד צירופי השמות ויחודים"הולך ע

ן החדש על ידי התייחדם בצינורי הספירות "ה וב"ממ
לכן נקרא זה הספר . לאסתכלא אנפין באנפין למתק הדינין

לבבר וללבן הטיב מן , כי מדבר ביחודים תיקון עולמות, תיקונים
י יחודי שמות הקדושים בכלים מכלים "לת עהסיגים והפסו

שונים לפי הזמן והשעה והעולם אשר הוא מדבר בו הקדוש 
כ ספר הזהר שרוב דבריו סובב על עצמות המדות "משא. הזה

בדרך חיים ותוכחות מוסר ואינו מדבר מן יחודים זולת 
  .במקומות מועטים ובספרי אדרא וספרא דצניעותא

  )ריש ספר התיקונים שלור צבי הירש זידיטשוב ב"הר(

  הטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה) ד
  יותר מן הזהר

מודעת זאת בכל הארץ מזמן אשר הציץ , הני מילי מחיים
, ספר התיקונים וספר הזהר, וזרח או יקרות של שני המאורות

קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש 
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  ]כב[

והגם דאין . מנער ועד זקן, חיד ורביםשל ספר תיקונים והזהר י
לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים 

אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם , הקדושים האלו
  .ומתלהבים בקריאתם מאד מאד

אם החזיקו במקום אחד בלימוד זהר הקדוש מאה ברם 
כמעט רוב , הנה בלימוד התיקונים מחזיקים אלף אנשים, אנשים

וזה דרכן ומנהגם בכל . לי בתים מחזיקים בלימוד התיקוניםבע
והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה . שנה ושנה

כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה , יותר מן הזהר
שמעון בר ' וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר, ע שבה"באבי

 לימודם על כן, א כיון שנדרשים יותר בדרך המספר"יוחאי זיע
לכן . מתקן בעולם עשיה יותר ששם הוא סוד המספר והחשבון

  .בימי התשובה הכל רגילים בספר התיקונים
  )בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו(

  .חסד ואמת' מס, ג"ז ס"כ להלן פט"ועיין ג

  תיקוני הנפש והגוף) ה

ל באחד -י א"ם  מכבש"רב בעלי, וזאת לפנים בישראל
האלילים מתאשרים , ה רצון קונם"מר באי"ה למאש"באלול ר

, י מקרא"א על"ב, ן מדי שנה ושנה"כי אתיא למודי, בפני אשמם
, ף"ה וצו"ן סדר למשנה בספר תיקונים קנ"ה, י משנה"א על"ב

ן "ן גומרים הללו מטהרי"לשם גרוסי, תיקוני הנפש ותיקוני הגוף
  .ו ישובון"ם כל באיה ל"והללו אושרי

  )ני זהר דפוס בילוגראדומתוך הקדמת המגיה לתיקו(
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  ]כג[

  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב) ו

וקרא , ת"פנים שבמלת בראשי' י גילה ופתח הע"רשב
והוא , ז"ר'  גימר"אוו, מפני שהוא לשון אור, תיקוני זהראותם 

ביכולת ' י זה יהי"שע', ה בתורה וכו"האור הגנוז שגנזו הקב
די זה יברך ועל י, י תשובה"האדם לתקן כל מה שעבר עליו ע

שסדורות ובאות , חטאיכם כשנים הללו' ת שיהי"אותו השי
  .ואז כשלג ילבינו, מששת ימי בראשית

נוהגין ישראל ללמוד בספר התיקונים בחודש אלול ולכן 
שאלו הארבעים יום הם ימי רצון שאז נתנו , ועשרת ימי תשובה

ולתקן , ה עם כל הדברי תורה"הלוחות שניות למשה רבינו ע
  .י תשובה"הכל ע

  )א"א ע"דף נ' סימן ח, ע"פרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין זי(

  הבעל שם טוב מעורר על לימוד תיקוני זוהר) ז

' הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ. א
י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא "יעקב יוסף הכהן נ

תיקונים ילמד , ]ט"הבעש[' קבלתי ממורי ורבי וכו. אותו בכל עת
  .בכל השנה בכל יום

  )כתר שם טוב(

בכל לילה קודם השינה ממש , איעצך ויהי אלוקים אתך. ב
. ק ואז תישן בטח ובל תירא"תלמוד מאמר אחד מתיקוני הזוה

  .ר"אכי, ת יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקא"והשי

  .ש ממעזבוז"ר אליעזר בע"מנאי מורו ישראל במוהר
  )כתר שם טוב(



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]כד[

  תופס חלק מן האחדות כאילו תופס כולוה) ח

היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי התורה , הניעור בלילה
כי , ואינו חפץ מאור התורה, ה כידוע"בחלק הנגלה הנקרא ליל

' שזהו בחי, היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"ר גימטריא ר"או
הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו , ם"יו' שנק' תורת ה

הגם שאי , כ אם חפץ גם תורת הנסתר"משא. מתחייב בנפשוו
וכמו , חפצו' על זה נאמר כי אם בתורת ה, אפשר לו להשיגו

כי , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה', האלשיך הק' שפי
  .'התופס חלק מן האחדות כאילו תופס כולו וכו

  )קדושים' כתונת פסים פ(

  עורו ישנים מתרדמתכם) ט

, אינון דתבעי רזא דמהימנותא, פי צדקשמעו אלי רוד. א
אינון דידעין אורחוי , אינון דאתדבקו בקשורא דמהימנותא

  .קריבו שמעו, דמלכא עילאה
  )ב"ב ע"ב דף י"ח. ב"א ע"א דף קנ"זהר ח(

אתערו ניימין דמיכין דשינתא , קל נעימותא אתער. ב
ולא , ]א"ד, ואינם מבקשים להשיג סודות התורה[בחוריהון 

, כבדין דלבא, אטימין אודנין, א מסתכלן ולא חמאןידעי ול
ולא משגיחין ולא ידעי , אורייתא קיימא קמייהו, ניימין ולא ידעין
אסתכלו , אורייתא רמאת קלין, חמאן ולא חמאן, במה מסתכלין

לית מאן דירכין , לית מאן דישגח, פתחו עיינין ותנדעון, טפשין
אסתכל למנדע , כועד מה תהוון בגו חשוכא דרעותיי, אודניה

  .ויתגלי לכון נהורא דנהיר
  )ת"ב בס"א ע"א דף קס"זהר ח(
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  ]כה[

  גודל מעלת לימוד הזוהר) י

קומו : ל"וז, )נתיב תנינא' תיקון ל(וזהו שאמרו בתיקונים 
, ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנו למנדע בה

 שהרי, קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה[ואיהי בינייכו 
פ שהיא "אע, יש לכן לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה

, כגון קרא נא היש עונך, ורזא דמלה קול אומר קרא]. בתוככם
כל הבשר , מה אקרא, והיא אומרת, ואל מי מקדושים תפנה

, וכל חסדו כציץ השדה, כולא אינון כבעירן דאכלין חציר, חציר
' ישעי(ש " כמ,וסוד הדבר. [כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין

שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד [, קול אומר קרא)] 'מ
שהיא , מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה

מהכתוב קרא נא ' ומביא ראי(כללות נשמות של כל ישראל 
מה ] אבל השכינה אומרת, )שקריאה פירושו תפילה, היש עונך

] בשביל, כלומר אין בח כח להרים את עצמי מעפר[, אקרא
, כולם המה כבהמות אוכלי עשב וחציר[, שכל בשר חציר

וכל חסדו כציץ , ]כלומר שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות
כלומר שאין , לעצמם הם עושים, כל החסדים שעושים[, השדה

שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח , כוונתם במצות שעושים
לו כל ואפי]. ליוצם אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצוות

, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, אינון דמשתדלי באורייתא
לא עשו , שמסרו זמנם על עסק התורה, ואפילו הטובים שבהם[

בכדי להשפיע ', בלי כוונה הרצוי, אלא לתועלת גופם עצמם, זה
, לעלמא, רוח הולך ולא ישוב] 'וכו[בההוא זמנא ]. ר ליוצרם"נ

רוח הולך ,  נאמר על הדורבעת ההיא. [ודא איהו רוחא דמשיח
הצריך  לגאול את , דהיינו רוח המשיח, להעולם, ולא ישוב

, ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלימה לקיים הכתוב
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  ]כו[

ואינו , הרוח הזה נסתלק לו והלך' וגו' ומלאה הארץ דעה את ה
  ].מאיר בעולם

, ולא יתוב לעלמא, מן עלמא' וי לון מאן דגרמין דיזיל לי
ולא בעאן לאשתדלא , ון דעבדי לאורייתא יבשהדאילין אינ

ואי להם לאותם אנשים הגורמים שרוחו של . [בחכמה דקבלה
שהמה , משיח יסתלק וילך לו מהעולם ולא יוכל לשוב לעולם

בלי משהו לחלוחית , כלומר, הם העושים את התורה ליבשה
, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה, של שכל ודעת
לידע ולהשכיל , השתדל ולהבין בחכמת הקבלהואינם רוצים ל

ווי לון דגרמין עניותא וחרבא ]. בסודות התורה וטעמי מצוה
שהם גורמים במעשיהם , אוי להם. וביזה והרג ואבדן בעלמא

שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות , הללו
  ].בעולם

  )'אות ע" סולם"הקדמת ה(

v v v  

  מפתח הענינים
  יאפרק ל

  גדות להזוהר הקדושהתנ

ידע שכל זה מחמת , ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
  שאין נפשו זכה ונקיה

  ה"פנימיות התורה היא גילוי יקרא דקוב  .ב
, בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים ואנשי מדות  .ג

  והאחרים נדחים ממנו
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  ]כז[

ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו בה שנים מעיר   .ד
  ושבע ממלכותא

v v v  

  פרס

  ראור הזוה
  יאפרק 

   התנגדות להזוהר הקדוש

או , ן מחמת שאינו  חפץ"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח) א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו , הסת זדים או שאר מניעות

  וירחמהו' וישוב אל ה, זכה ונקיה

, אית נטירין אחרנין כגון נחשים ועקרבים ושרפים. א
ואי , או איהו ראוי למיעלונטרין ההוא טוב דלא ייעול תמן דל

מאן דאיהו ובגין דא . כל חייביא הוו עאלין ברזין דאורייתא, לאו
כמה מלאכי חבלה , חייבא וייעול למנדע רזין דאורייתא

 אתקריאו דאתקריאו חשך ואפלה נחשים ועקרבים חיות ברא
 אבל מאן .'דלא ייעול לאתר דלאו דילי' ומבלבלין מחשבתי

וקטיגור נעשה ', טירין אינון למימריכל אילין נ, דאיהו טוב
הא בר נש טוב , מרנא: 'ויימרון לי, לטוב הגנוז' וייעלון לי, סניגור

) ח"תהלים קי: (ואמר לנו, וצדיק ירא שמים בעי לאעלא קדמך
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  ]כח[

ההוא טוב הגנוז יימא ". ה-פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י"
א פתחו ליה בהאי תרעא דאתקרי אהבה או בהאי תרע: לון

  .דאיהי תשובה
  )מ"א ברע"ג ע"ג דף קכ"זהר ח(

או שדעתו ונפשו אינה , הזה' מי שאינו זוכה ללימוד הק. ב
או שיש לו מניעות ועיכובים שונים שלא ללמוד , חפיצה לזה

וכל שכן מי ששומע לדברי מסיתים ומדיחים , לימודים הללו
ל "או מי שקמים עליו מפריעים ר, שלא ללמוד חכמה נסתרה זו

והוא אינו יכול לעמוד , לא ילמוד זהר הקדוש וחכמת הקבלהש
יידע כי נפשו אינה טהורה ונקיה , ל"נגדם ונמשך אחריהם רח

, הזה' ז כל אלו הנזכרים שולטין עליו למנעו מן הלימוד הק"ועי
  .שלא יזכה להכנס אל הקודש פנימה מפני שאינו ראוי לזה

, ל כחותיוולכן יראה לחוס על נפשו ויעמוד על נפשו בכ
להתגבר ולשוב בתשובה שלימה ולשבור כל המסכים ומחיצות 

אשר ' ואז יזכה ליכנס לזה השער לה, שמבדילים בינו לבין קונו
  .צדיקים וטהורי נפש וישרי לב יבואו בו

  ה"פנימיות התורה היא גילוי יקרא דקוב) ב

 ]אור החמה, שהיא סוד פנימיות התורה[ה " יקרא דקוב.א
בה באורח ] הולכים[ לאינון דידעין ארחוי ומהכין לאו איהו אלא

  .קשוט כדקא יאות
  )ת"בס, א"ד ע"א דף צ"זהר ח(

ואתגליא , סתימי דאורייתא קדישי עליונין ירתין לה. ב
  .בשאר בני עלמא

  )ב, ב"ע, ג"זהר ח(
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  ]כט[

  ,בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים ואנשי מדות) ג
  והאחרים נדחים ממנו

 דאתכניש בה מכל מין א דתיבת נחוהאי חיבורא הוא כגוונ
מתכנשין בהאי חיבורא כל נשמתין דצדיקייא ואנשי  הכי , ומין

ואחרנין דלא , צדיקים יבואו בו'  דאתמר בהון זה השער להמדות
, וכד אתגלייא האי חיבורא בעלמא. צדיקים אתדחיין מתמן

'  דאיתמר בהון כי את אשר ישנו פה וגוסגיאין מתכנשין לגביה
ועלייהו אתמר , ר איננו פה בהאי חיבורא עמנו היוםואת אש

כאינון כוכביא דיהון , ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד
  .קיימין לעלם ולעלמיא עלמיא

  )ד"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(

  ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתכנסו בה) ד
  שנים מעיר ושבע ממלכותא

משתדלין אלין אינון דקא , והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע
 דמתכנשין בה דאיהו כתיבת נח, ספר הזהרבזהר דא דאקרי 

ולזמנין אחד מעיר ושנים , שנים מעיר ושבע ממלכותא
ודא , דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ממשפחה

  .אורה דספרא דא
  )מ"ברע, ב"ג ע"ג דף קנ"זהר ח(

v v v  
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