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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

  לחודש תשרי"יומיהזוהר "מפתח 

  3......................................] בשנה1יום [סדר הלימוד ליום א תשרי 

  10....................................] בשנה2יום [סדר הלימוד ליום ב תשרי 

  17.....................................] בשנה3יום [סדר הלימוד ליום ג תשרי 

  24....................................] בשנה4יום [סדר הלימוד ליום ד תשרי 

  31....................................] בשנה5יום [ הלימוד ליום ה תשרי סדר

  39.....................................] בשנה6יום [סדר הלימוד ליום ו תשרי 

  46.....................................] בשנה7יום [סדר הלימוד ליום ז תשרי 

  54....................................] בשנה8יום [סדר הלימוד ליום ח תשרי 

  62....................................] בשנה9יום [סדר הלימוד ליום ט תשרי 

  70...................................] בשנה10יום [סדר הלימוד ליום י תשרי 

  77................................] בשנה11יום [סדר הלימוד ליום יא תשרי 

  86................................] בשנה12יום [סדר הלימוד ליום יב תשרי 

  94.................................] בשנה13יום [סדר הלימוד ליום יג תשרי 

  101...............................] בשנה14יום [סדר הלימוד ליום יד תשרי 

  109..............................] בשנה15יום [סדר הלימוד ליום טו תשרי 



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

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

  117..............................] בשנה16יום [סדר הלימוד ליום טז תשרי 

  125...............................] בשנה17יום [סדר הלימוד ליום יז תשרי 

  132..............................] בשנה18יום [סדר הלימוד ליום יח תשרי 

  140..............................] בשנה19יום [סדר הלימוד ליום יט תשרי 

  147................................] בשנה20יום [סדר הלימוד ליום כ תשרי 

  154.............................] בשנה21יום [סדר הלימוד ליום כא תשרי 

  162..............................] בשנה22יום [ם כב תשרי סדר הלימוד ליו

  169..............................] בשנה23יום [סדר הלימוד ליום כג תשרי 

  177..............................] בשנה24יום [סדר הלימוד ליום כד תשרי 

  185.............................] בשנה25יום [סדר הלימוד ליום כה תשרי 

  193...............................] בשנה26יום [סדר הלימוד ליום כו תשרי 

  201...............................] בשנה27יום [סדר הלימוד ליום כז תשרי 

  208.............................] בשנה28יום [סדר הלימוד ליום כח תשרי 

  216.............................] בשנה29יום [סדר הלימוד ליום כט תשרי 

 225................................] בשנה30יום [סדר הלימוד ליום ל תשרי 

TvU  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 
  

 ספר הזוהר הקדוש
  הקדמת הזוהר

 ] בשנה1יום [ תשרי אסדר הלימוד ליום 
  הקדמת הזוהר הקדוש

  רבי חזקיה 
  א''דף א ע

ִתיב, ָּפַתח) א''דף א ע( ין ַהחֹוִחים)תשא קפט' ופ, פנחס רלג( )שיר השירים ב(, ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָמאן .  ּכְ
ה ּנָ ָרֵאל, ׁשֹוׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ין ַהחֹוִחים , )ן דאית שושנה ואית שושנהבגי(. ָּדא ּכְ ה ְדִאיִהי ּבֵ ּנָ ֹוׁשַ ַּמה ּשׁ

ה סוָמק ְוִחָור ִּאית ּבַ ּ ה ִדין ְוַרֲחֵמי, ּ ָרֵאל ִאית ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּאוף ּכְ ּ ה . ּ ה ִאית ּבַ ּנָ ֹוׁשַ ַּמה ּשׁ
ֵליַסר ָעִלין ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַר, ּתְ ה ּתְ ָרֵאל ִאית ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּאוף ּכְ ּ ל ּ ֲּחֵמי ְדַסֲחִרין ַלה ִמּכָ ּ



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

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

ּאוף ֱאלִהים ְדָהָכא . ִסְטָרָהא ר ַאִפיק )שמות קפו א( )וקמז, וקלח, נשא דף קלא ב(ּ א ְדִאְדּכַ ְעּתָ ּ ִמׁשַ ּ
ָרֵאל וְלַנְטָרא ַלה יִבין ְלַסֲחָרא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ֵליַסר ּתֵ ּּתְ ּ.  

ר ִזְמָנא ָאֳחָרא ר . ּוְלָבַתר ִאְדּכַ אי ִאְדּכַ ִגין ְלַאְפָקא ָחֵמׁש ָעִלין . ִזְמָנא ָאֳחָראַאּמַ ּבְ
ה ּנָ ֹוׁשַ יִפין ְדַסֲחִרין ְלּשׁ ּקִ ְּוִאּנון ָחֵמׁש ִאְקרון ְיׁשועֹות, )ע בקז א''פנחס רלג וצ(. ּּתַ ּ ְּוִאּנון ָחֵמׁש . ּ

ְרִעין] ַחְמשין[ ִתיב . ּתַ א ָדא ּכֹוס ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות )ט''תרומה קס( )תהלים קטז(ְוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ֶּאּשָׂ
ָרָכה ל ּבְ יר. ׁשֶ ָען ְוָלא ַיּתִ ָרָכה ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ַעל ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ל ּבְ ַגְווָנא . ְּכֹוס ׁשֶ ּכְ

ָען יִפין דוְגָמא ְדָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּקִ ה ְדָיְתָבא ַעל ָחֵמׁש ָעִלין ּתַ ּנָ ְּדׁשֹוׁשַ ּ ּ ה ָדא ִאיִהי . ּ ּנָ ְוׁשֹוׁשַ
ָרָכה ּכֹוס ׁשֶ)תרומה קלא( יִבין. ל ּבְ ִליָתָאה ָחֵמׁש ּתֵ ְנָיָנא ַעד ֱאלִהים ּתְ אן . ֵמֱאלִהים ּתִ ִמּכָ

ה  ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ִרית ַההוא ְדָעאל ּבְ ּבְ ִליל ּבְ ִניז ְוִאְתּכְ ֵרי ְוִאְתּגְ ּוְלָהְלָאה אֹור ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְוַאִפיק )א דא''ס(ּ
ה ַזְרָעא ה . ּּבַ ר ַזְרעֹו בֹוּ ְפ)סב ב(ְוָדא ִאְקֵרי ֵעץ עֹוׂשֶ אֹות . ִרי ֲאׁשֶ ְּוַההוא ֶזַרע ַקָייָמא ּבְ ּ

ׁש ִרית ַמּמָ ִעין וְתֵרין ִזווִגין ַההוא . ּבְ ַאְרּבְ ָנא ִדְבִרית ִאְזְדַרע ּבְ ּוְכָמה ְדִדיוּקְ ּ ּ ּ ּ ּ  )א דההוא''נ(ּּ
ִעין וְתֵרין ַאְתָון ְד, ַזְרָעא ַאְרּבְ ָמא ְגִליָפא ְמָפַרׁש ּבְ ך ִאְזְדַרע ׁשְ ּּכָ ּ ּ יתְ   .ּעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ

  ב''דף א ע
ית ֵראׁשִ ְמעֹון ָפַתח , ּבְ י ׁשִ ִנים ִנְראו )לקמן ה, ויקרא ד ב, ב''לט ע, צז א( )שיר השירים ב(ִּרּבִ ּצָ ּ ַהּנִ

ִנים. ָבָאֶרץ ּצָ ית, ַהּנִ ָּדא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ י, ִּנְראו ָבָאֶרץ ֵאיָמַתי, ּ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ִּדְכִתיב , ּּבַ
ֵדין ִנְראו ָבָאֶרץ יַע. ַּוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּכְ יה ְזִמיר , ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ָּדא יֹום ְרִביִעי ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ

י, ְוקֹול ַהּתֹור. ְמֹאֹרת ָחֵסר, ָעִריִצים ִים ְוגו, ָּדא יֹום ֲחִמיׁשִ ְרצו ַהּמַ ִּדְכִתיב ִיׁשְ ד ' ּ ְלֶמְעּבַ
ַמע. ּתֹוָלדֹות ּשִׁ, ִנׁשְ ה ָאָדםָּדא יֹום ׁשִ ָיה . ּי ִדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ְּדֲהָוה ָעִתיד ְלִמְקַדם ֲעׂשִ ּ ּ

ִמיָעה ה ָאָדם) ב''דף א ע(ִּדְכִתיב , ִלׁשְ ַמע, ָהָכא ַנֲעׂשֶ ה ְוִנׁשְ ַאְרֵצנו. ּוְכִתיב ָהָתם ַנֲעׂשֶ ָּדא , ּּבְ
ת ְדִאיהו דוְגַמת ֶאֶרץ ַהַחִיים ּבָ ּיֹום ׁשַ ּ ּ ּ  )א דבר אחר''נ(. ) עולם הנחמותעולם הנשמות. שהוא עולם הבא(. ּ

ן ּמָ ִניזו ּתַ ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוִאְתּגְ ָבה ְוָעאלו ּבְ ֲחׁשָ ּמַ ִנים ִאֵלין ִאּנון ֲאָבָהן ְדָעאלו ּבַ ּצָ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ן . ּ ּמָ ּוִמּתַ
ְגִניזו ְוִאָטִמירו גֹו  ָּנְפקו ּבִ ּ ּ ִּאְתְיִליד יֹוֵסף ְוִאָטִמירו.  ְנִביֵאי ְקׁשֹוט)א בהו''נ(ּ יהּ ָעאל יֹוֵסף , ּ ּבֵ

ן ּמָ א וְנִציב לֹון ּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבְ ן, ּ ּמָ לו ּתַ ּוְכֵדין ִנְראו ָבָאֶרץ ְוִאְתּגָ ּ , ְּוֵאיָמַתי ִאְתָחזון. ּ
ָעְלָמא ת ּבְ ֵלי ֶקׁשֶ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ְלָין ִאּנון. ּּבְ ֵדין ִאְתּגַ ת ִאְתֲחֵזי ּכְ ֲעָתא ְדֶקׁשֶ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ ,

ץ ַחָיִבין ֵמָעְלָמאּוְבַה יַע ִעָדן ְלַקּצֵ ֲעָתא ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ִּהיא ׁשַ ּ ִזיבו. ּ ּתְ אי ִאׁשְ ִגין , ַּאּמַ ּבְ
ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ּצָ ְּדַהּנִ ָעְלָמא, ּ ֲארון ּבְ ּתָ ְּוִאְלָמֵלא ְדִנְראו ָלא ִאׁשְ   .ְּוָעְלָמא ָלא ִאְתַקָים, ּ

ּוָמאן ְמַקֵים ָעְלָמא ְוָגִרים ַלֲא ְלָיןּ ָּבָהן ְדִאְתּגַ אֹוַרְיָתא, ּ ּוְבִגין ִאּנון , ַּקל ְינֹוֵקי ְדָלָעאן ּבְ ּ
ִזיב, ַּרְבָיין ְדָעְלָמא ּתְ ה ָלך)שיר השירים א(, ְלָקְבֵליהֹון. ָעְלָמא ִאׁשְ ִּאֵלין , ְ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ

ִּאּנון ְינֹוֵקי ַרְבָיין עוְלִמין ִדְכִתיב ּ י)ה''שמות כ(, ּ רוִבים ָזָהב ְוָעׂשִ ַנִים ּכְ   .ָּת ׁשְ
י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ית ִרּבִ ֵראׁשִ או )ישעיה מ(ּּבְ ּ ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)א' דף ל(ּ ׂשְ ּ ּ .
או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ְלָאן ֲאַתר ְלָיאן ֵליה, ּׂשְ ְּלֲאַתר ְדָכל ַעְייִנין ּתָ ּוָמאן ִאיהו. ּ . ֶּפַתח ֵעיַנִים, ּ

ן  ֵאָלהְוַתּמָ יָקא ְדַקְיָמא ַלּשְׁ ְנְדעון ְדַהאי ָסִתים ַעּתִ ּּתִ ּ ָרא ֵאֶלה. ּ ּוָמאן ִאיהו. ּּבָ ַּההוא . י''ִמ. ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ַמִים ְלֵעיָלא)מ א''שמות ק( ְרׁשוֵתיה. ּ ְדִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהּשָׁ ְּדֹכָלא ַקְיָמא ּבִ ּ ְּוַעל ְדַקְיָמא . ּּ
ֹאַרח ָסִתים ְוָלא ִא ֵאָלה ְוִאיהו ּבְ ְלָיאַּלּשְׁ ֵאָלה, י''ִאְקֵרי ִמ, ְתּגַ ן ׁשְ ּמָ ְּדָהא ְלֵעיָלא ֵלית ּתַ ּ .

ַמִים ִאְקֵרי ִמ   .י''ְוַהאי ְקֵצה ַהּשָׁ
א ְוִאְקֵרי ַמ ין ַהאי ְלַהאי. ה''ְוִאית ָאֳחָרא ְלַתּתָ ֶּאָלא ַקְדָמָאה ְסִתיָמָאה ְדִאְקֵרי , ַמה ּבֵ ּ

 )ז''שמות קנ', ז א''קס, ו''י', א' ולהלן ט', ח ב''העלותך קמב, א''ויקהל רי', ח א''תרומה קל(ּי ַקְיָמא ''ִמ
ֵאָלה ל , ַלּשְׁ א ַעד סֹוף ּכָ א ְלַדְרּגָ ָלא וְלִמְנַדע ִמַדְרּגָ ּכְ ֵפׁש ְלִאְסּתַ ר ָנׁש וְמַפׁשְ ַאל ּבַ ֵּכיָון ְדׁשָ ּ ּ ּּ

ין ן, ַּדְרּגִ ּמָ יָון ְדָמֵטי ּתַ ְלּתָ, ַּמה ָיַדְעּתָ. ה''ַמ, ּּכֵ ּכַ א, אַמה ִאְסּתָ ּתָ ַפׁשְ ַּמה ִפׁשְ ָהא ּכָֹלא , ּ
ְדַקְדִמיָתא   .ָסִתים ּכִ

ִתיב ה ָלך)איכה ב(, ְּוַעל ָרָזא ְדָנא ּכְ ְ ָמה ֲאִעיֵדך ָמה ֲאַדּמֶ א . ְ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתְחִריב ּבֵ ּּכַ
ָכל יֹוָמא ְו)ה אעידך''בההוא מ, אדמה לך] מה[א ומה ''נ(ְָנַפק ָקָלא ַוֲאַמר ָמה ֲאִעיֵדך  , יֹוָמא ּבְ

ך ִמיֹוִמין ַקְדָמִאין ִדְכִתיב] ְוָהא[ ַּאְסִהיַדת ּבָ ּ ַמִים )דברים ל(, ְ ּ ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ
ין ֲעָבִדית ָלך . ְוֶאת ָהָאֶרץ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ׁש ֲעָטִרית ָלך ּבְ ַההוא ַגְוָנא ַמּמָ ה ָלך ּבְ ְוָמה ֲאַדּמֶ ְ ְּ ּ ּ

ְלָטנו ַעל ָעְלָמא ִד ּׁשָ יֹאְמרו'' ָהִעיר''  ֲהֹזאת)איכה ב(, ְכִתיבּ ּׁשֶ ִליַלת'' ּ ָקֵריָנא ' ְוגו'' יִפי'' ּכְ
ָרה ָלה)ב''תהלים קכ(ְָלך  ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ ּ ְירוׁשָ ּ ֶוה ָלך)איכה ב(. ּּ ְ ָמה ַאׁשְ ַגְווָנא . ּ ּכְ

ְבָיכֹול ְלֵעיָלא, ְּדַאְנּתְ ָיְתָבה ַגְו. ָּהִכי הוא ּכִ א ּכְ א ַקִדיׁשָ ך ַעּמָ א ּבָ ּתָ ּוָנא ְדָלא ָעאִלין ַהׁשְ ְּ

ין ִסְדִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ ך ֻאְכלֹוָסך , ּ ְָהִכי אֹוֵמיָנא ָלך ְדָלא ֵאיעֹול ֲאָנא ְלֵעיָלא ַעד ְדֵיֲעלון ּבָ ְ ְּ ּ ּ
א ֹכָלא. ְלַתּתָ ֶוה ָלך ּבְ ְְוָדא ִאיהו ֶנָחָמה ִדיָלך הֹוִאיל ְדַדְרָגא ָדא ַאׁשְ ְּ א ְדַאְנּתְ ְוַה. ּ ּתָ ּׁשְ

ְבֵרך ָים ׁשִ דֹול ּכַ ְָהָכא ּגָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדֵלית ָלך ַקָייָמא ְוַאְסָוָתא. ּ ְ ּ ִיְרָפא )ז ב''שמות רל(י ''ִמ, ּ
יה ִיְרָפא ָלך ְויֹוִקים ָלך, ְָלך א ְסִתיָמָאה ִעָלָאה ְדֹכָלא ַקְייָמא ּבֵ ְַוַדאי ַההוא ַדְרּגָ ְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ַמ''ִמ א ''ַמ, ִים ְלֵעיָלאי ְקֵצה ַהּשָׁ ַמִים ְלַתּתָ ְוָדא ָיִרית . )קצה השמים לתתא(ה ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ֶצה ַקְדָמָאה ְדִאיהו ִמ, ּ ִּמן ַהּקָ ֶצה , י''ּ ֶאל ַהּקָ

ְתָרָאה ְדִאיהו ַמ ּּבַ ֶאְמָצִעיָתא, ה''ּ ִגין ְדָקִאים ּבְ ָרא ֵאֶלהְו. ּּבְ ַּעל ָדא ִמי ּבָ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ֵלי ְסִתיָמא ְדָרָזא ִעָלָאה ִדְבֵני ָעְלָמא , ָאַמר ִרּבִ ִני ְפסֹוק ִמיָלך ְוִיְתּגְ ֶּאְלָעָזר ּבְ ּ ְ ּ

ִתיק ל ׁש אים ר עא ׁשעתא. ָלא ָיְדִעין   )ׁשָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ י ִמָלה ְסִתיָמא ֲהָוה ַקּמֵ ָּאַמר ִלי ִרּבִ ְּ א ִעָלָאה ְוָדא , ּ ְמִתיְבּתָ ְּוָגֵלי ּבִ

ְלָיא. ּהוא ָעא ְלִאְתּגַ א ִדְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּבָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ א ְנקוָד, ּ ֵריׁשָ ', ו א''להלן ט(ה ''ֲּעַבד ּבְ

ָבה,  ֲחָדא)ח א''רכ', ו ב''שמות רכ', ב' ט', ה א''משפטים ק ה ּכָ. ְוָדא ָסִליק ְלֶמהֵוי ַמֲחׁשָ ִּצֵייר ּבָ ל ּ
ִּציוִרין ִליִפין. ּ ל ּגְ ה ּכָ   .ָּחַקק ּבָ

ין  ִליפו ְדַחד ִציוָרא ְסִתיָמָאה ֹקֶדׁש ַקִדיׁשִ א ְסִתיָמא ּגְ ְּוַאְגִליף ּגֹו ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ָבה ְוִאְקֵרי ִמ ְנָייָנא ֲעִמיָקא ְדָנַפק ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ירוָתא ''ּּבִ ָמא ַּקָיי.  ְלִבְנָיָנא)א ראשיתא''נ(ּי ׁשֵ

ָמא. ְּוָלא ַקָייָמא ׁשְ ְלָייא וְלִאְתְקֵרי . י''ָּלא ִאְקֵרי ֶאָלא ִמ. ָעִמיק ְוָסִתים ּבִ ָעא ְלִאְתּגַ ּּבָ
ָמא  ׁשְ ְלבוׁש ְיָקר ְדָנִהיר וָבָרא ֵאֶלה)דא(ּבִ ׁש ּבִ ּ ְוִאְתַלּבַ ּ ּ ָמא''ְּוָסִליק ֵאֶל, ּ ׁשְ רון . ה ּבִ ִּאְתַחּבְ



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

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

ִאֵלין ְו ַּאְתָוון ִאֵלין ּבְ ָמא ֱאֹלִהיםּ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ָמא . ִאׁשְ ׁשְ ְּוַעד ָלא ָבָרא ֵאֶלה ָלא ָסִליק ּבִ
ֶעְגָלא . ֱאֹלִהים ְּוִאּנון ְדָחבו ּבְ ּ ָ ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך )שמות לכ(ַּעל ָרָזא ְדָנא ָאְמרו . )א בעלמא''נ(ּ ּ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ף ִמ ּתַ ּתַ ּוְכָמה ְדִאׁשְ ֵאֶלה''ּ ָמא ְד, ּי ּבְ ָּהִכי הוא ׁשְ ִדירּ ף ּתָ ּתַ ּתַ ּוְבָרָזא ָדא ִאְתַקֵיים . ִאׁשְ ּ
ּוְפַרח ֵאִלָיהו ְוָלא ָחֵמיָנא ֵליה. ָעְלָמא ּ יה ְיַדְעָנא ִמָלה . ּּ ּוִמּנֵ ּ  ַעל )וקאימנא( ְדאֹוִקיְמָנא )דא(ּ

יה. ָּרָזא ְוִסְתָרא ִדיָלה ָטחו ַקּמֵ ּתְ י ֶאְלָעָזר ְוֻכְלהו ַחְבַרָייא ְוִאׁשְ ֲּאָתא ִרּבִ ּ ּכו ְוָאְמרו ּבָ. ּ ּ
ַמע ָדא ַדַיי ִּאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  
ּמָ ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון ּבְ ְמעֹון ַעל ָדא ׁשְ י ׁשִ ִריאו''ָּאַמר ִרּבִ י )תהלים שם(ִּדְכִתיב , ּה ִאְתּבְ  ּכִ

עֹוֶתיך ְוגו ה ֶאְצּבְ ֶמיך ַמֲעׂשֵ ֶָאְרֶאה ׁשָ ָכל ָהָאֶרץ '' ָמ)תהלים שם(, ּוְכִתיב' ָ ְמך ּבְ ָה ַאִדיר ׁשִ ּ
ָנה ר ּתְ ָמִים'' ַעל'' ָהֹוְדך'' ֲאׁשֶ ָמא'', ַהּשָׁ ׁשְ ַמִים ִאיהו ְלַסְלָקא ּבִ ִגין ְדָבָרא . ַּעל ַהּשָׁ ּּבְ

ָמא ִעָלָאה ׁשְ ׁש ָדא ְבָדא ְוָסִליק ּבִ ְּנהֹוָרא ִלְנהֹוֵריה ְוִאְתַלּבַ ּ ָרא . ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ְּוַעל ָדא ּבְ
ָּדא ֱאֹלִהים ִעָלָאה, ֱאלִהים ֵני''ְּדָהא ָמ, ּ   .ה ָלא ֲהֵוי ָהִכי ְוָלא ִאְתּבְ

ָכן ַאְתָוון ִאֵלין  ֲעָתא ְדִאְתַמּשְׁ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ א''ּ ֵאֶל)מאילין(ּּ א אֹוִזיַפת . ּה ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְוִאּמָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאל ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי ִרית ֲאדֹון )הושע גי(, ְוָדא ִאְקֵרי ָאדֹון ּכְ  ִהּנֵה ֲארֹון ַהּבְ

ל ָהָאֶרץ ֵדין ַנְפַקת ה. ּכָ ָמאֵני ְדכוָרא ְלָקְבֵליהֹון ְדָכל ְדַכר ', ְוָאִעיַלת י' ּכְ יַטת ּבְ ְּוִאְתַקּשִׁ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ

י ֲאַתר ָדא  ָרֵאל ֵמֵעיָלא ְלַגּבֵ ָכן לֹון ִיׂשְ ָרהּ ֵאֶל)תהלים מב(ְּוַאְתָוון ָאֳחָרִנין ָמׁשְ . ה ֶאְזּכְ
ִפיְכָנא ִדְמָעאי  פוָמאי ְוׁשָ ְרָנא ּבְ ַּאְדּכַ ּ וְכֵדין ֱאַדֵדם )ברעות נפשי בגין לאמשכא אתוון אלין(ּ ּ

ית ֱאֹלִהים ַגְווָנא ִדיֵליה, ֵמֵעיָלא ַעד ּבֵ ה )תהלים מב(, ּוְבַמאי. ְּלֶמֱהֵוי ֱאלִהים ּכְ קֹול ִרּנָ  ּבְ
  .ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג

אָאַמר ִרּבִ א ְלַתּתָ א ְלֵעיָלא וְבָנא ַמְקְדׁשָ ָנא ַמְקְדׁשָ ִתיָקא ִדיִלי ּבְ ּי ֶאְלָעָזר ׁשְ ּ ּוְבַוַדאי . ּ ּ
ְתֵרין ּתֹוָקא ּבִ ֶסַלע ִמׁשְ יה. ִּמָלה ּבְ ֶסַלע ַמה ְדָאַמְרָנא ְוִאְתַעְרָנא ּבֵ ִּמָלה ּבְ ּ ּתֹוָקא , ּ ִמׁשְ

ִתיְקָנא ְדִאְברו ְוִא ִים ַמה ְדׁשָ ּתַ ׁשְ ּּבִ ּ ֲחָדאּ ִרין ָעְלִמין ּכְ   .ּיְבנו ּתְ

  ב''דף ב ע
ִלימו ִדְקָרא אן וְלָהְלָאה ׁשְ ְמעֹון ִמּכָ י ׁשִ ֲּאַמר ִרּבִ ִמְסָפר )ישעיה מ(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ַהּמֹוִציא ּבְ

ל ַחד ִמיַנְייהו, ְצָבָאם ים ּכָ ין ִאּנון ְדִאיְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ּ ַּחד ָדא ְדִא. ְּ ַמר ּ ּתָ
ָאה. י''ְוַחד ִמ. ה''ָמ ים ְוָאַמר . ָּדא ִעָלָאה ְוָדא ַתּתָ ָּדא ִעָלָאה ָרׁשִ  )וקלח ב', שמות קסח ב(ּ

ִמְסַפר ְצָבָאם ָווֵתיה, ַּהּמֹוִציא ּבְ מֹוַדע ְוֵלית ּכַ ּתְ ַּהּמֹוִציא ַההוא ְדִאׁשְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ַהּמֹוִציא . ּ ּכְ
ָאהַהּמֹוִציא ַה. ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ מֹוְדָעא ָדא ַדְרָגא ַתּתָ ּתְ ּהוא ְדִאׁשְ ִמְסַפר . ְוֹכָלא ַחד, ּ ּּבְ

ֲחָדא ין ִרּבֹוא ִאּנון ְדַקָייִמין ּכְ ּתִ ּׁשִ ּ ָנא, ּ ּבְ ְּוַאִפיקו ֵחיִלין ְלִזיַנְייהו ְדֵלית לֹון ֻחׁשְ ּ ּ א כגוונא ''נ(. ּ

ין, ּ ְלֻכָלם)דא ּתִ ין ִאּנון ׁשִ ל ֵחיִלין ִדיְל, ּּבֵ ין ּכָ ם ִיְקָרא, הֹוןּּבֵ ׁשֵ ם ִיְקָרא. ּבְ ׁשֵ ִאי . ַמאי ּבְ
ָמַהְתהֹון ׁשְ ֵעי ֵליה, ָּלאו ָהִכי הוא, ֵּתיָמא ְדָקָרא לֹון ּבִ מֹו ִמּבָ ׁשְ ן ּבִ ִזְמָנא . ְּדִאם ּכֵ ֶּאָלא ּבְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ָמא  ׁשְ ּ ְלִזיֵניה ָּלא אֹוִליד ְוָלא ַאִפיק ְטִמיִרין, י'' ְוִאְקֵרי ִמ)לעילא(ְדַדְרָגא ָדא ָלא ָסִליק ּבִ
יה ב ְדֻכְלהו ֲהוו ְטִמיִרין ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ יָון ְדָבָרא ֵאֶל. ּ ּּכֵ ֵמיה ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים''ּ ׁשְ ַלק ּבִ ּה ְוִאְסּתַ ּ ,

ִלימו ׁשְ ָמא ָדא ַאִפיק לֹון ּבִ ֵחיָלא ִדׁשְ ֵדין ּבְ ּּכְ ם ִיְקָרא, ּּ ׁשֵ ם ִדיֵליה , ְּוָדא הוא ּבְ ַההוא ׁשֵ ּּבְ ּ ּ
ִלימוֵתיהְּקָרא ְוַאִפ ׁשְ ל ִזיָנא ְוִזיָנא ְלִאְתַקְייָמא ּבִ ּיק ּכָ ַגְווָנא ָדא . ּ  ְרֵאה ָקָראִתי )שמות לא(ּכְ

ם ָלמוֵתיה. ְבׁשֵ ַצְלֵאל ַעל ִקיום ַאׁשְ ִמי ְלִאְתְקָייָמא ּבְ ְרָנא ׁשְ ַּאְדּכַ ּ ּ ,  ֵמרֹוב אֹוִנים)ישעיה מ(. ּ
ין ִריׁש)א ב''פקודי רל(ָּדא , ַמאי ֵמרֹוב אֹוִנים יה , ּ ַדְרּגִ ָלקו ּבֵ ל ְרעוִתין ְוִאְסּתַ יה ּכָ ִּדְסִליקו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ

ם ֱאלִהים . ְבֹאַרח ָסִתים) ב''דף ב ע( ׁשֵ ַלק ּבְ יץ ּכַֹח ָדא ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְדִאְסּתַ ְּוַאּמִ ּּ ּ ּ
ְדָקַאְמָרן ֵחיָלא. ּכִ ין ִרּבֹוא ְדֲאִפיק ּבְ ּתִ ִּאיׁש לא ְנְעָדר ֵמִאּנון ׁשִ ּ ָמאּ ּוְבִגין ְדִאיׁש לא .  ִדׁשְ ּ

חֹוַבְייהֹו ִאְתְמנון ְוָלא ַאֲעַדר ֵמִאּנון , ֶּנְעָדר ָרֵאל ְוִאְתֲעָנׁשו ּבְ ָכל ֲאַתר ְדִמיתו ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ז ''קנ(ּ

ין ִרּבֹוא ֲאִפילו ָחד)ב א''שמות כ', א ּתִ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִדיוְקָנא ֲחָדא. ּ ׁשִ ָמה ְדִאיׁש ָל. ּּבְ א ּּכְ
א, ֶּנְעַדר ְלֵעיָלא ּאוף ָהִכי ָלא ֶנְעַדר ְלַתּתָ ּ.  
ית ֵראׁשִ ִהפוָכא, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר, ּבְ ָחן ַאְתָוון ּבְ ּכְ ַּאׁשְ י. ּ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר''ּבֵ . ּת ּבְ

ית' ב ֵראׁשִ ַקְדִמיָתא ַהְיינו ּבְ ָרא ְלָבַתר. ּּבְ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר''אל. ּבָ ַקְדִמיָתא ף''אל. ּף ּבְ  ּבְ
ד ָעְלָמא. ֶאת ְלָבָתר. ַּהְיינו ֱאֹלִהים ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ְּ ל ָאְתָוון , ּ ּכָ
ִריך הוא , ֲּהוו ְסִתיִמין א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכֵ ָרא ָעְלָמא ֲהָוה ִמְסּתַ ִנין ַעד ְדָלא ּבְ ּוְתֵרין ַאְלִפין ׁשְ ּ ּ ְּ

ה ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ   .ּוְוִאׁשְ
ָעא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ד ּבְ יה ִמּסֹוָפא )ה ב''ויגש ר', ד א''מקץ ר(ָּאתו , ּכַ ל ַאְתָוון ַקּמֵ ּ ּכָ

ְייהו א. ֲּאֵריׁשַ ִריׁשָ ִריַאת ָאת ְלֵמיַעל ּבְ י , ָאְמָרה, ׁשָ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְִרּבֹון ָעְלִמין ִניָחא ַקּמָ

ַפְנָקא ִדיָל, ָעְלָמא ְּדֲאָנא חֹוְתָמא ְדגוׁשְ ּ א , ת''ְוַאּתְ ִאְתְקִריַאת ֱאֶמ, ת''ְך ֱאֶמּ ָיאֹות ְלַמְלּכָ
אֹות ֱאֶמ)אמת( ֵרי ּבְ י ָעְלָמא'' ְלִמׁשְ ִריך הוא. ּת וְלִמְבֵרי ּבִ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ָיאֹות ַאְנּתְ , ְּ

ָאה ַאְנּתְ ך ָעְלָמא, ְוַזּכָ ַדאי ְלִמְבֵרי ּבָ ְֶאָלא ֵלית ַאְנּתְ ּכְ ים הֹוִאיל ְוַא, ּ יָנא ְלֶמֱהֵוי ָרׁשִ ְנּתְ ַזּמִ
ַּעל ִמְצִחין ְדגוְבִרין ְמֵהיְמִנין ְדִקְיימו אֹוַרְיָתא ֵמאל ּ ּ ימו ִדיָלך , ו''ף ְוַעד תי''ּּ ְוִבְרׁשִ ּ ּ

ְּימותון ך. ְּועֹוד ְדַאְנּתְ חֹוָתָמא ְדָמֶות. ּ ך , ְהֹוִאיל ְוַאְנּתְ ּכָ ַדאי ְלִמְבֵרי ּבָ ְֵלית ַאְנּתְ ּכְ

  .ּ ִמָיד ָנְפַקת.ָעְלָמא
יה' ָעאַלת ָאת ש יה, ַּקּמֵ י ָעְלָמא, ִרּבֹון ָעְלִמין, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדִבי , ְִניָחא ַקּמָ

ַד ָמך ׁשַ ִּאְתְקֵרי ׁשְ א, י''ְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְוַטב , ָיאֹות ַאְנּתְ, ָּאַמר ָלה. ְּוָיאֹות ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ּבִ
הֹון, ּתְַּאְנּתְ וְקׁשֹוט ַאְנ ְֲאָבל הֹוִאיל ְוָאְתָוון ְדִזיוָפא ָנְטִלין ָלך ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ ּ ָלא ָבֵעיָנא , ּּ

ך ָעְלָמא ְקָרא, ְְלִמְבֵרי ּבָ ִּדְבִגין ְדָלא ִיְתַקַיים ׁשִ ּ ְֶאָלא ִאי ִיְטלון ָלך, ּ ּ ּ  
ְקָרא  אן ָמאן ְדָבֵעי ְלֵמיַמר ׁשִ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ּ ִיטֹול ְיסֹוָדא ִד)ו ב''ויקהל רט(ִּמּכָ ְּקׁשֹוט ּבְ

ְקָרא ְּדָהא ָאת ָאת ְקׁשֹוט ִאיהו, ּיֹוִקים ֵליה ׁשִ ָּאת ְקׁשֹוט ַדֲאָבָהָתן ְדִאְתַייֲחדו ַבה, ּ ּ ּ פקודי (. ּ

א ִאּנון וְבִגין ְלִאְתַקָייָמא ָנְטֵלי )ח ב''תרומה קמ', ד א''רס ּ ָאְתָוון ְדִאְתֲחִזיאו ַעל ִסְטָרא ִביׁשָ ּ ּ ּ ּ
רָאת  ַגַווייהו ַוֲהֵוי ֶקׁשֶ ּּבְ יה. ּ ּמֵ יָון ְדָחַמאת ָהִכי ָנְפַקת ִמּקַ ּּכֵ ּ.  



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

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

יה' ָעאַלת ָאת צ י ָעְלָמא ְדֲאָנא , ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ִּרּבֹון ָעְלָמא ִניָחא ַקּמָ א ''ס(ְ

י ֲחִתיִמין ַצִדיִקים)דבי ְּוַאְנּתְ ְדִאְתְקִריַאת ַצִדיק, ּ ּבִ ים, ּ י ָרׁשִ י ַצִדיק )תהלים יא(, ּ ִדְכִתיבּבִ ּ ּכִ
ָּאַמר ָלה ַצִדי. ּוִבי ָיאֹות ְלִמְבֵרי ָעְלָמא, ְיָי ְצָדקֹות ָאֵהב ְּוַצִדיק ַאְנּתְ , ַּצִדיק ַאְנּתְ, ּ

ִגין , ְֲאָבל ַאְנּתְ ָצִריך ְלֶמהֵוי ְטִמיָרא, ִאְתְקִריַאת ך ּבְ ל ּכָ ְלָיא ּכָ ְֵלית ַאְנּתְ ָצִריך ְלִאְתּגַ ְּ
ָּלא ְלֵמיַהב ִפְתחֹון ֶפה ְלָעְלָמאְּד א ' ַאְתָיא י, ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי. ּ ָמא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ

ֲהָדה)ואתאחיד( )ואתאחד(ְּוָרִכיב ֲעָלה  ִריך הוא ְלָאָדם . ּ ּבַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ְּוָרָזא ָדא ּכַ ְּ

ָראֹו ָּהִראׁשֹון דו ַפְרצוִפין ּבְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ ַאְנפֹוי ְדיוּ ּ ַגְווָנא ָדא ְוָלא ''ּ ּד ְמַהַדר ַלֲאחֹוָרא ּכְ
ַגְווָנא ָדא ַאְנִפין ּכְ ִּאְתַהְדרו ַאִנִפין ּבְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ל ְלֵעיָלא ּכְ ּכַ א , ִאְסּתַ ַלת ְלַתּתָ ּכָ ִאְסּתַ

ַגְווָנא ָדא ִריך הוא , ּכְ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ י, )תו( )תוב(ְּ ד ָלך ְּדֲאָנא ַזּמִ ְן ְלַנְסָרא ָלך וְלֶמְעּבַ ְּ
ַלק ְסּתַ ַאְתָרא ָאֳחָרא ּתִ ַאִפין ֲאָבל ּבְ ַּאִפין ּבְ ּ ֵמיה ְוֲאָזַלת. ּ   .ָּנְפַקת ִמּקַ

יה' ָעאַלת ָאת פ י ָעְלָמא ְדָהא פוְרָקָנא , ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ִּרּבֹון ָעְלִמין ִניָחא ַקּמָ ּּ ְ

ין ְלֶמְעּבַ יםְּדַאְנּתְ ַזּמִ י ְרׁשִ ָעְלָמא ּבִ ְּוָדא הוא ְפדות, ד ּבְ ָאַמר . ּוִבי ָיאֹות ְלִמְבֵרי ָעְלָמא. ּּ
ְטִמירו, ָּלה ָיאֹות ַאְנּתְ ע ּבִ ים ֶפׁשַ ך ִאְתְרׁשִ ֲּאָבל ּבָ ּ יה , ְ ַגְווָנא ְדִחיְוָיא ְדָמֵחי ְוָאִעיל ֵריׁשֵ ּּכְ ּ ּ

ין ּגוֵפיה ּּבֵ יה, ּ ִפיף ֵריׁשֵ ָּהִכי ַמאן ְדָחב ּכָ ב ְדָאְמָרה ְדִאית , ְוֵכן ָעֹון. ּ ְוַאִפיק ְידֹויּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
יה ֲעָנָוה ִריך הוא, ּבֵ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ יה. ְָלא ִאיְבֵרי ָבך ָעְלָמא, ְּ ּמֵ   .ָּנְפַקת ִמּקַ

  א''דף ג ע
יה' ָעאַלת ָאת ס ך ְלִמְב, ָעְלִמין) א''דף ג ע(ִרּבֹון , ָּאְמָרה ַקּמֵ י ָעְלָמאְִניָחא ַקּמָ , ֵרי ּבִ

י ְסִמיָכא ַלֹנְפִלין ִדְכִתיב ְּדִאית ּבִ ַּעל ָדא , ָּאַמר ָלה. ְ סֹוֵמך ְיָי ְלָכל ַהּנֹוְפִלים)תהלים קמה(, ּ
יה ַּאְנּתְ ָצִריך ְלַאְתָרך ְוָלא ָתזוז ִמּנֵ ּ ְ ֵהא ֲעַלְייהו , ְ ִּאי ַאּתְ ָנִפיק ֵמַאְתָרך ַמה ּתְ  )א''ע' ו(ְ

ְּדִאּנון ְנִפיִל ְין הֹוִאיל ְוִאּנון ְסִמיִכין ֲעָלךּ יה. ּ ּמֵ ִּמָיד ָנְפַקת ִמּקַ ּ.  
יה' ָעאַלת ָאת נ י ָעְלָמא, ִרּבֹון ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ִתיב , ְִניָחא ַקּמָ ְּדִבי ּכְ

ּנֹוָרא ְתִהלֹות וְתִהָלה ְדַצִדיִקים ָנאָוה ְתִהָלה ּ ּּ ּ ְְדָהא ְבִגיָנך , ְַאְתָרךּן ּתוב ְל''ּנו, ָּאַמר ָלה. ּ ּ
ַבת ַסֶמ ּך ְלַאְתָרה ְוֲהֵוי ָסִמיך ֲעָלה''ּתָ ְּ יה. ְ ּמֵ ַבת ְלַאְתָרה ְוָנְפַקת ִמּקַ ִּמָיד ּתָ ּ ּ.  

יה ִרּבֹון ָעְלָמא' ָעאַלת ָאת מ י ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדִבי , ְִניָחא ַקּמָ
ּי הוא ַוַדאיָּאַמר ָלה ָהִכ. ְִאְתְקִריַאת ֶמֶלך ִגין ְדָעְלָמא , ּ ך ָעְלָמא ּבְ ֲּאָבל ָלא ִאְבֵרי ּבָ ְ

ְִאְצְטִריך ְלֶמֶלך ּתוב ְלַאְתָרך ְ ָלא ֶמֶלך, ְּ ְַאְנּתְ ְו ְו ְדָהא ָלא ָיאֹות ְלָעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ ּ.  
ֲעָתא ָנֲחָתא ִמן ֳקָדמֹוִהי ָאת ֵמַעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ִאְזַדְעְזַע ַהִהיא ׁשַ ּּבְ יהּ , ּת ְוָאְמָרה ַקּמֵ

בֹוָדך, ִרּבֹון ָעְלָמא י ָעְלָמא ְדֲאָנא ּכְ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְִניָחא ַקּמָ ְּוַכד ָנֲחַתת ֵמַעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה . ְּ ּ
ִּאְזַדְעְזעו ָמאָתן  ְרְסָייא ְוֻכְלהו ָעְלִמין ִאְזַדְעָזעו ְלִמְנַפל)'ח ב(ּ ּ ֶאֶלף ָעְלִמין ְוִאְזַדְעַזע ּכֻ ּ ּ ּ ּ .

ִריך הוא ָכָא א ּבְ ַּמר ָלה קוְדׁשָ ּ ך ָעְלָמא, ָמה ַאּתְ ָעִביד ָהָכא, ף''ף ָכ''ְּ ְְדָלא ִאְבֵרי ּבָ ּּתוב . ּ
ָלָיה  ך ּכְ ְְלַאְתָרך ְדָהא ּבָ ַמע)ישעיה י(ְּ ּתְ ָלה ְוֶנחָרָצה ִאׁשְ ן,  ּכָ ְּתוב ְלָכְרְסָייך ְוֲהֵוי ַתּמָ ַהִהיא . ּ ּבְ
יה  ּמֵ ֲעָתא ָנְפַקת ִמּקַ הּׁשַ ְּוָתַבת ְלדוְכּתָ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

יה' ָעְאַלת ָאת י י ָעְלָמא ְדֲאָנא , ִרּבֹון ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ִּניָחא ַקּמָ ְ

י ָעְלָמא א ְוָיאֹות ָלך ְלִמְבֵרי ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ירוָתא ִדׁשְ ְׁשֵ ּ י, ָּאַמר ָלה. ּ ַּדי ָלך ְדַאְנּתְ ָחִקיק ּבִ ְּ ,
י ים ּבִ ך ָסִליק, ְוַאְנּתְ ָרׁשִ ְְוָכל ְרעוָתא ִדיִלי ּבָ ִמי, ּ ָרא ִמן ׁשְ   .ֵלית ַאְנּתְ ָיאֹות ְלִאְתַעּקָ

י ָעְלָמא )א''ב ע''תרומה קנ(' ָעאַלת ָאת ט ך ְלִמְבֵרי ּבִ יה ִרּבֹון ָעְלָמא ִניָחא ַקּמָ ְ ָאְמָרה ַקּמֵ ּ
ר י ִאְתְקִריַאת טֹוב ְוָיׁשָ ַגָווךָּאַמר ָלה ָלא ִאְבֵרי . ְּדַאְנּתְ ּבִ ך ָעְלָמא ְדָהא טוָבך ָסִתים ּבְ ְּבָ ְ ְּ ּ ּ ,

ַגָווך ְְוָצפון ּבְ ּ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך הֹוִאיל )תהלים לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ּ
ֵעי ְלִמְבֵרי יה חוָלָקא ְלָעְלָמא ָדא ְדֲאָנא ּבָ ַגָווך ֵלית ּבֵ ְּוָגִניז ּבְ ּ ּ ָעְלָמא , ְּ ב ''שמות קנ(ֶּאָלא ּבְ

ְרֵעי ְדֵהיָכָלא. ּ ְדֲאֵתי)א עון ּתַ ַגָווך ִיְטּבְ ִניז ּבְ ְּותו ְדַעל ְדטוָבך ּגָ ּ ּ ּ ּ ְּ איכה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ

ָעֶריָה)ב ֲחָדא ָהא. ּ ָטְבעו ָבָאֶרץ ׁשְ רון ּכְ ְתַחּבְ ְּותו ְד ְלִקְבָלך ְוַכד ּתִ ְּוַעל ָדא ָאְתָוון ִאֵלין , ְּ ּ
יִמי יןָלא ְרׁשִ ְבִטין ַקִדיׁשִ ׁשִ   .ּן ּבְ

יה ּמֵ ִּמָיד ָנְפַקת ִמּקַ יה ִרּבֹון ָעְלָמא' ָעאַלת ָאת ז. ּ ּמֵ י , ָּאְמָרה ּקַ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְִניָחא ַקּמָ

ת ִדְכִתיב, ָעְלָמא ּבָ ָניך ׁשַ ְּדִבי ָנְטִרין ּבְ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(, ְּ ּבָ ָּאַמר ָלה . ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ
ַגְווָנא ָלא ִאְב ְנָנא ְורֹוָמָחא ִדְקָרָבא ּכְ א ְדׁשִ ך ְקָרָבא ְוַחְרּבָ ך ָעְלָמא ְדַאְנּתְ ִאית ּבָ ֵּרי ּבָ ְּ ְ

יה. ְּדנון ּמֵ ִּמָיד ָנְפַקת ִמּקַ ּ.  
יה ִרּבֹון ָעְלָמא' ָעאַלת ָאת ו י ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדֲאָנא ָאת , ְִניָחא ַקּמָ

ָמך ִמי ְוֲחִקיִקין ָאַמ. ְִמּשְׁ ָרָזא ִדׁשְ ִמי ְדַאּתון ּבְ ּר ָלה ָואו ַאְנּתְ ְו ַדי ְלכֹון ְדַאּתון ָאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
כו ַעְלָמא ִמי ְוָלא ִאְבֵרי ּבָ ׁשְ ּוְגִליִפין ּבִ ּ.  

 



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

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

 ] בשנה2יום [סדר הלימוד ליום ב תשרי 
ְּוָאת ָאְמרו אוף ָהִכי' ָעאַלת ָאת ד ָּאַמר אוף לֹון ַדי, ּ ּ ְלכֹון ְלֶמהֵוי ָדא ִעם ָדא ְדָהא ּ ּ ּ

הֹון ִטיבו ְטלון ִמן ָעְלָמא וְצִריִכין ִלְגמֹול ִעּמְ ִנין ָלא ִיְתּבַ ִּמְסּכְ ּ ּ ָנא''ָּדֶל. ּ , ּת ִאיהו ִמְסּכְ
מֹול ָלה ִטיבו''ִגיְמ ּל ּגְ ָּלא ִתְתָפְרׁשון ָדא ִמן ָדא ְוַדי ְלכֹון ְלֵמיַזן ָדא ְלֵדין, ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ָעְלָמא, ִרּבֹון ָעְלָמא, ָּאְמָרה ֵליה'  בָעאַלת ָאת ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדִבי ְמָבְרָכאן , ְִניָחא ַקּמָ
א ִריך הוא. ְָלך ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ֵהא , ְּ ך ִאְבֵרי ָעְלָמא ְוַאּתְ ּתְ ְָהא ַוַדאי ּבָ ּ

ירוָתא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא   .ּׁשֵ

  ב''דף ג ע
ִריך הוא ָאֶל. ָלא ָעאַלת' ָקְייָמא ָאת א א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ה ֵלית ַאְנּתְ ''ף ָאֶל''ְּ ף ָלּמָ

ל ָאְתָוון ָאר ּכָ ׁשְ אי ּכִ ִגין ַדֲחֵמיָנא ְדָכל ָאְתָוון . ָעאַלת ַקּמָ יה ִרּבֹון ָעְלָמא ּבְ ָּאְמָרה ַקּמֵ ּ
ּמָ א ָמה ֲאָנא ַאֲעִביד ּתַ ָלא תֹוַעְלּתָ ך ּבְ ְָנְפקו ִמן ַקּמָ ְּותו ְדָהא . ןּ א ְלָאת ) ב''דף ג ע(ּ ְיִהיְבּתָ

י ָזא ַרְבְרָבא ָדא''ּבֵ ָזא ְדָיַהב ְלַעְבדֹו , ת ְנַבְזּבְ א ִעָלָאה ְלַאֲעָבָרא ְנַבְזּבְ ְּוָלא ָיאֹות ְלַמְלּכָ ּ
ִריך הוא ָאֶל. ּוְלֵמיַהב ְלָאֲחָרא א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ב ְדָאת ֵבי''ף ָאֶל''ְּ ה ''ּף ַאף ַעל ּגַ ּת ּבַ

ֵהא ֵריׁש ְלָכל ָאְתָוון, ִאְבֵרי ָעְלָמא ך, ַאּתְ ּתְ י ִיחוָדא ֶאָלא ּבָ ְֵלית ּבִ ּ ל . ּ רון ּכָ ך ִיׁשְ ּּבָ ְ

ִנין ְוָכל עֹוָבֵדי ְדָעְלָמא ּבָ ָאת ָאֶל, ּחוׁשְ ְּוָכל ִיחוָדא ָלא ֲהֵוי ֶאָלא ּבְ   .ף''ּ
ִריך הוא ָאְתָוון ִעָלִאין ַר א ּבְ ְּוֲעַבד קוְדׁשָ ּ ִאין ְזִעיִרין, ְבְרָבןְּ ּתָ ך . ְוָאְתָוון ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

י י''ּבֵ ָרא''ת ּבֵ ית ּבָ ֵראׁשִ א. ף ֱאלִהים ֶאת''ף ָאֶל''ָאֶל. ת ּבְ ּתָ , ָּאְתָוון ִמְלֵעיָלא ְוָאְתָוון ִמּתַ
ָאה ּתָ ֲחָדא ֲהוו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה וֵמָעְלָמא ּתַ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּּ.  

י יוָד ית ִרּבִ ֵראׁשִ יּּבְ ֵראׁשִ ָחְכָמ, ת''אי ָאַמר ַמאי ּבְ ְּדָעְלָמא ָקְייָמא , ה''ָּדא ָחְכָמ, ה''ּבְ
ית ִסְטִרין ַרְבְרִבין )ב''בראשית מ ע(. ְּלָעאָלא גֹו ָרִזין ְסִתיִמין ִעָלִאין, ֲּעָלה ּ ְוָהָכא ִאְגִליפו ׁשִ

ִּעָלִאין ְדִמְנהֹון ָנִפיק ּכָֹלא י, ּ ְּדִמְנהֹון ִאְתֲעִבידו ׁשִ א , ת ְמקֹוִרין ְוַנֲחִליןּ ְלָעאָלא גֹו ַיּמָ
א ִריאו. ַרּבָ ית ֵמָהָכא ִאְתּבְ ָרא ׁשִ ְּוַהְינו ּבָ ָרא לֹון. ּ ר ַההוא ָסִתים , ַמאן ּבָ ַּההוא ְדָלא ִאְדּכַ ּ ּ

  .ְּדָלא ְיִדיַע
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ֲחַקל, ּ ד ָמטו ְלַחד ּבֵ י ִחָייא ָא, ּּכַ ַּמר ֵליה ִרּבִ ּ

ית ַוַדאי ָהִכי הוא ָרא ׁשִ י יֹוֵסי ָהא ְדַאְמִריתו ּבָ ְּלִרּבִ ּ י , ּ ּבֵ ית יֹוִמין ִעָלִאין ּגַ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ
יר   .ָּאֳחָרִנין ְסִתיִמין ִאּנון. אֹוַרְייָתא ְוָלא ַיּתִ

ית ְדָאַמר ָהִכי ֵראׁשִ ִליֵפ. ֲּאָבל ָחֵמיָנן ּגֹו ִסְטֵרי ּבְ ּ ַאְגִליף ַההוא ְסִתיָמָאה )גליפו(י ּגְ
א ּגֹו ְמעֹוי ְדַחד ְטִמירו ְדָנִקיט  ַּקִדיׁשָ ּ ְנקוָדה ְדָנִעיץ)דנקיד(ּ ּ ּבִ ִליֵפי . ּ  ַאְגִליף )גליפו(ַּההוא ּגְ

ָחא ָחָדא חֹות ַמְפּתְ ַמאן ְדָגִניז ּכָֹלא ּתְ יה ּכְ ְּוָטִמיר ּבֵ ּ ִניז ּכָֹלא ּבְ, ּ ָחא ּגָ ְּוַההוא ַמְפּתְ ֵהיָכָלא ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ַההוא ֵהיָכָלא, ָחָדא ִניז ּבְ ב ְדֹכָלא ּגָ ְּוַאף ַעל ּגַ ָחא ֲהֵוי, ּ ַההוא ַמְפּתְ ָרא ְדֹכָלא ּבְ ִּעּקְ ַּההוא . ּ
ָחא ָסִגיר וָפַתח   .ַּמְפּתְ

יִאין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ִניִזין ְסִתיִמין ַסּגִ יה ּגְ ַההוא ֵהיָכָלא ִאית ּבֵ ּּבְ ּ ּ ַההוא ֵהיָכָלא ִאית. ּ  ּּבְ
ין ְרִעין עֹוַבד ְסִתימו ְוִאּנון ַחְמׁשִ ּּתַ ִעין . ּ ע ִסְטִרין ְוֲהוו ַאְרּבְ ִּאְגִליפו ְלַאְרּבַ ַחד . )י ותשע''ס(ּ

ְרָעא ֵלית ֵליה ִסְטָרא א , ָּלא ְיִדיַע ִאי הוא ְלֵעיָלא, ּּתַ י איהו לעילא איהי ''ס(ִּאי הוא ְלַתּתָ

ְרָעא ָס. )לתתא ך ַההוא ּתַ ּוְבִגין ּכָ   .ִתיםְּ
ְרִעין ִאית ַמְנעוָלא ָחָדא ּּגֹו ִאּנון ּתַ יה, ּ ָחא ּבֵ יק ְלָעאָלא ַההוא ַמְפּתְ ְּוַחד ֲאַתר ַדּקִ ּ ּ ,
ָחא ימו ְדַמְפּתְ ְרׁשִ ים ֶאָלא ּבִ ְּוָלא ִאְתְרׁשִ ּ ָחא , ּ יה ֶאָלא ַההוא ַמְפּתְ ָּלא ָיְדִעין ּבֵ  )י דפתחא''ס(ּּ

ְלחֹודֹוי ֵר. ּבִ ָרא ֱאלִהיםְוַעל ָרָזא ְדָנא ּבְ ית ּבָ   .אׁשִ
יה ָחא ְדֹכָלא ָסִתים ּבֵ ית ָדא ַמְפּתְ ֵראׁשִ ּּבְ ּ ְּוהוא ָסִגיר וָפַתח, ּ יה, ּ ִליָלן ּבֵ ְרִעין ּכְ ית ּתַ . ְּוׁשִ

ָחא ְדָסִגיר וָפַתח ַההוא ַמְפּתְ ּּבְ ּ ַגֵויה . ּ ְרִעין ְוָכִליל לֹון ּבְ ד ָסִגיר ִאּנון ּתַ ּּכַ ּ  )א וכלה בגויה''נ(ּ
ֵדין  ְכַלל ִמָלה ְסִתיָמָאהּכְ ית ִמָלה ַגְלָיא ּבִ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ַּוַדאי ּכְ ּ ָר. ּ ּא ִמָלא ''ּוְבָכל ֲאַתר ּבָ

  .ָסִגיר ְוָלא ָפַתח. ְּסִתיָמָאה ִאיהו
י יֹוֵסי ַוַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ א ְדָאַמר ָהִכי, ּ ַמְעָנא ְלּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּוׁשָ ּ ְּדִמָלה , ּ ּ

ָרא ָסִגיר ְוָלא ָפַתחְסִתיָמָאה ִא ִמָלה ְדָבָרא. ּיהו ּבָ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ָסִגיר ּבְ ּ ָעְלָמא ָלא ֲהֵוי , ּ
ְלָטא ַהאי ּתֹה, ּו''ְּוֲהָוה ָחֵפי ַעל ּכָֹלא ּתֹה, ְּוָלא ִאְתְקַיים ְוָלא , ָעְלָמא ָלא ֲהָוה, ּו''ְוַכד ׁשָ

  .ִּאְתְקַיים
ְר ָחא ָפַתח ּתַ ֵּאיָמַתי ַההוא ַמְפּתְ ד ֲאָתא ּ ד ּתֹוְלִדין ּכַ א וְלֶמְעּבַ ּמוׁשָ ן ְלׁשִ ִּעין ְוִאְזַדּמַ ּ ּ

ַאְבָרָהם ְרָאם ְוָתִניָנן ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַּאְבָרָהם ִדְכִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּוַמה ְדֲהָוה . ּ ּ
ָרא ִמַלת ּבָ ּּכָֹלא ָסִתים ּבְ א, ּ ּמוׁשָ ִּאְתַהְדרו ָאְתָוון ְלׁשִ ּ ַּפק ַעּמוָדא ְדֲעַבד ּתֹוְלִדיןְוָנ, ּ ֵאֶבר , ּ

א ְדָעְלָמא ַקְייָמא ֲעֵליה ְּיסֹוָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  
ים ְסִתיָמָאה ִעיָלָאה  ֵדין ְרׁשִ ָרא ּכְ ִמַלת ּבָ ים ּבְ ד ַהאי ֵאֶבר ִאְתְרׁשִ  )א קדישא לגלאה''נ(ּּכַ

ֵמיה ְוִליָקֵריה ימו ָאֳחָרא ִלׁשְ ְּרׁשִ ּ א ּוָב. י''ְּוָדא ִאיהו ִמ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ן ׁשְ ָּרא ֵאֶלה ְוַגם ּכֵ ּ
ְרָכא ְדִאיהו ַמ ְּדִאְתּבָ ּ ים''ּ ָרא ֵאֶבר. ה ִאְתְרׁשִ ְטָרא ָדא . ְּוַאִפיק ִמן ּבָ ֵאֶלה ִמּסִ ים ּבְ ְּוהוא ְרׁשִ ּ
ְטָרא ָדא א. ְוֵאֶבר ִמּסִ ֵּאֶלה ַקָייָמא. ְּסִתיָמָאה ַקִדיׁשָ ִלים ָד. ֵּאֶבר ַקָייָמא. ּ ּתְ ד ִאׁשְ א ּּכַ

ִלים ָדא ּתְ ִליף ְלַהאי ֵאֶלה . ִּאׁשְ ִליף ְלַהאי ֵאֶבר ּגָ   .ּּגָ

  א''דף ד ע
ָלָמא ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא ִּאְתָערו ָאְתָוון ְלַאׁשְ ֵדין ַאִפיק מ, ּ ָנִטיל ַחד . ם''ּּכְ

א ְוִאְתֲעִביד , ְלַהאי ִסְטָרא ְוַחד ְלַהאי ִסְטָרא ָמא ַקִדיׁשָ ִלים ׁשְ ּתְ ָמא ִּאׁשְ ן ׁשְ ם ּכֵ ֱאֹלִהים ּגַ
ִלים ָדא. ְּדַאְבָרָהם) א''דף ד ע( ּתְ ִלים ָדא ִאׁשְ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ.  



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

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

ֵאֶלה ְוִאְתֲעִביד ֱאלִהים ֵדי ּבְ ִריך הוא ִמי ְוׁשָ א ּבְ ְּוֵיׁש אֹוְמִרים ְדָנַטל קוְדׁשָ ּ ּ ְוָנַטל . ְּ
ֵאֶבר ְוִאְתֲעִביד  ֵדי ּבְ ִריך הוא ַמה ְוׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ י רומז לחמשים שערי בינה ''ומלת מ(. ם''ַאְבָרָהְּ

ואית ביה אות תניינא דשמא , ה רומז למנינא דשמא קדישא''ומלת מ. ד אות קדמאה דשמא קדישא''ואית בה יו

וכדין . ה''תולה ארץ על בלי מ) איוב כו(' אשרי העם שככה לו וגו) תהלים קמד(, כמא דאת אמר. קדישא יהוה

. ה ברא עולם הזה''י ברא עולם הבא ובמ''כלומר במ. א עלמא דא''ובה, ד עלמא דאתי''ביו. אתקיימו תרין עלמין

  .)ודין הוא רמז עילא ותתא
ִלים ַמה ְדָלא ֲהָוה ֳקָדם ְדָנא ָמא ׁשְ ּוְכֵדין ָעִביד ּתֹוְלדֹות ְוָנַפק ׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ֵמיה ְדַאְבָרָהם, ְרָאםֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ֵרי ׁשְ ְלָיין ַעד ְדִאְתּבְ ְלהו ֲהוו ּתַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ .
ָמא ָדא ְדַאְבָרָהם ִלים ׁשְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ִלים, ּ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ יֹום . ּׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ

ָמִים   .ֲעׂשֹות ְיָי ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
ַאְר י ִחָייא ּבְ ַטח ִרּבִ ּתַ ִּאׁשְ ק ְלַעְפָראּ י , ָּעא וְנׁשַ ה ַאּתְ ְקׁשֵ ּמָ ּוְבָכה ְוָאַמר ַעְפָרא ַעְפָרא ּכַ

ֲחִציפו, ְקַדל ה ַאּתְ ּבַ ּמָ ך. ּּכַ לון ּבָ ְְדָכל ַמֲחַמֵדי ֵעיָנא ִיְתּבְ ּ ּ ל ַעּמוֵדי ְנהֹוִרין ְדָעְלָמא , ּ ּּכָ ּ
יכול ְוֵתידוק ּּתֵ ה ַאּתְ ֲחִציָפא. ּ ּמָ ִליָטא ַרְבְרָבא , ּא ְדֲהָוה ָנִהיר ָעְלָמאּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ, ּכַ ּׁשַ

ך ֵלי ּבָ א ִדְזכוֵתיה ְמַקֵיים ָעְלָמא ִאְתּבְ ְְמַמּנָ ּ ּ ּ ְמעֹון ְנִהירו ְדבוִציָנא ְנִהירו ְדָעְלִמין . ּ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ּ ּ ּ
ַעְפָרא ְוַאְנּתְ ַקַיים ְוָנֵהג ָעְלָמא ֵלי ּבְ ּתֹוֵמם ִרְגָעא ָחָדא. ַּאְנּתְ ּבָ ְוָאַמר ַעְפָרא ַעְפָרא , ִאׁשְ

ך ֵלי ּבָ ְמעֹון ָלא ִאְתּבְ י ׁשִ ך ַעּמוִדין ְדָעְלָמא ְדָהא ִרּבִ רון ּבָ ֵאי ְדָלא ִיְתַמּסְ ְָלא ִתְתּגָ ְּ ּ ּ ּ ּ.  
ֵכי י ִחָייא ְוֲהָוה ּבָ יה. ָּקם ִרּבִ י יֹוֵסי ִעּמֵ ִעין יֹוִמין . ֲּאַזל ְוִרּבִ י ַאְרּבְ ֵּמַההוא יֹוָמא ִאְתַעּנֵ

ְמעֹוןְלֶמחֵמי י ׁשִ אי ְלֶמֱחֵמי ֵליה.  ְלִרּבִ ָּאְמרו ֵליה ֵלית ַאְנּתְ ַרּשַׁ ּ ִעין . ּ י ַאְרּבְ ָכה ְוִאְתַעּנִ ּבְ
ֵריה. יֹוִמין ַאֲחִריִנין י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ֶחְזָווא ְלִרּבִ ַּאֲחִזיאו ֵליה ּבְ ּ ִמָלה , ּ ְּדֲהוו ָלָעאן ּבְ ּ ּ

י יֹוֵסי ה ַאְלִפין ַצְייִתין ְלִמלוֵליה, ָּדא ְדָאַמר ִרּבִ ּמָ ְּוֲהוו ּכַ ּ ה ַגְדִפין . ּּ ּמָ ַאְדָהִכי ֲחָמא ּכַ
א  ֵריה וְסִליקו ִלְמִתיְבּתָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ַּרְבְרִבין ִעָלִאין וְסִליקו ֲעַלייהו ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

אן ְלהו, ִדְרִקיָעא ְדִפין ֲהוו ְמַחּכָ ְּוָכל ִאֵלין ּגַ ּ ִזיוֹון וְנִהירו . ּ ן ּבְ ֲּחָמא ְדִמְתַהְדָרן וִמְתַחְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
א ְמׁשָ יר ִמְנהֹוָרא ְדִזיָוא ְדׁשִ   .ַיּתִ

ִריך הוא  א ּבְ ין קוְדׁשָ ָמה ְדַזּמִ ּכְ י ִחָייא ְוֶליחֵמי ּבְ ְמעֹון ְוָאַמר ִיִיעול ִרּבִ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ ְּ ּ ּ
א ַאְנֵפי ַצִדיַקָייא ְלִזְמָנא ְד ְּלַחְדּתָ ּּ ָלא ִכּסוָפא. ֲאֵתיּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעאל ָהָכא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ,

ֹכָלא יף ּבְ ּקִ ַעּמוָדא ּתַ ַההוא ָעְלָמא ּכְ ָאה ַמאן ְדָקִאים ּבְ ְּוַזּכָ ּ ְוֲהָוה ָקם , ְּוֲחָמא ְדֲהָוה ָעאל. ּ
ן ּמָ ָאר ַעּמוִדין ְדָיְתִבין ּתַ י ֶאְלָעָזר וׁשְ ִּרּבִ ּ ִסיף ְוַא. ּ ִמיט ַגְרֵמיה ְוָעאל ְוָיִתיב ְּוהוא ֲהָוה ּכְ ּׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ   .ְלַרְגלֹוי ְדִרּבִ
ְָקָלא ָנַפק ְוָאַמר ָמִאיך ֵעיָנך ך. ְ ל, ְָלא ִתְזקֹוף ֵריׁשָ ּכַ ְָמִאיך ֵעינֹוי ְוֲחָמא . ְוָלא ִתְסּתַ

ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ִעָלִאין ְט. ְּנהֹוָרא ְדֲהָוה ָנִהיר ְלֵמָרחֹוק ָּקָלא ַאֲהַדר ּכְ ִמיִרין ְסִתיִמין ּ
לו ְוֲחמו ּכָ ָכל ָעְלָמא ִאְסּתְ ְטִטין ּבְ ְּפִקיֵחי ֵעיָנא ִאּנון ִדְמׁשָ ּ ּ ּ ִאין . ּ ּתָ ּ ְדִמיִכין )א תנאין''נ(ּתַ

חֹוֵריכֹון ִאְתָערו   .ְּסִתיִמין ּבְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ָּמאן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ִלְנהֹוָרא ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵי . יתֹון ָהָכאּ
א ָפִקיד  ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ אן ּבְ כֹון ִדְמַחּכָ ָּמאן ִמּנְ  )א''ו ע''ויקהל קצ(ּ

ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא א ִמּכָ א ְוִאְתַייַקר ְוִאְתְקֵרי ַמְלּכָ ְּלַאַיְלּתָ ָכל יֹוָמא . ּ ָּמאן ְדָלא ְמַצֶפה ָדא ּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ָהָכא, אּּבְ ּ.  

  ב''דף ד ע
ל ִאּנון ַעּמוִדין ְדַקָייִמין ה ִמן ַחְבַרָייא ַסֲחָרֵניה ּכָ ּמָ ַּאְדָהִכי ֲחָמא ּכַ ּ ּ ּ ּ ְּוֲחָמא ִדְסִליקו לֹון . ּ

א ִדְרִקיָעא ִּאֵלין ַסְלִקין ְוִאֵלין ָנֲחִתין. ִלְמִתיְבּתָ ְּוֵעיָלא ְדכוְלהו ֲחָמא ָמאֵרי ְדַג, ּ ּ ְּדֵפי ְדֲהָוה ּ
ָכל יֹוָמא וְדִכיר  א ַמְפַקד ּבְ ַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַפְרּגֹוָדא ְדַמְלּכָ ָּאֵתי ְוהוא אֹוֵמי אֹוָמָאה ְדׁשָ ּ ּ ּּ

ִכיַבת ְלַעְפָרא א ִדי ׁשְ ְתַלת , ְּלַאַיְלּתָ ֲעָתא ּבִ ַההוא ׁשַ ִעיִטין ּבְ ּוְבַעט ּבְ  ְמָאה )ב''שמות מ(ּ
ִעין ְרִקיִעין ִתין ְוָזִעין ְוֻכְלה, ְוִתׁשְ יה) ב''דף ד ע(ּו ְמַרּתְ ְּואֹוִריד ִדְמִעין ַעל ָדא. ַּקּמֵ ְוָנְפֵלי , ּ

א א ַרּבָ א ְלגֹו ַיּמָ ֶאׁשָ ִּאּנון ִדְמִעין ְרִתיִחין ּכְ א , ּ א ְדַיּמָ ּוְמִאּנון ִדְמִעין ָקִאים ַההוא ְמַמּנָ ּ ּ ּ
א ְו א ַקִדיׁשָ ֵמיה ְדַמְלּכָ ְּוִאְתְקַיים ְוָקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ית ּ ל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ יל ֲעֵליה ְלִמְבַלע ּכָ ָּקּבִ ּ

א א ַקִדיׁשָ ל ַעְמַמָיא ַעל ַעּמָ ְנׁשון ּכָ א ְדִיְתּכַ ְעּתָ ׁשַ ְּוִיְכנֹוׁש ְלהו ְלַגֵויה ּבְ ּ ּ ּ , ִּויַנְגבֹון ַמָיא, ּּ
ְנִגיבו ְּוַיַעְברון ּבִ ּ.  

ַמע ָקָלא ְדָאַמר ַפּנון ֲאַתר ַּאְדָהִכי ׁשָ ַּפּנון ֲא, ּּ א ּ יָחא ָאֵתי ִלְמִתיְבּתָ א ְמׁשִ ַּתר ְדָהא ַמְלּכָ
יִמין  ן ְרׁשִ י ְדַתּמָ א ְוִאּנון ְמִתיְבּתֵ י ְמִתיְבּתָ ן ֵריׁשֵ ִגין ְדָכל ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְּדִרּבִ ּ ּ ּּ

א ַסְלֵקי . ִּאּנון ָכל ְמִתיְבּתָ ְּוָכל ִאּנון ַחְבִרין ִדי ּבְ ִתיְבּתָ)סלקין(ּ א  ִמּמְ ּא ְדָהָכא ִלְמִתיְבּתָ
ָנן. ִדְרִקיָעא י ְוָחִתים אֹוַרְייָתא ִמפוַמְייהו ְדַרּבָ ָכל ִאּנון ְמִתיְבּתֵ יַח ָאֵתי ּבְ ּוָמׁשִ ּ ּ ּוְבַהִהיא . ּּ

יַח ִמְתַעֵטר ִמן  ֲעָתא ָאֵתי ָמׁשִ ִעְטִרין ִעָלִאין)א רישי''נ(ּׁשַ י ּבְ   .ּ ֵריֵחי ְמִתיְבּתֵ
ֲעָתא ָקמו ַההוא ׁשַ ּּבְ ְמעֹון ְוֲהָוה ָסִליק ְנהֹוֵריה ַעד רום ּ י ׁשִ ל ִאּנון ַחְבַרָייא ְוָקם ִרּבִ ּ ּכָ ּ ּ

ְבִעין ְנהֹוִרין, ָרִקיַע ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ָאה ַאְנּתְ ְדאֹוַרְייָתך ָסְלָקא ּבִ י ַזּכָ ְָאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ְוָכל , ּ
ית ְמָאה וְתֵליַסר  ת ְלׁשִ ְּנהֹוָרא וְנהֹוָרא ִאְתַפְרׁשַ ַנֲהֵרי ּּ ַטֲעִמין ָסְלִקין ְוִאְסַתְחָיין ּבְ

א . ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ך וִמְמִתיְבּתָ ִתיְבּתָ ִריך הוא ִאיהו ָחִתים אֹוַרְייָתא ִמּמְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ

ילֹוִני א ְדֲאִחָיה ַהּשִׁ ְּדִחְזִקָיה ֶמֶלך ְיהוָדה וִמּגֹו ְמִתיְבּתָ ּּ ּ ּ ם ְוֲאָנא ָלא ָאֵתיָנא ְלִמְח. ְּ ּתַ
ך י , ָמאֵרי ְדַגְדִפין ָאֵתי ָהָכא) ֶאָלא, ְִמְמִתיְבּתָ ְּדָהא ְיַדְעָנא ְדָלא ֵייעול ּגֹו ְמִתיְבּתֵ ּ

ך ְמִתיְבּתָ י ֶאָלא ּבִ ְַאְחִריּתִ ּ.  
ְמעֹון ַההוא אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי ָמאֵרי ְדַגְדִפין י ׁשִ ֲעָתא ָסח ֵליה ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ

א ְוִאְזַדְעַזע ִלְוָיָתן ִּאְזַדְעַזע א ַרּבָ יַח ְוָאִרים ָקֵליה ְוִאְזַדְעְזעו ְרִקיִעין ְוִאְזַדְעַזע ַיּמָ ּ ָמׁשִ ּ ּ ּ ּ
יב ָעְלָמא ְלִאְתַהְפָכא ְמעֹון. ְּוָחׁשִ י ׁשִ י ִחָייא ְלַרְגלֹוי ְדִרּבִ ָאַמר ָמאן . ַּאְדָהִכי ָחָמא ְלִרּבִ

ר ָנׁש ָלִביׁש ַמָדא ְד י )ליה(ָאַמר . ַּההוא ָעְלָמאָּיִהיב ָהָכא ּבַ ְמעֹון ָדא ִאיהו ִרּבִ י ׁשִ ּ ִרּבִ ּ
ִּחָייא ְנִהירו ְדבוִציָנא ְדאֹוַרְייָתא ּ א ִדיָלך. ּ ׁש הוא וְבנֹוי ְוֶליֱהוֹון ִמְמִתיְבּתָ ּנֵ ְָאַמר ֵליה ִיְתּכַ ּ ּ ּ .

ְמעֹון ִזְמָנא ִיְתְייִהיב ֵליה י ׁשִ ָּיֲהבו ֵליה ִזְמָנא ְו. ָּאַמר ִרּבִ ן ִמְזַדְעַזע ְוָזְלָגן ֵעינֹוי ּ ּמָ ָּנַפק ִמּתַ



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

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

ַההוא ָעְלָמא. ִדְמִעין ָאה חוַלְקהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ י ִחָייא וְבָכה ְוָאַמר ַזּכָ ִּאְזַדְעַזע ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ָאה , ּּ ְוַזּכָ
ְחוָלֵקיה ְדַבר יֹוָחאי ְדָזָכה ְלָכך ּ ּ ּ ִתיב. ּ י ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַב)משלי ח(, ֲּעֵליה ּכְ

  .ֲּאַמֵלא
ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ ית ִרּבִ ֵראׁשִ ִפיך)ישעיה נא(ּּבְ ים ְדָבַרי ּבְ ָ ָוָאׂשִ ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש . ּ ּמָ ּּכַ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ְדָלא ּבְ ּתַ ִריך הוא ַצִיית ְלָקְלהֹון ְדִאּנון, ְּלִאׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ 
אֹוַרְייָתא ֵקי ּבְ ַדל , ְּדִמְתַעּסְ ּתַ אֹוַרְייָתא ַעל ְיָדא ְדַההוא ְדִאׁשְ ּוְבָכל ִמָלה ְדִאְתַחָדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּּ

אֹוַרְיָתא   .ָעִביד ְרִקיָעא ָחָדא, ּבְ
ת ִמפוֵמיה ְדַבר ָנׁש ֲעָתא ְדִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ִאְתַחְדׁשַ ַהִהיא ׁשַ ַנן ּבְ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְלָקא ַּהִהיא ִמָלה ַס, ּ

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַדת ַקּמֵ ְּוִאְתַעּתְ ּ ּ יק ָלה . ְּ ִריך הוא ָנִטיל ְלַהִהיא ִמָלה ְוָנׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

ָקן ִליִפין וְמַחּקְ ְבִעין ִעְטִרין ּגְ ׁשִ ְּוַעַטר ָלה ּבְ ּ א. ּ ּוִמָלה ְדָחְכְמָתא ְדִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ַסְלָקא ְוַיְתָבא , ּּ
א ְד י . ַּצִדיק ַחי ַעְלִמיןַּעל ֵריׁשָ ְבִעין ֶאֶלף ַעְלִמין וְסִליַקת ְלַגּבֵ ׁשִ ָטא ּבְ ן ְוׁשָ ּמָ ְּוָטָסא ִמּתַ
יק יֹוִמין ָרִזין ְסִתיִמין ִעָלִאין. ַעּתִ יק יֹוִמין ִמִלין ְדָחְכְמָתא ִאּנון ּבְ ְּוָכל ִמִלין ְדַעּתִ ּ ּּ ּ ּ.  

ְּוַהִהיא ִמָלה ְסִתיָמא ְדָחְכְמָתא ְדִאְתַחְד ּ ִאּנון ִמִלין ּ ַרת ּבְ ד ַסְלָקא ִאְתַחּבְ ת ָהָכא ּכַ ּׁשַ ּ
ִניִזין )דרזין( ַתְמֵניַסר ָעְלִמין ּגְ ֲהַדְייהו ְוָעאַלת ּבְ יק יֹוִמין ְוַסְלָקא ְוַנְחָתא ּבַ ּ ְדַעּתִ  )ישעיה סד(ּ

ְָדַעִין לא ָרֲאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך ּ ָטאן ְוַאְתָיין ְמֵליָא. ּ ן ְוׁשָ ּמָ דו ַנְפֵקי ִמּתַ ֵלִמין ְוִאְתַעּתָ ּן וׁשְ ּ
יק יֹוִמין י ַעּתִ   .ַקּמֵ

  א''דף ה ע
יה ִמּכָֹלא ַהאי ִמָלה ְוִניָחא ַקּמֵ יק יֹוִמין ּבְ ֲעָתא ָאַרח ַעּתִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ָּנִטיל ְלַהִהיא ִמָלה . ּ

ְבִעין ֶאֶלף ִעְטִרין)ד''שמות י(ְּוַאְעַטר ָלה  ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ַסת ְוַסְלָקא ְוַנְחָתא ַּהִהיא ִמָלה ָט.  ּבִ
ל ִמָלה וִמָלה ְדָחְכְמָתא . ְוִאְתֲעִביָדא ְרִקיָעא ָחָדא ְּוֵכן ּכָ ּּ ּ ַקָייִמין )א רקיעין''ס( )א אתעבדין''ס(ּ

יק יֹוִמין י ַעּתִ ִלים ַקּמֵ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ים. ּ ַמִים ֲחָדׁשִ ים, ְּוהוא ָקֵרי לֹון ׁשָ ַמִים ְמחוָדׁשִ , ּׁשָ
ִּזין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאהְּסִתיִמין ְדָר י . ּ ין ַקָייִמין ַקּמֵ ָאר ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִמְתַחְדׁשִ ְּוָכל ִאּנון ׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ְוָסְלִקין ְוִאְתֲעִבידו ַאְרצֹות ַהַחִיים) א''דף ה ע( א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ י . ְּ ְּוַנְחִתין וִמְתַעְטִרין ְלַגּבֵ ּ
אֹוַרְייָתאְּוִאְתַחַדׁש ְוִאְת, ֶאֶרץ ַחד ה ֵמַהִהיא ִמָלה ְדִאְתַחַדׁש ּבְ ֲּעִביד ּכָֹלא ֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ּ ּ.  

ִתיב ר ֲאִני )ישעיה סו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ֲאׁשֶ ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ ֲאׁשֶ י ּכַ  ּכִ
ה עֹוְמִדים ְלָפַני ְוגו ה. 'עֹוׂשֶ ִתיב ֶאָלא עֹוׂשֶ יִתי ָלא ּכְ ין ְּדֲע, ָּעׂשִ ִדיר ֵמִאּנון ִחדוׁשִ ִּביד ּתָ ּ ּ

ִתיב. ְּוָרִזין ְדאֹוַרְייָתא יִתיך ִלְנֹטַע )ישעיה נא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּסִ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָ ָוָאׂשִ ָּ ּ
ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ ָמִים. ׁשָ ִתיב ֶאָלא ׁשָ ַמִים ָלא ּכְ   .ַּהּשָׁ

י ֶאְלָעָזר ַמהו וְב ָּאַמר ִרּבִ יִתיךּ ּסִ ֲעָתא ְדִאְתָמַסר אֹוַרְייָתא . ֵָצל ָיִדי ּכִ ׁשַ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ה ְלהֹוָבא ְדפוְמהֹון, ְלמׁשֶ ׁשַ ה ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלִאין ְלאֹוְקָדא ֵליה ּבְ ּמָ ָּאתו ּכַ ּ ּ ַּעד ְדֲחָפא , ּּ

ִריך הוא א ּבְ ֲּעֵליה קוְדׁשָ ּ א ְדַהאי ִמָלה ָסְלָקא ְוִאְת. ְּ ּתָ א ְּוַהׁשְ י קוְדׁשָ ַּעְטַרת ְוָקְייָמא ַקּמֵ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְייהו , ְ מֹוַדע ְלַגּבַ ּתְ ר ָנׁש ְדָלא ִיׁשְ י ַעל ַההוא ּבַ ִּאיהו ָחֵפי ַעל ַהִהיא ִמָלה ְוַכּסֵ ּ ּ ּּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ַמִים ֲח. ּ יה ַעד ְדִאְתֲעִביד ֵמַהִהיא ִמָלה ׁשָ און ְלַגּבֵ ְּוָלא ְיַקּנְ ּ ּ ים ּ ָדׁשִ
ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ יִתיך ִלְנטֹוַע ׁשָ ּסִ ה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב וְבֵצל ָיִדי ּכִ ְָוֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ּ אן . ּ ִמּכָ

א ִעָלָאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְּדָכל ִמָלה ְדָסִתים ֵמֵעיָנא ָסְלָקא ְלתֹוַעְלּתָ ּּ ּ וְבֵצל )ישעיה נא(, ּ
יִתיך ּסִ אי ִאְתֲחֵפ. ָָיִדי ּכִ י ֵמֵעיָנאְוַאּמַ ּסֵ א ִעָלָאה, י ְוִאְתּכַ ִגין ְלתֹוַעְלּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּבְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ ּכְ   .ִּלְנטֹוַע ׁשָ
ה י ָאּתָ י . ְּוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ ְרִעין וִמִלין ִדְמצוָייִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ַעּמִ ְּוֵלאֹמר ְלִאּנון ּתַ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה ְקֵרי . ָאּתָ ה)בתיקון יח דף לה ב(ַאל ּתִ י ָאּתָ י,  ַעּמִ ָפא ִעּמִ ה ְלֶמהֵוי ׁשוּתָ י ָאּתָ ֶּאָלא ִעּמִ ָמה , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ִמלוָלא ִדיִלי ֲעָבִדית ׁשָ ֲּאָנא ּבְ ַמִים )תהלים לג(, ּ ְדַבר ְיָי ׁשָ  ּבִ

ו ִאין ִאּנו. ּאוף ָהִכי ַאּתְ, ַּנַעׂשִ אֹוַרְייָתאַּזּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּן ְדִמׁשְ ר ָנׁש . ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִמָלה ְדָכל ּבַ ּ
ְּדָלא ָיַדע ָעִביד ָדא ּ.  

א ֲחֵזי ַּההוא ְדָלאו ָאְרֵחיה , ּתָ ּ ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְוִחֵדׁש ִמִלין ְדָלא ְיַדע ַעל )ז א''יתרו פ(ּ ּ ּבְ ּ ּּ
ְדָקא ְיאות ּּבוְרֵייהֹון ּכְ י ַהִהיא ִמָלה ַּהִהיא ִמָלה, ּ  ִאיׁש )משלי טז( ַסְלָקא ְוָנִפיק ְלַגּבֵ
ֶקר ְהפוכֹות ְלׁשֹון ׁשָ ּּתַ ָלא , ּ א ְוָדִליג ֲחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי ְלַקּבְ ִּמּגֹו נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּ

ה ְרִקיָע ַהִהיא ִמָלה ְלגֹו נוְקֵביה ְוָעִביד ּבָ ְּלַהִהיא ִמָלה ְוָנִטיל ָלה ְוָאִזיל ּבְ ּ ּ ּּ ְוא ּ א ְדׁשָ
ְּדִאְקֵרי ּתֹהו ִזְמָנא ָחָדא. ּ א ַאְלֵפי ַפְרֵסי ּבְ יּתָ ְהפוכֹות ׁשִ ַההוא ְרִקיָעא ַההוא ִאיׁש ּתַ ְּוָטס ּבְ ּּ ּ ּ .

ְוא ָקִאים ָנְפַקת ִמָיד  יָון ְדַהאי ְרִקיָעא ְדׁשָ ּּכֵ ַההוא )ה''פקודי ער(ּ ת ְזנוִנים ְוַאְתִקיף ּבְ ּ ֵאׁשֶ ּ
ְוא  ה )א ואיש תהפוכות''נ( )א היא''נ(ְרִקיָעא ְדׁשָ ּמָ ן ָנְפַקת ְוָקְטַלת ּכַ ּמָ יה וִמּתַ ַפת ּבֵ ּתְ ּתַ ּ ְוִאׁשְ ּ

ל , ֲאָלִפין ְוִרְבָוון א ְלֶמֱהֵוי ָטס ּכָ ַההוא ְרִקיָעא ִאית ָלה ְרׁשו ִויָכְלּתָ ִגין ְדַכד ָקְייַמת ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ִרְגָעא ֲחָדא   .ָעְלָמא ּבְ

ִתיב ָוא)ישעיה ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַחְבֵלי ַהּשְׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ ֶּהָעֹון ָדא ְדכוָרא.  הֹוי מֹוׁשְ ְוַכֲעבֹות . ּ
ָּדא נוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחָטָאה, ַּמאן ַחָטָאה. ָּהֲעָגָלה ַחָטָאה ּ יך ַההוא ְדִאְקֵרי ָעֹון . ּ ִּאיהו ָמׁשִ ְּ

ְוא ִאּנון ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָטָא. ּּבְ ּוְלָבַתר ּכַ ְּלַהִהיא נוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחָטָאה, הּ ן , ּ ְּדַתּמָ
א ֵני ָנׁשָ ְקַפת ְלֶמהֵוי ָטס ְלַקְטָלא ּבְ ים ֲחָלִלים ִהִפיָלה)משלי ז(ְּוַעל ָדא . ִאְתּתַ י ַרּבִ ַמאן , ּ ּכִ

א, ִּהִפיָלה ֵני ְנׁשָ ָּדא ַהִהיא ַחָטָאה ְדָקְטִלית ּבְ ּ ִרים ָדא. ּ ְלִמיד ָחָכם ְד, ָּמאן ּגָ ָלא ָמֵטי ּּתַ
ְזָבן, ְּלהֹוָרָאה ומֹוֶרה   .ַרֲחָמָנא ִלּשֵׁ

ְייכֹו ְדָלא ַתְפקון ִמפוַמְייכו ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא  ָמטוָתא ִמּנַ ְמעֹון ְלַחְבַרָיא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ְיאות)'ז א''יתרו פ(ְדָלא  ַמְעּתון ֵמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ּכְ ּ ְיַדְעּתון ְוָלא ׁשְ ּ ִגין ְדָלא ֶתהוֹון , ּ ּּבְ

ָנא ר ָנׁש ְלַמּגָ ְרִמין ְלַההוא ַחָטָאה ְלַקְטָלא ֻאְכלֹוִסין ְדּבַ ּּגָ ּ ְלהֹון ְוָאְמרו ַרֲחָמָנא . ּ ָּפְתחו ּכֻ ּ ּ
ְזָבן ְזָבן, ִלּשֵׁ   .ַרֲחָמָנא ִלּשֵׁ

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ּבָ ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ  )משלי ח(, ּ ִדְכִתיבּ
ה ִזְמָנא וְתֵרין וְתָלָתא  ל ּבָ ּכַ ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ְוִאיהו ִאְסּתַ ָּוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ׁשַ ּ ּ ּ ּ

ע ִזְמִנין א, ּוְלָבַתר ָאַמר לֹון, ְוַאְרּבַ ה ֲעִביְדּתָ ּוְלָבַתר ָעִביד ּבָ א ְדָלא . ּ ְּלאוְלָפא ִלְבֵני ָנׁשָ ּ



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

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

הִיִיתֹון ְל ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמְטֵעי ּבָ ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה הִכיָנה ְוַגם ֲחָקָרה ַויֹאֶמר )איוב כח(, ּכְ ּ ּ ּ ּּ
ע ִזְמִנין ִאּנון ִדְכִתיב. ָלָאָדם ְּוָלֳקֵביל ַאְרּבַ ַּוְיַסְפָרה, ָּאז ָרָאה, ּ ָרא , ְּוַגם ֲחָקָרה, ּהִכיָנה, ּ ּבָ

ִריך הוא ַמה ְדָב א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה. ָראְּ ְּוַעד ָלא ַאִפיק ֲעִביְדּתֵ ַקְדִמיָתא , ּ ִבין ּבְ ע ּתֵ ָאִעיל ַאְרּבַ
ית ּבָ'ִּדְכִתיב ּבְ ע, ת'ֹלִהים ֶא'ָרא ֱא'ֵראׁשִ ַמִים. ָהא ַאְרּבַ ע . ּוְלָבַתר ַהּשָׁ ִּאּנון ָלֳקֵביל ַאְרּבַ

אֹוַרְיָתא ַעד ָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּזְמִנין ְדִאְסּתַ ּ יה ְלאוְמנוֵתיהְּ ּ ָיִפיק ֲעִביְדּתֵ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף ה ע
ן ָלקֹוְנָיא ֲחמֹוי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֶמחֵמי ְלִרּבִ ) ב''דף ה ע(ִרּבִ

ֲהֵדיה א ּבַ י ַאּבָ ְתַרְייהו, ְּוִרּבִ ְבָרא ֲאּבַ א ִנְפ. ְּוֲהָוה ָטִעין ַחד ּגַ י ַאּבָ ח ִפְתִחין ָאַמר ִרּבִ ּּתַ
ָנא ְבָאְרָחן ּקָ ֲעָתא ְוִעָדָנא הוא ְלִאְתּתַ ְּדאֹוַרְייָתא ְדָהא ׁשַ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  מֹורו)ויקרא יט(ָּפַתח ִרּבִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ א ֲחֵזי. ּ ֶאת ׁשַ ָרא , ּתָ ית יֹוִמין ּבְ ׁשִ ּבְ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַההוא יֹוָמאְוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָג. ְּ יה ְוָיַהב ֵחיֵליה ּבְ ֵּלי ֲעִביְדּתֵ ּ ּ .

יה ְוָיַהב ֵחיֵליה ֵלי ֲעִביְדּתֵ ֵּאיָמַתי ּגָ יֹוָמא ְרִביָעָאה. ּ ַלת יֹוִמין ַקְדָמִאין . ּבְ ִגין ְדִאּנון ּתְ ּּבְ ּ
לו ּּכוְלהו ֲהוו ְסִתיִמין ְוָלא ִאְתּגָ ּ ּ יָון ְדֲאָתא יֹוָמא ְרִביָעָאה ַאִפיק , ּ ּּכֵ א ְוֵחיָלא ּ ֲעִביְדּתָ

ְּדכוְלהו ּ ַלת ְיסֹוִדין ִעָלִאין. ּ ב ְדִאּנון ּתְ א וַמָיא ְורוָחא ַאף ַעל ּגַ ְּדָהא ֶאׁשָ ּ ּ ּ ּ ְלָיין, ּ ְלהו ּתַ , ּּכֻ
א ִדְלהֹון ִלי ֲעִביְדּתָ ֵלי לֹון, ְוָלא ִאְתּגְ ֵדין ִאְתְיַדע אוְמנוָתא ְדָכל ַחד , ַּעד ְדַאְרָעא ּגָ ּּכְ ּ ּ

ְייהו   .ִּמּנַ
א וְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִליָתָאה ֲהָוה ִדְכִתיב ּתַ יֹוָמא ּתְ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּבְ ּ ּ

ִליָתָאה. )דשא( יֹוָמא ּתְ ב ִדְכִתיב ּבְ ֶּאָלא ַהאי ַאף ַעל ּגַ יֹוָמא , ּ ִליל ּבְ ְרִביָעָאה ֲהָוה ְוִאְתּכְ
ָלא ִפירו ִליָתָאה ְלֶמֱהֵוי ַחד ּבְ ּּתְ יה ְלַאָפָקא . ָדאּ ִלי ֲעִביְדּתֵ ּוְלָבַתר יֹוָמא ְרִביָעָאה ִאְתּגְ ּ ּ
ּאֹוָמָנא ְלאוָמנוֵתיה ְדָכל ַחד ְוַחד ּ ּ ְרְסָייא . ּ ִגין ְדיֹוָמא ְרִביָעָאה ִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְדּכֻ ּּבְ ּ ּ

  .ִּעָלָאה
ין יֹוִמין ַקְדָמִאין וֵבי ְייהו ְדֻכְלהו ּבֵ ְּוָכל ֲעִביְדּתַ ּ ּ יֹוָמא ּ ְלָיין ּבְ ְתָרִאין ֲהוו ּתַ ּן יֹוִמין ּבַ

א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּתָ ּבָ ִביִעי)בראשית ב(ְּדׁשַ יֹום ַהּשְׁ ת, ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ּבָ ְּוָדא הוא , ָּדא ׁשַ
ְרְסָייא ֵר, ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי. ַּרְגָלא ְרִביָעָאה ְדּכֻ מֹורו ּתְ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ַּמהו ֶאת ׁשַ ֶּאָלא . יןּ

ת  ּבָ ׁש ֵלית לֹון ִפירוָדא)ה ב''תרומה קל(ׁשַ א ְדיֹוָמא ַמּמָ ּתָ ּבַ ָתא ְוׁשַ ּבְ ּ ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּּ. 

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

 ] בשנה3יום [סדר הלימוד ליום ג תשרי 
ְתַרְייהו)להו(ָאַמר  ּ ַההוא ַטְייָעא ְדֲהָוה ָטִעין ּבַ ּ יָראו, ּ י ּתִ ּוַמהו וִמְקָדׁשִ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָד. ּ א ּ

ת ּבָ א ְדׁשַ ִּקדוׁשָ ת. ּ ּבָ א ְדׁשַ ָּאַמר ֵליה וַמהו ִקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ָכא . ּ א ְדִאְתַמּשְׁ ָּאַמר ֵליה ָדא ִקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ת ְדָלאו ִאיהו ֹקֶדׁש. ּ ִמְלֵעיָלא)עליה( ּבָ ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ֲעֵביַדת ְלׁשַ ּ א , ּ ֶּאָלא ִקדוׁשָ ּ ּ

ְרָיא ֲעלֹוי ִמְלֵעיָלא ְּדׁשַ ּ.  
א ְוָהִכי הוא ָאַמר ִרּבִ ד)ישעיה נח(ּי ַאּבָ ת עֹוְנג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכוּבָ ּבָ ר , ּ ְוָקָראָת ַלּשַׁ ִאְדּכַ

ת ְלחוד וְקדֹוׁש ה ּבָ ּׁשַ א . 'ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ַמאן ְקדֹוׁש ה. ְּלחוד' ּ ָּאַמר ֵליה ְקדוׁשָ ּ
ְרָיא ֲעֵליה ְּדַנֲחָתא ִמְלֵעיָלא ְוׁשַ ָכא ִמְלֵעיָלא ִאְקֵרי ָּאַמר ֵליה ִאי ְקד. ּּ א ְדִאְתַמּשְׁ ּוׁשָ ּ

ְדּתֹו ד וְכִתיב ְוִכּבַ ת ָלאו ִאיהו ְמכוּבָ ּבָ ד ִאְתַחֵזי ְדׁשַ ְּמכוּבָ ּ ּ ּ ּּ.  
א ַאַנח ְלַהאי ַגְבָרא ְדִמָלה  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ יה )חדתא(ּ ּ ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ

ְּדֲאַנן ָלא ְיַדְעָנא ָבה ּו ֵליה ֵאיָמא ַאְנּתְָאְמר. ּ תֹוַתי)ויקרא יט(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ּבְ ֶאת .  ֶאת ׁשַ
ין ְלָכל ִסְטָרא  ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ ת ְדִאיהו ּתְ ּבָ חום ׁשַ ָאה ּתְ ְּלַאְסּגָ ּ ך ַאְסֵגי . )ז א''ויקהל ר(ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

תֹוַתי . ֶאת ּבְ ָאה )א דא''נ(ׁשַ ּתָ ת ּתַ ּבָ ת ִעָלָאה ְוׁשַ ּבָ ֲחָדא וְסִתיִמין ּ ׁשַ ִליָלן ּכְ ֵרין ּכְ ְּדִאּנון ּתְ ּ ּ
ֲחָדא   .ּכְ

ת  ּבָ ַאר ׁשַ ּתָ ִכּסוָפא)מ''בר' ב א''יתרו צ(ִאׁשְ ר ְוֲהָוה ּבְ ּ ָאֳחָרא ְדָלא ִאְדּכַ יה ָמאֵרי . ּ ָּאְמָרה ַקּמֵ
ָלא  ת ִאְתָקֵריָנא ְויֹוָמא ָלאו ִאיהו ּבְ ּבָ ְּדָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדַעְבַדת ִלי ׁשַ ּ ּ ָּאַמר ָלה . ֵליְלָיאּ

ת ָקֵריָנא ָלך ּבָ ת ַאְנּתְ ְוׁשַ ּבָ י ׁשַ ַרּתִ יר, ְּבְ ִעְטָרא ִעָלָאה ַיּתִ ֲּאָבל ָהא ֲאָנא ְמַעֵטר ָלך ּבְ ְ ּ .
יָראו י ּתִ רֹוָזא ְוָאַמר ִמְקָדׁשִ ַּאֲעַבר ּכְ ּ.  

א ְדִאיִהי ִיְרָאה ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ְּוָדא ׁשַ ְרָיא ָבה ִיְרָא, ּ ּוָמאן ִאיהו. הְּוׁשַ א . ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ַאְכִליל ְוָאַמר ֲאִני ה ּּבְ א ְדָאַמר ָהִכי. 'ְ ַמְעָנא ֵמַאּבָ ָאה . ְּוֲאָנא ׁשְ ְּוַדֵייק ֶאת ְלַאְסּגָ

ת ּבָ חום ׁשַ תֹוַתי ָדא ִעּגוָלא . ּּתְ ּבְ ּׁשַ ּ ְוִרּבוַע ִדְלגֹו)ה א''ויקהל ר', פ א''תצוה ק', ט א''רכ(ּ ן ְּוִאּנו, ּ
ֵרין ָרא. ּתְ ֵתי ְדִאית ָלנו ְלַאְדּכָ ֵרי ְקדוׁשָ ֵרין ִאית ּתְ ּוְלֳקֵביל ִאּנון ּתְ ּ ּ ּ ַּחד ַוְיֻכלו, ּ ְוַחד , ּ

  .ָקדֹוׁש
יִבין ָלִתין ְוֲחֵמׁש ּתֵ יה ּתְ ַּוְיֻכלו ִאית ּבֵ ּ ה . ּ ּוִבְקדוׁשָ ָלִתין ְוֲחֵמׁש )ובקידושא(ּ ין ּתְ ּ ְדֲאַנן ְמַקְדׁשִ ּ

יִבין הוְוָסִל. ּתֵ ָרֵאל ִאְתַעַטר ּבְ ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ְבִעין ׁשְ ּיק ּכָֹלא ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ .
תֹוַתי ּבְ ּוְבִגין ְדִעּגוָלא ְוִרּבוָעא ָדא ִאּנון ׁשַ ּ ּ ּ מֹורו, ּ ׁשְ מֹור ִדְכִתיב ּתִ ׁשָ ְרַוְייהו ּבְ ִליָלן ּתַ ּּכְ ּ ּ .

ת ִעָלָאה ָהָכא ָלא ִאְת ּבָ ְּדָהא ׁשַ ָזכֹורּ מֹור ֶאָלא ּבְ ׁשָ ִליל ּבְ ָזכֹור , ּּכְ א ִעָלָאה ּבְ ְּדָהא ַמְלּכָ ּ
ָיים ָלָמא ִדיֵליה. ִּאְסּתָ א ִדׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַמְלּכָ ּ ָלָמא ִדיֵליה ָזכֹור ִאיהו, ּ ּוׁשְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

  .ֵלית ַמְחלֹוֶקת ְלֵעיָלא



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

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

  א''ע' דף ו
א לֹומֹות ְלַתּתָ ִגין ִדְתֵרין ׁשְ ֵרי ִזְמֵני . ף''ב ְוַחד יֹוֵס'' ַחד ַיֲעֹקּּבְ ִתיב ּתְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ישעיה (ּ

רֹוב)נז לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ רֹוב ָדא יֹוֵסף) א''ע' דף ו(, ָּלָרחֹוק ָדא ַיֲעֹקב.  ׁשָ ָלָרחֹוק . ְּוַלּקָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק )שמות ב( ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי )ירמיה לא(, ּכְ ַתּצַ רֹוב . ַוּתֵ ְוַלּקָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר או)דברים לב(, ּכְ רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ֵּמָרחֹוק ָדא ְנקוָדה ִעָלָאה ְדַקְייָמא . ּ ֲחָדׁשִ ּ ּ

ֵהיָכֵליה   .ּּבְ
מֹור ׁשָ ִליל ּבְ מֹורו ִאְתּכְ ׁשְ ִתיב ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ יָראו )ס''ואתחנן ר(. ּ י ּתִ ּ וִמְקָדׁשִ ּ ָּדא ְנקוָדה ּ ּ

יה ִמיָתה יר ִמּכָֹלא ְדָעְנׁשֵ ה ַיּתִ ֶאְמָצִעיָתא ְדִאית ְלַדֲחָלא ִמּנָ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ ּ , ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּּ
ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת)שמות לא( ָּמאן ְדָעאל ְלגֹו ָחָלל ְדִעּגוָלא ְוִרּבוָעא . ָּמאן ְמַחֲלֶליָה. ּ ּ ּ ּ

ְּלֲאַתר ְדַההוא ִדְנק ְרָיא )נקודה(ּוָדה ּ יה מֹות יוָמת)ביה( ׁשַ ּ וָפִגים ּבֵ ּ יָראו. ּ ִתיב ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ .
ְלָיא ְוַהְיינו ְיָי , ְּוַהִהיא ְנקוָדה ִאְקֵרי ֲאִני ְרָיא ַההוא ְדָסִתים ִעָלָאה ְדָלא ִאְתּגַ ְּוֲעָלה ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ

  .ְּוֹכָלא ַחד
א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ קוהוָּנֲחתו ִרּבִ ּ וְנׁשָ ּ חֹות ְיָדך . ּ ל ָחְכְמָתא ָדא ִאית ּתְ ְָאְמרו וַמה ּכָ ּ ּ

ְתִרין ָּאְמרו ֵליה ָמאן ַאְנּתְ. ְוַאּתְ ָטִעין ַאּבַ ֲאלון ָמאן ֲאָנא. ּ ֶּאָלא ֲאָנא , ָּאַמר לֹון ָלא ִתׁשְ
אֹוַרְייָתא ְוָכל ַחד ִיִיָמא ִמִלין ְדָחְכְמ ק ּבְ ְּוַאּתון ֵניֵזל ְוִנְתַעּסֵ ָּאְמרו . ָתא ְלַאְנָהָרא אֹוְרָחאּּ

ֵּליה ָמאן ָיַהב ָלך ְלֵמיַזל ָהָכא וְלֶמֱהֵוי  ַחְמֵרי)טעין(ּ ָטעון )ולמהוי(ְּ ד ֲעַבד ''ָּאַמר לֹון יו,  ּבְ
ָכ ְתֵרין ַאְתָוון ּבְ ַהָדאי ''ף ְוַסַמ''ְקָרָבא ּבִ ָרא ּבַ ּך ְלִאְתַקׁשְ ָעא ''ּכָ. )א כחדא''נ(ְ ף ָלא ּבָ

ַתר ְלִאְסּתַ ָרא ּבָ ָּלָקא וְלִאְתַקּשָׁ יה)א באתר''נ(ּ ּ ְדָלא ָיְכָלא ְלֶמֱהֵוי ִרְגָעא ָחָדא ֶאָלא ּבֵ ְך ''ָסֶמ. ּּ
ִלי ָסֶמ ִגין ְלַסֲעָדא ְלִאּנון ְדָנְפִלין ְדָהא ּבְ ָלָקא ּבְ ָּלא ָבָעא ְלִאְסּתַ ּ ּ   .ְך ָלא ָיְכִלין ְלֶמֱהֵוי''ּ

אי ְיִחיָדָאה ָנ''ּיו ִרי ָמה ַאֲעִביד ד ֲאָתא ְלַגּבָ י ְוָאַמר ִלי ּבְ ָכה ִעּמִ יק ִלי ְוַגִפיף ִלי ּבָ ּׁשִ
יִרין, ְָלך ה ָטִבין ְוַאְתָוון ְטִמיִרין ִעָלִאין ַיּקִ ּמָ ַלק ְוֲאָנא ִאְתְמֵלי ִמּכַ ֲּאָבל ָהא ֲאָנא ִאְסּתַ ּ ,

ן ָלך ַא ך ְוֲאָנא ֶאֱהֵוי ְסִעיד ָלך ְוֶאּתֶ ן ַאְיֵתי ְלַגּבָ ַתר ּכֵ ְּבָ ְ יר ְ א ִדְתֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ַיּתִ ְּחַסְנּתָ ּ
ָלקו ְדִאּנון י ֵּמִאֵלין ְדִאְסּתַ ּ ּ ּּ י''ּש יו''ּ ְן ִעָלָאה ְלֶמהֵוי ָלך אֹוְצִרין ַמְלָייא ִמּכֹל''ּד ִעָלָאה ְוׁשִ ּ .

ִרי ִזיל ְוֱהֵוי ְטִעין ַחְמֵרי ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָכך. ּ ְְוַעל ָדא ֲאָנא ָאִזיל ּבְ ּ.  
ְתָרךָּחדו א וָבכו ְוָאְמרו ִזיל ְרִכיב ְוֲאַנן ַנְטִעין ַאּבַ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְ ִרּבִ ּ ּ ָאַמר לֹון . ּ

א ִאיהו ַעד ְדֵייֵתי ַההוא ְדָטַען  ְּוָלא ֲאָמִרית ְלכֹון ְדִפיקוָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ָּאְמרו .  ַחְמֵרי)דטעין(ּּ
ָמך ָלא ָאַמְרּתְ ָלן ְֵליה ָהא ׁשְ ית מֹוָתָבך ַמאי הואֲאַתר, ּ ּ ּבֵ ית מֹוְתִבי . ְ ָאַמר לֹון ֲאַתר ּבֵ

אי ּ ִמְגָדל ַחד ְדָפַרח )ב''ו ע''א ובראשית ל''ב ע''א דף נ''ריש תיקון כ(ְּוִאיהו , ִּאיהו ַטב ְוַעְייָלא ְלַגּבָ ּ
יָרא ֲאִויָרא ַרב ְוַיּקִ ַהאי ִמְגְדָלא. ּבַ יה ּבְ ְּוִאּנון ְדַדְייִרין ּבֵ ּ ּ ָנאּקוְד, ּ ִריך הוא ְוַחד ִמְסּכְ א ּבְ ּׁשָ ְ .

ית מֹוְתִבי ְוָגֵליָנא  ן ְוֲאָנא ָטִעין ַחְמֵרי)א ועלינא''נ(ְּוָדא הוא ֲאַתר ּבֵ ּמָ י .  ִמּתַ חו ִרּבִ ּגָ ַּאׁשְ
א א ְודוְבׁשָ ַמּנָ יה ְוַאְטִעים לֹון ִמלֹוי ְדֲהוו ְמִתיִקין ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֵ א ְוִרּבִ ַּאּבָ ּ ּ ּיה ָּאְמרו ֵל. ּּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

יק ַעְפָרא ְדַרְגָלך ָמא ְדֲאבוך ִאי ֵתיָמא ַנְנׁשִ ְׁשְ ְ ּ אי. ּ ָכך , ָאַמר לֹון ְוַאּמַ ְָלאו אֹוַרח ִדיִלי ּבְ ּ
אֹוַרְייָתא   .ְלִאְתָגָאה ּבְ

א ְוִאיהו ֲהָוה ַחד נוָנא ְדֲהָוה  א ַרּבָ ַיּמָ א ִדיִלי ֲהָוה ִדיוֵריה ּבְ ֲּאָבל ַאּבָ ּ ּ ּ ּ ובראשית , ב''תקונים נ(ּ

ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא)ב''עלו  א ִמּסִ א ַרּבָ יק יֹוִמין,  ַאְסַחר ַיּמָ יָרא ְוַעּתִ ַעד , ְוֲהָוה ַרב ְוַיּקִ
א ָאר נוִנין ְדַיּמָ ל ׁשְ ַלע ּכָ ְּדֲהָוה ּבָ ּ ל ָטִבין , ּ ּוְלָבַתר ַאִפיק לֹון ָחִיין ְוַקָיִמין ַמְלָיין ִמּכָ ּ ּ

ִרְגָעא . ְּדָעְלָמא א ּבְ ַאט ַיּמָ תֹוְקֵפיהְוׁשָ ָּחָדא ּבְ ִקיף, ּ יָדא ִדְגַבר ּתָ ִגיָרא ּבִ , ְּוַאִפיק ִלי ּכְ
ַההוא ֲאַתר ְדֲאָמִרית ְלכו ְּוָטִמיר ִלי ּבְ ּ א. ּ ַההוא ַיּמָ ב ְלַאְתֵריה ְוִאְגִניז ּבְ ְּוהוא ּתָ ּ ּ.  

ִמלֹוי י ֶאְלָעָזר ּבְ ח ִרּבִ ּגַ ֵריה ְדבוִציָנ. ַּאׁשְ ָּאַמר ֵליה ַאְנּתְ הוא ּבְ ּ ּ ּ אּ ַּאְנּתְ הוא , ּא ַקִדיׁשָ
ֵריה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּּבְ ּ ְתָרן, ּ ֵריה ִדְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ְוַאְנּתְ ָטִעין ַאּבַ ַּאְנּתְ הוא ּבְ ּ ּ ּ כו . ּ ּּבָ

קוהו ְוֲאְזלו ֲחָדא וְנׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵמיה. ּ י ָמאָרָנא ְלאֹוְדָעא ָלן ׁשְ ָּאְמרו ֵליה ִאי ִניָחא ַקּמֵ ּ ּ.  
ן ְיהֹוָיָדע)שמואל ב כג(ַמר ָּפַתח ְוָא ּ וְבָנָיהו ּבֶ ִפיר ִאיהו. ּ ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוַה ְוׁשַ ֲאָבל ַהאי . ּּ

ְּקָרא ְלַאֲחָזָאה ָרִזין ִעָלִאין ְדאֹוַרְייָתא הוא ְדֲאָתא ּ ּ ן ְיהֹוָיָדע. ּ ּוְבָנָיהו ּבֶ ַעל ָרָזא , ּ
ְּדָחְכְמָתא ָקא ֲאָתא ִמָלה ְסִתיָמא ִאיהו ָמ, ּּ ן ִאיׁש ַחי . א ָגִריםּוׁשְ ּ ָדא ַצִדיק )'ד א''ויצא קס(ּבֶ ּ

  .ַחי ָעְלִמין

  ב''ע' דף ו
ָּמאֵרי ְדָכל עֹוָבִדין ְוָכל ֵחיִלין ִעָלִאין, ַּרב ְפָעִלים יה, ּ ִגין ְדֻכְלהו ָנְפִקין ִמּנֵ ּּבְ ּ ְיָי . ּּ
ים הוא ְו, ְּצָבאֹות ִאיהו ָכל ַחָייִלין ִדיֵדיה ְרׁשִ ּאֹות הוא ּבְ ּ ּ ַּרב ְפָעִלים ִאיהו . ַרב ִמּכָֹלאּ ּ

יָרא ַאֲהַדר , ֵּמָאן ַדְרָגא ֲאָתא, ֵמָאן ֲאַתר ָנַפק. ַּרב ִמּכָֹלא, ְמַקְבִצֵאל ַהאי ִאיָלָנא ַרב ְוַיּקִ
א ִעָלָאה ְסִתיָמָאה  ְּקָרא ְוָאַמר ְמַקְבִציֵאל ַדְרּגָ א ' ְּדַעִין לא ָרֲאָתה ְוגו) ב''ע' דף ו(ּ ַּדְרּגָ

יהְּדכֹוָל ַגֵויה ִמּגֹו ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּא ּבֵ ּוְכֵניׁש ּבְ ּ ּ יה ָנִפיק ּכָֹלא, ּ ּוִמּנֵ ּ א . ּ ְּוִאיהו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּ
ַגֵויה ין וְסִתיִמין ּבְ ִניׁשִ ין ּכְ ְּסִתיָמא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּוְבגוָפא ְדַהאי ֵהיָכָלא . ּ ּ ל , ּ ַקָייִמין)אילנא(ּ ּכָ

יה ִאְתָזנו ְוַקְייֵמי ַעל ִקיוֵמיהֹוןָּעְלִמין ְוָכל ַחָיִלין ין ִמיּנֵ ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ.  
ֵני ֲאִריֵאל מֹוָאב ה ֶאת ׁשְ יה . ּהוא ִהּכָ ִגיֵניה ְוִאְתְזנו ִמּנֵ ין ֲהוו ַקָייִמין ּבְ ֵרין ִמְקְדׁשִ ּּתְ ּ ּ ּ ּּ

ִני ִּמְקָדׁש ִראׁשֹון וִמְקָדׁש ׁשֵ ּ ַלק, ּ יָון ְדִאיהו ִאְסּתַ ּּכֵ ּ ְּנִגידו ְד, ּ , ֲּהָוה ְנִגיד ִמְלֵעיָלא ִאְתְמַנעּ
ֵצי לֹון ה לֹון ְוָחִריב לֹון ְוׁשָ ְבָיכֹול הוא ִהּכָ א ָנְפַלת ֲהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּכִ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּוּכֻ ּ

תֹוך ַהּגֹוָלה)יחזקאל א( א ְדִאְקֵרי ֲאִני. ְ ַוֲאִני ּבְ ַּההוא ַדְרּגָ תֹוך ַהּגֹוָלה, ּ ְהוא ּבְ אי. ּ ל ַע. ַאּמַ
ָבר ַקְדִמיָתא . ְנַהר ּכְ ד ּבְ ַּעל ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְדָפִסיק ֵמימֹוי וַמּבועֹוי ְוָלא ִאְנִגיד ּכַ ּ ּ ּ

  .)כדבקדמיתא(
ִני.  ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש)איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַבִית ׁשֵ ַבִית ִראׁשֹון ְוָיֵבׁש ּבְ . ֶיחַרב ּבְ
ה ך הוא ִהּכָ ּוְבִגין ּכָ ֵני ֲאִריֵאלְּ ּ מֹוָאב ְדֲהוו ֵמָאב )א דהא בקדמיתא''ס(. מֹוָאב,  ֶאת ׁשְ ּ

ִגיֵניה ִציאו ּבְ ּתֵ ַמָיא ְוִאְתָחְרבו ְוִאׁשְ ְּדִבׁשְ ּ ּ ְלהו , ּ ָרֵאל ּכֻ ְּוָכל ְנהֹוִרין ְדֲהוו ְנִהיִרין ְלִיׂשְ ּ ּ
כו   .ִּאְתֲחׁשָ



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

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

ה ֶאת ָהֲאִרי ְּותו הוא ָיַרד ְוִהּכָ ִזְמִנין ַקְדָמ. ּ יך ֵמימֹוי ּבְ ד ַהאי ָנָהר ֲהָוה ָמׁשִ ְִאין ּכַ

א ִלימו, ְלַתּתָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֲּהוו ַקָייִמין ִיׂשְ ְייהו, ּּ ִנין ְלַכָפָרא ַעל ַנְפׁשַ ִחין ִדְבִחין ְוָקְרּבְ ְּדַדּבְ ּ ּּ ,
ּבֵ ּוְכֵדין ֲהָוה ָנִחית ִמְלֵעיָלא ִדיוְקָנא ְדַחד ַאְרֵיה ְוֲהוו ָחָמאן ֵליה ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ָחא ָרִביץ ַעל ּּ י ַמְדּבְ

ַּטְרֵפיה יף, ּ ּקִ ְגַבר ּתַ ִנין ּכִ יה ְוָלא ַנְפֵקי ְלַבר. ָאִכיל ָקְרּבְ ּמֵ ין ֲהוו ִמְתַטְמִרין ִמּקַ ְלּבִ ְּוָכל ּכַ ּ.  
א ְוָקִטיל ְלַההוא ַאְרֵיה ין ִדְלַתּתָ יָון ְדָגְרמו חֹוִבין ִאיהו ָנִחית ְלגֹו ַדְרּגִ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ָבָעא , ּ

ְדְבַקְדִמיָתאְלֵמ ּיַהב ֵליה ַטְרֵפיה ּכִ ְבָיכֹול ָקִטיל ֵליה, ּּ ה ֶאת ָהֲאִרי ַוַדאי. ּּכִ ּהוא ִהּכָ ְְלתֹוך . ּ

א יׁשָ ְקַפת . ַּהּבֹור ְלֵעיָנָהא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ יָון ְדָחַמאת ָהִכי ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִאְתּתַ ּּכֵ ּ
ְדַרת ְלַחד ּכַ)א''בהר קי' מ פ''בר( ִניןּ ְוׁשַ א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ ֵמיה ְדַההוא ַאְרֵי. ְלּבָ ּוַמה ּשְׁ ּ ּ ה ''ּ

ּל ְדַאְנפֹוי ַאְנֵפי ַאְרֵיה''אֹוִריֵא ּ ֵמיה. ּ ַלאָדן ׁשְ א ּבְ ְלּבָ ֵמיה ְדַההוא ּכַ ּוַמה ּשְׁ ּ ּ ּ ְּדָלאו ִאיהו . ּ ּ
ְכַלל ָאָדם א, ּבִ ְלּבָ א ְוַאְנֵפי ּכַ ְלּבָ   .ֶּאָלא ּכַ

ֶלג ּבְ יֹום ַהּשֶׁ י ִדיָנא ִעָלָאהּבְ ּיֹוָמא ְדָגְרמו חֹוִבין ְוִדיָנא ִאְתָדן ְלֵעיָלא ֵמִעם ּבֵ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ֶלג ָדא ִדיָנא ִעָלָאה ִתיב ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּּכְ ּ ִנים . ּ יָתה ָלבוׁש ׁשָ ִגין ְדָכל ּבֵ אי ּבְ ַּאּמַ ּ ּ

יָפא ּקִ א ּתַ ל ֶאּשָׁ אן ָרָזא. ְוָיִכיל ְלִמיְסּבַ   . ִדְקָראַעד ּכָ
ְתֵריה  ִתיב ּבַ ה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה)שמואל ב כג(ַּמה ּכְ ָהָכא ָרָזא . ּ ְוהוא ִהּכָ
ל , ִדְקָרא ֲאָתא ְלאֹוָדָעא ְייהו ּכָ ַלק וְמַנע ִמּנַ ָרֵאל ָחבו ִאיהו ִאְסּתַ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ִּדי ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ָּטִבין ְוָכל ְנהֹוִרין ְדֲהוו ְנִהיִרין  ה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ָדא ְנהֹוָרא ְדַההוא ְנהֹוָרא . לֹוןּ ּהוא ִהּכָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ה. ְּדֲהָוה ָנִהיר לֹון ְלִיׂשְ ּוָמאן ִאיהו מׁשֶ  ַוּתֹאַמְרָנה ִאיׁש ִמְצִרי )שמות ב(, ִּדְכִתיב. ּ

יָלנו ְוגו ִליק ִלְנ. 'ִּהּצִ ן ִאְסּתַ י ְוַתּמָ ן ִאְתַרּבֵ ן ִאְתְיִליד ְוַתּמָ   .ּהֹוָרא ִעָלָאהְוַתּמָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹות)במדבר יב(ִאיׁש ַמְרֶאה ּכְ , ִאיׁש ּכְ

בֹוד ה.  ִאיׁש ָהֱאלִהים)דברים לג( ֲעָלה ְדַההוא ַמְרֶאה ּכְ ְבָיכֹול ּבַ ּּכִ ּ א . 'ּ ְּדָזָכה ְלַאְנָהָגא ַדְרּגָ ּ
ַא ָכל ְרעוֵתיה ּבְ ָּדא ּבְ ר ָנׁש ָאֳחָרא)א ב''כ(ְרָעא ּ   .ּ ַמה ְדָלא ָזֵכי ּבַ
ְצִרי ֲחִנית ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְבַיד ַהּמִ יֵדיה ּכְ ָּדא ַמֵטה ָהֱאֹלִהים ְדהוא ִאְתָמַסר ּבִ ּ ּ ּ שמות (, ּ

ָיִדי)יז ּ וַמֵטה ָהֱאֹלִהים ּבְ ָמׁש. ּ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ ֵרי ֶעֶרב ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ַמֶטה ְדִאְתּבְ ּ יה ּ ֹּות ְוָחקוק ּבֵ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַלע ּכְ ּסֶ א וְבַהאי ָחב ּבַ א ְגִליָפא ַקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ְ ַוַיך ֶאת )במדבר כ(, ּ ּ

ַמֵטהו ַפֲעָמִים ַלע ּבְ ַּהּסֶ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ָלא ְיָהִבית ָלך ַמֶטה ִדיִלי , ְּ ּמׁשֶ ְ

ַָחֶייך ֹלא ְי, ְלַהאי אן וְלָהְלָאהּ ֵּהא ְבָיְדך ִמּכָ ָ.  
ָיא )'ח ב''כ(ִּמָיד  ִדיָנא ַקׁשְ ֶבט ּבְ ּשֵׁ ּ ַוִיְגזֹול ֶאת ַהֲחִנית ִמַיד )שמואל ב כג(ּ ַוֵיֶרד ֵאָליו ּבַ ּ
ְצִרי יֵדיה ְלָעְלִמין. ַהּמִ יה ְוָלא ֲהָוה ּבִ ֲעָתא ִאְתְמַנע ִמּנֵ ִּדְמַהִהיא ׁשַ ּ ֲחִניתֹו. ּ ַּוַיַהְרֵגהו ּבַ ַעל . ּ

ַההוא ַמֶטה ַּההוא חֹוָבא ִדְמָחא ּבְ ּ ּ א ְוִאְתְמַנע ְנהֹוָרא ָדא , ּ ֵּמת ְוָלא ָעאל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ
ָרֵאל ים )שמואל ב כג(. ִּמִיׂשְ לׁשִ ד)ה ב''ק( ִמן ַהּשְׁ ָנה ִעָלִאין ְדִאיהו ,  ֲהִכי ִנְכּבָ ים ׁשָ לׁשִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ

א ְייהו ִאיהו ֲהָוה ָנִטיל ְוִאְתָקֵרב, ָנִטיל ִמְנהֹון ְוִאְנִגיד ְלַתּתָ ּוִמּנַ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

  א''דף ז ע
ה ֹלא ָבא לׁשָ א, ְוֶאל ַהּשְׁ ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ְוַיֲהֵבי ֵליה ּבִ ִּאּנון ֲהוו ַאְתָיאן ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ

יהֹון ָנא . ָלא ֲהֵוי ָאֵתי ְלַגּבֵ ּבְ ִמְנָייָנא ְוחוׁשְ ב ְדָלא ָעאל ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ , ּ ִדְלהֹון)ושבנאדח(ּ
ַמְעּתֹו)שמואל ב כג( ּ ַוְיִשיֵמהו ָדִוד ֶאל ִמׁשְ יה . ּ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ִמלוָחא ְדִלּבֵ ּ ּּ . ְלָעְלִמין) א''דף ז ע(ּ

ֵּלית ִפירוָדא ְלהֹון ְלָעְלִמין יה ְוִאיהו ָלאו ְלָדִוד. ּ ם ֵליה ִלּבֵ ָּדִוד ׂשָ ּ ּ ָחן . ּ ּבְ ִגין ְדתוׁשְ ּּבְ ּ
יִרין ְו אְוׁשִ ְמׁשָ ֲהָדה, ַּרֲחִמין ְדִסיֲהָרא ָעִביד ְלׁשִ ה ְלֶמהֵוי ִדיוֵריה ּבַ יַכת ֵליה ְלַגּבָ ִּאיִהי ְמׁשִ ּ ּ ּ ּּ .

ַמְעּתֹו יֵמהו ָדִוד ֶאל ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ַוְיׂשִ ּ ּ.  
יה א ַקּמֵ י ַאּבָ י ֱאִליֶעֶזר ְוִרּבִ ָּנְפלו ִרּבִ ַּאְדָהִכי ְוָהִכי ָלא ֲחמו ֵליה. ּ לו ְלָכל ָּקמו ְוִא. ּ ּכָ ְּסּתַ

ִּסְטִרין ְוָלא ֲחמו ֵליה ָּיְתבו וָבכו ְוָלא ָיִכילו ְלַמָלָלא ָדא ְלָדא. ּ ּ ּ ּ י . ּּ ֲעָתא ָאַמר ִרּבִ ְלָבַתר ׁשַ
יַנְייהו ָכל ָאְרָחא ְדַצִדיַקָייא ָאְזִלין וִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ א ַוַדאי ָהא ְדָתֵניָנן ְדּבְ ַּאּבָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאּנון , ּ ּ

יהֹוןַזּכָ ִּאין ְדַההוא ָעְלָמא ַאְתָיאן ְלַגּבֵ ן . ּ ַּוַדאי ָדא הוא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְדָאָתא ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ֵּמַההוא ָעְלָמא ְלַגָלָאה ָלן ִמִלין ִאֵלין ּ ּ י ִמיָנן, ּ ּסֵ יה ֲאַזל ֵליה ְוִאְתּכַ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ְּוַעד ָלא ִנׁשְ ּ .

עו ְלִמְטַען ְלַחְמֵר ָּקמו ְוֲהוו ּבָ ּ עו ְלִמְטַען ְולא ָאְזלו, ּי ְוָלא ָאְזלוּ ּּבָ ְּדִחילו ְוַאְנחו לֹון . ּ ּ ּ
ְּוַעד יֹוָמא ֲהוו ָקָראן ְלַההוא ֲאַתר. ְלַחְמֵרי ּדוך ְדֲחָמֵרי, ּ ּ ְּ.  

י ֶאְלָעָזר  ר ָצַפְנּתָ )תהלים לא( ְוָאַמר )ח א''י', ו א''מ', א ב''ל(ָּפַתח ִרּבִ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ּ
ִני ' ָיך ְוגוִליֵרֶא י ּבְ ּבֵ ד ּגַ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ יָרא ְדָזּמִ ה הוא ָטָבא ִעָלָאה ְוַיּקִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ְּ ּ

ד ָעאִלין ְלַההוא ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּכַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִעָלִאין ַדֲחֵלי ֶחְטָאה ְדִמׁשְ א ְלִאּנון ַזּכָ ְּנׁשָ ּ ּ ּ ּּ .
ִתיב ֶאָלא ַר ָטוְבך ָלא ּכְ ָב טוְבךּ ּוָמאן ִאיהו . ּ יעו)תהלים קמה(ּ ּ ֵזֶכר ַרב טוְבך ַיּבִ ְּוָדא ִאיהו . ָּ

י ַחי ָעְלִמין ְדִאיהו ֵזֶכר ַרב טוְבך ִָעּנוָגא ְדַחִיין ְדַנְגִדין ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּוַדאי ִאיהו . ּּ ּ
ָרֵאל ְוגו)ג''ישעיה ס(   .'ּ ְוַרב טוב ְלֵבית ִיׂשְ

ַָרב טוְבךּּתו ָמה  ִלילו ָהָכא, ּ ָמה , ה''ָמ, ָּהָכא ַאְגִליף ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְוָכל ָרִזין ִאְתּכְ ּכְ
יף''ַּרב ָדא ִאיָלָנא ַר. ְּדִאְתָמר יה. ב ְוַתּקִ ִגין ְדִאית ִאיָלָנא ָאֳחָרא זוָטא ִמּנֵ ּּבְ ּ ְּוָדא הוא , ּ

רום ְרִקיִעין ַּרב ְוָאִעיל ֵליה ּבְ ּך ָדא א''ּטוְב. ּ יֹוָמא ַקְדָמָאהָ ֵרי ּבְ ר ָצַפְנּתָ . ֹּור ְדִאְתּבְ ֲאׁשֶ
ַההוא ָעְלָמא ִגין ְדָגִניז ֵליה ְלַצִדיַקָייא ּבְ ִּליֵרֶאיך ּבְ ּ ּ ּּ ָ.  

ן ֵעֶדן ִעָלָאה ָּפַעְלּתָ ָדא ּגַ ּ ך ָפַעְלּתָ ְיָי)שמות טו(, ִּדְכִתיב. ּ ְבּתְ ּ ָמכֹון ְלׁשִ ְּוָדא הוא ָפַעְלּתָ , ָ ּ
א ִדְרִקיָעא )ב''בראשית מו ע(. ְךַלחֹוִסים ּבָ א ְלגֹו ְמִתיְבּתָ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ֵני ָאָדם ָדא ּגַ ּ ֶנֶגד ּבְ ּ

ן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ַההוא ּגַ ּּבְ ָראן . ּ ַטֵלי ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְוַנֲחֵתי ְוׁשָ ְחָיין ּבְ ּוָפְרֵחי ְוִאְסּתַ ּ
א)ושריין( ַמְלָאִכין ִעָלִאיןּוְלִזְמִנין ִאְתֲח.  ְלַתּתָ ין ּכְ ד לֹון ִנּסִ ֵני ָאָדם ְלֶמְעּבַ ּזון ֶנֶגד ּבְ ּ ,

ָלא וְלִמְנַדע ָרִזין  ּכָ א ְנִהירו ְדבוִציָנא ִעָלָאה ְוָלא ָזִכיָנא ְלִאְסּתַ ּתָ ַגְווָנא ְדֲחֵזיָנא ַהׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ
יר   .ְּדָחְכָמָתא ַיּתִ

א ְוָאַמר  י ַאּבָ י ֱאלִהים ָרִאינוּ ַויֹ)שופטים יג(ָּפַתח ִרּבִ ּתֹו מֹות ָנמות ּכִ ּאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ִאׁשְ ּ ,
יה ב ְדָמנֹוַח ָלא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ֲעִביְדּתֵ ַּאף ַעל ּגַ י לא )שמות לג(, ָּאַמר הֹוִאיל וְכִתיב, ּ  ּכִ



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

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

ך מֹות ָנמות, ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ַּוַדאי ֲאַנן ֲחֵזיָנן וְבִגין ּכָ ּ  ְוָזֵכיָנן ִלְנהֹוָרא ָדא ְוֲאַנן ָחֵמיָנן. ְּ
ֲהָדן ְוִנְתַקֵיים  ְּדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ָעְלָמא)ואתקיימנא(ּ ן .  ּבְ ְדֵריה ְלַגּבָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּלאֹוְדָעא ָלן ָרִזין ְדָחְכְמָתא ְדָגֵלי ָאה חוְלָקָנא, ּ   .ַּזּכָ
ְמׁשָ, ֲּאְזלו ְּמטו ְלַחד טוָרא ְוֲהָוה ָנֵטי ׁשִ א ָדא . אּ רו ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְדטוָרא ְלֲאָקׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ

יָרָתא ַּעד ַדֲהוו ָאְזֵלי. ְבָדא ְוָאְמֵרי ׁשִ ֵני ֱאָלִהין , ּ יָפא ְדֲהָוה ָאַמר ּבְ ּקִ ָמעו ַחד ָקָלא ּתַ ּׁשְ ּ
יֵני ַחָייא ְדַהאי ָעְלָמא ְדרו ּבֵ ין ִאּנון ְדִאְתּבַ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ אִּאּנון ּבֹוִציֵני , ּ ֵני ְמִתיְבּתָ ׁשו , ּבְ ּנְ ִּאְתּכַ
אֹוַרְייָתא ָמאֵריכֹון ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְייהו ְלִאׁשְ ְּלדוְכּתַ ְייהו ְוָיְתֵבי. ּ דוְכּתַ ְּדִחילו ִאֵלין ְוָקִאימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ .

ין ָרְמִאין ָהא ָמ ִקיִפין ַפִטיׁשִ ִרין ּתַ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ִטּנָ ַּאְדָהִכי ָנִפיק ָקָלא ּכְ ּ ּאֵרי ִדְגָווִנין ּּ
ִציוִרין ָקִאים ַעל ִאְצְטָווָנא ְּמַרְקָמא ּבְ ְנׁשו, ּ ּעולו ְוִאְתּכַ ּ ּ.  

יף ְוֲהוו ָאְמֵרי  ָמעו ָקל ַעְנֵפי ְדִאיָלִנין ַרב ְוַתּקִ ֲעָתא ׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ  קֹול ְיָי )תהלים כט(ּ
י ֶאְלָעָזר ְו. ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים ָּנְפלו ַעל ַאְנַפְיהו ִרּבִ א וְדִחילו ַסְגָיא ָנַפל ֲעַלְיהוּּ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ ּ ,

ָמעו ִמיִדי ְבִהילו ְוֲאְזלו ְוָלא ׁשְ ָּקאמו ּבִ ּ ּ ָּנְפקו ִמן טוָרא ְוָאְזלו. ּ ּ ּ.  
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ן ּמָ ן יֹוָחאי ּתַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָלקֹוְנָיא ֲחמו ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ד ָמטו ְלֵבי ִרּבִ ּּכַ ּ. 

ין ְוָאִתין ִעָלִאין ָקא , )חדא(ָחֵדי ) ב''דף ז ע(ָּחדו  ְמעֹון ָאַמר לֹון ַוַדאי ָאְרָחא ְדִנּסִ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ּ
ֵרין , ֲּעַבְרּתון ֵדר ְלכו ּתְ ן ְיהֹוָיָדע ְדָקא ְמׁשַ א ְוָחֵמיָנא ְלכו ְוִלְבָנָיהו ּבֶ ּתָ ְּדֲאָנא ָדִמיְכָנא ַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ּ ָסָבא ְלַאַעְטָרא ְלכוִּעְטִרין ַעל ְיָדא ְדַחד ִריך הוא ֲהָוה. ּ א ּבְ ָאְרָחא ָדא קוְדׁשָ ַּוַדאי ּבְ ּ ּּתו . ְּ
ְנָיין ַּדֲחֵמיָנא ַאְנַפְייכו ְמׁשַ ִביא. ּּ י יֹוֵסי ָיאֹות ֲאַמְרּתון ְדָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ָּאַמר ִרּבִ ּ.  

ְרּכֹוי ְדֲאבֹו ין ּבִ י ּבֵ ִוי ֵריׁשֵ י ֶאְלָעָזר ְוׁשַ ֲּאָתא ִרּבִ ְמעֹון .  עֹוָבָדא)ליה(י ְוָסח ּ י ׁשִ ָּדִחיל ִרּבִ
ְמֲעך ָיֵראִתי)חבקוק ג(ּוְבָכה ָאַמר  י ׁשִ ַמְעּתִ ֲעָתא )אמרו(ַּהאי ְקָרא ֲחַבּקוק ָאַמר . ָ ְיָי ׁשָ ׁשַ  ּבְ

ע ְּדֲחָמא ִמיָתֵתיה ְוִאְתַקָיים ַעל ְיָדא ֶדֱאִליׁשָ ּ אי ִאְקֵרי ֲחַבּקוק. ּ ִגין ִדְכִת. ַּאּמַ מלכים ב (, יבּּבְ

ן)ד ֵעת ַחָיה ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֵ ּ ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ּכָ ֵריה . ּ ית ֲהָוה)ברה(ְּוָדא ּבְ ּ ְדׁשוַנּמִ ה ''בשלח מ(ּוְתֵרין . ּ

ּ ִחּבוִקין ֲהוו)א''ע ע, ּ ַּחד ְדִאיֵמיה ְוַחד ֶדֱאִליׁשָ ּ ם ִפיו ַעל ִפיו)מלכים ב ד(, ִּדְכִתיב. ּ ּ ַוָיׂשֶ ּ ּ.  
ְחָנא ּבְ ּכַ אַאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָמָהן ַאְגִליף ֲעלֹוי , ִּסְפָרא ִדׁשְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ָמא ְגִליָפא ְדׁשִ ּׁשְ ּ

ֵתִבין יה. ּבְ ד ִמית ָפְרחו ִמּנֵ ַקְדִמיָתא ּכַ יה ֲאבֹוי ּבְ יָתא ְדַאְגִליף ּבֵ ִגין ְדַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ע ָחַבק ֵליה ַאְגִל א ֶדֱאִליׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ל ִאּנון ּ יה ּכָ ּיף ּבֵ ְבִעין וְתֵרין )ב''א ע''בשלח נ(ּ ּ ַאְתָוון ְדׁשִ ּ

ָמָהן ַסר ַאְתָוון. ׁשְ יּתְ ִליָפן ִאּנון ָמאָתן ְוׁשִ ָמָהן ּגְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ְּוַאְתָוון ְדִאיֵלין ׁשִ ּ ְּוֻכְלהו . ּ
רוֵחיה  ַּאְתָוון ַאְגִליף ּבְ ע)א בדיבורא''נ(ּ ִגין ְל,  ֱאִליׁשָ ְבִעין וְתֵרין ּבְ ַאְתָוון ְדׁשִ ַּקָייָמא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ

ָמָהן ּוְקָרא ֵליה ֲחַבּקוק. ׁשְ ּ ִלים ְלָכל ִסְטִרין. ּ ָמא ְדַאׁשְ ַמר. ּׁשְ ְדִאּתְ ִלים ַלֲחבוִקין ּכִ . ַּאׁשְ
ַסר  יּתְ ִלים ְלָרָזא ְדָמאָתן ְוׁשִ א)ב''ו ע''פקודי רמ(ְּוַאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ַאְתָוון ִדׁשְ ֵת. ּ ִּבין ִאְתַקָיים ּבְ

ְּלַאֲהָדָרא רוֵחיה ל ּגוֵפיה ַעל ִקיוֵמיה, ּ ּוְבַאְתָוון ִאְתַקָיים ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֲחַבקוק. ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ְמֲעך ָיֵראִתי)חבקוק ג(ְּוִאיהו ָאַמר  י ׁשִ ַמְעּתִ ַמְעָנא ַמה ְדֲהָוה ִלי ְדַאְטִעיְמָנא , ָ ְיָי ׁשָ ּׁשְ ּ
יה ְוָאַמר . ָנאֵּמַההוא ָעְלָמא ְוָדִחיְל ע ַרֲחִמין ַעל ַנְפׁשֵ ָרא ְלִמְתּבַ ָָפָעְלך '  ה)ב''ח ע''נשא קל(ּׁשְ ּ

ִנים ְיהֹון ַחֵייהו ֶקֶרב ׁשָ ְּדֲעַבְדּתְ ִלי ּבְ מֹו ַחָייו. ּּ ִנים . ּּכְ ִאּנון ׁשָ ר ּבְ ְּוָכל ָמאן ְדִאְתַקּשַׁ ּ
יה רו ּבֵ ַּקְדמֹוִניֹות ַחִיין ִאְתַקׁשְ ּ ּ ִנ. ּ ֶקֶרב ׁשָ א ְדֵלית ּבְ ּים ּתֹוִדיַע ְלַההוא ַדְרּגָ ַלל)בה(ּ   .ּ ַחִיין ּכְ

ִריך הוא א ּבְ ַמְעָנא ָדִחיְלָנא ְלקוְדׁשָ ה ְדׁשָ ְמעֹון ְוָאַמר אוף ֲאָנא ִמּמַ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ּּבָ ּ ּ ּ ָזִקיף . ְּ
יה ְוָאַמר וַמה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ְזִכית ְּידֹוי ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּון ַאּתון ְלֶמחֵמי ּ ּ

יה ַאִפין ְוָלא ָזִכיָנא ּבֵ ַּאִפין ּבְ ּ ָרִגין . ּ ר טוִרין ַמְנִהיר ׁשְ ָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ְוֲחָמא ֵליה ְמַעּקֵ ּ ּ
יָחא א ְמׁשִ ֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ ָבִבין ָמאֵרי אוְלְפִנין . ּּבְ הֹון ׁשְ ַההוא ָעְלָמא ּתְ י ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ ּ

י קוְדׁשָ ִריך הואַּקּמֵ ּא ּבְ א . ְ י ַאּבָ ֵריה וְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵּמַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָקֵרי ְלִרּבִ ּ  )א' ט(ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר''ְּפִני י ָרִאיִתי ֱאלִהים ָפִנים ֶאל ָפִנים)בראשית לב(, ֵאל ּכְ ּ ּכִ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח  ית ִרּבִ ֵראׁשִ ּּבְ ית )תהלים קיא(ּ ֶכל טֹוב ְלָכל  ָחְכ)א ב''י( ֵראׁשִ ָמה ִיְרַאת ְיָי ׂשֵ
ִהָלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד יֶהם ּתְ ית ָחְכָמה. ּעֹוׂשֵ ֵעי ֵליה, ֵראׁשִ סֹוף ָחְכָמה , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ

ִגין ְדִיְרַאת ה', ִיְרַאת ה  ְלָעאָלא ְלגֹו ַדְרָגא )א אלא איהי ראשית''נ(. סֹוף ָחְכָמה ִאיִהי' ּּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִעָל ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(, ָּאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלה. ּ ' ֶזה ַהּשַׁ

ְרָעא ָלא ֵייעול ְלָעְלִמין, ַּוַדאי ַהאי ּתַ ְּדִאי ָלא ֵייעול ּבְ ּ א ִעָלָאה ְדִאיִהי . ּ ְּלַמְלּכָ  )דאיהו(ּ
ְרִעין ִאֵלין ַעל ִּעָלָאה ְוָטִמיר ְוָגִניז ְוֲעִביד ֵליה ּתַ ְרָעא ַחד ּּ ְרִעין ֲעַבד ּתַ ל ּתַ ּ ִאֵלין וְלסֹוף ּכָ ּ

ה ֵהיָכִלין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ַכּמָ ה ִפְתִחין ּבְ ַכּמָ ה ַמְנעוִלין ּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלֵמיַעל . ּ ָּאַמר ּכָ
אי ְרָעא ָדא ְיֵהא ַקְדָמָאה ְלַגּבָ אי ּתַ ְרָעא ֵיעו, ְלַגּבָ ַהאי ּתַ ָּמאן ְדֵיעֹול ּבְ ּאוף ָהִכי . לּ

ְרָעא ַקְדָמָאה ְלָחְכָמה ִעָלָאה ִיְרַאת ה ית. ִאיִהי' ּּתַ   ְוָדא ִאיִהי ֵראׁשִ

  א''דף ח ע
ֲחָדא, ב ִרין ּכְ ֵרין ִאּנון ְדִמְתַחּבְ ּּתְ ֵרין ְנקוִדין, ּ ְּוִאּנון ּתְ ִניָזא וְטִמיָרא ְוַחד ַקָייָמא , ּ ַּחד ּגְ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ּוְבִגין ְדֵלית ְל. ּּבְ יתּ ּהו ִפירוָדא ִאְקרון ִראׁשִ ּ ֵרין. ּּ ָּמאן ְדָנִטיל ַהאי . ַחד ְוָלא ּתְ
ְּוֹכָלא ָחד ְדָהא הוא . ָנִטיל ַהאי ֵמיה ַחד ִדְכִתיב)שמיה(ּ ּ וׁשְ ּ ְמך )תהלים פג(, ּ ה ׁשִ י ַאּתָ ָ ְוֵיְדעו ּכִ ּ
ְָיָי ְלַבֶדך אי ִאְקֵרי ִיְרַאת ה. ּ ִגין ְדִאיהו ִאיָלָנא ְד', ַאּמַ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָהא טֹוב , טֹוב ְוָרעּ ָזֵכי ּבַ

ַהאי ֲאַתר ִיְרָאה) א''דף ח ע(.  ָרע)הוא(ְוִאי ָלא ָזֵכי ָהא  ֵרי ּבְ ְרָעא . ְּוַעל ָדא ׁשָ ְוָדא ּתַ
ֲחָדא. ְּלָעאָלא ְלָכל טוָבא ְדָעְלָמא ְרִעין ְדִאּנון ּכְ ֵרין ּתַ ֶכל טֹוב ִאֵלין ּתְ ּׂשֵ ּ ּ.  

ֶכל י יֹוֵסי ָאַמר ׂשֵ ָללִרּבִ ָלא ָרע ּכְ ֶכל טֹוב ּבְ ּ טֹוב ָדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ׂשֵ ּ ְּוַעל ְדָלא . ּּ
ָלא ָרע ֶכל טֹוב ּבְ יה ָרע ִאיהו ׂשֵ ְרָיא ּבֵ ּׁשַ יֶהם. ּ ִּאֵלין ַחְסֵדי ָדִוד , ְלָכל עֹוׂשֵ  )א''ט ע''ויחי רי(ּ

ְמִכין אֹוַרְייָתא ֱאָמִנים ּתַ ְּוִאּנון ְדָתְמִכין אֹוַר. ַהּנֶ ְבָיכֹול ִאּנון ָעְבִדיןּ ל ִאּנון . ְּייָתא ּכִ ּּכָ
ה עֹוד ְדָלָעאן ּבָ ָיה ּבְ הו ֲעׂשִ אֹוַרְייָתא ֵלית ּבְ ְּדָלָעאן ּבְ ּ ּ ָיה. ּּ הו ֲעׂשִ ִּאּנון ְדָתְמִכין לֹון ִאית ּבְ ּ ּ ּ .

ִהָלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ְוַקְייָמא ּכוְרְסָייא ַעל ִקיוֵמ ִתיב ּתְ ּוְבֵחיָלא ָדא ּכְ ּ ּּ ְדָקא ְיאותּ ּיה ּכְ ּ.  
  



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

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

 ] בשנה4יום [סדר הלימוד ליום ד תשרי 
ֵליְלָיא  אֹוַרְייָתא ּבְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ַבֲעָלה)ח א''אמור צ(ִרּבִ ַרת ּבְ ּ ְדַכָלה ִאְתַחּבְ ּּ .

ַה ל ִאּנון ַחְבַרָיא ִדְבֵני ֵהיָכָלא ְדַכָלה ִאְצְטִריכו ּבְ ְּדָתִניָנן ּכָ ּ ּ ּ ִּהיא ֵליְלָיא ְדַכָלה ִאְזַדְמַנת ּּ ּּ
ל ַההוא ֵליְלָיא ה ּכָ ַבֲעָלה ְלֶמהֵוי ִעּמָ ְּלֶמֱהֵוי ְליֹוָמא ַאֲחָרא ּגֹו חוָפה ּבְ ּ ּ ה , ּּ ּוְלֶמֱחֵדי ִעּמָ ּ

אֹוַרְייָתא ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים וִמְנִביִאים ִלְכתוִב ַנת ְלִמְלֵעי ּבְ ּקָ ִתּקוָנָהא ְדִאיִהי ִאְתּתַ ּּבְ ּ ים ּ
ּוְבִמְדָרׁשֹות ִדְקָרֵאי וְבָרֵזי ְדָחְכְמָתא ּ יָטָהא. ּ יּקוִנין ִדיָלה ְוַתְכׁשִ ִגין ְדִאֵלין ִאּנון ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ְוִאיִהי . ּּ

ל ַההוא ֵליְלָיא הו ּכָ הו ְוָחַדת ּבְ ַנת ּבְ ּקָ יהֹון ְוִאְתּתַ ְּועוֵלְמָתָהא ָעאַלת ְוַקְייַמת ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ .
ֲהַדְייהוּוְליֹוָמא ָאֳחָרא  ָּלא ָעאַלת ַלחוָפה ֶאָלא ּבַ ּּ ֵני חוָפָתא. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ּ ְוֵכיָון . ּ

ִעְטָרָהא  ִאיל ֲעַלְייהו וְמָבֵרך לֹון וְמַעֵטר לֹון ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּדָעאַלת ְלחוָפָתא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
ְּדַכָלה ָאה חוַלְקהֹון. ּ   .ַּזּכָ

ְמעֹו י ׁשִ ן ִמִלין )בהדיה(ּן ְוֻכְלהו ַחְבַרָייא ְוֲהָוה ִרּבִ ה ְדאֹוַרְייָתא וְמַחְדׁשָ ִרּנָ ִנין ּבְ ּ ְמַרּנְ ּ ּ
ְייהו ל ַחד ְוַחד ִמּנַ ָאר ַחְבַרָייא. ְּדאֹוַרְייָתא ּכָ ְמעֹון ְוָכל ׁשְ י ׁשִ י . ְוֲהָוה ָחֵדי ִרּבִ ָאַמר לֹון ִרּבִ

ְמעֹון ִגין ִדְל, ׁשִ ָאה חוַלְקכֹון ּבְ ַני ַזּכָ ּּבָ ֲהַדְייכוּ ָלה ַלחוָפה ֶאָלא ּבַ ָּמָחר ָלא ֵתיעול ּכַ ּ ּּ ִגין . ּּ ּבְ
ִסְפָרא  יִמין וְכִתיִבין ּבְ ְלהו ְיהֹון ְרׁשִ ה ּכֻ ַהאי ֵליְלָיא ְוָחָדאן ּבָ ּקוָנָהא ּבְ ְּדֻכְלהו ִדְמַתְקִנין ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְבִעין ּבִ ׁשִ ִריך הוא ְמָבֵרך לֹון ּבְ א ּבְ ְְדֻדְכָרַנָיא ְוקוְדׁשָ ְּ ְּרָכאן ְוִעְטִרין ְדָעְלָמא ִעָלָאהּ ּ ּ.  
ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ בֹוד ֵאל ְוגו)ו ב''תרומה קל( )תהלים יט(ָּפַתח ִרּבִ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ְקָרא ' ּ ַהּשָׁ

יֹוָמא ְדָמָחר . ָּדא ָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ִזְמָנא ָדא ְדַכָלה ִאְתָעָרא ְלֵמיַעל ַלחוָפה ּבְ ֲּאָבל ּבְ ּ ּּ
ל ַהִהיא ֵליְלָיא ְוִאיִהי ִאְת ה ּכָ ֲהֵדי ַחְבַרָייא ְדָחָדאן ִעּמָ ִקיׁשוָטָהא ּבַ ַנת ְוִאְתְנִהיַרת ּבְ ּקָ ּּתַ ּ ּ

הֹון ה אוְכלוִסין . ָחַדאת ִעּמְ ּמָ ּוְביֹוָמא ְדָמָחר ּכַ ּ ּ ֲהָדה)כמה(ּ ין ּבַ ְנׁשִ ְרָיין ִמְתּכַ ּ ַחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ .
אן  ַהאי ֵליְלָיאְּוִאיִהי ְוֻכְלהו ְמַחּכָ ְּלָכל ַחד ְוַחד ִדְתִקינו ָלה ּבְ ּ ֲחָדא . ּ ָרן ּכְ יָון ְדִמְתַחּבְ ּּכֵ

בֹוד ֵאל ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ִתיב ַהּשָׁ ְּוִאיִהי ָחַמאת ְלַבְעָלה ַמה ּכְ ַמִים ָדא ָחָתן ְדָעאל . ּ ַּהּשָׁ ּ
ַּלחוָפה זֹוֲהָרא ְדַסִפיר, ְּמַסְפִרים. ּ ְּמַנֲהִרין ּכְ יר ְוָזִהיר ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ְּדָנִה, ּ
  .ָעְלָמא

בֹוד ֵאל ָלה ְדִאְקֵרי ֵאל, ּכְ בֹוד ּכַ ָּדא ּכְ ָכל יֹום)תהלים ז(, ִּדְכִתיב, ּּ ָכל .  ֵאל זֹוֵעם ּבְ ּבְ
א ִאְקֵרי ֵאל ּתָ בֹוד, יֹוֵמי ׁשַ א ְדָהא ָעאַלת ַלחוָפה ִאְקֵרי ּכָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ָקר ַעל ְי. ְוִאְקֵרי ֵאל, ּ

ְּנִהירו ַעל ְנִהירו. ְיָקר ְלָטנו. ּ ְלָטנו ַעל ׁשָ ְּוׁשָ ַמִים ָעאל ַלחוָפה . ּ ֲעָתא ְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ֵדין ּבְ ּּכְ ּ ּ
י , ְּוָאֵתי ְוָנִהיר ָלה ְלהו ִאְתָפְרׁשֵ ל ִאּנון ַחְבַרָייא ְדַאְתִקינו ָלה ּכֻ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ן )אתפרשו(ּּ ּמָ ָמָהן ּתַ ׁשְ  ּבִ
יד ָהָרִקיַע)תהלים יט(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת ה ָיָדיו ַמּגִ ה ָיָדיו. ּ וַמֲעׂשֵ ִּאֵלין ִאּנון ָמאֵרי , ַמֲעׂשֵ ּ

ֲהֵדי ַכָלה ַּקָייָמא ִדְבִרית ּבַ ה ָיָדיו, ּ ְּוִאּנון ָמאֵרי ַקָייָמא ִדְבִרית ִאְקרון ַמֲעׂשֵ ָמא ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ה ָיֵדינו)תהלים צ(, ָאֵמר ּ וַמֲעׂשֵ ּּכֹוְנֵנהו ָד) ּ ָרא ְדַבר ָנׁשּ ִבׂשְ ִרית ַקָייָמא ְדֲחִתים ּבְ ּא ּבְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ֶרך)קהלת ה(ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי  ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ְּדָלא ָיִהיב , ּ
א יׁשָ ר ָנׁש פוֵמיה ְלֵמיֵתי ְלִהְרהוָרא ּבִ ּּבַ ּ ּ ר ֹקֶד, ּ ׂשַ ּׁש ְדֲחִתים ִויֵהא ָגִרים ְלֶמחֵטי ְלַהִהיא ּבְ

א ִרית ַקִדיׁשָ יה ּבְ ּּבֵ יִהּנֹם. ּ ִכין ֵליה ְלּגֵ ן ָמׁשְ ְּדִאילו ָעִביד ּכֵ ּ יִהּנֹם . ּּ ְּוַההוא ִדְממוֶנה ַעל ּגֵ ּ ּ
ֵמיה''ּדומ ֲהֵדיה. ּה ׁשְ ָלה ּבַ ה ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּוַכּמָ ְּוָקִאים ַעל ִפְתָחא ְדֵגיִהּנֹם. ּ ְוָכל , ּ

ִּאּנון ְדָנְט ַהאי ָעְלָמאּ א ּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ּרו ּבְ הו, ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְקַרב ּבְ ּ ּ.  

  ב''דף ח ע
א ְדִאיַרע ֵליה ַההוא עֹוָבָדא ָדִחיל ְעּתָ ׁשַ א ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ֲעָתא ָסִליק דומ. ּ ַהִהיא ׁשַ ה ''ּּבְ

ִריך הוא ְוָאַמר ֵליה ָמאֵרי ְדָעְלָמא  א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ּתֹוָרה ) ב'' ח עדף(ְּ ִתיב ּבַ  ְוִאיׁש )ויקרא כ(ּכְ
ת ִאיׁש ר ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ ת ֲעִמיְתך ְוגו. ֲאׁשֶ ָוְכִתיב ְוֶאל ֵאׁשֶ ֶעְרָוה . 'ּ ִרית ּבְ ָּדִוד ְדִקְלֵקל ּבְ ּ

ָאה הוא. ַּמהו ִריך הוא ָדִוד ַזּכָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּקוֵניה, ְּ א ַעל ּתִ ּוְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ ,  ַקְייָמאּ
ֵרי ָעְלָמא ַבע ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ת ׁשֶ ַנת ֵליה ּבַ ֵלי ָקָדַמי ְדִאְזַדּמְ ְּדָהא ּגְ ּ ּ ּ ּ.  

יה ָלא ָגֵלי ֵלי ַקּמֵ ך ּגָ ָּאַמר ֵליה ִאי ַקּמָ יָרא ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה. ְּ ֶהּתֵ ָּאַמר ֵליה ְותו ּבְ ּ ְּדָהא . ּ
ל ִאּנון ְדָעאלו ִלְקָרָבא ָלא ָעאל ַחד ִמ ּּכָ ּ ֵתיהּ ֵגט ְלִאְנּתְ ְייהו ַעד ְדַאְפַטר ּבְ ּּנַ ּ ָּאַמר ֵליה ִאי . ּ

ַלת ַיְרֵחי ְוָלא אֹוִריך ְָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלאֹוְרָכא ּתְ ֲאַתר . ּ ַמאי אֹוִקים ִמָלה ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ
ֶרת יָנן ְדִהיא ְמעוּבֶ ְּדַחְייׁשִ ּ ה ְלָעְל, ּ ְּוָגֵלי ֳקָדַמי ְדאוִרָיה ָלא ָקִריב ּבָ ִמי ָחִתים ּּ ִּמין ְדָהא ׁשְ

ַגֵויה ְלַסֲהדוָתא ּּבְ ּ ֲהֵדיה . ּ ִמי ָחתום ּבַ ִתיב אוִרָיה וְכִתיב אוִרָיהו ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ה )בהדייהו(ּ ׁש ּבָ ּמֵ ּ ְדָלא ׁשִ ּ
ֲהָדה , ָּאַמר ֵליה. ְלָעְלִמין ִכיב ּבַ ֵלי ְדָלא ׁשְ ך ּגָ ָּמאֵרי ְדָעְלָמא ָהא ָמה ְדֲאָמִרית ִאי ַקּמָ ְּ

יה ִמי ָגֵלי, ִּרָיהּאו ַלת ַיְרֵחי, ַּקּמֵ ֲּהָוה ֵליה ְלאֹוְרָכא ָלה ּתְ ֲהָדה . ּ ִכיב ּבַ ְּותו ִאי ָיַדע ְדָלא ׁשְ ּ ּ
ֵתיה ִדְכִתיב ִאְנּתְ א ּבְ ׁשָ ּמָ ַדר ָלה ָדִוד וְפֵקיד ֲעֵליה ְלׁשַ אי ׁשָ ְּלָעְלִמין ַאּמַ ּ ּ ּ ּ  ֵרד )שמואל ב יא(, ּ

ְָלֵביְתך וְרַחץ ַרְגֶליך ָּ.  
ַּמר ֵליה ַוַדאי ָלא ָיַדעָא ע ַיְרֵחי ֲהוו, ּ ַלת ַיְרֵחי אֹוִריך ְדָהא ַאְרּבַ יר ִמּתְ ֲּאָבל ַיּתִ ּ ְּדָהִכי . ְ

ָרֵאל ָכל ִיׂשְ רֹוָזא ּבְ ִרים ְדִניָסן ַאֲעַבר ָדִוד ּכָ ה ְוֶעׂשְ ֲחִמּשָׁ ִניָנן ּבַ ּּתָ ְבָעה , ּ ׁשִ ְּוֲהוו ִעם יֹוָאב ּבְ
ּיֹוִמין ְדִסיָון ְוֲאְזלו לו ַאְרָעא ִדְבִני ַעּמֹוןּ ם. ּ ְוֲחּבָ הו ׁשָ ּתָ ִּסיָון ְוַתּמוז ְוָאב ְוֱאלול ִאׁשְ ּ ּ .

ַבע ת ׁשֶ ֱאלול ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה ִמּבַ ִרים ּבֶ ָעה ְוֶעׂשְ ּוְבַאְרּבָ ּ א . ּ ּוְביֹוָמא ְדִכפוֵרי ָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ז. ַּההוא חֹוָבה, ְ ֲחֵמיַסר ' ְּוִאית ְדַאְמֵרי ּבְ ׁשו ּבְ ּנָ רֹוָזא ְוִאְתּכַ ֲאָדר ַאֲעַבר ּכָ ּּבְ

ְּדִאָייר ַבע, ּ ת ׁשֶ ֱאלול ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה ִמּבַ ּוְבֲחֵמיַסר ּבֶ ּ ר , ּ ׂשַ ּוְביֹוָמא ְדִכפוָרא ִאְתּבְ שמואל ב (ּּ

ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך ֹלא ָתמות)יב ּ ּגַ יָדא ְדדו, ַּמאי לא ָתמות. ָּ ּלא ָתמות ּבִ   .ָמהּ
ח פוֵמיה ְוָאַמר  יה ְדִאיהו ַאְפּתַ ּבֵ ָּאַמר דוָמה ָמאֵרי ְדָעְלָמא ָהא ִמָלה ֲחָדא ִאית ִלי ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

יה ְטרֹוְנָייא ִאית ִלי )שמואל ב יב( ה ֹזאת ְוִאיהו ָדן ְלַנְפׁשֵ ן ָמְות ָהִאיׁש ָהעֹוׂשֶ י ּבֶ ּ ַחי ְיָי ּכִ ּ ּ
ֵּלית ָלך ְרׁשו, ָּאַמר ֵליה. ֲּעֵליה אי ְוָאַמר ָחָטאִתי ַלהְ ב ְדָלא ' ּ ְדָהא אֹוֵדי ְלַגּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ

ל. ָחב ָתִבית ֲעֵליה ְוִקּבֵ א ּכְ אוִרָיה עֹוָנׁשָ ה ְדָחָטא ּבְ ּמֶ ֲּאָבל ּבַ ִּמָיד ַאֲהַדר דוָמ. ּּ ּ ּה ְלַאְתֵריה ''ּ
ַפֵחי ֶנֶפׁש ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד . ּבְ ְכָנה דוָמה  ְיָי)'ד א''צ(ּ לוֵלי )תהלים צד(ּ ְמַעט ׁשָ ּ ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ ּ



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

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

י ֶּעְזָרָתה ִלי ְדֲהָוה ַאפֹוְטרֹוָפא ִדיִלי' ּלוֵלי ה. ַנְפׁשִ ּ ְכָנה ְוגו. ּ ְמַעט ׁשָ ְמַעט. 'ּכִ , ַּמהו ּכִ
יִני וֵבין ִסְטָרא ָאֳחָרא יעוָרא ְדִאית ּבֵ ׁשִ יק ּכְ חוָטא ַדּקִ ּּכְ ּ ּ ּ עוָרא ֲהַות ְדָלא , ּ ַההוא ׁשִ ּּכְ ּ ְכָנה ּ ׁשָ

י ּדוָמה ַנְפׁשִ ּ.  
ָדִוד ר ָנׁש ְדָלא ֵייָמא ִמָלה ּכְ ְמָרא ּבַ ֵעי ְלִאְסּתַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיַמר . ְּ ּּבְ

ָגָגה ִהיא)קהלת ה(ְּלדוָמה  י ׁשְ ִדיָנא,  ּכִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמה ְדֲהָוה ְלָדִוד ְוָנַצח ֵליה קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ .
ה ִי ְּקצֹוף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלך ַעל ַההוא קֹול ְדִאיהו ָאַמרָלּמָ ּ ּ ה ָיֶדיך ָדא . ְ ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ְּוִחּבֵ ָ

יִהּנֹם ַעל ְיָדא ְדדוָמה ּגֵ ך ּבְ א ְדָפִגים ְוִאְתְמׁשַ ִרית ַקִדיׁשָ ר ֹקֶדׁש ּבְ ׂשַ ּּבְ ּ ך . ְּ ְוְבִגין ּכָ  )תהלים יט(ּ
יד ָהָרִקיַע ִאֵל ה ָיָדיו ַמּגִ ּוַמֲעׂשֵ ַכָלה ָדא וָמאֵרי ַקָייָמא ִדיָלהּ רו ּבְ ּין ִאּנון ַחְבַרָייא ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ּּ ּּ .

ל ַחד ְוַחד ים ּכָ יד ְוָרׁשִ ָּדא ִאיהו . ָמאן ָהָרִקיַע. ַמּגִ ה וְלָבָנה )ד א''ל(ּ ּ ָהָרִקיַע ְדֵביה ַחּמָ ּ ּ
ְּוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי רון)א''יתרו דף ע(ְּוָדא ִאיהו ֵסֶפר , ּ ים ְלהו וְכִתיב ְלהו . ּ ִזּכָ יד ְוָרׁשִ ִּאיהו ַמּגִ ּ ּ ּ

ִדיר ד ְרעוְתהֹון ּתָ ִני ֵהיָכָלא וְלֶמְעּבַ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ יַע אֹוֶמר)תהלים יט(. ּ יֹוָמא ,  יֹום ְליֹום ַיּבִ
ִחין לֹון ְלַחְבַרָייא ְוָאְמִרין ַהִהיא ִמ ּבְ א ְמׁשַ א ֵמִאּנון יֹוִמין ִעָלִאין ְדַמְלּכָ ַּקִדיׁשָ ּ ָּלה ְדָאַמר ּּ ּ

ל ַחד ְלַחְבֵריה ח ֵליה. ּּכָ ּבַ יַע ַההוא אֹוֶמר וְמׁשַ ּיֹוָמא ְליֹוָמא ַיּבִ ּ ל ַדְרָגא . ּ ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ּכָ
ִלים  ח ָדא ְלָדא ַההוא ַדַעת ְדָכל ַחד ְמַחְבֵריה)א דשליט''נ(ְּדַאׁשְ ּבַ ֵליְלָיא ְמׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ ִלימו , ּ ּוִבׁשְ ּ

י ִאְתֲעִבידו לֹון ַחְבִרין וְרִחיִמין ַס)א וברחימו''ס( ּּגֵ ּ.  

  א''דף ט ע
ָאר ִמיִלין ְדָעְלָמא ׁשְ ֵּאין אֹוֶמר ְוֵאין ְדָבִרים ּבִ א . ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְמעו ַקּמֵ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ

ַמע לֹון ֵעי ְלִמׁשְ ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָום. ְוָלא ּבָ יָחא ) א''דף ט ע(ַעְבֵדי . ֲאָבל ָהֵני ִמיֵלי ּבְ ְמׁשִ
ֵאי  ּתָ ִרי ִעָלֵאי וְמדֹוֵרי ּתַ ִּאּנון ִמִלין ְמדֹוִ ּּ ֵּמִאִלין ִאְתֲעִבידו ְרִקיִעין וֵמִאֵלין , )'ב' לעיל דף ה(ּ ּּ ּ

א ְחּתָ ּבַ ֲאַתר ָחד. ֶּאֶרץ ֵמַהִהיא ּתוׁשְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאּנון ִמִלין ּבְ ּ ְקֵצה . ּ ָעְלָמא ּבִ ְטָטא ּבְ ְּמׁשַ
ְרָיא ְבהֹון,  ְרִקיִעין ִמְנהֹון)דאתאביד(ְּוֵכיָון ְדִאְתֲעִביָדא . םֵּתֵבל ִמֵליֶה ָהַדר ְוָאַמר . ָמאן ׁשַ

ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ הו. ַלּשֶׁ הו ְוִאְתַעַטר ּבְ ֵניה ּבְ ּכָ ֵוי ְמדֹוֵריה וִמׁשְ א ׁשָ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ַּההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ִאּנון ְרִקיִעין ְו ֵרי ּבְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ הוּ ִּאְתַעַטר ּבְ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו, ּ ֵדין ְוהוא ּכְ ּּכְ ָחֵדי ְוָרִהיט . ּ

ִאּנון ְרִקיִעין ֲאַתר ָאֳחָרא. ּּבְ ְייהו ְוָעאל ְוָרִהיט ּגֹו ִמְגְדָלא ָחָדא ָאֳחָרא ּבְ ָּנַפק ִמּנַ ִמְקֵצה . ּ
ַמִים מֹוָצאֹו ַּוַדאי ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ָנִפיק ְוַאְתָיא , ַהּשָׁ ּ ְדִאיהו )ואתא(ּ ַמִים )ב' לעיל א(ּ  ְקֵצה ַהּשָׁ

ּוְתקוָפתֹו . ְלֵעיָלא קוָפתֹו, )על קצותם(ּ קוַפת , ָּמאן ּתְ א ְדִאיִהי ּתְ ַמִים ְלַתּתָ ָּדא ְקֵצה ַהּשָׁ ּ ּ
ָנה ְדַאְסְחָרא ְלָכל ָסְייִפין ַמִים ַעד ְרִקיָעא ָדא. ַּהּשָׁ ַרת ִמן ַהּשָׁ ר. ְּוִאְתַקׁשְ תֹו ְוֵאין ִנְסּתָ  ֵמַחּמָ

ָכל ִסְטָרא א ְדַאְסַחר ּבְ ְמׁשָ קוָפה ָדא וְתקוָפה ְדׁשִ ְּדַהִהיא ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
יה  ְלהו ְמַסֲחָרן ְוַאְתָיין ְלַגּבֵ ין ִעָלִאין ְדֲהוו ּכֻ ל ַדְרּגִ יה ִמּכָ י ִמּנֵ ּסֵ ר ֵלית ְדִאְתּכַ ְּוֵאין ִנְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

י ִמיֵנ ּסֵ א ְדִאְתַחֵמם ְוָתב . ּיהְּוָכל ַחד ְוַחד ֵלית ַמאן ְדִיְתּכַ ְעּתָ ׁשַ תֹו ּבְ ְייהו )ותאיב(ֵּמַחּמָ ּ ְלַגּבַ
א  יוְבּתָ ּתְ ִלים)בתיאובתא(ּּבִ ִגין אֹוַרְייָתא הוא ִדְכִתיב.  ׁשְ ָבָחא ָדא ְוָכל ִעלוָיא ָדא ּבְ ל ׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ,

ִמיָמה'  ּתֹוַרת ה)תהלים יט( ִתיב ָהָכא ה. ּתְ ית ִזְמִנין ּכְ ית ְק', ׁשִ ַמִים ְמַסְפִרים ְוׁשִ ָּרֵאי ִמן ַהּשָׁ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ית ַאְתָוון ית ָהא ׁשִ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ִמיָמה ְוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ָרא ֱאלִהים ֶאת . ַעד ּתֹוַרת ְיָי ּתְ ּבָ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִבין, ַהּשָׁ ית ּתֵ ית ִזְמִנין ה. ָהא ׁשִ ית ְקָרֵאי ' ְקָרֵאי ַאֲחָרִנין ָלֳקֵבל ׁשִ ׁשִ

ית ַא ִגין ׁשִ ִבין ְדָהָכא. ְּתָוון ְדָהָכאּבְ ית ּתֵ ִגין ׁשִ ָמָהן ּבְ ית ׁשְ   .ּׁשִ
א י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ָעאלו ִרּבִ ּ ּ א . ּ ִכיְנּתָ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ַאְנֵפי ׁשְ ּ

ּ ָדא ְפִני)ז ב(ְוַעל , ַאְתָיין ְּדָהא ֲחִמיּתון ַאְנֵפ, ֵּאל ָקֵריָנא ְלכו''ּ ּ ַאִפיןּ א ַאִפין ּבְ ִכיְנּתָ ּי ׁשְ ּ .
ן ְיהֹוָיָדע א ְדָקא ְיַדְעּתון ְוָגֵלי ְלכו ְקָרא ְדוְבָנָיהו ּבֶ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ א , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַּוַדאי ְדִמָלה ְדַעּתִ ּ ּ ּּ

ְתֵריה ִּאיהו וְקָרא ְדֲאּבַ ּ ּ ְּוַההוא ְדָסִתים ִמּכָֹלא ָאְמרו. ּ ּ ּ.  
ֲאַת ַגְווָנא ָדאְּוַהאי ְקָרא ִאיהו ּבְ ה ֶאת )דבריהימים א יא(ָּפַתח ְוָאַמר . ר ָאֳחָרא ּכְ ּ ְוהוא ִהּכָ

ה ַאּמָ ְצִרי ִאיׁש ִמָדה ָחֵמׁש ּבָ ,  ִמְצִרי)א האי''ס(ֵמַהאי , ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא ִאיהו, ָּהִאיׁש ַהּמִ
מֹוָדע ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ ֵע)שמות יא(, ּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ דֹול ְמֹאד ּבְ יָרא ' יֵני ַעְבֵדי ְוגו ּגָ ַרב ְוַיּקִ

ָמה ְדָגֵלי ַההוא ָסָבא   .ּּכְ
ָמר א ִעָלָאה ִאּתְ ְמִתיְבּתָ ִּאיׁש ִמָדה ּכָֹלא ַחד. ְּוַהאי ְקָרא ּבִ  ִאיׁש ַמְרֶאה )שמואל ב כג(. ּ

ְּוִאיׁש ִמָדה ּכָֹלא ַחד ִגין . ּ ת וְתחוָמא ִדְכִתיב)ב''ע' לעיל ה(ּבְ ּבָ ּ ְדִאיהו ׁשַ ּ ּ ּ ּ וַמדֹוֶתם )במדבר לה(, ּ ּ
ָדה)ויקרא יט(, ּוְכִתיב, ִּמחוץ ָלִעיר ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ לא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ְּוַעל ָדא ִאיׁש ִמָדה ִאיהו. ּּ ּ ּ .

ָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא יה ִמּסְ ׁש ִאיׁש ִמָדה ִאיהו ָאְרּכֵ ְּוִאיהו ַמּמָ ּ ּ ָאָדם ָהִראׁשֹון . ּ
ה. ָהִכי ֲהָוה ַאּמָ ִתיב ָחֵמׁש ּבָ ָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי . ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּכְ ה ִמּסְ ַאּמָ ִּאּנון ָחֵמׁש ּבָ

ְמנֹור אֹוְרִגים)דברי הימים א יא(. ָעְלָמא ֲהָוה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ְצִרי ֲחִנית ּכְ ָּדא , ּ וְבַיד ַהּמִ
ׁשְ יֵדיה ָחִקיק ּבִ ַּמֵטה ָהֱאֹלִהים ְדֲהָוה ּבִ ּ ְנִהירו ְדֵצרוֵפי ַאְתָוון ְדֲהָוה ּ ִליָפא ְמָפַרׁש ּבִ ָּמא ּגְ ּ ּ ּ

א ִדיֵליה ְדִאְקֵרי אֹוֵרג ִדְכִתיב ַצְלֵאל וְמִתיְבּתָ ִליף ּבְ ּּגָ ּ ּ ָחָרׁש ' ּ ִמֵלא אֹוָתם ְוגו)שמות לה(, ּ
ב ְורֹוֵקם ְוגו ָכל ִסְטִר. 'ְוחׁשֵ ִליָפא ּבְ ָמא ּגְ ְּוַההוא ַמֶטה ֲהָוה ָנִהיר ׁשְ ְנִהירו ְדֲחִכיִמין ּ ּין ּבִ ּ

ָמא ְמָפַרׁש  ְּדֲהוו ְמַגְלִפין ׁשְ ּ ֵני)ס א''פקודי ר(ּ ִעין וְתֵרין ּגוֹוָ ַאְרּבְ אן וְלָהְלָאה . ּ ּבְ ּוְקָרא ִמּכָ ּ
ָאה חוָלֵקיה ָמה ְדָאַמר ַזּכָ ּּכְ ּ ַהאי ֵליְלָיא. ּ ּקון ְדַכָלה ּבְ יבו וְנַחֵדׁש ּתִ ִרין ּתִ יבו ַיּקִ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָכל . ּ

א  ּתָ א ְוַיֵפיק ׁשַ ּתָ ל ַהִהיא ׁשַ א ּכָ ַהאי ֵליְלָיא ְיֵהא ְנִטיר ֵעיָלא ְוַתּתָ ֲהָדה ּבְ ף ּבַ ּתַ ּתַ ָּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ
ָלם ׁשְ ִתיב . ּבִ י )תהלים לה(ֲּעַלְייהו ּכְ ּ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ ּ ּ ְ

  :טֹוב ְיָי
ָרא ֱאלִהיםָּפַתח ִרּבִ ית ּבָ ֵראׁשִ ְמעֹון ְוָאַמר ּבְ יה. י ׁשִ ָלא ּבֵ ּכְ ְּדָכל . ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

ֵצי ֵמָעְלִמין ּתְ ַמר . ַּמאן ְדָאַמר ִאית ֱאָלָהא ָאֳחָרא ִאׁשְ ָמה ְדִאּתְ ְדָנה ֵתְמרון )ירמיה י(ּּכְ ּ ּכִ
ַמָיא ְוַאְרָקא ָלא ֲעַב)אלהיא(ְלהֹום ֱאָלָהא  ַמָיא ֵאֶלה ִדי ׁשְ חֹות ׁשְ ּדו ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמן ּתְ ּ ּ ּ ּ .

ְלחֹודֹוי א ְבִריך הוא ּבִ ר קוְדׁשָ ִגין ְדֵלית ֱאָלָהא ָאֳחָרא ּבַ ּּבְ ּ ְּ.  

  ב''דף ט ע
ָלה ְדסֹוף ְקָרא) ב''דף ט ע(ְוַהאי  ר ִמּמִ ְרּגום ּבַ ְּקָרא ִאיהו ּתַ ּ ִגין ְדַמְלָאִכין . ּּ ִּאי ֵתיָמא ּבְ

י יה)ה א''ח ע''נ(ּן ָלא ִנְזָקִקין ְלַתְרּגום ַּקִדיׁשִ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ִמָלה ָדא ָיאֹות ִהיא , ּ ְוָלא ִאׁשְ



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

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

ין ִויהֹון ִנְזָקִקין ְלאֹוָדָאה ַעל ָדא ְמעון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ִגין ְדִיׁשְ א ּבְ ָנא ַקִדיׁשָ ִליׁשְ ְּלֵמיַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ְר ִתיב ּתַ ך ּכְ ִגין ּכָ ְֶאָלא ַוַדאי ּבְ ּ ין ָלא ּ יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּּגום ְדָלא ִנְזָקִקין ּבֵ ּ ּ ּ ְיַקְנאון )ולא(ּ

א ֵליה ַבר ָנׁש ְלַאְבָאׁשָ ין, ּּבְ ְכָלָלא ִאּנון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ִגין ִדְבַהאי ְקָרא ּבִ ּּבְ ּ ְּדָהא ִאּנון , ּ ּ
ֱּאלִהים ִאְקרון וִבְכָלָלא ְדֱאלִהים ֲהוו ּ ּ ַמָיא ְוַאְרָקאְּוִאּנון ָלא ֲעַבד, ּ ּו ׁשְ ְוַאְרָעא , ְוַאְרָקא. ּ

ֵעי ֵליה ִגין . ִּמּבָ א)ו א''קכ(ֶּאָלא ּבְ ַבע ַאְרִעין ִדְלַתּתָ ּ ְדַאְרָקא ִאיִהי ָחָדא ֵמִאּנון ׁשְ ּוְבַההוא . ּ ּ
נֹוי ְדַקִין ִני ּבְ ַרך ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא . ֲּאַתר ִאית ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּתָ ְ ן ְוֲעִביד  ָנִחית ְל)ד ב''כ(ּ ַתּמָ

לום ן ְדָלא ָיַדע ּכְ ּמָ ׁש ּתַ ּבַ ּתַ ּּתֹוָלדֹות ְוִאׁשְ ַפל ֵמֲחׁשֹוָכא . ּ ֵפיָלא ְדִאְתּכְ ְּוִאיהו ַאְרָעא ּכְ ּ
  .ּוְנהֹוָרא

ְנהֹוָרא ֲחׁשֹוָכא ְוָדא ּבִ ְלִטין ָדא ּבַ ִליִטין ִדי ׁשָ ן ׁשַ ֵרין ְמַמּנָ ן ּתְ ּמָ ְּוִאית ּתַ ּ ן ִקְטרוָגא . ּ ְּוַתּמָ
ן ַקִין. א ְבָדאָּד ֲעָתא ְדָנִחית ְלַתּמָ ֲחָדא, ְּוׁשַ ִלימו ּכְ ּתְ ָתפו ָדא ְבָדא ְוִאׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְּוֹכָלא ָחֵזי . ּ

ְּדִאּנון ּתֹוְלדֹות ְדַקִין ּ ְתֵרין ֵחיָוון. ּ ין ּכִ ְתֵרין ֵראׁשִ ְּוַעל ָדא ִאּנון ּבִ ר ְדַכד ַההוא ְנהֹוָרא , ּ ּּבַ ּ
ִליט ָנַצח ִדיֵליה  ּׁשָ ְנהֹוָרא ְוֲהוו ַחד. ְוָנַצח ַעל ָאֳחָראּ ֲחׁשֹוָכא ּבִ ִלילו ִדי ּבַ ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ ּ ּ .

ן ַעְפִריָרא ְוַקְסִטימֹון ֵרין ְמַמּנָ ית . ִּאּנון ּתְ ׁשִ ין ּבְ ִדיוְקָנא ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְּוִדיוְקָנא ִדְלהֹון ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדִפין תֹוָר. ּגַ ַּחד ִדיוְקָנא ּכְ ָרְוַח, א''ּ ִנׁשְ ּד ִדיוְקָנא ּכְ ָרן ִאְתֲעִבידו ִדיוְקָנא . א''ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ּ
  .ְּדָאָדם

ִחְוָיא ְוָטאִסין ּגֹו  ין ְוָאְזִלין ּכְ ְתֵרין ֵראׁשִ ֲחׁשֹוָכא ִמְתַהְפִכין ִלְדיֹוְקָנא ְדָנָחׁש ּבִ ד ִאּנון ּבְ ּּכַ ּּ
א א ַרּבָ ַיּמָ ְחָיין ּבְ ד ָמָטאן. ְתהֹוָמא ְוִאְסּתַ ָלָאה ְדַעָזּכַ ְלׁשְ ּ ְלׁשַ יִזין לֹון ''א ַוֲעָזֵא''ּ ל ַמְרּגִ

ע . ּוִמְתָעֵרי לֹון ֵעי ְלִמְתּבַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֵבי ְדקוְדׁשָ ין ּגֹו טוֵרי ֲחׁשֹוָכן ְוָחׁשְ ְּוִאּנון ְמַדְלּגִ ּ ּ ּ ְּ

א וָפְרִחין ִמ. ּלֹון ִדיָנא א ַרּבָ ַיּמָ אִטין ּבְ ן ׁשָ ֵרין ְמַמּנָ ְּוִאֵלין ּתְ י ּ ֵליְלָיא ְלַגּבֵ ן ְוָאְזִלין ּבְ ּמָ ט ''י(ּתַ

ה)ה ב''נ', ב ִבין ְלִמְקַרב ְלַגּבָ ִדין ְדָטעֹו ֲאַבְתָרָהא ָדֲחִלין ַקְדָמִאין ְוָחׁשְ ּ ַנֲעָמה ִאְמהֹון ְדׁשֵ ּ ּ ּ .
י ּבְ ה ִציוִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ ין ַאְלִפין ַפְרִסין ְוִאְתֲעִביַדת ּבְ ּתִ ְּוִאיִהי ְדִליַגת ׁשִ ּּ ִגין ְדִיְטעון ּ א ּבְ ֵּני ְנׁשָ ּ

א ֲאַבְתָרה ֵני ְנׁשָ   .ּּבְ
ָכל ָעְלָמא ְוַאַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו ְטָטן ּבְ ן ַפְרִחין וְמׁשַ ֵרין ְמַמּנָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאּנון ִמְתָעִרין . ּ

ד ּתֹוָל ין ְלֶמְעּבַ יׁשִ רוָחא ְדִיְצִרין ּבִ נֹוי ְדַקִין ּבְ ֵני ּבְ ְּלִאּנון ּבְ ּ ן ָלאו . דֹותּּ ּמָ ְלִטין ּתַ ַמָיא ְדׁשָ ּׁשְ ּ
ָהִני ֵחיָלא ִדְלהֹון ְזרֹוָעא . ּכְ ָהֵני)ב א''שלח קע(ְוָלא אֹוִליַדת ַאְרָעא ּבְ ְּוָלא ֲאַהְדָרן .  ְוַחְצָדא ּכְ

ִנין ְוִזְמִנין ה ׁשְ ַכּמָ ַמָיא ְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדו)אלהיא(ְּוִאּנון ֱאָלָהא . ֶּאָלא ּבְ ּאַבדו ֵי. ּ ִדי ׁשְ
א , ֵּמַאְרָעא ִעיָלָאה ְדֵתֵבל ְרִמין ִלְבִני ָנׁשָ ה ְוָלא ְיהֹון ּגָ ְטטון ּבָ ה ְוָלא ְיׁשָ ְלטון ּבָ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֳאָבא ִמִמְקֵרה ֵליְלָיא ַמָיא ְדִאְתֲעִבידו . ְלִאְסּתָ חֹות ׁשְ ְּוַעל ָדא ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמן ּתְ ּ ּ ּ לעיל (ּ

ָמא ְד)א' דף ג ׁשְ ָמה ּ ּבִ ָמר)ב א(ֵּאֶלה ּכְ בון . ּ ְדִאּתְ ְרּגום ְדָלא ַיְחׁשְ ְּוַעל ָדא ַהאי ְקָרא ּתַ ּ ּ ּ
ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְדֲעַלְייהו ָאְמִרין ּ ָמר ִאיהו . ְּוָלא ְיַקְטְרגו ָלן, ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדֵאֶלה ּכְ ּ ּ ּּ

ְרּגום ּתַ א ְדָלא ִאְתַחַלף ּבַ ִּמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

  א''ף י עד
י ֶאְלָעָזר ְ לא ִיָרֲאך ֶמֶלך )ב''ה ע''שמות צ( ִמי )ירמיה י(, ַּהאי ְקָרא ִדְכִתיב, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָ

י ְלך ָיָאָתה ָבָחא ִאיהו, ַָהּגֹוִים ּכִ ִרי. ַּמאי ׁשְ י , ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר ּבְ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַּהאי ְקָרא ּבְ
ָמר י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל )ירמיה י(, ּ ִדְכִתיב)א הכי''נ(ּו ֲּאָבל ַוַדאי ָלאו ִאיה, ִאּתְ ּ ּכִ

ִריך הוא ָלא ְיַדע  א ּבְ ִבין ְדקוְדׁשָ ח פוָמא ְדַחָייִבין ְדָחׁשְ ַּמְלכוָתם ְדָהא ֲאָתא ְלִמְפּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ
ִבין ִדיְלהֹון ִּהְרהוִרין וַמְחׁשָ ּ טוָתא. ּ ך ִאית ְלאֹוָדָעא ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּדִזְמָנא ָחָדא ֲאָתא .  ִדְלהֹוןְּ

אי ִּפילֹוסֹוָפא ָחָדא ְדאומֹות ָהעֹוָלם ְלַגּבָ ּ ָכל , ּ ִליט ּבְ ָּאַמר ִלי ַאּתון ָאְמִרין ֶדֱאָלֲהכֹון ׁשַ ּ ּ
ַמָיא ָקן ְוָלא ָיְדֵעי ֲאַתר ִדיֵליה. ּרוֵמי ׁשְ ְרָיין ָלא ִאַדּבְ ְלהון ַחָייִלין וַמּשִׁ ּּכֻ ּ ּ ּ  ַהאי ְקָרא ָלא. ּּ

ך ל ּכָ י ְיָקֵריה ּכָ ְַאְסּגֵ מֹוך. ּ י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּכָ ִָדְכִתיב ּכִ ּ ּ ַמאי . ּ
א ִדי ֵלית  יּקוָלא ָדא ִלְבֵני ָנׁשָ ּׁשִ ּלֹון ִקיוָמא) א''דף י ע(ּ ּ.  

ְּותו ְדַאּתון ָאְמִרין  ּ ָרֵאל ּכְ)דברים לה(ּ ִיׂשְ ה ְולא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ָרֵאל ֹלא ָקם , מׁשֶ ִיׂשְ ּבְ
אומֹות ָהעֹוָלם ָקם מֹוהו. ֲּאָבל ּבְ ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ֵאין ּכָ ּאוף ָהִכי ֲאָנא ֵאיָמא ּבְ ֲאָבל , ּ

ָרֵאל ִאית ַחְכֵמי ִיׂשְ ָווֵתיה ָלאו ִאיהו ִעָלָאה . ּבְ ָרֵאל ּכְ ַחְכֵמי ִיׂשְ ִּאי ָהִכי ֱאָלָהא ְדִאית ּבְ ּ ּ
ִליָטא ְדָקא ְיאותִאְסּתַ. ּׁשַ ח ְדַדִייְקָנא ּכְ ּכַ ָרא ְוִתׁשְ ּקְ ל ּבַ ּּכַ ִפיר ָקא . ּּ ֲּאִמיָנא ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ּ

  .ֲאַמְרּתְ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּמאן ְמַחֶיה ֵמִתים ֶאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ ע ְוַאֲחיו , ּ ֲּאָתא ֵאִלָיהו ְוֱאִליׁשָ ּ ּ

ִמים ֶאָלא קו. ֵמַתָייא ׁשָ ָּמאן מֹוִריד ּגְ ְלחֹודֹוי ֲאָתא ֵאִלָיהו וְמַנע לֹון ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּּ ְ

ְצלֹוֵתיה ּוְנִחית לֹון ּבִ ְלחֹודֹוי. ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ֶאָלא קוְדׁשָ ָּמאן ֲעַבד ׁשְ ְּ ּ ֲאָתא , ּ
ִגיֵניה ִקיומֹוִהי ּבְ ַּאְבָרָהם ִאְתַקָיימו ּבְ ּ א ֶאָל. ּּ ְמׁשָ ִריך הואָּמאן ַמְנִהיג ׁשִ א ּבְ ּא קוְדׁשָ ֲאָתא , ְּ

ַכך וְכִתיב ּתְ יד ֵליה ְדֵיקום ַעל ִקיוֵמיה ְוִאׁשְ ִכיך ֵליה וַפּקִ ַע ְוׁשָ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ַוִידֹום )יהושע י(, ְ ּ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַזר ִד. ַהּשֶׁ ִזיר ּגְ ה ּגָ ַזר ִדין אוף ָהִכי מׁשֶ ִריך הוא ּגֹוֵזר ּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ין ְּ

ְּוִאְתַקָיימו ָרֵאל ְמַבְטִלין לֹו ִדְכִתיב. ּ ְזִרין ְוַצִדיַקָיא ְדִיׂשְ ִריך הוא ּגֹוֵזר ּגִ א ּבְ ְּותו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ל ִיְרַאת ֱאלִהים)שמואל ב כג( ׁש . ּ ַצִדיק מֹוׁשֵ אֹוְרחֹוי ַמּמָ יד לֹון ְלְמַהך ּבְ ְְותו ְדִאיהו ַפּקִ ּ ּ ּ ּ

ֹכ ְּלִאְתְדָמא ֵליה ּבְ ָחַלִים ְוָקרון ֵליה יֹוֵסי . ָּלאּ ְכַפר ׁשְ ֲּאַזל ַההוא ִפילֹוסֹוָפא ְוִאְתָגָייר ּבִ ּ ּּ ּ
ִאין ְדַההוא ֲאַתר. ְואֹוִליף אֹוַרְייָתא ַסְגָיא. ְקִטיָנָאה יִמין ְוַזּכָ ין ַחּכִ ְּוִאיהו ּבֵ ּ ּ.  

ִתיב ָרא ְוָהא ּכְ ּקְ ָלא ּבַ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ַאִין ֶנְגדֹו ּכָ)ישעיה מ(, ַהׁשְ ַמאי . ל ַהּגֹוִים ּכְ
ָרֵאל. ִּרּבוָיא ָהָכא ְֶאָלא ִמי לא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ְוִכי ֶמֶלך ַהּגֹוִים ִאיהו ְוָלאו ֶמֶלך ִיׂשְ ְ ְ ָּ ּ .

ָרֵאל ִיׂשְ ָחא ּבְ ּבָ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָכל ֲאַתר קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ְּ ל ְוָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ַע, ּ
ְלחֹודֹוי ָרֵאל ּבִ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים)שמות ה(, ִּדְכִתיב. ִיׂשְ  ּכֹה )ישעיה מד(, ּוְכִתיב,  ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ָרֵאל ָרֵאל ַוַדאי. ְָאַמר ְיָי ֶמֶלך ִיׂשְ ֶּמֶלך ִיׂשְ ָּאְמרו אומֹות ָהעֹוָלם ַפְטרֹון ָאֳחָרן ִאית ָלן . ְ ּ ּ
ַמָיא ְדָהא ַמְלֵכיכֹון ָלא  ׁשְ ִליטּּבִ ְלחֹוֵדיכֹון ְוֲעָלָנא ָלא ׁשָ ִליט ֶאָלא ֲעַלְייכו ּבִ   .ּׁשָ



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

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

ְֲאָתא ְקָרא ְוָאַמר ִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים  א מלכא עילאה לרדאה לון ולאלקאה לון ולמעבד ''נ(ָ

ִליִטין ַרְבְרָב)כי בכל חכמי הגוים. כי לך יאתה לדחלא מנך לעילא ותתא. בהון רעותיה ּ ִאֵלין ׁשַ ן ּ ּן ִדי ְמַמּנָ
ַההוא ָמְלכו ִדְלֵעיָלא. ֲּעַלְייהו ּוְבָכל ַמְלכוָתם ּבְ ּ ּ ּ ִליִטין ִאית . ּ ָוון ׁשַ ע ַמְלּכְ ְּדָהא ַאְרּבַ ּ

ין ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ְרעוֵתיה ַעל ּכָ ְלִטין ּבִ ְּלֵעיָלא ְוׁשָ הו ְדַיֲעִביד ֲאִפלו ִמָלה . ּ ל ָדא ֵלית ּבְ ְּוִעם ּכָ ּּ ּ ּ ּ
יד לֹון ִדְכִתיבְּזֵעיָרא ֶאָלא  ָמה ְדָפּקִ ּּכְ ַמָיא ְוָדְייֵרי )דניאל ד(, ּּ ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעִביד ּבְ ּ וְכִמְצּבְ

ְייהו ֲהָוה. ַאְרָעא ן ְוַרְבְרָבן ִדְלֵעיָלא ְדָחְכְמָתא ִדְלהֹון ִמּנַ ַּחְכֵמי ַהּגֹוִים ִאּנון ְמַמּנָ ּ ּ ּ ָכל . ּ ּבְ
ָמה ְדִא ִליט ּכְ ַּמְלכוָתם ַמְלכוָתא ְדׁשָ ּ ָמרּ ֵטיה. ּתְ ְפׁשָ ְּוָדא הוא ְקָרא ּכִ ּ.  

ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֲּאָבל ּבְ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ְרָיין , ַהאי ַאׁשְ ְּדִאּנון ַמּשִׁ ּ
ד ֲעִב יד ְלָכל ַחד ְלֶמְעּבַ ָדן ַעל ִמִלין ְדָעְלָמא וַפּקִ ב ְדִאְתַפּקְ ְּוַחָייִלין ַאף ַעל ּגַ ּ ּּ אּ ָמאן , יְדּתָ

מֹוך)סתימא קדישא ולא כרעותיה(ּהוא  ְייהו ּכָ ָ ְדַיֲעִביד ׁשום ַחד ִמּנַ ּ ּ ים . ּ ִגין ְדַאְנּתְ ָרׁשִ ּּבְ
ִעילוָיא ְלהו, ּּבְ עֹוָבָדך ִמּכֻ ים ּבְ ְּוַאּתְ ָרׁשִ ּ מֹוך ְיָי. ְ ְָוָדא הוא ֵמֵאין ּכָ ָּמאן הוא ְסִתיָמָאה , ּ

א ְדַיֲעִביד ְוֶלֱהֵו ַּקִדיׁשָ אּ מֹוך ֵעיָלא ְוַתּתָ ְִויֵהא ָדֵמי ָלך . ָי ּכָ א , )בכולא( )בכל(ּ עֹוָבָדא ְדַמְלּכָ
ַמִים ָוָאֶרץ א ׁשָ ל יֹוִעילו)ישעיה מה(ֲּאָבל ִאּנון , ַּקִדיׁשָ ּ ּתֹהו ַוֲחמוֵדיֶהם ּבַ ּ ִריך . ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּבְ ּ

ָרא ֱאֹלִהים ְוגו ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ַמְלכוָת', ּהוא ּכְ ִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהוּּבְ ּם ּכְ ּ.  
ֵני ִהלוָלא ָדא ְמעֹון ְלַחְבַרָייא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ָלה, ּ וָטא ַחד ְלּכַ ט ִקּשׁ כֹון ְיַקּשֵׁ ל ַחד ִמּנְ ּּכָ ּ .

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ּכַ. ָּאַמר ְלִרּבִ ָלה ְדָהא ְלָמָחר ִאְסּתַ ָזא ַחד ְלּכַ ֶּאְלָעָזר ַהב ְנַבְזּבְ ּ קודשא בריך (ל ּ

ֵני ֵהיָכָלא ְלַקְייָמא )א בה''נ( )הוא ָבִחין ְדַיֲהבו ָלה ּבְ יִרין וׁשְ ִאּנון ׁשִ ד ֵיעול ַלחוָפה ּבְ ּ ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
יה   .ַּקּמֵ

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

 ] בשנה5יום [סדר הלימוד ליום ה תשרי 
  ב''דף י ע

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  ר ְוגו ֹזאת ע)ו ב''קע( ִמי )שיר השירים ג(ָּפַתח ִרּבִ ְדּבָ ִמי ', ֹוָלה ִמן ַהּמִ
ין , ֹזאת ָלָלא ִדְתֵרין ִקדוׁשִ ּּכְ ּ וָרא ֲחָדא)קדישין(ּ ִחּבוָרא ֲחָדא ְוִקּשׁ ּ ִדְתֵרין ָעְלִמין ּבְ ּ עֹוָלה . ּ

ין ׁש ְלֶמהֵוי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ין ִמ. ַמּמָ ֹזא. י''ְּדָהא ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ָרא ּבְ ִגין ְלֶמֱהֵוי . ת''ְוִאְתַחּבְ  )אתז(ּבְ
ין ר ָיְרָתא ְלֶמֱהֵוי ַכָלה וְלֵמיַעל . ּעֹוָלה ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ְדּבָ ר ְדָהא ִמן ַהּמִ ְדּבָ ִּמן ַהּמִ ּּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלֻחָפה ר ִאיִהי עֹוָלה ּכְ ְדּבָ ַההוא )שיר השירים ד(, ּּתו ִמן ַהּמִ ֵרך ָנאֶוה ּבְ ּ וִמְדּבָ ְּ

ר  ְפָוון ִאיִהי עֹוָלהִּדְלִחי) ב''דף י ע(ִמְדּבָ ׂשִ   .ּׁשו ּבְ
ים )שמואל א ד(, ְוָתִניָנן ַמאי ִדְכִתיב ּכִ ּ ָהֱאֹלִהים ָהַאִדיִרים ָהֵאֶלה ֵאֶלה ֵהם ָהֱאלִהים ַהּמַ ּ ּ

ר ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ָכל ַמּכָ ר ֲהָוה. ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ְדּבָ ּמִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ל ְדֲעַבד לֹון קוְדׁשָ ְּוִכי ּכָ ּ ְוָהא , ְּ
וָבא ֲהָוהּבְ ר. ִּיּשׁ ְדּבָ ּמִ ִדּבוָרא, ֶּאָלא ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ ֵרך ָנאֶוה)שיר השירים ד(, ּכְ ְ וִמְדּבָ ּ .

ר ָהִרים)תהלים עה(, ּוְכִתיב ְדּבַ ר.  ִמּמִ ְדּבָ ר ַוַדאי, ּאוף ָהִכי עֹוָלה ִמן ַהּמִ ְדּבָ ַהִהיא . ִּמן ַהּמִ ּבְ
ִּמָלה ְדפוָמא ִאיִהי ַסְלָקא ְו ּ אּ ְדֵפי ְדִאּמָ ין ּגַ ְרָיא ַעל , ָּאֳעַלת ּבֵ ִדּבוָרא ַנְחָתא ְוׁשַ ּוְלָבַתר ּבְ ּ

א א ַקִדיׁשָ ְיהו ְדַעּמָ ֵּריׁשַ ּ ּ.  
ִדּבוָרא ֵּהיך ַסְלָקא ּבְ ַצְפָרא ִאית ֵליה ְלָבְרָכא . ָ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ד ּבַ ירוָתא ּכַ ׁשֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

א ְדָפַקח ֵעינ. ְּלָמאֵריה ְעּתָ ׁשַ ְֹוי ֵהיך ְמָבֵרךּּבְ ַנְטָלא ְדַמָייא , ָּהִכי ֲהוו ַעְבֵדי ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי. ְ
ֲּהוו ַיֲהֵבי ָקַמיְיהו ֵליְלָיא ַאְסָחן ְיַדְייהו, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתָערו ּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתא . ּ ְוָקְייֵמי ְוָלָעאן ּבְ

ּוְמָבְרֵכי ַעל ְקִריָאָתה  ְרְנגֹוָלא ָקֵרי וְכֵד. )'וכו(ּ ׁשּּתַ ּין ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ א , ּ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן)ב' ס(ְ ח ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ּכַ ּתַ יַדִין ְמסֹוָאבֹות , ּ ִאׁשְ יר ְלָבְרָכא ּבִ ְוַאּסִ

ֲעָתא. )ומברכין(. ּוְמְזָהמֹות ל ׁשַ   .ְוֵכן ּכָ
ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָנִאים ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ יהּרוֵח, ּ ּיה ָפְרָחא ִמּנֵ יה. ּּ ֲעָתא ְדרוֵחיה ָפְרָחא ִמּנֵ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,

ָלא ְנִטיָלה הו ּבְ יר ְלָבְרָכא ּבְ ְרָיא ַעל ְידֹוי וְמָסַאב לֹון ְוַאּסִ ין ְוׁשָ ּרוָחא ְמָסָאָבא ַזּמִ ּ ְוִאי . ּ
יה  יָמָמא ְדָלא ָנִאים ְוָלא ָפַרח רוֵחיה ִמּנֵ ֵּתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ּבִ ּ ּ ְרָיא ֲעֵליה רוָחא ּּ ְּוָלא ׁשַ ּ

ּתֹוָרה ֲאִפלו ִמָלה ָחָדא ַעד ְדִיְסֵחי  א ָלא ְיָבֵרך ְוָלא ִיְקָרא ּבַ ּסֵ ְּמָסֲאָבא ְוַכד ָעאל ְלֵבית ַהּכִ ּּ ּ ְ

ִגין ִדְמלוְכָלִכים ִאּנון. ְידֹוי ְּוִאי ֵתיָמא ּבְ ּ ה ִאְתַלְכְלכו, ָּלאו ָהִכי הוא, ּ ּמֶ י ֶּאָלא ַווי ִלְבֵנ. ּּבַ
ְייָמא ָעְלָמא ִיְקָרא ְדָמאֵריהֹון ְוָלא ָיְדֵעי ַעל ַמה ּקָ יִחין ְוָלא ַיְדִעין ּבְ ּגִ . ָּעְלָמא ְדָלא ַמׁשְ

י ֵמַההוא ִלְכלוָכא ְוִטּנוָפא  ן ְוִאְתַהּנִ ּמָ ְרָיא ּתַ א ְדָעְלָמא ְדׁשַ ּסֵ ית ַהּכִ ָכל ּבֵ ּרוָחא ֲחָדא ִאית ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵרי ַעל ִאּנון  ּוִמָיד ׁשָ ָען ִדידֹוי ְדַבר ָנׁשּּ ֶּאְצּבְ ּ.  

א  ִאּנון מֹוֲעַדָיא ְוָלא ָיִהיב חוָלֵקיה ְלקוְדׁשָ ל ָמאן ְדָחֵדי ּבְ ְמעֹון ְוָאַמר ּכָ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ה , ְ ָטן ׂשֹוֵנא אֹותֹו ְוָקא ְמַקְטֵרג ֵליה ְוָסִליק ֵליה ֵמָעְלָמא ְוַכּמָ ַּההוא ַרע ַעִין ׂשָ ּ ּ



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

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

ב ֵליהָעק ּו ַעל ָעקו ְמַסּבֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּחוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ פום ַמה , ְּ ֵני ּכְ ְּלֶמחֵדי ְלִמְסּכְ
ד יֹוַמָייא ִאֵלין ָאֵתי ְלֶמחֵמי ְלִאּנון ָמאִנין . ְּדָיִכיל ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ְ

ִביִרין ִדיֵליה ּּתְ ּוְבֵכי ָעַלְייהו, ָּחֵמי ְדָלא ִאית ְלהֹון ְלֵמֱחֵדיְּוָעאל ָעַלְייהו ְו, ּ ָסִליק ְלֵעיָלא . ּ
א ָעְלָמא)ובעי(   . ְלָחְרּבָ

יה ְוָאְמֵרי ִרּבֹון ָעְלָמא א ַקּמֵ ֵני ְמִתיְבּתָ לון , ֲּאָתאן ּבְ ְלּגְ ַּרחום ְוַחּנון ִאְתְקִריַאת ִיְתּגַ ּ ּ
ָנך ְַרֲחָמך ַעל ּבְ ּ ָעְבִדית ֵליה ֶאָלא ַעל ֶחֶס)ידעין דלא(ָמא ָלא  ָעְל)בני(ָאַמר לֹון ְוִכי . ְ ד ''ּ

ֶנה)תהלים פט(, ִּדְכִתיב י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ יה . ְּוָעְלָמא ַעל ָדא ָקְייָמא,  ָאַמְרּתִ ָּאְמֵרי ַקּמֵ
ד ִטיבו ִעם, ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִּרּבֹון ָעְלָמא ָהא ְפַלְנָיא ְדָאִכיל ְוָרֵוי ְוָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ ִני ְוָלא ּ  ִמְסּכְ
ר ָנׁש. ָיִהיב לֹון ִמיִדי ָּאֵתי ַההוא ְמַקְטְרָגא וְתַבע ְרׁשו וְרַדף ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְרָיין דֹול ֵמַאְבָרָהם ְדֲעַבד ִטיבו ְלָכל ּבִ ָעְלָמא ּגָ ָּמאן ָלן ּבְ ָייא. ּ ּתְ יֹוָמא ְדֲעַבד ִמׁשְ ַמה , ּּבְ
ִתיב ַמלּ ַוִיְג)בראשית כא(, ּכְ ַּדל ַהֶיֶלד ַוִיּגָ ּ ֵמל ֶאת , ּ יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ ּתֶ ַּוַיַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ
ָייא וְקָרא ְלָכל ַרְבְרֵבי ָדָרא ְלַהִהיא ְסעוָדָתא. ִיְצָחק ּתְ ֲּעַבד ַאְבָרָהם ִמׁשְ ָכל . ּ ְוָתִניָנן ּבְ

ֵניַּההוא ְמַקְטְרָגא ָאִזיל ְוָחֵמי ִאי ַהה, ְּסעוָדָתא ְדֶחְדָוה ר ָנׁש ַאְקִדים ִטיבו ְלִמְסּכְ ּוא ּבַ ּ ּ ,
ֵביָתא ֵני ּבְ ן, ּוִמְסּכְ ּמָ יָתא ְוָלא ָעאל ּתַ ַּההוא ְמַקְטְרָגא ִאְתְפַרׁש ֵמַההוא ּבֵ ְוִאי ָלאו ָעאל , ּּ

ן ּמָ ֵני. ּתַ ִני וְבָלא ִטיבו ְדַאְקִדים ְלִמְסּכְ ָלא ִמְסּכְ ְּוָחֵמי ִעְרּבוְבָיא ְדֶחְדָוה ּבְ ּ ּ ּ ִליק ְלֵעיָלא ָס, ּ
ּוְמַקְטְרָגא ֲעֵליה ּ.  

  א''דף יא ע
ין ְלַרְבְרֵבי ָדָרא יָון ְדָזּמִ ָנא , ַּאְבָרָהם ּכֵ ַגְווָנא ְדִמְסּכְ ָּנַחת ְמַקְטְרָגא ְוָקם ַעל ִפְתָחא ּכְ

יה ח ּבֵ ּגַ ְּוָלא ֲהָוה ָמאן ְדַאׁשְ ֵמׁש ְלִאּנון ַמְלִכין ְוַרְבְרִבין. ּ ָרה אֹוִניַקת ָש. ַּאְבָרָהם ֲהָוה ְמׁשַ
ִנין ְלֻכְלהו ּּבְ ד ִאיִהי אֹוִליַדת ֶאָלא ָאְמרו ֲאסוִפי הוא וִמן ׁשוָקא , ּ ְּדָלא ֲהוֹו ְמֵהְמִנין ּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַּאְיִתיאו ֵליה ָרה ְואֹוִניַקת לֹון ָקַמְייהו. ּ ֲהַדְייהו ְוַנְטַלת לֹון ׂשָ ַנְייהו ּבַ ך ַאְתָיין ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְ .

ָרה) א''דף יא ע(ּ ִמי ִמֵלל )בראשית כא(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ ִנים , ְלַאְבָרָהם ֵהִניָקה ָבִנים ׂשָ ּבָ
ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ַעל ִפְתָחא. ַּוַדאי ה ִלי ֱאלִהים)שרה(ָאְמָרה . ּ   . ְצחֹוק ָעׂשָ

ִריך הוא ְוָאַמר ֵליה ִרּבֹו א ּבְ י קוְדׁשָ ִּמָיד ָסִליק ַההוא ְמַקְטְרָגא ַקּמֵ ּ ּ ְּ ן ָעְלָמא ַאּתְ ּ
א ְוָלא ָיַהב ָלך ִמיִדי)הא אברהם(, ֲאַמְרּתְ ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ְ ֲעַבד ְסעוְדּתָ ִני, ּ ְוָלא , ְוָלאו ְלִמְסּכְ

ָּקִריב ָקָדָמך ֲאִפילו יֹוָנה ַחד ּ ה. ְ ָרה ְדַחְייַכת ּבָ ְּותו ָאְמַרת ׂשָ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ָעְלָמא ַאְבָרָהםּהוא ָמאן ּבְ ן.  ּכְ ּמָ ל ַהִהיא ֶחְדָוה, ְוֹלא ָזז ִמּתַ ל ּכָ א , ַּעד ְדִבְלּבֵ יד קוְדׁשָ ּוַפּקִ ּ

ָנא ִריך הוא ְלִמְקַרב ְלִיְצָחק ָקְרּבְ ּּבְ ָרה ְדָתמות ַעל ַצֲעָרא ִדְבָרה, ְ ַזר ַעל ׂשָ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ל . ּ ּכָ
ִרים ֵנ, ַּההוא ַצֲעָרא ּגָ   .יְּדָלא ָיִהיב ִמיִדי ְלִמְסּכְ

ְמעֹון ְוָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ׁשִ יר ַוִיְתַפֵלל )ישעיה לח(, ָּפַתח ִרּבִ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּּ ּ ּּ
א ֲחֵזי. 'ֶאל ה יָפא ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ּקִ ה הוא ֵחיָלא ּתַ ּמָ ה הוא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּּכַ ְּוַכּמָ ְּדָכל . ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

אֹוַר ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ֵאיּ ּתָ ְּייָתא ָלא ָדִחיל ֵמִעיָלֵאי וִמּתַ ין . ּּ יׁשִ ְרִעין ּבִ ְּוֹלא ָדִחיל ִמּמַ
ָכל יֹוָמא. ְּדַעְלָמא יה ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוַיִליף ִמיּנֵ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  

ֹאַרח ְקׁשֹוט ּ ֵעיָטא ֵהיך ָיתוב ּּתֹוִליף ֵליה. ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּתֹוִליף ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַזל ּבְ ְ

ֵזָרה י ָמאֵריה ְלַבְטָלא ַהִהיא ּגְ ֵזָרה. ַּקּמֵ ֵטל ַהאי ּגְ ַזר ֲעֵליה ְדָלא ִיְתּבַ ְּדָאִפילו ִאְתּגְ ּ ּ ּ ִּמָיד , ּּ
ַהאי ַעְלָמא ְרָיא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ּבְ יה ְוָלא ׁשַ ַלק ִמּנֵ ֵטל ְוִאְסּתָ ִּאְתּבַ ּ ּ ֵעי ֵליה . ּּ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

אֹוַרְיָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְוָלא ִיְתַעֵדי ִמיָנה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלַב ְדָלא ּבְ ּתַ ּר ָנׁש ְלִאׁשְ ּ  )יהושע א(ּ
ִאלו ִאְתְפַרׁש . ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ה ְדאֹוַרְייָתא אֹו ִאְתְפַרׁש ִמיָנה ּכְ ְּוִאי ִאְתַעֵדי ִמיּנָ ּּ ּ ּ ּ ּּ

  .ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי
א ֲח ָלא ֲעֵליה , ֵעיָטא ְלַבר ָנׁש, ֵזיּתָ ֵעי ְלַקּבְ ֵליְלָיא ַעל ַעְרֵסיה ּבָ ד ִאיהו ָסִליק ּבְ ּּכַ ּ ּ

יה  יה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשֵ ִלים וְלַאְקְדָמא ְלִמְמַסר ַקּמֵ א ׁשְ ִלּבָ ַּמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ט ''בראשית י(ּּ

ל ַמְרִעין ּבִ)ב''ע ִזיב ִמּכָ ּתְ ּ וִמָיד ִאׁשְ ְלִטין ֲעֵליהּ ין ְוָלא ׁשָ יׁשִ ל רוִחין ּבִ ין וִמּכָ ּיׁשִ ּ ּוְבַצְפָרא . ּ
ְדִחילו  י ֵהיָכֵליה ּבִ ד ַקּמֵ ֵעי ְלָבְרָכא ְלָמאֵריה וְלֵמיַעל ְלֵביֵתיה וְלִמְסּגַ ָּקם ֵמַעְרֵסיה ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָיא ב ֵעיָטא ֵמִאּנון ֲאָבָהן , ַסּגְ ן ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה ְוִיּסַ ּוָבַתר ּכֵ ּ ין ִדְכִתיבּ ַּקִדיׁשִ  ַוֲאִני )תהלים ה(, ּ
ִיְרָאֶתך ך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ֹרב ַחְסְדך ָאבֹוא ֵביֶתך ֶאׁשְ ָּבְ ָ ָ ָ ּ.  

א ֶאָלא ִאי ַאְמִליך  ּתָ ִניׁשְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלָעֳאָלא ְלֵבי ּכְ ְָהִכי אוְקמוָה ָלא ִלּבָ ּ ּ ּ ּ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ַקְדִמיָתא ּבְ ִריך הוא, ְוַיֲעֹקבּבְ א ּבְ ִקינו ְצלֹוָתא ְלָקֵמי קוְדׁשָ ִגין ְדִאּנון ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ .

רֹוב ַחְסֶדך ָאבֹוא ֵביֶתך ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֲאִני ּבְ ָ ּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל . ָּדא ַאְבָרָהם, ּ ּתַ ֶאׁשְ
ך ִיְרָאֶתך. ָּדא ִיְצָחק, ָָקְדׁשֶ אּוָבֵעי ְלַאְכָלָל. ָּדא ַיֲעֹקב, ָּבְ ֵריׁשָ ן ֵייעול , א לֹון ּבְ ּוָבַתר ּכֵ ּ

א ִויַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּתָ ִנׁשְ ְּלֵבי ּכְ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ר )ישעיה מט(, ּכְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ
ך ֶאְתָפָאר ּּבְ ָ.  

א ְדִג ֵכיף ַיּמָ י ְרחוָמִאי ּבְ י ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ִפיְנָחס ֲהָוה ׁשְ ִּרּבִ ּ ּ א . נֹוָסרּ יׁשָ ּוַבר ַנׁש ַרב וְקׁשִ ּ
ָלקו ִמְלֶמחֵמי ְּדיֹוִמין ֲהָוה ְוֵעינֹוי ִאְסּתַ ַמְעָנא ְדיֹוָחִאי ַחְבָרָנא . ּּ י ִפיְנָחס ַוַדאי ׁשְ ָּאַמר ְלִרּבִ ּ ּ

ִלית ֶאֶבן ָטָבא ְנִה, ִּאית ֵליה ַמְרּגָ ִלית ָנְפָקא ּכִ ְנהֹוָרא ְדַהִהיא ַמְרּגָ ִלית ּבִ ּכְ ּירו ְּוִאְסּתַ
ל ָעְלָמא ָקה ְוָנֲהָרא ּכָ ְרּתְ א ִמּנַ ְמׁשָ ְּדׁשִ ל . ּ ַמָיא ְלַאְרָעא ְוָנִהיר ּכָ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ָקִאים ִמׁשְ ּ

ְדָקא ְיאות ְרְסָייא ּכְ יק יֹוִמין ְוָיִתיב ַעל ּכֻ ָּעְלָמא ַעד ְדָיִתיב ַעּתִ ִליל ּכָֹלא . ּ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ּכָ ּ
ֵביָתך הֹוָר. ְּבְ ֵביָתךּוִמּנְ ִליל ּבְ ְא ְדִאְתּכְ ל . ּ יק וְזֵעיר ְוָנִפיק ְלַבר ְוָנִהיר ּכָ ָּנַפק ְנִהירו ַדּקִ ּ ּ
ָאה חוָלָקך, ָעְלָמא ְַזּכָ ִרי. ּ ִלית ְדָנִהיר ָעְלָמא, ּפֹוק, ּפֹוק ּבְ ְתֵריה ְדַהִהיא ַמְרּגָ ִּזיל ַאּבַ ּ ּ ,

ֲעָתא ָקְייָמא ָלך ְְדָהא ׁשַ ּ.  
יה ְוָקִא ּמֵ ֲהֵדיהָּנַפק ִמּקַ א וְתֵרין ּגוְבִרין ּבַ ַהִהיא ַאְרּבָ ּים ְלֵמיַעל ּבְ ּ ֵרין ִצֳפִרין . ּ ָּחָמא ּתְ

א ְּדֲהוו ַאְתָיין ְוָטִסין ַעל ַיּמָ א, ּ א לֹון ָקָלא ְוָאַמר ִצֳפִרין ִצֳפִרין ְדַאּתון ָטאִסין ַעל ַיּמָ ָּרּמָ ּ ּ ּ ,
ן ּמָ ֲּחֵמיתון דוך ְדַבר יֹוָחִאי ּתַ ּ ּ ֵהי, ְּ ּתָ ּ פוְרָתא ָאַמרִאׁשְ ִּצֳפִרין ִצֳפִרין ִזילו ְוֲאִתיבו ִלי, ּ ּ ּ ּ .

ָּפְרחו ְוֲאִזילו ּ א ְוָאְזֵלי ְלהֹון, ּ ַיּמָ ָּהא ִאּנון ִצֳפִרין ַאְתָיין וְבפוָמא , ַּעד ְדָנַפק. ָּעאלו ּבְ ּ ּּ



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

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

ר יֹוָחִאי ָנַפק  ַגָווה ְדָהא ּבַ ְּדָחָדא ִמַנְייהו ִפְתָקא ָחָדא וְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ א ּּ י )הוא(ִמן ְמַעְרּתָ  ְוִרּבִ
ֵריה ְנָיא ְוגוֵפיה ַמְלָיא ֲחלוִדין. ֶּאְלָעָזר ּבְ ח ֵליה ְמׁשַ ּכַ יה ְוַאׁשְ ֲּאַזל ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ָכה . ּ  )ב''דף יא ע(ּבָ

ָכך ֲהֵדיה ְוָאַמר ַווי ַדֲחִמיִתיך ּבְ ְּבַ ְ ּ ָכך ְדִאְלָמֵלא ָלא . ּ ָאה חוָלִקי ַדֲחֵמית ִלי ּבְ ָּאַמר ַזּכָ ּ ְּ

ָכך ָכך ָלא ֲהֵויָנא ּבְ ְֲחִמיָתא ִלי ּבְ ְ  

  )סימן כג(השלמה מההשמטות 
ָנא ְדַתִקיפו הוא א ֲחֵזי ַהאי ַהר ִליׁשָ ּּתָ ּ ִּאינון ָהִרים ְלֵעיָלא ְוִאֵלין ַצִדיִקים ַדֲאִחיָדן . ּ ּּ

ִג ַלִים ּבְ רון ַהר ִציֹון ָהִרים ְדָסְחָרֵני ְירוׁשָ ָרֵאל ְוִאּקְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּּבְ ּין ְדִאיּנון ְמצוָייִנין ְוָאְמִרין ּּ ּ ּ
ָמאָלא  ְטָרא ִדׂשְ ו ְדַקְטִריּגו ְמַקְטְרָגא ִמּסִ פֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ִסְטָרא ְדִיחוָדא ִלׁשְ ָּהאי ְלָהאי ּבְ ּ ּ ּּ

ַההוא ִזְמָנא  ִגין ְדַיְנָק. ּ ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה)'עובדיה א(ּּבְ ַקְדִמיָתא ִאְקֵרי ַמְמָלָכה ּבְ א ּבְ
ָמאָלא ִגין ְדַיְנָקא ִליִמיָנא. ִלְתֵרין ִסְטִרין ִליִמיָנא ְוִלׂשְ א ְמלוָכה ִאְקֵרי ּבְ ּתָ ֲּהָדא הוא . ְּוַהׁשְ

יך ִלי ְלעֹוָלם)'הושע ב(ִּדְכִתיב  ּתִ ּוְבִגין ְדַגלוָתא ָלאו ְלעֹוָלם הוא ְדָהא ַיְתָבא . ְ ְוֱאָרׂשְ ּ ּ
ָגלוָתא   .ּּבְ

א ֲחֵזי ְדָסִמיך ֵליה ּּתָ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד )ד''זכריה י( ְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך ַעל ּכָ ְ

ֹלא  א ּבְ הֹון וַמְלּכָ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ׁשְ ָרֵאל ּבְ ד ִיׂשְ א ּכַ ּתָ ִגין ְדַעד ַהׁשְ מֹו ֶאָחד ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ
א ִאיהו יֹום ֲּאָבל ַההוא ִזְמָנא ְו. ַּמְטרֹוִניָתא ָלאו ַמְלּכָ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך ַעל ּכָ

מֹו ֶאָחד ַּההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ֵדין הוא ִיחוָדא ְדַהִכי , ּ ַצִדיק ּכְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַקת ׁשְ ד ִאְתַדּבְ ּּכַ ּ
ִר ָרא ִקׁשְ ר ָנׁש ְלַיֲחָדא ְלָמאֵריה וְלַקׁשְ ַמע ְדָבֵעי ּבָ ָרָזא ִדְקִרָית ׁשְ ּאֹוִליְפָנא ּבְ ּ ּ ין ּ

א ְרעוָתא ְדִלּבָ ִּדְמֵהיְמנוָתא ּבִ ּ.  
א ֵעי ֵליה ְלַכְווָנא ּבְ יָקא ' ְּוַכד ָמֵטי ְלֶאָחד ִאּבָ ּ ְדֹכָלא ְוח)א עמיקא''ס(ְסִתיָמא ַעּתִ ּ '

ין ִעָלִאין ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ַעד ַצִדיק ְּתַמְנָיא ַדְרּגִ ּ ָרֵאל ' ְוד. ּ ְנֵסת ִיׂשְ קוָתא ְדּכְ ָתא ִאְתַדּבְ ַּרּבְ ּ
ין ִדְלֵעיָלא ִדְרִמיִזין  ַקת ְלִאינון ַדְרּגִ ד ִאְתַדּבְ ֵרי ָעִני ְוֶאְביֹון ּכַ ְּדִאיִהי חוָלֵקיה ְדָדִוד ְדִאּקְ ּ ּ ּ ּ

א ַדִים ְדִאיּנון . ח''ּבְ ָתא ְוָעְלָמא ּכוֶליה ָיִניק ִמיָנה ְוִאיּנון ׁשָ ֵדין ִאיִהי ַרּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ  )'שיר השירים ח(ּ
ְגָדלֹות ָאז ָה ּמִ לֹוםּּכַ מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ   .ִייִתי ּבְ

ין אוִמין  ָנָהא ּבֵ ָגלוָתא ִעם ּבְ ד ִאיִהי ּבְ ָרֵאל ִאְתַמר ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ א ֲחֵזי ָהאי ְקָרא ַעל ּכְ ּּתָ ּ
ְּדַעְלָמא ִאְקֵרי ְזִעיָרא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  רו )שם(ּ ָרֵאל ִאְתַדּבָ ה ְוַעד ִיׂשְ ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ּ ּ

אֹו הוּבְ ר ּבְ לֹום ִאְתַחּבָ ֵדין ִאְתָמְלָייא ְוׁשָ ֹאַרח ְקׁשֹוט ּכְ ַּרְייָתא ְוַאְזִלין ּבְ ֲאִתיַבת ִאיִהי . ּ
ְגָדלֹות ּמִ ַדי ּכַ   .ְּוַאְמַרת ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ
ר ִעִמי ָא ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ לֹו''ּּבְ א ְדֹכָלא' א. ם''ז ְוׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ַבע ׁשֶ' ז, ָּרָזא ְדַעּתִ

לֹו ין ְוׁשָ ֵרי ַצִדי''ַדְרּגִ ֵדין ָא''ּם ְדִאּקְ ָרן ּכְ ין ִמְתַחּבְ יָון ְדָהֵני ַדְרּגִ ֵעיָניו ''ּק ּכֵ י ּבְ ז ֲהִייּתִ
לֹום מֹוֵצאת ׁשָ ין ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָי' ִּאינון ז. ּוָמאן ַעְייִנין. ּכְ ַּדְרּגִ ָלָמא , ְּפֵני ְיָי, ּ ּוְכֵדין ׁשְ
ְרָי אֹוַרְייָתא ְלַעְלָמא ְוׁשַ ה ּבְ ד ֹמׁשֶ ך ַפּקָ ֲאַתר ְדַדָכר ְונוְקָבא וְבִגין ּכָ יָקא ּבַ ּיא ִטיבו ְדַעּתִ ְ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְיָי ֱאלֵהינו ְיָי ֶאָחד)'דברים ו(ְוָאַמר  ַמע ִיׂשְ ִרין ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ׁשְ ָרא ּכוְלהו ִקׁשְ ְּלַקׁשְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

א ֲחֵזי ֶאָחד ָמֲאִריִכי, ּתָ ל ַהַמֲאִריך ּבְ יוְּכָ נֹוּתָ ִגין ְדִאיהו . ּן לֹו ָיָמיו וׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ֶאָחד ְוִאיּנון  ין ִדְרִמיִזין ּבְ ָרָזא ְדִאיּנון ַדְרּגִ יה ַתְלָיין ּבְ ִנין ְדַעְלָמא ּבֵ ֲּאַתר ְדָכל יֹוִמין וׁשְ ּ ּ ּ ּ

יה ַחְבַרָייא ְוָאְמרו בדל ָרה ְוֻכְלהו ַחד ְוִאְתָערו ּבֵ ֲּעׂשָ ּ ּּ ִפ''ּ ִגין ְדָהאי ַאְתָרא . ירּת ְוׁשַ ּּבְ
ּת ִהיא ְוֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיֵליה''ְּדדל ְרָכָאן . ּ ָכא ָלה ּבִ ה וְלַאְמׁשָ ר ָנׁש ְלַאָרָכא ּבָ ּוָבֵעי ּבָ ּ ּ

ית ִסְטִרין ְרִמיִזין בח ִנין ִעָלִאין ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק ְוִאיּנון ׁשִ ית ּבְ ית ִסְטִרין ׁשִ ֵּמִאינון ׁשִ ּּ '
ָרָזא    .ִּדְתָמְנָייאּבְ

א ְוִאיָמא ְלאֹוָסָפא וְלַאְכָלָלא ְלהו ְלֵעיָלא ית ִאֵלין וְתֵרין ְלֵעיָלא ָחְכָמה וִביָנה ַאּבָ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
א ְוִאיָמא ִעָלָאה ְרָכָאן ֵמַאּבָ ּוְלֵמיַהב ְלהו ּבִ ּ ֲאַתר . ּ יָקא ֶאָלא ּבַ ְרָייא ִטיבו ְדַעּתִ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ

ִלים ֲאַתר ְדִא, ְדׁשָ ח ְדַכר ְונוְקָבאּבַ ּכַ ּתַ ּ ְצֵאיָנה וְרֵאיָנה )'שיר השירים ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּׁשְ
ֹלֹמה ְוגֹו ֶמֶלך ׁשְ נֹות ִציֹון ּבַ ְּבְ יֹום ֲחתוָנתֹו ְוגֹו' ּ יֹום ֲחתוָנתֹו ַדְייָקא. 'ּּבְ ּּבְ ְּוַעל ָדא ֲאְמרו . ּ ּ

לֹא ַיְחטֹוף ַבחי ְלַבד ׁשֶ ּוּבִ ֵעי ְלַא''ּ ְרָכָאן ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְדכֹוָלאּת ֶאָלא ּבָ ָכא ּבִ ּוְלַאָרָקא . ְּמׁשָ
ִנין ית ּבְ ִאינון ׁשִ ֵבית ֲאבוָה ְוִאיָמא ֶאָלא ַהאי . ּּבְ ת ְדֵלית ָלה ַאֲחָסָנא ּבְ ְּלָבָתר ְלַהאי ּבַ ּ ּ

ָרא א ָלא. ּבְ א וְלִאיָמא וְבַרּתָ אן אֹוִליְפָנא ִדְבָרא ָיִרית ְלַאּבָ ּוִמּכָ ּ ּ ֶּאָלא ְד, ּ ִאית ָלה ְמזֹוֵני ּ
ָהאי דל ֵעי ְלַאָרָכא ּבְ ָרא ֶאָלא ּבָ   .ת''ִּמן ּבְ

ה ר ָנׁש ְלַאָרָכא ּבַ ֵעי ּבָ ָמה ּבָ ן ַאְמֵרי ּכַ א , ְּוַתּמָ יעוָרא ְדַיְמִליך ָיָתה ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ׁשִ ּּכְ ּ ְּ

ע ִזְווָיין ְדַעְלָמא ית ִסְטִרין ִעָלִאין ְדֻכְלהו, ּוְלַאְרּבַ ָּרָזא ְדׁשִ ּ ה ְוָלא ִיְתָפְרׁשון ּ רון ִעּמָ ּ ִיְתַחּבְ ּ ּּ
ְרָכָאן ַעל . ְלָעְלִמין ִנין ִעָלִאין מֹוְסִרין ּבִ ל ִאינון יֹוִמין וׁשְ ָהאי ּכָ ר ָנׁש ַמֲאִריך ּבְ ְּוַכד ּבָ ּ ּ ְ

ִריך הוא ָקֵרי ֵליה  א ּבְ יה ְוקוְדׁשָ ֵּריׁשֵ ּ ּ ָרֵא)ט''ישעיה מ(ְּ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ך ּ ר ּבְ ָל ֲאׁשֶ

  .ֶּאְתָפַאר
ֵרי  ָהאי ְקָרא ְרִמיִזין וְכָלָלא ְדָכל ִאינון ֲאִמיָרן ְדִאְתּבַ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ א ֲחֵזי ּכְ ּּתָ ּ ּ

ֶאָחד ְרִמיִזין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  הֹון ַעְלָמא ּבְ יֵבנו ְוַנְפׁשֹו )ג''איוב כ(ּּבְ ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ּ
ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְוכו. ַיֲעׂשִּאְוָתה ַו ֲעׂשָ ֵרי ַעְלָמא ְוַעל ָדא ָתֵניָנן ּבַ ּוְבהֹון ִאְתּבְ ּ ּ '

ְּואֹוִקיְמָנא ְדכוְלהו י ּ ְקָרא ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא' ּ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

  )סימן כד(השלמה מההשמטות 
ית ָרָזא ְדָחְכָמ ֵראׁשִ ָרא. ה''ּבְ ִּעָלָאה ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייָדע . ּבָ יָנ'' ֱאֹלִהי)כתר(ּ . ה''ם ּבִ

ָלָלא ְדֶחֶס''ֶא ּד וְגבוָר''ּת ּכְ ַמִים ִתְפֶאֶר. ה''ּ ָלָלא ְדֶנַצ''ת ְוֶא''ַהׁשָ ּו ְדְוֶאת ''וא. ד''ח ְוהֹו''ּת ּכְ
ָרֵאל . ק''ְּלַאְכָלָלא ַצִדי ְנֵסת ִיׂשְ ָלָלא ְדּכְ ֶּאֶרץ ַהַחִיים וָבַתר ְפָרָטא ְדאֹוַרְייָתא ָּהָאֶרץ ּכְ ּ ּ

ָרָזא ְדִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ּּבְ ּ א ְדָחְכָמ. ּ ית ַמֲאָמר הוא ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ֵראׁשִ ית''ּּבְ   .ה ְוִאְקֵרי ֵראׁשִ
א ְדֶחֶס ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ן ָנ. ּד ְדִאיהו ִליִמיָנא''ּ ּמָ ִפיק ְדָהא ִמּתַ

ָרָזא ְדיֹום ְּנהֹוָרא ְלֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ל ַהיֹום )ב''תהלים נ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ
ָהאי חוָלָקא א ַאְבָרָהם ְדֲאִחיד ּבְ ּוְלֳקְבֵליה ְלַתּתָ ּ ִתיב ָהָכא יֹום ֶאָחד. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְוָהָכא , ּ



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

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

ִתיב ּ ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם וֵבי)יחזקאל לג( ָרָזא ְדאֹור ְדָנִפיק )א''ישעיה מ(ּה ּכְ ְזָרח ּבְ ּ ִמי ֶהִעיר ִמּמִ
ְזָרח   .ִמּמִ

ח ְבֻכְלהו ז ּכַ ְּוָתא ֲחֵזי ָלא ִתׁשְ ירוָתא ' ּ ׁשֵ ָמַהְתהֹון ּבְ ָרָזא ִדׁשְ ִאין ַדֲאִחיָדן ְלֵעיָלא ּבְ ַּזּכָ
ְטָרא ְדֶחֶסד ְדָה''ָּאֶלף ֶאָלא ַאְבָרָהם ְוַאֲהֹרן ַדֲאִחיָדן ְבָהאי ֶחֶס ְוַאף . ּד ָאתו''א ּכֲֹהִנים ִמּסִ

הֹוד ב ְדֲאִחיד ַאֲהֹרן ּבְ ֶחֶס, ַעל ּגַ ֶנַצח''ּבְ ב ְדֲאִחיד ּבְ ה ַאף ַעל ּגַ , ּד ָנֵמי ֲאִחיד וֹמׁשֶ
ִתְפֶאֶרת ָנֵמי ֲאִחיד ְפ. ּבְ יה ִאּתַ ִאין וִמּנֵ א ְלֻכְלהו ַזּכָ ְּלַאֲחָזָאה ְדכֹוָלא ַחד ְוַאְבָרָהם ֵריׁשָ ּ ּ ָּרׁשו ּ

א  ִריך הוא ְוִאְקֵרי ּכֵֹהן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )א''ז ע''רנ(ְלַתּתָ א ּבְ ּ ְדִאיהו ִליִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ תהלים (ְּ

י ֶצֶדק)י''ק ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ ָהאי. ּ ַאּתָ ִגין ְדִאיהו ּכֵֹהן ֲאִחיד ּבְ , ְּוַאֲהֹרן ּבְ
א ִדיֵליה הֹו   :ּד ִאיהו''ֲּאָבל ַדְרּגָ

ִים ִויִהי ַמְבִדיל ְוכו תֹוך ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּ ְ א ִדְגבוָר' ּ ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ ה ְדֲאִחיד ''ּ
ן ִיְצָחק וְלִקְבֵליה ִתְפֶאֶרת  ַּתּמָ ך ְיִהי ָרִקיַע )תא חזי. א לקבליה''ס(ּ ִגין ּכָ א ּבְ ְ ַמָיא אֹוִלידו ֶאׁשָ ּ

ִי תֹוך ַהּמָ א ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק . ּם ִויִהי ַמְבִדילְּבְ ך ְלַתּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ וְביֹוָמא )ובההוא יומא(ּ
ך ַההוא  ַההוא ַמֲחלֹוֶקת וְבִגין ּכָ יָפא ּבְ א ַתּקִ יִהָנם ְדָנִפיק ֵמַההוא ֶאׁשָ ֵרי ּגֵ ַּההוא ִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּ

  :יֹוָמא ְדִדיָנא, יֹוָמא
וו ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ א ְדִתְפֶאֶרּ ִים ָלֳקֵבל ָדא ַדְרּגָ ֵרי ַקו ָהֶאְמָצִעי וְלִקְבֵליה ''ּ ַהּמָ ּת ְדִאּקְ ּ

ַההוא ְדֵאׁש וַמִים  ִליָתֵאי ְוָנִטיל ְתֵרין חוָלִקין ּבְ ְּדַיֲעֹקב ְדִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ַמִים )דאש השמים(ּ  ִמׁשָ
ֵרי ַיֲעֹקב  ִליָתֵאי ְוַעל ָדא ְדִאּקְ ּוְלִקְבֵליה יֹום ּתְ ב ֹאָהִלים)ה''ראשית כב(ּ ם יֹוׁשֵ ִלים .  ִאיׁש ּתָ ׁשְ

כֹוָלא ֶחֶסד. ּבְ ִלים ּבְ ִדיָנא. ׁשְ ִלים ּבְ א. ׁשְ ֶאׁשָ ִלים ּבְ ַמָיא ׁשְ ִלים ּבְ ב ֹאָהִלים ְתֵרין. ּׁשְ , יֹוׁשֵ
ּד וְגבוָר''ֶחֶס ּה ְוָנִטיל ּכָֹלא ְוִאְתֲעִביד ִביֵדיה ַרֲחִמין''ּ ּ:  

ְדׁשֵ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי ְוגֹוַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ א ֵעׂשֶ ּא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ַּדְרָגא ְדַצִדיק . 'ּ ּ ּ
ה ְפִרי ְּדִאְקֵרי ֵעץ ַהַחִיים ְוִאיהו עֹוׂשֶ ּ ר ִאיהו, ּּ ֻכְלהו ְדַיֲעִביד ֶפִרי ּבָ ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ ּ ּּ ַזְרעֹו ּבֹו . ּ

א . ַּעל ָהָאֶרץ ַדְייָקא ּוְלִקְבֵליה ְלַתּתָ ן פֹוָרת ֲעֵלי ַעִין)בראשית מט(ּ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ּ ּבֵ ְוִאְקֵרי . ּ
ָלָמא ִרית ׁשְ י טֹוב. ּבְ ַהאי יֹוָמא ּכִ ֵרי ִזְמֵני ּבְ ך ּתְ ְוְבִגין ּכָ ַּחד ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִתְפֶאֶר, ּ ת ְוַחד ''ּ

א  ָתא ִדְלֵעיָלא ְוֲעִביְדּתָ ּבְ ְּלֳקֵבל ַדְרָגא ְדַצִדיק ְדִאיהו יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ יה ֶאָלא ּ ַּאֲחָרא ֵלית ּבֵ ּ
ָמִתין ְלָעְלָמא ִּזווג ְלַאָפָקא ֶפִרי ִנׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּפִרי עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְּ א . ּ ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ

ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ יה ִמׁשַ ֵרי ּבֵ ְּדִזווָגא ׁשָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ָרָזא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ּּתָ ה ֶפ, ּ ַּמאי ֵעץ ֶפִרי עֹוׂשֶ ָתא , ִריּ ּבְ ְלֳקֵבל יֹוָמא ְדׁשַ

ִליָתִאי. ִּאיהו יֹום ּתְ ִליל ּבְ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, וַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ִגין ְדָתֵניָנן ִרּבִ ּּבְ
אֹוַרְייָתא  ִתיב ּבְ ן יֹוָחאי אֹוֶמר ַמאי ַטְעָמא ּכְ י )דברים כד(ּבֵ ה ְוָלא ּכִ ח ִאיׁש ִאּשָׁ י ִיּקַ  ּכִ

ָל ע ִאְנּתוּתִ ר ָנׁש ְלָאַהְדָרא וְלִמְתּבַ ִגין ְדֹאְרֵחיה ְדּבַ ה ְלִאיׁש ּבְ ַּקח ִאּשָׁ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש . ּ ְמַתל ְלּבַ
ע ַאֵביַדָתא ִדיֵליה ְּדִאְתֲאִביד ֵליה ַאֵבַדָתא ָמאֵרי ְדַאֵבַדָתא ֵמַחֶזר ְלִמְתּבַ ּ ּ ְּוַהאי ַצִדיק , ּ

ְדאֹוִקיְמָנא)ג''מבראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִאיׁש ִאְקֵרי ּ ְוהֹוִרידו ָלִאיׁש ִמְנָחה ּכְ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ָרָזא ִדְמֹאֹרת ָחֵסר ַסְמָכא ְרִביָעָאה ַמְלכוָתא  יֹום ְרִביָעִאי ּבְ ָרֵאל ִדְרִמיָזא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ
ִליל . ְדָדִוד ָתא ִאְתּכְ ּבְ ב ְדַאְתֵריה ְדַהאי ַצִדיק יֹוָמא ְדׁשַ ך ַאף ַעל ּגַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ְוִאְתְרִמיז ְ

ך ָמאֵריה  ִגין ּכָ ִליָתִאי ְלֶמֱהֵוי ָסִמיך ְליֹום ְרִביָעִאי ְוִאיהו ִאְנּתו ִדיֵליה ּבְ יֹוָמא ּתְ ּּבְ ּ ּ ְּ ְ

א  ִתיב ְלַתּתָ ך ּכְ ְְדַאֵביַדָתא ֵמַחֶזר ַעל ַאֵבָדתֹו וְבִגין ּכָ ּ ִליט ַעל )ב''בראשית מ(ּ ּ ְויֹוֵסף הוא ַהׁשָ
  .ָהָאֶרץ

ִזְמָנא ד ֲאָבל ּבְ ִתיָתָאה ּכַ ִתיָתִאי ְדִאיהו ַאְלָפא ׁשְ יֹום ׁשְ ַאֲחִרית ַהָיִמים ּבְ ּ ְדָאֵתי ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּּ
יָחא ָרֵאל חוָלָקא , ֵייֵתי ְמׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ְדּכְ ִנין ַאף ַעל ּגַ ִריך הוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ְּדיֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִּדיָדה יֹוָמא ְרִביָעָאה ִתיָתָאה ְלֶמֱהֵוי ְסִמיָכא ְלַבְעָלה ְדִאְקֵרי ַאְזָלא ְוִאְתְרִמי, ּ יֹוָמא ׁשְ ָּזא ּבְ
ָתא ְלַתְקָנא ֵליה ָפתֹוָרא ְוַהאי ִדְכִתיב  ּבְ ַּצִדיק יֹוָמא ְדׁשַ ה )א''ירמיה ל(ּ ָרא ְיָי ֲחָדׁשָ י ּבָ  ּכִ

יֹו יָחא ְדִאיִהי ּבְ ִזְמָנא ִדְמׁשִ ֶבר ָדא ִאיהו ּבְ סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ך ּּבָ ִתיָתָאה וְבִגין ּכָ ְָמא ׁשְ ּ
י ׁשִ ִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשִ ָאר ' וַמאי ַטְעָמא ִאּתֹוַסף ה. ּכְ ׁשְ ן ּבִ ָמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ

ַבְעָלה יֹוָמא ' ֲאָבל ְבָכל ַאְתָרא ה. יֹוֵמי ָרֵאל ְדַאְתָייא ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ ּ ּ
ָתא ּבְ ד ֵייֵתי ְלַבְעָלה ,ְדׁשַ ָמא ָלה ֵמַעְפָרא)א לה בעלה''ס(ּ ּכַ ִתיב . ּ ְלַאּקָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )ז''ישעיה כ(ּ

ור ֶאֶרץ ַאּשׁ ָּוָבאו ַהאֹוְבִדים ּבְ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ַצִדיק וּכְ ּ.  
ִגי ִליָתִאי ָרָזא ְדַצִדיק ּבְ יֹום ּתְ ִליל ּבְ ָּדָבר ֲאֵחר ַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ ין ּ ַלת ַדְרּגִ ּן ִדּתְ

ִגין ְלִמְנָגד  ָקָאה ְלכֹוָלא ּבְ א ְדגוָפא ְלַאׁשְ ָמאָלא ְוִאיהו ֲהָוה ֱאְמָצִעיּתָ ִּמיִמיָנא וְתָלָתא ִמּשְׂ ּ ּ ּ
ְרָמה ָרֵאל ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְקיוֵתיה ְליֹום ְרִביָעִאי ְדִאיִהי ּכְ ּׁשַ ּ ּ ְָסִמיך ְלַהאי , ּ

יה ְוּתָ. ַּצִדיק ִלילו ּבֵ ך ִאְתּכְ ִגין ּכָ א ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ָתא ֲאִסיר ְלֶמְעּבָ ּבְ ּא ֲחֵזי ַהאי יֹוָמא ְדׁשַ ּ ְ

ֵרין ַויֹאֶמר י טֹוב, ּּתְ יה ּכִ ין ְוהוְכָפל ּבֵ ֵרין ַדְרּגִ ְּלֳקֵבל ּתְ ּ ּּ.  
ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֶצֶד ּא ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ּת ִדְלֵעיָל''ַּמְלכו, ק''ּ

א ָעִני ְוֶאְביֹון ֲאִחיד  ך ָדִוד ְלַתּתָ ְִמִדיָלה ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק וְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ
ָנה ַדְייָקא ְוִאְקֵרי יֹום  ְבִעים ׁשָ ִנין ְוָהא אֹוִקיְמָנא ׁשִ ה ְוִאְצְטִריך ְלאֹוָסָפא ֵליה יֹוִמין וׁשְ ּּבָ ּ ּ ְּ

  :יָעִאיְרִב
ִים ְרצו ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ּח ְדִאיהו ַסְמָכא ְיִמיָנא ְדאֹוַרְייָתא ''ְּלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֶנָצ. ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  א ָסִמיך ְלָעְלָמא ּבְ ה ְלַתּתָ ּוְלִקְבֵליה ֹמׁשֶ ּ  ִאם לא )ג''ירמיה ל(ְּ
ִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו   :'ּבְ

ּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדהֹוַו ִתיָתִאי''ּ . ד ְדֲאִחיד ַאֲהֹרן ְוִאְקֵרי יֹום ׁשְ
ב ְדָאֵתי ִמֶחֶס א ַאף ַעל ּגַ א ֲחִזִי ַאֲהֹרן ְלַתּתָ ִתיָתִאי ְדִאְקֵרי ''ּתָ יֹום ׁשְ א ּבְ ּד ֲאִחיד ְלַתּתָ

ִאינון ִמיֵנ''הֹו ִנין ּבְ יֹוָמא ִדיֵליה ּד ְוָעִביד ָקְרּבָ ִריאו ּבְ ִעיָרן ַדְכָיין ְוִאְתּבְ ּי ּבְ ּ  )לקרבא(ּ
יה  ָרֵאל ְדִאְתְרִמיָזא ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ָצִדי)ק''בצד(ְּלַאְקָרָבא ּכְ ין ִדְמֵהיְמנוָתא '' ּבְ ָרא ַדְרּגִ ּק ְלַקׁשְ ּ

  :ּוְלַנֲחָתא ַרֲחֵמי ְלָעְלָמא



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

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

ה ָאָדם ּא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ִעָלָאה ְדֹכָלא ְסִתיָמָאה ַהאי ֲאִמיָר. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ
א ָיִהיב ֵחיָלא . ִּדְסִתיִמין ין ְלַתּתָ ָרָזא ְדָאָדם וְבֻכְלהו ַדְרּגִ ד ְיָקָרא ְלִדיוְקָנא ּבְ ָעא ְלֶמְעּבָ ּּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִעָלֵאי ְו ֹכָלא ּבְ ִליט ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְוָעַבד ָאָדם ְדׁשַ ל ַחד ּכְ ְּלַאָפָקא ּכָ ּ ּ ּ ּ ֵאיּ ְוָתא ֲחֵזי ַעד . ַתּתָ
ִלים ָאָדם ְלֵעיָלא ּתְ ין יֹוִמין ִעָלִאין ָלא ִאׁשְ ַבע ַדְרּגִ ִלימו ִאינון ׁשֶ ָּלא ֲאׁשְ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ִלים ְלֵעיָלא ָאָדם ִעָלָאה ּתְ ְּדִאׁשְ ָאה, ּ ּתָ א ָאָדם ּתַ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִלימו. ִאׁשְ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ִבׁשְ ּ .
ך ׁשָ ִגין ּכָ ִליט ַעל ְּבְ ִגין ְדָאָדם ִעָלָאה ׁשָ ַעְלָמא ּבְ ֵרי ּבְ ל ְדִאְתּבַ ָאה ַעל ּכָ ּתָ ְּלֵטיה ְלָאָדם ּתַ ּ ּ

ין. ּּכָֹלא ַבע ַדְרּגִ ַהאי ְקָרא ׁשֶ ך ָרַמז ּבְ ּוְבִגין ּכָ ין ִעָלִאין ְדִאְקֵרי . ְּ ַבע ַדְרּגִ יה ׁשֶ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ּּ
ִלים ּבְ ּתְ הו ָאָדם ִדְלֵעיָלא ְוִאׁשְ ּּבְ ַצְלֵמנו. ּהוּ ה ָאָדם ּבְ ך ַנֲעׂשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ַפע , ְ ְּלֵמיַהב ֵליה ׁשֶ

ֵּמַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ּ.  
א ֲחֵזי ַּמאן ְדַהאי צוְלָמא ָעֵליה, ּתָ ּ יה , ּ יה ְוַיְתָבא ַעל ֵריׁשֵ ֶּחֶסד ֵאל ָלא ַאְעֵדי ִמּנֵ ּ

א ְבֵסיָפא  ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַרת ּבֵ ִגין ְדַהאי ֶחֶס)בסופא(ְּוִאְתַחּבְ ּד יֹום ִראׁשֹון ְוִאיהו ''ּ ְדיֹומֹוי ּבְ
ִלימו  ּתְ ַלק ַעד ְדִאׁשְ יה ָלא ִאְסּתְ א ְדָכל יֹוִמין ִדְלֵעיָלא ְוַהאי צוְלָמא ְדַאְתָיא ֵליה ִמּנֵ ֵּריׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵרי ַאֲחִרית ַהָיִמים ְוהוא ַדְרָגא ְדֶצֶדק ְוִא ַההוא ַדְרָגא ְדִאּקְ ּיֹומֹוי ּבְ ּ ּ ִביָעָאהּּ ָנת , יִהי ׁשְ ׁשְ
ַבע  ִנין ְלֳקֵבל ׁשֶ ְבִעין ׁשְ ִלימו ׁשִ ּתַ ד ִאׁשְ ר ָנׁש ּכַ ִלימו יֹומֹוי ְדּבָ ַההוא ַדְרָגא ַאׁשְ ִמיָטה ּבְ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ין ָרה ְלָכל ַדְרָגא, ַּדְרּגִ ָנה)תהלים צ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֲּעׂשָ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ . ּ ְיֵמי ׁשְ
ֶהםַמ ִנין ִדְלֵעיָלא, אן ּבָ ִאינון יֹוִמין וׁשְ ּּבְ ּ ֹמִנים. ּ ְגבורֹות ׁשְ   .ְּוִאם ּבִ

א ֲחֵזי ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא, ּתָ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ּּבְ ּ ּ ין . ּ ַדְרּגִ ב ּבְ ָּרָזא ְדִאינון ׁשָ לדעתי (ּ

ָרָזא ְדֶחֶס)ל שבע דרגין''צ הֹון ְזכות ְוחֹוָבא ּבְ ּד וְגבוָרה''ּ ִדּבְ ְּדִאי ֲהִכי ָלא ֲהָוה ֵליה ְלַבר ָנׁש . ּ ּ
ְבִעין ר ִמׁשִ יָקא ְדֹכָלא ַתְלָיין. ְלֶמֱהִוי ָחי ּבָ ַמָזָלא ִעָלָאה ַעּתִ ֶּאָלא ּבְ ך ִאיהו מֹוִסיף . ּּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְרעוֵתיה ר ָנׁש ּכִ ל יֹומֹוי ְדָכל ּבַ ַּעל ּכָ ּ.  

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

 ]ה בשנ6יום [סדר הלימוד ליום ו תשרי 
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ א ֲחֵזי ֲהִכי אֹוִליְפָנא ּבְ ְתָרָאה ְדַחָגא, ְּוּתָ ְליְלָיא ּבַ ל , ְּדּבֵ ּכַ ִאי ִיְסּתָ

ִלים צוְלָמא ִדיֵליה ַוֲחֵזי ֵליה ׁשְ ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּ ַזר ֲעלֹוי ִמיָתה, ּ ַהאי . ָלא ִאְתּגְ ּוָמאי ַטְעָמא ּבְ
ִגין ְדז, ֵליְלָיא ְבָעא יֹוִמין ִעָלִאין ִאינוןיֹוִמין ' ּבְ ְּדַחָגא ְלֳקֵבל ׁשִ ִנין . ּ ְּדָכל יֹוִמין וׁשְ

הו ַתְלָיין ְּדָעְלָמא ּבְ ְקָרא , ּ ָ ְדְלך ְיָי)דברי הימים א כט(ְּוִאינון ְרִמיִזין ּבְ דוָלה ְוגֹו' ּ ירוָתא ' ַּהּגְ ּׁשֵ
ּד ְוִסיוָמא ִדְלהֹון ַמְמ''ִדְלהֹון ֶחֶס ֶנֶסת ִי, ָלָכה''ּ ָרֵאלּכְ ַכח . ּת ַהָיִמים''ֲאַחִרי, ׂשְ ּתְ ִאׁשְ

ִביָעָאה ַאֲחִרית   .ׁשְ
ַהאי ַאֲחִרית ִלימו יֹומֹוי ּבְ ּתַ ִביִעי ִאְתֲחֵזי ִאי ִאׁשְ ְּוַכד ַאְתָיא ַהאי ֵליְלָיא ִדׁשְ ְוִאי ַהאי . ּ

ּצוְלָמא ִעָלָאה ֲחֵזי ָעֵליה ִדְבַקְדֵמיָתא ''ֶחֶס, ּּ ּד ֵאל ִיְתַהָדר ָעֵליה ּכְ ֵפי ֵמָהאי ּ ְּוָלא ִמְסּתַ
ֶחְדָווָתא ְוַאְהַדַרת ֵליה ַאְנִפין''ִדיָנא ְדֶצֶד ִלימו ּבְ ֲהֵדיה ִבׁשְ ּק ְוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ך ַאְזַהר לֹון . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָזָבא ִמִדינֹוי ְדַהאי ֶצֶד ּתֵ ָרֵאל ְלִאׁשְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָלָמא , ק''ְּ ת ׁשְ ּוְלַחָפַאה ֻסּכַ
ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתאָע ַּלְייהו וְלֵמיַתב ּבְ ּ ְבַעת )ג''ויקרא כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ בו ׁשִ ׁשְ ֻסּכֹות ּתְ ּ ּבַ

ָרָכה ַמִים  יה ּבְ ָּיִמים ְלַאְכָלָלא ְלַהאי ַדְרָגא ִדְלֵעיָלא וְלאֹוָסָפא ּבֵ ּ ּ ּ ְבִגין , ּ ִעָלִאין)ממיין(ּ
ֶנ ִביָעָאה ִאיהו ּכְ ְּדַהאי יֹוָמא ׁשְ ֵרין ּ ִאינון ּתְ ַח ִעָלָאה ּבְ ָרֵאל ֲאָנן ָמִקיִפין ְלַהאי ִמְזּבֵ ֶּסת ִיׂשְ ּ

ִים ְוָיִהיב ַצִדי ה ִנסוך ַהּמָ ִּלּמוִדים ְדִאינון ַעְרֵבי ַנַחל ְוַעְבִדין ּבָ ּ ּ ּ ּ ין ְדִאינון ''ְּ ּתִ ִאינון ׁשִ ּק ּבְ ּ ּ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא' ִמו ית ּכָֹלא ּבְ ֵראׁשִ   .ְּיֵמי ּבְ

ְהֶיה ָלֶכם)ט''במדבר כ(ָתר ּוְלָב ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהׁשְ ַבע .  ּבְ א ְלִאינון ׁשֶ ּתָ ִניׁשְ ָּעְבדו ּכְ ּ
ּיֹוִמין ִעָלִאין ְוָעְבדו יֹוָמא ָטָבא ִביָעָאה, ּ ָתְזְבתון ִמִדינֹוי ְדַההוא יֹוָמא ׁשְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ִגין . ּ ּבְ

ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ִתיב ּבְ ך ּכְ ּּכָ ּ ּ ּחוָלֵקיה ְדִיְצָחק, ּ ְלֳקֵבל יֹוָמא ִתְנָיָנא ְגבוָרהְ ר . ּ ֵדין ִאית ְלּבַ ּכְ
עֹוָבדֹוי ְלִאינון ִעָלִאין ֵוי ְלַהאי ְדמוֵתנו וְלִאְתָדֵמי ּבְ ָּנׁש ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ִגין . ּ ְוָכל ָדא ָלָמה ּבְ

יֵדי ְדַבר ָנׁש ִריך הוא ָיַהב ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ר, ְּ ֵעי ּבַ ְרֵמיה ְלִאינון ְּדִאי ּבָ ּ ָנׁש ְלִמְדֵמי ּגַ ּ
ֵפי ֵמָהאי ִמַדת ִדיָנא ִעָלָאה הו ְוָלא ִמְסּתַ ִלים ּבְ ּתְ ִּדְלֵעיָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ.  

ְדַגת ַהָים ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֶנָצ ְּוֵיְרדו ּבִ ּּ ַההוא ַדְרָגא ''ּ ת ַהָים ּבְ ה ְדּגָ יה ֹמׁשֶ ּח ְדֲאִחיד ּבֵ ּ ּּ
ִריאו ְוָיִהיב לֹון  ַלט ָעַלְייהוִּאְתּבְ ְּסִתיָמא ִדְסִתיִמין ֵחיָלא ְלִמׁשְ ר ָנׁש ְלִעָלִאין, ּ , ִּאי ָדֵמי ּבָ

ְּוִאי ָלא ָדֵמי ְלִעָלִאין ֵיְרדו א. ּ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ְלִטין ּבְ א ׁשַ ְּונוִני ַיּמָ ך ַאְזִהיָרת לֹון . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ה  ַחִיים)' לדברים(אֹוַרְייָתא ְדִאְתְייִהיַבת ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּ וָבַחְרּתָ ּבַ ּ.  

ִגין  ְייהו ּבְ א ְוֹלא ִאְסָתֵפי ִמּנַ ְלטו ָעֵליה נוֵני ַיּמָ א ֹלא ׁשָ ד ִאְתַרֵמי ְלַיּמָ ה ּכַ א ֲחֵזי ֹמׁשֶ ּּתָ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָקא ּבְ ין ִלְקָרָבא ְלֵעיָלא וְלִאְתַדּבְ ְּדִאיהו ֲהָוה ַזּמִ ּ ּ ּ ּ ק, ְּ ד ִאְתַדּבַ  ּוְלָבָתר ּכַ

א ִליט ַעל נוֵני ַיּמָ א ִוימותון נוִני ְוִאיהו ָלא ֲעִביד . ּׁשָ ְּוָרַמז ְלַאֲהֹרן ֲאחוי ְדִיְמֵחי ָית ַיּמָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך , ֲהִכי א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ִריאו ְולא ּבָ ִליט ָעַלְייהו וֵביה ִאְתּבְ ִגין ְדַהִהיא ַדְרָגא ִדיֵליה ׁשָ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּהוא ְדִיְמֵחי ִאיהו ּ ִג, ּ ּין ְלִאְתַהְפָכא ְלהו ְלאֹוֵיבּבְ א . ּ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ֲאִזיל ּבְ ְּוַכד ּבַ



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

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

ִתיב ָעֵליה  ִריך הוא ּכְ ּּבְ ּ ַמִים ִאיְתך ֲאִני ְוגֹו)ג''ישעיה מ(ְ י ַתֲעבֹור ּבַ ְדַגת . 'ְ ּכִ ְּדָהא ְוֵיְרדו ּבִ ּּ
ַמִים ַמִים ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדׁשָ ַּהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ִליט ָעַלְייהו ְוָדא ִתְפֶאֶרְּד. ּ ְּבַההוא ַדְרָגא ׁשָ ּ   .ת''ּ

א ְדֶנָצ ב ִדְבַדְרּגָ א ְועֹוֵפי''ְּוַאף ַעל ּגַ ל נוִני ַיּמָ ּח ִאְתֲעִבידו ּכָ ן ֶאָלא , ּ ִתיב ַתּמָ ָּלא ּכְ
ִליט ָעַל ר ָנׁש ָלא ׁשָ ִגין ְדּבַ ַמִים ּבְ א ָקֵרי ְלהו עֹוף ַהׁשָ ּתָ ַנף ֲאָבל ַהׁשְ ּעֹוף ּכַ ְּייהו ֶאָלא ּ ּ

ַמִים ְטָרא ְדׁשָ ָרָזא ְדהֹו. ִּמּסִ ִליט ָעַלְייהו ּבְ ֵהָמה ׁשָ ּוַבּבְ ַההוא ''ּ ּד ְדָיִהיב ֵליה ִסיוָעא ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִעיָרן ִריאו ּבְ ָרָזא ְדָצִדי. ּיֹוָמא ִאְתּבְ ִליט ּבְ ִליט ַעל ''ּק ְדִאְקֵרי ּכָ''ּוְבָכל ָהָאֶרץ ׁשָ ּל ְוִאיהו ׁשָ

ִגין ְדכֹוָלא . ָּעא ִעָלָאהָהָאֶרץ ַאְר ָאה ּבְ ּתָ ִליט ַעל ַאְרָעא ּתַ א ׁשָ ר ָנׁש ְלַתּתָ ָהִכי ָנֵמי ּבַ
יה ר ָנׁש ִמִסיוָעא ְדִאְתְייִהיב ֵליה . ּּבֵ ִליט ָעַלְייהו ּבָ ּוְבָכל ָהֹרֵמׁשֹ ַהרֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ׁשָ ּ ּ ּ

ֵּמֶאֶרץ ַהַחִיים ַמְלכות ִעָלָאה ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוָאַמר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדָיַהב קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ
ִתיֵבי ַלל ּכְ ֹאַרח ּכְ אֹוַרְייָתא ּבְ ְלהו ּבְ ָרֵאל ּכֻ ָרא ֱאֹלִהים: ְּלִיׂשְ ית ּבָ ִראׁשִ ֲּהָדא ִהיא ִפּקוָדא . ּבְ ּ

ּה ְדֹכָלא''ַקְדָמָא ְּקֵרי ִפּקוָדא ָדא ִיְרַאת הְוִא. ּ ית' ּ  )תהלים קיא(, ִּדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ֵראׁשִ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי ית ַדַעת)משלי א(. ֵראׁשִ ית ִאְקֵרי. ּ ִיְרַאת ְיָי ֵראׁשִ ִגין ְדִמָלה ָדא ֵראׁשִ ּּבְ ּ .

ְרָעא ְלָאָעָלא גֹו ְמֵהיְמנוָתא ְּוַעל ִפּקוָדא ָד. ְּוָדא ִאיִהי ּתַ ל ָעְלָמאּ   .ּא ִאְתְקַיים ּכָ
ְדָקא ְיאות. ִּיְרָאה ִאְתְפַרׁש ִלְתַלת ִסְטִרין הו ִעיָקָרא ּכְ ְייהו ֵלית ּבְ ֵרין ִמּנַ ּּתְ ּ ְוַחד , ּ

ָרא ְדִיְרָאה נֹוִהי ְוָלא . ִּעיּקָ ִגין ְדֵייחֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ַנׁש ְדָדִחיל מקוְדׁשָ ִּאית ּבַ ּ ּ ּ ְּ

ְּימותון א ְדגוֵפיה אֹו ְדָממֹוֵניהּאֹו ָד. ּ ִּחיל ֵמעֹוְנׁשָ ּ ּ ּ ִדיר. ּ ְּוַעל ָדא ָדִחיל ֵליה ּתָ ּ ַכח . ּ ּתְ ִאׁשְ
ָרא ֵוי ְלִעּקְ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ִּיְרָאה ְדִאיהו ָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ר ָנׁש ְדָדִחיל ִמן . ְּ ִּאית ּבַ

א ְדַה ִגין ְדָדִחיל ֵמעֹוָנׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ְדֵגיִהּנֹםְּ ּהוא ָעְלָמא ְועֹוָנׁשָ ֵרין ִאֵלין . ּ ּּתְ
א ִדיֵליה ְרׁשָ ָרא ְדִיְרָאה ִאּנון ְוׁשָ ָּלאו ִעיּקָ ּ ּ.  

ָרא''ִיְרָא ָרא , ּה ְדִאיִהי ִעּקָ ִליט ִעּקָ ִגין ְדִאיהו ַרב ְוׁשַ ר ָנׁש ְלָמאֵריה ּבְ ְּלִמְדַחל ּבַ ּ ּ ּ
א ְדָכל ָעְלִמין ְוֹכָלא ַקּמֵ ְרׁשָ ְּוׁשָ יִביןּ ָלא ֲחׁשִ ָמר . ּיה ּכְ ָמה ְדִאּתְ ּ ְוָכל ָדְייֵרי ַאְרָעא )דניאל ד(ּּכְ

יִבין ָלא ֲחׁשִ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי . ּכְ ְוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ   . ִיְרָאה)א ב''נ(ּ
ְמעֹון ְוָאַמר ַווי ִאי ֵאיָמא ַווי ִאי ָלא ֵאיָמא י ׁשִ ָכה ִרּבִ ִּאי ֵאיָמא ִיְנְדעון. ּבָ ְ ַחָייִבין ֵהיך ּ ּ

ִּאי ָלא ֵאיָמא ֹיאְבדון ַחְבַרָייא ִמָלה ָדא. ִּיְפְלחון ְלָמאֵריהֹון ּ ֵרי. ּ א ׁשָ ֲאַתר ְדִיְרָאה ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ,
ִּמְלַרע ִאית ִיְרָאה ָרָעה ְדָלֵקי וָמֵחי וְמַקְטֵרג ְוִאיִהי ְרצוָעה ְלַאְלָקָאה ַחָייַבָיא ּ ּ ּ ּ ּ ּוָמאן . ּ

ִגין ָמרְּדָדִחיל ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּ עֹוֶנׁש ְדַמְלְקיוָתא ְוִקְטרוָגא ּכְ ּ ְרָיא ֲעֵליה ַהִהיא ִיְרַאת ה. ּ ' ָּלא ׁשַ
ְרָיא ֲעֵליה ַהִהיא ִיְרָאה ָרָעה. ְּלַחִיים' ְּדִאיְקֵרי ִיְרַאת ה ֶּאָלא ָמאן ׁשַ ְרָיא . ּ ַכח ְדׁשַ ּתְ ְּוִאׁשְ

ֲּעֵליה ַהִהיא ְרצוָעה ִיְרָאה ָרָעה ְולא ִיְרַא   .'ת הּ
ך ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִיְרַאת ה ּוְבִגין ּכַ ית ַדַעת ִאְקֵרי' ְּ ִליל ָהָכא ִפּקוָדא . ֵּראׁשִ ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ ּ

ָאר ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא. ָּדא ָרא ִויסֹוָדא ְלָכל ׁשְ ְּוָדא ִעּקָ ּ  ָנִטיר )דא(ָּמאן ְדָנִטיר ִיְרָאה . ּ
ּיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאָלא ָנִטיר ִיְרָאה ָלא ָנִט. ּּכָֹלא ְרָעא ְדֹכָלא, ּ ְּדָהא ָדא ּתַ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ית ְדִאיִהי ִיְרָאה ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּּכְ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ ְּדָמאן ְדֲעַבר ַעל . ּבָ ּ
ָּדא ֲעַבר ַעל ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא א ְדָמאן ְדֲעַבר ַעל ָדא. ּּ ְּועֹוְנׁשָ ּ ּ ַהאי ְרצוָעה ָרָעה ַאְלֵקי ּ

ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורוַח ֱאֹלִהים. ֵּליה ְּוַהְיינו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ּ ּּ ע . ְ ָּהא ִאֵלין ַאְרּבַ
הֹון ַחָייַבָיא א ּבְ ין ְלַאֲעָנׁשָ ּעֹוָנׁשִ ּ.  

ּּתֹהו ָדא ֶחֶנק ּּבֹהו ָדא ְסִקיָלה. ּל ִמָדה ֶחֶב)זכריה ב(ּ ַקו ּתֹהו )ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ּ ַאְבִנין , ּ
א ְדַחָייַבָיא א ְלעֹוְנׁשָ הֹוָמא ַרּבָ ִּדְמׁשוָקִעין ּגֹו ּתְ ּ ּ ּ ֵריָפה. ּ ך ָדא ׂשְ ְּוחׁשֶ  ַוְיִהי )דברים ה(, ִּדְכִתיב, ְ

ך  ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוך ַהחׁשֶ ׁשָ ְּכְ ַמ)דברים ד(ְ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשָׁ ך כו ְוָהָהר ּבֹוֵער ּבָ . 'ְִים חׁשֶ
ֵרי ְלאֹוְקָדא לֹון יהֹון ְדַחָייַבָיא ׁשָ יָפא ְדַעל ֵריׁשֵ ּקִ א ּתַ ְּוָדא ֶאּשָׁ ּ ּ ַסָייף. ּ ְּורוַח ָדא ֶהֶרג ּבְ ּ ּרוַח . ּ

יה ָנא ִהיא ְמַלֲהָטא ּבֵ ּנְ א ְמׁשַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּסָעָרה ַחְרּבָ  ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב )בראשית ג(, ּכְ
ְתַהֶפֶכ א ְלַמאן ְדַיֲעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ּת ְוִאְקֵרי רוַחַּהּמִ ַּהאי עֹוָנׁשָ ּוְכִתיב ְלָבַתר . ּּ

ית, ִיְרָאה ָלָלא ְדֹכָלא, ֵראׁשִ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ָאר ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא. ּ אן ָוָהְלָאה ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ.  
ְנָייָנא ָדא ִאיִהי ִפּקוָדא ִּפּקוָדא ּתִ ּ ּּ ְּדִפּקו. ּ ה ְוָלא ַנְפָקא ִמיָנה ּ ָּדא ְדִיְרָאה ִאְתַאֲחַדת ּבָ ּ ּ

ִלים. ה''ְוִאיִהי ַאֲהָב. ְלָעְלִמין ר ָנׁש ְלָמאֵריה ְרִחימו ׁשְ ְּלִמְרַחם ּבַ ּוָמאן ִאיהו ְרִחימו . ּ ּ ּ
ִלים ה ִדְכִתיב. ׁשְ ָּדא ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים ּבִ)בראשית יז(, ּ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ׁשְ . ְּרִחימוָתאּ

ֵלימוָתא ְדִאְקֵרי  ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ָדא ְרִחימו ׁשְ ּ ּ ּ  )ד ב''פקודי רנ(ּּ
ה ְדָקא ְיאות. ַאֲהָבה ַרּבָ ר ָנׁש ְלָמאֵריה ּכְ ְּוָהָכא ִאיהו ִפּקוָדא ְלִמְרַחם ּבַ ּ ּ ּּ.  

  א''דף יב ע
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ יהְרִחיְמ, ַאּבָ ַמְעָנא ּבֵ ִלימו ֲאָנא ׁשְ ׁשְ א ּבִ ּּתָ ִרי . ּ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ

ַהאי ַדְרָגא ָקִאים י ִפיְנָחס ְדָהא ִאיהו ּבְ י ְדִרּבִ ַּקּמֵ ּ ה ַהְיינו . ּּ י ֶאְלָעָזר ַאֲהָבה ַרּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ִלימו ִדְתֵרין ִסְטִרין ׁשְ א ּבִ ֵליְמּתָ ַּאֲהָבה ׁשְ ִלי, ּ ְתֵרין ִסְטִרין ָלאו ְוִאי ָלא ִאְתּכְ ) א''דף יב ע(ל ּבִ

ִלימו ׁשְ ְדָקא ָיאֹות ּבִ ִּאיהו ַאֲהָבה ּכְ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין ִאְתְפַרׁש ַאֲהָבה ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ִניָנן ּבִ ְּוַעל ָדא ּתָ ּ ּ ּ ְּ ִאית ָמאן . ּ

ְּדָרִחים ֵליה ִמּגֹו ְדִאית ֵליה עוָתָרא ּ ּ ּ א ְדיֹוִמ, ּ ִנין ַסֲחָרֵניה, יןּאֹוְרּכָ ְנאֹוי, ּּבְ ִליט ַעל ׂשַ , ּׁשַ
ָנן ֵליה ּקְ ך ָרִחים ֵליה, ָּאְרחֹוי ִמְתּתַ ּוִמגֹו ּכָ א . ְּ ִהפוָכא ִויַהַדר ֲעֵליה קוְדׁשָ ְּוִאי ְלַהאי ְיֵהא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָיא ְלּגוָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִריך הוא ּגִ ּּבְ ּ ּ ְנָיא ֵליה ְוָלא ִיְרֵחם ֵליה ּכְ, ְ ְּיֵהא ׂשַ ך . ָללּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרא ְּרִחימו ָדא ָלאו ִאיהו ַאֲהָבה ְדִאית ֵליה ִעּקָ ּ ּ ּ.  

ִטיבו ין ּבְ ִדיָנא ּבֵ ין ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין ּבֵ ִלים ַההוא ְדֲהֵוי ּבִ ְּרִחימו ְדִאְקֵרי ׁשְ ּ ּ ּ ְּוִתּקוָנא . ּ
ָמה ִדְתֵניָנן ֲאִפלו הו ְּדָאְרחֹוי ְדָרִחים ֵליה ְלָמאֵריה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ָמָתך ִמיָנךּּ ְא ָנִטיל ִנׁשְ ָּדא ִאיהו . ְ ּ

ְתִרין ִסְטִרין  ִלים ְדֲהֵוי ּבִ ְּרִחימו ׁשְ ית ָנַפק וְלָבַתר . )ב''יז ע(ּ ה ְבֵראׁשִ ְּוַעל ָדא אֹור ְדַמֲעׂשֵ ּ ּ
ֲחָדא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ. ִאְגִניז ֵרין ִסְטִרין ּכְ ִלילו ּתְ ָיא ְוִאְתּכְ ד ִאְגִניז ָנַפק ִדיָנא ַקׁשְ ּּכַ ִּלימו ָדא ּ ּ

ְדָקא ְיאות   .ַּאֲהָבה ּכְ



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

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

ֵקיה ְמעֹון וְנׁשָ י ׁשִ ָּנְטֵליה ִרּבִ ּ א . ּ ַוַדאי קוְדׁשָ ֵקיה וֵבָרֵכיה ְוָאַמר ּבְ י ִפיְנָחס וְנׁשָ ֲּאָתא ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדַרִני ָהָכא ִריך הוא ׁשַ ּּבְ ּ ָּדא הוא . ְ יק ְדָאְמרו ִלי ְדִא)א''א ע''לעיל דף י(ּ ּ ְנִהירו ַדּקִ ּ ּ ּ ִליל ּ ְתּכְ

ל ָעְלָמא ֵביָתִאי וְלָבַתר ָנִהיר ּכָ י ִיְרָא. ּּבְ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי ָלא ִאיְצְטִריך ְלִאְתְנׁשֵ ְָאַמר ִרּבִ ה ''ּ
ָכל ִפּקוִדין ּּבְ ַהאי, ּ ָקא ּבְ ִפּקוָדא ָדא ִאְצְטִריך ִיְרָאה ְלִאְתַדּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשְ ּּכָ ָקא. ְּ ֵּהיך ִאְתַדּבְ ְ .

ֵני ְמזֹוֵניַאֲהָבה ִאיִהי ּבְ א ְדַחֵיי ּבְ ָמר ְדָיַהב עוְתָרא ְוַטב אֹוְרּכָ ָמה ְדִאּתְ ִּסְטָרא ַחד ַטב ּכְ ּ ּ ּ ,
ֵדין ִאיְצְטִריך ְלַאְתָעָרא ִיְרָאה וְלִמְדַחל ְדָלא ִיְגרֹום חֹוָבא ּּכְ ּ ִתיב. ְ  )משלי כח(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ִמיד ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ִל, ַאׁשְ ִגין ְדָהא ּכָ ַאֲהָב''יל ִיְרָאּּבְ   .ה''ה ּבְ
יה ִיְרָאה ָיא ְלַאְתָעָרא ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּ ד ָחֵמי ְדִדיָנא . ְ ּּכַ

ְרָיא ֲעלֹוי ָיא ׁשַ יה, ַקׁשְ ה ִלּבֵ ְדָקא ְיאות ְוָלא ַיְקׁשֶ ֵדין ִיְתַער ִיְרָאה ְוִיְדַחל ְלָמאֵריה ּכְ ּּכְ ּ ּ .
ִתיבְּוַעל ָדא ָרָעה)משלי כח(,  ּכְ ה ִלּבֹו ִיפֹול ּבְ ּ וַמְקׁשֶ ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי ָרָעה. ּ ּּבְ ּ .

ְייהו ִליַלת ִמּנַ ְתֵרין ִסְטִרין ְוִאְתּכְ ַכח ִיְרָאה ְדִאְתַאֲחַדת ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ֵליָמָתא . ּ ְּוָדא ִאיהו ַאֲהָבה ׁשְ
ְדָקא ְיאות   .ּּכְ

ִליָתָאה  ִּפּקוָדא ּתְ ָעְלָמאּ ִליָטָאה ּבְ ְּלִמְנַדע ְדִאית ֱאָלָהא ַרְבְרָבא ְוׁשַ ּוְלַייֲחָדא ֵליה . ּ ּ
ית ִסְטִרין ִעָלִאין ִאּנון ׁשִ ְדָקא ָיאֹות ּבְ ָכל יֹוָמא ִיחוָדא ּכְ ּּבְ ד לֹון ִיחוָדא ֲחָדא . ּ ּוְלֶמְעּבַ ּ

ָרֵאל וְלַכְווָנא ְרעוָתא ְלֵעי ַמע ִיׂשְ ִבין ִדׁשְ ית ּתֵ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ֲהַדְייהוּ ְְוַעל ָדא ֶאָחד ִאְצְטִריך . ָּלא ּבַ ּ
א ֵליה  ִבין)א כשית''נ(ְּלַאְרּכָ ית ּתֵ ׁשִ ַמִים ֶאל .  ּבְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ִיּקָ ּ

יה . ָמקֹום ֶאָחד ַמָיא ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ין ִדְתחֹות ׁשְ ׁשון ַדְרּגִ ּנְ ִּיְתּכַ ּ ּ ית  ְלֶמֱהֵוי )יראה(ּ ִלימו ְלׁשִ ׁשְ ּּבִ
ְדָקא ְיאות יה ִיְרָאה ְדִאְצְטִריך . ִּסְטִרין ּכְ ָרא ּבֵ ַההוא ִיחוָדא ִאְצְטִריך ְלַקׁשְ ל ָדא ּבְ ְְוִעם ּכָ ְּ ּ ּ ּ ּ

ָדֶל א ּבְ דֹוָלה''ְּדָדֶל. ּת ְדֶאָחד''ְלַאְרּכָ ה ְדִתְתֲחֵזי . ּת ְדֶאָחד ּגְ ׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּ ּּ
ר ָדֶלְו ַההוא ִיחוָדא''ִתְתַקּשֵׁ ה ּבְ ׁשָ ּת ְדִאיהו ַיּבָ ּ ּ ּ.  

ית  ׁשִ ֻאְכלוָסָהא ּבְ א ּבְ ָרא ָלה ְלַתּתָ ן ְלֵעיָלא ִאיְצְטִריך ְלַקּשְׁ ּמָ ר ּתַ ּוְלָבַתר ְדִאְתַקּשַׁ ּ ּ ְּ

א בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּסְטִרין ָאֳחָרִנין ִדְלַתּתָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ִבין ְּדִאית. ְּ ית ּתֵ יה ׁשִ ּ ּבֵ
ָּאֳחָרִנין ְדִיחוָדא ין וְלָנְטָעא . ּ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ה ִאְתֲעִביַדת ֶאֶרץ ְלֶמְעּבַ ׁשָ ֵדין ַמה ְדֲהַות ַיּבָ ּּכְ ּּ

א ַאְרָעא ַרֲעָוא. ִאיָלִנין ַההוא ִיחוָדא ִדְלַתּתָ ה ֶאֶרץ ּבְ ׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ 
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ י טֹוב. ּׁשְ ֵרי ִזְמֵני, ְּוַעל ָדא ּכִ י טֹוב ּתְ ַּחד ִיחוָדא ִעָלָאה ְוַחד ִיחוָדא . ּכִ ּ

ָאה ּתָ א. ּתַ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ אן וְלָהְלָאה ּתַ ְתֵרין ִסְטִרין ִמּכָ יָון ְדִאְתֲאִחיד ּבִ ּּכֵ ּ ּ ַנת . ּ ּקָ ִאְתּתַ
ין ּכְ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ   .ְּדָקא ְיאותְּלֶמְעּבַ

  ב''דף יב ע
ִּפּקוָדא ְרִביָעָאה ְלִמְנַדע ְדה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּהוא ָהֱאלִהים' ּ ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום )דברים ד(, ּכְ

י ְיָי הוא ָהֱאֹלִהים בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ַּוֲהׁשֵ ָמא ְדְיָי. ָ ׁשְ ָמא ֶדֱאֹלִהים ּבִ ָלָלא ׁשְ ּוְלִאְתּכְ ּ ְלִמְנַדע . ּ
הו ִפרוָדאְּדִאּנ ּון ַחד ְוֵלית ּבְ ּ ָמִים ְלָהִאיר ַעל . ּּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ְּוַהְינו ָרָזא ִדְכִתיב ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ

ָלל. ָהָאֶרץ ָלא ִפרוָדא ּכְ ָמָהן ַחד ּבְ ֵרין ׁשְ ְּלֶמהֵוי ּתְ ָמא . ּ ׁשְ ָלָלא ְמֹאֹרת ָחֵסר ּבִ ְלִאְתּכְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ַמִים  ּ ְדִאּנון ַחד ְוֵל)א דרשים''נ(ְּדׁשָ הו ִפרוָדאּ ּית ּבְ ְנהֹוָרא ִחיְווָרא ֵלית . ּּ ְּנהֹוָרא אוְכָמא ּבִ
הו ִפרוָדא ְוֹכָלא ַחד ּּבְ א ) ב''דף יב ע(. ּּ ּתָ ְּוָדא הוא ֲעָנָנא ִחיְווָרא ִדיָמָמא ְוֲעָנָנא ְדֶאׁשְ

ֵליְלָיא ּ ִמַדת יֹום וִמַדת ַלְיָלה)כמה דאמרו חברייא(. ּבְ ָד. ּ ן ָדא ּבְ ּקַ ּוְלִאְתּתַ ָמה ּ א ְלַאְנָהָרא ּכְ
ָמר ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ   .ְדִאּתְ

א ְוִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא ר ְלַתּתָ ְּוָדא חֹוָבה ְדַההוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ִחּבַ ַרם ַמה . ּ ך ּגָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרא ְלֵעיָלא. ְּדָגַרם ְלָעְלָמא א וְלַחּבְ א ְלַתּתָ ִגין ְדִאְצְטִריך ְלַאְפָרׁשָ ּּבְ ּא אוְכָמא ּוְנהֹוָר. ְּ

ִחּבוָרא ֲחָדא ִּאְצְטִריך ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ּבְ ִיחוָדָהא . ְ ֻאְכלוָסָהא ּבְ ּוְלִאְתַאֲחָדא ְלָבַתר ּבְ ּ ּ
א יׁשָ ְטָרא ּבִ א ָלה ִמּסִ ּוְלַאְפָרׁשָ ָלא . ּ ל ָדא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע ֶדֱאלִהים ְיָי ּכָֹלא ַחד ּבְ ְּוִעם ּכָ ְּ

ִּפירוָדא ֵוי ִפירוָדא. לִהיםּהוא ָהֱא' ה. ּ ר ָנׁש ְדֹכָלא ַחד ְוָלא ַיׁשְ ְּוַכד ִיְנַדע ּבַ ּּ ֲּאִפילו , ּ ּ
א ך ְלַתּתָ ַלק ֵמַעל ָעְלָמא ְוָלא ִאְתְמׁשַ   .ְַהִהיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִיְסּתְ

ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב ְוָהיו ִלְמאֹורֹות ַתר מֹוָחא ַסְלָקא. ּ ִסְטָרא . מֹוָחא אֹור. ָּהא ְקִליָפה ּבָ
ִחּבור ְדַאְתָוון. ָאֳחָרא ָמֶות ּאֹור ּבְ ִפירוָדא. ּ ָּמֶות ּבְ ן. ּ ּמָ ַלק ִמּתַ , ְּוַכד ַהאי אֹור ִאְסּתַ

ָרא ְבַאְתָוון ָמֶות ְדִפירוָדא ִּמְתַחּבָ א ַעל ָעְלָמא. ּּ יׁשָ ִריַאת ַחָוה ְוָגְרַמת ּבִ . ֵּמִאֵלין ַאְתָוון ׁשָ
ָמה ִדְכִתיב ַאר מ ַוּתֵ)בראשית ג(, ּכְ ּתָ י טֹוב ֲאַהְדַרת ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע ִאׁשְ ה ּכִ ו ''ֶּרא ָהִאּשָׁ

ְּוִאּנון ֲאְזלו וְנָטלו אֹות תי ּ ּ ֶרא''ּ ָמה ִדְכִתיב ַוּתֵ ֲהַדְייהו ְוָגְרַמת מֹוָתא ַעל ָעְלָמא ּכְ . ּו ּבַ
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ָאַרת ְיִחיָדָא''ָהא אֹוִליְפָנא מ, ַאּבָ ּתָ ִדיר ''ָוא, הם ִאׁשְ ּו ְדִאיהו ַחִיין ּתָ ּ ּ
יָבה ָדא ''ּ וְנָטַלת תי)א''ו ע''פנחס רל(ִּאְתַהָפַכת ְוֲאָזַלת  ִלים ּתֵ ּתְ ן ְוִאׁשְ ּתֵ ח ַוּתִ ּקַ ּו ִדְכִתיב ַוּתִ

רו ַאְתָוון ִרי ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא. ְּוִאְתַחּבְ ִריך ַאְנּתְ ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ְ ּ.  
ִּפּקוָדא ֲחִמ ִתיבּ ָאה ּכְ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)ב''ו ע''בראשית מ(, יׁשָ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ַהאי ְקָרא . ּ ִיׁשְ ּבְ

ַלת ִפּקוִדין ִּאית ּתְ אֹוַרְייָתא. ּ ְפִרָיה וְרִבָיה. ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ ְּוַחד ְלִאְתֲעָסָקא ּבִ ְוַחד ְלִמְגַזר . ּּ
ן ָעְר ּמָ א . ָלָתאִּלְתַמְנָייא יֹוִמין וְלַאֲעָבָרא ִמּתַ ָדָלא ָבה וְלַאָפׁשָ ּתַ אֹוַרְייָתא וְלִאׁשְ ְּלִמְלֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ
יה ְורוֵחיה ָנא ַנְפׁשֵ ָכל יֹוָמא ְלַתּקְ ָּלה ּבְ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא  ק ּבְ ְּדֵכיָון ְדַבר ָנׁש ִאְתַעּסַ ן )א''ב ע''נח ס(ּ ּקַ ָמָתא ָאֳחָרא )א''כ ע''ש( ִאְתּתַ ִנׁשְ  ּבְ
א א. ֶּרץ ֶנֶפׁש ַחָיהִּדְכִתיב ׁשֶ. ַּקִדיׁשָ ֶּנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ַקִדיׁשָ ק . ּּ ר ָנׁש ָלא ִאְתַעּסַ ְּדַכד ּבַ

א א ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא ֵלית ֵליה ַנְפׁשָ ּּבְ ְרָיא ֲעלֹוי. ּ א ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשַ ְּקדוׁשָ ַדל . ּ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ה ָזֵכי , ּבְ ַההוא ְרִחיׁשו ְדָרִחיׁש ּבָ ּּבְ ּ ּ ַמְלָאִכין , ְּלַהִהיא ֶנֶפׁש ַחָיהּ ּוְלֶמֱהַדר ּכְ

ין ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו)תהלים קג(, ִּדְכִתיב. ַּקִדיׁשִ אֹוַרְייָתא ְדִאְקרון , ּ ּבָ ִקין ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ּ ּ ּ
ַאְרָעא   .ַמְלָאָכיו ּבְ

ַהאי . ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ִניָנן . ָעְלָמאַהאי ּבְ ַההוא ָעְלָמא ּתָ ּּבְ
ָכל ָעְלָמא ִדְכִתיב ָטא ּבְ ִרין וְלַאּשָׁ ִנׁשְ ְדִפין ּכְ ד לֹון ּגַ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ ,

ִרים)ישעיה מ( ׁשָ ּנְ י ְיָי ַיֲחִליפו ֹכַח ַיֲעלו ֵאָבר ּכַ ּ ְוּקֹוֵ ל ָהָאֶרץ ְּוַהְינו ִדְכִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַע. ּ
כון  א ְדֶנֶפׁש ַחָיה ֵמֲאַתר ְדַהִהיא ַחָיה ִיְמׁשְ ְרצון ְוִיְפקון ִרֲחׁשָ ָּדא אֹוַרְייָתא ְדִאְקֵרי ַמִים ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ



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

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

ָמר ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד . ָּלה ְלַתּתָ ָרא ִלי )תהלים נא( )ב''ב ע''וישב קי(ּ  ֵלב ָטהֹור ּבְ
אֹוַרְייָתאְלִמְלֵע, ֱאלִהים י, י ּבְ ִקְרּבִ ּוְכֵדין ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ ּ:  

ְפִרָיה וְרִבָיה ָקא ּבִ ִתיָתָאה ְלִאְתַעּסְ ִּפּקוָדא ׁשְ ּּ ּ ְפִרָיה וְרִבָיה. ּ ק ּבִ ְּדָכל ָמאן ְדִאְתַעּסַ ּּ ּ ִרים , ּ ּגָ
ִדיר ְוָלא ִיָפְסקו)ב''ו ע''וישב קפ( ּ ְלַההוא ָנָהר ְלֶמהֵוי ְנִביַע ּתָ ָכל . ן ֵמימֹויּּ א ִאְתַמְלָייא ּבְ ְוַיּמָ

ן ְוָנְפִקין ֵמַההוא ִאיָלָנא)ב א''קנ(. ִסְטִרין ין ִמְתַחְדׁשָ ָמִתין ַחְדּתִ ּ ְוִנׁשְ יִאין . ּ ְוֵחיִלין ַסּגִ
ָמִתין ֲהֵדי ִאּנון ִנׁשְ יאו ְלֵעיָלא ּבַ ִּאְתַרּבִ ִים ׁשֶ)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְרצו ַהּמַ ֶרץ ּ ִיׁשְ

א ְנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ֶּנֶפׁש ַחָיה ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ּ ין , ּּ יאו ְוַרֲחׁשִ ּוַמָיא ִדיֵליה ִאְתַרּבִ ּ ּ
ָמֵתיה ְלַהִהיא ַחָיה א ְוִרּבוָיא ְדִנׁשְ ִּרֲחׁשָ ּ ּ.  

ה עֹוֵפי ְדָפ ּמָ ַהִהיא ַחָיה ַנְפֵקי ּכַ ְמִתין ְדָעאִלין ּבְ ּוְבִאּנון ִנׁשְ ּ ּ ל ָעְלָמאּּ ְוַכד . ְרָחן ְוָטאָסן ּכָ
ְמָתא ֵמַההוא  ֲהֵדי ַהאי ִנׁשְ ְמָתא ָנְפָקא ְלַהאי ָעְלָמא ַההוא עֹוָפא ְדָפַרח ְוָנַפק ּבַ ִּנׁשְ ּ ּ

ְמָתא. ִּאיָלָנא ָנַפק ִעֵמיה ְמָתא ְוִנׁשְ ָכל ִנׁשְ ה ָנְפָקן ּבְ ּמָ ֵרין)א ב''מ, א''כ', א ב''קס(. ּכַ ַחד ,  ּתְ
ָמאָלאִמיִמיָנא ְו ִּאי ָזֵכי ִאּנון ָנְטִרין ֵליה ִדְכִתיב. ַחד ִמּשְׂ ּ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה )תהלים צא(, ּ ּ ּכִ

ְּוִאי ָלא ִאּנון ְמַקְטְרֵגי ֲעֵליה. ְָלך ּ.  

  א''דף יג ע
י ִפיְנָחס  ר ָנ) א''דף יג ע(ָּאַמר ִרּבִ ָלָתא ִאּנון ְדַקְייֵמי ַאפֹוְטרֹוְפִסין ֲעֵליה ְדּבַ ּּתְ ּ ּּ ד ָזֵכיּ . ׁש ּכַ

רֹו)איוב לג(, ִּדְכִתיב יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ִאם ֵיׁש . ְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ
ֵרי. ְָעָליו ַמְלָאך ָהא ַחד ַלת. ֵמִליץ ּתְ רֹו ָהא ּתְ יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ָאַמר . ֶאָחד ִמּנִ

ְמעֹון י ׁשִ ירִּד, ָחֵמׁש, ִרּבִ נו ַויֹאֶמר, ְכִתיב ַיּתִ ַּוְיֻחּנֶ ּנו ַחד. ּ ֵרין. ַּוְיֻחּנֶ ָּאַמר ֵליה . ַּויֹאֶמר ּתְ
ְלחֹודֹוי, ָלאו ָהִכי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּנו ָדא קוְדׁשָ ֶּאָלא ַוְיֻחּנֶ ּ ּ ְּ ְּדָהא ֵלית ְרׁשו ְלָאֳחָרא ֶאָלא , ּ ּ ּ

  .ֵּליה
ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ּוָמאן ְד. ּ ְבָיכֹול ַאְזִעיר ִדיוְקָנא ּ ִּאְתְמַנע ִמְפִרָיה וְרִבָיה ּכִ ּ ּּ ּ ּ

ל ִדיוְקִנין ְּדָכִליל ּכָ ּ ָכל . ּ א ּבְ ְּוָגִרים ְלַההוא ָנָהר ְדָלא ַנְגִדין ֵמימֹוי וָפִגים ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ִתיב. ִסְטִרין ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ)ישעיה סו(, ְּוֲעֵליה ּכְ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ יּ ִעים ּבִ י ַוַדאי ָדא . ּים ַהפֹוׁשְ ּּבִ ּ
ְמֵתיה ָלא ָעִייל ְלַפְרּגֹוָדא . ְּלגוָפא ָלל ְוִאְטִריד ֵמַההוא ָעְלָמא)דמלכא(ְּוִנׁשְ   ,ּ ּכְ

ִביָעָאה ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא יֹוִמין וְלַאֲעָבָרא זוֲהָמא ְדָעְרְלָתא ִּפּקוָדא ׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְדַהִהיא , ּ ּּבְ
יןַּחָיה ִאיִה ִמיָנָאה ְלָכל ַדְרּגִ ְּוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדָפְרָחא ִמיָנה ִאְצְטִריָכא ְלִאְתֲחָזָאה , ּי ַדְרָגא ּתְ ּ

ָמה ְדִאיִהי  ה ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ּכְ ִמיָנָאה)ג א''בראשית ל(ַּקּמָ א ּתְ ּוְכֵדין ִאְתַחֵזי ַוַדאי .  ַדְרּגָ ּּ
ְּדִאיִהי ְנֶפׁש ַחָיה ְטָרא ָאֳחָראֶּנֶפׁש ְדַהִהיא ַח. ּ א ְוָלא ִמּסִ ָּיה ַקִדיׁשָ ְרצו . ּ ְּוָדא ִאיהו ִיׁשְ ּ

ִים ימו ְדֶנֶפׁש ַחָיה. ַהּמַ א ְרׁשִ מון ַמָיא ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִסְפָרא ַדֲחנֹוך ִיְתַרׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ימו . ְּ ְּוָדא ְרׁשִ
ְּדָאת יו ָאר ְרׁשוִמ''ּ ל ׁשְ א ִמּכָ ָרא ַקִדיׁשָ ִבׂשְ ים ּבְ ּד ְדִאְתְרׁשִ ּ   .ּין ְדָעְלָמאּ

ן . ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ּמָ ע ָטאִסין ְלֶמֱהֵוי ּתַ ַאְרּבַ ל ָעְלָמא ּבְ ָּדא ֵאִלָיהו ְדָטאס ּכָ ּ ּּ
א ַההוא ְגִזירו ִדְקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ פוֵמיה ָדא . ּ ָרא ּבְ ָנא ֵליה ּכוְרַסָייא וְלַאְדּכְ ְּוִאְצְטִריך ְלַתּקְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ְרְסָייא ְדֵאִלָיה)א''ג ע''לך לך צ( ּ ּכֻ ן. ּו''ּ ּמָ אֵרי ּתַ יִנים . ְוִאי ָלאו ָלא ׁשָ ּנִ ַּוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ
דֹוִלים ֵרין ִאֵלין ָעְרָלה וְפִריָעה. ַהּגְ ּּתְ ִזירו ְדָעְרָלה וְפִריָעה ְלָבַתר. ּ ּּגְ ּ ְּוִאּנון ְדַכר ְונוְקָבא. ּ ּ ּ .

ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ימו ְדָא, תְּוֶאת ּכָ ָּדא ְרׁשִ ּ א ְדִאיִהי ֶנֶפׁש ַחָיה ''ּ ּת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּ ּ
ְדָקֲאָמָרן א ּכִ ימו ָדא. ַּקִדיׁשָ ה ְדָאת ְרׁשִ כו ְלַגּבָ ִים ַמִיין ִעָלִאין ְדִאְתָמׁשְ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ְוַד ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ָרֵאל ּבִ ימו ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ּ אּ יִמין , ְּכיו ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדִאּנון ְרׁשִ ּּכְ ּ
ין א ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ִדְמָסֲאבו, ַּקִדיׁשִ ין ְסַטר ַקִדיׁשָ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ ְּלִאׁשְ יִמין . ּ ָרֵאל ְרׁשִ ּאוף ִיׂשְ

ין  מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ א)סטר(ְלִאׁשְ ּ ִקדוׁשָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדַאְת, ּ ְּלַעּמִ ְטָרא ָאֳחָרא ּּ ָיין ִמּסִ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ִעיֵרי ְועֹוֵפי ִדְלהֹון ִלְבִעיֵרי . ִּדְמָסֲאָבא ּכְ ים ּבְ ים לֹון ָהִכי ָרׁשִ ּוְכָמה ְדָרׁשִ ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּועֹוֵפי ְדַעּמִ ָרֵאל. ּ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ:  

 
  



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

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

 ] בשנה7יום [ סדר הלימוד ליום ז תשרי
יֹוָרא  ִמיָנָאה ְלִמְרַחם ּגִ ִּפּקוָדא ּתְ ּ ְרֵמיה )על(ּ ּ ְדָעאל ְלִמְגַזר ּגַ חֹות )א''ע' יתרו ע(ּ ּ וְלָאֳעָלא ּתְ

א ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ ְטָרא ָאֳחָרא . ּגַ ן ִמּסִ ְדָפָהא ְלִאּנון ְדִמְתָפְרׁשָ חֹות ּגַ ְּוִאיִהי ָאִעיָלא לֹון ּתְ ּ ּ
הְּמָסֳאָבא וִמְת ִּדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה. ָּקְרִבין ְלַגּבָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַהאי ֶנֶפׁש . ּּ

ַנת ָרֵאל ְלֹכָלא ִהיא ִאְזַדּמְ ִיׂשְ ַּחָיה ִדְכִליָלא ּבְ ּ ַסְדִרין ְוִאְדִרין . ֲּהַדר ְוָאַמר ְלִמיָנה. ּ ה ַאּכְ ּמָ ּּכַ
ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא ִאית ָלה ְלַהאי ּ ְדָפָהאּ חֹות ּגַ ּ ֶאֶרץ ְדִאיִהי ַחָיה ּתְ ּ.  

  ב''דף יג ע
ַסְדִרין ֵרין ַאּכְ ְדָפא ְיִמיָנא ִאית ָלה ּתְ ּּגַ ן ִלְתִרין אוִמין . ּ ְדָפא ִאְתָפְרׁשָ ּוֵמַהאי ּגַ ּ משפטים (ּּ

ִיחוָדא )א''ה ע''צ ּ ָאֳחָרִנין ְדִאּנון ְקֵריִבין ּבְ ּ ָרֵאל ְלָאֳעָלא)א ביחוסא''נ(ּ ַסְדִרין  ְלִיׂשְ ּ לֹון ְלגֹו ַאּכְ
ן ִלְתֵרין אוִמין . ִּאֵלין ַסְדִרין ָאֳחָרִנין וִמְתָפְרׁשָ ֵרין ַאּכְ ָמאָלא ִאית ּתְ ְדָפא ׂשְ ּוְתחֹות ּגַ ּ ּ ּּ

ָּאֳחָרִנין ְדִאּנון ַעּמֹון ומֹוָאב ּ רון ֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ְּוֻכְלהֹון ִאּקְ ה ִאְדִרין ְסִתיִמין ָאֳחָרִנין . ּ ְוַכּמָ
ְדָפא ְוַגְדָפאְוֵהי ָכל ּגַ א . ָכִלין ָאֳחָרִנין ּבְ ְייהו ָנְפקו רוִחין ְלַאְפָרׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ  )א''ח ע''שלח לך קס(ּ

ְייִרין יֹוִרין ְדִמְתּגַ ְּלָכל ִאּנון ּגִ ּּ ְּוִאְקרון ֶנֶפׁש ַחָיה. ּ חֹות . ֲּאָבל ְלִמיָנה, ּ ְּוֻכְלהו ָעאִלין ּתְ ּ
א ְוָלא  ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ ירּּגַ ָרֵאל ָנְפָקא ִמּגֹו ּגוָפא ְדַההוא ִאיָלָנא. ַיּתִ ְמָתא ְדִיׂשְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ ּ ,

ְמִתין ְלגֹו ַהאי ֶאֶרץ ּגֹו ְמָעָהא ְלגֹו ְלגֹו ן ָפְרִחין ִנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ם )מלאכי ג(ְוָרָזא . ּ י ִתְהיו ַאּתֶ ּ ּכִ
יר ְדָהמו ְמ. ֶאֶרץ ֵחֶפץ ן ַיּקִ ָרֵאל ּבֵ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ ָּעָהא ֲעֵליה ְוִאְקרון ּ י )ישעיה מו(ּ ּ ָהֲעמוִסים ִמּנִ

ֶטן ְוָלא ְמַגְדִפין ְלַבר ן ) ב''דף יג ע(ְּותו . ּּבָ ּכֵ ל ׁשְ ִאיָלָנא ִעָלָאה ּכָ יֹוִרין ֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ּּגִ ּ ּ
גוָפא ִדיֵליה ּּבְ ּ יר. ּ ַגְדִפין ִאיהו ְוָלא ַיּתִ ֲּאָבל חוָלָקא ִדְלהֹון ּבְ ְדֵפי ְּוִגי. ּ חֹות ּגַ ֹוָרא ּתְ

יר  א ְוָלא ַיּתִ ִכיְנּתָ ָראן ְוִאְתַאֲחָדן ְוָלא ְלגֹו )א''ו ע''לך לך צ(ׁשְ ן ׁשָ ֶדק ִאּנון ְדַתּמָ יֵרי ַהּצֶ ּ ּגֵ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ך ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה. ּּכְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ֵהָמה ָוֶרֶמׁש ְוַחְיתֹו , ּוְלָמאן. ְ ּבְ

ֲאִבין ֶנֶפׁש ֵמַהִהיא ַחָיהֶאֶרץ ְלהו ׁשָ ּ ְלִמיָנה ּכֻ ּ ְדָקא ָחֵזי ָלה, ּ ל ַחד ְלִמיָנה ּכְ ֲּאָבל ּכָ ּ:  
ֵני וְלֵמיַהב לֹון ַטְרָפא יָעָאה ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ ׁשִ ִּפּקוָדא ּתְ ּּ ַצְלֵמנו . ּ ה ָאָדם ּבְ ִּדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ּ

ְדמוֵתנו ּּכִ ה ָאָד. ּ ָפא , ם''ַנֲעׂשֶ ַלל ְדַכר ְונוְקָבאְּמׁשוּתָ ּּכְ ַצְלֵמנו. ּ ְדמוֵתנו. ֲעִתיֵרי, ּּבְ ּּכִ ּ ,
ֵני ְטָרא ִדְדכוָרא ֲעִתיֵרי. ִמְסּכְ ְּדָהא ִמּסִ ּ ֵני, ּ ְטָרא ְדנוְקָבא ִמְסּכְ ּוִמּסִ ּ ָפא . ּ ׁשוּתְ ָמה ְדִאּנון ּבְ ּּכְ ּ
ְּוָחס ָדא ַעל ָדא. ֲחָדא ְּוָיִהיב ָדא ְלָדא ְוָגִמיל ֵליה ִטיבו, ּ ּ א , ּ ר ָנׁש ְלַתּתָ ְָהִכי ִאְצְטִריך ּבַ

ִחּבוָרא ֲחָדא ָנא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ֲעִתיָרא וִמְסּכְ ּוְלֵמיַהב ָדא ְלָדא וְלָגְמָלָאה טוָבא ָדא ְלָדא, ּ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ְוגו א' ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְּדָכל ָמאן ְדָחס ַעל , ָּרָזא ְדָנן ֲחֵמיָנן ּבְ

אִמְסּכְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ִני ִדיוְקֵניה ְלָעָלם ִמִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ֵּני ּבִ ּתַ ָּלא ִמׁשְ ּ ּ ְוֵכיָון . ּּ
ְּדִדיֹוְקָנא ְדָאָד יה''ּ ים ּבֵ ַההוא ִדיוְקָנא, ּם ִאְתְרׁשִ ִרָיין ְדָעְלָמא ּבְ ל ּבְ ִליט ַעל ּכָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ֲהָדא . ּ

ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוגוּ ומֹוַר)בראשית ט(, ּהוא ִדְכִתיב ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ְלהו ָזִעין ' ֲּאֶכם ְוִחּתְ ּּכֻ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

יה ים ּבֵ ְּוָדֲחִלין ֵמַההוא ִדיוְקָנא ְדִאְתְרׁשִ ּ ּ ר , ּ ָלָקא ּבַ ִגין ְדָדא הוא ִפּקוָדא ַמַעְלָיא ְלִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ ּּ
ָאר ִפּקוִדין ל ׁשְ ִדיֹוְקֵניה ְדָאָדם ַעל ּכָ ָּנׁש ּבְ ּ ּּ.  

ב ְדָחַלם ַההוא ֶחְלָמא. )חייבא(ּ ִמְנבוַכְדֶנַצר ְמָנא ָלן ַּאף ַעל ּגַ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ֵמיַחן , ּ ּּכָ
ָרא ֲעֵליה ֶחְלֵמיה ֵני ָלא ׁשָ ְּלִמְסּכְ ֵני. ּ א ְדָלא ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ יָון ְדַאִטיל ֵעיָנא ִביׁשָ ּּכֵ ַמה , ּ

ִתיב א ְו)דניאל ד(, ּכְ פום ַמְלּכָ ּ עֹוד ִמְלָתא ּבְ ֵני ', גוּ ֵני ִדיוְקֵניה ְוַאְטִריד ִמן ּבְ ּתְ ִּמָיד ִאׁשְ ּ ּ ּ
א ה ָאָדם. ְנׁשָ ך ַנֲעׂשֶ ְוְבִגין ּכָ ָיה. ּ ִתיב ָהָכא ֲעׂשִ ר )רות ב(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ  ׁשֵ

יִתי ִעּמֹו ַהיֹום ּבֹוַעז   .ָּעׂשִ
ָלָמ ִפִלין וְלַאׁשְ יָרָאה ְלֲאָנָחא ּתְ ִּפּקוָדא ֲעׂשִ ּּ ִדיוְקָנא ִעָלָאהּ ּא ַגְרֵמיה ּבְ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּּ

ַצְלמֹו)א ְרֶמל ַהאי )שיר השירים ז(ָּפַתח ְוָאַמר . ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְ ֹראׁשֵ ְ

ַמר ְרֶמל. ְקָרא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְֲאָבל ֹראׁשֵ א ִעָלָאה, ְ ָּדא ֵריׁשָ אּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּתְ ּ ,
יִמין ָאְתָוון ְרׁשִ א ידוד ּבְ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָמא ְדַמְלּכָ ָתא ָחָדא, ּׁשְ ל ָאת ְוָאת ַפְרׁשָ ָמא , ּּכָ ׁשְ

ְדָקא ְיאות ִסדוָרא ְדָאְתָוון ּכְ ִליָפא ּבְ א ּגְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ם ה)דברים כח(ּוְתַנן . ּ י ׁשֵ ִָנְקָרא ָעֶליך '  ּכִ

א, ָּךְּוָיְראו ִמּמֶ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּאֵלין ּתְ ּ ִסדוָרא ְדָאְתוֹוי, ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאּנון ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָתא ַקְדָמָאה  ֹכר)שמות יג(ַּפְרׁשְ ָּדא י ְדִאיִהי ֹקֶדׁש. ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ין . ּ ּּבוְכָרא ְדָכל קוְדׁשִ ּ ּ

ל ֶרֶחם. ִּעָלִאין י, ֶּפֶטר ּכָ ִביל ַדּקִ ַההוא ׁשְ ּּבְ ּק ְדָנַחת ִמן יוּ ח ַרֲחָמא ''ּ ּד ְדִאיהו ַאְפּתַ  )רחמה(ּ
ְדָקא ָיאֹות ין ּכְ ד ֵפיִרין ְוִאּבִ ְּוִאיהו ֹקֶדׁש ִעָלָאה. ְּלֶמְעּבַ ּ.  

ְנָייָנא  ָתא ּתִ ח ַרֲחָמא . ָּדא ה ֵהיָכָלא. ָ ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאך)שמות יג(ַּפְרׁשְ ְּדִאְתַפּתַ  )רחמה(ּ
ִּדיָלה ִמּגֹו יו ַסְדָרִאין ְוִאְדִרין ְסִתיִמין ְדֵביהד ּבְ''ּ ין ִפְתִחין ַאּכְ ַּחְמׁשִ ּ ּ ּ ְּדַההוא ֶפֶטר ְדֲעִביד . ּ ּ ּּ

ה ָקָלא ִדי ָנְפָקא ִמּגֹו ׁשֹוָפר ָדא''יו ַמע ּבָ ַהאי ֵהיָכָלא ְלִמׁשְ ּד ּבְ ִגין ְדׁשֹוָפר ָדא הוא . ּ ּּבְ ּ ּ
ָכל ִסְטִרין יה ָקָלאּד וְפַתח ֵלי''ְּוָאָתא יו, ָסִתים ּבְ ּה ְלַאָפָקא ִמיּנֵ ַקע . ּּ ח ֵליה ּתָ ְּוֵכיָון ְדַאְפּתַ ּ

יה ָקָלא ְלַאָפָקא ַעְבִדין ְלֵחירו ֵּליה ְוַאִפיק ִמּנֵ ּ ּּ ָרֵאל . ּ ּוִבְתִקיעו ְדׁשֹוָפָרא ָדא ָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ
ְצָרִים ין ִזיְמָנא ָאֳחָרא ְלסֹוף יֹוַמָיא. ִמּמִ ְּוָכל פוְרָקָנא ֵמ. ְְוָכך ָזּמִ ּוְבִגין . ַהאי ׁשֹוָפר ַאְתָיאּ

ָתא ָדא ַפְרׁשָ ה ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ך ִאית ּבָ ּּכָ ֵחיָלא ְדיו. ְ ְּדָהא ֵמַהאי ׁשֹוָפר ָאֵתי ּבְ ּ ּד ְדָפַתח ''ּ
ַּרֲחָמא ִדיָלה ְוַאִפיק ָקֵליה ְלפוְרָקָנא ְדַעְבִדין ּ ּ א. ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ְנָייָנא ִדׁשְ ְּוָדא ה ָאת ּתִ ּ.  

  א''עדף יד 
ִליָתָאה ָרָזא ְדִיחוָדא  ָתא ּתְ ַּפְרׁשְ ָרֵאל)דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ ּו ְדָכִליל ּכָֹלא''ָּדא ָוא. ּ ִדׁשְ ּוֵביה , ּ ּ

ִּיחוָדא ְדֹכָלא ּוֵביה ִאְתַייֲחָדן ְוהוא ָנִטיל ּכָֹלא. ּ ּ ּ ָתא ְרִביָעָאה . ּ  ְוָהָיה ִאם )דברים ה(ַּפְרׁשְ
מֹוַע ִלילו ִדְתֵרין ִס, ׁשָ ּּכְ א) א''דף יד ע(ְטִרין ּ בוָרה ִדְלַתּתָ ָרֵאל ּגְ ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ְּדִאְתַאֲחַדת ּבְ ּ ּ ּ .

הֹון ֵליַלת ִמּנְ ְתָרָאה ְדָנְטָלא לֹון ְוִאְתּכְ א ִאּנון . ְּוָדא ה ּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְתִפִלין ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ּּ
ׁש ְרֶמל ִאֵלין . ַמּמָ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְּוַעל ָדא ֹראׁשֵ ְ ְ ִפִלין ּ א)ד א''ואתחנן רס', ג א''בא מ(ּּתְ שיר (). ּ ְדֵריׁשָ

ִלימו )השירים ז י ֵעיָלא אוף ָהִכי ׁשְ ָנא ְלַגּבֵ ל ַיד ְדִאיִהי ִמְסּכְ ִפָלה ׁשֶ ך ַהִהיא ּתְ ּ ְוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ּ ּ ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִּאית ָלה ּכְ יר ִא)שיר השירים ז(. ּ ְרָהִטים ָקׁשִ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ִאּנון ְ ּיהו ְוָאִחיד ּבְ ּ



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

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

ְדָקא ְיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ַההוא ׁשְ י ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּתֵ ּּבָ ּ הו ִאיהו . ּ ן ּבְ ּקַ ְּוַעל ָדא ָמאן ְדִאְתּתַ ּ ּ ּ
ֶצֶלם ֱאֹלִהים א. ֲהִוי ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ָּמה ֱאלִהים ִאְתַיֲחָדא ּבֵ ָמא , ּ יה ׁשְ ַּאף הוא ִאְתַיַחד ּבֵ ּ

א  ְדָקא ְיאותַּקִדיׁשָ ָרא אֹוָתם. ּּכְ ל ַיד ְוֹכָלא ָחד. ָּזָכר וְנֵקָבה ּבָ א וְתִפָלה ׁשֶ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּּ ּ.  
ָרא ְדַאְרָעא ָרא ַמַעׂשְ ִּפּקוָדא ַחְדַסר ְלַעׂשְ ֵרין ִפּקוִדין. ּ ָּהָכא ִאית ּתְ ָרא . ּ ַחד ְלַעׂשְ

ָרא ְדַאְרָעא ּכוֵרי ְדֵפיֵרי ִאיָל. ַמַעׂשְ ְּוַחד ּבִ ל )בראשית א(ִּדְכִתיב . ָנאּ ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ּכָ  ִהּנֵ
ר ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ב זֹוֵרַע ֶזַרע ֲאׁשֶ י. ֵּעׂשֶ ה ָנַתּתִ ִתיב ָהָכא ִהּנֵ  )במדבר יח(ּוְכִתיב ָהָתם . ּכְ

ָרֵאל ִיׂשְ ר ּבְ ל ַמֲעׂשֵ י ֶאת ּכָ ה ָנַתּתִ ר ָהָאֶרץ  ְוָכל)ויקרא כז(, ּוְכִתיב. ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהּנֵ  ַמֲעׂשַ
ִּמֶזַרע ָהָאֶרץ ִמְפִרי ָהֵעץ ַלה   .ּהוא' ּ

ּכוֵרי ְדִאיָלָנא ִדְכִתיב ֵריַסר ְלַאְייָתָאה ּבִ ִּפּקוָדא ּתְ ּ ּ ר ּבֹו )בראשית א(, ּ ל ָהֵעץ ֲאׁשֶ  ְוֶאת ּכָ
ל ָמאן ְדִאְתַחֵזי ִלי. ְּפִרי ֵעץ זֹוֵרַע ָזַרע ּּכָ יר. ְלכֹון ֲאִסיָרא ְלֵמיַכל, ּ ל ַאּתִ  לֹון ְוָיַהב לֹון ּכָ

ָרא ִדיֵליה וִבּכוִרין ְדִאיָלִנין ַּמַעׂשְ ּ ּ י ָלֶכם. ּ   .ָּלֶכם ְולא ְלָדִרין ְדַבְתֵריכֹון, ָנַתּתִ
ֵליַסר ִּפּקוָדא ּתְ ַחִיין. ּ ָרא ֵליה ּבַ ד פוְרָקָנא ִלְבֵריה ְלַקׁשְ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ן ִניְנהו ַחד . ּ ִּדְתֵרין ְמַמּנָ ּ

ְּדַחִיין ְוַחד  ר ָנׁשּ ְּדמֹוָתא ְוַקָייִמין ֲעֵליה ְדּבַ ּ ר ָנׁש ִלְבֵריה, ּּ ִּמיָדא ְדַההוא , ְּוַכד ִיְפרֹוק ּבַ
ּמֹוָתא ָפִריק ֵליה ְלָטָאה ֲעֵליה, ּ ה . ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְּוָרָזא ָדא ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ

ְכַלל ְּוִהּנֵה טֹוב ָדא ַמְלַאך ַחִיים. ּבִ ְ ֶותְמ. ּ ְֹאד ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ַההוא פוְרָקָנא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּּ
ִּאְתַקֵיים ָדא ְדַחִיים ְוִאְתַחָלׁש ַההוא ְדָמֶות ּ ּ ּּ ּ ר. ּ ָמה ְדִאְתּמָ פוְרָקָנא ָדא ָקֵני ֵליה ַחִיים ּכְ ּּבְ ּ ּּ .

יה ַבק ֵליה ְוָלא ָאִחיד ּבֵ א ׁשְ יׁשָ ְּוַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ּ:  
ִּפּקוָדא ַאְרּבֵ אּ ּתָ ּבַ ית, יַסר ְלַנְטָרא יֹוָמא ְדׁשַ ֵראׁשִ ל עֹוָבֵדי ּבְ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדַנְייָחא ִמּכָ ּ .

ֵרין ִפּקוִדין ִליָלן ּתְ ָּהָכא ּכְ ת. ּ ּבָ יה. ַּחד ְנִטיָרא ְדיֹום ַהּשַׁ ִקדוׁשֵ א ַההוא יֹוָמא ּבְ ְּוַחד ְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ .
ָמא ְדַאְד א ּכְ ּתָ ּבַ ְּלַנְטָרא יֹוָמא ְדׁשַ ְרָנא ְוַאְתַעְרָנא ֲעַלְייהו ְדִאיהו יֹוָמא ְדַנְייָחא ְלָעְלִמיןּ ּּכַ ּ ּ ּ .

ְכְללו ְוִאְתֲעִבידו ַעד ְדִאְתַקַדׁש יֹוָמא ּתַ יה ִאׁשְ ְּוָכל ֲעִביָדן ּבֵ ּ ּ ּ יָון ְדִאְתַקַדׁש יֹוָמא . ּ ּּכֵ ּ
ֵרי לֹון ּגוָפא ִריָאה ְדרוִחין ְדָלא ִאְתּבְ ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ִריך הוא ְוִכי ָל. ּ א ּבְ ּא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ְּ

רון ּגוִפין ְלָהִני רוִחין א יֹוָמא ַעד ְדִיְתּבְ ָבא ְלַקְדׁשָ ְּלַאְעּכָ ּ ּ ּ ֶאָלא ִאיָלָנא ְדַדַעת טֹוב ְוָרע . ּ
ה רוִחין ּבְ ּמָ ָעְלָמא ְוִאְתָפְרׁשו ּכַ ָפא ּבְ ּקְ ַּאְתַער ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַרע וָבָעא ְלִאְתּתַ ּ ּ ה ּּ ַכּמָ

גוִפין ָעְלָמא ּבְ ָפא ּבְ ּקְ   .ַּזְייִנין ְלִאְתּתַ

  ב''דף יד ע
ך ִריך הוא ּכָ א ּבְ יָון ְדֲחָמא קוְדׁשָ ְּכֵ ְּ ּ יָבא ְדרוָחא וָבַטׁש , ּ ַּאְתַער ִמּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְנׁשִ ּ ּ

ִאיָלָנא ָאֳחָרא ְוַאְתַער ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדטֹוב ְוִאְתַקַדׁש יֹוָמא ִריאו ְדגוִפין ְּדָה. ּּבְ ּא ּבְ ּ ּ
ַהאי ֵליְלָיא ִסְטָרא ְדטֹוב ִאיהו ּבְ ְּוִאְתָערו ְדרוִחין ּבְ ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ְוִאְלָמֵלא . ְוָלא ּבְ

ַהאי ֵליְלָיא ַעד ְדָלא ַיְקִדים ִסְטָרא ְדטֹוב ַּאְקִדים ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ּ ָלא ָיִכיל ָעְלָמא , ּ
ְייהו ֲאִפילו ְּלֵמיַקם ַקּמַ ִריך הוא ְדָדִליג .  ִרְגָעא ָחָדאּּ א ּבְ ֲּאָבל ַאְסָווָתא ַאְקִדים קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

י ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא א ְדיֹוָמא ְוַאְקִדים ַקּמֵ יה ִקדוׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ּ יב ִסְטָרא . ּ ּוַמה ְדֲחׁשִ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

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

ָפא ּקְ ָעְלָמא ְלִאְתּתַ ֵני ּבְ ַהאי, ָאֳחָרא ְלִאְתּבְ ֵני ּבְ ף ִאְתּבְ ּקַ  ֵליְלָיא ִסְטָרא ְדטֹוב ְוִאְתּתַ
ְטָרא ְדטֹוב ַהאי ֵליְלָיא ִמּסִ ין ּבְ נון ּגוִפין ְורוִחין ַקִדיׁשִ ְּוִאְתּבְ ּ ּ יִמין . ּ ך עֹוָנָתן ְדַחּכִ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ת  ּבָ ת) ב''דף יד ע(ְּדָיְדֵעי ָדא ִמּשַׁ ּבָ   .ְלׁשַ
ֵדין ָחַמאת ָדא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַכ ְּדָהא ּכְ ּ דּ יַבת ְלֶמְעּבַ ה ְדִאיִהי ֲחׁשִ  )עביד(ֲעִביֵדי , ּמָ

ה ל ִאּנון ְדָקא . ִּסְטָרא ִדְקדוׁשָ ה ַחָייִלין ְוִסְטִרין ִדיָלה ְוָחַמאת ּכָ ַכּמָ ְטָטא ּבְ ָּאְזָלא וְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִגלוָיא ְדגוֵפיהֹון ִלְנהֹוָרא ְדבוִציָנא י ַעְרַסְייהו ּבְ ְמׁשֵ ְּמׁשַ ּ ּ ּ ן ְּוָכל ִאּנון ּבְ, ּּ ּמָ ִּנין ְדָנְפִקין ִמּתַ
רו ֲעַלְייהו רוִחין ֵמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ֲּהוו ִנְכִפין ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוִאּנון רוִחין ַעְרִטיָלִאין ְדַחָייַבָיא . ּ ּ ּ ּ

הו ִליִלי ִריַאת ּבְ ְּדִאְקרון ַמִזיִקין ְוׁשָ ּ   .ּת וְקִטיַלת לֹון''ּּ
ְלָטא  יָון ְדִאְתַקַדׁש יֹוָמא ְוׁשָ ּּכֵ ה ַעל ָעְלָמאּ ְרָמה , ְּקדוׁשָ ַּההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ַאְזִעיַרת ּגַ ּ

א ּתָ ּבַ א ְויֹוָמא ְדׁשַ ּתָ ּבַ ל ֵליְלָיא ְדׁשַ ר ִמן ַאִסימֹו, ְּוִאַטְמַרת ּכָ ת ִדיֵליה ְדַאְזֵלי ''ּבַ ּן ְוָכל ּכַ ּ ּ
א ּמוׁשָ לוֵיי ְדׁשִ ְטִמירו ְלֶמחֵמי ַעל ּגִ י ּבִ ַרּגֵ ַּעל ׁשְ ּ ּ רון ּגֹו נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ּוְלָבַת, ּּ ּר ִאַטּמְ ּ ּ ּ

א א. ַרּבָ ּתָ ּבַ יָון ְדָנַפק ׁשַ ָעְלָמא, ּּכֵ ְטִטין ּבְ ְרָיין ָפְרִחין וְמׁשַ ה ַחָייִלין וַמּשִׁ ּמָ ּּכַ ּ ּּ ְּוַעל ָדא , ּ
א א ַקִדיׁשָ ְלטון ַעל ַעּמָ ל ְפָגִעים ְדָלא ִיׁשְ יר ׁשֶ ִּאְתַקן ׁשִ ּ ּ ְטֵטי . ּ ַההוא ְּלָאן ֲאַתר ְמׁשַ ּּבְ

א ְוָחָמאן לֹון . ֵליְלָיא א ַקִדיׁשָ ָעְלָמא ַעל ַעּמָ ְלָטָאה ּבְ ִבין ְלׁשַ ְבִהילו ְוָחׁשְ ד ַנְפֵקי ּבִ ּּכַ ּּ
יָרָתא ָדא ְצלֹוָתא ְוָאְמִרין ׁשִ ְצלֹוָתא וַמְבְדֵלי ַעל ַהּכֹוס, ּבִ ירוָתא ַמְבְדֵלי ּבִ ּוְבׁשֵ ּ ּ ּ ַּפְרֵחי , ּ

ן ְוָאְזֵלי וְמׁשָ ּמָ ָראִּמּתַ ְייהו וִמִסְטָרן . ְּטֵטי וָמָטאן ְלגֹו ַמְדּבְ יְזָבן ִמּנַ ַּרֲחָמָנא ְלׁשֵ  )ומסטרא(ּ
א יׁשָ   .ּבִ

ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ז א ְלַגְרַמְייהו''ּ יׁשָ ְרִמין ּבִ ָלָתא ִאּנון ּגַ ּל ּתְ ְרֵמיה. ּ ַּחד ָמאן ְדַלִייט ּגַ ּּ .
ְנָייָנא ָמאן ְדָזַרק ַנֲהָמא אֹו ֵפרוִרין ּּתִ ַזִיתּּ הו ּכַ ּ ְדִאית ּבְ ּ א . ּ ַרּגָ ִליָתָאה ָמאן ְדאֹוִקיד ׁשְ ּּתְ

א ְדִסְדָרא ְדָגִרים ְלנוָרא ְדֵגיִהּנֹם  ָרֵאל ְלִקדוׁשָ א ַעד ָלא ָמטו ִיׂשְ ּתָ ּבַ ִמְפָקא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַהאי נוָרא ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו ְּלַאְדָלָקא ּבְ יִה. ּ ּגִ א ִאית ּבַ ְּדַחד דוְכּתָ ּ ם ְלִאּנון ְדָקא ּ ּּנָ ּ

תֹות ּבָ א ַעד ָלא , ְּמַחְלֵלי ׁשַ ַרּגָ ֵגיִהּנֹם ַלייִטין ֵליה ְלַההוא ְדאֹוִקיד ׁשְ ין ּבַ ְּוִאּנון ַדֲענוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶבר ְוגו)ישעיה כב(ְּוַאְמִרי ֵליה , ָּמָטא ִזְמֵניה ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך ַטְלֵטָלה ּגָ  ָצנֹוף )ישעיה כב(' ָ ִהּנֵ

דור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיָדִיםִָיְצָנְפך ּ ְצֵנָפה ּכַ ּ.  
ְצלֹוָתא  ָרֵאל ּבִ א ַעד ְדַמְבְדֵלי ִיׂשְ ּתָ ּבַ ד ָנִפיק ׁשַ ִגין ְדָלאו ָיאֹות הוא ְלַאְדָלָקא נוָרא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

א ּסָ ּוַמְבְדֵלי ַעל ּכַ ת הוא. ּ ּבָ ִגין ְדַעד ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ּּבְ ּ ִליט , ּ ת ׁשָ ּבָ ה ְדׁשַ ּוְקדוׁשָ . ֲעָלָנאּ
ְרָיין ְדִאְתְמָנן ַעל יֹוֵמי  ל ִאּנון ַחָייִלין ְוָכל ִאּנון ַמּשִׁ א ּכָ ּסָ ֲעָתא ְדַמְבִדיִלין ַעל ּכַ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ

ל ַחד ְוַחד ָיִתיב ְלַאְתֵריה ופוְלָחֵניה ְדִאְתְמֵני ֲעֵליה, ְדחֹול ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  
א ְוִאְתַקַדׁש יֹוָמא ּתָ ּבַ ִגין ְדַכד ָעאל ׁשַ ּּבְ ָעְלָמא, ּ ִליט ּבְ ְּוחֹול ִאְתַעֵדי , ֹּקֶדׁש ִאְתַער ְוׁשַ

וְלָטנוָתא ִדיֵליה ִּמּשׁ ּ א ָלא ַתְייִבין ְלַאְתַרְייהו, ּ ּתָ ּבַ ֲעָתא ְדָנִפיק ׁשַ ַּעד ׁשַ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
רוך ַאּתָ ָרֵאל ּבָ א ָלא ַתְייִבין ְלַאְתַרייהו ַעד ִזְמָנא ְדָאְמֵרי ִיׂשְ ּתָ ּבַ ְּדָנִפיק ׁשַ ּ ְבִדיל ּ ּה ְיָי ַהּמַ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול ַלק. ּבֵ ֵדין ֹקֶדׁש ִאְסּתַ ְרָיין ְדִאְתַמִניאו ַעל יֹוֵמי ְדחֹול ִמְתָעִרין , ּּכְ ּוַמּשִׁ ּ ּ



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

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

ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה ְדִאְתְפַקד ֲעֵליה ְּוַתְייִבין ְלַאְתַרייהו ּכָ ּ ּ ְלִטין ַעד . ּּ ל ָדא ָלא ׁשָ ְּוִעם ּכָ
ַרָגאִּדיהֹון ְנהֹו ִגין . ִרין ֵמָרָזא ִדׁשְ א ''נ( )דמנהורא דנורא דנגדא(ְּוֻכְלהֹון ִאְקרון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ּבְ

ָאה)דמרזא דעמודא דנורא ּתָ ְלִטין ַעל ַעְלָמא ּתַ ְלהו ְוׁשָ ּ וִמיסֹוָדא ְדנוָרא ָאְתָיאן ּכֻ ּ ד . ּ ְּוָכל ָדא ּכַ
ִלימו ִי א ַעד ָלא ׁשְ ַרּגָ ר ָנׁש ַאְדִליק ׁשְ א ְדִסְדָראּּבַ ָרֵאל ִקדוׁשָ ּׂשְ ּ.  

א ְדִסְדָרא ִלימו ִקדוׁשָ ין ַעד ְדַיׁשְ ֲּאָבל ִאי ִאיהו ַמְמּתִ ּ ּ ּ ִּאּנון ַחָייִבין ְדֵגיִהּנֹם ַמְצִדיִקין , ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ֲּעַלְייהו ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְרָכאן ְדָקא , ְּ ל ּבִ ר ָנׁש ּכָ ְּוִאּנון ְמַקְייֵמי ַעל ַההוא ּבַ ּ ּּ

ַמִים )בראשית כז(ְּמֵרי ִצּבוָרא ָא ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֶ ִעיר )דברים כח(ָ ה ּבָ רוך ַאּתָ ְ ּבָ ּ
ֶדה ְוגו ּשָׂ ה ּבַ ְוָברוך ַאּתָ ּ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא(. 'ּ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ יֹום . ּ ּבְ

ֵעי ֵליה יֹום , ָּרע ִמּבָ ְמֵתיה. ָרָעהַמאי ּבְ ְלָטא ַהִהיא ָרָעה ְלֵמיַסב ִנׁשְ ּיֹוָמא ְדׁשָ ֵרי . ּ ַאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ָאה ֵליה ֵמחֹובֹוי ּגַ ִכיב ְמַרע ְלַאּסָ יל ֶאל ָדל ָדא הוא ׁשְ ּכִ ַּמׂשְ ּ ּ ּ ּ ָדָבר . ְּ

ָמ יה ּכְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ִאׁשְ ֲּאַחר ָדא יֹוָמא ְדִדיָנא ׁשָ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ּ ָמר ּבְ ּה ְדִאּתְ
ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא . ְיָי ּיֹוָמא ְדִאְתָמַסר ִדיָנא ְלַההוא ָרָעה ְלׁשַ   :ח)חסר(ּ

   ספר בראשית-הזוהר הקדוש 
  פרשת בראשית

  א'' טו עדף
א)א בראשית בחכמתא דמלכא גליף וכו''נ() א''דף טו ע( ּ הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ לו, ּ ִליף ּגְ ֵפי ּּגָ

ְטִהירו ִעָלָאה ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא)א גליפו''נ( ּ ּבִ ּ ּ א , ּּ ְּוָנִפיק ּגֹו ָסִתים ִדְסִתימו ֵמִריׁשָ ּ
גוְלָמא)פירוש עשן(ּף קוְטָרא ''ן סֹו''ּ ְדֵאי)א מרזא''נ( ִעְזָקא ָלא ִחָוור ְוָלא , ּ ּבְ ָּנִעיץ ּבְ

ון  ּאוָכם ְוָלא סוָמק ְוָלא ָירֹוק וָלא ּגֹוָ ָללּ ד , ּכְ וִנין )א הדר''נ(ּכַ יָחא ָעִביד ּגֹוָ  ָמִדיד ְמׁשִ
גֹו ּבֹוִציָנא ָנִפיק , ְלַאְנָהָרא וִנין )א ונפיק''נ(ְלגֹו ּבְ עו ּגֹוָ יה ִאְצַטּבְ ּ ַחד ְנִביעו ְדִמּנֵ ּ ּ ּ

א ַקע ֲאִויָרא ִדיֵל''ן סֹו''ָּסִתים ּגֹו ְסִתיִמין ְדָרָזא ְדֵאי. ְלַתּתָ ַקע ְוָלא ּבָ ּיה ָלא ּף ּבָ
ָלל ַּעד ְדִמּגֹו ְדִחיקו ִדְבִקיעוֵתיה ָנִהיר , ִאְתְייַדע ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְנקוָדה ָחָדא ְסִתיָמא ִעָלָאה)א' כ(ּ ּ ,

ָלל ַתר ַהִהיא ְנקוָדה ָלא ִאְתְייַדע ּכְ ית ַמֲאַמר ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, ּּבָ ך ִאְקֵרי ֵראׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ:  
  )סימן א(השלמה מההשמטות 

ֵראׁשִ ָרא ֱאֹלִהים ּבְ ַמִים ''ֶאת ''ית ּבָ י ֵתיִבין אהו''ְוֶאת ''ַהׁשָ יה ''ָהָאֶרץ ָראׁשֵ ּה ְדּבֵ
ַמָיא ְוַאְרָע ִריאו ׁשְ ַמָיא ָו''א א'ִּאְתּבְ ִריאו ׁשְ יה ִאְתּבְ ִריַאת ''ּה ּבֵ יה ִאְתּבְ  )אתבריאו(ה ּבֵ

א ְבָכ יאוְבּתָ ה ְוהוא ָיִהיב ּתִ ַּאְרָעא ְוָכל ָמה ְדִאית ּבָ ּ ּ ַאְרָעא ּ ין ִדי ּבְ ּבִ ּל ִאיָלִנין ְוִעׂשְ
ֵאין ְממוֶנה ָעָליו ִמְלַמְעָלה  ב ִמְלַמָטה ׁשֶ ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ָאְמרו ֵאין ְלך ּכָ ְּוהוא ָמה ׁשֶ ּ ּ ָּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

ֱאַמר  ּנֶ ה אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו ְגָדל ׁשֶ ָמּכֶ ַמִים )ח''איוב ל(ְוׁשֹוֵמר אֹותֹו ׁשְ ּ ֲהָיַדְעּתָ חוקֹות ׁשָ
ׂשִ ָאֶרץִאם ּתָ ָטרֹו ּבָ   :) עד כאן מההשמטות(: ים ִמׁשְ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם )דניאל יב( ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ
ַטׁש ֲאִויָרא ִדיֵליה , ֹזַהר ְסִתיָמא ִדְסִתיִמין. ָוֶעד ַהאי )א ואנהיר''נ( )דמטי ולא מטי(ּּבָ  ּבְ
ית ְוָעִביד ֵליה ֵהיָכָלא ִליָקֵריה )א נהורא''ס(ָדה ְּנקו ט ַהאי ֵראׁשִ ּ וְכֵדין ִאְתַפׁשַ ּ ּּ

יה  ְחּתֵ ּבַ ּוְלתוׁשְ ּ ן ָזַרע . )א וליקריה ולהיכליה ולתושבחתיה''נ(. )יקרא להיכליה ולתושבחתא(ּ ּמָ ּתַ
א ְדָעְלָמא א ְלאֹוָלָדא ְלתֹוַעְלּתָ ה)עיה ויש(ְוָרָזא ָדא , ַּזְרָעא ְדקוְדׁשָ ְבּתָ . ּ ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמּצַ

ֹּזַהר ְדָזַרע ַזְרָעא ִליָקֵריה ָוון ָטב ְדִאְתֲחֵפי ְלגֹו ְוָעִביד ֵליה , ּ י ְדַאְרּגְ ַהאי ַזְרָעא ְדֶמׁשִ ּּכְ ּ
א ְדֹכָלא א ִדיֵליה ְותֹוַעְלּתָ ְחּתָ ּבַ ֵּהיָכָלא ְדִאיהו ּתוׁשְ ּ ּ ּ ָרא ַההוא ְסִתיָמא . ּ ית ּבְ ַהאי ֵראׁשִ ּּבְ

ָרא , ֵהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֱאלִהים. ָלא ִאְתְייַדע ְלֵהיָכָלא ָדאְּד ית ּבָ ֵראׁשִ ְוָרָזא ָדא ּבְ
  .ֱאלִהים

טוָתא ִדְנקוָדה ְדֹזַהר ָסִתים  ָרָזא ְדִאְתַפׁשְ ִריאו ּבְ ְלהו ַמֲאָמרֹות ִאְתּבְ יה ּכֻ ֹּזַהר ְדִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָרא. ָּדא ִתיב ּבָ ַהאי ּכְ ָווָה, ִאי ּבְ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם )בראשית א(, ּא ִדְכִתיבֵלית ּתְ

ַצְלמֹו א ְגִליָפא , ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵמיה אהיה ׁשְ ית ַקְדָמָאה ְדֹכָלא ׁשְ ֵראׁשִ ֹּזַהר ָרָזא ָדא ּבְ ּ
ִסְטרֹוי  ִעיְטָרא .  ֱאלִהים)א בגלפא נהיר''א נהיר ונ''נ(ּבְ ִליָפא ּבְ  )א בגלופא דעיטרא''נ(ּגְ

ית, ר ֵהיָכָלא ָטִמיר ְוָגִניז''ֲאׁשֶ ִריאוָתא ְדָרָזא ְדֵראׁשִ ּׁש ְדָנִפיק ''ר ֹרא''ֲאׁשֶ. ּׁשְ
ית   .ֵמֵראׁשִ

  ב'' טו עדף
ן ְלָבַתר ְנקוָדה ְוֵהיָכָלא ) ב''דף טו ע(ְוַכד  ּקַ ֲחָדא)כסדרא( )בסדרא(ִּאְתּתַ ֵדין ,  ּכְ ּכְ

ִליל  ית ּכָ ֵראׁשִ ָח)ראשית(ּבְ יָתא ִעָלָאה ּבְ ָוון ַההוא ֵהיָכָלא . ְכְמָתאּ ֵראׁשִ ְּלָבַתר ִאְתַחַלף ּגַ ּ ּ
ִית ּ ְנקוָדה ִעָלָאה ִאְקֵרי ֹרא)א ומיניה אתחדש היכלא''נ(. ְוִאְקֵרי ּבַ ָדא . ׁש''ּ ִליל ָדא ּבְ ּּכָ

ית ֵראׁשִ ָרָזא ּבְ ֵביָתא, ּבְ וָבא ּבְ ְכָלָלא ָחָדא ַעד ָלא ֲהֵוי ִיּשׁ ֲחָדא ּבִ ד ִאיהו ּכָֹלא ּכְ ּּכַ יָון ,ּּ  ּכֵ
ֵדין ִאְקֵרי ֱאלִהים ְטִמיָרא ְסִתיָמא וָבא ּכְ ְּדִאְזְדַרע ְלִתּקוָנא ְדִיּשׁ ּ ּ ּ ּ:  

ִנין  ד ּבְ יטו )א עד דבנין''ס(ֹזַהר ָסִתים ְוָגִניז ּכַ ְפׁשִ ַגֵויה ְלאֹוָלָדא וֵביָתא ַקָייָמא ּבִ ּ ּבְ ּ ּ ּּ
ְּדִתּקוָנא ְדִאּנון ֶזַרע ֹקֶדׁש ּ וָבא ָלא ְוַעד ָלא ִאְתֲעִדיַא. ּ יטו ְדִיּשׁ ט ְפׁשִ ּת ְוָלא ִאְתַפּשַׁ ּ ּ ּ

ית, ִאְקֵרי ֱאלִהים ֵראׁשִ ְכָלָלא ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבִ ָמא , ּ ׁשְ ן ּבִ ּקַ  )ב''בלק ר(ְּלָבַתר ְדִאְתּתַ
יה ְּדֱאלִהים ַאִפיק ִאּנון ּתֹוָלִדין ֵמַההוא ַזְרָעא ְדִאְזְדַרע ּבֵ ּ ּ ּ ִּאּנון , ַּמאן ַההוא ַזְרָעא. ּּ

ִליָפן ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ְדָנְפקו ֵמַהִהיא ְנקוָדהַא ְּתָוון ּגְ ּ ּ.  
גֹו ַההוא ֵהיָכָלא ָרָזא  ַּהִהיא ְנקוָדה ָזַרע ּבְ , ם''ּ ִדְתַלת ְנקוִדין ֹחָל)א זרעא''נ(ּ

ָדא ְוִאְתֲעִבידו ָרָזא ָחָדא. ק''ִחיִר, ק''ּׁשוֻר ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ִח''קֹו. ּ ּּבוָרא ּל ְדָנִפיק ּבְ
ֲעָתא ְדָנַפק. ָחָדא ׁשַ ל ַאְתָוון, ּּבְ ֲהֵדיה ְדָכִליל ּכָ ת זוֵגיה ּבַ ַּנְפַקת ּבַ ּ ּ ת ''ִּדְכִתיב ֶא. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

ַמִי ּקֹול וַבת זוגֹו, ם''ַהּשָׁ ַמִים ִאיהו ֶאֱהֶי. ּ ַּהאי קֹול ְדִאיהו ׁשָ ּ ְתָרָאה''ּ ֹּזַהר ְדָכִליל . ה ּבַ
ל ַאְתָוון וְגָווִנין ַגְווָנ, ּּכָ   . ָדא)א זרעא''נ(א ּכְ

ית , ַּעד ָהָכא יהוה ֱאֹלֵהינו יהוה ֵראׁשִ ָלָתא ַדְרִגין ָלֳקֵבל ָרָזא ָדא ִעָלָאה ּבְ ִּאֵלין ּתְ ּ
ָרא ֱאלִהים ית ָרָזא ַקְדָמָאה. ּבָ ֵראׁשִ ן ּכָֹלא. ּבְ ּמָ ָטא ִמּתַ ָרא ָרָזא ְסִתיָמא ְלִאְתַפׁשְ ּּבָ ּ .

ֱּאלִהים ָרָזא ְלַקָייָמא ּכָֹלא ְלַת אּ ַמִים. ּתָ א לֹון ְדַכר ְונוְקָבא , ֶאת ַהּשָׁ ְּדָלא ְלַאְפָרׁשָ ּ ּ
ֲחָדא   .ּכְ
ָלָלא ''ֶא ְלהֹון ּכְ ד ָנִטיל ַאְתָוון ּכֻ א ְוסֹוָפא)ד''פקודי רל(ת ּכַ ּ ְדֻכְלהו ַאְתָוון ִאּנון ֵריׁשָ ּ ּ .

ֵה''ְלָבַתר ִאּתֹוַסף ֵה ְלהו ַאְתָוון ּבְ ָרא ּכֻ  )נחמיה ט(ְּוַעל ָדא . ה''ֵרי ַאּתָא ְוִאְתְק''ּא ְלִאְתַחּבְ
ָלם''ְוַאּתָ ּה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ַמִים ָדא יהו.  ֶאת ָרָזא אדני ְוָהִכי ִאְקֵרי)ח א''כ(. ּ ה ָרָזא ''ַּהּשָׁ

  .ִּעָלָאה
ּקוָנא ְדַכר ְונוְקָבא''ְוֶא ּת ּתִ ּ ָּהָאֶרץ ָדא ֱאלִהים . ְּוֹכָלא ַחד, ה''ת ָרָזא ְויהו''ְוֶא. ּ
ַגְווָנ יןּכְ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ּא ִעָלָאה ְלֶמְעּבַ י. ּ ְתַלת דוְכּתֵ ִליָלא ּבִ ָמא ָדא ּכְ ּׁשְ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ

ה ִסְטִרין ָמא ָדא ְלַכּמָ ַּעד ָהָכא ָרָזא ְדִסְתָרא ְדִסְתִרין ְדָגֵליד וָבֵני ְוִקֵיים . ִּאְתְפַרׁש ׁשְ ּ ּ ּ
ִסְתָרא ְדַחד ְקָרא ֹאַרח ָסִתים ּבְ אן ו. ּּבְ   ְלָהְלָאהִּמּכָ

  )סימן ב(השלמה מההשמטות 
כֹון ְדָסִליק ְוָנִחית  ָמעו ָמאן ִמּנְ ַּמְתִניִתין ְקטוֵרי ָרָמֵאי הֹוְרָמֵני ְדּבוְרְייֵרי ְקִריבו ׁשְ ּ ּ ּ
ד  א ִחיָוָרא ְלֶמְעּבָ ְרעוָתא ְדֵריׁשָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ידֹוי ְיקום ְוִיְנַדע ּבְ ַנׁש רוָחא ּבִ ָּמאן ּכְ ּ ּ ּ

ה ְוַאִפיק קוְמִרין ְטִהיִרין ְיָקָר ב ּבָ א ְדֹכָלא ָנׁשָ ִריׁשָ ּא ִליָקֵריה ָסִליק ַחד ְטִהירו ְסִתימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ד  ֲחָדא ּכָֹלא וְסִליקו ְוַנְחתו ְוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ַחד ְוַההוא ְטִהירו ְסִתימו ּכַ ָרן ּכַ ִּמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ה ְוַאְנִהיר ִאְקֵרי אהי יב ּבָ ּוא ְטִהירו ַסְלָקא ְוַנְחָתא ְוָזִריק ִזיִקין ְנִציִצין ה ַהה''ָּנׁשִ ּ
ה  ר אהי)ואפיק בה(ְּוַאְנִשיב ּבָ ֵמיה ֲאׁשֶ ּ ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ְוִאיְקֵרי ׁשְ ְגִליפו ''ּ ּה ּבִ

רו ִמּגֹו ַחד ִטיָנָרא ָסִתים ָנְפֵקי ָּטִמיר ְוָסִתים ִאינון קוְמִרין ְטִהיִרין ְדִאְתַחּבְ ּ ּ  )נפקו( ּ
ֵחיָלא ְדַההוא ְטִהירו ִעָלָאה ְוִאיְקֵרי יהו ִגלוָפא ּבְ ּּבְ ּּ ּ ּ   .ה''ּ

ה ְוַאִפיק ִזיִקין ְנִציִצין ַזְרִקין ְלָכל ֵעיָבר ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ָנִציץ  יב ּבָ ּּתו ָנׁשִ ּ ּ ּ
ּּתו ַההוא ְטִמיָרא ְטִהירו ָסִתים . )חסד(ל ''ְלָכל ְסָטר ְוִאיְקֵרי א ּ א ּ ה ְוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ב ּבָ ָּנׁשָ

ֶאֶלף וָמאָתן ִקיטוִרין ְדנוָרא ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ְוִאיְקֵרי ֱאֹלִהים ְוָדא  ְּוַסִליק ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִתיקוֵני . ְּגבוָרה הֹון ִדי ִמָתְקָנן ּבְ ָטן ֵחיִלין ְטִמיִרין ַלָהִטין ְלָכל ְסָטר ִמּנְ ֵּמַהאי ִמְתַפּשְׁ ּ ּ
ִתיקוֵני ַאֲחָראֵּיאֹות ו ִּמְנהֹון ִדי ִמָתְקָנן ּבְ ּ.  

ה ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ְדִאיְתְקֵרי יהו יב ּבָ ּּתו ָנׁשִ ּ ַמִים ''ּ ּה ִמַדת ַרֲחִמים ְוִאְקֵרי ׁשָ
ין ְתֵרין ֵחיִלין ְדִאיְקרון צבאו, )תפארת( ל )נפרקו( )נפקו(ת ֵמַהאי ָנְפַקן ''ְּוַקְייָמא ּבֵ  ּכָ

ִתיב ֵחיִלין ְו ל ַחד ְוַחד ִלְזֵניה ְלַקְייָמא וְלַהְנַהָגא ָעְלִמין ָעֵליה ּכְ יְרָיין ִעיָלִאין ּכָ ָּכל ַמׁשִ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

ך)ד''תהלים פ( ֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ּבָ ית) עד כאן מההשמטות(: ְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֵראׁשִ ָרא , ּבְ ּבָ
י ַמִים, ת''ׁשִ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ית, ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָטן ֵמָרָזא ִעָלָאה ׁשִ ּ ִסְטִרין ְדִמְתַפׁשְ ּ

טוָתא  ִאְתַפׁשְ ּּבְ ּ ְדָבָרא ִמּגֹו ְנקוָדה ַקְדָמָאה)א משלש נקודות''נ(ּ טוָתא ְדַחד . ּ ָרא ִאְתַפׁשְ ּּבָ ּ ּ
ִעין וְתֵרין ַאְתָוון. ּ ְנקוָדה ִדְלֵעיָלא)א מגו''נ( ָמא ְדַאְרּבְ ְּוָהָכא ַאְגִליף ָרָזא ׁשְ  )דניאל יב(: ּ

יִלים ַיְזִהירו ּכִ ׂשְ נוֵעי , ְּוַהּמַ ַגְווָנא ִדּתְ ּוְבִנּגוָנא ִדיְלהֹון ָאְזִלין , ּ ִדְמַנְגֵני)א דטעמי''נ(ּּכְ ּ
ְתַרְייהו ַאְתָוון ְוִנּקוֵדי ַּאּבַ ַתר ַמְלֵכיהֹון, ּ ַחָייִלין ּבָ ְתַרְייהו ּכְ ּוִמְתַנְעְנָען ַאּבַ ּ  )ד''תקונים כ(. ּ

נוֵעי . ָּחא ְנקוֵדיְּורו, ּּגוָפא ַאְתָוון ַתר ּתְ ַמְטָלֵניהֹון ּבָ ְלהו ְנָטלו ּבְ ּּכֻ ּ  ְוַקְייֵמי )א טעמי''נ(ּ
ִקיֹוַמְייהו ּּבְ ד ִנּגוָנא ְדַטֲעֵמי ָנִטיל. ּ ּּכַ ְתַרְייהו, ּ ָּנְטֵלי ַאְתָוון ְוִנּקוֵדי ַאּבַ ד ִאיהו ָפִסיק . ּ ּּכַ ּ

ִקיוַמְייהו ִּאּנון ָלא ָנְטִלין ְוַקְייֵמי ּבְ ּ ּּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

 ] בשנה8יום [סדר הלימוד ליום ח תשרי 
יִלים ַיְזִהירו ּכִ ׂשְ ֹזַהר ִנּגוָנא ְדַטֲעֵמי. ַּאְתָוון ְוִנּקוֵדי, ְּוַהּמַ ּּכְ טוָתא . ּ ָּהָרִקיַע ִאְתַפׁשְ ּ

ִנּגוָנא יטו ְוָאְזלו ּבְ ְפׁשִ ֵטי ּבִ גֹון ִאּנון ְדִמְתַפׁשְ ְּדִנּגוָנא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּים ִאּנון ִפּסוֵקי ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ. ּּ ּּ
ַמע ִמָלה ּתְ ך ִאׁשְ ַמְטָלֵניהֹון ִדְבִגין ּכָ ְּדַטֲעֵמי ְדַפְסֵקי ּבְ ְ ּ ַּיְזִהירו ַאְתָוון ְוִנּקוֵדי ְוַנֲהִרין . ּ ּ

ַמְטָלִנין  ֲחָדא ּבְ ַמְטָלנוָתא )במטלניהון(ּכְ ָרָזא ִדְסִתימו ּבְ ּ ּבְ ִביִלין )א באנון''נ(ּ ִאּנון ׁשְ ּ ּכְ
ט ּכָֹלא. ְסִתיִמין ֵּמַהאי ִאְתַפּשַׁ ֹזַהר ָהָרִקיַע ִאּנון ַקָייִמין ְוַסְמִכין . ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּ

ְּדַההוא ַאִפְריֹון ּ ֻסְכְלָתנו . ּ ֵלי ּבְ ּכְ יִלים ִאּנון ַקָייִמין ְוָסְמִכין ִעָלִאין ְדִאּנון ִמְסּתַ ּכִ ׂשְ ַּהּמַ ּ ּ ּּ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ַהה ְּבְ ּ ִדיֵליה)א דביה''נ(ּ ַאִפְריֹון ְוָסְמִכין )כט א(ּוא ּ ָמא . ּ ִסְתָרא ָדא ּכְ

יל ֶאל ָדל)תהלים מא(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ֵרי ַמׂשְ ְּדִאי ָלא ַיְזִהירו ְוָלא ַנֲהִרין , ַּיְזִהירו. ּ ַאׁשְ ּ
ָכל ַמה  ַההוא ַאִפְריֹון ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ָּלא ָיְכִלין ְלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ְְדִאְצְטִריךּ ּ.  

  א'' טז עדף
ֹזַהר ָהָרִקיע ַההוא ְדַקְייָמא  ּּכְ יה ) א''דף טז ע(ּ יִלים ִדְכִתיב ּבֵ ּכִ י ִאּנון ַמׂשְ ּבֵ ַּעל ּגַ ּ ּ

ַרח ַהּנֹוָרא)יחזקאל א( ֵעין ַהּקֶ י ַהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ֹּזַהר ְדַההוא . ּ  )דהוא(ּ
י ְדַהִהיא ַחָיהֹזַהר . ָנִהיר ְלאֹוַרְייָתא ְּדָנִהיר ְלִאּנון ָראׁשֵ יִלים , ּ ּכִ י ִאּנון ַמׂשְ ְּוִאּנון ָראׁשֵ ּ

ן ּמָ ָלן ְלַההוא ָרִקיַע ְלַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ִמּתַ ּכְ ִדיר וִמְסּתַ ְּדָנֲהִרין ּתָ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ְנִהירו , ּ ּ
ִדיר ְוָלא ָפִסיק ְּדאֹוַרְייָתא ְדָנִהיר ּתָ ּ ּ.  

  )סימן ל(מטות השלמה מההש

ָרְכָיה ַמאי ִדְכִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוספר הבהיר  י ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ַמע ָהְיָתה, ּ ָבר , ַמאי ַמׁשְ ּכְ ׁשֶ

ּוָמאי ֹתהו. ָהְיָתה ֵני ָאָדם, ּ ְיׁש ּבֹו ַמָמׁש, ּוָמאי ּבֹהֹו. ָּדָבר ַהָמְתֵהא ֶאת ּבְ ָּדָבר ׁשֶ . ּּבֹו הוא, ִדְכִתיב ּבֹהֹו, ּ
ה ָהֱאֹלִהים)קהלת ז(ּם ָמאי ִדְכִתיב ַעל ׁשֵ ּ ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ָעׂשָ לֹום. ּ ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ּבֹהֹו ְוׂשָ . ּבָ

ָרע ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ֹתהו ְוׂשָ לֹום ִדְכִתיב . ּּבָ ׁשָ ְמרֹוָמיו)איוב כה(ּבֹהֹו ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ר .  עֹוׂשֶ ִמָכֵאל ׂשַ ְּמַלֵמד ׁשְ
רוך הואְיִמינֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּל ַהּקָ ֹמאלֹו. ָּמִים וָבָרד, ְּ ר ׂשְ יֵניֶהם ַמְכִריֲע . ֵאׁש, ְוָגְבִריֵאל ׂשַ לֹום ּבֵ ר ׁשָ ְוׂשָ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. ְּוַהְיינו ִדְכִתיב עֹוׂשֶ ּוְמַנָלן ְדּבֹהֹו ׁשָ לֹום ובֹוֵרא ָרע)ישעיה מה(ִדְכִתיב , ּ ה ׁשָ , ּ עֹוׂשֶ
יָצד ָר לֹום ִמּבֹהֹוָהא ּכֵ ּע ִמֹתהו ְוׁשָ ָרע, ּ ם ְמקֹומֹו ּבַ ָרא ֹתהו ְוׂשָ ּּבָ לֹום ובֹוֵרא ָרע, ּ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ ָרא . ּׁשֶ ּבָ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ לֹום ׁשֶ ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ּבֹהֹו ְוׂשָ

ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ָוֹבהו ְוגו ְדַמת ְדָנא)ט ב''ל(ָהְיָתה ', ּ ְלָגא ּגֹו , ּ ַדְייָקא ִמּקַ ּתַ
ַמָייא. ַמָייא ַההוא ֵחיָלא ְדַתְלָגא ּבְ ה זוֲהָמא ּבְ ַּנְפָקא ִמּנָ ּ ּ ּ יָפא , ּ ּקִ א ּתַ ה ֶאׁשָ יׁש ּבָ ְּוַאּקִ

ה ְפסֹוֶלת ְּוֲהָוה ּבָ ִקיָנא . ּזוֲהָמאּ ְד)א מדורא''נ(ּו ֵמֲאַתר ''ְוִאְתֲעִדיַאת ְוִאְתֲעִביַדת ּתֹה, ּ
ך''ָוֹבה. ִדְפסֹוֶלת ה חׁשֶ ב ּבָ ִריר ִמּגֹו ְפסֹוֶלת ְוִאְתַייׁשַ ִרירו ְדִאְתּבְ ְו ּבְ ּ ּ ּ א , ּּ ָּרָזא ְדֶאׁשָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

יָפא ּקִ י ַההוא ּתֹה)חפי(ְך ְדָחֵפי ''ְּוַההוא חׁשֶ. ּתַ ּבֵ י ַההוא ְפסֹוֶלת ''ּ ַעל ּגַ ּבֵ ּו ַעל ּגַ ּ ּ
ַנת ִמיֵניה ּקָ   .ְּוִאְתּתַ

ִים, ּרוַח ֱאלִהיםְו א ְדָנִפיק ֵמֱאלִהים ַחִיים ְוָדא ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַתר . ּ ּבָ
ִטיָסא ְדזוֲהָמא יב ִאְבִריר ְדִקיקו ַחד ִמּגֹו ַההוא ְפסֹוֶלת ּכְ ְּדַהאי רוַח ָנׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ד ִאְבִריר . ּּ ּכַ

ְּוַאְצִניף ְוַאְצִריף ִזְמָנא וְתֵרין ַעד ְדִי ָללּ יה זוֲהָמא ּכְ ַאר ַההוא זוֲהָמא ְדֵלית ּבֵ ּתָ ּׁשְ ּ ּ ּ ד , ּ ּכַ
ַּהאי ּתֹהו ִאְבִריר ְוַאְצִריף ָנַפק ִמיֵניה  דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים )מלכים א יט(ּ ּ רוַח ּגְ

ר ְסָלִעים  ּבֵ ּ ַההוא ְדָחָמא ֵאִלָיהו)א''ע' צו ל(ּוְמׁשַ ּ הו ְוַאְצִריף ְוָנ. ּּ ַּפק ִמֵניה ִּאְבִריר ּבְ
ָרָזא ִדיֵליה . ּ ְוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש)מלכים א יט(, ַּרַעׁש ִדְכִתיב ך ְוַאְכִליל ּבְ ְּוִאְבִריר חׁשֶ ְ

ָרָזא ִדיֵליה . ֵּאׁש ִדְכִתיב ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ִליל ּבְ ִּאְבִריר רוַח ְוִאְתּכְ א ב ותיקון ''יתרו פ(ּ

ה)ח''ל   .ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ
ָרָזא ְדִדיֹוְקָנאּו ''ּתֹה ִליל ּבְ ון ְוֹלא ִדיֹוְקָנא ְוָלא ִאְתּכְ יה ּגֹוָ ֲּאַתר ְדֵלית ּבֵ ּּ ּ ּ א . ּ ּתָ ַהׁשְ

ָלל יה ֵלית ֵליה ִדיֹוְקָנא ּכְ ָלן ּבֵ ּכְ ד ִמְסּתַ ִדיוְקָנא ּכַ ִּאיהו ּבְ ּּ ּ ּ ּ א . ּ ְּלֹכָלא ִאית ְלבוׁשָ ּ
ר ַהאי א ּבַ ׁשָ   .)לא הוידאתחזי ביה וליתיה כלל ו(. ְלִאְתַלּבְ

ִליָפא ''ּבֹה ְקִעין ּגֹו ּגְ ּו ְלַהאי ִאית ֵליה ִציוָרא ְוִדיוְקָנא ַאְבִנין ְמׁשַ ּ ּ ּּ ּ ְדֹתהו )א קליפה''נ(ּ ּ
ן ּמָ ְקָען ּתַ א. ַּנְפֵקי ּגֹו ְגִליָפא ִדְמׁשַ ִציוָרא ִדְלבוׁשָ א ְלָעְלָמא ּבְ ֵכי ּתֹוַעְלּתָ ן ַמׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ ,

א ֵמ ֵכי ּתֹוַעְלּתָ א ְלֵעיָלאַמׁשְ ּתָ א ְוָסְלָקא ִמּתַ ְּוַעל ָדא ְנקוִבין וְמפוָלִמין. ֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ,
ֲאִויָרא ְלָיין ּבַ י ּתַ ן ְלֵעיָלא. ַהּנֵ ּמָ ֲאִויָרא ְדָסְלֵקי ִמּתַ ְלָיין ּבַ ְּלִזְמִנין ִמַטְמִרין . ְּלִזְמִנין ּתַ

הֹוָמא  א וְמִפיֵקי ַמִיין ִמּגֹו ּתְ יֹוָמא ְדִעיּבָ ּּבְ ֵדין ֶחְדָוה ''ְלִאְתְזָנא ּתֹהּ ן ְדָהא ּכְ ּמָ ּו ִמּתַ ּ
טוָתא  ּוׁשְ ָעְלָמא)א דלא''נ( ְדָקא )א ושעתא''נ(ּ ט ּתֹהו ּבְ ּ ִאְתַפׁשַ ּ.  

ון גֹוָ יף ּבְ ּקִ א אוְכָמא ּתַ ך הוא ֶאׁשָ ּחׁשֶ ּ ֵחיזו. ָ יף ּבְ ּקִ א סוְמָקא ּתַ ֶּאׁשָ א ְירוָקא . ּ ֶּאׁשָ
ִציור יף ּבְ ּקִ ּּתַ ון ְדָכִליל ּכָֹלא)ח''ג ותרומה קכ''מפקודי ר(. ּ א ִחיָווָרא ּגֹוָ ּ ֶאׁשָ יף . ּ ּקִ ך ּתַ ְחׁשֶ

ין ְוָדא ַאְתִקיף ְלֹתה ָכל ֶאׁשִ ד . ּו''ּבְ ר ּכַ א ֲחׁשֹוָכא ּבַ א ְוָלאו ִאיהו ֶאׁשָ ך הוא ֶאׁשָ ּחׁשֶ ּ ְ

ְכֶהיָנה ֵעיָניו ֵמְראֹות ַוִי)בראשית כז(ְוָרָזא ָדא , ַּאְתִקיף ְלֹתהו ו ְוגוּ ַוּתִ . 'ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ
ר ַאְנִפין ְלַרע ך ְפֵני ָרע ְדַאְסּבַ ּחׁשֶ ּּ ְקָפא ֵליה, ְ ֵרי ֲעֵליה ְלִאּתַ ך ְדׁשָ ּוְכֵדין ִאְקֵרי חׁשֶ ּ ּ ְּ .

ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְּוָרָזא ָדא ְוחׁשֶ ְ.  
ָכל ''ּרו אֵרי ַעל ּבֹהו ְוַאְתִקיף ֵליה ְוַאְנִהיג ֵליה ּבְ ַּח הוא קֹול ְדׁשָ ּ ּ ּ ְַמה ְדִאְצְטִריךּ ּ .

ִים)תהלים כט(ְוָרָזא ָדא  ִים.  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ְּוֵכן רוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ּ .
הֹוֵמי ְדַנְפֵקי ַמָייא ִמְנהֹון ְקָען ּגֹו ּתְ ַּאְבִנין ְמׁשַ ִים. ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְפִני ַהּמָ ּ ּרוַח ַאְנִהיג . ּ

ָּפִנים ְפֵני ְתהֹוםְּוַאְתִקיף ְלִאּנון  ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליה, ּ ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליה ְוָדא ּכְ ָּדא ּכְ ּ ּ ּ ְּ ְ .
ם שד''ּתֹה ְרָיא ׁשֵ ּו ֲעֵליה ׁשַ ם ְצָבאֹו''ּבֹה. י''ּ ְרָיא ׁשֵ ּו ֲעֵליה ׁשַ ְרָיא . ת''ּ ך ֲעֵליה ׁשַ ּחׁשֶ ְ

ם ֱאֹלִהים ם ידו. ׁשֵ ְרָיא ׁשֵ ּרוַח ֲעֵליה ׁשַ   .ד''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

רוַח ְיָי ְוגוּרוַח ָחָז יה' ּק ְמָפֵרק ָהִרים לא ּבָ ָמא ָדא ָלא ֲהֵוי ּבֵ ְלָטא ''ְּדָהא שד, ּׁשְ י ׁשָ
ָרָזא  ּ ְדֹתהו)דסתרא(ֲּעֵליה ּבְ ּ.  

  ב'' טז עדף
ָרָזא ְדֹבהו יה ּבְ ְלָטא ּבֵ ם ְצָבאֹות ׁשָ ַרַעׁש ְיָי ְדָהא ׁשֵ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ֹלא ּבָ ּ ּ ּ ְוַעל . ּ

ָלא ַרַעׁשָּדא ִאְקֵרי ּבֹ ּהו ַרַעׁש ְדָלאו ִאיהו ּבְ ּ ֵאׁש ְיָי ְדָהא . ּ ְּוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ּבָ
ך ְטָרא ְדחׁשֶ יה ִמּסִ ְלָטא ּבֵ ָמא ְדֱאלִהים ׁשָ ְׁשְ ּ ּ ה ָהָכא . ּ ְּוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ

ם ידו ַכח ׁשֵ ּתְ ע ִפְרִקין ָהָכא ְדִאּנון ִפְרֵקי. ד''ִאׁשְ ַּאְרּבַ ּּ ּ גוָפא ְוֵאְבִרין ְיִדיָען ְדִאּנון ּ ּ ּ
ָמא ְגִליָפא ִריַסר ְוָהָכא ׁשְ ָעה ְוִאּנון ּתְ   ַּאְרּבָ

  )סימן כו(השלמה מההשמטות 
י ִבְנָיִמן ֵלִוי ן י, ִרּבִ ם ּבֵ תוב ׁשֵ ּו ''ּתֹה: ּב אֹוִתיֹות ְיַה ְיַה ְוַה ְוַה ָוה ִיה''ַּמָצאִתי ּכָ

ִמְסָפר ָקָטן ִעם ג ִמְסָפר ָקָטן ִגיַמְטִרָיא . י''ד שד''ש' ֹּות ִגיַמְטִרָיא שּאֹוִתי' ּּבְ ּּבֹהו ּבְ ּ ּ
ֶזה ב ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַהּכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ֱאֹלִהים. ּה ּבֹהו''ב' ְצָבאֹות ּכָ ך ּבְ ֹּחׁשֶ ּ ּרוַח . ְ

ִגיַמְטִרָיא יהו ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַהּכֹוֵלל ּבְ ּּבְ ִמְסָפר ָקָטן''ּ ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַרַעׁש . ּה ּבְ ּּבְ
ַּהּכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבֹהו ִמְסָפר ַקָטן ִעם ַהּכֹוֵלל יהו. ּ ה ּבְ ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ ב יֹוֵתר ''ה ְוי''ּ

ם י ֶנֶגד ׁשֵ ֵמַעָרה''ּכְ ּב ַהִנְמָסר ְלֵאִלָיהו ּבַ ה אֹוִתיֹות . ּ ֹלׁשָ ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַהׁשְ ה ּבְ ְּוֵכן ַדּקָ ּ
ִּדְתֵריַסר ַאְתָוון ְדִאְתָמַסר ְלֵאִלָיהו ) עד כאן מההשמטות(: ן''ק נלעד''ִּגיַמְטִרָיא יב ּ ּּ

ְמָעָרה  עד סתימין דלא ' מה שנדפס כאן בדפוס מנטובה קרימונה לובלין וכתיב אפריון וכו(ּבַ

ּ ַויֹאֶמר )בראשית א(, ) ב''דף טז ע( )'ב''ע' א ודף ל''לפנינו הוא לקמן בדף כט ע, אתגליין
ֵרי ָעְלָמא . ים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹורֱאֹלִה ִניִזין ֵהיך ִאְתּבְ ָחא ּגְ ּכָ ירוָתא ְלַאׁשְ ְֵמָהָכא ִאיהו ׁשֵ ּ ּ

ְפָרט ְכָלל. ּבִ ַלל. ְּדַעד ָהָכא ֲהָוה ּבִ ּוָבַתר ִאְתַהַדר ּכְ ַלל וְפַרט וְכָלל. ּ ְּלֶמהֵוי ּכְ ַעד ָהָכא . ּ
ֲאִויָרא ֵמָרָזא ְלָייא ּבַ ֵהיָכָלא ִעָלָאה ,  ְדֵאין סֹוףֲּהָוה ּכָֹלא ּתַ ט ֵחיָלא ּבְ יָון ְדִאְתְפׁשַ ּּכֵ ּ ּ

יה ֲאִמיָרה , ָּרָזא ְדֱאלִהים ִתיב ּבֵ יה . ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים)דכתיב(ּּכְ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ְלֵעיָלא ָלא ּכְ ּ
ְפָרט ית ַמֲאָמר הוא. ֲאִמיָרה ּבִ ב ִדְבִראׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ יה, ּ ִתיב ּבֵ   .ּ ַויֹאֶמרֲּאָבל ָלא ּכְ

ַאל וְלִמְנַדע ָּדא ַויֹאֶמר ִאיהו ַקְייָמא ְלִמׁשְ ּ ּּ ַּויֹאֶמר ֵחיָלא ְדִאְתָרם ְוֲאָרמוָתא . ּ ּ
אי  ֲחׁשַ ָרָזא )ד ב''ויחי רל(ּבַ ָבה)א ברישא''נ( ֵמָרָזא ְדֵאין סֹוף ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאלִהים . ּ ְדַמֲחׁשָ
א  ּתָ ה ְדִאְתֲעִדיַאת ִמַזְרָעא ְדֹקֶדׁשּ אֹוִליד ַההוא ֵהיָכ)ב''ו ע''לעיל ט(ַהׁשְ ָּלא ִמּמַ ּ ,

אי ֲחׁשַ ְּוַההוא ְדִאְתְיַלד . ְואֹוִליד ּבַ ַמע ְלַבר)דאתייליד(ּ ּתְ ָּמאן ְדאֹוִליד ֵליה אֹוִליד .  ִאׁשְ ּ
ָלל ַמע ּכְ ּתְ אי ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ יה, ּּבַ יָון ְדָנַפק ִמּנֵ ּּכֵ ַמע ִּאְתֲעִביד קֹול ְדִאׁשְ, ָּמאן ְדָנַפק, ּ ּתְ

  .ְלָבר
ָרָזא ָדא ָנַפק. ְיִהי אֹור ל ַמה ְדָנַפק ּבְ א ְוִאָמא ְדִאיהו )בב''רל(. ּּכָ ּ ְיִהי ַעל ָרָזא ְדַאּבָ ּ

ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ִלְנקוָדה ַקְדָמָאה. ה''י ּ ָטא ְלִמָלה ָאֳחָרא , ּ ירוָתא ְלִאְתַפּשְׁ ְּלֶמֱהֵוי ׁשֵ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ט . ָוהּאֹור ִדְכָבר ֲה, ַוְיִהי אֹור. אֹור טוָתא ְדִאְתְפׁשַ ּאֹור ָדא ָרָזא ְסִתיָמא ִאְתַפׁשְ ּּ ּ ּ
ַקע ֵמָרָזא ְדִסְתָרא ְדֲאִויר ִעָלָאה ְסִתיָמא ְּוִאְתּבְ ַקְדִמיָתא ְוַאִפיק ַחד ְנקוָדה . ּ ַקע ּבְ ּּבָ ּ

ַקע ֵמֲאִויָרא ִדיֵליה ְוָגֵלי ַהאי ְנקוָד. ְּסִתיָמא ֵמָרָזא ִדיֵליה ְּדָהא ֵאין סֹוף ּבָ ּ יָון . ה יּ ּכֵ
ט ְּדַהאי י ִאְתְפׁשַ ַכח אֹור ֵמַההוא ָרָזא ְדַההוא ֲאִויר ְסִתיָמָאה, ּ ּתְ ַאר ִאׁשְ ּתָ ַּמה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ.  

יה ְנקוָדה ַקְדָמָאה י ַכח ִמּנֵ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ִלי ְלָבַתר ֲעֵליה , ּ  ָמֵטי ְוָלא )א''ה ע''נח ס(ִּאְתּגְ
ט ָנַפק ְו. ָמֵטי יָון ְדִאְתְפׁשַ ּּכֵ ַאר ֵמֲאִוירּ ּתָ ִּאיהו הוא אֹור ְדִאׁשְ ּ ְּוַהְינו אֹור ִדְכָבר ֲהָוה. ּ ּ ,

ִדיר . ְּוָהא ַקָייָמא יה ְלֶמהֵוי ָמֵטי ּתָ ַאר ַחד ְנקוָדה ִמּנֵ ּתָ ַלק ְוִאְתְגִניז ְוִאׁשְ ָּנַפק ְוִאְסּתַ ּ ּ
ַהִהיא ְנקוָדה ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי ִניזו ּבְ אֹוַרח ּגְ ּּבְ יה ּבְ. ּ ּאֹוַרח ְנקוָדה ַקְדָמָאה ְדָנַפק ָּנִהיר ּבֵ ּ

יה ָדא. ִּמּנֵ ּוְבִגין ָכך ּכָֹלא ָאִחיד ָדא ּבְ ּּ ַהאי וְבַהאי. ְ   .ָּנִהיר ּבְ
ֲאַתר ְדֵאי יה ְוִאיהו ָמֵטי ְוִאְגִניז ּבְ ד ָסִליק ּכָֹלא ָסְלִקין ְוִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּּכַ ּ ּ ּף ְוֹכָלא ''ן סֹו''ּ

ַּההוא ְנקוָדה. ַחד ִאְתֲעִביד ַבע ַאְתָוון . ּאֹור ִאיהו,  ְדאֹורּ יה ׁשֶ ט וְנִהירו ּבֵ ְּוִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ
יָתא ְוָלא ַאְקִריׁשו ְוַלִחים ֲהוו ְּדַאְלָפא ּבֵ ּ ַבע ַאְתָוון . ּ יה ׁשֶ ך ְלָבַתר ְוָנְפקו ּבֵ ָּנַפק חׁשֶ ּ ְ

יָתא ְוָלא ַאְקִריׁשו ְוַקְיימו ַלִחים ָּאֳחָרן ְדַאְלָפא ּבֵ ּ ַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת ָּנַפק ָרִקיַע ְד. ּ
ַמְנָיא ַאְתָוון ָאֳחָרִנין יה ּתְ ִּדְתֵרין ִסְטִרין ְוָנְפקו ּבֵ ּ ֵדין כ. ּ ַבע ַאְתָוון ְדַהאי . ב''ּכְ ָּדְלגו ׁשֶ ּ ּ

ַבע ְדַהאי ִסְטָרא ַההוא ָרִקיַע ְוֲהוו ַקְייֵמי ַלִחים, ִּסְטָרא ְוׁשֶ ְלהו ּבְ ִליפו ּכֻ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ַאְקֵריׁש . ּ
ִציוַרְייהוַּההוא ּ ָרִקיע ְוַאְקִריׁשו ַאְתָוון ְוִאְגִלימו ְוִאְתַצְיירו ּבְ ּ ּ ּ ן אֹוַרְייָתא . ּּ ּמָ ְוַאְגִליף ּתַ

  .ְלַאְנָהָרא ְלַבר
דֹול ָרָזא ְדָנִפיק ֵמֲאִויר ַקְדָמָאה ְּיִהי אֹור ְדהוא ֵאל ּגָ ּ ך ְדִאְקֵרי . ּ ַּוְיִהי ָרָזא ְדֹחׁשֶ ְּ

ִל ָיִמיָנאֱּאלִהים אֹור ְדִאְתּכְ ָמאָלא ּבְ ִליל , ּוְכֵדין ֵמָרָזא ְדֵאל ֲהֵוי ֱאלִהים. יל ׂשְ ִאְתּכְ
ָמאָלא  ׂשְ ָיִמיָנא)א''א ע''ל(ָיִמיָנא ּבִ ָמאָלא ּבְ   ּ וׂשְ

י טֹוב ַאְנִהיר ֵעיָלא  י טֹוב ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכִ ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּ ּ
ָאר ִסְט א וְלָכל ׁשְ ָרָזא ידוְּוַתּתָ ָמא ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין''ִרין ּבְ ַּוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ְוגו. ּד ׁשְ ּ '

ִלים   .ַּאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ׁשְ
  )סימן ג(השלמה מההשמטות 

ִתיב  י )'בראשית א(ּכְ ּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום וְכִתיב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּּ
א. טֹוב ד ָנִהיר ֵמֵחיָלא ְדִאְתְייִהיב ֵליה ִמטֹוב ִדְלֵעיָלא ּתָ א ּכַ ּ ֲחֵזי ַהאי אֹור ִדְלַתּתָ ּ ּ

ה שס ך ִמְנָין ְימֹות ַהַחּמָ ְוְבִגין ּכַ א ְדַצִדיק , ּט ָשבוִעים''ה מ''ּ הֹון ָלֳקֵבל ַהאי ַדְרּגָ ִמּנְ
ִביִעי ְמׁשָ, ְּדִאיְקֵרי טֹוב ְוִאיהו ׁשְ יה ַהאי ׁשִ אְּוָיִניק ִמּנֵ בוִעים . ּא ִדְלַתּתָ ְבָעה ׁשָ ּׁשִ

בוִעין ז ְבָעה ׁשָ ְבָעה ִזְמִנין ָלֳקֵבל ׁשִ ֵרי ' ּׁשִ ִּזְמִנין ְדִאיהו ָיִניק ֵמִאיָמא ִעָלָאה ְדִאּקְ ּ
ֲארו משס, יֹוְבָלא ּתָ א ִאׁשְ ֵני יֹוֵבל ִדְלַתּתָ ָלה ׁשְ ּוְלֳקּבְ ּ ב ַאְתָוון ''ב יֹוִמין ָלֳקֵבל כ''ה כ''ּ

ָאה ִאְתָקָיים ָעַלְייהוְדאֹוַרְיָת ּא ְדַעְלָמא ַתּתָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ִלימו ִאינון שס ּתַ ְכָתב ִאיְקֵרי ְוַכד ִאׁשְ ּבִ ְּדָהא ַצִדיק ִדְלֵעיָלא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ה יֹוִמין ''ּּ
ין  ַבע ַדְרּגִ א ְוָכל ִאינון ׁשֶ א ְדטֹוב ְדָהאי ַדְרּגָ ָלא ֵמַהאי ַדְרּגָ ְנָיינות ְלָקּבְ ְייִבין ּתִ ּּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְלָטא ִּעָל א ְדִסיֲהָרא ְדּשָׁ ָלא ֵמִאיָמא ִעיָלָאה ְוַהאי ַדְרּגָ ְנָיינות ְלָקּבְ ְייִבין ּתִ ִּאין ּתַ ּ
ָאה ְדַיְנָקא ֵמַההוא ַצִדיק וְבִגין  א ַתּתָ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ א ְדִאּקְ ֵליְלָיא ַיְנָקא ֵמַהאי ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ

ְּדַההוא  ְפנוִקי)צדיק(ּ ּ ִאְמֵלי ָלה ֵמֲהְנהו ּתָ ּ יה ּ   . ִסיֲהָרא)איקרי(ּן ִעיָלִאין ְוָיְנָקא ִמּנֵ
ְרָמה ֶאָלא ַמאי ְדִאְתְייִהיב ָלה ִמן  ָאה ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ָמה ְדָהאי ִסיֲהָרא ַתּתָ ִּדּכְ ּ ּ ּ ּּ

א ְמׁשָ א ִאיְקֵרי ַיָמא ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא , ׁשִ א ִדְלֵעיָלא ְוַהאי ַדְרּגָ ֲּהִכי ָנֵמי ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ
ין ְתָלָתא ִלְצפֹוָנא וְתָלָתא ְלָדרֹוָמא וְתָלָתא ְו ְבִטין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ַּקְייֵמי ְתֵריָסר ׁשִ ּ ּ ּ

א ְדָחְכְמָתא ָעַלְייהו, ְּלַמַעְרָבא וְתָלָתא ְלָמִדיְנָחא   .ְּוַהאי ַיּמָ
א י ַהאי ּגַ''ְוָלֳקְבֵליהֹון ְלַתּתָ ָחא ּכְ ְבִטין ַקְייִמין ָסְחָרֵני ַמְדּבְ ְוָלֳקֵבל ַהאי . ְווָנאב ׁשִ

ָקר ר ּבָ ֵנים ֲעׂשָ א עֹוֵמד ַעל ׁשְ א ְלַתּתָ ֹלֹמה ַיּמָ א ֲעָבד ׁשְ א ְלֵעיָלא ִאיְקֵרי . ַּדְרּגָ ְוַהאי ַיּמָ
א ְדַצִדיק ְדִאְמֵלי ְלַהאי ָים ִאְקֵרי ''ָי ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּם ָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ָים ֶאָלא ּבְ ּ

ּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום וְכִתיב )'בראשית א(ּיֹום ִדְכִתיב  ּ אֹור ָזרוַע )ז''תהלים צ(ּ
ִדיק ֵרי ֵה, ַּלּצַ יה ִאְמֵלי ְלַהאי ָים ְדִאּקְ א ְדּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוַהאי ָנִהיר ּבְ ּ ָאה ''ּ א ַתּתָ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . )בתראה דשמא קדישא( ָחִלים הֹוְלִכים )'קהלת א(ּ ל ַהּנְ ל ''ֵּאל ַהָים ּכָ ּכָ
ָחִלים ִאֵלין ֲחֵמׁש  יה ַהּנְ ְפנוִקין ַנְפִקין ִמּנֵ ִגין ְדָכל ּתָ ל ּבְ א ְדַצִדיק ְדִאיְקֵרי ּכָ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ

יה הֹוְלִכים ֵאל ַהָים ְלִאְמֵלי  ין ְדִעּמֵ ַּדְרּגִ ּ ַבע ְוַכד )לממלי(ּ ת ׁשֶ א ִאְקֵרי ּבַ ּ ָלה ְוַהאי ַדְרּגָ ּ
ָאה ָנִהיר ָּנִהיר ַהאי ַצִד א ַתּתָ ְמׁשָ ַבע ִזְמִנין ׁשִ בוִעין ׁשֶ ְבָעה ׁשָ ָרָזא ְדׁשִ א ּבְ ּיק ְלַהאי ַדְרּגָ ּ ּ

ַבע ִזְמִנין ְלִסיֲהָרא בוִעין ׁשֶ ַבע ׁשָ ָרָזא ְדׁשֶ   .ּּבְ
ָנת ַהְלָבָנה שנ ך ׁשְ ִגין ּכַ ּּבְ א ''מ, ה יֹוִמין''ְ הֹון ָלֳקֵבל ַהאי ַדְרּגָ בוִעין ִמּנְ ּט ׁשָ ּ

ִביָעָא מׁשְ ִדיק ּבְ א ִעיָלָאה ְדָנַהָרא ִמּצַ ֲארו ְתֵריָסר ''ּה ַיּמָ ּתָ בוִעין ְנהֹוִרין ִעָלִאין ִאׁשְ ּט ׁשָ ּּ
ן שנ ּבָ ֵלי י''ּיֹוִמין ְלחוׁשְ ָנא ''ה ְלֳקּבְ ּכְ א ְלִמיַטר ַמְטַרת ַמׁשְ ְבִטין ְדָסְחָרֵני ַהאי ַיּמָ ּב ׁשִ

ירוׁשָ ְתֵריַסר ַתְרִעין ִעָלִאין ְדִאית ּבִ ּּבִ ּ ּ ְואֹוְרָחא ְדִאיּנון ַתְרִעין )ומאורחא(ַלִים ִעיָלָאה ּ ּ
ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ֲהָדא הוא  ל ַחד ְלִסְטֵריה ּכְ ָאה ּכָ ְבִטין ֵמִאיָמא ַתּתָ ִּעָלִאין ַיְנִקין ִאינון ׁשִ ּ ּ ּ ּ

ִתיב )ח''יחזקאל מ(ִּדְכִתיב  ַער ְיהוָדה ֶאָחד ְוַעל ָדא ּכְ ּ ׁשַ ְק)ג''ישעיה מ(ּ ל ַהּנִ ִמי  ּכָ ׁשְ ָרא ּבִ
ָראִתיו ְלַאְנֲהָרא ְלַההוא ֲאַתר  ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ֵחיָלא ִדׁשְ א ְדַצִדיק ְדָנִהיר ּבְ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ

ָראִתיו בֹוִדי ּבְ ֵרי ּכְ בֹוד ה, ְדִאּקְ ֵרי ּכְ א ְדָחְכְמָתא ְדִאּקְ ָנא' ְוָדא ַיּמָ ּכְ ַמׁשְ ֵלי ּבְ   .ְדִאְתּגְ
ְּיָצְרִתיו ָדא ָרָזא ְדיֹו ּ א ְדִאיהו ָלֳקֵבל ּכָּ ּם ִדְלַתּתָ ּ ִתיב ''ּ ישעיה (ּל ִדְלֵעיָלא ְוַעל ָדא ּכְ

יה )ה''מ יה ְיִציָרה ַעד ְדִיְתַגֵלי ֲעִביְדּתֵ ִתיב ּבֵ ּ יֹוֵצר אֹור ְוַהאי ַצִדיק ִדְלֵעיָלא ָלא ּכְ ּ ּ ּ ּּ
יה ָאה ִמּנֵ א ְוָנִהיר ַעְלָמא ַתּתָ יו ָדא ִסיֲהָרא. ְּלַתּתָ יּתִ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַּאף ֲעׂשִ ּ ְלַתּתָ ּ

ָלָמא ְלַעְלָמא לֹום ׁשְ ה ׁשָ ֵדין עֹוׂשֶ רו ּכְ ד ִאְתַחּבָ ך ּכַ ּובֹוֵרא ֹחׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ָלָמא .  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד)'בראשית א( א ׁשְ ֵדין ִיחוָדא ְלֵעיָלא ִיחוָדא ְלַתּתָ ּּכְ ּ
ָלָמא ְל אְלֵעיָלא ׁשְ   .ַתּתָ

ַצִדיק ִדְלֵעיָלא א ְדָהא ֲאִחיד ּבְ ָנא ָדא יֹוֵסף ְלַתּתָ גוֹוָ ּּכְ א , ּ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְוַכד ִאׁשְ
ֻכְלהו ָעְלִמין וְבָכל יֹוִמין ִעָלִאין ָלָמא ּבְ ּאֹוִסיף ׁשְ ּּ ִתיב ָהָכא . ּ  ַוְיִהי )ל''בראשית ט(ּכְ

ָרה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום וְכִתיב ֲהָתם  ָדּבְ ִגין )ח''הלים סת(ּּכְ רוך ְיָי יֹום יֹום ַיֲעמֹוס ָלנו ּבְ ּ ּבָ ְּ

ת פֹוִטיַפר יֹום יֹום)כד לא(ְדָלא  ַמע ָלה ְלֵאׁשֶ ּ ׁשָ ָלָמא וִבְרָכָתא , ּ ׁשְ ֵדין יֹוִמין ִעָלִאין ּבִ ּּכְ ּ
ֻכְלהו ָעְלִמין ּּבְ ַמִים )'בראשית א(. ּ ְרִקיַע ַהׁשָ ן ָתֵניָנן ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות ּבִ ַתּמָ

י ִיְצָחק ַמאי ִדְכִתיב  א ֲחֵזי )'שיר השירים ד(ָאַמר ִרּבִ ך ּתָ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ּ
אֹו ֵמאֹותֹו ָהאֹור ַהֶנֱאָצל ְלָמְעָלה וָבָרא  רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו ֲעׂשָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ְּ

ַמִים ֵמאֹותֹו ָרִקיע  ְתִחיָלה )האור(ֶאת ַהׁשָ רוך הוא וְבָראֹו ּבַ דֹוׁש ּבָ ֵהִכינֹו ַהּקָ ּ ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּ ְּ

ַמִים  ָאר ַהׁשָ ל ׁשְ ּנו)א הרקיעים''נ(ְואֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד ּכָ ִנְתַהוו ִמּמֶ ּ ׁשְ ּ.  
אֹורֹות ֵמאֹותֹו ָהאֹור  ל ַהּמְ ל ְּוָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב אֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד ּכָ ְמַקּבֵ ׁשְ

רוך הוא )מלמעלה( דֹוׁש ּבָ רוך הוא אֹותֹו ָרִקיַע ָנַטל ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּ ְלַמְעָלה וּכְ ּ ּ ּ ְּ ְ

ַמִים ְקָרא ְרִקיַע ַהׁשָ אֹותֹו ָרִקיַע ַהּנִ אֹורֹות ְוִהִניָחם ּבְ ְואֹותֹו ָרִקיַע ִנְתַהָווה ִמן , ֶאת ַהּמְ
י ְיה ַמִים ְדָאַמר ִרּבִ יוַּהׁשָ ְחּתָ ר ּתַ ַמִים ֲאׁשֶ , ּוָדה ָאַמר ַרב ָהָרִקיַע ַהֶעְליֹון הֹוִליד ֶאת ַהׁשָ

רוך הוא ֲהֵני  דֹוׁש ּבָ ַמִים ְוָנַטל ַהּקָ ַמִים הֹוִלידו ַהאי ָרִקיַע ְוִנְקָרא ָרִקיַע ַהׁשָ ְּוַהׁשָ ּ ְּ

ן אֹוָת)'בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּמאֹורֹות וְנָתָנם ּבֹו ְרִקיַע ּ ַוִיּתֵ ם ֱאלִהים ּבִ
ַמִים   .ַהׁשָ

ָיד  רוך הוא ֲהֵני ְמאֹורֹות ְוִהִניָחם ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ י ִיְצָחק ָעׂשָ ָּאַמר ִרּבִ  )א בזה''נ(ְּ
ֵניֶהם ָנְתנו אֹוָרם  ִריֹות וׁשְ ֶהם ַהּבְ ָתֵמׁש ּבָ ָלה ַעל ָהָאֶרץ וְלִהׁשְ ָּהָרִקיַע ִלְהיֹות ֶמְמׁשָ ּ ּ

ֶוה ׁשָ ֶוהָאְמָרה ַה. ּבְ ׁשָ ָתִרים ּבְ ִני ּכְ ׁשְ ָתֵמׁש וְלִהְתָנֵהג ּבִ ְּלָבָנה ֵאין ָנָאה ְלִהׁשְ ה . ּ ָמה ָעׂשָ
ֱאַמר ּבֹו  ּנְ ִעיר ֹראׁש חֹוֶדׁש ׁשֶ ל ׂשֵ ַפָרה ׁשֶ רוך הוא ִהְמִעיט אֹוָתה ְוַהְיינו ַהּכָ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּ ְּ

  .ּ ַחָטאת ַלְיָי)ח''במדבר כ(
י ַיֲעֹקב וְבַכּמָ אי ִעְנָייָנאָּאַמר ִרּבִ ִלּבָ ָבא ּבְ ד ֲאָתא , ּה ֲאַתר ָתֵניָנן ָדא ְוָלא ִאְתָייׁשְ ּכַ
ְיילוהו ַּרב ַנְחָמן ָאתו ְוׁשָ ּ ְמָען ָאַמר , ּ ׁשִ י ַיֲעֹקב . )א כמשמעו''נ(ּמִ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ

ה רֹוֶצה ַלֲעבֹור ַעל ִדְבֵרי ַחֵביֶריך לום ַאּתָ ָּכְ ּ יק, ּ ּתִ   .ִאׁשְ
י ֶאְלָעָזר ֲחָתֵניה ִרּבִ ן ְלקוְנָיא ֲאָתא ְלֵמחֵמי ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֵ י ׁשִ ִרּבִ ּי יֹוֵסי ּבְ  )ד''שם ע(ּ

ָקא ְלהֹון ְקָלת ְידֹוִהי ְלַנׁשְ יה ְוׁשַ ַרּתֵ ְּוֲאָמר ָלה ְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ֲעְצֵמך ִמָקֵמיה , ַּנְפַקת ּבְ ְּ

א ֲעִליך ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּּבַ ּ ּ י. ְ ַמע ִרּבִ ְרָנא ִמָלה ַחד , ָאַמר.  ֶאְלָעָזרׁשָ ָען ָיַדְעָנא ֲאָנא ַמְדּכָ ּּכְ
ִריך הוא ָאַמר  א ּבְ ְדָתֵניָנן ְדקוְדׁשָ יָרא ְדִאְתָמר ַעל ִסיֲהָרא ּכְ ְּדִאיִהי ַמְרְגָלא ַיּקִ ּ ְּ

ָבה ִסיֲהָרא ְדָלא ִאְתְייִהיב ׁשוְלָטָנא ָל ְּלִסיֲהָרא ְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ֲעְצֵמך ְדַחׁשְ ָאַמר , ּהְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ר ַעל , ֵּליה ַחמֹוִהי אי וְבִגין ְדָלא ֲאְעּבָ ִלּבָ ַמְעָנא ְוַכך ֲהָוה ְמסוָדר ּבְ ך ׁשְ ֲּאָנא ּכַ ּ ְ ְ

ַתְקִתי   .ַּדֲעתֹוִהי ְדַחְבָראי ׁשָ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  ְיָי ָמֵגן )ג''דברים ל(ָּפַתח ִרּבִ ע ּבַ מֹוך ַעם נֹוׁשָ ָרֵאל ִמי ּכָ ֶריך ִיׂשְ ָ ֲאׁשְ ָ

ךֱעְז ר ֶחֶרב ָגֲאָוּתֶ ֵָרך ַוֲאׁשֶ ֶחֶרב הוא, ָ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ְוִכי ָגֲאַוָתן ׁשֶ ָלאו , ָּאַמר ִרּבִ
ו ִאְתְיִהיַבת ִדְכִתיב , ֲהִכי ְחֶיה ֶאָלא ֲהִכי )ז''בראשית כ(ְדָהא ֶחֶרב ְלֵעׂשָ ך ּתִ ּ ְוַעל ַחְרּבְ ָ

ְלִמיֵדי ֲחָכ ַמְעָנא ֵמַאבֹוי ְדִאֵלין ּתַ הֹון ּׁשְ ִלּבְ ָבא ּבְ ְמִעין ִמָלה ְוָלא ִאְתָייׁשְ ִּמים ְדָכד ׁשַ ּ
ְעָיין ְלַקְטָלא ֵדין  א וּבַ ַחְרּבָ יֵחי ְקָרָבא ּבְ ִאיּנון ַמּגִ יֵחי ְקָרָבא ֵדין ִעם ֵדין ּכְ ְּוִאיּנון ַמּגִ ּ ּ

ָזְרָנא. ְּלֵדין ֲעָלה ך ִהיא ְוַכך ּגָ ְוִמָלה ָדא ְדָקא ַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּכַ ְ ּ ּ ָרָזא ְדַמְתִניִתין ִדיָלןּּ   .ּ ּבְ
א ְלֶמֱהֵוי ׁשוְלָטָנא  ְמׁשָ ָזר ַעל ׁשִ א וְלִסיֲהָרא ּגָ ְמׁשָ ִריך הוא ְלׁשִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדָכד ּבָ ּ ּ ּ ְּ

יִפין ַרְבְרִבין  ּקִ ָעְלָמא ֵדין ׁשוְלָטָנא ְדַיֲעֹקב וָמֵני ֲעֵליהֹון ּתַ ו ְוַעל ִסיֲהָרא ְלֶמהֵוי ּבְ ְּדֵעׂשָ ּ
ִגין אוָמה ַּעד ְד ֵּייתון ְתֵרין אוַמָייא ִאֵלין ְוַההוא ַרְבְרָבא ְדִאְתֶמִני ַעל ִסיֲהָרא ּבְ ּ ּ ּּ ּ

לֹוַמר  ָעְלָמא ֵדין ּכְ ִריך הוא ְדִיְתְייַהב ׁשוְלָטָנא ְלִסיֲהָרא ּבְ א ּבְ ָעא ִמן קוְדׁשָ ְּדַיֲעֹקב ּבָ ּ ּּ ְ

ִריך הוא. ּאוָמה ְדַיֲעֹקב א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵעי אוָמה ְדַיֲעֹקב ְוִכ, ְּ . )חסר כאן(ּי ָמה ֲאָנא ּבָ
ָעְלָמא ֵדין ְלִכי וַמֲעִטי  ל אוַמָייא ֲאָבל ּבְ הו ַעל ּכָ ְלָטָאה ּבְ ַעְלָמא ְדָאֵתי ְלׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּּ ּ

ַעְלָמא ְדָאֵתי י ָלך ּבְ ָגלוָתא ְלִמְזּכֵ ִדי ּבְ ַתְעּבְ ְֶאת ֲעְצֶמך ְוִהׁשְ ְּ.  
ְּוַכד ָאתו אוָמה ְדַיֲעֹק ִריך הואּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּב ְוִאְתָרֲעמו ַקּמֵ ּ ּ ּ הֹון , ְּ ַעל ְדִאְתְנָטל ִמּנְ

ו ִריך הוא. ּׁשוְלָטָנא ְוִאְתְייִהיב ְלֵעׂשָ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ְּוִכי ָמה ַאּתון ָבָעאן , ְּ
ְלָטָאה ְלכו ְלַעְלָמא  ַעְלָמא ֵדין ְדָהא ֲאָנא ֲעַרְבָנא ְלׁשַ ּׁשוְלָטָנא ּבְ ל ּ ְדָאֵתי ַעל ּכָ

ֲאִני ָעֶרב ְלכו  לֹוַמר ַעל אֹוָתה ַהְבָטָחה ׁשֶ ָפָרה ֲעַלי ּכְ ך ָהִביאו ּכַ ּאוַמָייא וְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ְּ ּ
ִליט ֶאְתֶכם ַעל  ָכר טֹוב ְוָעַלי ְלַהׁשְ ּתֹוָרה ְוָעַלי ָלֵתת ָלֶכם ׂשָ ָפָרה ְוִהְתֲעְסקו ּבַ ְּוָהִביאו ּכַ ּ

ַעל ְמָנת ים ׁשֶ ל ָהַעּמִ יה ּכָ ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ י יֹוֵסי וְנׁשָ עֹוָלם ֲאָתא ִרּבִ ן ִמיֲעְטִתי ֶאת ַהָיֵרַח ּבָ ּ ּכֵ ּ ּ
ַטְבָוון ִאית  א ּבְ יה ְוָאַמר ַלה קוְטִפיָזא ְדְנהֹוִריָתא ובֹוִציָנא ְדִאְתָפְרׁשָ ְּוָקָרא ִלְבַרּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ך ּבָ ָאה חוָל, ְּגָ ָאה חוָלֵקיך ְוַזּכָ ָאה ֲאְנְת ְוָזּכַ ַּזּכָ ךְּ   .ְִקי ְדָזֵכיָנא ְלֶמֱחֵמי ּכַ
ִריך הוא ְוֵלית ֲאָנן ְצִריִכים  א ּבְ ָרֵאל ְדָנִהיר לֹון קוְדׁשָ י יֹוָנָתן ָאַמר ָזכו ִיׂשְ ִּרּבִ ּ ְּ

ְ ְוָהָיה ָלך ְיָי ְלאֹור עֹוָלם)'ישעיה ס(ְּלבֹוִציָנא ַאֲחָרא ִדְכִתיב  י ֲאְבהו. ּ יָון , ָּאַמר ִרּבִ ּכֵ
ִנְתַחֶלף ְלהו ֹצאן יֹוֵסף ּׁשְ ה ַמְנהֶגת נֹוֵהג ּכְ ָנא ְלִסיֲהָרא ְדּבָ ּבָ ּ ׁשוְלָטָנא ִאינון מֹוִנין חוׁשְ ּ ּ ּ

ִגין מֹוֲעִדין ְוִזְמִנין ע ְרעֹוָנה ּבְ ה ּגִ ַכח ּבָ ּתְ ך ְדָלא ִאׁשְ ּומום ֵאין ּבָ ּ עד כאן (: כ''ְּ

  )מההשמטות

ַּמהו ַוִיְקָרא', ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ְוגו ִלים ְדַקְייָמא ְקָרא ְוַזּמִ, ּ ּין ְלַאָפָקא ֵמַהאי אֹור ׁשְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַּחד ְנִהירו ְדִאיהו ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ְדֲעֵליה ַקָיִמין ָעְלִמין, ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא אֹור . ּ ּ

ְטָרא ְדָיִמיָנ ט ְיסֹוָדא ַחי ָעְלִמין ְדִאיהו יֹום ִמּסִ ִלים ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְפׁשַ ּׁשְ ּ ּ . אּּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

ך ָקָרא ַלְיָלה ְלָטא , ְְוַלחׁשֶ ך ַחד נוְקָבא ִסיֲהָרא ְדׁשָ ְטָרא ְדחׁשֶ ין ְוַאִפיק ִמּסִ ְּקָרא ְוַזּמִ ְ ּ
ֵליְלָיא ְוִאְקֵרי ָלְיָלה ָרָזא ְדאדנ ל ָהָאֶרץ''ּּבְ ַההוא ַעּמוָדא . י ֲאדֹון ּכָ ָּעאל ָיִמיָנא ּבְ ּ

ָרָזא ִד ִליל ּבְ ֶאְמָצִעיָתא ּכָ ִלים ְדּבְ ָמאָלאּׁשְ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ַעד ְנקוָדה ַקְדָמָאה , ׂשְ
ן ִמָלה )א'' ד ף י ז ע (ְוָנִטיל ְוָאִחיד  ּמָ ּ ִדְתַלת ְנקוִדין ֹחָל)א חילא''נ(ּ ּתַ ק ''ּם ׁשוֻר''ּ

ָרָזא ָדא. ק ֶזַרע ֹקֶדׁש''ִחיִר ר ּבְ ְּדָהא ֵלית ַזְרָעא ְדִאְזְדַרע ּבַ ַעּמו, ּ ר ּכָֹלא ּבְ ְּוִאְתַחּבַ ָדא ּ
ְּוַאִפיק ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא. ְּדֶאְמָצִעיָתא ְנִהירו , ּ ך ִאְקֵרי ּכֹל ְדָאִחיד ְלֹכָלא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ

א ְּדִתיאוְבּתָ ּ.  
תֹוְקָפא ְוָאַרח ָמאָלא ָלִהיט ּבְ ין ָאַרח ֵריָחא, ּׂשְ כוְלהֹו ַדְרּגִ ּּבְ א . ּ ּוֵמַההוא ְלִהיטו ְדֶאׁשָ ּ ּ ּ

ַּאִפיק ַהִהיא נוְקָב ך. א ִסיֲהָראּ ִגין ְדֲהָוה ֵמֹחׁשֶ ך ּבְ ְְוַההוא ְלִהיטו ֲהָוה חׁשֶ ְּ ּ ּוְתֵרין ִסְטִרין . ּ
ין ִאֵלין ַחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא ֵרין ַדְרּגִ ִּאֵלין ַאִפיקו ּתְ ּ ּ ּּ ַעּמוָדא . ּּ ְּיסֹוָדא ָאִחיד ּבְ

יה ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְנהֹוָרא ְדֲהָוה ּבֵ ּ ָּון ְדַההוא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדֵכי, ּ ּ ּ ּ
ָלם ְלָכל ִסְטִרין ִלים ְוָעִביד ׁשְ ּתְ ל ִסְטִרין , ִאׁשְ יה ְנִהירו ֵמֵעיָלא וִמּכָ ֵדין ִאּתֹוַסף ּבֵ ּּכְ ּ ּ

יה ֶחְדָוה ְדֹכָלא ּבֵ ּּבְ ּוֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְדֶחְדָוה ָנִפיק ְיסֹוָדא ְדָעְלִמין ְוִאְקֵרי מוָסף. ּּ ּ ּ ּ .
ָרָזא ידוֵמָה ין ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ א ְורוִחין ְוִנׁשְ ל ַחָייִלין ְלַתּתָ ָּכא ָנְפִקין ּכָ ּ ֵאל , ת''ד ְצָבאֹו''ּ

  .ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות
ל ָהָאֶרץ ך, ַלְיָלה ֲאדֹון ּכָ ָמאָלא ֵמַההוא חׁשֶ ְטָרא ִדׂשְ ְִמּסִ ך . ּ ְוְבִגין ְדַההוא חׁשֶ ּ ּ ּ
ָי ָלָלא ּבְ יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ּּתִ ִּמיָנא ְוָחַלׁש ּתוְקֵפיהּ יה ַהאי ַלְיָלה, ּ ט ִמּנֵ ִּאְתְפׁשַ אֵרי . ּ ד ׁשָ ּכַ

ָיים ָטא ַהאי ַלְיָלה ַעד ָלא ִאְסּתַ ְּלִהְתַפׁשְ ָיִמיָנא ְוָיִמיָנא , ּ ִליל ּבְ ך ָעאל ְוִאְתּכְ ְַההוא חׁשֶ ּ
ְגִריעו ַהאי ַלְיָלה, ָּאִחיד ֵליה ַאר ּבִ ּתָ ך . ְּוִאׁשְ ְוְכָמה ְדחׁשֶ ּ אֹור ּ ָלָלא ּבְ יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ּּתִ ּ

יֹום ָלָלא ּבְ יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ָּהִכי ַלְיָלה ּתִ ּ ַרע ְנהֹוֵריה. ּ ך ּגָ ּחׁשֶ ך ַאִפיק ַדְרָגא , ְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ְנִהירו ְגִריעו ְוָלא ּבִ ּּבִ אֹור. ּ ִליל ּבְ ד ִאְתּכְ ך ָלא ָנִהיר ֶאָלא ּכַ ּחׁשֶ ּיה ָלא ַּלְיָלה ְדָנַפק ִמּנֵ. ְ
יֹום ִליל ּבְ ד ִאְתּכְ ָּנִהיר ֶאָלא ּכַ מוַסף. ּ ִלים ֶאָלא ּבְ ּתְ ִריעו ְדַלְיָלה ָלא ִאׁשְ ּּגְ ּ ַמה . ּּ

ַרע ָהָכא   .ְּדִאּתֹוַסף ָהָכא ּגָ
ָכל ִסְטִרין יה ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה ְוָרָזא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ מוַסף ֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ֵרין ַאְתָווןּוְבִגין ּכָ יה ּתְ ּך ִאּתֹוַסף ּבֵ ֵרין. ְ יה ִאֵלין ּתְ ֵליְלָיא ְגִריעו ּבֵ ּּבְ ּ ִתיב . ּ ֵדין ָקָרא ּכְ ּכְ
יה  ַּוִיְקָרא ְוָגַרע ִמּנֵ ְבִעין וְתֵרין . ּ וְכִתיב ָקָרא ַלְיָלה)י''ו( )ו''וי(ּ ָמא ְדׁשִ ָּהָכא ָרָזא ִדׁשְ

ִליָפא ְדִכְתָרא ִעָלָאה   :ַּאְתָוון ּגְ

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

 ] בשנה9יום [סדר הלימוד ליום ט תשרי 
ִים ְוגו תֹוך ַהּמָ ְַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ א ', ּ ְפַרט ָרָזא ְלַאְפָרׁשָ תרומה ( )בין(ָהָכא ּבִ

ֵאי )ב''ט ע''קמ ָמאָלא)לתתאין( ַמִיין ִעָלִאין ְלַתּתָ ָרָזא ִדׂשְ  ָהָכא ַמְחלֹוֶקת )א ואתברי''נ(.  ּבְ
ָרָזא ִדׂשְ ְּדַעד ָהָכא ָרָזא ְדָיִמיָנא הוא. ָמאָלאּבְ ָמאָלא, ּ ך , ְּוָהָכא הוא ָרָזא ִדׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִגין ָדא ְלָיִמיָנא)א בין''נ(ַּאְסִגיאו ַמְחלֹוֶקת  ֵליָמא ְדֹכָלא. ּ ּבְ ָּיִמיָנא ִאיהו ׁשְ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְלָייא ּכָ יה ּתַ ִתיב ּכָֹלא ְדָהא ּבֵ ָיִמיָנא ּכְ ּּבְ ּ ִלימוּ ָמאָלא ִאְתַער . ּל ׁשְ ד ִאְתַער ׂשְ ּכַ

יה ֵמַההוא ַמְחלֹוֶקת . ַמְחלֹוֶקת א ְדרוְגָזא ְוָנִפיק ִמּנֵ ף ֶאׁשָ ּקַ ּוְבַההוא ַמְחלֹוֶקת ִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ
יִהּנֹם ק. ּגֵ ָמאָלא ִאְתַער ְוִאְתָדּבַ ׂשְ   .ְּוֵגיִהּנֹם ּבִ

ל וְבעֹוָבָדא  ּכַ ָהא ִאְסּתַ ה ּבְ חָּחְכְמָתא ְדמׁשֶ ּגַ ית ַאׁשְ ית . ִּדְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ִדְבִראׁשִ ּּבְ
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ יה , ֲהָוה ַמְחלֹוֶקת ׂשְ ָמאָלא ָנַפק ּבֵ יה ׂשְ ּוְבַההוא ַמְחלֹוֶקת ְדִאְתַער ּבֵ ּ ּ ּ ּ

יה יִהּנֹם ְוִאְתְדַבק ּבֵ ּּגֵ יַנְייהו ְו. ּ ִליָתאי ָעאל ּבֵ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו יֹום ּתְ ּ ַאְפִריׁש ּ
ים ִלְתֵרין ִסְטִרין א. ַמְחלֹוֶקת ְוַאְסּכִ ָיִמיָנא . ְוֵגיִהּנֹם ָנִחית ְלַתּתָ ִליל ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוׂשְ

ֹכָלא ָלָמא ּבְ   .ְּוֲהָוה ׁשְ
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ ַאֲהֹרן ׂשְ ַגְווָנא ָדא ַמְחלֹוֶקת ֹקַרח ּבְ עֹוָבָדא . ּכְ ה ּבְ ל מׁשֶ ּכַ ִאְסּתַ

ית ָמאָלא. ִדְבֵראׁשִ ין ָיִמיָנא ִלׂשְ א ַמְחלֹוֶקת ּבֵ ַדל . ָּאַמר ִלי ִאְתַחֵזי ְלַאְפָרׁשָ ּתַ ִּאׁשְ
יַנְייהו ָמא ּבֵ תוְקֵפיה. ְּלַאְסּכָ ָמאָלא ְוַאְתַקף ֹקַרח ּבְ ֵעי ׂשְ ְּוָלא ּבָ יִהּנֹם . ּ ָּאַמר ַוַדאי ּגֵ

ָקא  ָמאָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ תוְקָפא ְדַמְחלֹוֶקת ׂשְ ּּבְ ּ הוא )א לעילא ולאתכללא בימינא''ס(ְּ
ָיִמיָנא ְלָלא ּבְ ָקא ְלֵעיָלא וְלִאְתּכַ ֵעי ְלִאְתַדּבְ ָּלא ּבָ תוְקָפא , ּ א ּבְ ַּוַדאי ֵיחֹות ְלַתּתָ ּ

ְּדרוְגָזא ִדיֵליה ּ.  
ִגין ְדָלא ֲהָוה  ה ּבְ יָדא ְדמׁשֶ ָמא ַהאי ַמְחלֹוֶקת ּבִ ֵעי ֹקַרח ְלַאְסּכָ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ג ''ל(ּ

ית)א''ע ִחיׁש עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ַמִים ְוָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ִדְלֵעיָלא ְוַאּכְ ם ׁשָ יָון .  ְלׁשֵ ּכֵ
ית ְוִאְתְדָחא ִאיהו ְלַבר ִחיׁש עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ה ְדֲהָוה ַמּכְ ְּדָחָמא מׁשֶ ּ ּ ה , ּ ֵדין ַוִיַחר ְלמׁשֶ ּּכְ

  .ְמֹאד

  ב'' יז עדף
ה ַעל ְדַאּכְ ַּוִיַחר ְלמׁשֶ ים ַההוא ַמְחלֹוֶקתּ ִּחיׁשו ֵליה ְדָלא ַאְסּכִ ּ ּ ִחיׁשו . ּ ְּמֹאד ַעל ְדַאּכְ ּ

ית ִחיׁש . עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּוְבֹכָלא ַאּכְ א) ב''דף יז ע(ּ ֵעיָלא וְבַתּתָ במדבר (, ִּדְכִתיב. ֹּקַרח ּבְ

ַהּצֹוָתם ַעל ְיָי)כו א ְוֵעיָלא,  ּבְ ּתָ ָמ. ָהא ּתַ ק ּכְ ְּוַעל ָדא ִאְתָדּבָ ּ ְדִאְתַחֵזי ֵליה)במה(ה ּ ּ.  
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוָסִליק ְוָלא ָנִחית ְוִאְתְקַיים ּבְ ן ּכְ ּקַ ַּמְחלֹוֶקת ְדִאְתּתָ ָּדא , ּ

אי ְוִהֵלל ּמַ ַּמְחלֹוֶקת ְדּשַׁ ים לֹון. ּ יַנְייהו ְוַאְסּכִ ִריך הוא ַאְפִריׁש ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְוָדא ֲהָוה . ְּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ַמִיםַמְחלֹו ם ׁשָ ַמִים ַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת. ֶקת ְלׁשֵ ְּוַעל ָדא ִאְתְקַיים . ְוׁשָ ְוָדא ֲהָוה . )עלמא(ּ
ית ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ֹכָלא. ּּכְ ִחיׁש ּבְ ית ַאּכְ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ א . ְּוֹקַרח ּבְ ּוְפלוְגּתָ ּ

ַמִים ֲהָוה א ִמֵלי ְדא. ְּדׁשָ ָחׁשָ ּוְבָעא ְלַאּכְ קוָתא ְדִגיִהּנֹם ֲהָוה. ֹוַרְייָתאּ ִאְתַדּבְ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ְוַעל . ּ
ֲהֵדיה ק ּבַ ָּדא ִאְתָדּבַ ּ ּ.  

ִסְפָרא ְדָאָדם יִהּנֹם . ְוָרָזא ָדא ּבְ יה ּגֵ תוְקֵפיה וְבָרא ּבֵ ד ִאְתַער ִאְתַער ּבְ ך ּכַ ּחׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ַההוא ַמְחלֹוֶקת ֲהֵדיה ּבְ ק ּבַ ְּוִאְתָדּבַ ּ יָון ְדׁשָ. ּ ִּכיך רוְגָזא ְותוְקָפאּּכֵ ּ ּ ִאְתַער ַמְחלֹוֶקת , ְ
ַגְווָנא ָאֳחָרא ַּמְחלֹוֶקת ִדְרִחימו, ּכְ ּוְתֵרין ַמְחלֹוֶקת ֲהוו. ּ ירוָתא ְוַחד ִסיוָמא. ּ ַּחד ׁשֵ ְוָדא . ּּ

ְנָייָחא יו ְוסֹוָפא ִדְלהֹון ּבִ ַקׁשְ ירוָתא ִדְלהֹון ּבְ ִּאיהו ָאְרֵחהֹון ְדַצִדיַקָייא ׁשֵ ּ ּ ּ ֹקַרח ֲהָוה . ּּ
ם יִהּנָ ּגֵ ק ּבַ פום רוְגָזא ְותוְקָפא ְוִאְתָדּבַ ירוָתא ְדַמְחלֹוֶקת ּכְ ּׁשֵ ּ ּ ּ אי סֹוָפא ְדַמְחלֹוֶקת . ּּ ּמַ ׁשַ

ַמִים ָמא ַעל ְיָדא ְדׁשָ ְנָייָחא ִאְצְטִריך ְלַאְתָעָרא ַמְחלֹוֶקת ִדְרִחימו וְלַאְסּכָ ד רוְגָזא ּבִ ּּכַ ּ ּ ְּ.  
ִים ִויִהי ַמְבִדילְוָרָזא ָדא ְיִהי ָרִקי תֹוך ַהּמָ ַּע ּבְ ָּדא ַמְחלֹוֶקת ַקְדָמָאה ִאְתָערו , ְ ּ

ן יִהּנֹם ַעד ְדרוְגָזא ְותוְקָפא ִאְצַטּנָ א ְוִאְתַער ּגֵ ָעא ְלַאְפָרׁשָ ְּדרוְגָזא ְותוְקָפא ּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין . ּ
ּו ְוֲחִביבו ְוִקיוָמא ְדָעְלָמאִּאְתַער ַמְחלֹוֶקת ִדְרִחימ' ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ְוגו ּ ּ ּּ .

אי ְוִהֵלל ּמַ ּוְבָרָזא ָדא ַמְחלֹוֶקת ׁשַ י ּתֹוָרה . ּ ּבֵ ְרִחימו ּגַ ַעל ֶפה ָעאַלת ּבִ ּבַ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ּּ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ְכַתב ְוֲהוו ּבְ ּבִ ּׁשֶ ּּ.  

ָמאָלא ׂשְ ַּהְבָדָלה ִאיהו ַוַדאי ּבִ ּ ִתיב ָהָכא ַהְבָדָלה. ּ ּ ַמְבִדיל וְכִתיב ַוַיְבֵדלִויִהי, ּּכְ ּ ּּ ,
י ִהְבִדיל ְוגו)במדבר טז(ּוְכִתיב ָהָתם  ם ּכִ ֵעת ַהִהיא )דברים ו(ּוְכִתיב ',  ַהְמַעט ִמּכֶ  ּבָ

ֶבט ַהֵלִוי ִּהְבִדיל ְיָי ֶאת ׁשֵ ָמאָלא. ּ ֲאַתר ׂשְ ִני ּבְ ּשֵׁ ְּדָהא ַוַדאי ֵלית ַהְבָדָלה ֶאָלא ּבַ ּ ּ ְוִאי . ּ
ִליָתָאהֵּתיָמא ַהְבָדָלה ֵלִוי ְדִאיהו ּתְ אי ַהְבָדָלה ּבְ ִני ִאיהו ַוַדאי ַאּמַ ּשֵׁ ּ ּבַ ּ ּ ּ ַּהְבָדָלה . ּ

ִני ְמעֹון ִאְצְטִריך ְדִאיהו ׁשֵ ׁשִ ּּבְ ּ ִליָתָאה, ֶּאָלא. ְ ב ְדֵלִוי ִאיהו ּתְ ַּאף ַעל ּגַ א . ּ ְלַדְעּתָ
ִני ֲהָוה ִני ֲהָוה. ְדַיֲעֹקב ׁשֵ ּשֵׁ ְדָקא ְיאותְּוֹכָלא ּבְ, ּוְלעֹוָלם ּבַ ִלים ּכְ ֹאַרח ׁשְ ר ּבְ   .ֹּאַרח ֵמיׁשָ

ת ּבָ יֹוֵמי חֹול ְלׁשַ ִליִטין ּבְ ין ִאּנון ְדׁשַ ת ּבֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ַּהְבָדָלה ּבְ ּ ּ ת . ּ ּבָ ְוַכד ָנִפיק ׁשַ
א  יׁשָ יִהּנֹם ַחד ִסְטָרא ֵמֵעיָנא ּבִ ְלָטָאה )א טסירא ממנא בישא''ס(ָסְלָקא ִמּגֵ  ְדָבָעא ְלׁשַ

ׁשַ ָרֵאל ּבְ א )תהלים צ(ֲּעָתא ְדָאְמִרין ִיׂשְ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו ְוָנִפיק ֵמַההוא ַדְרּגָ ּ וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ
ָמאָלא  ְלָטָאה ֲעַלְייהו )א שאולה''נ(ְדִאְקֵרי ׂשְ ָרֵאל וְלׁשַ ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ וָבֵעי ְלִאְתַעְרָבא ּבְ ּ ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ
ָרֵאל ַעְבֵדי עֹוָבָדא ּבְ ֲּהַדס וְבַיִין ְוָאְמֵרי ַהְבָדָלהְוִיׂשְ ְייהו, ּ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנַ ְוָמִאיך , ּ ּ

ן ִדְכִתיב ּמָ אֹול ֲאַתר ְדֹקַרח ְוִסיֲעֵתיה ּתַ ּשְׁ יה ּבַ ַּההוא ִסְטָרא ְוָעאל ְלדוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ  )במדבר יט(, ּ
אֹוָלה ר ָלֶהם ַחִיים ׁשְ ַּוֵיְרדו ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ ָרֵאל ְּוִאּנון ָלא ָנְחֵתי. ּּ ן ַעד ְדַעְבֵדי ִיׂשְ ּמָ ּ ּתַ ּ

ַּהְבָדָלה ִמְנהֹון ִדְכִתיב ְדלו ִמּתֹוך ָהֵעָדה ְוגו)במדבר יט(, ּ ְ ִהּבָ ּ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

ירוָתא ְותוְקָפא ְורוְגָזא ְדִאְתַער  ׁשֵ ָמאָלא ּבְ ִני ְדִאיהו ׂשְ ּשֵׁ ּוְלעֹוָלם ַהְבָדָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִכיך ּבִ ַמְחלֹוֶקת ַעד ָלא ׁשָ ָמאָלא ּבְ יִהּנֹםְׂשְ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ִריאו )יח ב(. ְּנָייָחא ְוִאְתּבְ ֵדין ִאְתּבְ ּ ּכְ

ל ִאּנון ַמְלָאִכים ְדַקְטְרֵגי ְלָמאֵריהֹון ְלֵעיָלא ְוָאִכיל לֹון נוָרא ְוִאּתֹוְקדו ּּכָ ּ ּ ל . ּ ְוֵכן ּכָ
נוָרא ְטֵלי ְוֵלית לֹון ִקיוָמא ְוִאְתֲאָכלו ּבְ ָאר ִאּנון ְדִמְתּבַ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ א.ּּ ַגְווָנא ָדא ֹקַרח ְלַתּתָ .  ּכְ

ַגְווָנא ָדא   .ְוֹכָלא ּכְ
יטו ָדא ִמן ָדא ט ְפׁשִ ְּיִהי ָרִקיַע ִאְתַפּשַׁ ּ ּ ט ''ל ִקְטָפא ָיִמיָנא ֵא''א. ּ דֹול ִאְתְפׁשַ ּל ּגָ

ָמא ָדא ֵא ָלָמא ׁשְ ּתַ יטו ִמן ּגֹו ַמָייא ְלִאׁשְ ְּפׁשִ ּ יטו''ּ ַההוא ְפׁשִ ָלָלא ּבְ ּל וְלִאְתּכַ ּ ּּ ָדאּ , ּ ָדא ּבְ
ט ֵמֵאל ֱאֹלִהים הי ִאין ימ''ְּוִאְתַפּשַׁ ּתָ טו ְוִאְתַהָפכו ְלֶמהֵוי ַמִיין ּתַ ּם ִאֵלין ִאְתַפּשָׁ ּּ ּ ה ''ּ

ִני ּשֵׁ ט ּבַ יטו ְדִאְתַפּשַׁ ַּההוא ְפׁשִ ּּ ּ דֹול''ּם ֶזה ַהָי''ַּמִיין ִעָלִאין הי, ּ , ּם ַמִיין ִעָלִאין''הי. ם ּגָ
ִּהפוָכא ְדִאֵלי ּ ּ ִאין''ן ַאְתָוון ימּ ּתָ ָלָלא ָחָדא . ה ַמִיין ּתַ נו ִאְתֲעִבידו ּכָֹלא ּכְ ּקְ יָון ְדִאְתּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ

י ה דוְכּתֵ ַכּמָ ָמא ָדא ּבְ ט ׁשְ ְּוִאְתַפּשַׁ ּ.  

  א'' יח עדף
ַּמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ּ ִאין נוְקֵבי. ּ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ַמִים. ּ ַקְדִמיָתא ֲהוו ַמִים ּבְ ַעד , ּּבְ

ִאיןְּד מֹוְדָעא ַמִיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ ִּאְתְפָרׁשו ְלִאׁשְ ּ ְוָדא . )א מיין עלאין''נ(ָּדא ֱאֹלִהים , ּ
ָאה' ִּעיָלָאה ְוה' ְוָדא ה. )א מיין תתאין''נ(י ''אדנ ּתָ ִתיב ַוַיַעׂש ֱאלִהים ֶאת . ּתַ ַּמה ּכְ

ָמא ָדא ֱאלִהים ַמ. ָהָרִקיַע טוָתא ָדא ָנַטל ׁשְ ִּאְתַפׁשְ ) א''דף יח ע(ּוַמִיין . ִּיין ִעָלִאיןּ

ִאין אדנ ּתָ ַמִיין נוְקִבין. י''ּתַ ִלימו ַמִיין ְדכוִרין ּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ל ָדא ּכֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ּ ָמא , ּּ ׁשְ
ֹכָלא ט ּבְ ֵּדאלִהים ִאְתַפּשַׁ ּ.  

ִאין ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַתּתָ ב ְדַאְפִריׁש ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ַטל ַעד יֹום ַמְחלֹוֶקת ָל, ּ ּא ִאְתּבַ
ְדָקא ְיאות יה ּכְ דוְכּתֵ ב ּכָֹלא ּבְ ים ַמְחלֹוֶקת ְוִאְתָיּשָׁ ִליָתֵאי ְוַאְסּכִ ּּתְ ּ ּ ּוְבִגין ַמְחלֹוֶקת ָדא . ּ ּ

ִני ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ ַּאף ַעל ִפי ְדִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלָמא ָלא ּכְ ּ ּ ּּ ִלים עֹוָבָדא, ּ ּתְ . ְּדָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ַעד ְדִאְתְפָרׁשו ַּמִיין ִעָל ֲחָדא ְוָלא ֲהוו ּתֹוָלִדין ּבְ ִאין ֲהוו ּכְ ּתָ ִּאין וַמִיין ּתַ ּ ּ ּ ּּ

מֹוָדעו ּתְ ך ָעְבדו ּתֹוָלִדין. ְּוִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  
יה ֲהָוה ִני וַמְחלֹוֶקת ּבֵ ּשֵׁ ב ְדַהְבָדָלה ֲהֵוי ּבַ ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ִליָתֵאי , ּ יֹום ּתְ

ְגִליפֹוי  ָמא ְדִאיְגַלף ּבִ ֹכָלא ְדהוא ׁשְ ים ּבְ ַּאְסּכִ ּ ּ ָמא ַמִיין ִעָלִאין )א יהוה''ס(ּ ּכְ ּ ַהָוה ְלִאְסּתַ ּ
ִאין ה ּתָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ּוַמִיין ּתַ ּתָ יַנְייהו' ו, ּתַ ְתֵרין ִסְטִרין. ּּבֵ ָלָמא ּבִ ְוִסיָמָנא ָדא . ְלַאׁשְ

ֵּמי ַהַיְרֵדן ַמִיין ִעָלִאין ּ א. ּ ָקמו ֵנד ֶאָחדּ ִאין ָנֲחתו ְלַיּמָ ּתָ ָרֵאל ָאְזֵלי . ַּמִיין ּתַ ְוִיׂשְ
ֶאְמָצִעיָתא   .ּבְ

ִליָלן ָדא  הו ְוֻכְלהו ּכְ הו ְוַאְנִהיג ּבְ ִתיֵבי ָהָכא ְוַחי ָהעֹוָלִמים ָאִזיל ּבְ ָּחֵמׁש ְרִקיִעין ּכְ ּ ּ ּ
ָדא ם ַעל ְי. ּבְ ּכַ ִלילו ְוָלא ְּוִאְלָמֵלא ַהאי ַמְחלֹוֶקת ְדִאְסּתַ ֵּדי ְדֶאְמָצִעיָתא ָלא ִאְתּכְ ּ

ְיירו  ּתַ ד . )א אתיישרו''נ(ִּאׁשְ הו ְלֶמְעּבַ ִנין ִאּנון ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָדִביק ּבְ ֲּחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּ ּ ּּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ית ִאְתַפ ִראׁשִ ָכן ִמּבְ ית ְדָנְגִדין ְוִאְתַמׁשְ ין ְותֹוָלִדין ְלָעְלָמא ְוָכל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ ִּאּבִ ּ ְּלגו ּ
א ָנִקיט ּכָֹלא ְוִאיהו ָפִליג ְלָבַתר ִדְכִתיב. ְּתחֹותֹוי ַעל ְיֵדיה ְּוָדִוד ַמְלּכָ ּּ  )שמואל ב ו(, ּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹוטון וְכִתיב)תהלים קד(, ּוְכִתיב' ַּוְיַחֵלק ְלָכל ָהָעם ְלָכל ֲהמֹון ְוגו ּתֵ ּ ּתִ משלי (, ּ

ן ֶט)לא ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   .'ֶרף ְוגו ַוּתָ
ָמאָלא תוְקָפא ִדׂשְ ֲעָתא ְדִאְתַער ַמְחלֹוֶקת ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ י ְוַאְתֵקף הֹוְרִפיָלא ְדִטיְפָסא , ּּ ַּאְסּגֵ

ָלל ְוֲהוו ְדַכר ְונוְקָבא ָלא ַלחוָתא ּכְ ן ְטִסיִרין ְוַאְקִריׁשו ִמָיד ּבְ ּמָ ְּוָנְפקו ִמּתַ ּ ּ ּ ּ ּוִמְנהֹון . ּּ
י ִּאְתְפָרׁשו ַזְייִנין ּבִ ין ִלְזַנְייהוּ ָכל ִאּנון ּתוְקִפין , ּׁשִ יפו ְדרוַח ְמָסֳאָבא ּבְ ּקִ ְּוָהָכא ּתַ ּ ּ ּ ּ

יִפין. ְּוִאּנון ָרָזא ְדָעְרָלה. ְטִסיִרין ּקִ ַזְייִנין ּתַ ְקפו ּבְ ׁש ''ה ְוַחד ָנָח''ַחד ֶאְפֶע, ִּאֵלין ִאּתָ
ְבָעא)א לשבעין''ס(ֶאְפֶעה אֹוִליד . ְּוַתְרַווְייהו ַחד ִחּבוָרא ָחָדא ְלׁשִ ִנין ּבְ ִּאְתַהַדר , ּ ׁשְ

ִנין ְדָנָחׁש ַבע ׁשְ ּּכָֹלא ְלׁשֶ ּ.  
ָמָהן ַבע ׁשְ ׁשְ ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְדֵגיִהּנֹם ְדִאְקֵרי ּבִ ּ ָמָהן ִאְקֵרי. ּ ַבע ׁשְ ׁשְ . ֵיֶצר ָהָרע ּבִ

ט ְמָסֲאבו ֵמָהָכא ְלָעְלָמא ְוֹכָלא ֵמָרָז ין ִאְתַפּשַׁ ה ַדְרּגִ ּוְבַכּמָ ּ ָמאָלאּּ ַּטב וִביׁש , א ִדׂשְ
וָבא ְדָעְלָמא ְּוִאיהו ִיּשׁ ֵמי ָרצֹון . ּ ׁשְ א ַעל ּגִ י ָסֵרי ַאְתָוון ְמַמּנָ ָמא ְגִליָפא ִדְתַמּנֵ ָּהָכא ׁשְ

וָבא ְדָעְלָמא ְּנָדָבה וְבָרָכה ִיּשׁ ּ:  
וו ַה'ֹלִקים ִי'ּיֹאֶמר ֱא' ַו)ה''ת יהו''ר( ִים ְוגו'ּּקָ ֹאַרח ַקו ְלֶמֱה' ּמַ רּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדָהא . ֵוי ּבְ

ְסִתימו ֵּמָרָזא ְדַהִהיא ְנקוָדה ַקְדָמָאה ָנַפק ּכָֹלא ּבִ יׁש ְלֵהיָכָלא . ּּ ּנִ ַּעד ְדָמֵטי ְוִאְתּכַ
ין ָאר ַדְרּגִ ר ִלׁשְ ַקו ֵמיׁשַ ן ָנִפיק ּבְ ּמָ ִּעָלָאה וִמּתַ ּ ַּעד ְדָמֵטי ְלַההוא ֲאַתר ַחד ְדָכִניׁש . ּ ּ ּ

ְכַלל ּ ְדַכר ְונוְקָבאּּכָֹלא ּבִ ּוַמאן ִאיהו ַחי ָעְלִמין. ּ ּ.  
ִים ְדַנְפֵקי ִמְלֵעיל ֵמֵאת ה ַמִים ו. ִּעָלָאה' ַּהּמַ ַחת ַהּשָׁ ו ַחד ''ְּוַעל ָדא ו. ְזֵעיָרא' ִמּתַ

ַמִים ַחת ַהּשָׁ ַמִים ְוַחד ִמּתַ ה ָדא ה. ׁשָ ׁשָ ֵדין ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּּכְ ָאה' ּ ּתָ ִלי. ּתַ ָכל ְו. ָּדא ִאְתּגְ
י ּסֵ ָאר ִאְתּכַ י. ׁשְ ּסֵ סוְכְלָתנו ַההוא ְדִאְתּכַ ַמע ּבְ ּתְ ְתָרָאה ִאׁשְ ּוִמּגֹו ַהאי ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

וָרא ְדִיחוָדא ְדָעְלָמא ִעָלָאה יהו ִגין ְדָהָכא הוא ִקּשׁ ֶּאל ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ּ ּ ּ ה ֶאָחד ''ּ
מֹו ֶאָחד  ֵרין ִיחוִדין ַחד ְדָעְלָמ)א''תרומה קלד ע(ּוׁשְ ּ ּתְ ַדְרּגֹויּ ְוַחד , ּא ִעָלָאה ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ

ַדְרּגֹוי ָאה ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ ּתָ וָרא ְדִיחוָדא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַעד ָהָכא ִאיהו. ְּדָעְלָמא ּתַ ִּקּשׁ ּ ּ ּ ּּ .
ִיחוָדא ִדיֵליה ר ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ִסים ְוִאְתַקּשַׁ ן ִאְתּבְ ּמָ ַּחי ָעְלִמין ּתַ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ִאְקֵרי ּ

ָלא ִפירוָדא . ָמקֹום ֶאָחד יה ַחד ּבְ ְלהו ּבֵ ן ְוֲהוו ּכֻ ּמָ ין ּתַ ְנׁשִ ְייִפין ִמְתּכַ ין ְוָכל ׁשַ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ
ָלל ִיחוָדא ַחד ֶאָלא ַהאי. ּכְ ן ּבְ ּמָ ְּוֵלית ַדְרָגא ְדִאְתַיֲחָדן ּתַ ּ ֹאַרח , ּ ְלהו ּבְ ָיין ּכֻ ּסְ ּוֵביה ִאְתּכַ ּ ּ

ִתיאו א ַחדָּסִתים ּבְ ָעְלָמא . ְבּתָ ְלָייא ּבְ א ָדא ִאְתַייַחד ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ַדְרּגָ ַּעד ָהָכא ּבְ
ְסָייא   .ְדִאְתּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

  ב'' יח עדף
א ְלָייא ִאְתַייַחד אוף ָהִכי ְלַתּתָ ְּוָעְלָמא ְדִאְתַגְלָייא ִאיהו ָעְלָמא , ָּעְלָמא ְדִאְתּגַ

ָא ָרֵאל )ת כדשמו( ָוֶאְרֶאה ֶאת ְיָי )ישעיה ו(. ה''ְדַתּתָ ּ ַוִיְראו ֶאת ֱאלֵהי ִיׂשְ  )במדבר יד(ּ
ת ְוגו)יחזקאל א(ּ ַוֵיָרא ְכבֹוד ְיָי )במדבר יז(ּוְכבֹוד ְיָי ִנְרָאה  ׁשֶ ַמְרֶאה ַהּקֶ ן ַמְרֶאה '  ּכְ ּכֵ

בֹוד ְיָי ַּהּנַֹגה ָסִביב הוא ַמְרֶאה ְדמות ּכְ ּ ּ ה. ּ ׁשָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ  )ל איחזקא(. ּ
ת ֶזה ַחי ָעְלִמין ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָעָנן ָדא ַמְלכות. ּכְ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ְּוֶזהו ֶאת ַקׁשְ ּ י ִמן יֹוָמא . ּ ָנַתּתִ

ֵרי ָעְלָמא יֹוָמא . ְדִאְתּבְ ת ) ב''דף יח ע(ּבְ א ְדִאְתַחֵזי ֶקׁשֶ ְּדִעיּבָ ּ . )דאתער שמאלא לאתתקפא(ּ
בֹוד ה ָפאִאְתַער ׂשְ' ַּמְרֶאה ְדמות ּכְ ּקְ ה. ָמאָלא ְלִאְתּתַ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ . ָּנְפַקת ָרֵחל ַוּתְ

ִסְטָרא ָדא''ִמיָכֵא ִסְטָרא ָדא''ְרָפֵא, ל ּבְ ְבִריֵא, ל ּבְ ִסְטָרא ָדא''ּגַ ָווִנין . ל ּבְ ְּוִאּנון ּגְ
ַההוא ְדמות ִחיַור ְוסוָמק ְוָירֹוק ְּדִאְתַחְזָיין ּבְ ּ ּ ּּ.  

ן ַמְרֶאה ַהּנַֹגה ָסִביב ִגְלּגוָלא ְדֵחיזו ְדֵעיָנא.ּּכֵ ְסָייא ּבְ ּ ְנִהירו ְדִאְתּכַ ּ ּ ּהוא ַמְרֶאה . ּ
בֹוד ְיָי ְּדמות ּכְ ָאה ְלפום ִיחוָדא ְדִאְתַיַחד ִיחוָדא . ּ ּתָ ָווִנין ְדִאְתַיֲחָדא ִיחוָדא ּתַ ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָווִנין ְסִתיִמין ְדָלא ִאְתַחָזן ְוִאְת. ְּיָי ֱאלֵהינו ְיָי. ִדְלֵעיָלא ָרן ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ִיחוָדא ּּגְ ַּקּשְׁ
ִעָלָאה הו. ָּחָדא ּבְ א ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ ת ְלַתּתָ ׁשֶ ּקֶ ָווִנין ּבַ ְגָווִנין . ּּגְ ִּחָוור סֹוָמק ְוָירֹוק ּכִ

מֹו ֶאָחד. ְסִתיִמין ְּוִאּנון ִיחוָדא ָאֳחָרא ָרָזא וׁשְ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד . ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

אִיח ִּיחוָדא ִעָלָאה . ּוָדא ִדְלַתּתָ ָרֵאל יהו)דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ . ה ֶאָחד''ּה ֱאֹלֵהינו יהו'' ׁשְ
ָּדא ָלֳקֵביל ָדא ָחָתא. ּ וו ְמִדידו ְדַקו וִמׁשְ ִּיּקָ ּ ּ יִבין. ּ ית ּתֵ יִבין. ָהָכא ׁשִ ית ּתֵ   .ְוָהָכא ׁשִ

ָחָתא ּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ִדְכִתיב ִּמׁשְ ֳעלֹו ָמִים) מישעיה(, ּ ׁשָ ְּוָדא ִאיהו .  ִמי ָמַדד ּבְ
ִים וו ַהּמַ עוָרא ְדיֹוֵצר ָעְלִמין . ִּיּקָ , א''ו ה''א וא''ד ה''ּ יו)א''בראשית כג ע(ָּהָכא ׁשִ

ִים''ׁש ָקדֹו''ׁש ָקדֹו''ָקדֹו וו ַהּמַ ּׁש ָדא ִאיהו ִיּקָ ּ ָּדא ִאיהו ֶאל ָמקֹום ֶאָחד . ְיָי ְצָבאֹות. ּ ּ
ָרָזא ִד ָמא ָדאּבְ בֹודֹו. ׁשְ ה. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ׁשָ ָּדא ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ָמא . ּ ָרָזא ְגִליָפא ׁשְ

  .ו''ז כוז''ו במוכס''ְּדִיחוָדא כוז
ב ְוגו א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ָנׁשו ְלֲאַתר ' ּּתַ ִאּנון ַמִיין ְדִאְתּכְ א ַאִפיַקת ֵחיָלא ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּּ ּ

ַג ֵּוויה ּגֹו ְטִמירו ְסִתיָמָאהָחד ְוַנְגִדין ּבְ ין. ּ ַגֵויה ְטִמיִרין ִעָלִאין ְוַחָייִלין ַקִדיׁשִ ְּוָנְפִקין ּבְ ּ ּּ ּ .
ַהִהיא פוְלָחָנא  ִתּקוָנא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ְמַתְקָנן לֹון ּבְ ל ִאּנון ּבְ ִּדי ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

  .ְדָמאֵריהֹון
ֵהָמה ְוגו ַמְצִמיַח )תהלים קד(ְוָרָזא ָדא  ֵהָמה ִדְרִביָעָאה ַעל ֶאֶלף ' ָחִציר ַלּבְ ָּדא ּבְ

ָכל יֹוָמא ַההוא ָחִציר ּטוִרין וְמַגְדִלין ָלה ּבְ ּ ּ ּ ִליִטין ְלפום . ּ ְּוָחִציר ָדא ִאּנון ַמְלָאִכין ׁשַ ּ ּּ
ֵהָמה ִני ְוַקָייִמין ְלֵמיָכָלא ְדַהאי ּבְ ּשֵׁ ִריאו ּבַ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ּׁשַ ּ ִגין ְד. ּ א ֶאְכָלא ּּבְ ִאית ֶאׁשָ

א   .ֶאׁשָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ין ְוַחיֹות וְכרוִבים ב ָדא ִאֵלין אֹוַפּנִ ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ֵעׂשֶ ְּוֵעׂשֶ ּ ּּ ְּדֻכְלהו ְמַתְקָנן ּגֹו . ּ ּ
א ַאְתָיין ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון  ֲעָתא ִדְבֵני ְנׁשָ ׁשַ ְקָנא ּבְ ּקוַנְייהו ְוַקָייִמין ְלִאְתּתַ ּּתִ ּ ּ ּ ּּ

ָקְרּבְ ֵּניהֹון וִבְצלֹוָתא ְדָדא ִאיהו ֲעבֹוַדת ָהָאָדםּבְ ּ ד ַלֲעבֹוַדת . ּ ן ְוִאְתַעּתַ ב ָדא ִאְזַדּמַ ְּוֵעׂשֶ ּ
ְדָקא ְיאות ִתּקוֵניה ּכְ ָנא ּבְ ּקְ ָּהָאָדם ְלִאְתּתַ ּ ַהִהיא ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. ּ ְקָנן ּבְ , ְּוַכד ִאּנון ִמְתּתַ

ְייהו ָנְפֵקי ְמזֹוֵני ְוָטְר ִּפין ְלָעְלָמא ִדְכִתיב ְּלָבַתר ִמּנַ  ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן )תהלים קד(ּ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע. ָהָאֶרץ ן , ְּוָדא ִאיהו ֵעׂשֶ ְּדָהא ָחִציר ָלא ַמְזִריַע ֶזַרע ִאיהו ֶאָלא ִאְזַדּמַ ּ ּּ

א א ַקִדיׁשָ ב ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמא. ְּלֵמיְכָלא ְדֶאׁשָ ְּוֵעׂשֶ ּ.  
ב . ִמן ָהָאֶרץְּוָכל ָדא ְלהֹוִציא ֶלֶחם  ָנא ְלַהאי ֵעׂשֶ א ְדָקא ְמַתּקְ ּקוִנין ִדְבֵני ְנׁשָ ל ּתִ ּּכָ ּ ּ

ְּדפוְלָחָנא ִדְלהֹון ְלָמאֵריהֹון ְלַסְפָקא ַעל ְיֵדיהֹון ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ַטְרֵפי וְמזֹוִני . ֶאֶרץ ּ ּ ּּ ּ
ְרָכן ִדְלֵעיל  א ִמּבִ ֵני ְנׁשָ ְרָכא ּבְ ְּלַהאי ָעְלָמא וְלִאְתּבָ ה ְפִרי. )דלעילא(ּ ֵּעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ .

א ְדַכר ְונוְקָבא א ַעל ַדְרּגָ ַּדְרּגָ ּ ּ ָמה ְדֵעץ ְפִרי ַאִפיק ֵחיָלא ְדֵעץ )א''בראשית לג ע(. ּ ּ ּכְ ּּ ּ
ה ְפִרי ּאוף ָהָכא ַאִפיק ִאיהו, ּעֹוׂשֶ רוִבים ְוִתְמרֹות. ּּ ּוָמאן ִאיהו ִאֵלין ִאּנון ּכְ ּ ּ ַמאי . ּּ

ְמרֹות ָנאִּאֵלין ִאּנ. ּתִ ְתָנָנא ְדָקְרּבָ ּון ְדָסְלֵקי ּבִ ֲהֵדיה ְוַאְקָמן , ּ ֵני ּבַ ּקְ ּוִמְתּתַ  )א ואקרון''נ(ּ
ן ְמרֹות ָעׁשָ ִתּקוַנְייהו ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם. ּתִ ְּוֻכְלהו ַקָייִמין ּבְ ּ ן ָחִציר , ּּ ַּמה ְדָלא ַקְייָמא ּכֵ

ד ְלֵמיַכל ִדְכִתיב ְּדָהא ִאְתַעּתַ ה ָנ)איוב מ(, ּ ך ָחִציר  ִהּנֵ יִתי ִעּמָ ר ָעׂשִ ֵהמֹות ֲאׁשֶ ְא ּבְ

ָבָקר ֹיאַכל ה ְפִרי ִדיוְקָנא ְדַכר ְונוְקָבא. ּכְ ֵּעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ ּ ּ ּ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם. ּ ּ ּ ּ .
רוִבים ִאּנון ּכְ ִּאֵלין ָלאו ִאּנון ּכְ ּ ּ ִדיְקָנא ֲחִתיָמא. ּ ִּאֵלין ַאֵפי ַרְבְרָבן ּבְ רוִבים ַא. ּ ֵּפי ּּכְ

ַרְבָיין ל . ּזוְטֵרי ּכְ הו)דין(ְּפִני ָאָדם ּכָ ִליָלן ּבְ ּ ִדיוְקִנין ּכְ ּ ִגין ְדִאּנון ַאִפין ַרְבְרִבין . ּ ּּבְ ּ ּ
ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא ִמְזָר ַאְרּבַ ָמא ְמֹפַרׁש ּבְ ִגלוֵפי ׁשְ ִליִפין ּכְ הו ִציוִרין ּגְ ּוִמְצַטְייִרין ּבְ ּ ּ ּ ּּ ח ''ּ

  .ם''ָדרֹון ְו''ב ָצפֹו''ַמֲעָר
ימו ְלַצד ָדרֹום''ִמיָכֵא ים ְרׁשִ ּל ָרׁשִ יה. ּ ִלין ְלַגּבֵ ּכְ ְּוָכל ַאְנִפין ִמְסּתַ ּם ְפֵני ''ְּפֵני ָאָד. ּ

ָּאָדם ִאיהו ְדַכר ְונוְקָבא. ר''ּר ְפִני ֶנׁשֶ''ּה ְפֵני ׁשֹו''ַאְרֵי ּ ר ָהִני , ּ ְוָלא ִאְקֵרי ָאָדם ּבַ
יה ִאְצַטְייָרן ִציוִר ּוִמּנֵ ּ ּין ְדֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ִדְכִתיבּּ  ֶרֶכב ֱאלִהים )תהלים סח(, ּ
ְנָאן   .ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ

  א'' יט עדף
ָלָלא ְדֻכְלהו ִציוִרין ׁשֹו ְנָאן ּכְ ּׁשִ ּ ָּדא ִאיהו ָאָדם ' ן. ה''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ּּ ) א''דף יט ע(ּ

ֲחָדא  ִליל ּכְ יטו ְדִאְתּכְ ְּפׁשִ ּ ָרָזא ְדַכר ְונוְקָבא)א''עקב רעד ע(ּ ּ ּבְ ְּוֻכְלהו ַאְלִפין ְוִרְבָבן , ּ
ְלהו ְנָא. ּּכֻ י ָרָזא ׁשִ ָמה . ן''ָנְפֵקי ֵמַהּנֵ ִסְטַרְייהו ּכְ ל ַחד ְוַחד ּבְ ין ּכָ ּוֵמָהֵני ִדיוְקִנין ִמְתָפְרׁשִ ּ ּ ּּ

ְּדִאְתַחֵזי לֹון ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ַחד ְוָכִל ְלָבן ַחד ּבְ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדָקא ְמׁשַ ּּ ִליָלן ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ַחד ְלֶמהֵוי ּכָ יל ַחד ּבְ
ַחְבֵריה ָמָהן )ב''בא מג ע(ה ָאָדם ִאְתַנֲהָגן ''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ׁשֹו, ּּבְ ע ׁשְ ָרָזא ְדַאְרּבַ ּ ּבְ

ָלא ּכָ ִליָפאן ָסְלִקין ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ   .ּּגְ
ָלא ׁשֹור ְלַאְנֵפ ּכָ ָּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ַחד ִמְתַעְטָרא . י ָאָדםּ ָּסִליק ׁשְ

ָווִנין ְוִאיהו ֵא ָרָזא ִדְתֵרין ּגְ ְּמָחְקָקא ּבְ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף . ל''ּ ּּכְ ּ ּ
ָמא ָדא. ֵּליה ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ְוִאְתְרׁשִ

ָלא  ּכָ ר ְלַאְנֵפי ָאָדם)ב''תצא רפא ע, ב''תרו פ עי(ָּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָסִליק . ּ ֶנׁשֶ
ְלָקא  ָווִנין ְלִאְתַנֲהָרא וְלִאְסּתַ ָרָזא ִדְתֵרין ַאְנִפין ּגְ ָקא ּבְ ָמא ָאֳחָרא ִמְתַעְטָרא ְמַחּקְ ּׁשְ ּ ּּ

דֹול ִעטוָרא ִדְלֵעיָלא ְוִאיהו ּגָ ְסִליקו ּבְ ּּבִ ּ ּ ּ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכ. ּ ּוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף ּּכְ ּ
ָמא ָדא ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ֵּליה ְוִאְתְרׁשִ

ָלא ַאְרֵיה ְלַאְנֵפי ָאָדם ּכָ ָּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָאֳחָרא ִמְתַעְטָרא . ּ ָּסִליק ׁשְ
ָפא וְל ּקְ ָווִנין ְלִאְתּתַ ָרָזא ִדְתֵרין ַאְנִפין ּגְ ָקא ּבְ ִּמְתַחּקְ תוְקָפא ְוִאיהו ִגּבֹורּּ ָרא ּבְ ִּאְתַיּשְׁ ּּ .

ָמא  ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה ְוִאְתְרׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
  .ָדא

יה''ָאָד ִלין ּבֵ ּכְ ֻכְלהו ְוֻכְלהו ָסְלִקין וִמְסּתַ ל ּבְ ּכַ ּם ִאְסּתַ ּ ּ ְלהו ִא. ּ ֵדין ּכֻ ְּצַטְיירו ּּכְ
ָמא ַחד ְדִאְקֵרי נֹוָרא ָרָזא ִדׁשְ ִציוָרא ָדא ּבְ ִגלוַפְייהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ִתיב ֲעַלְייהו . ּ ּוְכֵדין ּכְ יחזקאל (ּ

ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)א ּ ּ ַהאי ִדיוְקָנא, ּ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִליל לֹון. ּ ְּוַהאי ִדיוְקָנא ּכָ ּ.  
ִריך הוא ְּוַעל ָרָזא ָדא ִאְקֵרי ק א ּבְ ּוְדׁשָ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא)נחמיה ט(ְּ דֹול ַהּגִ .  ָהֵאל ַהּגָ

ִליִפין ִאּנון ְלֵעיל  ָמָהן ִאֵלין ּגְ ְּדָהא ׁשְ ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה)לעילא(ּּ ע , ּ ּבְ ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ּכְ
ָמא ְדָכִליל ּכָֹלא''ַאְתָוון ידו ּד ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ִּדיוְקִנין ִאֵלין . ּ ּ כוְרַסָייאּ ִליָפן ּבְ ָקן ּגְ . ְּמַחּקְ

א ְוַחד ַלֲאחֹוָרא  ָמאָלא ְוַחד ְלַקּמָ הו ַחד ְלָיִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ ְּוכוְרַסָייא ְגִליָפא ְמַרְקָמא ּבְ ּ
ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ַאְרּבַ יָמא ּבְ   .ְּרׁשִ

ע ִדיוְקִנין ִאֵלין ַאְרּבַ יָמא ּבְ ד ָסְלָקא ְרׁשִ ְרְסָייא ּכַ ּּכֻ ּ ָמָהן ִעָלִאין ִא, ּ ע ׁשְ ֵּלין ַאְרּבַ ּ
ְרְסָייא ין ְוִעּנוִגין , ָנְטִלין ְלַהאי ּכֻ הו ַעד ְדָנְקָטא ְוָלְקָטא ַנְפׁשִ ִליל ּבְ ְרְסָייא ִאְתּכְ ְּוּכֻ ּ ּ

ְּדִכּסוִפין יָון ְדָנְקָטא ְוָלְקָטא ִאּנון ִעּנוִגין ְוִכּסוִפין. ּ ּּכֵ ּ ּ ִאיָלָנא ְדַמ, ָנֲחָתא ַמְלָייא, ּ ְלָייא ּּכְ
ַּעְנִפין ְלָכל ְסַטר וָמֵלי ָאִבין  יָון ְדָנֲחִתי . )איבין(ּ ע ִדיוְקִנין )דנחתא(ּּכֵ ּ ָנְפֵקי ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ

ִליָפן ְמַנֲהִרין ְנִציִצין ְמַלֲהִטין ִציוַרְייהו ּגְ ִּמְצַטְייִרין ּבְ ּ , ְּוִאּנון ָזְרִעין ַזְרָעא ַעל ָעְלָמא. ּ
ֵדין ִאְתְקֵרי ב ְדִאּנון ָזְרִעין ַזְרָעא ַעל ָעְלָמא, ב ַמְזִריַע ֶזַרעֵעׂשֶ, ּכְ ֵּעׂשֶ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

  ב'' יט עדף
ל ִדיוְקִנין)כיון(ָנְפָקא  ּ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ ּ ה ְפִרי . ּ ִתיב ֵעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ֵדין ּכְ ּּכְ ּ

ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ. ְלִמינֹו ָּלא ַאִפיק ַזְרָעא ֶאָלא ְל. ֲאׁשֶ אּ ר . תֹוַעְלּתָ ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
יה ְלַבָטָלא. ַּזְרעֹו בֹו ַדְייָקא אן ְדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלַאָפָקא ַזְרָעא ִמּנֵ ִּמּכָ ּ ּ יר . ּּ א ''נ(ָחּצִ

ּ ְדָהָכא ָלאו ִאיהו ַמְזִריַע ֶזַרע)רזא( )דשא ִקיוָמא . ּ ַטל ְוָלא ַקְייָמא ּבְ ך ִאְתּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ט ''י(ְ

ָהֵני ַאֲחָרִנין)א''מ, 'ב ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ,  ּכְ ָלָפא ּבְ ְּדֵלית ֵליה ִדיוְקָנא ְלִאְצַטְייָרא וְלִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָלל ֶּאָלא ִאְתַחזון ְוָלא ִאְתַחזון. ּכְ ּּ ּ ִציוָרא ְוִדיוְקָנא ֵלית לֹון . ּ ל ִאּנון ְדָלא ִאְצַטְיירו ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִּקיוָמא ִמִדְלַקְדִמין ַּקְייֵמי ְלפום . ּ א וִמַהְדִרין ּכְ א ְדָאְכָלא ֶאׁשָ ֶאׁשָ ֲעָתא ְוִאְתֲאִכילו ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹוָמא א ִאית ֵליה ִדיוְקָנא ְוִציוָרא)ו''ויחי רט(. ְוֵכן ּבְ ר ָנׁש ְלַתּתָ ּ ּבַ ּ ּ ְּוָלא ִאיהו , ּּ

ַגְווָנא ְדָהֵני ִדְלֵעיָלא ִקיוָמא ּכְ ּּבְ ּ ִּציוָרא ְוִדיוְקָנ. ּ ּּ ִמְצַטְייִרין . )דלעלא(ּא ִדְלֵעיל ּ
א ָאֳחָרא ְלִאְצַטְייָרא ָלא ַמְלּבוׁשָ ָמה ְדַהְוָיין ּבְ ִציוֵריהֹון ּכְ ּּבְ ּ ּ ִקיוָמא . ּ ך ִאּנון ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ

ִדיר ַגְווָנא . ּתָ א ְוָלא ּכְ ַמְלּבוׁשָ ִציוַרְייהו ּבְ א ִמְצַטְייִרין ּבְ ִּציוָרא ְדָאָדם ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּּ  )גוונאב(ּ
ִקיוָמא ְזַמן ְוִעָדן, ָאֳחָרא ך ָקְייִמין ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ט רוָחא . ְ ּוְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ִמְתַפּשַׁ ּּ

א ְוָסְלָקא  א ְדָאְכָלא ָאִכיל ֵליה. )לעלא(ֵּמַהאי ַמְלּבוׁשָ ְּוַההוא ֶאׁשָ ּ ּוָבַתר ִאְתַהַדר . ּ ּ
ְלב ִמְלַקְדִמין וִמְצַטְייִרין ּבִ ּּכְ ְייהוּ ּוׁשַ ִאּנון ִדיוְקִנין ִדְלֵעיל. ּ ך ֵלית לֹון ִקיוָמא ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ .

ִתיב ָקִרים)איכה ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ים ַלּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא.  ֲחָדׁשִ ים ּבְ א ְדִאּנון ֲחָדׁשִ ֵני ְנׁשָ ּּבְ ּ .
ה ֱאמוָנֶתך, ַמאי ַטְעָמא) ב''דף יט ע( ַָרּבָ ה ִאיהו ְו, ּ   .ָלא ְזֵעיָראַּרּבָ

ַגָווה  ֵני ַעְלָמא וְלַאְכָלָלא לֹון ּבְ ל ּבְ ה ְדָיְכָלא ְלַנְטָלא ּכָ ה ֱאמוָנֶתך ַוַדאי ַרּבָ ַּרּבָ ּ ּ ּ ּ ָּ

ָאה יר. ִּעָלָאה ְוַתּתָ י ִאיהו ְדָכִליל ּכָֹלא ְוֹלא ִאְתַמְלָייא ַיּתִ ֲּאַתר ַרב ְוַסּגֵ ּ ְוָרָזא ָדא . ּ
ָחִלים הֹוְל)קהלת א( ל ַהּנְ ִּכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגו ּכָ ּ א ' ּ א ְוַיּמָ י ַיּמָ ָאְזֵלי ְלַגּבֵ

ַגֵויה ְוָלא ִאְתַמְלָייא ָּנִטיל לֹון ְוָאִכיל לֹון ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוָאְזֵלי. ּ ּוָבַתר ַאִפיק לֹון ּכְ ּוְבִגין . ּּ
ה ֱאמוָנֶתך ָָדא ַרּבָ ּ ּ.  

י טֹוב ּכִ ִתיב ּכִ יֹוָמא ָדא ּכְ ֵרי ִזְמֵניּבְ ֵרין ִסְטִרין . י טֹוב ּתְ ִגין ְדיֹוָמא ָדא ָאִחיד ִלּתְ ּּבְ
יַנְייהו. ְוַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת ים ּבֵ י טֹוב ְוַאְסּכִ י טֹוב וְלַהאי ִסְטָרא ּכִ ָּאַמר ְלַהאי ִסְטָרא ּכִ ּ .

ֵרין ִזְמִנין ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר יה ּתְ ך ִאית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ע ַאְתָוון ָהָכא ָרָזא. ְּ ָמא ְדַאְרּבַ ּ ִדׁשְ
ים ַעל  ע ִסְטִרין ָרׁשִ ַאְרּבַ ע ִדיוְקִנין ּבְ ַאְרּבַ ָקא ָסִליק ִלְתֵריַסר ַאְתָוון ּבְ ִליָפא ְמַחּקְ ּּגְ ּ

א ּּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ:  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

 ] בשנה10יום [סדר הלימוד ליום י תשרי 
ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות ְוכו ָרה ְלַרְבֵיי. רְמֹאֹרת ָחֵס. 'ּ ֵרי ַאְסּכְ ְּדָבַתר . ְּדִאְתּבְ

ִניז ְנִהירו אֹור ַקְדָמָאה ְּדִאְתּגְ ֵרי ְקִליָפה ְלמֹוָחא. ּ ט ְוַאִפיק , ִּאְתּבְ ְּוַהִהיא ְקִליָפה ִאְתַפּשַׁ ּ ּ
י ַאְנֵפי זוְטֵרי. ְּקִליָפה ָאֳחָרא יָון ְדַנְפַקת ַסְלָקא ְוַנֲחָתא ָמַטת ְלַגּבֵ ּּכֵ ע, ּּ ַאת ּבָ

ְייהו א ִמּנַ עַאת ְלַאְפְרׁשָ ַגַווְייהו ְוָלא ּבָ הו וְלִאְצַטְייָרא ּבְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ַּאְפַרׁש ָלה , ּ
א ן ְוָנִחית ָלה ְלַתּתָ ּמָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַהאי , ְּ ִגין ְלַאְתָקָנא ַהאי ּבְ ָרא ָאָדם ּבְ ד ּבְ ּכַ

  .ָעְלָמא
יָון ְדָחַמת ְלַחָוה ּּכֵ ִפירו ִדְלֵעיָלא ְוָחַמאת ִדיוְקָנא ּ ִסְטרֹוי ְדָאָדם ְדׁשַ ָקא ּבְ ּ ְדָקא ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִלים ן, ׁשְ ּמָ ַאְנפֹוי זוְטֵרי, ָּפְרָחא ִמּתַ ָקא ּבְ ִמְלַקְדִמין ְלִאְתַדּבְ ּוָבעַאת ּכְ ּ ִּאּנון ָנְטֵרי . ּּ
ְבקו ָלה ְרִעין ִדְלֵעיל ָלא ׁשַ ּּתַ ּ א ּבְ. ּ אָּנַזף קוְדׁשָ פוֵלי ַיּמָ ׁשִ ה ְוַאִטיל ָלה ּבְ ִּריך הוא ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְ .

ֵתיה ן ַעד ְדָחָטא ָאָדם ְוִאְנּתְ ּמָ ְּוָיְתַבת ּתַ פוֵלי . ּ ִריך הוא ִמּשִׁ א ּבְ ֵדין ַאִפיק ָלה קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּ

א א ְדִאְתֲחזון, ַיּמָ ל ִאּנון ַרְבֵיי ַאֵפי זוְטָרא ִדְבֵני ְנׁשָ ְלָטא ַעל ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ּ חֹוֵבי ּּ א ּבְ  ְלַאֲעָנׁשָ
ְּדֲאבוהֹון ָעְלָמא. ּ ְטָטא ּבְ ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא ְוָחַמת . ְּוִאיִהי ָאְזָלא ְמׁשַ ְּקֵריַבת ְלַתְרֵעי ּגַ

ִגין ְדִהיא ָנְפַקת  י ַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ּבְ ן ְלַגּבֵ ּמָ ן ֵעֶדן ְוָיְתָבא ּתַ ְרֵעי ְדּגַ רוִבים ָנְטֵרי ּתַ ּּכְ ּ ּ ּ
ְטָרא ְד   .ַּההוא ַלַהטִּמּסִ

ַחת ַרְבֵיי ְדִאְתֲחזון  ּכְ ּתַ ָעְלָמא ְוִאׁשְ ֲעָתא ְדַההוא ַלַהט ִאְתַהַפך ָעְרַקת וְמׁשֶֹטֶטת ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
הו וְקֵטיַלת לֹון א ְוַחְייַכת ּבְ ְּלִאְתֲעָנׁשָ ְגִריעו ְדִסיֲהָרא )ב''פקודי רמח ע(ְּוָדא ִאיהו . ּ ּ ּבִ

יהְּדַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא ְוָדא ָקא ּבֵ ד ִאְתְיִליד ַקִין ֹלא ָיְכָלא ְלִאְתַדּבְ ּ ְמֹאֹרת ּכַ ְלָבַתר . ּ
ֲהֵדיה ְואֹוִליַדת רוִחין ְוִטיִסין ִּאְתְקִריַבת ּבַ ּ.  

רוִחין נוְקִבין ׁש ּבְ ּמֵ ִנין ׁשִ ָּאָדם ֵמָאה וְתָלִתין ׁשְ ּ ִפירו , ּ ַּעד ְדֲאַתת ַנֲעָמה וִמּגֹו ׁשַ ּ ּּ
ִני ָה ִּדיָלה ָטעו ּבְ ְתָרה ַעָזּ ְייהו''א ַוֲעָזֵא''ֱּאֹלִהים ּבַ טו . ּל ְואֹוִליַדת ִמּנַ ה ִאְתַפׁשְ ּוִמּנָ ּ ּּ

ָעְלָמא ִדין ּבְ ין ְוׁשֵ יׁשִ ֵליְלָיא , ּרוִחין ּבִ ְּדִאיִהי ָאְזַלת וְמׁשֹוֶטֶטת ּבְ  ְוָאְזָלת )א בלילית''נ(ּ
ָעְלָמא ְוָחְייַכת  א ְוַעְבֵד)א וחייכן''נ(ּבְ ְבִני ְנׁשָ דון ֶקִרי ּבִ ּי לֹון ְדאֹוׁשְ ּוְבָכל ֲאַתר . ּ

הו  ָקן ּבְ ָרן ֲעַלְייהו ְוֲאִחיָדן לֹון וִמְתַדּבְ ֵביָתא ׁשָ א ַנְייִמין ְיִחיָדִאין ּבְ ִני ְנׁשָ ָחן ּבְ ּכְ ְּדַאׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְייהו א ְואֹוִליָדן ִמּנַ אוְבּתָ ְייהו ּתֵ ְּוָנְטֵלי ִמּנַ ּ יה ּבְ)א''יא ע(ְּותו . ּ ּ ָפְגִעין ּבֵ . ַמְרִעין ְוָלא ָיַדעּ

ְגִריעו ְדִסיֲהָרא ְּוָכל ָדא ּבִ ּ.  
ַנת ִסֲהָרא ּקָ ד ִאְתּתַ ָּמֵגן הוא . ּ ִאְמַרת ְיָי ְצרוָפה)תהלים יח(ִּאְתַהְפָכן ַאְתָוון , ְמֹאֹרת ּכַ

ין ְוַקְסִטיִרין ִדְמׁשֹוְטֵטי. ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו יׁשִ ל ִאּנון רוִחין ּבִ ָּמֵגן הוא ַעל ּכָ ּ ּ ָעְלָמא ּ  ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ֵהיְמנוֵתיה ְדקוְדׁשָ יה ּבְ ְגִריעו ִדיָלה ְלָכל ִאּנון ְדֲאִחיָדן ּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

ד ָנִחית ְלָעְמָקא ֶדֱאגֹוָזא ִדְכִתיב ה ּכַ לֹמה ַמְלּכָ ת אגֹוז )שיר השירים ו(, ּׁשְ ּנַ  ֶאל ּגִ
י ל, ָיַרְדּתִ ּכַ ָכל ִאּנון ְקִליִפין ְוָיַדע ָּנַטל ְקִליָפה ֶדֱאגֹוָזא ְוִאְסּתַ ּ ּבְ א ואסתכל דכל אנון ''נ(ּ

ּ ְדָכל ִאּנון ִעּנוִגין ְדַהְנהו רוִחין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ָלאו ִאיהו )לא נבראו אלא מעינוגא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
א  ְבֵני ְנׁשָ ָקא ּבִ ַאב לֹון ִדְכִתיב)א ולאסטאה''נ(ֶּאָלא ְלִאְתַדּבְ ּ וְלִאְסּתָ  )קהלת ב(, ּ

דֹותְוַת ָדה ְוׁשִ ֵני ָאָדם ׁשִ ֲּענוגֹות ּבְ ּ ּ.  

  א'' כ עדף
יְנָתא ְדֵליְלָיא ׁשֵ ֵגי ּבְ ִני ָאָדם ְדִמְתַעּנְ ֲענוֵגי ּבְ ּּתו ּתַ ּ דֹות, ּ ָדה ְוׁשִ ְייהו ׁשִ ַּנְפָקא ִמּנַ ּ ּ .

ה ָעְלָמא וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ּבְ א ּבְ ְּוֹכָלא ִאְצְטִריך קוְדׁשָ ּ ְּ ְ ְּוֹכָלא . ּוּ
ה ְקִליִפין ַחְפָיא ְלמֹוָחא א ֵמֵריׁש . ֹּמָחא ְלגֹו ְוַכּמָ ְווָנא ֵעיָלא ְוַתּתָ ַהאי ּגַ ְוָכל ָעְלָמא ּכְ

ין ָּרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה ַעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ְלהו . ּ א ְלָדא) א''דף כ ע(ּּכֻ ִּאיהו ָדא ְלבוׁשָ ּ ּ ,
ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא. ּ רוָחא)א מוחא''ס(ָּחא וְקִליָפה ָּדא מֹוָחא ְלגֹו מֹו. ְוָדא ְלָדא ְוָדא ְלגֹו . ּ

ַכח ְדַהאי ְקִליָפה ְלַהאי ְוַהאי ְלַהאי. ִּמן ָדא ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ.  
יקו  עוָרא ְלִמְנַדע ְזִכיכו ְוַדּקִ ְּנקוָדה ַקְדָמָאה ֲהָוה ְנִהירו ְפִניָמָאה ְדֵלית ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְּוַנְקיו ִדיֵליה יטו. ּ ט ְפׁשִ ַּעד ְדִאְתְפׁשַ ּּ יטו ְדַהִהיא ְנקוָדה ִאְתֲעִביד ַחד . ּ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ּ ּּ
א ַהִהיא ְנקוָדה ְנִהירו ְדָלא ְיִדיַע ִלְסִגיאו ִזּכוָכא ִדיֵליה ׁשָ ֵּהיָכָלא ְלִאְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ְלַההוא ְנקוָדה ְסִתיָמא ִאיִהי ְנִהירו ֵּהיָכָלא ְדִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ עוָראּ ּ ְדֵלית ֵליה ׁשִ ּ ְוִעם . ּ
ַהִהיא ְנקוָדה ַקְדָמָאה ָטִמיר ְוָגִניז יק ְוָזִכיך ִאיהו ּכְ ל ָדא ָלאו ַדּקִ ּּכָ ּ ּ ַּההוא ֵהיָכָלא . ְּ

יטו אֹור ַקְדָמָאה ט ְפׁשִ ִּאְתַפּשַׁ ּ יק . ּ א ְלַההוא ֵהיָכָלא ַדּקִ יטו ִאיהו ְלבוׁשָ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְּוָזִכיך ְפִניָמ ירְ   .ָאה ַיּתִ

ָדא ׁש ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתַלּבַ ט ָדא ּבְ אן וְלָהְלָאה ִאְתַפּשַׁ ִּמּכָ ּ א . ּּ ַכח ָדא ְלבוׁשָ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ
ָּדא מֹוָחא ְוָדא ְקִליָפה. ְלָדא ְוָדא ְלָדא א. ּ ב ְדָדא ְלבוׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ִּאְתֲעִביד ִאיהו . ּ

אְּוֹכָלא ּכְ. מֹוָחא ְלַדְרָגא ָאֳחָרא ֶצֶלם ָדא . ַּגְווָנא ָדא ִאְתֲעִביד ָהִכי ְלַתּתָ י ּבְ ַּעד ּכִ
ַהאי ָעְלָמא מֹוָחא וְקִליָפה רוָחא ְוגוָפא ר ָנׁש ּבְ ִּאיהו ּבַ ּ ּ ּקוָנא ְדָעְלָמא. ּּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ.  

ְדֵבקוָתא ָחָדא א ּבִ ְמׁשָ ׁשִ ד ֲהַות ִסיֲהָרא ּבְ ְנִהירו, ּּכַ א ּכֵ. ֲּהַות ִסיֲהָרא ּבִ ּיָון ְדִאְתָפְרׁשָ ּ
א ְוִאְתַפְקַדת ַעל  ְמׁשָ ִּמן ׁשִ ְרָמה,  ֵחיָלָהא)כל(ּ רון . ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא, ַּאְזִעיַרת ּגַ ְּוִאְתּבְ

ְּקִליִפין ַעל ְקִליִפין ִלְגִניזו ְדמֹוָחא ּ ּקוָנא ְדמֹוָחא. ּ ְּוֹכָלא ּתִ ְּוַעל ָדא ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר . ּ
  :ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ּ ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמאְּוָכל ָדא. )כתיב(

ְדָקא  דֹוִלים ַוַיַעׂש ִרּבוָיא ְוִתּקוָנא ְדֹכָלא ּכְ ֵני ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִחּבוָרא ָחָדא. ְּיאות ַקְדִמיָתא ּבְ דֹוִלים ּבְ ֵני ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ִלים ָרָזא . ֶּאת ׁשְ ָמא ׁשְ ָּדא ׁשְ

ֲחָדא יהו ֹאַרח ָסִתים''ּכְ ְלָיא ֶאָלא ּבְ ִאְתּגַ ב ְדָלא ִאיהו ּבְ ּה ֱאלִהים ַאף ַעל ּגַ ּ ּ דֹוִלים . ּ ַהּגְ
ִריאו  ְּדִאְתּבְ ָמא ְדֹכָלא)א דאתרביאו''נ(ּ הו ׁשְ ָדא ְלִאְתְקֵרי ּבְ ָמא ָדא ּכְ ׁשְ ּ ּבִ מצפץ מצפץ . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ָמָהן ִעָלִאין ִדְת ִּאֵלין ׁשְ ּ יָלן ְדַרֲחֵמיּ דֹוִלים. ֵּליַסר ְמּכִ יאו ְוָסְלִקין , ַהּגְ ִּאֵלין ִאְתַרּבִ ּ
ִגין ְדִאּנון ִעָלִאין ֵמָרָזא ִעָלָאה ְוָסְלִקין ְלתֹוַעְלָתא ְדָעְלָמא ְדִאְתַקְייָמא . ְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּּ ּ

הֹון ָעְלִמין ֲחָד. ּבְ ֵני ַהְמאֹורֹות ַתְרַווְייהו ּכְ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ְרבוָתא ָחָדאּּכְ ּא ְסִליקו ּבִ ּ.  
א ְמׁשָ י ׁשִ ב ִסיֲהָרא ְלַגּבֵ י ָדא. ָלא ִאְתְייׁשָ ּמֵ ָּדא ַאְכִסיף ִמּקַ שיר (ִסיֲהָרא ָאְמָרה . ּ

א ָאְמָרה .  ֵאיָכה ִתְרֶעה)השירים א ְמׁשָ ֳהָרִים)שם(ׁשִ ּצָ יץ ּבַ ַרָגא ְזֵעיָרא .  ֵאיָכה ַתְרּבִ ׁשְ
ֳהָרִי ּצָ ִכּסוָפא)שם(. םֵאיְכֵדין ָצִהיר ּבַ עֹוְטָיה ֵאיְכֵדין ּבְ ָלָמה ֶאהֶיה ּכְ ּ ׁשַ ּ ֵדין ַאְזִעיַרת . ּ ּכְ

אי א ְלַתּתָ ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ַּגְרָמה ְלֶמהֵוי ֵריׁשָ ְִדְכִתיב ְצִאי ָלך ּבְ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ
  .ְִזיִלי ְוַאְזִעיִרי ַגְרָמך, ּהוא

ן ֵלית ָלה ְנהֹוָרא  ּמָ ּוִמּתַ אּ ְמׁשָ ר ִמּשִׁ ּקוָלא. ּבַ ׁשִ ֲחָדא ּבְ ִּדְבַקְדִמיָתא ֲהוו ַיְתֵבי ּכְ ּ ּ .
ין ִדיָלה ָכל ִאּנון ַדְרּגִ ְרָמה ּבְ ְּלָבַתר ַאְזִעיַרת ּגַ ּ ּ ּ א ָעַלְייהו, ּ ב ְדִאיִהי ֵריׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ְּדָהא . ּ

ֲחָדא ַבֲעָלה ּכְ ר ּבְ ִרּבוָיא ּבַ ָתא ּבְ ֵּלית ִאּתְ אֹור . ּ דֹול יהוֶאת ַהּמָ אֹור . ה''ַהּגָ ְוֶאת ַהּמָ
ָטן ֱאֹלִהי ָבה''ַהּקָ ין סֹוָפא ְדַמֲחׁשָ ל ַדְרּגִ ּם סֹוף ּכָ ים ִאיהו ְלֵעיָלא . ּ ַקְדִמיָתא ִאְתְרׁשִ ּּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ָמא . ָּאת ְרִביָעָאה ִדיֵליה, ּ ׁשְ ְרָמה ְלִאְתְקֵרי ּבִ ּוְלָבַתר ַאְזִעיַרת ּגַ ּ
  .לִהיםְּדֱא

ָאת ה ל ָדא ַסְלָקא ְלָכל ִסְטִרין ְלֵעיל ּבְ א' ְּוִעם ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ִחּבוָרא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ .
ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא וִמּסִ טו ַדְרִגין ִמּסִ ְּלָבַתר ִאְתַפׁשְ ּ ְטָרא ִדְלֵעיל . ּ טו ִמּסִ ין ְדִאְתַפׁשְ ַּדְרּגִ ּ ּ ּּ

ֶלת ַהיֹו)דלעלא( ּ ִאְקרון ֶמְמׁשֶ א . םּ ְטָרא ְדַתּתָ טון ִמּסִ ין ְדִאְתַפׁשְ ַּדְרּגִ ּ ּ ִאְקרון )דלתתא(ּּ
ֶלת ַהַלְיָלה ָאר ֵחיִלין . ֶּמְמׁשֶ ָנא )חיילין(ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים ׁשְ ּבְ יְרָיין ְדֵלית לֹון חוׁשְ ּ וַמּשִׁ ּ ּ

ָמִים ַחי ָהעֹוָלִמים ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ְלָיין ּבְ ְּדֻכְלהו ּתַ ּ ְרִקיַע ִּדְכִתיב . ּ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ַּוִיּתֵ
ַמִים דוְגָמא ָדא ַחי ָהעֹוָלִמים. ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ַהּשָׁ א ּכְ ָּדא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְלַתּתָ ְוָדא . ּּ

דוְגָמא ִדְלֵעיל ָאה ּכְ ּתָ ְּלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ ּתַ ּ.  

  ב'' כ עדף
ַּמְלכוָתא ְדָדִוד יֹוָמא. ּ ן ּבְ ּקַ , ּ ִרְגָלא ְוַסְמָכא ְרִביָעָאה ְדכוְרְסָייא)ודא הוא( ָדא ִאְתּתַ

ְייהו רו ַעל דוְכּתַ נו ַאְתָוון ְוִאְתַייׁשְ ּקָ ִּאְתּתַ ּ ּ ּ ל ָדא. ּ ן , ְּוִעם ּכָ ּקַ ִתיָתָאה ְדִאְתּתַ ַּעד יֹום ׁשְ
יה דוְכּתֵ ב ּבְ ְדָקא ְיאות ָלא ִאְתְייׁשַ ּקוָנא ּכְ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ן ּכוְרְסָייא ּוְכ. ּ ּקַ ֵּדין ִאְתּתַ

ָאה ּתָ ִּעָלָאה ְוכוְרְסָייא ּתַ ְייהו. ּ דוְכּתַ בו ּבְ ְלהו ִאְתַייׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ָנן . ּ ּקְ ְלהו ִאְתּתַ ְּוַאְתָוון ּכֻ
יטו ְדטוְפִסיָרא ְדקוְטָרא) ב''דף כ ע( ְפׁשִ לֹוי ּבִ ְלּגַ ַּעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְּויֹוָמא ְרִביָעָאה ִאיהו יֹוָמא  ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ָמִאיס ִמּבֹוִנים ּכְ
י ִנֲחרו ִבי)שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַהּבֹוִנים ֵני ִאּמִ ְּדָהא ְנהֹוָרא ָדא . ּ ּבְ

ְרָמה וְנִהירו ִדיָלה ַּאְזִעיַרת ּגַ ּ ּ ְייהו. ּ ּוְקִליִפין ִאְתְקנו ַעל דוְכּתַ ּ ּ ּ ל ִאּנו. ּּ ּן ְנהֹוִרין ְדָנֲהָרן ּּכָ
הו ּכוְרְסָייא ְדָדִוד ָמִים ְלַאְתָקָנא ּבְ ַהאי ְרִקיַע ַהּשָׁ ְלָיין ּבְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

ְכָלָלא ְדָאָדם  א ְלַאְתָקָנא ִציוָרא ְדֻכְלהו ְדִאּנון ּבִ ִּאֵלין ְנהֹוִרין ְמַצְייָרן ִציוָרא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִּציוָרא ְפִניָמָאה ּ ּיוָרא ְפִניָמָאה ִאְקֵרי ָהִכיְּדָכל ִצ. ּ ּ ִליל . ּ ל ִציוָרא ְדִאְתּכְ ּוֵמָהָכא ּכָ ּ ּּ

טו ָדא ִאְקֵרי ָאָדם ִאְתַפׁשְ ּּבְ ם)יחזקאל לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ם ְקרוִין .  ָאָדם ַאּתֶ ַּאּתֶ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָאר ַעּמִ ָּאָדם ְולא ׁשְ ּ.  

א . ְקֵרי ָאָדםְּוָכל רוָחא ִא א ּגוָפא ִדיֵליה ְלבוׁשָ ּרוָחא ִדְסַטר ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ . ּ ִאיהו)דאדם(ּ
ִתיב ִני ְוגו)וריש עו, יתרו סוף עה( )איוב י(, ְּוַעל ָדא ּכְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ָרא ְדָאָדם ' ּ עֹור וָבׂשָ ׂשְ ּבִ
א ִאיהו ְּלבוׁשָ ר ָאָדם. ּ ׂשַ ִתיב ּבְ א ְדָאָדם ּגוָפא . ָאָדם ְלגֹו, ּוְבָכל ֲאַתר ּכְ ר ְלבוׁשָ ׂשָ ּּבָ ּ ּ

ִהּתוָכא ְדרוָחא ָדא. ִּדיֵליה ך ּבְ א ְדִאְתַהּתָ ְּטִסיִרין ִדְלַתּתָ ּ ּ יה ִציוִרין . ְּ ִּאְצַטְיירו ִמּנֵ ּ ּּ
א ָאֳחָרא ְלבוׁשָ ן ּבִ ׁשָ ְּדִאְתַלּבְ גֹון ִציוָרא ִדְבִעיֵרי ַדְכָיין . ּ ּּכְ ּ ִבים )דברים יד(ּ ה ְכׂשָ  ׁשֹור ׂשֵ

ּה ִעִזים ַאָיל וְצִבי ְוַיְחמור ְוגוְוׂשֵ ּ ּ א ְדָאָדם ַההוא ' ּ ְלבוׁשָ ָלָלא ּבִ ִּאּנון ְדָבְעָיין ְלִאְתּכְ ּ ּ ּ
ּרוָחא ְפִניָמָאה ְדִאּנון ִסְטִרין  ּ ָמא ְדִאְתְקֵרי ָבה ּגוָפא , )א ציורין''ס(ּּ ַההוא ׁשְ ָּסִליק ּבְ ּ ּ

ר ׁשֹו ׂשַ ָמא ּבְ א ְדַההוא ׁשְ ִּדיֵליה ְלבוׁשָ ּ ּׁשֹור ִאיהו ְפִניָמָאה ְדַההוא גוָפא. רּ ּ ר . ּּ ׂשָ ּבָ
א ִּדיֵליה ְלבוׁשָ ּ ְלהו. ּ   .ְּוֵכן ּכֻ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְמָסֳאָבא ַגְווָנא ָדא ּבְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּכְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ט ּבִ ּרוָחא ְדִאְתַפּשַׁ ּ
ְטָרא ִדְמָסֲאבו ָלאו ִא ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַנְפָקא ִמּסִ ּ ָמא . ּיהו ָאָדםּּ ׁשְ ך ָלא ָסִליק ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ

יה חוָלָקא. ָדא ָמא ְדָאָדם ְוֵלית ּבֵ ׁשְ ָמא ְדַההוא רוָחא ָטֵמא ָלא ָסִליק ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּּגוָפא . ּ
א ִדיֵליה ר ְלבוׁשָ ׂשַ ר ָטֵמא ִיְטָמא ְלגֹו ּבְ ׂשָ א ְדַההוא ָטֵמא ּבָ ִּדיֵליה ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ך , ּ ִגין ּכַ ְּבְ

עֹוד ְד ַההוא גוָפא ִאְתְקֵרי ָטֵמאּּבְ ֵרי ַההוא רוָחא ּבְ ּׁשָ ּ ּ א ָלאו . ּ ָּנַפק רוָחא ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ
ָמא ׁשְ א ּבִ ִּאְקֵרי ָטֵמא ְוָלא ָסִליק ַההוא ְלבוׁשָ ּ.  

ִהּתוָכא ְדרוָחא ָדא ך ּבְ א ְדִאְתַהּתָ ְּטִסיִרין ְלַתּתָ ּ ׁשָ. ְּ יה ִציוִרין ְדִאְתַלּבְ ִּאְצַטְייָרן ִמּנֵ ּ ן ּּ
ִעיֵרי ְמָסֲאֵבי גֹון ִציוֵרי ּבְ א ָאֳחָרא ּכְ ְלבוׁשָ ּּבִ הו . ּּ ְּואֹוַרְייָתא ָפַתח ּבְ  ְוֶזה ָלֶכם )ויקרא יא(ּ

ָמא ּגוָפא . ַּהָטֵמא ַההוא ׁשְ גֹון ֲחִזיר ְועֹוֵפי וְבִעיֵרי ְדַההוא ִסְטָרא רוָחא ָסִליק ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
א ִדיֵליה ְּלבוׁשָ ר ֲחִז. ּ ׂשַ א ִדיֵליה. יר ִאְקֵריְּוגוָפא ּבְ ָרא ְלבוׁשָ ׂשְ ֲּחִזיר ְלגֹו ּבִ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ן ֵרין ִסְטִרין ִמְתָפְרׁשָ ִּאֵלין ּתְ ָרָזא ְדָאָדם. ּ ִלילו ּבְ ִּאֵלין ִאְתּכְ ָרָזא . ּ ִלילו ּבְ ְּוִאֵלין ִאְתּכְ ּ
ל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה ְוִאְתַהַדר ְלִזיֵניה. ְדָטֵמא ּּכָ ּ ּ.  

ָמִים ְוכוְנהֹוִרי ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ּן ִעָלִאין ְדָקא ְמַנֲהִרין ַנֲהִרין ּבְ ּ ּ א ' ּ ְלִאְצַטְייָרא ְלַתּתָ
ְדָקא ָחֵזי ִּציוִרין ּכְ ָמִים ְוגו. ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ִּדְכִתיב ַוִיּתֵ יֹום . 'ּ ְּוִלְמׁשֹול ּבַ

ּוַבַלְיָלה ְלָטנו ִדְתֵרין ְנהֹוִר. ּ ּׁשָ ְדָקא ָחֵזיּ ְלָטנו ּכְ ּין ָדא ִאיהו ׁשָ ּ ּ.  
יָמָמא ְלָטנֹו ּבִ דֹול ׁשָ ֵליְלָיא. ָמאֹור ּגָ ְלָטנֹו ּבְ ְוָרָזא ָדא ֵמָהָכא . ָמאֹור ָקָטן ׁשָ

יָמָמא ְלָמָנָאה  ְלָטנוָתא ִדְדכוָרא ּבִ ּׁשָ יה )א למלאה''נ(ּ ּ ֵביֵתיה ְדִאְצְטִריך וְלָאֳעָלא ּבֵ ּ ּ ְּ

ַּטְרָפא וְמזֹוָנא ר . ּ יָון ְדָעאל ֵליְלָיא ְונוְקָבא ָנִקיט ּכָֹלא ֵלית ׁשוְלָטנו ְדֵביָתא ּבַ ּּכֵ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

נוְקָבא ְלָטנו ִדיָלה , ּּבְ ֵדין ׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ עֹוד ַלְיָלה )משלי לא(, ּ ִדְכִתיב)ולא דדכורא(ּ ָקם ּבְ  ַוּתָ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ּתֵ ֶלת ַהיֹום ִד. ִּהיא ְוֹלא הוא. ַּוּתִ ֶּמְמׁשֶ ֶלת ַהַלְיָלה ְדנוְקָבא. ְּדכוָראּ ֶּמְמׁשֶ ּ ּ .

ושמשא שליט . אית ביה תרי עשר שעתי. מאור גדול דא הוא שמשא ואית ביה תרין עשר פתחין(
וליליא אית ביה . מאור קטן אית ביה תרי עשר פתחין ודא סיהרא ושלטא על ליליא. על יומא

ג ''שמשא ותריסר פתחין אתעבידן י. ועל דא ביום ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד. תריסר שעתי
ויום ולילה . ג ואתעבידו שמשא וסיהרא חד''ליל סיהרא ותריסר פתחין ואתעבידו י. מכילן דרחמי

יָון . ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים. )הדא הוא דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד ורזא דא לעילא. אחד ּכֵ
ִניַסת ְל יָתא ְוִאְתּכְ ְּדנוְקָבא ְפִקיַדת ּבֵ ּ ן ּ ַּבֲעָלה ֵלית ׁשוְלָטנו ְלֵביָתא ֶאָלא ְלעוֵלְמּתָ ּ ּ ּּ

יָתא ּקוֵני ּבֵ ל ּתִ ֵביָתא ְלַאְתָקָנא ּכָ ֲאָרן ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ְלָטנו . ּ יָתא ְלׁשָ ּוָבַתר ִאְתַהַדר ּבֵ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי יָמָמא ּכָֹלא ּכְ ִּדְדכוָרא ּבִ ּ:  

  א'' כא עדף
ֵני ַהְמאֹורֹו ך ִאּנון ְנהֹוִרין . ָּדא ָמאֹור ְוָדא ָמאֹור. תַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְּדָסְלֵקי ְלֵעיָלא ִאְקרון ְמאֹוֵרי אֹור א ִאְקרון ְמאֹוֵרי ֵאׁש . ּ ְּוִאּנון ְנהֹוִרין ְדָנֲחתו ְלַתּתָ ּ ּ ּ
ל יֹומֹוי ְדחֹול ְלֵטי ּכָ א ְוׁשָ ין ְלַתּתָ ְּדִאּנון ַדְרּגִ ּ ד ָנִפיק ׁשַ. ּ א ְמָבְרִכין ַעל ְּוַעל ָדא ּכַ ּתָ ּבַ

ְלָטָאה ַרָגא ְדָהא ִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּׁשְ ין ְוָרִזין . ּ ָען ְדַבר ָנׁש ִאּנון ִסְתָרא ְדַדְרּגִ ֶּאְצּבְ ּ ּ
הו ְפִניָמִאין ַוֲאחֹוַרִים, ִּדְלֵעיָלא ְּוִאית ּבְ ֲּאחֹוַרִים ִאּנון ְלַבר ְוִאּנון ֶרֶמז ְלטֹוְפִרין . ּ ּ
ָע ך ִאית . ןְּדֶאְצּבְ ְוְבִגין ּכָ ת ְדָהא ) א''דף כא ע(ּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ טֹוְפִרין ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ְּרׁשו ְלִאְסּתַ ּ ּ

ְלָטָאה א ְוָנֲהִרין ֵמַההוא ֵאׁש ְלׁשַ ַרּגָ ָּנֲהִרין ֵמַההוא ׁשְ ּ.  
ַרּגָ, ִּאֵלין ִאְתַחְזָיין ַההוא ׁשְ ָען ְלגֹו ָלא ִאית ְרׁשו ְלִאְתַחְזָייא ּבְ ֶּאְצּבְ ּא ְדָהא ִמְלֵעיָלא ּ ּ

ָּנֲהִרין ְוִאְקרון ָפִנים ְפִניָמִאין ּ ְּוָרָזא ָדא ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי וָפַני ֹלא ֵיָראו. ּ ְּדָלא . ּ
ֲעָתא ְדָאַמר ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ׁשַ ָען ְלגֹו ּבְ ֶאְצּבְ ת ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ שבת (. ִּיְסּתַ

טוְפֵרי ְוָרִאיָת ֶא)ג''ל ּת ֲאחֹוָרי ִאֵלין ָפִנים ִדְלַבר ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ וָפַני ֹלא ֵיָראו )שם(. ּ ּ
ָען ְלגֹו חֹול. ִּאֵלין ֶאְצּבְ ְלֵטי ּבַ א ְוִאֵלין ׁשָ ּתָ ּבַ ׁשַ ְלֵטי ּבְ ִּאֵלין ׁשָ ּ.  

ִאּנון ְלחֹודֹוי ּבְ ִליט ּבִ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ּבַ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּּ ּ ָפִנים ְפִניָמִאין ַעל ְ ּ
ְלָטנוָתא ִדיֵליה ִאיהו)ה(ּּכוְרֵסי  יה ְוׁשָ ִליָלן ּבֵ ּ ְיָקֵריה ְוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ך ַאְחִסין . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

א ַחד . ַנְייָחא ְלָכל ָעְלִמין א ְדִאְקרון ַעּמָ א ַקִדיׁשָ ְּוַיְרִתין ְירוָתא ְדיֹוָמא ָדא ַעּמָ ּ ּ ּ
ַאְרָעא יֹוָמא ַקְדָמָאהְמאֹוֵר. ּבְ ְטָרא ְדָיִמיָנא ְדִאיהו אֹור ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבְ ּי אֹור ִמּסִ ּ ּ ּ .

ְלִטין ְלחֹוַדְייהו ְוׁשָ א ָנֲהִרין ִאּנון ְמאֹוֵרי אֹור ּבִ ּתָ ּבַ ְּדְביֹוָמא ְדׁשַ ּ ְלהו . ּ ְייהו ָנֲהִרין ּכֻ ּוִמּנַ ּ ּ
א   .ְלַתּתָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ִניִזין  א ּגְ ּתָ ּבַ ְלָיין ְמ)אנון(ְוַכד ָנִפיק ׁשַ ְלִטין . ּאֹוֵרי אֹור ְדָלא ִאְתּגַ ּוְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ׁשָ
ְייהו ל ַחד ְוַחד ַעל דוְכּתַ ּּכָ ּ א. ּ ּתָ ּבַ ת ַעד ַמֲעֵלי יֹוָמא ְדׁשַ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלִטין ּבְ . ֵּאיָמַתי ׁשָ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ּבְ ַרּגָ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריכו ְלִאְתַנֲהָרא ֵמַההוא ׁשְ ּ ּ.  
ִגין ְדִאּנון ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹובְוַהַח הו ּבְ ַלט ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ֵעיָנא ְלִמׁשְ ּ ּ ַּחיֹות . ּ

ַגַווְייהו ְלָיין ִאּנון ְדַההוא אֹוָפן ָקִאים ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּוָמאן ִאיהו ָדא מטטרון ְדִאיהו ַרב , ּּ ּ ּ ּ ּ
ָאר ִאֵלין  יר ִמׁשְ ָּלָאה ֲחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסיְוִע, )א חיילין''נ(ְּוַיּקִ ַּחיֹות ְדִמַטְמָרן ִאּנון . ּ ּ ּ ּ

ְסָיין)רביעאן( ֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ְדִאְתּכַ חֹות ּתְ ּ ּתְ ִליִטין ַעל ו''י. ּ ִּאֵלין . ה''ּה ַאְתָוון ׁשַ
ִליט ַעל. ְּרִתיָכא ְלִאֵלין ָלל ׁשַ ְּוַההוא ְטִמיָרא ְלָכל ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְידע ּכְ ּ ּ ּכָֹלא ְוָרִכיב ּ

חֹות ִאֵלין ִעָלִאין ְדִמַטְמָרן. ַּעל ּכָֹלא א ּתְ ְלָיין ִאּנון ְלַתּתָ ַּחיֹות ְדִאְתּגַ ּ ּ ּּ ּ ּ ְוִאְתַנֲהָרן , ּ
ְייהו ִגיַנְייהו, ִּמּנַ   .ְּוָנְטִלין ּבְ

ִליָלן  ְלהו ּכְ ַּחיֹות ִעָלִאין ּכֻ ּ ָמִים)ב''בראשית לג ע(ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ִתיב ְיִהי ְוֲעַלְיי.  ּבִ ּהו ּכְ
ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָמִים ְוָהיו ִלְמאֹורֹות ּבִ ְרִקיַע ַהּשָׁ ַההוא ְרִקיַע . ְּמֹאֹרת ּבִ ְלָיין ּבְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ

ָמִים י ַהַחיֹות ָדא ַההוא ִדְכִתיב. ַהּשָׁ ּבֵ ַעל ּגַ ָּרִקיַע ׁשֶ ּ י )יחזקאל א(, ּ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ
ֵעין ַה ַרח ָדא ַההוא ַקְדמֹון ַּהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּּקֶ   .)קדמאה' א ה''נ(ּ

ָלא וְלִמְנַדע ּכָ ן וְלָהְלָאה ֵלית ָמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ ום . ּ ַּמאי ַטְעָמא ִמּשׁ
ָבה ַמֲחׁשָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבְ ִריך הוא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ּ א ּבְ ָבה ְדקוְדׁשָ ּוַמֲחׁשָ ּ ּ ְּ .

ָבה  ָכל ָעְלָמא ַמֲחׁשָ ָקא וְלִמְנַדע ָלה)א לא יכיל''ס(ְּדַבר ָנׁש ּבְ ּ ְלִאְתַדּבְ ּ ִּמִלין ְדַתְלָיין . ּ ּ
ָקא לֹון ָבה ִעָלָאה ֵלית ָמאן ְדָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ָבה . ּ ׁש ַעל ַאַחת )עלאה(ַמֲחׁשָ  ַמּמָ

ה ּמָ ה ְוּכַ ּמָ ָבה ַמאן ִאיהו ְדֲעִב. ּכַ ְּלגֹו ִמן ַמֲחׁשָ ַאל . יד ַרֲעיֹוֵניּ ְּדָהא ֵלית סוְכְלָתנו ְלִמׁשְ ּ ּ
ן ְלִמְנַדע ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

יה ְוָלא ַרֲעיֹוָנא ''ן סֹו''ֵאי א ּבֵ ֵאְלּתָ ְלָיא ׁשְ ָלל ְוָלא ּתַ וָמא ּכְ יה ִרּשׁ ּף ֵלית ּבֵ ּ ּ
ָלל ָבה ּכְ לוָתא ְדַמֲחׁשָ ּכְ ְּלִאְסּתַ ְנִהיר , ְּדֵאין סֹוףֵּמִריׁש ְנִחיתו , ִמּגֹו ְסִתיָמא ִדְסִתיָמא. ּ

יק ְוָלא ְיִדיַע ְּנִהירו ַדּקִ ימו . ּ ְסּתִ ִחדוָדא ְדַמֲחָטא)א ברשימו''נ(ָּסִתים ּבִ ּ ּכְ ָרָזא ְסִתיָמא . ּ
יה ט ְנִהירו ִמּנֵ ָבה ָלא ְיִדיַע ַעד ְדִאְתְפׁשַ ְּדַמֲחׁשָ ּ ּ יִמין ְדַאְתָוון . ּּ יה ְרׁשִ ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ּ

ְלהו ּמָ. ּּכֻ   .ן ַנְפָקןִמּתַ
ֵריׁש ּכָֹלא ין. ּּבְ א ְוסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּא ֵריׁשָ ְלהו. ּ ין ּכֻ יה ַדְרּגִ ים ּבֵ ימו ְדִאְתְרׁשִ ְּרׁשִ ּ ּ ּ ּ .

יִאין ָלאו ִאיהו . ְּוָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ֶאָחד יה ִדיוְקִנין ַסּגִ ב ְדִאית ּבֵ ְּלַאֲחָזָאה ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ
ַּוַדאי ִאיהו ָאת. ֶאָלא ַחד יהּ ְלָיין ּבֵ ִאין ּתַ ּ ְדִעָלִאין ְוַתּתָ יָתא ְדָאֶל. ּּ ּף ְטִמירו ''ֵּראׁשִ

ָבה ִעָלָאה ְּדָרָזא ְדַמֲחׁשָ ּ ַההוא . ּ טו ְדַההוא ָרִקיַע ִעָלָאה ּכָֹלא ָסִתים ּבְ ְּוַההוא ִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
א ִגין ְדַכד ָנִפיק א. ֵריׁשָ ִדיוְקָנא ְדָרָזא ' ּּבְ ֵּמַהאי ָרִקיַע ּבְ ּ ָבה ַנְפָקאּ א ְדַמֲחׁשָ ְּדִריׁשָ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ַההוא ֶאְמָצִעיָתא ְדָאֶל ּּבְ יה ָרָזא ְדֻכְלהו ַחיֹות ְטִמיִרין ִעָלִאין ''ּ ִליָלן ּבֵ ין ּכְ ית ַדְרּגִ ּף ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָבה)א דתליין''ס( )א דסליקן''ס(   . ִמּגֹו ַמֲחׁשָ

ִניז ַּחד ְנִהירו ְדָנִהיר ְוִאְתּגְ ְּדָהא ְנִהירו ְדָאת . ּ ית )ט(ּ חֹום . )דבראשית' א ב''ס( ִדְבֵראׁשִ
א ְלֵעיָלא ּתָ ַּהיֹום ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ָיִתיב ֶפַתח ָהֹאֶהל ְדִאיִהי ִפְתָחא ִמּתַ ּּ ּ ְּוחֹום ַהיֹום ָנִהיר . ּ

ן ּמָ ַּעל ַההוא ִפְתָחא ְוָנֲהָרא ִמּתַ ּ.  

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

 ] בשנה11יום [סדר הלימוד ליום יא תשרי 
ְנָיָנא ְנִהירו ְדֲא ּּתִ ָכא ְלֵעת ְפנֹות ֶעֶרבּ ָרָזא ִדְצלֹוָתא ְדִיְצָחק ְלַאְתָקָנא . ִּזיל ְלִאְתַחׁשְ
ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב)בראשית כד(, ַּהאי ַדְרָגא ִדְכִתיב ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ לוָתא . ּ ּכְ ִּאְסּתַ

יה ְלהו ְלַגּבֵ ְּדֶעֶרב ַוֲחׁשֹוָכן ּכֻ ּ ַהאי ְפנֹות ֶעֶרב ְוִאְס. ּ ל נּּבְ ּכַ ַההוא ''ּתַ ָחן ַיֲעֹקב ּבְ ּא ִאְסּתְ
ו א ְדֵעׂשָ   .ְמַמּנָ

  ב'' כא עדף
ֵרין  ִליָתָאה ְנִהירו ְדָכִליל ּתְ ּּתְ ַאְסָווָתא. ִאֵלין) ב''דף כא ע(ּ ְּנִהירו ְדָנִהיר ּבְ ָרָזא . ּ

ַיֲעֹקב  ֶמׁש ְוגו)בראשית לכ(ִּדְכִתיב ּבְ ד ִאְת. 'ּ ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ַההוא ְפנֹות ַּוַדאי ּכַ ִליל ּבְ ּּכְ ּ
אן וְלָהְלָאה ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו. ֶעֶרב ִּמּכָ ָרֵאל. ּ ָּדא ִאיהו ְנַצח ִיׂשְ ַעל ְיֵרכֹו ְיֵרכֹו . ּ

ִתיב ְולא ְיֵרָכיו ן ַעד ְדֲאָתא )קעא א(ְּדָלא . ָּדא ַדְרָגא ְרִביָעָאה, ּכְ ּמָ ר ָנׁש ִמּתַ י ּבַ ּ ִאְתַנּבֵ
מוֵאל ִתיבְוֲעֵלי, ּׁשְ ָרֵאל ְוגו)שמואל א טו(, ּה ּכְ א ',  ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ ֵדין ִאְתַקן ְדֲהָוה ָחְלׁשָ ּּכְ

ו א ְדֵעׂשָ ְמַמּנָ ן ַיֲעֹקב ָאִבינו ּבִ ּכֵ ד ִאְסּתַ ד ֲאָתא )ה''תקונים כ(. ִּמּכַ ַכף ְיֵרכֹו ּכַ ע ּבְ ּ ַוִיּגַ
י ְדַיֲעֹקב ְנַטל ּתוְקָפא ֵמַההוא ְפנֹות ֶעֶרב ּבְ ְּלַגּבֵ ּ יָפאּ ּקִ ִליל . ִדיָנא ּתַ ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ִאְתּכְ

יה ְוָלא ָיִכיל ֵליה ּּבֵ ַכף ְיֵרכֹו. ּ ע ּבְ י לא ָיכֹול לֹו ַוִיּגַ ַּוַיְרא ּכִ ָּנַטל ּתוְקָפא ְדִדיָנא . ּ
ן ּמָ ִגין . ִמּתַ ּ ְדַיְרָכא ִאיהו ְלַבר ִמּגוָפא)קעא א, קסו א, קמו א(ּבְ ּ ְּדַיֲעֹקב ּגוָפא ֲהָוה. ּ ּ, 

ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם ין ּבְ ָרָזא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ִליל ּבְ ְּוגוֵפיה ֲהָוה ּכָ ּ יָון ְדָנַטל ּתוְקָפא ְלַבר . ּּ ּּכֵ ּ
ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב, ִּמּגוָפא ַקע ּכַ ְִמָיד ַוּתֵ ּ.  

מוֵאל ן ַעד ְדֲאָתא ׁשְ ּמָ ר ָנׁש ִמּתַ י ּבַ ְּוָלא ִאְתַנּבֵ ִת. ּ ָרֵאל ּכְ י ְּוַעל ָדא ֶנַצח ִיׂשְ יה ּכִ ּיב ּבֵ
ה ִדְכִתיב . ּלא ָאָדם הוא ל מׁשֶ י ֵמהֹודֹו ׁשֶ ַע ִאְתַנּבֵ ָ ְוָנַתּתָ ֵמהֹוְדך )במדבר כז(ְּיהֹוׁשֻ

ָאה. הֹוד. ָעָליו ָמאָלא ְדַיֲעֹקב. ְוָדא ַדְרָגא ֲחִמיׁשָ ך ֲאָתא ָדִוד . ְּנַצח ַיְרָכא ׂשְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ָיִמיָנא ִדְכִתיב ְּוָכִליל ֵליה ּבְ יִמיְנך ְנַצח)תהלים יו(, ּ ִתיב ֶאָלא . ָ ְנִעימֹות ּבִ ְּיִמיְנך ָלא ּכְ ָ

יִמיְנך ַּמאי ַטְעָמא ִאְתַחַלׁש ַיְרָכא ְדַיֲעֹקב. ָּבִ יה ְסַטר ְמָסָאָבא ְוָנִקיט , ּ ִגין ְדִאְתָקַרב ּבֵ ּּבְ ּ
מוֵאל ב ַעד ׁשְ יה ְוִאְתַעּכֵ ּּתוְקָפא ִמּנֵ ּ ָרא ְדָדא  ֲא)א''שמות קיא ע(ְּוַעל ָדא , ּ ָּתא ְלַאְדּכָ

ָרֵאל ָרֵאל ִדְכִתיב ְוַגם ֶנַצח ִיׂשְ ִּאיהו ַיְרָכא ְדִיׂשְ ּ ִדיָנא . ּ ל ִמילֹוי ֲהוו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ
ירוָתא וְבסֹוָפא ׁשֵ ּּבְ ּ.  

הֹוד ִליל ֵליה ְלָבַתר ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּותו קוְדׁשָ ּ ּ ח ַמְלִכין. ְּ  ְוַעל. ֵּאיָמַתי ְלָבַתר ְדָמׁשַ
ִקיל ִאיהו  ָּדא ׁשָ ה ְוַאֲהֹרן)א''תרומה קמח ע(ּ מׁשֶ ְתֵרין ִסְטִרין .  ּכְ ה ְוַאֲהֹרן ּבִ ַמה ֹמׁשֶ

ֵרין ִסְטֵרי, ִּדְלֵעיָלא ַגְווָנא ְדִאּנון ּתְ א ּכְ ַּאף הוא ְלַתּתָ ּ ּוָמאן ִאּנון. ּ ַגְווָנא . ֶנַצח ְוהֹוד. ּ ּכְ
ה ְוַאֲהֹרן ִדְלֵעיָלא ְּוֻכְלהו ַדְר. ְּדמׁשֶ ָדא ִדְכִתיבּ ִּגין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ה )תהלים צט(, ּ  מׁשֶ

מֹו קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו וׁשְ ְּוַאֲהֹרן ּבְ ָדא. ּ ִלילו ְוֲאִחיָדן ָדא ּבְ ית ִסְטִרין ִאְתּכְ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

מוֵאל ה ְוַאֲהֹרן וׁשְ ָמה ְדִאֵלין ֲאִחיָדן מׁשֶ ּּכְ ּ  ַיֲעֹקב )אא דא בד''ס(ּאוף ָהִכי ֲאִחיָדן , ּּ
ה ְויֹוֵסף ַּיֲעֹקב ָמאֵריה ְדֵביָתא. מׁשֶ ַחָייו. ּ י ָלה ּבְ יָתא וַמּנֵ ה ּבֵ ִּמית ַיֲעֹקב ְנַטל מׁשֶ ּ יֹוֵסף . ּ

ה ֲהָוה ַצִדיק ַּעל ְיֵדי ְדַיֲעֹקב ומׁשֶ ּ   .)ותרווייהו לא שמשו ביתא אלא ביוסף בגין דהוה צהק(. ּ
יָתא ִדְכִתיב יֹוֵסף ָנַטל ּבֵ ה ָלא . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(, ַּיֲעֹקב ּבְ מׁשֶ

ה ַעד ְדָנַטל ֵליה ְליֹוֵסף ׁש ּבָ ּמֵ ּׁשִ ּ לוָתא ָלא ָיִכיל ְלִאְזַדְווָגא . ּ א ִמן ּגָ ִכיְנּתָ ד ָנְפַקת ׁשְ ּּכַ ּ
יֹוֵסף ִדְכִתיב ה ֶאָלא ּבְ ּּבָ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג(, ּּ ח מׁשֶ ִתיב .ּ ַוִיּקַ אי ּכְ  ַאּמַ

ִרית. ִעּמֹו ֲהֵדי ּבְ נוְקָבא ַעד ְדִאְזַדַווג ּבַ ֶּאָלא ּגוָפא ָלא ִאְזַדַווג ּבְ ּ ּ ּ ּ ה ָנַטל . ּ ְּוַעל ָדא מׁשֶ
יה ֵּליה ְליֹוֵסף ִעּמֵ ְדָקא ְיאות. ּ נוְקָבא ּכְ ׁש ּבְ ּמֵ יה ׁשִ יָון ְדֲהָוה ִעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ך ַיֲעֹקב . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ה ְויֹוֵסף ּכְ   .ֲחָדא ָאְזֵלימׁשֶ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּיֲעֹקב ִמית ְוגוֵפיה ָאֳעלו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ר . ּ ּבַ ּיֹוֵסף ִמית ּגוֵפיה ָלא ִאְתּקַ ּ

א ֶאָלא ַגְרמֹוי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ה . ּּבְ אי.  ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי)מית(מׁשֶ ֶּאָלא ַיֲעֹקב . ַאּמַ
ֲעָלה ַקְדָמָאה ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה ּּבַ הִמ. ּ מׁשֶ יה ּבְ ּית ַיֲעֹקב ִאְזַדְווָגא ּבֵ ה . ּ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה מׁשֶ ּ

ְנָייָנא ֲעָלה ּתִ ְדָקא ְיאות ְוִאיהו ֲהָוה ּבַ ַהאי ָעְלָמא ָמֵני ָלה ּכְ ּּבְ ּ ּ ַּיֲעֹקב ָאִעילו ֵליה . ּ ּ
ִגין ְדִאיהו גוָפא ִלים ּבְ א ּגוֵפיה ׁשְ ְּלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ְרמֹוי ְוָל. ּ ִגין יֹוֵסף ּגַ ּא ּגוֵפיה ּבְ ּ

ְרָיין ִדְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ַנְפֵקי ֵמַההוא ַצִדיק ְּדָגְרִמין ִאּנון ַחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַצִדיק ְצָבאֹות . ּּ
יה ָנְפִקין, ַמאי ַטְעָמא. ִאְקֵרי ְרָיין ִעָלִאין ִמּנֵ ִגין ְדָכל ְצָבאֹות וַמּשִׁ ּּבְ ּ ְרמֹוי . ּּ ְּוַעל ָדא ּגַ
ְּדִאּנון ַאְרָעאּ   .ּ ְצָבאֹות ָאֳעלו ּבְ

א  ִכיְנּתָ ן ָלא גוֵפיה ְוָלא ַגְרמֹוי ֶאָלא ָאֳעַלת ׁשְ ּמָ ה ֲהָוה ְלַבר ְוָלא ָעאל ּתַ ּמׁשֶ ּ ּ
ַאְרָעא ה ְוִאְתַהְדַרת ְלַבֲעָלה ַקְדָמָאה ַוַדאי ִאיהו ַיֲעֹקב. ּבְ ַתר ְדִמית מׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ אן . ּ ִמּכָ

ְתֵר ּנוְקָבא ְדִאְתְנֵסיַבת ּבִ ַההוא ָעְלָמא ֲאַהְדַרת ְלַקְדָמָאה, יןּ ּּבְ יָון . ּ ה ֲהָוה ְלַבר ּכֵ מׁשֶ
ַאְרָעא ְּדַבֲעָלה ַקְדָמָאה ֲהָוה ּבְ ּ.  

  א'' כב עדף
יה ַיֲעֹקב ַחָייו ַמה ְדָלא ָזָכה ּבֵ ה ָזָכה ּבְ ּמׁשֶ ּ ַההוא ָעְלָמא. ּ ה ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ַּיֲעֹקב ׁשִ ה , ּ מׁשֶ

ַהאי ָעְלָמא ה ֲהָוהְוִאי ֵתיָמא. ּבְ ּ ִדְגִריעו ְדמׁשֶ ּ ָרֵאל . ָלאו ָהִכי. ּ ד ַנְפֵקי ִיׂשְ ֶאָלא ּכַ
ְטָרא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה ְצַרִים ִמּסִ ין ַרְבְרָבן ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ֲהוו. ִמּמִ ּתִ ְּוָכל ִאּנון ׁשִ דף כב (. ּּ

ָרא ְוַחד ִמְנהֹון ָלא ָעאלו ְב) א''ע ַמְדּבְ ּוְבַההוא ִדיוְקָנא ָאְזלו ּבְ ּ ּ ּ ֵניהֹון . ַאְרָעאּ ֶּאָלא ּבְ
ּקוָנא ְדִסיֲהָרא ְדָקא ָחֵזי ְדִאּנון ּתִ ּּתֹוָלִדין ִדְלהֹון ּכְ ּ ּ ּקוָנא ְדִסיֲהָרא . ּ ְּוָכל עֹוָבֵדי ַאְרָעא ּתִ

  .ֲהָוה
י ָלה ִלְרעוֵתיה גוָפא וַמּנֵ עֹוד ְדִאיהו ּבְ ִסיֲהָרא ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ ה ׁשִ ּמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ד ִאְתַפַטר ֵמַהאי. ּ ּּכַ ּ 

ן  רוָחא ְליֹוְבָלא ִעָלָאה ְוַתּמָ א ְוִאְתַהַדר ּבְ רוָחא ַקִדיׁשָ ְסִליקו ִעָלָאה ּבְ ָּעְלָמא ָסִליק ּבִ ּ ּ ּ ּּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ין ִרּבֹוא ְדֲהוו ִדיֵליה יּתִ ִאּנון ׁשִ קו ּבְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ן ְלַיֲעֹקב ְדהוא ִאְתַהַדר . ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ ּ ּ ּ
ִמָטה ַמה ְד רוָחא ְלגֹו ׁשְ ּּבְ ּ ַחָייו ּ ן ּבְ יָון ְדֵביָתא ָאֳחָרא ֲהָוה ֵליה)בגין(ָּלא ֲהָוה ּכֵ ּ ּכֵ ּ.  

ִתּקוָנא  א ּבְ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא)א דלתתא''דעלמא נ(ּ ַנת ּבְ ּקָ ְּוַעל ָדא . ּ ִאְתּתַ
ֲחָדא ְלהו ּכְ ָּלא ִאְתֲחזון ְלֶמהֵוי ּכֻ ְלח. ּ ִּאּנון ְדָעְלָמא ִעָלָאה ֲהוו ּבִ ּ רוָחאּּ ְלהו ּבְ ֹּוַדְייהו ּכֻ ּ ּ .

גוָפא ְלהו ּבְ ְלחֹוַדְייהו ּכֻ ָאה ֲהוו ּבִ ּתָ ְּוִאּנון ְדָעְלָמא ּתַ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא ִאְתֲחזון ְלֶמֱהֵוי ִאֵלין ְוִאֵלין . ּ ּ ּ
ְּלַנֲהָרא ִאֵלין ִמּגֹו ִאֵלין. ְּוִאֵלין ְלַבר. ֶּאָלא ִאֵלין ּגֹו ִסיֲהָרא. ּגֹו ִסיֲהָרא ְּוֻכְלהו ְד. ּ ָּעאלו ּ

ַאְרָעא ִדיוְקָנא ְדַקְדָמֵאי ֲהוו ּּבְ ּ ָווַתְייהו. ּ ְסִליקו ִעָלָאה ּכַ ְּוָלא ֲהוו ּבִ ּ ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא . ּּ ּּבְ
ִאּנון ַקְדָמֵאי ְדִאְתַחְזָיא ְלהֹון ִזיו ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ַאִפין  ְדַמת ְדָנא ּכְ ָּדָרא ְוָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ ּ ּ ּ

ַאִפין   .ּּבְ
גוָפאַיֲעֹקב  ְנׁשֹוי ּבְ ׁש ּבִ ּמֵ רוָחא. ּׁשִ ק רוָחא ּבְ ְּלָבַתר ִאְתָדּבַ ּ ֵתיה . ּ ה ִאְתְפַרׁש ֵמִאּתְ ּמׁשֶ ּ

א ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ גוָפא ּבְ ד ִאיהו ּבְ ׁש ּכַ ּמֵ ְּוׁשִ ּ ּ ּ רוָחא ִעָלָאה . ּ ק רוָחא ּבְ ְּלָבַתר ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ
ין ֲהוו ִמְת. ְטִמיָרא ִדְלֵעיָלא ְּוָכל ַדְרּגִ ֲחָדאּ ְלהו ּכְ ָקן ּכֻ ַּדּבְ ה ְדיֹוְבָלא ִאיהו . ּ ּרוָחא ְדמׁשֶ ּ ּ
ִמָטה ּּגוֵפיה ִדׁשְ ּ ּ ִמָטה. ּ ׁשְ ָקא ּבִ ּרוָחא ְדַיֲעֹקב ְלִאְתַדּבְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּּגוֵפיה ִדְנׁשֹוי ֲהָוה ּבְ ּ ּ .

ַאְרָעא  א ּבְ ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ְלַתּתָ ל ִאּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין ּבְ ּּכָ ּ א בדיוקנא דלהון לתתא ''נ(ּּ

ָמִים)מנהון בדיוקנא דלהון לתתא בארעא ְרִקיַע ַהּשָׁ ְלָיין ּבִ ָהָכא ָרָזא ִדְתֵרין . ּ ְוֻכְלהו ּתַ
ָלָתא ְוִאְתַהְדָרן ְלַחד ָדא ָלֳקֵבל ָדא ְכלוָלא ִדְלהֹון ּתְ ֲחָדא ְוׁשִ ִליָלן ּכְ ָמָהן ּכְ ּׁשְ ּ ּ ּ ְּוִאיהו . ּ

ָק ָמא ְגִליָפא ְמַחּקְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאׁשְ ַהאי ּבְ ִליָלן ּבְ   :ּא ּכְ
ה ָאָדם  ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְדָסִבין '  סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ְוגו)תהלים כה(ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ּ

ה ָאָדם, ְוָאַמר ְמעֹון ָמאן הוא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ְמעֹון ׁשִ ּׁשִ ּ  )ויאמר אלהים(. ּ
ַּאְדָהִכי ָפַרח ַההוא ָסָבא ְדָסִבין ְוָלא ָחָמא ֵליה. א ַהאי ֱאֹלִהיםַּמאי ִניהו ָהָכ ּ ּוְכָמה . ּ

ְמעֹון י ׁשִ ְמעֹון ְוָלא ִרּבִ ְמעֹון ְדֲהָוה ָקֵרי ֵליה ׁשִ י ׁשִ ַמע ִרּבִ ִּדׁשְ ָּאַמר ְלַחְברֹוי ַוַדאי ַהאי , ּ
יה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ּהוא קוְדׁשָ ּ ּ ּ יק יֹוִמין ָיִתיב ְוַע)דניאל ז(ְּ ַען ִאיהו . ּתִ ָּהא ּכְ

ַהאי ָרָזא ח ּבְ ֲעָתא ְלִמְפּתַ ְלָיא. ׁשַ ְּדַוַדאי ָהָכא ִאית ָרָזא ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ .
ְלָיא ַמע ִדְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאְתּגַ ּוְכָען ַמׁשְ ּ ּ ּ.  

ְנ ה ּבִ ּמָ א ְדֲהָוה ֵליה ּכַ ָּפַתח ְוָאַמר ְלַמְלּכָ ּ ְּוֲהָוה ֵליה אוָמָנא. ָייִנין ְלִמְבֵניּ ְּוַההוא . ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ּכְ ּאוָמָנא ָלא ֲהָוה ֲעַבד ִמָדַעם ֶאָלא ֵמְרׁשו ְדַמְלּכָ ּ  ָוֶאְהֶיה )משלי ח(, ּּ

א ַוַדאי ִאיהו ָחְכָמה ִעָלָאה ְלֵעיָלא. ֶאְצלֹו ָאמֹון ַּמְלּכָ ּ  )איהו(ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ּ
א א ְלַתּתָ ֱּאֹלִהים אוָמָנא ְלֵעיָלא ְוָדא ִאיָמא ִעָלָאה. ַמְלּכָ א ְוָדא . ּ ֱּאלִהים אוָמָנא ְלַתּתָ

א  ִכיְנּתָ א)ז א''ב דף צ''תקונים ע(ׁשְ   . ִדְלַתּתָ
ֲעָלה ָלא ְרׁשות ּבַ ד ִמָדַעם ּבְ ָתא ֵלית ָלה ְרׁשו ְלֶמְעּבַ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ֹא. ּ ְנָייִנין ְדֲהוו ּבְ ְּוָכל ּבִ ַרח ּ

י ִאּמָ''ֲּאִצילוָתא ֲהָוה ָאַמר ַאּבָ ֲאִמיָרה ְלַגּבֵ ֵדין וְכֵדין''א ּבְ ּוִמָיד ֲהָוה, ּא ְיֵהא ּכְ ָמא . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

. ְיִהי אֹור, ַּויֹאֶמר ֲהָוה ָאַמר ֵלאלִהים. ְּדַאּתְ ָאֵמר ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור
ָּמאֵרי ְדִבְנָייָנא ִאיהו אֹוֵמר ְואוָמ ֹאַרח ֲאִצילוָתא . ָּנא ָעִביד ִמָידּ ְנָייִנין ּבְ ל ּבִ ְּוָהִכי ּכָ

ְּוֹכָלא ִאְתֲעִביד ִמָיד, ְיִהי ְמֹאֹרת, ֲהָוה ָאַמר ְיִהי ָרִקיַע ד ָמָטא ְלָעְלָמא ְדִפרוָדא . ּ ּּכַ ּּ
ְבָדִלים ְּדִאיהו עֹוָלם ַהּנִ ּ ה ָאָדם ּבְ, ּ ְנָייָנא ַנֲעׂשֶ ְדמוֵתנוָּאַמר אוָמָנא ְלָמאֵרי ּבִ ַּצְלֵמנו ּכִ ּ ּ .

ד ֵליה ְנָייָנא ַוַדאי ַטב הוא ְלֶמְעּבַ ָּאַמר ָמאֵרי ּבִ ּ ִגין . ּ ך ּבְ ְֲאָבל ָעִתיד הוא ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ּ
ִסיל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְּדִאיהו ּכְ ּ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו)משלי י(, ּ ח ָאב וֵבן ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ּ ּבֵ ּ.  

  ב'' כב עדף
ִאּמִָאיִהי ָאְמ ְלָיא ּבְ ַתר ְדחֹוֵביה ּתַ ָּרה ּבָ ַאּבָ''ּ ִעיָנא ְלִמְבֵרי ֵליה ''א ְוָלא ּבְ ּא ֲאָנא ּבָ

ִדיוְקָנא ִדיִלי ּּבְ ָעא . ּ ַצְלמֹו ְוָלא ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּ
יה ַאּבָ ָפא ּבֵ ּתָ ּתַ ִתיב. א''ְּלִאׁשְ ִזְמָנא ְדָחב ַמה ּכְ ֵעֶכם )ישעיה נ() ב''דף כב ע( ּּבְ ּ וְבִפׁשְ

ֶכם ְלָחה ִאּמְ א ְלִאּמָ. ׁשֻ ּא ְוָלא ֲאָמִרית ָלך ְדֲעִתיד הוא ְלֶמחֵטי''ָאַמר ַמְלּכָ ּ ַההוא . ְ ּּבְ
יה א ִעּמֵ ִריך ֵליה ְוָתִריך ִאּמָ ִּזְמָנא ּתָ ְּ ִתיב. ְ ּוְבִגין ָדא ּכְ ח ָאב )משלי י(, ּ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ  ּבֵ

ִס ן ָחָכם. ּיל ּתוַגת ִאּמֹוּוֵבן ּכְ ֹאַרח ֲאִצילות, ּבֵ ָּדא ָאָדם ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ִסיל. ּ ָּדא ָאָדם , ּוֵבן ּכְ
  .ִּדְבִריָאה

י י ִרּבִ ְלהו ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ִרּבִ ָּקמו ּכֻ ּ ין ַאּבָ, ּ ְּוִכי ִאית ִפירוָדא ּבֵ א ''א ְוִאּמָ''ּ
ְטָרא ְדַאּבָ ְּדִמּסִ ֹאַרח ֲאִצ''ּ ְטָרא ְדִאיּמָּא ִאיהו ּבְ ּילות וִמּסִ ּ ִריָאה''ּ ּבְ ָאַמר לֹון . א ּבַ

ַּחְבַרָייא ַחְבַרָייא ָלאו ָהִכי הוא ּ ְטָרא , ּ ְּדָהא ָאָדם ְדֲאִצילוָתא ְדַכר ְונוְקָבא ֲהָוה ִמּסִ ּ ּ ּ ּ
א ְוִאּמָ ְּוָדא ִאיהו ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. א''ְּדַאּבָ ְטָרא ְיִהי אֹור ִמּסִ. ּ

א ְטָרא ְדִאּמָ, ְדַאּבָ ְּוָדא ִאיהו ָאָדם דו ַפְרצוִפין. א''ַוְיִהי אֹור ִמּסִ ּ ּּ.  
יה ֶצֶלם וְדמות ֲּאָבל ְלַהאי ֵלית ּבֵ ּ ּנו. ּ א ִעָלָאה ֲהָוה ֵליה ַחד ּכִ ֶּאָלא ִאּמָ ּ ּ ּי ְדָסִליק ''ּ

ן ֱאֹלִהים ּבַ ך. ְּלחוׁשְ ּנוי ִאיהו אֹור ְוחׁשֶ ְְוַההוא ּכִ ּ ּ ּנויּוְב. ּ ַההוא ּכִ ך ְדֲהָוה ּבְ ִּגין ַההוא חׁשֶ ּ ּ ְּ ,
א ְדֲעִתיד ְלֶמחֵטי ְלָאָדם ְדֲאִצילות  ָּאַמר ַאּבָ ּ ְדִאיהו אֹור ְלבוׁש ִעָלָא)א דבריאה''נ(ּ ּ ּ ה ''ּ

  .)א עליון''נ(
יֹום ִראׁשֹון ִדְגָנזֹו ְלַצִדיַקָי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְדּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַההוא . יאְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יַעָייא ּכְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְלַרּשִׁ ֵרי ּבְ ך ְדִאְתּבְ ּחׁשֶ ּ ִעים )שמואל א ב(, ְ ּ וְרׁשָ
ך ִיַדּמו חׁשֶ ּּבַ ּ ך ְדֲהָוה ָעִתיד ְלֶמחֵטי ְלַההוא אֹור, ְ ּוְבִגין ַההוא חׁשֶ ּ ּ א , ְּ ָעא ַאּבָ ָלא ּבָ

יה ָפא ּבֵ ּתָ ּתַ ּוְבִגין ָד. ְּלִאׁשְ ַצְלֵמנו ַההוא אֹורּ ה ָאָדם ּבְ ּא ָאַמר ַנֲעׂשֶ ְדמוֵתנו ַההוא . ּ ּּכִ ּ ּ
א ָלאֹור ך ְדִאיהו ְלבוׁשָ ּחׁשֶ ּ ּ ְמָתא ֲהָדא הוא . ְ א ְלִנׁשְ ַגְווָנא ְדגוָפא ְדִאיהו ְלבוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ

ִני)איוב י(, ִדְכִתיב יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ָאה ח. ּ עֹור וָבׂשָ ְלהו ְוָאְמרו ַזּכָ ָּחדו ּכֻ ּ ּוְלָקָנא ְדָזִכיָנא ּ ּ
ָען ָמעו ַעד ּכְ ּתְ ַמע ִמִלין ְדָלא ִאׁשְ ְּלִמׁשְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים )דברים לב(ָּפַתח עֹוד ִרּבִ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ ּ
ִדי ְוגו ֵעיָנא ְלַגָלָא. 'ִעּמָ יִקין ְדּבָ ְמעו ִמִלין ַעּתִ ָּאַמר ַחְבַרָייא ׁשִ ּּ ּ ַתר ְדִאְתְיִהיב ְרׁשו ּ ּה ּבָ ּ

י ֲאִני ֲאִני הוא. ִּעָלָאה ְלֵמיַמר ה ּכִ ַּמאי ִניהו ְדָאַמר ְראו ַעּתָ ּ ּ ֶּאָלא ָדא הוא ִעיַלת ַעל . ּ ּּ ּ
ל ִעָלִאין ַּההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ָהִעלֹות ִעַלת ֵמִאֵלין ִעלֹות. ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ַיֲעִביד ַחד ֵמִאֵלין . ּ ּ
ִּעלֹות ׁשו ּם עֹוָבָדא ַעד ְדָנִטיל ְרׁשות ֵמַההוא ְדֲעֵליהּ ּ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלא . ּ ּכְ

ה ָאָדם ַנֲעׂשֶ   .ּבְ
ה ַוַדאי ָמר. ַּנֲעׂשֶ ֵרין ִאּתְ ה. ַעל ּתְ יה ַנֲעׂשֶ ְּדָאַמר ָדא ְלַההוא ִדְלֵעיָלא ִמיּנֵ ּ ּ ְוָלא . ּ

ְרׁשו ַוֲאִמיָרה ֵמַההוא  ָּעִביד ִמָדַעם ֶאָלא ּבִ ּ יהּ יה ָלא . ִּדְלֵעיָלא ִמיּנֵ ְּוַההוא ִדְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ ּ
ָּעִביד ִמָדַעם ַעד ְדָנִטיל ֵעָצה ֵמַחְבֵריה ּ ל ִעלֹות . ּ ֲּאָבל ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ

ְוה ֵליה א ׁשָ יה ְוָלא ְלַתּתָ ְּדֵלית ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ְוֶאל ִמי )ישעיה מ(, ּכְ
ֶוה ֹיאַמר ָקדֹוׁשְתַדְמ ִדי. ּיוִני ְוֶאׁשְ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ָּאַמר ְראו ַעּתָ ּ ,

יה ְּדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ ה ָאָדם. ּ ַגְווָנא ְדַההוא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּּכְ ּ ּ.  
י ַהב ָלָנא ְרׁשו ְל ְלהו ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ִרּבִ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ַהאי ֲאַתרּּ ָּאְמרו ְוָהא ָלא . ַּמָלָלא ּבְ

ּאֹוְקַמת ְלֵעיָלא ְדִעלֹות ָהִעלֹות ָאַמר ְלכת ה ָאָדם''ּ ָמִעין . ר ַנֲעׂשֶ ָּאַמר לֹון ֲהוו ׁשְ
ּאוְדַנְייכו ַמה ְדפוְמכֹון ְמַמְלָלן ּ ּ ּ א ְדִאית ְדִאְתְקֵרי ִעַלת . ּ ּתָ ְּוָהא ָלא ֲאָמִרית ְלכו ַהׁשְ ּ ּ ּ

ל ִעלֹותָּהִעלֹות ְוָל ּאו ִאיהו ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ל ִעלֹות ֵלית . ּ ְּדְלִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ
ָפא יה ְדִאיהו ָיִחיד ֳקָדם ּכָֹלא ְוֵלית ֵליה ׁשוּתָ ְנָייָנא ְדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ ֵּליה ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִה ה ּכִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְראו ַעּתָ ּ ּ יהּ ִדי ְדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ ּים ִעּמָ ּ ,
ָנא ּבְ ָפא ְוָלאו חוׁשְ ְנָייָנא ְוָלא ׁשוּתָ ְּדָלא ִאית ֵליה ּתִ ּ ּ גֹון ְדַכר . ּ ּתוף ּכְ ׁשִ ְּדִאית ֶאָחד ּבְ ּ ּ

הֹון  ָמר ּבְ ן ְוָלא )ישעיה נא(ְּונוְקָבא ְוִאּתְ ּבָ ָלא חוׁשְ י ֶאָחד ְקָראִתיו ֲאָבל ִאיהו ַחד ּבְ ּ ּכִ ּ
ּתו ִדי. ףּׁשִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ָאה . ּ יה ְוָאְמרו ַזּכָ ָטחו ַקּמֵ ּתַ ְלהו ְוִאׁשְ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ

ְלָיין ְלַמְלָאַכָייא  יה ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ְדָלא ֲהוו ִמְתּגַ ם ִעּמֵ ּכַ ּתְ ר ָנׁש ְדָמאֵריה ִאּסְ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָייא ַּקִדיׁשַ ּ.  

  א'' כג עדף
ָלָמא ְקָרא, ּר לֹון ַחְבַרָייאָאַמ ַהאי ְקָרא, ִאית ָלן ְלַאׁשְ ה ָרִזין ְטִמיִרין ִאית ּבְ . ְּדַכּמָ

ְסִפיָרן' ּ ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ְוגו)דברים לב( ְטָרא ְדָיִמיָנא . ֲּאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ּבִ ֲּאַחֶיה ִמּסִ ּ
ָמאָלא מֹוָתא. ַּחֵיי ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָלא ְוִאי ָל. ּ ְרַוְייהו ּבְ ָמן ּתַ ּכְ ּא ִאְסּתַ ּ

ִּאְתְקַיים ִדיָנא ֲחָדא. ּ ָלָתא ּכְ מֹוַתב ּתְ ְּדִאּנון ּבְ ָלָתא ) א''דף כג ע(ּוְלִזְמִנין . ּ מו ּתְ ּכָ ִּאְסּתְ
ד ִדיָנא ִבים ְד)ימינא(ד ''ְוֵייֵתי ַי, ְּלֶמְעּבַ ל ׁשָ ּ ְדִאיִהי ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ּ ד ''ד יו''ִּאיהו ידוּּ

ְטָרא ְדֶחֶס. א''ו ה''א וא''ה א ִאְתְקֵרי ַיד ָיִמין ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא . ד''ְּוָדא ׁשְ ֹמאל ִמּסִ ַיד ׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ַיד ידו. ִּדְגבוָרה א ַהאי ַיד . ּד ִמּסִ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ר ָנׁש ּתָ ד ּבַ ּּכַ
ִזיב ֵליה ִמן ִדיָנא ּׁשֵ יל.ּ יה ְוֵאין ִמָיִדי ַמּצִ ָמר ּבֵ ל ָהִעלֹות ִאּתְ ד ָדן ִעַלת ַעל ּכָ ּ ֲאָבל ּכַ ּ ּּ ּ.  

ַהאי ְקָרא ֲאִני ֲאִני ֲאִני ָמר ּבְ ַלת ִזְמִנין ִאּתְ הֹון א. ְועֹוד ּתְ . 'י' י' י' א' א' ְּדִאית ּבְ
יו ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ הֹון גְוִאית . א''ו ה''א וא''ד ה''יו, י''ו ה''י וא''ד ה''ּ ' ו' ו' ווין ו' ּבְ

ָמָהן'ֲאִני ְו'ֲּאַחֶיה ַו'ַו ִאֵלין ׁשְ ֵּאין ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ל ָדא ְדַהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה . ּ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ
י ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים י ֲאִני ֲאִני הוא. ַּחְבַרָייא ְלַגּבֵ ה ּכִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְראו ַעּתָ ּּכְ ָדא , ּ

ִריך  א ּבְ ְקוְדׁשָ הו ֲאִני ָוהּ ָמר ּבְ יה ְדִאּתְ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ ּ ִדי ָדא סמא. ֹו''ּ ל ''ְּוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ
י ְלַמאן ְדִאיהו ַחָייב, ֲּאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה. ׁש''ְוָנָח ִכיְנּתִ ׁשְ ֲּאִני ָאִמית ּבִ ּ ה . ּ ַּוֲאִני ֲאַחֶיה ּבָ ּ

אי ְּלַמאן ְדִאיהו ַזּכַ ּד ְדִאיהו יהו''ד ידו''ּ ָדא ַיְּוֵאין ִמָיִדי ַמִציל. ּ ו ''א וא''ד ה''יו, ה''ּ
ָמר ְלֵעיָלא ִעַלת . ּו ְוֹכָלא ְקׁשֹוט''ז כוז''ו במוכס''ּא ְוִאיהו כוז''ה ֲּאָבל ַמה ְדִאּתְ ּ

ל ָהִעלֹות ִּעָלָאה ְדִאיהו ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּּ יָמא וְנִביָאה . ּ א ''נ(ְּוַהאי ָרָזא ָלא ִאְתָמַסר ְלָכל ַחּכִ

 מה דאתמר לעילא על עלאה דאיהו על העלות האי רזא לא אתמסר אלא לכל חכימא אבל
  .)ונביאה

ְסִפיָרן ִבין ּבִ ין ְוִאּנון מוְרּכָ ׁשִ ה ִעלֹות ִאּנון ְסִתיִמין ְדִאּנון ִמְתַלּבְ ּמָ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּוְסִפיָרן , ּ
ְייהו ָבה ְלַגּבַ ְב, ֶּמְרּכָ ֲחׁשַ ְּדִאּנון ְטִמיִרין ִמּמַ אּ א ִדְבֵני ְנׁשָ ָמר , ּּתָ י )קהלת ה(ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ  ּכִ

בֹוַה ׁשֹוֵמר ְוגו בֹוַה ֵמַעל ּגָ ּּגָ ְּנהֹוִרין ְמצוְחָצִחין ִאֵלין ַעל ִאֵלין. 'ּ ּ ִלין ִאּנון . ּ ְּוִאֵלין ִדְמַקּבְ ּ ּ
ְייהו ִלין ִמּנַ ֲּחׁשֹוִכין ֵמָאֳחָרִנין ְדֲעַלְייהו ִדְמַקּבְ ּ ּ ּ ָהִעלֹות ֵלית ְנהֹוָרא )כלעל (ְּוִעַלת . ּ

יה ָכן ַקּמֵ יה ְדָכל ְנהֹוִרין ִמְתַחׁשְ ַּקָייָמא ַקּמֵ ּ ּ ּ.  
  )ג''סימן ל(השלמה מההשמטות 

יה''זי בוַע, ּן ַמאי ֲעִביְדּתֵ ִמְנָין ְיֵמי ַהׁשָ ל יֹום ֶיׁש לֹו ּכַֹח. ּּכְ ּכָ ְדך ׁשֶ ּוָמאי . ְָלַלּמֶ
ׁשֵ ּכְ ְדך ׁשְ יה ַהָכא ְלַלּמֶ ֲָעִביְדּתֵ ְכִליתּ אֹוֶזן ְלֵאין ּתַ דֹוָלה ּבַ ֶיׁש ָחְכָמה ּגְ ך ֶיׁש ַהּכַֹח , ּם ׁשֶ ְּכָ

ָכל ַהֵאָבִרים ָאָדם, ּוָמאי ֵאָבִרים, ַּההוא ּבְ ֶיׁש ּבָ ַבע ׁשֶ ֶצֶלם ֱאֹלִהים . ּׁשֶ י ּבְ ִדְכִתיב ּכִ
ה ֶאת ָהָאָדם   )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ָעׂשָ

ָתר ְדָאַמר  )סימן ד (השלמה מההשמטותַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  א ּבָ ָּאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּּ

ַצְלמֹו)'בראשית א( ְדמוֵתנו ַמאי ִניהו ְדָאַמר ְלָבַתר ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַנֲעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָּאַמר ֵליה ָמה ְדאוְקמוַה ַעל ָדא ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדִמְנה ּ ּ ּ ּ הֹון )הוא(ֹּון ָאְמרו ּ  ָלא ִנְבָרא )אמרו(ּ ִנְבָרא וִמּנְ

ָרא ֵליה ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ַצְלמֹו)'בראשית א(ִּדְכִתיב , ְּ ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ ָּאַמר ֵליה ִאי . ּ
ִד ְייהו ְוָלא ִאְתֲעִביד ּבְ ָיד ַחד ִמּנַ ֲּהִכי ִאיהו ָלא ָיִהיב ֳחָלָקא ּבְ א ּ ִאיקוִנין ְדַמְלּכָ ּיוְקָנא ִדיְלהֹון ֶאָלא ּבְ ּ ּּ ּ

ְדמותֹו ְדִאיהו ֶצֶלם וְדמות ַתְבִניתֹו ַצְלמֹו ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְתמֹוָדע. ּ לֹום. ָּאַמר ֲהִכי ִאׁשְ ֶּאָלא ֲאָנא ִאיָמא . ָאַמר ַחס ְוׁשָ
ִליֵטיה ַעל ּכָֹלא ֹכָלא ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ ְּדִאְתּבְ ּּ ל ַחד ְּדִאי ֲהָוה ָיִהי. ּּ ֲעֵסיה ָעֵליה ּכָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ּכַ ל ַחד חוָלֵקיה ּבְ ּב ּכָ ּ ּ ּ

יה ֲּהָוה ָנִטיל חוָלֵקיה ִמּנֵ ּ ב הוא, ּ ַמה ְנֶחׁשָ י ּבְ ל ַחד ְבִדיוְקֵניה. ּּכִ ָרא ֵליה ּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ,



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ל א ְדִאיִהי ְתמוַנת ּכָ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ּ ּ ה, ּ ָרא ְּדּבָ ְרָיין ְדּבָ ִריך הוא וָבָרא ַעְלָמא ְוָכל ּבִ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּ ִאְסָתּכָ ּ ּ ְּ ּ
ָמָהן וִכנוִיין ְוֲהַוָיין  ר ְסִפיָרן ְוָכל ׁשְ ה ֶעׂשֶ ָלל ְוָכַלל ּבָ ָלא ִפירוָדא ּכְ ה ִעָלִאין ְוַתָתִאין ּבְ ָעְלָמא ְוָכַלל ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ל ּכָֹלא ְדִאיהו ֲאדֹו ְּוִעַלת ּכָ ּ ְתַכח ְבָכל ִעָלִאין ְוַתָתִאין ָפחֹות ּ יה וָלא ִאׁשְ ר ִמּנֵ ּן ַעל ּכָֹלא ְוֵלית ֱאָלָהא ּבָ ּ ּּ ּּ
ָלה. ִּמיֵניה ל ָמׁשָ ּכָ יה וַמְלכותֹו ּבַ ִלימו ְדֻכְלהו ְלַקְייָמא ּבֵ ר ְדֻכְלהו ׁשְ ִגין ְדִאיהו ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגין ְדָלא . ּ

ְתַכח ִעַלת ַעל ּכָֹלא  ִּאׁשְ ְייהו ּ ַחד ִמּנַ ִעָלִאין ְוַתָתִאין ָפחֹות ִמיֵניה ֲאִפילו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִאְתְקִריַבת ֱאמוַנת )אתקריאת(ּ
ָרֵאל ה . ִיׂשְ ְטָרא ְדִעַלת ַעל ּכָֹלא ִאְתָמר ּבָ ּוִמּסִ ּ ּּ ל ְתמוָנה)'דברים ד(ּ י לא ְרִאיֶתם ּכָ ְטָרא . ּ ּכִ ֲאָבל ִמּסִ

הו  ַאר ַעִמין ִאְתָמר ּבְ ִּדׁשְ יט)ב''במדבר י( )בה(ּּ ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ָאר ַחְבַרָייא . ּ א וׁשְ ֲּאָתא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ָען ֵלית ָמאן ְדָיִכיל ְלֵמיַטל ִמיֵניה חוָלֵקיה ְדָלא ָיִהיב ֵליה ַחד ֵמָעְלָמא ֶאָלא  ַתְטחו ַקֵמיה ְוָאְמרו ּכְ ּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְרָיה , אּּבֹוֵרא ָעְלִמין ִעַלת ַעל ּכָֹל ׁשום ּבִ ָרף ְוָלא ּבְ ַמְלַאך ְוׂשָ יה אֹו ַאְגֵריה וָלא ּבְ ּוֵביה ַתְלָייא עֹוְנׁשֵ ּ ּ ּ ְּ ּ

ַמִים וְדַבר ַאֵחר ִנֶעַקר ִמן ָהעֹוָלם ם ׁשָ ֵתף ׁשֵ ָנן ְדַמְתִניִתין ַהְמׁשָ ְּדַעְלָמא וְבִגין ָדא אוְקמוָה ָרּבַ ּ ּ ּ ּ : כ''ע. ּ

  )עד כאן מההשמטות(

ְדמוֵתנוָּדָבר ַאֵחר ַנ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ֲּעׂשֶ ּ ֵרת , ּ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ַעל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּ ּ
ְּדִאּנון ָאְמִרי ַהאי ְקָרא ַתר ְדֲהוו ָיְדִעין ַמה ְדֲהָוה וַמה ְדֲעִתיד ְלֶמֱהֵוי . ּ ָּאַמר ְלהו ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

ע אי ּבָ ְּוִאּנון ֲהוו ָיְדִעין ְדֲעִתיד ְלֶמֱחֵטי ַאּמַ ּ ד ֵליהּ ּו ְלֶמְעּבַ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַעָזא . ּ ּ ּ
ה ָאָדם ִריך הוא ַנֲעׂשֶ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִזְמָנא ְדָאַמר ׁשְ ַּוֲעָזֵאל ֲהוו ְמַקְטְרֵגי ֲעֵליה ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,

ָדֵעהו ָּאְמרו ָמה ָאָדם ַוּתֵ ֵעי ְלִמְבֵרי ָאָדם. ּ ָדֵעהו ְדֲעִתיד ְלֶמֱחֵט, ָמה ַאּתְ ּבָ ַּוּתֵ ך ּ ְי ַקּמָ

ך ָתא ִדיֵליה ְדִאיִהי חׁשֶ ִאּתְ ְּבְ ּ ָמאָלא )ח''י דף כ''מ(ְּדאֹור . ּ ך נוְקָבא ׂשְ ּ ִאיהו ְדכוָרא ְוחׁשֶ ּ ּ ְּ

ך ִדְבִריָאה ּחׁשֶ ַהאי ְדַאּתון ְמַקְטְרִגין ַאּתון . ְ א ֲאָמַרת לֹון ּבְ ִכיְנּתָ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ִדְכִתיב . ֲּעִתיִדים ְלִמְנַפל ה ְוגוּכְ י טֹובֹות ֵהּנָ נֹות ָהָאָדם ּכִ ֵני ָהֱאלִהים ֶאת ּבְ ַּוִיְראו ּבְ ּ '

ה ִדְלהֹון)חשקו בהון( דוׁשָ א ִמּקְ ִכיְנּתָ ּ ְוָטעו ְבהֹון ְוַאִפיל לֹון ׁשְ ּ י. ּּ י ִרּבִ ָּאְמרו ַחְבַרָייא ִרּבִ ּ ,
ִמ)א אי הכי''נ(ַּאְדָהִכי  ְקִרין ּבְ ּ ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָלא ֲהוו ְמׁשַ ּלוַלְייהוּ ּ נוְקָבא ֲעִתיד . ּ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ּ

יר . ָאָדם ְלֶמֱחֵטי ְנּתון ְלַקְטְרָגא ֳקָדַמי ַיּתִ א ַאּתון ִאְזַדּמַ ִכיְנּתָ ָּאַמר ְלהו ָהִכי ָאְמָרה ׁשְ ּ ּ ּ
עֹוָבַדְייכו ָיאֹות ְלכו ְלַקְטְר, ֵּמֵחיָלא ִדְמרֹוָמא ִפיִרין ֵמָאָדם ּבְ ִּאי ַאּתון ֲהֵויתון ׁשַ ּ ּ ָגא ּּ

ָתא ָחָדא. ֲּעֵליה ִאּתְ יִאין, ֲּאָבל ִאיהו ֲעִתיד ְלֶמֱחֵטי ּבְ ין ַסּגִ ְנׁשִ יר . ַּאּתון ּבִ ֵתיכֹון ַיּתִ ִחּבָ
נֹות ָהָאָדם ְוגו ֵני ָהֱאלִהים ֶאת ּבְ ָמה ִדְכִתיב ַוִיְראו ּבְ א ּכְ ֵני ְנׁשָ ִּמּבְ ת ָהָאָדם ', ּּ ֶאת ּבַ

נֹות ָהָאָד, לא ֶנֱאַמר ְּולא עֹוד ֶאָלא ִאם ָאָדם ָחב ָהא ַאְקִדים ֵליה . םֶּאָלא ֶאת ּבְ ּ ּ
ה ְדָחב ּמֶ ׁשוָבה ְלַאֲהָדָרא ְלָמאֵריה ְלַאְתָקָנא ּבַ ּּתְ ּ ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָייא . ּ ּ  ִאי ָהִכי )רבי רבי(ּ

אי ּכוֵלי ַהאי ְמעֹון ְלַחְבַרָייא ִאי ָלא ְדֲהָוה ָהִכי ְדָבָרא קו. ַּאּמַ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ְְדׁשָ

ך ָלא ֲהָוה ְזכו ְוחֹוָבה ְלָאָדם ִדְבִריָאה א ְדִאּנון אֹור ְוחׁשֶ ּהוא ִיְצָרא ָטָבא וִביׁשָ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ְּ
ְרַווְייהו)בגין( ִרי ִמּתַ ּ ְדִאְתּבְ ּוְבִגין ָדא , ּ י ְלָפְניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים )דברים ל(ּ ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ ָ

ָּאְמרו ֵליה ּכ. 'ְוגו איּ ֵרי ְדָלא ְלֵמיַחב וְלַגְרָמא . ּוֵלי ַהאי ַאּמַ ִפיר ְדָלא ִאְתּבְ ְּוָלא ֲהָוה ׁשַ ּ ּ ּ
ָכר ל ַמה ְדָגִרים ְלֵעיָלא ְוָלא ֲהָוה ֵליה ָלא עֹוֶנׁש ְוָלא ׂשָ ּּכָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

  ב'' כג עדף
ך ְָאַמר לֹון ִמן ַהִדין ֲהָוה ֵליה ְלִמְבְרֵייה ּכָ ּ ּ ִגי. ּ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ִריַאת ּּבְ ֵּניה ִאְתּבְ

א  יַעָייא ְוַאְגָרא ְלַצִדיַקָייא ְוָלא ֲהָוה ַאְגָרא ְלַצִדיַקָייא ְועֹוָנׁשָ א ְלַרּשִׁ ה עֹוָנׁשָ ִּדְכִתיב ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִגין ָאָדם ִדְבִריָאה  יַעָייא ֶאָלא ּבְ ְּלַרּשִׁ ּ ֶבת ְיָצָרה)ישעיה מה(ּ ָרָאה ְלׁשֶ ּ לא ּתֹהו ּבְ ּ ָּאְמרו . ּ

אַּוַדאי ּכְ ּתָ ַמְעָנא ַעד ַהׁשְ ַמְעָנא ַמה ְדָלא ׁשְ ִריך הוא , ָּען ׁשְ א ּבְ ְּדַוַדאי ָלא ְבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְִמְלָתא ְדָלאו ִאיהו ָצִריך ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא אֹוַרְייָתא ִדְבִריָאה . ּ ִּאיהו ) ב''דף כג ע(ּ
א ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ְּלבוׁשָ ָלא )למחטי(י ְוִאי ָאָדם ָלא ֲהָוה ֲעִתיד ְלִמְבֵר. ּ א ּבְ ִכיְנּתָ  ֲהַות ׁשְ

ַגְווָנא ְדָעִני ָהא. ִּכּסוָייא ּכְ א ַמְלּבוׁשָ ִכיְנּתָ יט ִלׁשְ ִאלו ַאְפׁשִ ל ָמאן ְדָחב ּכְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ּ ּּ .
א ְדָאָדם ְּוַהאי ִאיהו עֹוָנׁשָ ּ.  

ִאלו הוא ָלִביׁש ְּוָכל ָמאן ִדְמַקֵיים ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָהאּ ְלבוׁשָ א ּבִ ִכיְנּתָ . ּ ִלׁשְ
ִכּסוָיא ְדִציִצית  ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ י ִהיא ְכסותֹו ְלַבָדה ִהיא )שמות כב( )ותפלין(ּ ּ ּכִ ּ ּ

ָגלוָתא ְוָהא אוְקמוָה ב ּבְ ּכָ ה ִיׁשְ ּמֶ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו ּבַ ּׂשִ ּ א ֲחֵזי. ּ ך ִאיהו אוְכמו , ּתָ ּחׁשֶ ּ ּ ְ

  .ֵּחיְורו ְדאֹוַרְייָתאְדאֹוַרְייָתא אֹור 
  )סימן ה(השלמה מההשמטות 

אֹוַרְייָתא  ך ִאְתַמר ּבְ ֹחׁשֶ ׁש ּבַ ְִחָוורו ְדאֹוַרְייָתא ְוַכד ִאיהו אֹור ִמְתַלּבֵ ּ  )שיר השירים א(ּ
ֲאִנ ְראוִני ׁשֶ ן אֹור ְדִאיהו ִחָוורו ָאְמָרה ַאל ּתִ ּמָ ַלק ִמּתַ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוַכד ִאְסּתְ ּׁשְ ּ י ּ

ה  אֹור ְדָנִהיר ּבָ ִפיָרא ּבְ ָנא ְדַבת ֵעיָנא ְדִאיִהי אוָכָמא ְוׁשַ גוֹוָ ַחְרחֹוֶרת ְואֹוַרְייָתא ּכְ ּׁשְ ּ ּ ּּ
ה ָאְמָרה  ת ֵעיָנא ְואֹור ְדָנִהיר ּבָ ּוְבִגין ָדא ּבַ ּ ּ י ִאיָרא )תהלים כז(ּ ִעי ִמּמִ  ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ

ת ַעִין וְתֵר' אֹוִרי אֹור י ך ִמְלַבר ְלֶמֱהֵוי ְּדִאיִהי ּבַ ּין ַגְוִנין ִאית ֵליה אֹור ִמְלַגאו ְוֹחׁשֶ ְ ּ
ל ִקלוִסין  הו ַעל ּכָ ְלָטַאה ּבְ ּׁשָ ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )קליפין(ּ ל )ג''תהלים ק(ּ ּכָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ּ

ָלה הֹון . ָמׁשָ ל ִאינון ְדִאְתָמר ּבְ ִליַטת ַעל ּכָ א ְדאֹור ִאיִהי ׁשַ ְלבוׁשָ ּּבִ ּ ִני )'ת ישמו(ּּ ּ וְלָכל ּבְ
הֹון  ִליַטת ַעל ַחָייַבָיא ְדִאְתָמר ּבְ א אוָכָמא ׁשַ בֹוָתם וִבְלבוׁשָ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ך ִיָדמו)'ב' שמואל א( ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ּ וְרׁשָ ּּ ְ.  
ְטָרא ִדְיִמיָנא ְדִאיהו אֹור יֹום ַקְדָמָאה ְדִאְתָמר  ְּועֹוד אֹור ִאיהו ִמּסִ ּ יה ּ בראשית (ּּבֵ

ּ ְיִהי אֹור ָדא ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום)'א ָמאָלא ְדִאְתָמר . ּ ְטָרא ִדׂשְ ך ִמּסִ ְֹחׁשֶ

ִיְצָחק  יה ּבְ ׁש )ז''בראשית כ(ּּבֵ ך ָקָרא ָלְיָלה ַיֲעֹקב ְדִאְתַלּבַ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות ְוַלֹחׁשֶ ְ ַוּתִ

אֹור ִדְיִמ ְרַוְיהו ּבְ ְרַוְיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ִּמּתַ ָמאָלא וְבּתַ ך ִדׂשְ ּיָנא וַבֹחׁשֶ ּ ּ ּ ְּ

ּ ַעּמוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ֲהָעם)ג''שמות י(. ַּעּמוד ְטָרא . ּ ָעָנן ִמּסִ
לֹום ּבֵ, ִּדיֵליה ַמָיא א ַעּמוד ִאיהו ׁשָ ְטָרא ִדיֵליה ֶאׁשָ ך ִמּסִ ֹּחׁשֶ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּיַנְייהוְ ּ

ֶאְמָצִעיָתא )ה''איוב כ( ְמרֹוָמיו ְוַכד ִאיהו ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ  ְוָלא ָקָרב ֶזה ֶאל )שמות יד(ּ עֹוׂשֶ
ל ַהַלְיָלה יַנְייהו, ֶּזה ּכָ א ְלַמָיא ְדִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ א ְוָלא ֶאׁשָ ָּלא ָקִריב ַמָיא ְלֶאּשָׁ ּ ְוָדא . ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ַמִים וְלָקְבַלְייהו ְתֵרין ֱאמֹוָרֵאי ִּאיהו ַמֲחלֹו ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ אי ׁשֶ ּמַ ית ִהֵלל וֵבית ׁשַ ֶּקת ּבֵ ּ ּ ּ
יֵניֶהם ְדִאיהו נוִריֵא לֹום ַמְכִריֲע ּבֵ ר ׁשָ ִּדְרִקיָעא ִמיָכֵאל ְוָגְבִריֵאל ְוׂשָ ּ ּאוִריֵאל , ל''ּ

ָמאָל ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדְיִמיָנא נוִריֵאל ִמּסִ א מטטרוִּאְתְקֵרי ִמּסִ ן ''ּא ְוִאיהו ָאָדם ִדְלַתּתָ
ל ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ִליט ַעל ּכָ ֵמיה ׁשָ ּׁשְ ּ ְדַגת ַהָים )'בראשית א(ּ ּ ְוֵיְרדו ּבִ ּּ

ן ֶנֶפׁש ַחָיה ּמָ א ְדאֹוַרְייָתא ְדָיְרֵתי ִמּתַ ַיּמָ ין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתַרּבִ ִּאֵלין ּתַ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

 ] בשנה12יום [ימוד ליום יב תשרי סדר הל
ן רוָחא  ּמָ ַמִים ִאֵלין ָמאֵרי ְדַזְכָוון ְדִבְזכוְתהֹון ַפְרִחין ְלֵעיָלא ְוַיְרִתין ִמּתַ ּוְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ה ִפּקוִדין ַדֲעׂשֶ ְּדִאיהו עֹוף ְיעֹוֵפף ְבַגְדִפין ּבְ ּ הֹון . ּ י ָהָאֶרץ ְדִאְתָמר ּבְ ֵהָמה ִאֵלין ַעּמֵ ּוַבּבְ ּ
י ַלְחֵמנו ֵהם)ד''במדבר י( יְראו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ּכִ ּ ַאל ּתִ ואי צלותא () עד כאן מההשמטות(. ּ

כל רודפיה ) איכה א(, לאו איהי שלימא כמה מלאכי חבלה רדפין אבתרה כמא דאת אמרז
ולא ישחית . והוא רחום יכפר עון דא סמאל דאיהו נחש) תהלים עח(ובגין דא מצלין . 'השיגוה וגו

בגין דלא ירדפון בתר . ולא יעיר כל חמתו דא חמה. והרבה להשיב אפו דא אף. משחיתדא 
ובכל רקיעא . שבעה ממנן אנון ותליין מנייהו שבעין. וכמה מלאכי חבלה תליין מנייהו. צלותא

ואי צלותא סלקא שלימא בעטופא דמצוה . ורקיעא אנון מקטרגין ותליין מנייהו עשרה אלף רבוא
ד נקרא עליך ''וראו כל עמי הארץ כי שם ידו) דברים כח(אתמר בהו '  ודרועאותפלין על רישא

בצלותא דאיהי ' ד על רישא''ומאן דחזי שם ידו. שם יי אוקמוה דאיהי תפילין דרישא. ויראו ממך
  .)יפול מצדך אלף וגו) תהלים צא(' הדא הוא דכתיב. מיד כלהון ברחין' י''אדנ) ד''ידו(

  )ּהמשָך(השלמה מההשמטות 
א ְדַצִדיק ַחי ָעְלִמין )ג''תהלים ל(ּכך ְנהֹוָרא ִאיהו  ְיָי ְוָדא ַדְרּגָ ּ ַרְננו ַצִדיִקים ּבַ ּ

ה וֵביה פוְרָקָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ָמן ִרּנָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ְצָמח ַצִדיק ַוָדאי ְדִאיהו )ג''ירמיה כ(ּּ ּ
ָמאָלא ְוַעּמוָדא ְד יָרָאה ְוַצִדיק ָנִטיל ִמּשְׂ ֲּעׂשִ ֶּאְמָצִעיָתא ִמיִמיָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ּ

  .ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)ג''דברים ל(
א ְוַצִדיק  ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ְדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ִדְכִליָלן ּבִ ל ַאְתָוון ִאינון ִמּסִ א ֲחֵזי ּכָ ּּתָ ּ ּ

ִהפוך ַח ָמאָלא ֵקץ ַחי ְדִאיהו ִיְצָחק ּבְ ְִאיהו ָנִטיל ִלׂשְ ּ ּ ָמאָלא ּּ יר ִבׂשְ י ָעְלִמין ָקׁשִ
ְטָרא ִדְיִמיָנא תֹוהו  ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ִמּסִ ָמאָלא ִאְתָמר ּבָ ְטָרא ִדׂשְ ָאה ִמּסִ א ַתּתָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ
א  ִכיְנּתָ הֹום ָדא ׁשְ ך ַעל ְפִני ּתְ ְטָרא ְדֲעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוֹחׁשֶ ָּוֹבהו ּבֹו הוא ִמּסִ ּ ּ ּּ ְ

ָאה וָמא ִרים ֵליה ַּתּתָ ָרא ַעְלָמא ֲהָוה )לה(ּן ּגָ ִריך הוא קֹוֶדם ְדּבָ א ּבְ ּ ַהאי ֶאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ַטת ה''ָסִתים יהו ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ָוֹבהו ְוָרָזא ' ּה ְלָבַתר ִאְתַפׁשְ ַמר ּבָ א ְוִאּתְ ְּלַתּתָ ּ ּ

ַמִים ''ּתֹוְלדֹות ''ְדִמָלה ֵאֶלה  ְר''ַהּשָׁ ִהּבָ ָהא ' ָאם בהְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם ֲהֵרי ְלך ַדֲהָוה ְלבוׁשָ ּּבְ ָ

  .ּתֹוהו
ִגין ְדָאָדם ַאִין  י ֹלא ִהְמִטיר ְיָי ֱאֹלִהים ַעד ָלא ֲהָוה ָנִחית ְנִביעו ֲעָלה ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ ּ ּ ּ

ט ה ַאִין ַעד ְדִאְתְפׁשַ ְעָלה ְלֵעיָלא ָסִתים ּבְ ַּדֲהָוה ּבַ יָנה ְד''ִמן יה' ּ ִּאיהו ּו ְדִאיהו ּבִ
ל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוקֹוֶדם  ָקה ֶאת ּכָ ָמן ְוִהׁשְ ְּמקֹוָרא ִדְנִביעו ְדִאיִהי ְנקוָדה ְסִתיָמא וִמּתַ ּ ּ ּ

ִריך הוא בֹוֵנה עֹוָלמֹות וַמֲחִריָבן א ּבְ ְּדַנְחַתת ֲהָוה קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ָדא ֲהָוה ְנִביעו ָנִחית , ְּ ּּבְ ּ
ירוָתא ֵמֶח ַההוא ִזְמָנא הוא ׁשֵ ּּבְ ּ ֶּסד ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ י עֹוָלם ֶחֶסד )ט''תהלים פ(ּ  ָאַמְרּתִ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ה לא טֹוב היֹות ַהָאָדם ְלַבדֹו  ַמר ּבָ ֶבת ְיָצָרה ְוִאּתְ ָרָאה ָלׁשֶ ֶנה וְבִגין ָדא לא תֹוהו ּבְ ִּיּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרָאה ְּדָלא תֹוהו ּבְ ּ.  

ל ּבָ ּוְבִזְמָנא ַדֲהָוה תֹוהו ָאַמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ א ְלָפַני ְוגֹוּ ר ּבָ ֵּקץ ְדִיְצָחק ' ׂשָ
ֵעי ַרֲחֵמי ָעַלְייהו ָלא  י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ְדִאי ֲאְנְת ֲהִוית ּבָ יה ּכִ ְּדִאְתָמר ּבֵ ּ ּ ָ

יַח  ִגין ְדִיְבֵעי ַרֲחֵמי ָעַלְייהו ְוֹלא ְימות ָמׁשִ ֶרֶמז ּבְ ִּאְתֲחָרבו ְוִאיהו ֲהָוה ָאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָמאָלאְדִא ְטָרא ִדׂשְ   .ּיהו ִמּסִ

יד  ֵרי ַעְלָמא ֲהָוה ֶאָלא ַמּגִ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות וַמֲחִריָבן קֹוֶדם ְדִאְתּבַ ּ ּ ּ
ל ָדִרין ַדֲהָוה ּבֹוֶנה  יה ּכָ ְבּתֵ ַמְחׁשַ ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ית ַאֲחִרית ְדקוְדׁשָ ֵּמֵראׁשִ ּ ּ ְּ

ב ְּוִאְתַחִריבו קֹוֶדם ְדִאְת ָרא ַחׁשָ ִריאו ֲחָזא ַדֲהוו ָעְבִדין עֹוָבִדין ְדִיְתַחִריבו ְוֵכיָון ְדּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
ין ַוֲהוו ַגְרִמין ְדָנָהר  יׁשִ ִאילו ַחִריב לֹון ְוָדא ְמַמֵלל ַעד סֹוף יֹוִמין ְדִאֵלין ּתֹוָלִדין ּבִ ּּכְ ּּ ּ

ַבִית ׁשֵ ַבִית ִראׁשֹון ְוָיֵבׁש ּבְ א ֶיחַרב ְוָיֵבׁש ֶיחַרב ּבְ ִכיְנּתָ ְתֵרין ָעְלִמין ׁשְ ִּני ְנִביעו ִדיֵליה ּבִ ּ
ָעא  ָאה וְלֹנַח ִאְתַגְלָייא ָמה ַדֲהָוה וָמה ְדָעִתיד ְלֶמֱהֵוי ְוָלא ּבָ א ַתּתָ ִכיְנּתָ ִּעָלָאה וׁשְ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְדָלא ִיְפקו ה וָבָעא ַרֲחֵמי ְדֲעִתיִדין ֲהוו ִיׂשְ ַּרֲחֵמי ָעַלְייהו ַעד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּן ֶאָלא ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה ַדֲהֵוי ַדְייִנין ְוִיְתַחַזר ַעְלָמא ְלֹתהו ָפָחה ִמּסִ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ַּחד ֵמִעיר וׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ָרֵאל ְוָיִמין  יה ִיׂשְ ֹמאל דֹוֶחה ְוָלא ִיְפקון ּבֵ ה ַרֲחִמין ָעַלְייהו ׂשְ ּוְבִגין ְדָבָעא ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ
יָנא ָמֵטי ָרָבא ְדִאיִהי ַיּמִ ְרֵמיה ָעַלְייהו ָיַהב תוְקָפא ְמּקְ ִגין ְדָיַהב ּגַ ה ּבְ ַלֵפי ֶחֶסד וֹמׁשֶ ּ ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

יִמיָנא ֲהָדא הוא  יה ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא ְדִאְתְייִהיַבת ּבִ ְּלַדְרּגֵ ּ ּ ּ
ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו וְבִגין ָדא פוְרָק)ג''דברים ל(ִּדְכִתיב  ּ ּ יה ַתְלָייא ֲהָדא הוא ּּ ָּנא ּבֵ ּ
ה )ט''בראשית מ(ִּדְכִתיב  יֹלה ְדִאיהו ֹמׁשֶ י ָיֹבא ׁשִ ֶבט ִמְיהוָדה ַעד ּכִ ּ ָלא ָיסור ׁשֵ ּ ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ   .ּּבְ
יה סֹו יה ''ְּיסֹוד ַצִדיק ּבֵ ב ְדאֹוִקיְמָנא ּבֵ ֹמאל דֹוָחה ַאף ַעל ּגַ ֵהא ׂשְ ּד ּתְ  )בראשית מו(ּ

ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ָמאָלא ְוָיִמין ּכָ ׂשְ ר ּבִ ִגין ְדִאְתַקׁשַ ׁש ּבְ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ׁשִ
יה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא דס ִגין ְדַתְלָיא ִמּנֵ ֵּמַקֶרֶבת ּבְ ּ א ''ּ יּתָ ְכּתֹות ְוׁשִ ים ַמּסֶ ּשִׁ ּו ִאינון ׁשִ

בוָרה ְדִאיִהי ׂשְ ָנה ְדִאְתְייִהיבו ִמּגְ ִּסְדֵרי ִמׁשְ ּ ּבֹוִרים ִאְתְקִריאו ְדַנְטָלן ּ ים ּגִ ּשִׁ ָּמאָלא ׁשִ
ָלָלא דס ָאה ּכְ א ַתּתָ ִכיְנּתָ ַעל ֶפה ְדִאיִהי ׁשְ ן אֹוַרְייָתא ְדּבְ בוָרה ְדַתּמָ ִּמּגְ ּ ְכּתֹות ' ּ ַמּסֶ

ֹמאל ְד ִגין ַדֲעִתיָדה ׂשְ ְכָתב ְלפוָמא ָלא ָגֵלי ּבְ ּבִ ָנה ְדתֹוָרה ׁשֶ א ִסְדֵרי ִמׁשְ יּתָ ְּוׁשִ ִאיִהי ּ
ּפוָמא ְלַאְדַחָייא ּ ּ.  

ֵלי  ְלָייא ָלא ִאְתּגְ א ופוָמא ְדִאיהו ּגַ ִלּבָ ך ִאיהו ָסִתים ֲהִכי פוְרָקָנא ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ִביא  יִמיָנא ָאַמר ַהּנָ ּפוְרָקָנא וְבִגין ְדֹכָלא ַתְלָייא ּבִ ּ ּ ּ וְזרֹוַע ְיָי ַעל ִמי )ג''ישעיה נ(ּ
יה ִנְגָלָתה ַעל ִמי ַוָד ּ ִמי ִיְרָפא ָלך ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )איכה ב(אי ְדִאְתָמר ּבֵ ּ ְ  )'איכה ב(ּ

ָמ)שמות ג(ְה ֲאַדֶמה ָלך ''ְה ֲאִעיֶדך ָמ''ָמ מֹו ּבְ ה ''ּה ֵייֵתי ִזְמָנא וְבָמ''ּ ְוָאְמרו ִלי ָמה ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ַּאְסָווָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ְ ָמה ַאְשֶוה ָלך ַוֲאַנָחֶמך ְוגֹו)איכה ב(ּ ְִמי ִיְרָפא ָלך' ְ ה , ּ ְדֹמׁשֶ
ה  ֵמיה ֹמׁשֶ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָפל קוְדׁשָ ֵהא ָנַחָמֶתך וְבִגין ָדא ּכָ מֹו וֵביה ּתְ ִּאיהו ָמה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְתַרְייָתא וְבִגין ָדא  ה ַחד ַעל פוְרָקָנא ַקְדָמָאה ְוַחד ַעל ּבַ ֹּמׁשֶ ּ ּ ה )שמות יד(ּ יר ֹמׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
ר לא ֶנֱאַמ ירָאז ׁשָ   .ּר ֶאָלא ָאז ָיׁשִ

א ֲעָלה ִאְתַמר  ִכיְנּתָ ְתִפָלה ְוָדא ׁשְ יָרָאה ּבִ ֲּעׂשִ ְמָעה ְיָי )ז''תהלים י(ּ ּ ְתִפָלה ְלָדִוד ׁשִ
ַאֲחִרית יֹוִמין ְדַגלוָתא א ָאַמר ּבְ רוַח קוְדׁשָ ֶּצֶדק ְוָדִוד ּבְ ּ ָרֵאל , ּ  )ז''תהלים י(ָאַמר ַעל ִיׂשְ

י ַפַקְדּתָ ָחְנּתָ ִלּבִ ל .  ָלְיָלהּּבַ לות ְוִאיֹוב ָמה ְדָאַמר כוָלא הוא ָמׁשָ ְּוֵלית ָלְיָלה ֶאָלא ּגָ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְדָאַמר  ְ ַכָלה ָעָנן ַוֵיַלך)איוב ז(ַּעל ִיׂשְ ּ א , ּ ָעא ְלַקְטְרָגא ֵליה ְוָאַמר קוְדׁשָ ָטן ּבָ ְּוׂשָ ּ

ִריך הוא  ּּבְ ַיֲע)איוב לה(ְ ר אוף ּבְ ַדַעת ְיַדּבֵ א ּ ִאיֹוב לא ּבְ רוָחא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדָחָזא ּבְ ֹּקב ּבְ ּ ּ ּ
  )עד כאן מההשמטות(ּדֹוֲחָקא ְדַגלוָתא 

סֹוף יֹוַמָייא  ְתָרָאה ּבְ א דֹוֲחָקא ְדָגלוָתא ּבַ רוָחא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדָחָמא ּבְ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ּ ּ אמר (ּ

 )אשית לבבר( )ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ובא ליליא דגלותא ואמר) בראשית כח(
ַּוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹו ָגלוָתא ְלג. ּ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ּוָפִליג ַעּמָ ּ ָמא ְדַאּתְ . ִסְטִרין' ּ ּכְ

ָגלוָתא )בראשית לג(, ָאֵמר א ּבְ ֵריׁשָ ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשֹוָנה ּבְ ם ֶאת ַהּשְׁ ּ ַוָיׂשֶ ּ
ּוְבִגין ְדָחָמא . ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאְחרֹוִנים. םְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹוִני, ֶדֱאדֹום ּ

ן ֲעִניוָתא ְוַצֲעָרא ִדְלהֹון ָאַמר  ַתר ּכֵ ּּבָ ית ָאִבי ְוָאַמר )בראשית כח(ּ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ י ּבְ ְבּתִ  ְוׁשַ
  .ְּוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹול וֶבֶגד ִלְלּבֹוׁש

לוָתא ָאַמר  ִגין ּגָ ר)שמואל ב ז(ְּוָדִוד ּבְ ְדּבָ ּמִ ִגין ְדָחָמא ,  ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבַ ּּבְ
ִגיָנָהא ה ֲהָוה ָנִטיל ַצֲעָרא ּבְ א ָחְרָבה ָיְבׁשָ ִכיְנּתָ ָרֵאל . ׁשְ ְּלָבַתר ְדָחָמא ְדַהְדִרין ִיׂשְ ּ ּ

ֶחְדָוה)בתשובה( ר ִמיֵני ִנּגוִנין,  ּבְ ין ֶעׂשֶ ּקִ ְלהו ָאַמר . ּּתַ ּוְבסֹוף ּכֻ ִפ)תהלים קב(ּ ָּלה ֶלָעִני  ּתְ
חדא דכלהו . ובסוף כלהו תפלה לדוד הטה יי אזנך ענני, מיני תילים' א תקין י''נ(ִכי ַיֲעטֹוף 

ולא הוו עאלין עד דייעול צלותא דעני אמר תפלה לעני . צלותין דבגינייהו מתעטפין קדם מלכא
ל ְצלֹוִתין ַקְדָמָהא ַעד ְדֵיי)כי יעטוף ּ ְוִהיא ְצלֹוָתא ְדֲעִטיף ּכָ ּעול ְצלֹוָתא ִדיֵליהּ ִגין . ּ ּבְ

ָּדא ַאְקִדים ָעִני ְלֻכְלהו ּ.  
ֲעָלה. ָּמאן ְצלֹוָתא ְדָעִני ָלא ּבַ ְפִני ַעְצָמה ּבְ ָּדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדִאיִהי ְרׁשות ּבִ ּ ּ ּ ּ .

ה  ֲעָלה ִאיִהי ֲעִנָייה ְיֵבׁשָ ָלא ּבַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ּ ִּני ָיֵבׁש ָדא ּ ְוַצִדיק ָע)ברשות כל אינש(ּ
ל אוִמין ְדָעְלָמא ְוַדְמָיא ִלְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדִאיִהי  ְרׁשות ּכָ ַּזְרָעא ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ֵּליְלָיא ְדָגלוָתא
ת  ּבָ ׁשַ ֶמׁש ּבְ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשֶ ת ִאיִהי ְצָדָקה ֶלָעִני ּכְ ּבָ ּוְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ

ר ָנׁש . )דשבתא) בשבתא(דעניים מתנחמי בארח דשמשא (ִּנִיים ְצָדָקה ָלֲע ְוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ
ִגין  ית יֹוִמין ְדחֹול ּבְ ָכל ׁשִ ְצלֹוָתא ְדֲעִמיָדה ּבְ א ּבִ ָעִני ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ְּלֶמהֵוי ִאיהו ּכְ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

א ִכיְנּתָ ִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִצית ּכְ. ׁשְ ּוִמְתַעֵטף ָלה ּבְ ּ ּ ּ י . ָעִניּ ֶאְביֹון ְלַגּבֵ ְתִפיִלין ּכְ ִויֵהא ּבִ
ְרָעא ְדִאיהו אדנ ּּתַ ּבַ. י''ּ ְּדָהִכי ָסִליק ְלחוׁשְ ח''ְּוָדא ִאיהו ֲאֹדָנ. ל''ן ֵהיָכ''ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   .י ׂשְ

יֹוִמין ְדחֹוָלא ְלַקּבְ ָרא ָקא ָנִחית ּבְ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ִנׁשְ ח פוֵמיה ּבִ ְּוַכד ַאְפּתַ ּ ּ ָלא ּ
ַגְדָפָהא ְצלֹוָתא ְדֵליְלָיא ְטָרא ְדֶחֶס''ל ִאְתְקֵרי אֹוִריֵא''ְוָדא נֹוִריֵא. ּבְ , ד''ּל ִמּסִ

ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאיהו נור ָדִליק''ְונֹוִריֵא ּל ִמּסִ ּ ּ ּ יה , ּ ר ּבֵ ְּדִאְתּמָ ּ ְנַהר ִדינור ְוגו)דניאל ז(ּ ּ'.  
ֲחִרית ַאְרֵיה ָנִחית ְלַק ְדִפין ּוִבְצלֹוָתא ְדׁשַ ע ּגַ ְדרֹועֹוי ְוַגְדפֹוי ְדַאְרּבַ ָלא ְצלֹוָתא ּבִ ּּבְ

ּ ְלָכל ַחָיה ָדא ִמיָכֵאל)א אית''ס( ָלא . ּ  )א צלותא''נ(ּוִבְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ׁשֹור ָנִחית ְלַקּבְ
ְבִריֵאל ַקְרנֹוי ְוַגְדפֹוי ְוָדא ּגַ ג. ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ת ָנִחית קוְדׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ָלא ֲאָב' ְּ ָהן ְלַקּבְ

הֹון ת ְיִחיָדא ִדיֵליה ּבְ ת ש. ּּבַ ּבָ ַההוא ִזְמָנא ֵחיָוון . ּת ְיִחיָדא ִדיֵליה''ּבַ' ְוָדא ָרָזא ְדׁשַ ּּבְ
ָמא ְדְיָי ָפְתִחין ְוָאְמִרין  ׁשְ ִּעָלִאין ְדִאְתְקִריאו ּבִ ּ ּ ּ יֶכם )תהלים כד(ּ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּ ׂשְ

או ִפְתֵחי עֹוָל ׂשְ ְּוִהּנָ   .םּ

  א'' כד עדף
ְבָעה ֵהיָכִלין ִחין ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ִמְתַפּתְ ּּבְ ְנָייָנא . ֵהיַכל ַקְדָמָאה ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה. ּ ּתִ

ִליָתָאה ֵהיָכָלא ְדַרֲחֵמי. ֵהיָכָלא ְדִיְרָאה ְּרִביָעָאה ֵהיָכָלא ִדְנבוָאה . )תקונים כב(. ּתְ
ְּדַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ָאה ֵהיָכָלא ִדְנבוָאה ְדַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ) א''דף כד ע(. ּ ֲּחִמיׁשָ ּ ּּ

ִתיָתָאה ֵהיָכָלא ְדֶצֶדק. ָנֲהָרא ִביָעָאה ֵהיָכָלא ְדִדי. ׁשְ   .ן''ׁשְ
י ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ָמר ּבְ ִביָעָאה. ת''ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ ' ְּוָהִכי ִאּנון ז. ֱאלִהים ֵהיָכָלא ׁשְ

א וְל ְבָעה ָקִלין ְדָהבו ְלְיָיֵּהיָכִלין ְלַתּתָ ֳּקְבַלְייהו ׁשִ ּ רֹות ְדֵביה''ְוי. 'ּ ּח ַאְזּכָ ט , ּ ִּדְבהֹון ׁשָ
י ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְנָאן ְדִאּנון )תהלים סח(ח ָעְלִמין ''ְּ ֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ּ ּבְ ּ

ְרִעין ִאית ''י ה ְנטוֵרי ּתַ ִלין ְצלֹוִתיןּח ִרְבָוון ָעְלִמין ְוַכּמָ ְוָכל ְצלֹוָתא , ְּלֵהיָכִלין ִדְמַקּבְ
ָקל ִמׁשְ ִמָדה ּבְ ָּלא ֵתיעול ֶאָלא ּבְ ְרָעא ִדְצלֹוָתא. ּ י ּתַ ְּוֲעֵליה . ְּוֵלית ָמאן ְדָקִאים ַקּמֵ

ָמר  ַער)תהלים קכז(ִאּתְ ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּ לא ֵיבֹוׁשו ּכִ ְרָעא ְדַמְלּכָ. ּ . אְּדִאיִהי ּתַ
א ִכיְנּתָ ִגין ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ִמְצָוה ְוָדא ׁשְ ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ָדא קוְדׁשָ ָלא . ְּ

יַנְייהו ָּצִריך ַהְפָסָקה ּבֵ ְרִחימו וְדִחילו. ְ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ּתֹוָרה וִמְצָוה ּבִ ּ ּ ּ ְ.  
ְלהו ּתַ ה ּכֻ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ְּדָכל ִפּקוִדין ְדֲעׂשֵ ּ ּ ם ידוּּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָרָזא . ד''ְלָיין ִמן ׁשֵ ּכְ

ִמי ִעם י ה''ה שס''ָדא ׁשְ ה''ה רמ''ְוֶזה ִזְכִרי ִעם ו. ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ . ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ
ַמע ְוִאְתְיִהיבו ֵמְרִחימו ''ְּוִאּנון רמ. ח''ה ְורמ''ְוָהא ָהָכא שס ְקִריַאת ׁשְ יִבין ּבִ ּח ּתֵ דאת (ּ

ּילו ְדָאת הּ וְדִח)י ִליָלן . 'ּ ַאֲהָבה ְוִאּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ִקינו ַהּבֹוֵחר ּבְ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ּ ּ
יה ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ָמר ּבֵ ַאְבָרָהם ְדִאּתְ ּּבְ ּ.  

  )סימן ו(השלמה מההשמטות 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

ֵּלית ָמאן ְדָקִאים ָקֵמיה ַתְרָעא ִדְצלֹוָתא. ְזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי תהלים (ּ ְוָעֵליה ִאְתַמר ּ

ִגין ִדְצלֹוָתא )ז''קכ א ּבְ ַער ְדִאיהו ַתְרָעא ְדַמְלּכָ ׁשָ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּ לא ֵיבֹוׁשֹו ּכִ ּ
ִריך הוא ְוָלא ָצִריך ַהְפָסָקה  א ּבְ א ְואֹוַרְייָתא ָדא קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְִאיִהי ִמְצָוה ְוָדא ׁשְ ְּ ּ ּ

יַנְייהו ְוָצִריך ְּבֵ ה ּ ה ְוָלא ַתֲעׂשֶ ְדִחילו וְרִחימו ְדָכל ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְלַסְלָקא ּתֹוָרה וִמְצָוה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ם יהו ְלהו ַתְלָיין ִמן ׁשֵ ּּכֻ ִמ''ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָרָזא ָדא ׁשְ ה ִמְצֹות ֹלא ''ה שס''י ִעם י''ּה ּכְ

ה ְוֶזה ִזְכ ה ''ה ְרַמ''ִרי ִעם ָו''ַּתֲעׂשֶ ח ''ּה ְוִאיּנון רמ''ח ושס''ְוָהא ָהָכא רמח ִמְצֹות ֲעׂשֵ
ַמע ְוִאְתַייִהיבו ִמְרִחימו וְדִחילו ְדאֹות ה ִקְרַית ׁשֵ ֵּתיִבין ּבְ ּ ּ ינו ַהּבֹוֵחר ' ּ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ

יה  ַאְבָרָהם ְדִאְתָמר ּבֵ ִליָלן ּבְ ַאֲהָבה ְוִאיּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ּּבְ ָרָהם  ְזַרע ַאְב)א''ישעיה מ(ּ
  .אֹוֲהִבי

ל  ן ּכָ ָמאָלא ְוָדא ַפַחד ִיְצָחק ְדַתּמָ ִפיִלין ִאינון עֹוז ְדִאְתְייִהיבו ֵמִיְרָאה ְדִאיהו ִלׂשְ ּּתְ ּ ּ ּ ּּ
ל ִדיִנין וְבִגין ָדא  ע ּכָ ְּמַקְטְרִגין ָסְלִקין ְלִמְתּבַ ּ וִבְזרֹוַע עוזֹו)ישעיה סב(ּ ִפיִלין , ּ ָּדא ּתְ

ִיְרָאה ָו''י ַּאֲהָבה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ה ּבְ''ה ּבְ א )א''תהילים ל(ּ ל ַחִסיָדיו ּתָ ּ ֵאֶהבו ֶאת ְיָי ּכָ
ַיֲעֹקב '' יהו)ת''א ת''ס(ֲחֵזי  ּה ָכִליל ּכָֹלא וְבִגין ָדא ִאְתָמר ּבְ ּ ה יהו)בראשית כט(ּ ה '' ְוִהּנֵ

ִּנָצב ָעָליו ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלָבָתר ְדִאְתַקם וס עד בדיוקנא דמאהה כתוב בדפ(. ּ

רֹוָזא ָנִפיק ִמְרִקיִעין ְוֵייָמא ָהבו ְיָקָרא )ודאי ּ ְדַכד ְצלֹוָתא ִדיֵליה ַסְלָקא ְלֵעיָלא ּכָ ּ ּ
א ְוֵלית ַתְרָעא ְדָקֵאים ָקֵמיה ַהאי ְצלֹוָתא ְּלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ָפַתי )א''תהלים נ(, ּ  ֲאֹדָני ׂשְ

ח ְלַאָפָקא ְמזֹוָנא ִלְב ְפּתָ ן ְמזֹוָנאּּתִ ָהאי ֵהיָכָלא ַתּמָ ין ִדּבְ ִּנין ַקִדיׁשִ ּ.  
ְטָרא ְדֲעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו  ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל )שמות ה(ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ  ּבְ

יה ְּוִאיהו ֵעץ ַהַחִיים ְדָנִפיק ֵמַחִיים ִדְלֵעיָלא ְוִאיהו ִאיָלָנא ְדָמזֹון ְלכֹוָלא ּבֵ ּּ ּ וְבִנין ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ִכיָנה ִאינון ִיׂשְ ַּחִיים ִדיָלה אֹוַרְייָתא, ִּדׁשְ ּ יָבא , ּ ְּמזֹוָנא ִדיָלה ְצלוָתא ְדַחׁשִ ּ ּ

ָנא ָרֵאל . ְלָקְרּבָ י ִיׂשְ ּוְבָגלוָתא ִאְתַמר ְלַגּבֵ א ִאיִהי )בראשית לכ(ּ ִכיְנּתָ ִנים וׁשְ ּ ָהָבה ִלי ּבָ
ִרי א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָמאָלא ְוגוָפא ְוִיחוָדא ִדיֵליה ָּקְרּבָ יִמיָנא וׂשְ ל ָלה ּבִ ּך הוא ִדְמַקּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ת ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ִפיִלין ְוׁשַ ַצִדיק ְדִאיהו אֹות ּתְ ה ּבְ ִּעּמָ ּ.  
ין ה ַדְרּגִ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַאל ָלָמה ְמַצְלָאן ְלקוְדׁשָ ְּוִאית ְלִמׁשְ ִּזְמִנין ַמְצִלין ֵליה , ְּ

ְּסִפיָרה ְיִדיָעא וְבִמָדה ְיִדיָעא ְלִזְמִנין ְצלֹוָתא ִליִמיָנא ֲהָדא הוא ְדִאְתָמר ָהרֹוֶצה ּבִ ּ ּ ּ
ים ַיְדִרים ָמאָלא. ְלַהְחּכִ יר ַיְצִפין, ְלִזְמִנין ִלׂשְ ֲּהָדא הוא ְדִאְתָמר ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ,

ָמאָלא ִאינ א ְוִאיָמא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּון ְלִזְמִנין ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלִזְמִנין ְּלִזְמִנין ְדַאּבָ ּ
א ְיִדיָעא ֶאָלא ַוָדאי יהו ל ְצלֹוָתא ַסְלָקא ְלַדְרּגָ ְּלַצִדיק ּכָ ָכל ְסִפיָרה ''ּ ּה ִאיהו ּבְ

א ִכיְנּתָ ּוְסִפיָרה וְצלֹוָתא ִאיִהי ׁשְ ּ.  
יִמיָנא ו ֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ַעְלָמא ְסִליַקת ּבִ ִזְמָנא ְדּבָ ּּבְ ד ִדיָנא ּ ְּבִזְמָנא ְדָבֵעי ְלֶמְעּבָ ּ

י יהו ָמאָלא ְוכֹוָלא ְלַגּבֵ ׂשְ ַעְלָמא ְסִליַקת ּבִ ָכל ֲאַתר וְבִגין ָדא ֹזאת ''ּבְ ּה ְדִאיהו ּבְ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ן ַלְיָי ְוָדא ְצלֹוָתא ְדִאיִהי  א ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ּּתֹוַרת ָהעֹוָלה עֹוָלה ַלְיָי ְוָדא ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ ּ
ָנ ה ָקְרּבָ ל ְסִפיָרן ְדֵלית ְקדוׁשָ ה ּכָ יה ָצִריך ְלַאְכָלָלא ִעּמָ ּא ִדיֵליה ְוַכד ַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָרה   )עד כאן מההשמטות(. ָּפחֹות ֵמֲעׂשָ

יו ָרֵאל ְדָסִליק ּבְ ָבה . א''ו ה''א וא''ד ה''ִּיׂשְ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִיׂשְ
ְראֹות ָבה. ְלִהּבָ א, ה''ב ָמ'' ָחׁשַַמֲחׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ח ׁשְ ּכַ ׁשְ ּוֵביה ּתִ ּ ּוְבִגין ַיֲעֹקב ְדִאיהו . ּ ּ ּ

ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה ַצְלמֹו ּבְ ָמר ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָרֵאל ִאּתְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ.  
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ִמּסִ ּּבָ ּ ּ ִנ. ּ ְּדִאיהו ּבְ ָרֵאלי ''ּ כֹוִרי ִיׂשְ ְּוִאיהו . ּבְ

ְּוִאיהו ִאיָלָנא ְדָמזֹו, ם''ֵּעץ ַהַחִיי יה''ּ ּן ְלֹכָלא ּבֵ ָרֵאל ְמזֹוָנא ִדיֵליה . ּ ּוְבִגין ָדא ִאּנון ִיׂשְ ּ ּ ּ
ָנא יָבא ְלָקְרּבָ ָמר . ְּצלֹוָתא ְדֲחׁשִ ּוְבָגלוָתא ִאּתְ  ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה )בראשית ל(ּ

ָמאָלא ְוגוָפא. יָאֹנִכ ָיִמיָנא וׂשְ יה ּבְ ִריך הוא ִמיּנֵ א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ר ְסִפיָרן ל ֶעׂשֶ יה ּכָ יה ָצִריך ְלַאְכָלָלא ִעּמֵ ְּוַכד ַסְלָקא ְלַגּבֵ ה ָפחֹות . ְּ ְּדֵלית ְקדוׁשָ ּ ּ

ה ִדיֵליה ָרה ְדִאיהו ְקדוׁשָ ֵּמֲעׂשָ ּ ּ ָכל ּוְבִגי. ּ ֵעי ְלַסָלָקא ְצלֹוֵתיה ּבְ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ּן ָדא ּכַ ּּ
נוֵעיה ּּתְ ֵעי ְלַקְטְרָגא ִלְצלֹוָתא)אי( )או(. ּ ד ֵליה ִקיְרָטא,  ִחיְוָיא ּבָ ָּצִריך ְלֶמְעּבַ ְוָרָזא , ְ

א ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ְְדִמָלה ַזְרָקא ַמּקַ ּ:  
ְמעֹון ְוָאַמר ִעָלִא י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ָמעוּ ָנׁשו. ּין ׁשְ ִאין ִאְתּכְ ּתָ א . ּּתַ ִּאֵלין ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ

א אֹוָמָאה ֲעָלך טֹול ְרׁשו וְנִחית ָהָכא. ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵּאִלָיהו ּבְ ּ ְּ יָאה , ּ ְּדָהא ְקָרָבא ַסּגִ
ן א ָנִחית ָהָכא''ֲחנֹו. ִּאְזַדּמַ א ִדְתחֹו, ְך ְמַמּנָ ְּדָלא . ְת ְיָדךַאְנּתְ ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ

א, ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא ִכיְנּתָ   .ֶּאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ
ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ָּפַתח ּכְ ֵמיָתך ְלַסְלָקא ְצלֹוָתא ְלַההוא ֲאַתר ְיִדיַע. ּ ַּזְרָקא ַוַדאי ּבְ ּּ ְ ,

ָמה ְדַהִהיא ַאְבָנא ְדִקיְרָטא ְדִאְזְדִריַקת ְלֲאַתר ְיִדיַע ּּכְ ּ יה ָהִכ, ּ ְבּתֵ ּי ָצִריך ְלַסְלָקא ַמֲחׁשַ ְ

א ֶאֶבן מוְכֶלֶלת וְמעוֶטֶרת ּגָ ַהִהיא ּתַ ְצלֹוֵתיה ּבְ ּּבִ ּ ּ ם . ּ ּשֵׁ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ה ּכָ ָמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ
ן ּמָ ְּדָצִריך ְלַסְלָקא ָלה ּתַ ְּ.  

ּוְבַההוא  רוך ַע)אתר דסליק(ּ ְעָלה ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ י ּבַ ְ ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ַאף . ל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיקּ
ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ יה ְוַאּתָ ָמר ּבֵ ב ְדִאּתְ ַּעל ּגַ ּ ּ ה ' ַּהִהיא ֶאֶבן ְדִאיִהי י. ּ ָמר ּבָ ְּדַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּ ּ

ָרֵאל לא ַיְפִסיק)בראשית מט( ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ  ַעד ֵאין )א לה''נ(ְְוָצִריך ְלַסְלָקא .  ִמּשָׁ
ָברוךְוַכד ָנִחית. סֹוף ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ יה ּכָ ָמר ּבֵ ְ ָלה ִאּתְ ּ ּ ְְדָצִריך ְלַנֲחָתא , ּ  ַעד )א לה''נ(ּ

ְכִלית א)א לה''נ(ְוָלא ַיְפִסיק , ֵאין ּתַ יה ָלא ְלֵעיָלא ָלא ְלַתּתָ   .ּ ִמּנֵ
ֲעָלה ו ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ׁשֹוִקין ָנַחת' ּ ׁשִ ַצִדיק ּבְ ּּבְ ְתֵרין ּּ ה ּבִ ּ ְלַגּבָ

ֲעָלה ו. ׁשֹוִקין ְּלִזְמָנא ִאיהו ּבַ ְתִרין ' ּ ְתֵרין )א דרועין''נ(ּבִ ה ּבִ ית ִפְרִקין ִדְסִליַקת ְלַגּבָ ּ ׁשִ ּ ּ
ן י. ְּדרֹוִעין א ּבֵ א ְוִאּמָ ן ַאּבָ  )א לה לעילא וכד''ס(. ְה ָצִריך ְלַסְלָקא''ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ִהפוָכא וְוַכד ָס. 'ְלֵעיָלא ְלה ן ְלִזְמִנין ִאיִהי ּבְ ּמָ ְּלַקת ּתַ ַגְווָנא ָדא א ָצִריך ' י' ּוֵבין י' ּ ְּכְ

ה  ָמר ּבָ יה ְדִאּתְ ְּלַסְלָקא ְלַגּבֵ ה)תהלים קיח(ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  

  ב'' כד עדף
ין, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת ְלֵעיָלא א ְדָכל ֵריׁשִ ֵריׁשָ ּוְבִגיָנה ַמְלָאַכָייא ָאְמִרין .  ַסְלָקאּּבְ ּ ּ

בֹודֹו''ַּאֵי) ב''דף כד ע( ַגְווָנא ָדא א)לעילא(' ְוַכד ְסִליַקת ְלא. ה ְמקֹום ּכְ א ,  ּכְ ּגָ ִאיִהי ּתַ
א ְדא ֵריׁשָ ֶת' ּּבְ יה ּכֶ א ְוִאְתַעְטַרת ְנִחיַתת . ר''ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְּוַכד ַנֲחָתא ְנקוָדא ְלַתּתָ ּ

י ַגְווָנא ָדא ּבֵ ָרָזא ְדַטֲעֵמי. )א קמץ''נ(ּה ּכְ א ּבְ ּגָ ְוַכד ְנִחיַתת . ְוַכד ְסִליַקת ִאְתְקֵרי ּתַ
ה ִאיִהי . ִּאְתְקִריַאת ְנקוָדה יה אֹות '  ז)אתקריאת אות(ְּוַכד ִמְתַיֵחד ִעּמָ ִליָלא ִמּנֵ ּּכְ

ִרי ִביָעָאה ְדֹכָלא''ּבְ ּת ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ.  
ּוְבַוַדאי ַהאי ַא ָנָייא ְדָכל ָעְלִמיןּ ּוְבִגין ָדא . ְבָנא ִהיא ּבְ ֵליָמה )דברים כה(ּ  ֶאֶבן ׁשְ

ל ְסִפיָרה. ְָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָלך ין ּכָ ּוְסִפיָרה ְדָכל ְסִפיָרה. ִּאיִהי ִמָדה ּבֵ ה )א וכל ספירה''נ(. ּ ּ ּבָ
ר יעור ִדיָלה וָבה . ְסִליַקת ְלֶעׂשֶ ּׁשִ ּ ּ ּ ין  ִאְתֲעִביַדת )בה' א ו''נ(ּ ר ַאּמֹות אֹוֶרך ּבֵ ה ֶעׂשֶ ְַאּמָ

ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ֶרׁש וֵבין ּכָֹלא ֵמָאה. ּּכָ ר ַאּמֹות אֹוֶרך ַהּקֶ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶעׂשֶ ּּ ' ִּאיהו י. ְ
ָדה ר ִזְמִנין ַסְלָקא ְלּמִ ין ֶפֶרק וֶפֶרק ֶעׂשֶ ּּבֵ ּּ ה)מארי(. ּ   . ְדֵמָאה ַאּמָ

ל ִמָדה וִמָדה ִאְתְקֵרי ע ּּכָ ּ יעור וִמָדה''ְּוִאּנון י. ֹוָלםּ ּו ׁשִ ּ ֶקל י' ו. ּ ִּמָדה ִדיֵליה' ׁשֶ ּ .
עוָרא ְדִמָדה ָחֵמׁש ַאּמֹות אֹוֶרך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ְְוׁשִ ּ עוָרא ְדָכל . ּ ְּוִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ

ְָרִקיַע ְדַמֲהַלך ת יה ְות''ּ ּק אוְרּכֵ ּק פוְתֵייה''ּ ּ ַאְתָוון ֲָהֵרי ְלך. ה''ְּוִאּנון ה. ּ עור קֹוָמה ּבְ ּ ׁשִ
ָמִים' ְּדָאת ו. ד''ידו ָּחֵמׁש ְרִקיִעין ִדיֵליה ה. ִּאיהו ְרִקיַע ַהּשָׁ ִּאֵלין ִאְתְקִריאו ה' ּ ּ '

ָמִים ה ָמִים' ׁשָ ּשָׁ ַמִים. ָּחֵמׁש ְרִקיִעין ִדְכִליָלן ּבַ ֵמי ַהּשָׁ ה ָחֵמׁש ''ְּוִאּנון ה. ָּחֵמׁש ִעָלִאין ׁשְ
ָחֵמׁש ִתיָתָאה לֹון' ו. ּבְ ִביָעָאה לֹון י' י. ָרִקיַע ׁשְ ְבָעה ְוָסְלִקין י' ׁשְ ׁשִ ְבָעה ּבְ ְוָהִכי . ד''ׁשִ

ָצִלים ִגְלֵדי ּבְ ְבָעה ּכְ י ׁשִ ּבֵ ְבָעה ַעל ּגַ ְתֵרין ַעְייִנין. ִּאּנון ַאְרִעין ׁשִ ' י. ְּוֻכְלהו ְרִמיָזן ּבִ
י עֹוָלם ְוָכל , ְעֹוָלם ֲאִריך' ו. ִאְתְקֵרי עֹוָלם ָקָטן ין ְלַגּבֵ ֵאְלּתִ ַאל ׁשְ ָּמאן ְדָבֵעי ְלִמׁשְ

יה א ּבֵ ֲּאִריך ָצִריך ְלַאְרּכָ ְ עֹוָלם ָקָצר ָצִריך ְלַקְצָרא. ְ ִאיל ּבְ ְְוָכל ָמאן ְדׁשָ ְּוַעל ָדא . ּ
אי ְלַהֲאִריך ר ֵאין ָאָדם ַרּשַׁ ָאְמרו ְלַקּצֵ ָמקֹום ׁשֶ ְאוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ.  

ְצלֹוִתין  ר ּבִ ְנקוָדה ְדי. ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)דבר יבבמ(ְלַקּצֵ ּּבִ מסטרא (ְְלַהֲאִריך . 'ּ

ּוְלִהְתַנֵפל . )דאות ו ִראׁשֹוָנה מ. )ו''וכולא פ' באת פ( )דברים ט(ּ יֹום ' ָּוֶאְתַנַפל ִלְפִני ְיָי ּכָ
ֶאְמַצע ִאְתֲעִביד ַמִי' ם י''מ. )חד(ָּלְיָלה ּכָֹלא ' ּומ ְטָר''ְּנקוָדה ּבָ ְד ָצִריך ''א ְדֶחֶסם ִמּסִ

א ְוָסִליק ידו ָמא ַקִדיׁשָ ְצלֹוָתא וִבׁשְ א ּבִ ְּלַאְרּכָ ְרִביַע ''ּ ְתנוָעה ָדא )וצריך(ד ּבִ א ּבִ ּ ְלַאְרּכָ
ְּדִאיהו ָרָזא ִדְתִקיָעה ּ ינֹוִני. ּ ָבִרים ּבֵ ְטָרא ִדׁשְ ר ִמּסִ ֲאִריכו, ְלַקּצֵ ְקִצירו ְוָלא ּבְ ָּלא ּבְ ּ .

ְתרוָעה ְדַעּמו ּּבִ ּ ֶקל ַהּקֶֹדׁשּ ֶלת ְדַתְרַווְייהו ׁשֶ ְלׁשֶ ָּדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ׁשַ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ָּלֳקֵביל ְרִביַע ְדָסִליק ִאיהו חֹוָלם ָבא, ּ ָבִרים ָלֳקֵביל ׁשְ ָעא ְלַסְלָקא ָקָלא . ׁשְ ָּדא ּבָ ּ
ָעא ְלַנֲחָתא ָלה ִכיְנּתָ. ְּוָדא ּבָ אי ׁשְ ֲחׁשַ ָבִרים ּבַ ּוְבִגין ָדא ִאּנון ׁשְ ּ ָאה ְוָקָלא ָלא ּ ּתָ א ּתַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַמע ּכְ ּתְ ַמע)שמואל א א(, ִיׁשְ ֶלת ָאִחיד . ּ ְוקֹוָלה ֹלא ִיׁשָ ְלׁשֶ רוָעה ָדא ׁשַ ּּתְ
ַתְרַווְייהו ַגְווָנא . ּּבְ יָבה ְוִאיִהי ְנקוָדה ִחיִריק ּכְ יה ּתֵ ֲאִריך ּבֵ ַגְווָנא ְדָרִקיַע ַהּמַ ְּוִאית ּכְ ּ ְּ

ַטֲעֵמיֵלית. ְּדֹחָלם ַגְווָנא ִדיָלה ּבְ ּ ְנקוָדה ְדֵלית ּכְ ּ א. ּ י ְסגֹוְלּתָ י . ֶסגֹול ְלַגּבֵ ָבא ְלַגּבֵ ׁשְ
דֹול י ַטֲעֵמי ְלָמאן ְדָיַדע ָרִזין ְטִמיִרין. ָזֵקף ּגָ ח לֹון ְנקוֵדי ְלַגּבֵ ּכַ ׁשְ ְלהו ּתִ ּּכֻ ּ ָּפַתח ְוָאַמר . ּ

א ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ . נקודת סגול שמאלא יי מלך. תח נקודת ימין יי מלךפ(. ְַזְרָקא ַמּקַ

יי . יי מלך דא תפארת. רבי אחא אמר יי מלך דא עלמא עלאה. באמצעיתא יי ימלוך לתתא
  :)ימלוך דא ארון הברית

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

 ] בשנה13יום [סדר הלימוד ליום יג תשרי 
  )סימן מא(השלמה מההשמטות 

אָנא ַעּמוד ֶאָחד ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִק ִדיִקים ּּתָ ם ַהּצַ מֹו ַעל ׁשֵ ּיַע ְוַצִדיק ׁשְ ּ
ל ָהעֹוָלם ִדְכִתיב  ר ְוִאם ָלאו ִמְתַחֵלׁש ְוהוא סֹוֵבל ּכָ ָרֵאל ַצִדיִקים ִמְתַגּבֵ ִיׂשְ ׁשְ ּוּכְ ּ ּ משלי (ּ

ְּוִאם ָחַלׁש ֹלא יוַכל ְלִהְתַקֵיים ָהעֹוָלם. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)'י עד כאן (: עד כאן. ּ

  )מההשמטות

  )סימן ז(שלמה מההשמטות ה
ַפע ֲאַבד ְוָעָליו ֶנֱאַמר : ִּמְדָרׁש רות ֹלא ָיֹבא ַהׁשֶ ל ְזָמן ׁשֶ ִדיק ֲאַבד ּכָ ַּהּצַ  )ט''ישעיה י(ּ

ָרָכה ְנֶאָמר  ָרכֹות ְלֹראׁש )'תהלים ה(ְּוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש וְבֵעת ַהּבְ ָבֵרך ַצִדיק ּבְ ה ּתְ י ַאּתָ ּ ּכִ ְ

  :ַּצִדיק
  )סימן ח(ות השלמה מההשמט

ִהיר ִדיִקים : ֵסֶפר ַהּבָ ם ַהּצַ מֹו ַעל ׁשֵ ָנא ַעּמוד ֶאָחד ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ְוַצִדיק ׁשְ ּּתָ ּ ּ
ל ָהעֹוָלם ִדְכִתיב  ר ְוִאם ָלאו ִמְתַחֵלׁש ְוהוא סֹוֵבל ּכָ ֶיׁש ַצִדיִקים ִמְתַגּבֵ ּוְכׁשְ ּ ּ  )'משלי י(ּ

ּ לא יוַכל ְלִהְתַקֵיים ָהעֹוָלם עְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוִאם ָחַלׁש   )עד כאן מההשמטות(: כ''ּ

ַמִים ְו'ֹוְלדֹות ַה'ֵּאֶלה ּת ל ֲאַתר ִדְכִתיב ֵאֶלה )ו''ת תה''ר(ָהָאֶרץ 'ּשָׁ ּ ָהא אוְקמוָה ּכָ ּ ּ ּ
ְנָייָנא ְוָהָא ָרא ּתִ ּקְ ָּפַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ְוִאֵלין ּתֹוָלִדין ְדֹתהו ְדִאְתְרִמיזו ּבַ ּ ּ ּ ּ ֶרץ ָהְיָתה ּ

ָרא ָעְלִמין וַמְחִריָבן. ֹּתהו ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ִריך הוא ָעְלִמין ְלָחְרָבא לֹון. ַּאְרָעא ֲהָוה ּתֹוָהה ובֹוָהה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ֵּאיך ּבְ ְּ ִפיר . ְ ּׁשַ

א ָרָזאֶּאָלא. ֲּהָוה ְדָלא ִלְבֵרי לֹון ַּמאי ִאיהו וַמֲחִריָבן. ּ ַוַדאי ָהָכא ִאיּכָ א . ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
ֵצי עֹוְבֵדי ְידֹוי ִריך הוא ָלא ְיׁשֵ ּּבְ הו . ְ ָמר ּבְ ַמָייא ִאּתְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ָדא ׁשְ ּ  )ישעיה נא(ּ

ן ִנְמָלחו ְוגו ָעׁשָ ַמִים ּכְ י ׁשָ ִריך הוא ָעִביד ו. 'ּּכִ א ּבְ ן קוְדׁשָ ִּאם ּכֵ ּ   .ָמֵחיְּ
אֹוַרְייָתא  ָרא ָעְלָמא וְבָרֵייה ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵדין הוא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ית ִראׁשִ ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ּ ה , ּ ָמר ּבָ ְּדִאּתְ ית ַדְרּכֹו)משלי ח(ּ ּוְבַהאי . ּ ְיָי ָקָנִני ֵראׁשִ
ַמָיא ְוָית ַאְרָעא ָרא ָית ׁשְ ית ּבְ יהֵראׁשִ ּ ְוִאיִהי ָסִמיך לֹון ּבֵ יה . ְ ִתיב ּבֵ ִגין ִדְבִרית ּכְ ּּבְ ּ

ְב יה . ת'י'ׁשִ'א'ֵר'ּבִ ָמר ּבֵ ְּוִאֵלין ִאּנון . ' ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוגו)ירמיה לג(ְּוִאּתְ ּ
הֹון  ָמר ּבְ ַמִים ַלְיָי ְוגו)תהלים קטו(ְּדִאּתְ ַמִים ׁשָ ַבע ְוִאיִהי ֶאֶרץ ַהַח. ' ַהּשָׁ ִליָלא ִמּשְׁ ִּיים ּכְ

א  ַּאְרִעין ְדֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּ ַאְרצֹות ַהַחִיים)תהלים קיו(ּ ּ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ְיָי ּבְ ְ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

  א'' כה עדף
ַמָיא ְוַאְרָעא  ְתֵריה ַעל ּתֹה) א''דף כה ע(ּוְבָרא ׁשְ ן ְיסֹוָדא ְדִאיהו , ּו''ּּבַ ּמָ ְּוֵלית ּתַ ּ

ִרי ן אֹוַרְייָתא ְלאוִמין . ְִמיך לֹוןּת ְדָס''ּבְ ָעא ְלִמיּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ׁש ִרית ִמיָלה ַמּמָ ְּדַעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָלא ֵליה, ּּ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ּ ,
ה ָאַרת ַאְרָעא ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ ּתְ   .ְוִאׁשְ

הְּוָדא ִאיהו ִיּקָ ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ ּוו ַהּמַ ִים . ּ וו ַהּמַ ִּיּקָ
ָרֵאל. ָּדא אֹוַרְייָתא ְלָיין ֵמַההוא ֲאַתר . ֶּאל ָמקֹום ֶאָחד ִאֵלין ִיׂשְ ָמַתְייהו ּתַ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ

בֹוד ְיָי ִמְמקֹומֹו רוך ּכְ יה ּבָ ָמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ ָאהּכְ. ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א . בֹוד ְיָי ׁשְ ִכיְנּתָ ִמְמקֹומֹו ׁשְ
ן. ִּעָלָאה ּמָ ָמַתְייהו ִמּתַ ְּוֵכיָון ְדִאּנון ִנׁשְ ּ ְרָיא ֲעַלְייהו ַוַדאי ידו, ּ ּׁשַ הֹון ''ּ ָמר ּבְ ד ְוִאּתְ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו)דברים לב( ִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד.  ּכִ וו ַהּמַ ְּוָדא ִאיהו ִיּקָ ּ.  
וָבא ְדָעְלָמאְו ּאֹוַרְייָתא ִאיִהי ִיּשׁ ְּואוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָלא . ּ ּ ּ ּּ

ין ֲארו ֲחִרִבין ִויֵבׁשִ ּתָ ילו ָלה ִאׁשְ ַּקּבִ ּ ָרא ָעְלִמין . ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ּוַמֲחִריָבן ִאֵלין ְדָלא ָנְטֵרי ִפּקוֵדי  ּ ּּ ִבין , אֹוַרְייָתאּ ָמה ְדָחׁשְ ֵצי ִאיהו עֹוָבדֹוי ּכְ ָּלא ִדיׁשֵ ּ ּ
א ֵני ְנׁשָ ה. ּבְ ְרָאם ּבְ ִהּבָ הֹון ּבְ ָמר ּבְ ֵצי לֹון ִלְבנֹוי ְדִאּתְ ה ְיׁשֵ ָרָאם' ְּוָלּמָ ְּוִאֵלין ִאּנון . ּבְ ּ

ְּדִמְתַגְייִרין ֵמאוִמין ְדָעְלָמא ּ ִגיַנְייהו ָנְפַלת ה. ּ ָאה ְזֵעיָרא ְד' ּּבְ ֶאֶלף ֲחִמיׁשָ ַאְבָרָהם ּבְ
ְּדהוא ה ְּדִאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁש. 'ּ ִני. ּ ַבִית ׁשֵ ֵבית ִראׁשֹון ְוָיֵבׁש ּבְ   .ָחֵרב ּבְ

יב ְדֲהוו ֵמִאֵלין  א ְוָחׁשִ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ יֹוִרין ּתְ ִגין ְדָבָעא ְלָאֳעָלא ּגִ ה ּבְ ּומׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
ה ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ הֹון ָאת הְוַהב' ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדַאְבָרָהם'  ּבְ ְרמו ֵליה ְיִריָדה ּכְ ּּגָ ּ ,

ך)שמות לב( ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָ ֵלך ֵרד ּכִ ִגין ְדָלא ַקִבילו ְלָאת ה. ְ ּּבְ ְדִחילו ְדיו' ּ ּּבִ ּד וִבְרִחימו ''ּ ּ
ָּנִחית ִאיִהי ִמַדְרֵגיה ְדִאיהו ו. 'ְּדה ּ ּ ּ'.  

יה' ְוָאת ו ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ָּנְחַתת ִעּמֵ יַנְייהו ְדֲעִתיד ִאיהו ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתֲאִביד ּבֵ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָמר  ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ָמַתְייהו ִמּסִ ין ֵעֶרב ַרב ְדִאּנון ִנׁשְ ָגלוָתא ּבֵ יַנְייהו ּבְ ְּלִאְתַעְרָבא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

הֹון  ן ִנְמָלחו ְוגו)ישעיה נא(ּבְ ָעׁשָ ַמִים ּכְ י ׁשָ ָעא ֹנַח ַרֲחֵמי . 'ּ ּכִ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדָלא ּבָ ּ ּ
הֹון . ֲּעַלְייהו ָמר ּבְ ִגין ְדֲהוו ֵמִאֵלין ְדִאּתְ חו ִמן ָהָאֶרץ ּבְ הֹון ַוִיּמָ ָמר ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ ּּ  )דברים כה(ּ

ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְייהו ְוַאִפיל ה. ּתִ ַמר ִמּנַ ה ָלא ִאְסּתְ ּומׁשֶ ּ יַנְייהו' ּ ּ ָדא ִאיהו ּוְבִגין. ּּבֵ ּ
ָרֵאל ַעד ִדיתֹוב ה ָּלא ֵיעול ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּוְבִגין ָדא ָנַחת ִאיהו ִמַדְרֵגיה. ְּלַאְתָרה' ּ ּ ּ ּ ּ ,

יה ו ּוְבִגין ָדא ה. 'ְּוָנִחית ּבֵ ה' ו, ּיֹוִקים ָלה' ו, ָנְפַלת' ּ   .ְּדמׁשֶ
ּוְבִגין ְדה ְרָא' א ְזֵעיָרא ה''ּ ְּדַאְבָרָהם ְדִאיִהי ְדִהּבָ ִגיָנהּ ּם ִאְתַעָזר ִאיהו ּבְ ּ ָמר , ּ ְוִאּתְ

יה  ה ְוגו)ישעיה סג(ּּבֵ ֵחיָלא ְדו' ְ מֹוִליך ִליִמין מׁשֶ ן ּבְ ּמָ ְּוַאִפיק ָלה ִמּתַ ּ ְּוַאְייֵתי ָלה ' ּ
יה ְרָיא ֲעֵליה י. ִּעּמֵ ִּמָיד ׁשַ ִלים אֹוָמָאה ''ּ ּתְ ס ָיה )שמות יז( )דאתמר(ה ְוִאׁשְ י ָיד ַעל ּכֵ  ּכִ
ַּמאי ִמדֹר דֹר. 'ָמה ַלְיָי ְוגוִמְלָח יה . ּ ר ּבֵ ה ְדִאְתּמָ ָּדא מׁשֶ ּ א)קהלת א(ּ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ְּוָהא אוְקמוָה ְדֵלית דֹור ָפחות ִמס ּ ּ ּ ָתא ָחָדא . ִרּבֹוא' ּּ יה ְדִאְנּתְ ָמר ּבֵ ה ְדִאּתְ ְּוָדא מׁשֶ ּ ּ
ֶכֶרס ַאַחת' ָיְלָדה ס ֵעֶרב ַרב ְוִאּנון  ְו)ט''במדבר קנ(. ִרּבֹוא ּבְ ָּחֵמׁש ִמיִנין ִאּנון ּבְ ' סי(ּ

ּוְבִגיַנְייהו ָנְפַלת ה. ָמֵלִקים'ָפִאים ֲע'ָנִקים ְר'ּבֹוִרים ֲע'ִפיִלים ּגִ' ְנ)ע''ע ר''נג ְזֵעיָרא ' ּ
ְטָרא ְדֲעָמֵלק ֲהוו. ֵמַאְתָרָהא ְלָעם וָבָלק ִמּסִ ּּבִ ְלָעם ל''טֹול ע. ּ ָלק ''ם ִמן ּבִ ק ִמן ּבָ

ֶבל ִא ַאר ּבָ ּתָ ַלל ה)בראשית יא(ׁשְ ם ּבָ י ׁשָ ל ָהָאֶרץ'  ּכִ ַפת ּכָ ֲארו . ׂשְ ּתָ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
הֹון  ָמר ּבְ ֵּמִאֵלין ְדִאּתְ ל ַהְיקום)בראשית ז(ּ ח ֶאת ּכָ ּ ַוִיּמַ הֹון , ּ ֲארו ִמּנְ ּתָ ּוֵמִאֵלין ְדִאׁשְ ּ ּּ

ין ּבְ ָגלוָתא ְרִביָעָאה ִאּנון ֵריׁשִ ּּבְ ִּקיוָמא ַסִגיּ ֵלי ָחָמס. ּ ָרֵאל ּכְ ְּוִאּנון ַקָייִמין ַעל ִיׂשְ ּ .
ָמר  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם)בראשית ו(ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ ִּאֵלין ִאּנון ֲעָמֵלִקים, ּ ּכִ ּ.  

ָמר  נֹות ָהָאָד)בראשית ו(ְּנִפיִלים ֲעַלְייהו ִאּתְ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ י טֹובֹות ּ ם ּכִ
ה ְנָייָנא ֵמִאֵלין ְנִפיִלים ִמְלֵעיָלא. ֵהּנָ ְּוִאֵלין ִאּנון ִמיָנא ּתִ ּ ִריך . ּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְְדַכד ּבָ ּ ּ

ַצְלֵמנו ְוגו ה ָאָדם ּבְ ד ָאָדם ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ ּהוא ְלֶמְעּבַ ּ א ַעל . 'ּ ד ֵליה ֵריׁשָ ָעא ְלֶמְעּבַ ּּבָ
ִּעָלִאין ְלֶמֱהֵוי ִאיהו  ְלהוּ ָּפִקיד ַעל ּכֻ ּוְלֶמֱהֵוי ִאּנון ְפִקיִדין ַעל ְידֹוי. ּ ּ ַגְווָנא ְדיֹוֵסף . ּ ּּכְ

יה  ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ עו )ג א''לעיל כ(ִּאּנון . ּ ְוַיְפֵקד ְפִקיִדים ַעל ָהָאֶרץ)בראשית מא(ּ ּ ּבָ
ְּלַקְטְרָגא ֵליה ְוָאְמרו  ֶרּנו ְוגו)תהלים ה(ּ י ִתְזּכְ ך' ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ְְדֲעִתיד ְלֶמְחֵטי ַקּמָ ָאַמר . ּ

ָווֵתיה א ּכַ ִריך הוא ִאי ַאּתון ֲהִויתון ְלַתּתָ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יה, ְּ יר ֲהִויתון ָחִבין ִמּנֵ ַּיּתִ ִּמָיד . ּ
נֹות ָהָאָדם ְוגו ִני ָהֱאלִהים ֶאת ּבְ ַּוִיְראו ּבְ ִריך הוא ַאִפיל ' ּ א ּבְ הֹון ְוקוְדׁשָ קו ּבְ ָּחׁשְ ּ ּ לֹון ְּ

ָלאן ְלׁשְ ׁשַ א ּבְ   .ְלַתּתָ

  ב'' כה עדף
ַמְתהֹון ְדֶעֶרב ַרב ְדִאּנון ְנִפיִלים ''א ַוֲעָזֵא''ַּעָז) ב''דף כה ע(ְּוִאּנון  ְייהו ִנׁשְ ּל ְדִמּנַ ּ ּ ּ ּ

ָיא ְדִאּנון ָטָבאן ַתר ְנׁשַ ְרַמְייהו ִלְזנֹות ּבָ ְּדַאִפילו ּגַ ּ ּ ּ א. ּּ ּוְבִגין ָדא ַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ִריך ּּ ְ ּבְ

ָמא  ַהאי ָעְלָמא ּכְ ן ְוָיִהיב לֹון ַאְגַרְייהו ּבְ ּמָ ּהוא ֵמָעְלָמא ְדֲאֵתי ְדָלא ְיֵהא לֹון חוָלָקא ּתַ ּ ּ ּ ּ
ֵלם ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו ְוגו)דברים ז(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ וְמׁשַ ּ ּ'.  

ָמר ֵהּמָ ִליָתָאה ֲעַלְייהו ִאּתְ ּבֹוִרים ִמיָנא ּתְ ּבֹוִרים ְוגוּּגִ ם' ה ַהּגִ י ַהּשֵׁ ְּוִאּנון . ַאְנׁשֵ
הֹון  ָמר ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ִּמּסִ ם)בראשית יא(ּּ ה ָלנו ׁשֵ ּ ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר ְוַנֲעׂשֶ ּוָבִנין . ּ

הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֹוי ְוָיין ּבְ י ְכֵנִסיֹות וִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ּּבָ ָמא ְדְיָיְו, ּ , ָלא ִלׁשְ
ם ד לֹון ׁשֵ ם. ֶּאָלא ְלֶמְעּבַ ה ָלנו ׁשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַנֲעׂשֶ ִרין , ּ ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ִמְתּגַ ְוּסִ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא ָרֵאל ְדִאּנון ּכְ ַּעל ִיׂשְ ָמר . ּ א ְוֲעַלְייהו ִאּתְ ַרת ֲעִביְדּתָ ְּוָגְזִלין לֹון ְוִאְתּבָ
ְברו ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ ְוַהּמַ)בראשית ז(   .ִּים ּגָ

ְייהו. ְרָפִאים ִמיָנא ְרִביָעָאה דֹוֲחָקא ִמְתַרִפין ִמּנַ ָרֵאל ּבְ ִּאם ֶיחזון ְלִיׂשְ ְוִאית לֹון . ּּ
ָעאן ָזָבא לֹון ְוָלא ּבָ ד . ְּרׁשו ְלׁשֵ ה ְלֶמְעּבַ ְדִלין ּבָ ּתַ ּוִמְתַרִפין ֵמאֹוַרְייָתא וֵמִאֵלין ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ּב ִעם עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותַט ָמר . ּ ל ָיקומו)ישעיה כו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ ְרָפִאים ּבַ ִזְמָנא , ּ ּבְ
הֹון  ָמר ּבְ ָרֵאל ִאּתְ ְּדֵייֵתי ְפִקיָדה ְלִיׂשְ ל ֵזֶכר ָלמֹו)ישעיה כו(ּ ד ּכָ ַאּבֵ   . ַוּתְ

ָאה ְדִאּנון ְמַזְלְזִלין ְלִאֵלי ֲּעָנִקים ִמיָנא ֲחִמיׁשָ ּ הֹון ּ ָמר ּבְ  ַוֲעָנִקים )משלי א(ּן ְדִאּתְ
רֹוֶתיך ָמר . ְָלַגְרּגְ ִקיִלין ָדא )דברים ב(ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֲעָנִקים ׁשְ בו ַאף ֵהם ּכַ ּ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ ּ

ִּאֵלין ִאּנון ְדַאַהְדרו ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו. ְלָדא ּ ּ ּ ּ ּ י )דבגינייהו(ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ  ָחַרב ּבֵ
וָבא ְדָעְלָמאַּמְקְד ָרא ְוִיּשׁ א ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְדִאיִהי ִעּקְ ּׁשָ ּ ּ ּ ִּמָיד ְדֵייֵתי אֹור . ּ ּ

דון ִריך הוא ִיְתָמחון ִמן ָעְלָמא ְוִיְתַאּבְ א ּבְ ְּדִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֲּאָבל פוְרָקָנא ָלאו ִאיִהי . ְּ ּ
ֲעָמֵלק ַעד ְדִיְתְמֵחי ְד ְלָיא ֶאָלא ּבַ ּּתַ ּ ֵּביה אֹוָמָאה ְוָהא אוְקמוָהּ ּ ּ.  

ַמִים ְוגו ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ הֹון ' ּ ָמר ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדִאּתְ ּ ּ ֵאֶלה )שמות לב(ּ
ָרֵאל ִריך הוא . ֱָאֹלֶהיך ִיׂשְ א ּבְ ִאלו ַההוא יֹוָמא ֲעִביד קוְדׁשָ יֹוָמא ְדִיְתְמִחין ִאֵלין ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ַמָיא ְוַא ָמִים)בראשית ב(, ְּרָעא ֲהָדא הוא ִדְכִתיבׁשְ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ .  ּבְ
יה ְוִיְתַחֵדׁש ַעְלָמא ֲהָדא הוא  ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְיֵהא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ים ְוָהָאֶרץ)ישעיה סו(, ִדְכִתיב ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ ֲאׁשֶ י ּכַ ה ְוגו ּכִ יֹום '  ַהֲחָדׁשָ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ
  .ֲעׂשֹות

ל ֵעץ ְנְחָמד ְוגו ַההוא ִזְמָנא ַוַיְצַמח ְיָי ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ּּבְ ַקְדִמיָתא . 'ּ ֲאָבל ּבְ
ַּעד ְדִיְתָמחון ִאֵלין ָלא ָנִחית ִמְטָרא ְדאֹוַרְייָתא ּ ִבים וְלִאיָלִנ. ּ ָרֵאל ְדַדְמָיין ַלֲעׂשָ ְּוִיׂשְ ין ּ

ֶדה ְוגו. ָּלא ִיְצְמחון ב ַהּשָׂ ָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ּבָ יַח ַהּשָׂ ', ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוֹכל ׂשִ
ִנין ָקְרּבָ א ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבְ ֵבי ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִגין ְדָאָדם ַאִין ְדִאּנון ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ֶדה יַח ַהּשָׂ ַאְרָעאָּדא, ָּדָבר ַאֵחר ְוֹכל ׂשִ יַח ִראׁשֹון ֶטֶרם ִיְהֶיה ּבְ ב .  ָמׁשִ ְוָכל ֵעׂשֶ
ִני יַח ׁשֵ ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ָדא ָמׁשִ א . ַּהּשָׂ ִכיְנּתָ ה ְלִמְפַלח ִלׁשְ ן מׁשֶ ּמָ ִגין ְדֵלית ּתַ ה ּבְ ְּוָלּמָ

ָמר ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ְּדֲעֵליה ִאּתְ ּא ָיסור  ל)בראשית מט(ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ
ן ָדִוד יַח ּבֶ ֶבט ִמיהוָדה ָדא ָמׁשִ ּׁשֵ ּ ן יֹוֵסף. ּ יַח ּבֶ ין ַרְגָליו ָדא ָמׁשִ ּוְמחֹוֵקק ִמּבֵ י . ּ ַעד ּכִ

יל ָדא''ָיבֹוא ׁשִ ן ָדא ּכְ ּבַ ה ֻחׁשְ ּה ָדא מׁשֶ ים''ֹו ִיְקַה''ְול. ּ   .ת''י ְקָה''ַאְתָוון ְוֵלִו, ת ַעּמִ
ֶד יַח ַהּשָׂ ְטָרא ְדַצִדיק ַחָּדָבר ַאֵחר ְוֹכל ׂשִ ּה ִאֵלין ַצִדיַקָייא ְדִאּנון ִמּסִ ּ ּ ּ ּּ . י ָעְלִמין''ּ

יַח ש ַלת ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְוִאּנון ג. ַחי' ׂשִ ּש ּתְ ּ ָלׁשֹון ַאֵחר ְוָכל . י ָעְלִמין''ֲּאָבָהן וִמן ח' ּ
ֶדה ע ב ַהּשָׂ ַלת ָעִלין ְדִאּנון ש יאהדונה. ן''ב שי''ֵעׂשֶ ּּתְ ּב ַעְנִפין ְדַתְלָיין ''ן עְּוִאּנו. י''ּ ּ

ן ע ּבַ חוׁשְ הֹון ּבְ א ַעד ְדֵייֵתי ַההוא . ב''ּּבְ ִכיְנּתָ ַאְתָרא ְדִאיִהי ׁשְ ְלהו ָלא ִאְתַאֲחִדין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ּם ְדִאיהו יו''ְּדִאְקֵרי ָאָד ם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ''ְּוָדא ִאיהו ְוָאָד. א''ו ה''א וא''ד ה''ּ

  .ָהֲאָדָמה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

  א'' כו עדף
ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ַעד ְדִיְצַמח ַצִדיּו ב ַהּשָׂ יה ְוָכל ֵעׂשֶ ָמר ּבֵ ְּבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ יה . ק''ּ ּוִמּנֵ ּ

יה )תהלים פה( ָמר ּבֵ ְצָמח ְדִאּתְ ּ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח(ּ ׁשְ ְוַתְלִמיֵדי . ְ ַוּתַ
ָג ִאין ָלא ָצְמִחין ּבְ ֲּחָכִמים ְדִאּנון ְדׁשָ ּ ְצָמחּ ּלוָתא ַעד ֶדֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ה , ּ ְוָדא מׁשֶ

יה  ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ א )מלאכי ב(ּ ִכיְנּתָ ִפיהו ְדָלא ְיֵהא ָמאן ְדָדִריׁש ִלׁשְ ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ּ ּ
ָוֵתיה ּּכַ ּוְבִגין ָדא ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד. ּ ּוִמָיד ְדִאיהו ֵייֵתי. ּ ּ דף כו (ִמן ד ַיֲעֶלה ''ִּמָיד ְוֵא, ּּ

ל ָהָאֶרץ' ּי ָסִליק ֵליה ו''ד ִמן אדנ''ָהָאֶרץ א) א''ע ה ֲאדֹון ּכָ ָקה . ְּוִאְתֲעִביד ּבַ ִּמָיד ְוִהׁשְ
ע א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ָיין ִיׂשְ ּקְ יה ִאְתׁשַ ל ְפִני ָהֲאָדָמה ִמּנֵ ֶּאת ּכָ ַּאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא' ּ ָּדָבר ַאֵחר . ּ

ַלק ִמן ַאְרָעאְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ  ְרּגומֹו ְוֲעָנָנא ִיְסּתַ ּּתַ ה . ּ ָמר ּבַ ַּהִהיא ְדִאּתְ  )שמות מ(ּ
ן ְוגו ּכָ ׁשְ י ֲעַנן ְיָי ַעל ַהּמִ ַההוא ִזְמָנא' ּכִ ַאְרָעא ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ָיין ּתַ ּקְ ּוֵביה ִמְתׁשַ ּ ּ:  

ָרֵאל ַּוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ִאֵלין ִיׂשְ ַה. ּ ִריך הוא ַצַייר ּבְ א ּבְ ּהוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִציוִרין ְדָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדֲאֵתי ּלֹון ּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא ַעֵייל . ּ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ַּוִייֶצר ּבְ ּ ְּ ּ
ִציוָרא ְדב ֵמיה ּבְ ׁשְ ּלֹון ּבִ ּ ּב' ו' י' ן י''ּיוִדי' ּּ יַנְייהו ְדִאּנון ָסְלִקין ְלֶחׁשְ ּּבֵ ּ ִויהֹון . ה''ֹון יהוּ

ְתֵרין יוִדי ַאְנִפין ִדיְלהֹון ּבִ ַאְנפֹוי ּבְ ְּמצוָייִרין ּבְ ּ ּּ ָאת ו''ּ חֹוְטָמא ִדיְלהֹון ּבְ ּוְבִגין ָדא . 'ּן ּבְ ּ
י ֵמֹראׁש צוִרים ֶאְרֶאּנו)במדבר כג(ָאַמר ְקָרא  ּ ּכִ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ִציוִרין ִדׁשְ ּ ּ ּּ ּ .
יִרין ְדִאּנון יִּויהֹון ְמצו ְתֵרין לוִחין ַיּקִ ַאְנַפְייהו ּבִ ָּייִרין ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ו' י' ּ ָּחרות ָעַלְייהו' ּ ּ .

ַבת זוֵגיה ִעָלָאה ָדא י ְּועֹוד ִצֵייר לֹון ְלָכל דֹור ּבְ ּ ּ ּ ִּיחוָדא ְדַתְרַווְייהו' ּה ְוִאּנון ו''ּ ּ ְּוַצֵייר . ּ
ִאּנון ְדִציוָרא ִדְלֵע ּלֹון ּבְ ּ ּ א ּּ ִכיְנּתָ ִליל ׁשְ ָרֵאל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ּיָלא ְדִאיהו ִיׂשְ ּ ּ ּ

ָמר  ֲחִרית ְוֲעַלְייהו ִאּתְ ַמע ׁשַ ַמע ַעְרִבית וְקִריַאת ׁשְ ָאה ְדִאּנון ְקִריַאת ׁשְ ִּעָלָאה ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ
ִרי ׂשָ ר ִמּבְ   .ֶּעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ

ַההוא ִזְמָנא ָנַטע לֹון ְל ּוִמָיד ּבְ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּּ א ְדֵעֶדן ַקִדיׁשָ ִגְנּתָ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ
ַּוִיַטע ְיָי  ָאה''ּגַ. א''א ְוִאּמָ'' ֱאלִהים ַאּבָ)ח א''כ(ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ''ֵעֶד. ּן ָדא ׁשְ ּן ָדא ִאּמָ

ֶּאת ָהָאָדם ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ִּעָלָאה ֵהא ֶנַטע ִדיֵליה. ּ ִּאיִהי ּתְ ת זוֵגיה ְוָלא , ּ ּּבַ ּ
יה ְלָעַלם ָּתזוז ִמּנֵ ּוְתֵהא ִעדוָנא ִדיֵליה. ּ ּ ּ ַהִהיא . ּ ִריך הוא ָנַטע לֹון ּבְ א ּבְ ָרֵאל קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָעְלָמא ּכְ א ּבְ י ָיַדי )ישעיה ס(, ִּזְמָנא ִנְטָעא ַקִדיׁשָ ּ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ
  :ְּלִהְתָפֵאר

א. ה ֱאֹלִהים''יהוַּוַיְצַמח  א ְוִאּמָ ל ֵעץ ְנְחָמד ָדא ַצִדי. ַאּבָ ּּכָ ְּוטֹוב ְלַמֲאָכל ָדא . ק''ּ
ין  ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה הוא ַזּמִ ּ ּ יה)א זמינא''נ(ּ ּ ָמזֹון ְלֹכָלא ְדֹכָלא ּבֵ ְוָלא . ּּ

יה א ִמּנֵ ִכיְנּתָ יה וׁשְ ִּאְתַפְרֵנס ַצִדיק ֶאָלא ִמּנֵ ּ ּ ּּ ִאין ְוָלא , ּ ֶּאָלא . )דילהון(ְצִריִכין ְלַתּתָ
א ַעל ָיֵדיה ּּכוְלהו ִנזֹוִנין ְלַתּתָ ּ א וְלח. ּּ ִכיְנּתָ ִּדְבָגלוָתא ָלא ֲהָוה ִלׁשְ ּ י ָעְלִמין ְמזֹוָנא ''ּ

ח ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ֶּאָלא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִאיהו ְיֵהא ְמזֹוָנא ְלֹכָלא. ּי ּבִ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

יה ְּוֵעץ ַהַחִיי ָמר ּבֵ א ְדִאּתְ גֹו ִגְנּתָ ּם ְדהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְיֵהא ְנִטיַע ּבְ ּ ּ  )בראשית ג(ּּ
ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם ְלָטא ֲעָלה ִאיָלָנא ְדִסְטָרא . ְּוָלַקח ּגַ א ָלא ׁשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ

ָּאֳחָרא ְדִאּנון ֵעֶרב ַרב ְדִאּנון  ּ ּ ה עֹוד . ת טֹוב ָוָרעּ ֵעץ ַהַדַע)סוף תצא(ּ ל ּבָ ְּוֹלא ְתַקּבֵ
ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)דברים לב(, ָּטֵמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּוְבִגין ָדא ָלא . ּ ְיָי ּבָ ּ

יַח ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלין ּגֵ יָנא . ְמַקּבְ ָלא ִנְטָעא ִמּמִ ַגְפָנא ְדָלא ְמַקּבְ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוְתֵהא ׁשְ ּ
  .ָראָאֳח

ל ֵעץ ְנְחָמד ְלַמְרֶאה ָרֵאל ְיהֹון ּכָ יה . ְוִיׂשְ ָמר ּבֵ ְּוִיְתַחַזר ֲעַלְייהו ׁשוְפָרא ְדִאּתְ ּ ּ ּ  )איכה ב(ּ
ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ ְייהו ְוָלא . ְִהׁשְ ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִאַדְחָיין ִמּנַ ּ

ִקין ְוָלא ִמְתָעְרִבין הֹוןִּמְתַדּבְ ָרֵאל וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא .  ּבְ ִיׂשְ ָמר ּבְ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ
ּנו ְדִאּנון ֵעֶרב ַרב ֹּתאַכל ִמּמֶ ּ ְרמו . ּ ּנו ּגָ ִריך הוא ְדְביֹום ָאְכלֹו ִמּמֶ א ּבְ ְּוָגֵלי לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּדָאְבדו ב ִני' ּ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ָּאְבִדין ְדִאּנון ּבַ ּ ּנו מֹות ָּדא . ּ י ְביֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ִּאיהו ּכִ ָּ

מות ב א . ְּפָעִמים' ּּתָ ִכיְנּתָ ַבִית ִראׁשֹון ְדִאיִהי ׁשְ ִרימו ְדַצִדיק ֶיֳחָרב ְוָיֵבׁש ּבְ ְּוִאּנון ּגְ ּ ּ ּ ּ
ָאה, ִּעָלָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִני ְדִאיִהי ׁשְ ּוְבַבִית ׁשֵ ָּדא ִאיהו . ּ . ֵבׁש ְוָנָהר ֶיחָרב ְוָי)ישעיה יט(ּ

ה)א ו''נ(ְּוָנָהר ָדא  יה ְנִביעו ְדי'  ְיחָרב ּבְ ַלק ִמּנֵ ִגין ְדִאְסּתַ ָאה ּבְ ּתָ ּּתַ ּ   .ְלֵאין סֹוף' ּּ

  ב'' כו עדף
א ְלחוד א ַקִדיׁשָ לוָתא ַעּמָ ָרֵאל ִמן ּגָ ּוִמָיד ְדִיְפקון ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִּמָיד ָנָהר ְדֲהָוה ָחֵרב ְוָיֵבׁש , ּּ ּ

יה ְוָנָהר י ָמר ּבֵ ן' ֹּוֵצא ֵמֵעֶדן ָדא וִּאּתְ קֹות ֶאת ַהּגָ ְּוָנָהר ָדא ַעּמוָדא . ְלַהׁשְ ּ
א ִעָלָאה. ְדֶאְמָצִעיָתא ּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ָדא ִאּמָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ָדא ׁשְ קֹות ֶאת ַהּגָ . ְּלַהׁשְ

ָרֵאל  ה וְבִיׂשְ מׁשֶ ָמר ּבְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּ ג ַעל)ישעיה נח(ּ ֹעְנג ְדִאיהו ע ָאז ִתְתַעּנָ ּ ְיָי ּבְ ּ '
ן' ָנָהר ג' ֵעֶדן נ ה ְוגו)שמות טו(ְּוִאְתְקַיים ְקָרא . ּגַ יר מׁשֶ ר ֹלא ) ב''דף כו ע('  ָאז ָיׁשִ ׁשָ

יר ְְוִאְתַהַפך ְלֵעַרב ַרב ֹעֶנ. ֶּנֱאַמר ֶאָלא ָיׁשִ ּע וְלאוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ''ג ְלֶנַג''ּ ּ ּ
ַג ּוַמָזלֹות ּכְ ִחין ֲאַבְעּבועֹותּ הֹון ׁשְ ְּווָנא ְדַפְרֹעה וִמְצָרֵאי ְדָפַרח ּבְ ּ ָרֵאל ְיֵהא . ּ ֲאָבל ְלִיׂשְ

  .ג''ֹעֶנ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָעה . ְּוָדא ִאיהו ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ּ

ים ְּדִאּנון ֶחֶס. ָראׁשִ ים ַיְדִריםּוְב. ּד ְדרֹוָעא ָיִמיָנא''ּ ּוַמֲחֶנה . ַּההוא ִזְמָנא ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ
ְבִטין''ִמיָכֵא יה ַמֵטה ְיהוָדה וְתֵרין ׁשִ יה ְוִעּמֵ ְקָיין ִמּנֵ ּל ִאְתׁשַ ּ ּ ּ בוָר. ּ ָמאָלא''ּּגְ . ּה ְדרֹוָעא ׂשְ

יר ַיְצִפין ּוְבַההוא ִזְמָנא ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ְבִריֵא. ּ ְקָי''ּוַמֲחֶנה ּגַ יה ַמֵטה ל ִאְתׁשַ יה ְוִעּמֵ ּין ִמּנֵ ּ ּ
ְבִטין ְרָייא ְדנוִריֵא''ְנַצ. ָּדן וְתֵרין ׁשִ ְקָיין ַמּשִׁ ה ִאְתׁשַ ּח ׁשֹוָקא ָיִמיָנא וִמּנָ ּ ּ יה ''ּ ּל ְוִעּמֵ

יה ְבִטין ִעּמֵ ַּמֵטה ְראוֵבן וְתֵרין ׁשִ ּ ּ ָמר ְלַיֲעֹקב ''הֹו. ּ ָמאָלא ְדֲעָלה ִאּתְ ּד ׁשֹוָקא ׂשְ ּ
א  ְו)בראשית לב( ְרָייא ִדְרָפֵאל ְדִאיהו ְמַמּנָ ְקָיין ַמּשִׁ יה ִאְתׁשַ ּהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו וִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ

יה ַמֵטה ֶאְפָרִים וב ַּעל ַאְסָווָתא ְדָגלוָתא ְוִעּמֵ ּ ּ ְבִטין' ּ   .ׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ָעה ְדִנ ים ִאֵלין ִאּנון ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ָּדָבר ַאֵחר וִמּשָׁ ּ ּ ּּ ְּכְנסו ַלַפְרֵדסּ ּּ .
ִפיׁשֹו ּן ְדִאיהו ִפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות''ַחד ָעאל ּבְ ּ ִגיחֹו. ּ ְנָייָנא ָעאל ּבְ ן הוא ָקבור . ן''ּתִ ְּוַתּמָ ּ

יה  ָמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ חֹון)ויקרא יא(ּ ל הֹוֵלך ַעל ּגָ ְבִריֵא, ְ ּכָ ָמר ''ּגַ ַבר ֵאל ֲעֵליה ִאּתְ ּל ּגָ
ֲעדֹו ְלֶגֶבר ֲאׁשֶ)איוב ג( ָרה ַוָיֶסך ֱאלֹוַה ּבַ ּר ַדְרּכֹו ִנְסּתָ ְּ יה ַעד . ּ ַבר ַית ְקבוְרּתֵ ְּוֹלא ָיַדע ּגְ ּ

ן ּמָ ְלָייא ּתַ ְרִמיָזא. ּיֹוָמא ָהֵדין ְדִאְתּגַ יָמא ּבִ ְּוָדא ִאיהו ֶרֶמז וְלַחּכִ ִליָתָאה ָעאל . ּ ּתְ
ִחֶדֶק ָנא ֲחִדיָדא ַקָלא ִלְדָר''ּּבַ אּל ַחד ַקל ְוָדא ִליׁשְ ְפָר. ׁשָ ּת ְדִאיהו ''ְּרִביָעָאה ָעאל ּבַ ּ

ּמֹוָחא ְדֵביה ְפִרָיה וְרִבָיה ּּ ּ ְקִליִפין ְדאֹוַרְייָתא ֲהוו ָלָקאן . ּּ ן זֹוָמא וֶבן ֲעַזאי ְדָעאלו ּבִ ּּבֶ ּ ּ ּ ּ
הֹון י ֲעִקיָבא . ּבְ ָלם ְו)א''ד ע''פקודי רנ(ִרּבִ ׁשְ יה ְדָעאל ּבִ ָמר ּבֵ מֹוָחא ִאּתְ ּ ְדָעאל ּבְ ּ ָנַפק ּ

ָלם ׁשְ   .ּבִ
ושאילו חברייא מאי ניהו דאמר רבי , יומא חד הוינא בבי מדרשא, אבא, אמר רבי אלעזר(

, עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסתכנון גרמייכו דכתיב
, נןאדהכי הא סבא דסבין קא נחית אמר לון רב. דובר שקרים לא יכון לנגד עיני) תהלים קא(

. 'אמרו ליה ודאי בהא דאמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש וכו. במאי קא תשתדלון
ובגין דלא תטעון נחיתנא לכו . והא אוקמוה במתיבתא עלאה. אמר לון ודאי רזא עלאה אית הכא

  .רזא דא בינייכו דאיהי רזא עלאה טמירא מבני דרא) דאתגליא(ובגין 

' ו. ואנון רמיזין באת א רישא וסופא.  דמנהון מיין דכיין נפקיןבודאי אבני שיש טהור אנון
ן אנון רמיזין ''יודי' ואלין ב. מאן דאכיל מניה וחי לעלם. דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ החיים

. ואנון חכמה בראש וחכמה בסוף. יצירה דעלאין ויצירה דתתאין. ואנון תרין יצירות. בוייצר
  .עלומות מחכמה עלאה דתחות כתר עלאהודאי אנון ת. תעלומות חכמה

בגין . ואמאי נחתו. תרין דמעין נחתו בימא רבא) שמות יח א(עיינין דבהון ' ואנון לקבל ב
ודא גרים . ולא זכו בהון ואתברו ונפלו. דאורייתא מתרין לוחין אלין הוה משה נחית לישראל

ויהיב לון אחרנין . דוייצר' הו ומנייהו דאי' ואמאי נפלו בגין דפרח ו. אבודא דבית ראשון ושני
מסטרא דעץ הדעת טוב ורע דמתמן אתייהיבת אורייתא באסור והתר מימינא חיי ומשמאלא 

  .מותא

  א'' כז עדף
לא . ובגין דא אמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים

לאבנין ) מה עלאה וחכמה תתאהיודין דוייצר חכ' א דאנון ב''נ(תהוו שקילין אבני שיש טהור 
ולא עוד אלא . ולב כסיל לשמאלו. לב חכם לימינו) קהלת י(אחרנין דאנון חיי ומותא דמתמן 

ואבני שיש טהור אנון . בגין דאלין דעץ הדעת טוב ורע אנון בפרודא. אתון תסתכנון גרמייכו
. ו ואית פירודא בינייהוואי תימרון דהא אסתלק עץ החיים מנייהו ונפל. ביחודא בלא פירודא כלל

אתו . דאלין דאתברו מאנון הוו. דובר שקרים לא יכון לנגד עיני דהא לית תמן פירודא לעילא
  .)ליה פרח ואסתלק מנייהו) א''דף כז ע(לנשקא 



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

 ] בשנה14יום [סדר הלימוד ליום יד תשרי 
ֵעץ ַחִי. ָּדָבר ַאֵחר ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַוַדאי ְלֵעיָלא ּבְ ּּבְ ן ֵלית ְקִליִפין נוְכָרִאין ּ ּמָ ּים ּתַ ּ

ָ לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב א ִאית ְקִליִפין נוְכָרִאין . ּ ֵעץ ִדְלַתּתָ ֲּאָבל ּבְ ּּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְזֵעיר ַאִפין. ַּוַדאי ְּוִאיהו ָנטוַע ּבְ ּ ּ ן ֵעֶדן . ּ ְּדִאיהו ֲחנֹוך מטטרון ְדּגַ ּ ְּ

ן ַעְרטוָמא. ִּדְלֵעיָלא ּמָ ִריך הוא ֵלית ּתַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ׁש, ְּ ל ְוִעּקֵ ן ִנְפּתָ ּמָ ּוְבִגין . ְלֶמיֱהֵוי ּתַ
מטטרון יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ֵמִעדון ִדיֵליה' ָּדא ְוָנָהר יֹוֵצא ְוגו ְּוָיִכיְלָנא ְלֵמיַמר ּבְ ּ ּ קֹות . ּ ְלַהׁשְ

ן ִדיֵליה ַפְרֵדס  ן ּגַ ֶּאת ַהּגָ ּ ע)ד''תיקון כ(ּּ ן ֲעַזאי וֶבן זֹוָמא ְוֱאִליׁשָ ן ָעאלו ּבֶ ּ ִדיֵליה ְדַתּמָ ּ ּ ּ ּ .
ְטָרא ָדא טֹו ּוְקִליִפין ִדיֵליה ִמּסִ ּ ְטָרא ָדא ַרע''ּּ ר וָפסול . ּב וִמּסִ ׁשֵ ר ּכָ ְּוָדא ִאּסור ְוֶהּתֵ ּ ּ

  .ּטוְמָאה ְוָטֳהָרה
י ָהִכי הוא ַוַדאי י ִרּבִ ָּקם ַחד ָסָבא ְוָאַמר ִרּבִ ּץ ַחִיים ָלא ִאְתְקֵרי ִאיהוֲאָבל ֵע. ּ ּ .

ֶּאָלא ָהִכי הוא ָרָזא ְדִמָלה ַוִייֶצר ַחד ְיִציָרה ְדטֹוב ְוַחד ְיִציָרה ְדָרע ּ ּ ּּ ּ ָּדא ִאיהו ֵעץ . ּ ּ
יה. ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ְטָרא ְדמֹוָתא ִמּנֵ יה וִמּסִ ְטָרא ְדַחִיים ִמּנֵ ֵּעץ ָדא ָאָדם ְזֵעיָרא ִמּסִ ּ ּ ּ ּּ .

ן ב ּמָ ר' ּתַ ְּיִצירֹות ִדיֵליה ְדִאּנון ִאּסור ְוֶהּתֵ ּ ּ ּ ָמר ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם , ּ ְּוֲעֵליה ִאּתְ ּ
  .ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ א ִעָלָאה. ּ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ א. ּ יוְבּתָ ָמר ְוֵעץ . ֵּעֶדן ּתְ ְּוֲעָלה ִאּתְ
תֹוך ַה ְַהַחִיים ּבְ ן ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ּּגָ ָאה''ַהּגַ. ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַלת ְקִטיִרין ִאּנון . ן ׁשְ ּּתְ

יה א ְלַגּבֵ ָמָתא רוָחא ַנְפׁשָ ִּנׁשְ ּוְבהֹון ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ׁש . ּ ְּדִאיהו ִמִפיו ַמּמָ ּ ּ
ַמת ַחִיים א ְדִאיִהי ִנׁשְ ִכיְנּתָ ִּאְתְקֵרי ִלׁשְ ָּיד ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ָסִליק ְלֵעיָלאִמ. ּ ּ ּ ָאַמר . ּ

ַוַדאי ַמְלֲאָכא ֲהָוה ְמעֹון ַחְבַרָייא ּבְ י ׁשִ ל ֲאַתר. ִּרּבִ ְוְבַוַדאי ָסִמיך ִאית ָלָנא ִמּכָ ּ ּ.  
ָּפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ַגן ֵעֶדן ְוגו: ּ יֵחהו ּבְ ח ְיָי ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ַּוִיּקַ ּ ח ֵמָאן ַּוִי. 'ּ ּקַ

ֶּאָלא ָנִטיל ֵליה ֵמד. ָּנִטיל ֵליה ָעה ' ּ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ הֹון וִמּשָׁ ָמר ּבְ ְּיסֹוִדין ְדִאּתְ ּ ּ
ים א ְדֵעֶדן. ָראׁשִ ִגְנּתָ ֵוי ֵליה ּבְ הֹון ְוׁשַ ַּאְפִריׁש ֵליה ִמּנְ ּ ּ.  

ר ָנׁש ְד ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ַיֲעֵבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ֵרי ֵמדְּ ִזְמָנא ְדָתב . ְיסֹוִדין' ִאְתּבְ ּבְ
אֹוַרְייָתא ק ּבְ א וִמְתַעּסֵ ְתיוְבּתָ ּּבִ ן. ּ ּמָ ִריך הוא ָנִטיל ֵליה ִמּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמר . ְּ ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ם ִיָפֵרד ּוִמּשָׁ א ִדיֵליה. ּ ִגְנּתָ ֵוי ֵליה ּבְ ֲאָוה ִדיְלהֹון ְוׁשַ יה ִמּתַ ַּאְפִריׁש ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְדִאיִהי ּ
א ִכיְנּתָ ה. ׁשְ ִפּקוִדין ְדֲעׂשֵ ְּלָעְבָדה ּבְ ּ ה. ּ ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ְמָרה ּבְ ּוְלׁשָ ּ ּ ִאי ָזָכה ְלַנְטָרא . ּ

א ַעל ד ָּלה ִאיהו ְיֵהא ֵריׁשָ ְקָיין ַעל ָיֵדיה ְוָלא ַעל ְיָדא . ְיסֹוִדין' ּ ְּוִאְתֲעִביד ָנָהר ְדִאְתׁשַ ּ
מֹו ּתְ ִליט ֲעַלְייהוַאֲחָרא ְוִאׁשְ יה ְדִאיהו ִרּבֹון ְוׁשַ ְּדִעין ּבֵ ּ ּ ּּ.  

ִרירו ְדִאיָלָנא ְדַרע ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ְקָיין ִמּמְ ְּוִאי ָעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ִאְתׁשַ ּ ּ ְוָכל . ּ
ֵּאָבִרין ְדִאּנון ֵמד הֹון ' ּ ָמר ּבְ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ְוגו)שמות א(ְיסֹוִדין ִאּתְ ּרו ַוְיָמַר' ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ְמִרירו ְדָמָרה ּּבִ ָמר . ּ ְטָרא ְדטֹוב ֲעַלְייהו ִאּתְ ין ְדגוָפא ְדִאּנון ִמּסִ י ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּוְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרה ְוגו)שמות טו( ּתֹות ַמִים ִמּמָ ּ ַוָיבֹואו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ ּ ַגְווָנא ָדא ָאְמרו ָמאֵרי . 'ּ ּּכְ

ָיאַּמְתִניִתין ַוְיָמַררו ֶאת ַח קוׁשְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ֵּייֶהם ּבַ ַקל ָוחֹוֶמר. ּ חֹוֶמר ּבְ ּוִבְלֵבִנים . ּבְ
ִלּבון ִהְלְכָתא ַרְייָתא. ּּבְ ֶדה ָדא ּבָ ּשָׂ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ל ֲעבֹוָדָתם ְוגו. ּ ָנה' ֶאת ּכָ   .ָּדא ִמׁשְ

הֹון  ָמר ּבְ א ִאּתְ ְתיוְבּתָ ְייִבין ּבִ ְּוָדא ֵעץ ַחִיים וֵביה . ֵעץ' ּו הּ ַויֹוֵרה)שמות טו(ִּאם ּתַ ּ ּ
ִים קו ַהּמָ ַּוִיְמּתְ יה . ּ ָמר ּבֵ יַח ְדִאּתְ ה ָמׁשִ ְּוָדא מׁשֶ ָידֹו)שמות יז(ּ ּ וַמֵטה ָהֱאֹלִהים ּבְ ה ''ַּמֶט. ּ

ְטֵריה ִמיָתה ְטֵריה ַחִיים וִמּסִ ָּדא מטטרון ִמּסִ ּ ּ ְטָרא . ּּ ד ִאְתַהַפך ְלַמֶטה ִאיהו ֵעֶזר ִמּסִ ּּכַ ּ ְ ּ
ֶנְגדֹו. ְדטֹוב ד ִאְתַהַפך ְלִחְוָיא ִאיהו ּכְ ּּכַ ְ ה ִמָפָניו)שמות ד(ִּמָיד . ּ ּ ַוָיָנס מׁשֶ ּ.  

  ב'' כז עדף
ה ְוִאיהו אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדֵביה ִאּסור  יָדא ְדמׁשֶ ִריך הוא ְמָסר ֵליה ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ר יֵדיהּ ְדָמָחא ּבֵ)ב''לעיל ו ע(ִּמָיד . ְוֶהּתֵ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִטיָנָרא ְנַטל ֵליה קוְדׁשָ ּיה ּבְ ּ ּ ּ ְּ .
יה  ַמר ּבֵ יה)שמואל ב כג(ְּוִאּתְ ֶבט ִלְמָחָאה ֵליה ּבֵ ּשָׁ ּ ַוֵיֶרד ֵאָליו ּבַ ּ ֶב. ּ ּט ִאיהו ֵיֶצר ''ְוׁשֵ

ָגלוָתא ֵמֲחַמת ִדיֵליה. ָהָרע ִחְוָיא ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ם ִיָפֵרד. ּ ְּועֹוד וִמּשָׁ ר . ּ ָאה ִאיהו ּבַ ַּזּכָ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ָּנׁש ְדִאׁשְ ִריך הוא ֵמַהאי גוָפא ֵמד. ּ א ּבְ ִזְמָנא ְדָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ְּדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ '

ד, ְיסֹוִדין א ּבְ ן ְוָאִזיל ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ ּמָ הֹון ַעל ) ב''דף כז ע(' ִּאְתְפַרׁש ִמּתַ ָמר ּבְ ֵחיָוון ְוִאּתְ
ַפִים ִיּשָׂ ָאוְנך ְוגוּּכַ ּ':  

ן ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ' ַוְיַצו ְיָי ֱאֹלִהים ְוגו ּמָ ָּהא אוְקמוָה ֵלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדִמּתַ ּ ּּ
ֵבד ּכָ ֵבד ּכֹוֵעס. ְוִאיִהי ּבַ ד ָהֲעבֹוָדה ְדִאיִהי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵליה ְוַהּכָ ְכּבַ ה ּתִ ְּדִמיּנָ ּ ּ ְוָהא . ּ

ל ַהּכֹוֵע ּאוְקמוָה ּכָ ִאלו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ָדא ִאיהו ַוְיַצוּ ּס ּכְ ּ ִפיכות . ּ ַּעל ָהָאָדם ָדא ׁשְ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵפך)בראשיתט(, ָּדִמים ּכְ ָאָדם ָדמֹו ִיּשָׁ ְ ּבָ ֶות . ּ א ְדַמְלַאך ַהּמָ ְְוָדא ָמָרה ַחְרּבָ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַלֲעָנה ַח)משלי ה(, ּכְ ֶחֶרב ִפיֹותּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ּכְ ָּדה ּכְ ּ לוי . ּ ֵּלאֹמר ָדא ּגִ ּּ
ָמר  ּ ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגו)משלי ל(ֲּעָריֹות ְוָדא ְטחֹול ֲעֵליה ִאּתְ ִּדְטחֹול ֵלית ֵליה ' ּ ּ

ְחָנא ֵליה פוָמא ּכַ ְקָיא ֵמֲעִכירו ְדָדָמא אוְכָמא ְדָכֵבד ְוָלא ַאׁשְ ּפוָמא ְוַעְרִקין ְוִאְתׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ּא ִאיהו ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגוְוָד ּ ָרה ִאּנון. 'ּ ל ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ִמּמָ ּּכָ ְּדַעְרִקין ִדְדָמא . ּ ּ

ְרִחין ֳקָדָמה ְלהֹון ּבָ א ִמָיד ְדָחָזאן ָמָרה ּכֻ ְּדִלּבָ ּ ּ.  
ַדם אוְכָמא ִדְטחֹול ֲחׁשֹוָכא ּבְ ְסָיין ּבַ ְלהו ִאְתּכַ ְּוֶעְרָיין ּכֻ ִפיַכת ָּמאן ְדֲעַבר ַעל. ּ  ׁשְ

ָכֵבד ָמָרה ְטחֹול ְוַדְייִנין ֵליה  ְמֵתיה ּבְ ְלָיא ִנׁשְ לוי ֲעָריֹות ּגַ ְּדָמא ְוֲעבֹוָדה ָזָרה ְוּגִ ּ ּ ּּ
ִחית ַאף ְוֵחיָמה ן ֲעַלְייהו ַמׁשְ ם וְתַלת ְמַמּנָ יִהּנָ ּגֵ ּּבַ ן י''ט. ּ ּבַ ֻחׁשְ ית . ה''ּו ֶעְרָיין ִאּנון ּכְ ְוׁשִ

ן  ּבַ ֻחׁשְ הֹון. 'וָאֳחָרִנין ּכְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ָגלוָתא וׁשְ ָרֵאל ּבְ ֳּקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְָמֵני קוְדׁשָ ּ
ָרֵאל  ּ ֶעְרַות ִאְמך ֹלא ְתַגֵלה)ויקרא יח(ּהוא ְלִיׂשְ לוי ֶעְרָוָתה . ָ לוָתא ִאיהו ּגִ ְּוָדא ּגָ ּ ּּ

א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִכיְנּתָ ֵעיֶכם ׁשֻ)ישעיה נ(, ִּדׁשְ לוי ֲעָריֹות . ְלָחה ִאְמֶכםּ וְבִפׁשְ ְּוַעל ּגִ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

ָגלוָתא א ּבְ ִכיְנּתָ ָרֵאל וׁשְ לו ִיׂשְ ּּגָ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ְוַהאי ֶעְרָוה ִאיִהי ִליִלית . ְּוָדא ִאיִהי ֶעְרָוה ִדׁשְ
א ְדֵעֶרב ַרב ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ְדֲע. ִּאּמָ ְּוֵעֶרב ַרב ִאּנון ֲעָריֹות ִדיָלה ַוֲעָריֹות ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ֵּליה ּ

ָמר  ּ ֶעְרַות ָאִביך לא ְתַגֵלה)ויקרא יח(ִאּתְ ָ.  
ין ה ין ּבֵ יַנְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב' ְּדָלא ִאְתְקִריב ו' ה' ְּוִאּנון ַאְפִריׁשִ ּּבֵ אחרי מות (, ּ

ה לא ְתַגֵלה)ד''ע ה וִבּתָ ּ ֶעְרַות ִאּשָׁ ּ ָאה. ּ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ְּוִאּנון ׁשְ ִזְמָנ. ּ ּא ְדֵעֶרב ְּדּבְ
ַּרב ְדִאּנון  ין ה'ָפִאים ֲע'ָמֵלִקים ְר'ּבֹוִרים ֲע'ִפיִלים ּגִ' ְנ)ע''ע ר''נג' סי(ּ ֵלית ', ה' ָנִקים ּבֵ

יַנְייהו ִריך הוא ְלָקְרָבא ּבֵ א ּבְ ְּרׁשו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ְּ  ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש )ישעיה יט(ּ
ה הִּעָלָאה ְוָיֵבׁש' ֶיחָרב ּבְ ָאה'  ּבְ ּתָ ִגין ְדָלא ִיְתַפְרְנסון ֵעֶרב ַרב ִמן ו. ּתַ ּּבְ ְּדִאיהו ֵעץ ' ּּ ּ

ּוְבִגין ָדא ֵלית ְקִריבו ְלו. ַּהַחִיים ּ ין ה' ּ יַנְייהו' ה' ּבֵ ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ּבֵ ּּבְ ּ.  
ה' ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאת י ְנָייָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ּכַ' ְלָקָרָבא ּבְ ָּלְתך לא ְתַגֵלהּּתִ ָּ .
ין ו ְּוִאּנון ַאְפִריׁשו ּבֵ ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלה' ְלה' ּ ִּעָלָאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ֵאׁשֶ ָּ ' ְּדי. ּ

ן' ו. ֵאם' ה. ִּאיהו ָאב ת' ה. ּבֵ יה ה. ּבַ ּוְבִגין ָדא ָמֵני ְלַגּבֵ ּ ת ָאִביך . ִּעָלָאה' ּ ֶָעְרַות ֵאׁשֶ

ת ָאִביך ָדא הֶעְרַות. ֹּלא ְתַגֵלה ּ ֲאחֹוְתך ּבַ ָ ָאה' ָ ּתָ ה ִאּנון . ּתַ ּתָ ת ּבִ ָנה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ֶּאת ּבַ ּ ּ
ּא ְדִאּנון ּתֹוָלִדין ְדה''א ה''ה ּ ֶּעְרַות ֲאִחי ָאִביך ָדא יו. 'ּ ּ ּד ְדִאיהו ּתֹוָלָדה ְדָאת י''ָ ּ ּ '

  .ו''ְּוִאיהו ָאח ְלוא
ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ְמעֹוָרִב ם ּסֹוף סֹוף ּבְ ַאְתָוון ׁשֵ ָרֵאל ֵלית ְקִריבו ְוִיחוָדא ּבְ ִיׂשְ ּין ּבְ ּ

ִריך הוא , ד''ידו א ּבְ ַאְתָוון ְדקוְדׁשָ ָמר ּבְ ּוִמָיד ְדִיְתָמחון ֵמָעְלָמא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ יֹום )זכריה יד(ּ ּ ּבַ
מֹו ֶאָחד''ַּההוא ִיְהֶיה ידו ָרֵאל ִאי. ּד ֶאָחד וׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאָדם ְדִאּנון ִיׂשְ ּ ּת לֹון ִיחוָדא ּ

ה  ר ּבָ אֹוַרְייָתא ְדִאְתּמָ ּּבְ ה)משלי ג(ּ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ְוִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא . ּ
ִני ְמָלִכים. ת''ַּמְלכו ָרֵאל ּבְ ְטָרָהא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ְּדִמּסִ ִריך . ּ א ּבְ ְוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ

ָתא ְדַההוא ּהוא ֹלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְל ָנה ִאּתְ ֶנְגדֹו ָדא ִמׁשְ ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ַּבדֹו ֶאֱעׂשֶ ּ ּ ּ
א)א ואיהי''נ(ַּנַער ְוִאיהו  ִכיְנּתָ ְפָחה ִדׁשְ ָגלוָתא .  ׁשִ ָרֵאל ִאיִהי ֵעְזִר לֹון ּבְ ְּוִאי ָזכו ִיׂשְ ּ

ר ׁשֵ ר ָטהֹור ּכָ ְטָרא ְדֶהּתֵ ְטָרא ְד. ִּמּסִ ֶנְגדֹו ִמּסִ ָּטֵמא ָפסול ָאסורְוִאי ָלאו ִאיִהי ּכְ ּ ָטהֹור . ּ
ר ִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב ׁשֵ ר ּכָ ֶּהּתֵ ָּפסול ָטֵמא ָאסור ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע. ּ ּ ּ ּ.  

  א'' כח עדף
ְוָיא ֵליה ְוָלאו ִאיִהי  ָנה ִאיִהי ׁשַ ְטָרא ְדִמׁשְ ָתא ְדִאית ָלה ַדם טֹוַהר ְוַדם ִנָדה ִמּסִ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

ת זוֵגיה ִיחוָדא ִדיֵל ּּבַ ּ ּ ְּדֵלית ִיחוָדא ַעד ְדֵעֶרב ַרב ִיְתָמחון ֵמָעְלָמא. ּיהּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ
א)ב''לעיל כו ע( ה ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָנה ִאיִהי ְוָלא . ּ ִאְתְקַבר מׁשֶ א ִדיֵליה ִמׁשְ ּוְקבוְרּתָ ּ ּ ּ

יה ַעד יֹוָמא ָהֵדין ַבר ַית ְקבוְרּתֵ ָּיַדע ּגְ ָנ. ּ א ִדיֵליה ִמׁשְ ְּקבוְרּתָ ְלָטא ַעל ּ ּה ְדׁשָ
ה ָלה ְלמׁשֶ א וַמְטרֹוִניָתא . ַּמְטרֹוִניָתא ְדִאיִהי ַקּבָ ּוַמְלּכָ ֲעָלה) א''דף כח ע(ּ א ִמּבַ ִּמְתָפְרׁשָ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ִגין ָדא  לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוכו)משלי ל(ּּבְ ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך ָדא ִאיהו ַעְבָדא ' ּ ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ ּּתַ ּ ְ

ְפָחה ָד. ְיִדיָעא ָנהְּוׁשִ ע ָלֶחם ָדא ֵעֶרב ַרב. א ִמׁשְ ּבַ י ִיׂשְ   .ַעם ָנָבל ְולא ָחָכם, ְּוָנָבל ּכִ
ַמִים' ַּוִיֶצר ה. ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר ֶדה ְוָכל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ַהּשָׂ ַווי . ֱּאלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ

א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמ ְּלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ּ ִלין ּבְ ּכְ ְסּתַ
י ָהָאֶרץ. ָיְדִעין ַמִים ִאּנון ַעּמֵ ֶדה ְועֹוף ַהּשָׁ ְּדַוַדאי ַחַית ַהּשָׂ ּ ִאֵלין ְדִאּנון ֶנֶפׁש . ּּ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ּּ ּ

הֹון  ַכח ֵעֶזר ּבְ ּתְ ה ְדִא)בגלותא(ַּחָיה ָלא ִאׁשְ ָגלוָתא ְוָלא ְלמׁשֶ א ּבְ ִכיְנּתָ ּ ִלׁשְ הּ ּיהו ִעּמַ ּ .
ה א ָלא ָזז ִמּנָ ִכיְנּתָ ָכל ִזְמָנא ְדָגַלת ׁשְ ְּדּבְ ּ ּ.  

ה ָרֵאל וְבמׁשֶ ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ְוָהא ַמאן ָיִהיב עֹוָבָדא ְדָאָדם ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ִרי . ּ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ית ַאֲחִר)ישעיה מו(ְוַאְנּתְ ֲאַמְרּתְ ָהִכי ְוִכי ָלא אֹוִליַפת  יד ֵמֵראׁשִ ָּאַמר ֵליה ָהִכי . ית ַמּגִ

ּהוא ַוַדאי ה ָלא ִמית ְוָאָדם ִאְתְקֵרי ִאיהו. ּ ּוְבִגין ָדא מׁשֶ ּ ָגלוָתא . ּ ָמר ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ּ
ֶנְגדֹו ְלהו ּכְ ְתָרָאה וְלָאָדם לא ָמָצא ֵעְזִר ֶאָלא ּכֻ ּּבַ ָמר . ּּ ְּוֵכן ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ

יה וְלָאָדם לא ָמָצא  ּּבֵ לוָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ יה ִמן ּגָ ִכיְנּתֵ ֵּעְזִר ְדַאִפיק ׁשְ ּ ּ  )שמות ב(ּּ
י ֵאין ִאיׁש ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ יה לא ָמָצא . ּ ָמר ּבֵ ׁש ְדִאּתְ ִדיֹוְקֵניה ַמּמָ ה ִאיהו ּבְ ּומׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

ֶנְגדֹו   .ֵעֶזר ּכְ
ְרֵד ַההוא ִזְמָנא ַוַיֵפל ְיָי ֱאלִהים ּתַ ּּבְ ּּ א. ָמה ַעל ָהָאָדםּ א ְוִאּמָ ְרֵדָמה . ְיָי ֱאֹלִהים ַאּבָ ּּתַ

יה  ָמר ּבֵ ָּדא ָגלוָתא ְדִאּתְ ּ ּ ה . ּ ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם)בראשית טו(ּ ֲּאָרֵמי ֵליה ַעל מׁשֶ
ן יָנה ֶאָלא ָגלוָתא. ַּוִייׁשָ ֵּלית ׁשֵ ְלעֹוָתיו. ּ ח ַאַחת ִמּצַ ְלעֹוָתיו ְד. ַּוִיּקַ ֶּאָלא . ָמאןִּמּצַ

ְייהו ְוִאיהו ִסְטָרא ִחָווָרא א ַחד ִמּנַ א ְוִאּמָ ֵּמִאִלין עוֵלִמין ְדַמְטרֹוִניָתא ְנָטלו ַאּבָ ּ ּ ּ ּ ָיֶפה . ּ
ה. ַּכְלָבָנה ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ה , ַּוִיְסּגֹור ּבָ ר ְדמׁשֶ ׂשָ ר ּבָ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ יה ּבְ ָמר ּבֵ ר ְדִאּתְ ׂשָ ָּדא ּבָ ּ ּ ּ ּ
הְוֲעֵל. ּסוָמק ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ָמר ְפֵני מׁשֶ ּיה ִאּתְ ּוְבִגין ָדא . ּ ָרה )שיר השירים ו(ּ ּ ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ
ה ַחּמָ   .ּכַ

ה ֲעֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְסּגֹר ה ָעאן ַלֲאָגָנא ּבָ ר ּבָ ׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְסּגֹר ּבָ ּּ ּ ּ ֲעדֹו' ּ . ּבַ
ָמא ְדַאּתְ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְסּגֹר ּכְ ֶרת)שמות כה( )א''לא ע(,  ָאֵמרּ ְסּגֶ ֶרת , ּ ְלעוַמת ַהּמִ ִמְסּגֶ

ְּדָבה ַמְטרֹוִניָתא , ִּמְתַקֶיֶמת ה)יחזקאל מו(ּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ   :ּ ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ
ָלע יה )ב''תצא רפ ע(ָהָכא , ַּוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ּ ִאְתְרִמיז ָרָזא ְדִיבום ְדָאְמרו ּבֵ ּ ּ ּ

ָנה ׁשוב ֹלא ִיְבֶנהּכֵ לֹא ּבָ ּיָון ׁשֶ ר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת )דברים כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ֲאׁשֶ
ית ָאִחיו ִריך הוא. ּבֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ֲּאָבל ְלַגּבֵ א , ְּ א ְוִאּמָ יה ַוִיֶבן ְיָי ֱאֹלִהים ַאּבָ ָמר ּבֵ ִּאּתְ ּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֹוֵנה ְי ֵני ָלה ְלַגּבֵ ּּבָ ּ ַלִים הּ ן י' ו. 'ּרוׁשָ ְּדִאיהו ּבֶ א''ּ א ְוִאּמָ . ה ַאּבָ
ָלע ָמר ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ֲּעַלְייהו ִאּתְ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ָדא ַעּמוָדא . ּ ֲּאׁשֶ ּ

י ֵצָלע ְדָנִטיל ִמן ה. ְדֶאְמָצִעיָתא ַּוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם ַאְייֵתי ֵליה ְלַגּבֵ ּעוֵליָמא ִדיָלה' ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ָמר  טוָרא . ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב)זכריה ב(ְּוֲעָלה ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ
א י ִמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִריך הוא ְיֵהא ַקָייָמא . ָּדא ִאְתּבְ א ּבְ ַּעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּ  )ט''י דף קי''מ(ְּ

ָמר . ְלָדֵרי ָדִרין דֹו)חגי ב(ְּוֲעֵליה ִאּתְ ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ּגָ בֹוד ַהּבַ . ּל ִיְהֶיה ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ֵני ַעל ְיָדא ְדַבר ָנׁש ְוַהאי ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ְּדַקְדָמָאה ִאְתּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ְּ ּ

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו'  ִאם ה)תהלים קכז(   .ֹּלא ִיְבְנה ַבִית ׁשָ
ה מׁשֶ ָמר ּבְ ָלע' ּ ַוִיֶבן הְוֵכן ִאּתְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ּ וְלֶצַלע )שמות כו(, ּכְ

ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ ן ִאְתְקִריַאת ִסיֲהָרא. ַהּמִ ּמָ ְטָרא ְדֶחֶסד ִחָוור ִמּתַ ֶּצַלע ַוַדאי ִמּסִ ַּוִיְסּגֹר . ּ
ה  ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ר ְדִאיהו סוָמק )ב''ע' א וכ''תיקון כ(ּבָ ׂשָ ּ ּבָ ּ ִליל ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ְוִאְתּכְ ִּמּסִ

ַתְרַווְייהו ַההוא ִזְמָנא . ּּבְ ֵקִני)שיר השירים ב(ּּבְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   . ׂשְ
י  א ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִרי ָדא ׁשְ ׂשָ ר ִמּבְ ֹּזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּ ּ

ה ֹזאת ַהַפַעם ְוגוַּעּמוָדא ְדֶאְמָצ ָמר ּבַ ִּעיָתא ִאּתְ ֲאָנא ָיַדְעָנא ְדִאיִהי ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ' ּ
ִרי ׂשָ ר ִמּבְ ְטָרא ִעָלָאה ְדִאיִהי ִאּמָ. ּוָבׂשָ ה ִמּסִ ֵרא ִאּשָׁ ְּלֹזאת ַוַדאי ִיּקָ י ֵמִאיׁש . א''ּּ ּכִ

ָחה ֹזאת ְטָרא ְדַאּבָ, ֻלּקָ ּא ְדִאיהו י''ִּמּסִ ה ּבְ. 'ּ אְוֵכן מׁשֶ ִּדיוְקָנא ִדיֵליה ְלַתּתָ ּ ּ.  

  ב'' כח עדף
ל ַחד ְוַחד ְלַבת זוֵגיה ָרֵאל ּכָ ַההוא ִזְמָנא ִיְזּכו ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכִתיב. ּ  )יחזקאל לו(, ּ

ֶכם וְכִתיב ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורוַח ֲחָדׁשָ ְּוָנַתּתִ ֵניֶכם )יואל ג(, ּ או ּבְ ּ ְוִנּבְ
ָרֵאל) ב''דף כח ע(ְּוִאֵלין ' ְבנֹוֵתיֶכם ְוגוּו ין ְדֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי ַעל ִיׂשְ ָמִתין ַחְדּתִ ִּאּנון ִנׁשְ ּ .

ּגוף ְוָאז ַהֲחָדׁשֹות ָיבֹואו ּבַ מֹות ׁשֶ ל ְנׁשָ ִיְכלו ּכָ א ַעד ׁשֶ ן ָדִוד ּבָ ָמה ְדאוְקמוָה ֵאין ּבֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ִרין ֵע ַההוא ִזְמָנא ִמְתַעּבְ ַבת , ֶרב ַרב ֵמָעְלָמאּּבְ ל ַחד ּבְ ה ּכָ ָרֵאל וְבמׁשֶ ִיׂשְ ָמר ּבְ ְּוִאּתְ

ׁשו ּתֹו ְוֹלא ִיְתּבֹוׁשָ ֵניֶהם ֲערוִמים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ּזוַגְייהו ַוִיְהיו ׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְתֲעַבר ֶעְרָוה ֵמָעְלָמא . ּּ
לוָתא ְּדִאֵלין ִאּנון ְדָגְרמו ּגָ ּ ּ ּ   .ֵּעֶרב ַרב ַוַדאי, ּּ

ָמרְוֲעַלְי ֶדה ְוגו. ּיהו ִאּתְ ל ַחַית ַהּשָׂ ָחׁש ָהיו ָערום ִמּכָ ְּוַהּנָ ּ ל ֵחיָון ' ּ ָּערום ְלַרע ִמּכָ
ְּדאוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ּ ּ י ְלַחָוה. ּ ְדמֹוִני ְדַפּתֵ נֹוי ְדָנָחׁש ַהּקַ ְּוִאּנון ּבְ ּ ּ ּ .

ְּוֵעֶרב ַרב ַוַדאי ִאּנון ֲהוו זוֲהָמא ּ ּ ַחָוהּ ּ ְדַאִטיל ָנָחׁש ּבְ ּ ּוֵמַהִהיא זוֲהָמא ָנַפק ַקִין ְוָקַטל . ּ ּ
ם ֶזה ֶהֶבל ּגָ ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ יה ּבְ ָמר ּבֵ ְּלֶהֶבל רֹוֵעה ֹצאן ְדִאּתְ ּ ּגָ. ּ ׁשַ ּם ַוַדאי ִאיהו ''ּבְ ּ

ָרא ּבוְכָרא ְדָאָדם''מׁשֶ ּה ְוָקִטיל ֵליה ְוִאיהו ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  
יה ְוִעם ּכָ ָמר ּבֵ ת ִיְתרֹו ְדִאּתְ ָאה ַעל ֶעְרָייָתא ְדֲאבוִהי ְנַטל ּבַ ִגין ְלַכּסָ ה ּבְ ּל ָדא מׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ה)שופטים א( ִין, ּ וְבֵני ֵקיִני חֹוֵתן מׁשֶ ְפַרד ִמּקַ ּנִ אי ִאְתְקֵרי ֵקיִני ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה ַאּמַ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יִני ִנְפ)שופטים ד(, ּכְ ִין ְוֶחֶבר ַהּקֵ ָעא ְלַאֲהָדָרא ֵעֶרב . ַרד ִמּקַ ּוְלָבַתר ּבָ

ָאה ֶעְרְייָתא ְדֲאבוִהי א ְלַכּסָ ְתיוְבּתָ ַּרב ּבִ ּ ָבה טֹוָבה ְמָצְרָפה . ּ ִריך הוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ה א ִאּנון, ְלַמֲעׂשֶ יׁשָ ְזָעא ּבִ ִריך הוא ִמּגִ א ּבְ ְּוָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ר ִמּנַ, ְּ ּמַ ְסּתַ ִּאֵלין . ְּייהוּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

ּנו ִּאּנון חֹוָבה ְדָאָדם ְדָאַמר ֵליה וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאֵלין ִאּנון . ּ ּ
ָרֵאל ה ְוִיׂשְ   .ּחֹוָבה ְדמׁשֶ

ן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ּמָ ְרכו ִמּתַ ָגלוָתא ְוִאְתּתָ ָרֵאל ּבְ לו ִיׂשְ ּוְבִגיַנְייהו ּגָ ּ ּ ּ ּ ּ 
ָרֵאל ַוַדאי. ָהָאָדם ֵרך ֵמַאְתֵריה ְוָלא ָזָכה ְלֵמיַעל . ְּוָאָדם ִיׂשְ ִגיַנְייהו ִאְתּתָ ה ּבְ ּומׁשֶ ּ ְּ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ יה . ּבְ ַלע ְדְמָחא ּבֵ ּסֶ ִריך הוא ְוָחב ּבַ א ּבְ ִּדְבִגיַנְייהו ֲעַבר ַמֲאַמר ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְּדָלא ָאַמר ֵליה ֶאָלא  ּ ְרמו)במדבר כ(ּ ַלע ְוִאּנון ּגָ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ּ ְוִדּבַ ָבה . ּ ל ָדא ַמֲחׁשָ ְּוִעם ּכָ
הֹון אֹות  יל לֹון ְוָיִהיב ּבְ ה ְדִאיהו ָלא ָקּבִ רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ּטֹוָבה ַהּקָ ּ ּ ּ ְּ

ָאה ֶעְרָייָתא ְדֲאבוָה ִרית ֶאָלא ְלַכּסָ ּּבְ ּ ִריך הוא ָאַמ. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ  )במדבר יד(ּר ֵליה ְּ
ּנו ה אֹוְתך ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצום ִמּמֶ ְּוֶאֱעׂשֶ ּ ּוְבִגיַנְייהו ָאַמר . ָ ר ָחָטא ִלי )שמות לב(ּ  ִמי ֲאׁשֶ

ְפִרי יה , ֶּאְמֶחּנו ִמּסִ ָמר ּבֵ ְּדִאּנון ִמַזְרָעא ְדֲעָמֵלק ְדִאּתְ ּ ּ ּ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר )דברים כה(ּּ  ּתִ
ַרָמ ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתאֲּעָמֵלק ְוִאּנון ּגְ ָרא ּתְ ּא ְלַתּבְ ּוִמָיד. ּ ּ.  

ָלא  טוָנא ְדִמְצַרִים ְדֲהוו ּבְ י ֵערוִמים ֵהם ּבְ ָרֵאל ּכִ ֵניֶהם ַוֵיְדעו ִיׂשְ ָפַקְחָנה ֵעיִני ׁשְ ַּוּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
הו  ָמר ּבְ ִגין ָד.  ְוַאּתְ ֵערֹום ְוֶעְרָיה)יחזקאל טז(ּאֹוַרְייָתא ְוִאּתְ ְּוִאיֹוב ּבְ ִזְמֵני ' א ָאַמר בּ

ה)איוב א( ּמָ י ְוָערֹום ָאׁשוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ ְה ִאְתַהַפך ''ַּמה ְדֲהָוה מׁשֶ. ּ ָערֹום ָיָצאִתי ִמּבֶ ּ
ּמָ ִניָנה''ְלֵעֶרב ַרב ְלׁשַ יַנְייהו . ה ְוִלׁשְ ה ָהָכא ְרִמיז ְדֲעִתיד ְלִאְתַחְזָרא ּבֵ ּמָ ָּאׁשוב ׁשָ ּ ּּ

ְתָרָאה ְוָאִזיל ָגלוָתא ּבַ ּמָּּבְ יַנְייהו ְלׁשַ ָלָקח ְיִהי ' ָנַתן ַוה'  ה)איוב א(ּה ְוִאיהו ָאַמר ''ּ ּבֵ
ם ה   .ְְמבֹוָרך' ׁשֵ

ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא רו ּתְ ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדִאּתַ ּ ּ ּ הֹון ַוִיְתְפרו . ּ ָמר ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ִאּתְ ּּ ּּ
ה ְקִליִפ. ֲעֵלה ְתֵאָנה ַכּמָ ּסו ּבְ ִּאְתּכַ ֵלי ּ י ֵערוִמים ֵהם ְדָלא ִיְתּגַ ִגין ּכִ ּין ֵמֵעֶרב ַרב ּבְ ּ ּ

ְנֵפי ִציִצית וְרצוִעין ִדְתִפיִלין. ֶּעְרָיַתְייהו ְּוִכּסוָייא ִדיְלהֹון ּכַ ּ ּ ָמר. ּ ' ַּוַיַעׂש ה. ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ם יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ָלָאָדם וְלִאׁשְ י ִצ. ּ ּיִציֹות ַוִיְתְפרו ֲעֵלה ֲאָבל ְלַגּבֵ ּ ּ

ַּוַיֲעׂשו ָלֶהם ֲחגֹורֹות ָדא ִאיהו . ְתֵאָנה ּ ּ ּבֹור)תהלים מה(ּ ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְ ֲחגֹור ַחְרּבְ ְוָדא . ָ
יה  ָמר ּבֵ ַמע ְדִאּתְ ְּקִריַאת ׁשְ ְגרֹוָנם ְוגו)תהלים קמט(ּ ָּדא הוא ַוַיֲעׂשו . ' רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ּּ

  :ָלֶהם ֲחגֹורֹות
ְמעו ֶאת קֹול הַּוִי ד ְקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני' ֱאלִהים ְוגו' ּׁשְ ּּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ר ִמּתֹוך ָהֵאׁש ְוגו)דברים ד( ַמע ָעם קֹול ֱאלִהים ְמַדּבֵ ְּוִאּנון ֲהוו . ְּוֵעֶרב ַרב ִמיתו' ְ ֲהׁשָ ּ
ה  ְּדָאְמרו ְלמׁשֶ נו ֱאלִהים ֶפן )שמות כ(ּ ר ִעּמָ ּ ְוַאל ְיַדּבֵ חו אֹוַרְייָתאּ ּכָ ָּנמות ְוַאׁשְ ְּוִאֵלין . ּ

הֹון  ָמר ּבְ י ָהָאֶרץ ְדִאּתְ ִּאּנון ַעּמֵ ִגין ְדִאּנון )דברים כז(ּ ֵהָמה ּבְ ל ּבְ ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ּ ּ
ֵהָמה ל ַהּבְ ה ִמּכָ יה ָארור ַאּתָ ָמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ְדִאּתְ ִּמּסִ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

  א'' כט עדף
ה ִע ּמָ ִעיָרן ְוֵחיָווןְוָהא ּכַ ין ּבְ יׁשִ ְּרּבוִבין ִאּנון ּבִ ְטָרא ְדָנָחׁש. ּ . ֲּאָבל ִאית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ

ְטָרא ְדאוֵמי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָדמו ְלֵחיָוון וְבִעיָרן ְדַחְקָלא ְּוִאית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ְטָרא ְדַמִזיִקי ְּוִאית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ ָמָתן ּ ְּדַחָייַבָיא ִאּנון ַמִזיִקין ְדָעְלָמא ) א''דף כט ע(ּן ְדִנׁשְ ּ ּּ ּ

ׁש ָרֵאל. ַמּמָ ִיׂשְ ִדים ְורוִחין ְוִליִלין ְוֹכָלא ְמעֹוְרָבִבין ּבְ ְּוִאית ִעְרּבוְבָיא ְדׁשֵ ּ ְוָלא ִאית . ּ
א ֵאל ַאֵחר יׁשָ ֲעָמֵלק ְדִאיהו ִחיְוָיא ּבִ ֻכְלהו ַלְטָייא ּכַ ּּבְ ּ לוי ְלָכל ֶעְרָיין ְדָעְלָמא ִאי. ּ ּהו ּגָ ּ ּ

ּרֹוֵצַח ִאיהו וַבת זוֵגיה ַסם ָמֶות ֲעבֹוָדה ָזָרה ּ ּ ל ְוִאית ''ְוִאית סמא. ל''ְּוֹכָלא סמא. ּ
ְוָיין, ל''סמא ְלהו ׁשָ ֲּאָבל ַההוא ִסְטָרא ְדִחיְוָיא ִאיהו ַלְטָייא ַעל ּכָֹלא. ְּוָלאו ּכֻ ּ ּ.  

הַּוִיְקָרא ְיָי ֱאֹלִהים ֶאל ּ ָהָאָדם ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיּכָ י . ּ ָּהָכא ְרִמיז ֵליה ְדֲעִתיד ְלָחְרָבא ּבֵ ּ
ה ֵאיָכה י ּבָ א וְלִמְבּכֵ ַּמְקְדׁשָ ּ ָבה ָבָדד א)איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ . ה''י כ'' ֵאיָכה ָיׁשְ

ל ִזיִנין ּבִ ִריך הוא ְלַבֲעָרא ּכָ א ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדֲאֵתי ֲעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ִדְכִתיבְּ ין ֵמָעְלָמא ּכְ , יׁשִ
ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה( ַלע ַהּמָ ִדְכִתיב. ּ ּבִ ב ּכָֹלא ְלַאְתֵריה ּכְ ֵדין ּתָ ּּכְ יֹום ַההוא )זכריה יד(, ּ ּ ּבַ ּ

מֹו ֶאָחד ית: ִּיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ֵראׁשִ   ּבְ
א ַמְלּכָ יִרים ּבְ יר ַהּשִׁ ׁשִ ָמר ּבְ לֹמה ְדִאּתְ ל ׁשְ ִניָנן ּכָ ָלָמא ִדיֵליהּּתָ ֶמֶלך . ּ ִדׁשְ א ''ס(ְּבְ

נוְקָבא)בנוקבי מלכא ִעָלָאה)א מלך''נ(ִּמָלה . ּ ְסָתם ּבְ ָאה ּבְ ּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִדיָרָתא . ּ ּתַ ּ
ַחד ְרַווְייהו ּכְ ָאה ְלִעָלָאה ּתַ ּתָ ּּתַ ִי. ּ ָחְכָמה )משלי כד( )האזינו רצא א(, ּת ִדְכִתיב''ְּוַהְינו ּבַ  ּבְ

ִיתִיְבְנה  לֹמה ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון)שיר השירים ג(ּוְכִתיב . ּבַ ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ּ ַאִפְריֹון ָעׂשָ ְ ּ .
ָאה ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ּתָ ּקוָנא ְדָעְלָמא ּתַ ַּאִפְריֹון ָדא ּתִ ּ ּ ּ.  

יה ְוָלא  ֵמיה ּבֵ ִריך הוא ָעְלָמא ֲהָוה ָסִתים ׁשְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַעד ָלא ּבָ ּ ּ ּ ּ הוא )א הוה''נ(ְּ
ַגֵויה ָחד ְוָלא ַקְייָמא ִמָלה  ֵמיה ָסִתים ּבְ ּׁשְ ּ ּ ְרעוָתא )והוא הוה בלחודוי(ּ ּ ַעד ְדָסִליק ּבִ ּ

ים וָבֵני ְוָלא ַקְייָמא)דמחשבה לקיימא כלא במטון דסמיטרא( ַעד , ּ ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ְוֲהָוה ָרׁשִ
ִעטוָפא ַחד ְדִזיֲהָרא  ְּדִאְתַעַטף ּבְ ּ ּ ּ א ימינא דעלמא ''נ(ּ וָבָרא ָעְלָמא )העלאה דמחשב(ּ

ּ ֲאָרִזין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ֵמַההוא ְנהֹוָרא )אילנין(ְּוַאִפיק . )א שמים''נ( )קדמאה א וזיוא ''נ(ּ

ִרין ַאְתָוון , )א חד דזהר ימינא עלאה''נ(ּ ִזיֲהָרא ִעָלָאה )רבא ֵרין ְוֶעׂשְ ֵוי ְרִתיכו ַעל ּתְ ְּוׁשַ ּ
יִמין ִאְתְגִל בוְרׁשִ ר ֲאִמיָרן ְוִאְתַייׁשְ ֶעׂשֶ ּיפו ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון. ּ , ּוְכִתיב. ּ

ר ָנָטע )תהלים קד( )ויצא קסב ב(   .)דהא מאלין עביד ההוא אפריון( ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
לֹמה ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ּלֹו ְלִתּקוֵניה, ּלֹו ְלַגְרֵמיה, ְָעׂשָ לֹו . ּה ְיָקָרא ִעָלָאהלֹו ְלַאְחָזָא, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵמיה ַחד ּכְ ְּלאֹוָדָעא ְדִאיהו ַחד וׁשְ ּ ה אחד ושמו אחד ''יהיה יהו( )זכריה יד(, ּ

ְמך ְיָי ְלַבֶדך)תהלים פג( )וכתיב ה ׁשִ י ַאּתָ ָ ְוֵיְדעו ּכִ ָּ ּ.  
ָמטון ְדָקְלפֹוי ּּבְ ְסָטא . ָנִטיף ְלָיִמיָנא. יָלאָנִטיף ְלִסְטָרא ָדא ְלֵע. ַקְסטֹוִרין ְיִדיָעא. ּ

ָמאָלא א. ִלׂשְ ע ָזְוָיין. ָנִחית ְלַתּתָ ע . ְוֵכן ְלַאְרּבַ א וְלַאְרּבַ ַּמְלכו ִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

א. ָזְוָיין ְלֶמהֵוי ַחד א. ַּנֲהָרא ִעָלָאה ָנִחית ְלַתּתָ א ַרּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָעִביד ֵליה ַיּמָ , ּכְ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא)קהלת א( ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ִניׁש ּכָֹלא . ּ ְּדָהא הוא ּכָ ּ ּ

ַגִויה ִאיב ֵליה ּבְ ְּוׁשָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ת )שיר השירים ב(ּכְ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ֶלת ַהּשָׁ  ֲאִני ֲחַבּצֶ
א ְד. ָהֲעָמִקים א ַרּבָ רֹון ֶאָלא ֲאַתר ַיּמָ ִאיב ְּוֵאין ׁשָ ל ֵמיִמין ְדָעְלָמא ְדַאִפיק ְוׁשָ ִאיב ּכָ ּׁשָ ּ ּ
אֹוְרִחין ְיִדיָען )נהיר, בגיני כך דא אפיק ודא שאיב. ועאלין ביה(ְוָנִהיר  ָדא ּבְ נחלייא (ּ ָדא ּבְ

ִתיב. )כפן עלויה ּוְכֵדין ֲעַלְייהו ּכְ ִית)משלי כד(, ּ ָחְכָמה ִיְבֶנה ּבַ ית .  ּבְ ְּוַעל ָדא ּבֵ
ית ֵראׁשִ וכן תתאה אוף . בית עלאה אתבני בחכמה( )א ועל דא בית דעלמא מלך סתם''נ(. ּבְ

וָבא ְדָעְלָמא. )הכי יָתא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ִיּשׁ ֲּאָבל ּבֵ ָאה. ּ ּתָ יָתא ּתַ  )תהלים סג(. ְֶמֶלך ְסָתם ּבֵ
אלִהים ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ חֹות )כד אתער גבורה(, ְְוַהּמֶ יה ּתְ ּ ִעָלָאה ְלַאְחָדא ּבֵ יה וְלָקְרָבא ּ ֵּריׁשֵ ּ

ֶחְדָוה ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ֵּליה ּבְ אלִהים ֲחדו ְנהֹוָרא ְדַאִפיק . ּ ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ ְּוַהּמֶ ּ ּ  )א בנהורא''נ(ְ
יה )דנהרא( ִביָלא ָטִמיר ְוָגִניז ְוֲעִייל ּבֵ ַחד ׁשְ ּ ְדָנִפיק ּבְ ּ ְדִאּנון ַחד ְוַעל ָדא )תרין', ב(ּּ ּ ּ

ְכַל ּתַ ִליםָעְלָמא ִאׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ּל ּבְ ּ.  

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

 ] בשנה15יום [סדר הלימוד ליום טו תשרי 
  ב'' כט עדף

אלִהים ָעְלָמא  ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ ָעְלָמא ִעָלָאה )א נהרא עלאה''נ(ְָוַהּמֶ ָאה ָחֵדי ּבְ ּתָ א ''נ(ּ ּתַ

 )ביה שדר. ביה חדי. באלהים. חדו דנגיד ונפיק באן אתר חדי( ֲעִמיָקא )סתימא ההוא דשדר
ַּחִיים ְלֹכָלא א ִאְקרון. ּ ַּחֵיי ַמְלּכָ ָרא . ּ יָתא . ְּדֵביָתא) ב''דף כט ע(ָּדא ִעּקָ ֵני ּבֵ יָתא ָדא ּבָ ּּבֵ

ָרא ֱאלִהים ב. ּוָבֵני ָעְלָמא. ְדָעְלָמא ית ּבָ ֵראׁשִ ית' ְּוָדא הוא ּבְ ד . ֵראׁשִ ית ָחְכָמה ּכַ ֵראׁשִ
ִניׁש ּכָֹלא ְלַגֵויה ְוִאְתֲעִביד ַי ּּכָ ּ ֲאָבא ּכָֹלאּ א ְלׁשָ א ַרּבָ   .ּּמָ

א ְדָקאפו ֵמימֹוי ַּיּמָ ל ֵמיִמין ְדָעְלָמא. ּ ִאיב ּכָ ּוַמִיין ָאְזִלין . ְּוָכִניׁש לֹון ְלַגֵויה. ּׁשָ
יה ֲאָבן ּבֵ ּתָ אִטין ְוִאׁשְ ְּוִסיָמֵניה ְדָרָזא ָדא . ְּוָדא ָנִפיק ִמּגֹו ִעָלָאה. ְּוׁשָ ֶטן )איוב לח(ּ  ִמּבֶ

ֲאָבא ָאֳחָרִניןִמי ָיָצא ַה יה ְלׁשָ ַרח ְדֵמימֹוי ְגִליִדין ּבֵ ּּקָ ּ.  
א ְדָקָפא ָלא ַנְגִדין ֵמימֹוי)לקמן נב א(ַהאי ָקַרח  ֲעָתא ְדתוְקָפא .  ַיּמָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ֲהֵדיה יה וַמְקִריב ֵליה ּבַ ְּדָדרֹום ָמֵטי ְלַגּבֵ ּ ּ ִסְטָרא ְדָצפֹו. ּ ֵדין ַמָיא ְדֲהוו ְגִליִדין ּבְ ּּכְ ּ ן ּ
ָרן ְוָנְגִדין ּתָ ָרן. ִמׁשְ ּתְ ְטָרא ְדָדרֹום ִמׁשְ ִליֵדי ַמָיא וִמּסִ ְטָרא ְדָצפֹון ּגְ ְּדָהא ִמּסִ ְוָנְגִדין . ּּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרא ּכְ ל ִאּנון ֵחיַות ּבְ ָקָאה ּכָ ָדי ְוגו)תהלים קד(ְּלַאׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ' ּ ַיׁשְ
ְּוִאֵלין ִאְקרון ָהֵרי ָבֶתר ט ּוִרין ְדִפירוָדאּ ּ אֵרי . ּ ד ִסְטָרא ְדָדרֹום ׁשָ ְקָיין ּכַ ּתַ ְּדֻכְלהו ִמׁשְ ּ

ֲהֵדיה ּוְכֵדין ַמָיא ָנְגִדין. ְּלָקְרָבא ּבַ ֵחדו. ּ ְרבו ּבְ ּוְבֵחיָלא ָדא ִעָלָאה ְדָנִגיד ּכָֹלא ֲהוו ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ְרעו  ָבה ָסִליק ּבִ ד ַמֲחׁשָ ִויה ַחד )ואתנגיד(ָמֵטי . ין ִמְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִר)דחדוה(ּּכַ ּ ִמּגַ ּ

א )כתרא טמירא(. ָנָהר ִביל ְדָלא ְיִדיַע ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַחד ׁשְ ָדא ּבְ ּ ְוַכד ִמְתָקְרִבין ָדא ּבְ ּ
יָתא ְדֹכָלא ְּוָהָכא הוא ֵראׁשִ ּ ְכַלל ְוָדֵמי ָדא ' ּוב. ּ ּתַ יָתא ִאׁשְ ְֶמֶלך ְסָתם ֵמַהאי ִראׁשִ

ָר)ובחילא דא(. ְלָדא ַמִים ּבָ סתמא נקודה סתימא דנגדין מימוי ונפקין (, א ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ

 )א נהורא דנגיד ואפיק בדא''ונ( )א עלאה''א נהרא דנפיק בה''ונ( )א בתר דנפקין בדא''נ( )ברא
ִויה ְּוַאִפיק קֹול ִמּגַ ּ ֹוָפר. ּ ַמִים . ְוָדא ִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ  )יהווא(ְּוַהְיינו ּבָ

ֹוָפר  ְּדִאיהו קֹול ַהּשׁ ֶלך ִעָלָאה ַעל ַאְרָעא. )א ואיהו השופר''נ(ּ ַחֵיי ַהּמֶ ִליִטין ּבְ ַמִים ׁשַ ְּוׁשָ ְּ ּ .
י ַח ן ִיּשַׁ י. י ַעל ָהֲאָדָמה''ְְוִסיָמִניך ּבֶ ֶבן ִיּשַׁ ְלָיין ּבְ ְּדַחִיים ּתַ ּוְבהו . )ו נגדין ליה''ובוא(. ּ ּ

ֹכָלא ִליט ּבְ ּׁשַ יה ִאְתְזַנתְוַאְרָע. ּ ּו ְדִאּתֹוַסף ''ָוא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּא ִמיּנֵ
ְמזֹוֵני ַעל ַאְרָעא ְלָטָאה ּבִ   .ְלׁשַ

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְדַאִפיק ֶא''ֶא ּת ְלֵעיָלא ְוהוא ֵחיָלא ִדְכָלָלא ְדֶעׂשְ ּ ּ ּ ' ת' ת א''ּ
ָמא ְדַאּתְ ַמִים ּכְ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו )שיר השירים ג(,  ָאֵמרֱּאלִהים ָדא ְוָיִהיב ַלּשָׁ ֲעָטָרה ׁשֶ  ּבָ

יֹום ֲחתוָנתֹו ָדא . ּּבְ ָרא לֹון ָדא ּבְ ָדא וְלַחּבְ ַמִים ְלַאְכָלָלא ָדא ּבְ ְּוַהְיינו ֶאת ַהּשָׁ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ַמִים א ֶמֶלך ְסָתם ְלִאְתְזָנא ִמיֵניה ׁשָ ִאּנון ַחֵיי ַמְלּכָ ֲחָדא ּבְ ְּלִאְתַקְייָמא ּכְ ְּ ּ ֶאת ָהָאֶרץ ְו. ּ
יִמין ַאְתָון ְרׁשִ ִליפו ּבְ ִּחּבוָרא ִדְדַכר ְונוְקָבא ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ַמָיא . ּ א ְדִאְתְנִגידו ִמן ׁשְ ְּוַחֵיי ַמְלּכָ ּ ּ

ַמִים ַנְגִדין לֹון ְלַקְייָמא ַאְרָעא ְוָכל ֻאְכלֹוִסין ִדיָלה ְּדׁשָ ּ ּּ.  
ַמִים ָוָאֶרץ  ְּוָרָזא ְדֱאֹלִהים ִעָלָאה ֲעַבד ׁשָ ְּלִקיוָמאּ ֵחיָלא . ּ ֲחָדא ּבְ ְּוַאִפיק לֹון ּכְ

יָתא ְדֹכָלא א. ִּדְלֵעיָלא ֵראׁשִ ַגְווָנא ָדא ָרָזא ִעָלָאה ָנִחית ְלַתּתָ ְתָרָאה ָעִביד . ּּכְ ְוַהאי ּבַ
א ַמִים ְוָאֶרץ ְלַתּתָ   .ׁשָ
ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו וְבָראו ָעְלִמין' ְּוָרָזא ְדֹכָלא ב ּּתְ ּ ּא ִעָלָאה ְוָדא ָעְלָמא ָּדא ָעְלָמ. ּ

ָאה ּתָ ַגְווָנא ְדָדא. ּתַ ַמִים ָוָאֶרץ. ָּדא ּכְ ָרא ׁשָ ַמִים ָוָאֶרץ. ָּדא ּבְ ָרא ׁשָ ' ְּוַעל ָדא ב. ְוָדא ּבְ
ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ֵרין ָעְלִמין. ּּתְ ָּדא ַאִפיק ּתְ ֵרין ָעְלִמין. ּ ֵחיָלא , ְּוָדא ַאִפיק ּתְ ְּוֹכָלא ּבְ

ית ִע   .ָּלָאהְדֵראׁשִ
ֵרי ֲעָלה א ְדׁשָ ֹאַרח ְדַחד ַדְרּגָ ָאה ְוִאְתַמְלָייא ּבְ ַתּתָ ָּנִחית ִעָלָאה ּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַההוא . ּ ּּכְ ּ

ִביל ָסִתים ְוָטִמיר ְוָגִניז ְלֵעיָלא יק. ׁשְ ִביל ַדּקִ ר ְדַחד ׁשְ ּּבַ א . ְוַחד ֹאַרח. ּ ַּההוא ִדְלַתּתָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר אֹור נֹוַגה)דמשלי (, ֹאַרח ּכְ ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ִביל . ּ ְּוַההוא ִדְלֵעיָלא ׁשְ

ִדְכִתיב ְּוָרָזא ְדֹכָלא .  ָנִתיב לא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(, ַּדִקיק ּכְ ָים )ישעיה מג(ּ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ
ָּדֶרך וְבַמִים ַעִזים ְנִתיָבה ּ ִביְל)תהלים עז(, ּוְכִתיב. ְּ ך וׁשְ ָים ַדְרּכֶ ּ ּבַ ָּ יםּ ַמִים ַרּבִ ָעְלָמא . ָך ּבְ

ִנין  ֵרין ּבְ ָרא ִמן ְדכוָרא ַאִפיַקת ּתְ נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ָרא ּכְ ד ִאְתַמְלָייא ְוִאְתַעּבְ ִּעָלָאה ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ
ַחד ְּדַכר ְונוְקָבא, ּכְ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ְּוִאּנון ׁשָ ּ.  

ַזן ַאְרָעא ו ַמָיא ִאּתְ ימֹוי ִדׁשְ ַגָווהִּמּמֵ ָדן ּבְ ּתַ ֵּמימֹוי ִאׁשְ ּ ֵאי , ּ ֶּאָלא ְדִעָלֵאי ְדַכר ְוַתּתָ ּ ּ
ְזָנן. ּנוְקָבא ֵאי ִמן ְדכוָרא ִאּתְ ְּוַתּתָ נוְקָבא ִדְפִתיָחא . ּ ִאין ָקָראן ְלִעָלִאין ּכְ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ּ ּּ

ד ַזְרָעא ַדת ַמָיא ָלֳקֵבל ַמָיא ִדְדכוָרא ְלֶמְעּבַ ִּלְדכוָרא ְוׁשָ ְזַנתְּונו. ּ ְּקָבא ִמן ְדכוָרא ִאּתְ ּ .
תֹוֶסֶפת וי ָמר''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ ּבְ ָמה ְדִאּתְ   .ו ּכְ

  א'' ל עדף
ִתיב ָרא ֵאֶלה ְוגו)ישעיה מ(, ּכְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ּבָ ּ ׂשְ ּ ּ דף (ַּאְתָוון ִאְתָחְקקו . 'ּ

עֹוָבָדא ְדֹכָלא) א''ל ע ּּבְ עֹוָבָדא. ּ ָאהּבְ ּ ְדִעָלָאה וְבעֹוָבָדא ְדַתּתָ ימו ַאְתָוון . ּ ְּלָבַתר ִאְתְרׁשִ
ָרא ּקְ ָרא' ב. ְּוִאְתָחְקקו ּבַ ית ּבָ ֵראׁשִ ָרא ַוַדאי' ב. ֱאלִהים ֶאת' א. ּבְ ית ּבָ ָמה . ֵּראׁשִ ּכְ

ָמר בי ֵחיָלא ִעָלָאה ''ְּדִאּתְ ָרא ַוַדאי ּבְ ּת ּבָ ' א. אּנוְקָב' ב. )בתקיפו דרזא דאנון אתוון(ּ
ָמה ְדב. ְּדַכר ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא' ּּכְ ָרא ַוַדאי ּבְ ָלָלא ' ָהִכי א. ּּבָ ַמִים ּכְ ַּאִפיק ַאְתָוון ַהּשָׁ

ִרין וַתְרִתין ַאְתָוון ְּדֶעׂשְ ַמִים ְלֵמיַהב ֵליה ַחִיין ' ה. ּ ַּאִפיק ׁשָ ּ א )א ולאשקאה''נ(ּ ָרׁשָ ּ וְלַאׁשְ
  .ֵּליה

ֶּרץ ְלֵמיַהב ָלה ְמזֹוָנא וְלַאְתָקָנא ָלה וְלֵמיַהב ָלה ִספוָקא ַּאִפיק ָהָא' ו. ְוֶאת ָהָאֶרץ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְּדִאְתַחֵזי ָלה ָזן ''ו ֶא''ְּדָנִטיל ָוא, ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון וִמּתְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּת ּכְ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַאְרָעא ִליל לֹון ְלַגָווה ּכְ ְּוַאְרָעא ּכָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל  ּכָ)קהלת א(, ּ ל ַהּנְ
ִלית לֹון ָהָאֶרץ ָנְטָלא ָהָאֶרץ. ְּוַהְיינו ָרָזא ְוֶאת ָהָאֶרץ. ַּהָים ְּדָכִניׁש ּכָֹלא ְלַגָווה ְוַקּבְ ּ ּּ .
ֲחָדא''ְוֶא ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ֲחָדא ''ֶא. ּת ָדא ׁשָ ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ַמִים ָרָזא ְדׁשָ הארץ נטלית (ת ַהּשָׁ

  .)ו
ָזָנאְוַקּבִ ִכיֵחי. יַלת לֹון ְלִאּתְ קוְלפֹוי ׁשְ ָּמטון ִמָלה ּבְ ַאְרָעא . ּּ ּקוְסְטָרא ְדקוְטָרא ּבְ ּ ּ
ִכיַח ָמא . ׁשְ ָנָנא ּכְ ה ְוַסְלָקא ּתְ ָמאָלא ָאִחיד ּבָ א ִדְמַלֲהָטא ָנִגיד ְוִאְתַער ִמּשְׂ ד ֶאׁשָ ּּכַ

לֹו ִמְפ)שמות יט(ְדַאּתְ ָאֵמר  ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ר ָיַרד ָעָליו הּ ֵאׁש' ִני ֲאׁשֶ א . ּבָ ָּדא ֶאׁשָ
ָנָנא ן)שמות יט(, ּוְכִתיב. ְוָדא ּתְ ָדא .  ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ ד ָנִחית ֲאִחיָדן ָדא ּבְ א ּכַ ִּמּגֹו ְדֶאׁשָ

א ֶאׁשָ ָנָנא ּבְ ָמאָלא ַקְייָמא ּכָֹלא. ּתְ ְסַטר ׂשְ ּוְכֵדין ּבִ י  ַאף ָיִד)ישעיה מח(ְּוַהְיינו ָרָזא . ּ
ָמִים. ָיְסָדה ָאֶרץ ֵחיָלא ְדָיִמיָנא ְלֵעיָלא. ִּויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ י ַהאי ַגְווָנא ִאְתֲעִבידו . ּּבְ ּּכִ

ַמָיא ְדִאיהו ְדַכר ּׁשְ ָמאָלא. ּ ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ְדָיִמיָנא ָקא ָאֵתי ְונוְקָבא ִמּסִ ּוְדַכר ִמּסִ ּ ּ .
או ָמרֹום ֵעיֵנ)ישעיה מ(. )ב''לעיל א ע( ָרא ֵאֶלהּ ׂשְ ּיֶכם וְראו ִמי ּבָ ּ ְלקו . ּ ַּעד ָהָכא ִאְסּתַ ּ

ִדְלֵעיָלא ֲאָלא ּכְ ִּמִלין ְדָלא ְלׁשָ ֲאָלא ְדָסִתים . ּ ְכֵליל ֵמַאִין ְוָלא ַקְייָמא ְלׁשָ ּתַ ְּדָחְכָמה ִאׁשְ ּ
יה ְּוָעִמיק ֵלית ְדֵיקום ּבֵ ּ ט ְנהֹוָרא ֲעִמיָקא ְנהֹוֵריה ַקְי. ּ יָון ְדִאְתַפּשַׁ ּּכֵ א ַאף ּּ ֵאְלּתָ ׁשְ יָמא ּבִ

א ב ְדִאיהו ָסִתים ִמּכָֹלא ִדְלַתּתָ ַּעל ּגַ ּ א ִמ. ּ ֵאיְלּתָ ְּוָקָראן ֵליה ַעל פום ׁשְ ָרא . י''ּּ ִמי ּבָ
  .ֵּאֶלה

ְּוַהְינו ָרָזא ְדָקַאְמָרן  ַרח)איוב לח( )ב''לקמן פה ע(ּ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ֶטן ִמי ַוַדאי .  ִמּבֶ ִּמּבֶ
אּ ַההו)יצא הקרח( ֵאְלּתָ א. א ְדַקְייָמא ִלׁשְ ֲאָלא ַמה ְלֵעיָלא ַמה ְלַתּתָ ְּוֵלית ְלׁשָ ֶּאָלא . ּ

ֲאָלא ֲאַתר ְדַנְפָקן ְלִמְנַדע ֶאָלא ַקְייָמא . ְּדָהא ָלא ָיְכִלין. ְּוָלא ְלִמְנַדע ֵליה. ְּלׁשָ
יה א ְוָלא ְלִמְנַדע ּבֵ ֶאְלּתָ   .ִּלׁשְ

ית ב ֵראׁשִ ית' ּבְ ית ַמֲא. ֵראׁשִ ית ִאיהו ַמֲאָמר. ָּמר הואֵראׁשִ ּאֹו ִניָמא ִדְבֵראׁשִ ֶּאָלא . ּ
ט ֵחיֵליה  ַּעד ָלא ָנִפיק ְוִאְתַפּשַׁ יה)ב''לעיל טו ע(ּ ּ ְוֹכָלא ָסִתים ּבֵ ית ִאיהו וַמֲאָמר . ּ ֵראׁשִ ּּבְ ּ

יה ֵחיִלין. ִּאיהו ט ִמּנֵ יָון ְדָנִפיק ְוִאְתְפׁשַ ּּכֵ ית ִאְקֵרי ְוהוא ַמֲאָמר ּבִ, ּּ י ''ִמ. ְלחֹודֹויֵּראׁשִ
א ַההוא ְדָבָרא ֵאֶלה ֵאיְלּתָ ּׁשְ ּ ְכַלל ִאְתֲעִביד י. ּ ּתַ ט ְוִאׁשְ ד ִאְתְפׁשַ ּם וָבָרא ''ְּלָבַתר ּכַ

א ׁש ִדְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ְּוֹכָלא ָעִביד ּכְ ּ ַגְווָנא ְדָדא. ּ ָּדא ָלֳקֵבל ָדא ְוָדא ּכְ ּ ּ .
  .'ְּוַתְרַווְייהו ב

ִת ְמִסּבֹו)שיר השירים א(, יבּכְ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ָאה. ְ ַעד ׁשֶ ּתָ ַמְלכו ּתַ ָבא ּבְ ְמִסּבֹו ְלִאְתַייׁשְ . ּּבִ
ִביל  ַההוא ׁשְ ָרָזא ְדַההוא ַחְברוָתא ְוַתְפנוָקא ְדַההוא ֲחִביבוָתא ִדְבֵעֶדן ִעָלָאה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַנֲחִלין ְיִדיָעןְּדָסִתים ְוָגִניז ְוָלא ִאְתְיַדע ְוִאְתַמְלָייא ִמּנֵ ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ָדא . ּיה ְוַנְפָקא ּבְ
ָאה ּתָ א ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוָסִליק ֵריָחא ָטָבא ִעָלָאה . ַמְלּכָ א ּכְ ְּדָבָרא ָעְלָמא ְלַתּתָ ּ

ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִליט ְוָנִהיר ּבִ ד ְוָיִכיל ְוׁשַ ְלָטָאה וְלֶמְעּבַ ְּלׁשַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ְוו ְתֵרין ּגַ ֵרי ָעְלָמאּבִ א יֹוִמין ִעָלִאין, ִנין ִאְתּבְ יּתָ ׁשִ ָמאָלא ּבְ ָיִמיָנא וִבׂשְ ּּבְ א . ּ יּתָ ׁשִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ְיָי ֶאת )שמות לא(ּיֹוִמין ִאְתֲעִבידו ְלַאְנָהָרא ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ  ּכִ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ רון ָאְרִחין ְוֲעָבדו ׁשִ. ַהּשָׁ ְּוִאֵלין ּכָ ּ אּ ְּוִאּנון . ּיִתין נוְקִבין ִלְתהֹוָמא ַרּבָ
הֹוָמא יִתין נוְקִבין ְלַאֲעָלָאה ַמָיא ְדַנֲחֵלי גֹו ּתְ ת )הא תנינן(ְּוַעל ָדא . ּׁשִ ׁשֶ יִתין ִמּשֵׁ  ַהּשִׁ
ָלָמא ְדָעְלָמא ית ִנְבְראו ְוִאּנון ֲהוו ׁשְ ְּיֵמי ְבֵראׁשִ ּ ּ:  

  ב'' ל עדף
ַקְדִמיָתא ְוָלא ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבה ּו סֹוְסִפיָתא ְדָקְמֵרי ּגֹו קֹוְלטֹוי ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ

ָבר וְלָבַתר ִאְתַקְייַמת. ִאְתַקְייַמת ָּהְיָתה ּכְ ִליף ַעְלָמא . ּ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּגְ ַאְרּבְ ּּבְ
א. ְוִאְתַקְייַמת ָמא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ִעטוָרא ִדׁשְ ּ ּ ד ִמְצַטְרִפין ָסְל. ּ ַאְתָוון ) ב''דף ל ע(ִקין ּכַ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ְוָיִכיל ַעְלָמא  ַאְרּבַ ִעְטִרין ּבְ א ִמְתַעְטָרן ּבְ ְּלֵעיָלא ְוָנְחִתין ְלַתּתָ
עֹוָבדֹוי ְדָעְלָמא . ְלִאְתַקְייָמא ָהֵני . )א דמלכא''נ(ְּוִאֵלין ִאְתַקְייִמין ּבְ ּטוְפְסָרא ְדִקיְלָטא ּבְ ּ

ִכיֵחי  ַפְנָקא ְדג)כחותמא(ׁשְ ּוׁשְ ֵרי ָעְלָמא. ּ ָּעאלו וְנָפקו ֶאת ְוֶאת ְוִאְתּבְ ּ ָּעאלו גֹו חֹוָתָמא . ּ
ְּוִאְצָטְרפו ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא ּ.  

ין חֹות נוְקֵבי ְדַעְפָרא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַאּמִ קֹוְלֵפי ְדִחְוָיא ַרְבְרָבא ָמחו ְוָעאלו ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ .
א ֲהָוה הֹוָמא ַרּבָ ֲחׁשֹוָכא ַוֲחׁשֹוָכא ָחֵפי ּכָֹלאְלָבַתר ּתְ לעיל (ַּעד ְדָנַפק ְנהֹוָרא . ּ ָסִליק ּבַ

ֲחׁשֹוָכא ְוָנַפק ְוִאְתְנִהיר ִדְכִתיב)טו א ּ וָבַקע ּבַ ך )איוב יב(, ּ י חׁשֶ ְ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ּ ּ
  .ַּויֹוֵצא ָלאֹור ַצְלָמֶות

ִתיְקָלא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ּבְ ָעאןַּמָיא ִאְתַקלו ּבְ יְקָלא. ֶאְצּבְ ַלת ְנִטיפו גֹו ּתִ ַּפְלגו . ּּתְ ּ
א ְייהו ְלִקיוָמא וַפְלגו ְדָעאלו ְלַתּתָ ִּמּנַ ּ ּ ּ ּ ִּאֵלין ָסְלִקין ְוִאֵלין ָנֲחִתין. ּּ יָון ִדְסִליקו . ּ ּּכֵ ּ

ְסִליקו ְדָיָדא ָמאָל. ּּבִ ר ְוָלא ָסָטא ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ אֹוַרח ֵמיׁשַ יְקָלא ּבְ ֲּהָדא הוא . אָקִאים ּתִ
ֳעלֹו ַמִים ְוגו)ישעיה מ(, ִדְכִתיב ׁשָ   .' ִמי ָמַדד ּבְ

ְלָייא ַאְרָעא ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ יה ּבְ ּּכָֹלא ֲהָוה ּבֵ ַגָווה . ּ ְּוֵחיָלא ְוָתְקָפא וַמָיא ְגִליִדין ּבְ ּ ּ
טו ְּוָלא ְנִגידו ְוָלא ִאְתַפׁשְ ַּעד ְדַאְנִהיר ֲעָלה ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָל. ּּ ּא וְנהֹוָרא ָמַחאת ּ
ִריאו ֵחיָלה ּתְ קוְלטֹוי ְוִאׁשְ ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור. ּ ָּדא . ַוְיִהי אֹור. ּ

ְדַמת ְדָנא ּהוא אֹור ַקְדָמָאה ִעָלָאה ְדֲהָוה ִמּקַ ּ ּּ.  
ל ֵחיִלין ְותוְקִפין ּוֵמָהָכא ָנְפקו ּכָ ּ ּ ְסַמת ְוַא. ּ יָון . ִּפיַקת ֵחיָלָהא ְלָבַתרְוַאְרָעא ִאְתּבַ ּכֵ

ַלק ְנהֹוֵריה ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא)ונחית(ְּדָנִהיר  ּ ֲהָוה ִאְסּתַ ל . ּ ּכַ ד ִאְסּתַ ּכַ
ְלָיין ִבילֹוי ְסִתיִמין ְדָלא ִאְתּגַ ׁשְ ִניז ְוִאְתְטִמיר ְוָלא ָנִפיק ֶאָלא ּבִ ַחָייֵבי ָעְלָמא ִאְתּגְ ּּבְ ּ ּ:  

י טֹובַּוַי ָלָמא . ְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִקיוָמא ְדִכי טֹוב ׁשְ ל ֶחְלָמא ְדַקְייָמא ּבְ ַנן ּכָ ּּתְ ּ ּ
א ל ַחד ְוַחד. ּהוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ פום ָאְרחֹוי ּכָ ַּטב ֵליה ַטב ' ָחָמא ט. ָּחֵמי ַאְתָוון ּכְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

י טֹוב יה ּכִ ְּלֶחְלֵמיה ְדָהא אֹוַרְייָתא ָפַתח ּבֵ ּ ָייֵפי ָעְלָמא ִלְסָייֵפי ָעְלָמאָנִה. ּּ ' ט. יר ִמּסְ
ָלמוָתא, ּטֹוב הוא. ַטב ַאׁשְ ַּטב ְנִהירו ּבְ ּ.  

יָעָאה ְדֹכָלא' ט ׁשִ ּּתְ יה ְוִאְתֲעִביד . ּ ִליל ּבֵ יָתא ְוִאְתּכְ ָּאת ְדִאְתְנִהיר ֵמִעָלָאה ִראׁשִ ּּ
ְסִתימו ִדְנקוָדה ָרָזא ְדי ּּבִ ּ ּ ְּדִהיא ְנקוָדה ָחָדא' ּ ַמִים. ּ ֵמֵחיֵליה ָנִפיק'ו. ּ יה ִאְתֲעִביד ׁשָ . ּּבֵ

ִניז ּגֹו ְנקוָדה ַחד ְוִאְתּגְ ָיים ּבִ ד ִאְסּתַ ּּכַ ָאה. 'ִאְתַנֲהָרא ב, ּ יה ָנְפקו ִעָלָאה ְוַתּתָ ִּמּנֵ ּ ּ .
ָרָזא ִדְתֵרין. ִעָלָאה ְטִמיָרא ְלָייא ּבְ ָאה ִאְתּגַ ּתָ ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא. ּתַ   .ְוַקְייָמא ּבְ

ַלת ַאְתָוון טֹו. ב''ּהוא טֹוְוָדא  ִלילו ְלָבַתר ְלַצִדיָקא ְדָעְלָמא ְדָכִליל ''ִּאֵלין ּתְ ּב ִאְתּכְ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ּכְ י טֹוב)ישעיה ג(, ּּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ִגין ִדְנִהירו . ּ ּּבְ ּ

יה ִדְכִתיב ִליָלא ּבֵ ִּעָלָאה ּכְ ּ יו טֹוב)תהלים קמה(, ּ ל ַמֲעׂשָ ַלּכֹל .  ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ִגין ְלַאְנָהָרא יֹוָמא ַחד ְדָנִהיר ְלֹכָלא ִתיב ָדא ְסָתָמא ְדִמָלה ּבְ ּּכְ ּּ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא. ּ ַעד . ּ

אן ְסָתָמא ְדִמִלין   .ּּכָ
  )ך''סימן ז(השלמה מההשמטות 

י ָח''ָּלָמה ּבֵ נֹוָצר ּבְ ל ָצד וַפתוַח ִמְלָפָניו ְוָהָאֶלף ּת דֹוֶמה ְלָאָדם ׁשֶ ָסתום ִמּכָ ְּכָמה ׁשֶ ּ ּּ
ִפיַע  ֶתר ְוֵיׁש ָלה ְפַתח ְלַהׁשְ ל ִמן ַהּכֶ י ִהיא ְפתוָחה ְלַקּבֵ ְּפתוָחה ֵמַאֲחָריו רֹוֶצה לֹוַמר ּכִ ּ ּ ּ ּ

  )עד כאן מההשמטות(. ְלֲאֵחִרים

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ית ֲעִריסֹוֵתיֶכ. ּבְ רוָמהָּרָזא ְדֵראׁשִ ִרימו ּתְ ּם ַחָלה ּתָ ּ ָּדא ָחְכָמה . ּ
ית ִּעָלָאה ְדִאיִהי ֵראׁשִ יה' ב. ּ ָאה ֵמַההוא ָנָהר ְדֲעִייל ּבֵ ּקָ יָתא ְדָעְלָמא ְלִאְתׁשַ ּּבֵ ּ ָרָזא . ּּ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ְּוָנָהר ְדַאְכִניׁש ּכָֹלא ֵמעוְמָקא ִעָלָאה . ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּּ ּ
אְו ָקָאה ְלִגְנּתָ ָּלא ְפִסיקו ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ְלַאׁשְ ּ.  

יק  ִביל ַדּקִ ַחד ׁשְ יה ַאְתָוון ּבְ ְיימו ּבֵ ית ִאְסּתַ ֵראׁשִ ִית ִראׁשֹון ּבְ ְּוַההוא ִעְמָקא ִעָלָאה ּבַ ּ ּ ּּ
ַגֵויה ְּדָגִניז ּבְ ּ ֵרין ֵחיִלין ִדְכִתיב ֶאת ַהּשָׁ. ּ ּוִמּגֹו ַההוא עוְמָקא ָנְפקו ּתְ ּ ּ ּ ַמִים ָלא . ַמִיםּ ׁשָ

ַמִים ִתיב ֶאָלא ַהּשָׁ ִּמּגֹו ַההוא עוְמָקא ְדָסִתים ִמּכָֹלא. ּּכְ ּ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ְסִתיָמא ָדא ַאִפיק . ּ ּ
  .ְלַהאי ָאֶרץ

  א'' לא עדף
ַמִים ֲהָוה ְכָלָלא ְדׁשָ ָדא. ֲאָבל ּבִ ִסְטרֹוי ָדא ּבְ ָקא ּבְ ֲחָדא ִמְתַדּבְ ּוְנָפקו ּכְ ּ ּ ד ִאְת. ּ ְנִהיר ּכַ

יָתא ְדֹכָלא ֵּראׁשִ ַאְתָרה, ּ ַמִים ַנְטלו ָלה ְואֹוִתיבו ָלה ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ ְוֶאת . ִּדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּ
ָלָלא ְדַאְתָוון ְדִאּנון ֶא ִּמּכְ ּ ַאְתָרה ְוִאְתְפַרׁש . ת''ּ ד ִאְתַהְדַרת ַאְרָעא ְלֵמיַתב ּבְ ּּכַ ּ דף לא (ּ

ַמִים) א''ע ְטרֹוי ְדׁשָ ֲחָדא ֲהַו, ִמּסִ ַמִים ּכְ ּשָׁ ָקא ּבַ ּת ּתֹוָהה ובֹוָהה ְלִאְתַדּבְ  )א כקדמיתא''נ(ּ
ַקְדִמיָתא ַכת. ּבְ ַמִים ְנִהיִרין ְוִהיא ִאְתַחׁשְ ִגין ְדָחַמת ַלּשָׁ ַּעד ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ָנַפק . ּּבְ ּ

ַמָיא ַאִפין ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ַאְתָרה ְלִאְסּתַ ֲּעָלה ְוַאְנִהיר ָלה ְוָתַבת ּבְ ּ ּ ַאִפיןּ ַנת . ּ ּבְ ּקָ ּוְכֵדין ִאְתּתַ
ְסַמת   .ַאְרָעא ְוִאְתּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ְסַטר ָיִמיָנא  ָמאָלא)לעיל יז(ָנַפק ְנהֹוָרא ּבִ ְסַטר ׂשְ ְוַאְפִריׁש לֹון ְלָבַתר .  ַוֲחׁשֹוָכא ּבִ
ָדא ְלָלא ָדא ּבְ ִגין ְלִאְתּכַ ין ָהאֹור וֵבין. ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ךּּ . ְ ַהחׁשֶ

ׁש ְטָרא ִדְנהֹוָרא ְדִאיהו ָיִמיָנא. ָלא. ְּוִאי ֵתיָמא ֲהָוה ַהְבָדָלה ַמּמָ ֶּאָלא יֹום ָאֵתי ִמּסִ ּ ּ .
ָמאָלא ְטָרא ְדֲחׁשֹוָכא ְדִאיהו ׂשְ ְּוַלְיָלה ִמּסִ ּ ֲחָדא ַאְפִריׁש לֹון. ּ ְּוַהְבָדָלה ֲהָוה . ְּוַכד ָנְפקו ּכְ

ָלא  ּכְ ְטרֹוי ְלִאְסּתַ ָדא ְלֶמֱהוֹו ּכָֹלא ָחדִמּסִ ָקא ָדא ּבְ ַאִפין וְלִאְתַדּבְ ַּאִפין ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוִאיהו ִאְקֵרי יֹום ְוָקֵרי ֵליה יֹום ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֱאלִהים . ּ ְּוִאיִהי ָקֵרי ָלְיָלה ּכְ

ך. 'ָלאֹור יֹום ְוגו ְַמהו ְוַלחׁשֶ ך ְדָאִחיד ְלַלְיָלה ְדֵלית ָלה. ּ ָּדא חׁשֶ ּ ּ ְרָמה ְּ א ''ס(ּ ְנהֹוָרא ִמּגַ

 ְוַאף )והיא אתקרי לילה דכתיב ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך ולית לה נהורא מגרמה
ך א ְדִאיִהי חׁשֶ ְטָרא ְדֶאׁשָ ב ְדָאָתא ִמּסִ ְַעל ּגַ ּ ְטָרא ְדיֹום. ּ ך ַעד ְדִאְתְנִהיר ִמּסִ ֲּאָבל חׁשֶ ְ ,

יֹום ָיִאיר )תהלים קלט(, ִּהיר ַעד ִזְמָנא ִדְכִתיבְוַלְיָלה ָלא ָנ, יֹום ָנִהיר ְלַלְיָלה ּ ְוַלְיָלה ּכַ
אֹוָרה ָכה ּכָ ֲחׁשֵ   .ּכַ

ַקְדִמיָתא ְוָדַרׁש  י ֶאְלָעָזר ָקַפץ ּבְ בֹוד ִהְרִעים )שם כט(ִרּבִ ִים ֵאל ַהּכָ  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ
ים א ַע. ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ ּקֹול ְיָי ָדא קֹול ִעָלָאה ִדְמַמּנָ ִים ְדַנְגִדין ִמַדְרָגא ְלַדְרָגא ּּ ּל ַהּמָ ּ

ְכנוְפָיא ָחָדא י ְלֲאַתר ָחד ּבִ ְנׁשֵ ַּעד ְדִמְתּכַ ֵדר ְלִאּנון ַמִיין . ּ ַּההוא קֹול ִעָלָאה ְמׁשַ ּ ּּ
פום ָאְרֵחיה ל ַחד ְוַחד ּכְ ָאְרַחְייהו ּכָ ּּבְ ּ ַדר לֹון ְלָכל . ּ א ַעל ַמָיא ְלׁשַ ָנָנא ִדְמַמּנָ ַהאי ּגְ ּּכְ ּ

ְדָחֵזי ֵליה א ַעל ַמָיא. ֲּאַתר ַוֲאַתר ּכִ ך קֹול ְיָי ְמַמּנָ   .ְּכָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר בֹוד ִהְרִעים ּכְ בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוֵנן)איוב כו(, ֵאל ַהּכָ ָּדא . ּ ְוַרַעם ּגְ
יה בוָרה ְוָנְפָקא ִמיּנֵ ִּסְטָרא ְדַאְתָיא ִמן ּגְ בֹוד ִהְרִעי''ָּדָבר ַאֵחר ֵא. ּ ּם ָדא ָיִמיָנא ל ַהּכָ

ָמאָלא יה ׂשְ ְּדַנְפָקא ִמּנֵ ים' ה. ּ ּה ִעָלָאה ְדִאְקֵרי יו''ָּדא ָחְכָמ' ה. ַעל ַמִים ַרּבִ ּ עדן (ד ''ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )דקיימא יה ּכְ ים ַעל ַההוא עוְמָקא ְסִתיָמָאה ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ַעל ַמִים ַרּבִ ּ ּ ּ
ים)תהלים עז( ַמִים ַרּבִ ִביְלך ּבְ ָ וׁשְ ּ.  

א ְוָאַמר ְמעֹון ָפִריׁש ְפלוְגּתָ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ִתיב. ּ ת )שמות כה(, ָּפַתח ְקָרא ְוָאַמר ּכְ  ְלֻעּמַ
ים ְלַבִדים ּתִ עֹות ּבָ ְהֶייָנה ַהַטּבָ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ַּהּמִ ֶרת. ּ ָּדא הוא ֲאַתר ָסִגיר , ָּמאן ַההוא ִמְסּגֶ ּ

יק ְדִא ִביל ַחד ַדּקִ ׁשְ ר ּבִ ְּדָלא ְפִתיָחא ּבַ ּ יהּּ ְגִניזו ְלַגּבֵ ְּתְייַדע ּבִ ים . ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתְמֵלי ְוָרׁשִ ּ
ְרִעין ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין ֶרת ְוָדא הוא . ּתַ ִניז ְוָסִתים ִאְקֵרי ִמְסּגֶ ּוְבִגין ְדִאיהו ֲאַתר ּגָ ּ ּ ּ

ֶרת. ָּעְלָמא ְדֲאֵתי ְּוַההוא ָעְלָמא ְדֲאֵתי ִאְתְקֵרי ִמְסּגֶ ּ.  
ְהֶייָנה ַהַט עֹות ִאֵלין ִעְזָקאן ִעָלִאין ְדִאְתַאֲחָדן ָדא ְבָדא ַמָיא ֵמרוָחא ְורוָחא ּּתִ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

ָיא א ִמּמַ א ְוֶאׁשָ ָהֵני . ֵּמֶאׁשָ ָדא ְוַנְפָקן ָדא ִמן ָדא ּבְ ְלהֹון ִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּּכֻ ּ  )א כהני''ס(ּ
ֶרת, ִעְזָקאן י ַההוא ִמְסּגֶ ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ְּדֵביה ִמְתַאֵחד ְלַההוא ַנֲהָרא ִעָלָאה . ְּוֻכְלהֹון ִמְסּתַ ּ ּ ּ

יה ָקָאה לֹון ְוִאְתַאֲחָדן ּבֵ   .ְּלַאׁשְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ים ְלַבִדים ּתִ ים ְוַאְתִרין ְלַבִדים ְדִאּנון )עילאין(ָהֵני ִעְזָקאן ְמֵלִאין . ּּבָ ּתִ ּ ִאּנון ּבָ ּ ּ ּ
א א. ְּרִתיִכין ִדְלַתּתָ ְטָרא ְדֶאׁשָ ִגין ָדָדא ָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ְטָרא ְדַמָיאְוָד. ּ ְטָרא . א ִמּסִ ְוָדא ִמּסִ

ִגין ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַלֲארֹוָנא ְלהו ּבְ ְּדרוָחא ְוֵכן ּכֻ ִאֵלין . ּ ְּוַעל ָדא ָמאן ְדִמְקַרב ִיְקַרב ּבְ ּ ּ
ה ִדְלַגו ּמֶ ִדים ְוָלא ּבַ ּּבַ ְֵלך ֵלך ָאְמִרין ְנִזיָרא. ּ ר . ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ִתְקָרב, ְ ּבַ

א ְלַגוִאּנ ׁשָ ּמָ ּון ְדִאְתַחזון ְלׁשַ ּ א וְלָקָרָבא. ּּ ׁשָ ּמָ ּלֹון ִאְתְיִהיב ְרׁשוָתא ְלַאֲעָלָאה ְלׁשַ ְוַעל . ּ
ִתיב ֵרב יוָמת)במדבר א(, ָּדא ּכְ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ית ַרְבְרָבא. ּ ית ִדְבֵראׁשִ ִאיל . ּּבֵ י יֹוֵסי ׁשָ ִרּבִ

ֵראׁשִ. ֵּליה א יֹוֵמי ּבְ יּתָ ִניָנן ָמאן ִאּנוןְוָאַמר ַהאי ׁשִ ּית ְדָקא ּתָ ָּאַמר ֵליה ַהְיינו ִדְכִתיב . ּ ּ ּ
ר ָנָטע)תהלים קד( ָמה ְדִאֵלין ֲאָרִזין ָנְפִקין ִמן ְלָבנֹון.  ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי . ּ

ית ֵראׁשִ א יֹוִמין ָנְפִקין ִמן ּבְ יּתָ   .ִּאּנון ׁשִ

  ב'' לא עדף
א יֹוִמ יּתָ ּין ִעָלִאין ְקָרא ָפִריׁש לֹון ִדְכִתיבְּוִאֵלין ׁשִ ּ ָ ְלך ְיָי )דברי הימים א כט(, ּ

ְפֶאֶרת ְוגו בוָרה ְוַהּתִ דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ י ֹכל ָדא ַצִדיק. 'ּ ּּכִ ְפֶאֶרת. ּ ַמִים ָדא ּתִ ּשָׁ ּוָבָאֶרץ ָדא . ּּבַ ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ַמָי. ּכְ ׁשְ ַתְרּגומֹו ִדי ָאִחיד ּבִ ּּכְ לֹוַמר ִדיסֹוָדא ְדָעְלָמא ְדִאְקֵרי . ּא וְבַאְרָעאּ ּּכְ ּ

ָמִים, ּכֹל ִתְפֶאֶרת ְדִאְקֵרי ׁשָ ִּאיהו ָאִחיד ּבְ ָרֵאל) ב''דף לא ע(ּוָבָאְרץ , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּדִאְקֵרי ּכְ
ית ִראׁשִ ית ִהיא ' ב, ְּוַעל ָדא ּבְ ִגין )כמה דתרגם יונתן בראשית בחכמתא, חכמה(ֵראׁשִ  ּבְ

יתְּד ָנא ְוִאְקֵרי ֵראׁשִ ּבְ ְנָייָנא ְלחוׁשְ ְתָרא ִעָלָאה ְטִמיָרא ִהיא . ִּאיִהי ּתִ ִגין ְדַהאי ּכִ ּּבְ
ָנא. ַקְדָמָאה ּבְ חוׁשְ ְּוַעל ְדָלא ָעִייל ּבְ ית, ּ ְנָייָנא ֲהֵוי ִראׁשִ ִגין ָדא ב. ּתִ ית' ּּבְ ְועֹוד . ֵראׁשִ

ית ָמה ְדָחְכָמה ִעָלָאה ִאיִהי ֵראׁשִ ית ָנֵמי ַהְוָיאָח. ּּכְ ָאה ֵראׁשִ ּתָ ְּוַעל ָדא ֵלית . ְכָמה ּתַ
א ב ית' ְלַאְפָרׁשָ   .ִמן ֵראׁשִ

ית ַמֲאָמר ָקִריָנן ֵליה ְוָהִכי הוא ֵראׁשִ ּּבְ יה. ּ ִליָלן ּבֵ א יֹוִמין ָנְפִקין ִמיָנה ְוִאְתּכְ יּתָ ְּוׁשִ ּ .
ַגְווָנא ְדִאֵלין ָאֳחָרִנין ְּוִאֵלין ִאְקרון ּכְ ָרא ֱא. ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא . לִהיםּבָ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָלא . ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּכְ ָקָאה וְלַקְייָמא ֵליה וְלִאְסּתַ ן ְלַאׁשְ קֹות ֶאת ַהּגָ ַּמאי ְלַהׁשְ ּ ּ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך יה ּבְ ְּבֵ ּ ָרא ֱאלִהים ַוַד, ֱּאֹלִהים ֱאלִהים ַחִיים. ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ַמע ּבְ ְּדַמׁשְ אי ּ

ָקָאה ּכָֹלא ִגין ְלַאָפָקא ּכָֹלא וְלַאׁשְ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ַנֲהָרא ּבְ ּּ ּּ.  
ְדָקא ָחֵזי ַמִים ִחּבוָרא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ֶּאת ַהּשָׁ ּ ֵרי ָעְלָמא . ְלָבַתר ַהאי. ּ יה ִאְתּבְ ּּבֵ

א יה ָיִהיב ֵחיָלא ְלֹכָלא. ְלַתּתָ ּּבֵ ּ.  
  )ח''סימן כ(השלמה מההשמטות 

ִריך הואּוְמָנ א ּבְ ַמִים ֲהֵוי קוְדׁשָ ּא ָלן ְדׁשָ ּ ַמע )'ח' מלכים א(ִדְכִתיב , ְּ ׁשְ ה ּתִ  ְוַאּתָ
ַמִים ִפָלתֹו. ַהּשָׁ ְמעו ּתְ ִיׁשְ ַמִים ׁשְ לֹמה ִמְתָפֵלל ֶאל ַהּשָׁ ֲּאטו ׁשְ ּ ָמן ַעל , ּּ ִנְקָרא ׁשְ ֶּאָלא ׁשְ

מֹו הוא ֲעגֹול. ׁשְ ַמִים ֶאָלא ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשָ ְּוָלּמָ ִים ִמיִמינֹו ְוֵאׁש ּ ּמָ ד ׁשֶ מֹו ֹראׁש וְמַלּמֵ ּ ּכְ
א ָמִים ֶאְמַצע ׂשָ ֹמאלֹו ְוהוא ּבְ לֹום, ִּמׂשְ יֵניֶהם ׁשָ ֵּמֶאׁש וִמָמִים וָמְכִניס ּבֵ א ָהֵאׁש , ּ ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ּוָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ָהֵאׁש ִים ְוַהְיינו . ּ א ָמִים וָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ַהּמָ ּּבָ ּ ה  עֹוׂשֶ)ה''איוב כ(ּ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ רוך הוא ֵאׁש וַמִים וְטָפַחן ֶזה , ׁשָ דֹוׁש ּבָ ָגַבל ַהּקָ ד ׁשֶ ַמִים ְמַלּמֵ ַּמאי ׁשָ ּ ּ ְּ

ֱאַמר  ּנֶ ה ֶמֵהן ֹראׁש ִלְדַבָריו ׁשֶ ֶזה ְוָעׂשָ ָ ֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת)ט''תהלים קי(ּבָ עד כאן (. כ''ע. ּ

  )מההשמטות

ַמע ְדׁשָ''ֶא ַמִים ְדַמׁשְ ּת ַהּשָׁ ַתר ּ ֵחיָלא ְדָרָזא ְדֱאֹלִהים ַחִיים ּבָ ַּמִים ַאִפיקו ֶאת ּבְ ּ ּ ּ
ית ַאִפיק ֵליה ְּדֵראׁשִ ּּ.  

ַחד דוְכֵתיה ּכְ ב ּבְ יָון ְדַהאי ַאִפיק ּכָֹלא ְוֹכָלא ִאְתְייׁשַ ּּכֵ ּ ּּ ּ ְתַרְייָתא . ּ ִעְזָקא ָדא ּבַ
ית ית ַאִפיק ְנהֹוִרין ִעָל. ִאְתֲעִביַדת ֵראׁשִ ּוְבַהאי ֵראׁשִ ֵרי ַמָיא ּ ֵרי ַנֲהָרא ְוׁשָ ִאין ְוׁשָ

א ָלא ְלַתּתָ ָרא ֱאלִהים. ְלַנְגָדא ְלַקּבְ ית ַוַדאי ּבָ ֵראׁשִ ְּוַעל ָדא ּבְ ָרא ַעְלָמא . ּ יה ּבָ ּּבֵ
ָאה ּתָ יה ַאִפיק ְנהֹוִרין. ּתַ ּּבֵ יה ָיִהיב ֵחיָלא ְלֹכָלא. ּ ּּבֵ ּ.  

ִתיב י ְיהוָדה ָאַמר ַעל ָדא ּכְ ִּרּבִ ְרֶזן ַעל ַהחֹוֵצב ּבֹו )ישעיה י(, ּ ָבָחא . ֲּהִיְתָפֵאר ַהּגַ ׁשְ
ָּלאו ְדאוָמָנא הוא, ְּדַמאן ּ ַמִים. ּ ָרא ֱאלִהים ִעָלָאה ֶאת ַהּשָׁ ית ּבָ ַהאי ֵראׁשִ ך ּבְ ּּכָ ְ .

ָבָחא ְדַמאן ְדֱאלִהים הוא ּׁשְ ּ י יֹוֵסי ַהאי ִדְכִתיב. ּ ר לֹו ֱאֹלִהים )דברים ד(, ָאַמר ִרּבִ  ֲאׁשֶ
ֵעי ֵליה. ְקרֹוִבים.  ֵאָליוְקרֹוִבים ֶּאָלא ֱאֹלִהים ִעָלָאה. ָּקרֹוב ִמּבָ . ֱּאֹלִהים ְדַפַחד ִיְצָחק. ּ

ְתָרָאה ך ְקרֹוִבים . ֱאלִהים ּבַ ְוְבִגיֵני ּכָ יִאין ִאּנון ְדָנְפִקין ֵמַחד )לקמן קלה א(ּ ּ וְגבורֹות ַסּגִ ּ ּ ּ
  .ְּוֻכְלהו ַחד

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

 ]בשנה 16יום [סדר הלימוד ליום טז תשרי 
  )ט''סימן כ(השלמה מההשמטות 
ִאֵלין ְקִליִפין ֲהָוה ּבֹוֶנה . ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָכל ָעְלִמין ָּעְלִמין וַמֲחִריָבן ְוָהא אוְקמוָה ְדֵלית ַהְשָפַעה ּבְ ּ ּ ּ ְּוָנָהר ְדִאיהו ַצִדיק ֶיחַרב , ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְתֵרין ָעְלִמיןְוָיֵבׁש ּבִ ְּוִאית ָמאן ְדָאַמר ְדָסִליק . ּּבְ

יה ְלִמְבִני ָעְלִמין וְלַהָחִריָבן ְבּתֵ ַמְחׁשַ ּּבְ ִּאֵלין . ְוָאַמר ֵדין ְמַהְנָיין ִלי ְוֵדין ָלא ְמַהְנָיין ִלי. ּ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְמַהְנ הֹון ֶאת ַהׁשָ ָמר ּבְ הֹון ְוָהָאֶרץ . ָיין ִליְּדִאּתְ ָמר ּבְ ְּוַאֲחָרִנין ְדִאּתְ

ְרעוֵתיה ְלִמְבִני לֹון ְוָלא ֲעִביד לֹון ֲעַלְיהו  ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְדַאְחֵזי ַעל ָעְלִמין ְדָסִליק ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמר ֹתהו ָוֹבהו ִּאּתְ ָמ. ּ ִאֵלין ְקִליִפין ִאּתְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה ְּ  )'איכה ג(ּר ּבֵ

ָעָנן ָלך ֵמֲעבֹור ְתִפָלה ַּסּכֹוָתה ּבֶ ְ.  
ָמר  ך ֲעַלְיהו ִאּתְ ֹּתהו ְוֹחׁשֶ ך ְוִאֵלין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא)ד''שמות י(ְּ ּ ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ּ ּ ְ ,

יל ֵמָס''ִסְטִרין ָדא יהו'  לד)דתלת(ּמֹוָחא ִמְלַגאו ְדַתְלָיא  ּה ְדִאיהו ָלא ַקּבִ ָמה , ֲּאבוּ ּכְ
ֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ג''ירמיה כ(ְדַאּתְ ָאֵמר  ל טוְמָאה . ּ ֲהֹלא ּכֹה ְדָבַרי ּכָ א ָלא ְמַקּבֵ ָּמה ֶאׁשָ

ל טוְמָאה ֵמיה ָלא ְמַקּבֵ ֲּהִכי ׁשְ רון ֵמֱאגֹוָזא. ּ ִרין ִאֵלין ְקִליִפין ְוִאְתּבָ ּבְ ּוִבְזְמָנא ְדִמְתּגַ ּ ּּ ּ ,
ִכיְנּתָ ְעָלה ְדִאיהו יהו, י''א אדנְּצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ י ּבַ ַּסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּה וְסִליַקת כוַלה''ּ ּ ּּ ,

ִאֵלין ְקִליִפין ֵסי ִמיָנה ּבְ ִזְמָנא ְדִאיהו ִמְתּכָ ִּדּבְ ּ ּ ּ ּ ה ְוֵלית ָלה , ּ ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ֲעִנָיה ְיֵבׁשָ ּ
אי ֲחׁשָ   .ֶּאָלא ָמה ְדַיֲהִבין ֲעָבִדין ּבַ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ְד ָמר ּ ט ֵמִאֵלין ְקִליִפין ִאּתְ ִריך הוא ִאְתְפׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּּ ּ  ְוֹלא )'ישעיה ל(ְּ
ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיְניך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריך ִָיּכָ ָ ה. ָּ ָמר ּבָ ה ִאּתְ ּוָמה ַדֲהָוה ְיֵבׁשָ ְמלא , ּ

בֹודֹו ל ָהָאֶרץ ּכְ ָרָכה ִדיֵליה. ּכָ ָנ, ְּוִאְתְקִריַאת ּבְ ְּדאֹוִקיד , ּעֹוָלה ִדיֵליה, ּא ִדיֵליהָקְרּבָ
ל ִאֵלין ְקִליִפין ּּכָ יה ְקֹטֶרת. ּ ּוְסִליַקת ְלַגּבֵ ִּקׁשוָרא ִדיֵליה. ּ ִדְכִתיב , ּעֹוָלה ִדיֵליה, ּ

ֲחִרית,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה)'ויקרא ו( ְצלֹוָתא ְדׁשַ יה , ִהיא ָהעֹוָלה ּבִ ִּהיא ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ
ְצלֹוָתא ְדִמ ה ֵריִחין ובוְסִמין ְדָגן ֶעֶדן ְדִאיִהי ָגן ְדאֹוַרְייָתאּבִ ַכּמָ ְּנָחה ּבְ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ּ ָגן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה)שיר השירים ד(, ִדְכִתיב י , ּ ַחת ֶאָלא ְלַגּבֵ ְּסִתיָמא ְדָלא ִאְתַפּתְ ּ
ְעָלה   .ּּבַ

ְעָלה  ְפ)א''תהלים נ(ְּוַכד ֵייֵתי ּבַ ָפַתי ּתִ ַחת  ֲאֹדָני ׂשְ ַבא ִעָלָאה ִאְתַפּתְ ח ְדִאיִהי ּבָ ּּתָ ּ
ְתִרין  יה ּכִ ְתֵרין ְדרֹוִעין)בתרין(ְּלַגּבֵ יַלת ֵליה ּבִ ּ ַסְמֵכין ְקׁשֹוט ְוַקּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵקִני)שיר השירים ב( ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ה ְוָדא הוא ''יהו.  ׂשְ ּה ָנִחית ְלַגּבָ ּ
ַאְתָוון''ּ ִגיַמְטִרָיא יאהדונה)ן''דאמ(ן ''א ָאֵמָרָז ָמָהן ּבְ ֵרין ׁשְ ּי ְדִאיהו ִחּבוָרא ִדּתְ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

א ְדַצִדיַקָיא ֵריׁשָ ִזְמָנא ְדִאינון ְתֵרין ּבְ דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך ּבְ ָּדא ּגָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

א ְדֲחָייַבָי ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ ְייהו ּ ָרֵאל ֲאָמַרת ְלַגּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ  )'שיר השירים א(ּיא ּכְ
ָמה ַדֲהוו ְמָפִתין  א ּכְ ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ְרָיין ְלַפּתָ ַחְרֹחֶרת ֵמִאֵלין ְדׁשַ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ַּאל ּתִ ּ ּּ

ין ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ָרֵאל ַבֲעָגָלא ּבְ ׁש ּ ַוַיְר)ב''שמות ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְלִיׂשְ י ּבֹׁשֵ א ָהָעם ּכִ
ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ׁש. ֹמׁשֶ י ּבֹׁשֵ ְּואוְקמוָה ַמאי ּכִ ין ֲעָבדו ָית ֶעְגָלא , ּ ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַבע א לֹון ִמׁשֶ ִגין ְלַאְפָרׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּבְ יתו )ב''שמות י(ּ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ּ ַאך ּבַ ְ

ֹאר ַבעְַאך ִחֵלק ּבֵ, ׁשְ ׁש ְלׁשֶ   .ין ׁשֵ
י ו ַלק ִמּנִ ְרמו ְדִאְסּתַ ֶמׁש ּגָ ָזַפְתִני ַהׁשָ ׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ְלִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ָאְמָרה ּכְ ּ ּ ְּדִאיהו ' ּ ּ

ית ֵתיִבין ְדִאינון  ִסְתָרא ְדׁשִ ׁש ַדֲהָוה ָנִהיר ּבְ ׁש ְואֹור ַהׁשֵ ַּהׁשֵ ָרֵאל ְיָי )'דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ  ׁשֵ
י,  ֶאָחדֱּאלֵהינו ְיָי י ִנֲחרו ּבִ ֵני ִאּמִ יה , ּּבְ ָמר ּבֵ ַמע ְדִאּתְ רֹוָנם ְדַבִטילו ְקִרַית ׁשְ ִּניַחר ּגְ ּ ּ ּ ּ

ְגרֹוָנם)ט''תהלים קמ( ָרִמים,  רֹוְממֹות ֵאל ּבִ מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ּוְבִגין ָדא ׂשָ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ָאר אוִמין ֶעֶרב ָרב ִל. ּׁשְ ְרִמי ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּי ֹלא ָנָטְרִתי וְבִגין ָדא ִאינון ֶעֶרב ָרב ּ ּ ּ

ֹכָלא   .ַּמְצִליִחין ּבְ
הֹון  ָמר ּבְ ְתנֹות עֹור ֲחׁשֹוִכין ְדַעְייִנין ְדִאּתְ ּּכָ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)ז''בראשית כ(ּ ,  ַוּתִ

הֹון  ָמר ּבְ ָלא ְלִאֵלין ְדִאּתְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ַמִים )'יחזקאל א(ּ חו ַהׁשָ ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים ּ ִנְפּתְ
ְתנֹות אֹור ִאינון ית ּכָ ֵראׁשִ ְּדִאינון ֲחֵמׁש אֹור ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּ ְוָהָאֶרץ . ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו. ּ

ֵרין. ּהוא ַחד הו ְתָלת. ֹּתהו ּתְ ע. ּּבְ ך ַאְרּבַ הֹום ֲחֵמׁש. ְֹחׁשֶ ע ִאינון ִדְכִליָלן . ּתְ ְּוַאְרּבַ
גוָפא ְוִאינו ּּבְ ע ְיסֹוִדין ְדִאינון ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאּ ּן ַאְרּבַ ּ ּוְבִגין ָדא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ּּ ּ ּ .

ְדָמת ְדָנא ְּואוְקמוָה ָהְיָתה ִמּקַ ּ ְּדַהִכי ָאְרָחא ִדְקִליִפין ְדְמַקְדִמין ְלמֹוָחא, ּ ּ.  
יָחא ְּורוַח ֱאלִהים ָדא רוָחא ִדְמׁשִ ְּדִמָיד ִדְיֵהא ְמַרֶחֶפת, ּ ּ ַעל ַאְנֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ּּ ּ

ִּמָיד ְיֵהא פוְרָקָנא ְלֵחהו . ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַּוְיׁשַ ּ
ְלֵחהו )למשיחא(ִמָיד , ְיָי ֱאלִהים יה ַוְיׁשַ ָמר ּבֵ ָמה ְדִאּתְ א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ יָחא ְדהוא ּבְ ּ ְמׁשִ ּ ּ ּ ּּ

ן ֶע ֶּדן ֵמִעדון ִדיֵליהִמּגַ ּ ִגין ָדא . ּ א ּבְ ִכיְנּתָ אי ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ְדִאיִהי ׁשְ ְּוַאּמָ
ְלֵחהו ִמָיד ַּוְיׁשַ ן, ּ ּמָ ְּדִיפוק ִמּתַ ּּ.  

ן יֹוֵסף  יַח ּבֵ ן ָדִוד וָמׁשִ יַח ּבֵ רוִבים ְדִאינון ָמׁשִ ֶדם ְלַגן ֶעֶדן ֶאת ַהּכְ ן ִמּקֶ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָכא רו ְּדָמׁשְ יהּ ָמר ּבֵ יָחא ְדִאּתְ ָּחא ִדְמׁשִ יֹל, ּ יה ''ְּורוַח ֱאֹלִהים ָדא ׁשִ ָמר ּבֵ ּה ַההוא ְדִאּתְ ּ ּ

י ִמן ָהרוַח ָנא, ְּוַאָצְלּתִ ּבָ חוׁשְ ה ּבְ יֹלה ֹמׁשֶ ֶדם. ְּדַהִכי ָסִליק ׁשִ ן ִמּקֶ ּכֵ ילה , ַּוַיׁשְ ְּדַאְקִדים ׁשִ
ִגין ִדְיֵהא ְמַרֶחֶפת ַעל ַא ִּלְתָרָווְיהו ּבְ יה ַתְלָייא ְוָהא ּ ְּנפֹוי ְדאֹוַרְייָתא ופוְרָקָנא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ּאוְקמוָה ּ.  
יֵדיה ְתַהֶפֶכת ִמָיד ְיֵהא ּבִ ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּוָמאי ִניהו. ּ ְרון ְדִאְתַהַפך ''ַמֵטה מטט, ּ ּ

ָחׁש ְלַמֶטה ֶטה ְלָנָחׁש וִמּנָ ִּמּמַ ּ ָאה. ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַלֵפי ְּועֹוד ַמֶטה ָדא ׁשְ ָרֵאל ּכְ ּ ְוִאם ָזכו ִיׂשְ ּ
ַרֲחֵמי ַלֵפי חֹוָבה ְלִסְטָרא ִדְגבוָר. ֶּחֶסד ִליִמיָנא ְוִיְפקון ּבְ ְּוִאם ָלאו ַמֵטה ּכְ ּ ן ''ּ ּה ְדַתּמָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

ָרֵאל. ֵאל ַאֵחר, ָנָחׁש יִאין ִמִיׂשְ יַח ְוַסּגִ פֹוך ָדָמא ְוִאְתְקִטיל ָמׁשִ ְּדַתָבע ִלׁשְ ּ ְּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ַלֵפי ֶחֶסד וְבִגין )'רות ג(ָמר ִאּתְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְדִאיהו ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם ִדְיֵהא ַמֵטה ּכְ ּ ׁשִ ּ ּ ּ ּּ

מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא  ְתַהֶפֶכת ְוֹכָלא ִלׁשְ ָּדא ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְ ּ ּּ
ה ֵעץ ַחִיים ִהיא ְוִאיִהי א ָמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ֹּוַרְייָתא ְדְבַעל ֶפהּ ר ָנׁש. ּ ִאיִהי ַסם , ִאם ָזָכה ּבַ

ַּחִיים ִדיֵליה ֶות, ְוִאם ָלאו. ּ ִּהיא ִמְתַהֶפֶכת ֵליה ְלַסם ַהּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין . ּ ּ
ָחׁש ְלַמֶטה, ֲהִכי ָנא ְדַמֶטה ְדִאְתַהַפך ְלָנָחׁש וִמּנָ גוֹוָ ּּכְ ּ ְּ ּוְבִזְמָנא ַההוא . ּ ִּיְתַמחון ִמן ַעְלָמא ּ

הֹון  ָמר ּבְ ל ִאינון ְדִאּתְ ּּכָ ַלֵטיֶהם)'שמות ז(ּ ן ַחְרטוֵמי ִמְצָרִים ּבְ ּ ַוַיֲעׂשֹו ּכֵ ּ עד כאן (: ּ

  )מההשמטות

  )סימן ל(השלמה מההשמטות 
ָרְכָיה ַמאי ִדְכִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו י ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ַמע ָהְיָתה, ּ ָבר, ַמאי ַמׁשְ ּכְ  ׁשֶ

ּוָמאי ֹתהו. ָהְיָתה ֵני ָאָדם, ּ ֵהא ֶאת ּבְ ׁש, ּוָמאי ּבֹהֹו. ָדָבר ַהָמּתְ ֶיׁש ּבֹו ַמּמָ , ָּדָבר ׁשֶ
ם ָמאי ִדְכִתיב . ּּבֹו הוא, ִדְכִתיב ּבֹהֹו ה )קהלת ז(ַּעל ׁשֵ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ  ּגַ

לֹום. ָהֱאלִהים ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ּבֹהֹו ְוׂשָ ָרא. ּבָ ָרעּבָ ם ְמקֹומֹו ּבְ לֹום . ּ ֹתהו ְוׂשָ ׁשָ ּבֹהֹו ּבְ
ְמרֹוָמיו)איוב כה(ִדְכִתיב  לֹום ּבִ ה ׁשָ רוך .  עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ר ְיִמינֹו ׁשֶ ִמָכֵאל ׂשַ ד ׁשְ ְְמַלּמֵ ּ

ֹמאלֹו. ָּמִים וָבָרד, ּהוא ר ׂשְ יֵניֶהם ַמְכִריֲע ְוַהְיי. ֵאׁש, ְוָגְבִריֵאל ׂשַ לֹום ּבֵ ר ׁשָ ּנו ְוׂשָ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. ִדְכִתיב עֹוׂשֶ ּוְמַנָלן ְדּבֹהֹו ׁשָ לֹום )ישעיה מה(ִדְכִתיב , ּ ה ׁשָ  עֹוׂשֶ

לֹום ִמּבֹהֹו, ּובֹוֵרא ָרע יָצד ָרע ִמּתֹהו ְוׁשָ ָרע, ָּהא ּכֵ ם ְמקֹומֹו ּבַ ָרא ּתֹהו ְוׂשָ ֱאַמר , ּּבָ ּנְ ׁשֶ
לֹום ובֹוֵרא ָרע ה ׁשָ ָרא ּבֹ. ּעֹוׂשֶ לֹום ּבָ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ לֹום ׁשֶ ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ הֹו ְוׂשָ

ְמרֹוָמיו ע   )עד כאן מההשמטות(: כ''ּבִ

ּתֹוֶסְפָתא  יּ ֵראׁשִ ָר''ּבְ ּת רֹוֵמז ִלְגדוָל''ֶא. ה''ֱאֹלִהים רֹוֵמז ְלִביָנ. ה''ר ָחְכָמ''ּא ֶרֶמז ְלֶכֶת''ּת ּבָ ה ''ּ

ּוְגבוָר ַמִי. ה''ּ ּם ָדא הוא ִת''ַהׁשָ ּ ּת רֹוֵמז ְלֶנַצ''וֶא. ּת''ְּפֶאֶרּ עד (: ּת''ּץ רֹוֵמז ְלַמְלכו''ָהָאֶר. ד''ד ְיסֹו''ח הֹו''ּ

  )כאן תוספתא

ויאמר אלהים למי הוא אומר אינו אומר אלא (. ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור

ּ ִאיהו ְנהֹוָרא )דא(ְוָדא . )ויהי אור לעולם הבא. אור לעולם הזה) לעיל כב(יהי . לאחרים
ַקְדִמיָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדֵעיָנא. ְּ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדַאֲחֵזי . ּ ּ

יה ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא ִריך הוא ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוֲהֵוי ָחֵזי ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ .
ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדַאֲחֵזי קוְד ּ ַח ְוָאַמר ּ ּבֵ ִריך הוא ְלָדִוד ְוֲהָוה ְמׁשַ א ּבְ ּׁשָ  ָמה ַרב )תהלים לא(ְ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָטוְבך ֲאׁשֶ ָ יה . ּ ה ְוָחָמא ּבֵ ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדַאֲחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְלָעד ְוַעד ָדן   .ִּמּגִ
ִריך הוא ִד א ּבְ ֲעָתא ְדָחָמא קוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ָלָתא ָדִרין ַחָייִביןְּ ּיקומון ּתְ ּ ְּוִאּנון ָדָרא . ּ ּ

ֶּדֱאנֹוׁש ְוָדָרא ְדטֹוָפָנא ְוָדָרא ְדַפָלָגה  ּ ּ יה)א גניז ליה''נ(ּ ׁשון ּבֵ ּמְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּבְ ּ ְוָיַהב , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

ַלת ְיָרִחין ְדִאׁשְ יה ּתְ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ה ְוִאׁשְ ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ָּיֵתיה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲארון ֵליה ִמיֹוֵמי ְּ ּּתָ ּ ּ
ִּעּבוָרא ִדיֵליה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ה ְיָרִחים)שמות ב(, ּכְ לׁשָ ְצְפֵנהו ׁשְ ּ ַוּתִ ּ.  

יה ִריך הוא ִמּנֵ א ּבְ י ַפְרֹעה ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ַלת ְיָרִחין ָעאל ַקּמֵ ּוָבַתר ּתְ ּ ּ ּ ְּ ַעד . ּ
ָלא אֹוַרְי ְּדָקִאים ַעל טוָרא ְדִסיַני ְלַקּבָ ל ּ יה ּכָ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ּיָתא ְוָהַדר ֵליה ַההוא ְנהֹוָרא ְוִאׁשְ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ . יֹומֹוי ֲהֵדיה ַעד ְדָיַהב ַמְסְוה ַעל ַאְנפֹוי ּכְ ָרֵאל ְלִמְקַרב ּבַ ֵני ִיׂשְ ְּוֹלא ָיְכלו ּבְ ּ ּ ּ
ת ֵאָליו)שמות לה(, ָאֵמר ׁשֶ ּ ַוִייְראו ִמּגֶ ַטִלית. ּ יה ּכְ ְּוִאְתַעַטף ּבֵ ּ , ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ּ

ְלָמה)תהלים קד( ּשַׂ   . עֹוֶטה אֹור ּכַ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי. ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור יה ַוְיִהי הוא ּבְ ָמר ּבֵ ל ַמה ְדִאּתְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ .

ית ֲהָוה ָסִלי עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ִיְצָחק אֹור ְדָבָרא קוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ק ְּ
ִניז ָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא ְוִאְתּגְ   .ְּנהֹוֵריה ִמּסְ

  א'' לב עדף
ִניז יה ַחָייֵבי ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא ִאְתּגְ ִגין ְדָלא ִיְתַהּנון ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ְּוָעְלִמין ָלא ִיְתַהּנון . ּ

ִגיֵניהֹון ְּוהוא ָטִמיר ְלַצִדיַקָיא. ּבְ ּ ִדיק ַדְיָקא , ּ ַּלּצַ  אֹור )תהלים צז(, ִּדְכִתיב) א'' לב עדף(ּ
מון ָעְלִמין ִויהֹון ּכָֹלא ַחד ּסְ ְמָחה וְכֵדין ִיְתּבַ ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ָּזרוַע ַלּצַ ּ ּ ּ ּ ְוַעד יֹוָמא . ּ

  .ְּדְיֵהא ָעְלָמא ְדֲאֵתי הוא ָטִמיר ְוָגִניז
ִק ְלָפא ּבְ ַּההוא ְנהֹוָרא ָנַפק ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדִאְתּגַ ּ ְּלפֹוי ִדְטִמיָרא ְדֹכָלאּ ַּעד ְדֵמַההוא . ּ ּ

יה אֵרי ּבֵ א וְנהֹוָרא ׁשָ ִביל ַחד ְטִמיָרא ַלֲחׁשֹוָכא ִדְלַתּתָ ׁשְ ִליף ּבִ ִניז ִאְתּגְ ְּנהֹוָרא ְדִאְתּגְ ּ ּ .
א ך ָקָרא ָלְיָלה. ָמאן ֲחׁשֹוָכא ִדְלַתּתָ יה ְוַלחׁשֶ ְַההוא ְדִאְקֵרי ַלְיָלה ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ּ.  

ִניָנן ַמאי ִדְכִתיבְוַעל  ך)איוב יב(, ָּדא ּתָ י חׁשֶ ְ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ּ י יֹוֵסי אֹוֵמר . ּ ִרּבִ
ְלָיין ך ָסִתים ִאְתּגַ ִּאי ֵתיָמא ֵמחׁשֶ ְתִרין ִעָלִאין . ְ ל ִאּנון ּכִ ָּהא ֲחִזיָנן ִדְטִמיִרין ִאּנון ּכָ ּ ּ ּ

ַּמהו ְמַגֶלה. ְּוָקִריָנן ֲעמוקֹות ל ִא. ּ ְלָיין ֶאָלא ִמּגֹו ֶּאָלא ּכָ ּּנון ְטִמיִרין ִעָלִאין ָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ
ָרָזא ְדֵליְלָיא ַּההוא ֲחׁשֹוָכא ְדִאיהו ּבְ ּ ויהא כלא חד ברזא דוהיה אור הלבנה כאור החמה (. ּ

א ֲחֵזי))שייך לעיל בשטה ב(בדרגא חדא ועד יומא דייתי הוא גנוז וטמיר  ל ִאּנון ,  ּתָ ּּכָ
ְלָיין ַעד ְדִמָלה ְמַגָלה ֲעִמיִקין ְסִתיִמין ָבה ְוָקָלא ָנִטיל לֹון ָלא ִאְתּגַ ּ ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ּ ּּ ּ

ָּמאן ִמָלה ַהְיינו ִדּבור. לֹון ּ ּ.  
ת ּבָ ְּוַהאי ִדּבור ִאְקֵרי ׁשַ ת ִאְקֵרי ִדּבור. ּ ּבָ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ת, ּ ּבָ ׁשַ ִּדּבור ְדחֹול ָאסור ּבְ ּ ּ ּ .

, אמא,  עביד רבי שמעון כד חמי לאמיה דהות משתעיא הוה אמר להב וכך הוה''גליון מהרש(
ְלָטָאה ְוָלא ָאֳחָרא. )שבת הוא ואסיר, שתוקי ֲעָיא ְלׁשַ ִגין ְדִדּבור ָדא ּבַ ּּבְ ּ ְּוַהאי ִדּבור . ּ

ֵויה ך ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּגַ ְטָרא ְדחׁשֶ ְּדִאיהו ָאֵתי ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּּ ך. ְ י חׁשֶ ַמע ִמּנִ ְוַמׁשְ ּא ְדֲאֵתי ַּההו. ּ
י ַדְייָקא ך ִדְכִתיב ִמּנִ ְטָרא ְדחׁשֶ ִּמּסִ ּ ְ.  

  )א''סימן ל(השלמה מההשמטות 



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

י ּבֹון ְוַדָרׁש ָמהו ִדְכִתיב  ב ִרּבִ ָּיׁשָ ּ ך)ישעיה מה(ּ ְ יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ֶּאָלא אֹור . ּ
ִתיב ּבֹו ְיִציָרה ׁש ּכְ ֶיׁש ּבֹו ַמּמָ ֵאין ּבֹו ַמּמָ. ּׁשֶ ך ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ְֹחׁשֶ ִריָאה ּכְ ִתיב ּבֹו ּבְ ּׁש ּכְ

ּ יֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵרא רוַח)'עמוס ד(ָאֵמר  ׁש. ּ ֶיׁש ּבֹו ַמּמָ ִעית ִאיָמא אֹור ׁשֶ ִתיב ּבֹו , ִּאי ּבָ ּכְ
ָיה ָיה ְוָקֵרי ּבֵ. ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. ֲּעׂשִ ְּוֵאין ֲהָוָיה ֶאָלא ֲעׂשִ ּיה ּ
ָמה ְדַאּתְ . ְיִציָרה ִריָאה ּכְ יה ּבְ ה ָקֵרי ּבֵ ָיה ֶאָלא ַהְבָדָלה ְוַהְפָרׁשָ יה ֲעׂשִ ך ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ֹּחׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְ

ָּאֵמר ִהְבִריא ְפלֹוִני ְוכו ָרְכָיה ָמהו ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי . 'ּ י ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ
ִזיֵמן לֹו ָמקֹום . אֹור ְוֹלא ָאַמר ְוָהָיה ָהָיה לֹו ֵחֶפץ ָנָאה ְוִהְקָצהו ַעד ׁשֶ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ ָּמׁשָ ְ

ָבר ָהָיה ּכְ ם ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ׁשֶ ַמהו ׁשָ ְּוׂשָ עד כאן (: כ''ע. ּ

  )מההשמטות

ין ָהא י ִיְצָחק ִאי ָהִכי ַמאי ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ָּאַמר ִרּבִ ךּ ְֹור וֵבין ַהחׁשֶ ָאַמר . ּ
ך ַאִפיק ַלְיָלה, ֵּליה ּאֹור ַאִפיק יֹום ְוחׁשֶ ֲחָדא ְוֲהוו ַחד ִדְכִתיב ַוְיִהי . ְּ ְּלָבַתר ָחַבר לֹון ּכְ ּ

ְּדַלְיָלה ְויֹום ִאְקרון ַחד. ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ין . ּ ְּוַהאי ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ּ
ך ָּהאֹור וֵבין  ַכח ָפרֹוָדא)דאפריש מחלוקת(ְַהחׁשֶ ּתְ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ְדִאׁשְ ּ ָדא ּבְ ּ ּ ּ.  

ֲחׁשֹוָכא אֹור ְונוְקָבא ּבַ י ִיְצָחק ַעד ָהָכא ְדכוָרא ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ֲחָדא . ּ ָרן ּכְ ְלָבַתר ִמְתַחּבְ
ין ְנהֹוָרא וֵב. ְלֶמהֵוי ַחד מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ אן ְלִאׁשְ ַמאי ִאְתַפְרׁשָ ּּבְ ין . ין ֲחׁשֹוָכאּ ן ַדְרּגִ ִּמְתַפְרׁשָ ּ

ַחד ֲהוו ְּוַתְרַווְייהו ּכְ ְנהֹוָרא. ּ ֲחׁשֹוָכא ְוֵלית ֲחׁשֹוָכא ֶאָלא ּבִ ְּדָהא ֵלית ְנהֹוָרא ֶאָלא ּבַ ּ ּ .
ל ָדא ִאּנון ַחד ִדְכִתיב יֹום ֶאָחד ְגָווִנין ְוִעם ּכָ ן ּבִ ב ְדִאּנון ַחד ִאְתַפְרׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּ.  

ֵרי ְוִאְתַקָיים ִדְכִתיבִר ִרית ָעְלָמא ִאְתּבְ ְמעֹון ָאַמר ַעל ּבְ י ׁשִ ּּבִ  ִאם לא )ירמיה לג(, ּ
י ְמּתִ ַמִים ְוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ִרית ָדא ַצִדיק ְיסֹוָדא . ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ָּמאן ּבְ ּ

ְּדָעְלָמא ְדִאיהו ָרָזא ְדָזכור ּ ּ ֲחָדא ְּוַעל ָדא ָעְלָמא ַקְי. ּ ְבִרית יֹוָמם ָוַלְיָלה ּכְ יָמא ּבִ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ַמִים . ִּדְכִתיב ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ֻחּקֹות ׁשָ

ְּדַנְגִדין ְוָנְפִקין ֵמֵעֶדן ִעָלָאה ּ.  
ם ְיַת)שופטים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ים ׁשָ ַאּבִ ין ַמׁשְ . 'ְוגו' ּּנו ִצְדקֹות ה ִמּקֹול ְמַחְצִצים ּבֵ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמּקֹול ְמַחְצִצים ָדא קֹול ַיֲעֹקב יַנִים)שמואל א יז(, ְמַחְצִצים ּכְ .  ִאיׁש ַהּבֵ
ְתֵרין ִסְטִרין  ֲאִבין ַמָיא ִמְלֵעיָלא ְוהוא ָנִטיל ּבִ ין ִאּנון ְדׁשָ ים ְדִאיהו ָיִתיב ּבֵ ַאּבִ ין ַמׁשְ ּּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַגֵויהְוָכִליל ְלהֹו ּן ּבְ ּ.  
ם ְיַתּנו ִצְדקֹות ְיָי ָקא. ּׁשָ ן הוא ֲאַתר ְמֵהיְמנוָתא ְלִאְתַדּבָ ּמָ ּּתַ ּ ם ְיַתּנו ִצְדקֹות ְיָי. ּ . ּׁשָ

ֲאִבין ן ָיְנִקין ִצְדקֹות ְיָי ְוׁשָ ּמָ ּ ָדא ַצִדיק ְדָעְלָמא ְדִאיהו )בישראל(ִּצְדקֹות ִפְרזֹונֹו . ּתַ ּ ּ ּ ּ
א ִאּנון ַמִיין ִעָלִאיןְוִאיה, ַּקָיים ְוָקִדיׁש א ַרּבָ י ַיּמָ ִאיב ְוָנִטיל ּכָֹלא וְמַפֵזר ְלַגּבֵ ּו ׁשָ ּּ ּ ּּ .

ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאל ָיְרתו ַקָיים ָדא, ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ִריך הוא ְירוַתת ָעְלִמין. ּּ א ּבְ ְּוַיֲהֵביה לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

ּתֹוֶסְפָתא  ָּתִניָנן ָמל וֹלא ָפַרע ֶאת ַהִמיָלה ּכְּ ּ ּ ִגין ִדְתֵרין ַדְרִגין ִאּנון ִמיָלה . ִּאילו ֹלא ָמלּ ּּבְ ּ ּּ ּ

ּוְפִריָעה מֹור. ּ ַּצִדיק וֶצֶדק. ָזכֹור וׁשָ ְּדַכר ונוְקָבא. ּּ ִרית ָדא יֹוֵסף וְבִרית ָדא ָרֵחל. ּ ּאֹות ּבְ ּ ּּ ּ ָוִאְצְטִריך . ּ ּ
ָרא לֹון ר לֹון. ְלַחּבְ ּוְבָמה ְמַחּבֵ ד ִאיהו ָגִזיר וָפ. ּ ּּכַ ּּ יַנְייהו . ִריַעּ ִאלו ָעְבדו ּבֵ ּוָמאן ְדָגִזיר ְוֹלא ָפִריַע ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִּפרוָדא   )עד כאן תוספתא(, ּ

ְזִרין ְוָלא ָפְרִעין ְבקו ֵליה ְדֲהוו ּגָ ָרֵאל ׁשָ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ּ ָאז ָיְרדו )שופטים ה(, ַמה ּכְ
ָעִרים ַעם ְיָי ָעִרים. ַלּשְׁ ֲעֵרי ֶצֶדק ֲהוו ָיְתִבין ְלַתְרֵעי ְוָלא ָעאִלין ְלגֹוִּאּנו, ָּיְרדו ַלּשְׁ . ּן ׁשַ
ּוְבַההוא ִזְמָנא  ִתיב)ב''דף לב ע(ּ ָרֵאל ֶאת ְיָי ְוגו)שופטים ב(,  ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ַוַיְעְזבו ּבְ ַעד . 'ּ

ָמה ִדְכִתיב ַהאי ּכְ ְּדֲאַתת ְדבֹוָרה וְנִדיַבת לֹון ּבְ ּ ְפרֹוַע ְפָרעֹו)שופטים ה(, ּ ָרֵאל ּ ּבִ ִיׂשְ ת ּבְ
  .'ְוגו

ָרֵאל ִיׂשְ ִתיב ָחְדלו ְפָרזֹון ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ָּחְדלו ְפָרזֹון. ּ ָּדא הוא ִפְרזֹונֹו ְדָקא ֲאָמָרן, ּ ּ ּּ .
ָּחְדלו ְפָרזֹון א ְדָלא ִאְתָפְרעון, ּ ַּקָיים ַקִדיׁשָ ּ ּּ י )שופטים ה(. ּ ְמּתִ ּקַ י ְדבֹוָרה ׁשַ ְמּתִ ּקַ  ַעד ׁשַ
ָר ִיׂשְ ֶּאָלא ֲאָנא ְנָחִתית ַמִיין ִעָלִאין ֵמֵעיָלא ְלַקְייָמא ָעְלִמין. ַמאי ֵאם. ֵאלֵאם ּבְ ּ ּ ,

א ָרֵאל ְסָתם ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִיׂשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָעְלָמא ָלא ִאְתַקָיים ֶאָלא ַעל ְקָייָמא ָדא, ּבְ ּ ּ .
ִתיב)משלי י(ְּוָרָזא ְדֹכָלא    .)א''ז עלך לך ע(, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּכְ

ַלת ַנְפֵקי ֵמַחד ֵרין. ּתְ ין ּתְ ְתַלת ַקְייָמא ָעאל ּבֵ ֵרין ַיְנִקין ְלַחד. ַחד ּבִ ַחד ָיִניק , ּתְ
ה ִסְטִרין ֵדין ּכָֹלא ַחד. ְלַכּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד יֹום . ּּכְ

ֲחָדא ִליל ּכְ ָּזא ִדְבִרית יֹוָמם ָוָלְיָלה וֵביה ּכָֹלא ָחדַּהְינו ָר. ְּדֶעֶרב ָוֹבֶקר ּכָ ּ ּ:  
ין ַמִים ָלָמִים ִים ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְ י ְיהוָדה . ּ ִּרּבִ

ְבָעה ְרִקיִעים ִאּנון ְלֵעיָלא א ִעָלָאה. ָּאַמר ׁשִ ּתָ ְקדוׁשָ ְּוֻכְלהו ַקְייָמא ּבִ ּ ָמא ַק. ּ א ּוׁשְ ִּדיׁשָ
ְכַלל ּתַ הו ִאׁשְ ֶאְמָצעות ַמָיא. ּּבְ ְּוָדא ָרִקיָעא הוא ּבְ ּ.  

י ֵחיָווָתא ָאֳחָרִנין ּבֵ ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַמִיין . ָּדא ָרִקיַע ַקְייָמא ַעל ּגַ ְּוִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ ּ ּ
ִאין ּתָ ִאין ָקְרִאין ְלִעָלִאין. ּתַ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ָת. ּ ָּדא הוא ְדַמְפִריׁש . אן לֹוןּוֵמַהאי ָרִקיַע ׁשָ ּ ּ
יַנְייהו ִליָלן. ּּבֵ יה ּכְ ִגין ְדֻכְלהו ַמָיא ּבֵ ּּבְ ּ ן. ּ ּמָ ֲאִבין ִמּתַ   .ּוְלָבַתר ָנִחית לֹון ְלָהִני ֵחיָווָתא ְוׁשָ
ִתיב ל ָנעול ַמְעָין ָחתום)שיר השירים ד(, ּכְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה ּגַ ּ ּגַ ּ ן ָנעול. ּּ ְּדֹכָלא , ּּגַ ּ

יהַא ים ּבֵ יה. ְּסּתִ ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ִאְתּכְ ל ָנעול. ּּ יה , ּּגַ ְּדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק ְוֲעִייל ּבֵ ּ ּּ
יה ְוָקְייֵמי י ַמָיא ּבֵ ְּוָכִליל ְוָלא ַאִפיק ְוָקְרׁשֵ ִאּנון . ּ יב ּבְ ִגין ְדרוַח ָצפֹון ָנׁשִ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ

 ְוִאְלָמֵלא ִסְטָרא )לעיל כט ב(ֶ◌רח 1ֵּקי ְלַבר ַעד ְדִאְתֲעִביד ּקַּמָיא ְוִאְתְקִריׁשו ְוָלא ָנְפ
יה ַמָיא ְלָעְלִמין ְקֵפיה ְדַהאי ֶקַרח ָלא ַנְפֵקי ִמּנֵ ְּדָדרֹום ְדַאִקיׁש ּתֻ ּ ּ ּ ּּ.  

ל ַגֵויה ּכָ א וַמְכִניס ּבְ ֵחיזו ְדַהאי ֶקַרח ְדִמְתַקְרׁשָ ְּוֵחיזו ְדַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִאּנון ּּ
ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַמִיין . ַמִיין ל ִאּנון ַמִיין ְוַאְפִריׁש ּבֵ ִניׁש ּכָ ך ַההוא ִעָלָאה ְדֲעֵליה ּכָ ּּכָ ּ ּ ּּ ְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ִאין ּתָ ִים. ּתַ תֹוך ַהּמָ ְְוַהאי ְדֲאָמָרן ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְמִציעות. ּ ִתיב. ָלאו ָהִכי. ּּבִ . ֶּאָלא ְיִהי ּכְ
יה ַּההוא ְדֲהֵוי ִמּנֵ ּ ְמִציעות ַמָיא ֲהֵויּ א ְדֵחיָווָתא. ּ ּבִ ְּוִאיהו ְלֵעיל ְדַקְייָמא ַעל ֵריׁשָ ּ ּ.  

א ְלֵעיָלא  ּתָ ְמִציעות ֵמעֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאיהו ָפִסיק ִמּתַ י ִיְצָחק ִאית ְקרוָמא ּבִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
א ִאיב ֵמֵעיָלא ְוָיִהיב ְלַתּתָ ְווָנא ָדא ָרִקיַע ִאיה. ְוׁשָ ך ּגַ ֶאְמָצִעיָתא ְוַקְיָמא ַעל ִאּנון ְּכָ ּו ּבְ ּ

א ִאין. ֵחיָוָתא ִדְלַתּתָ ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַתּתָ ְּוִאיהו ָפִריׁש ּבֵ א ֲחֵזי. ּ ִּאּנון ַמִין ַאֲעדו , ּתָ ּ
ִתיב. ְּואֹוִלידו ֲחׁשֹוָכא ין ַהֹקֶדׁש )שמות כו(, ְוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפרֹוֶכת ָלֶכם ּבֵ ּ

יםּו ָדׁשִ   .ֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ
א ָפַתח  י ַאּבָ ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגו)תהלים קד(ִּרּבִ ַמִים ִאֵלין ַמִיין ִעָלִאין ' ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּּבַ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יָתא ּכְ ין ּבֵ ּקִ הו ּתַ ְּדֹכָלא ְדּבְ ּ ִית וִבְתבוָנה )משלי כד(, ּּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּ ּבְ ּ
  .ִיְתּכֹוָנן
י ֵייָסא ָסָבא ָפִליג ָעִבים ָע. ּם ָעִבים ְרכובֹוַהּשָׂ ך . ם''ב ָי''ִּרּבִ ְָעב ְדִאיהו חׁשֶ ּ ּ

ָמאָלא ְדַקְייָמא ַעל ָים ָדא ּׂשְ א ִעָלָאה. ּ ְנֵפי רוַח ָדא רוָחא ְדַמְקְדׁשָ ַּהְמַהֵלך ַעל ּכַ ּּ ּ ּ ּ ּ ְ .
רוִבים ָזָהב)שמות כה(ְוָרָזא ָדא  ַנִים ּכְ ִתיב . ּ ׁשְ רוב ַוָיעֹוף ַוֵיֶדא )ם יחתהלי(ּכְ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ּ ּּ

ְנֵפי רוַח ְנֵפי רוַח ְוַעד ְדַהאי ִאְתַער ָלא . ַּעל ּכַ רוב ַחד ְלָבַתר ִאיְגֵלי ַעל ּכַ ב ַעל ּכְ ַּוִיְרּכַ ּ ּ ּ
ַהאי ִלי ּבְ   .ִאְתּגְ

ִתיב י יֹוֵסי ָאַמר ּכְ ָדה)איוב כח(, ִרּבִ ּמִ ן ּבַ ּכֵ ּ וַמִים ּתִ ָדה. ּ ּמִ ד ּּבַ ׁש ַאְתִקין ְלהו ּכַ ּ ַמּמָ
ָּמטון ְלַגָווה ּ ְטָרא ִדְגבוָרה. ּ ד ָמטו ִמּסִ ּקוָנא ְדָעְלָמא ּכַ ְּוִאּנון ּתִ ּ ּ ך ֲהוו . ּ א ּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ְ

יִמין ְוָלא ָאָמִרין ִמִדי  ְפָוון ְדַחּכִ ן ׁשִ ד ֲהוו ָמָטאן ְלַהאי ֲאַתר ְמַרֲחׁשָ ַּקְדָמֵאי ָאְמֵרי ּכַ ּ ּ
ִג ּין ְדָלא ִיְתַעְנׁשוןּבְ ּ.  

  א'' לג עדף
ְטָיא ַעל ַאְנפֹוי ְדִקיְטָרא ַדְכָיא  י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָאת ַקְדָמָאה ְדַאְתָוון ֲהָוה ׁשַ ִּרּבִ ּּ

ְּוִאְתַעַטר ִמְלַרע ִמְלֵעיָלא ְוָסִליק  ּ ִגלוַפְייהו ) א''דף לג ע(ּ ְלֵפי ּבְ ְּוָנִחית וַמָיא ִמְתּגַ ּ ּּ ּ
ָבן ּבְ ַחדּוִמְתַייׁשְ ִלילו ַחד ּבְ ְייהו ְוִאְתּכְ ּדוְכּתַ ּ ָדא . ּ ִליָלן ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ְּוֵכן ַאְתָוון ּכֻ ּ

ְנָייָנא ִויסֹוָדא ֵני ֲעַלְייהו ּבִ ָדא ַעד ְדִאְתּבְ ּוִמְתַעְטָרן ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ְלהו ְוִאְתַעְטרו ִניאו ּכֻ ְּוַכד ִאְתּבְ ּ ּ ַמ. ּ ֲּהוו ַמִיין ִעָלִאין ִמְתָעְרִבין ּבְ ִאין ַוֲאִפיקו ּ ּתָ ִּיין ּתַ

יָתא ְדָעְלָמא  ' ּ ְוַעל ָדא ב)ועל דא אפיקו תרין נהורין חד דאקרי ארץ ונהורא דאקרי שמים(ּבֵ
א וַמִיין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ַעד ְדַהאי ָרִקיַע ֲהָוה ְוַאְפִריׁש לֹון ִריׁשָ ִּאְתַחֵזי ּבְ ּ ּוַמְחלֹוֶקת ֲהָוה . ּ

ִני ְדֵביה ִאְתּבְ ּשֵׁ ּּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ יִהּנֹם ְדִאיהו נוָרא ְדָדִליק ּכְ ֵּרי ּגֵ ּ  ֵאׁש )דברים ד(, ּ
ְייהו ְדַחָייַבָיא. ּאֹוְכָלה הוא ָרָאה ַעל ֵריׁשַ ין ְלַאׁשְ ְּוַזּמִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ַמִים סֹוָפה ְלִהְתַקֵיים ם ׁשָ ל ַמְחלֹוֶקת ְדִאיהו ְלׁשֵ י ְיהוָדה ֵמָהָכא ּכָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ְּדָהא . ּ
ַהאי ִאְתַקָייםָהָכ ַמִים ּבְ ַמִים ֲהָוה ְוׁשָ ם ׁשָ ּא ַמְחלֹוֶקת ְדִאיהו ְלׁשֵ ּ ְּלָבַתר ָדא ִדְכִתיב . ּ ּ

ָמִים ְוגו ִכיֵחי ְוִאְתַקְיימו. 'ַּוִיְקָרא ֱאלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ִקְסַטְייהו ׁשְ ַקְטִפיָרא ְדִעיִליָתא ּבְ ּּבְ ּ ּ .
ִתיב ִניָנן ּכְ ים  ְוִהְב)שמות כו(, ְּדָהא ּתָ ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִּדיָלה ַהָפרֹוֶכת ָלֶכם ּבֵ ּּ

ֶאְמָצִעיָתא, ַּדְייָקא גֹו ּבְ ְּדָהא ִאיהו ָרִקיַע ִדְמָפֵרׁש ּבְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ּתָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ִתיב ְלָבַתר ִיּקָ ַמִים . ּּכְ ַחת ַהּשָׁ ִמּתַ

ׁש ִלים . ְּלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶאָחד. ל ָמקֹום ֶאָחדֶא. ַמּמָ ָאה ְדָהא ִאיהו ַאׁשְ ּתָ ְּוִאיהו ַים ּתַ ּ ּ
ּוְבָלא ִאיהו ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד. ְלֶאָחד ְלהו ַמָיא . ּּ ין ּכֻ ְנׁשִ וו ְדֵביה ִמְתּכַ ַמע ִדְכִתיב ִיּקָ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָחִלים הֹוְלִכ)קהלת א(, ּכְ ל ַהּנְ   .'ּים ֶאל ַהָים ְוגו ּכָ
י ֵייָסא ָאַמר ֶאל ָמקֹום ֶאָחד יה , ִרּבִ ָּדא ִאיהו ֲאַתר ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ּ וְבִרית )ישעיה נד(ּ

לֹוִמי לא ָתמוט ַנת ַאְרָעא ִדְכִתיב . ּׁשְ ּקָ א וֵביה ִאְתּתַ ַיּמָ ֵדי ּבְ ְּדָהא ִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא ְוׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ה ָדא הוא ׁשָ ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּ ה ָאֶרץ.  ֶאֶרץּ ׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ּּכְ ּ.  
ה ׁשָ אי ִאְקֵרי ַיּבָ י ִיְצָחק ַהְיינו ִדְכִתיב . ַאּמַ  ֶלֶחם עֹוִני ֶלֶחם ָעִני )דברים טז(ָּאַמר ִרּבִ

ִתיב ה. ּכְ ׁשָ ּוְבִגין ְדִאיהו ֶלֶחם ָעִני ִאְקֵרי ַיּבָ ּ ל. ּ ַגָווה ּכָ ִאיב ּבְ ְּוׁשָ ּ ֵמיִמין ְדָעְלָמא ְוִאיִהי ּ
א ֲהֵוי ַּעד ְדֲאַתר ָדא ִאְמֵלי ָלה וְכֵדין ַנְגִדין ַמָיא אֹוַרח ְדִאּנון ְמקֹורֹות. ְיֵבׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ל  ין ּכָ ְנׁשִ ן ִמְתּכַ ִניׁשות ַמִיין ִדְלֵעיָלא ְדַתּמָ ית ּכְ ים ָדא הוא ּבֵ ִים ָקָרא ַיּמִ ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ּ ּ ּ ּ ּ
ּמָ   .ן ָנְגִדין ְוָנְפִקיןַּמָיא וִמּתַ

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

 ] בשנה17יום [סדר הלימוד ליום יז תשרי 
  )ב''סימן ל(השלמה מההשמטות 

ְדָרה  י חוט ַהׁשִ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ א ָזְרַעם ׁשֶ ם ּבָ ל עֹוָלם וִמׁשָ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ִביִעי ֲהֵוי ּבְ ּׁשְ ּ
ם הוא ַה ה וִמׁשָ ל ָאָדם וָבא ַלָאּמָ ָּמׁשוך ִמן ַהמֹוַח ׁשֶ ּ ּ ְזָרח )ג''ישעיה מ(ֶזַרע ִדְכִתיב ְּ  ִמּמִ

קֹום ַאִביא ַזְרֲעך ִיְתַחֵדׁש ְלך ְזַרע ָחָדׁש, ַָאִביא ַזְרֲעך ָרֵאל טֹוִבים ִמֶזה ַהּמָ ִיׂשְ ׁשֶ ָּכְ ָּ ּ ,
א ְלעֹוָלם ִדְכִתיב  ָבר ּבָ ּכְ ָרֵאל ָרִעים ִמן ַהֶזַרע ׁשֶ ִיׂשְ ׁשֶ ּוּכְ א)קהלת א(ּ דֹור . ְ הֹוֵלך ְודֹור ּבָ

ּכְ אׁשֶ ֵצך. ָבר ּבָ ְוָמאי ִמָמֲעָרב ֲאַקּבְ ִמיד ְלַמֲעָרב, ּ ה ִאיְקֵרי . ֵּמאֹוָתה ִמָדה ׁשנֹוֶטה ּתָ ְוָלּמָ
ל ַהֶזַרע, ַמֲעָרב ם ִמְתָעֵרב ּכָ ּשָׁ ִּמְפֵני ׁשֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה. ּ ָּמׁשָ ָהָיה לֹו , ּ ְְלֵבן ֶמֶלך ׁשֶ

ַחְדרֹו ַּכָלה ָנָאה וְצנוָעה ּבְ ּ ִמיד ְולֹוַקַחת ְוָהָיה, ּ ר וֵמִביא ָלה ּתָ ית ָאִביו עֹוׁשֶ ּ לֹוֵקַח ִמּבֵ ּ
ִמיד וְמַעֶרֶבת ַהּכֹל ַּהּכֹל וָמְצָנַעת אֹותֹו ּתָ יֵקׁש ִלְראֹות ָמה ֲאָסף וָמה . ּ ים ּבִ ְּלסֹוף ַיּמִ

ֵצך ץ ַהְיינו ִדְכִתיב וִמָמֲעָרב ֲאַקּבְ ְִקיּבֵ ּ ית ָאִביו ִדְכִתיב ִמ. ּ ּוַמאי ִניהו ּבֵ ְזָרח ַאִביא ּ ּמִ
ָזָרע ץ ָמה ׁשְ ך הוא ְמַקּבֵ ָמֲעָרב ְוַאַחר ּכָ ִמִמְזָרח ֵמִביא ְוזֹוֵרַע ּבַ ד ׁשְ ַּזְרֲעך ְמַלּמֵ ְ : כ''ע. ָ

  )עד כאן מההשמטות(

ֵוה ַהַמִים ָדא ַצִדיק י ִחָייא ִמּקְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ִתיב ַוַיְרא . ּ ִים ּכְ ְּדַכד ָמָטא ְלִמְקֵוה ַהּמַ ּ
י י טֹוב)ישעיה ג(, ּ טֹוב וְכִתיבֱאֹלִהים ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ וכן . וכן אור קדמאה טוב אקרי(. ּ

ָרֵאל . )בר יומא תניינא דלא כתיב ביה כי טוב. כלהו כתיב בהו כי טוב י יֹוֵסי ָאַמר ִיׂשְ ִרּבִ
ָרֵאל ְיָי)ירמיה יז(, ִּדְכִתיב. ִּמְקֵוה ִאיהו   . ִמְקֵוה ִיׂשְ

י ִחָייא ָאַמר  ָּדא ַצִדיקִּרּבִ ים. ּ ַּהְינו ִדְכִתיב ָקָרא ַיּמִ ִגין ִדְנָחִלין וַמּבוִעין וְנָהִרין . ּ ּּבְ ּ ּ
ים ך ַיּמִ ִגיֵני ּכָ ְלהו ָנִטיל לֹון ְוִאיהו ְמקֹוָרא ְדֹכָלא ְוִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ְּכֻ ּ ּּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

י טֹוב וְכִתיב ַּוַיְרא ֱאלִהים ּכִ י טֹובּ ִאְמרו ַצ)ישעיה ג(, ּ   .ִּדיק ּכִ
י טֹוב  ָמר ּכִ ין יֹוָמא ַקְדָמָאה ִלְתִליָתָאה ְוָלא ִאּתְ ים ִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ ּוְבִגין ְדִאְתְרׁשִ ּ ּ

ַגַוְייהו ִליָתָאה ָעְבַדת ַאְרָעא ִאיִבין ֵמֵחיָלא ְדַהאי ַצִדיק. ּּבְ יֹוָמא ּתְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ִּדְכִתיב . ּ
א ָהָא ְדׁשֵ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִריַּויֹאֶמר ֱאלִהים ּתַ א ֵעׂשֶ ֶּרץ ֶדׁשֶ ָּדא ֵעץ . ַּמאי ֵעץ ְפִרי. ּ

ין וֵפִרין ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָעִביד ִאיּבִ ּ ּ ה ְפִרי ָדא ַצִדיק ְיסֹוד ְדָעְלָמא. ּ ּעֹוׂשֶ ּ ּ ּ.  
א א ְדִאית לֹון רוָחא ַקִדיׁשָ ֵני ְנׁשָ ְּלִמינֹו ְדָכל ּבְ ּ ּ א . ּ ְּדִאיהו ִאיּבָ ְּדַההוא ִאיָלָנא ּ ּ

יָמא ְלִמינֹו הו ְרׁשִ ים ּבְ ּוַמאי ִאיהו. ָּרׁשִ לֹום, ּ ִרית ׁשָ ִרית ֹקֶדׁש ּבְ ּוְבֵני ְמֵהיְמנוָתא . ּבְ ּ
יה, ְלִמינֹו ן ִמּנִ ְּלִמינֹו ָעאִלין ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ה ְפִרי הוא. ּ ְּוַצִדיק עֹוׂשֶ ְּוַההוא ִאיָלָנא . ּּ

ּוא ְפִרי ְלִמינֹוִּאְתַעְבַרת ְוַאִפיַקת ַהה ָווֵתיה. ּ ה ְפִרי ְדֶיהֵוי ּכַ ְּלִמינֹו ְדַההוא עֹוׂשֶ ּ ּ ּּ.  
יה ְוְלֲאבֹוי ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָדֵמי ְלִאּמֵ ַּזּכָ ּ ּ יֹוָמא . ּ א ּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ן ְרׁשִ ְּוַעל ּכֵ

יה ִגין ְדִיְדֵמי ְלִאּמֵ ִמיָנָאה ּבְ ּּתְ רח מנה אצטריכת בגין דהיא דרגא תמינאה וההיא נפשא דפ(. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

ִגין ְדִיְדֵמי )לאתחזאה קמה לתמניא יומין א ּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ְלָייא ְרׁשִ ּ ְוַכד ִאְתְפָרַעת ְוִאְתּגַ ּ ּ
א. ְלֲאבֹוי ְּוַעל ָדא ֵעץ ְפִרי ָדא ִאּמָ ִרית ֹקֶדׁש ֲאבֹוי. ּּ ה ְפִרי ָדא ּבְ ּעֹוׂשֶ ְּלִמינֹו ְדִיְדֵמי . ּ

יה ים ּבֵ ֵּליה ְוִאְתְרׁשִ ּ.  

  ב''ג ע לדף
ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ֵעי ֵליה. ַזְרעֹו בֹו. ֲאׁשֶ ֶּאָלא ֶזַרע . ַמאי ַזְרעֹו בֹו. ֶּזַרע ּבֹו ִמּבָ

ַּעל ָהָאֶרץ ָהִכי הוא ַוַדאי. ו ּבֹו''ָוא ֵדי ַעל ַאְרָעא. ּ ְּדָהא ַההוא ַזְרָעא ַאׁשְ ָאה . ּ ַזּכָ
י ָרֵאל ְדִאּנון ַקִדיׁשִ ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ יןּ ִתיב. ּן ְוַדְמָיין ְלַקִדיׁשִ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ּכְ  )ישעיה ס(, ּ

ָלם ַצִדיִקים ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ָלם ַצִדיִקים ַוַדאי. ְ ּּכֻ ּ ְּדָהא ֵמָהֵני ָנְפקו וְלָהֵני ַדְמָיין. ּ ּ ּ ִאין ִאּנון . ּ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי ּּבְ ּ   )ב''דף לג ע(. ּ

י ִחָי ִתיבָּאַמר ִרּבִ ֹכחֹו)ירמיה י ונא(, יא ּכְ ה ֶאֶרץ ּבְ ה ֶאֶרץ .  עֹוׂשֶ . בכחו(ַמאי עֹוׂשֶ

א )אלא עושה ודאי תדיר ומתקן קודשא בריך הוא להאי ארץ. עשה ארץ מבעי ליה ּ ָדא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ְלֵעיָלא ּּבְ ֹכחֹו ָדא ַצִדי. ְ ּּבְ ָחְכָמתֹו. ק''ּ ֵבל ּבְ ֵבל ָדא ֶאֶרץ ִד. ֵמִכין ּתֵ ּּתֵ אּ . ְלַתּתָ

ָחְכָמתֹו ָדא ֶצֶדק ִדְכִתיב ְוהוא  ּּבְ ּ ֶצֶדק)תהלים ט(ּ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ה ֶאֶרץ ָדא . ּ ִיׁשְ ּעֹוׂשֶ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּדהוא ַמְתִקין ַאְרָעא וַמְתִקין ָאְרחֹוי, ְּ ּ ה. ּ ְדָקֲאָמָרן. ּוְבּמָ ֹכחֹו ּכִ   .ּבְ

ִליָפ ַאְתָוון ּגְ י ְיהוָדה ָאַמר ּבְ י ֶאְלָעָזר ִאית קוְטֵרי ְדַאְתָוון כִּרּבִ ּן ְדִרּבִ ּ ב ְקִטיִרין ''ּ
ֲחָדא ֵרין ַאְתָוון ָדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית וְדָסִליק ָנִחית וְדָנִחית ָסִליק. ּכְ ּּתְ ּ ְּוִסיָמן ָדא . ּ

  .ל''ְך ֵא''ְך ּבָ'' ַא)ישעיה מה(
ֶאְמָצִעיָת יְקָלא ּבְ י יֹוֵסי ָאַמר ִטיְפָסא ְדׁשִ ִמָדה )ויקרא יט(ְוִסיָמן . א ַקְייָמאִּרּבִ ּ ּבְ

ָקל ְוגו ִמׁשְ ֶאְמָצִעיָתא. 'ּבְ ן ְדַקְייָמא ּבְ ָקל ִליׁשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש )שמות ל(ְוָרָזא ָדא . ִּמׁשְ  ׁשֶ
ִתיב יה ַקְייָמן ְוִאְתָקלו. ּכְ ּוֹמאְזַנִים ּבֵ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֹמאְזֵני )ויקרא יט(, ָמאן ֹמאְזַנִים ּכְ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש. ֶדקֶצ ׁשֶ ָקל ּבְ ִמׁשְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ָדא רוַח . ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ּבְ ׁשֶ י ְיהוָדה ָאַמר ּבְ ִּרּבִ ּ ּ
  .ַהּקֶֹדׁש

ִתיב י ִיְצָחק ּכְ ל ְצָבָאם)תהלים לג(, ָאַמר ִרּבִ ַמִים ַנֲעׂשו וְברוַח ִפיו ּכָ ְדַבר ְיָי ׁשָ ּ ּבִ ּ ּ ּ .
ַמִים ַנֲעׂשו ְדַבר ְיָי ׁשָ ַמִים ִדְלֵעיָלא. ּּבִ ְדַבר ׁשָ א ְדִאְתֲעִבידו ּבִ ַמָיא ִדְלַתּתָ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ .

רוַח ְּדַאִפיק ָקָלא ַעד ְדָמֵטי ְלַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ּּבְ ּּ ּ ּ ּ .
ל ְצָבָאם ּוְברוַח ִפיו ּכָ ּ רוַח ְד. ּ ֵאי ָקְייִמין ּבְ ּתָ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ִּאיהו ְדַכרּ ֶקה ָהִרים )תהלים קד(. ּ  ַמׁשְ

ע ָהָאֶרץ ּבַ ׂשְ יך ּתִ ֵָמֲעִליֹוָתיו ִמְפִרי ַמֲעׂשֶ ּ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹוָתיו. ּ ָּמאן ֲעִליֹוָתיו . ַּמׁשְ
ְדָקֲאָמָרן ִים ֲעִליֹוָתיו)תהלים קד(, ִּדְכִתיב. ּכִ ע ָהָאֶר. ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּבַ ׂשְ יך ּתִ ִָמְפִרי ַמֲעׂשֶ . ץּ

ר ַזְרעֹו בֹו  ה ְפִרי ֲאׁשֶ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב עֹוׂשֶ ָּרָזא ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְלַתּתָ ּ ּ ּ
ָמר' ְוגו   :ְוָהא ִאּתְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ְרִקיַע ַהּשָׁ י ִחְזִקָיה אֹוֵמר . ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר. ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ִּרּבִ
ְרָיא ּבֵ ּיה ּתוְקָפא ְדִדיָנאְּמאֹוֹרת ְדׁשַ י יֹוֵסי ָאַמר ְיִהי ְמֹאֹרת . ִקיְלָטא ְדִדיָנא. ּ ִרּבִ

ָרה ְלַרְבֵיי ָעְלָמא ְלָיא ַאְסּכָ א ִאיִהי ִסיֲהָרא ְדָבה ּתַ ְּלַתּתָ ְלָיא ְמֹאֹרת. ּ ּוָבה ּתַ ִגין . ּ ּבְ
ל ְנהֹוִרין ְּדִאיִהי ְנהֹוָרא זוְטָרא ִמּכָ ָכ. ּ ָלא ְנהֹוָראְּוִזְמִנין ְדִאְתַחּשְׁ   .א ְוָלא ְמַקּבְ

ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָלָלא ְדֻכְלהו. ּבִ ָּדא הוא ְרִקיָעא ְדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ל ְנהֹוִרין . ּ ִגין ְדָנִטיל ּכָ ּּבְ
ְּוהוא ָנִהיר ְלַהאי ְנהֹוָרא ְדָלא ָנֲהָרא  והיא תליא ביה בגין דאתדבק בה ההוא מארה וביה (ּ

  .)ן בגין זעירו דנהוראתליין לתתא כל אנון זיינין אחרני
י ִיְצָחק ָאַמר ְוַאִפיק  ְּוָקִריָנן ֵליה ַמְלכות . ּ ַהאי ְרִקיָעא ְדָלא ָנִהיר)א ואפילו''נ(ִּרּבִ ּ

ָרֵאל ְוֶאֶרץ ַהַחִיים ַמִים ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ַמִים ִאיהו . ּׁשָ ך ְיִהי .  ַהאי ָרִקיַע)דנהיר(ַּהּשָׁ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ָלא ָואַמאי ַט. 'ְמֹאֹרת ָחֵסר ו ָעְלָמא''ְּעָמא ְדָהא ּבְ   .ּו מֹוָתא הוא ּבְ
ָעְלָמא ְלָיא ְלַאְכָלָלא ִליִלית ּבְ יה ּתַ ְּיִהי ְמֹאֹרת ּכָֹלא ּבֵ ִתיב. ּ  ָקָטן ְוָגדֹול )איוב ג(, ּכְ

ם הוא ם ַאִדיר ְיָי ָלנו)ישעיה לג(, ּוְכִתיב. ּׁשָ י ִאם ׁשָ ּ ּכִ ִתיב. ּ  ְ ַאך)ישעיה לה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ם ִהְרִגיָעה ִליִלית וָמְצָאה ָלה ָמנֹוַח ּׁשָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְיִהי ְמֹאֹרת ַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָרא ִמַגְרָמה. ִרּבִ ּ ֶּאָלא ַעל ְיָדא . ּ
יָתא ְדָלְקָטא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ׁשִ ֲעׁשָ ִּדְנהֹוִרין ִעָלִאין ְדָנֲהִרין ָלה ּכַ ּ ּ ּ ִתיב. ּּ ִהּנֵה  )יהושע ג(, ּכְ

ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ָדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ָנֲהָרא. ֲארֹון ַהּבְ ִּהּנֵ ִרית . ּּ ַהּבְ
ַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָנֲהָרא ה ֲארֹון ָדא ִהיא ְמֹאֹרת. ּ ַגַויה . ִּהּנֵ יבוָתא ְלַאֲעָלָאה ּבְ ֲּארֹון ּתֵ ּ

ְכַתב ּבִ ְמׁשָ. ּתֹוָרה ׁשֶ ִרית ָדא ׁשִ ּא ְדָנִהיר ָלהַּהּבְ ִרית . ּ ֲהֵדיה ֲארֹון ַהּבְ ִרית ּבַ ְּוִאיִהי ּבְ
ל ָהָאֶרץ. ַּדְייָקא ל ָהָאֶרץ. ֲאדֹון ּכָ ִרית ְדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ַּהּבְ ּ.  

  א'' לד עדף
ּוְבִגין ְדַהאי ֲארֹון ִאיהו ֲאדֹון ּ א ְדָנִהיר ָלה ְוָנִהיר ְלָכל ָעְלָמא. ּ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ּּבְ ָהִכי . ּ

ָמא) א''דף לד ע(ֵרי ִאְתְק יה ָנְקָטא ׁשְ ּוִמּנֵ ָרָזא ְדָאֶל. ּ ף ''ְּוִאְתְקֵרי ַהאי ֲארֹון ֲאדֹון ּבְ
ך ֲאדֹו. ד''ּן יו''ּת נו''ָדֶל ָמה ְדַאְמִריָנן ַצִדיק ְוֶצֶדק ּכָ ְּכְ ּ ְלָיין''ן אדנ''ּ   .ּי ָדא ְבָדא ּתַ

א ֲחֵזי ְבִרית ַקָייִמין ְד, ּתָ ּּכָֹכִבים וַמָזלֹות ּבִ ּּ ָמִים )שמשא דקאמרן ודא(ִּאיהו ּ  ְרִקיַע ַהּשָׁ
ְלָיין ְלַאְנָהָרא יה ּכָֹכִבים וַמָזלֹות וֵביה ּתַ יה וְגִליִפין ּבֵ יִמין ּבֵ ִּדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָסָבא ֲהָוה . ּּ ִרּבִ

ָמִים ְוָדא ִסיֲהָרא ְדַתְלָייא ּבֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ יָון ִדְכִתיב . ּיהָּאַמר ָהִכי ְיִהי ְמֹאֹרת ְדַתְלָייא ּבִ ּּכֵ
א  ְמׁשָ הו )כאן חסר(ְּוָהיו ִלְמאֹורֹות ָהא ׁשִ י ּבְ ּתֵ ּבַ ין ְיָרִחין ְוׁשַ ּ וְלמֹוֲעִדים ְדָהא ִזְמַנָייא ְוַחּגִ ּ ּ

ְלָיאן ְוֲהוו   .ּּתַ
א ַקְדָמָאה ִעָלָאה ֲעִביְדּתָ ְּוֹכָלא ּבַ יה. ּ א ִאְתַאִחיד ּבֵ ֵמיה ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ְּוִאיהו הוא. ּ . ּ ּכָֹלאּ

ְבָעה ְרִקיִעין ְוֻכְלהו ַמְדְבֵרי ָעְלָמא ְבָעה ּכְֹכֵבי ִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּׁשִ ּ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

ָאה. ֲּעַלְייהו ּתָ ּוְתֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ָעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא . ּ ָאה ּכְ ּתָ ּּתַ
ֶּמֶלך ִעָלָאה. עֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ָה)דבה הימים א טז(, ִּדְכִתיב ָאה. ְ ּתָ ְוֶמֶלך ּתַ  )תנינן(. ּ

ִתיב ְיָי ֶמֶלך ְיָי ָמָלך ְיָי ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד ְּכְ ְ ֶאְמָצִעיָתא. ְְיָי ֶמֶלך ְלֵעיָלא. ְ . ְְיָי ָמָלך ּבְ
א' ה י ַאָחא ָאַמר ְיָי . ְִיְמלֹוך ְלַתּתָ ּ ָדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְ ֶמֶלך)א דא חכמה עילאה''נ(ִרּבִ ּ

ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדֲאֵתי ּ ָרֵאל. ּ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ְּיָי ָמָלך ָדא ּתִ ִרית . ְ ְּיָי ִיְמלֹוך ָדא ֲארֹון ַהּבְ א ''נ(ְ

יי ימלוך דא תפארת . יי מלך דא עלמא עלאה דאתי. רבי אחא אמרז יי מלך דא חכמה עלאה
  .)ישראל

א ְלֵעיָלאֲּאָתא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָדִוד ְוַאֲה ּתָ ְ ְיָי ֶמֶלך עֹוָלם )תהלים י(ְוָאַמר . ַדר לֹון ִמּתַ

א. ָוֶעד ֶאְמָצִעיָתא. ְְיָי ֶמֶלך ְלַתּתָ ן ִויעוָדא ְוִקיוָמא . ָוֶעד ְלֵעיָלא. עֹוָלם ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּּ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְּוַאׁשְ ּ א. ּ ְֶמֶלך ְלֵעיָלא ִיְמלֹוך ְלַתּתָ ְ.  

ל  א ָאַמר ּכָ י ַאּבָ ָמִיםִרּבִ ְרִקיַע ַהּשָׁ ָרן ּבִ ְלהו ִמְתַחּבְ ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ . ָּהֵני ְמאֹורֹות ּכֻ
ָּמאן הוא ְרִקיָעא ְדָנִהיר ַעל ַאְרָעא. ְלַאְנָהָרא ַעל ַאְרָעא ּהֵוי ֵאיָמא ָדא ָנָהר ְדָנִגיד . ּ ּ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ   .ְּוָנִפיק ֵמֵעֶדן ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
א ֲחֵזי ְלָטא ְוִאְתְנִהיר ֵמַההוא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּתָ יָון ְדִסיֲהָרא ׁשָ ּּכֵ ּ ל ִאּנון . ּ ּּכָ

ְלהֹון ִאּתֹוְסָפן ְנהֹוָרא א ְוֵחיֵליהֹון ּכֻ ַמָיא ִדְלַתּתָ ְלהו . ּׁשְ ן ַעל ַאְרָעא ּכֻ ְּוֹכְכַבָיא ִדְמַמּנָ ּ
ְלִטין וְמַגְדִלין ְצָמִחים ְוִאיָל ּׁשָ ֻכְלהו. ִניןּ י ּבְ א . ְּוָעְלָמא ִאְתַרּבֵ ְּוֲאִפילו ַמָיא ְונוֵני ַיּמָ ּ ּ

יר ְרבו ַיּתִ ְלהו ּבִ ּּכֻ ָעְלָמא. ּ אָטן ּבְ ְרִדיִני ִנימוִסין ׁשָ ה ּגַ ְּוַכּמָ ְרבו . ּ ֶחְדָוה ּבִ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ
א ֲאִפילו ִאּנון ִמּבֵ. ֵחיָלא ֵבי ַמְלּכָ ד ֶחְדָוה הוא ּבְ ּּכַ ּ ְרֵעיּ י . י ּתַ ְּוֲאִפילו ִאּנון ִמְדֵבי ַטְרָנׁשֵ ּ ּ

ָעְלָמא. )א טרטשי''נ( ָטאן ּבְ ְלהו ָחָדן ְוׁשָ ָרא. ּּכֻ ּמְ ֲעָיין ְלִאְסּתַ   .ְּוַרְבֵיי ְדָעְלָמא ּבַ
י ַאָחא ָאַמר ָמִים. ִרּבִ ְרִקיַע ַהּשָׁ ֵד. ַּוִיֵתן אֹוָתם ֱאלִהים ּבִ יה ּכְ ְלהֹון ַקָייִמין ּבֵ ְּוַכד ּכֻ ין ּ

ֶּחְדָווָתא ָדא ִעם ָדא א, ּ ְמׁשָ י ׁשִ ּמֵ ֵדין ִסיֲהָרא ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא ִמּקַ ל ַמה ְדָנִטיל . ּכְ ּּכָ
ִגין ְלַאְנָהָרא ָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ּּבְ ּ.  

ִתיב ה ְואֹו)ישעיה ל(, ַרב ִיְצָחק ָאַמר ּכְ אֹור ַהַחּמָ ה ִיְהֶיה ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ר ַהַחּמָ
ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ְבַעת ַהָיִמים. ּׁשִ ְבַעת יֹוִמין . ָּמאן ׁשִ ִּאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ

ית לוִאים. ִּדְבֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ י ְיהוָדה ָאַמר ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ִּרּבִ ּ ּּ ִּמלוִאים ַוַדאי. ּ ּ ִגין . ּ ּבְ
ּסַ ְּדַההוא ִזְמָנא ִאְתּבַ ִגין ִחְוָיא ּ ָלמוֵתיה ְוָלא ִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ּבְ ַאׁשְ ּם ָעְלָמא ְוִאְתַהַדר ּבְ ּ ּ ּ
יה  א ִדְכִתיב ּבֵ יׁשָ ּּבִ ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(ּ ּ ְוַנְרּגָ ִזְמָנא ִדְכִתיב. ּ ְּוֵאיָמַתי ְיֵהא ָדא ּבְ ּ ,

ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה( ַלע ַהּמָ ִתיב. ּ ּבִ מֹו )ה ידזכרי(, ּוְכֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ּ ּבַ ּ ּ
  :ֶאָחד



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

  ב'' לד עדף
ֶרץ ְנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ ין . ּּ ִאין ְדַרֲחׁשִ ּתָ י ֶאְלָעָזר ִאֵלין ַמִיין ּתַ ָּאַמר ִרּבִ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵאי. ַזְייִנין ּכְ ּתָ ִּאּנון ִעָלֵאי ְוִאּנון ּתַ י ִחָייא ָאַמר ִעָלֵאי ַאִפיקו ֶנֶפׁש ִר. ּּ ּּבִ ּ ּ ּ
ּוַמאי ִניהו. ַּחָיה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ָּדא ֶנֶפׁש ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּכְ ּ ּ .

ֵחיזו ְדַבר  א ּבְ ִליֵחי ִעָלִאין ְדִאְתַחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ִאֵלין ׁשְ ּ ּ ּּ ּ . ָנׁשּ
ַמע ִדְכִתיב ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ רוָחא . ַּמׁשְ ִגין ְדִאית ָאֳחָרִנין ְדָלא ִאְתַחזון ֶאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ

א ׁש ְלפום ֻסְכְלָתנו ִדְבִני ְנׁשָ ַּמּמָ ּ   )ב''דף לד ע(. ּ

הו ְו ִאּנון ָאֳחָרִנין ִדְכִתיב ּבְ ִאֵלין ְלִמיֵנהו ּכְ ִתיב ּבְ ִגיֵני ָכך ָלא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָנף ְ ל עֹוף ּכָ ֶאת ּכָ
הו , ְּלִמיֵנהו ִתיב ּבְ ָהֵני ָאֳחָרִנין ְדָלא ּכְ יַנְייהו ְלָעְלִמין ּכְ ְנָיין ִמּמִ ִגין ְדִאֵלין ָלא ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ּּ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ְּלִמיֵנהו הו ִדְמׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ִאית ּבְ ּ ּ הו . ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ִאית ּבְ ּ ּ ּ

ְנָיין  ם ִיָפֵרדִּדְמׁשַ ִתיב וִמּשָׁ ִגיֵני ָכך ּכְ ֵּאִלין ֵמִאֵלין ּבְ ּ ְ ּ ּ:  
דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ִּאֵלין ִלְוָיָתן וַבת זוגֹו. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ ּ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה . ּ ֶּאת ּכָ

ת ת ְלד. ָהרֹוֶמׂשֶ ָּדא ֶנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ְדִאיִהי רֹוֶמׂשֶ ּ ָּמאן ִאיִהי ַחָיה ּו. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּּ
ת ִים ְלִמיֵניֶהם. ּהֵוי ֵאיָמא ָדא ִליִלית. ְּדִאיִהי רֹוֶמׂשֶ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ְּדַמִיין ְמַגְדִלין . ֲּאׁשֶ ּ

א ָאְזִלין . לֹון י ַיּמָ ָראן ַמִיין ְוַנְגִדין ְלָכל ִסְטִרין ְוַאְרּבֵ ְּדַכד ָאֵתי ִסְטָרא ְדָדרֹום ׁשָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ֶחק ּבֹו)תהלים קד(,  ָאֵמרְוָעְבִרין ּכְ ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּ ׁשָ ּ ּ.  

ָנף ְלִמיֵנהו ל עֹוף ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוֶאת ּכָ ַמִים יֹוִליך ֶאת )קהלת י(ּכְ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ַּהּקֹול וַבַעל ּכְ ְלהֹו. ּ י יֹוֵסי ָאַמר ּכֻ ְנָיין ִרּבִ ְדִפין ְוָלא ְמׁשַ ית ּגַ ן ִמּשִׁ
ִתיב ְלִמיֵנהו. ְלָעְלִמין ּוְבִגיֵני ָכך ּכְ ְּוִאֵלין ָטאָסן . ְלַזְייָנא ִדְלֵעיָלא. ַּמאי ְלִמיֵנהו. ְּ

א ְוָסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא ית ְוָחָמאן עֹוָבִדין ִדְבִני ְנׁשָ ׁשִ אָטן ָעְלָמא ּבְ ִתיב. ְּוׁשָ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ַקֵלל ְוגו)ת יקהל( ַמָדֲעך ֶמֶלך ַאל ּתְ ם ּבְ ּ ּגַ ְ ָ ּ'.  

ת י ִחְזִקָיה ָאַמר ָהרֹוֶמׂשֶ ֵעי ֵליה, ִּרּבִ ֹוֶרֶצת ִמּבָ ְדַאְמִריָנן ָרַמׁש ֵליְלָיא. ַּהּשׁ . ֶּאָלא ּכִ
ל ַחְיתֹו ָיַער)תהלים קד(ְּוַעל ָדא  ֲעָתא ְדִאיִהי.  ּבֹו ִתְרמֹוׂש ּכָ ׁשַ ְלָטאן ּבְ ְּדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ 

ְלָטא ְתַלת ִסְטִרין ְדַפְלגו ֵליְלָיא. ׁשָ יָרָתא ּבִ ּוָפְתִחין ׁשִ ּ ֵכי. ּ ּכְ ּתַ יָרָתא ְוָלא ִמׁשְ . ְוָזְמֵרי ׁשִ
ִתיב יִרים ֶאת ה)ישעיה סב(, ְּוַעל ִאֵלין ּכְ ְזּכִ   .ַּאל ֳדִמי ָלֶכם'  ַהּמַ

ל ֲהֵויָנא ּכֵ ְמעֹון ָקם ְוָאַמר ִמְסּתַ י ׁשִ ָעא קו, ַרּבִ ְּדַכד ּבָ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדםּ א ּבְ ְּדׁשָ ְ ,
ִאין ל ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאְזַדְעְזעו ּכָ ּ ַדְרגֹוי ַעד ְדָסְלָקא ְרעוָתא . ּ ִתיָתָאה ֲהָוה ָסִליק ּבְ ְּויֹוָמא ׁשְ ּ

ירוָתא ְדָכל ְנהֹוִרין ִּעָלָאה ְוָנִהיר ׁשֵ ּ ן ְנהֹוָרא ָנִפ. ּ ּמָ ְרָעא ְדִמְזָרח ְדָהא ִמּתַ ּוְפַתח ּתַ ּ . יקּ
ִמְזָרח ף ּבְ ּקַ א ְוִאְתּתַ ְּוָדרֹום ַאֲחֵמי ּתֹוְקֵפי ִדְנהֹוָרא ְדָיִרית ֵמִריׁשָ ִמְזָרח ַאְתִקיף ְלָצפֹון . ּ

ֲהֵדיה ָפא ּבַ ּתָ ּתַ י ְלַמֲעָרב ְלִמְקַרב וְלִאׁשְ ט ְוָקֵרי ְבָחִיל ַסּגֵ ְּוָצפֹון ִאְתַער ְוִאְתַפׁשַ ּ ֵדין . ּ ּכְ
ָצפֹון ְו יהַמֲעָרב ַסְלָקא ּבְ ר ּבֵ ּשַׁ ַמֲעָרב. ִּאְתּקַ ְּוָסֲחִרין ֵליה . ְּלָבַתר ָדרֹום ַאְתָיא ְוָאִחיד ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

א ְדֵרי ִגְנּתָ ָּדרֹום ְוָצפֹון ְדָאְזִלין ּגִ ֶחְדָוה . ּ ְרָיא ּבְ ַמֲעָרב וַמֲעָרב ׁשַ ֵדין ִמְזָרח ָקִריב ּבְ ּּכְ
ְד ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְלהו ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ּוָבָעאת ִמּכֻ ּ ּמוֵתנוּ ע . ּ ַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִּדְלהֵוי ּכְ

א ַמֲעָרב ְוַאִפיק ֵליה. ִסְטִרין ְוֵעיָלא ְוַתּתָ ק ּבְ ּוִמְזָרח ִאְתָדּבַ ּ ִניָנן ָאָדם ֵמֲאַתר . ּּ ְּוַעל ָדא ּתָ
ְקָדׁש ָנַפק ְּדֵבית ַהּמִ ּ.  
ה ָאָדם ּתָ. ּּתו ַנֲעׂשֶ ִריך הוא ָאַמר ְלִאֵלין ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְטָרא ִדְלֵעיָלאְּ ֵּאי ְדֲאתו ִמּסִ ּ ּ .

ָמא ָדא ְדָסִליק ָאָדם ָּרָזא ִדׁשְ ְּדָהא . ָּאָדם ָרָזא ְדַאְתָוון. ָּאָדם ֵמָרָזא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ּ
א ִליל ְלֵעיָלא ְוָכִליל ְלַתּתָ ּם ְסִתיָמא ְדִאיִהי ם . ָאָדם ֶאָחד ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ָאָדם ּכָ

ׂשְ ה ַהּמִ ַמֲעָרב' ד. ָרהִּמְלםְרּבֶ ָאה ִדְסִתיָמא ּבְ ּתָ א. ּּתַ ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן . ְּוָדא ּכְ ּקַ ִאְתּתַ
א ן ְלַתּתָ ּקַ   .ְלֵעיָלא ִאְתּתַ

ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ָלמוֵתיה ִאׁשְ ַאׁשְ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכְ א ּכֻ ד ָנֲחָתא ְלַתּתָ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכַ ּ ּ ּ ּ .
ִסְטרֹוי ִאְתַד ְּונוְקָבא ּבְ ַקתּ ְנָתא וְדמוך. ּבְ ְַעד ְדַאִפיל ִעלוֵיה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ֲאַתר ְדֵבי . ּּ ְּוֲהָוה ָרֵמי ּבְ

א א ְלַתּתָ   .ַּמְקְדׁשָ
ָמה ִדְמַתְקִנין ְלַכָלה ְוַאֲעָלא ֵליה ין ַלה ּכְ ִריך הוא ְוַתּקִ א ּבְ ּוְנַסר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֲהָדא . ְ

ְלעֹוָתי ח ַאַחת ִמּצַ ּהוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ הּ ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ח ַאַחת ַדְייָקא. ּו ַוִיְסּגֹור ּבָ ַּוִיּקַ ִסְפֵרי . ּ ּבְ
ְחָנא  ּכַ יה )א''ויקרא יט ע(ַקְדָמִאי ַאׁשְ ַרת ִמּנֵ יה ְוִאְתַעּבְ ּ ָדא ִליִלית ַקְדִמיָתא ְדֲהַות ִעּמֵ ּ ּ ּ

ָמה ִדְכִתיב וְלָאָדם ֹלא ָמָצא ֵעְזִר ּכְ ְּוָלא ֲהַות ְלִקיְבֵליה ֵעֶזר ּכְ . ְַמאי ֵעְזִר ֶסֶמך. ֶנְגדֹוּ
ֶנְגדֹו ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֲעָתא ִדְכִתיב ֹלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ַּעד ַהִהיא ׁשַ א ֲחֵזי . ּ ּתָ

ְתָרָאה ְדֹכָלא ֲהָוה ָּאָדם ּבַ ִלים. ּ   .ָּהִכי ִאְתַחֵזי ְלֵמיֵתי ַעל ָעְלָמא ׁשְ

  א'' לה עדף
ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ֶדה ּּתו ָאַמר ַרּבִ ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ יַח ַהּשָׂ ִתיב ְוּכֹל ׂשִ

י ֹלא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוגו ֶדה ִאֵלין . 'ֶטֶרם ִיְצָמח ּכִ יַח ַהּשָׂ דף לה (ְּוֹכל ׂשִ

ִּאיָלִנין ַרְבְרִבין ִלְנִטיעו ְלָבַתר ְוֲהוו ְזִהיִרין) א''ע ּ.  
א ֲחֵזי ִריאוָא, ּתָ ִסְטָרא ְדָדא ִאְתּבְ ָּדם ְוַחָוה ָדא ּבְ ּ ִריאו ַאְנִפין . ּ ַּמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתּבְ ּ

ַאְנִפין ַכח . ּּבְ ּתְ י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוִזווָגא ָלא ִאׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ּּבְ ּ
ְדָקא ְיאות ִתּקוִניה ּכְ ּּבְ ּ ָקנו ַהאי ִדְלַתּתָ. ּ ֵדין ְּוַכד ִאְתּתָ ַאְנִפין ּכְ ּא ְוִאְתַהָדרו ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ

ַכח ְלֵעיָלא ּתְ   .ִאׁשְ
ן ִדְכִתיב ּכָ ׁשְ ַקם )שמות מ(, ְּמָנָלן ִמן ַהּמִ ן ָאֳחָרא ִאּתָ ּכָ ִגין ְדִמׁשְ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ּ הוַקם ַהּמִ ּ

יה ַקם ְלֵעיָלא. ִּעּמֵ א ָלא ִאּתָ ַקם ְלַתּתָ ד ִאְת. ְוַעד ָלא ִאּתָ א ּאוף ָהָכא ּכַ ַקם ְלַתּתָ ּתָ
ַקם ְלֵעיָלא ַאְנִפין. ִאְתּתָ ִריאו ַאְנִפין ּבְ ַקן ְלֵעיָלא ָלא ִאְתּבְ ָען ָלא ִאְתּתָ ּוְבִגין ְדַעד ּכְ ּ ּ ּ ּ .

י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ּוְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב ּכִ ּוְבִגיֵני ָכך ְוָאָדם ַאִין ְדָלא . ּ ְּ

ִתּקוֵניה ֲּהָוה ּבְ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ִלים ָאָדםְוַכ ּתְ ִליַמת ַחָוה ִאׁשְ ּתַ ּד ִאׁשְ ִלים. ּ ּתְ ָען . ְוֹקֶדם ָלֵכן ָלא ִאׁשְ ְּוָרָזא ָדא ְדַעד ּכְ ּ
ָתא ַפְרׁשָ ב ְדַחְבַרָייא ָאְמרו. ְָלא ִאית ָאְת ָסֶמך ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֲּאָבל ָסֶמך ָדא ֵעֶזר. ּ ְוָדא . ְ

ֵּעְזִר ִדְלֵעיָלא ְדִאְתַהַדר ְלֵעיָלא ַאְנ ּ ַאְנִפין ְדַכר ְונוְקָבאּ ִּפין ּבְ ּ ּ ך ָדא ָלֳקֵבל ָדא . ּ ּמַ ִּאְסּתַ ּ ְ

ר)תהלים קיא(. ַּוַדאי ֱאֶמת ְוָיׁשָ ּ ְסמוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשוִיים ּבֶ ָּדא ְדַכר , ְּסמוִכים. ּ
ֲחָדא  ְּונוְקָבא ְדִאּנון ְסמוִכים ּכְ ּ ּ א דאנון סמוכים עולם תתאה בעולם עלאה דעד לא ''נ(ּ

האי עולם דקא אמרן תליא בעולם דלתתא ( )תתקן עולם תתאה לא אתתקן ההוא עולם דקאמרןא
  .)וכד לא אתתקן עולם דלתתא לא אתתקן ההוא עולם דקא אמרן

י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ָדא ָסִמיך. ּכִ ְְדָהא ָדא ּבְ ּ ד . ּ ָאה ּכַ ּתָ ּעֹוָלם ָדא ּתַ
ן ְוִאְתַהְדרו ּקַ ִּאְתּתַ ַכח ָסֶמך ְלֵעיָלאּ ּתְ ָקנו ִאׁשְ ַאְנִפין ְוִאְתּתָ ְ ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ְדַמת ְדָנא . ּ ְּדָהא ִמּקַ ּ

ִתּקוָנא  ִגין ְדָלא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ )א עולם בתיקוניה''נ(ָּלא ֲהָוה עֹוָבָדא ּבְ ּ ּבְ
ְלָייא ָדא ּתַ   .ְוָדא ּבְ

ְתֵריה ְוֵאד ַיֲעֶלה  ִתיב ּבַ ל ַּמה ּכְ ָקה ֶאת ּכָ א ְלָבַתר ְוִהׁשְ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ִּמן ָהָאֶרץ ָדא ּתִ ּ ּ
י ְדכוָרא. ְּפֵני ָהֲאָדָמה א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ְּוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ָדא ּתִ ּ ּ ָּדָבר ַאֵחר . ּ

ּקוָנא ְדַיֲעֶלה ִמן ָהָא ַכח ּתִ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ֹלא ִהְמִטיר ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ִמן . ֶרץּ
ָאה ִאְתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא ּתָ   .ַאְרָעא ּתַ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ָנָנא ָסִליק ִמן ַאְרָעא ּבְ ר ְלָבַתר . ְוֲעָנָנא ִאְתַער. ּתְ ְּוֹכָלא ִאְתַחּבַ
ָדא ִלימו . ָּדא ּבְ א ְוֲעִביד ׁשְ ּתָ ָנא ִאְתַער ִמּתַ ָנָנא ְדָקְרּבָ ַגְווָנא ָדא ּתְ ר ּּכְ ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּבַ

ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ִלימו ּכְ ּתַ ָדא ְוִאׁשְ ּּכָֹלא ָדא ּבְ ּ א וְלָבַתר . ּ ּתָ ֵרי ִמּתַ ִּאְתֲערוָתא ׁשָ ּ
ִלים ּכָֹלא ּתְ ַקְדִמיָתא. ִּאׁשְ ִאְתֲערוָתא ּבְ ְרָיא ּבְ ָרֵאל ׁשַ ָלא ִאְתַער , ְּוִאְלָמֵלא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ

ְּלִקְבָלה ַההוא ִדְלֵע ִלים ְלֵעיָלא. יָלאּ ּתְ א ִאׁשְ א ִדְלַתּתָ ּוְבִתיאוְבּתָ ּ.  
ן ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע תֹוך ַהּגָ ִתיב ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ אי ּכְ א ָאַמר ַאּמַ י ַאּבָ ַּרּבִ ְ ֵעץ . ּ

ִנין ֲהָוה ִניָנן ְדַמֲהַלך ֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ְַהַחִיים ָהא ּתָ ּ ית ִמְתַפְל. ּ ְּוָכל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ ִגין ּ
חֹותֹוי ית . ּתְ ל ֵמימֹוי ְדְבֵראׁשִ ׁש ְוהוא ָנִטיל ּכָ א ַמּמָ ְמִציעות ְדִגְנּתָ ֵּעץ ַהַחִיים ּבִ ּ ּ ּ ּ

חֹותֹוי ּוִמְתַפְלִגין ּתְ ּ ּ.  
ָמן  יה וִמּתַ א ְוֲעִייל ּבֵ ְרָיא ַעל ַההוא ִגְנּתָ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק הוא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִּמְתַפְלִגין ַמָיא ה ִסְטִריןּ א.  ְלַכּמָ ְנּתָ ה וִמְתַפְלִגין . ְוָנִטיל ּכָֹלא ַהִהיא ּגִ ּוְלָבַתר ָנְפֵקי ִמיּנָ ּ ּ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ּכְ ה ַנֲחִלין ְלַתּתָ ָדי)תהלים קד(, ְלַכּמָ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ָמה ְדָנְפִקין . ּ ַיׁשְ ּּכְ

ֵקי ְלִאּנון טו ֵּמַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ְוַאׁשְ ּ ִּרין ִעָלִאין ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיאּּ ּ ד . ּ ְלָבַתר ּכַ
פום ָאְרחֹוי ָכל ְסַטר ּכְ חֹותֹוי ּבְ ָּמָטאן ְלֵעץ ַהַחִיים ִמְתַפְלִגין ּתְ ּ ּ ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

 ] בשנה18יום [סדר הלימוד ליום יח תשרי 
אי ִאְקֵרי ָהִכי ְּדָהא ֵעץ ָדא ָלאו ִאיהו ּבְ. ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ַאּמַ ּ ֲאָבל . ֶאְמָצִעיָתאּ

ֵּעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ַמאי הוא ָמאן . ּ ֵרין ִסְטִרין ְוָיַדע לֹון ּכְ ִגין ְדָיְנָקא ִמּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ְּדָיִניק ִמְתָקא וְמִריָרא ַגַווְייהו ִאְקֵרי . ּ ְרָיא ּבְ ֵרין ִסְטִרין ְוָיַדע לֹון ְוׁשַ ּוְבִגין ְדָיְנָקא ִמּתְ ּ ּ

ְרָיין ֲעַלְייהו.ָהִכי טֹוב ָוָרע ּ ְוָכל ִאּנון ְנִטיִעין ׁשָ ּ.  

  ב'' לה עדף
ּוֵביה ֲאִחיָדן ְנִטיִעין ָאֳחָרִנין ִעָלִאין ְוִאּנון ִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון ּ ּ לעיל לא (ָּמאן ִאּנון . ּּ

ית ְדָקֲאָמָרן.  ַאְרֵזי ְלָבנֹון)א ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ית יֹוִמין ִעָלִאין ׁשֵ ִּאּנון ׁשִ  ַאְרֵזי ְלָבנֹון .ּּ
ר ָנָטע ְּנִטיעֹות ַוַדאי ְדִאְתַקְיימו ְלָבָתר. ֲאׁשֶ ּ אן וְלָהְלָאה ָסֶמך ַמאי ִהיא ַוִיְסּגֹור . ּ ִּמּכָ ְ ּ

ה ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ִסְטרֹוי ֲהָוה. ּבָ ִסְטרֹוי ְדָדא. ּבְ ִריך הוא . ְוֲהָוה ָדא ּבְ א ּבְ ַּוַדאי ֲעָקָרן קוְדׁשָ ּ ְּ

ִתיל  ַאְנִפין ְלִקיוָמא) ב''דף לה ע(ְוׁשָ ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַהְדרו ַאְנִפין ּבְ ּלֹון ּבְ ּ ּּ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ּכְ
ִקיוָמא . ְסִמיָכן ָעְלִמין ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַקְיימו ּבְ ִתיל לֹון ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ֲּעָקָרן קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ִלים   .ׁשְ
א ְמָנָלן ְדָאָדם ְוַח י ַאּבָ ָּוה ְנִטיִעין ֲהווְּוָאַמר ַרּבִ  ֵנֶצר ַמָטַעי )ישעיה ס(, ִּדְכִתיב. ּ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ה ָיַדי ַדְייָקא. ַּמֲעׂשֵ ְרָיין ָאֳחָרִנין. ַּמֲעׂשֵ הֹון ּבִ ְדלו ּבְ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ , ּוְכִתיב. ּ
ָע)ישעיה יז( ִגי ִדְבַההוא יֹוָמא ְדִאְתְנָטעו ּבְ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום ִנְטֵעך ּתְ ּ ּבְ ּ ּ ּ ַנן . ְּלָמא ָסְרחוְ ּתְ

יק ְוָלא ֲהוו ָנֲהִרין ַקְרֵני ֲחָגִבים ֲהוו וְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַדּקִ ִטיעֹות ּכְ ַּהּנְ ּ ּ ּ יָון ְדִאְתְנָטעו . ּ ּּכֵ ּ
נו ּקְ ְנהֹוָרא ְוִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון. ְּוִאְתּתַ יאו ּבִ ִּאְתַרּבִ ְּוָאָדם ְוַחָוה ַעד ְדִאְתְנָטעו ָלא . ּ ּ ּ

ְנהֹוָרא ְוָלא ְסִליקו ֵריָחא ַוַדאיִאְתַרּבִ ּיאו ּבִ ּ ְדָקא . ּ ָקנו ּכְ ילו ְוִאְתּתָ ּתִ רו ְוִאׁשְ ִּאְתַעּקָ ּ ּ
  :ָיאֹות

ִניָנן ֵלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַוְיַצו ְיָי ֱאֹלִהים ם. ָּהא ּתָ ת ַהּשֵׁ ְרּכַ ֱאֹלִהים . ְיָי זֹו ּבִ
ֵּאלו ַהַדָייִנין ּ ּ לוי ֲעָריֹות. ִּפיֻכת ָדִמיםַעל ָהָאָדם זֹו ׁשְ. ּ ֵּלאֹמר זֹו ּגִ ן ְוֹלא . ּ ל ֵעץ ַהּגָ ִמּכָ

ֶזל ִפיר. ּגֶ   .ָּאֹכל ּתֹאֵכל ְולא ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוׁשַ
ן ָאֹכל ּתֹאֵכל ל ֵעץ ַהּגָ ִיחוָדא. ִמּכָ ְרָיא ֵליה ּכָֹלא ְדֵליְכִליְנהו ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ּ ְדָהא ֲחִזיָנן . ּּ

ִביִאים ֲאָכלו ְוָחיוִיְצָחק ְו, ַאְבָרָהם ָאַכל ַּיֲעֹקב ְוָכל ּנְ ֲּאָבל ִאיָלָנא ָדא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא . ּ
ְלחֹודֹוי ַמֵיית)כמה דכתיב ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו(ִּאיהו  ּ ָמאן ְדָנִטיל ֵליה ּבִ ּ .

א ְדמֹוָתא ָנִטיל  י ְביֹו. )בגין דאיהו מפריש ליה מן חיין(ְּדָהא ַסּמָ ּם ֲאָכְלך ִמֶמּנו ְּוַעל ָדא ּכִ ָ

ִגין ְדָקא ָפִריׁש ְנִטיִעין מות ּבְ ּמֹות ּתָ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשַ ָעְרָלתֹו ֲהָוה, ַּרּבִ ך ּבְ ְָהא ִדְתִניָנן ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ ּ ,
ִרית ֹקֶדׁש ֵמַאְתֵריה וֵמחוָלֵקיה. ַּמאי הוא ָּאַמר ֵליה ְדָפִריׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ָעְרָלה ַּוַד. ּּ ך ּבָ ְאי מֹוׁשֵ

ִמָלה ְדָנָחׁש. ֲהָוה ה ּבְ ָעְרָלה ְוִאְתַפּתֶ ִרית ֹקֶדׁש ְוָדַבק ּבָ ַבק ּבְ ְּוׁשָ ּוִמְפִרי ָהֵעץ ָדא . ּ ּּ
ָתא ִגין ִדְכִתיב. ִאּתְ ּנו ּבְ ֹּלא ֹתאַכל ִמּמֶ אֹול ְצָעֶדיָה )משלי ה(, ּ  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ׁשְ
ָאֳחָרא ָלא ֲהֵוי ְפִרי, ֵּוי ְפִריּוְבַהאי ֲה. ִּיְתמֹוכו ְּדָהא ּבְ ּנו מֹות . ּ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּּכִ ָ

מות ְדָקֲאָמָרן. ּּתָ ִגין ָדא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ֲהֵוי ּכִ והנחש (: ִּדְכִתיב ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות. ּּבְ

י יֹוֵסי ָאַמר ַהאי ִאיָלָנא ְדָקא ֲא)היה ערום מכל חית השדה ֵקי  ַרּבִ ָמָרן ֲהָוה ִמְתׁשָ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ י ְוֲהָוה ָחֵדי ּכְ . ִּמְלֵעיָלא ְוִאְתַרּבֵ

ָתא ן ָדא ִאּתְ ֵקי ֵליה ְוֲהָוה ּכָֹלא ָחד . ַּהּגָ יה ְוַאׁשְ ְּוָנָהר ָדא ֲהָוה ָעִייל ּבֵ ּ ּ וכדין יי אחד (ּ

ם ִיָפֵרדְּדָהא ִמ. )ושמו אחד א ִאיהו ִפירוָדא ִדְכִתיב וִמּשָׁ ן וְלַתּתָ ּמָ ּּתַ ּּ ּ ּ ּ ּ.  
ָחׁש י ִיְצָחק ָאַמר ָדא ֵיֶצר ָהָרע. ְוַהּנָ ׁש. ַּרּבִ י ְיהוָדה ָאַמר ָנָחׁש ַמּמָ יה . ַּרּבִ ָּאתו ְלַקּמֵ ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ּכָֹלא ַחד. ְדַרּבִ ּל ָנָחׁש ְוצוְלֵמיהּל ֲהָוה ְוִאְתַחֵזי ַע''ְוסמא. ּ ּ .
ָטן ְוֹכָלא ַחד ְּדָנָחׁש ָדא ִאיהו ׂשָ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ָנַחת סמא ַהִהיא ׁשַ ִניָנא ּבְ ַמָיא ָרִכיב ַעל ָנָחׁש ָדא ְוצוְלֵמיה ֲהוו ''ּתָ ּל ִמן ׁשְ ּ ּ ּ
יה ְרָיין ְוָעְרָקן ִמּנֵ ל ּבִ ִמִלין וְגִרימו מֹו. ָּחָמאן ּכָ ָתא ּבְ י ִאּתְ ּוְמטֹו ְלַגּבֵ ּ ַּוַדאי . ָתא ְלָעְלָמאּּ

ָחְכָמה ַאְייֵתי סמא ִריך ''ּבְ א ּבְ ל ִאיָלָנא ַקְדָמָאה ְדָבָרא קוְדׁשָ ְל ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא ְוִחּבֵ ּ ּ
ָעְלָמא ֵלי ַעל סמא. ּהוא ּבְ ּוִמָלה ָדא ֲהֵוי ּתָ א ''ּ ּל ַעד ְדֲאָתא ִאיָלָנא ָאֳחָרא ַקִדיׁשָ ּ

יה ְּדִאיהו ַיֲעֹקב וְנַטל ִמּנֵ ּ ּ ֵרך סמאּ ְרָכאן ְדָלא ִיְתּבָ ְ ּבִ א''ּ ו ְלַתּתָ ְּדָהא . ל ְלֵעיָלא ְוֵעׂשָ
ַּיֲעֹקב דוְגָמא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה  ּ ּ ְדַיֲעֹקב ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה)ושופריה(ּ ּ ּ ּ .

ָמה ְדָמַנע סמא ְּוַעל ָדא ּכְ ְרָכאן ֵמִאיָלָנא ַקְדָמָאה''ּ ַּנע ַיֲעֹקב ְדִאיהו ָהִכי ָנֵמי ָמ. ל ּבִ ּ
ִּאיָלָנא דוְגָמא ְדָאָדם ִמסמא א''ּ ּתָ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא וִמּתַ ּל ּבִ ֹכָלא. ּ ְּוַיֲעֹקב ִדיֵדיה ָנִטיל ּבְ ּ ּ .

  .ּ ַוֵיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו)בראשית לב(ְּוַעל ָדא 
ֶות ָחׁש ָהָיה ָערום ָדא ֵיֶצר ָהָרע ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ִתיב ְוַהּנָ ְּכְ ּ ּ ְְבִגין ְדָנָחׁש ִאיהו ַמְלַאך ּו. ּ ּ ּ

ַרם מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ֶות ּגְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ַהּמָ א )בראשית ו(, ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ
ָרא ְוִאְקֵרי ָהִכי. ְלָפַני ׂשְ ְמָתא ְלָכל ּבִ ָרא ְדָנִטיל ִנׁשְ ׂשְ א ְדָכל ּבִ ָּדא הוא ִקּצָ ּ ּ ּ.  

  )ד''סימן ל(השלמה מההשמטות 
ַמת ַהָזָכר ַמת ַהְנֵקָבה. ִמן ַהָזָכר, ִנׁשְ ְּוַהְיינו ְדָקא ֲאִזיל ָנָחׁש . ִמן ַהְנֵקָבה, ְוִנׁשְ ּ

ְתָרה ְדַחָוה פֹון ֲאִסיֵתָנה ְמֵהָרה, ָאַמר. ּּבַ ָמָתה ִמן ַהּצָ , ּוָמאי ַהָסָתה ֲהָוה. הֹוִאיל ְוִנׁשְ
א ָעֵליה ִּמׁשום ְדּבָ ּ ְלִמידֹוי. ּ ֲאלו ּתַ ע ''סמ, ָאַמר ָלֶהם. ָדא ֵהיִכי ֲהָוהעֹוָב, ּׁשָ אל ָהָרׁשָ

ל ְצָבאֹות ַמְעָלה ַעל ַרּבֹו ר ִעם ּכָ ִריך הוא. ַקׁשָ א ּבְ ִּמׁשום ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְדַגת , ְּ ּוְרדו ּבִ ּ
ַמִים ַּהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ֵּהיָאך אוַכל ְלַהְחִטיאֹו וְלָגְרׁשֹו ִמְלָפָניו, ָאַמר. ּ ּ ל . ְ ָיַרד ִעם ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

מֹותֹו וַמנו ָנָחׁשַח ָאֶרץ ָחֵבר ּכְ ָּיילֹוָתיו וִביֵקׁש לֹו ּבָ ּ ּ ְּוָהָיה לֹו ְדמות ָגָמל, ּ ָרָכב ָעָליו . ּ
ה ן, ָּאַמר ָלה. ּוָבא לֹו ֵאֶצל ַהִאׁשָ ל ֵעץ ַהּגָ י ָאַמר ֱאֹלִהים לא ֹתאְכלו ִמּכָ ָאַמר . ַּאף ּכִ
ִתְגָרע ִהיא, ֲאָבֵקׁש יֹוֵתר ְואֹוִסיף ֵדי ׁשֶ ר , ָאְמָרה. ּכְ ֹּלא ֵמַנֲענו ֶאָלא ֵמֵעץ ַהַדַעת ֲאׁשֶ ּּ

מותון ְגעו ּבֹו ֶפן ּתְ ּנו ְוֹלא ּתִ ן ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא ֹתאְכלו ִמּמֶ תֹוך ַהּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ' ְוהֹוִסיָפה ב. ְ
ן ָאַמר ֱאלִהים לא ֹתאְכלו, ְּדָבִרים תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ָּאְמָרה ִמְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ְ ּר ָלה ְוֹלא ֶנֱאַמ, ּ

ֶּאָלא ֵמֵעץ ַהַדַעת מותון, ְוָאְמָרה. ּ ְגעו ֶפן ּתְ ּלא ּתִ ּ ּּ.  
ה סמ ִוַח ְוֹאֵמר ''ָמה ָעׂשָ ִאיָלן ַוֲהָוה ַהִאיָלן צֹוִ ע ָהַלך ְוָנַגע ּבְ  )ו''תהלים ל(ְאל ָהָרׁשָ

ִניֵדִני ִעים ַאל ּתְ בֹוֵאִני ֶרֶגל ָגַאָוה ְוָיד ְרׁשָ י, ַאל ּתְ ע ּבִ ּגַ ּנֶ. ַאל ּתִ ִעים ׁשֶ ֱאַמר ְוָיד ְרׁשָ
ִניֵדִני ה. ַאל ּתְ י, ְָהַלך ְוָאַמר ְלִאׁשָ ִאיָלן ְוָלא ָמּתִ י ּבְ ִאיָלן , ֲהֵרי ָנַגְעּתִ ְגִעי ּבְ ַאף ַאּתְ ּתִ
מוִתי ֶנְגָדה. ְּוֹלא ּתָ א ּכְ ֶות ּבָ ִאיָלן ְוָרֲאָתה ַמְלַאך ַהּמָ ה ְוָנְגָעה ּבְ ָאְמָרה , ְֲהְלָכה ַהִאׁשָ
י ה ַאֶחֶרת ְונֹוְתָנה ְלָאָדם , ו ֲאִני ֵמָתהּאוַלי ַעְכׁשָ ה לֹו ִאּשָׁ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ

ֹיאַכל ִעִמי ִאם ָנמות ֵנינו, ַּהֵריִני גֹוֶרֶמת לֹו ׁשֶ ָּנמות ׁשְ ִנינו, ְּוִאם ִנְחֶיה. ּ ִּנְחֶיה ׁשְ ּ .
ם ְלַבְעָלה ָנה ּגַ ִּנְתָפְקחו ֵע, ְּוַלְקָחה ִמִפְריֹו ְוָנּתְ יוּ ּנָ ֵניֶהם ְוָקהו ׁשִ ָּאַמר ָלה ַמהו ֶזה . ּיֵני ׁשְ ּ

יָני ָקהו ׁשִ ִני ׁשֶ ֶהֵאַכְלּתָ ִריֹות, ּׁשְ ל ַהּבְ יֵני ּכָ ך ָקהו ׁשִ ּּכָ ֱאַמר . ְ ּנֶ ִדין ֱאֶמת ׁשֶ ב לֹו ּבְ ָיׁשָ
ֵסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק)'תהלים ט( ְבּתָ ְלּכִ ַרְחּתָ ִמ, ָקָרא ְלָאָדם ְוָאַמר לֹו.  ָיׁשַ ָאַמר . ָּפָניָלָמה ּבָ

י ֵעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא, לֹו ן ְוָרַעדו ַעְצמֹוָתי ָוִאיָרא ּכִ ּגָ י ּבַ ָמְעּתִ ֶּאת קֹוֶלך ׁשָ י ֵעירֹום . ָ ּכִ
י ֵעירֹום ָאֹנִכי. ִּמפֲֹעִלי, ָאֹנִכי ִּמִצווִיי, ּכִ י ֵעירֹום ָאֹנִכי. ּ י ָוֵאָחֵבא, ּכִ   .ִמַמֲעׂשָ

ל ָאָד ל ִצפֹוֶרןָּמה ָהָיה ְלבוׁשֹו ׁשֶ יטֹו ֵמָעָליו, ּם עֹור ׁשֶ , ָרָאה ַעְצמֹו ֵערֹום. ְוִהְפׁשִ
ה י ֵעירֹום ַאּתָ יד ְלך ּכִ ֱאַמר ִמי ִהּגִ ּנְ רוך הוא. ָׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָאָדם ִלְפִני ַהּקָ ל , ְּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

א ֲחָטאִתי ְלך, עֹוָלם ּמָ ָהִייִתי ְלַבִדי ׁשֶ ׁשֶ ָּכְ ֵה, ּ ה ׁשֶ ֶּבאּתָ ִלי ִהיא ֵהִדיָחה אֹוִתי ֶּאָלא ַהִאׁשָ
ִָמְדָבֶריך ָנה ִלי ִמן ָהֵעץ. ּ ִדי ִהיא ָנּתְ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ֱאַמר ַהִאׁשָ ּנֶ דֹוׁש . ּׁשֶ ָּאַמר ָלה ַהּקָ

רוך הוא ּּבָ ֶהֶחֵטאת ְלָאָדם, ְּ ַחָטאת ֶאָלא ׁשֶ ּלא ָדֵייך ׁשֶ ּ ְּ ל . ּ ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יַאִני ַלֲחטֹוא ְלָפֶניךַהּנָ, עֹוָלם ֵזרֹות ִדין ט. ָָחׁש ִהׁשִ ן ְוָגַזר ֲעֵליֶהן ּגְ ּתָ ָלׁשְ ' ֵּהִביא ׁשְ

ְּקַללֹות וָמֶות ְוִהִפיל סמ ַמִים''ּ ָתן ִמן ַהׁשָ לֹו ִמָמקֹום ְקדוׁשָ ת ׁשֶ ּאל ְוֶאת ַהּכַ ְוִקֵצץ , ּ
ֵהָמ ל ּבְ ָחׁש ְוִאיְררֹו ִמּכֹל ַחָיה וִמּכָ ל ּנָ ַּרְגָליו ׁשֶ יט ֶאת עֹורֹו ּ ִיְהֶיה ָמְפׁשִ ד ָעָליו ׁשֶ ּה וָפּקַ ּ

ִנים ַבע ׁשָ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ַאַחר ׁשְ

  א'' לו עדף
ה ַאף י יֹוֵסי ָאַמר. ַּויֹאֶמר ֶאל ָהִאּשָׁ ָעְלָמא. ַרּבִ ַאף ָפַתח ְוַאף ַאִטיל ּבְ ּּבְ ָּאַמר ָלה . ּ

ָרא ) א''דף לו ע( ִאיָלָנא ָדא ּבְ ָתא ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ַוַדאיְלִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה . ְּ ִּאְכלו ִמּנֵ ּ
אלִהים יֹוְדֵעי טֹוב ָוָרע ֵמיה ֵעץ ַהַדַעת טֹוב . ִוְהִייֶתם ּכֵ ְּדָהא ִאיהו ָהִכי ֲהֵוי ֱאֹלִהים ׁשְ ּ ּ ּ

אֹלִהים יֹוְדֵעי ְוגו. ָוָרע   .'ְּוַעל ָדא ִוְהִייֶתם ּכֵ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

י ְיהוָדה ָלא ָאַמר ָהִכי ִריך הוא .ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִאיָלָנא ָדא ּבְ ּ ְדִאלו ָאַמר ּבְ ּ ּ ְּ ּ
ַיד ַהחֹוֵצב ּבֹו. ָיאֹות ֲהָוה, ָעְלָמא ְרֶזן ּבְ ּגַ י הוא ּכַ ֲּאָבל לא ָאַמר ֶאָלא ֵמִאיָלָנא ָדא . ּּכִ

ָרא ָעְלָמא ִריך הוא וְכֵדין ּבְ א ּבְ ָּאַכל קוְדׁשָ ּ ְּוָכל אוָמן ָסִני ְלַחְבֵריה, ְּ יה ִא, ּ ְּכלו ִמּנֵ ּ
ָראן ָעְלִמין הֹון ּבְ ּנו ְוגו. ְּוַאּתון ּתֵ יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י יֹוֵדַע ֱאֹלִהים ּכִ ְּוַעל ָדא ּכִ ּוְבִגין ' ּ

יה ְּדִאיהו ָיַדע ָדא ַאְפִקיד ְלכו ֲעֵליה ְדָלא ֵתיְכלו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ְקָרא ֹכָלא ַמִלילו ׁשִ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְקָרא ֲהָוהּבְ. ּ ירוָתא ְדָאְמרו ׁשִ ּׁשֵ ּ ִּדְכִתיב ַאף . ּ
ן י ָאַמר ֱאלִהים ֹלא ֹתאַכל ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ן ָאֹכל . ְוָלאו ָהִכי. ּכִ ִתיב ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ְּדָהא ּכְ

ָרא ֵליה ּּתֹאֵכל ְוֻכְלהו ׁשָ ּ.  
ִריך א ּבְ יד ֵליה קוְדׁשָ ִניָנן ְדָפּקִ י יֹוֵסי ָהא ּתָ ְָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ הוא ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדְכִתיב ּּ ּ

ם. ַוְיַצו ת ַהּשֵׁ ְרּכַ ִפיַכת ָדִמים. ֱּאלִהים ַעל ַהִדיִנין. ְיָי ַעל ּבִ ֵלאֹמר . ַּעל ָהָאָדם ַעל ׁשְ
לוי ֲעָריֹות ַּעל ּגִ ָעְלָמא ְדִאיהו ִאְצְטִריך ָדא. ּ י ֲהוו ּבְ ה ִאיְנׁשֵ ּמָ ְּוִכי ּכַ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא . ְּ ּּ

  .ל ַהאי ִאיָלָנא ֲהָוהַע
ל ִאֵלין ִפּקוִדין ִגין ְדֵביה ֲאִחיָדן ּכָ ּּבְ ּ ּּ ְלחֹודֹוי ֲעִביד ְפִריׁשו. ּ ְּדָכל ָמאן ְדָנִטיל ֵליה ּבִ ּ ּ ּּ .

יה א ְדֲאִחיָדן ּבֵ אוְכלוִסין ִדְלַתּתָ ְּוָנִטיל ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ִפיכות ָדִמים . ּ ְּוָנִטיל ֲעבֹוָדה ָזָרה וׁשְ ּ ּ
ְּוִגלוי ֲעָר ן. יֹותּ ִאּנון ַרְבְרֵבי ְמַמּנָ ְלָיין . ֲּעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ַהאי ִאיָלָנא ּתַ ִפיכות ָדִמים ּבְ ּׁשְ ּ

בוָרה ְסַטר ּגְ ְּדִאיהו ּבִ ּ ד ַעל ָדא''ּוסמא. ּ ּל ִאְתַפּקַ ָתא . ּ ה ִהיא ְוִאְנּתְ לוי ֲעָריֹות ִאּשָׁ ּּגִ ּ
ְלחוָדָה. ִאְקֵרי ָתא ּבִ ִגלוי ְּוֲאִסיר ְלַזְמָנא ְלִאְנּתְ יד ּבְ ֲעָלה ְדָלא ְיֵהא ָחׁשִ ּא ֶאָלא ִעם ּבַ ּ ּּ
ַהאי ִאיָלָנא. ֲעָריֹות ֻכְלהו ִאְתְפַקד ּבְ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ֻכְלהו ָעַבר. ּ יה ּבְ יָון ְדֲאַכל ִמּנֵ ּּכֵ ּ ְּדָהא , ּ

יה ּּכָֹלא ָאִחיד ּבֵ ּ.  
י ְיהוָדה ָאַמר ַוַדאי ִמָלה ָדא ָהִכי הוא ַּרּבִ ּ ָתא ְּדֲאִסיר ְלִא. ּ ְתַיֲחָדא ִעם ִאְנּתְ

ה ֲעָלה ִעּמָ ן ּבַ ְלחוָדָהא ֶאָלא ִאם ּכֵ ּּבִ ּ ע. ּּ ָאַמר ָהא ָמִטיִתי ְלַהאי . ַּמה ֲעַבד ַההוא ָרׁשָ
יה ְוָלא ְתמות יָדך ּבֵ י אוף ַאּתְ ְקִריב וְמֵטי ּבִ ִּאיָלָנא ְוָלא ַמּתִ ּ ּ ּוִמָלה ָדא הוא אֹוֵסיף . ְּ ּּ

ְרֵמיה ָּלה ִמּגַ ּ.  
י טֹוב ְוגוִּמָיד ַו ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ ה ָחַמאת. 'ּתֵ ּמֶ י ִיְצָחק ַההוא ִאיָלָנא . ּבַ  )שדה(ָּאַמר ַרּבִ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַרכֹו ְיָי)בראשיתכז(, ָסִליק ֵריִחין ּכְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ּוְבִגין ַההוא ֵריַח .  ּכְ ּ
יה ְּדֲהָוה ָסִליק ָחָמַדת ֵליה ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ י . ּי יֹוֵסי ָאַמר ְרִאָייה ֲהָוהַרּבִ. ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

ִניֶהם ָפַקְחָנה ֵעיִני ׁשְ ִתיב ַוּתִ ְּיהוָדה ְוָהא ּכְ יעוָרא ְדִאיָלָנא . ּ ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְרִאָיה ּבְ ּּ
ה ַדְייָקא)א שיעורא דלבא הות''נ(ָּנְקַטת ֵליה  ֶרא ָהִאּשָׁ ּ ִדְכִתיב ַוּתֵ ּ:  

ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ י טֹוב. ָחַמאת ְוָלא ָחַמאת. י טֹובַוּתֵ ַבת . ּכִ י טֹוב ְוָלא ִאְתַייׁשְ ָחַמאת ּכִ
יה ּנו. ּּבֵ ח ִמּמֶ ּקַ ִתיב ַוּתִ ח ִמִפְריֹו ְוָלא ּכְ ּקַ ִתיב ְלָבַתר ַוּתִ ַּמה ּכְ ֲאַתר . ּ ְּוִהיא ִאְתְדָבַקת ּבְ

ת ַחֵיי. ּוְגִריַמת ְלָכל ַעְלָמא מֹוָתא. ְּדמֹוָתא ִרים .  ִמן מֹוָתאְּוַאְפִריׁשַ ּוְבחֹוָבא ָדא ּגָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ֲעָלה ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּפִריׁשוָתא ְלַאְפָרׁשָ ּ ן ְלָעְלִמין''ְּדָהא קֹו. ּ ּל ִמִדּבור ָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּוָמאן . ּ
ְּדַמְפִריׁש קֹול ִמִדּבור ִאְתַאַלם ְוָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא ּ ּ ּ יה ִמלוָלא . ּ ַקל ִמּנֵ ּתְ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּּ

  .ְתְייִהיב ְלַעְפָראִא
ִתיב ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ר)תהלים לט(, ָאַמר ַרּבִ יִתי ִמטֹוב וְכֵאִבי ֶנְעּכָ י דוִמָיה ֶהחׁשֵ ּ ֶנֱאַלְמּתִ ּ ּּ .

י דוִמָיה ֶּנֱאַלְמּתִ ָגלוָתא. ּ ָרֵאל ָאְמרו ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ּכְ ִגין ְדקֹול . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ר ֵליה ְלִדּבור ְּמַדּבָ ַמע ְוַעל . ּ ּתְ ָגלוָתא קֹול ִאְתְפַרׁש ִמיָנה וִמָלה ָלא ִאׁשְ יָון ְדִאיִהי ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ

י דוִמָיה ְוגו ָּדא ֶנֱאַלְמּתִ ּ ֲהָדה. 'ּ יִתי ִמטֹוב ְדָלא ָאִזיל קֹול ּבַ ִגין ְדֶהחׁשֵ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ .
ָרֵאל ָאְמִרי  ּ ְלך דוִמָיה ְתִהָלה)תהלים סה(ְוִיׂשְ ּ ּ ּי דוִמָיהַמא. ָ ּ ִהָלה ְלָדִוד, ּ ָּדא ּתְ ְּדִאיִהי . ּ

ָלא קֹול ִתיָקא ּבְ ָגלוָתא וׁשְ ּדוִמָיה ּבְ ּ ּ י ִיְצָחק ַמאי ְלך. ּּ ִגיְנך ִאיִהי דוִמָיה . ָָאַמר ַרּבִ ּּבְ ּ ָ

ה קֹול ְלָקא ִמּנָ ִתיָקא ְדִאְסּתַ ּוׁשְ ּ ּּ.  
  )ה''סימן ל(השלמה מההשמטות 

ַהָיִין הוא . ָמה ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה, ִין ְוָחָלבּ וְבָלא ְמִחיר ַי)ה''ישעיה נ( ד ׁשֶ ֶּאָלא ְמַלּמֵ ּ ּ
ַּפַחד ְוָחָלב הוא ֶחֶסד ִחיָלה. ּ יר ַיִין ּתְ ּוִמְפִני ָמה ִהְזּכִ הוא ָקרֹוב ֵאֵלינו יֹוֵתר, ּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ,

ך ְַיִין ְוָחָלב ַסְלָקא ַדְעּתָ ֶּאָלא ֵאיָמא ְדמות ַיִין ְוָחָלב, ּ   )עד כאן מההשמטות(. כ''ע. ּ

  ב'' לו עדף
ִניָנן ָסֲחָטה ֲעָנִבים ְוַיֲהַבת ֵליה וְגִרימו מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ח ִמִפְריֹו ָהא ּתָ ּקַ ַּוּתִ ּ ּ ְּדָהא . ּ

ְרָיא מֹוָתא יה ׁשַ ֵליְלָיא. ִּאיָלָנא ָדא ּבֵ ְלָטא ּבְ ְּוהוא ִאיָלָנא ְדׁשָ ְוַכד ִאיִהי ) ב''דף לו ע(. ּ
ְלָטא ּכָ ִני ָעְלָמא ָטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתאׁשָ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ְמַקְדֵמי . ּל ּבְ ֶּאָלא ִאּנון ּבְ ּ

ִפְקדֹוָנא ְייהו ּבְ ְּוָיֲהבו ֵליה ַנְפׁשַ ּ ִפְקדֹוָנא. ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ּבְ ּ אן ְלַאְתַרְייהו. ּ ִּאְתַהְדרו ַנְפׁשָ ּ ּ .
ֵלילֹות)תהלים צב(ְּוַעל ָדא  ּ ֶוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ֵניֶהם. ִתיבּכְ, ּ י ִחָייא . ַּוִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ַּרּבִ

א ּתָ ין ְדָעְלָמא ַמה ְדָלא ָיְדעו ַעד ַהׁשְ יׁשִ חו ְלִמְנַדע ּבִ ָּאַמר ְדָהא ִאְתַפּקָ ּ ּ ּ יָון ְדָיְדעו . ּּ ּּכֵ ּ
יׁש חו ְלִמְנַדע ּבִ ְּוִאְתַפּקָ י ֵערוִמים ֵהם. ּ ֵדין ָיְדעו ּכִ ּּכְ ְּדֲאְבדו ָזֲהָרא . ּ ִּעָלָאה ְדֲהָוה ָחֵפי ּ ּ

ְייהו ַלק ִמּנַ ֲּעַלְייהו ְוִאְסּתְ יה. ּ ֲארו ֲערוִמים ִמּנֵ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ֵאָנה. ּ ַּוִיְתְפרו ֲעֵלה ּתְ ּ קו . ּ ִּאְתַדּבָ ּ
יה ְדִאְקרון ַטְרֵפי ְדִאיָלָנא ִאּנון צוְלִמין ְדַההוא ִאיָלָנא ְדֲאָכלו ִמּנֵ ְּלִאְתֲחָפָאה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

יה. ּו ָלֶהם ֲחגֹורֹותַּוַיֲעׂש קו ּבֵ יָון ְדָיְדעו ֵמַהאי ָעְלָמא ְוִאְתַדּבָ י יֹוֵסי ָאַמר ּכֵ ַּרּבִ ּ ּ ָּחמו . ּ
ר ַעל ְיָדא ְדִאּנון ַטְרִפין ְדִאיָלָנא ְּדַהאי ָעְלָמא ִמְתַדּבַ ּ ּ ְּוֲעָבדו ְלהֹון ּתוְקָפא . ּּ ּ

ַהאי ָעְלָמא הו ּבְ ְקָפא ּבְ ּוְכֵדין ָיְדעו. ְּלִאְתּתַ ין ְדָעְלָמאּ ל ְזָייֵני ָחְרׁשִ ר . ּ ּכָ ּוָבעו ְלִמְחּגַ ּ
ָנא ֲעַלְייהו ִגין ְלַאּגָ ִאּנון ַטְרֵפי ִאיָלָנא ּבְ ַּזְייִנין ּבְ ּּ.  

ִדיָנא ְוִאְתָדנו ַלת ָעאלו ּבְ ֵדין ּתְ י ְיהוָדה ָאַמר ּכְ ַּרּבִ ּ ּ ָאה ִאְתַלְטָייא. ּ ּתָ ְוָלא . ְוָעְלָמא ּתַ
ִקיוֵמי ַּקְייָמא ּבְ טוָרא ְדִסיַניּ ָרֵאל ּבְ ִגין זוֲהָמא ְדָנָחׁש ַעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ּה ּבְ ּ ּ ּ ְלָבַתר . ּ

ְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  י ִמּנַ ָכא ִאְתַהּנִ ין ְדִמׁשְ ְלבוׁשִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יׁש לֹון קוְדׁשָ ַּאְלּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ְתנֹות עֹור ְתנֹות אֹור ְדֲהוו ִמׁשְ. ּכָ ַקְדִמיָתא ֲהוו ּכָ ּּבְ ּ ִעָלִאין ִדְלֵעיָלאּ הו ּבְ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּּתַ ִגין . ּּ ּבְ
ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלִאין ֲהוו ַאְתָיין ְלִאְתֲהָנא ֵמַההוא ְנהֹוָרא ּ  )תהלים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

ַעְטֵרהו ֵרהו ְמַעט ֵמֱאלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ ַחּסְ ַּוּתְ ּ ְתנֹות עֹור. ּ א ְדָחבו ּכָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּדעֹור . ּ
א ְייהו ְוָלא ַנְפׁשָ י ִמּנַ   .ִּאְתַהּנֵ

ָרא ְדזוֲהָמא ֲהָוה ָרא ַקְדָמָאה ּבְ ְּלָבַתר אֹוִלידו ּבְ ּ ַרת . ּ ֵרין ָאתו ֲעָלה ְדַחָוה ְוִאְתַעּבְ ּּתְ ּ ּ ּ
ֵרין ְייהו ְואֹוִליַדת ּתְ ָּדא ָנַפק ְלִזיֵניה ְוָדא ָנַפק ְלִזיֵניה. ִּמּנַ ּ ְּורוַח ִדיְלהֹון ִאְת. ּ ָּפְרׁשוּ ָּדא , ּ

ָּדא ָדֵמי ְלִסְטרֹוי ְוָדא ָדֵמי ְלִסְטרֹוי. ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדא ּ ל . ּ ְטָרא ְדַקִין ּכָ ִמּסִ
ין ַאְתָיין ִדין ְוֲחָרׁשִ ין ְורוִחין ְוׁשֵ יׁשִ ְּמדֹוִרין ְדִסְטָרא ְדַזְייִנין ּבִ ּ ְטָרא ְדֶהֶבל ִסְטָרא . ּ ִמּסִ

יר ְו ִלימוְדַרֲחֵמי ַיּתִ ׁשְ יׁש. ָּלא ּבִ ֲחַמר ּבִ ת . ֲחַמר ַטב ּבְ ֲהֵדיה ַעד ְדֲאָתא ׁשֵ ן ּבַ ּקַ ְּוָלא ִאְתּתַ ּ
יל ָעְלָמא ּתִ ֵאי ָעְלָמא וֵביה ִאׁשְ ל ִאּנון ָדִרין ְדַזּכָ יה ּכָ ְּוִאְתַייֲחסו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ל . ּ ִין ַאְתָיין ּכָ ּוִמּקַ

ִעים ְוַחָייֵבי ָעְל ִּאּנון ֲחִציִפין וְרׁשָ ּ   .ָמאּ
ֵפי ֲעָתא ְדָחב ַקִין ֲהָוה ִמְסּתְ ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְרָיין . ָּאַמר ַרּבִ יה ִזיֵני ַמּשִׁ ִגין ְדֲחָמא ַקּמֵ ּּבְ ּ

ּתָ אֹוִתי ַהיֹום . ְּמַזְייִנין ְוַאְתָיין ְלָקְטָלא ֵליה ַרׁשְ ְתׁשוָבה ַמאי ָקָאַמר ֵהן ּגֵ ְּוַכד ַאֲהַדר ּבִ ּ
ֵּמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפ ֵתרּּ ֵתר. ֶָניך ֶאּסָ ַָמאי ִמָפְניך ֶאּסָ ְנָייָנא . ּ ֶּאָלא ֱאֵהא ָסִתיר ִמּבִ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִדיִלי א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ּנו )תהלים כב(, ַרּבִ יר ָפָניו ִמּמֶ ּ ְולא ִהְסּתִ  )שמות ג(ּ
ה ָפָניו ר מׁשֶ ַּוַיְסּתֵ ֵתר ֵמִאּנון ָפִנ. ּ ְּוַעל ָדא וִמָפֶניך ֶאּסָ ּּ ּ ר ְדָלא ָּ ּים ִדיָלך ֱאֵהא ִנְסּתָ ְּ

י חון ּבִ ּגְ ל מֹוְצִאי ַיַהְרֵגִני. ִּיׁשְ   :ְּוַעל ָדא ְוָהָיה ּכָ
ם ה י ְוגו' ַּוָיׂשֶ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון . ַמאי אֹות. 'ְלַקִין אֹות ְלִבְלּתִ ּאֹות ֶאָחד ֵמֶעׂשְ

ְּדאֹוַרְייָתא ָיַהב ֲעֵליה ַלֲאָגָנא ֲעֵליה ּ י . ּ ְהיֹוָתם ָאַמר ַרּבִ ְּיהוָדה ַמאי ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבִ
ֶדה ּשָׂ ֶדה. ּבַ ּשָׂ ָתא. ַמאי ּבַ ְּוַעל ָדא ָקם וְקִטיל ֵליה. ָּדא ִאּתְ ּ ְטָרא ָדא ָיִרית . ּ ְּדָהא ִמּסִ

ְטָרא ִדסמא י ַקִין ְלֶהֶבל ַעל נוְקֵביה. ּל ְדָגִרים מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא''ְלַקְטָלא ִמּסִ ְּוַקּנֵ ּ .
י ִח יל ַרּבִ ָּייא ָאַמר ָהא ֲחִזיָנן ִדְכִתיב ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִיְפלו ָפָניו ַעל ְדָלא ִאְתַקּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵניה ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ְוֹכָלא ֲהָוה ָלָקְבֵליה. ָּקְרּבָ ּ ּּ.  
ֵאת ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב ַלֶפַתח  יִטיב ׂשְ י ְיהוָדה ַמאי ִדְכִתיב ֲהלא ִאם ּתֵ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ

ֵאת. ַּחָטאת רֹוֵבץ יִטיב עֹוָבָדך ׂשְ ְֶאָלא ָהִכי ָקֲאַמר ֲהלא ִאם ּתֵ ֵאת. ּ ִדְכִתיב . ַמאי ׂשְ ּכְ
ִדיר)בראשית מט( ֹכָלא ּתָ ָבָחא ִאית ֵליה ּבְ ֵאת ְדָהא ּבוְכָרא ׁשְ ּ ֶיֶתר ׂשְ ּ ּ ְוַתְלָייא . ּּ

עֹוָבדֹוִהי ֵאת. ּבְ יִטיב ׂשְ ַּלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץְוִאם לא ֵתיִטיב . ְּוַעל ָדא ִאם ּתֵ ּ.  

  א'' לז עדף
ָּדא ִפְתָחא . ַּמאי ַלֶפַתח יה ָנְפִקין ִדיִנין ַעל עֹוָבִדין ) א''דף לז ע(ּ ִּדְלֵעיָלא ְדִמּנֵ ּ ּ ּ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבִ ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ֶּפַתח ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּוְלַההוא . ּ ּ

ֶותַּחָטאת רֹוֵב, ֶּפַתח ְץ ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ין ְלִאְתְפָרָעא ִמיָנך. ּ ְְוהוא ַזּמִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָנה ִאְתְיִליד ָאָדם, ּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ א. ּבְ ָנה ַוַדאי ָרָזא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ . ּּבְ
ָנה ְלֵעיָלא א. ֹראׁש ַהּשָׁ ָנה ְלַתּתָ ָנה ֲעָקר)סוף כי תצא(. ֹראׁש ַהּשָׁ ֹראׁש ַהּשָׁ ֹות  ּבְ

ָנה ֲהָוה. ִנְפָקדֹות ָרה ַוְיָי )בראשית כא(, ִּדְכִתיב. ְּמָנָלן ִדְבֹראׁש ַהּשָׁ ּ ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ
ָנה ַּדְייָקא ָדא ֹראׁש ַהּשָׁ ָנה . ּ ּוְבִגין ְדָנִפיק ָאָדם ְמֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא )א ונפיק''ד(ּ  ָנִפיק ּבְ
ִדיָנא ּך ַלֶפַתח ַוַדאיּוְבִגיֵני ּכָ. ְוָעְלָמא ָקְייָמא ּבְ ּ ִגין ְלִאְתְפָרָעא ִמיָנך. ְ ְַחָטאת רֹוֵבץ ּבְ ּ ּ .

ֵצי ּתְ ׁשוָקתֹו ַעד ְדִתׁשְ ְּוֵאֶליך ּתְ ּ ָ.  
ְמׁשֹול ּבֹו ה ּתִ ָּרָזא הוא ִדְכִתיב. ְוַאּתָ ָלם)נחמיה ט(, ּ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ אן ָאְמרו . ּ ִּמּכָ

ִריך הוא ֶאָל א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ָּלא ׁשַ ּּ צון ַחָייֵבי ָעְלָמאְּ ּתֵ ִזְמָנא ְדִיׁשְ ּא ּבְ ּ יָון . ּ ְּוַעל ָדא ּכֵ
ֵצי לֹון ֶות ְיׁשֵ ְְדַמְלַאך ַהּמָ א . ּ ִליט ֲעלֹוי ְדָלא ִיפוק ְלַאְבָאׁשָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ ְ

ל ּבֹו  ְמׁשָ ה ּתִ ה ַדְייָקא)בתיובתא(ָּעְלָמא ִדְכִתיב ְוַאּתָ   . ְוַאּתָ
קוְטָרא ְדַפְלָגא ַקְפִסיָרא ָאַמ י ִיְצָחק ּבְ ּר ַרּבִ ִכיַח)קסטירא(ּ ה .  ׁשְ י ְיהוָדה ָאַמר ְוַאּתָ ַּרּבִ

א ְתיוְבּתָ ל ּבֹו ּבִ ְמׁשָ ָעְלָמא ֲהוו . ּּתִ ד ֲהוו ִאּנון ָדִרין ְדַקִין ָאְזִלין ּבְ י יֹוֵסי ָאַמר ּכַ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ
י ַאְרָעא ְוֲהוו ַדְמָיין ְלִע ְּמַטְרְטׁשֵ ֵאיּ י ִיְצָחק ֲעָז. ָּלֵאי ְוַתּתָ ד ָנְפלו ''א ַוֲעָזֵא''ָאַמר ַרּבִ ּל ּכַ

ַתְייהו ִמְלֵעיָלא ֵּמֲאַתר ְקדוׁשָ ּ ִנין, ּ א ְוָחְטאו ְואֹוִלידו ּבְ ֵני ְנׁשָ ַנת ּבְ ָּחמו ּבְ ּ ְּוִאֵלין ֲהוו , ּ ּ
ָאֶרץ ִפיִלים ָהיו ּבָ ְּנִפיִלים ִדְכִתיב ַהּנְ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר  ֵני ֱאֹלִהיםַּרּבִ נֹוי ְדַקִין ֲהוו ּבְ ד ֲאָתא סמא. ּּבְ ּל ַעל ַחָוה ַאִטיל ''ְּדָהא ּכַ
ַרת ְואֹוִליַדת ְלַקִין ה זוֲהָמא ְוִאְתַעּבְ ּּבָ א. ּ ִני ְנׁשָ ָאר ּבְ ְּוֵחיזו ִדיֵליה ָלא ֲהַות ָדֵמי ִלׁשְ ּ ּ .

ְטָרא ִדיֵליה ָלא ֲהוו ִאְקרון ְּוָכל ִאּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ּ ִני ָהֱאֹלִהיםּ   .ּ ֶאָלא ּבְ
י ְיהוָדה ָאַמר ְוֲאִפילו ִאּנון  ַּרּבִ ּ ּבֹוִרים. ּ ְנִפיִלים ָהִכי ִאְקרון)בני(ּּ ה ַהּגִ ין ֲהָוה . ֵהּמָ ּתִ ׁשִ

ן ִדְלֵעיָלא ּבַ חוׁשְ ַאְרָעא ּכְ ּּבְ ר ֵמעֹוָלם וְכִתיב ָהָתם . ּ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ִתיב ָהָכא ֵהָמה ַהּגִ שיר (ּּכְ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה )השירים ג ים ּגִ ּשִׁ ר ֵמעֹוָלם . ּׁשִ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר ֵהָמה ַהּגִ ַרּבִ
ׁש ם. ֵּמעֹוָלם ַדְייָקא. ַמּמָ י ַהּשֵׁ ם ָדא הוא עֹוָלם ְדָקֲאָמָרן, ַאְנׁשֵ ַּמאי ׁשֵ ּ ם . ּ י ַהּשֵׁ ַאְנׁשֵ

ם וְכִתיב ָהָתם . ַּדְייָקא י ַהּשֵׁ ִתיב ָהָכא ַאְנׁשֵ ם)יקרא כדו(ּּכְ ָנְקבֹו ׁשֵ ויקרא (, ּוְכִתיב,  ּבְ

ם)כד ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ּ ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ.  
  )ו''סימן ל(השלמה מההשמטות 

י ִחָייא ָאַמר ֵמעֹוָלם ָדא ֲהוו ַּרּבִ א ֲהוו, ּ ִרין ְדִסְטָרא ִביׁשָ ְּוגוְבִרין ִגּבָ ּ י , ּ ִּדְכִתיב ַאְנׁשֵ
ם י ׁשֵ. ַהׁשֵ ִתיבַאְנׁשֵ ִתיב, ם ָלא ּכְ ָנא ָדא ּכְ גוֹוָ ם ּכְ י ַהׁשֵ ְָזכֹור ָרֲחֶמיך ְיָי , ֶּאָלא ַאְנׁשֵ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַָוֲחָסֶדיך ּכִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵּמעֹוָלם ַוָדאי ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ְּוִאינון ֲאָבָהן , ְּ
א ְלֵעיָלא י . ַּקְדָמֵאי ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִּיְצָחק ֵמעֹוָלם ָדא ִאיהו ִמָטתֹו ָאַמר ַרּבִ ּ

ֹלָמה ִדְכִתיב ְוכו ִלׁשְ ּׁשְ   )עד כאן מההשמטות(: 'ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

ׁש ֲהוו י ִחָייא ָאַמר ֵמעֹוָלם ַמּמָ ַּרּבִ ִריך הוא . ּ א ּבְ א ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּוֵמעֹוָלם ִדְלַתּתָ ּ ּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  י שם אנשי השם לא כתיב דא הוו וגוברין גברן דסטרא בישא הוו דכתיב אנש(ּכְ

ה)תהלים כה( )אלא אנשי שם כגוונא דא כתיב י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ָ ְזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי ַוֲחָסֶדיך ּכִ ָ .
ִריך הוא. ֵּמעֹוָלם ַוַדאי א ּבְ א ָנִטיל לֹון קוְדׁשָ ּוֵמעֹוָלם ִדְלַתּתָ ּ ּ ְּוִאּנון ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי . ְּ

א ְלֵע ר ֵמעֹוָלם. יָלאְּלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵּמעֹוָלם ַוַדאי . ּאוף ָהָכא ֵהּמָ
ִריך הוא א ּבְ ָּנִטיל לֹון קוְדׁשָ י ִיְצָחק ָאַמר ֵמעֹוָלם . ְּ לֹמה )ומאי הוא(ַרּבִ ִלׁשְ ּ ָדא ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ּ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג(, ִּדְכִתיב ים ּגִ ּשִׁ י ַאָחא ָאַמ. ּ ׁשִ ֵני ָהֱאלִהים ַרּבִ ְלהו ּבְ ּר ּכֻ
  :)חסר כאן עיין סוף הספר(. )ג דהא עד לא אתבסמת''א ל''ד(ִּאְקרון 

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

 ] בשנה19יום [סדר הלימוד ליום יט תשרי 
  ב'' לז עדף

ּתֹוֶסְפָתא  ֲּאְמרו ַרּבֹוֵתינו זּ ִגי''ּ ָרא ֵליה ּבְ ִריך הוא ְלָאָדם ּבְ א ּבְ עָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּל ּבְ ּ ּ ָּ ְּנָתא ּ

ַבע ִמְצוֹות ְּדֵעֶדן וִצוהו על ׁשֶ ּ ּּ ָּחב וִאְתְגַרׁש ִמִגיְנָתא ְדֵעֶדן. ּ ּ ּ ַמָיא ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָאְמרו ַקֵמי . ּ ּוְתֵרי ַמְלֲאֵכי ׁשְ ּּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִאין, ָּ ַאְרָעא ֲהִויָנא ַזּכָ ִּאלו ֲהִויָנא ֲאַנן ּבְ ִריך . ּ א ּבְ ָָאַמר ְלהו קוְדׁשָ ּ ּוִכי ַאתון , ּהואּ ּ

א יׁשָ ָּאְמרו ַקֵמיה ָיְכִלין, ָּיְכִלין על ִיְצָרא ּבִ ָמא ְדַאְת ָאֵמר . ּּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ִּמָיד ַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּּ ָּ ּ
ָאֶרץ וְכִתיב ַהִגּבֹוִרים וגו ִפיִלים ָהיו ּבָ ַּהּנְ ּ ּּ הו ִיְצָר. 'ּ ֲעָתא ְדָנֲחתו ְלַאְרָעא ָעאל ּבְ ּוְבׁשַ ּ ּּ ּ ּ ֱאַמר ּ ּנְ א ׁשֶ א ִביׁשָ

ָחרו ר ּבָ ים ִמּכֹל ֲאׁשֶ ּוִיְקחו ָלֶהם ָנׁשִ ּ ַתְייהו, ּ ָּחבו וִאְתֲעָקרו ִמְקדוׁשָ ּ ּ ּּ   )עד כאן התוספתא(, ּ

א ֲחֵזי ַאְתָרא ָחד, ּתָ יִקין ּבְ יִמין ַדּקִ ְלהֹון ְנִטיָען ֲהוו ְסִתיִמין ְרׁשִ ּּכֻ ְלָבַתר ֲעָקָרן . ּ
ִריך הוא ְו א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַקָיימוְּ יל לֹון ּבְ ּתִ ַּאׁשְ ַאל ַמאי . ּ י ֵייָסא ׁשָ ַרּבִ

ה אֹוָתם  ְדמות ֱאֹלִהים ָעׂשָ רֹוא ֱאֹלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ ִּדְכִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ּבְ
ָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתם ְָזָכר וְנֵקָבה ּבְ א ָרָזא ִעָל. ּ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַלת . ָּאה הואּ ִניָנן ּתְ ּתָ

מוִרים  ָנה ַחד ְדַצִדיִקים ּגְ ֹראׁש ַהׁשָ ִּסְפִרין ְפִתיָחן ּבְ ּ ּ ֵּסֶפר ִעָלָאה ְדָהא ' ְּוכו) ב''דף לז ע(ּ ּ
יה ָנַפק ּכָֹלא ִּמּנֵ ִתיָבה. ּ יה ּכְ א . ָּנִפיק ִמּנֵ ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ א ספר ''ס(ֵסֶפר ֶאְמָצִעיָתא ּכְ

 )כפי זה התקון נמצא בשני ספרי היד( )עילא ותתא ואחיד לכל סטרין רזא וכודאיהו כללא דל
ּ ְדתֹוָרה )תורה) א ואקרי''נ(ספר תליתאה דאקרי , ואחיד לכל סטרין רזא דאדם קדמאה(

ְכָתב ָאָדם ַקְדָמָאה ּבִ ּ ְדִאְקֵרי ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְוָדא ִאיהו ְדַצִדיִקים )א תליתאה''ס(ֵסֶפר . ׁשֶ ּ ּ ּ
מ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ָדא ַצִדיק ַוַדאי ְדֲעִביד ּתֹוְלדֹות. ּוִריםּגְ ּ ּ ּ ּ.  

ְדמות ֱאֹלִהים ֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ ן ּכָֹלא ְלֵעיָלא . ּּבְ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ְּדָהא ַוַדאי ּכְ ּ
דוְגָמא ָחָדא א ְוִאְתַקָיימו ּבְ ְּוַתּתָ ּ ָחדָּזָכר וְנֵקָב. ּ ִליל ּבְ ָרָאם ְסָתם ָחד ִאְתּכְ ַמְתִניִתין . ה ּבְ

ִתיב)א וכו''ד( ב)משלי יח(,  ּכְ ּגָ ם ְיָי ּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּ ִמְגַדל עֹוז ׁשֵ ּ ָּדא הוא ֵסֶפר . ּ ּ
ַדל  ַההוא ִמּגְ ּּתֹוְלדֹות ָאָדם ְדָרִהיט ּבְ יה. )צו ב(ּ ַּהאי ִמְגַדל ַמאי ֲעִביְדּתֵ ּהוא ֶּאָלא ָדא . ּ

ִּמְגַדל ָדִוד ם ְיָי. ּ ְּוָדא הוא ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ָּהָכא ְיִדיָעא ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא ָדא . ְּוֹכָלא ָחד. ּ ּ
ּהוא וַדאי ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות אדם לבני מהימנותא סודו מגדל עוז שם יי בו ( )אית דלא גרסי(. ּ

א ְוָאַמ. )אדם לבני מהימנותא( )ה צדיק''ירוץ צדיק ונשגב יהו י ַאּבָ  ֵסֶפר )לקמן נה ב(ר ַרּבִ
ּוֵביה ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּ ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון)נחית( )נחתו(ּוַדאי  ּ ְוִסְפָרא ָדא . ּ

יֵמי ָדָרא יה ָחְכָמה ִעָלָאה. ָמָטא ִלְבִני ֱאָלִהין ַחּכִ יה ָיַדע ּבֵ ָחא ּבֵ ּגָ ּוָמאן ְדָזֵכי ְלַאׁשְ ּ ּ ּ ּ .
יִח ּגִ יהּוַמׁשְ יה ְוָיְדִעין ּבֵ ּין ּבֵ ן . ְּוִסְפָרא ָדא ָנִחית ֵליה ָמאֵרי ְדָרִזין. ּ ִליָחן ְמַמּנָ ּוְתַלת ׁשְ

יה ַההוא ִסְפָרא. ַּקּמֵ א ְדֵעֶדן ָאִחיד ּבְ ְנּתָ ֲעָתא ְדָנַפק ָאָדם ִמּגִ ּוְבׁשַ ּ ד ָנִפיק . ּ  )מיניה(ּכַ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

יה  י ָמאֵריה)לתרעא(ָּטאס ִמּנֵ ּ ַצֵלי וָבֵכי ַקּמֵ ּ ִמְלַקְדִמיןּ ּ ְוֲאִתיבו ֵליה ּכְ ּ ִגין ְדָלא . ּּ ּּבְ
ְדלון ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון ּתַ א ְוִיׁשְ ִני ְנׁשָ י ָחְכְמָתא ִמּבְ ִּתְתְנׁשֵ ּ.  

ִניָנן ֵסֶפר ֲהָוה ֵליה ְלָחנֹוך ְְוֵכן ּתָ . ְּוָדא ֵסֶפר ֵמֲאַתר ְדִסְפָרא ְדתֹוְלדֹות ָאָדם ֲהָוה. ּ
י ָלַקח . ָתאְּוָדא הוא ָרָזא ְדָחְכְמ ְּדָהא ֵמַאְרָעא ִאְתְנִטיל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאיֶנּנו ּכִ ּ ּ

ַער. אֹותֹו ֱאלִהים ִדְכִתיב. ְּוהוא ַהּנַ ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו)ב''משלי כ(, ּכְ ּ ֲחנֹוך ַלּנַ ְ.  
יֵדיה ְנֵזי ִעָלֵאי ִאְתַמְסָרן ּבִ ְּוָכל ּגִ ִליח. ּ לקמן (ְוֶאֶלף . ּוָתאְוָדא ְמִסיר ְוָיִהיב ְוֲעִביד ׁשְ

יֵדיה)נו ָחן ִאְתַמְסָרן ּבִ יִרין ְלָמאֵריה. ּ ַמְפּתְ יר ְקׁשִ ָכל יֹוָמא ְוָקׁשִ ְרָכאן ָנִטיל ּבְ ּוְמָאה ּבִ ּ .
י ָלַקח אֹותֹו  יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּמוׁשֵ ִריך הוא ְלׁשִ א ּבְ ֵּמָעְלָמא ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ֱאלִהים
ּוִמן ָדא ִאְת ְָמַסר ִסְפָרא ְדִאְקֵרי ִסְפָרא ְדֲחנֹוךּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ֲעָתא ַדֲאִחיד ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ

ְנֵזי ִעָלֵאי ל ּגִ ּהוא ַאֲחֵמי ֵליה ּכָ ּ א ְוַטְרפֹוי . ּ ְנּתָ גֹו ְמִציעות ּגִ ַּאֲחֵמי ֵליה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ ּּ
ִסְפֵריה. ְּוַעְנפֹוי ִא. ְּוֹכָלא ָחֵמיָנן ּבְ ִלי ַזּכָ ּין ִאּנון ֲחִסיֵדי ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ִאְתּגְ ּּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְייהו ְלָעְלִמין ּכְ י ִמּנַ ְּלהו ְוָלא ִאְתְנׁשֵ ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו '  סֹוד ה)תהלים כה(, ּ
  :ְלהֹוִדיָעם

ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ַּויֹאֶמר ְיָי ֹלא ָידֹון רוִחי ּבָ ּ י ַאָחא )חסר(. 'ר ְוגוּ  ַרּבִ
ַההוא ִזְמָנא ֲהָוה ַההוא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ָּאַמר ּבְ ּ ַּאִפיק רוָחא ִעָלָאה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי , ּ ּ ּ

ִאיָלָנא  ַגַווְייהו ִדְבֵני )מאילנא דמותא( )דשרייא ביה מותא(ַוֲאִריק ּבְ ָכן רוִחין ּבְ ּ ְוִאְתַמּשְׁ ּ ּ
א יֹוִמין  יִאין)זמנין(ְנׁשָ דו ַלֶפַתח.  ַסּגִ ין ְוִאְתַעּתְ יׁשִ ַּעד ְדָסְלקו ּבִ ּ ּ ַלק רוָחא . ּ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ּ

ְבֵני  ְמִתין ּבִ ֲעָתא ִדְפַרח ִנׁשְ ׁשַ ִּעָלָאה ֵמַההוא ִאיָלָנא ּבְ ּ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )מבני(ּ ּ ְנׁשָ
ָאָדם ְלעֹוָלם אְלֵמיַהב ְלעֹוָלם ּבְ. ּלא ָידֹון רוִחי ּבָ ְבֵני ְנׁשָ ְמִתין ּבִ ֲעָתא ְדָפְרחו ִנׁשְ ּׁשַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר  ר ַרּבִ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ם ָדא )א''ח ע''לקמן צ( )דבי רבי אלעזר אמה(ּּבְ ּגָ ׁשַ ּ ּבְ
ה ְּדִאיהו ָנִהיר ְלִסיֲהָרא. מׁשֶ ָעְלָמא יֹוִמין . ּ א ּבְ ֵני ְנׁשָ ּוֵמֵחיָלא ָדא ַקָייִמין ּבְ  )זמנין(ּ

ָנה. יִאיןַסּגִ ִרים ׁשָ ה ְדַעל ְיֵדיה ּתֹוָרה ִאְתְיִהיַבת, ְּוָהיו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ָּרַמז ְלמׁשֶ ּוְכֵדין . ּ
א ֵמַההוא ִאיָלָנא ְדַחִיין)א זריק''ס(ָיִריק  ּ ַחִיין ִלְבֵני ָנׁשָ ִּאְלָמֵלא ְדָחבו . ְְוָכך ֲהָוה. ּּ ּ

ָרֵאל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּרות ַעל ַהֻלחֹות ָח)שמות לב(ִּיׂשְ ֶות, ּ ְלַאך ַהּמָ ְֵחרות ִמּמַ ְּדָהא . ּ
א יך ְלַתּתָ ְִאיָלָנא ְדַחֵיי ֲהָוה ָמׁשִ ּ.  

  א'' לח עדף
ּגָ ׁשַ ר ַקָייָמא ִמָלה ַלֲאָרָקא ''ְּוַעל ָדא ּבְ ׂשָ ּם ְדִאיהו ּבָ ּ ּ ּ רוָחא ְדַחֵיי)לאתרחקא(ּ ם . ּ ּגָ ׁשַ ּבְ

א ָאִחיד ְלֵעיָלא ִניׁש ְוַעל . ָאִחיד ְלַתּתָ ה ָלא ִמית ֶאָלא ִאְתּכְ ִניָנן מׁשֶ ָּדא ּתָ דף לח (ּ

ַנׁש ֵמָעְלָמא ָלא . ֵמָעְלָמא ְוֲהָוה ָנִהיר ְלִסיֲהָרא) א''ע ב ְדִאְתּכְ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ
ה. ִּמית ֶאָלא ָעאל ְוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ך מׁשֶ ְמׁשִ. ְּכָ ר ּבִ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ּיכו ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ַתר ּגוָפא  ָכא ּבָ ר ְלִאְתַמׁשְ ׂשָ ה ִאְתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּבָ א ִזְמָנא ַרּבָ ְבֵני ְנׁשָ ְּדרוָחא ּבִ ּ ּ
עֹוָבִדין ְדַהאי ָעְלָמא ָדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  

ל  י ִיְצָחק ּכָ לבתר אתפשטו . לקמן נה ב דרין דאשתכללו משת כלהו צדיקי וחסידי(ָאַמר ַרּבִ

רוְמִחין וָסְייִפין))וחכמתא(ומנותא ואולידו ואוליפו א ָצָאה ּבְ ּ ְדָעְלָמא ְלׁשַ ַּעד ְדֲאָתא ֹנַח . ּ
ּקוָנא ְדָעְלָמא וְלִמְפַלח וְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ְּוַאְתִקין לֹון ּתִ ּ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהוו . ּ ְּדָהא ּבְ ּ

ל ְי. ָזְרִעין ְוָחְצִדין ְּלָבַתר ִאְצְטִריכו ְלַהאי ִדְכִתיב עֹוד ּכָ   .'ֵמי ָהָאֶרץ ְוגוּ
ְבֵני  ָנא ָעְלָמא וְלַאְתָקָנא רוָחא ּבִ ִריך הוא ְלַתּקָ א ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַזִמין קוְדׁשָ ַּרּבִ ּ ּ ְּ

ִגין ְדיֹוְרכון יֹוִמין ְלָעְלִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב א ּבְ ְּנׁשָ ּ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי )ישעיה סה(, ּ י ּכִ  ּכִ
י ְוגו ל ָפִנים )שם כה(, ּוְכִתיב' ַעּמִ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ִבַלע ַהּמָ ּ ּ ּ

ר י ְיָי ִדּבֵ ל ָהָאֶרץ ּכִ ְּוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ אן : ּ ְכָללו ִמיִלין ִמּכָ ּתַ אן ִאׁשְ ַּעד ּכָ
ָתא קוָנא ְדָפְרׁשָ ּוְלָהְלָאה ּתִ ּ ית: ּ ֵראׁשִ   ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִגילוֵפי ָהא, ָאַמר ַרּבִ ִליף ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ּגָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִניָנן ְדַכד ּבְ ּ ּתָ ּ ּ ְּ

ָרִזין ִעָלִאין ְּדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּגֹו ְטִהיִרין ּבְ ּ ּ ָרָזא . ּ א ְוֹכָלא ּבְ ְּוָגִליף ְלֵעיָלא ְוָגִליף ְלַתּתָ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָא. ָחָדא ָאה ּכְ ּתָ ְלֶמהֵוי . ְּוָדא ָקִאים ָלֳקֵביל ָדא. הְּוֲעִביד ָעְלָמא ּתַ

ִיחוָדא ָחָדא ּּכָֹלא ָחד ּבְ ִליֵפי ְדַאְתָוון ֵעיָלא . ּ ִליף ּגְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

א ָרא ָעְלִמין. ְוַתּתָ ּוְבהו ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא ָהִכי ָנ, ְוּתָ א ּבְ ַגְווָנא ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ָרא ֵליה ְלָאָדם ְּ ֵּמי ּבְ

ִרית ְוגו)הושע ו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ַקְדָמָאה ָאָדם ָעְברו ּבְ ה ּכְ ִריך . 'ּ ְוֵהּמָ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ
ִעְטִרין ִעָלִאין ּהוא ַאֲעַטר ֵליה ּבְ ּ ּ ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּ ׁשִ ּוְבָרא ֵליה ּבְ ּ ִלים . ּ ְלֶמהֵוי ׁשְ

ֹכָלא ֵמיהְּוֹכָלא ָזָע. ּּבְ ִדיוְקָנא ִעָלָאה. ּאן ְוָדֲחָלן ִמּקַ ֵרי ּבְ ֵרי ָאָדם ִאְתּבְ ד ִאְתּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ּ .
יה ּמֵ ַההוא ִדיוְקָנא ְוָזָעאן ְוָדֲחָלן ִמּקַ ָלן ּבְ ּכְ ְּוֲהוו ִמְסּתַ ּ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְוְלָבַתר ָאִעיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ן  ּמָ א ְדֵעֶדן ְלִאְתַעְדָנא ּתַ ִגְנּתָ ּהוא ּבְ ִעדוִנין ִעָלִאיןּ ּּבְ ְּוֲהוו ַמְלָאִכין ִעָלִאין ָסֲחִרין ֵליה . ּ ּּ
יה ין ַקּמֵ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ְּוָרִזין ְדָמֵריהֹון ֲהוו אֹוְדִעין ֵליה. ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדֵעֶדן, ּתָ ִריך הוא ְלִגְנּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָאִעיל ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲהָוה ָחֵמי , ְּ
ּמָ ל ִמּתַ ּכַ ל ָרִזין ִעָלִאין ְוָכל ָחְכְמָתאְוִאְסּתַ יָקָרא . ּן ּכָ ָלא ּבִ ּכָ ִגין ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּּבְ

ְּדָמֵריה ּ.  
ְבָעה ֵהיָכִלין ְמדֹוִרין ִאּנון ְלֵעיָלא ְדִאּנון ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ְבָעה . ּ ְוׁשִ

א  ַגְווָנא )בעה מדורין דהיכלין אנון לתתאש. כגוונא דלהון חד לקביל חד(ֵּהיָכִלין ִאּנון ְלַתּתָ  ּכְ
ַגְווָנא ִעָלָאה ְוַחד ָטִמיר ְוָגִניז ִאיהו ְלֵעיָלא. ִדְלֵעיָלא ית ּכְ ְּוִאּנון ׁשִ ְּוָכל ִאֵלין ִאּנון . ּּ ּ

ָרָזא ִעָלָאה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּבְ הו ּכְ ִגין ְדָכל ָהִני ֵהיָכִלין ִאית ּבְ ּּבְ ַג. ּ הו ּכְ ְווָנא ְּוִאית ּבְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

א א. ִדְלַתּתָ ִדיוְקָנא ְדָרָזא ִדְלֵעיָלא וִבִדיוְקָנא ְדָרָזא ִדְלַתּתָ ִליל ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָ ּ ּוְבהו ֲהָוה , ּ ּ
ִּדיוֵריה ְדָאָדם ּ ּ ּּ.  

  ב'' לח עדף
ַמְתהֹון  ִריך הוא ְלִנׁשְ א ּבְ א ְדֵעֶדן ַאְתִקין לֹון קוְדׁשָ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ּוְלָבַתר ְדִאְתּתָ ּ ּ ְּ ְ

ְדָקא ָחֵזי ִמִזיָוא ִדיָקָרא ִעָלָאהְּד הו ּכְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַּצִדיַקָיא ְלִאׁשְ ּ ּ ן . ּּ ּקַ ְוָכל ַחד ְוַחד ִאְתּתַ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא א ּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא וְכַגְווָנא ִדְלַתּתָ ָלא ַקְדָמָאה. ּּכְ ֲּאַתר ְדִאיהו . ֵהיּכָ ּ

ַגְווָנ א ְלֶמהֵוי ּכְ ן ְלַתּתָ ּקַ א ְדֵעֶדן . א ִדְלֵעיָלאִמְתּתַ ְּוָהא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ִנּמוֵסי ְדִגְנּתָ ּ ּ
ָרָזא ִעָלָאה  ָמה ְדִאיהו ּבְ ּּכְ ּ א ''נ( )גו טמירא דרזא דלתתא גניז וסתים מכל, דאיהו מתקן לגו(ּ

יה ֵעיָנא)ואיהו מתתקן לגו וסתים מכולא ְלָטא ּבֵ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָי. ּ ְוָלא ׁשָ ר ִנׁשְ ּּבַ ְלֶמֱהִוי . יאּ
א) ב''דף לח ע( ִליָפן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָרָזא ְדָמֵריהֹון וְבִעּנוָגא . ּגְ ן ּבְ ּמָ ָלא ִמּתַ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ

  .ִדְלֵעיָלא
ִגין ַדֲחָלא ָאֳחָרא ְּוִאֵלין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדָלא ַאְחְלפו ְיָקָרא ְדָמֵריהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ משלי (, ּכְ

ת ַחִיל)יב ֲעָלה ֵאׁשֶ ָמֵריה וְלָדֲחָלא , ּ ֲעֶטֶרת ּבַ ר ָנׁש ּבְ ָקא ּבַ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ
ָמאָלא ִדיר ְוָלא ִיְסֵטי ְלָיִמיָנא וׂשְ יה ּתָ ִּמּנֵ ַתר . ּ ר ָנׁש ּבָ ְְוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָלא ְיַהך ּבַ ּ

ַּדֲחָלא ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי ֵאׁשֶ ִתיבּוְבִגין ּכָ. ם''ּת ְזנוִני''ּ ה ָזָרה )משלי ז(, ְך ּכְ ָמְרך ֵמִאּשָׁ ָ ִלׁשְ

ְכִרָיה ֲאָמֶריָה ֶהחִליָקה   .ִּמּנָ
ִדיוְקָנא ְדָרָזא ִעָלָאה ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּבְ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ָנְפֵקי . ּ ִגין ְדַכד ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ

א ְדֵע, ֵמַהאי ָעְלָמא ִגְנּתָ ָּעאִלין ּגֹו ִאֵלין ֵהיָכִלין ִדי ּבְ אּ ן . ֶּדן ִדְלַתּתָ  ָיְתִבין )עאלין(ְוַתּמָ
ן ּמָ ָמָתא ְלֵמיַתב ּתַ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריָכא ִנׁשְ ל ַחד ְוַחד ּכָ   .ּּכָ

ַגְווָנא  ּוְבָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא ִאית ִדיוְקִנין ּכְ ּ ַגְווָנא )עלאה(ּ ּ ִדְלֵעיָלא וְדיֹוְקִנין ּכְ
א)תתאה( ן ִאְת.  ִדְלַתּתָ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמאְוַתּמָ ין ּכְ ְלבוׁשִ ָמָתא ּבִ ת ִנׁשְ ׁשַ ְוִאְתַעְדַנת . ַּלּבְ

ָמה  ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריַכת ַעד ְדָמֵטי ִזְמָנא ְלַסְלָקא ְלֲאַתר ִעָלָאה ּכְ ן ּכָ ּמָ ּּתַ ּ ּ
יה ָחַמאת ִדיוְקִנין. ְְדִאְצְטִריך ת ּבֵ ׁשַ ּוִמּגֹו ַההוא ָמאָנא ְדִאְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ָלא ּ ּכָ ּ ִעָלִאין ְלִאְסּתַ

יָקָרא ְדָמֵריהֹון   .ּּבִ
ָלא ּכָ ַהאי ֵהיָכָלא ִאית ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְלִאְסּתַ ְיירו . ּּבְ יֹוִרין ְדִאְתּגַ ַמְתהֹון ְדִאּנון ּגִ ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ

ן ּתַ ׁשָ יָקָרא ִעָלָאה וִמְתַלּבְ ָלא ּבִ ּכָ ן ְלִאְסּתַ ּמָ ן ְוָעאִלין ּתַ ּמָ ָּקְייִמין ּתַ א ָחָדא ּ ְלבוׁשָ ן ּבִ ּּמָ
ִּדְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְוָלא ָנִהיר   .ְּוַההוא ֵהיָכָלא ַמְקָפא ֵמֶאֶבן ָטָבא ְוַדֲהָבא. ּ

ן ִאיהו ִפְתָחא ָחָדא ְדָנִחית ָלֳקֵבל ִפְתָחא ְדֵגיִהּנֹם ְּוַתּמָ ּ ּּ ָכל ִאּנון . ּ ָלן ּבְ ּכְ ן ִמְסּתַ ּמָ ִּמּתַ
ָרכו )בודה זרהא דעובדי ע''נ( )דישראל(ַּחָייֵבי  א ְוִאְתּתְ ְבִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדָלא ָעאלו ּבִ ּ ּ ּּ

נוָרא ְדָדִליק ָלה ְדָטְרֵדי לֹון ּבְ ִאּנון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּּבְ ּ ּ ְיירו. ּ ְּוִאּנון ָחָמאן ְוָחָדאן ַעל ְדִאְתּגַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

ּתַ יֹוָמא ָנֲהִרין ִמּגֹו ְנִהירו ִעָלָאה וִמׁשְ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ּ ןּּ ּמָ ָען ּתַ הֹון . ְעׁשְ ְוֵעיָלא ִמּנְ
ְיירו יֹוִרין ְדִאְתּגַ ָאר ּגִ יֹוָרא וׁשְ ּעֹוַבְדָיה ְוֻאְנְקלֹוס ּגִ ּ ּ ד ָזָכאן . ּ ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ּכַ ּכְ

ן ּמָ ַמְתהֹון ְלִאְתַעְטָרא ּתַ ְּלַסְלָקא ִנׁשְ ּ:  
פתחא איהו (ְוַהאי , ָלא ַקְדָמָאהֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ְלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכ. ֵהיָכָלא ִתְנָייָנא

ְדָמָאה. ּ ְדֲאָבָהן)א היכלא סמיך למערתא''נ( )סמיך לגו מערתא . ְוַהאי ֵהיָכָלא ָנִהיר ִמּקַ
יִרין ְדַמְקָפן ֵליה ל ֲאָבִנין ַיּקִ ָּהָכא ִאית ּכָ ּ.  

גֹו ְדַהאי ֵהיָכָלא ָווִנין ְוִאיהו , ּּבְ ל ּגְ ִליל ִמּכָ ִּאית ְנִהירו ַחד ּכָ אּ . ָנִהיר ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
ַהאי ֵהיָכָלא ַקָייִמין  ָנא)כל(ּּבְ ּקְ ִגין ְלִאְתּתַ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּ ִאּנון ְדָסְבלו ִיּסוִרין וַמְרִעין ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ל יֹוָמא ָחן ְלָמֵריהֹון ּכָ ּבְ ְּוֲהוו מֹוָדן וְמׁשַ ְּוָלא ֲהוו ְמַבְטִלין ְצלֹוַתְייהו ְלָעְלִמין. ּ ּ ּ.  
ין ְלגֹו ֵמַהא ל ִאּנון ִדְמַקְדׁשִ ּי ֵהיָכָלא ַקָייִמין ּכָ ּ ּ ָמא ְדָמֵריהֹון )בכל יומא(ּ ָכל ֵחיָלא ׁשְ  ּבְ

ָכל ֵחיָלא א ְמָבַרך ּבְ ֵמיה ַרּבָ ְְוֲאִתיבו ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ּ גֹו ַהאי . ּ ְּוִאֵלין ִאּנון ַקָייִמין ְלגֹו ּבְ ּ ּ
ָווִנ. ֵהיָכָלא ל ּגְ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ְדָכִליל ּכָ ֵּמַההוא ְנִהירו ַקָייִמין ְוָחָמאן . ין ָנִהיר לֹוןּ ּ ּ

ַגַווְייהו ְּנהֹוִרין ָאֳחָרִנין ְדִאְתַאֲחָדן ְוָלא ִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ יַח ְדִאיהו ָעאל . ּ הֹון ָמׁשִ ְּוֵעיָלא ִמּנְ ּ
יַנְייהו ְוָנִחית לֹון   .ְּוָקִאים ּבֵ

ֵהיָכָלא ּתְ ֵני ַמְרִעין ִּאיהו ָנִטיל ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוָעאל ּבְ ן ָכל ִאּנון ּבְ ִּליָתָאה ְוַתּמָ
ִלימו יֹוִמין ן ְדָלא ַאׁשְ יר ְוָכל ִאּנון ַדְרְדֵקי ְדֵבי ַרּבָ ּוְכֵאִבין ַיּתִ ּ ּ ּ ּ ְּוָכל ִאּנון ְדֲעֵצִבין ַעל . ּ ּ

א  י ַמְקְדׁשָ ָּחרוב ּבֵ ִדין ִדְמִעין)ואושידו(ּ ּ ְוֲהוו אֹוׁשְ ַההו. ּ ְלהֹון ַקָייִמין ּבְ ּּכֻ ְּוִאיהו , א ֵהיָכָלאּ
  .ְמַנֵחם לֹון

ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ַל , ְוָנִטיל ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוָעאל ּבְ ל ִאּנון ֲאֵבֵלי ִציֹון ִוְירוׁשָ ן ּכָ ְּוַתּמָ ּּ
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּם ְוָכל ִאּנון ָקטֹוֵלי ִדׁשְ ּ ּ ֵרי וָבֵכי. ּ ְּוִאיהו ׁשָ ּ .

יה וְמַנֲחִמין ֵליה)א''ט עדף ל( ְלהו ֲאִחיָדן ּבֵ יִאין ְדַזְרָעא ְדָדִוד ּכֻ ל ִאּנון ְנׂשִ ּ וְכֵדין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַההוא ָקָלא ְוָסִליק ְלֵעיָלא  ְנָיינות וָבֵכי ַעד ְדָקָלא ָנִפיק וִמְתַאֵחד ּבְ אֵרי ּתִ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ

ן ַעד ֵריׁש ַיְרָחא ּמָ ֵהי ּתַ ּתָ ה ְנהֹוִרין ְוִזיִוין ְמַנֲהִרין ְלָכל ְוַכד ָנִחית ָנ. ְוִאׁשְ ּמָ יה ּכַ ֲּחֲתין ִעּמֵ
ִּאּנון ֵהיָכִלין ְוַאְסָווָתא וְנהֹוָרא ְלָכל ִאּנון ָקטֹוִלין וְבִני ַמְרִעין וַמְכאֹוִבין ִדְסִבילו  ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יַח יה ְדָמׁשִ ִּעּמֵ ּ.  
ּוְכֵדין פוְרִפיָרא ָלִביׁש ּּ יִמין. ּ ן ֲחִקיִקין וְרׁשִ ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ְּוַתּמָ ל ִאּנון ָקטֹוֵלי ִדׁשְ ּ ּכָ ּ

ַההוא פוְרִפיָרא ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ּּ ּ ק . ּּ ְּוָסִליק ַההוא פוְרִפיָרא ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּקַ ּּ ּ
א ן ּגֹו פוְרִפיָרא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ּמָ ּּתַ ּ א ַה. ּּ ׁשָ ין ְלַאְלּבָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּהוא פוְרִפיָרא ְּ ּּ ּ

ין ִדְכִתיב ּוְלֵמיַדן ַעּמִ ּגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹות)תהלים קי(, ּ ַּעד ִדי ֲאָתא ְוָנִחים לֹון . ּ ָיִדין ּבַ
יה  יה)כמה(ְּוָנֲחִתין ִעּמֵ ה ַמְלָאִכין וְרִתיִכין ִעּמֵ ּ ְנהֹוִרין ְוִעדוִנין ְלִאְתַעְדָנא ְוַכּמָ ּ ּ ּ ל ַחד . ּ ּכָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ַמְלּבו א ְּוַחד ּבְ ָמִתין )א ובידא דכל חד וחד מלבושא''נ(ׁשָ ל ִאּנון ִנׁשְ הו ּכָ א ּבְ ׁשָ ּ ְלִאְתַלּבְ ּ
ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ָסִליק ְוָנִחית ן ִמְתַעְדִנין ּכָ ְּדָקטֹוִלין ְוַתּמָ ּ ּ ּ.  

ן ָרה ַרְבְרִבין ְמַמּנָ ְּלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכָלא ַקְייֵמי ּגֹו ַדְרָגא ִעָלָאה ִאּנון ֲעׂשָ י )כגון( ּּ  ַרּבִ
ְסִליקו. ֲעִקיָבא ְוַחְברֹוי ְּוֻכְלהו ַסְלֵקי ּבִ ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיָאה ִדְלֵעיָלא. ּ ִזיו ְיָקָרא , ּ ְוָנֲהִרין ּבְ

ִתיב . ִּעָלָאה ה לֹו)ישעיה סד(ֲּעַלְייהו ּכְ ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ:  
ָאה  ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ א ְדָתבו ֵמֲחָטֵאיהֹון ּבְ ֵליְמּתָ א ׁשְ ל ִאּנון ָמאֵריהֹון ִדְתיוְבּתָ ַּקָייִמין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ַדְכיו  ָמַתְייהו ּבְ הו ְוָנְפַקת ִנׁשְ ְּוִאְתַנֲחמו ּבְ ּ ּ ּ ְוָכל ִאּנון ְדַקִדיׁשו )וכל אנון מאריהון דתיובתא(ּ ּ ּ ּ
ילו ֲעַלְייהו מֹוָתא ָמא ְדָמֵריהֹון ְוַקּבִ ּׁשְ ּ ה )פתחא(ְרָעא ְדַהאי ֵהיָכָלא ּוְבַת. ּ  ָקִאים ְמַנּשֶׁ

א ְוֲחַתר ֵליה ֲחִתיָרא  ֵליְמּתָ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ֶּמֶלך ְיהוָדה ְדָקּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ָלא ֵליה   .ְּלַקּבְ
יָפא ּקִ א ּתַ ל ִאּנון ָמאֵריהֹון ִדְתיוְבּתָ ּוְלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכָלא ַקָייִמין ּכָ ּ ּ ַמְתהֹון ָנְפַקת . ּּ ְּדִנׁשְ

ֲעָתא ְדִאְתַמְרְמרו ַעל עֹוָבֵדיהֹון ׁשַ ּּבְ ָכל יֹוָמא . ּ ִעדוָנא ִעָלָאה ּבְ ְּוִאֵלין ִמְתַעְדִנין ּבְ ּּ ּ ּ
ל ַחד ְוַחד . ְויֹוָמא יה ּכָ ַההוא ֵהיָכָלא ְדִמְתַעְדִנין ּבֵ יֹוָמא ְנִהירו ָעאל ּבְ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ָחֵז ין ְלֵעיָלא. ּי ֵליהּכְ א ּבֵ ין ְלַתּתָ ְּוָכל ַחד ִנְכָוה ִמְנִהירו ְדחוָפה ְדַחְבֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ַהאי . ּּ
ֵאי ּתָ מוִרין ָלא ָיְכִלין ְלַאֲעָלָאה . ֵּהיָכָלא ַקְייָמא ַעל ִאּנון ֵהיְכֵלי ּתַ ְּוֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ

גֹו  יה)ההוא(ּבְ ּ ַהאי ֵהיָכָלא וְלֵמיַקם ּבֵ א ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ְו. ּ ַּהאי ִאיהו ַדְרּגָ ּ ר )ביה(ּ  ּבַ
ַּדְרָגא ְדֲחִסיֵדי ְדִאיהו ַדְרָגא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּ ּ ּ ּ ּ:  

ִתיָתָאה ֵהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ְדֲחִסיֵדי ֵּהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא. ֵּהיָכָלא ׁשְ ּ .
ְּוַהאי הוא ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ַעל ּכָֹל יה. אּ ֵּהיָכָלא ְדָיִמיָנא ֵלית ָמאן ְדָיִקים ּבֵ ֶּאָלא . ּ

י ְרִחימו ַסּגֵ ין ְוָכל ִאּנון ִדְמַרֲחֵמי ְלָמֵריהֹון ּבִ ִּאּנון ֲחִסיִדים ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּוְלִפְתָחא ְדַהאי . ּ
ָכל יֹוָמא ל ִאּנון ִדְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ְדָמֵריהֹון ּבְ ֵּהיָכָלא ַקְייָמא ּכָ ּ ַהאי ְּוִאֵלין . ּ ָעאִלין ּבְ

ַקְדִמיָתא ֵּהיָכָלא וְזִמיִנין ְלַסְלָקא ּבְ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ְּוֵעיָלא ֵמַהאי ִפְתָחא ַאְבָרָהם ָיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְּ ּוְלִפְתָחא ָאֳחָרא ַקְייָמא . ּ

א  יה ְדקוְדׁשָ ִלים ַקּמֵ ָנא ׁשְ ָחא ְוֲהָוה ָקְרּבָ י ַמְדּבְ ּבֵ ד ַעל ּגַ ִּיְצָחק ְדִאְתַעּקַ ּ ִריך הואּ ּּבְ ְ .
א ַעל  ִכיְנּתָ ָבִטין ַסֲחָרֵניה וׁשְ ֵליָמא וְתֵריַסר ׁשְ ּוְלִפְתָחא ָאֳחָרא ְלגֹו ַקְייָמא ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ּ ּ

ְייהו   .ֵּריׁשַ
ָנא ֲעַלְייהו א ְלַאּגָ ִכיְנּתָ ָהן וִמְתָעֵרי ָלה ִלׁשְ ַלת ַאּבָ ָעקו ִאְתָערו ּתְ ָרֵאל ּבְ ְּוַכד ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ .

ָרֵאלּוְכֵדין ִאיִהי ָנא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ְוַאּגָ ּוְכָמה ְדִאית ֵהיָכִלין . ּ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ א ּבְ ָנן ְדִאּנון ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ְלַתּתָ ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ִאית ֵהיָכִלין ְמַתּקְ ּ ּ .

ָר)אנון(ְוָכל  ְלהו ִמְתַקּשְׁ ַחד ֵהיָכָלא ְדִאיהוּ ָהִני ֵהיָכִלין ּכֻ ּן וִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ּ  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

  ב'' לט עדף
ָאר ֵהיָכִלין ל ׁשְ ִניז ְוָסִתים ִמּכָ ִביָעָאה ְוַהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ּגָ ֶאְמָצִעיָתא . ֵּהיָכָלא ׁשְ ּבְ

ְּדַהאי ֵהיָכָלא ָקִאים ַחד ַעּמוָדא  יִאין ָירֹוק ִחָוור ) ב''דף לט ע(ּ ְגָווִנין ַסּגִ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּסוָמק ּ
ָמִתין ָסְלִקין ִאּנון ָעאִלין ּגֹו ַהאי ֵהיָכָלא. ּאוָכם ָוון . ְּוַכד ִנׁשְ ָּמאן ְדִאְתַחֵזי ְלַהאי ּגַ ּּ

יה יה. ָּסִליק ּבֵ ָוון ָסִליק ּבֵ ּוָמאן ְדִאְתַחֵזי ְלַהאי ּגַ ּ ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ּּ ל ַחד ְוַחד ּכְ   .ּּכָ
ית ֵהיָכִלין ִאּנון ְלָמדֹו ְּוִאֵלין ׁשִ ְדֲאָמָרןּ ִביָעָאה ָלאו ִאיהו ְלָמדֹוָרא. ָרא ּכִ ּוׁשְ ית . ּ ְוׁשִ

ת ָרָזא ְדׁשֵ ית. ּּכָֹלא ּבְ ָרא ׁשִ ִתיב ּבָ א . ְּוַעל ָדא ּכְ ין ְלַתּתָ ית ַדְרּגִ ין ְלֵעיָלא ׁשִ ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ
  .ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא

א ֲחֵזי ית, ּתָ ֵראׁשִ ּתִ. ּבְ ֵרין ּבָ י ְיהוָדה ָאַמר ּתְ ִני, ּין ֲהווַּרּבִ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ָּדא . ּּבַ
ָאה ּתָ ֵרין ֵהִהי. ִּעָלָאה ְוָדא ּתַ ָאה ְוֻכְלהו ַחד, ּן ִאּנון''ּתְ ּתָ ָּדא ִעָלָאה ְוָדא ּתַ ִּעָלָאה ' ב. ּּ

ְרִעין ְלָכל ִסְטָרא ָדא. ָּפְתָחא ּתַ ְּדָהִכי הוא ְדָכִליל ָדא ּבְ ּ ּ ית. ּ ֵדין הוא ֵראׁשִ. ִראׁשִ ית ּּכְ
ָנא ְדִבְנָיָנא ּבְ חוׁשְ   .ְּלָאֳעָלא ּבְ

ָלָלא ִדיוְקָנא  ית ָדא ּכְ ֵראׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ ַּרּבִ ּ ּ ְדָכל )א דדיוקנא''ד(ּ
יה ִליָלן ּבֵ ִּדיוְקִנין ּכְ ּ בֹוד ְיָי)יחזקאל א(, ָּדא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ ּ הוא ַמְרֶאה ְדמות ּכְ ּ ֵּחיזו , ּ

ית ָאֳחָרִניןְּדִאְתַח יה ׁשִ ּזון ּבֵ ּ ית. ּ ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ   .ְּוָדא הוא ּבְ
א ֲחֵזי ָווִנין, ּתָ ית ּגְ ד ָעאִלין ְבַהאי ֵחיזו ׁשִ ְרָמא ְלַאֲחָזָאה לֹון , ּּכַ ִהיא ַאְתִקיַנת ּגַ

הו אוָמנוָתא ְדָעְלָמא ּוְלִמְפַעל ּבְ ּ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַהאי אוָמנוָתא ְדָעְלָמא ִמַד. ּ ּ ּ ְרָגא ָדא ּ
ית. ּהוא ָרא ׁשִ ִתיב ּבָ ַהאי. ּכְ ית ִאיהו ְדָעְבֵדי אוָמנוָתא ּבְ ָבָחא ְדׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ.  
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 ] בשנה20יום [סדר הלימוד ליום כ תשרי 
י יֹוֵסי ָפַתח  יַע ְוקֹול ַהּתֹור )שיר השירים ב(ַּרּבִ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ּ ַהּנִ ּ

ַאְרֵצ ַמע ּבְ ִנים . ּנוִנׁשְ ּצָ ין )נראו בארץ(ַהּנִ ית ַדְרּגִ ּ ָדא הוא ָרָזא ְדׁשִ ּ ּ ֲעָלה )ב''גליון הרש(ּ
ִביָעָאה יּת ַדְרִגין ַדְרָגא ְדַאְבָרָהם ְוַדְרָגא ְדִיְצָחק ְוַדְרָגא . ְוִאיִהי ׁשְ ְּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ

ְלהו ִאְתֲחזו ְב''ז ְויֹוֵס''ּן ובֹוַע''ְדַיֲעֹקב ְוָיִכי ּף ּכֻ ָאֶרץ ָדא . ַּאְרָעא ִדְכִתיב ִנְראו ָבָאֶרץּ ּבָ
ָרֵאל א ְדֶאֶרץ ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאּנון ִדיוְקִנין ְלִאְתַחָזָאה , ִּנְראו ָבָאֶרץ). ִּהיא ַקְרּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

א ַהאי ַדְרּגָ יַע. ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ח וְמַהַדר ּכְ ּבַ ֵדין ְמׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ  )תהלים ל( ּ
ְרך ָכבֹוד ְוֹלא ִידֹום ְּלַמַען ְיַזּמֶ ָמה ִדְתִניָנן ִדְכִתיב ִמְזמֹור . ָ ך ִאְקֵרי ִמְזמֹור ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

א ֵריׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ אֵרית ֲעֵליה ׁשְ ְּלָדִוד ְדׁשָ יַע. ּ ְּוָדא הוא ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ י ִחָייא ָאַמר . ּ ַּרּבִ
ֵדין ָמָטא ִזְמ ָחאְּדָהא ּכְ ּבְ   .ָנא ְלׁשַ

א ָאַמר ָעְלָמא ִעָלָאה ָסִתים ְוָכל ִמלֹוי ְסִתיִמין י ַאּבָ ַּרּבִ ָרָזא ִעָלָאה . ּ ִגין ְדַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ
ָרא ְוַאִפיק. )רומא דכל רומין(ּיֹוָמא ְדָכל יֹוִמין  ית, ְּוַכד ּבָ ּוְבִגין ְדִאיהו . ַּאִפיק ִאֵלין ׁשִ ּ ּ

ָּסִתים ְדָכל ִמלֹוי ְסִת ית יֹוִמין ִעָלִאין, יִמיןּ ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ְוָלא ָאַמר ָמאן . ָּאַמר ּבְ
ָרא ְלהֹון ִגין ְדִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה ְסִתיָמא. ּבָ ּּבְ ּ.  

ָאה ּתָ א ּתַ ֵלי ְוָאַמר ָלן ֲעִביְדּתָ ָרא ֵליה. ּוְלָבַתר ּגָ ִגין ְדִאיהו ָעְלָמא , ְּוָאַמר ָמאן ּבְ ּּבְ ּ
ִאְת ְלָייאְּדָקְייָמא ּבְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּּגַ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ ָרא . ְוָאַמר ּבָ ִתיב ּבָ ְוָלא ּכְ

ַמִים)א בארח סתים''ד(ָסִתים  ָרא ֶאת ַהּשָׁ ָרא .  ּבָ ְלָיא ְוָאַמר ּבָ ִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו ָעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ
ְלָיא, ֱאֹלִהים ִאְתּגַ ָמא ּבְ ֱּאלִהים ַוַדאי ׁשְ ְּסִתיָמא ְדִאיהו ִעָלָאהַקְדָמָאה ּבִ. ּ ּ ָאה . ּ ּתָ ּתַ

ְלָיא ִאְתּגַ ִריך הוא ָסִתים ְוַגְלָיא. ּּבְ א ּבְ ִדיר עֹוָבָדא ְדקוְדׁשָ ְּלֶמֱהֵוי ּתָ ּ ָמא . ְּ ְוָרָזא ִדׁשְ
א ָהִכי הוא ָסִתים ְוַגְלָיא ַּקִדיׁשָ ּ א. ּ ֵאי ְלַתּתָ ּתָ ַמִים ּתַ ָאה ׁשָ ַמִים ְלַאְסּגָ ְוֶאת . ֶאת ַהּשָׁ

אָהָא ָאה . ֶּרץ ְלַאְכָלָלא ֶאְרץ ִדְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)לה(ּוְלַאְסּגָ ל עֹוָבָדָהא ּכְ   : ּכָ
ְדָקֲאָמָרן ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ּכִ ְּוָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא . ּ ּ ּּ

ְרָמה ְדָקא ְי. ָהְיָתה. ִּמּגַ ָבר ֲהַות ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ך. ּאותּבְ א ּתֹהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ ָהְיָתה . ּ
ְרָמה ְוַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא. ַּדְייָקא ע ְיסֹוֵדי . ְּלָבַתר ַאְזִעיַרת ּגַ ך ְורוַח ַאְרּבַ ּּתֹהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ְּ

ה ְכְללו ּבָ ּתַ ָּעְלָמא ְדִאׁשְ ּ ּ.  

  א'' מ עדף
ְדָקֲאָמָרן ְלַאְס א ְדִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ָּדָבר ַאֵחר ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ָאה ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ּּגָ

ה ְמדֹוִרין  ַכּמָ ַגְווָנא ִעָלָאה)נהורין(ּבְ ּ ּכָֹלא ּכְ ך . ּ ְְוָדא הוא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

יא. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ. ִּאֵלין ִאּנון ְמדֹוֵרי ַאְרָעא. ְּורוַח ָיה. ּגִ ְוָגדֹול . לֵתֵב. ַאְרָקא. ִצָיה. ְּנׁשִ
ֵבל ִדְכִתיב כוָלם ּתֵ ּבְ ּׁשֶ ֶצֶדק) א''דף מ ע(ּ ְוהוא )תהלים ט(, ּ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ   .ִּיׁשְ

י יֹוֵסי ָמאן הוא ִצָיה ָּאַמר ַרּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָּאַמר ֵליה ָדא הוא ֲאַתר ְדֵגיִהּנֹם ּכְ ּ ּ ּ
ִתיב. ִּצָיה ְוַצְלָמֶות ך ַעל ְפֵני ְתהֹום)מלתב( )א דכתיב''ד(, ְוָרָזא ָדא ּכְ ּ ְוחׁשֶ ָּדא ָרָזא . ְ
יך ַאְנַפְייהו . ֲּאַתר ְדֵגיִהּנֹם ְדָקֲאָמָרן ְדִאיהו ַמְחׁשִ ֶות ּכִ ָּדא הוא ִצָיה ֲאַתר ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ ּ

ִּדְבִרָייָתא ך ִעָלָאה. ּ ְּוָדא הוא ֲאַתר ְדחׁשֶ ְ ּ ּ.  
ָי''ּתֹה ּו ָדא ְנׁשִ ּ י ִמּכָֹלאּה ְדָלא ִאְתַחְזָייא''ּ ָלל ַעד ְדִאְתְנׁשֵ ה ֵחיזו ּכְ ּ ּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ָיה י. ִּאְתְקֵרי ְנׁשִ ָּוֹבהו ָדא ַאְרָקא ֲאַתר ְדָלא ִאְתְנׁשֵ ּ י ִחָייא ָאַמר ָדא ֵגיא. ּ ַּרּבִ ְּורוַח . ּ
ָזן ֵמרוַח ֱאֹלִהים ֵבל ְדִאּתְ ֱּאלִהים ְמַרֶחֶפת ָדא ָלֳקֵבל ּתֵ ּ ַחד הוא, ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ִאית ְלֶאֶרץ ִעָלָאה א . ּּכְ א ַעל ַדְרּגָ ְבָעה ְמדֹוִרין ִאּנון ְלֵעיָלא ַדְרּגָ ּׁשִ ּ ּ
ּוְבֻכְלהֹו ְמדֹוִרין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּ ּ א. ּ ָדא . ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ָאִחיד ָדא ּבְ ּ

ְבָעה ְמדֹוִרין ִא. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ָחד ְּוָהא ֶאֶרץ ִעָלָאה ֲאִחיַדת לֹון ְוֻכְלהו . ּּנון ְלֵעיָלאׁשִ ּ
ִריך הוא. ָּקְייִמין ָבה א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ּוְבֻכְלהֹון ָקְייָמא ּתוׁשְ ּ ּ ּ ן ָדא ִמן . ְּ ין ְפִריׁשָ ַּדְרּגִ ּּ

ן ָדא ִמן ָדא. ָּדא ְּוַאְתִרין ְפִריׁשָ ּ ּ:  
א הוא ֲאַת י ָחׁשוך ְדָלא ָנִהירָּמדֹוָרא ַקְדָמָאה ְלַתּתָ ּר ּבֵ ן ְלָמדֹוֵרי רוֵחי . ְּ ּקַ ְּוהוא ִמְתּתַ ּ

יִפין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ּקִ ְּוַקְסִטיֵרי ְוִעְלעוֵלי ּתַ יה ְנהֹוָרא ְוָלא ֲחׁשֹוָכא ְוָלא . ּ ְּוָלא ִאית ּבֵ
ַלל יה צ. ִּדיוְקָנא ּכְ ָלל ְדָלאו ּבֵ יה ְיִדיָעא ּכְ ן ָלא ָיְדִעין ּבֵ ְּוַתּמָ ּ ַלל ּכוְרְסָייא ּ ּוָרה גֹו ּכְ ּ

  .)סורטא(
ֵמיה א ַחד ַמְלָאָכא ַטֲהִריֵאל ׁשְ ְּוַעל ַההוא ֲאַתר ְמַמּנָ ן . ּ ְבִעין ְמַמּנָ יה ׁשִ ְּוִעּמֵ

ִביִבין . ְמעֹוְפִפין ְּוִאְתַמחון ַמִזיֵקי ׁשְ ֵחי)דעלייהו(ּ ּכְ ּתַ ּ ְוָלא ַקָייִמין ְוָלא ִאְתַחזון ְוָלא ִמׁשְ ּ ּ .
ְלהו ְוַכד ָאֵת ּי ַצְפָרא ּכֻ ן ְוָלא ָקְייֵמי)יט א(ּ י ַההוא . ּ ִמְתַחְדׁשָ ד ָמָטאן ְלַגּבֵ  ֲאַתר )דהאי(ּּכַ

ַחד נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ְוָלא ִאְתַחזון ִחין ְוָעאִלין ּבְ ּכְ ּתַ ָּאְבִדין ְוָלא ִמׁשְ ּ ד ִאְתְרִמיׁש . ּּ ּכַ
ִביִבין ַעד ְדָמֵטי ֵּליְלָיא ִאְתַמחון ֵמִאּנון ׁשְ ּ   : ַצְפָראּ

יר ְוִאיהו ָחׁשוך ְָמדֹוָרא ִתְנָייָנא הוא ֲאַתר ְדָנִהיר ַיּתִ ּ ּ ּ ַההוא . ּ ֲּאָבל ָלא ָחׁשוך ּכְ ְּ

א . ַקְדָמָאה ן ַעל עֹוָבֵדיהֹון ִדְבִני ְנׁשָ ן ְלָמדֹוֵרי ַמְלָאִכין ִעָלִאין ִדי ְמַמּנָ ּקַ ְּוהוא ִמְתּתַ ּ ּּ
ַההו)א למסטי''ד(ּוְלִמְסֵטי  א ְדִאּנון ָאְזִליןּ ְלהֹון ּבְ יׁשָ ּא ֹאַרח ּבִ יר . ּ ְּוַההוא ֲאַתר ִאְתַחֵזי ַיּתִ ּ

א וִמְתְזָנן )קורבא(ְּוִאֵלין ַמְלָאִכין ִאית ְלהֹון ְקָרָבא . ִמן ַקְדָמָאה ֵני ָנׁשָ  )ומתהנן(ּ ִעם ּבְ
יר א וְלַאְנָהָרא ַיּתִ תֹוַעְלּתָ א ְלַסְלָקא ּבְ ֵּמֵריָחא ובוְסָמא ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

ֵמיהְו א קדומיאל ׁשְ ֲּעַלְייהו ַחד ְמַמּנָ ֵכי ְוָאְזִלין לֹון. ּ ּכְ ּתַ יָרָתא וִמׁשְ ְּוִאֵלין ָפְתִחין ׁשִ ּ ּ .
יָרָתא א ָפְתֵחי ְוָאְמֵרי ׁשִ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוָלא ִאְתַחזון ַעד ְדִיׂשְ ּ ּ ְייהו . ּ דוְכּתַ ֵדין ָקְייָמן ּבְ ּּכְ ּ

יר ַלת ִז. ְּוִאְתַחָזן ְנִהיִרין ַיּתִ אּתְ ּתָ י ְקדוׁשְ יֹוָמא ְמַקְדׁשֵ ְּמִנין ּבְ ָרֵאל ָעְסֵקי . ּ ְוַכד ִיׂשְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ְלהֹון ָטאִסין ְוָסֲהֵדי  אֹוַרְייָתא ּכֻ ִריך הוא ַחִייס . ּ ָסֲהדוָתא ְלֵעיָלא)אנון(ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

  :ֲּעַלְייהו
ִביִבין ְוִקטֹוִרין ָּמדֹוָרא ְתִליָתָאה הוא ֲאַתר ִדׁשְ ּ ן ְנ. ּ ִּגידו ִדְנַהר ִדינור ְדָנִגיד ְוַתּמָ ּ ּ ּ ּ
יַעָיא ְייהו ְדַרּשִׁ י מֹוְקָדא ְדַנְפׁשַ ְּוָנִפיק ְדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ ְייהו . ּ א ַעל ִריׁשַ ן ָנִחית ֶאׁשָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ

יַעָייא ְּדַרּשִׁ ָלה ְדָטְרֵדי ְלהו, ּ ן ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּוַתּמָ ּ.  
ח ָדֵלטֹוְרָייא ֲעַלְייה ּכַ ּתַ ן ִאׁשְ ָרֵאל ְלִזְמִנין וְלַאְסָטָאה לֹוןְּוַתּמָ ּו ְדִיׂשְ ִזְמָנא . ּ ר ּבְ ּבַ

ְּדָנְסֵבי ַאְסָווָתא ְלַדְחָייא ֵליה ְטָרא . ּ ְלהו ִמּסִ ָמאָלא ּכֻ ְטָרא ִדׂשְ א ֲעַלְייהו ִמּסִ ְּוַחד ְמַמּנָ ּ
ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוחׁשֶ ך ּכְ ְּדחׁשֶ ְ ְּ ּתְ. ּ ןּוסמאל ַחָייָבא ִאׁשְ ּמָ   :ַכח ּתַ

  ב'' מ עדף
ָּמדֹוָרא ְרִביָעָאה הוא ֲאַתר ְדָנִהיר ן הוא ְנִהירו ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִדי ִבְסַטר . ּ ְּוַתּמָ ּ ּּ

ֲהֵני ַקְדָמֵאי . ָיִמיָנא יָרָתא ְוַסְייֵמי ְוָלא ָאְזִלין ְלַאֲעָבָרא ּכַ ּוְפָתחו ׁשִ ּ ְּדָפְתִחין ) ב''דף מ ע(ּ
יָרָתא וִמּתֹוְקָד ִמְלַקְדִמיןּׁשִ ין ּכְ נור ָדִליק ְוָתִבין וִמְתַחְדׁשִ ּן וִמְתַעְבָרן ּבְ ּ ּ ּ ְוָהֵני ָקְייִמין . ּ

ְייהו ְוָלא ִמְתַעְבָרן דוְכּתַ ּּבְ ְנָיין ְלָעְלִמין. ּ   .ְּוָהִני ַמְלֲאֵכי ְדַרֲחֵמי ְדָלא ְמׁשַ
ִתיב ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגו)תהלים קד(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ ִליחוַתְייהו ְו' ּ עֹוׂשֶ ִּאֵלין ָעְבִדין ׁשְ ּ ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא  ֶחְזָווא אֹו ּבְ ר ּבְ א ּבַ ָעְלָמא ְוָלא ִאְתַחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ֻסְכְלָתנו )ד א''ל(ּ ּ ּבְ
י ֵמיה. ַסּגֵ א ֲעַלְייהו פדאל ׁשְ ְּוַחד ַמְלֲאָכא ְמַמּנָ ָחן ְדַרֲחֵמי ְלִאּנון . ּ ּוֵביה ְפִתיִחין ַמְפּתְ ּ ּ ּּ
יה ְדָמאֵריהֹוןְּד ָּתְייִבין ְלַגּבֵ ְרִעין ְלַאֲעָבָרא ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון. ּ ּוָפְתִחין ּתַ ּ ּ:  

ְלהו ַקְדָמֵאי יר ִמּכֻ ְנִהירו ַיּתִ ָאה הוא ָמדֹוָרא ְדָנִהיר ּבִ ָּמדֹוָרא ֲחִמיׁשָ ּ ּ יה . ּ ְּוִאית ּבֵ
א וִמְנהֹון ַמָיא ַּמְלָאִכין ִמְנהֹון ֶאׁשָ ִדיָנאְלִזְמִנין ִא. ּ ָכחו ּבְ ּתְ ַרֲחֵמי וְלִזְמִנין ִאׁשְ ָכחו ּבְ ּתְ ּׁשְ ּ ּ .

ִסְטָרא ָדא ִסְטָרא ָדא ְוִאֵלין ּבְ ִּאֵלין ּבְ ּּ ִכין ִאֵלין. ּ ְּלִזְמִנין ָנֲהִרין ִאֵלין ְוָחׁשְ ן . ּ ְּוִאֵלין ְמַמּנָ
ָרא ְלָמאֵריהֹון ַפְלּגות ֵליְלָיא. ְלַזּמְ ִּאֵלין ּבְ ד ָסִל. ּ א ֲעַלְייהו . יק ְנהֹוָראְּוִאֵלין ּכַ ְּוַחד ְמַמּנָ

ֵמיה   .ּקדשיאל ׁשְ
ִריך הוא ָאֵתי  א ּבְ ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא ְוִאְתַער רוַח ָצפֹון ְוקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ  )ב''ס ע(ּ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ יׁש וָמָטא ְלִאּנון ִדְמ. ּ ֵדין רוַח ָצפֹון ַאּקִ ּּכְ ּ ּ ן ּ ַמּנָ
ָרא ַפְלגות ֵליְלָיא ְלַזּמְ יָרָתא. ּּבְ ִרין וָפְתִחין ׁשִ ְּוֻכְלהו ְמַזּמְ ר . ּ ְּוַכד ָאֵתי ַצְפָרא וִמְתַחּבֵ

ְנהֹוָרא יָרָתא. ַּקְדרוָתא ְדַצְפָרא ּבִ ְלהו ָאֳחָרִנין ָאְמִרין ׁשִ ֵדין ּכֻ ְוָכל ּכְֹכֵבי ְרִקיָעא ְוָכל . ּּכְ
ָאר ַמְלָאִכין  ָמה ִדְכִתיב ְמ)דלתתא(ׁשְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר )איוב לח(, ַסְייִעין לֹון ּכְ  ּבְ

ִני ֱאלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ְתַרְייהו. ּ א ֲאּבַ ְחּתָ ּבַ יָרָתא ְותוׁשְ ָרֵאל ָנְטֵלי ׁשִ ַּעד ְדִיׂשְ ּ ּ:  
ַמָיא ִתיָתָאה הוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ָקִריב ְלַמְלכו ׁשְ ָּמדֹוָרא ׁשְ ּוֵביה ַא. ּּ ְרִבין ְוַנֲהִרין ּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ן ְלַאְרּבַ ה נוִנין ִאּנון ִדְמַרֲחׁשָ א ְוַכּמָ ְּוַנֲחִלין ְדִמְתַפְלִגין ִמן ַיּמָ ּ ּ ּּ ְוֵעיָלא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

ן ֵמיה. ִמְנהֹון ָסְרִכין ְמַמּנָ א ֲעַלְייהו ְואֹוִריֵאל ׁשְ ְּוַחד ְמַמּנָ ל ִאֵלין . ּ א ַעל ּכָ ְּוהוא ְמַמּנָ ּ
ִאין ּתָ   .ּתַ

ד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ְלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדאְו ֲעֵתי ְוִרְגֵעי ּכַ ׁשַ ֻּכְלהו ָנְטֵלי ּבְ ד ָנְטֵלי . ּ ּכַ
ֵא)דרום(ַאְרֵבי ִלְסַטר  א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא ִמיּכָ ּ ִמְזָרח ְמַמּנָ ּ ּל ְדֲאָתא ''ּ

א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא ְוַכד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ִלְסַטר ָצפֹון. ִמיִמיָנא ּ ְמַמּנָ ּ ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְבִריֵאל ְדָאֵתי ִמּסִ ן )מזרח(ְוַכד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ִלְסַטר . ּּגַ ּמָ  ָדרֹום ָהא ּתַ

א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא ְרָפֵאל  ִּאיהו ְמַמּנָ ּ ּ ֵמיה ְוהוא ִליִמיָנ)א אוריאל''נ(ּ ּ ׁשְ . אּ
א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא אֹוִריֵאל  ְּוַכד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ִלְסַטר ַמֲעָרב ְמַמּנָ ּ ּ

  :ּ ְוִאיהו ְלַבְתָרָאה)א רפאל''נ(
ִביָעָאה הוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ָּמדֹוָרא ׁשְ ּ ַמְתהֹון . ּ ר ִנׁשְ חו ּבַ ּכָ ּתַ ן ָלא ִאׁשְ ְּוַתּמָ

ְּדַצִדיַקָי ַההוא ִזיֲהָרא ִעָלָאהּ ן ִמְתַעְדִנין ּבְ ּיא ְדַתּמָ ּ ּ ִעדוִנין ְוַתְפנוִקין . ּ ּוִמְתַעְדִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִאין. ּ ִעָלִאין)עלאה( ר ִאּנון ַזּכָ חו ּבַ ּכָ ּתַ ן ָלא ִאׁשְ ְּוַתּמָ לֹום וְבָרָכה וְנָדָבה. ּ ְּוִגְנֵזי ׁשָ ּּכָֹלא . ּ

ַגְווָנא ִעָלָאה ְוָהא ָאְמרו ּהוא ּכְ   . ַחְבַרָייאּּ
ְבָעה ָמדֹוִרין ׁשִ א ּבְ ֵדין הוא ָלָאֶרץ ִדְלַתּתָ ּּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ּוְבֻכְלהֹו ִאית . ְּוֻכְלהו ּכְ

א ֵני ְנׁשָ ֵחיזו ּבְ ִריך הוא. ִּזיִנין ּכְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּוֻכְלהו מֹוָדן וְמׁשַ ּ ּ ְּוֵלית ָמאן ְדָיַדע . ְּ
ִאּנון ְד ְּיָקֵריה ּכְ ּ ָמדֹוָרא ִעָלָאהּ ִּאּנון ּבְ ְדָקא ְיאות ְלִמְפַלח ֵליה . ּ ְּוִאֵלין ָחָזאן ְיָקֵריה ּכְ ּ ּ ּ

מֹוַדע ְיָקֵריה ּתְ ָחא ֵליה וְלִאׁשְ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ.  

  א'' מא עדף
ִגיֵניהֹון ְדַצִדיַקָייא  ִקיוֵמיה ֶאָלא ּבְ ֵבל ָלא ָקְייָמא ּבְ ְּוָעְלָמא ָדא ִעָלָאה ְדִאיהו ּתֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ין ְּדִאּנון ּגוִפין ַקִדיׁשִ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָלא ָקְייָמא ַההוא ָמדֹוָרא ) א''דף מא ע(. ּ ּּכְ
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ִביָעָאה ֶאָלא ְלִנׁשְ ּׁשְ ּ ּ א ָלא . ּ ִביָעָאה ְלַתּתָ ָהִכי ָנֵמי ַהאי ָמדֹוָרא ׁשְ

ָּקְייָמא ֶאָלא ְלגוֵפיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדָדאְלֶמֱהֵו. ּ ּי ּכָֹלא ָחד ָדא ּכְ בזהר גדול דפוס (. ּ

אמרז רבי יצחק שהוא בזהר קטן לקמן ' מנטובה קרימונה לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כו
  )ב''בדף מה ע

א ֲחֵזי ְבָעה ָמדֹוִרין ִאּנון ְדָקֲאָמָרן, ּתָ ְמעֹון ׁשִ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּוְבגֹו ִאּנון ִאית ז. ּ ּ '
ּין ֵמִאּנון ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ָלֳקֵבל זֵהיָכִל ּוְבָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא ִאית . ְּרִקיִעין ִעָלִאין' ּ

ּרוִחין ִעָלִאין ַמְתהֹון ְדֵגִרין . ּ ָלא ַקְדָמָאה ָהָכא ִאית רוָחא ְדִאְתַמָנא ַעל ִנׁשְ ֵּהיּכָ ּ ּ
ְּדִאְתַגְיירו ֵמיה. ּ ְּתַהּנון ִמִזיו ְיָקָרא ִדְלֵעיָלאְּוִאיהו ָנִטיל לֹון ְוִא. ְּורחמיאל ׁשְ ָלא . ּ ֵהיּכָ

ֵמיה ִּתְנָייָנא ִאית רוָחא ָחָדא אהינאל ׁשְ ָמִתין ְדַרְבֵיי . ּ ל ִאּנון ִנׁשְ ְּוָדא ָקְייָמא ַעל ּכָ ּ
אֹוַרְייָתא ַהאי ָעְלָמא ְלִמְלֵעי ּבְ ְּדָלא ְזכו ּבְ ְּוִאיהו ָקְייָמא ֲעַלְייהו ְואֹוִליף לֹון. ּ ָלא ֵהיּכָ. ּ

ֵמיה ַהאי ִאית רוָחא ָחָדא אדרהינאל ׁשְ ְּתִליָתָאה ּבְ ַמְתהֹון . ּ ְּוִאיהו ָקְייָמא ַעל ִנׁשְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

א ְוָלא ַאַהְדרו ְתיוְבּתָ ְּדִאּנון ְדַאַהְדרו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ הו ִמיתו. ּ יבו ְוַעד ָלא ַאַהְדרו ּבְ גֹון ְדֲחׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ם יִהּנָ ּגֵ א ְוָנִטיל לֹוןּוְלָבַת. ִּאֵלין ָטְרִדין לֹון ּבַ ְוָחְמָדן . ּר ָעאִלין לֹון ְלַהאי רוָחא ְמַמּנָ

ָאה ִמִזיו ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְוָלא ִאְתַהּנון ְּלִאְתַהּנָ ּ ר. ּ ֵני ָבׂשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ְּוֲעַלְייהו . ּ
ִתיב ּת)ישעיה סו(, ּכְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ר ּ ׂשָ ֹו ָיֹבא ָכל ּבָ

ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי ּתַ ָלא ְרִביָעָאה ָהָכא ָקְייָמא ַחד רוָחא גדריהאל : ְלִהׁשְ א ''נ(ֵּהיּכָ

ֵמיה)אל''גהדה ין . ּ ׁשְ ָאר ַעּמִ ָמִתין ְדָקטֹוֵלי ִדׁשְ ל ִאּנון ִנׁשְ ָּדא ָקְייָמא ַעל ּכָ ּ ּ עובדי כוכבים (ּ

אּ ְלָעֳאָלא לֹון ּגֹו פ)ומזלות ן ַעד יֹוָמא ְדִיְנקֹום לֹון . ּוְרִפיָרא ְדַמְלּכָ ּמָ ימו ּתַ ְּוִאְתְרׁשִ ּ
ִריך הוא ִדְכִתיב א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹות ָמַחץ ֹראׁש ַעל ֶאֶרץ )תהלים קי(, ְּ ּ ָיִדין ּבַ

ה ָאה ָהָכא ָקְייָמא ַחד רוָחא ְדִאְקֵרי אדיריאל ְוָד: ַרּבָ ָלא ֲחִמיׁשָ ֵּהיּכָ ל ּ א ָקְייָמא ַעל ּכָ
ָמִתין   )א דחסידי''נ( )ל''היכלא שתיתאה צדקיאל היכלא שביעאה מיכא( )חסר(ִּאֵלין ִנׁשְ

ַההוא ִסְטָרא)דאחידן בתיובתא( ּ ְדִאְתַקְיימו ּבְ ּ ָמדֹוָרא . ּ ְלהו ִדי ּבְ ְּוִאֵלין ִאּנון ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּ ּ ּ
ֵא ָּדא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא וִמיּכָ ּ א  )שמיה(ל ''ּ ְלהו ָקְייָמא )עלייהו(ַרב ְמַמּנָ  )דקיימין(ּ ַעל ּכֻ

יה ַההוא ִסְטָרא. ּּבֵ חֹוֵתיה ּבְ ְלהו ָקְייִמין ּתְ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ּכֻ ְּוַכּמָ ּ ן ִמְתַעְדִנין ִאּנון . ּ ְּוַתּמָ ּ
ַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדַנְגָדא ֵמָעְלָמא ְדֲאֵתי ָמִתין ַדֲחִסיֵדי ּבְ ִּנׁשְ ּ ּ ּּ.  

א  ְמעֹון ַמאן הוא ְדָיַדע ְלַסְדָרא ְצלֹוָתא : )ז' חסר כאן היכל ו(ֲחֵזי ּתָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ה)קמיה( מׁשֶ ֲאִריכות ָסַדר. ּ ְדָמֵריה ּכְ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְ .

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַקְצָרא ָהִכי ָנֵמי ּוְבׁשַ ּ ְּ.  
וָרא ָחָדאָאַמר ַרּבִ ִקּשׁ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ִסדוָרא ְדָרֵזי ְדָרִזין ּבְ ְחָנא ּבְ ּכַ ְמעֹון ָהא ַאׁשְ ּי ׁשִ ּ ּ .

ְדָקא ָיאות ִּזְמִנין ְדִאְצְטִריך ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּכְ ּ ּ ִרין ִלְבסוֵמי ְלָמאֵריה . ְּ ָרא ִקׁשְ ּוְלָקׁשְ ּ ּ
ְדָקא ְיאות ּוְלִמְנַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא . ּּכְ ְרִעין ּ ָחא ּתַ ֵליָמָתא ְלִמְקַרע ְרִקיִעין וְלַאְפּתָ ּׁשְ

יֵדיה ּוִפְתִחין ְדָלא ְיֵהא ָמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּ ּ ּ.  
ָרָאה  ִזִרין וְלַאׁשְ י ְלָמאֵריהֹון וְלִבטוֵלי ּגְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדִאּנון ָיְדֵעי ְלִמְפּתֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא וְלַנֲחָתא א ּבְ ִכיְנּתָ ָעְלָמאּׁשְ ְלטון ּבְ ְרָכאן וְלֶמֱעֵדי ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּבִ ּ ּ ּ .
ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ בורֹות ְיָי ְוגו)תהלים קו(ָקם ַרּבִ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ְָמאן ְיַגֵלי ַעְפָרא ֵמֵעיָנך . 'ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ַּאְבָרָהם ֲחִסיָדא ָיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְְדָגֵלי ָלך ָרָז. ְּ ִריַאת ְצלֹוִתין . ּא ְדָרִזיןּ ְוׁשָ
ָעְלָמא א ִעָלָאה. ּבְ ְלָיין ָלך ֵהיָכֵלי ְדַמְלּכָ ְּוִאְתּגַ ְ.  

  ב'' מא עדף
ין ִאּנון ְבָעה ֵהיָכִלין ַקִדיׁשִ ּׁשִ ִקיוָמא. ּ ַתְרִעין ּבְ ְּוִאּנון ַקָייִמין ּבְ ּּ ּוְבָכל ַחד ְוַחד ָעאל . ּ

ְּצלֹוָתא ְדִיחוָדא ) ב''דף מא ע( ּ ְדָמאן ְדָיַדע ִלְבסוֵמי ְלָמאֵריה וְלַיֲחָדא )ג דמריה''א ל''ד(ּ ּ ּ ּ ּ
ִלימו ׁשְ ִּיחוָדא ּבִ רוָחא. ּ ִאֵלין רוָחא ּבְ ִרין ִאֵלין ּבְ ָרא ִקׁשְ ֻכְלהו וְלָקׁשְ ְּדָיַדע ְלָאֳעָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

ִתיב רוָחא ִעָלָאה ּכְ ָאה ּבְ ּתָ ּרוָחא ּתַ ּ ַצר ְפָקדו)ישעיה כו(, ּ ּ ְיָי ּבַ ָך ָצקון ַלַחׁש מוָסְרך ָלמֹוּ ָּ ּ :
  .)עיין בפרדס בשער היכלות הקדושות והיכלותהתמורות(

ִתיב ִפיר וְכֶעֶצם )שמות כד(, ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ּכְ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ּ ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ּ
ַמִים ָלֹטַהר ּ רוַח ְדִאְקֵרי ַסִפיָרא)א אית''ד(ָרָזא ְדָרִזין . ַהּשָׁ ּ ַּסִפירו ְדֶאֶבן ָטָבא ָנִציץ ּכְ. ּ ּ ּ
ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחָוור ָנִציץ ְלָכל ְסַטר ֵעיָלא . ְנהֹוָרא ַחד ָסִליק ְוָנִחית. ִלְתֵרין ִסְטִרין ּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא א וְלַאְרּבַ ְלָיין ָסִתים ְוַגְלָייא. ְּוַתּתָ   .ְּנהֹוֵריה ּתַ
ין ד בוִציָנא . ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ַחד ְנהֹוָרא. ִסְטִרין' ְלדְנהֹוִרין ' ִּמְנהֹוָרא ָדא ִמְתָפְרׁשִ ּּכְ

א א ְדָדִליק ְוָנִציץ ְנהֹוִרין ְלֵחיזו ְדַעְייִנין ִדְבֵני ְנׁשָ ְרּגָ ְּדׁשַ ּ ּ א ָסְלִקין . ּ ַרּגָ ְּוִאּנון ְנהֹוִרין ִדׁשְ ּ
ְר א ִדְנהֹוָרא ְדׁשַ ְּוַנֲחִתין ָאְזִלין ְוַתְייִבין ִמּגֹו ַההוא ֶאׁשָ א ְדָדִליק ְוֻכְלהו ַחד ְנהֹוָראּ ּּגָ ּ .

ָמר . ָּהִכי ָנֵמי ִאֵלין ָמה ְדִאּתְ סוְמָקא ּכְ א ּבְ ִטיׁשָ א ּבְ ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ְלהו ְנהֹוִרין ּכְ ּוְנִציִצין ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ת ָקָלל)יחזקאל א( ֵעין ְנחׁשֶ ָּדא הוא ְלָיִמיָנא.  ְונֹוְצִצים ּכְ ּ.  

ָמאָלא ִאית רוָחא ְדִאְקֵרי  רוָחא ַקְדָמָאה ְוָעאל ָדא . ְלָבָנהִּלׂשְ ִליל ּבְ ְּוָדא ִאְתּכְ ּ
ָדא ֲחָדא. ּבְ ְּנהֹוֵריה סוָמק ְוִחַוור ּכְ ּ ִגין ְדַנְפָקא ֵמִאּנון ְנהֹוִרין ַקְדָמִאין. ּ ּּבְ ד ָאתו . ּ ּּכַ

יה ְוִאּנון ָחד ִלילו ּבֵ ְנהֹוִרין ַקְדָמִאין ְוִאְתּכְ ְּנהֹוִרין ְדָדא ָמטו ּבִ ּ ּ ּ ְּתַחזון ְנהֹוֵרי ַקְדָמֵאי ְוִא. ּ ּ
ְלחֹוַדְייהו רו . ּּבִ ַגַווְייהו ְוִאְתַטּמְ ְלָיין ִאּנון ָאֳחָרִנין ְוָלא ִאְתְיָדעו ְדָעאלו ּבְ ְּוָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ

יה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבֵ ה ְוגו)בראשית מא(ּכְ ּנָ או ֶאל ִקְרּבֶ י ּבָ ְּוָדא הוא . 'ּ ְוֹלא נֹוַדע ּכִ
רו ּרוָחא ּבְ ָּחא ְדִאּנון ַחדּ ְנהֹוִרין ְדִאּנון ַחד. ּ ְּנהֹוִרין ּבִ ְרִעין . ּ ֵרין ּתַ  )רקיעין(ְּוָהָכא ִאּנון ּתְ

ִאין ֵמִאּנון ְרִקיִעין ְדִאְקרון  ּתָ ּּתַ ּ ַמִים )א שמים''ס(ּ ֵמי ַהּשָׁ   .)רקיע( ׁשְ
ין ְד ִריאו ִאּנון אֹוַפּנִ ָצן ִאְתּבְ ֵרין רוִחין ִאֵלין ְמַנּצְ ִּמּתְ ּ ּ יןּּ ִּאּנון ַקִדיׁשִ ִדיָנא . ּ ְּדִדיַנְייהו ּכְ ּ

ִדְכִתיב יֶהם ְוגו)יחזקאל א(, ְּדַחיֹות ּכְ ים וַמֲעׂשֵ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב וְדמות . 'ּ ַמְרֵאה ָהאֹוַפּנִ ּ ּ
ין ַהַחי ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ַּהַחיֹות ַמְרֵאיֶהן ּכְ ּּ ָמאן . ֹותּּ

יה ְוִאיִהי ָנִהיר לֹון, ִהיא א ֲאַתר ְדַנְפקו ִמּנֵ ָּדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ְונֹוַגה ָלֵאׁש וִמן . ּ ּ ּ
ָרק   .ָהֵאׁש יֹוֵצא ּבָ

ְייהו ְנִהירו ְדַחד ֵחיָווָתא ְרִמיז  רוָחא ָנִפיק ִמּנַ ִליל רוָחא ּבְ ד ִאְתּכְ ּּכַ ּ ּ ּ  ַעל )א רמיא''נ(ּ
י' ד ין . ןאֹוַפּנִ ִליט ַעל ֶאֶלף וְתַלת ְמָאה ִרּבֹוא ְדאֹוַפּנִ ַאְרֵיה ׁשַ ְּוָהא ִדיוְקָנא ִדיֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּּ

א ַעל . ָאֳחָרִנין ָרא ַהאי ִאְתַמּנָ ְדָפָהא ְדִנׁשְ ים)כל(ּגַ ד. ּ ִאּנון אֹוַפּנִ ל ' ּבְ ִלים ָנְטִלין ּכָ ְלּגַ ּּגַ
ע ָל. ַּחד ְוַחד ֵמִאּנון ַאְרּבַ ְלּגַ ָכל ּגַ ַלת ָסְמִכיןּּבְ ָלא ּתְ ד. ּא ְוַגְלּגַ ֵריַסר ָסְמִכין ּבְ ' ְּוִאּנון ּתְ

ִלין ְלּגַ ָלָטא ַעל ּכָֹלא. ּּגַ ּרוָחא ָדא ׁשָ ְּוָדא רוָחא ַקָייָמא ְלֻכְלהו. ֵּמָהָכא ָנְפקו. ּ א ''ד(. ּּ

ּ ִמיָנה ִאְתָזנו)והא ּ.  
ְכָיין . ַּאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד'  ד)ג אופנים''א ל''ד(' ִּאֵלין ד ְּוָכל ִאּנון ַאְנִפין ִאְסּתַ ּ

ע ִסְטִרין ְדַההוא ֵחיָוָתא ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ְּלַאְרּבַ ּ חֹות ַההוא . ּ ע ּתְ ד ָנְטִלין ִאֵלין ַאְרּבַ ּּכַ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵחיָוָתא ָדא ּכְ ְלָבן ָדא ּבְ ָדא וְמׁשַ ָּעאלו ָדא ּבְ ּ ּ ילֹות )שמות כז ולו(, ּּ  ַמְקּבִ
ה ֶאל ֲאחֹוָתהַּהל ּוָלאֹות ִאּשָׁ ָדא. ּ ָחָדא וְלָאֳעָלא ָדא ּבְ ָלָלא ָחָדא ּבְ ְּלִאְתּכְ ד ָנְטִלין . ּ ּכַ

א ְלִזיַנְייהו ָכל ִאּנון ֵחיִלין ִדְלַתּתָ ַמע ָקל ְנִעימוָתא ּבְ ּתְ ִלין ִאׁשְ ְלּגַ ִּאּנון ּגַ ּ ּ ּ ּּ.  
ין ֵחיִלין ְלַבר ְלַכּמָ חֹות ֵהיָכָלא ָדא ִמְתָפְרׂשִ א ַעד ְדָמטו ּּתְ ּה ִסְטִרין ִדְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ

ָתאי ּבְ ְכָיין ְלֵהיָכָלא ָדא. ְּלּכְֹכָבא ְדׁשַ ְלהו ִאְסּתַ ן ִאְתָזנו. ּּכֻ ּמָ ֵהיָכָלא . ִּמּתַ ל ִאֵלין ִדי ּבְ ּּכָ ּ
כו ְלַההוא רוָחא ִדְכִתיב ְלהו ִאְסּתְ ָּדא ּכֻ ּ ּ ּ ה )יחזקאל א(, ּ ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ָּהרוַח ָלֶלֶכת  ֶאל ֲאׁשֶ

ן ֶלְכּתָ ּבו ּבְ ֵּיֵלכו ֹלא ִיּסַ ִפיר. ּ ְּוָדא הוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ִלְבַנת ַהּסַ ּ.  

  א'' מב עדף
ִכיך  ְנָייָנא ָסְלָקא ְוָנֲחָתא ְנהֹוֵריה ְדָלא ׁשָ ְרוָחא ָדא ְדָכִליל רוָחא ָאֳחָרא ּתִ ּ ּ ּ ּ  )שבק(ּ

א ּגֹו ַמָיא ְמׁשָ נוָרא ְדׁשִ ְּלָעְלִמין ּכְ ּ ֵלית ָמאן ְדָקִאים ֲעֵליה.ּ ר ְרעוֵתיה ְדַבר ָנׁש . ּ ּּבַ ּ ּ
ָאה ִלימו , ַזּכָ ׁשְ ִרין ּבִ ָרא ִקׁשְ ַההוא ֵהיָכָלא ְוַסְלָקא ְלָקׁשְ ַההוא ְצלֹוָתא ְדָעאַלת ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

רוָתא  ׁשֵ ְּדרוַח ) א''דף מב ע(ּּבְ ְדָקא ָחֵזי)א דנהורא''נ(ּ ֵדין ְנהֹוָרא ִאְתַעַט. ּ ָדא ּכְ יה ּּכְ ּף ּבֵ
ְנָייָנא וָרא ְדֵהיָכָלא ּתִ ִקּשׁ ָרא ּבְ ה ְוָסְלָקא ִעָמה ְלִאְתַקּשְׁ ְּוָחֵדי ּבָ ּ ָלָלא רוָחא . ּ ְּלִאְתּכְ

רוָחא ָאֳחָרא ִעָלָאה ְדֲעֵליה ְּדָכִליל ּבְ ּ ּ ּּ.  
ִל ין ְוַגְלּגַ יה ַהִהיא ֵחיָווָתא ְוָכל ִאּנון אֹוַפּנִ ִליל ּבֵ ְּורוָחא ָדא ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ ין ְוִאְתַאֲחָדן ּ

ַמָיא א ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַאֲחָדא ֶאׁשָ יה ּכְ ּּבֵ א, ּ ֶאׁשָ ָצפֹון. ּוַמָיא ּבְ ָדרֹום, ָּדרֹום ּבְ . ָצפֹון ּבְ
ַמֲעָרב ִמְזָרח, ִמְזָרח ּבְ ָדא. ּוַמֲעָרב ּבְ ָרן ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתַקּשְׁ ְלהו ָדא ּבְ ָּהִכי ִאְתַאֲחָדן ּכֻ ּ ּ .

ַּההוא רוָחא ָסְלָקא ָראּ י ֵהיָכָלא .  ְלִאְתַקּשְׁ ְכָייא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ְוַהִהיא ֵחיָוָתא ִאְסּתַ
ָדא ְכָיין ָדא ּבְ ְנָייָנא ְוִאְסּתַ   .ּּתִ

ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ָנִעיץ ַחד ַעּמוָדא ְדָסְלָקא ַעד ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא  ּּבְ ּ ּ
רוָחא )עיץא נתיב נ''נ(ְּוִאיהו ָנִקיב ְוָנִעיץ . ָאֳחָרא ָקא רוָחא ּבְ א ְלֵעיָלא ְלִאְתַדּבְ ּתָ ּ ִמּתַ ּ ּ

ְלהו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוֵכן ַעד ְלֵעיָלא ִמּכֻ ְלהו רוָחא ָחָדא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ּ ְורוַח )קהלת ג(, ּ
  :ֶאָחד ַלּכֹל

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

 ] בשנה21יום [סדר הלימוד ליום כא תשרי 
ִתיב ַמִים ָלטֹוַהרּ ו)שמות כד(, ֵהיָכָלא ִתְנָייָנא ּכְ ָּהָכא ִאיהו ַההוא רוָחא . ְכֶעֶצם ַהּשָׁ ּ ּ

ִדיר. ְּדִאְקֵרי ֹזַהר א ּתָ ִחַווְרּתָ ָאֳחָרא. ְּוָקְייָמא ּבְ ָווָניו ּבְ ְּדָלא ִאְתָעְרבו ּגְ ְּוִאיהו ֶעֶצם . ּ
י ְלָעְלִמין ּנֵ ּתַ ָצא ּכְ. ְּדָלא ִאׁשְ ְלָיא ָהִכי ְלִאְתַנּצְ ִאְתּגַ ָּדא ָלאו ִאיהו ּבְ י . ָאֳחָראּ ָּדא ָקׁשֵ

ְלָייא ִגְלּגוָלא. ְּלִאְתּגַ ָלא ִאְזְדַהר ְוָנִציץ ּבְ ְלּגְ ְסִתימו ְדֵעיָנא ְדַכד ִמְתּגַ ּּכִ ּ ּ . ְּוָדא אוף ָהִכי. ּ
ִגְלּגוָלא ְוָגֵלי ֵליה ל ּבְ ִגין ְדַכד ַההוא רוָחא ַקְדָמָאה ָסְלָקא ְמַגְלּגֵ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהֵדיה , ּ ר ּבַ ּשַׁ ְּוִאְתּקַ

ִק אֵרי ֲעלֹויּבְ יה ְדׁשָ יק ִמיּנֵ ָוון ָאֳחָרא ְדִאיהו ַדּקִ א ְדֵעיָנא ּגֹו ּגַ וָרא ְדִחַווְרּתָ ּּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
א ָלא רוָחא ָדא ִמּגֹו רוָחא ִדְלַתּתָ ְלּגְ ִּמְתּגַ ָלא . ּ א ַאְסַחר ְלַגְלּגְ א ''נ(ְנהֹוָרא ִדְלַתּתָ

ר ְוָלא ָיִכיל ְלִאְת.  ְנהֹוָרא ָדא ְוִאְתְנִהיר)וגלגל יה ְוִאְתַקּשַׁ ָאה ּבֵ ּתָ ַּנֲהָרא ַעד ְדֲאִחיד ּתַ ּ
ֲהֵדיה וְכֵדין ַאְנִהיר ּּבַ א . ּ ְנהֹוָרא ִדְלַתּתָ ִליל ְוָלא )ג דהוה נהיר''א ל''ד(ְוָאִחיד ּבִ ּ ְדהוא ּכָ ּ

ָלל י ּכְ ּנֵ ּתַ ִגְלּגוָלא ִדיֵליה. ִאׁשְ ִגיֵניה ּבְ ְלָיא ּבְ ֶּאָלא ִאְתּגַ ּ ּ ָלא ְוַכד ְנהֹוָרא ָדא. ּ ְלּגְ  ִמְתּגַ
יה ַחר ִעּמֵ ֲהֵדיה ְוִאְסּתַ ָלא ּבַ ְלּגְ ָמאָלא ְוִאְתּגַ ָּנִטיל ְנהֹוָרא ָאֳחָרא ִלְסַטר ׂשְ ְוָרָזא ָדא . ּ

ִתיב ן)שיר השירים ז(, ּכְ ה ְיֵדי ָאּמָ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ְ ַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך ּכְ ָאה ִאיהו ָמאן . ּ ַּזּכָ
ְּדָיַדע ְלַגָלָאה  ַחר .  ְנהֹוִרין)לגלאא לג''נ(ּ ֲהֵדיה ְוִאְסּתַ ִליל ּבַ ּרוָחא ָאֳחָרא ִאְתּכְ  )ואנהיר(ּ

ְכָלא ְוִחָוור ַגָוון ּתִ ְּוָנִהיר ַסֲחָרֵניה ּבְ ִחָוור ָדא. ּ ר ּבְ ַּההוא ִחָוור ִאְתַקּשַׁ ּ ּ ְכָלא . ּ ְּוַההוא ּתִ
ָמאָלא ָאה ְדִלְסַטר ׂשְ ּתָ סוְמָקא ִדְנהֹוָרא ּתַ ר ּבְ ִּאְתַקּשַׁ ָדא ְוֲהוו ָחד.ּ ִלילו ָדא ּבְ ּ ְוִאְתּכְ ּ .

ַמִים ִליל ָהָכא. ְּוִאְקרון ֶעֶצם ַהּשָׁ א ּכָֹלא ִאְתּכְ א ְוַההוא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ְּוָכל ַמה ִדְלַתּתָ ּ ּ .
ַמִים ִליל ָהָכא ִאְתְקֵרי ֶעֶצם ַהּשָׁ ּוְבִגין ְדֹכָלא ִאְתּכְ ּ ּ.  

ִרי ָלָלא ִדְנהֹוִרין ִאֵלין ִאְתּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִּמּכְ ְדִפין ּכְ ית ּגַ ָרִפים ְדׁשִ ּאו ִאּנון ׂשְ ּ ּ
ָנַפִים ָלֶאָחד)ישעיה ו( ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ׁש.  ׂשְ ׁשֵ ְלהו ּבְ . ּּכֻ

ַמִים ִגין ְדֻכְלהו ֵמֶעֶצם ַהּשָׁ ּּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדאֹוִקידו ְלִאּנון ְדָלא ַחְי. ּ ּ ּ ּ ּ י ַעל ְיָקָרא ּ יׁשֵ
א ֲחָלף. ְּדָמאֵריהֹון ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָנה ָדא . ְוָרָזא ְדִאׁשְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ָּמאן ְדָקאֵרי ְוָתֵני ׁשִ ּ

ְדָקא ָיאֹות וָרא ִיחוָדא ְדָמאֵריה ּכְ ָרא ִקּשׁ ּהוא ָמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא וְלַקּשְׁ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאֵלין ִאּנון . ּ ּ
ָמא ין ׁשְ ִּדְמַקְדׁשִ ִדירּ ָכל יֹוָמא ּתָ א ְדָמאֵריהֹון ּבְ   .ּ ַקִדיׁשָ

ְייהו ְנִהירו ְדַחד ֵחיָווָתא ַלן ְנהֹוִרין ָנַפק ִמּנַ ְלּגְ ד ִמְתּגַ ּּכַ ּ ְּדִאיִהי ַקָייָמא ְוַרְמָיא ַעל ד. ּ ּ '
ַגַווְייהו אי ִדְכִלילו לֹון ּבְ ִליִטין ַעל ַקּמָ ֵּחיָוון ׁשַ ּ ּ ד ָנְטִלין ִאְת. ּ ּוְבִאֵלין ּכַ ָרִפים ּ ַכְפָיין ׂשְ

ָרף ְדָגִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ים ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ָנָחׁש ׂשָ ֵאי ְנָחׁשִ ּתָ ּּתַ ּ ּ.  
ָרא ִעָלָאה ְדֲעַלְייהו י ַההוא ֵחיָוָתא ִנׁשְ ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ר ִמְסּתַ ִּאֵלין ֵחיָוון ַאְנֵפי ֶנׁשֶ ּ ּּ ָמא , ּּ ּכְ

ְ ֶדֶרך ַהּנֶ)משלי ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ָמִיםּ ׁשָ ר ּבַ ְלָטא ַעל ּכָֹלא. ׁשֶ ּרוָחא ָדא ׁשָ ַהִהיא ֵחיָווָתא . ּ
יה )א דרמיא''נ(ְדָרִמיז  ָייא ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ְלַגּבֵ ּכְ ְלהו ִאְסּתַ ּ ַעל ּכֻ ּ   .)א לגבה''ד(ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ה ַחָייִלין ּמָ ד ָנְטִלין ִמְזַדְעְזִעין ּכַ ְלהו ּכַ ּּכֻ ּ ֵרי ִמְנהֹון ִמְתּתַ. ִמְנהֹון ְנִהיִרין. ּ א ''נ(ּבְ

יוֵמיהֹון )מסתכרי מקמיהון ּ ִמּקִ ן )מימיהון(ּ נוָרא ְוַאְתָיין וִמְתַחְדׁשָ ּ ְואֹוִקידון לֹון ּבְ ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין ְדָפָהא ְלַאְכָלָלא לֹון . ּּכְ חֹות ּגַ ִרין ּתְ ּתְ חֹות ַההוא ֵחיָוָתא ִמְסּתַ ְלהו ָעאִלין ּתְ ּּכֻ ּ

  .ְלֵעיָלא

  ב'' מב עדף
גֹו ַההוא ֵחיָווָתא) ב''דף מב ע(יָוון ֵח' ִּאּנון ד ד רוָחא ִאְזְדַהר ּבְ ָּסְלִקין ּכַ ּ ע . ּ ַאְרּבַ

ִלין ְלָכל ַחד ְוַחד ְלּגַ ֵכי ִלְסַטר ִמְזָרח. ּּגַ ָלא ָחָדא ִאְסּתְ ְלּגַ ַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה . ּּגַ ּּתְ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵכ. ְוִאְסּתַ ָלא ָחָדא ִאְסּתְ ּוְתַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה , י ִלְסַטר ַמֲעָרבְּוַגְלּגַ ּ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵכי ִלְסַטר ָדרֹום. ְוִאְסּתַ ָלא ָחָדא ִאְסּתְ ְּוַגְלּגַ ּוְתַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה . ּ ּ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵכי ִלְסַטר ָצפֹון וְתַלת ָסְמִכ. ְוִאְסּתַ ָלא ָאֳחָרא ִאְסּתְ ְּוַגְלּגַ ּין ָנְטִלין ֵליה ּ

ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵריַסר ָנְטִלין ִמּגֹו ֶאְמָצִעיָתא. ְוִאְסּתַ ְּוַההוא . ְּוֻכְלהו ָסְמִכין ּתְ
ֻכְלהו . ֶּאְמָצִעיָתא ָסִגיר וְפַתח ַמע ּבְ ּתְ ד ָנְטָלא ָקָלא ִאׁשְ ָלא ּכַ ָלא ְוַגְלּגַ ְּוָכל ַגְלּגַ ּ ּ

  .ְרִקיִעין
ע ֵחיָוו ְלהו )א דלעילא''ד(ן ִּאֵלין ַאְרּבַ ָדא)א אשתלבן''ס( )מתלבשן(ּ ּכֻ ְוָעאִלין . ּ ָדא ּבְ

ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ גֹו ִאֵלין ֵחיָוון ִדְלֵעיָלא ּכְ א ּבְ ים ִדְלַתּתָ ִּאּנון אֹוַפּנִ ּ ּּ ּ ּרוָחא ָדא , ּ
ִאּנון רוִחין ְמַלֲהָטא ְוָסְלָקא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ְו ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ָקְייָמא ְלִאְתַאֲחָדא ּ

ַהִהיא ְצלֹוָתא ְדַצֵלי ָאה ּבְ ְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ַזּכָ ָרא ּבִ ּוְלִאְתַקּשְׁ ּ ּ ְּדַכד ָסְלָקא ְוָעאַלת . ּ
ִלילו  ָדא ַעד ְדִאְתּכְ ִלילו ָדא ּבְ ֲהָדה ְוִאְתּכְ ַההוא ֵהיָכָלא ָנִטיל ּכָֹלא ְוֻכְלהו ַנְטִלין ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַההוא רוָחא ּּבְ וָרא ְדִיחוָדא ִדְצלֹוָתא ִדְמַיֲחָדא . ּ ְרעוָתא ְדִקּשׁ ְּוַההוא רוָחא ָנְטָלא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדַקְדָמאי ָדא ּכְ ִליָלן ָדא ּבְ ִליָתָאה ּכְ ְלהו ְלֵהיָכָלא ּתְ ּּכָֹלא ַעד ְדָמטו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ַמָיא, ּ א ּבְ , ֶאׁשָ

א ֶאׁשָ ַעְפָרא. ּוַמָיא ּבְ רוָחא, ּרוָחא ּבְ ַמֲעָרבִמ. ְּוַעְפָרא ּבְ ִמְזָרח, ְזָרח ּבְ ָצפֹון . ַמֲעָרב ּבְ
ָדרֹום ָצפֹון, ּבְ ְלָבן . ָּדרֹום ּבְ ָדא וְמׁשַ ָדא וִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ָרן ָדא ּבְ ְלהו ִמְתַקּשְׁ ְּוָהִכי ָהֵני ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ

ָּדא ִעם ָדא ְרָיין ְדִאְתַאֲחדו . ּ ה ַחָייִלין וַמּשִׁ ּמָ ְּוֵכן ּכַ ּ ּ א)א דנחתי''נ(ּ ִאּנון  ְלַתּתָ ּ ְוִאְתָעְרבו ּבְ ּ
ן ַעל ָעְלָמא ה ְמַמּנָ ּמָ ן ּכַ ֵאי ַעד ְדָמטו ְלֹכָכָבא ְדֶצֶדק ְוַתּמָ ּתָ ּּתַ ּ ּ.  

ִליל  ְּוַכד רוָחא ָדא ְדִאְתּכְ יה)א אתכליל''ד(ּ ִליָלן ּבֵ ְלהו ְוֻכְלהו ּכְ ּ ִמּכֻ ּ ָסִליק ְוִאְתַאַחד . ּ
ִליָתָאה ַעד ְדִאְת גֹו ֵהיָכָלא ּתְ גֹו ַההוא ַעּמוָדא ְדָקִאים ְּוָעאל ּבְ ן ּבְ רוָחא ְדַתּמָ ַּאַחד ּבְ ּ ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדָקא ָיאֹות. ּבְ ִלים ַעד ָהָכא ּכְ ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ִליל . ּ ְּוֻכְלהו רוָחא ָחָדא ּכָ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְורוַח ֶאָחד ְלֵהָנה ִלים ִמּכָֹלא ּכְ ִּמּכָֹלא וׁשְ ּּ ָרָעה . ּ ָקא ָהָכא ַהּכְ ְּלִאְתַדּבְ

ָמאֵריה   :ּּבְ
ֵּהיָכָלא ָדא ִאיהו ֵהיָכָלא ְדַההוא רוָחא ְדִאְקֵרי ֹנַגה. ֵהיָכָלא ְתִליָתָאה ּ ּ ּ ּ ּרוָחא ָדא , ּ

ְלהו ִריר ִמּכֻ ִּאיהו ַדְכָייא ּבָ יה ָלאו ִחַוור ְוָלאו ָירֹוק ְוָלאו . ּ ָוון ְדִאְתַחֵזי ּבֵ ֵּלית ֵליה ּגַ ּ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

ּאוָכם ְוָלא סוָמק ך ִאְקֵרי טֹוַהר. ּ ְוְבִגין ּכָ ִאין. ּ ּתָ ל ִאֵלין ּתַ ִריָרא ִמּכָ ַּדְכָייא ּבְ ְוַאף ַעל . ּ
ב ְדִאיהו ַדְכָייא ִמּכָֹלא ּּגַ ּ ּ ָלן ְוֲאִחיָדן , ּ ְלּגְ ֵאי ִמְתּגַ ּתָ ָּלא ִאְתַחֵזי ַעד ְדִאֵלין ּתַ ּ  )א וכראן''נ(ּ

ַגִויה  יה ְוָעאִלין ּבְ ּּבֵ ּ יָון ְד. )א ביה''נ(ּ ָוון ַחד ּּכֵ ֵדין ַאֲחֵזי ְנהֹוֵריה ְוָלא ּגַ ַגֵויה ּכְ ָּעאִלין ּבְ ּ ּ
ְלהו   .ִּמּכֻ

ֵאי ּתָ ְלהו ּתַ ִלים ַהאי רוָחא ִמּכֻ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ְתַלת ְנהֹוִרין, ּ יה ְנהֹוָרא ְדָכִליל ּבִ ַּאִפיק ִמּנֵ ּ ּ .
ֵרין ְנהֹוִרין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ְוָנְצִצין ַההוא ִנ. ִּאּנון ּתְ ִרין וְתֵרין ְנהֹוִרין ּּבְ ּּצֹוָצא ִאְתַחזון ֶעׂשְ ּ ּ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ְוֻכְלהו ַחד ְנהֹוָרא ְּמׁשַ ּ גֹו ַההוא ַחד ְנהֹוָרא. ּ ְּוַההוא ְנהֹוָרא . ְּוָעאִלין ּבְ

ִליל לֹון   .ּכָ
א ָסְלִקין ְוַההוא ְרעו, ְוָלא ָנִהיר ִזְמָנא ְדִאֵלין ְנהֹוִרין ִדְלַתּתָ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ָּתא ִדְצלֹוָתא ּּ
ֵדין ַההוא ְנהֹוָרא ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא רוָחא. ָּנִטיל ְלֻכְלהו ּּכְ ּ ִּאְתְנִהיר ַההוא ְנהֹוָרא . ּ

ן כ ּבַ חוׁשְ ֵרין ְנהֹוִרין ָנְצִצין ְוִאְתַחזון ּכְ ְּוַאִפיק ִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ ְלָבַתר . ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''ּ
ַהה ִּמְתַהְדִרין וְכִליָלן ּבְ   .ּוא ְנהֹוָראּ

ֵאי  ּתָ ל ִאּנון ְנהֹוִרין ּתַ ָהִני ְנהֹוִרין )באנון נהורין(ּּכָ ִליָלן ּבְ ְלהֹון ּכְ ּ ְוֻכְלהו )תתאין( ּכֻ
ְנהֹוָרא ָדא גֹו ַההוא רוָחא. ּבִ ִליל ּבְ ַּהאי ְנהֹוָרא ִאיהו ּכָ ּ ֵהיָכָלא . ּ ְּוַההוא רוָחא ַקְייָמא ּבְ ּ
ִליָתָאה ָדא יה ְלַסְלָקא ְוָלא ָקִאים ְל. ּתְ גֹו ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְדִתאוְבּתֵ ָבא ֶאָלא ּבְ ִּאְתַיׁשְ ּ ּ ּ

ְּלַגֵויה ּ.  

  א'' מג עדף
ְלהו ְנהֹוִרין ְדָנְצָצן ָרן ּכֻ ד ְמַנְצִצין ִמְתַחּבְ ִּאֵלין ְנהֹוִרין ְדָנְפקו ִמגֹו ַההוא רוָחא ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֲעָתא ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא ָחָד ׁשַ ּּבְ ָצא)א ודחיין''נ(א ְוָדֲחִקין ּ ְייהו .  ְלִאְתַנּצְ ָּנְפֵקי ִמּנַ
ֵחיזו ְדָכל ִאּנון  א ַרְבְרָבא ְדיֹוְקָנָהא ּכְ ַּחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָאר ֵחיָוָתא ) א''דף מג ע(ּ ׁשְ

ה ַחד ִד ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידו ּבָ ִליָלן ּכְ ר ּכְ ִּדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ְוִדיוְקָנא ְדְנׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְייהוּ ּיוְקָנא ִמּנַ ּ.  
חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ִאית ד ין ִעָלִאין ' ּתְ יׁש ְמַרְקָמן )חיזו דלהון(ּאֹוַפּנִ ֵחיזו ְדַתְרׁשִ ּ ּכְ

ָווִנין ְכִלילו ְדָכל ּגְ ּּבִ ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא . ּ ַגַווְיהו)רברבן(ְוׁשִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ים ' ְּוִאֵלין ד. ּ אֹוַפּנִ
ְדִפין ְתַמְנָיא ּגַ ְלהוּבִ ְלָטא ֲעַלְייהו. ּ ּכֻ ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִמּגֹו ְנִהירו ְדַההוא ֵחיָוָתא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֲעָתא ְדָנִציץ ַההוא ְנהֹוָרא ַמְפָקא ַחָייִלין ַחָייִלין ִאֵלין ׁשַ ּּבְ ּ ּ.  
ד' ְּוִאֵלין ד ִּדְתחֹוָתה ַקָייִמין ּבְ ּ ד' ּ ל ַחד ְוַחד' ִסְטִרין ְדָעְלָמא ּבְ ֵרין ַאְנִפין . ַּאְנִפין ּכָ ּּתְ

י ַההוא ֵחיָוָתא ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ַגְדַפְייהו ֵמִאּנון ְנהֹוִרין ְדָנְצָצן . ִּמְסּתַ ּוְתֵרין ַאְנִפין ְמַחְפָיין ּבְ ּ ּ ּּ
ָלא ּכָ   .ְּדָלא ָיְכִלין ְלִאְסּתַ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

ד ָכל ִזְמָנא ְדָנְטֵלי ִאֵלין ּבְ ּּבְ ִלין ' ּ ְלּגַ ַקְדָמֵאי ִאְתֲעִביד  ַסְמִכין ּכְ)ותרין( )א ותריסר''ד(ּּגַ
ֵכי  ּכְ ּתַ ֵרי ְדָלא ִמׁשְ ִחין וְמַזּמְ ּבְ ְרָיין ְדֻכְלהו ְמׁשַ ה ַחָייִלין וַמּשִׁ ּמָ ֵּמַההוא ֵזיָעא ִדְלהֹון ּכַ ּ ּ ּ ּ

עוָרא. ְלָעְלִמין ּוְלִאֵלין ֵלית לֹון ׁשִ ּּ.  
ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ע ִפְתִחין ִאית ְלֵהיָכָלא ָדא ְלַאְרּבַ ַּאְרּבַ ָכל ִפְתָחא ֶע. ּ ן ּבְ ר ְמַמּנָ ּׂשֶ

א. ּוִפְתָחא גֹו ֵהיָכִלין ִדְלַתּתָ ּוְבִזְמָנא ְדֻכְלהו ִדי ּבְ ּ ּ ּ ְרעו ִדְצלֹוָתא . ּ ְּוִאּנון ֵהיָכִלין ָסְלִקין ּבִ ּ
ְלהו ָפְתִחין ִפְתִחין. ַדְכָייא ּּכֻ ּ ִאֵלין. ּ ְלהו ִאֵלין ּבְ ַּעד ִדְכִליָלן ּכֻ ּ ּ ְלִבין ִאֵלין. ּ ּוְמׁשַ ּ ִאֵליןּ . ּ ּבְ

ן ן ּגֹו ְמַמּנָ ְלהו ְמַמּנָ ְרָיין. ְּוָעאִלין ּכֻ ְרָיין ּגֹו ַמּשִׁ ים. ַמּשִׁ אֹוַפּנִ ַחיֹות ְוַחיֹות ּבְ ים ּבְ ּאֹוַפּנִ ּ .
ים ִאֵלין אֹוַפּנִ רוָחא, ּּבְ ְנהֹוִרין רוָחא ּבְ ְּנהֹוִרין ּבִ רוָחא ָדא. ּ ַּעד ְדָעאלו ּבְ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ִאית דוְכּתָ ּּבְ ֵחיזו ְדַדֲהָבא ְדָנִציץּ ּא ָחָדא ּכְ ּ ה ַחָייִלין . ּ ּמָ ִניִזין ּכַ ן ּגְ ְּוַתּמָ
יָרן  ִרין ְקׁשִ ֲעָתא ְדָכל ִאֵלין ָקׁשְ ׁשַ ְרָיין ְדָלא ָסְלִקין ְוָלא ִמְתַעְטִרין ְלֵעיָלא ֶאָלא ּבְ ּוַמּשִׁ ּ ּ ּ ּ

ְלהֹון ָנְפִקין ַמְלָיין ּבְ ֵריִסין. ִדיָנאְּוֵהיָכל ָנִטיל ְלִאְתַעְטָרא ּכֻ ִליָחן . ְּוִאְקרון ָמאֵרי ּתְ ׁשְ
ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ָעְלָמא ִמּגֹו ָמאֵרי ִדיִנין ִדי ּבְ ע ִסְטִרין . ּּבְ ַאְרּבַ ְלָיין ּבְ א ּתַ ַהאי דוְכּתָ ּּבְ

ית ְמָאה ֶאֶלף ִרְבָוון ְמִגיִנים ְדַדֲהָבא ְלָכל ְסַטר וְסַטר ּׁשִ ְייהו ׁש. ּ א ִמּנַ ּוִרין ְּוֵכן ְלַתּתָ
ין ּתִ ָפן ְוִאּנון ׁשִ   .ַּמּקְ

ִליֵחי ִדיִנין  ָכל ִאּנון ׁשְ יִחין ְקָרִבין ְסָייִפין ְורֹוְמִחין ְלַבר ּבְ ְלהו ַמּגִ ְּוָכל ָהֵני ְמִגיִנים ּכֻ ּ
ין ְלֹכָכָבא ְדַמְאִדים ַדְרּגִ ין ּבְ ְּדָעְלָמא ַעד ְדָמטו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ֵהיָכָלא ַסְלָקא ְוִאְתַעְט. ּ ַרת ּ

ַאְתֵריה א ּבְ ַאר ַההוא דוְכּתָ ּתָ ָכל ִאּנון ַחָייִלין ְוִאׁשְ ַההוא רוָחא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א . ּ ְּוַההוא דוְכּתָ ּ
א ָהָרִצים ָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא. ִאְקֵרי ּתָ ָלָמא ִדיִנין וֻפְרָעִנין ּבְ ִליִחין ְמַרֲהֵטי ְלַאׁשְ ִּאּנון ׁשְ ּ.  

ל  ד ָסְלָקא ְצלֹוָתא ָנִטיל ּכָ ְלהו ּכַ ִלילו ּכֻ ִרין ְוִאְתּכְ ר ְקׁשָ ְרָיין ְוָקׁשַ ָּהֵני ְנהֹוִרין וַמּשִׁ ּ ּ
ֲחָדא רוָחא ְוִאּנון ַחד. ּכְ ר רוָחא ּבְ ַּעד ְדִאְתְקׁשַ ּ ּ ָלָלא . ּ ְּוָעאלו גֹו ַההוא ַעּמוָדא ְלִאְתּכְ ּ ּ

רוָחא ְדֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ּּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָיַדע ָרָזא ְד. ּ ַּזּכָ ּ ָּמאֵריה ְוָאִרים ִדְגֵליה ּ ּ ּ
ֲאַתר ְדִאְצְטִריך ְּבְ ּ.  

ָלָמא ָדא ִעם ָדא וְלִאְתְנָהָרא ָדא  ְּוָתא ֲחֵזי ּכָֹלא ִאְצְטִריך ָדא ְלָדא ְוָדא ְלָדא ְלַאׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ
ִלימו ָדא ַעד ְדָסִליק ּכָֹלא ְלֲאַתר ְדִאְצְטִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְּ ַקְדִמיָתא וִמְלֵעיָלא. ּ א ּבְ ּתָ ִּמּתַ .  ְלָבַתרּ

ְדָקא ָיאות ִלים ּכָֹלא ּכְ ּתְ ָכל ִסְטִרין ְוִאׁשְ ִלימו ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ׁשְ ּ ּ ָּמאן ְדָיַדע ָרִזין ִאֵלין . ּּ ּ
ִלימו ין. ְּוָעִביד ׁשְ ֵזִרין ָקׁשִ ל ּגְ ָמאֵריה וַבִטיל ּכָ ק ּבְ ָּדא ִאיהו ִמְתְדּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ַאֲעַטר . ּ

ְרָכ יך ּבִ ְְלָמאֵריה וָמׁשִ ּ ר ָנׁש ְדִאְקֵרי ַצִדיָקא ַעּמוָדא . אן ַעל ָעְלָמאּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדֲאֵתי ְּדָעְלָמא וְצלֹוֵתיה ָלא ַאֲהַדר ֵריַקְנָייא ְוחוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ִני , ּ ן ּבְ ּבַ חוׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ

  .ְּמֵהיְמנוָתא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ל ָהֵני ֵהיָכִלין ְוָכל ָהֵני ֵחיָוָתא ְוָכל  א ֲחֵזי ּכָ י ְנהֹוִרין ְוָכל ָהֵני ּתָ ָהֵני ַחָיִלין ְוָכל ָהּנֵ
ְלהו ִאְצְטִריכו ָדא ְלָדא ּרוִחין ּכֻ ּ א. ּ ּתָ ָלָמא ִמּתַ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ָלָמא ְלָבַתר . ּּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ

ָדא. ִּמְלֵעיָלא ִקין ָדא ּבְ ִּאֵלין ֵהיָכִלין ִאּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

  ב'' מג עדף
וִנין ִד גֹוָ ְּוֻכְלהו ּכְ ִקין ָדא ִעם ָדא)א דעינא''נ(ְּלֵעיָלא ּ ּ ִמְתַדּבְ ּ ַגַווְייהו . ּ ל ַמה ִדי ּבְ ּּכָ ּ

ַההוא ֵחיזו ְדִמְתַחְזָיא  ִּאּנון ּכְ ּ ּ ּ ָלא ֵעיָנא ְוִאְתַחֵזי ַההוא )סב, צז א(ּ ְלּגְ ד ִמְתּגַ ְסִתימו ּכַ ּ ּבִ ּּ
ְּוַההוא ַמה ְדָלא ִאְתַחֵזי . ָזֲהָרא ָנִציץ ּ ַההו)ביה(ּ ִּאיהו ַההוא רוָחא . ּא ִגְלּגוָלאּ ּבְ ּ ּ

ְלָטא ַעל ּכָֹלא ְּדׁשָ ין . ּ ין ַעל ַדְרּגִ ך ָקְייָמא ָדא ְבָדא ַדְרּגִ ּוְבִגין ּכָ ּ  ַעד )ודרגין על דרגין(ְּ
ְּדִאְתַעַטר ּכָֹלא  ּ ְדָקא ָיאות) ב''דף מג ע(ּ   .ּּכְ

ָווִנין ְדֵעיָנא ְדִא ל ִאּנון ּגְ ְּוָתא ֲחֵזי ִאְלָמֵלא ּכָ ּ ָלא , ְתַחְזָייןּ ְלּגְ ים ֵעיָנא ְוִאְתּגַ ד ַאְסּתִ ּכַ
ָווִנין ְדָזֲהָרן ָלא ָלא ִאְתַחזון ִאּנון ּגְ ַגְלּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ָווִנין. ּ ק ַההוא , ְּוִאְלָמֵלא ִאּנון ּגְ ָּלא ִאְתָדּבַ ּ

ְלָטא ֲעַלְייהו ְּדָסִתים ְדׁשָ ּ ָדא ְוִאְתַקּשַׁ. ּ ְלָייא ָדא ּבְ ַכח ְדֹכָלא ּתַ ּתְ ִּאׁשְ ד ּ ָדא ּכַ ּר ָדא ּבְ
ִליָתָאה ֵהיָכָלא ּתְ ֲחָדא ּבְ ִליל ּכָֹלא ּכְ ּוְרעוָתא ִדְצלֹוָתא ַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא . ִּאְתּכְ ּ ּ

ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ֵדין ּכָֹלא ַחד. ּבְ וָרא ָחָדא. ּּכְ ּוְרעוָתא ָחָדא ְוִקּשׁ ּ ַתֲחָוָאה . ּ ָהָכא ִהׁשְ
ָמאֵריה ָאה ּבְ   :ְּלִאְתַרּצָ

ְלהו, ָלא ְרִביָעָאהֵהיָכ ְנָיא ִמּכֻ ֵּהיָכָלא ָדא ִאיהו ְמׁשַ ע ֵהיָכִלין ְלָדא. ּ ָּדא ְלגֹו . ַאְרּבַ
ִּמן ָדא ְוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא ָּהָכא ִאיהו רוָחא ְדִאְקֵרי ְזּכות. ּ ּ ּ ֲאַתר ָדא ִמְתַהֵפך ְזכות , ּ ּּבְ ְ ּ

ֵני ָעְלָמא ּרוָחא ָדא ָנִטיל ּכָֹלא. ְּדָכל ּבְ ְלהו ְמַנְצָצןִמּנֵ. ּ ְבִעין ְנהֹוִרין ּכֻ ּיה ָנְפקו ׁשִ ּ ּ .
ִאֵלין ָאֳחָרִנין ֵטי ּכְ ִעּגוָלא ְדָלא ִמְתַפׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ָדא . ּ ָדא וְנִהיִרין ָדא ּבְ ִקין ָדא ּבְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ּ

ָדא י ִאֵלין ְנהֹוִרין ַקָייִמין. ֲּאִחיָדן ָדא ּבְ ל ַזְכָיין ְדָעְלָמא ַקּמֵ ּּכָ ּ ֵרין ִמ. ּ ְלהו ָנְפֵקי ּתְ ּּכֻ
ִדיָרא ְייהו ּתְ ֲחָדא ְדָקְייֵמי ַקּמַ קוִלין ּכְ ְּנהֹוִרין ׁשְ ּ ּ.  

ל  ן ְלַבר ְדָסֲחִרין ּכָ ְבִעין ַרְבְרָבן ְמַמּנָ ָּלֳקֵבל ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ע )א אנון''ד( )הני(ּ  ַאְרּבַ
ְבִעין ְנהֹוִרין ִאֵלין וְתֵרי ְנהֹוִרין ְדָק. ֵהיָכִלין ּׁשִ ּ ְלהו ְפִניָמִאין ּגֹו ְלגֹוּ ְּייִמין ָקַמְייהו ּכֻ ּ ּ .

ים)שיר השירים ז(, ְּוָרָזא ָדא ִדְכִתיב ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ְטִנך ֲעֵרַמת ִחִטים סוָגה ּבַ ּ ּבִ ּ ְ.  
ל ְזכו י ְנהֹוִרין ִאֵלין ָעאִלין ּכָ ְּלַקּמֵ ְּוָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא ְלִאְתְדָנא. ּ ֵרין ְנהֹוִרין . ּ ּתְ

ִּאּנון ָסֲהֵדי ָסֲהדוָתאִּאֵלין  ִגין . ּ ָכל ַאְרָעא )דאנון(ּבְ ְטֵטי ּבְ ְבָעה ֵעיֵני ְיָי ִדְמׁשַ ּ ְדִאית ׁשִ ּ ּ
ׁש ְוַההוא ְזכוָתא )א כן כל''ס( ַההוא עֹוָבָדא ַמּמָ ים ּבְ ָעְלָמא ִאְתְרׁשִ ל ַמה ְדִאְתֲעִביד ּבְ ּ ּכָ ּ ּ ּ

ִקיוַמְייהו ׁש ְוָקְייֵמי ּבְ ַּמּמָ ּ י ִאֵלין ְּוִאֵלין ּתְ. ּ ָלן ְוָסֲהֵדי ַקּמֵ ּכְ הו וִמְסּתַ ֵּרין ְנהֹוִרין ָחָמאן ּבְ ּ ּ
ְזִרין ְוָדְייֵני ִדיִנין ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש' ִּאֵלין ע. ְנהֹוִרין' ע ְזֵרי ּגִ ְּוָהָכא ִאיהו ֲאַתר . ּגִ

ִּדְזכוָתא ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

ַלת ְדִאּנון  ימו ַאְתָוון ּתְ יה ִאְתְרׁשִ ּרוָחא ָדא ּבֵ ּ ּ ּ ְּדַכד ִאֵלין ַאְתָוון , ו'' יה)א''עקנט (ּ ּ
יה ְוָלא  ימו ּבֵ ֵדין ִאְתְרׁשִ קוָתא ִדְדכוָרא ְונוְקָבא ּכְ ִאְתַדּבְ ַהאי ֲאַתר ּבְ ָקן ּבְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ּמָ ע ִסְטִרין. ִּאְתֲעדון ִמּתַ ַלת . ְלָבַתר ָנַפק ַחד ְנהֹוָרא ָנִהיר ְלַאְרּבַ ַּהאי ְנהֹוָרא ַאִפיק ּתְ
עוְתָרא ָאֳחָרִנ ִמִלין ְדָעְלָמא ּבְ י ִדיָנא ְדָדְייִנין ִדיִנין ָאֳחָרִנין ּבְ ּתֵ ַלת ּבָ ּין ְדִאּנון ּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ

הו ָאר ִמִלין ְדָעְלָמא ִאְתָדן ּבְ ָכל ִאּנון ׁשְ ִלימו ּבְ ׁשְ ַמְרִעין ּבִ נו ּבְ ִמְסּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַחד ֵהיָכָלא . ּּ
ָלָתא ְלִא. ַקְדָמֵאי ְלגֹו' ְּלִאּנון ע ָלָתא ָאֳחָרִניןּתְ   .ֵּלין ּתְ

א ל ִאּנון ִדְלַתּתָ ָּסְלָקא ַהאי רוָחא ְוָכִליל ּכָ ּ א ִמְתַלֲהָטא . ּ ְּוַאִפיק ַחד ֵחיָווָתא ַקִדיׁשָ ּ
ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָוון ַחָייִלין ָמאֵריהֹון  ָחא ּבְ ּגָ א ְלַאׁשְ ֵעיִני ֵאיָנׁשָ ְּוַעְייִלין ָלה ּכְ

ְלה. ְּדִדיָנא ִלימו ִדיָנאּכֻ ָעְלָמא ְוַאׁשְ ּו ָנְטִלין ִפְתִקין וָפְתִחין ְוָסְגִרין ּבְ ּ ּּ.  
חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ד א' ּתְ ִביֵבי ְדֶאׁשָ ן וׁשְ ֵחזור ְוׁשֹוׁשַ ְלהו ּכְ ָרִפים ְמַלֲהָטן ּכֻ ּׂשְ ּ ּ ָסְלִקין . ּ

א''ע ֶאׁשָ ִלין ְלָכל ַחד ְמַלֲהָטן ּבְ ְלּגַ ד ָנְטִלין ִאְתֲעִב. ּב ּגַ ּיד ָנָהר ָחד ִדי נוָראּכַ ֶאֶלף . ּ
ין ְלַההוא נוָרא ְמׁשִ ַּאְלִפין ְמׁשַ ה ַחָייִלין, ּ ּמָ ן ָנְפֵקי ּכַ ּמָ ִלין ָנְטִלין. ִּמּתַ ְלּגַ ד ּגַ ה . ּּכַ ּמָ ּכַ

גֹו ַההוא נוָרא ְייהו ּבְ ִּאּנון ִרּבֹוא ִרְבָוון ִדְיקומון ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ְנָייָנא ָנְפֵקי . ּ חֹות ֵהיָכָלא ּתִ ּתְ
ְלהוַח ִרין ְוַאְתָיין ְלָקְרָבא ָהָכא ְוִאּתֹוְקדון ּכֻ ָּייִלין ִדְמַזּמְ ּ ּ ּ.  

ל ִאּנון  ְלָטָאה )סט א(ּּכָ ְלָטָאה ֵמָהָכא ָנִפיק ִדיְנהֹון ְלׁשַ ן ְדָעְלָמא ְדִאְתַמּנון ְלׁשַ ּ ְמַמּנָ ּ ּ ּ
ְתַלת ַאְתָוון ים ּבִ ִּמּגֹו ַההוא רוָחא ְדִאְתְרׁשִ ּ ִּרין ִקיוַמְייהו ֵמָעְלָמא ְוִאְתְדנו ּוֵמָהָכא ַמְעּבְ. ּ ּ ּ ּ ּ

ַהאי נוָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ּּבְ ַהאי ֵהיָכָלא. ּ ְּדָלא ִאְתָמַסר ּבְ ְתַלת . ּ ימו ּבִ ִגין ְדִאְתְרׁשִ ּּבְ א ''ד(ּ

הו)תלת ִליל ּבְ ּ ַאְתָוון ָהָכא ַהאי רוָחא ִאְתּכְ ְרָיין. ּ ַּהִהיא ֵחיָווָתא ַאִפיק ַחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ 
ָנא ּבְ ְּדֵלית ְלהֹון חוׁשְ ּ.  

  א'' מד עדף
ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ֵמַהאי ֵהיָכָלא ָנְפֵקי ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש ּּכָ ר . ּ ַלת )א''קפא ע(ּבַ  ּתְ

ֵנ ֲאַתר ָדא. י''ּי וְמזֹוֵנ''ּי ַחֵי''ּבָ ְּדָלא ִאְתְייַהב ְרׁשו ּבְ ּ ַההוא ָנָהר ִעָלָאה ְדָכל . ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ
יה ָקְייָמא ִמָלהְנהֹוִרין ּ ַנְגִדין ִמּנֵ ֶאְמָצִעיָתא . ּ ְּדֵהיָכָלא ָדא הוא ֲאַתר ) א''דף מד ע(ּבְ ּ

הו גֹו רוָחא ָדא ְוָדא ָסְלָקא ּבְ ָנא ָלֳקֵבל רוָחא ִדְלֵעיָלא ּבְ ְּמַתּקְ ּ ּ ּ ּ.  
ר ָפְתִחין ִאּנון ְלֵהיָכָלא ָדא ֵרין ֶעׂשֶ ּּתְ ל ִאּנו. ּ ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ּכָ ּּבְ ּ ן ּ ּן ָסְרִכין וְמַמּנָ

א ל ִאּנון ִדיִנין ִדְזִמיִנין ְלַנֲחָתא ְלַתּתָ א ּכָ ְּדִאּנון ַמְכְרֵזי ְלאֹוָדָעא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ . ּ ּכְ
  .'ּ ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָאַמר ּגֹודו ִאיָלָנא ְוגו)דניאל ד(, ָאֵמר

ל ָמֵריהֹו רֹוֵזי ִאֵלין ָנְטֵלי ִמָלה ּכָ ּוִמּגֹו ּכָ ּ ּן ְדַגְדִפין ַעד ְדאֹוְדֵעי ִמָלה ָלָרִקיַע ּ ּ ּ  )קכה א(ּ
ה ָעְלָמא ַעד ְדָמֵטי ְלַההוא . ְּדַחּמָ ְטָייא ּבְ א ָנִפיק ִמָלה ְוִאְתׁשַ ְמׁשָ ד ָנִפיק ׁשִ ן ּכַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ

ֶאְמ)ה א''קכ(ִּחיְוָיא ִדְרִקיָעא  יה ְדִאיהו ּבְ ִלידו ּבֵ ּ ְדָכל ּכְֹכֵבי ִדְרִקיָעא ּגְ ּ ּ ּ ּ ָצִעיָתא ּ
  .ִּדְרִקיָעא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ְמִעין ִמָלה ְוַנְקִטין ָלה ִאּנון ָסְרִכין ִדְתחֹות  ְּוׁשָ ּ ּ ן ַעל )א שמשא''ד( )שמיא(ּ ּ ְוִאּנון ִדְמַמּנָ ּ
ט ְלָעְלָמא ן ִאְתַפּשַׁ ּמָ ַּההוא ִחיְוָיא וִמּתַ ּ ַמָיא . ּ ִדין ְוֲאִפילו עֹוֵפי ׁשְ ְּוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ּ ּּ ּ

ִבין ְוָסְתִמין ִפְתִחין. ָעְלָמאּמֹוָדֵעי ֵליה ּבְ רֹוִזין ּתָ רוָחא )לאסתלקא(ָלא ָסְלָקא . ּּכָ ּ רוָחא ּבְ ּ
ֲהֵדי  ְלהו ַחד ּבַ ֵאי ּכֻ ּתָ ַּעד ְדֻכְלהו רוִחין ּתַ ּ ּ ִליָלן )רוחא בתר(ּ ּ ַהאי רוָחא ְוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ

ָדא ַעד ְדִאְתֲעִביד ּכָֹלא ָחד ְּוָעאִלין ָדא ּבְ ּ ּ.  
ר ָנׁש  ֶותּבַ ֵבי ַמְרֵעיה ָהָכא ִאְתָדן ֵהן ְלַחִיים ֵהן ַלּמָ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ּ ּ ְלָייא ְלֵעיָלא . ּ ַּחִיין ּתַ

ִּאי ִאְתַדן ָהָכא ְלַחִיים ַיֲהֵבי ַחִיין ִמְלֵעיָלא ְוִאי ָלא ּ ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ָלא ַיֲהִבין, ּ ַּזּכָ ּ
ָמאֵריה ְוֵיעול ְוָנִפיק ְּדִאְתְדַבק ּבְ ּ ּ ָרא ַעל ִדיָנאָהָכא. ּ ּבָ ַאְרָעא ְלִאְתּגַ ַאְנִפין ּבְ ּ ִקיָדה ּבְ ּ .

ָמר  ָאה: 'ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול ְוגו)דברים לכ(ַעל ַהאי ֵהיָכָלא ִאּתְ ָלא ֲחִמיׁשָ . ֵהיּכָ
ְּדִאיהו רוָחא ְדַמְזִהיר ָנִהיר ְלִאּנון ַתָתֵאי. ֵּהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ִדְבָרָקא ְזֵהיר ּ ּ ּ א ָדא ּרוָח. ּ

ל ִסְטִרין ִליל וָפַתח ְוָסִגיר ָנִהיר ְוָנִציץ ְלּכָ ִּאיהו ּכָ ֵעין . ּ ִציצֹו ָדא ָנִהיר ַחד ְנהֹוָרא ּכְ ִּמּנְ
ָווָנא ל . ַאְרּגְ ִליל ּכָ ָווִנין ְדָנֲהִרין)א כלל''ד(ְנהֹוָרא ָדא ּכָ ְּנהֹוָרא ִחָוור ְואוָכם סוָמק . ּ ּגְ ּ ּ

ִליָלן ִאֵלין. ְוָירֹוק ִאֵליןִּאְתּכְ סוָמק. ּ ּבְ ִּאְתְרִקים ִחָוור ּבְ ָירֹוק. ּ ְּלָבַתר ִחָוור . ּאוָכם ּבְ
ה ָירֹוק ְוסוָמק ִליל ּבָ ָמא ְוִאְתּכְ אוָכם ְוִאְתֲעִביד ַחד ֵחיָווָתא ְמֻרּקָ ּּבְ ּ ִדיוְקָנא . ּ ְּדיֹוְקָנָהא ּכִ ּ

ל ִדיוְקִנין ְּדַבר ָנׁש ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ.  
ִּמיָנה ָנְפקו ד אָסְמִכ' ּ ּין ְדִאּנון ֵחיָוון ַרְבְרָבן ַעל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ּ ַחד ִאְקֵרי אֹוָפן . ּּ

ֵרין ְּדִאיהו ּתְ ַגֵוויה. ּ ִגין ְדַכד ִאְתַחֵזי ַהאי ִאְתְנִהיר ָאֳחָרא ּבְ ּּבְ ָדא. ּּ ָּדִביק ָדא ּבְ ָעאל . ּ
ָדא ָדא ְוִאְתַחזון ד. ָּדא ּבְ ְּלָבַתר ָעאל ָאֳחָרא ָדא ּבְ ין ' ּּ ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ְוֻכְלהו ' ְלדֵריׁשִ ּ
הו . ַּחד ּגוָפא ְּוִאֵלין ִאּנון ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ תֹוך ָהאֹוָפן)יחזקאל א(ּ ר ִיְהֶיה ָהאֹוָפן ּבְ ֲאׁשֶ , ְ ּכַ

ָדא יִרין ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ִאֵלין ְקׁשִ ֵחיזו . ּּ ן )א דחיזון''נ(ּּכְ ּ ְדֵחיָוון ִעָלִאין ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ
ִאֵלין ְלד. יןְלָעְלִמ ָמן ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ָווִנין ְמֻרּקָ ע ּגְ ַּהאי ֵחיָוָתא ְדַאְרּבַ ּ ֵמָהָכא . ִסְטִרין' ּ

ד ָנְטָלא ֵחיָוָתא ָדא ָנְטָלא ִלְתֵרין ִסְטִרין   .ּכַ
ְתֵרין רוִחין ִליל ּבִ ַּהאי רוָחא ִדְבָרָקא ִאְתּכְ ּרוָחא ָדא ִדְבָרָקא ַאִפיק ַחד ֵחיָוָתא ְוָכ. ּ ּ ל ּ

ֵרין . ִּאּנון ְנהֹוִרין יה ּתְ יה ְדִאְקֵרי רוָחא ְמַלֲהָטא ָנֲהִרין ִמּנֵ ּרוָחא ָאֳחָרא ִאְתְנִהיר ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ
ע ְּנהֹוִרין ְדִאּנון ַאְרּבַ ְגָווִנין. ּ ְּוִאֵלין ְנהֹוִרין ִמְתַהְפִכין ּבִ  ַלַהט )בראשית ג(ְּוָהָכא ִאיהו . ּ

ְתַהֶפֶכת א ִּאֵלין ִא. ַּהֶחֶרב ַהּמִ ָנָנא ְדַחְרּבָ ּּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתַהְפָכן ׁשְ ּ  ְוִאֵלין )ואלין גליף(ּ
א ִגין ְדַהאי ַלַהט ַהֶחֶרב ָקְייָמא ַעל ִאּנון ע. ָקְייֵמי ַעל ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ּּבְ ְּנהֹוִרין ְדֵבי ' ּ

ְלָיי. ִדיָנא א ּתָ ל ִאּנון ַדָייִנין ְדָדְייֵני ִדיָנא ַחְרּבָ ֵּמָהָכא ּכָ ּ ּ ְייהו ִמְלֵעיָלאּ ּא ַעל ֵריׁשַ ּ.  
ָמאָלא ַאִפיקו ַחד ֵחיָוָתא ָאֳחָרא  ַּהאי ַלַהט ַהֶחֶרב ְדִאֵלין ִאּנון ְנהֹוִרין ְדִלְסַטר ׂשְ ּ ּ ּּ ּ

ָמאָלא' ְּדָקְייָמא ַעל ד ֵרי ִמיִמיָנא וְתֵרי ִמּשְׂ ִקיוַמְייהו ּתְ ְּדָלא ָקְיֵמי ּבְ ּ ּ ד רוָחא . ּּ ּּכַ
ִאֵליןְדֵחיָוָתא ַהאי ָעאל  ֵרי ִניצֹוִצין ְמַלֲהָטן. ּּבְ ְוָנְפֵקי ֵמַהאי ֵהיָכָלא . ָּנִציץ ִמַנְייהו ּתְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ִדיר ְּלַבר וִמְתַהְפֵכי ּתָ ּ ְמַלֲהָטן ְלִזְמִנין נוְקֵבי ְלִזְמִנין ּגוְבֵרי )נג ב(ִּאֵלין ִניצֹוִצין . ּ ּ
ין ְּלִזְמִנין רוִחין ְלִזְמִנין ִעיִרין ַקִדיׁשִ ּ.  

ֵחיָווָתא ַקְדָמָאהַמאי ַטְעָמא  ִליל ַהאי ֵחיָווָתא ּבְ ִגין ְדַכד ִאְתּכְ ִקיפו , ּּבְ ִּמּגֹו ּתְ
ָדא ִליָלן ָדא ּבְ ְּדִאְתּכְ ִדיר ְדָלא ִאְתְדַעך ְלָעְלִמין, ּ ְָנְפָקא ַחד ִנּצֹוָצא ְמַלֲהָטא ּתָ ּ ,

ֵרין ִניצֹוִצין ְתַרְייהו ְדִאינון ּתְ אָטא ְוָאְזָלא ֲאּבַ ְּוׁשָ ּ ּ.  

  ב''ע מד דף
ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ א ִאינון ּגוְבִרין ְוָעְבִדין ׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ  )כדין(ְּוַעד ָלא ְמַסְייֵמי ִמְתָדֲעֵכי , ּ

הו  ַטׁש ּבְ ְּוַההוא ִניצֹוָצא ּבָ ִמְלַקְדִמין ְוִאינון נוְקֵבי ) ב''דף מד ע(ּ ְּוָנִהיר לֹון ְוִאְתַחְדׁשון ּכְ ּ ּ ּּ
אָטן ְוַעד ָלא הו ְוָנִהיר לֹון . ּ ְמַסְייֵמי ִמְתָדֲעֵכיְוָאְזֵלי ְוׁשָ ַטׁש ּבְ ְּוַהאי ִניצֹוָצא ּבָ

ִמְלַקְדִמין ְּוִאְתַהְדָרן ּכְ ִליל ִמד, ּּ ִליל ִמּכָֹלא ּכָ ִגין ְדַההוא ִניצֹוָצא ּכָ ּּבְ ּ ָווִנין וְבִגין ָדא ' ּ ּּגְ ּ
ִּאינון ִמְתַהְפִכין ְלָכל ָהֵני ַגְווֵני ּ.  

ִליל ֲחָדאּרוָחא ָדא ִאְתּכְ ֵרין ּכְ ְדָקֲאָמָרן ְוִאְתַחזון ּתְ רוָחא ָאֳחָרא ּכִ ּ ּבְ ָאֳחָרִנין , ּּ ְוָלא ּכְ
ר ָחד ָדא ָלא ִאְתַחֵזי ּבַ ִליל ָדא ּבְ ַּקְדָמִאין ְדַכד ִאְתּכְ ּ ֵרין ְוָקְיֵמי . ּ ְּוָהָכא ִאְתַחזון ּתְ ּ

ֵאי ּתָ ְלהו ּתַ ִליָלן ִמּכֻ ֲחִביבוָתא ּכְ ּּבַ ב ְד, ּ ֵרין ִאּנון ַחדְּוַאף ַעל ּגַ ִּאּנון ּתְ ט . ּ ד ִאְתְפׁשַ ּּכַ
ֵאי)א בר דאתפשטו''נ( ּתָ ְלהו ּתַ ִליָלן ִמּכֻ ֲחִביבוָתא ּכְ רוָחא ְוִאְתַחזון ּבְ ּ רוָחא ּבְ ּ ּ ּ א ''ד(ְּוָדא , ּּ

ּ הוא ָרָזא ִדְכִתיב)דא אֹוֵמי ְצִבָיה ָהרֹוִע)שיר השירים ד(, ּ ֵני ָעָפִרים ּתְ ׁשְ ַדִיך ּכִ ֵני ׁשָ ים ְ ׁשְ
ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ   .ּבַ

ֵדין ִאְתַהַדר ַהאי ֵהיָכָלא ְוִאְקֵרי  ֲחִביבוָתא ּכְ ָדא ּבְ ָטן ָדא ּבְ ֵרין רוִחין ִמְתַפׁשְ ְּוַכד ּתְ ּ ּ ּּ
ֵּהיַכל ַאֲהָבה ֵהיָכָלא ִדְרִחימוָתא ִקיוֵמיה, ּ ִדיר ּבְ ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּתָ ּ ָרָזא , ּ ִאְתְגִניז ּבְ

יהְּדָרִזין ְלַמאן ְדִאְצְט ָקא ּבֵ ִּריך ְלִאְתַדּבְ ּ ִתיב. ְ ן ֶאת דֹוַדי )שיר השירים ז(, ְוָהָכא ּכְ ּ ֶאּתֵ
ה ִסְטִרין ַאְלִפין . ְָלך ה ַחָייִלין ְלַכּמָ ּמָ ֵרין רוִחין ְדִאּנון ַחד ָנְפֵקי ּכַ ד ָנֲהִרין ּתְ ְּלָבַתר ּכַ ּ ּ ּ

יעוָרא ְּוִרְבָוון ְדֵלית לֹון ׁשִ ִּמְנהֹון ִאְקרון דוָדִא, ּ ּ ָפִנים. יםּ ַעד . ִמְנהֹון ִרּמֹוִנים. ִמְנהֹון ּגְ
ין  ֲחִביבו ְדָלא ִמְתָפְרׁשִ ה ַחָייִלין ְלַבר ַעד ַההוא ּכָֹכָבא ְדִאְקֵרי ֹנַגה ְוֻכְלהו ּבַ ּמָ ְּדָמטו ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִתיב, ְלָעְלִמין ָהָכא ּכְ ַאֲהָב)שיר השירים ח(, ּבְ יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ה ּבֹוז  ִאם ִיּתֵ
ָּיבוזו לֹו ְרִחימו ְדָמאֵריה)א כתיב''ד(ָהָכא . ּ ָקא ּבִ ַתֲחָוָאה וְפִריׂשו ְדָיִדין ְלִאְתַדּבְ ּ ִהׁשְ ּ ּ ּ ּ:  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

 ] בשנה22יום [סדר הלימוד ליום כב תשרי 
ִתיָתָאה ָהָכא הוא רוָחא ְדִאְקֵרי חו ֵּהיָכָלא ׁשְ ּ ּ ִני''ּ שיר השירים (, ָּרָזא ִדְכִתיב, ט ַהּשָׁ

ְפתֹוַתִיך)ד ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ל ָהָרצֹון)היכלא דאקרי(ַהאי ֵהיָכָלא , ּ ָּהָכא רוָחא ,  ִאְקֵרי ֵהיּכַ
יָקה  ְנׁשִ יה ּבִ ָקא ּבֵ ִאין ָרֲהִטין ֲאַבְתֵריה ְלִאְתַדּבְ ּתָ ְּדִאיהו ַרֲעָוא ְדָכל ָהֵני רוִחין ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְרִחימוָתא   .ּּבִ
ׁשִ ִליל ּבְ ית. יתַּהאי רוָחא ִאְתּכְ ׁשִ ֲהֵדיה. ְוָקְייָמא ּבְ א ּבַ ית ִדְלַתּתָ ׁשִ ִליל ּבְ ִּאְתּכְ ּ .

ית ִעָלִאין ׁשִ א . ְּוָקְייָמא ּבְ ּתָ ְלהו ִמּתַ ִליָלן ּכֻ ֵריַסר ְנהֹוִרין ּכְ ּוְבִגין ָכך ַהאי רוָחא ַאִפיק ּתְ ּ ּּ ְ

ּוִמְלֵעיָלא ֵריַסר ְנהֹוִרין ִאּנון ָחדון ְלַסְלָקא ְלֵעיָל, ּ ָּהֵני ּתְ אּ ל ִאּנון ִדְלַתּתָ ָלא ּכָ ּא וְלַקּבְ ּ ּ.  
ֵּהיָכָלא ָדא ְדִאיהו ָרצֹון ַרֲעָוא ְדֹכָלא ּ ּ ִרין, ּ ר ִקׁשְ ָּדא , ְוָסִליק לֹון ָהָכא, ָּמאן ְדָקׁשַ

ֲחִביבוָתא ּהוא ְדַאִפיק ָרצֹון ֵמְיָי ּבַ ּ יק . ּּ ְרִחימו ְדָנׁשִ ה ּבִ ִניׁש מׁשֶ גֹו ֵהיָכָלא ָדא ִאְתּכְ ּּבְ ּ ּ
ה. ּיֵקי ְרִחימוָתאְנׁשִ ַּהאי הוא ֵהיָכָלא ְדמׁשֶ ּרוָחא ָדא רוָחא ִדְרִחימוָתא. ּ ּ ּרוָחא , ּ

יך ְרִחימו ְלָכל ִסְטִרין ְּדִיחוָדא ְדַאְמׁשִ ּ ְּ.  
ֵריַסר ְנהֹוִרין ָסְלִקין ְוָלֲהִטין)א אנון''ד(ְּוִאּנון  ע ֵחיָוון .  ּתְ ִציצו ִדְלהֹון ָנְפֵקי ַאְרּבַ ִּמּנְ ּ

ָלָלא , ין ְרִחיֵמי ְדַאֲהָבהַּקִדיׁשִ ָרא ִאּנון זוֵטי ְלִאְתּכְ ִּאֵלין ִאְקרון ַחיֹות ְגדֹולֹות ְלִאְתַחּבְ ּ ּּ ּ
הו דֹולֹות)תהלים קד(, ִּדְכִתיב, ּּבְ   .ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ

ָדא ְלד ִּאֵלין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ָרא ְלד, ִסְטִרין' ּ ֱאגֹוָזא ְדִמְתַחּבְ ך ּו, ִסְטִרין' ּּכֶ ִגין ּכָ ְּבְ

ת ֱאגֹוז ִדְכִתיב, ִאְקֵרי ֵהיָכָלא ָדא ּנַ י)שיר השירים ו(, ּּגִ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַמאי ֶאל ,  ֶאל ּגִ
ת ֱאגֹוז ּנַ ָקא ְדכוָרא , ּגִ י ְדִאיהו ֵהיָכָלא ִדְרִחימו ְלִאְתַדּבְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ִגיֵניה ְדִגּנַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

נוְקָבא   .ּּבְ
ן ִלְתֵריַסרִּאֵלין ַאְר ע ִמְתָפְרׁשָ ַלת ְלָכל ְסַטר, ּּבַ ַלת ּתְ הו. ּתְ ִליָלן ּבְ ֵאי ּכְ ּתָ ל ִאּנון ּתַ ּּכָ ּ .

ְנהֹוִרין רוִחין ְנהֹוִרין ּבִ ּוְבהו ַקָייִמין רוִחין ּבְ ּ ּ ִאֵלין ַעד ְדִאְתֲעִבידו ַחד, ּ ְלהו ִאֵלין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ ּ .
ְלהו ָס ּוְכֵדין ַהאי רוָחא ְדָכִליל ִמּכֻ ּ ּ רוָחא ִדְלֵעיָלא )א לאתערא''נ(ְּלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּ ּ ּבְ ּ

ַמִי ַּההוא ְדִאְקֵרי ׁשָ ֲהֵדיה''ּ ָרא ּבַ ין ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּם ְוַזּמִ א , ּ ְלהו ִדְלַתּתָ רו ּכֻ יָון ְדִאְתְקׁשָ ּּכֵ ּ ּ
ֲהֵדיה ָאַמר  יקֹות ִפיהו)שיר השירים א(ּּבַ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ּוְכֵדין ִאיהו, ּ ָרא ּ  ֶחְדָוה ְלִאְתַקּשְׁ

ָדא ָלָמא ָדא ּבְ ּתַ רוָחא וְלִאׁשְ ּרוָחא ּבְ ּ ּ ִחּבוָרא ָחָדא, ּ ִלימו ּבְ ֵדין ִאיהו ׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

  א'' מה עדף
ָכל  ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתְנִהירו ָדא ּבְ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ֲהֵדיה ְוִאׁשְ ר ּבַ יָון ְדַהאי רוָחא ִאְתַחּבַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ָח ִלימו ּכְ ְדָקא ָחֵזיּׁשְ ָאה ְדָסִליק ּכֹוָלא ּכְ ר ָנׁש ַזּכָ ַהאי ְרעוָתא ְדַצֵלי ּבַ ֵּזי ּבְ ּ דף (, ּּ

ָדא) א''מה ע ָרא ְרִחימו ָדא ּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְלַחּבְ ֵדין , ּ א שמיא אתחבר ברוחא דא ''ד(ּכְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

ל ִאּנון ֵהיָכִלין ְוָכל ִאּנ)כדין, ברחימו בשלימו באנהרותא מתדבקן דא בדא ּון רוִחין ּ ּכָ ּ
ל ַחד  ַמִים ּכָ ְכָלָלא ְדׁשָ ל ַחד ְוַחד ֵמִאּנון רוִחין ְוֵהיָכִלין ְדִאּנון ּבִ ַהאי ּכָ ִלילו ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוַחד ָנִטיל ַההוא ֵהיָכָלא ְוַההוא רוָחא  ּ ֲהֵדיה )באתר(ּ ָרא ּבַ ּ ְדִאְתַחֵזי ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּ ּּ
ֲהֵדיה ּכְ ָלָמא ּבַ ּתַ ּוְלִאׁשְ א בגין דההוא רוחא שתיתאה דאקרי שמיא רוחא ''ד(. ְּדָקא ָיאותּּ

והכי . ן סליק לון לגבייהו בההוא יחודא''קדישא לעילא נטיל היכלא דא רוחא דא דאקרי רצו
א בגין דההוא רוחא שתיתאה דאקרי רצון סליק ''נ( )ב''ל הרש''כן צ( )אתחברן רצון לאתנשקא

ברן שמים דאיהי רוחא קדישא לעילא נטיל היכלא דא רוחא לון לגבייהו בההוא יחודא והכי אתח
ָדא)דא דאקרי רצון לאתנשקא ָדא. ּ ָדא ּבְ ָלָמא ָדא ּבְ ּתַ ָדא ְלִאׁשְ ָרא ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ְוָרָזא . ּ

ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ְוגו)בראשית כט(ָדא    .'ּ ַוִיּשַׁ
ַּאְבָרָהם ְדִאיהו ְיִמיָנא ְלֵעיָלא ָנִטיל  ּ רוָחא )היכל אהבה( ) היכלא דקאמרןג''א ל''ד(ּ

ָדא ְלֶמהֵוי ַחד ְוִסיָמָניך ''ְדִאְקֵרי ַאֲהָב ָרא ָדא ּבְ ָדא ְלִאְתַחּבְ ָרא ָדא ּבְ ְה ְלִאְתַקּשְׁ ּ
ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּת)בראשית יב( י ִאּשָׁ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ַדִים.  ִהּנֵ ִאּנון ׁשָ ָתא ּבְ ִפירו ְדִאּתְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ.  

ָמאָלא ָנִטיל ַההוא ֵהיָכָלא ִּיְצָחק ְד ִּאיהו ׂשְ ו א דבי דינא דכל דינין מתערין ''פקודי רנ(ּ

. מתמן רוחא דאקרי זכותא לאתחברא דא בדא ולאשתלמא דא בדא למהוי כלא חד כדקא יאות
ִרין רוִחין נֹוַג, ))א דלתתא''ד(שאר נביאים נטלין תרין היכלין  ָרָזא ִדְכִת, ר''ּה ְוֹזַה''ּּתְ , יבּבְ

ְ ֲחמוֵקי ְיֵרַכִיך ְוגו)שיר השירים ז( ִאֵלין ְלֶמֱהֵוי ָחד' ּ ָרא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ.  
ִדיק ַעּמוָדא ְדָעְלָמא  ּיֹוֵסף ַהּצַ ּ ָנִטיל ֵהיָכָלא ְדַסִפיר רוָחא ְדִאְקֵרי )פקודי רנח א(ּ ּ

ִפיר ב ִדְכִתיב, ִּלְבַנת ַהּסַ א, ְגָליו ְוַתַחת ַר)שמות כד(, ְּוַאף ַעל ּגַ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ , ּבְ
ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ֲאַתר ְדֵהיָכָלא . ּ יר ְדִאיהו ָרָזא ְדָרִזין ּבְ ּוְלָבַתר ַעּמוָדא ָדא ָנִטיל ַיּתִ ּ ּ ּ ּ

ִביָעָאה ָלָמא ָדא ִעם ָדא . ׁשְ ּתַ ָדא ְלִאׁשְ ָרן ָדא ּבְ ין וִמְתַחּבְ ָרן ַדְרּגִ ַּעד ָהָכא ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּּ
ְלהו ַחדְלֶמֱהֵו ְדָקא ָחֵזי. ּי ּכֻ ָאה . 'ּ ְיָי הוא ָהֱאלִהים ְוגו)מלכים א יח(ּוְכֵדין . ּּכָֹלא ּכְ ַזּכָ

ָמאֵריה ָקא ּבְ ָרא לֹון וְלִאְתַדּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי ָמאן ְדָיַדע ְלָקׁשְ ּחוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ָרָעה  א ַהּכְ ַתֲחָוָאה)ן''וויג בהכרעה הכא ומוסיף ה''א ל''ד(ָהּכָ ִפין, ְוִקיָדה,  ְוִהׁשְ ּוְפִריׂשו ְדּכַ ּ ּ ּ ,

ְלָיא  ָמִתין ְדִאיהו ּתַ ָמָתא ְדָכל ִנׁשְ ָכא ְרעוָתא ְדרוָחא ִעָלָאה ִנׁשְ ּוְנִפיָלה ְדַאִפין ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
יה ָנְפֵקי ְנִהירו וִבְרָכאן ְלַא)ג סוף''א ל''ד(. ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף ּ ְדִמּנֵ ּ ּ ָלָמא ּכָֹלא ּ ּׁשְ
ְדָקא ָיאות ִּמְלֵעיָלא ּכְ א וִמְלֵעיָלא ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין . ּ ּתָ ִלימו ִמּתַ ׁשְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ ּּ ּ ּ

ְדָקא ָיאות ָכל ִסְטִרין ּכְ ְטִלין ְוָכל ְרעוָתא ִאְתֲעִביד . ּּבְ ְזֵרי ִדיִנין ִמְתּבַ ל ּגִ ֵדין ּכָ ּּכְ
א ִתיבְוַעל. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ך )ישעיה מט(, ּ ָדא ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ּ ּ

ְיָי ֱאלָהיו)תהלים קמד(, ּוְכִתיב. ֶּאְתָפֵאר ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָלא :  ַאׁשְ ֵהיּכָ
ׁש יה ִדיוְקָנא ַמּמָ ָלא ָדא ָלאו ּבֵ ִביָעָאה ֵהיּכָ ּׁשְ ּּכָֹלא ִאיהו, ּ ְסִתימו ְוגוּ  ָרָזא )א גו''ד(' ּ ּבִ

א ִדְפִריָסא , ְדָרִזין ָּפרוְכּתָ ִרין )א פריסא''ד(ּ ְלהו ֵהיָכִלין ְדָלא ְלִאְתַחָזָאה ּתְ ּ ָקְייִמין ּכֻ ּ ּ
רוִבים  א ִדיוְקָנא ְדֹקֶדׁש , )ג דא מן דא קיימין''א ל''ד(ּּכְ פוְרּתָ ְּלגֹו ִמן ָדא ָקְייָמא ּכַ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ין יםּבְ, ּקוְדׁשִ ָדׁשִ ך ֵהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ים ֲאַתר . ְִגין ּכָ ָדׁשִ ַהאי ֹקֶדׁש ַהּקֳ
י ַהאי  ָלָלא ְדֹכָלא ָעְלָמא ְדֲאֵתי ְלַגּבֵ ָמָתא ִעָלָאה ּכְ ְקָנא ְלַההוא ִנׁשְ ִּמְתּתַ ּ ּּ  )א עלמא''נ(ּ

  .ִּעָלֵאי
ָדא ְוִאׁשְ ְלהו רוֵחי ָדא ּבְ ָרן ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ְדָקא ָחֵזיּ ִלימו ָדא ִעם ָדא ּכְ ּּתַ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ

י ֵעיָלא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ָמָתא ְדֹכָלא ְלַגּבֵ ִּאְתַער רוָחא ִעָלָאה ִנׁשְ ּּ ְלַאְתָעָרא ַעל , ּ
א ָלָמא לֹון ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין. ּּכָֹלא ְלַאְנָהָרא לֹון ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ּוְלַאׁשְ

  ב'' מה עדף
ְנִהירו ְדֹכָלא ְוָנִחית ְנִהירו ִעָלָאה)א איהו''נ(ּד ּכָֹלא ְוַכ ִלימו ּבִ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ ּ ֵדין ַהאי , ּ ּכְ

ים  ָדׁשִ ָלא ַההוא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְסִתימו ְדֹכָלא ְלַקּבְ ִביָעָאה ִאיהו ֵהיָכָלא ְסִתיָמָאה ּבִ ֵּהיָכָלא ׁשְ ּ ּ ּּ
ן ּכְ ּמָ ְּנִהירו ְדָנִחית וְלִאְתַמְלָייא ִמּתַ ּ ָרא ִמן ְדכוָרא ְוִאְתַמְלָייאּ ּנוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ּ ּ ְוָלא , ּ

ָלא ַההוא ְנִהירו ִעָלָאה ְקָנא ְלַקּבְ ִּאְתַמְלָייא ֶאָלא ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְדִמְתּתַ ּּ ּ ְּוָרָזא ָדא , ּ
ִביָעָאה ִאיהו ֲאַתר ְדִחּבוָרא ְדִזווָגא ֵּהיָכָלא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ׁשְ, ּ ִביָעָאה ּבִ ָרא ׁשְ ִביָעָאה ְלֶמֱהֵוי ְלִאְתַחּבְ

ִלימו ) ב''דף מה ע( ּּכָֹלא ַחד ׁשְ ְדָקא ָחִזִי)א חד''ד(ּ   . ּכְ
א  א קוְדׁשָ ָאה חוָלֵקיה ָרִחים ְלֵעיָלא ָרִחים ְלַתּתָ ָרא ִיחוָדא ָדא ַזּכָ ּוָמאן ְדָיַדע ְלָקׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא  ּּבְ ִזיר ְוִאיהו ְמַבֵטל)איהו(ְ ּ ּגָ ין ְדִאי. ּ ָמאֵריהָּסְלָקא ַדְעּתִ ּהו ְמַקְטְרָגא ּבְ ָלאו , ּ
יִרין ְוָיַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ְוָכל , ָהִכי יר ְקׁשִ ִגין ְדַכד ִאיהו ָקׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ָיאות ְרָכא ּכְ ַכח ְוֹכָלא ִאְתּבָ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ּׁשְ ְטִלין ְו, ּּ ִרין וִמְתּבַ ל ִדיִנין ִמְתַעּבְ ּּכָ ּ ָלא ּ
ָעְלָמא ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי. ִּאׁשְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ א . ּ ָּדא הוא ְלַתּתָ ּ

יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ָדא הוא ִקיוָמא ְדָעְלָמא)משלי י(ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ָקאֵרי . ּּ ּבְ
רֹוָזא  ִג)ישעיה מא(ֲעלֹוי ּכָ ה ּתָ ְתַהָלל ְוַאּתָ ָרֵאל ּתִ ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְיָי ּבִ   .ּיל ּבַ

ָנא  ַגְווָנא ָדא ָקְרּבָ ְפִקין )ג דא''א ל''ד(ּכְ ָנָנא וִמְסּתַ ּ ָסְלָקא ּתְ ל ַחד ְוַחד )א ביה''ד(ּ  ּכָ
ְדָקָחֵזי ֵליה יָרָתא, ּּכִ ְבִסימו ְדׁשִ ְרעוָתא ְוֵלָוֵאי ּבִ ְּוַכֲהִני ּבִ ּ ָדא. ּ ִליל ּבְ יֵלי ְוַעְי, ָּדא ִאְתּכְ

ְייָפא  ְדָקא ָחֵזי ֵליה ׁשַ ְייהו ּכְ דוְכּתַ ָרן ּבְ רוָחא ַעד ְדִמְתַחּבְ ֵהיָכָלא רוָחא ּבְ ֵּהיָכָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָדא ַעד ְדִאּנון ַחד  ָדא ְוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ ִלימו ָדא ּבְ ּתַ ְייָפא ְוִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ  )ואתנהרין( )ג''א ל''ד(ּ

ָדא   .ְּוָנֲהִרין ָדא ּבְ
ֵדין ָמָתא ִעָלָאה ְדֹכָלא ַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ְוָנִהיר לֹוןּכְ ּ ִנׁשְ ּ ְלהו ּבֹוִציִנין , ּּ ְּוֲהוו ְנִהיִרין ּכֻ ּ

ְדָקא ָחֵזי ִלימו ּכְ ׁשְ י ֹקֶדׁש , ּּבִ ַּעד ְדַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִאְתַער ְוֹכָלא ָאִעיל ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
ים ָדׁשִ ֵבי, ַהּקֳ ְרָכא ְוִאְתַמְלָייא ּכְ ָּרא ְדַמִיין ָנְבִעין ְוָלא ָפְסִקיןְוִאְתּבָ ְרָכאן . ְּוֻכְלהו, ּ ִמְתּבָ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ָנא, ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין ּבְ חוׁשְ ַּההוא ְדָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ָאִעיל ּבְ ּ ְּרעוָתא ְדָלא ִאְתַפס . ּ ּ ּ

ַגַווְייהו ִסים ְלגֹו ְלגֹו ּבְ ְּלָעְלִמין ּבְ ּא ְרעוָתא ְוָלא ִאְתַפס ְלִמְנַדע ְּוָלא ִאְתְייַדע ַההו, ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

א )לן( )ג''א ל''ד( ּתָ ִלימו ִמּתַ ׁשְ ּ וְכֵדין ּכָֹלא ְרעוָתא ָחָדא ַעד ֵאין סֹוף ְוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּּ ּ
ּוִמְלֵעיָלא וִמּגֹו ְלגֹו ַּעד ְדִאְתֲעִביד ּכָֹלא ָחד. ּּ ב . ּ ַּהאי ְרעוָתא ָלא ָאִעיל ְלגֹו ַאף ַעל ּגַ

ֻכְלהו ִסְטִריןְּדָלא ִאְתְי ַקְדִמיָתא ּבְ ִלים ְוִאְתְנִהיר ּבְ ּתְ ּיַדע ַעד ְדֹכָלא ִאׁשְ ִסים . ּּ ֵדין ּבָ ּכְ
ַּההוא ְרעוָתא  ְסִתימו)א דלא''ד( ְוָלא )לכלא( )ג''א ל''ד(ּ גֹו ּבִ ּ ִאְתַפס ְלגֹו ּבְ ָאה , ּ ּוְכֵדין ַזּכָ

ַהִהיא ׁשַ ָמאֵריה ּבְ ק ּבְ ּחוָלֵקיה ָמאן ְדִיְתַדּבַ ּ ּ ּ ָאה ִאיהו , ֲעָתאּ ָאה ִאיהו ְלֵעיָלא ַזּכָ ַּזּכָ ּ
ִתיב א ֲעֵליה ּכְ ך)משלי כג(, ְלַתּתָ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ָ.  

א ֲחֵזי וָרא ָחָדא , ּתָ ִקּשׁ ָדא ּבְ רו ָדא ּבְ ּשְׁ ָדא ְוִאְתּקַ ִלימו ָדא ּבְ ּתַ יָון ְדֻכְלהו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמָתא ִע ְטָרא ִדְלֵעיָלאְוִנׁשְ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ִאּנון ּבֹוִציָנא ָחָדא , ָּלָאה ָנִהיר לֹון ִמּסִ ּ ּ

ִלימו ׁשְ ָבה , ּּבִ ֵדין ַרֲעָוא ָחָדא ְדַמֲחׁשָ א לגו לגו דנהירו דסליק ''ד(ּ ִאְתַפס )א במחשבה''ד(ּּכְ

ּ ְנִהירו ְדָלא ִאְתַפס ְו)על כלא ובגו לגו בההוא רעותא במחשבה אתפס ּ ר ּ ָלא ִאְתְייַדע ּבַ
ם ַההוא ְרעו  ּסָ ִפיס ֶאָלא ְדִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ִפיס ְוָלא ָיַדע ַמה ּתָ ָבה ּתָ ַּההוא ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְדָקא ָיאות ם ּכָֹלא ּכְ ּסַ ִלים ּכָֹלא ְוִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ּתְ ָבה ְוִאְתַמְלָייא ּכָֹלא ְוִאׁשְ ְּדַמֲחׁשָ ּּ ּ ְוַעל . ּ
ִתי ָכה לֹו ְוגו)תהלים קמד(, בָּדא ּכְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .' ַאׁשְ

ְווָנא ַהאי ּגַ ָמאֵריה ּכְ ָקא ּבְ ָּמאן ְדָזֵכי ְלִאְתַדּבְ ּ ְלהו, ּ ְרִחיָמא ְלֵעיָלא , ָּיִרית ָעְלִמין ּכֻ
א ְּצלֹוֵתיה ָלא ֲאַהְדָרא ֵריַקְנָיא, ְרִחיָמא ְלַתּתָ ְבָרא ַק, ּ י ָמאֵריה ּכִ ָּדא ִאְתַחֵטי ַקּמֵ ּ י ּ ּמֵ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ְֲאבֹוי ְוָעִביד ֵליה ְרעוָתא ּבְ ּ ּ ְרָיין ִאיהו , ּ ל ּבִ ִליט ַעל ּכָ ְּוֵאיְמֵתיה ׁשַ ּּ
ִריך הוא ָעִביד א ּבְ ִזיר ְוקוְדׁשָ ּּגָ ִתיב. ְּ ְ ְוִתְגַזר ֹאֶמר ְוָיָקם ָלך ְוַעל )איוב כב(, ֲּעֵליה ּכְ

ְּדָרֶכיך ָנַגה אֹור ָּ:  
אן . 'ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְוגו)שנדפס בריש זהר חד( י ִיְצָחק ִמּכָ ָאַמר ַרּבִ

ִריך הוא ְלָהִני ְנִטיָען  א ּבְ ְּדֲעָקָרן קוְדׁשָ ּ רבי יהודה אומר . א ושתיל לון משמע דכתיב יהי''ד(ְּ

שא בריך וכד אסתכל קוד. והיה לא כתיב אלא ויהי, משמע דכתיב ויהי אור, אור שכבר היה תנן
אור זרוע לצדיק ) תהלים צו(, גניז ליה לצדיקייא הדא הוא דכתיב. הוא באנון דרין דרשיעייא

מי העיר ) ישעיה מא(, הדא הוא דכתיב, ויאמר אלהים יהי אור, ולישרי לב שמחה והא אתמר
  .'ממזרח וגו

  א'' מו עדף
בעובדייהו דרשיעייא אמר רבי חייא כדקאמרן חמא , מאי ראה. וירא אלהים את האור כי טוב

, )וירא אלהים את האור. רבי אבא אמר וירא אלהים את האור כי טוב לגנוז אותו. וגניז ליה
רבי יהודה אומר אור לא נאמר . א ושתיל לון דכתיב ויהי אור מאי משמע אור שכבר היה אור''נ(

. 'ר ממזרח וגווהאי הוא דכתיב מי העי' אלא ויהי לומר שכבר היה וכתיב אור זרוע לצדיק וגו
רבי . וירא אלהים את האור ויבדל אמר רבי יצחק כדאמרן דחמא בעובדייהון דרשיעייא וגניז ליה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

ּ ְדָסִליק ְנהֹוֵריה ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא)אבא אמר חמא דף מו (ְּוִכי טֹוב הוא , ּ

יה ַחָייֵבי ) א''ע ְּלַאְגָנָזא ֵליה ְדָלא ֶיֱהנון ִמּנֵ ּ ּ ּ   .ָעְלָמאּ
יה ִרְתָחא ַכח ּבֵ ּתְ י טֹוב ְדָלא ִיׁשְ ְמעֹון ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִתיב , ּ ּכְ

י טֹוב וְכִתיב ָהָתם  ָרֵאל)במדבר כד(ָּהָכא ּכִ ֵעיֵני ְיָי ְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ י טֹוב ּבְ ְוסֹוָפא , ְ ּכִ
ּ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים )א אוכח''ד(ִדְקָרא  ךּ ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְּבֵ יה , ּ ַכח ּבֵ ּתְ ך ָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ֲחָדא ִריך הוא ּכְ א ּבְ ף לֹון קוְדׁשָ יּתֵ ב ְדׁשִ ִּרְתָחא ְוַאף ַעל ּגַ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ְּנִהירו ִעָלָאה ְלֶמהֵוי ָנִהיר ַהאי אֹור, ּתָ יה. ּ ּוֵמַההוא ְנִהירו ַחדו ְלֹכָלא ּבֵ ּ ּ ּ ּּ .
ּא ְלִאְתַעְטָרא ּגוְלפֹוי ְּוהוא ָיִמיָנ ָמר)א גליפי''נ(ּ ֲהֵדיה ְוָהא ִאּתְ ִליִפין ּבַ ִתיב. ּ ּגְ תהלים (, ּכְ

ך)לא ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָּ ָּמה ַרב טוְבך ָדא אֹור . ּ ָּ

ִריך הוא א ּבְ ַּקְדָמָאה ְדָגִניז קוְדׁשָ ּ ְדָקֲאָמָרןִָליֵרֶאיך ַל, ְּ ִדיִקים ְלִאּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה ּכִ ּּצַ ּ ּ ּ.  
  )ז''סימן ל(השלמה מההשמטות 

דֹוִלים ָהיו, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ֵני אֹוִרים ַהּגְ י יֹוָחָנן ׁשְ ִּדְכִתיב ַוְיִהי , ְּוָאַמר ַרּבִ
י טֹוב. אֹור ֱאַמר ּכִ רוך הו. ְוָעָליו ּנֶ דֹוׁש ּבָ ְּוָלַקח ַהּקָ ִדיִקים ֶלָעִתיד ְּ ּא ָהֶאָחד וְגָנזֹו ַלּצַ ּ

ֵני ָאָדם ך ֶנֶגד ּבְ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְָלֹבא ִדְכִתיב ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ ּ .
ל ּבֹו ִדְכִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶא ּכֵ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלִהְסּתַ ל ּבִ אֹור ָהִראׁשֹון ֵאין ּכָ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ת ּ

ה טֹוב ְמֹאד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י טֹוב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ רוך . ָּהאֹור ּכִ דֹוׁש ּבָ ְָרָאה ַהּקָ ּ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ִהיר, ָרָאה טֹוב ְמֹאד, ּהוא ֶאת ּכָ   .ָּמְזִהיר וּבָ

ִים ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה וְנָתנֹו ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ְּוָלַקח ֵמאֹורֹו ַהטֹוב ְוָכַלל ׁשְ ּ . ּ ְלעֹוָלם ַהֶזהּ
ְּוַהְיינו ִדְכִתיב  ֲעזֹובו)משלי ד(ּ י ַאל ּתַ י ָלֶכם ּתֹוָרּתִ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֱהֵוי אֹוֵמר . ּ ּכִ

ַעל ֶפה ּבְ ל ּתֹוָרה ׁשֶ רוך הוא. ּאֹוָצָרה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוָאַמר ַהּקָ ָדה , ְּ ֶמרו ֹזאת ַהּמִ ִּאם ִיׁשְ ּ
ָד ֹזאת ַהּמִ עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ּּבָ ְכַלל ָהעֹוָלם ַהֶזהּ ֶבת ּבִ ַעל ֶפה, ּה ֶנְחׁשֶ ּבְ ִּיְזּכו . ְּוִהיא ּתֹוָרה ׁשֶ

נוז הוא ַהטֹוב ַהּגָ א ׁשֶ ְּלַחֵיי ַהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ.  
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּוָמאי ִניהו עוזֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ְהֶיה)חבקוק ג(ִּדְכִתיב , ְּ אֹור ּתִ ָעִתיד . ּ ְוֹנַגה ּכָ

ִנְלַק אֹורַּהּנַֹגה ׁשְ ר , ח ֵמָהאֹור ָהִראׁשֹון ִלְהיֹות ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ ַני ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִּאם ֵיַקְיימו ּבָ
ם י ְלהֹורֹוּתָ ְבּתִ ּתָ ך)משלי א(ּוְכִתיב . ּכַ ִני מוַסר ָאִביך ְוַאל ִתיטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ַמע ּבְ ָ ׁשְ ָ ּ .

ם ֶחְביֹון )חבקוק ג(ּוְכִתיב  ֻּעזֹהּ ַקְרַנִים ִמָידֹו לֹו ְוׁשָ ּוָמאי ֶחְביֹון ֻעזֹו, ּ ֶּאָלא אֹותֹו ָהאֹור . ּ
ֱאַמר  ּנֶ יא ׁשֶ ָגַנז ְוֵהְחּבִ ַאר ָלנו, ָ ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך)ד''תהלים ל(ׁשֶ ִנׁשְ  )ד''תהלים ל(. ְּוֶזה ׁשֶ

ך ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְוׁשֹוְמִרים ּתֹוָרּתֶ, ּ ִצְלך ּבָ חֹוִסים ּבְ ּאֹוָתם ׁשֶ ָ ּך וְמַקְייִמים ּ ָ

לוי ֶתר וַבּגָ ּסֵ דֹול וְמָייַחִדים ּבַ ְמך ַהּגָ ים ׁשִ יך וְמַקְדׁשִ ִּמְצֹוּתֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ֱאַמר, ָ ּנֶ ֵני ָאָדם, ׁשְ   .ֶנֶגד ּבְ
י ְרחוָמאי ָרֵאל ְותֹוָרה אֹוָרה, ָּאַמר ַרּבִ ִהיא אֹוָרה ְלִיׂשְ ד ׁשֶ ֱאַמר. ְמַלּמֵ ּנֶ  )משלי ו(, ׁשְ

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹו ַעל ֶפה. ְוָאַמר ֵנר זֹו ִמְצָוה, ָרה אֹורּכִ ּבְ ּוִמְצָוה זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ זֹו , אֹור. ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

ְכָתב ּבִ ָבר ִנְתַקָיים ָהאֹור ָקֵרי ָלה אֹור. ּתֹוָרה ׁשֶ ּכְ ֶּאָלא ִמּתֹוך ׁשֶ ְ ל ְלָמה ַהָדָבר . ּ ָּמׁשָ
יֹום הוא ִית ַאף ַעל ִפי ׁשְ ִסיֵפי ַהּבַ ּדֹוֶמה ְלָאָדם ָצנוַע ּבְ ּ עֹוָלםּּ דֹול ּבָ ֵאין ָאָדם ,  ְואֹור ּגָ

ן ִהְכִניס ּבֹו ֵנר יתֹו ֶאָלא ִאם ּכֵ תֹוך ּבֵ ּרֹוֶאה ּבְ ַעל ֶפה. ְ ּבְ ִהיא , ֵּנר ּתֹוָרה ׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ
יָה, ֵנר יֹוֶתיָה וְלָבֵאר סֹודֹוּתֵ ְּצִריָכה ָלה ּתֹוָרה ְלָפֵרק קוׁשִ ּ ּוָמאי ִניהו ִיְרַאת ְיָי. ּ ֶזה , ּ

  .ר ָהִראׁשֹוןָהאֹו
ֵּמִאיר ָמהו ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְוָלא ָאַמר ֵליה ַוְיִהי ' ְּדָאַמר ר ּ ּּ

ל ּבֹו. ֵכן ּכֵ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלִהְסּתַ ל ּבִ דֹול ְוֵאין ּכָ ָהאֹור ַההוא ּגָ ד ׁשֶ רוך . ְּמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ְְגָנזֹו ַהּקָ ּ
ִדיִקים ֶל ּהוא ַלּצַ עֹוָלם ְוהוא ּכַֹח ֶאֶבן ְיָקָרה ּ ּבָ ל ְסחֹוָרה ׁשֶ ָּעִתיד ָלֹבא ְוִהיא ִמַדת ּכָ ּ

קֹוִרין סֹוָחֶרת רוך הוא , ְּוָדר ְוַעל ָמה ִהיא ִמַדת ָדר. ׁשְ דֹוׁש ּבָ ָלַקח ַהּקָ ד ׁשְ ֶּאָלא ְמַלּמֵ ְּ ּ
ה ֶאֶבן ְיָקָרה ָנָאה וְמ, ִּמִזיָוה ַאַחת ֵמֲאְלָפִים ּנָ ּוָבָנה ִמּמֶ ְצֹותּ ל ַהּמִ ה ּכָ ֶטת ְוָכַלל ּבָ ּקוׁשֶ ּ.  

א ַאְבָרָהם וִביֵקׁש ּכֹחֹו ָלֵתת לֹו ָּנְתנו לֹו ֶאֶבן ְיָקָרה זֹו ְולא ָרָצה אֹוָתה, ּּבָ ָזָכה , ּ
ֱאַמר  ּנֶ ן ֱאֶמת לַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)'מיכה ז(ְוָנַטל ִמַדּתֹו ׁשְ א ִיְצָחק וִביֵקׁש .  ִתּתֵ ּּבָ

ה, ּנו לֹוּכֹחֹו ְוָנְת בוָרה ְדַהְיינו ַהָפַח. ְּולא ָרָצה ּבָ ִהיא ִמַדת ַהּגְ ָּזָכה ְוָנַטל ִמַדּתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ . ד''ּ
ָפַחד ָאִביו ִיְצָחק)א''בראשית ל(ִּדְכִתיב  ַבע ַיֲעֹקב ּבְ   .ּ ַוִיׁשָ

נוהו לֹו ה ְוֹלא ְנּתַ א ַיֲעֹקב ְוָרָצה ּבָ ּּבָ ּ ְעָלה ְוִיְצָחק ָּאַמר ֵליה הֹוִאיל וַאְבָרָהם ִמְלַמ, ּ
ן ֱאֶמת לַיֲעֹקב, ְּלַמָטה ם ִדְכִתיב ִתּתֵ ּתַ ָלׁשְ ֶאְמַצע ְוִתְכלֹול ׁשְ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ּוָמאי . ַּאּתָ
לֹום, ֱאְמָצע ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב. ַּהְיינו ׁשָ ִתיב ִתּתֵ לֹום ַחד ֲהִוי, ְוָהא ּכְ ָמה ְדַאּתְ . ֱאֶמת ְוׁשָ ּכְ
לֹו)'אסתר ט(ָאֵמר  יֵמי ְוַהְיינו )ל'ישעיהט(ם ְוֱאֶמת ּ ִדְבֵרי ׁשָ לֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ּבִ י ׁשָ ּ ּכִ

יך ָנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביך)ח''ישעיה נ(ִּדְכִתיב  ָ ְוַהָאַכְלּתִ ְּדַהְיינו ָנַחָלה ְגמוָרה ְדִאית ֵליה . ָ ּ ּ ּ ּ
לֹום''ַהֶחֶס ך ָאַמר . ּד ְוַהָפַחד ְוַהֶאֶמת ְוַהׁשָ ְוְלִפיּכָ ֶּבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה  ֶא)ח''תהלים קי(ּ

  .ְּלֹראׁש ִפיָנה
נו ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ ֶּאֶבן ָמֲאסו ַאְבָרָהם וִיְצָחק ׁשְ ה ְלֹראׁש ִפיָנה, ּ ה . ָּהְיָתה ַעּתָ ְוָלּמָ

ֱאַמר  ה ַוֲהלא ּנֶ ָּמֲאסו ּבָ מֹור )ו''בראשית כ(ּ קֹוִלי ַוִיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ  ֵעֶקב ֲאׁשֶ
י  ָמְרּתִ י. ִמְצֹוָתי ֻחקֹוָתי ְותֹורֹוָתיִמׁשְ ָמְרּתִ ל ְיֵמי היֹות . ד''ָּאַמר ִמַדת ֶחֶס, ָמאי ִמׁשְ ּכָ

י י ֲאִני ַלֲעׂשֹות ֵמַלאְכּתִ עֹוָלם לא הוְצָרְכּתִ ם , ַּאְבָרָהם ּבָ ֲהֵרי ַאְבָרָהם ָעָמד ׁשָ ׁשֶ
ְמקֹוִמי י. ּבִ ָמְרּתִ מֹור ִמׁשְ ִמָדה זֹו ָהְיָתה ֵמַלאְכ, ַוִיׁשְ לֹו ּּבְ ה ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֲאִני ֵמָזּכֵ י ׁשֶ ּּתִ

ְּוֲאִפילו ִנְתַחְייבו ה אֹוָתם, ּ ְלַבָבם ַלֲעׂשֹות ָרצֹון . ֲאִני ֵמָזּכֵ יָבם וֵמִביא ּבִ ְּועֹוד ֵמׁשִ
ה ַאְבָרָהם וְכִתיב . ֲאִביֶהם ל ֶזה ָעׂשָ ַבע)א''בראשית כ(ּּכָ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ּ ַוִיַטע ֶאׁשֶ ִסיֵדר . ּ
םַּלְחמֹו ו ר ַעל ִלּבָ ה וְמַדּבֶ ֵאי עֹוָלם ְוָהָיה ֵמָזּכֵ ם עֹוְבִדים, ֵּמיָמיו ְלָכל ּבָ ִּעְבדו , ְּלִמי ַאּתֶ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ִבים, ְוָהָיה דֹוֵרׁש ָלֶהם. ֶאת ְיָי ֱאֹלֵהי ַהׁשָ ִאים ְוׁשָ ָהיו ּבָ   .ַּעד ׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

ה ַאף ַהַחָיִבים ָהָיה ֵמָזּכֵ ֱאַמר ַהְמַכ, ּוְמַנָלן ׁשְ ּנֶ ה ֲאִני ְמַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָהֹיה ׁשְ ּסֶ
ה. 'ִיְהֶיה ְוגֹו ּשׂ ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ְוִיְזּכֶ ְיַבּקֵ הו ׁשְ ֶּאָלא ֲאָזּכֶ לא ָיַדע . ּ ר לֹוַמר ׁשֶ ְּוִכי ֶאְפׁשָ

לא ָיְכלו ְלִהָנֵצל רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּּ ֶּאָלא ְזכותֹו ָקָאַמר. ְ א ִליָט. ּ אן ֲאְמרו ּבָ ֵהר ִּמּכָ
א ִליָטֵמא פֹוְתִחין לֹו ָמאי פֹוְתִחין לֹו. ֵמָסְייִעין אֹותֹו ּּבָ ִמיד, ּ ּאֹוָתן ַהְפתוִחים ּתָ ִמְצֹוָתי . ּ

מֹור ִמְצֹוֶתיָה, ָאַמר, ֻחקֹוָתי ְותֹורֹוָתי ה ֱאׁשְ ֶּאָלא , ָמאי תֹורֹוָתי. ּהֹוִאיל ְוֹלא ֲחָפְצִתי ּבָ
ֲּאִפילו הֹוָראֹות וִפְלפוִלים ׁשְ ּ ּּ ּהוא ְיָדֲעם וִפְלֵפל ְוִקְייָמם, ּּמוִרים ְלָמְעָלהּ ּ ּ.  

ָרֵאל ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ דֹול . ֱהֵוי אֹוֶמר ֶצֶדק ַהֶעְליֹון, ּוָמאי ִמׁשָ ּוָמאי ָהאֹור ַהּגָ
פון ָנה ִנְקֵראת ָדר. ַּהְיינו סֹוָחֶרת, ַּהּצָ ָדָרה ְלַמָטה ֵהיּמֵ ּוָמאי הוא ִמָידֹו לֹו, ְּוָהֶאֶבן ׁשְ ּ ,

ל ָיד ָיִמין עֹות ׁשֶ   )עד כאן מההשמטות(: ַּהְיינו ֲחֵמׁש ֶאְצּבָ

ך. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ְטָרא ְדחׁשֶ ְטָרא , ְַוְיִהי ֶעֶרב ִמּסִ ַוְיִהי ֹבֶקר ִמּסִ
ִתיב יֹום ֶאָחד, ְדאֹור ֲחָדא ּכְ ֵפי ּכְ ּתְ ּתַ ּוִמּגֹו ְדִאּנון ִמׁשְ ּ י ְיהוָדה ָאַמ. ּ ר ַמאי ַטֲעָמא ַּרּבִ

ִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ ָלא ַלְיָלה ְוֵלית . ּבְ ְּלִמְנַדע ְדָהא ֵלית יֹום ּבְ
א ָלא יֹום ְוָלא ִאְבעון ְלִאְתְפָרׁשָ ַּלְיָלה ּבְ ּ.  

ֻכְלהו  ט ּבְ י יֹוֵסי ַההוא יֹום ְדָנַפק אֹור ַקְדָמָאה ִאְתְפׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֻכְלהו , יֹוֵמיּּ ִּדְכִתיב ּבְ ּ
ֻכְלהו ּבֶֹקר. יֹום ַמע ִדְכִתיב ּבְ י ֶאְלָעָזר ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ְטָרא ְדאֹור , ּ ְוָלאו ּבֶֹקר ֶאָלא ִמּסִ

יה. ַקְדָמָאה ְלהו ְוֻכְלהו ּבֵ ְמעֹון ָאַמר יֹוָמא ַקְדָמָאה ָאִזיל ִעם ּכֻ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה , ּ ּבְ
הו ְּדָלאו ּבְ ּ ִפירוָדא ְוֹכָלא ַחדּ ּ ּ.  

א)גאור''א ל''ד(ְיִהי , ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור טוָתא ְדַהאי אֹור ְלַתּתָ ּ ִאְתַפׁשְ ְּוִאֵלין , ּ
יֹוָמא ַקְדָמָאה ִאית לֹון ִקיוָמא ְלִאְתַקְייָמא ִלְסַטר ָיִמיָנא ִריאו ּבְ ִּאּנון ַמְלָאִכין ְדִאְתּבְ ּ ּ ּּ .

י טֹובַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָלָלא ִאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ָנֲהָרא ִעם .  ָהאֹור ּכִ ֶּאת ְלִאְתּכְ ּ
ָמר  ִּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָנֲהָרא ְדִאּתְ ּ י טֹוב)א ביה''ד(ּ ָלָלא .  ּכִ י ֶאְלָעָזר ֶאת ְלִאְתּכְ ָאַמר ַרּבִ

ְטָרא ְד)א לאכללא''ד( ְלהו ַמְלָאִכין ְדַאְתָיין ִמּסִ ָאה ּכֻ ּ וְלַאְסּגָ ּ ּ ְוֻכְלהֹון ָנֲהִרין , ּאֹור ָדאּ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ ּּכְ ּ:  
ִים תֹוך ַהּמָ ַהאי ִאְתְפָרׁשו , ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַמִיין )יז ב, בראשית לב ב(ּּ

ִאין ּתָ ִיין ּתַ ָמר. ִּעָלִאין ִמּמַ יטוָתא ְדַמִיין ְוָהא ִאּתְ ָּרִקיַע ְפׁשִ ּ ּ ין ַמִיין ִו. ּ ּיִהי ַמְבִדיל ּבֵ
ִאין   :ִּעָלִאין ְלַתּתָ

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

 ] בשנה23יום [סדר הלימוד ליום כג תשרי 
ְסִגיאו ִעָלָאה. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ּּבִ ִתיב. ּ ֶּאָלא ַוַיַעׂש, ַוְיִהי ָרִקיַע ָלא ּכְ ּ ,

ְרבו ַסְגָיא י ֵליה ּבִ ְּדַאְסּגֵ ּ י ִיְצָחק ּבַ. ּ יִהּנֹם ְלַחָייֵבי ָעְלָמאָאַמר ַרּבִ ֵרי ּגֵ ִני ִאְתּבְ ִני , ּּשֵׁ ּשֵׁ ּבַ
ֵרי ַמְחלֹוֶקת א. ִאְתּבְ יה ֲעִביְדּתָ ִלים ּבֵ ּתְ ִני ָלא ִאׁשְ ּשֵׁ י , ּּבַ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ך ָלא ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

א, טֹוב יה ֲעִביְדּתָ ִלים ּבֵ ּתְ ִליָתָאה ְוִאׁשְ ַּעד ְדֲאָתא יֹום ּתְ ך, ּ ִגין ּכָ ֵרי ִזְמֵניְּבְ י טֹוב ּתְ ,  ּכִ
ִני א ְדיֹום ׁשֵ ָלמות ֲעִביְדּתָ ַּחד ַעל ַאׁשְ ִני . ְּוַחד ְלַגְרֵמיה, ּ ן יֹום ׁשֵ ּקַ ִליָתֵאי ִאְתּתַ יֹום ּתְ ּבְ

יה ַמְחלֹוֶקת ְּוִאְתְפַרׁש ּבֵ יִהּנֹם. ּ ִלימו ַרֲחֵמי ַעל ַחָייֵבי ּגֵ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ִליָתָאה . ּ יֹוָמא ּתְ ּבְ
ִביִבין ְדֵגיִהּנֹםִמׁשְ ִכין ׁשְ ּכְ יה. ּּתַ ִלים ּבֵ ּתְ ִני ְוִאׁשְ יה יֹום ׁשֵ ִליל ּבֵ ך ִאְתּכְ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ י ִחָייא ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ַּרּבִ ּ ך , ּ יֹום ִראׁשֹון ְוחׁשֶ ְָאַמר ֵליה ַהאי אֹור ּבְ ּ
ִני ְוִאְתְפָרׁשו ַמָיא וַמְחל יֹום ׁשֵ ּּבְ ּ יהּ יֹום ִראׁשֹון , ֹּוֶקת ֲהָוה ּבֵ ִלים ּבְ ּתְ אי ָלא ִאׁשְ ַאּמַ

ָמאָלא ִליל ִלׂשְ ָּאַמר ֵליה ַעל ָדא ֲהָוה ַמְחלֹוֶקת, ְּדַהאי ָיִמיָנא ּכָ ֵעי , ּ ּוְתִליָתָאה ּבָ
ָלם הו ׁשְ ָאה ּבְ יַנְייהו ְלַאְכָרָעא וְלַאְסּגָ ְּלֵמיַעל ּבֵ ּ ּ:  

א א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ד ֵפיִריןִאְתַח, ּּתַ ִאין ְלֶמְעּבַ ַתּתָ רוָתא ְדַמִיין ִעָלִאין ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ַמִיין . ּ
ין)א פרין ורבין''ד(ִּעָלִאין  י ,  ְוַעְבֵדי ִאיּבִ נוְקָבא ְלַגּבֵ ֵאי ָקָראן לֹון ְלִעָלִאין ּכְ ְּוַתּתָ ּ
ֵאי נוְקִבין, ְּדכוָרא ִגין ְדַמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ְוַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

י ׁשִ אַרּבִ ל ָדא הוא ְלֵעיָלא ְוהוא ְלַתּתָ ְּמעֹון ָאַמר ּכָ ּ י יֹוֵסי ִאי ָהִכי ֱאלִהים . ּ ָאַמר ַרּבִ
, ּ ֱאֹלִהים ַחִיים ְלֵעיָלא)ג אלא אלהים סתם''א ל''ד(,  ַמאן ֱאלִהים)א אמר''ד(ְּדָקא ֲאָמָרן 

א ֱאֹלִהים ְסָתם א ִאיהו ּתֹוְלדֹו. ְוִאי ֵתיָמא ְלַתּתָ ֶּאָלא ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ )ב''דף מו ע(, תּ  ּכְ
ה ְרָאם ְוַאְמִריָנן ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם' ָּאֵמר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ א ''ס(ְּוַההוא , ּבְ

א)דלעילא ּ ְלֵעיָלא ֲאָבָהן ְדֹכָלא הוא ִאיִהי ֲעִביְדּתָ , ְּוַעל ָדא ַאְרָעא ַעְבַדת ּתֹוְלדֹות, ּּ
ָר נוְקָבא ִמן ְדכוָראְּדָהא ִהיא ִמְתַעּבְ ּא ּכְ ּ ּ.  

ַאְרָעא ְוָלא ַאִפיַקת ֵחיָלָהא ְוִאּנון ּתֹוְלדֹוֶתיָה ַעד  ל ֵחיִלין ֲהוו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּּ
י ִדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)חמישי(יֹום  ּשִׁ ּ ַהּשִׁ ִתיב ַוּתֹוֵצא , ּ ְוִאי ֵתיָמא ְוָהא ּכְ

א ה .ָּהָאֶרץ ֶדׁשֶ ִניז ּבֵ ְדָקא ָיאות ְוֹכָלא ֲהָוה ּגָ ָבא ּכְ ּקון ֵחיָלָהא ְלִאְתַייׁשְ ּ ֶאָלא ֲאִפיַקת ּתִ ּ ּּ ּ
ְַעד ְדִאְצְטִריך ַתְרּגומֹו. ּ ִתיב ַצְדָייא ְוֵריַקְנָיא ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ְּדָהא ּבְ ַנת , ּ ּקָ ּוְלָבַתר ִאְתּתַ

ִאין ְו יַלת ַזְרָעא וְדׁשָ ַבת ְוַקּבִ ְדָקא ָיאותְּוִאְתַייׁשְ ִבין ְוִאיָלִנין ּכְ . ְּוַאִפיַקת לֹון ְלָבָתר, ִּעׂשְ
ְמׁשו ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַעד ְדִאְצְטִריך ְוְמאֹורֹות ָהִכי ָנֵמי ָלא ׁשִ ּ ּ ּ ּ:  

ָמִים  ְרִקיַע ַהּשָׁ א ְדַאִטיל , )א מארת כתיב חסר''ד(ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ְּלַאְכָלָלא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ
ִסיֲהָראּזוֲהָמא ְוֲעַב א ּבְ ְמׁשָ ׁש ׁשִ ּמֵ ּד ִפירוָדא ְדָלא ְמׁשַ ּ ִרים , ְמֹאֹרת ְלָווִטין. ּ ְּוַעל ָדא ּגָ

ְּדִאְתַלְטָייא ַאְרָעא ִדְכִתיב ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּ ִתיב, ּ ך ְמֹאֹרת ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְיִהי ְמֹאֹרת , )חד(, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

א. ָּדא ִסיֲהָרא ְמׁשָ ָמִים ָדא ׁשִ ְכָלָלא ָחָדא ְלִאְזַדְווָגא ְלַאְנָהָרא ְוַתְרַו, ְּרִקיַע ַהּשָׁ ּוְייהו ּבִ ּ
א ַמע ְלֵעיָלא . ָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָאֶרץ ְדַמׁשְ ִתיב ּבָ ַמע ִדְכִתיב ַעל ָהָאֶרץ ְוָלא ּכְ ַּמׁשְ ּ

א ִסיֲהָרא הוא, ְוַתּתָ ן ְדֹכָלא ּבְ ּבַ ּחוׁשְ ּ ּּ.  
ּב יַמְטִרָיאֹות ְוֶחׁשְ ְמעֹון ָאַמר ּגִ י ׁשִ ִסיֲהָראַּרּבִ קופֹות ְוִעּבוִרין ּכָֹלא הוא ּבְ ֹּון ּתְ ּ ְּדָהא , ּּ

יעוִרין ָקָעְבֵדי . ְּלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ִנין ְוׁשִ ּבְ ה חוׁשְ ּמָ י ֶאְלָעָזר ְוָלא ְוָהא ּכַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ
ּמָ, ָּאַמר ֵליה ָלאו ָהִכי. ַחְבַרָייא ִסיֲהָרא וִמּתַ ָנא ָקְייָמא ּבְ ּבָ ֶּאָלא חוׁשְ ּ ר ָנׁש ּ ּן ֵיעול ּבַ

ִתיב ְוָהיו ְלאֹותֹות וְלמֹוֲעִדים. ְלִמְנַדע ְלֵעיָלא ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ּ ָּאַמר ֵליה ְלֹאֹתת . ּ
ִתיב ָחֵסר ִתיב ְוָהיו. ּכְ ָּאַמר ֵליה ָהא ּכְ יה, ּ ְלהֹון ִדיָהוֹון ּבֵ ָּאַמר ֵליה ַהְוָיין ּכֻ ּ ִאְספוָקא , ּ ּּכְ ּ

ָּדא ְדִאְתַמְלָייא ִמּכֹ ִסיֲהָרא הוא, ָּלאּ ָנא ְדֹכָלא ּבְ ּבְ ֲּאָבל חוׁשְ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ירוָתא ְלִמְמֵני, ּתָ ן ׁשֵ ּמָ ְּנקוָדה ַחד ִאית וִמּתַ ּ ְּדָהא ַמה ִדְלגֹו ְדַהִהיא ְנקוָדה , ּ ּ ּ ּ

ַל, ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְייַהב ְלִמְמֵני ְלָיא ּכְ ְּוִאית ְנקוָדה ְלֵעיָלא ָסִתים ְדָלא ִאְתּגַ ל ּ
ל ָסִתים ְועוְמָקא רוָתא ְלִמְמִני ּכָ ן ׁשֵ ּמָ ְּוָלא ִאְתְיַדע וִמּתַ ּ א . ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאית ְנקוָדה ְלַתּתָ

ְלָיא ָנא וְלָכל ִמְנָין, ְּדִאְתּגַ ּבְ ירוָתא ְלָכל חוׁשְ ן הוא ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָהָכא הוא ֲאַתר , ּ ּ
קופֹות ְוִגיַמְטִרָיאֹות ְו ְּלָכל ּתְ יּ ּתֵ ּבַ י ְוׁשַ א . ִּעּבוִרין ְוִזְמִנין ְוַחּגֵ קוְדׁשָ ָרֵאל ְדָדְבֵקי ּבְ ְּוִיׂשְ ּ

יה ְוָסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלא ן ְלִסיֲהָרא ְוִאּנון ָדְבִקין ּבֵ ּבַ ִריך הוא ָעְבֵדי חוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ , ִּדְכִתיב, ְ
ְיָי ֱאלֵקיֶכם ְוגו)דברים ד( ם ַהְדֵבִקים ּבַ   :'ּ ְוַאּתֶ

ְרצ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיהִיׁשְ ִים ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ָהא אוְקמוָה ְדִאּנון ַמִיין ְרִחיׁשו , ּו ַהּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ָמר ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוָהא ִאּתְ ְּואֹוִלידו ּכְ ֵעי ֵליה. ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ. ּ ָּיעוף ִמּבָ ַּמהו , ּ

  .ְיעֹוֵפף
ְמעֹון ָרָזא הוא י ׁשִ ּ ַוָיָעף ֵאַלי ֶאָחד )ישעיה ו(, ּל ִדְכִתיב''ּעֹוף ָדא ִמיָכֵאְו. ָּאַמר ַרּבִ

ָרִפים ְבִריֵא)ג יעוף מבעי ליה אלא''א ל''ד(ְיעֹוֵפף . ִמן ַהּשְׂ  )דניאל ט(, ּל ִדְכִתיב''ּ ָדא ּגַ
יָעף ִחָלה מוָעף ּבִ ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ְּוָהִאיׁש ּגַ , )עופףג ודא הוא י''א ל''ד(. ּ

א דא אליהו דאשתכח תדיר בארעא ולא מסטרא דאבא ואמא אשתכח דאיהו ''נ(ַעל ָהָאֶרץ 

ורוח . ישאך על אשר לא אדע' ורוח ה) מלכים א יח(, טאסין דכתיב' בד) א ואיהו טאס עלמא''ס(
ּ ְדהוא )על פני דא מלאך המות. לא אדע ארבע, על אשר תלת. ישאך תרין. חד' ה אית דלא (ּ

ְרִקיַע , )א אחשיך פני עלמא וכתיב ביה וחשך על פני תהום''נ( )על פני. חשוך ארעא( )גרסי
ָמִים ְדֲאָמָרן עֹוֶלה וַמְסִטין ְוכו. ַהּשָׁ ּּכִ ּ'.  

ֵרי ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ ֶות ּבַ א ְוָהא ַמְלַאך ַהּמָ י ַאּבָ ֶּאָלא ַעל ָהָאֶרץ ָדא ְרָפֵא. ְָאַמר ַרּבִ ל ''ּ
א ְלַאְס ְּדִאיהו ְמַמּנָ ר ָנׁש ֲעָלה ְוָרֵפי ּ ָּווָתא ְדַאְרָעא ִדְבִגיֵניה ִאְתַרִפיַאת ַאְרָעא ְוַקָיים ּבַ ּ ּּ ּ

ָמִים ָדא אֹוִריֵא. ְּלָכל ֵחיֵליה ַּעל ְפִני ְרִקיַע ַהּשָׁ ָרא, ל''ּ ּקְ ְּוֹכָלא הוא ּבַ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

  א'' מז עדף
יִנ ּנִ ְתֵריה ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ ִתיב ּבַ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ דֹוִליםְּ י ֶאְלָעָזר . ים ַהּגְ ָאַמר ַרּבִ

ְבִעין .)א הא אוקימנא אלין לויתן ובת זוגו''ד( ן ַרְבְרָבן ַעל ׁשִ ְבִעין ְמַמּנָ ּ ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ
ין ִליָטאן ַעל ַאְרָעא, ַעּמִ ְלהו ְלֶמֱהֵוי ׁשַ ִריאו ּכֻ ך ִאְתּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה . ְּ ְּוֵאת ּכָ

ָרֵאל ְדִאּנון ָהרֹוֶמׂשֶ ּת ִאֵלין ִאּנון ִיׂשְ ּ ּ ֶּנֶפׁש ַוַדאי ְדַההוא ַחָיה ְוִאְקרון ּגֹוי ) א''דף מז ע(ּ ּ ּ ּּ
ָאֶרץ אֹוַרְייָתא. ֶאָחד ּבָ ְדִלין ּבְ ּתַ ִים ְלִמיֵניֶהם ְדִאּנון ִמׁשְ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ל עֹוף . ּ ְוֵאת ּכָ

ָנף ְלִמיֵנהו ִאֵלין ַצִדיַקָייא  ּּכָ ּ ך ִאּנון ְנֶפׁש ַחָיהּּ ִּדְבהֹון וְבִגין ּכָ ּ ּ ל עֹוף . ְּ ָּדָבר ַאֵחר ְוֵאת ּכָ
ָמר ִאֵלין ִאּנון  ְדָקא ִאּתְ ָנף ּכְ ּּכָ לוֵחי ָעְלָמא)לעיל לד א(ּ   .ּ ׁשְ

א ֶנֶפׁש ַחָיה ְדִאּנון  י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ָרֵאל)א אנון''ד(ּ א ,  ִיׂשְ ֵני ְדקוְדׁשָ ִגין ְדִאּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא  ּּבְ יה ַאְתָיין)א בנין לקודשא בריך הוא''ד(ְ ין ִמּנֵ ַמְתהֹון ַקִדיׁשִ ּ ְוִנׁשְ אן . ּ ַנְפׁשָ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְמָאן ֲאַתר הוא ָאר ַעּמִ ִּדׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר ֵמִאּנון . ּּ ָּאַמר ַרּבִ
ָמאָלא ִדְמָסֲאֵבי לֹון ִאית לֹון ִנ ָמִתיןִּסְטֵרי ׂשְ ְלהו ְמָסֲאִבין. ׁשְ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּוְמָסֲאִבין , ְּ

ֲהַדְייהו ְּלָמאן ְדָקַרב ּבַ ּ:  
ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוגו ל ַחד ְוַחד ' ּ ָאר ֵחיָוון ָאֳחָרִנין ּכָ ְלהֹון ׁשְ ּכֻ

פום ִזיֵניה ּּכְ י ֶאְלָעָזר ַהאי ְמַסֵייַע, ּ ָרֵאל ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ְלַמה ְדֲאָמָרן ֶנֶפׁש ַחָיה ִאֵלין ִיׂשְ ּ ּ
א ִעָלָאה ְּדִאּנון ֶנֶפׁש ַחָיה ַקִדיׁשָ ּ ּ ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי . ּּ ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ִאֵלין ׁשְ ּּבְ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָלאו ִאּנון ֶנֶפׁש ַחָיה ֶאָלא  ּ ּ ּ ְדָקֲאָמָר)א ערלה''ד(ּּ   :ן ּכִ
  )סימן כה(השלמה מההשמטות 

יָנ ב זֹוֵרַע ֶזַרע ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדּבִ ל ֵעׂשֶ י ָלֶכם ֶאת ּכָ ה ָנַתּתִ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ ה ''ּ
ְפנוִקין ִמְלֵעיָלא  ֵלִמין ָיִהיב לֹון ּתָ ְּדִאְקֵרי ֱאֹלִהים ְדֵכיָון ְדִאיָמא ִעָלָאה ָחָמאת לֹון ׁשְ ּּ ּ ּ ּ

ַע א ֲחֵזי. ְלָמאְלִאְתַקְייָמא ּבְ ב , ּתָ ל ֵעׂשֶ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ּכָ א ּבְ ָּאָדם ַקְדָמָאה קוְדׁשָ ּ ְּ

ַמָיא ִעיֵרי ְועֹוֵפי ׁשְ ּזֹוֵרַע ֶזַרע ְוָלא ָיַהב ֵליה ֵרׁשו ְלֵמיָכל ּבְ יה ְדהוא , ּ ִגין ְדַגֵלי ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ
ל ַההוא ָנָחׁש ְדִאיהו ֲערום ִמּכָ ין ְלִאְתַפָתַאה ּבְ ַּזּמִ ּ ּ ּ רוך הוא ּ דֹוׁש ּבָ ֶדה ָאַמר ַהּקָ ּ ַחַית ַהּשָׂ ְּ ּ

א  ִגין ְדקוְדׁשָ עֹוֵפי ּבְ ְבִעיֵרי ְוָלא ּבְ יה ְוָלא ּבִ יה ְוָלא ְיֵהא ֵליה ֵעֶסק ּבֵ ֲּאְרֵחִקיֶניה ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ
ר ָנׁש ִמְכׁשֹול ִמָקֵמיה ִריך הוא ָאִרים ֵליה ְלּבַ ּּבְ ּ ּ ַעְלָמא, ְ   .ְּמִאים ִיְתַקַיים ּבְ

יה ֲאָבל ּכַ ִתיב ּבֵ ּד ֲאָתא ֹנַח ְדִאְקֵרי ַצִדיק ָמה ּכְ ּ ַח ַלְיָי ְוָהא )'בראשית ח(ּ ּ ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ
יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ַח ְדַאְקִריב ּבֵ ּאוִקיְמָנא ַההוא ִמְזּבֵ ּ ִגין ְדַחָייֵבי . ּ ּוַמאי ַטְעָמא ַוִיֶבן ּבְ

ה ְפִגימו ַּעְלָמא ַעְבֵדי ּבָ ַבְעָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיַעל ֲאָתא ֹנַח ְוָק. ּּ ַח ּבְ ִּריב ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּ
ַח ָחֵסר ִמְזּבֵ ַח ְוָקִריב ַהְנהו , ֹעֹלת ּבַ ִריך הוא ְדִאְתְקִריב ַההוא ִמְזּבֵ א ּבְ ד ָחָמא קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ

ִעיֵרי ְלהו ּבְ ִעיֵרי ַדְכֵיי ָיַהב ֵליה ֵרׁשו ְלֵמיָכל ּכֻ ּּבְ ּ ַההוא ּבְ, ַמאי ַטְעָמא. ּּ ִּגין ְדַאְתִקיף ּבְ
ִרית ֵעץ ַהַחִיים ַקְדִמיָתא ֶאָלא ִדְלָבַתר , ּּבְ ֵעץ ַהַדַעת ְוָעַבד ִיחוָדא ּבְ ְּוָקִריב ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

ִזיב  ּתֵ יה ַוֲאִפילו ֲהִכי ָלא ִאׁשְ ק ּבֵ ַההוא חֹוָבה ְוָלא ְלִאְתַדּבַ ִּאְתָפָתא ְדָבָעא ְלִמְבַדק ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
יה ְוָנִציב  ְרָמאִּמּנֵ   .ַּההוא ּכַ

א ֲחֵזי יה , ּתָ ִאיָלֵני ָלא ָיַהב ֵליה ִאיָלֵני ְוַאְרֶחִקיְנהו ִמּנֵ ין ְלִאְתַפָתַאה ּבְ ָּאָדם ְדַזּמִ ּ ּ ּּ
ית  ְרָמא ְדִאְקֵרי ּבֵ ְרֵמיה חֹול ְוָנִציב ַההוא ּכַ ר לֹון ֶאָלא ְדִאיהו ָעַבד ּגַ ְּדָהא ָלא ִאְדּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ַקְדִמיָתא . ִיׂשְ יה ְוַחְפָיא ָעֵליה ּבְ ִלים ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ה)ואשתזיב(ּ ִזיב ּבָ ּתֵ ּוַמאן ִאיִהי . ּ ִאׁשְ
ִרית יָבה ְדִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ָרֵאל ָדא ּתֵ ית ִיׂשְ ָעא ְלִמְבַדק. ּּבֵ ד ּבָ א ּכַ ּתָ ִתיב , ְּוַהׁשְ ָמה ּכְ

ְת ִמן ַהָיִין)בראשית ט( ּ ַוֵיׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ח , ּכְ ּקַ תֹוך . ִּמִפְריֹוַוּתִ ל ּבְ ְְלָבָתר ַוִיְתּגָ

גֹו ְלגֹו. ֲאֹהֹלה ֵניה ּבְ ּכְ גֹו ַמׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ ָּגֵלי ַההוא ִפְרָצה ּבְ ָחא . ּּ ְּוִאי ָלאו ַההוא ַמְדּבְ
ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִנְתָפס ִמָיד ה ּבְ ק ּבָ ְּדַאִגיָנת ָעֵליה ִמׁשום ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ד ָלא . ּ ל ָדא ּכַ ְּוִעם ּכָ

ֲּעַבד ֵליה ֶאָלא ְלִמְבַדק ָמה ְדִפְרֵסם ְלָאָדם, ּּ ֵסי ָעֵליה אֹוַרְייָתא ְוָלא ַפְרְסֵמיה ּכְ . ּּכָ
ָפָרה ָעֵליה ָחא הוא ּכַ ְּוַההוא ַמְדּבְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ָלִתין וְתֵרין ָאָמה , ּתָ ָלִתין וְתֵרין ַעל ּתְ ית עֹוָלִמים הוא ּתְ ל ּבֵ ח ׁשֶ ִּמְזּבַ ּ  )והיא(ּ
ְתֵרין וְתָלִתין ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמהִהיא ְרִמ ּיָזא ּבִ ָאה ִאְקֵרי. ּ ּתָ ָּעָלה , ְּדָהא ָחְכָמה ּתַ

ָנס ָאָמה ָנא ְדכוְלהו '' ֶצֶד)צדיק(ד ְלֳקֵבל ''ְּזהו ְיסֹו, ָאָמה ְוּכָ גוֹוָ ּק ִדְלֵעיָלא ְדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ
ה ְדָה ה ְוֻכְלהו ִאְתַחְזָיין ּבָ ין ִאית ּבָ ַּדְרּגִ ּ ּ ּ   .א ַמְרָאה ִאְקֵריּּ

ָנס ָאָמה ה ְדִאיהו סֹוֵבב , ֲּעָלה ֲחֵמׁש ְוּכָ ק ּבָ ְּזהו סֹוֵבב ְלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַח ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְּלַההוא ִמְזּבֵ ֵקִני ְדָהא ִמְיסֹו)שיר השירים ב(, ּ ַחּבְ ד ַעד ''ּ ִויִמינֹו ּתְ

ה ַדְרּגִ ַּההוא ַדְרָגא ֲחִמׁשָ ּ   .ּין ִאינוןּ
ָנס ָאָמה לׁש ְוּכָ ְייהו , ָּעָלה ׁשָ ין ְדַאְתָיין ָלה ִמּנַ ֵּאלו ְקָרנֹות ְלֳקֵבל ִאינון ְתָלָתא ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ

ַפע ִקיפו ִעָלָאה ְוׁשֶ ּּתְ ִגין ְדִאיהו . ּ ָכה ַמְלכותֹו ּבְ ֶקֶרן ִנְמׁשְ ח ּבְ ִנְמׁשָ ך ָדִוד ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ִאינון ְקָרנֹות ַהּמִ ָחא ִעָלָאהּּבְ ִקיפו ְדַמְדּבְ ַח ּתְ ְּזּבֵ ּ.  
א ֲחֵזי ע ְקָרנֹות, ּתָ ַח, ַאְרּבַ ִמְזּבֵ יה ּבַ א ָדִוד , ָּאָמה ַעל ָאָמה ִאית ּבֵ ּסֵ ִגין ְדִאיהו ּכִ ּּבְ ּ

ע ְקָרנֹות ֹלׁש ַאּמֹות ְלִאינון ַאְרּבַ ַפע ֵמִאינון ׁשְ ּיֹום ְרִביָעִאי ָלֵתת ָלה ׁשֶ ְּוַכד ֲהוו . ּ
ְטָרא ְדֶחֶסַמְקִריִב ָהֵני ִמּסִ ַח ֲהוו ַמְקִריִבין ֵליה ַההוא ''ין ּכְ י ִמְזּבֵ ִמיד ְלַגּבֵ ּד ֹעַלת ַהּתָ ּ ּ

ַח ְּוַכד ֲהוו ַעְבִדין ָמָתנֹות ִמָדָמא ְדעֹוָלה ֲהוו ָסְלִקין ַוֲהוו ַאְזִלין . ַּאְתָרא ְדִאְקֵרי ִמְזּבֵ ּ ּ ּ
ַההוא סֹוֵבב ְדִאיהו ַדְרָגא ִדיְדהו ְו ּּבְ ּ ּ ּ ע ּ ֵהן ַאְרּבַ י ָמָתנֹות ׁשְ ּתֵ ּחוָלֵקיה ַדֲאבוהֹון ְדַיֲהִבין ׁשְ ּ ּ

ְּלֳקֵבל ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי עֹוָלה ּ.  
ֵרין חוָלִקין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  נֹות ְדַההוא בוְכָרא ְדָנִטיל ּתְ י ָמּתָ ּתֵ ְּוָלֳקֵבל ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ב ֹאָהִלים ַרֲח)בראשית כה( ם יֹוׁשֵ ֵרין  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ֵּמי ְוִדיָנא ְוָנִסיב ַההוא ַצִדיק ּתְ ּ
ּחוָלִקין ִדיֵדיה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ּ ֹכָרתֹו ְליֹוֵסף וְתֵרין חוָלִקין )דברי הימים א ה(ּ ָנה ּבְ ּ ִנּתָ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ֵרי ַים''ְּדָאבֹוי ְוָנִסיב ּכָֹלא ַהאי ּכָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּל ְוַאְמֵלי ְלַההוא ַאְתָרא ְדִאּקְ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)לת אקה( ל ַהּנְ   .ּ ּכָ

יה ּבֵ ח ָהעֹוָלה ֲהָוה ּגַ א ַעד ' ַאּמֹות ְלֳקֵבל ט'  ט)האי(ַהא , ַּהאי ִמְזּבַ ין ְדִאיּכָ ַּדְרּגִ
יָעָאה ְדכֹוָלא טֹו ְנַין אֹוָצר ְרַחָבה ִמְלַמָטה וְקָצָרה . ּב ַוַדאי''ַּצִדיק ְתׁשִ ְּוִאיהו ְכּבִ ּ ּ

הִמְלַמְעָלה ֲה ר ָלַקח ִמן ַהָאָדם ְלִאׁשָ ָלע ֲאׁשֶ ָּדא הוא ִדְכִתיב ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ּ .
ָמה  ַח עֹוָלה ּכְ ך ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ּתֹו ְדָאָדם ִדְלֵעיָלא וְבִגין ּכָ ַח ִעָלָאה ִהיא ִאׁשְ ְְוַהאי ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ּ

ֶנֶסת ִי)'יהושע ג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ִרית ְוָדא ּכְ ַח ַמאי ַטְעָמא  ֲארֹון ַהּבְ ָרֵאל ְוִאְקֵרי ִמְזּבֵ ׂשְ
ָרן עֹוַבָדְייהו ִאיִהי ַדְבָחא לֹון ֲהָדא הוא  ֵני ַעְלָמא ָלא ַמְכׁשְ ִגין ְדַכד ּבְ ִּאְקֵרי ֲהִכי ּבְ ּ ּ

ִתי ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני)ו''ויקרא כ(ִדְכִתיב  יֵדיה .  ְוִהּכְ א ּבִ ל ָמאֵני ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ּכָ ּ
ּו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִאְתְמָסר ּבֹוִרים ָסִביב )שיר השירים ג(ּ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ

ה . ָלה י ּבָ ָרֵאל ְלִמְזּכֵ ִריך הוא ַיֲהָבה לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֵליָמָתא קוְדׁשָ ך אֹוַרְייָתא ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ְ

ָזָבא ִמִדינֹוי ְדַה ּתֵ ְּלַחֵיי ַעְלָמא ְלִאׁשְ ַחּ ָּמה ְדֵלית ֵרׁשו ְלַגְבָרא ַאֲחָרא ְלָקְרָבא . ּהוא ִמְזּבֵ ּ
ה   .ְּלַגּבָ

ַקְדִמיָתא ְבָעה יֹוִמין ּבְ ה ׁשִ ה ָקִריב ְלַגּבָ ִתיב , ְּוִכי ֵתיָמא ָהא ֲחֵמיָנא ֹמׁשֶ א ֲחֵזי ּכְ ּתָ
ֵקִני)'שיר השירים ב( ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  )ב''ח ע''רנ(ל ַהאי ְקָרא ַע.  ׂשְ

ְלהו  ְבָעה יֹוִמין ּכֻ ָכל ִאינון ׁשִ ַאְרָעא ּבְ ְרָייא ּבְ ד ִאיִהי ׁשַ ָמר ּכַ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ּּ
ִלימו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ִּבׁשְ ך ִאְקרון )'ויקרא ח(ּ ֵלא ֶאת ֵיְדֶכם וְבִגין ּכָ ְבַעת ָיִמים ְיּמָ ּ ׁשִ ּ ְּ

ְבַעת ְיֵמי ַהִמלוִאים ַדְי ּׁשִ   .יָקאּ
ַח י ַהאי ִמְזּבֵ ַקְדִמיָתא ְלַגּבֵ ְטָרא ָדא ָקִריב ּבְ ה ְדִאיהו ֵלִוי ִמּסִ ּוֹמׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ַח  ַקת ַהאי ִמְזּבֵ ד ִאְתַדּבְ א ּכַ ֵריׁשָ י ֶאָלא ּבְ י ַמאי ֹראׁשִ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ִּדְכִתיב ׂשְ
ַקְדִמיָתא ֹמאלֹו ִאְתְקֵרי ּבְ ַההוא עֹוָלה ׂשְ ַחלוק ָלָבן , ּּבְ ל ָדא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ּּ

ׁש יּמֶ ֵאין ּבֹו ִאיְמָרא ׁשִ ר ַעל )'בראשית ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשֶ ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן ֲאׁשֶ
ֶחֶס. ַהָמְקלֹות ׁש ּבְ ְטָרא ְדִדיָנא ִאְתַלּבַ ב ְדִאיהו ִמּסִ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ ה''ּ  ּד ְוָקִריב ְלַגּבָ

ַעְלָמא''ְוִאְתַער ֶחֶס   .ּד ִעָלָאה ּבְ
ַחר עֹוָלה ַוַדאי ל ׁשָ א ָתִמיד ׁשֶ ֵריׁשָ ּוַמאי ָקִריב ָפר ּבְ ּוְלָבָתר ָקִריב ָפר ַחָטאת . ּּ ּּ

ד ֲעָבד ֶעְגָלא  ה ּכַ ין ַההוא ָפר ַחָטאת ְוַאֲהֹרן ְדָחב ְלַגּבָ ָלָמא ּבֵ ְּלֵמיַהב ׁשְ ּ ּ  )א עולה''ס(ּּ
ֶנֶסת ִיׂשְ ָלה ִאיהוְוָדא ּכְ י . ָּרֵאל ְוַהֲחָטאת ְלֳקּבְ ד ִאיהו ָחב ְלַגּבֵ יַח ּכַ ְּוָדא ָפר ּכֵֹהן ָמׁשִ ּ

ה ֶגֶבר ַאֲחָרא ֶאָלא נוְקְבָתא ְלַחָטאת וְלָבָתר ָקִריב עֹוָלה ְלַגּבָ ַח ָמה ְדָלא ִאית ּבְ ִּמְזּבֵ ּ ּ ּ ּ .
ֵדין ִמ ַח ּכְ י ַהאי ִמְזּבֵ יָון ְדִאְתְקִריב עֹוָלה ְלַגּבֵ ּלוִאים הואּכֵ ִּמלוִאים ְלֵעיָלא ִמלוִאים . ּ ּ

ֶחְדָוה א ְוֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ י , ְּלַתּתָ ַבְעָלה וְכֵדין ָקִריב ְלַגּבֵ ַרת ּבְ ְּדָהא ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַחּבְ ּ ּ
ַח ֵאיל ַהִמלוִאים ַּההוא ִמְזּבֵ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

ִגין ְד ְּוָיִהיב ֵמַההוא ָדָמא ַעל ַתנֹוך אוְדָנא ְדֲאַהֹרן ּבְ ּ ּ ְרִכיכו ְּ ָמע ּבִ ְּתהֵוי ְרִכיָכא ְלִמׁשְ
יו ַקׁשְ ְכָתב . ְּוָלא ּבְ ּבִ ַעל ֶפה ִמּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ל ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ְלַאְפָרָדא ּתֹוָרה ׁשֶ ִּוְיַקּבֵ ּ ּ

ְלהו ְוֵכן ִלְבנֹוי ָלָמא ָעְלִמין ּכֻ ּוְלַאׁשְ ַההוא ַתְרָעא ְדַהה. ּּ יד לֹון ְדָיְתבון ּבְ ּוַפּקִ ּ ּ ּ ּוא ֹאֶהל ּ
ְלמון  ּתַ ְּלִמיַטר ַההוא ַאְתָרא ְדָלא ִיְתְקַרב ָעֵרל ְוָטֵמא ְוִיׁשְ ְבָעה יֹוִמין )כלהו(ּּ ְלהֹון ׁשִ ּ ּכֻ

ַההוא ַדְרָגא ְדֶחֶס ִּעָלִאין ְוִיְסָתְלקון ּבְ ּ ּ ִביָעָאה ְדָהא ִאינון ''ּ א ְלֵעיָלא ׁשְ ּתָ ּד ְדִאיהו ִמּתַ ּ ּ ּ
קו ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְתַדּבְ ְלקו ְלֵעיָלאּּבְ ַּההוא ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וְלָבָתר ִאְסּתַ ּ ּוְלָבָתר ָמה . ּּ

ֵקִני ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ַחּבְ ִתיב ִויִמינֹו ּתְ ה )'ויקרא ט(ּּכְ ִמיִני ָקָרא ֹמׁשֶ יֹום ַהׁשְ  ַוְיִהי ּבְ
יה ִויַקְרִביֶניה  יד ֵליה ְלִמיַסב ַההוא ֵעֶגל ְדָחב ּבֵ ְּלַאֲהֹרן וַפּקִ ּ ּ ּ ַח ְוִאיהו ּ יה ַההוא ִמְזּבֵ ְּלַגּבֵ ּ ּ

ְלהֹובֹוי יה ְדָדִחיל ִמׁשָ ִסיף ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ   .ֲּהָוה ּכַ
ה  ַקְדִמיָתא ְוַהב ֵמַההוא )שם(ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ה ֶאת ֲחָטאְתך ּבְ ַח ַוֲעׂשֵ ְזּבֵ ּ ְקָרב ֶאל ַהּמִ ָ

ַקְדִמיָתא ְלַגּבַ ִגין ְדָחב ּבְ ִאינון ְקָרנֹות ּבְ ָּדָמא ּבְ ְרָכָאן וְלָבָתר ּ הֹון ּבִ ְּייהו וָמַנע ִמּנְ ּ  )שם(ּ
ה ַההוא ְיסֹוד ַח ְלַאְצָקא ּבָ ְזּבֵ ְּוֶאת ַהָדם ַיָצק ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ַמאי ַיָצק ּכְ

ּ ַוַיֲעׂש ֶאת ַהָים מוָצק)'ז' מלכים א( ּ.  
ַח ַההוא עֹוָלה ַוֲעַב ּוְלָבָתר ָקִריב ְלַההוא ִמְזּבֵ ּ ַקְדִמיָתא ֹראׁש וְלָבָתר ֶרֶגלּ . ּד ּבְ

קו  ִעיר ִעִזים ְדָהא ֵמַההוא ִסְטָרא ְדֶיֶצר ַהָרע ִאְתַדּבְ ָרֵאל ָקִריב ׂשֵ ּוְלָבָתר ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה וְלָבָתר ֵעֶגל ְוֶכֶבׂש ְלעֹוָלה יָון . ּּבַ ַקְדִמיָתא ֵעֶגל ְלַחָטאת ּכֵ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ

י ֲאבֹויְּדָקִריב ֵליה ִב יה ְלָבָתר ָקִריב ֵליה ְלַגּבֵ יה ִאּמֵ ִלימו ְלַגּבֵ ּׁשְ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ָלָמא ְבֻכְלהו ָעְלִמין ְוַהאי ׁשֹור ְדִסְטָרא , ְלעֹוָלה ָלִמים ְדָהא ׁשְ ּוְלָבָתר ׁשֹור ַוֲאִיל ִלׁשְ ּ ּ ּּ

ָמאָלא   .ִדׂשְ
ְּוֵאילֹו ְדִיְצָחק ָלא ַעְבִדין ִדיָנא ֶאָלא ִל א וְכֵדין ּ ָלָמא ְלַתּתָ ָלָמא ְלֵעיָלא ׁשְ ָלִמים ׁשְ ּׁשְ

ִריך הוא ָפַתח ָעַלְייהו  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ֶבת ַאִחים )ג''תהלים קל(ְ ה ָמה טֹוב וָמה ָנִעים ׁשֶ ּ ִהּנֵ
ם ַיַחד ה ְוַאֲהֹרן. ּגַ ָמאָלא ֹמׁשֶ ֶבת ַאִחים ְיִמיָנא וׂשְ ֶבתׁשֶ ְנֶסת . ּׁשֶ ם ְלַאְכָלָלא ִלּכְ ּגַ

ָרֵאל ַיַחדִי ִיחוָדא ''ַּצִדי. ׂשְ ּק ּכָֹלא ּבְ ֶמן ַהטֹוב ַעל )שלימא(ּ ׁשֶ ִתיב ּכַ ֵדין ָמה ּכְ ֵליָמָתא ּכְ ּ ׁשְ
ֶמן ַהטֹוב ַעל  ׁשֶ ך ּכַ ִגין ּכָ ִלים ּבְ רו ְדָכר ְונוְקָבא ׁשְ יָון ְדִאְתַחּבְ ָּהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ּכֵ ּ ּ ְּ ּ

יָקא ְדכ ַקְדִמיָתא ַעּתִ יןָהֹראׁש ּבְ א ְדָכל ֵריׁשִ   .ֹוָלא ֵריׁשָ
ּד וְגבוָר''ּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ָדא ֶחֶס ּה ְוִתְפֶאֶרת ְדכוְלהו ִאְקרון ָזֵקן''ּ ּ ּ  )ד''בראשית כ(. ּ

י ָזֵקן ִיְצָחק)ז''שם כ(. ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ְבדו ִמֹזֵקן)ח''שם מ(.  ַוְיִהי ּכִ ָרֵאל ּכַ ַּעל ִפי . ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ
ּא ַצִדיק ְוִאיִהי ִפי ִמדֹוָתיוָד. ִמדֹוָתיו יֹוֶרד ַעל ֲהְרֵרי ִציֹון. ּ ָטל ֶחְרמֹון ׁשֶ ּוְלָבָתר ּכְ ִּאֵלין . ּ

רון ֲהְרֵרי ִציֹון ַבע ָהִרים ְדִאּקְ ּׁשֶ ָרָכה. ּ ם ִצָוה ְיָי ֶאת ַהּבְ י ׁשָ רו. ּּכִ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ַּחִיים ַעד . ּ
ַההוא עֹו ָּהעֹוָלם ָדא ֵעץ ַחִיים ּבְ ִנין ְדִמְתָעִרין ִטיבו . ָלםּ ִגין ַהְנהו ָקְרּבָ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ָהֵני ְדִמִסְטָרא ְדֶחֶס ַח ָמה ְדֵלית ֵרׁשו ''ּוְלָבָתר ֲהִכי ּכְ יה ְדַההוא ִמְזּבֵ ּד ְקֵרִבין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ
ְצפֹוָנ. ִלְגַבר ַאֲחָרא ְלָקְרָבא ין ּבִ ַחְּוַנְכִסין ִנְכָסת קוְדׁשִ ְסָטר ְצפֹוָנא , א ְדִמְזּבֵ ִגין ְדּבִ ּבְ

ה ְּדִאית ּבָ ה ַעְבָדא ִאינון נוְקִמין, ּ ד ָקִריב ְגבוָרה ְלַגּבָ ּּכַ ּ ּ ּ ָהֵני , ּ ך ַעְבִדין ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ַח ְלהֹובֹוי ְדִמְזּבֵ ׁשַ ַעְלָמא ְדָלא ִיתֹוַקד ַעְלָמא ּבְ ָלָמא ּבְ ין ְלָעְלָמ. ׁשְ ּוְכֵדין ַחִיים ַנְחּתִ א ּ
לֹום)'מלאכי ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ַּמאי ַטְעָמא ַחִיים . ּ ּבְ

לֹום ִגין ְדהוא ֲעָבד ׁשָ   .ּּבְ
ָנא ָלָבן ְוָאדֹום ָנא ַמאי ָקְרּבָ ָקְרּבָ לֹום ּבְ ֵחֶלב ְלֳקֵבל . ֵחֶלב ְוָדם. ְוַכֲהֵני ַעְבִדין ׁשָ

ַּההוא ַדְרָגא ׁשוְפָר ּ ִמיָנן ׁשוְפָרא ְדַאְרָעא. א ְדכֹוָלאּ ָּדם ְלֳקֵבל . ֵּחֶלב ָהָאֶרץ ְמַתְרּגֶ
ַּההוא ַדְרָגא ְדִאְקֵרי ֶנֶפׁש ִדְכִתיב  ּ ַנְפׁשֹו )א''ירמיה נ(ּ ע ְיָי ְצָבאֹות ּבְ ּבַ נשבע ' עמוס ו( ִנׁשְ

יה. )יי בנפשו ִאילו ַמְקִריב ַנְפׁשֵ ד ָקִריב ַהאי ָדָמא ּכְ ּוַבר ָנׁש ּכַ ּ ּ ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ
ֶנֶפׁש ְיַכֵפר)'ויקרא יז( י ַהָדם הוא ּבַ ּ ּכִ ּ ּ.  

ך ַאְזַהר לֹון אֹוַרְייָתא ְוְבִגין ּכָ יה , ּ ַּמאן ְדֵייכול ֵמַההוא ֵחֶלב ְוָדם ִדְמָקְרִבין ִמּנֵ ּ ּ ּ
ָחא ְתֵצי ֵמַההוא ַמְדּבְ ָחא ִיׁשְ ֶפׁש ַהִה, ְּלַמְדּבְ ַמאי . יא ְמַעֵמיָהַהאי ִדְכִתיב ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ְיסֹוד  ָחא ְוַההוא ָדם ּבַ ִגין ַדֲהָוה ֵליה ְלִמְקֶרֵביה ְלַההוא ֵחֶלב ַעל ַמְדּבְ ַּטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ
יֹום ַלְיָלה וִמָדת ַלְיָלה ּבְ ְּלַאְכָלָלא ִמַדת יֹום ּבַ ּ ּּ.  

ָרֵא ל ִיׂשְ ָלָלא ְדכֹוָלא ְלַכָפָרא ַעל ּכָ ִמיד ְדִאיִהי ּכְ ּוְבעֹוָלת ַהּתָ ה ְוַעל ֹלא ּ ל ַעל ֲעׂשֵ
ה ק ַלֲעׂשֵ ה ַהִניּתָ א . ַתֲעׂשֶ ִגין ְדָהא ֲאְרּבָ ה )ת אתרא''ס(ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ַדְרָגא ְדעֹוָלה ֲעׂשֵ

נֹות ְלַאְכָלָלא ְלַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּכָ. ִּאיהו ְּוַעְבִדין ֵליה ָמּתָ ּ ָרֵאל''ּ   .ּל וְלִיׂשְ
ּוְלָאן ַאְתָרא ַיֲהִבין ִאינון נֹותּ ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ְלַאְתָעָרא ִמְזָרח .  ָמּתָ ֲחָדא ּבְ

ַח יה ְדַההוא ִמְזּבֵ ֶחְדָוה ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַרֲחֵמי וְלִאְתָעָרא ָצפֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ֶקֶרן ָמֲעָרִבית . ּ ּוְלָבָתר ּבְ
ָדרֹום ְדִאי ַח ְדִאְקֵרי ַמֲעָרב ּבַ ְּדרֹוִמית ְלַאְכָלָלא ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ך ּכָֹלא . ד''ּהו ֶחֶסּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ָנה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ׂשְ ֹמאלֹו ְדִמְזָרח . ֲּחָדא ַמּתָ ּׂשְ
ַקְדִמיָתא י ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ְּדִאיהו ָצפֹון ּתַ ֵקִני ְדִאיהו ֶחֶס. ּ ַחּבְ ְּוָהָדר ִויִמינֹו ּתְ   .ד''ּ

ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחיתָדָבר ַאֵחר  ָנה ּבְ ְצפֹוִנית , ַּמאי ַטְעָמא ְדָלא ַיֲהִבין ַמּתָ
ַההוא . ַמֲעָרִבית ֲהַנָיא ּבְ ד ָסְלִקין ּכַ ַקְדִמיָתא ּכַ ְּדָהא ַההוא ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ֶבׁש ְדַבָדרֹום ִסְטָרא ְוחוָלָקא ִדיְדהו ְדִאיהו ֶחֶס ּּכֶ ּ ּ ּ ה פֹוֶנה .ד''ּ ַאּתָ ל ְפִניֹות ׁשְ ּ ְוַאְמִרין ּכָ
ַח ַוֲהָוה ֵליה  ַההוא ִמְזּבֵ ָרן ִסְטָרא ְדִמְזָרח ּבְ ִגין ְלַחּבְ ַח ּבְ ְזּבֵ ִּאיהו ֶאָלא ֶדֶרך ָיִמין ַלּמִ ּ ּ ּ ְּ ּ

ַההוא ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ְדַהאי ִאיהו ַקְד ַקְדִמיָתא ּבְ ָנה ּבְ ְּלַכֲהָנא ְלֵמיַהב ַמּתָ ּ ּ ָמָאה ּ
ה ֶחֶס ין ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִאְתָער ְלַגּבָ ְּלִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ַקְדִמיָתא''ּּ ָּהא ִאְתָערו ַחְבַרָייא . ד ּבְ ּ

ִגין ִדְכִתיב  ל עֹוָלם )'ויקרא ד(ְוַאְמִרין ּבְ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ח ָהעֹוָלה ִמן ְיסֹוד ַלּמִ  ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

לֹוַמר ָקֵרב ְיסֹוד ְד)א עולה''ס( הּ ּכְ ִּאיהו ַצִדיק ְלַגּבָ ּ ְּוֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית לא ָהָיה ָלה , ּ
  .ְיסֹוד

א ֲחֵזי יהוָדה , ּתָ יה ּבִ ִתיב ּבֵ ּּכְ ְמֱעאִלים)ז''בראשית ל(ּ ֵרנו ַלִיׁשְ ּ ְלכו ְוִנְמּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו . ּ ּ ּ
יה ֵמַההוא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְו י ַההוא ְיסֹוד ְוַאְפֵרׁשֶ ָּחב ְלַגּבֵ ּ ן ָיֵתיהּ ך . ָּיַהב ֵעָצה ְלִמְזּבַ ִגין ּכָ ְּבְ

ַההוא חוָלָקא ִדיֵדיה ָלא ֲהָוה ֵליה ְיסֹוד ּּבְ ּ ּ ּ ְּוָהִכי ָתֵניָנן ָמה ֲהָוה חוָלֵקיה ִדיהוָדה ַהר . ּ ּ ּ
ֲעָזרֹות ָכיו ּבַ ִית וְלׁשָ א אוָלם ְו. ַּהּבַ ּוָמה ָהָיה חוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ְדִאיהו ַצִדיק ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ֵהיָכל ּ

ַלֵפי ִמְזָרח ְדָהא ְדָגלו  ים וְרצוָעה ַנְפָקא ֵמחוָלֵקיה ִדיהוָדה ְדִאיִהי ּכְ ָדׁשִ ּוֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
חוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ְזָרח ֲהָוה ְוִנְכֵנָסה ּבְ ָּנֵמי ִמּמִ ָחא . ּ ָחא ְדָהא ַמְדּבְ ֵני ַמְדּבְ ְּוֲעָלה ִאְתּבְ

ּחוָלֵקיה ִדיהוָדה ֲהָוה ּכְ ּ ּ ַוָתֲעֹמד ִמֵלֶדת ְדַקְייָמא כֹוְרַסָייא ַעל )'בראשית ל(ְּדאֹוִקיְמָנא ּ ּ
ה  ָרֵאל ְדִאיִהי ְרִביָעָאה וְכִתיב ּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּסְמכֹוִהי ַוֲהָוא ַסְמָכא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ּכְ תהלים (ּ

ה)ח''קי ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  
ֵריה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא וִבְנָיִמן ְּוָדִוד ּבְ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ַח ּכְ ַההוא ִמְזּבֵ יה ּבְ ּ ֲאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ ּ

יה ִדיק ִמְצָטֵער ָעֵליה ְלָקְרָבא ָיֵתה ְלַגּבֵ ַּהּצַ ּ ּ ּ חֹוֵפף ַעָליו )ג''דברים ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ל ַהיֹום ִדיק ְלַת. ּּכָ ך ָזָכה ִבְנָיִמן ַהּצַ ִגין ּכָ ּּבְ ִפיָזא ִלְגבוָרְ ה אוׁשְ א ְוַנֲעׂשָ ּּתָ ּה ֲהָדא הוא ''ּּ
ין )ג''דברים ל(ִדְכִתיב  א ּבֵ ִכיְנּתָ א ׁשְ ּתָ ָמֲעָרב ְוַהׁשְ ֵכן ְדִאיהו חוָלֵקיה ּבַ ֵתָפיו ׁשָ ּ וֵבין ּכְ ּ ּ ּ ּ

ֵרין ַצִדיִקים ִדיק. ּּתְ ַּצִדיק ְלֵעיָלא יֹוֵסף ַהּצַ א ִבְנָיִמן. ּ ְעָלה ְד. ְלַתּתָ ַמְטרֹוִניָתא ַּהאי ּבַ
ִפיָזא ְּוַהאי אוׁשְ ִתיב . ּ ך ּכְ ִגין ּכָ ִית ָדא ַעְלָמא )ג''תהלים קי(ְּבְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ

ְלָיא  ִית)א דאתגלייא''ס(ְדִאְתּכָ ָאה ְדִאיִהי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִּעיָקָרא ְדַהאי .  ָדא ׁשְ
ֵרין ַצִדיִקים ְלֵע ין ּתְ אַּעְלָמא ָרֵחל ּבֵ   .יָלא ְוַתּתָ

ית עֹוָלִמים א ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ך ִאְתְקֵרי ּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ ית עֹוָלִמים ֲהָוה . ְ ל ּבֵ ַח ׁשֶ ִמְזּבֵ
יה ְדִבְנָיִמן ַאֲחָסָנּתֵ יֹלה ֹלא ָקאֵרי . ּבְ ׁשִ יה ְדיֹוֵסף ּבְ ַאֲחָסָנּתֵ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָייא ׁשְ ד ׁשַ ֲאָבל ּכַ

ית עֹוָלִמים ְדָהא עֹוָלם א '' הֹוָּלה ּבֵ ִכיְנּתָ ְמָחה ָדא ׁשְ ִנים ׂשֶ א ֵאם ַהּבָ ד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ך ַהְללוָיה ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

 ] בשנה24יום [סדר הלימוד ליום כד תשרי 
א ְוָנַטל  ן ַההוא ַצִדיק ְלִמְצָרִים ִבְנָיִמן ֲאחוִהי ֲהָוה ַצִדיק ְלַתּתָ ד ִאְזַדּבָ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ְדַההוא ַּאְתֵריה ְדָלא  ִנין ַדֲהוו ֵליה ָקָרא לֹון ַעל ׁשְ ָרה ּבְ ְּלִאְתָפְגָמא וְלִאינון ֲעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ך ָתֵניָנן ַהְיסֹוד  ִגין ּכָ ין ָהאומֹות ּבְ ִנְבָלע ּבֵ ם ׁשְ ַלע ַעל ׁשֵ ְדאוְקמוַה ַחְבַרָייא ּבֶ ְַצִדיק ּכְ ּ ּ ּ ּּ

ל ַהָמֲעָרב ְוַעל ְפֵנ ָּהָיה ְמַהֵלך ַעל ְפֵני ּכָ ּ ְ ִמְזָרח ֲחִצי ָאָמה וַבָדרֹום ּ פֹון אֹוֵכל ּבַ ל ַהּצָ ּי ּכָ
ך ִאית ֵליה ְיסֹוד ְדָהא הוא  ִגין ּכָ ִגין ְדחוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ֲהָוה ַמֲעָרב ּבְ ֲּחִצי ָאָמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

חוָלֵקיה ִדיהוָדה ְדִאיהו ִמ י ַההוא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ֲאָבל ּבְ ִליט ֲהָוה ְלַגּבֵ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְזָרח ָלא ּ
ֵניה ְלִמְצָרִים''ֲּהָוה ֵליה ְיסֹו יה ִדיַהב ֵעָצה ְלִמְזּבְ ּד ְדָהא ִאיהו ֲאְרִחיֵקיה ִמּנֵ ּ ּ ּ.  

ָנא ּכְ ָחא ְדעֹוָלה ְדִאְקֵרי ַמׁשְ א ֲחֵזי ִסְדָרא ְדְדָגִלים ֲהֵרי הוא ָסְחָרֵני ַההוא ַמְדּבְ ּּתָ ּ ּ ּּ .
ִמְזָרח ְּיהוָדה ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּבַ ּ ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתאּוַמ. ּ ׂשָכר ְדַאִגין ָעֵליה ּבְ ּאן ְסִמיִכין ִיׂשָ ּ ּ .

אֹוַרְייָתא ׂשָכר ִדיַהב לֹון ְמָלאי ְוֵחיָלא ְלִאְתַעְסָקא ּבְ ּוְלָבָתר ְזֻבלון ְדָסִמיך ְלִיׂשָ ּ ְּ .
ה וִבְנָיִמן ְלַמֲעָרב ֶּאְפָרִים וְמַנׁשֶ ָדרֹום ָד. ּ ְּראוֵבן ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּבַ ּ ּן ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּ ּ

פֹון ּצָ   .ּבַ
ַההוא ַצִדיק  יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי ּכְ ְּוּתָ ּ ְלָהה וְכִתיב )ז''בראשית ל(ּ ֵני ּבִ ּ ְוהוא ַנַער ֶאת ּבְ ּ

ְבִני ֵלָאה  ך ָתֵניָנן ַהאי ְיסֹו)שם(ּבִ ִגין ּכָ ֵנאו אֹותֹו ּבְ ְ ַוִיׂשְ ל ''ּ ּד ָהָיה ְמַהֵלך ַעל ְפִני ּכָ ְ ּ
ְּדָהא חוָלֵקיה ְדַאחֹוי ְדָנַטר ַההוא ַאְתָרא ְוִדְבנֹוי ֲהָוהַהָמֲעָרב  ּ ּ ּ ּ פֹון . ּ ל ַהּצָ ְּוַעל ְפִני ּכָ

ְנִאין ֵליה פֹון ָלא ֲהוו ׂשָ ּצָ ָרָאן ּבַ ִגין ְדַהְנהו ַדֲהוו ׁשָ ּּבְ ּ ּ ִמְזָרח ֲחִצי ָאָמה. ּ ִגין . אֹוֵכל ּבַ ּבְ
ְּדָעַבד ְיהוָדה ַפְלגו ַהָצָלה ְוָאַמר ָמה ּ ָבק ּּ ַצע ְוֹלא ׁשָ ּוַבָדרֹום ֲחִצי . ּ ְלִמְקְטֵליה)לון( ּבֶ

ִגין ִדְראוֵבן ָאַמר  ן )ז''בראשית ל(ָּאָמה ּבְ ֵרי ַתּמָ ּ ְלַהִציל אֹותֹו ִמַיָדם ְוָגד ָנֵמי ַדֲהָוה ׁשָ
  .ָּלא ֲהָוה ָסֵני ֵליה

א ְדָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ָמה ֲעִקיִמין ִאינון ּבְ א ֲחֵזי ּכַ ָאְרָחא ְדַחֵיי ּּתָ ְדֵלי ּבְ ּתָ
ִריך הוא ִלְבנֹוי ְוַאְזָהר לֹון ֲעָלה ְוָאַמר  א ּבְ ְּדאֹוִרית לֹון קוְדׁשָ ּ  ְוָהִגיָת ּבֹו )'יהושע א(ְּ

ַלְיָלה א יֹום ּמִ ּיֹוָמם ָוַלְיָלה ְדֵלית ָלך ֵרׁשו ְלַאְפָרׁשָ ּ ב . ְּ ך ְיהוָדה ַאף ַעל ּגַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְּדחוָלֵקיה ְוַעְד ּ ָנא ּ ּכְ אֵרי ַסֲחָרֵניה ַההוא ַמׁשְ ד ֲהָוה ׁשָ ֵּביה ֲהָוה ַמֲעָרב ְדִאיהו ַלְיָלה ּכַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ָרַמז ֵליה ְוָאַמר ֵליה  א ּבְ ִמְזָרח ְדִאיהו יֹום ְוקוְדׁשָ ק ּבַ ִּאְתַדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ וָבַחְרּתָ )'דברים ל(ְּ

ַלְיָלה וַמאן ְד א יֹום ּמִ ַחִיים ְדָלא ְלַאְפָרׁשָ ּּבַ ּ ּוְבַההוא חֹוָבה ִמיתו . ַפִריׁש לֹון ָגִרים מֹוָתאּ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי  ָתְדלו ּכְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ַלְיָלה ּבְ יקו יֹום ּבַ ִגין ְדַחִבילו אֹוְרֵחיהֹון ְוָלא ַדּבִ נֹוי ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ

ִגין ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ִדיֵליה ְדַאְפִריׁש ל ָקא ּבְ ָרא ִחְווָרא ְבֻסּמָ ְּלַחּבְ ּ ַקְדִמיָתאּ   .ֹון ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

ָרֵאל ְדִאְקֵרי ַלְיָלה ְנֶסת ִיׂשְ יה מּכְ ין ְלַההוא ַצִדיק ְדִאְקֵרי יֹום ְדַאְפֵרׁשֶ ד ַזּבִ ּּכַ ּ ּ ְוָרַמז . ּ
ָמֲעָרב ְוָאַמר ֵליה  ִריך הוא ְלָקְרָבא ִמְזָרח ּבַ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ  ְוַהחֹוִנים ְקְדָמה )'במדבר ב(ְּ

ְרָכָאן ִמְלֵעיָלאִמְזָרָחה ֶדֶגל ַמֲחֶנה  ַפע ּבִ ְּיהוָדה ְלָקְרָבא ִמְזָרח ְלַמֲעָרב ְלֵמיַהב ֵליה ׁשֶ ּ ּ.  
ִמְזָרח ק ּבַ ב ְדִבְנָיִמן ֲהָוה ִמְתַדּבָ ּוְבֵני יֹוֵסף וִבְנָיִמן ַאף ַעל ּגַ ּ א , ּ ָּרַמז ֵליה קוְדׁשָ ּ

ָרֵאל ְלַג ֶנֶסת ִיׂשְ ָמֲעָרב ְלָקְרָבא ּכְ ֵרי ּבַ ִריך הוא ְלִמׁשְ ּּבְ ר ְ ֹאַרח ֵמיׁשַ י ַצִדיק ּכָֹלא ּבְ ּּבֵ ּ
ם)ד''הושע י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ּבָ י ְיׁשָ ּ ּכִ ּ ק . ּ ּוְראוֵבן ְדִאְתַדּבָ ּ

ִסְטָרא ְדֶחֶס ְדרֹוָמא''ּבְ ֵרי ּבִ לון . ד ִיׁשְ ִגין ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבא ְדֶעְגָלא ִדיַקּבְ ְּוָדן ּבְ ּ נֹוי ּ ּבְ
ֵרי ִלְצפֹוָנא ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ְטָרא ִדְצפֹוָנא ִיׁשְ ְּוִאיהו ִמּסִ ּ ּּ.  

ָרה  ָרה ַעל ֲעׂשָ ֹלֹמה ֲעׂשָ ה ׁשְ ָעׂשָ ָים ׁשֶ ִתיב ּבַ ך ּכְ ִגין ּכָ ים )'ז' מלכים א(ְּבְ ֹלׁשִ  ְוַקו ׁשְ
ָאָמה ִיסֹוב ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ּבַ יה עֹוֵמד ַע. ֻּכָלא ּבְ ִתיב ּבֵ ה ּּכְ לׁשָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ֵנים ֲעׂשָ ל ׁשְ

ה פֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַהָים  לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ָיּמָ לׁשָ ּפֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
הו ַקן ּבְ א ְדָחְכְמָתא ִאְתּתְ ֲּעֵליֶהם ִמְלַמְעָלה ַההוא ַיּמָ ּ.  

ֲהַנָיא  ד ֲהוו ַעְבִדין ּכַ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ה ֲהָוה ְדִאית ּ ַּההוא ַחָטאת ְלַכָפָרה חֹוִבין ְדלא ַתֲעׂשֶ ּ ּּ
ֵרת הו ּכָ ה ָאֵתי וֵמַההוא ִסְטָרא ָאֵתי . ּּבְ ְּועֹוֶלה ְלַכָפָרה ַעל ַמאן ְדָלא ֲעִביד ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ּ

ּעֹוָלה ְדִאיהו ָזָכר ה וְבִגי)'שמות כ(ּוְכִתיב . ּ ת ִמְצַות ֲעׂשֵ ּבָ ך ָאנו ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ ּן ּכָ ְ

ִגין ְדְבַההוא ִדְיִמיָנא ִאּתֹוַסף ְלַההוא  ֵרין ִאְמִרין ְדמוָסף עֹוָלה ּבְ ת ּתְ ּבָ ׁשַ ַּמְקִריִבין ּבְ ּ ּ ּ ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַּצִדיק ְנִהירו ְדַעּתִ ּ ּ.  

יה ך ִאית ּבֵ ִגין ּכָ ה ּבְ מֹור ֹלא ַתֲעׂשֶ ָרֵאל ְדִאיִהי ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ק ּבִ ד ִאְתַדּבַ ּּכַ ת ְּ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי לא  ֵרת ְדָהא ַמאן ְדָעַבד ְפִגימו ּבְ יה ּכָ ה ְדִאית ּבֵ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ֲּעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

א ִדיֵליה ן ַנְפׁשָ ּמָ ָתֵצי ִמּתַ ה ְוַאְפֵריׁש ִזווָגא ִדיְלהֹון ִאׁשְ ַּתֲעׂשֶ ּוַמאן ִאיהו. ּ ַּמאן ְדָעִביד , ּ
ּבְ ְנִהירו ּעֹוָבִדין ְדחֹול ְבׁשַ ֶחְדָוה ּבִ תֹון ְוֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ק ּבְ ּקֶֹדׁש ְדִאְתַדּבָ ָּתא ּבַ ּ ּ

ַח ָגָגה ַמְקִריב ַחָטאת ְלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִמְזּבֵ ׁשְ ֲּאָבל ַמאן ְדָלא ֲעִביד ֶאָלא ּבִ ּ ּ ּ.  
ּוְבֹראׁש חֹוֶדׁש ְדִאיהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא ֲאָנן ַמְקִר ּ ּ ּ ָקר )ח''במדבר כ(יִבין ּ ֵני ּבָ ּ ָפִרים ּבְ

ָלָמא ְפִגימו  ְטָרא ְדָפָרה ֲאדוָמה ְתִמיָמה ָאתו ְוִאינון ְלֵעיָלא ְלַאׁשְ ַנִים ְדָהא ִמּסִ ּׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ַההוא  ַפע ַעל ַחד ְתֵרין ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי עֹוָלה ְוִאתֹוָסף ּבְ ִּדיָלה וְלֵמיַהב ָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ּו ְלִסיֲהָרא ַאִיל ֶאָחד ְלָקְרָבא ָלה ֵאילֹו ְדִיְצָחק ִזְמָנא ְנִהיר ּ ֹמאלֹו )'שיר השירים ב(ּ  ׂשְ
ְבָעא ַדְכִרין ִאְתַקְרִבין  ָקא ָלה ְיִמיָנא ְוׁשַ ְבָעה ְלַחּבְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ י ּכְ ַחת ְלֹראׁשִ ּּתַ ּ

ִעי כֹוָלא ַוֲאָנן ְמָקְרִבין ׂשֵ ֵלִמין ּבְ ה ְתִמיִמים ׁשְ ּר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ְדַהאי ַחָטאת ּּבָ ּ ּ
מֹור ֵּמָהאי ִסְטָרא ְדָפר ַחָטאת ָאֵתי ִדְכִתיב ׁשָ ה ִאיהו ַוֲאָנן ְמָקְרִבין . ּ מֹור ֹלא ַתֲעׂשֶ ְּוׁשָ

ה ִעיר ַחָטאת ְדָאֵתי ַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ   .ּׂשֵ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ֹראׁש חֹוֶדׁש ְדָאֵתי ְלַכָפָרה ַעל טוְמַאת ִמ מוָסף ִדיָדה ּבְ ּּבְ ּ ּ יו ִדְכִתיב ּּ ְּקָדׁש ְוֹקָדׁשָ
ָרֵאל )ג''יחזקאלמ( ְכֶנֶסת ִיׂשְ י ְדָלא ִיְתַקָרב ּבִ ם ָקְדׁשִ ָרֵאל ׁשֵ ית ִיׂשְ ּ ְוָלא ְיָטְמאו עֹוד ּבֵ

א . ָעֵרל ְוָטֵמא יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ִגין ְדָהא ִאְתּגְ א ְלָקְרָבא ּבְ ת ֵליּכָ ּבָ ֲּאָבל מוָסף ְדׁשַ ּ ּ ּ
ַההוא ָר ְנִהירוְּוָנִהיר ּבְ ַכח ּבִ ּתְ ּצֹון ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְוֹכָלא ִאׁשְ ּּ ת ְבָלא ִדיָנא , ּ ּבָ ְּדָהא ׁשַ

ְטָרא ְדֶחֶס ִליט ִחְוָייא ֲעִקיָמא ְוַכֲהֵני ִמּסִ ָלל ִאיהו ְוָלא ׁשָ ּּכְ ְצפֹוָנא ''ּ ּד ַנְכִסין ָיֵתיה ּבִ
ד ָרֵאל ַיְכִלין ְלֶמְעּבָ ַח ְוֲאִפילו ִיׂשְ ְּדִמְזּבֵ ר , ּ ַח ּבָ ְזּבֵ ְּדֵלית לֹון ֵרׁשו ְלִמְקַרב ְלַההוא ַלּמִ ּ ּ

ֵרי   .ְלָקְרָבא ֲאָבל ְלֵמיַכס ׁשָ
ִעיר ִמְצפֹוָנא ָיִניק ַוֲאָנן ְמָקְרִבין  ִעיר ְדָהא ׂשָ ּוִבְצפֹוָנא ִאיהו ַאְתֵריה ְדַההוא ׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ָחא ְוַעְבִדין ד ָּדָמא ְלַמְדּבְ נֹות ַעל ד' ּ ִגין ְל' ָמּתָ ל ִסְטִרין ְדָלא ְקָרנֹות ּבְ ַּאַקָפא ָלה ִמּכָ
יה ֹקֶדׁש  ים ְוַהאי ַחָטאת ְדֲעְבִדיָנן ִמּנֵ ָדׁשִ ִּיְתַקָרב ַמאן ְדָלא ֲחֵזי ְלָקְרָבא ְלֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ

ים ָדׁשִ ַעְלָמא, ַהּקֳ יה ּבְ ִּאיהו ְדָלא ִיְתֲער ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִמּנֵ ּ.  
עֹוָלה ב א ֲחֵזי ּבְ ֵהן' ְוּתָ נֹות ׁשְ ַחָמּתָ ִמְזּבֵ ע ָרָזא ְדִיחוָדא ְדִמְתַיֵחד עֹוָלה ּבַ ּ ַאְרּבַ ּ ֲאָבל . ּ

נֹות ְדָלאו ִאינון ֶאָלא ְלַנְטָרא וְלַאַקָפא ִאינון ִגּבֹוִרין ְדִאינון  ע ָמּתָ ַּחָטאת ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָלָמא ַההוא ְפ א וְלַאׁשְ ְטָרא ִדְגבוָרה ְלַההוא ִמָטה ּכוְרַסָייא ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ הּּ ִּגימו ְדָעְבדו ּבָ ּ ּ ּ .

ִעיר ָאֵתי ְטָרא ְדׂשָ ד ַההוא חֹוָבה ִמּסִ א ְלֶמְעּבָ ּוַמאן ְדָגִרים לֹון ִלְבִני ָנׁשָ ּ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִעיר יא ׂשָ ִעיָרה ְוַחָטאת ָנׂשִ יַח ָפר, ַּחָטאת ָיִחיד ׂשְ ְטָרא , ְּוַחָטאת ּכֵֹהן ָמׁשִ ּּכוְלהו ִמּסִ ּ
ָמאָלא   .ִדׂשְ
ָאר ִמְצֹותּוְלִזְמִנ ָרֵאל ְוֻכְלהו ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ְלֳקֵבל ּכְ ּבָ ׂשְ ֲעבֹוָדה . ּין ַקִריב ָיִחיד ּכִ ֶּאָלא ּבַ

ִעיר ְלַחָטאת ְוַההוא ַחָטאת ֲחֵסר ִאיהו ְבֹלא ַאֶלף ָּזָרה ְדִצּבור ְמָקְרִבין ָפר ְלעֹוָלה ְוׂשָ ּ ּ ּ ּ ּּ .
יָאה ְדָהא ַחָט ִגין ְדִאיהו ְגִריעות ַסּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ָנא ִדְגִריָעא הוא ִדְכִתיב ּ  )'א' מלכים א(ּאת ִליׁשָ

ֹלֹמה ַחָטִאים י ֲאִני וְבִני ׁשְ ְּוֲהִייּתִ ָמאָלא. ּ ְטָרא ִדׂשְ ָנתֹו ִמּסִ ת ׁשְ ְּוַההוא ָפר . ְוָכל ַחד ֵעז ּבַ ּ
ִרית ּדֹורֹון ְלֵעיָלא ִאיהו ְלַצִדיק ְדַאְפִרידו ַההוא ֲארֹון ֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ִעיר ְל. ּ ַּחָטאת ְוׂשָ

ְרָכָאן ָרֵאל ְדָמְנעו ִמיָנה ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּלֳקֵבל ּכְ ּ ֻכְלהו ִמְצֹות . ּ ד ָחב ּבְ ל ָדא ָיִחיד ּכַ ְּוִעם ּכָ ּּ
ֵרת הו ּכָ ה ְדִאית ּבְ ּלא ַתֲעׂשֶ ִחָלה. ּ ֵעי ְלָקְרָבא ְלַכּתְ ִעיָרת ִעִזים ּבָ ד ֵלית ֵליה , ּׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ה ּבָ ׂשְ   .ְּדַיְקִריב ּכִ
ך דְוּתָ ָרֵאל ְרִביִעית ִהיא ְליֹוֵמי וְבִגין ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְא ֲחֵזי ּכְ ְעָיא' ּ נֹות ּבַ ְּוַסִליק , ָמּתָ

ַּההוא ֵריַח ִניֹחַח ֵמִאינון ִאְמִרין ָרֵאל ְוָלא ֲעְבַדת נוְקִמין . ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין ְנָייָחא לּכְ ּ
ג ֲהָוה ׁשֹוּגֵ ר ַעְבִדיָנן ּ וַבחֹוֶדׁש ָה)ח''במדבר כ(. ְּדָהא ּבְ ָעה ַעל ֲעׂשַ ִּראׁשֹון ְדִאיהו ַאְרּבָ ּ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ִגין ְדֶיהֶוי ְדִכיר ָלן ְלֲעָלם הוא ֶפַסח ְדָעַבד קוְדׁשָ ֶּפַסח ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,
ָע ר ַאְרּבָ ָרֵאל ֵמַאְתָרא ְמָסָאָבא ְוִאְתַחּבָ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּדָקַטל ַההוא ָטֶלה ְוַאִפיק ׁשְ ּ ה ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ר ֶעׂשֶ ֲעשֹור ְדִאיהו ַצִדיק ְוָרִמיז ַאְתֵריה ּבְ ָרא ּבְ ָרֵאל ִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעשֹור ּכְ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין . ּ
  ,ֶּפַסח ַלְיָי

א  יָמא ַקִדיׁשָ יה ַההוא ָעְרָלה ְוִיְתָחֵזי ְרׁשִ ַלק ִמּנֵ ך ַמאן ְדִאיהו ָטהֹור ְוִיְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ּק ְדִאיהו ''ְדָצִדי יה ְוָלא ָקִריב ֶפַסח ַלְיָי ' יּ ּּבֵ ָרֵאל ְלַצִדיק ְדהוא ֲחֵזי )דאיהו(ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּכְ ּ
א ְוֹלא ָעֵרל ְוָטֵמא ֵרת, ְּלָקְרָבא ְלַמְקְדׁשָ יה ּכָ ְּדִאי ָלא ַקִריב ִאית ּבֵ ּוַמאי ַטְעָמא . ּ

ֵרת ֶאָלא ַעל ִמְצֹות לא ַת ה ּכָ ל אֹוַרְייָתא ָלא ִאית ּבָ ְּדָהא ּכָ ּ הּ  ַטְעָמא )ומאי(ַמאי . ֲעׂשֶ
ֵרת ה ּכָ ֶפַסח וִמיָלה ְדִאינון ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּּבְ ּ ּּ ֶנֶסת . ּ ִגין ְדַדְרָגא ַקא ָגִרים ְדִאיִהי ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ

ָרֵאל ְּדִאיִהי ֶפַסח, ִיׂשְ ה)אקרי(ְוִאְקֵרי , ּ ה ,  ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ ָרא ּבַ ְעָיא ְלִאְתַחּבְ ּבַ
ְלָלא  יֹוםּוְלִאְתּכַ יה ִמַדת ַלְיָלה ּבְ ּּבֵ ּ.  

ּוַמאן ִאיהו ָדא ַצִדי ּ ה , ק''ּ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ִליל ּבְ ה ְוִאְתּכְ ְּדִאיהו ִמיָלה וִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ּ
ַלְיָלה ִּמַדת יֹום ּבַ ר ָנׁש ָלא ִאְתֲחֵזי ְלָקְרָבא לֹון. ּ ַזר ּבָ ך ַקָייָמא , ְוִאי ָלא ִאְתּגְ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵרתִמְצַות ֹלא ַתֲע ּכָ ה ָעֵליה ְוַדְייָנת ֵליה ּבְ ּׂשֶ א, ּ יה ְלַמְקְדׁשָ ְּדָלא ֵייעול ַנְפׁשֵ ּ ּ ֶפַסח . ּ ְּוֵכן ּבְ
ר ָנׁש ְוָלא ַקִריב ֶפַסח ַלְיָי ַבְעָלה ְוִאי ָלא ֲעִביד ּבָ ָרא ּבְ ָרֵאל ְלִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְעָיא ּכְ ּּבַ ּ ,

ַּקָייָמא ָעֵליה ְוַדְייָנת ֵליה ְוָלא ַאִפיַק ּ יה ּ ִציַאת ַנְפׁשֵ ּתַ חֹות ְיָדא ְדַפְרֹעה ְוִאׁשְ ּת ָיֵתיה ִמּתְ ּ
א ִמְצָרִים, ֵּמַאְתָרא ַקִדיׁשָ ַאְתָרא ְמָסָאָבא ּבְ ַאַרת ּבְ ּתָ ָרֵאל ִאי ָלא ֲעִבידו . ְוִאׁשְ ְּדָהא ִיׂשְ ּ

ן ּמָ ֵרין ִפּקוִדין ָלא ַנְפקו ִמּתַ ֲּהֵני ּתְ ּ ּ.  
ִתיב  ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יָת ֶפַסח ַלְיָי ֱאֹלֶהיך)ז''דבהם י(ּ מֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ ָ ׁשָ ּ .

מֹור ה, ׁשָ ָלָלא ְדנוְקָבא לא ַתֲעׂשֶ ָלָלא ְדכֹוָלא, ֶאת. ּּכְ ַההוא . ּכְ ֹּחֶדׁש ָהָאִביב ְדָהא ּבְ ּ
יִרית ָהֵאיָפה ִמָמֳחָרת ַהּשַׁ יה עֹוֶמר ֲעׂשִ עֹוָרה ֲאִביב וְמָקְרִבין ִמּנֵ א ׂשְ ְעּתָ ּׁשַ ת ִאיהוּ , ּּבָ

ין יֹוִמין  ָלא ֵמִאינון ַחְמׁשִ ְלָקא ְלֵעיָלא וְלַקּבְ ֵלִמין ְלִאְסּתַ בוִעין ׁשְ ַבע ׁשְ ְּוַסְפִרין ׁשֶ ּ ּ
ִּעָלִאין ְדִאיָמא ִעָלָאה אֹוַרְייָתא ַלְחִמי)'משלי ט(ְּדִאְקֵרי ֶלֶחם ִדְכִתיב . ּּ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ.  

יֹוָמא ְדַחְמ י ַהֶלֶחםַּוֲאָנן ְמָקְרִבין ּבְ ּתֵ יה אֹוַרְייָתא ׁשְ ין ְדִאְתְייִהיב ּבֵ ּׁשִ ְכָתב , ּ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ בוִעין . ְּותֹוָרה ׁשֶ ַבע ׁשְ ִאינון ׁשֶ א ְדִאיָמא ִעָלָאה ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוָנִחית ִטיבו ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ּּ

כֹוָלא ִליָמן ּבְ ִלי. ׁשְ ין ּכַ ַבע ַדְרּגִ ְּוָכל ַחד ֵמִאינון ׁשֶ ָרָזא ּ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ְבָעה ּכְ ׁשִ ּל ּבְ
ך . ִּדְמֵהיְמנוָתא ִגין ּכָ יָת ֶפַסח ַלְיָי)ז''דברים ט(ְּבְ מֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ ַקִריב , ּ ׁשָ
ִיחוָדא ְצָרִים ַלְיָלה. ּלֹון ּבְ יה ֲאְפַקך ִמּמִ ְְדָהא ּבֵ ּ ּ ִלים ְלַהאי ַדְרָגא ְדִאְקֵרי ֵליל , ּ ְּוַתׁשְ ּ

ֵליָמא, ּּמוִריםׁשִ ה ְוִתְתְקֵרי ַלְיָלה ׁשְ ְקִריב ְדכוָרא ְלַגּבָ ְּוּתַ ּ.  
ה ִאְקֵרי ַנַער תוָלה ַעד ָלא ִאְתַקִריב ְדכוָרא ְלַגּבָ א ֲחֵזי ַנֲעָרה ּבְ ְּוּתָ ּ ְלָבָתר ִאְקֵרי , ּ

ֲעָרה)ב''דברים כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַנֲעָרה ֵליָמא ַד, ּ ְוָנְתנו ַלֲאִבי ַהּנַ ְּוָדא ִאיהו . ְייָקאּׁשְ
ֵליָמא ְוָלא ִאְתַקִריב ַמאן  ַחת ׁשְ ּכְ ּתַ ד ִאׁשְ ּאוף ָהָכא .  ְדָלא ִאְתֲחֵזי)א למאן''ס(ּכַ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

ּמוִרים ְלָבָתר ַקְדִמיָתא ֵליל ׁשִ ַּהַלְיָלה ַהֶזה ַלְיָי, ּּבְ ד ִאְתַקִריב ֶזה ְלֹזאת, ּ ך . ּכַ ִגין ּכָ ְּבְ

ַה ּהוא ֶפַסח ָעֵרל ְוָטֵמאָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ּ.  
ָנה ַאַחת ַדְייָקא ְּוָדָמה ָטעון ַמּתָ ּ ָמה ָדא ָאֵמר , ּ  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי )'שיר השירים ו(ּּכְ

ה ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ָרֵאל. ַּתּמָ ִנמוָסְייהו ִיׂשְ ֲאבון ּבְ ָנָהא ְדָלא ִיְסּתַ ִּהיא ָנְטָרת ּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְבֵטי ָיה ַנְפ ך ׁשִ ּּכָ ַרת יֹוְ ן ְוִאְתַחּבְ ּמָ ה''ּקו ִמּתַ ָמה ְדָעְבדו ''ד ּבָ ֲאַתר ַאֲחָרא ּכְ ּא ְוָלא ּבַ ּ

ן. ִּאינון ֵבל ְדִאְסָתֲאבו ַתּמָ ד ַנְפקו ִמּבָ ֲּאָבל ּכַ ּ א, ּ ָּסִאיבו ַמְקְדׁשָ ִליט . ּ ך ִחְוָייא ׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ָרֵאל ּבְ ַכח ׁשוְלָטנוָתא ְלִיׂשְ ּתְ הו ְוָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ים , ַּההוא ִזְמָנאּ ׁשִ ּנָ א ּבַ ִגין ְדָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ
א. ָּנְכִריֹות ְרֵמיה ְלַתּתָ אן ַמאן ִדְמָסֵאב ּגַ ִּמּכָ ְרֵמיה . ְמָסֵאב ְלֵעיָלא, ּ ּוַמאן ְדַקִדיׁש ּגַ ּ ּ ּ

א ְמַקֵדׁש ְלֵעיָלא ַהִהי. ְּלַתּתָ ְּוַעל ָדא ְראוִיין ֲהוו ְדִיָתֲעַבד ְלהו ִניָסא ּבְ ּ ּ א ְדַנְפקו ּּ ְעּתָ ּא ׁשַ ּ
ְצָרִים א ְדַנְפקו ִמּמִ ְעּתָ ׁשָ ֶבל ּכְ ִּמּבָ ֶּאָלא ְדָגִרים חֹוָבא. ּ ּ.  

א  ַדְרּגָ ר ְלָיְרַחא ַקְדָמָאה חוָלָקא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ַקְדָמָאה ְוַאִחיד ּבְ ה ֲעׂשָ ּוַבֲחִמׁשָ ּ ּ ּ
ֵר. ד''ְדֶחֶס ִריך הוא ּתְ א ּבְ ֲּאָנן ַמְקִריִבין ְלקוְדׁשָ א ְּ ֵרין חוָלִקין ְלַדְרּגָ ּין ָפִרים ְלאֹוָסָפא ּתְ ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ָנא . ְּדֶחֶסד ֵמַעּתִ ַּאִיל ֶאָחד ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִיְצָחק וָבֵעיָנן ַאִיל ִליׁשָ ּ
ְּדַתִקיפו יפו ַמָיא, ּ ּקִ ִגין ְדחוָלַקא ִדיֵדיה ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ם ַההוא ַדְרָגא ִד. ּ ּכַ ּוָבֵעיָנן ְדִיְסּתָ ּ ּ ּ ה ''ְּגבוָרּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ד ִטיבו ִעם ּכָ ֶחֶסד ִעָלָאה ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּוְלִאְתָפְרָעא ֵמִאינון ְדֲעאִקין לֹון . ּ ּ ּּ
ּוְלַאְסֲחָרא ֵליה ִסְטָרא ְדַמִיין ּ ּ   .ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן)'בראשית ל(ַהאי ִדְכִתיב , ּ
ים ְתִמיִמים ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ין. ׁשִ ְלהו ַדְרּגִ ְּלֳקֵבל ּכֻ ּ יהּ ְלמון ּבֵ ּתַ ּ ְדִיׁשְ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא . ּּ ְוֵכן ּבְ

ָרָזא  ִלים ּבְ ּתְ ל ַחד ִאׁשְ ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ּכָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדכוְלהו ׁשִ ְבָעה ִאְמִרין ּבְ ּׁשִ ּ ּ ּ
ָלא ְנִהירו ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ִמימֹות ְלֳקּבְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ַבע ִויהֹון ׁשֶ ְּדׁשֶ ִעיר ַחָטאת . ּּ ּׂשֵ

ָבא ְוָלא  ִעיר ְלֲעְרּבְ א ְוָלא ְיֵהא ֵליה ֵרׁשו ְלַההוא ׂשָ ְּלַכָפָרה ַעל ָסִאיבו ְדָמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ה)ח''במדבר כ(. ְלַאְסָטָנא ַעל ִיׂשְ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ ְלֳקֵבל . ּ

ֵדין  ַּדְרָגא ְדַיֲעֹקב ְדָהא ּכְ ִלים ַעְלָמא ְוִאְתַחַדׁשּ ּתְ ִגין . ִּאׁשְ בוִעין ּבְ ַבע ׁשְ ַּוֲאָנן ָמִניָנן ׁשֶ
ָרא ּבוְכָרא ֲעָטָרה ְדאֹוַרְייָתא  יֹוְבָלא ִעָלָאה ְדַיֲהָבא ְלַהאי ּבְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ְּלַחּבְ ּ ּ ּ ּ

מ ִליָלת ּבְ ִאינון ַחְמ''ְּדִאְתּכַ ּט ַאְנִפין ְוַנְפָקא ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ּבְ ּ יָנהּ ֲעֵרי ּבִ ין ׁשַ . ׁשִ
ַהאי ַדְרָגא ֲהָדא הוא  ה ְדֲאִחיד ָנֵמי ּבְ ָרא ּבוְכָרא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ְּוִאְתְייִהיַבת ְלַהאי ּבְ ּ ּ ּ

ֹלֹמה)'שיר השירים ג(ִדְכִתיב  ֶמֶלך ׁשְ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֵאיָנה וְרֵאיָנה ּבְ ּ ָלָמא , ּ א ִדׁשְ ַמְלּכָ ּּבְ
ּּכָֹלא ִדיֵליה ִלים ִאְקֵרי  )והא(. ּ ל ִסְטִרין וׁשְ ִלים ִמּכָ ְּדָהא אֹוִקיְמָנא ְדַהאי ַדְרָגא ׁשְ ּ ּ ּ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְכִתיב  ם)ה''בראשית כ(ּּבְ יֹום ֲחתוָנתֹו.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ד . ּּבְ ָדא ּכַ
ְמַחת ִלּבֹו. )אורייתא(ִאְתְייִהיַבת  י ַמְקְד. ּוְביֹום ׂשִ ֵני ּבֵ ד ִאְתּבַ אּּכַ   :ׁשָ

ֹחֶדׁש ְוִהיא  י ּבַ ִליׁשִ ר ַהאי ַדְרָגא ְדִאְקֵרי ׁשְ י ְדִאְתַחּבַ ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהׁשְ ִתיב ּבַ א ֲחֵזי ּכְ ּּתָ ּ
ִתיב , ֲּחתוָנתֹו ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר)ט''שמות י(ַעל ָדא ּכְ ם ִיׂשְ ָרא . ּ ַוִיַחן ׁשָ ַּהאי ַדְרָגא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

ֶּנֶגד ָהָהר ְלֳקֵבל ַההוא ַהר ְד. ּּבוְכָרא ל טוַרָיא ִדְלֵעיָלא ּ ִּאְתָייַדע ְדִאיהו ְזֵעיר ִמּכָ ּ ּ ּּ ּ
ר ְלֵעיָלא ְוִאְקֵרי ַהר ִסיַני ְדָהא ז ד ִאְתַחּבָ א ּכַ ְּדִאיהו ָרם ְוָנׂשָ ּ ' יֹוִמין ְוז' ּטוִרין ְוז' ּ

ְבָעה יֹוִמין ִעָל ַעְלָמא ְדִאינון ְלֳקֵבל ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ַּאְרצֹות ּבָ ּ ּ ּ ָחר ְּ ִאין ְוָלא ּבָ
ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ַהר ִסיַני ְדִאיהו ָרָזא ְדּכְ ְלהו ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ֶאָלא ּבְ ִּמּכֻ ּ ּ ּּ ֶנֶרת , ּ ּוְבָים ּכִ

בֹוד ֵסא ַהּכָ ֵכֶלת ְדָדֵמי ְלּכִ ן ּתְ ּמָ ָרֵאל. ָּנֵמי ְדָאֵתי ִמּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶנֶרת ָדא ַצִדי. ּכְ ק ְוַהאי ''ּּכִ
ֶנֶר ְדאוְקמוַה ַחְבַרָייאָּים ְדּכִ ּת הוא ּכְ ּ ּ ּ.  

ל ָדִוד ָטתֹו ׁשֶ לוי ְלָמְעָלה ִמּמִ ּנֹור ָהָיה ּתָ ן , ּּכִ ֶבת ּבֹו ְמַנּגֵ רוַח ְצפֹוִנית ְמַנׁשֶ ָעה ׁשְ ּוְבׁשָ ּ
ָרֵאל. ֵמֵאָליו ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָרא ּבְ אֹוַרְייָתא ֲחצֹות ַלְיָלה ְלִאְתַחּבְ ץ ּוְבֶאֶר. ְוָדִוד ָקם ְלִמְלֵעי ּבְ

ָאה ּתָ א ְדַאְרָעא ּתַ ִביָעָאה ְדכֹוָלא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיּתָ ָרֵאל ׁשְ ִּיׂשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַחר קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ְּדִאיִהי ְלֳקֵבל ְנקוָדה ִעָלָאה ּ ּ.  
ַהאי  ְכָתב ְוִסיָמִניך ּבְ ּבִ יה אֹוַרְייָתא ׁשֶ ַהר ִסיַני ִדְלֵעיָלא ְלֵמיַהב ּבֵ יה ּבְ ְָמאי ַטְעָמא ּבֵ ּ ּ ּ

ִריתֲא יה ּבְ ל ְגִניִזין ָטִבין, ּרֹון ְלֵמיַהב ּבֵ ָהאי ֲארֹון מוָנִחין ּכָ ִגין ִדּבְ ּּבְ ְכָתב , ּ ּבִ ְותֹוָרה ׁשֶ
יה מוָנָחא ִרית ּבֵ ְּדִאְקֵרי ּבְ ּ יֵדיה ִאְתְמָסרו. ּ א ּבִ ְּוָכל ָמאֵני ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ּ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין , ּ ּ

א ִמיָנה ַיְנִקין ִּדְלַתּתָ ל ִטיבו ְדָעְלָמאָזכ. ּ ֵדין ַיֲהַבת לֹון ּכָ ָרֵאל ְלֵמיַטר אֹוַרְייָתא ּכְ ּו ִיׂשְ ּ ּ .
ֵדין ַיְסָרת לֹון י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני)ו''ויקרא כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוִאי ָלא ּכְ ְרּתִ ָּדא ,  ְוִיּסַ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֲאִנ. ּכְ ר ּבְ ַחּבֵ ִגין . ּי ְוַדְייָנא ְלָעְלָמא''ֲאֹדָנּת ִדיָלה ִאְקֵרי ''ּי ָדֶל''ְוַכד ּתְ ּבְ
ִתיב  ך ּכְ ה)'דברים ד(ְּכָ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא.  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ   .ּבְ

ְכָתב ַצִדי ּבִ א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ׁשֶ יה, ק ִאְקֵרי''ּּתָ ִרית ָמְנַחא ּבֵ ֹזאת ְדַהאי ּבְ ּומוָנח ּבְ ּ ּ ּ ,
ִרית ְדִאיהו ַצִדיִדְכִתיב ֲארֹון יה ּבְ ִגין ְדמוָנח ּבֵ ִרית ּבְ ּ ַהּבְ ּ ּ ּ ּ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ''ּ ִגין ּכָ ְק ּבְ

ר וא ה ַסם ַחִיין ְלָעְלָמא''ִאְתַחּבָ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת וְכֵדין ֲאׁשֶ ּו ּבְ ְּדָהא ִאיָלָנא ְדַחֵיי . ּ ּ
ה ק ּבָ א עֹוַבָד. ִּאְתַדּבַ ֵני ָנׁשָ ִרין ּבְ ַלק וא, ְּייהוְוַכד ָלא ָמְכׁשְ ִתיב . ו ִמֹזאת''ִאְסּתְ ּוְכֵדין ּכְ

ְהֶיה ּתֹוַרת ַהְמצֹוָרע)ד''ויקרא י( ת,  ֹזאת ּתִ ּמֵ ְּוֶזהו ָחׁשוב ּכַ ּ.  
ָלק ו)ט''במדבר י(ּוְכִתיב  ֹאֶהל ִאְסּתָ י ָימות ּבְ ִמֹזאת ְוָעִביד ַהאי ' ּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

ר ִצָוה ְיָי)שם( ַּהְיינו ִדְכִתיב, ֹּאֶהל נוְקִמין ר . ּ ֹזאת ֻחַקת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַחּבָ ּ
ה' ו ִרימו לֹון מֹוָתא', ּבְ א ְוּגָ ְרמו ְדָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּּגָ ּ ּ ּ ָגִרים , ְּדָהא ַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון. ּ

יה ָנה, ּמֹוָתא ְלַנְפׁשֵ ַּעד ְדָאַתת ָפָרה ְוִכְפָרה ַעל ּבְ ּּ ּיָנה ַהָזָאה ַעל ְטֵמֵאי ְוַעְבִדין ִמ. ּ ּ
  .ֵמִתים

ה וא ר ּבָ ֵלי ִמְדָין''ֹּזאת ַהּתֹוָרה ְדָלא ִאְתַחּבָ ּו ַעד ְדָעְבדו ַהָזַאה ְלִאינון ּכְ ּ ּוְלָבָתר . ּּ
ם ְוגֹו)'דברים ד( ר ׂשָ ה'  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ק ּבָ ַּחִיים ִאְתַדּבַ ָרָכה)ג''דברים ל(. ּ ,  ְוֹזאת ַהּבְ

ָרָכה ִא ַהאי ֹזאתּבְ ה ּבְ ק ּבָ אֹוַרְייָתא ֹזאת ַהּתֹוָרה ְבלא . ְּתַדּבַ ח ּבְ ּכַ ל ֲאַתר ְדִתׁשְ ֲּאָבל ּכָ
ִגין חֹוָבה , ו''וא  ֹזאת ַהּתֹוָרה ְלָכל )ד''ויקרא י(.  ֹזאת ּתֹוַרת ְנַגע ָצַרַעת)ג''ויקרא י(ּבְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ִגין ְדָסִא.  ֹזאת ּתֹוַרת ַהְקָנאֹות)במדבר ה(ְנַגע ַהָצַרַעת  אּּבְ ְרֵמיהֹון ְוָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּיבו ּגָ ּ ּ .
יה וא,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה)ויקרא ו( ִתיב ּבֵ ֵני ַאֲהֹרן ''ָּלא ּכְ ִלימו ּבְ ּו ַעד ְדַיֲעְבדו ָלה ׁשְ ּ ּ ּ

ַבְעָלה ָרא ְלֹזאת ּבְ ְנָחה)'ויקרא ו(. ְּלַחּבְ ְּדָהא , לא ַאְתָייא ַעל ֵחְטא,  ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּמִ
ִלימו. יאְנָדָבה ִה ּאֹו ְדַאְתָייא ִעם עֹוָלה ְוָהא ַעְבָדא עֹוָלה ׁשְ ּ  ֹזאת ּתֹוַרת )'ויקרא ו(. ּ

ַּהַחָטאת ַאְתָייא ַעל ֵחְטא ְדָסִאיבו ְלַהאי ֹזאת ּ ּ.  
ך ְפִגימו ל ּכָ ִגין ְדָלא ָעְבדו ּכָ ם ּבְ ְּוֹזאת ּתֹוַרת ַהֲאׁשָ ּּ ך ַאְתָייא ְדכוָרא ְוָלא , ְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ה וא)'ויקרא ז(א ּנוְקָב ר ּבָ ָלָמא ִאְתַחּבָ ִגין ְדַאְתָיין ִלׁשְ ָלִמים ּבְ . ו''ּ ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהּשְׁ
ְקָרא,  ֹזאת ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלה ַלִמְנָחה ְוַלַחָטאת)שם( ִגין ַחָטאת ְדִאית ּבִ ּּבְ ְּוחֹוֵטא ֶאָחד , ּ

ה ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ָכל ַאְתָרא וא)א''א ע''רס(ָדא אֹוִקיְמָנא . ְיַאּבֵ ּו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין '' ּבְ
  .ִראׁשֹון

ם ְוגֹו ר ׂשָ ַקְדִמיָתא, ו''ַמאי ַטְעָמא וא' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ , ָהא לא ָאַמר ֹזאת ּבְ
ִתיב ְוֹזאת אי ּכְ ה, ַאּמָ ק ּבָ ִגין ַסם ַחִיים ְדִאְתַדּבָ ּּבְ ָרָכה)ג''דברים ל(. ּ ִגין ,  ְוֹזאת ַהּבְ ּבְ

ָרָכה  ַקְדִמיָתאּבְ ִתיב ֹזאת ּבְ ב ְדָלא ּכְ ּאֹו ִמָלה ַעל ָמה ְדֵייֵתי, ַאף ַעל ּגַ כוְלהו . ּ ֲּאָבל ּבְ ּ
ִתיב ְוֹזאת ק וא. ַמאי ַטְעָמא ָלא ּכְ ִגין ְדָלא ִאְתַדּבַ ְוַהאי ִדְכִתיב ְוֹזאת ּתֹוַרת . ו''ּבְ

ִגין ִדְכִתיב ְלֵעיל ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָטאת ם ּבְ ִגין . ִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹוןו מֹו''וא, ַּהֲאׁשָ ּבְ
ַהאי ֹזאת ך ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ּבְ   .ְּכָ

ִתיב  ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ה ֹזאת)ו''ויקרא כ(ּ הו ''ֲּאָסֵלק ִמיָנה וא,  ַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ֲעִביד ּבְ ּו ְוּתַ
ִנין ַאְתָיין ְלָקְרָבא ְלַהאי ֹזאת ְלֵעיָלא ּנוְקִמין ְוכוְלהו ָקְרּבָ ּ יּ ִליׁשִ ַהאי ׁשְ ַוֲאָנן .  ּבְ

מוָסף ֵרין ָפִרים ּבְ ַהאי יֹוָמא ּתְ ְּמָקְרִבין ּבְ ֵרין חוָלִקין, ּ ְּלאֹוָסָפא ֵליה ּתְ , ַאִיל ֶאָחד. ּ
ָרא ֵליה ֵאיָלא ִדְגבוָר ְּלִאְתַחּבְ ּ ַהאי . ה''ּ ין ְדֵיְחדון ּבְ ְבָעה ִאְמִרין ְלֳקֵבל ּכוְלהו ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ּ ּ ּּ

ִּהלוָלא א, ִעיר ִעִזיםׂשֵ. ּ א ַחָייִבין ִדְלַתּתָ ְּלַכָפָרא ַעל ְדָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּּ  )ט''במדבר כ(. ּ
ִביִעי ֹחֶדׁש ַהׁשְ ֵרין ָפִרים, ּבַ ָרֵאל ִבּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ יה ּכְ ר ּבֵ ְּלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִיְצָחק ְדִיְתַחּבָ ּ ּ ּ ַהאי . ּ

ֹחֶדׁש ַה)'בראשית ח(ִדְכִתיב  יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ר ַוּתָ ְבָעה ֲעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ֶנֶסת , ׁשְ ְּדִאּתֹוְסָפא ּכְ
ָרה ר ְסִמיָכא ַלֲעׂשָ ִביִעית ַעל ֶעׂשֶ ָרֵאל ְדִאיִהי ׁשְ ך ָפר ֶאָחד ְלאֹוָסָפא ֵליה . ִּיׂשְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ֵּחיָלא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְלֵמיָדן ַעְלָמא ֵרין ָלא. ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמ, ֲאָבל ּתְ ל ּבְ ְסּבַ
יָפא ּקִ   .ִּדיָנא ּתַ
ָנא ְדַתִקיפו, ַאִיל ֶאָחד בוָרה ִדיֵליה ִליׁשָ ּּגְ ּ ּ ה)א''תהלים כ(, ּ ּ ֱאַילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ּ ּ .

כוְלהו מוָסִפין ח ּבְ ּכַ ְּוַהאי ַאִיל ַתׁשְ ּ ְּדמֹוִסיִפין ֵחיָלא ִדְגבוָרה ָעַלְייהו, ּ ּ ּ ָתא . ּ ּבְ ר ְמׁשָ ּבָ
יה ִניָח ְּדִאית ּבֵ ָלל, אּ יה ִדיָנא ּכְ ְּוֵלית ּבֵ א ֵחידו ְוָטָבאן . ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַגְלָייא ַעּתִ ּ
ְּלכוְלהו ִעָלִאין  ּ ָנה)ח''במדבר כ(. )א עלמין''ס(ּ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְּלֵמיַהב ֵחיָלא ְלכוְלהו ,  ּכְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

ין א ּבְ. ַּדְרּגִ ַמְקְדׁשָ ִעיר ִעִזים ְדָלא ִיְתָחֵזי ָסִאיבו ּבְ ּׂשֵ ר ּ ּיֹוָמא ְדִדיָנא וְבָהאי יֹוָמא ִאְתַחּבָ ּ
ָאה ְדֹראׁש חֹוֶדׁש ְלֵמיָדן ַעְלָמא ּתָ ִדיָנא ּתַ בוָרה ִעָלָאה ּבְ ּּגְ ּּ.  

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

 ] בשנה25יום [סדר הלימוד ליום כה תשרי 
ָיא בוָרה ִדיָנא ַקׁשְ א ֲחֵזי ּגְ ּּתָ ָרֵאל ִדיָנא ַרְפָיא, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַּאך חֹוַבת ַהיֹום. ּּכְ , ּ ָפר ֶאָחדְ

ל ִגין ְדָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ ָפָרה. ּּבְ ֵרין ָפִרים ְדִהיא ּכַ ֵריׁש ַיְרָחא ּתְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ָרה . ּ ֲעׂשָ ּבַ
ה ָקר ֶאָחד, ְּלַיְרָחא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֹמׁשֶ ן ּבָ מוָסף ִדיֵליה ָפר ּבֶ ּּבְ ּ יה , ּ ְּדָלא ִאּתֹוַסף ּבֵ

ִגי ך ּבְ ל ּכַ ְִדיָנא ּכָ ּן ְדהוא יֹוָמא ְדַכָפָרהּ ּ יֵעי ַעְלָמא, ַאִיל ֶאָחד ַתִקיף. ּ , ְלַתְבָרא ְרׁשִ
ָכא ָרְגָזא ּכְ ד ַנְייַחא ְלׁשָ ְבָעה. ּוַבֵעיָנן ְלֶמְעּבָ ים ׁשִ ָבׂשִ ין, ּכְ ְּלאֹוָסָפא ְלכוְלהו ַדְרּגִ ּ ּ .

ִעיר ִעִזים ֶאָחד חֹוָבת ַהיֹום ְלַכָפָרא ַעל , ׂשֵ ִּאּתֹוַסף ַהָכא ּבְ אּ ִגין , ּסֹוֲאָבת ַמְקְדׁשָ ּבְ
ִריך הוא ִמְלֵעיָלא ְמַכֵפר ּכָֹלא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ּ ָעְלָמא. ְּ ַאר ָסִאיבו ּבְ ּתָ   .ְּוָלא ִיׁשְ

ך ִגין ּכָ יֹוָמא, ְּבְ א, ַחד ּבְ ּתָ ׁשַ ים ַחד ִזְמָנא ּבְ ָדׁשִ ִגין ְדָלא , ְּלַכָפָרא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּבְ
ך ָסִאיבו  ל ּכַ ַכח ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ןְ ַח ַהִחיצֹון, ְוַחד ְלָבָרא. ַתּמָ ְזּבֵ ח ָסִאיבו , ַלּמִ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ

ָעְלָמא הֹו. ּבְ ר ְלַיְרָחא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד ּבְ ה ֲעׂשָ ֲחִמׁשָ ַלק ָנֵמי ''ּּבַ ד ְוִאְסּתַ
ֶחֶס   .ד''ּבְ

ל אוִמין ְדָעְל ַהאי ִזְמָנא ֲאִפילו ִעם ּכָ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִריך הוא ְּ א ּבְ ָּמא ֲעִביד קוְדׁשָ ְּ

ִגין ְדִאּתֹוַסף ֶחֶס. ִּטיבו ְבָעה ''ד ְדֲאַהֹרן ִעם ֶחֶס''ּּבְ ׁשִ יה ּבְ ּד ְדַאְבָרָהם ְוִאינון ְמָקְרִבין ּבֵ ּ ּ
ִנין ֲעָלָוון ָרֵאל, יֹוִמין ָקְרּבָ ֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ִגין ְדְיְחדו ּכוֵליה ַעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֳקֵבל ָּפִרים ְל' ע. ּ

ּאוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא' ע ּ ר, ּּ ה ֲעׂשָ לׁשָ ּוְביֹוָמא ַקְדָמָאה ָפִרים ׁשְ ּ .
ָעְלָמא ָדאי ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ִריך הוא, ְּלַאְחָזָאה ְדָלאו ִאינון ּכְ א ּבְ ִטיבו ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּ ּ ,

ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמ יה ּתְ ְּדִאית ּבֵ ּ   .יּ
יפו ְלַההוא ַדְרָגא ְדֶחֶס ּקִ ַנִים ְלֶמֱהֵוי ּתַ ֵּאִלים ׁשְ ּ ה ''ּ ֵרין ִמּמַ ּד ִעָלָאה ַעל ַחד ּתְ

א  ַדְרּגָ ִגין ְדַהאי ַחָגא ִאיהו ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד ּבְ כוְלהו מוָסִפין ּבְ ִּדְמָקְרִבין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִתיָתִאי ִתיָתִאי. ׁשְ ִניןי. ְוִאְקֵרי יֹום ׁשְ ִריך הוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ֹּוָמא ְדקוְדׁשָ ּוְבַההוא יֹוָמא . ְּ ּ

יה ֵרין ִטיבו ְלַעּמֵ ִריך הוא ְלאֹוָסָפא ַעל ַחד ּתְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ שמות (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ

ר ָיִביאו)ז''ט י ְוֵהִכינו ֶאת ֲאׁשֶ ׁשִ יֹום ַהׁשִ ּ ְוָהָיה ּבְ ֶנה ַע, ּ ר ִיְלְקטו יֹום ָאז ְוָהָיה ִמׁשְ ּל ֲאׁשֶ
ְרָכָאן, יֹום ין ִדְלֵעיָלא ִאּתֹוַסף ּבִ ּוְבֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּּ.  

ִריך הוא  א ּבְ יָחא ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהָאִסיף ְדַיְכִניׁש קוְדׁשָ א ְמׁשִ ּוְבַההוא יֹוָמא ֵייֵתי ַמְלּכָ ּ ּ ּ ְּ

יה לוָתא ְדַעּמֵ יה ּגָ ּּבֵ ּ ּ ִנית )א''ישעיה י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יֹום ַההוא יֹוִסיף ְיָי ׁשֵ ּ ְוָהָיה ּבְ
ָאר ַעּמֹו ּכֹות. ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ין ַחְפָיין ַעל , ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהּסֻ ְבָעה ַדְרּגִ ְּדֻכְלהו ׁשִ ּ ּּ

ָרא ּבִ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ בֹוד ַאְזִלין ִעם ִיׂשְ ך ּכוְלהו ֲעָנֵני ּכָ ה וְבִגין ּכָ סוּכָ ָרֵאל ּכְ ִּיׂשְ ּ ּ ְּזכוָתא ְּ
ך י ִגין ּכָ ָכל יֹוָמא''ְְדֲאַהֹרן ּבְ   .ד ִאְמִרין ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

א ְמׁשָ ְבָעַתִים ְנִהירו ְדׁשִ ְבָעַתִים ְוַיְנִהיר ׁשִ ְבָעה יֹוִמין ָהא ׁשִ ּוְבׁשִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת ְלַכָפָרא ַעל ָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ְּיָרֶחם ַעל ַעְלָמא ְוׂשָ ּ ּא ְדָסִאיבו אֹוֵמי ּּ ּ
ְנַיָנא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִיְצָחק יֹוָמא ּתִ ַּעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ּ ִליָתָאה . ּּ יֹוָמא ּתְ ּבְ

יֹוָמא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדיֹוֵסף. ְּלֳקֵבל ַדְרָגא ְדַיֲעֹקב ּּבְ ָאה ְלֳקֵבל . ּ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּבְ
ִתיָתָאה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן. הַּדְרָגא ְדֹמׁשֶ יֹוָמא ׁשְ   :ּּבְ

ַהאי ַחָגא וְבַחָגא ִדְפִטירו ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ְבָעה יֹוֵמי ִדְכִליָלן ּכוְלהו יֹוִמין ִדְלֵעיָלא , ּּ ּׁשִ ּ ּ
הו הו מוָסף. ּּבְ ין ִדְמָקְרִבין ּבְ ָאר ַחּגִ ׁשְ ן ּבִ ָּמה ְדֵלית ּכֵ ּ ּ ֶּאָלא ַהְיינו ְדאֹוִק, ּ ּ ָרָזא ּ יְמָנא ּבְ

ְקלֹות)'בראשית ל(ִּדְמֵהיְמנוָתא  ר ַעל ַהּמַ ְבָעה , ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן ֲאׁשֶ ִּדי ְלָכל ִאינון ׁשִ ּ
ְסָטר ְדֶחֶס ין ַאְסַחר לֹון ּבִ ְבָעה ַדְרּגִ ּד ַחָגא ִדְפִטיָרא''ּׁשִ ד ''ְלֳקֵבל ַאְבָרָהם ְדָאֵתי ִמֶחֶס, ּ

ך ּכוְלהו ַדְרּגִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ןְ ֵליָמא ְלִסְטָרא . ין ַתּמָ ין ֶאְסַחר ַיֲעֹקב ׁשְ ְּדָהא ְלכוְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ
ֶחֶסד. ד''ְדֶחֶס יה, ַּהאי ַחָגא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד ּבְ ּּכוְלהו ִעּמֵ ּ ּ.  

ִאין, ָדָבר ֲאֵחר ין ְוכוְלהו ַזּכָ ִגין ְדכוְלהו ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ִמ, ּ ד ַנְפקו ִיׂשְ א ּּכַ ְצָרִים קוְדׁשָ ּּמִ
יָחא יֹוֵמי ְדֵייֵתי ְמׁשִ ן ּבְ ד ּכֵ ין ְלֶמְעּבַ ִכְתרֹוי ְוַזּמִ ן ּבְ ֵלי ַתּמָ ִריך הוא ִאְתּגְ ּּבְ ּ ך . ְ ִגין ּכָ ְּבְ

ם ְרָכָאן ַהָכא ֵמַהּתָ ַבע ּבִ ֵרין ׁשֶ ְתִרין ְרִמיִזין ַהָכא ְוָהָכא ְוַנְטִלין ַעל ַחד ּתְ ּּכוְלהו ּכִ ּ .
ָאר מוָסִפיןְוָהָתם ַעל ַחד ְבָעה ִמׁשְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ )מיכה ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ׁשִ ָ ּכִ

יֹום ֵצאְתך ֲהָוה ֵליה ְלֵמיָמר. ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות ּּכְ יֵמי. ָ ְּדכוְלהו יֹוִמין . ַמאי ּכִ ּ ּ
ִּעָלִאין ִאְזְדָמנו ֲהָתם ְוִאְזָדְמנו ַהָכא ּ ּ ּ ך ִנְפ. ּ ִגין ּכָ ין ְפָלאֹות, ְּפָלאֹות' ָלאֹות נְּבְ . ַּחְמׁשִ

יָנ' ְּדָהא נ ן''ַתְרִעין ְדּבִ ּמָ ִריך הוא ְלַאָפָקא לֹון ִמּתַ א ּבְ ּה ָפַתח קוְדׁשָ ּּ ך . ְּ ִגיֵני ּכַ ְוּבְ ּ
ר ְיִציַאת ִמְצָרִים נ אֹוַרְייָתא ִאְדּכַ ֵדין ַיֲעִביד ְליֹוֵמי ' ִזְמִנין ְלֳקֵבל נ' ּבְ ַתְרִעין ּכְ

ּוַמאי ַאְרֶאּנו. יָחאְמׁשִ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב . ּ ֶּאָלא ַאְרֶאּנו ְלַההוא ָסָבא ְדָחָזא ּבְ ּ  )ד''שמות י(ּ
דֹוָלה ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ין ְלֶמְחֵזי פוְרַענוָתא ֶדֱאדֹום. ּ ֵדין ַזּמִ ּּכְ ּ ּ.  

ְבָעה ַצִדיַקָייא, ָדָבר ַאֵחר ִגיְנהֹון ְדׁשִ ִּדּבְ ּ ּ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא ְלָכל ַזּמִ, ּ א ּבְ ּין קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ּגֹוי  ְלחֹודֹוי ְוִיׂשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָעְלָמא ֶאָלא קוְדׁשָ ַאר ּבְ ּתָ ּאוִמין ְדָעְלָמא ְוָלא ִיׁשְ ּ ּ ְּ ּ
ְבָעה יֹוִמין ך ַהָכא ׁשִ ִגין ּכָ א ֲחֵזי. ְֶאָחד ּבְ ך ִמְתָמֲעִטין ְוהֹוְלִכין, ּתָ ְִדְבִגין ּכַ ְביֹוָמא ּו. ּ

ָעְלָמא וָמְקִריִבין ָפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ָרֵאל ְלחֹוָדְייהו ּבְ ְלִטין ִיׂשְ ְּתִמיָנָאה ׁשַ ּ ּ ָרָזא , ּ
ְּדִיחוָדא ין. ּ ְבָעה ַדְרּגִ ים ְלֳקֵבל ׁשִ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ִעיר ִעִזים. ּׁשִ ב ְדְבַההוא , ׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ִריך א ּבְ ְִזְמָנא ַיֲעְבִריֵניה קוְדׁשָ ּ יה ְדָלא , ּ הוא ֵמָעְלָמאּ ַאר ִמּנֵ ּתָ ל ָדא ִיׁשְ ִּעם ּכָ ּ
ְטלון ִמִפְרָיה ְוִרְבָיה ִּיְתּבָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְפקון ַמִים ַחִיים ֵמָחְכָמה ִעָלָאה . ּ ּ ּ ּ  )ד''זכריה י(ּ

ְדמֹוִני ָדא ֶחֶסד ִעָלָאה ְוֶחְצָים ֶאל ַהָים ָהַאֲחרֹון ָדא ֶּחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ ּ בוָרּּ ָאה ''ּ ּגְ ּתָ ה ּתַ
ּוְגבוָר ִסְטָרא ְדַמָיא. ּה ִעָלָאה''ּ ִסְטָרא ְדֶאָשא וּבְ ַקִיץ וַבחֹוֵרף ּבְ ּּבַ ּ ַאר ִדיָנא . ּ ּתָ ְדָלא ִיׁשְ

ַעְלָמא ַעְלָמא ֶאָלא ּכָֹלא ַרֲחֵמי ְוַחִיים ְוֵחירו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ:  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ִים ַהאי ַחָגא ַעְבִדין ִנסוך ַהּמָ ְְוָתא ֲחֵזי ּבְ ת ְיֵמי ְנִבי. ּ ׁשֶ ין ִמׁשֵ ּתִ ִאינון ׁשִ ַּע ְדֶחֶסד ּבְ ּ
ית ֵראׁשִ ַלִים , ּבְ ִלין ֵמִאינון ָמִים ַחִיים ְדָנְפִקין ִמְירוׁשָ ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ְמַקּבְ ְּוכוְלהו ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ּוֵבַאן ֲאַתר ָרִמיז ְלִאינון ָמִים ַחִיים. ִּעָלָאה ְטִמיָרא ּ ין, ּ יּתִ ִאינון ׁשִ ּיֵדי ְוַצִדיֵקי ְוֲחִס. ּּבְ
ַהאי ִהלוָלא ַּחָדאן ּבְ ד , ּּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִגין ִדְרִמיָזא ְלַההוא ִטיבו ְדַזּמִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִאינון  ִריך הוא ָסִאיבו ֵמַאְרָעא ְדֶיְחתון ִאינון ָמִים ַחִיים ְטהֹוִרים ּבְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ד ַיְעּבֵ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ין יּתִ ַההו, ׁשִ ַח ִעָלָאה ַההוא ָים ָהַאֲחרֹוןּּבְ ּא ִמְזּבֵ ִצים ''ְּוִאינון ְתָלָתא לֹוִגין ָמִים י. ּ ח ּבֵ
ְּלֳקֵבל ַצִדיק ְדִאְקֵרי ח ין, י ָהעֹוָלִמים''ּ יּתִ ִאינון ׁשִ ין ּבְ ְּוַעל ְיֵדיה ָמִים ַנְחּתִ ּ.  

ַהאי ִהלוָלא ָאַמ ד ֲהָוה ַחֵדי ּבְ א ֲחֵזי ִהֵלל ַהָזָקן ּכַ ְּוּתָ ּּ אןּּ אן ַהּכֹל ּכָ ְוִאם . ר ִאם ֲאִני ּכָ
אן אן ִמי ּכָ אן. ֵאין ֲאִני ּכָ ְרָייא ּכַ א ְדִאְקֵרי ֲאִני ׁשַ ִכיְנּתָ ּהוא ָרִמיז ְוָאַמר ִאי ׁשְ ַהּכֹל . ּ

ה ל ְדָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבָ אן ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּכָ ּּכָ ּ ּ ּ אן. ּ אן ִמי ּכָ ְּדָהא . ְוִאם ֵאין ֲאִני ּכָ
אָל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָייא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ֵליָמא ּבְ יָבא ִטיבו ׁשְ ּא ַחׁשִ ד . ּ ֲאָבל ּכַ

ִתיב  ֵדין ּכְ ָלמו ִאינון ָפִרים ּכְ ּתְ ִּיׁשְ ּ ׂשֹון ִמָמֲעְייֵני )ב''ישעיה י(ּ ׂשָ ם ָמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּ וׁשְ
ית ָמֲעַייֵני ְדִאינו. ַּמאן ִאינון. ַּהְיׁשוָעה ּׁשִ ַהאי ְיׁשוָעה וְכֵדין ַעְלָמא ּכוֵליה ּ ּן ְמִריִקין ּבְ ּ ּ ּ

ין ָאר ַעּמִ ין ַההוא ָסִאיבו ִדׁשְ א ִמּבֵ ִכיְנּתָ ִגין ְדָנְפַקא ׁשְ ֶחְדָוה ּבְ ּּבְ ּ ּ ך , ּ ִגין ּכָ  )ט''במדבר כ(ְּבְ
ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהׁשְ   .ּבְ

ר ְנִטיעֹות ֲעָרָבה ְוִנס א ֲחֵזי ֶעׂשֶ יַניּתָ ה ִמּסִ ִים ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ְוך ַהּמָ ָאר ִמֵלי . ּ ּׁשְ
ִגין ְדַהאי ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ַהר , ַמאי ַטְעָמא. ְוָהָכא ֲהָלָכה. ְּדאֹוַרְייָתא ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ִרין ִדְמֵהיְמנוָתא, ִסיַני ָרא ִקׁשְ ה ְלַקׁשְ ַעל ֶפה אֹוִליַפת ֵליה ְלֹמׁשֶ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ן ִּאינו. ּ
ִריך הוא א ּבְ ר ְנִטיִעין ְדָנָצב קוְדׁשָ ֶּעׂשֶ ּ ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֶעֶרב , ְּ ְּדָהא ֲאִחיד לֹון ּבְ ּ ּ

ית ְסָאה ַההוא ּבֵ דון ְפִרי ּבְ ִביִעית ְוַיְעּבְ ּׁשְ ַהאי , ּּ ִגין ְדַאְייֵתי ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ּבְ ּבְ
ִביִעית ְּדֵלית לֹון ְמזֹוָנא ֶאָלא ֵמַההו. ׁשְ ה ַזְרִעיןּּ ִתיָתָאה ְדַזְרִעין ּבָ א ׁשְ ּתָ ּא ׁשַ ֲהָדא , ּ

ּ ִזְרעו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרו ְלִפי ֶחֶסד)'הושע י(ּהוא ִדְכִתיב  ָּמה ְדַזְרִעין ְיֵהא ְלַההוא , ּ ּ
ֵליָמה ֵדין ְיֵהא ִטיבו ִעָלָאה, ַּאֲחָרא ְדִאְקֵרי ְצָדָקה ׁשְ ּוְכֵדין ְוִקְצרו ְלִפי ֶחֶסד ּכְ ּ ּ ּ וַמאן .ּ

  . ֶחֶסד ָדא ַאְבָרָהם)פי(ִּאיהו ְלִפי 
יֵניהֹון ְבָעה ֲעִביָדן ִאית ּבֵ א ׁשִ ֲהָדא , ּה ְלֳקֵבל ִאיָמא ִעָלָאה''ְזִריָע. ְוָתא ֲחֵזי ְלַתּתָ

ּה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדַאְבָרָהם ֲהָדא הוא ''ְקִציָר.  ֵהא ָלֶכם ֶזַרע)ז''בראשיתמ(ּהוא ִדְכִתיב  ּ
יה ְדִיְצָחק ְדָעִביד ִדיָנא ְוַאְפִריׁש ''ִדיׁשָ. ּרו ְלִפי ֶחֶסדִדְכִתיב ְוִקְצ ָחרוץ ְלֳקֵבל ַדְרּגֵ ּה ּבַ ּ ּ ּ ּ

ר מֹוץ . ּּתֵֹכן ֵמַההוא ּבָ יֵעי ַעְלָמא וְכֵדין ִאיְנהו ּכְ ְרׁשִ יה ְוֲעַבד ִדיָנא ּבִ ִּדיָנא ַאְפִריׁש ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ
ְּוַהאי רוַח ָדא ַדְרָגא ְדַיֲע. ִּלְפִני רוַח ִחי רוַח ַיֲעֹקב)ה''בראשית מ(ֹקב ִדְכִתיב ּ , ּ ַוּתְ

ּוְלִקְבֵליה זֹוֶר א ִאְתְייִהיב ְלֵמיָכל''ּ ה''טֹוֵח. ּה ְוהוא מֹוץ ְלֶאּשָׁ . ּן ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֹמׁשֶ
ָידֹו''ק ְוִאְתֲעִביד ֶלֶח''ּה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדָצִדי''אֹוֵפ. ּׁש ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן''ָּל  ם ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ִציֹון''ְדָצִדי ַההוא אֹור ְדִאית ּבְ ּק ּבְ ּ  נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל )ו''תהלים קל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ר ׂשָ ַקְדִמיָתא ְלָכ. ּבָ ר וָמאי ֶלֶחם ָדא ִקיוָמא''ּבְ ׂשָ ּל וְלָבָתר ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבָ ּ ּ ּ ּ.  

א א ָלא ָעְבִדין ֲעִביְדּתָ ִביַעּתָ א ׁשְ ּתָ ֶּאָלא ַאְכִלין ַההוא ֶלֶחם ְדִאְתְייִהיב , ּוְבַהאי ׁשַ ּ
ִתיָתָאה א ׁשְ ּתָ יֵרי ּכוְלהו . ְּלהו ִמׁשָ ִני ְוֲעּתִ ֶחְדָוה ָנְייִחין ְוכוְלהו ִמְסּכְ ְּוכוְלהו ָעְלִמין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַהאי ֲאַתר ִוין ּבְ א ִמְתָזִנין, ׁשָ ִביַעּתָ א ׁשְ ּתָ ֵאי ֵמָהאי ׁשַ ְּדָהא ּכוְלהו ַתּתָ ּ ּ ר ָנׁש ְוִאי ּבַ. ּ
ִאינון ֵפיִרין ְסחֹוָרָתא ֲּעִביד ּבְ ְרָכָאן. ּ יה ּבִ יוָתא ָמַנע ִמּנֵ ַּהאי ְדַאְתָרא ְדַעּנִ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ְרָכָאן יה ּבִ ִריך הוא . ָּמַנע ִמּנֵ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ְדַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ְּ

ַבְעָל ִריך הוא ָיִהיב ֶלֶחם ְלַהאי ּכִָאית ָלה ַנְייָחא ּבְ א ּבְ ּה ְוקוְדׁשָ ּ ּל ְלַההוא ''ְוָכ. ל''ְּ
ׂשָ ִרי''ַּאְתָרא ְדִאְקֵרי ּבָ ׂשָ יַתָאה , ר ִמּבְ ּתִ ְּוֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה ֶאָלא ַהְנהו ְסִפיֵחי ִדׁשְ ּ ּּ

ה ִמֵמיָלא ְּדִאְזְדָרעו ּבָ ּ ּ ּ.  
ִב ַההוא ֶעֶרב ׁשְ ר ָנׁש ּבְ ּוָבֵעי ּבַ ר ְנִטיָען ּ ִאינון ֶעׂשֶ א ְדַאְרָעא ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ּיִעית ְלֶמְעּבָ ּ

הו ה ְדִתְתַיֵחד ַהאי ַאְרָעא ּבְ ִלימו ּבָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ְייהו ְוִתִתְקֵרי ַאף ִהיא , ּ ְּוָלא ִתְתָפָרׁש ִמּנַ ּ
ִריך הוא, ְנִטיָעה א ּבְ ְּנִציבו ְדָנָצב קוְדׁשָ ּ ּ ְמַנע ִמיָנ. ְּ ִגין ְדָלא ִיּתִ ּה ַההוא ִטיבו ְדִאית ּבְ ּ ּ ּ

ְעָלה ָּלה ִעם ּבַ ִביִעית, ּ ׁשְ ֵרי ְוִאְזַדְווַגת . ַנְייָחא ּבַ ִתיָתָאה ִאְתּבְ יֹוָמא ׁשְ ך ָאָדם ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ָתא ּבְ ׁשַ ת זוֵגיה ְלִאְתֲעְנָגא ּבְ יה ּבַ ִּעּמֵ ּ א ִאְזַדְווַגת ֶצֶד, ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ִתיָתָאה ְלֵמיַהב ''ּ ׁשְ ק ּבִ
  .ּו ְלַהאי ַהר ִסיַניְנִהיר

א ֲחֵזי יה וא, ְוּתָ ד ִאְזְדַווג ִעּמֵ ַּהר חֹוֵרב ִאְתְקֵרי ּכַ ין וא. ו''ּ א ַמְפִריׁשִ ִני ָנׁשָ ו ''ְוִאי ּבְ
ִתיב, ִאְקֵרי ֶחֶרב ַלְיָי, ִּמיָנה ְּוַעְבָדא נוְקִמין, ְּדָהא ֶחֶרב ּכְ ה . ּ ך ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ִגין ּכָ ְּבְ

יַני ּתֹוָרה ׁשֶ ִביִעיתִמּסִ ר ְנִטיָען ֶעֶרב ׁשְ ִאינון ֶעׂשֶ ַעל ֶפה ְדִיְכְללון ָיָתה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְוֵייֵתי , ּ
ִביִעית ׁשְ ְּדהוא ַאְתָרא ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה . ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ּבַ ּ ּ ּּ

  .ו''ֵּמַההוא וא
ד ֲעַבדו ֶעְגָלא ְוַאְפִר ָרֵאל ּכַ א ֲחֵזי ִיׂשְ ְרָכָאן ֵמַהאי ַהר חֹוֵרב ְדַאְפִריׁשו ְּוּתָ ּיׁשו ּבִ ּ ּ

יה וא ִאינון ְנִטיָען''ִּמּנֵ ְנִטיעֹות ּבְ יצו ּבִ ּו ְוַקּצִ ִתיב , ּ ִני )ג''שמותל(ָמה ּכְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ
ָרֵאל ֶאת ֵעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ַּההוא ֲעִדי ִעָלָאה. ִיׂשְ ְו, ּ א וְדרֹוָעא ְדׁשָ ְּתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ וָיין ּ

הֹון ָהה ַאְעִדיאו ִמּנְ ָיד ּכֵ ּּבְ ה וא, ּוֵמַאן ֲאַתר ִאְתְייִהיב לֹון. ּ ד ִאְזְדַווג ּבָ ֵּמַהר חֹוֵרב ּכַ . ו''ּ
א  ּתָ ן ַמְפִריד ַאלוף ְוִאְתָערו ֲעֵליהֹון ֶחֶרב)ז''משלי ט(ְוַהׁשְ ּ ְוִנְרּגָ ּ ּ.  

ֵני ֵלִוי ְדָעְבדו ְלָוָיה ְלַהאי ַאְת ך ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ הֹון, ָראְ ִּאְתְפָרעו ִמּנְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ִני )ב''שמות ל( ל ּבְ ֲחְנה ַויֹאֶמר ִמי ַלְיָי ֵאָלי ַוֵיָאְספו ֵאָליו ּכָ ַער ַהּמַ ׁשַ ה ּבְ ּ ַוַיֲעֹמד ֹמׁשֶ ּ

ְּדָהא ָלא ֲעָבדו ִפרוָדא ֶאָלא ְלָוָיה, ֵלִוי ּ ּ ה . ּּ   ּכֹה ָאַמר ְיָי)ב''שמות ל(ְוָאַמר לֹון ֹמׁשֶ
ֲחֶנה ּמַ ַער ּבַ ַער ְלׁשַ ִּעְברו ָוׁשובו ִמׁשַ ּ ִגין ְדַהאי ּכֹ, ּ ד ִדיִנין ''ּּבְ ּה ָיֲהַבת לֹון ְרׁשוָתא ְלֶמְעּבָ ּ

ּוַמאן ִאיהו ּכֹ ת ַאְלֵפי ִאיׁש, ה''ּ ֹלׁשֶ ׁשְ הֹון ּכִ ך ַקְטלו ִמּנְ ָּדא ַהר חֹוֵרב וְבִגין ּכָ ת , ְּ ֹלׁשֶ ׁשְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ָמר ֹלׁשֶ, ָלא ִאּתְ ׁשְ ֵארֶּאָלא ּכִ ין ְדֲהוו ַמְלָיין ְלַהאי ּבְ ּת ְלֳקֵבל ַהְנהו ְתָלָתא ַדְרּגִ ּ ֲהָדא . ּ
ה ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֵליה)ט''בראשית כ(ּהוא ִדְכִתיב  ֹלׁשָ ם ׁשְ ה ׁשָ ִגין ְדִאינון . ּ ְוִהּנֵ ּּבְ ּ

ְלקון ִמיָנה ְוָהא אוְקמוָה ְרמו ְדִיְסּתַ ּּגָ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ך ְפִקיָדת  ִגין ּכָ ּּבְ ּ ר ְנִטיָען ַוֲעָרָבה ְ ה ַעל ִאינון ֶעׂשֶ ַעל ֶפה ְלֹמׁשֶ ּבְ ֵּליה ַהאי ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ

ין ְדָמִקיִפין ְלֵעיָלא ְדִאינון  ֵרין ַדְרּגִ ִאינון ַעְרֵבי ַנַחל ְלֳקֵבל ּתְ ַח ּבְ ְּדָיִקיפון ְלַהאי ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִים ֵמִאינו. ד''ח הֹו''ְנַצ ּוְכֵדין ַיַעְבדון ִנסוך ַהּמָ ּ ּ ּן ָמִים ַחִיים ְדַאְתָיין ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק ְוָלא ְּ ּ ּ

ַח ִטיבו ִעָלָאה ִּיְמֵנעון ֵמָהאי ִמְזּבֵ ּ ּ.  
ַח ַעְבִדין ִנסוך ַהָיִין ַהאי ִמְזּבֵ ָתא ּבְ ָאר יֹוֵמי ְדׁשָ ל ׁשְ ְּוָתא ֲחֵזי ּכָ ְ ּ ָרִמיז ְלִדיָנא ְדָעִייל , ּ

ה ְלֵמיָדן ַעְלָמא ָחג ַעְבִדין. ּּבָ ַמִים ַחִייםֲאָבל ּבְ ּ אוף ּבְ ְּדָהא ַחִיים וְנִהירו ִאּתֹוַסף . ּ ּ ּּ
ַההוא ִזְמָנא  ים)א''ישעיה י(ּּבְ ִים ַלָים ְמַכּסִ ּמַ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ּכַ ּ ּכִ ּ.  

ָרֵאל ָרה ַפֲעָמִים ִנְמנו ִיׂשְ ֲּעׂשָ ְיִריַדָתן ְלִמְצָרִים ִדְכִתיב , ּ ל )ו''בראשית מ(ַאַחת ּבִ  ּכָ
ָאה ִמְצַרְיָמה וכו ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ֲעִלָייָתן ִדְכִתיב . )'וגו(' ַהּנֶ  )ב''שמות י(ְוַאַחת ּבַ

ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ׁשֵ אול. ּכְ יֵמי ׁשָ ַנִים ּבִ חוָמׁש ַהְפקוִדים וׁשְ ַנִים ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ֶזק ְוא' א, ּּ ּבֶ ' ּבְ
ְטָלִאים יֵמי ָדִוד ' ְוא, ּבַ ֶלך ַו)ג''כ' שמואל ב(ּבִ ן יֹוָאב ֶאת ִמְסָפר ֲהָעם ֶאל ַהּמֶ ְִיּתֵ ּ ' ְוא. ּ

יֵמי ֶעְזָרא  ֶאָחד)'עזרא ב(ּבִ ָהל ּכְ ל ַהּקָ ֲעבֹוְרָנה )ג''ירמיה ל(ְלָעִתיד ָלֹבא ' ְוא.  ּכָ  עֹוד ּתַ
  .ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֵנה

ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ֵרי ֲעלֹוי ִטיבו, ַאׁשְ ָּדא ָאָדם ִעָלָאה ְדַאׁשְ ּ יָקאּ , ֵאיָמַתי. ּ ְדַעּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ד ָמָטא ָחְכָמה ּכְ ה ָמָצא טֹוב ַוָיֵפק ָרצֹון ֵמְיָי)ח''משלי י(ּכַ ָדא . ּ ָמָצא ִאּשָׁ

יָקא וָמאי ִאיהו ַהאי ָחְכָמה ַּרֲעָוא ְדַעּתִ ּ ָדא ָחְכָמה ְזִעיָרא ְדִהיא ַרְבְרָבא , ּ
רוָתא ְלֵעיָלא ִאְתַחּבְ ֹכָלאַמא, ָמָצא. ּּבְ ַחת ּבְ ּכְ ּתַ גֹון ְדִאׁשְ ְּוָאָדם ָיִפיק ְתבוָנה . ּי ָמָצא ּכְ

ָלא וְלַאָפָקא ֵמעֹוָמַקא ִעָלָאה ְתבוָנה ּכְ ְּדָבֵעי ְלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ּ ּּ . ְלַאְנֲהָרא ְלַהאי ָחְכָמה, ּ
ְּוַעל ְיֵדי ְדַמאן ִאְתָנִהיָרת ַעל ְיֵדי ִעָלָאה ְדָמִפיק ָרצֹון ִמְלֵעיָל ּּ ּ   :ּא ְלַאְנֲהָרא ָלהּ

  )סימן לח(השלמה מההשמטות 
ָאָדם ֶנֶגָדן ּבַ רוך הוא ְוכוָלן ּכְ דֹוׁש ּבָ ַבע צורֹות ְקדֹוׁשֹות ֶיׁש לֹו ְלַהּקָ ּׁשֶ ּ ּ ֱאַמר , ְּ ּנֶ ׁשְ

ָרא אֹוָתם ָרא אֹותֹו ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ֹמאל. ּּבְ ְּוֵאלו ֵהן ׁשֹוק ָיִמין וׁשְ ּ ָיד . ּ
ׁשְיִמ ֹמאל ּגוף וְבִרית ֲהֵרי ׁשֵ ּין וׁשְ ּ ְבָעה. ּ ר . ְוָהא ֲאַמְרּתָ ׁשִ ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ַבע ֲהֵוי ּבְ ּׁשֶ

  .ֶאָחד
ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ָּמׁשָ ָעה ִאיָלִנין ְזָכִרים , ּ ָגנֹו ִתׁשְ ִלּבֹו ִליָטע ּבְ ָעָלה ּבְ ְְלֶמֶלך ׁשְ

ָלם ְדַקִלים ְּוָהיו ּכֻ ָלם ִמין ֶאָחדָאַמר ּכְ, ּ ִיְהיו ּכֻ ּׁשְ ר ְלִהְתַקֵיים, ּ ה. ִּאי ֶאְפׁשָ , ָמה ָעׂשָ
ִלּבֹו ִלְהיֹות ְזָכִרים ְוֶאְתרֹוג  ָעָלה ּבְ ָעה ׁשְ יֵניֶהם ְוהוא ֶאָחד ֵמאֹוָתן ַהִתׁשְ ָּנַטע ֶאְתרֹוג ּבְ

ְּנֵקָבה ְוַהְיינו ִדְכִתיב , ָמאי ֲהֵוי פֹת)ג''ויקרא כ(ּ ּ ֶפִרי ֵעץ ֲהַדר ּכָ ָמִרים ּ   .)כ''ע( ּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ָרָאם ַצְלמֹו . ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ִתיב ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ ן ְוָהא ּכְ ר לֹוַמר ּכֵ ֶּאְפׁשָ
ָרא אֹותֹו ְוגֹו ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ֶנְגדֹו' ּבְ ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ך ֱאֶעׂשֶ ְלעֹוָתיו . ְְוַאַחר ּכָ ח ַאַחת ִמּצַ ַּוִיּקַ

ר ּתַ ׂשָ ָנהַוִיְסֹגר ּבָ ֵהן , ֶּאָלא ֵאיָמא. ְחּתֵ ָיה וְכִתיב ּבָ ֵהן ֲעׂשִ ִּדְכִתיב ְיִציָרה וְכִתיב ּבָ ּ ּּ
ִריָאה ָרא אֹוָתם. ּבְ ָיה ִדְכִתיב ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ֲּעׂשִ ּ ָמה ַעל ַהּגוף ְוַאָסף , ּ ׁשָ יב ַהּנְ ֵעת ִהְרּכִ ּּבְ

ָנא ְדַאסֹוֵפי ה. ַהּכֹל ּוְמַנָלן ְדָהאי ְיִציָרה ִליׁשְ ּ ּוא ִדְכִתיבּ ל ַחַית , ּ ַּויִיֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ּכָ ּ
ַמִים ַוָיֵבא ֶאל ַהָאָדם ֶדה ְוָכל עֹוף ַהׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ַעל ַהָאָדם ָזָכר וְנֵקָבה , ַּהּשָׂ ּ ּ

ָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתם    .)כ''ע(ְּבְ
ָכל ֵאָבָריו ְוָכל ֲחָלַקיו ָרא אֹותֹו ּבְ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ּו וְלָמה הוא ''א ֲאְמִריָנן ואְוָה, ּבְ ּ

ְלָמה ְוַהאי וא ּשַׂ ׁש ְקָצוֹות''ּדֹוֶמה ְלעֹוֶטה אֹור ּכַ ִרית , ָּאַמר ֵליה. ּו ֵאיָנה ֶאָלא ׁשֵ ּבְ
ֵביַנן ֶאָחד ל ַהָאָדם ַחׁשְ י ָיָדיו ג. ִּמיָלה ְוִזווגֹו ׁשֶ ּתֵ י ׁשֹוָקיו ו. 'ֹּראׁשֹו ְוגופֹו ה. 'ׁשְ ּתֵ . 'ׁשְ

ְנְגָדם ּכְ ַמִים ִדְכִתיב ּוּכְ ׁשָ ה ָהֱאֹלִהים)'קהלת ז(מֹוָתם ּבַ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ְּוַהְיינו .  ּגַ
ים  ת )א''שמות ל(ַיּמִ ׁשֶ ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֹלא ָאַמר ּבְ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ים ָעׂשָ ת ַיּמִ ׁשֶ י ׁשֵ  ּכִ

ל יֹום ָויֹום ֵיׁש לֹו ּכֹחֹו  ּכָ ד ׁשֶ ים ְמַלּמֵ השלמה ) עד כאן מההשמטות(: )כ''ע(ַיּמִ
  ל''מההשמטות המשרז הנ

ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ְוגֹו ּ ּ ּ ִפְרָיה ְוִרְבָיה . 'ּ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ִּפּקוָדא ָדא ְלִאְתַעְסָקא ּבְ
ט רוִחין ְו א ְלָכל ִסְטִרין וְלִמְלּקַ א ַקִדיׁשָ ּמָ ָטא ׁשֶ ד ּתֹוָלִדין ְלִאְתַפּשְׁ ּוְלֶמֱעּבָ ּ ּ ָמִתין ּּ ִנׁשְ

א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִפְרָיה . ְּ ק ּבְ ְּדָכל ָמאן ְדָלא ִאְתַעּסַ ּ
ַהאי ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ְּוִרְבָיה ֲאְזִעיר ִדיוְקָנא ְדָמֵריה ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ְרָייא . ּּ ְּוָגִרים ְדָלא ׁשַ

ָמ ַהאי ָעְלָמא ְדּכְ א ּבְ ִכיְנּתָ ָמִתיןּׁשְ א ''נ(ֲהִכי ִאּתֹוַסף ְלַנֲחָתא , ּה ְדִאתֹוְסָפן רוִחין ְוִנׁשְ

א ִדְכִתיב )דוגמתא ַהאי ָעְלָמא ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ֹרב ַעם ֲהְדָרת ֶמֶלך )ד''משלי י(ּ ּבְ ְ ּבְ

ת ָרזֹון ֶאֶפס ְלֹאם ַמְחּתָ   .ּוּבְ
א ְדִאּתֹוַסף ֲּהְדָרת ֶמֶלך ָדא ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּ ַהאי ָעְלָמאְ ת ָרזֹון ָדא ,  ְלַנֲחָתא ּבְ ַמְחּתָ
א ְדַאְזִעיר ֵמָהאי ָעְלָמא ְּזִעירו ְדִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ְּדָהא ַההוא ִזיָוא . ֲהִכי ֲאְזִעיר ֵמֵעיָלא, ּּ ּ

יד ָדִמין ְדָגַרע ִדיוְקָנא ִדְל, ָלא ָנִחית ִאילו אֹוׁשִ ר ָנׁש ּכְ ב ַעל ַההוא ּבָ ְּוִאְתַחׁשָ ּ ּ ּ ּ א ּּ ַתּתָ
ה ֶאת ַהָאָדם ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ ָנא ִדְלֵעיָלא ִדְכִתיב ּכִ גוֹוָ ּּכְ ְּוִאיהו ֲאְזִעיר ֶצֶלם , ּ

א ּוְדמות וְדיוְקָנא ְלֵעיָלא, ֱאֹלִהים ְלַתּתָ ּ ּ ר ָנׁש ְלִאְתַעְסָקא . ּ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ

ִפְרָיה ְוִרְבָיה וְלֶמֱעַבד ֶצֶלם ֱאלִהים ְלַא ָכל ִסְטִריןּּבְ ָאה ְיָקָרא ְדְיָי ּבְ עד כאן (: ְּסּגָ

  )מההשמטות

ן  )סימן לח(השלמה מההשמטות רעיא ְמֵהיְמָנא  ִּפּקוָדא ָדא ְלַקִיים ִפְרָיה ְוִרְבָיה ְלַקֵיים ּבֵ ּּ ּ ּ

ִגין ְדָאב ַתָמן י. ּוַבת ּּבְ ן ַתָמן ו', ְּוֵאם ַתָמן ה', ּ ת ַתָמן ה', ּּבֵ ן וַבתּוָאב וֵאם ְדֵל. 'ּּבַ ָלא ' ַּגם ְיָי, ּית לֹון ּבֵ
ְרָיא ָעַלְייהו ית ָאַמר ְפרו וְרבו, ּׁשַ ֵראׁשִ עֹוָבָדא ְדּבְ ּוְכַגווָנא ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְטָרא . ּּ ְטָרא ִדְיִמיָנא וְרבו ִמּסִ ְּפרו ִמּסִ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

ָרא ֱאלִקים ּכָֹלא יה ּבָ ָמאָלא ְדּבֵ ִּדׂשְ ּוְבָרא ָדא ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּ ּ ִכיְנָתא. ּ ֶּאת ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ ּוַאָמאי . ּ
ְָצִריך ד ן וַבת', ּ ָאב ְוֵאם ּבֵ ְרָכָאן ְדִאיּנון י. ּּבְ ַבע ּבִ ֹלׁש ְקדוׁשֹות ְוׁשֶ ׁשָ ְרכו ּבְ ִגין ְדָהא ִאְתַקָדׁשו ְוִאְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,'

ָרה' ְּצִריִכין ְלֶמֱהִוי ד ְרָיין ָעַלְייהו ֲעׂשָ ַּאְתוון ְדׁשַ ּר ָנׁש ְרׁשות ַהָיִחיד ְלָמאֵריהְלֶמֱהִוי ּבָ, ּ ' ְּדָרְחּבֹו ד, ּּ
ְרָיא ַתָמן י. 'וָגְבהֹו י ֲאַתר ְדִיְרָאה ׁשַ ְדִחילו וִבְרִחימו ְדָמאֵריה ּבְ אֹוַרְייָתא וְבִמְצָוה ּבִ ק ּבְ ּוָמאן ְדִמְתַעּסֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,'

ְרָיא ַתָמן ה ֲאַתר ְדַאֲהָבה ׁשַ ּּבְ ְר. 'ּ ֲאַתר ְדתֹוָרה ׁשַ ְרָיא ה', ָיא וּבְ ּוְבֲאַתר ְדִמְצָוה ׁשַ ָבה . 'ּ ֲאַתר ְדַמֲחׁשָ ּבְ
ה  ִליל ִמּכָֹלא, ּ ְוֹזאת תֹוַרת ַהָאָדם)שמואל ב ז(ְּדִאְתָמר ּבָ יה יֹו. ּכַ ְרָיא ּבֵ תהלים (. א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''ׁשַ

ְוא ָעְמלו ּבֹוָניו ּבֹו)ז''קכ ִית ׁשָ ְו, ּ ִאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ִּאינון ַסָמֵא, ּא ָעְמלו ּבֹוָניו ּבֹוָמאי ׁשָ : כ''ל ְוָנָחׁש ע''ּ

  )עד כאן מההשמטות(

ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַּנֲעׂשֶ ּ ַגְווָנא , ּ ִליל ִמּכָֹלא ּכְ ית ִסְטִרין ּכָ ׁשִ ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ
ְדָקא ָיאות , ִדְלֵעיָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּכְ ְייֵפי ְמַתְקָנן ּבְ ׁשַ ּקוָנא ִעָלָאהּּבְ ּּכָֹלא ּתִ ה . ּּ ַנֲעׂשֶ

א ִעָלָאה ָחְכְמָתא ַקִדיׁשָ ָּאָדם ָרָזא ְדַכר ְונוְקָבא ּכָֹלא ּבְ ּּ ּ ְדמוֵתנו . ּ ַצְלֵמנו ּכִ ּּבְ ּ ּ
ָדא ְלֶמֱהִוי  ְכְלָלא ָדא ּבְ ּתַ ִליט ַעל ּכָֹלא)ג חד''א ל''ד(ְלִאׁשְ ָעְלָמא ׁשַ ּ הוא ְיִחיָדאי ּבְ ּ ּ:  

ה ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה טֹוב ְמֹאד)א כלל''ד( ֶאת ּכָ ן ַמה ,  ְוִהּנֵ ּקַ ָהָכא ִאְתּתַ
יה מֹוָתא ֵרי ּבֵ ִגין ְדִאְתּבְ ִני ּבְ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ָמר ּכִ ְּדָלא ִאּתְ ּ ה טֹוב ְמֹאד, ּ ָמר ְוִהּנֵ . ְוָהָכא ִאּתְ

ה טֹוב ְמֹאד ֶזה ָמֶו ָמה ְדָאְמֵרי ַחְבַרָייא ְוִהּנֵ   .תְּוָאְזָלא ּכְ
ה טֹוב ְמֹאד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֶּאָלא . ְּוִכי ָלא ָחָמא ֵליה קֹוֶדם, ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ

ִריך הוא א ּבְ ּּכָֹלא ָחָמא ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ל, ּ ּוַמאן ְדָאַמר ֶאת ּכָ ל ָדִרין ְדֵייתון , ּ ָאה ּכָ ְּלַאְסּגָ ּ ּ
ן ל ַמה ְדִיְתַחֵדׁש ּבְ, ְלָבַתר ּכֵ ְּוֵכן ּכָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמאּ ָּעְלָמא ּבְ ּ .

ה ר ָעׂשָ ית, ֲאׁשֶ ל עֹוָבִדין ִדְבֵראׁשִ ָרא ְלָכל ַמה ְדֵייֵתי , ָּדא ּכָ ֵרי ְיסֹוָדא ְוִעּקְ ן ִאְתּבְ ְּדַתּמָ ּ
ן ָעְלָמא ְלָבַתר ּכֵ ִריך הו. ְּוִיְתַחֵדׁש ּבְ א ּבְ ך ָחָמא ֵליה קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ֵוי ְ ּא ַעד ָלא ֲהָוה ְוׁשַ
ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּּכָֹלא ּבְ י. ּ ּשִׁ הו ֵה, יֹום ַהּשִׁ ָמר ּבְ ֻכְלהו יֹוֵמי ְדָלא ִאּתְ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ , א''ּ

ִחּבוָרא ַחד ְדכוָרא ּבְ ַרת נוְקָבא ּבִ ְכַלל ָעְלָמא ִאְתַחּבְ ּתַ ד ִאׁשְ ֶּאָלא ָהָכא ּכַ ּ ּ י ' ה, ּ ּשִׁ ּשִׁ ּבַ
ַּוְיֻכלו. ּ ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד)א יסוד''יהו סא דא''ד( ְכְללו ֹכָלא ַחד , ּ ּתַ . )א כחד''ד(ִּאׁשְ

ֹכָלא ִלימו ּבְ ּתַ ְכְללו ִמּכָֹלא ְוִאׁשְ ּתַ ִּאׁשְ ּּ ּ:  
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ַּוְיֻכלו ַהּשָׁ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . ּ ָ ָמה ַרב טוְבך )תהלים לא(ַּרּבִ ּ

ר ָצַפְנּתָ ֵני ָאָדםֲאׁשֶ ך ֶנֶגד ּבְ ְ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ א ֲחֵזי. ָּ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָעְלָמא ָרא ְלַבר ָנׁש ּבְ ָנא ָאְרחֹוי, ּבָ ּקָ פוְלָחִניה וְלִאְתּתַ ִלים ּבְ ְּוַאְתִקין ֵליה ְלֶמהֵוי ׁשְ ּ ּ ּ ,
י ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָגִניז קו ִגין ְדִיְזּכֵ ּּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּּ ִריך הוא ְלַצִדיַקָייא ּכְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ְ ,

ה לֹו)ישעיה סד( ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  
  )ל''סימן ט(השלמה מההשמטות 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

א ל יֹוָמא ַהעֹוָלם ַהּבָ ָרְכָיה ְוָדַרׁש ָמאי ַהאי ְדָקא ֲאְמִריָנן ּכָ י ּבְ ב ַרּבִ ָּיׁשָ א ְוֹל, ּ
ְבָרא , ָיְדִעיָנן ָמאי ָקָאַמר ּנִ קֹוֶדם ׁשֶ ד ׁשְ ם ָעְלָמא ְדָאֵתי ְמַלּמֵ ְרּגֵ א ְמּתַ ַּהעֹוָלם ַהּבָ

ְרָיה  ל ּבִ ֵאין ּכָ דֹול ׁשֶ דֹול ְלָהִאיר ְוִנְבָרא אֹור ּגָ ָבה ִלְברֹוא אֹור ּגָ ַמְחׁשָ ָהעֹוָלם ָעָלה ּבְ
לֹוט ּבֹו רו, ְיכֹוָלה ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ם ָּצָפה ַהּקָ ִביִעי ְוׂשָ ֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלסֹוְבלֹו ָלַקח ׁשְ ּך הוא ׁשֶ ְ

ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ָאר ְגָנזֹו ַלּצַ ְמקֹומֹו ְוַהׁשְ ִביִעי . ָּלֶהם ּבִ ֶזה ַהׁשְ ָּאַמר ִאם ִיְזּכו ּבָ
ְמרוהו ְּוִיׁשְ ן ָלֶהם ֶזה ְלעֹוָלם ַאֲחרֹון, ּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ֶאּתֶ א . אַהעֹוָלם ַהּבָ, ּ ָבר ּבָ ּכְ ׁשֶ

ית ִראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ר ָצַפְנּתָ )א''שם ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמקֹוֶדם ׁשֵ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ּ
ֵני ָאָדם ך ֶנֶגד ּבְ ְִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ   )עד כאן מההשמטות(: ָּ

ה  י ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַההוא ְנ)א זכי בר נש''ס(ּוְבּמָ ּ ִיְזּכֵ אֹוַרְייָתא, הֹוָראּ ְּדָכל ַמאן . ּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי י ְלֶמהֵוי ֵליה חוְלָקא ּבְ ָכל יֹוָמא ִיְזּכֵ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ב , ּ ְוִיְתַחׁשֵ

ִאלו ָבאֵני ָעְלִמין ֵּליה ּכְ ְכַלל ֲהָדא הוא , ּּ ּתַ ֵני ַעְלָמא ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְּדָהא ּבְ ּ
ְתבוָנה)משלי ג(, בִדְכִתי ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ ּכֹוִנן ׁשָ  ָוֶאְהֶיה )משלי ח(, ּוְכִתיב, ּ ְיָי ּבְ

ְכִליל ָעְלִמין ְוַקִיים ֵליה ה ׁשַ ַדל ּבָ ּתַ ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ְוָכל ְדִאׁשְ ֶּאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ׁשַ ּ ּ ּ ּּ.  

  ב'' מז עדף
א ֲחֵזי רוָחא ֲעִביד קו, ְוּתָ ּּבְ ִריך הוא ָעְלָמאּ א ּבְ ְּדׁשָ ּוְברוָחא ִמְתַקְייָמא, ְ ּרוָחא , ּ

אֹוַרְייָתא ְּדִאּנון ְדָלָעאן ּבְ ּ ן רוָחא ְדֶהֶבל ְדַרְבֵיי ְדֵבי ַרב, ּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ָּמה ַרב טוְבך ָדא . ּ ָּ

ִניז ּטוָבא ְדִאְתּגְ ִּליֵרֶאיך ְלִאּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה. ּ ּ ּ ךָּפַעְלּתָ ַלחֹוִסי. ָ ַּמאי ָפַעְלּתָ ָדא . ְם ּבָ ּ
ית ן ֵעֶדן. ּעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ א ָאַמר ָדא ּגַ י ַאּבָ א , ַּרּבִ אוָמנוָתא ָעִביד ֵליה קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַאְרָעא ּכְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ יה ַצִדיַקָייא . ְ ְקָפא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ּ ֲּהָדא הוא ) ב''דף מז ע(ּ
ך)תהלים לא(ִדְכִתיב  ְ ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ֵני ָאָדם, ּ ְּדָהא הוא ֶנֶגד , ֶנֶגד ּבְ .  ָאָדם)בני(ּ

ין ְּוַאֲחָרא ֶנֶגד ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֵני ָאָדם ֲהֵוי . ּ ן ֵעֶדן ְלֵעיָלא ְוֶנֶגד ּבְ ְמעֹון ּגַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
יה ַצִד)ואפילו אחרא נגד בני אדם הוי( א ּבֵ ְנׁשָ ּ ְלִאְתּכַ ּיַקָייא ְדָעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹוןּ ּ ּ ּ.  

ַּוְיֻכלו א, ּ ְּדָכלו עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ְועֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּ ּ א. ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְלֵעיָלא ְוַתּתָ . ַהּשָׁ
ְכָתב ְועֹוָבָדא ְואוָמנוָתא ְדתֹו ּבִ ְמעֹון ָאַמר עֹוָבָדא ְואוָמנוָתא ְדאֹוַרְייָתא ׁשֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ ָרה ּ

ַעל ֶפה ּבְ ְבִעים ָפִנים ַלּתֹוָרה. ּׁשֶ ְּוָכל ְצָבָאם ִאֵלין ְפָרֵטי ְדאֹוַרְייָתא ַאִפין ְדאֹוַרְייָתא ׁשִ ּ ּּ ּ .
ַּוְיֻכלו ָדא, ּ ְכְללו ָדא ּבְ ּתַ ְּדִאְתַקְיימו ְוִאׁשְ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ְפַרט וְכַלל. ּּ ּׁשָ ָרֵזי , ְוָכל ְצָבָאם. ּ

ְּדאֹוַרְייָתא ְמָסֲאָבן ְדאֹוַרְייָתאְּדאֹוַרְייָתא ַדְכָיאן  ּ.  

 



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

 ] בשנה26יום [סדר הלימוד ליום כו תשרי 
  )'סימן מ(השלמה מההשמטות 

ִמיִני ָמאי ֲהֵוי עֹוָלם ְוֲחִביב לֹו ִמְפֵני , ׁשְ רוך הוא ַצִדיק ֶאָחד ּבָ דֹוׁש ּבָ ֶּיׁש לֹו לַהּקָ ּ ּ ְּ

לֹו ְוהוא ְיסֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְמַקֵיים ּכָ ּׁשְ ּ ְמחֹוּ ְדלֹו וְמׂשָ לֹו וַמְצִמיחֹו וְמּגַ ּדֹו ְוהוא ְמַכְלּכְ ּ ּ ּ ֲּאהוב . ּ
ּנֹוָרא ְוַאִדיר ְלַמָטה, ְוֲחִביב ְלַמְעָלה ל ְלַמְעָלה. ּ ְּמתוַקן וְמקוּבָ ּ ל ְלַמָטה, ּ ְּמתוַקן וְמקוּבָ ּ ּ ּ .

ָלם ְּוהוא ְיסֹוד ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ּ.  
ִמיִני ְוָאַמְרּתָ ְיסֹוד ָלםֲאַמְרּתָ ׁשְ ת , ּ ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ּבָ ִביִעי ׁשַ ִתיב וְביֹום ַהׁשְ ְּוָהא ּכְ

ַפׁש ִביִעי ֲהִוי. ַּוִיּנָ יַנְייהו, ִאין ׁשְ ֶּאָלא ִמׁשום ְדַמְכִריַע ּבֵ ּ ּ ְּוֵיׁש ִאינון ְתָלת ְלָרע וְתָלת , ּ ּ
יַנְייהו, ְלֵעיל ְּוהוא ְדַאְכָרע ּבֵ ּ ִביִעי. ּ ִביִעיְוִכ, ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ׁשְ ׁשְ . ֹלא, ּי הוא ּבַ

ָדה אֹוָתה ַהּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָבת ּבְ רוך הוא ׁשַ דֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ִמְפֵני שַהּקָ ּ ְּ ּ י )א''שמות ל(ִּדְכִתיב . ּ  ּכִ
ַפׁש ת ַוִיּנָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ וַביֹום ַהׁשְ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ּׁשֵ ד . ּ ְמַלּמֵ

ל יֹום ָו ּכָ הוא ֲאדֹון לֹוׁשֶ הוא ִנְבָרא ּבֹו, ּיֹום ֶיׁש לֹו ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ ּלא ִמְפֵני ׁשֶ ֶּאָלא , ּ
ָידֹו עֹוָלם ְפעוָלה ַהְמסוָרה לֹו ּבְ הוא פֹוֵעל ּבָ ִּמְפִני ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  

יֶהם ְלָבד ָלם ְפעוָלָתם ְוִקֵיימו ַמֲעׂשֵ ָּפַעלו ּכֻ ּ ּּ ּ ִביִעי וָפָעל ְפעו, ּּ א יֹום ַהׁשְ ּּבָ . ָלתֹוּּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָלם ְוַאף ַהּקָ ְמחו ּכֻ ּׂשָ ּ ְּ ָמתֹו. ּ ְדָלה ִנׁשְ ּגַ ִּדְכִתיב וְביֹום , ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשְ ּ

ַפׁש ת ַוִיּנָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ה ְמָלאָכה. ַּהׁשְ ִביָתה זֹו ְדָלא ֲהֵוי ּבָ ּוָמאי ֲהֵוי ׁשְ ּ ִּדְכִתיב . ַוֲהֵוי ַהָנַחה, ּ
ת ּבָ ל ְלָמה . ׁשַ ַּהָדָבר דֹוֶמהָמׁשָ נֹות, ּ ְבָעה ּגָ ָהיו לֹו ׁשִ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ן ָהֶאְמָצִעי ַמְעָין , ְ ּוַבּגָ

ֹמאלֹו' ִמיִמינֹו וג' ג, ָּנֶאה נֹוֵבַע ִמָמקֹור ַמִים ַחִיים עֹוָלם. ִמׂשְ ּוִמָיד ׁשפֹוֶעל ּבָ ּ ָאז , ּ
ָלם ֵמִחים ּכֻ ְּואֹוְמִרים ְלֹצְרֵכנו הוא ִמְתָמֵל. ִּמְתָמֵלא ְוׂשְ ְדָלם ּ ֵקה אֹוָתם וֵמּגַ ּא ְוהוא ָמׁשְ ּ

ְבָעה ֵקה ֶאת ַהׁשִ ִתיב . ְּוֵהם ָמְמִתיִנין ְוׁשֹוְבִתין ְוהוא ָמׁשְ ְזָרח )ג''ישעיה מ(ְוָהא ּכְ  ִמּמִ
ֵקה ֵליה ֲּאִביא ַזְרֲעך ַוֲהֵוי ַחד ִמְנהֹון וָמׁשְ ּ ֵקה ֶאת ַהֵלב ְוַהֵלב . ָ ֶּאָלא ֵאיָמא הוא ָמׁשְ ּ ּּ

ֵקה ַאַח ָלםָמׁשְ ן ּכֻ דֹוׁש . ּר ּכֵ ל ַהּקָ ִביִעית הֵוי אֹוֶמר זֹו ִמַדת טובֹו ׁשֶ ּוָמאי ִניהו ִמָדה ׁשְ ּ ּ ּ ּ
רוך הוא ּּבָ ְּ.  

תֹוַתי ּבְ ַתי, ָמאי ַטְעָמא ָאַמר ֶאת ׁשַ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה. ְוֹלא ָאַמר ֶאת ַשּבָ ָּמׁשָ ּ ,
בוַע ְוׁשָ ָהָיה לֹו ַכָלה ָנָאה ְוָכל ׁשָ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ּ ֶלך . ּבוַע ָמְזִמיָנה יֹום ֶאָחד ִלְהיֹות ִעּמֹוְ ְְוַהּמֶ

ְמַחִתי  יֹום ׂשִ ן ּבְ ם ַגם ּכֵ ְמחו ַאּתֶ ִנים ָנִאים ְוַאהוִבים ָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵכן ׂשִ ֶּיׁש לֹו ּבָ ּ
ן ֲהְדרו אֹותֹו ם ּכֵ ם ּגַ ֵדל ְוַאּתֶ ּתַ ָלֶכם ֲאִני ִמׁשְ ׁשְ י ֲאִני ּבְ ּּכִ מֹור ָזכֹור ַלָזָכר ּוָמאי ָזכֹור . ּ ְּוׁשָ

ֵקָבה מֹור ַלּנְ יָראו)ט''ויקרא י(ָמאי ַטְעָמא . ְוׁשָ י ּתִ ּ וִמְקָדׁשִ ְמרו ַעְצְמֶכם ֵמִהְרהור. ּ ּׁשִ י , ּ ּכִ
י ָקדֹוׁש הוא ָלָמה  ֶכם)ויקרא כ(ִּמְקָדׁשִ י ֲאִני ְיָי ֵמַקִדׁשְ ָכל ָצד,  ּכִ עד כאן (: כ''ע. ֲאִני ּבְ

  )מההשמטות



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

ִביִעיַוְיַכל ֱא ַעל ֶפה ְדִאיהו יֹום ׁשְ ּבְ ִביִעי ָדא ּתֹוָרה ׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ּלִהים ּבַ ּ ּּ ּוֵביה , ּ ּ
ְכַלל ָעְלָמא ְדִאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ל ְמַלאְכּתֹו. ּּ ה ְוֹלא ּכָ ר ָעׂשָ ְּדָהא , ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

תוְקָפא ִדְכַתב ְכָתב ַאִפיק ּכָֹלא ּבְ ּבִ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ יֹום . ּ ְדָנִפיק ֵמָחְכְמָתאּ ַלת ִזְמִנין ָהָכא ּבַ ּּתְ
ִביִעי ִביִעי. ַהּשְׁ יֹום ַהּשְׁ ִביִעי. ַּוְיַכל ֱאלִהים ּבַ יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום . ּ

ִביִעי ַלת. ַהּשְׁ ִביִעי. ָהא ּתְ יֹום ַהּשְׁ ּבְ, ַּוְיַכל ֱאלִהים ּבַ ְּדִעם יֹום , ַּעל ֶפהָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
ְדָקא ֲאָמָרן ְכַלל ָעְלָמא ּכְ ּתַ ִביִעי ָדא ִאׁשְ   .ַהּשְׁ

ִביִעי יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ָדא יֹוְבָלא . ָּדא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ
ִתיב ָהָכא ִמּכָ ך ּכְ ּל ְמַלאְכּתֹו ְדֹכָלא ָנִפיק ִמּנֵ''ְְוַעל ּכָ ְדָקֲאָמָרן . ּיהּ ְּוֲאַנן ָדא ְיסֹוָדא ּכִ

יר ִמּכָֹלא יה ֲהָוה ַיּתִ ְּדָהא ַנְייָחא ּבֵ ּ ּ.  
ִביִעי א . ַָוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ֵריׁשָ דֹול ִדְמָבֵרך ְלֹכָלא ְוהוא ָנִטיל ּבְ ָּדא ּכֵֹהן ּגָ ּ ּּ ְ

ֹראׁש ְר, ִּדְתַנן ּכֵֹהן נֹוֵטל ּבָ יה ׁשַ ּוִבְרָכאן ּבֵ ִביִעיּ י ֵייָסא ָסָבא . ָיין ְלָבְרָכא ְוִאְקֵרי ׁשְ ַרּבִ
יסֹוָדא ְדָעְלָמא ִאיהו ֵרי ַחד ּבִ ָּאַמר ָהִני ּתְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּוַחד ּבְ אבל ( )ג''א ל''ד(. ּ

  .)הני תלת חד במעלי שבתא דליליא וחד דיומא וחד דעלמא דאתי דאיהו שבת הגדול
ָמא , ְלָמאן,  אֹותֹו)ג ויקדש''א ל''ד(ְוֵכן  ְרָיא ּכְ יה ׁשַ ְּלַההוא ֲאַתר ְדָאת ַקָייָמא ּבֵ ּ ּּ

ין . ּ ְוִהְרַאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנִוהו)שמואל ב טו(, ְדַאּתְ ָאֵמר ל ִקדוׁשִ ְרָיין ּכָ ּוְבַהאי ֲאַתר ׁשַ ּ
ָרֵאל ְלֵמיַהב ָלה ּתַ, )א דלעילא''ד(ְלֵעיָלא  יה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ְּוָנְפֵקי ִמּנֵ גּ ְּפנוָקא ֶלֶחם ַפּנָ ּ ,

ָמה ִדְכִתיב י ֶמֶלך)בראשית מט(, ְוָאְזָלא ָהא ּכְ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ְ ֵמָאׁשֵ ּ ,
ִלים ְדֲהָוה  ר ָדא ְקָיים ׁשְ ֵּמָאׁשֵ ג)ליה( )ג''א ל''ד(ּ ּ ֶלֶחם עֹוִני ִאְתַהַדר ְלֶמהֵוי ֶלֶחם ַפּנָ ּ .

י  ן ַמֲעַדּנֵ ָרֵאל, ְַמאן ֶמֶלך. ְֶמֶלךְּוהוא ִיּתֵ ְנֶסת ִיׂשְ ל )א לה''ד(ּהוא ָיִהיב . ָּדא ּכְ  ּכָ
ְפנוִקין ְדָעְלִמין ּּתַ ין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא ֵמַהאי ֲאַתר ָנְפִקין, ּ ְּוָכל ִקדוׁשִ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַוְיַקֵדׁש . ּ ּ

ַּההוא ָאת ַקָייָמא, אֹותֹו ּ.  
ַבת י בֹו ׁשָ יה ַנְייָחא ְדֹכָל. ּכִ ּּבֵ ִאין)א ביה נייחא''ד(, אּ ּ ְדִעָלִאין ְוַתּתָ א . ּ ּתָ ּבַ יה ׁשַ א ''ד(ּּבֵ

א .  ְלַנְייָחא)אתייא מֹור ְלַאְתָקָנא ֲעִביְדּתָ ָלָלא ְדָזכור ַנְפָקא ׁשָ ָרא ֱאֹלִהים ִמּכְ ר ּבָ ֲּאׁשֶ ּ
א ְדֹכָלא. ַּלֲעׂשֹות ָדא אֹוָמָנא ְדָעְלָמא. ְדָעְלָמא ד ֲעִביְדּתָ ְּלֶמְעּבַ א אשר ברא אומנא ''ס(. ּ

  .)אצטריך לעלמא וכל עבידתא דכלא
ְמעֹון ִמָלה ְוָאַמר י ׁשִ ּּתו ָפִריׁש ַרּבִ ּ ִתיב, ּ ִרית ְוַהֶחֶסד)דברים ז(, ּכְ ׁשֹוֵמר .  ׁשֹוֵמר ַהּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִרית ָדא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא. ָּדא ּכְ ָרֵאל ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ, ְּוַהֶחֶסד ָדא ַאְבָרָהם. ַּהּבְ
ִרית ְוַהֶחֶסד ָרֵאל, ִהיא ׁשֹוֵמר ַהּבְ ָּדא הוא ָנִטיר ִפְתָחא ְדֹכָלא, ְוִאְקֵרי ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ּ ּ יה , ּ ּּבֵ

ל ֲעִביָדן ְדָעְלָמא ַוַדאי ְלָיין ּכָ ּּתַ ָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשֹות, ּ ר ּבָ ְכְלָלא ְלַאְתָקָנא , ֲאׁשֶ ְלׁשַ
ל יֹוָמא ְויֹוָמא וְלַאָפָקא ּּכָֹלא ּכָ ּ ָמִתין ּ ִדין, )קדישין לעלמא(ּ רוִחין ְוִנׁשְ ְּוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ּקוָנא ְדָעְלָמא ְּוִאי ֵתיָמא ְדָלאו ִאּנון ּתִ ּ ְּדָהא ִאּנון ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמא ֲהוו . ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּ ּ ּ
הו ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ְדִאּנון ָאְזִלין ְלִקְבַלְייהו ְלא ּוְלַאְלָקָאה ּבְ ּ ּ ּ ּוַמאי ְדֲאִזיל . ֹּוָכָחא ְלהוּּ ּ

ָמאָלא ְלִקְבַלְייהו  ִסְטָרא ׂשְ ָמאָלא ִאְתַאִחיד ּבְ ִגיֵני ָכך ְלִתּקוָנא )א לקי בהו''ס(ִּלׂשְ ּ ּבְ ְ

  .ֲּהוו

  א'' מח עדף
א ֲחֵזי ֹלֹמה , ּתָ ׁשְ ִתיב ּבִ ֵני )שמואל ב ז(ַמה ּכְ ים וְבִנְגֵעי ּבְ ֶבט ֲאָנׁשִ ׁשֵ יו ּבְ ּ ְוהֹוַכְחּתִ

ִני ָאָדם)ב''קסט ע(ַמאן . םָאָד ִּאֵלין ִאּנון ַמִזיִקין.  ִנְגֵעי ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ָעָתא , ּתָ ׁשְ ּבִ
ָלא גוָפא ֲארו רוָחא ּבְ ּתָ ִריָאן ִאְתַקַדׁש יֹוָמא ְוִאׁשְ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְרָיין ְדָלא . ּ ְּוִאֵלין ִאּנון ּבָ ּ דף (ּ

ְכָללו ) א''מח ע ּתַ ָמאָלא ִאּנון זוֲהָמא ְדַדֲהָבא)ולא אתייסדו( )ג''א ל''ד(ִּאׁשְ ּ וִמְסַטר ׂשְ ּ ּ ּ ,
ְכְללו ְוִאּנון ְפִגיִמין ּתַ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ הו ְוָלא , ּ ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ

יה קו ּבֵ ִּאְתַדּבְ ּ יה, ּ א ִאיהו ְוָזִעין ְוַדֲחִלין ִמּנֵ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְדִחילו ִדְלהֹון ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ָמא , ּ ּוׁשְ
ֲאַתר ָפִגים ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ַּקִדיׁשָ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ר ּבְ ַבק ּבַ ר ָנׁש ְדִאְתְפִגים ְדָלא ׁשָ ְּוָתא ֲחֵזי ַהאי ּבַ יה ָלא , ּּ ד ָנַפק ִמּנֵ ּּכַ
א  ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ק ּבִ ִּאְתַדּבָ ַפְרּגֹוָדא)לעיל יג א(ּ ִגין ְדִאיהו ָפ, ּ ְוָלא ָעאִלין ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ִגים ּ

ִלים ּתְ ְעָיא ְנִטיָעא ִזְמָנא ָאֳחָרא, ְוָלא ִאׁשְ ר ּבָ א , ְּוִאיָלָנא ְדִאְתַעּקֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ
ָכל ִסְטִרין ִלים ּבְ ּתְ יה ְלָעְלִמין. ִאׁשְ ק ּבֵ ּוְפִגימֹו ָלא ִאְתַדּבָ ּ ּ.  

ְרָיין ְפִגיִמין ִאּנון ֵמֵעיָלא וִמּתַ א ֲחֵזי ָהֵני ּבָ ְּוּתָ ּ אּ ָקן ְלֵעיָלא , ּתָ ּוְבִגיִני ָכך ָלא ִמְתַדּבְ ְּ

א ָקן ְלַתּתָ ִלימו . ְּוָלא ִמְתַדּבְ ּתַ ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ְדָלא ִאׁשְ ר ּבָ הו ֲאׁשֶ ְּוִאֵלין ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּּ ּ
א אי ָלאו . ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא רוִחין ִאּנון ַאּמַ  ֶּאָלא,  ְלֵעיָלא)א אשתלימו''ד(ּ

ִלימו ְלֵעיָלא ּתְ ַאְרָעא ָלא ִאׁשְ א ּבְ ִלימו ְלַתּתָ ּתְ יָון ְדָלא ִאׁשְ ּּכֵ ּ ָמאָלא . ּ ַטר ׂשְ ְּוֻכְלהו ִמּסְ
א לֹון א ְוָקְייֵמי ְלִקְבַלְייהו ְלַאְבָאׁשָ ְסָיין ֵמֵעיָנא ִדְבֵני ְנׁשָ ָּקא ַאְתָיין וִמְתּכַ ּ ַלת לֹון . ּ ּתְ

ֵרת ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ אּוְתַלת לֹון. ּכְ ְבֵני ְנׁשָ ּ ְוָהא אוְקמוָה)לעיל כה א(.  ּכִ ּ.  
ִריאו רוִחין  ַתר ְדִאְתּבְ ּּבָ ּ ַתר ֵרַחָייא ְדנוְקָבא )ג אטמרו''א ל''ד(ּ ֲארו ִאּנון רוִחין ּבָ ּתָ ּ ִאׁשְ ּ ּ ּּ

א ּתָ ּבַ א ְויֹוָמא ְדׁשַ ּתָ ּבַ א ֵליְלָיא ְדׁשַ ָתא ְדיֹוָמא, ִדְתהֹוָמא ַרּבָ יָון ְדָנַפק ְקדוׁשָ ּּכֵ  ְוָלא ּ
ִלימו ּתַ ִּאׁשְ ָטאן ְלָכל ִסְטִרין, ּ ְייהו, ָּנְפקו ְלָעְלָמא ְוׁשָ ּוָבְעָיא ָעְלָמא ְלִאְתַנְטָרא ִמּנַ ּ ּ .

ָמאָלא ִאְתָער ל ְסַטר ׂשְ ֵדין ּכָ א ְדֵגיִהּנֹם ְמַלֲהָטא, ְּדָהא ּכְ ְּוָכל ִאּנון ְדִבְסַטר , ְּוֶאּשָׁ ּ
ָעְלָמ ָטאן ּבְ ָמאָלא ָאְזִלין ְוׁשָ גוָפא ְוָלא ָיְכִלין. אׂשְ א ּבְ ׁשָ ּוָבָעאן ְלִאְתַלּבְ ֵעיָנא . ּ ֵדין ּבָ ּכְ

ְייהו ָרא ִמּנַ ּמְ ְרָיא , ְּלִאְסּתַ ֲעָתא ִדְדִחילו ִדְלהֹון ׁשַ ָכל ׁשַ יר ִדְפָגִעים ּבְ ְּוַאְתִקינו ׁשִ ּ ּ ּ
ָעְלָמא   .ּבְ

א ֲחֵזי ת , ּתָ א סוּכַ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ד ִאְתַקַדׁש יֹוָמא ּבְ ּּכַ ְרָיא ְוִאְתְפִריַסת ּ לֹום ׁשַ ּׁשָ
ָעְלָמא לֹום. ּבְ ת ׁשָ א, ָּמאן סוּכַ ּתָ ּבַ ִדין ְוָכל ִסְטָרא , ָּדא ׁשַ ְּוָכל רוִחין ְוִעְלעוִלין ְוׁשֵ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

א ֵעיָנא ְדֵריַחָייא ְדנוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְלהו ְטִמיִרין ְוָעאִלין ּבְ ִּדְמָסֲאֵבי ּכֻ ּ ּ יָון . ּּ ְּדָהא ּכֵ
ָתא ַעל ָעְלָמאְּדִאְתַע ֲהֵדיה, ּר ְקדוׁשָ ּרוַח ְמָסֲאָבא ָלא ִאְתַער ּבַ יה . ּ ּמֵ ְּוָדא ָעִריק ִמּקַ
  .ְּדָדא

גֹון ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו  ֵעיָנן ְלַצָלָאה ַעל ְנִטירו ּכְ ְנִטירו ִעָלָאה ְוָלא ּבָ ּוְכֵדין ָעְלָמא ּבִ ּ ּּ ּ
ָרֵאל ָלַעד ָאֵמן יֹוָמא ְדחֹו. ִיׂשְ ְּדָהא ָדא ּבְ ְעָיא ְנִטירוּ ן ְדָעְלָמא ּבָ ּקַ ּל ִאְתּתַ ת . ּ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ּבְ

ָכל ִסְטִרין לֹום ִאְתְפִריָסא ַעל ָעְלָמא ְוִאְתְנִטיר ּבְ ת ׁשָ ּסוּכַ יִהּנֹם . ּ ְּוֲאִפילו ַחָייֵבי ּגֵ ּ ּ
ִאין, ְּנִטיִרין ִאּנון ָחא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּכְ ּתַ ָלָמא ִאׁשְ ׁשְ ְּוֹכָלא ּבִ ִגין ּכָ, ּ א ְדיֹוָמא ּוּבְ ִקדוׁשָ ּך ּבְ ּ ְ

ָלם ָרֵאל ְוַעל ְירוׁשָ ל ַעמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ת ׁשָ ְּמָבְרִכיָנן ַהפֹוֵרס ֻסּכַ ּ אי ַעל . ּ ַאּמַ
ָלם ה, ְּירוׁשָ ה . ֶּאָלא ָדא ִהיא ְמדֹוָרא ְדַהִהיא ֻסּכָ ָנא ְלַהִהיא ֻסּכָ ּוָבֵעיָנא ְלַזּמְ

ְּדִאְתְפָרַסת ֲעָלָנא וְלֵמ ָנא וְלֶמֱהֵוי ּּ ָרא ִעּמָ ְרָייא ַעל )א מגינא''ד(ּׁשְ א ְדׁשַ ִאּמָ ּ ֲעָלָנא ּכְ
ִנין ל ִסְטִרין, ּבְ ּוְבִגין ָדא ָלא ָדֲחִלין ִמּכָ לֹום ָעֵלינו, ּ ת ׁשָ ְּוַעל ָדא ַהפֹוֵרס סוּכַ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ל, ּתָ ת ׁשָ ִנין ְלַהאי ֻסּכַ ָרֵאל ְמָבְרִכין וְמַזּמְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ א ּּבְ ִפיָזא ַקִדיׁשָ ֹּום אוׁשְ ּ
לֹום ת ׁשָ ְדָפָהא ֲעַלְייהו , ְּוָאְמֵרי ַהפֹוֵרס ֻסּכַ ָתא ִעָלָאה ָנֲחָתא וְפִריַסת ּגַ ֵדין ְקדוׁשָ ּּכְ ּ ּ

ִנין א ַעל ּבְ ִאּמָ ָרֵאל וְמַכְסָיא לֹון ּכְ יׁשו ֵמָעְלָמא, ְּדִיׂשְ ּנִ ין ִאְתּכַ יׁשִ ְוַיְתֵבי , ְּוָכל ִזיִנין ּבִ
ָרֵא ָתא ְדָמאֵריהֹוןִיׂשְ חֹות ְקדוׁשָ ין , ּל ּתְ ָמִתין ַחְדּתִ לֹום ָיִהיב ִנׁשְ ת ׁשָ ּוְכֵדין ָדא ֻסּכַ ּ

ְרָיין , ִלְבָנָהא ָמִתין ׁשַ יה ִנׁשְ ִגין ְדּבֵ א דכדין זמן זווגא ונטלת נשמתין ובה ''ס(ַּמאי ַטֲעָמא ּבְ

יה ָנְפִקין)שריין ּ וִמּנֵ ְרָיא וְפִריַסת . ּ ְּוֵכיָון ְדׁשַ ָנָהאּ ְדָפָהא ַעל ּבְ ין . ּגַ ָמִתין ַחְדּתִ ֲאִריַקת ִנׁשְ
  .ְלָכל ַחד ְוַחד

  ב'' מח עדף
ת דוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהו ּבָ ֵניָנן ׁשַ ְמעֹון ַעל ָדא ּתָ י ׁשִ ּּתו ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ָּהִכי הוא , ּ

ָדא, ַּוַדאי ִמיָטה ְויֹוֵבל דוְגָמא ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ּבָ. ּ ּת ְוָעְלָמא ְדָאֵתי ָהִכי הואְוׁשַ ּ .
לֹום ְדָנִטיל  ת ׁשָ ְמָתא ֵמָרָזא ְדָזכור ָקא ַאְתָיא ַעל ַהאי ֻסּכַ ְּוַההוא ּתֹוֶסֶפת ְדִנׁשְ ּ ּ ּ דף מח (ּ

א) ב''ע א ַקִדיׁשָ ּוְבַההוא ּתֹוֶסֶפת ָחָדאן . ֵּמָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָדא ּתֹוֶסֶפת ַיֲהַבת ְלַעְלּמָ ּ
ְי י ִמּנַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִיְתְנׁשֵ ל ִמִלין ְדחֹול ְוָכל ַצֲעִרין ְוָכל ָעאִקין ּכְ ּיהו ּכָ  )ישעיה יד(ּּ

ה ְוגו ׁשָ ך וֵמָרְגֶזך וִמן ָהֲעֹבָדה ַהּקָ יֹום ָהִניַח ְיָי ְלך ֵמָעְצּבְ ּּבְ ָּ ָ ָ'.  
ר ָנׁש ְלַאְטָעָמא ִמּכָֹלא ֵעי ּבַ א ּבָ ּתָ ּבַ ּוְבֵליְלָיא ְדׁשַ ִגין ְלַאֲחָזָא, ּ לֹום ּבְ ת ׁשָ ּה ְדַהאי ֻסּכַ

ִליַלת ים ֵמיְכָלא ָחָדא ְליֹוָמא, ִּמּכָֹלא ִאְתּכְ ּוִבְלָבד ְדָלא ַיְפּגִ ֵרין, ּ , ְּוִאית ְדָאְמֵרי ּתְ
ִּלְתֵרין ְסעוָדֵתי ָאֳחָרִנין ְדיֹוָמא ִפיר, ּ יר ְליֹוָמא ְוָיִכיל . ְּוׁשַ ן ִאי ָסִליק ַיּתִ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

יְכִלין יִלין ַסְגָיאְלִמְטַעם ִמּמֵ ְבׁשִ ְתֵרי ּתַ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָיא,  ָאֳחָרִנין ְוִלְזִעיֵרי ּבִ ּ.  
א ִאְתְייִהיַבת ְלַאְדָלָקא א ַקִדיׁשָ י ַעּמָ ת ִלְנׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ְּוַחְבַרָייא ָהא ָאְמרו ְדִאיִהי , ֵּנר ׁשֶ ּ

יַכת ֵליה כו ָתה ּבֹוִציָנא ְדָעְלָמא ְוַאֲחׁשִ ּבְ ִפיר' ּּכִ לֹום . ָּבל ָרָזא ְדִמָלהֲא. ְּוׁשַ ת ׁשָ ַהאי ֻסּכַ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

ְרָיין ה ׁשַ ָמִתין ְדִאּנון ּבֹוִציָנא ִעָלָאה ּבָ ַּמְטרֹוִניָתא ְדָעְלָמא ִהיא ְוִנׁשְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
ֲעָיא ְלַאְדָלָקא ָהא ִאְתַאְחַדת ַוֲעָבַדת עֹוָבָדא, ַמְטרֹוִניָתא ּבַ דוְכּתָ ְּדָהא ּבְ ּ.  

ֲעָיא ּבְ ָתא ּבַ תְוִאּתְ ּבָ א וְרעוָתא ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציָנא ְדׁשַ ֶּחְדָוה ְדִלּבָ ְּדָהא ְיָקָרא , ּ
ין ִדיהֹון ּבֹוִציָנא ְדָעְלָמא  י ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ִּעָלָאה ִהיא ָלה וְזכו ַרב ְלַגְרָמה ְלִמְזּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א אֹוַרְייָתא וְבַדַחְלּתָ ַאְרָעא, ּּבְ ָלָמא ּבְ א ְדַחִייןִויֵהיַבת ְל, ְוִיְסגֹון ׁשְ ַּבֲעָלה אֹוְרּכָ ִגין , ּ ּבְ
ה ֲעָיא ְלִאְזַדֲהָרא ּבָ ך ּבַ ּּכָ ּ ְ.  

א ֲחֵזי ֲחָדא, ּתָ מֹור ִאיהו ּכְ ת ֵליְלָיא ְויֹוָמא ָזכֹור ְוׁשָ ּבָ ִתיב ָזכֹור ֶאת , ּׁשַ ְּוַעל ָדא ּכְ
ת ּבָ מֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ת ְלַקְדׁשֹו וְכִתיב ׁשָ ּבָ מֹור ְלנוְקָבא ָּזכֹור ִלְדכו, ּיֹום ַהּשַׁ ָּרא ׁשָ

יה . ְּוֹכָלא ַחד ִריך הוא ַעְדֵביה ְוַאֲחַסְנּתֵ א ּבְ ָרֵאל חוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִתיב ְיָי ֱאלָקיו)תהלים קמד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   . ַאׁשְ
  )ב''סימן מ(השלמה מההשמטות 

ל ַחד ַעל ִקיוָמאַרּבִ ּי ֲחִניָנא ָפִריׁש ּכָ ׂשֹון ַחד. ּ ְמָחה ְתֵרין. ׂשָ ַּכָלה . ָחָתן ְתָלת. ׂשִ
ע לֹום ְוֵריעות י. ַאְרּבַ יָלה ִדיָצה ַאֲהָבה ַאְחָוה ׁשָ ּּגִ ֵהן ִנְבָרא ' ּ ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשְ ֶנֶגד ֲעׂשָ ּכְ
  )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ָהעֹוָלם

ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְוגוַּוִיֶבן ְיָי ֱאלִה ָלע ֲאׁשֶ ִתיב. 'ים ֶאת ַהּצֵ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה)איוב כח( ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּ ּ יִאין ִאית . ּ ַהאי ְקָרא ְגָווִנין ַסּגִ

יה ה. ּּבֵ ֶּאָלא ַמהו ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִי. ּ ָלע ָדא ּּכְ ֶּבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ
ה ֶדֶרך ַעל ֶפה ְדִאית ּבָ ּבַ ְּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָים ֶדֶרך)ישעיה מג(, ּכְ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ּ ,

ה ך ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ּ ְ.  
ְּוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ְכָתב , ָּמאן ְמקֹוָמה. ּ ּבִ ה ַדַעתָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ְּדִאית ּבָ ּ דעת (. ּ

ֹכָלא)ותבונה כחד אזלו ם ָמֵלא ְלַאְתָקָנא ָלה ּבְ ּ ְיָי ֱאֹלִהים ׁשֵ ְּוַעל ָדא ִאְתְקִריַאת ָחְכָמה . ּ
יָנה ָמָהן. ְוִאְתְקִריַאת ּבִ ְתֵרי ׁשְ ִלימו ּבִ ׁשְ ֹכָלא ּבִ ם ָמֵלא ְיָי ֱאלִהים ּבְ ׁשֵ ִגין ְדֲהָוה ּבְ ּּבְ ּּ.  

ָלע ָדא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרֶּאת ַהּצֵ ּ ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ּכְ ּ וְבַצְלִעי )תהלים לה(, ּ
ְמחו ְוֶנֱאָספו ּׂשָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם. ּ ְכָתב ָנְפַקת, ֲאׁשֶ ּבִ ִגין ְדָהא ִמּתֹוָרה ׁשֶ ה. ּּבְ , ְלִאּשָׁ

ָמאָלא ְלהֹוָבא ִדְסַטר ׂשְ ׁשַ ָרא ּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְיִהיַבתְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמ, ְּלִאְתַקּשְׁ . ּּסִ
ה ֲחָדא'  ֵאׁש ה)א' נח ע(ְלֶמֱהֵוי , ְלִאּשָׁ   .ָקִטיר ּכְ

ָלָלא . ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם ְלחוָדָהא ֶאָלא ְלִאְתּכְ ָחא ּבִ ּכָ ּתַ ֲעָיא ְלִאׁשְ ִגין ְדָלא ּבַ ּּבְ ּ ּ
ְכָתב ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ָרא ּבַ ַרת . ּוְלִאְתַחּבְ יָון ְדִאְתַחּבְ ן ָלה ּּכֵ ן ָלה ְוִיּתֵ ֲהֵדיה הוא ָיזון ָלה ִויַתּקֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּמה ְדִאְצְטִריך ַהְיינו ִדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוָהא אֹוִקיְמָנא אן אֹוִליְפָנא ָמאן . ְּ ִמּכָ
יה ַעד ָלא ֵתיעול ְלַבֲעָלה ַרּתֵ ְּדַאְנִסיב ּבְ ּ ּ ִנין ָלה ְוָיֲהִבין ָלה ּכָ, ּ ה ְמַתּקְ ֲּאבוָה ְוִאּמָ ּ ּ ל ַמה ּ

ְְדִאְצְטִריך ן ָלה ַמה ְדָבְעָיא, ּ ַבֲעָלה הוא ָיזון ָלה ְוהוא ִיּתֵ ַרת ּבְ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָלע, ּתָ ִתיב ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ַקְדִמיָתא ּכְ א ַאְתִקינו ָלה . ּּבְ א ְוִאּמָ ְּדַאּבָ ּ ּ
ירמיה (ועאלא ליה בחמש קלין (ר ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם ּ וְלָבַת)ד''כ' ויבאה בגי. ד קשוטין''בכ(

ֲחָדא )קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים) כה ָרא ּכָֹלא ּכְ ּ ְלִאְתַקּשְׁ
ַחד ָרא ַחד ּבְ ְ ַמה ְדִאְצְטִריך)ליה(ְּוהוא ָיִהיב . ּוְלִאְתַחּבְ ּ.  

  א'' מט עדף
ָּדָבר ַאֵחר ֱאֹלִהים ֵהִבין ַד הּ א, ְּרּכָ ֵבי ִאּמָ א ּבְ ַרּתָ ד ּבְ ָכל יֹוָמא , ּכַ ָלא ּבְ ּכְ ִהיא ִאְסּתַ

ה ִדְכִתיב ַרּתָ ָכל ַמה ְדַבֲעָיא ּבְ ּּבְ ּ ה)איוב כח(, ּ ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ יָון ְדַחְבַרת ָלה , ּ ּּכֵ ּ
ן עֹוָבָדָהא ל ַמה ְדַבֲעָיא ִויַתּקֵ ַבֲעָלה הוא ָיִהיב ָלה ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ הוא ִדְכִתיב ְוהוא ָיַדע ֲהָדא, ּ ּ

א האי קרא על חכמתא עלאה ''ד() א''דף מט ע( )והאי קרא ברזין עלאין אתקשר(ֶּאת ְמקֹוָמה 

אבל אלהים הבין , דהא נקודה קדמאה לית מאן דידע בה כלל, אתמר ואתקשר ברזין עלאין
  .) ידיע בשמאא ולא''א דא טמירא דכל טמירין סתימא דאקרי הו''והו, דרכה דא עלמא דאתי

ִתיב ַוִייֶצר ְיָי ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָמאָלא. ּּכְ ָיִמיָנא וִבׂשְ ֹכָלא ּבְ ְכַלל ּבְ ּתַ ָּהָכא ִאׁשְ ּ ,
ֵיֶצר ַהטֹוב ִליל ּבְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדִאְתּכְ ֵיֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָרע, ּ ֲּאָבל ַוִייֶצר ְיָי ֱאלִהים ּבְ ּ.  

  )ג''סימן מ(השלמה מההשמטות 
יהא ֵי''ס ֶּצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע ְדִאיהו ֶחְדָוה ְוַאְייֵתי ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּוְלֵעיָלא ִסְטָרא ְדָצפֹון , ּ ּ

יה  ֹלא זֹוֲהָמא ְדֶיֶצר ַהָרע ֲאִחיד ּבֵ ׁש ְדִאיהו ֶחְדָוה ּבְ ַּמּמָ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב . )א בה''נ(ּ ּּבְ
ַחּבְ י וְלָבָתר ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ָמאָלא ּׂשְ ין ְיִמיָנא ִלׂשְ א ''נ(ֵּקִני ְוִאְתְייִהיַבת ּבֵ

 )'את האדם וכו. יי אלהים שם מלא לגבי תרין סטרין אלין(ּ ְוַעל ָדא ַויִיֶצר )לאתזנא( )ושמאלא
  )עד כאן מההשמטות(

אי ֶּאָלא ֵיֶצר טֹוב ֵליה ְלַגְרֵמיה, ַאּמַ ּ י נוְקֵביה. ּ א ''ס(. ֵּיֶצר ָהָרע ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ

ִדיר , )ומסטר שמאלא אתער תדיר לגבי נוקבא אן אֹוִליְפָנא ְדָצפֹון ִאְתַער ּתָ ָּרָזא ְדִמָלה ִמּכָ ּ
ה ך ִאְתְקִריַאת ִאּשָׁ ֲהָדה וְבִגין ּכָ ר ּבַ י נוְקָבא ְוִאְתַקּשַׁ ְְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יַנ, ְוּתָ ִגין ְדִאְתַייֲהַבת נוְקָבא ּבֵ ֵּיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ּבְ א דנוקבא ''נ(ְּייהו ּ

ֲהַדְייהו)אתכלילת בהו ָרא ּבַ ה , ּ ְוִאְתַקּשְׁ ָרא ַעד ְדֵיֶצר ָהָרע ִאְתַער ְלַגּבָ ְּוָלא ִמְתַקּשְׁ ּ
ָדא ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ָדא. ּ ָרן ָדא ּבְ ְּוֵכיָון ְדִמְתַקּשְׁ ֵדין ִאְתַער ֵיֶצר טֹוב ְדִאיהו ֶחְדָוה , ּ ּּכְ ּ

ועל דא וייצר יי אלהים שם מלא לגביה , וכדין אתייהבת בינייהו לאתקנא(ּיה ְּוַאְייֵתי ָלה ְלַגּבֵ

א ולעילא סטרא דצפון ממש דאיהי חדוה בלא זוהמא דיצר הרע אחיד בה ''ד( )יצר טוב ויצר רע
ואתייהיבת בין , שמאלו תחת לראשי ולבתר וימינו תחבקני) שיר השירים ב(, דכתיב, בקדמיתא

  .)ועל דא וייצר יי אלהים שם מלא לגבי תרין סטרין אלין, ימינא ושמאלא לאתזנא
ֲחָדא . ֶאת ָהָאָדם ָהא אֹוִקיְמָנא ֲּאָבל ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ן ְלֶמהֵוי )א ולא הוו''ד(ּ ּ ִמְתָפְרׁשָ

ַאִפין ַּאִפין ּבְ א ָקְייָמא ְלַאְתָקָנא. ּ ּתָ ִתיב ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַהׁשְ ָת. ַמה ּכְ א ֲחֵזי ִאּתְ ד ּתָ א ּכַ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

ַבֲעָלה ַרת ּבְ ֲעָלה, ִּאְתַחּבְ ם ּבַ ה, ִּאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ִּאיהו , ק''ק ֶצֶד''ַּצִדי, ִאיׁש ִאּשָׁ
 )א כמא דאת אמר''ד(ּ ִאיהו ְצִבי ְוִאיִהי ְצִבָיה )וכדין( )ג''א ל''ד(. עֹוֶפר ְוִאיִהי ָעָפר

  . ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות)יחזקאל כ(
ִתיב ה )זדברים ט(, ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ח ְיָי ֱאֹלֶהיך ֲאׁשֶ ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ָ ֹלא ִתַטע ְלך ֲאׁשֵ ָ ּ

ְָלך ח. ּ ְרָייה, ֵאֶצל ִמְזּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא ָמאן ׁשַ יה אֹו ּבְ ֶּאָלא ָהא אֹוִקיְמָנא . ְּוִכי ְלֵעיָלא ִמּנֵ
ָתא )ב''ב ע''קפ( ֲעָלה ְדִאּתְ ר ָדא ּבַ ּ ֲאׁשֶ ּ ָרה ִאְתְק)א''א ה''ד(ּ ֲעָלה ֲאׁשֵ ִּריַאת ַעל ׁשום ּבַ ּ .
ִתיב)א''א הה הם אשר ה''נ( ָרה)מלכים ב כג(, ּ ְוַעל ָדא ּכְ ַעל ְוָלֲאׁשֵ ִתיב .  ַלּבַ ך ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ח ְיָי ֱאלֶקיך ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ָלא ִתַטע ְלך ֲאׁשֵ ָ ּ ֲאַתר ְדַההוא )א אשרה''נ(ָלֳקֵבל . ּ ּ
ח ְיָי ח ְיָי ִאיהו ָקְייָמא ַעל ָדאְּדָה, ִמְזּבַ ּא ִמְזּבַ ָרה , ּ ְָוַעל ָדא ָלֳקְבָלה ֹלא ִתַטע ְלך ֲאׁשֵ ּ ּ
  .ָאֳחָרא

א ֲחֵזי ַעל, ּתָ א ִאְקרון עֹוְבִדין ַלּבַ ְמׁשָ ל ִאּנון ָפְלֵחי ׁשִ ָכל ֲאַתר ּכָ ּּבְ ְּוִאּנון ְדָפְלִחין , ּּ ּ
ָרה ָרהְּוַעל ָדא , ְּלִסיֲהָרא ִאיְקרון עֹוְבֵדי ֲאׁשֵ ַעל ְוָלֲאׁשֵ ָרה ִאְתְקֵרי ַעל ׁשום , ַלּבַ ַּוֲאׁשֵ

ֲעָלה ָאׁשֵ ָמא ָדא. ר''ּּבַ אי ִאְתֲעַבר ׁשְ ָרה ַעל ׁשום ִדְכִתיב . ִאי ָהִכי ַאּמַ ֶּאָלא ֲאׁשֵ ּ ּ
רוִני ָבנֹות ְוהוא )בראשית ל( י ִאׁשְ ִרי ּכִ ָאׁשְ ּ ּבְ ין )א הא''ד(ּ ָאר ַעּמִ רוָה ׁשְ ּ ְדָלא ַאׁשְ ּ

חֹוָתהְוָקְייָמ ֶדיָה ִהִזילוָה)איכה א(ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ִדְכִתיב , ּא ָאֳחָרא ּתְ ל ְמַכּבְ ּ ּכָ ִגין , ּ ּוּבְ
ך  ָמא ָדא)א אתעביד''נ(ְּכָ ָאר ַעִמין ,  ִאְתֲעַבר ׁשְ פון ִאּנון ְדָעְבֵדי ׁשְ ּקְ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתּתַ ּ ּ ּ ּ

ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַח ְדִאיהו ֵמֲאָדָמהְוָקֵריָנ, ּ ּן ִמְזּבֵ  )שמות כ(, ִּדְכִתיב, ּ
ח ֲאָדָמה ְוגו ך ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה' ִמְזּבַ ִגיֵני ּכָ   .ְּבְ

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ ַמת ַחִיים )מלה אתכליל אבל ויפח באפיו(. ּ ִליל ִנׁשְ ּ ִאְתּכְ
ַההוא ָעָפר ָרא ִמ, ּּבְ נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ּּכְ ָרן ְוִאְתַמְלָייא ַהאי ָעָפר ּ ּן ְדכוָרא ְדָהא ִמְתַחּבְ ּ ּ

ּוַמאי ִאיהו, ִּמּכָֹלא ָמִתין, ּ ן ְוַקָיים , ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּרוִחין ְוִנׁשְ ּקַ א ִאְתּתַ ּתָ ַּהׁשְ
ָּאָדם ְלַאְתָקָנא וְלֵמיַזן ְלֶנֶפׁש ַחָיה ּ.  

  )ד''סימן מ(השלמה מההשמטות 
רוך הוא ְלָטֵייל )'שיר השירים ז( ָּאַמר ֵליה דֹוׁש ּבָ ֶדה ְלכו ְלַהּקָ ּ ְלָכה דֹוִדי ֵנֶצא ַהּשָׂ ּ ּ ּ ְּ

ָמקֹום ֶאָחד וָמאי ל ִמיד ּבְ ב ּתָ ה , ּב ָאַמר ֵליה''ְּוַאל ֶאׁשֵ חוץ ְוַאּתָ ן זֹוָמא ִמּבַ ן ּבֵ ִּאם ּכֵ
ִים ְוָהיו ְסתוִמים )והוא(ּב הוא ''ִעּמֹו ל ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ּ ׁשְ ּ ּוָמאי . ּוָבֵהם ִנְבָרא ָהעֹוָלםּ

ִים ָאַמר ֵליה ֵל ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ּׁשְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים וִמְנָין ''ּ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ ּב ְנִתיבֹות ָמׁשָ ְ

ֵנס . ב''ַהֲחָדִרים ֵל ְוְלָכל ֶאָחד ִמן ַהֲחָדִרים ֶיׁש ָנִתיב ָנֶאה ְלֶמֶלך ֶזה ְלִהּכָ ֲחְדרֹו )הכל(ּ ּ ּבְ
ְ ֶדֶרך ְנִתיבֹותַעל נֹוָתיו וְגָנָזיו , ָאַמר. ּ ּכְ לא ְלַגלֹות ְפִניָניו וִמׁשְ ֹּלא ָנֶאה לֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ה. ֲאַמְרּתָ לא. ְּוֲחמודֹוָתיו יָה , ָמה ָעׂשָ ל ַהְנִתיבֹות וַמְלּבוׁשֵ ה ּכָ ַלל ּבָ ַבת ְוּכָ ָּנַגע ּבְ ּ ּ
ֵנס  ְפִנים)א להסתכל בעיניה''ס(ְוַהרֹוֶצה ְלִהּכָ ה,  ּבִ ל ֵהּנָ ּכֵ ֶלך. ִיְסּתַ ָאה ַלּמֶ ְוְנׂשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

ָנה ַמּתָ ָנה לֹו ּבְ ם ִנּתָ ַאֲהָבתֹו. ּגַ י ִמָמקֹום )בת(, ְּוִלְפֲעִמים קֹוֵרא אֹוָתה ּבְ  ֲאחֹוִתי ּכִ
י ּתִ ֶּאָחד ָהיו ְוִלְפֲעִמים קֹוֵרא אֹוָתה ּבִ ּתֹו ִהיא, ּ י ּבִ י. ּכִ . ְּוִלְפֲעִמים קֹוֵרא אֹוָתה ִאּמִ

ֱאַמר , ּי ֵאין ִדין ִאם ֵאין ָחְכָמהְועֹוד ּכִ ֲהֵרי ּנֶ .  וְיָי ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשֹלֹמה)'ה' מלכים א(ׁשֶ
ך ָדן ֶאת ַהִדין ַעל ַמְתּכוְנּתֹו ִדְכִתיב  ְּוַאַחר ּכָ ּ ּ ָרֵאל ֶאת )'מלכים ג(ְ ל ִיׂשְ ְמעו ּכָ ּ ַוִיׁשְ ּ

ָפט ְוגֹו ׁשְ י ָחְכָמה ֱאלִהים ְבִקְר' ַּהּמִ י ָראו ּכִ   .'ּבֹו ְוגֹוּּכִ
ֹלֹמה רוך הוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ּוָמה ָחְכָמה ָנַתן ַהּקָ ּ רוך . ְּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ א ׁשְ ֹלֹמה ָנׂשָ ְׁשְ ּ

ְדַאְמִריָנן ּהוא ּכְ יִרים ֹקֶדׁש, ּ יר ַהׁשִ ׁשִ ּבְ ֹלֹמה ׁשְ ל ׁשְ רוך . ְלָבד ֵמֶאָחד, ּכָ דֹוׁש ּבָ ְָאַמר ַהּקָ ּ
ׁשְ ְמך ּכִ ָהוא הֹוִאיל ְוׁשִ י, ִמיּ ּתִ יא ְלך ּבִ ָנה , ָּאַמר ֵליה, ְּוָהא ְנׁשֹוָאה ִהיא. ֲָאׂשִ ַמּתָ ּבְ

ם ָנה לֹו ַהׁשֵ ֹלֹמה ְוָלא ֵפיַרׁש. ְנּתָ י . ְלַהָלן, ְּוֵהיָכן ֵפיַרׁש. ַּוְיָי ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ י ָראו ּכִ ּּכִ
ָפט  כל זמן שאדם עושה משפט א ומאי משפט אלא ''נ(ָּחְכַמת ֱאלִהים ְבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

ָפט)חכמת אלחים בקרבו ּ וָמאי ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ְנָתָנה ֱאלִהים , ּ אֹוָתה ָחְכָמה ׁשְ ֱהִוי אֹוֶמר ׁשְ
ֲחְדרֹו ִהיא ִעּמֹו ּבְ ֹּזאת עֹוְזָרתֹו וְמַקְרָבתֹו ְוִאם ָלאו ַמְרֲחַקתֹו ְוֹלא עֹוד . ִהיא ְבִקְרּבֹו, ְּוׁשְ
ֶּאָלא ֵמָיְסָרתֹו ִדְכִתי י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני)ו''ויקרא כ(ב ּ ְרּתִ   )עד כאן מההשמטות(:  ְוִיּסַ

 
  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

 ] בשנה27יום [סדר הלימוד ליום כז תשרי 
ם ָמֵלא, ַּוִיֶבן ְיָי ֱאֹלִהים ׁשֵ א ַאְתִקינו ָלה ַעד ָלא , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ א ְוִאּמָ ְּדָהא ַאּבָ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ. ָּאַתת ְלַבֲעָלה ָלע ּכְ נֹות )שיר השירים א(,  ָאֵמרֶאת ַהּצֵ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ  ׁשְ
ָלם ַּאְסַפְקָלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא, ְּירוׁשָ ֲעָלה , ּ א ַאְתִקינו ָלה ְלִאְתַפָייָסא ּבַ א ְוִאּמָ ֲּאָבל ַאּבָ ּ ּּ

ֲהָדה   .ּּבַ
א ְדַכָלה. ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם א ְוִאּמָ ֵּמָהָכא אֹוִליְפָנא ְדָבָעאן ַאּבָ ְרׁשוֵתיה ּ ּ ְלָאֳעָלה ּבִ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדָחָתן י ָלִאיׁש ַהֶזה ְוגו)דברים כב(, ּכְ י ָנַתּתִ ּתִ אן ָוֵאיָלך . 'ּ ֶאת ּבִ ְִמּכָ

ה ֲעָלה ֵייֵתי ְלַגּבָ ּּבַ יָתא ִדיָלה הוא ִדְכִתיב, ּ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ ם . ּ ַוָיֹבא ֵאֶליָה)בראשית כט(, ּ ַּוָיֹבא ּגַ
ַק, ֶאל ָרֵחל א ְלֶמֱעַבדּבְ א וְלִאּמָ ְּדִמיָתא ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם ְדַעד ָהָכא ִאית ְלַאּבָ ּ ,

יָתא ִדיָלה הוא ה ְוָכל ּבֵ ְּלָבַתר ִאיהו ֵייֵתי ְלַגּבָ ּ ּ ְּוִיטֹול ְרׁשות ִמיָנה, ּ ּ ּ.  

  ב'' מט עדף
ְּוַעל ָדא ִאְתַעְרָנא ִדְכִתיב קֹום ַוָיֶל)בראשית כח(, ּ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ םּ ְּדָנִטיל ְרׁשו , ן ׁשָ ּ

ַקְדִמיָתא ר . ּבְ אן אֹוִליְפָנא ְדָמאן ְדִמְתַחּבֵ ִּמּכָ ֵעי ְלִמְפַגע ָלה ) ב''דף מט ע(ּ ֵתיה ּבָ ִאְנּתְ ּּבְ ּ
ִמִלין ּוְלַבְסָמא ָלה ּבְ ּ ה)קמח ב(ְוִאי ָלאו ָלא , ּ ִגין ִדיֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון . ּ ָיִבית ְלַגּבָ ּּבְ ּ

ְדָלא ֲא ֲחָדא ּבִ   .ִּניסוּכְ
ֶמׁש י ָבא ַהּשֶׁ ם ּכִ יָמָמא, ַּוָיֶלן ׁשָ א ַעְרֵסיה ּבִ ְמׁשָ ְּלַאֲחָזָאה ְדֲאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלׁשַ ּ ּ .

ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו קֹום ַוָיׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ַּוִיּקַ א ַעְרֵסי , ּ ָּהָכא אֹוִליְפָנא ַדֲאִפילו ְיהֹון ְלַמְלּכָ ּ
י ְיָקר  ְּדַדֲהָבא וְלבוׁשֵ ַאְבִניןּ ן ּבְ ּקַ ְתֵקין ֵליה ַעְרָסא ִמְתּתַ הו וַמְטרֹוִניָתא ּתַ ְּלֵמיַבת ּבְ ּ ּ ,

קֹום ַההוא ּמָ ב ּבַ ּכַ ְתִקין ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ה ְדִאיִהי ּתַ ּמֶ ּבֹוק ִדיֵליה ְוָיֵבית ּבַ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ִתיב ָהָכא ַויֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהַפַעם ְוגו, ּתָ ַּמה ּכְ ִּסימו ְדִמִלין ָהא ּבְ. 'ּ ּ ּ

ה ֲחִביבוָתא ָכא ִעּמָ ְּלַאְמׁשְ ָכא ָלה , ּ ּוְלַאְמׁשָ ה ְרִחימוָתא)עמה(ּ ּ ִלְרעוֵתיה ְלַאְתָעָרא ִעּמָ ּ ּ ּ .
ִסיִמין ִאּנון ִמִלין ה ּבְ ּמָ ָּחֵמי ּכַ ה ִמֵלי ִדְרִחימוָתא ִאּנון, ּ ּמָ ּּכַ ּ ר , ּ ֶּעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ

ִרי ׂשָ ִגין ְלַאֲח, ִמּבְ ֹכָלאּבְ יַנְייהו ּבְ ָּזָאה ָלה ְדִאּנון ַחד ְוָלא ִאית ִפירוָדא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ָחא ָלה ּבָ ֵרי ְלׁשַ א ׁשָ ּתָ ָווָתה. ַּהׁשְ ח ּכַ ּכַ ּתַ ה ָדא ִהיא ְדָלא ִיׁשְ ֵרא ִאּשָׁ ְּלֹזאת ִיּקָ ּ ּ ָּדא . ּ

ִני ְפֵני ּבְ קֹוָפא ּבִ ה ּכְ ּבָ ין ּגַ ְלהֹון ָנׁשִ ִּהיא ְיָקָרא ְדֵביָתא ּכֻ אּּ ה .  ָנׁשָ ֵרא ִאּשָׁ ֲאָבל ְלֹזאת ִיּקָ
ִלימו ְדֹכָלא ְלֹזאת ְוָלא ְלַאֲחָרא ּׁשְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּּכָֹלא הוא ָמֵלי ְרִחימוָתא ּכְ ּ משלי (, ּ

ָלָנה)לא נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּ ַרּבֹות ּבָ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת : ּ ַעל ּכֵ
ר ֶאָחדִאּמֹו ְוָד ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ָקא , ַּבק ּבְ ְרִחימו וְלִאְתַדּבְ ָכא ָלה ּבִ ּּכָֹלא ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ ּ

ֲהָדה ל ִמִלין ִאֵלין, ּּבַ ה ּכָ יָון ְדִאְתַער ְלַגּבָ ּּכֵ ּ ּ ָחׁש ָהָיה ָערום ְוגו, ּ ִתיב ְוַהּנָ ָהא . 'ַּמה ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ִגין ְלָקׁשְ ה ּבְ ה ִּאְתַער ֵיֶצר ָהָרע ְלַאֲחָדא ּבָ א ְדגוָפא וְלַאְתָעָרא ְלַגּבָ ִתיאוְבּתָ ָּרא ָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ
הו ג ּבְ ִּמִלין ָאֳחָרִנין ְדֵיֶצר ָהָרע ִאְתַעּנַ ּ ּ.  

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים  ה ּכִ ִתיב ַוֵתֶרא ָהִאּשָׁ ַּעד ְלָבַתר ַמה ּכְ
ח ִמִפְריֹו ַוּתֹאַכל ּקַ ה ְּקֵביַלת ֵליה, ַּוּתִ ה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְרעוָתא ַוּתִ ּ ּבִ ּ ֵדין )ויאכל(ּ  ָהא ּכְ

א  ִתיאוְבּתָ יה ּבְ ִּהיא ִאְתֲעָרא ְלַגּבֵ ּ ֵליה ְרעוָתא )א למיהב''נ( ְלַאְתָעָרא )א בתאובתא''נ(ּ ּ
ּוְרִחימו ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ א ּכְ ָּדא ִמָלה ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ִלְבֵני ָנׁשָ ּ.  

נוְקָבאָאַמר ַר ה ּבְ ַמאי נֹוִקים ֵליה ְלֵעיָלא ֵיֶצר ָהָרע ְדָאִחיד ּבָ י ֶאְלָעָזר ִאי ָהִכי ּבְ ּּבִ ּ ּ ּ ,
א ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ָּאַמר ֵליה ָּהא ִאְתֲעָרא ִאֵלין ְלֵעיָלא ְוִאֵלין ְלַתּתָ ֵיֶצר טֹוב . ּ

ָמאָלא ָמאָלא ְלֵעיָלא ָא, ִּמָיִמיָנא ְוֵיֶצר ָרע ִמׂשְ ֲחָדא ּוׂשְ ָרא ָלה ּכְ נוְקָבא ְלַקׁשְ ִּחיד ּבְ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר)א לאתקשרא ביה''נ( גוָפא ּכְ י )שיר השירים ב(, ּ ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

א ַעד ָהָכא', ְוגו ן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוַעל ָדא ִמִלין ִאְתַפְרׁשָ ּ זוְטָרא , ּ אן וְלָהְלָאה ִמִלין ּבְ ִּמּכָ ּּ
א ִמָלה)א בזוטא''נ( ּ ְדִזיְפָתא ִלְזִעיֵריה ְדִטיְנִקין ְלָפְרׁשָ ּ ּ יה ַחְבַרָייא, ּ ְּוָהא ִאְתָערו ּבֵ ּ ּ.  

ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיה י ׁשִ י ִחָייא, ַרּבִ י ְיהוָדה ְוַרּבִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ יה ַרּבִ ְּוֲהוו ִעּמֵ ּ ּ ּ .
י ִפְנָחס ְדֲהָוה ָא ַּאְדָהִכי ָחמו ֵליה ְלַרּבִ ּ ּ ֲחָדא. ֵתיּּ רו ּכְ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ חֹות , ּ ַּנֲחתו ְוָיְתבו ּתְ ּ

י ִפְנָחס ָהא ָיִתיְבָנא. ִּאיָלָנא ַחד ֵמִאיָלֵני טוָרא ֵּמִאֵלין ִמֵלי ַמַעְלָייָתא ְדַאּתְ , ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ַמע ֵעיָנא ְלִמׁשְ ָכל יֹוָמא ּבְ   .ָאֵמר ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ קֹום )יגבראשית (ָּפַתח ַרּבִ ית ֵאל ַעד ַהּמָ ֶגב ְוַעד ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ְ ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ּ
ית ֵאל וֵבין ָהָעי ין ּבֵ ִחָלה ּבֵ ּתְ ם ָאֳהֹלה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ ֲּאׁשֶ ָעיו. ּ ְַוֵיֶלך ְלַמּסָ ֵעי , ּ עֹו ִמּבָ ְלַמּסָ

ָעיו. ֵּליה ֵרין ַמְטָלִנין ִאּנון. ַמאי ְלַמּסָ ֶּאָלא ּתְ ַּחד ִדיֵדיה ְוַחד. ּ אּ ִכיְנּתָ ר . ּ ִדׁשְ ל ּבַ ְּדָהא ּכָ
ִגין ְלַאְתָקָפא ְמֵהיְמנוָתא ָחא ְדַכר ְונוְקָבא ּבְ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ָּנׁש ּבָ ּ א ָלא . ּ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ׁשְ

יה ְלָעְלִמין א ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשָ ּ.  
ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ְּוִאי ֵתיָמא ָמאן ְדָנִפיק ְלאֹוְרָחא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ א ׁשְ, ּ א ִאְתָפְרׁשָ ִּכיְנּתָ

יה א ֲחֵזי. ִּמּנִ ִריך )קסח א(ַּהאי ַמאן ְדָנִפיק ְלָאְרָחא , ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְ ְיַסֵדר ְצלֹוָתא ַקּמֵ ּ ּ
ַכח . ּהוא ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ א ְדָמֵריה ַעד ָלא ִיפוק ְלָאְרָחא ּבְ ִכיְנּתָ ָכא ֲעֵליה ׁשְ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְּדַכר ְונוְקָב ְרָייא ֲעֵליה ִיפוק. אּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ְבֵחיה וׁשְ יָון ְדַסַדר ְצלֹוֵתיה ְוׁשִ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא . ּּ
ֲהֵדיה א ִאְזַדְווַגת ּבַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ַכח ְדַכר ְונוְקָבא. ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ָמָתא. ּ ְּדַכר ְונוְקָבא ּבְ ְּדַכר . ּ

ַחְקָלא ם ְלֶדֶרך )תהלים פה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּונוְקָבא ּבְ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ּ
  .ְּפָעָמיו

  א'' נ עדף
א ֲחֵזי ל , ּתָ אֹוְרָחא ) א''דף נ ע(ּכָ ב ּבְ ֵעי ְלַנְטָרא )בכל חיליה(ִּזְמָנא ְדַבר ָנׁש ִאְתַעּכַ  ּבָ

ַכח ָפ. עֹוָבדֹוי ּתְ יה ְוִיׁשְ ִגין ְדִזווָגא ִעָלָאה ָלא ִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ָלא ְדַכר ְונוְקָבאּּ ִּגים ּבְ ּ .



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

יה ד נוְקֵביה ִעּמֵ ָמָתא ִאְצְטִריך ּכַ ּּבְ ּ ּ יה, ְ ַרת ּבֵ ן ָהָכא ְדִזווָגא ִעָלָאה ִאְתַקּשְׁ ּכֵ ל ׁשְ ּּכָ ּ ּ ְוָלא . ּּ
יה ַעד ְדִיתֹוב  א ִמּנֵ ָאְרָחא ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּעֹוד ֶאָלא ְדָהא ִזווָגא ִעָלָאה ָנִטיר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

  .ֵּביֵתיהְל
א ְדִביְתהו  ָעא ְלַחְדּתָ ֲעָתא ְדָעאל ְלֵביֵתיה ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְרָמא ֵליה . )ביתיה(ּ ִגין ִדְדִביְתהו ּגָ ּּבְ ּ ּ

ַּההוא ִזווָגא ִעָלָאה ּ ּ ְווֵני. ּ ֵרין ּגַ ִגין ּתְ א ָלה ּבְ ֵעי ְלַחְדּתָ ה ּבָ יָון ְדָאָתא ְלַגּבָ ּּכֵ ּ ִגין . ּ ַחד ּבְ
ֶּחְדָוָתא ְדַהִהיא ִזו א ּ ִכיְנּתָ ּוָגא ֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה ִהיא ְוֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה ֶחְדָווָתא ִדׁשְ

  .ִּאיהו
לֹום ְסָתם   )איוב ה(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)א לאתתא''נ( )לתתא(ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַאְסֵגי ׁשָ

לֹום ָאֳהֶלך י ׁשָ ָוָפַקְדּתָ ָנֶוך ְוֹלא ֶתחָטא, ְָוָיַדְעּתָ ּכִ ֵתיה ֵחְטא ְוִכי . ּ ִּאי ָלא ָפִקיד ְלִאּתְ ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאי. ִּאיהו ְרָמא . ּ יה וְדִביְתהו ּגָ ִגין ְדָגַרע ְיַקר ִזווָגא ִעָלָאה ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
א ְדַה. ֵּליה ָמָתא ַקִדיׁשָ ה ִנׁשְ ֵתיה ִזווָגא ִעָלָאה ֲאִריַקת ּבָ ָרא ִאּתְ ְּוַחד ְדִאי ִמְתַעּבְ ּ ּ ּ ּ ּ אי ּּ

ִריך הוא א ּבְ ִרית ְדקוְדׁשָ ִרית ִאְקֵרי ּבְ ּּבְ ּ ָמה . ְּ ֶחְדָווָתא ָדא ּכְ ֵעי ְלַכְווָנא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ
ת  ּבָ ֶחְדָווָתא ְדׁשַ יִמין)דאנון חכימין(ְדָבֵעי ּבְ ּ ְדִאיהו ִזווָגא ְדֲחּכִ ּ ּ י . ּ ְּוַעל ָדא ְוָיַדְעּתָ ּכִ

א ַא ִכיְנּתָ לֹום ָאֳהֶלך ְדָהא ׁשְ ּׁשָ ֵביָתךָ ְרָיא ּבְ ך ְוׁשָ ְְתָיא ִעּמָ ָ וָפַקְדּתָ ָנֶוך )איוב ה(ְּוַעל ָדא . ְ ּ
א ֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה. ַמאי ְוֹלא ֶתחָטא. ְוֹלא ֶתחָטא ִכיְנּתָ י ׁשְ א ַקּמֵ ׁשָ ּמָ   .ְלׁשַ

ל ִאּנון יֹוִמין ְד ְייהו ּכָ ׁשַ ן ִמּנְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא ּתַ ּּכְ ּ ּ ִגין ּּ א ּבְ ּתָ ּבַ ׁשַ
אֹוַרְייָתא ָקא ּבְ ִגין . ְלִאְתַעּסְ ְייהו ּבְ א ִמּנַ הו ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ִּזווָגא ִעָלָאה ִאְזַדַווג ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ְּדִיׁשְ ּ א ִלְדִביְתהו . ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַחְדּתָ ְעָיין ּתַ ת ּבָ ּבָ יָון ְדָעאל ׁשַ ּּכֵ ּ

ִגין ְיַק ּר ִזווָגא ִעָלָאהּבְ ּ ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ְייהו ּבִ ּוְלַכְווָנא ִלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ְדָקא ְיאות, ּכְ יֹוֵמי ְמָסֲאבו ִדיָלה ְוָנִטיר ָלה ּכְ ֵתיה ּבְ ַּהאי ַמאן ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ל . ּ ּכָ

ֲהֵדיה ִּאּנון יֹוִמין ִזווָגא ִעָלָאה ִאְזַדַווג ּבַ ּ ּ ּ ּ ַכח ְדַכר ְונוְקָבאּּ ּתְ ּ ְדִיׁשְ ּ יָון ְדִאְתְדִכיַאת . ּ ּּכֵ ּ
א ָלה ֶחְדָוה ְדִמְצָוה ֶחְדָוה ִעָלָאה ֵעי ְלַחְדּתָ ֵתיה ּבָ ִּאּתְ ּ ַחד . ּ ְּוֻכְלהו ַטֲעֵמי ְדָקא ֲאָמָרן ּבְ ּ

ֳעָיין ְלַכְו. ַּדְרָגא ָסְלִקין ִני ְמֵהיְמנוָתא ּבָ ל ִאּנון ּבְ ְּסָתָמא ְדִמָלה ּכָ ּ ּ א וְרעוָתא ּ ּוָנא ִלּבָ ּ
ַהאי   .ּבְ

ִגין  יֵתיה ּבְ יר ִמן ּבֵ ד ָנִפיק ְלָאְרָחא ַיּתִ ָבָחא הוא ְדַבר ָנׁש ּכַ ְּוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ׁשְ ּ ּ
ֲהֵדיה ִּזווָגא ִעָלָאה ְדִאְזַדְווַגת ּבַ ּ ּ א ֲחֵזי. ּּ ֵביֵתיה, ּתָ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש הוא ּבְ ּּבְ ָרא , ּ ִעּקְ

ְּדֵביָתא ְד ִגין ְדִביְתהו. ִּביְתהוּ יָתא ּבְ ִכיְנָתא ָלא ִאְתַעֵדי ִמן ּבֵ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדָתִניָנן . ּ ּּכְ
ָרה ִאּמֹו)בראשית כד(, ִּדְכִתיב א ִאְתְדָלַקת,  ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ ַרּגָ ִּדׁשְ ַמאי , ּ

ִכיְנָתא ָאַתת ְלֵביָתא ִגין ִדׁשְ   .ַּטְעָמא ּבְ
יָתא ָּרָזא ְדִמ ְקַנת ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּתַ י ְדכוָרא ֶאָלא ּבְ ּבֵ ַחת ּגַ ּכְ ּתַ א ִעָלָאה ָלא ִאׁשְ ָּלה ִאּמָ ּּ ּ ּ

רו ְדַכר ְונוְקָבא ְּוִאְתַחּבְ ּ י לֹון, ּ ְרָכאן ִלָברוּכֵ א ִעָלָאה ֲאִריַקת ּבִ ֵדין ִאּמָ ּּכְ ַגְווָנא ָדא . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]204דף [ -ּ

י  ַחת ְלַגּבֵ ּכְ ּתַ ָאה ָלא ִאׁשְ ּתָ א ּתַ יָתא ְוָאֵתי ְדַכר ִאּמָ ְקַנת ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּתַ ְּדכוָרא ֶאָלא ּבְ ּּ
ְרָכאן ְלָבְרָכא לֹון ָאה ֲאִריַקת ּבִ ּתָ א ּתַ ֵדין ִאּמָ ֲחָדא ּכְ רו ּכְ ה ְדנוְקֵביה ְוִאְתַחּבָ ְּלַגּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדְלֵעי ֵביֵתיה ּכְ ְתֵרי נוְקִבין ִאְתַעַטר ְדכוָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְיינו ָרָזא . ָלאּ
ְבעֹות עֹוָלם)בראשית מט(, ִדְכִתיב ֲאַות ּגִ א ְדִגְבעֹות עֹוָלם ''ַהאי ע.  ַעד ּתַ יאוְבּתָ ּד ּתִ ּ

יה ּנוְקָבא ִעָלָאה ְלַאְתָקָנא ֵליה וְלַאַעְטָרא ֵליה וְלָבְרָכא ֵליה. ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָאה . ּּ ּתָ ּנוְקָבא ּתַ
יה וְלִאְתְזָנא ָרא ּבֵ ְּלִאְתַחּבְ יהּ   .ּ ִמּנֵ

ד ְדכוָרא ִאיְנִסיב א ּכַ ּוְכַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ּ יה ְוִאְתַעַטר , ּ ְבעֹות עֹוָלם ְלַגּבֵ ֲאַות ּגִ ּּתַ ּ
ָאה ּתָ ְתֵרי נוְקֵבי ַחד ִעָלָאה ְוַחד ּתַ ּּבִ ְרָכאן. ּ ִּעָלָאה ְלַאְרָקא ֲעֵליה ּבִ ָאה ְלִאְתְזָנא . ּ ּתָ ּתַ

ֲהֵדיה ָרא ּבַ יה וְלִאְתַחּבְ ִּמּנֵ ּ הו. ּ יה ְוִאְתַעַטר ּבְ ְבעֹות עֹוָלם ְלַגּבֵ ֲאַות ּגִ ֵביֵתיה ּתַ ר ָנׁש ּבְ ּוּבַ ּ ּ ּ ּ.  

  ב'' נ עדף
ָאְרָחא ָלאו ָהִכי ד ָנִפיק ּבְ ָאַרת. ּכַ ּתְ ָאה ִאׁשְ ֲהֵדיה ְוַתּתָ ַרת ּבַ א ִעָלָאה ִאְתַחּבְ ִּאיּמָ ד . ּ ּכַ

ְתֵרי נוְקֵב ֵעי ְלִאְתַעְטָרא ּבִ ב ְלֵביֵתיה ּבָ ּּתָ ּ ְדָקֲאָמָרןּ ְקִליֵפי . י ּכִ י ִפְנָחס ֲאִפילו ּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ
ַּסְנפֹוֵרי ִקְטָרא ָלא ַפְתֵחי  ך) ב''דף נ ע(ּ ְִעְטָרא ַקּמָ ּ.  

ים ּתִ ֵרי ּבָ ין ּתְ ַגְווָנא ָדא אֹוַרְייָתא ָקִאים ּבֵ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָמה ִדְכִתיב, ָאַמר ַרּבִ ישעיה (, ּכְ

י ִיׂשְ)ח ּתֵ ֵני ּבָ יר. ַּחד ְסִתיָמא ִעָלָאה. 'ָרֵאל ְוגו ִלׁשְ ְלָיא ַיּתִ ּ ִעָלָאה )סתימא(. ְוַחד ִאְתּגַ
דֹול ִדְכִתיב)דא( ְּוַהאי קֹול ְפִניָמָאה ִאיהו ְדָלא .  קֹול ָגדֹול ְולא ָיָסף)דברים ה(, ּ קֹול ּגָ ּ ּ

ְלָיא ַמע ְוָלא ִאְתּגַ ּתְ י ָגרֹון ַאִפ. ִּאׁשְ ד ְנִביַע ּבֵ ְּוָדא הוא ּכַ אי וְנִביַע '  ה)ביה(יק ּ ֲחׁשַ ּּבְ
ִדיר ְוָלא ָפַסק ַמע ְלָעְלִמין. ּּתָ ּתְ ה ְפִניָמָאה ְדָלא ִאׁשְ ְּוִאיהו ַדּקָ ּ ּּ.  

ּוֵמָהָכא ָנְפָקא אֹוַרְייָתא ְדִאיהו קֹול ַיֲעֹקב ּ ַמע . ּ ּתְ ּ ְדָנְפָקא )א דאשתמע''ד(ְוַהאי ִאׁשְ
ַמע)א נפקא''ד( ּתְ ֲהֵדיה ְוָנַפק ְלַבר ֵמֵחיֵליה ּו. ּ ֵמַהִהיא ְדָלא ִאׁשְ ְּלָבַתר ִאְתַאִחיד ִדּבור ּבַ ּ ּ ּ

ְקֵפיה ּוִמּתָ ֵרי ִנְקֵבי. ּּ ין ּתְ ְּוקֹול ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו אֹוַרְייָתא ָאִחיד ּבֵ ּ ַהאי ְפִניָמָאה . ּ ָּאִחיד ּבְ
ַמע ּתְ ַמע. ְּדָלא ִאׁשְ ּתְ ַהאי ִדְלַבר ְדִאׁשְ   .ְּוָאִחיד ּבְ

ֵרין ִאּנון ְד ּּתְ ְמעוּ ּתָ ְמעו וְתֵרין ִאּנון ְדִאׁשְ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ְמעו. ּ ּתָ ֵרין ְדָלא ִאׁשְ ּּתְ ָּדא הוא , ּ ּ
ַמע ּתְ ְלָיא ְוָלא ִאׁשְ ָבה ְדָלא ִאְתּגַ ַמֲחׁשָ ָּחְכָמה ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ְדָקְייָמא ּבְ ּ ְלָבַתר ָנְפָקא . ּ

ַמע  ּתְ אי ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ ְלָיא ְזֵעיר ּבַ ְּוִאְתּגַ דֹול ְדהוא ַדק ְוָנִפיק ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי קֹול ּגָ ּ ּ ּ ּ
אי ֲחׁשַ   .ּבַ

ְמעו ּתָ ֵרין ִאּנון ְדִאׁשְ ּּתְ ּ ֲהֵדיה, ּ ִּאּנון ְדָנְפֵקי ֵמָהָכא קֹול ְדַיֲעֹקב ְוִדּבור ְדִאְתֲאִחיד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַמע ּתְ אי ְוָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ דֹול ְדִאיהו ּבַ ַּהאי קֹול ּגָ ִי. ּ ְּוָכל נוְקָבא . ְּכָמה ִעָלָאהת ַלָח''ִאיִהי ּבַ

ִי ִית ַלּקֹול ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו אֹוַרְייָתא. ת ִאְקֵרי''ּבַ ְתָרָאה ִאיהו ּבַ ְּוַהאי ִדּבור ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ֵבי ְרָיא ּבְ י. ת''אֹוַרְייָתא ׁשַ ית''ּבֵ   .ת ֵראׁשִ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]205דף [ -ּ

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ָלעַּהְיינו ִדְכִתיב ַו, ַּפַתח ְוָאַמר ּבְ ֶאת . ִּיֶבן ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ
ַמִים ַהְיינו ִדְכִתיב ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶעֶצם ֵמֲעָצַמי. ַּהּשָׁ . ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכְ

ַּוַדאי ַהאי ִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים ּ.  
ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ּּתו ָפַתח ַרּבִ ית  ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני ׁשֵ)תהלים ק(ּ ב ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ

ָאֹוְיֶביך ֲהדֹום ְלַרְגֶליך ב , ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני. ָ ָאה ָקָאַמר ׁשֵ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְלַדְרּגָ ַּדְרּגָ ּ
ָיִמיָנא, ִליִמיִני ָמאָלא ּבְ ְדרֹוִמית ׂשְ ָרא ַמֲעָרִבית ּבִ ָרא ֵחיֵליהֹון . ְלִאְתַקּשְׁ ִגין ְלַתּבְ ּבְ

ָאר ַעִמין עֹוְב ֵּדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותִּדׁשְ ַּלֲאדֹוִני ָדא . ְּנֻאם ְיָי ָדא ַיֲעֹקב, ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני. ּ
ל ָהָאֶרץ)יהושע ג( ִרית ֲאדֹון ּכָ ָּדָבר ַאֵחר ְנֻאם ְיָי ָדא יֹוְבָלא.  ֲארֹון ַהּבְ ַּלֲאדֹוִני ָדא . ּ

ִמיָטה ה . ׁשְ ִּדְכִתיב ּבָ י ֶאת ֲאדֹוִני)שמות כא(ּ יֹוְבָלא . ָאַהְבּתִ ב ִליִמיִני ְדָהא ְיִמיָנא ּבְ ּ ׁשֵ
ְרָיא ָיִמיָנא. ׁשָ ָרא ּבְ ֵעי ְלִאְתַקּשְׁ ִמיָטה ּבָ   .ּוׁשְ

א ֲחֵזי ָמאָלא ִמיֹוָמא , ּתָ ָיִמיָנא וִבׂשְ ִלים ּבְ ִקיוָמא ׁשְ ר ּבְ ִמיָטה ָדא ָלא ִאְתְקׁשַ ּׁשְ ּּ
ַחת ּכְ ּתַ יט, ְּדִאׁשְ ָרא אֹוׁשִ ְעָיא ְלִאְתַקּשְׁ ד ּבָ ָמאָלא ְלֳקְבָלה וָבָרא ָעְלָמא ּכַ ּ ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ּ

ִביָעָאה. ֵדין יה ִקיוָמא ַעד ִזְמָנא ְדֶאֶלף ׁשְ ָמאָלא ֵלית ּבֵ ְטָרא ִדׂשְ ּוְבִגין ְדהוא ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ָיִמיָנא ֵדין ּבְ ר ּכְ ִּדְבַההוא יֹוָמא ְלחוד ִאְתַקּשַׁ ּ ָמאָלא . ּ ין ָיִמיָנא וׂשְ הֵוי ּבֵ ּוְכֵדין ּתֶ ּ

ן ּבְ ּמָ ה וְכֵדין ָלא ַתֲעֵדי ִמּתַ ים ְוֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ַמִים ֲחָדׁשִ חון ׁשָ ּכְ ּתַ ִלים ְוִיׁשְ ִּקיוָמא ׁשְ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

ב ִליִמיִני ַמאי נֹוִקים ׁשֵ ית . ִאי ָהִכי ּבְ ֶּאָלא ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא ִדְכִתיב ַעד ָאׁשִ ּ
ָאֹוְיֶביך ֲהדֹום ְלַרְגֶליך ְוָלא ָתִדיר ן ְלָעְלִמין ֲאָב. ָ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ָלא ַתֲעֵדי ִמּתַ ּל ּבְ

ְפרֹוִצי ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד)ישעיה נד(, ִּדְכִתיב ֹמאל ּתִ י ָיִמין וׂשְ ּ ּכִ ּ.  
א ֲחֵזי א ִעָלָאה, ּתָ ִכיְנּתָ ַמִים ָדא ׁשְ ֶּאת ַהּשָׁ א . ּ א ִדְלַתּתָ ִכיְנּתָ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ ּ

רוָתא ִדְדַכ ִאְתַחּבְ ּּבְ ֲחָדאּ ָען. ּר ְונוְקָבא ּכְ יה ַחְבַרָייא ַעד ּכְ ָמה ְדִאְתָערו ּבֵ ָמר ּכְ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ.  
עו  ן. ָּקמו.  ְלֵמיַזל)א בעא''ד(ּּבָ ּבָ ְמעֹון ִמָלה ָהָכא ּגַ י ׁשִ ְמעֹון . ָּאַמר ַרּבִ י ׁשִ ָּפַתח ַרּבִ

ִתיֵבי, ְוָאַמר ֵרי ְקָרֵאי ּכְ י ְיָי ֱאֹלֶהיך)דברים ד(, ּתְ ּוְכִתיב ָהָתם . ּ ֵאׁש אֹוְכָלה הואָ ּכִ
ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד( ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ָּהֵני ְקָרֵאי אֹוִקיְמָנא ְלהו . ּ

הו ַחְבַרָייא ה ֲאַתר ְוִאְתָערו ּבְ ַכּמָ ּּבְ א ֲחֵזי. ּ י ְיָי ֱאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא, ּתָ ּּכִ ָהא , ָ
ָמר א ִאּתְ א ָאְכָלא ֶאׁשָ גֹו ַחְבַרָייא ְדִאית ֶאׁשָ ּ ִמָלה ָדא ּבְ ֵצי )ואיתאשא(ּ ּ ְוָאִכיל ָלה ְוׁשָ

א ְואוְקמוָה. ָּלה יָפא ֵמֶאׁשָ ּקִ א ּתַ ִגין ְדִאית ֶאׁשָ ּּבְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ֲאָבל ּתָ ָּמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְדִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְלהֹוָב. ּ ׁשַ ל ּבְ ּכַ א ִיְסּתַ

א ֶחְלּתָ ְלהֹוָבא ָלא ָסְלָקא ֶאָלא . ּאֹו ִמּגֹו ּבֹוִציָנא ְדָדִליק. ְּדָסְלָקא ִמּגֹו ּגַ ְּדָהא ׁשַ דף נא (ּ

ה )א''ע ּסָ ִמָלה ּגַ ד ִאְתַאִחיד ּבְ   .)א אחרא''נ(ּ ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]206דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵרין ְנהֹוִרין, ּתָ ְלהֹוָבא ְדָסְלָקא ִאית ּתְ ׁשַ ְוַחד . ירַּחד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִה. ּּבְ
ְכָלא ה אוְכָמא אֹו ּתִ ְּנהֹוָרא ְדִאְתַאִחיד ּבָ ּ ַּההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ִאיהו ְלֵעיָלא ְוָסְלָקא . ּ ּ

ְרַסָיא ְלַההוא . ְבאֹוַרח ִמיׁשֹור ְכָלא אֹו אוְכָמא ְדִאיהו ּכָ ּוְתחֹוֵתיה ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ִחְווָרא

אֵר ָדא ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחדְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ׁשָ ּי ִעָלֵויה ְוִאְתֲאִחידו ָדא ּבְ ּ ּ ְּוַההוא . ּ
ְרַסָיא ִדיָקר ְלַההוא ִחָווָרא א הוא ּכָ ְכָלא ְדִאיהו ְלַתּתָ ָוון ּתִ ְּנהֹוָרא אוְכָמא אֹו ּגַ ּ ּ ּ ּ ְוַעל . ּ

א ָּדא ָרָזא ִדְתֶכְלּתָ ְכָלא . ּ ְרַסָיא ּתִ ִּמָלה ָאֳחָרא ּ אוְכָמא ִאְתֲאַחד ּבְ)או(ְוַהאי ּכָ
ְנהֹוָרא ִחְווָרא  א ְוַההוא ִאְתַער ֵליה ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ּתָ ְּלִאְתַדְלָקא ְדהוא ִמּתַ ּ ּ ּ ּ   .)א עלאה''ס(ּּ

ְכָלא אוְכָמא ְלִזְמִנין ִאְתֲהַדר סוְמָקא ְּוָדא ּתִ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדֲעֵליה ָלא . ּ ּ ּ ּ
י ְלָעְלִמין ְדָהא ִחְו ּנֵ ּתַ ִּאׁשְ ִדירּ י ִלְגָווִנין ִאֵלין. ּוָרא הוא ּתָ ּנֵ ּתַ ְכָלא ִאׁשְ . ֲּאָבל ַהאי ּתִ
ְכָלא אֹו אוְכָמא ּוְלִזְמִנין סוְמָקא. ְּלִזְמִנין ּתִ ִאְתֲאִחיד . ְוַהאי ִאְתֲאִחיד ִלְתִרין ִסְטִרין. ּ
ַההוא ְנהֹוָרא  ַהה. ּ ִחְווָרא)א עילאה''ס(ְּלֵעיָלא ּבְ א ּבְ ּוא ִמָלה ִדְתחֹותֹוי ִאְתֲאִחיד ְלַתּתָ ּּ
יה ְלַאְנָהָרא  ִּדְמַתְקָנא ּבֵ יה)מלין דשויין ליה לאדלקא(ּ ּ וְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ּ.  

ְוָיין ֵליה ֵצי ְלַההוא ִמָלה ְדׁשַ ִדיר ְוׁשָ ְּוָדא ָאְכָלא ּתָ ּ יה . ּּ ק ּבֵ ָכל ַמה ְדִאְתָדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ְרָיא ֲעלֹוי ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ א ְוׁשַ ֵצי ֵליה ְוָאִכיל ֵליהְּלַתּתָ ְּכָלא ׁשָ ִגין ְדאֹוְרחֹוי הוא . ּ ּּבְ ּ

יָצָאה וְלֶמֱהֵוי ָאִכיל צו ְדֹכָלא מֹוָתא ְדֹכָלא. ְּלׁשֵ ְלָיא ׁשֵ יה ּתַ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך ִאיִהי . ּ ּ
א יה ְלַתּתָ ק ּבֵ ל ַמה ְדִאְתָדּבַ ָּאִכיל ּכָ ּ ּ.  

ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדׁשַ ּ י ּ ּנֵ ּתַ ֵצי ְלָעְלִמין ְוָלא ִאׁשְ ְרָיא ֲעלֹוי ָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשָ
י ְיָי ֱאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא. ְּנהֹוֵריה ה ּכִ ְּוַעל ָדא ָאַמר מׁשֶ ָאִכיל . ּאֹוְכָלה ַוַדאי. ָּ

חֹותֹוי ְרָיא ּתְ ל ַמה ְדׁשַ ֵצי ּכָ ְּוַעל ָדא ָאַמר ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוֹלא ֱאלֵהינו. ְּוׁשָ ה . ָּ ִגין ְדמׁשֶ ּּבְ
ֵצי ְוָלא ָאִכיל ַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ְדָלא ׁשָ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְנהֹוָרא , ּתָ ְכָלא ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ֵּלית ֵליה ִאְתֲערוָתא ְלִאְתַדְלָקא ַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ
ָק, ִּחְווָרא ָרֵאל ְדִאּנון ִמְתַדּבְ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ִיׂשְ ּ ּ חֹותֹויּ יה ּתְ   .ּן ּבֵ

א ֲחֵזי ל ַמה , ְוּתָ יָצָאה ּכָ ְכָלא אוְכָמא ְלׁשֵ ב ְדָאְרֵחיה ְדַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
חֹותֹוי יה ּתְ ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ִקיוָמא ֲהָדא הוא . ּ חֹותֹוי ְוָקְייָמן ּבְ יה ּתְ ָקן ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ

ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ְוַאּתֶ)דברים ד(, ִדְכִתיב ּם ַהְדֵבִקים ּבַ ְיָי ֱאלֵהיֶכם ְוָלא ֱאלֵהינו . ּ אלא (ּּבַ

יה . )ביי אלהיכם ק ּבֵ ל ַמה ְדִאְתָדּבַ ֵצי ּכָ ְכָלא אוְכָמא ְדָאִכיל ְוׁשָ ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
חֹוֵתיה יה ְוָקְייֵמי. ּּתְ ָקן ּבֵ ְּוַאּתון ִמְתַדּבְ ּ ִּדְכִתיב ַחִיים ּכֻ. ּ ְּלֶכם ַהיֹוםּ ּ.  

יף ֵליה, ְּוַעל ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְרָייא ְלֵעיָלא ְנהֹוָרא ְסִתיָמא ְדַאּקִ ּׁשַ . ְּוָרָזא ִעָלָאה ָהָכא. ּ
יה ְלהֹוָבא ְדָסִליק ְוָחְכְמִתין ְדֶעְליֹוִנין ּבֵ ׁשַ ח ּבְ ּכַ ְּוֹכָלא ִתׁשְ ּ ּ ֵקיה. ּ י ִפְנָחס וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ּ ּ .

ִריך ַר ַלת ִמיִלין. ֲּחָמָנא ְדִאיַעְרָעָנא ָהָכאְָאַמר ּבְ י ִפְנָחס ּתְ יה ְדַרּבִ ֲּאְזלו ִעּמֵ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]207דף [ -ּ

ְמעֹון ְוַחְבַרָייא י ׁשִ ֲּאַהְדרו ַרּבִ ְמעֹון ָהא ְדֲאָמָרן ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו . ּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
א ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּּבְ ך ה. ּ ְִדְבִגין ּכָ ָמא ַק''ּ ְתָרָאה ִדׁשְ ְכָלא אוְכָמא ּא ּבַ א ִאיהו ְנהֹוָרא ּתִ ִּדיׁשָ ּ ּ
יה ּו ְדהוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִהיר''ְּדִאְתֲאִחיד ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְכָלא ד, ּתָ ָקן . 'ּוְלִזְמִנין ה. 'ְלִזְמִנין ַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ִזְמָנא ְדָלא ִמְתַדּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
א ְלַאְדָלָקא ֵליה ְל ָרֵאל ְלַתּתָ יה ִיׂשְ ּּבֵ ְנהֹוָרא ִחְווָראּ ּוְלִזְמָנא . 'ִּאיהו ד, ִּאְתַאֲחָדא ּבִ

ֵדין ִאְקֵרי ה ָרא ִעם ְנהֹוָרא ִחְווָרא ּכְ ְּדִמְתָעֵרי ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּ  )דברים כב(, ְּמָנָלן ִדְכִתיב. 'ּ
תוָלה י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ּבְ ָלא ה, ּּכִ ִתיב ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתַח. 'ַנַער ּכְ ַרת ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּבְ

ְדכוָרא חו ְדַכר ְונוְקָבא. ּּבִ ּכְ ּתַ ּוְבָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ן ''ה, ּ ּמָ ַכח ְוָסְלָקא ִמּתַ ּתְ א ָלא ִאׁשְ
ַאר ד ּתָ   .'ְוִאׁשְ

  ב'' נא עדף
ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִהיר ִאְקֵרי ה ר ּבִ ל ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ְּדָהא ִאיִהי ּכָ ּ ּ ֵדין ּכָֹלא . 'ּ ְּדָהא ּכְ ּ

ֲחָדאִא ר ּכְ ְנהֹוָרא ִחְווָרא. ְתַחּבַ ַקת ּבִ ִּאיִהי ִאְתַדּבְ ה , ּ ָקן ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּוִיׂשְ ג ''א ל''ד(ּ

חֹוָתה ְלַאְדָלָקא ָלה)לתתא ּ ְוַקְייָמא ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ַחד. ּ ָנא. ּ . ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָקְרּבָ
ִּדְתָנָנא ְדָסִליק ַאְתַער ֵליה ְלַהאי ְנהֹוָרא ּ ְכָלא ְלַאְדָלָקאּ ר .  ּתִ דף (ְּוַכד ִאְתְדַלק ִאְתַחּבַ

ִיחוָדא ַחד) ב''נא ע א ָדִליק ּבְ ַרּגָ ְנהֹוָרא ִחְווָרא וׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ.  
יה  ק ּבֵ ל ַמה ְדִאְתָדּבַ יָצָאה וְלֶמהֵוי ָאִכיל ּכָ ְכָלא ְלׁשֵ ּוְבִגין ְדָאְרֵחיה ְדַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

חֹוֵתיה ד ַרֲעָו. ּּתְ ִתיבּכַ ֵדין ּכְ ִחּבוָרא ַחד ּכְ א ָדִליק ּבְ ַרּגָ ח וׁשְ ּכַ ּתַ ּא ִאׁשְ ּ  )מלכים א יח(, ּ
פֹול ֵאׁש ה ִחּבוָרא . 'ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעֹוָלה ְוגו' ַּוּתִ א ָדִליק ּבְ ַרּגָ ּוְכֵדין ִאְתְייַדע ְדַהִהיא ׁשְ ּ ּ ּ

וָרא ַחד ְנהֹוָרא . ַּחד ְוִקּשׁ ק ּבִ ְכָלא ִאְתַדּבָ ִּחְווָרא ְוִאיהו ַחדְּנהֹוָרא ּתִ חֹוֵתיה . ּ ָּאִכיל ּתְ
ין ְוִעַלָוון ְרּבִ ּּתַ ַמע ְדָהא ָלא ָאִכיל . ּ ְּדַמׁשְ חֹוֵתיה)א ואיהו ועלוון דהא לא אכיל''נ(ּ ֶּאָלא , ּ ּתְ

ִזְמָנא ְדִאיהו ָסִליק  ְנהֹוָרא ִחְווָרא)א דליק''נ(ּּבְ ר ּבִ ר ְוִאְתַחּבַ ּ ְוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ּוְכֵדין . ּ
ְלהוׁשְ ָּלָמא ְדָעְלִמין ּכֻ ִיחוָדא ַחד, ּ ר ּבְ ְּוכֹוָלא ִאְתַקּשַׁ ּ.  

ְכָלא חֹוֵתיה ַהאי ְנהֹוָרא ּתִ יָצָאה ּתְ ּוְלָבַתר ְדִסֵיים ְלׁשֵ ּ ֲהֵני , ּּ חֹוֵתיה ּכַ יה ּתְ ָקן ּבֵ ִּמְתַדּבְ ּ ּ
ָרֵאל יר. ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ֶחְדָוה ְדׁשִ ְרעוָתא ְד. ִּאֵלין ּבְ ְּוִאֵלין ּבִ ְצלֹוָתאּ א ְוִאֵלין ּבִ א . ִּלּבָ ְרּגָ ְוׁשָ

ָּדִליק ֲעַלְייהו ִאין. ּ ְרִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַחד וְנִהיִרין ָעְלִמין וִמְתּבָ קו ְנהֹוִרין ּכְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]208דף [ -ּ

 ] בשנה28יום [סדר הלימוד ליום כח תשרי 
ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּוְכֵדין ְוַאּתֶ ּ ְּלֶכם ַהיֹוםּ ם. ּ ֵעי ֵליה, ְוַאּתֶ ם ִמּבָ . ַּאּתֶ

ָצאן' ֶּאָלא ו יה ְוָאְכִלין ְוׁשָ ִקין ּבֵ ין ְוִעַלָוון ְדִאּנון ִמְתַדּבְ ְרּבִ ְּלאֹוָסָפא ַעל ּתַ ּ ּ ּ ּ ְּוַאּתון . ּ
ְכָלא אוְכָמא ְדָאְכָלא ְוַאּתון ַקָיִמין ֲהָד ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ יה ּבְ ָקן ּבֵ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּא הוא ִדְכִתיב ּ

ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ָווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא, )א ותכלת וארגמן''ס(. ּּ ל ּגְ ְכָלא ְדִאיהו , ּכָ ר ִמּתִ ּּבַ ּ
ִדיר ֵצי ּתָ ָאה. ָאִכיל ְוׁשָ ּתָ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ּתַ ְּוִאיהו ִאיָלָנא ְדֵביה מֹוָתא ְוׁשַ ּ ּוְבִגין ְדֹכָלא . ּ ּ

חֹוֵתיה  ְרָיא ּתְ ֵציּׁשָ   .ִּאיהו ָאִכיל ְוׁשָ
ה ַחָיִלין ִאּנון ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו  ַמָיא ְלֵעיָלא ְוַכּמָ ׁשְ ְרָיא ּבִ ְּוִאי ֵתיָמא ָהִכי ָנֵמי ׁשָ ּ שצי (ּ

א ֲחֵזי.  ָקְייֵמי)ואכיל ְלָלן, ּתָ ְכָלא ִאְתּכַ ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ל ִאּנון ִדְלֵעיָלא ּבְ ּּכָ ּ ּ ֵאי . ּ ּתָ ֲאָבל ּתַ
ה ָעְלָמא ָּלאו ָהִכי ְד ּסָ ִּאּנון ִמָלה ּגַ ְרָיא ֲעֵליה)א אחרא לתתא על מה''נ(ּ ּ ְדָקְייָמא ְוׁשָ ּ .

ֵצי לֹון ך ָאִכיל ְוׁשָ ְוְבִגין ּכָ ֵצי. ּ ּתְ ָעְלָמא ְדָלא ִאׁשְ א ּבְ ְּוֵלית ָלה ִמָלה ָאֳחָרא ְלַתּתָ ִגין . ּּ ּבְ
ֵצי ְלָכל ַמה ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְכָלא ׁשָ ִּדְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ.  

ְווֵני ִזיֵני ְנהֹוִרין ִאְתְפִליג ָעְלָמא ִעין ְוָחֵמׁש ּגַ ַאְרּבְ ְבָעה . ּּבְ ְבָעה ִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּׁשִ ּ
הֹוִמין הֹוָמא. ּתְ גֹו ּתְ ִלין ּבְ ְלּגְ ְתהֹוָמא ִדיֵליה ְוֲאָבִנין ִמְתּגַ ַטׁש ּבִ ל ַחד ּבָ ְּוָעִייל ַההוא . ּּכָ

ִאּנון ֲאָבִנין וְנַק ְּנהֹוָרא ּבְ הֹוָמא . ב לֹוןּ ל ַחד ְוַחד ַעל ּתְ ְקִעין ּכָ הו ְוׁשָ ּוַמָיא ָנְפקו ּבְ ּ ּ
  .ְוַחְפָייא ִלְתֵרין ִסְטִרין

ע ִסְטֵרי ְתהֹוָמא ִאּנון נוְקִבין ְוָעאל ְנהֹוָרא וָבַטׁש ְלַאְרּבַ ָּנְפקו ַמָיא ּבְ ּ ּ ָלא . ּ ְלּגְ ִמְתּגַ
ַחד וַפְל ה ְוִאָעְרעו ּבְ ֲחֶבְרּתָ ְּנהֹוָרא ּבַ ּ הֹוֵמיּ ְבָעה ּתְ ׁשִ ְבָעה ּבְ ל ִאּנון ׁשִ . ִּגין ַמִיין ְוֲאִחיָדן ּכָ

ֲחׁשֹוֵכי ְתהֹוָמא)א שראן''ס(ְוָכָראן  הֹון.  ּבַ ְּוֲחׁשוֵכי ִאּנון ִאְתָעְרֵבי ּבְ ְוָסְלִקין ַמָיא ְוָנֲחִתין . ּ
ִאּנון ְנהֹוִרין ִלין ּבְ ּוִמְתַגְלּגְ ֲחָדא ְנהֹוִרין ַו. ּ ְייהו ְּוִאְתָעְרבו ּכְ ֲּחׁשֹוִכין וַמִיין ְוִאְתֲעִבידו ִמּנַ ּ ּ

ְּנהֹוִרין ְדָלא ִאְתַחָזאן ֲחׁשֹוָכאן ּ.  
ַחְבֵריה ל ַחד ּבְ ַטׁש ּכָ הֹוָמא וְבהו ָנְגָדן ַמָיא. ּּבָ ְבִעין ְוָחֵמׁש ִצנֹוֵרי ּתְ ּוִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּ ּּ ּ .

ָקֵליה  ל ִצּנֹוָרא ְוִצּנֹוָרא ָסִליק ּבְ הֹוִמין ְו)ואתזעזען(ּּכָ ְּוַכד ַההוא ָקָלא . ִּאְזַדְעְזָען ּתְ
ַמע ּתְ ך, ִאׁשְ הֹוָמא ָקֵרי ְלַחְבֵריה ְוָאַמר ַפִליג ֵמיָמך ְוֵאעול ּבָ ל ּתְ ְּכָ ְּ ּּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך)תהלים מב( הֹום ֶאל ּתְ   .ָ ּתְ
ַלת ְמָאה  חֹות ִאֵלין ּתְ יִדין)וחמשה(ְתָמִנין ּ ו)א ושתין''נ(ּּתְ ִּמְנהֹון ִחְווִרין ִמְנהֹון .  ּגִ

ּאוְכִמין ִמְנהֹון סוְמִקין ָוון ָחד. ּ ָדא ְוִאְתֲעִבידו ּגַ ִלילו ָדא ּבְ ִּאְתּכְ ּ ּ יִדין ִאְתְרִקימו . ּ ִּאּנון ּגִ ּ
תֹות ֵרה ְרׁשָ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ יִדין ִאְקֵרי . ּבִ ת ּגִ ָדא  ִאְתְרִקימ)אתקיימו(ְוָכל ַחד ֶרׁשֶ ּו ָדא ּבְ ּ
הֹוֵמי פוֵלי ּתְ ׁשִ ְּוַנֲחִתין ּבְ חֹות ִאֵלין. ּ ֵחיזו ְדַפְרְזָלא. ּּתְ ין ָקְייִמין ּכְ ּתִ ֵרין ִרׁשְ ּּתְ ּוְתֵרין . ּ

א ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ין ָאֳחָרִנין ּכְ ּתִ ִּרׁשְ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]209דף [ -ּ

ָמאָלא ְרְסָוון ָקְייֵמי ֲעַלְייהו ַחד ִמָיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ֵרין ּכָ ּּתְ ל . ּ ָרן ּכָ ִתין ִמְתַחּבְ ִּאּנון ִרׁשְ
ין ּתִ ִאֵלין ִרׁשְ ֲחָדא וַמִיין ָנֲחִתין ֵמִאּנון ִצּנֹוִרין ְוָעאִלין ּבְ ּּכְ ּ ְרְסָוון ַחד . ּ ֵרי ּכָ ִּאּנון ּתְ

ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמא ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא, ּּכֻ ד . ְּוַחד ּכֻ ְרְסָוון ּכַ ֵרין ּכָ ִּאֵלין ּתְ
ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמא)בחד(ן ָסְלִקין ָסְלִקין ִּאּנו ַההוא ּכֻ ּ ּבְ ּ ַההוא . ּ ְּוַכד ָנֲחִתין ָנֲחִתין ּבְ

ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא   .ּּכֻ

  א'' נב עדף
ָמאָלא ְרְסָוון ַחד ִמָיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ֵרין ּכָ ִּאֵלין ּתְ ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמ. ּ ְּוַההוא ּכֻ ּ א ּ

ָמאָלא. ִּמָיִמיָנא ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא ִמּשְׂ ְּוַההוא ּכֻ ד ָסְלִקין ) א''דף נב ע(. ּ ּכַ
ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמא ּכֻ יה, ּּבְ ָמאָלא ְוָנֲחִתין ּבֵ ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ׂשְ ָּמִאיך ּכֻ ּ ְ.  

ַחד  ְרְסָוון ַחד ּבְ ִלין ּכָ ְלּגְ ַגַווְייהו  )א נחתי ונקטין''ס(ִמְתּגַ ין ּבְ ּתִ ל ִאּנון ִרׁשְ ָּנְקִטין ּכָ ּ
ָאה ּתָ פֹוָלא ִדְתהֹוָמא ּתַ ׁשִ ְּוָעאִלין לֹון ּבְ ל ִאּנון . ּ ְרְסָייא ְוָסִליק ְלֵעיָלא ִמּכָ ָּקִאים ַחד ּכֻ

הֹוֵמי הֹוֵמי. ּתְ א ְדָכל ּתְ ְרְסָייא ָאֳחָרא ְלַתּתָ ְרְסָוון ִאֵלין. ְּוָקִאים ּכֻ ֵרין ּכָ ין ּתְ ִלין ּּבֵ ְלּגְ  ִמְתּגַ
הֹוֵמי ל ִאּנון ּתְ ְרְסָוון ִאֵלין. ּּכָ ֵרין ּכָ ין ּתְ ְּוָכל ִאּנון ִצּנֹוִרין ִאְתְנָעצו ּבֵ ּ ּ.  

ְבִעין ְוָחֵמׁש  ְבָעה ִאּנון ִעָלֵאי ְדֹכָלא. ּ ִצּנֹוִרין ִאּנון)ג נהורין''א ל''ד(ׁשִ ּׁשִ ּּ ְּוָכל ִאּנון . ּ
הו ִסְטָרא ָדאְוֻכְל. ָּאֳחָרִנין ֲאִחיָדן ּבְ ְרְסָייא ּבְ לֹוי ְדַהאי ּכֻ ַגְלּגְ ּהו ְנִעיֵצי ּבְ ּוְנִעיִצין . ּ

ִסְטָרא ָדא ְרְסָייא ּבְ לֹוי ְדַהאי ּכֻ ַגְלּגְ   .ּבְ
הֹון ַמִיין  ְתהֹוֵמי וָבְקֵעי לֹון.  ָסְלִקין ְוַנֲחִתין)א בתהומיא''נ(ּבְ ָראן ּבִ ִּאּנון ְדַנֲחִתין ּכָ ּ ּ .

ִּאּנון ְדָסְלִקין ִע יןּ ַבע ַיּמִ ִאּנון נוְקֵבי ַאְבִנין ְוָסְלִקין וַמְלָיין ִלׁשְ ָּלִאין ּבְ ּ ּ ְבָעה . ּ אן ׁשִ ַעד ּכָ
ָרָזא ִעָלָאה ָווֵני ְנהֹוִרין ּבְ   .ּּגְ

ים ְבָעה ַיּמִ ְבָעה ְנהֹוִרין ָאֳחָרִנין ִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּׁשִ ִליל לֹון. ּ א ַחד ּכָ א . ְוַיּמָ ַּההוא ַיּמָ
יהִּאיהו ַיּמָ, ָחד ִליָלן ּבֵ ַבע ַיִמין ּכְ ּא ִעָלָאה ְדֻכְלהו ׁשְ ּ ּ ְבָעה ְנהֹוִרין ִאֵלין ָעאִלין ְלגֹו . ּ ּׁשִ

א  א וָמָחאן ֵליה ְלַיּמָ ַּההוא ַיּמָ ּ ְבָעה ִסְטִרין)לשבעין(ּ ְּוָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ִאְתְפַלג .  ְלׁשִ
ְבָעה ַנֲחִלין ִדְכִתיב. ְלׁשִ הו )ישעיה יא(, ּכְ ְבָעה ְנָחִלים ְוגו)שמות רמב ב(ּ ְוִהּכָ ְוָכל '  ְלׁשִ

ְבָעה ְנָהִרין ְבָעה ָאְרִחין. ַּנֲחָלא ְוַנֲחָלא ִאְתְפַלג ְלׁשִ ְוָכל . ְּוָכל ַנֲהָרא ְוַנֲהָרא ִאְתְפַלג ְלׁשִ
ִביִלין ְבָעה ׁשְ ְלהֹון ָעאִלין ְלַג. ּאֹוְרָחא ְואֹוְרָחא ִאְתְפַלג ְלׁשִ א ּכֻ ַּווְיהוְוָכל ֵמימֹוי ְדַיּמָ ּ.  

ְבָעה ִסְטִרין ְבָעה ְנהֹוִרין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ְלׁשִ ְבָעה ְנהֹוִרין ִעָלִאין ָעאִלין ְלגֹו . ׁשִ ּׁשִ
א א ִאּנון וֵמַחד ִעָלָאה ָנְפֵקי. ַיּמָ ּתָ ּׁשִ ּ ָמה ְדָנִטיל ַיָמא ָהִכי ָפִליג ֵמימֹוי ְלָכל ִאּנון . ּ ּּכְ ּּ
ין ָכל ִאּנון ְנָהִרין ָאֵתי . ְּלָכל ִאּנון ְנָהִרין. ַיּמִ ַאט ּבְ ָמאָלא ׁשָ ְסַטר ׂשְ א ּבִ ִניָנא ְלַתּתָ ַּחד ּתַ

ִאיב ַאְתָרה ֲאָבא ְוׁשָ ַפְרְזָלא וָמֵטי ְלׁשָ יִפין ּכְ ּקִ ְלהֹון ּתַ ְקׂשֹוי ּכֻ ְסַטר ַקׂשְ ּּבִ ְּוָכל ִאּנון . ּ
יה ָכן ַקּמֵ ֵניה ְמַלֲהָטא . ְּנהֹוִרין ִאְתַחׁשְ ּפוֵמיה ְוִליׁשְ ּ ּ א ּ ִניה )חדוד דלישניה(ֶאׁשָ ּ ָחדוד ִליׁשְ ּ

יָפא ּקִ א ּתַ ַחְרּבָ   .ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]210דף [ -ּ

ָכן ְנהֹוִרין א ְוִאְתַחּשְׁ א וְכֵדין ָסִאיב ַמְקְדׁשָ א ּגֹו ַיּמָ ַּעד ְדָמֵטי ְלֵמיַעל ְלַמְקְדׁשָ ּ ּ ּ .
ּוְנהֹוִרין ִעָלִאין ָסְלִקין ִמן ַיָמא ְסַטר . ּ א ִמְתַפְלִגין ֵמימֹוי ּבִ ֵדין ַיּמָ א ּּכְ ָמאָלא ְוַיּמָ ׂשְ

ל . ָקאֵפי ְוָלא ָנְגִדין ֵמימֹוי ָחׁש ָהָיה ָערום ִמּכָ ָמה ִדְכִתיב ְוַהּנָ ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּּ
ה ְיָי ֱאלִהים ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ א ְלֵעיָלא . ַּחַית ַהּשָׂ א ָנִחית ֵמַתּתָ י מעילא ''ס(ָרָזא ְדִחְוָיא ִביׁשָ

ַאט ַעל ַא)לתתא ּתֹוי. ֵּפי ַמִיין ְמִריָרןּ ְוהוא ׁשָ א ַעד ְדִיְפלון ּגֹו ִרׁשְ י ְלַתּתָ ְּוָנִחית ְלַאְפּתֵ ּּ.  
ֵמעֹוי ְדָסִתים ְדַבר ָנׁש. ַהאי ִחְוָיא ִהיא מֹוָתא ְדָעְלָמא ְּוהוא ָעאל ּבְ ּ ּהוא ִלְסַטר , ּ

ָמאָלא ְסַטר ָיִמיָנא. ׂשְ ְרַווְייהו . ְּוִאית ִחְוָיא ַאְתָרא ְדַחֵיי ּבִ יה ְדַבר ָנׁשּּתַ ָּאְזֵלי ִעּמֵ ָמה . ּ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ּ.  

ַהאי א ּכְ ים ְלַאְבָאׁשָ הו ַחּכִ ָאר ֵחיָון ְדַחְקָלא ֵלית ּבְ ל ׁשְ ֶדה ְדָהא ּכָ ל ַחַית ַהּשָׂ ִּמּכָ ּ ּ ּ .
ִגין ְדִאיהו זוֲהָמא ְדַדֲהָבא ּּבְ ּ יך ֲאַבְתֵריה. ּ ַּווי ְלַמאן ְדִאְתְמׁשִ ְּדִאיהו ָגִרים ֵליה. ְּ ּ  מֹוָתא ּ

ּוְלָכל ְדַאְתָיין ֲאַבְתֵריה ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ א ְוָנִחית ְלִמְנַדע . ּ יך ֲאַבְתֵריה ְלַתּתָ ָּאָדם ִאְמׁשִ ְ

א ָכל ַמה ִדְלַתּתָ ָמה ְדָנִחית. ּּבְ ְתַרְייהו ַעד ְדָמִטין , ּּכְ יך ְרעוֵתיה ְוָאְרחֹוי ֲאּבַ ָּהִכי ִאְתְמׁשִ ּ ּ ּ ְ

י ֲאַתר ָדאְּלַהאי ִחְוָיא ְוָחמו ּתֵ טו ָאְרחֹוי ּבְ יה ְדָעְלָמא ְוׁשָ ּאוְבּתֵ ּ ּ ּ יך . ּ ֵדין ָקם ְוִאְתְמׁשִ ְּכְ

הו ְוָגִרים ְלהו מֹוָתא וְבָכל ָדֵרי ְדָאתו  ק ּבְ ֵתיה ְוִאְתָדּבַ ְתַרְייהו ְדָאָדם ְוִאּתְ ִּאיהו ֲאּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני ָלא ָפ. ֲּאַבְתֵריה ַּעד ְדָמטו ִיׂשְ ּ ּ ַּסק זוֲהָמא ִדיֵליה ֵמָעְלָמאּ ְוָהא . ּ

ָמר א. ִאּתְ יה מֹוָתא ְלַתּתָ ְרָיא ּבֵ ִאיָלָנא ְדׁשָ קו ּבְ יָון ְדָחטו ְוִאְתַדּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ְמעו . ּ ִתיב ַוִיׁשְ ַּמה ּכְ ּ
ן ּגָ ְֶאת קֹול ְיָי ֱאלִהים ִמְתַהֵלך ּבַ אן. ּ ִתיב ּכָ ְְמַהֵלך ֵאין ּכְ ְֶאָלא ִמְתַהֵלך. ּ ּ ּ.  

  ב''ע נב דף
א ֲחֵזי ָחְכָמה ִדְנִהירו ִעָלָאה, ַעד ָלא ָחָטא ָאָדם, ּתָ ֲּהָוה ָסִליק ְוָקִאים ּבְ ְוָלא ֲהָוה . ּ

ִּמְתָפֵרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי א. ּ א ְלִמְנַדע וְלַנֲחָתא ְלַתּתָ יאוְבּתָ יָון ְדַאְסֵגי ּתִ ּּכֵ ּ ך , ּ ְִאְתְמׁשַ

ְתַרְייהו ַּעד ְדִאְתְפַרׁש ֵמִאיָל, ֲּאּבַ ַבק טֹוב. ָּנא ְדַחֵייּ ִתיב . ְוָיַדע ָרע ְוׁשָ תהלים (ְּוַעל ָדא ּכְ

ה לא ְיגוְרך )ה ע ַאּתָ י לא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ ַתר ָרע. ָרע) ב''דף נב ע(ּ ך ּבָ ְַמאן ְדִאְתְמׁשַ ּ ,
ֵּלית ֵליה ִדיָרה ִעם ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ּ.  

ְמִעין ָקָלא ִמְלֵעי ְּוַעד ָלא ָחְטאו ֲהוו ׁשָ ּ ָּלא ְוֲהוו ָיְדֵעי ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְוָקְייֵמי ּ ּ
ִקיוָמא ְדִזיֲהָרא ִעָלָאה ְוָלא ָדֲחֵלי ּּבְ ּ א ָלא ֲהֵוי ָיְכִלין . ּ יָון ְדָחְטאו ֲאִפילו ָקָלא ִדְלַתּתָ ּּכֵ ּ ּ ּּ

יה ָרֵאל. ְּלֵמיַקם ּבֵ ֲעָתא ְדָקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ָדא ַעד ָלא ָחבו ִיׂשְ ּּכְ ּ ּ ַעל טוָרא ּ
ְייהו זוֲהָמא ְדַהאי ִחיְוָיא ְּדִסיַני ִאְתֲעַבר ִמּנַ ּ טול ֵיֶצר ָהָרע ֲהָוה ֵמָעְלָמא . ּ ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ּ ּ

ְייהו ְּוָדחו ֵליה ִמּנַ ּ א. ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוָסְלקו ְלֵעיָלא ְוָלא ָנֲחתו ְלַתּתָ ּוְכֵדין ִאְתֲאִחידו ּבְ ּ ּ ּּ.  
ֵדין ֲהוו ָיְדִעי ּן ְוָחָמאן ִאְסַפְקַלְרָיאן ִעָלִאין ְוִאְתָנֲהִרין ֵעיַנְייהו ְוָחָדאן ְלִמְנַדע ּּכְ ּ ּ

ַמע א ְדָלא . ּוְלִמׁשְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ִריך הוא ֲחגֹוִרין ְדַאְתָוון ִדׁשְ א ּבְ ּוְכֵדין ָחַגר לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְלָטָאה ֲעַלְייהו ַהאי ִחְוָיא ְוָלא ְיָסַאב לֹו ֵּייכול ְלׁשַ ַקְדִמיָתאּ ֵעֶגל . ן ּכְ יָון ְדָחְטאו ּבָ ּּכֵ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

ין וְנהֹוִרין ִעָלִאין ל ִאּנון ַדְרּגִ ְייהו ּכָ ִּאְתֲעַבר ִמּנַ ּ ּ ּ ְייהו ִאּנון ֲחִגירו ְמַזְייִנין . ּ רו ִמּנַ ְּוִאְתַעּבְ ּ ּ ּ
א ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַעְטרו ִמׁשְ ּ ּ א. ּּ יכו ֲעַלְייהו ִחְוָיא ִביׁשָ ְּוַאְמׁשִ ִמְלַקְדִמין ְוָגְרמו ּ ּ ּכְ ּ

ִתיב . מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא ָרֵאל ֶאת )שמות לג(ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ּבְ
ת ֵאָליו ׁשֶ ה ָקַרן עֹור ָפָניו ַוִייְראו ִמּגֶ ה ְוִהּנֵ ּמׁשֶ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא , ּתָ ִתיב ּבְ ָרֵא)שמות יד(ַמה ּכְ דֹוָלה ְוֻכְלהו ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ּל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ
ִאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ִדְכִתיב ָּחָמאן ָזֲהִרין ִעָלִאין וִמְתַנֲהִרין ּבְ ּ ּּ  ְוָכל ָהָעם )שמות כ(, ּ

א ֲהוו ָחָמאן ְוָלא ָדֲחִלין ִדְכִתיב. רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְּוַעל ַיּמָ  ֶזה ֵאִלי )שמות טו(, ּ
ּ ְדָחטוְלָבַתר. ְּוַאְנֵוהו ְרסור ָלא ֲהוו ָיְכִלין ְלֶמֱחֵמי ִדְכִתיב , ּ ְּפֵני ַהּסַ ּ ּ ּ ַוִייְראו )שמות לה(ּ ּ

ת ֵאָליו ׁשֶ   .ִמּגֶ
א ֲחֵזי הו , ּתָ ִתיב ּבְ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב)שמות לג(ַּמה ּכְ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ ּ .

ְייהו ִאּנון ְמַזְייָנן  ְּדִאְתֲעַבר ִמּנַ ּ ִגין )א דאתחגרו בהון''אתחברו בהו דד(ּ טוָרא ְדִסיַני ּבְ ּ ּבְ
א הו ַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ לֹוט ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ִתיב. ּ ְייהו ַמה ּכְ יָון ְדִאְתֲעַבר ִמּנַ ּּכֵ  )שמות לג(, ּ

ֲחֶנה ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ה ִיּקַ ּומׁשֶ ּ.  
י ֶא י ַהאיָאַמר ַרּבִ ה ְדִאְתֲעָברו . ְלָעָזר ַמאי ַהאי ְקָרא ְלַגּבֵ יָון ְדָיַדע מׁשֶ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ּ

ָרֵאל ִאּנון ַזְייִנין ִעָלִאין ְייהו ְדִיׂשְ ִּמּנַ ּ א ֵייֵתי , ּ אן וְלָהְלָאה ִחְוָיא ִביׁשָ ָּאַמר ָהא ַוַדאי ִמּכָ ּ
יַנְייהו א ָהָכא , ְּלַדְייָרא ּבֵ ְּוִאי ָיקום ַמְקְדׁשָ יַנְייהוּ ַאב, ּּבֵ ח ֶאת . ִיְסּתָ ה ִיּקַ ִּמָיד ומׁשֶ ּ

ֲחֶנה ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ לֹוט . ָּהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ֵדין ִיׁשְ ה ְדָהא ּכְ ִגין ְדָחָמא מׁשֶ ּּבְ ּ
ְדַמת ְדָנא א ַמה ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ ִּחְוָיא ִביׁשָ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֹאֶהל מֹוֵעדְוִכי ָלא ֲהָוה , ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ַקְדִמיָתא ֹאֶהל . ּבְ ֶּאָלא ּבְ
א ֹאֶהל מֹוֵעד, ְסָתם ּתָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלַטב. ַמאי מֹוֵעד. ַהׁשְ א ָאַמר . ַרּבִ י ַאּבָ ְוַרּבִ

יה. ְלִביׁש י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלַטב ַמה ּמֹוֵעד ְדִאיהו יֹום ֶחְדָוה ְדִסיֲהָרא ְדִאּתֹוְסָפא ּבֵ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ 
ה  יה ְפִגימוָתא)מה מועד(ְּקדוׁשָ ְלָטא ּבֵ ּ ָלא ׁשָ ָמא ָדא ְלַאֲחָזָאה . ּּ ׁשְ ּאוף ָהָכא ָקָרא ָלה ּבִ ּ

יַנְייהו ְוָלא ִאְתְפִגים ְוַעל ָדא ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד )חויא(ְּדָהא ִאְתַרֵחיק  ּ ֹאֶהל ִמּבֵ ּּ
ִתיב   .ּכְ

ַקְד א ָאַמר ְלִביׁש ְדָהא ּבְ י ַאּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרְּוַרּבִ ישעיה (, ִמיָתא ֲהָוה ֹאֶהל ְסָתם ּכְ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח)לג ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ א ֹאֶהל מֹוֵעד.  ֹאֶהל ּבַ ּתָ ַקְדִמיָתא ְלֵמיַהב . ְוַהׁשְ ּבְ
הו מֹוָתא לֹוט ּבְ ין ְלָעְלִמין ְדָלא ִיׁשְ ַּחִיין ֲארוּכִ ּ ּ אן וְלָהְלָאה ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ. ּ ָמא ְדַאּתְ ִּמּכָ

יה ִזְמָנא ְוַחִיין ְקצוִבין . ּ וֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי)איוב ל(, ָאֵמר א ִאְתְייִהיב ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ּּ
ַקְדִמיָתא ָלא ִאְתְפִגים. ְלָעְלָמא א ִאְתְפִגים, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא ַחְברוָתא ְוִזווָגא . ְּוַהׁשְ ּּבְ ּ ּ

א ְדָלא ַיֲעדון ְמׁשָ ׁשִ א אֹוֶהל מֹוֵעד ִזווָגא ִדְלהֹון ִמְזַמן ִלְזַמן. ְּדִסיֲהָרא ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּוְבִגיֵני . ּ
ָּכך ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ַמה ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדם ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]212דף [ -ּ

  ) מה-בין סימן מד (השלמה מההשמטות 

ּתֹוַסְפָתא  ּתֹוַסְפָתא ָאַמר ֵליה רבי אלעאי השייך לדף נּ ּ ב דרבי שמעון הוה ''ב שורה ל''ב ע''ּ

  ב''ב ע''ב תמצא בחלק השלישי דף קסיתי

ְתמֹוָדע ַעד מאמר ַותֹוֶסף ָלֶלֶדת השייך לדף נ' ְוָהָאָדם ָיַדע וכו ְּוִכי ָלא ִאׁשְ א קודם מאמר ''ד ע''ּ
  .ב''ז ע''א עד קי''ד ע''ט מהף קי''תמצא בתקונים תקון ס' והאדם ידע וכו

תא חזי הבל איהו הלב '  וכומן ותוסף ללדת עם המאמרים הנמשכים אחריו עד מאמר ותוסף
  .ב''ד ע''א עד קי''ג ע''בתקון הנזכר לעיל מדף ק

תא חזי הבל הנזכר לעיל עם מאמרים אחרים עד זה ספר תולדות אדם שם מדף ' מן ותוסף וכו
  .ב''ח ע''א עד קי''ז ע''קי

  א'' נג עדף
ו ''בהגהה דף קל' סוף תקון ע' מן זה ספר הנזכר לעיל עד תיבות בשערא בגוונין דשערא וכו

  )עד כאן מההשמטות(ב ''ע

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ י ְיהוָדה . ַרּבִ יה ַרּבִ ְּוֲהוו ַיְתֵבי ַקּמֵ ּ ּ
י יֹוֵסי י ִיְצָחק ְוַרּבִ ִתיב. ְוַרּבִ י ְיהוָדה ָהא ּכְ ָרֵא)שמות לג(, ָּאַמר ַרּבִ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ ל ּ

ְּוָקַאְמִריָנן ְדָגְרמו מֹוָתא ֲעַלְייהו ֵמַההוא ִזְמָנא וְלֵעיָלא, ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ּ ּ ּ ּ ,
ַקְדִמיָתא ְייהו ּבְ א ְדַאָעדו ֵליה ִמּנַ הו ַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ ִליט ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ יַנח. ּ ָרֵאל ּתֵ ַע . ִיׂשְ ְיהֹוׁשֻ

טוָרא ְדִסיַני  ִמּנֵ)א אתעדי''ד(ַאֲעֵדי , ְּדָלא ָחָטא הֹון ּבְ יל ִעּמְ ּיה ַההוא ַזְייָנא ִעָלָאה ְדַקּבִ ּ ּ ּּ
  )א''דף נג ע(. אֹו ָלא

יה)א אתעדי''ד(ִּאי ֵתיָמא ְדָלא ַאֲעֵדי  א, ּ ִמּנֵ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ אי ִמית ּכִ ִאי . ִאי ָהִכי ַאּמַ
יה ֵּתיָמא ְדִאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ אי, ּ ֲעָתא ְּדָה. ְוָהא ָלא ָחָטא. ַאּמַ ׁשַ ה ֲהָוה ּבְ ּא ִאיהו ִעם מׁשֶ

ָרֵאל ְּדָחבו ִיׂשְ ָמה )ג דהא''א ל''ד(ְוִאי ֵתיָמא . ּ טוָרא ְדִסיַני ּכְ יל ַההוא ִעְטָרא ּבְ ּ ְדָלא ַקּבִ ּ ּ
ָרֵאל ילו ִיׂשְ ְּדַקּבִ אי, ּ   .ַאּמַ
ר ֶיחזו ָפֵני)תהלים יא(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַצִדיק ְיָי ְצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ ּ ּכִ ַּהאי ְקָרא ָאְמרו . מֹוּ

יה ַחְבַרָייא ַמאי ְדָקֲאְמרו ּּבֵ ּ י ַצִדיק ְיָי. ּ ֵמיה ַצִדיק, ֲּאָבל ּכִ ַּצִדיק הוא וׁשְ ּ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך , ּ ּ
ר. ְצָדקֹות ָאֵהב ר, ָיׁשָ ר. ִּאיהו ָיׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַצִדיק ְוָיׁשָ ל . ּּכְ ְּוַעל ָדא ֶיחזו ָפֵנימֹו ּכָ ּ

ֵני ָעְל ְדָקא ָיאותּבְ ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָּמא ִויַתְקנו ָאְרַחְייהו ְלֵמיַהך ּבְ ּ א ֲחֵזי. ְּ ד ָדִאין , ּתָ ּּכַ
א ן ִדְבֵני ָנׁשָ ִריך הוא ָעְלָמא ָלא ָדן ֵליה ֶאָלא ְלפום רוּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

א ֲחֵזי יה, ְוּתָ ִאיָלָנא ְדֲאַכל ִמּנֵ ד ָחב ָאָדם ּבְ ּּכַ ַרם ְלַההו, ּ יה ּּגְ ֵרי ּבֵ ּא ִאיָלָנא ְדׁשָ ּ
ֲעָלה. מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּוָגִרים ְפִגימו ְלַאְפָרׁשָ ּ ְּוָקִאים חֹוָבה ִדְפִגימו ָדא . ּ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]213דף [ -ּ

טוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ּבְ ִסיֲהָרא ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּּבְ ּ טוָרא ְדִסיַני . ּ ָרֵאל ּבְ יָון ְדָקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ
ִדירִאְתֲעַבר ַה ּהוא ְפִגימו ְדִסיֲהָרא ְוָקְייָמא ְלַאְנָהָרא ּתָ ּ ּּ.  

ֶעְגָלא ָרֵאל ּבָ יָון ְדָחבו ִיׂשְ ּּכֵ ִמְלַקְדִמין ִסיֲהָרא ְלִאְתָפְגָמא, ּ ַבת ּכְ ּּתָ ְלָטא ִחְוָיא . ּ ְוׁשָ
יה יך ָלה ְלַגּבֵ ה וָמׁשִ א ְוָאִחיד ּבָ ִּביׁשָ ּ ּ ָרֵאל. ְּ ה ְדָחבו ִיׂשְ ְּוַכד ָיַדע מׁשֶ ּ ְוִאְתֲעַבר ִמַנְייהו ּ

ין ִעָלִאין ִּאּנון ַזְייִנין ַקִדיׁשִ ּ ָכא ָלה , ּ ִסיֲהָרא ְלַאְמׁשָ יה ּבְ ָּיַדע ַוַדאי ְדָהא ִחְוָיא ָאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ
יה ְוִאְתְפִגיַמת ְּלַגּבֵ ֵדין ַאִפיק ָלה ְלַבר. ּ ּּכְ ּ.  

ַע  ב ִדיהֹוׁשֻ ְּוֵכיָון ְדָקְייָמא ְלִאְתָפְגָמא ַאף ַעל ּגַ ִעְטָרא ְדַזְייִנין ִדיֵליהּּ ָּקִאים ּבְ יָון , ּ ּכֵ
חֹוָבא ְדָאָדם ָמה ְדִאְתְפִגיַמת ּבְ ה ְוִאְתַהְדַרת ּכְ ְרָיא ּבָ ִּדְפִגיֵמי ׁשַ ּּ ּ ר ָנׁש , ּ ָלא ָיִכיל ּבַ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה. ְלִאְתָקְייָמא ה ומֹוֵתיה ֲהָוה ּבְ ִליט ּבָ ה ְדֲהָוה ׁשַ ר מׁשֶ ּּבַ ּּ ּ ּ ּל ָדא ְוַע. ּ
ִדיר ְוָלא ְלָאֳחָרא ַע ּתָ ָּלא ֲהָוה ְרׁשו ָבה ְלָקְייָמא ִליהֹוׁשֻ ך ֹאֶהל מֹוֵעד ָקֵרי . ּ ְְוַעל ּכָ

יה ְזַמן ָקִציב ְלָכל ָעְלָמא. ֵּליה ְרָיא ּבֵ ֹּאֶהל ְדָהא ׁשַ ּ.  
א, ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדִמָלה ָמ. ִאית ָיִמיָנא ְלֵעיָלא ְוִאית ָיִמיָנא ְלַתּתָ אָלא ִאית ׂשְ

א ָמאָלא ְלַתּתָ ה ִעָלָאה. ְלֵעיָלא ְוִאית ׂשְ ְקֻדּשָׁ ְוִאית ָיִמיָנא . ִּאית ָיִמיָנא ְלֵעיָלא ּבִ
ִסְטָרא ָאֳחָרא א ְדִאיהו ּבְ ְּלַתּתָ ה ִעָלָאה ְלַאְתָעָרא . ּ ְקֻדּשָׁ ָמאָלא ְלֵעיָלא ּבִ ִּאית ׂשְ

ֲאַתר ַקִדיׁשָ ָרא ִסיֲהָרא ּבְ ְּרִחימוָתא ְלִאְתַקּשְׁ ָמאָלא . א ְלֵעיָלא ְלִאְתַנֲהָראּ ְוִאית ׂשְ
א וְלִאְתְקָרָבא  ְמׁשָ ׁשִ א ְדַאְפִריׁש ְרִחימוָתא ִדְלֵעיָלא ְוַאְפִריׁש ָלה ִמְלַאְנָהָרא ּבְ ְּלַתּתָ ּ ּ ּּ

ֲהֵדיה א. ּּבַ   .ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא ִביׁשָ
יך ֵדין ָמׁשִ א ִאְתָעַרת ּכְ ָמאָלא ָדא ִדְלַתּתָ ְְדַכד ׂשְ ּ ָלה ְלִסיֲהָרא ְוַאְפִריׁש ָלה ִמְלֵעיָלא ּ ּ ּ

א ִחְוָיא ִביׁשָ ַקת ּבְ ַכת ְנהֹוָרָאה ְוִאְתַדּבְ א ְלֹכָלא . ְּוִאְתַחׁשְ ִאיַבת מֹוָתא ְלַתּתָ ּוְכֵדין ׁשְ ּ
ִחְוָיא ְוִאְתַרְחַקת ֵמִאיָלָנא ְדַחָייא ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ.  

ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא א ַעד ְזַמן . ְּוַעל ָדא ּגָ ָאַבת ַמְקְדׁשָ ְּוָדא הוא ִדְכֵדין ִאְסּתְ ּ ּ
ָּקִציב ְדַאְתָקַנת ִסיֲהָרא ְוָתַבת ְלַאְנָהָרא ְוָדא הוא ֹאֶהל מֹוֵעד ַע ָלא . ּ ְּוַעל ָדא ְיהֹוׁשֻ

ְדַקְדִמיָתא ָנא ּכִ ּכְ ל ָנָחׁש ָדא ְדָקִריב וְפִגים ַמׁשְ ִעיָטא ׁשֶ ִּמית ֶאָלא ּבְ ּ ּ ָרָזא ְּוָדא הוא . ּ
ן נון ַנַער לא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל)שמות לג(, ִּדְכִתיב ע ּבִ ְ ִויהֹוׁשֻ ב ְדִאיהו . ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ָלא ְנהֹוָרא א ְלַקּבְ ָמה ְדִאְתְפִגים ָדא ָהִכי ָנֵמי . ְֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ַנַער ְלַתּתָ ּּכְ ּּ
ִּאְתְפִגים ָדא ב ְדַזְייָנא. ּ א ֲהָוה ֵליהַּאף ַעל ּגַ ּ ַקִדיׁשָ יָון ְדִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ָהִכי הוא . ּ ּּכֵ ּּ

ׁש ְווָנא ַמּמָ יה ֵמַההוא ּגַ ְלחֹודֹוי ִמּנֵ ִזיב ּבִ ּתְ ַּוַדאי ָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

  ב'' נג עדף
א ֲחֵזי יה ִאּנון ַזְייֵנ, ּתָ ִריך הוא ִמּנֵ א ּבְ יָון ְדָחב ָאָדם ָנַטל קוְדׁשָ ַגְווָנא ָדא ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ י ְּ

ִריך הוא א ּבְ ין ְדַאְעַטר ֵליה קוְדׁשָ ַּאְתָוון ְנִהיִרין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ָדֲחלו ְוָיְדעו ְדָהא . ְּ ּ ּ ּ ּ
י ֵערוִמים ֵהם ְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיְדעו ּכֵ טו ִמּנַ ִּאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּּ ן . ּ ׁשָ ַקְדִמיָתא ֲהוו ִמְתַלּבְ ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]214דף [ -ּ

ְתֵרי ְיָקר ְמַזְייִנ ִאּנון ּכִ ּין ְדִאּנון ֵחירו ִמּכָֹלאּּבְ ּ ּ ְייהו. ּ טו ִמּנַ יָון ְדָחבו ִאְתַפׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע . ּּ
יטו ֵמֵחירו ְדֹכָלא. ְּדָהא מֹוָתא ָקֵרי לֹון ְּוָיְדעו ְדִאְתְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּוָגְרמו מֹוָתא לֹון וְלָכל ָעְלָמא . ּּ ּ

ַּוִיְתְפרו ֲעֵלה ְתֵאָנה ָהא , ) ב''דף נג ע( ין )לו ב(ּ ל ַזְייִני ָחְרׁשִ ּ אֹוִקיְמָנא ְדאֹוִליפו ּכָ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ַהאי ִדְלַתּתָ ְּוקֹוְסִמין ַוֲאִחידו ּבְ ַרע ְזִקיפו ְוקֹוָמה . ּ ֲעָתא ִאְתּגְ ְּוַהִהיא ׁשַ

ין ִדיָנא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָע. ְדָאָדם ֵמָאה ַאּמִ ּוְכֵדין ִאְתֲעִביד ִפרוָדא ְוָקִאים ָאָדם ּבְ א ְוָהא ּּ
  :אֹוִקיְמָנא

רוִכין ְלָמאן. ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם י ֶאְלָעָזר ָלא ְיַדְעָנא ָמאן ָעִביד ּתֵ ִאי . ָּאַמר ַרּבִ
רוִכין ְלָאָדם ִאי ָלא ִריך הוא ָעַבד ּתֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְֲאָבל ִמָלה ִאְתַהִפיך ַוְיָגֶרׁש ֶאת. ְּ ּ ת ''ֶא, ּ

ַרׁש ֶאת. ַּדְייָקא ַרׁש ֶאת. ָאָדםָה, ּוָמאן ּגֵ ְלֵחהו ְיָי . ָּהָאָדם ַוַדאי ּגֵ ִתיב ַוְיׁשַ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ּּ
ן ֵעֶדן ְלֵחהו. ֱאלִהים ִמּגַ אי ַוְיׁשַ ַּאּמַ ְדָקֲאָמָרן, ּ ִגין ְדֵגַרׁש ָאָדם ֶאת ּכִ ן. ּּבְ ּכֵ ִּאיהו , ַּוַיׁשְ

ִרים ְוָסִתים אֹוְרִחין ֲאַתר ָדא ְדִאיהו ּגָ ֵרי לֹון ּבְ ַּאׁשְ ּ ֵרי ִדיִנין ַעל ָעְלָמא ּ ִביִלין ְוַאׁשְ ּ וׁשְ ּ
יך ְלָווִטין ֵמַההוא יֹוָמא וְלֵעיָלא ְּוַאְמׁשִ ּ ְ.  

ְתַהֶפֶכת קֹוְזֵפי ִדיִנין ַעל ָעְלָמא, ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְרָיין ּבְ ל ִאּנון ְדׁשָ ּּכָ ּ ,
ִגין ְלִאְתְפָרָעא  יִאין ּבְ ְּדִמְתַהְפִכין ִלְגָווִנין ַסּגִ ּ ין . ֵמָעְלָמאּ ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין ְלִזְמִנין ָנׁשִ

הו א ְמַלֲהָטא וְלִזְמִנין רוִחין ְדֵלית ָמאן ְדָקִאים ּבְ ְּלִזְמִנין ֶאׁשָ ּ ּ ּ מֹור ֶאת . ּ ְּוָכל ָדא ִלׁשְ
ַקְדִמיָתא א ּכְ ֶּדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְדָלא יֹוִסיפון ְלַאְבָאׁשָ ּ ּּ ִּאּנון ִדְמַלֲה, ַלַהט ַהֶחֶרב. ְ ָטאן ּ
יַעָיא ְוַחָייַבָיא יהֹון ְדַרּשִׁ א ְוקֹוְסִטיִרי ַעל ָראׁשֵ ֶּאׁשָ ה ַזְייִנין . ּ ָווִנין ְלַכּמָ ּוִמְתַהְפִכין ּגְ ּ

א ְּלפום ָאְרַחְייהו ִדְבִני ָנׁשָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ְוִלֵהט אֹוָתם )מלאכי ג(ְּוַעל ָדא ַלַהט ּכְ
א ְוגו ָמר' ַּהיֹום ַהּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר' ּ ַהֶחֶרב ָדא ֶחֶרב ַלה.ְוָהא ִאּתְ  ֶחֶרב )ישעיה לה(, ּכְ

  .'ְּמֵלָאה ָדם ְוגו' ַלה
י ְיהוָדה ַלַהט ַהֶחֶרב  א ְדִמְתַהְפִכין )אפילו(ָּאַמר ַרּבִ ל ִאּנון ַקְסְטִרין ִדְלַתּתָ ּ ּכָ ּ ּ ּ

א ן ַעל ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ְלהֹון ְמַמּנָ ּ וְלַאְסָטָאה לֹון ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ִּמְדיֹוְקָנא ִלְדיֹוָקָנא ּכֻ ּ
ְּדָעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ְרִדיִני ִנּמוִסין , ּתָ ה ּגַ ין ְוַכּמָ יׁשִ ה ַזְייִנין ּבִ ּמָ יך ֲעֵליה ּכַ יָון ְדָחב ָאָדם ַאְמׁשִ ּּכֵ ּ ְּ

ְלהו ְוָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ֲעַלְייהו ְּוָדִחיל ִמּכֻ לֹמ. ּ ֵוי ֵליה ׁשְ ּה ָיַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְוׁשַ ּ ּ
ל ָעְלָמא יה ּכָ ִריך הוא ִעְטָרא ְדַמְלכוָתא ְוֲהוו ָדֲחלו ִמּנֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ יך . ְּ יָון ְדָחב ַאְמׁשִ ְּכֵ ּ

ְלהו וְכֵדין ָיִכיל ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין ְוָדִחיל ִמּכֻ ין ְוַכּמָ יׁשִ ה ַזְייִנין ּבִ ּמָ ֲּעֵליה ּכַ ּ ּ א ּ ּו ְלַאְבָאׁשָ
יה יֵדיה ְנָטלו ִמּנֵ ֵּליה וַמה ְדֲהָוה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יה ק ּבֵ ר ָנׁש וְבַההוא ָאְרָחא ְדִאְתָדּבַ ה ְדָאִזיל ּבַ ּמָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ יך ֲעֵליה , ּ ָּהִכי ָמׁשִ ְ

א ְדָאִזיל ְלֳקְבֵליה ֵּחיָלא ְמַמּנָ יך ֲעֵליה ֵחיָלא ָאֳחָרא. ּ ך ָאָדם ֲהָוה ָמׁשִ ּּכָ ְ ְּדָסִאיב .  ְמָסַאבְ
ֵני ָעְלָמא ֵּליה וְלָכל ּבְ ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵני ָעְלָמא, ּתָ יך ֲעֵליה ֵחיָלא ְמָסֲאָבא ְוָסִאיב ֵליה וְלָכל ּבְ ד ָחב ָאָדם ָמׁשִ ּּכַ ּ ּ ְ .
א ְדִאיהו ְמָסָאב ְוָסִאיב ָעְלָמא ְּוַהאי הוא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ָמִתין ִמּבְ. ּ ד ַאִפיק ִנׁשְ ְּדָתִניָנן ּכַ ִני ּ

א יָתא, ְנׁשָ יה ּגוָפא ְמָסָאב ְוָסִאיב ּבֵ ַאר ִמּנֵ ּתָ ִּאׁשְ יה. ּ ְּוָסִאיב ְלָכל ִאּנון ִדְמָקְרִבין ּבֵ ּ ּ .
ֵמת ְוגו)במדבר יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְמָתא . ' ַהּנֹוֵגַע ּבְ יָון ְדִאיהו ָנִטיל ִנׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ

ֵדין ִאְתְייִהיב ְרׁש ְרָיא ֲעלֹויְּוָסִאיב ּגוָפא ּכְ ּו ְלָכל ִאּנון ִסְטֵרי ְמָסֲאָבן ְלׁשָ ְּדָהא ַההוא . ּ ּ
ְרָיא ֲעלֹוי א ְדׁשַ ְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ ַאב ִמּסִ ּּגוָפא ִאְסּתָ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדַההוא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ

ַאב אֵרי ְמָסַאב ֵליה ְוִאְסּתָ א ׁשָ   .ִּחְוָיא ִביׁשָ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]216דף [ -ּ

 ] בשנה29יום [רי סדר הלימוד ליום כט תש
א ֲחֵזי ֵליְלָיא, ְוּתָ ֲעָתא ְדַנְייֵמי ַעל ַעְרַסְייהו ּבְ ׁשַ ֵני ָעְלָמא ּבְ ל ּבְ ּּכָ ְּוֵליְלָיא ָפִריׂש , ּ

ֵני ָעְלָמא ָטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ל ּבְ ְדָפָהא ַעל ּכָ ּוִמּגֹו ְדָטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ַהאי . ּגַ ּ
ְטָיא ַע  )ג בגו קפטרא דיליה''א ל''ד( ָעְלָמא )על(ל ָעְלָמא ְוָסִאיב ּרוָחא ְמָסֲאָבא ׁשַ

ַאב ְרָיא ַעל ְידֹוי ְדַבר ָנׁש ְוִאְסּתָ   .ְּוׁשַ
ָמֵתיה ְּוַכד ִאְתַער ְוִאְתַהַדר ֵליה ִנׁשְ ּ ְלהו ְמָסֲאֵבי, ּ ידֹוי ּכֻ ָכל ַמה ְדִיְקַרב ּבִ ּּבְ ִגין , ּ ּבְ

ְרָיא ֲעַלְייהו רוַח ְמָסֳאָבא ְּדׁשָ ּ אן ְדָלא ְו. ּ א ִמּמָ ׁשָ ר ָנׁש ָמנֹוי ְלַאְלּבָ ב ּבַ ַּעל ָדא ָלא ִיּסַ ּ
ַאב. ָנִטיל ְידֹוי יך ֲעֵליה ַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְסּתָ ְּדָהא ַאְמׁשִ ּ ּ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלַהאי . ְּ ּ

ְטֵריה ימו ִמּסִ ַכח ְרׁשִ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָיא ּבְ ּרוַח ְמָסֲאָבא ְלׁשָ ּ ּ ּ.  

  א''ע נד דף
יך ֲעֵליה ַההוא  ִגין ְדַאְמׁשִ אן ְדָלא ָנִטיל ְידֹוי ּבְ ר ָנׁש ִמּמָ ְּוַעל ָדא ָלא ִיטֹול ְידֹוי ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְרָיא ֲעלֹוי  יה ְוִאית ֵליה ְרׁשו ְלׁשַ יל ֵליה ַהאי ְדָנַטל ַמָיא ִמּנֵ ּרוַח ְמָסֳאָבא ְוַקּבִ ּ ּ ּ ּ דף נד (ּ

ֵעי. ְּדַבר ָנׁש) א''ע ך ּבָ ִגין ּכָ ְטָרא ְדַהאי ִחְוָיא ְּבְ ָכל ִסְטרֹוי ִמּסִ ָרא ּבְ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ  ּבַ
לֹוט ֲעלֹוי א ְדָלא ִיׁשְ ִריך הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַאֲעָבָרא ֵליה . ִּביׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ְּ

ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָא)זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵמָעְלָמא ּ  )וכדין(ֶרץ ּ
ֶות ָלֶנַצח ְוגו)ישעיה כב( )א וכתיב''ד( ַלע ַהּמָ   :' ּבִ

ּתֹו ְוגו א ָפַתח . 'ְּוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ י ַאּבָ ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח )קהלת ג( )ואמר(ַּרּבִ
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶר ִני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ּּבְ ַהאי ְקָרא . ץּּ

יה ה ְגָווִנין ִאית ּבֵ ּמָ ָכל ַחד ְוַחד ְוֻכְלהו . ּּכַ ה ְגָווִנין ּבְ ּמָ ל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ְּוָהִכי הוא ּכָ ּּ
ָּיאות ְוָהִכי ִאּנון ְבִעין ַאְנִפין. ּ ׁשִ א ּבְ ְּוָכל אֹוַרְייָתא ִמְתָפְרׁשָ ְבִעין ִסְטִרין . ּ ָלֳקֵביל ׁשִ

ְבִעין ַעְנִפ ָכל ִמָלה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתא. יןְּוׁשִ ְּוָהִכי הוא ּבְ ּּ ל ִמָלה . ּ ְּוָכל ַמאי ְדָנִפיק ִמּכָ ּ
יה ְלָכל ִסְטִרין ן ִמּנֵ ה ְגָווִנין ִאְתַפְרׁשָ ּמָ ּוִמָלה ּכַ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּתָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ד ּבַ יך ֲעֵליה רו, ּהוא ָאִזיל ִליִמיָנא, ּכַ ְּוַאְמׁשִ ּ ָחא ְ
א ִעָלָאה ֵמֵעיָלא ַּקִדיׁשָ א ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא . ּ ְרעוָתא ַקִדיׁשָ ְּוַהאי רוַח ָסִליק ּבִ ּ ּ

יה ה ִעָלָאה ְדָלא ִאְתַעֵדי ִמּנֵ ְקדוׁשָ ָקא ּבִ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ יׁש ְוָסֵטי . ּּ אֹוַרח ּבִ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ְוַכד ּבַ
יך ֲעֵליה רוַח ְמ, ָאְרחֹוי ּהוא ַאְמׁשִ ּ ָמאָלאְּ יה, ָּסֳאָבא ְדִלְסַטר ׂשְ ַאב ּבֵ ְּוָסִאיב ֵליה ְוִאְסּתָ ּ .

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ם)ויקרא יא(, ּכְ ֶהם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ּ ְוֹלא ִתַטְמאו ּבָ ֲאָבא . ּ ֲאָתא ְלִאְסּתָ
  .ְּמָסֲאִבין ֵליה



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]217דף [ -ּ

א ֲחֵזי יך , ְוּתָ ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוַאְמׁשִ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ׁשַ ְּבְ א ּ ֲּעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ
יה יק ּבֵ ִּעָלָאה ְוִאְתַדּבִ יה ְלָעְלָמא, ּ ָרא ְדיֹוִליד ְוִיפוק ִמּנֵ ּּבְ ּ ה , ּ יך ֲעֵליה ְקדוׁשָ ּהוא ָמׁשִ ּ ְּ

ה ְדָמאֵריה, ִּעָלָאה ְקדוׁשָ ִּויֵהא ַקִדיׁש ּבִ ּ ָמה ִדְכִתיב. ּ ם ִוְהִייֶתם )ויקרא כ(, ּכְ ּתֶ ּ ְוִהְתַקִדׁשְ
ים ְו ָמאָלא. 'גוְקדֹוׁשִ ְסַטר ׂשְ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְתְדַבק , ְּוַכד ִאיהו ָאִזיל ּבִ ְּוַאְמׁשִ ּ ּ ְ

יה ְמָסֲאבו , ּּבֵ ַאב ּבִ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאבו ְוִיְסּתָ יה ְלָעְלָמא הוא ַאְמׁשִ ָרא ְדִיפוק ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ְּדַההוא ִסְטָרא ּ.  

ִתיב ִמי יֹוֵדַע ִני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלהְּוַעל ָדא ּכְ ד ִאיהו . ּ רוַח ּבְ ּּכַ
קות ָיִמיָנא ָסְלָקא ִהיא ְלֵעיָלא ִאְתַדּבְ ּּבְ ָמאָלא ַההוא ְסַטר . ּ קות ׂשְ ִאְתַדּבְ ְּוַכד ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ

ַבר ָנׁש ֵוי ִדיוֵריה ּבְ א ְוׁשַ ָמאָלא ְדִאיהו רוַח ְמָסֲאבו ָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ  ְוָלא ַאֲעֵדי ּּ
יה ַההוא )ומה(ּוְבָרא . ִּמּנֵ ֵריה ֵמַההוא רוַח ְמָסַאב )רוח(ּ ְדאֹוִליד ּבְ ּ ְמָסֲאבו ִאיהו ֲהֵוי ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָרא ִּאיהו ַההוא ּבְ ּ.  
ַקְדִמיָתא ְוַנְטַלת  יה ּבְ ָקא ּבֵ ֵתיה ִאְתַדּבְ ַההוא רוַח ְמָסַאב ְוִאּתְ ק ּבְ ָּאָדם ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

יַלת ַה רְוַקּבִ יה אֹוִליד ּבַ ּהוא זוֲהָמא ִמּנֵ ּ ָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ִאיהו. ּ ָרא ּבְ ַּהאי ּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ִנין ֲהוו ֵרין ּבְ א. ּּתְ ְתיוְבּתָ ב ָאָדם ּבִ ד ּתָ ַּחד ֵמַההוא רוַח ְמָסָאב ְוַחד ּכַ ּ ְוְבִגיֵני ָכך ַהאי . ּ ּ

ְטָרא ְמָסֳאָבא ְטָרא ַדְכ)א והאי''ודא ד(. ִמּסִ   .ָייא ִמּסִ
יַלת ֵליה ַחָוה ַקּבִ ה ּבְ ֲעָתא ְדַאִטיל ָנָחׁש ַההוא זוֲהָמא ּבָ ׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַכד . ּ

ִנין ֵרין ּבְ ה ָאָדם אֹוִליַדת ּתְ ׁש ִעּמָ ּמַ ּתַ ְטָרא . ִּאׁשְ ַּחד ֵמַההוא ִסְטָרא ְמָסֳאָבא ְוַחד ִמּסִ
ִדיו. ְּדָאָדם ְּוֲהֵוי ָדֵמי ֶהֶבל ּבְ אּ ִדיוְקָנא ִדְלַתּתָ ְּקָנא ִדְלֵעיָלא ְוַקִין ּבְ ך ִאְתְפָרׁשו . ּ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ָּאְרַחְייהו ָדא ִמן ָדא ּ א. ּ ָרא ְדרוַח ְמָסֳאָבא ֲהָוה ְדִאיהו ִחְוָיא ִביׁשָ ַּוַדאי ַקִין ּבְ ּ ּ והבל (. ּ

ֶו.  ֲהָוה)ברא דאדם ְטָרא ְדַמְלַאך ַהּמָ ְוְבִגין ְדַקִין ֲאָתא ִמּסִ ּ ּת ָקִטיל ֵליה ְלֲאחויּ ְּוהוא . ּ
ִסְטָרא ִדיֵליה ִדין ְורוִחין ַאְתָיין ְלָעְלָמא. ּּבְ ין וַמִזיִקין ְוׁשֵ יׁשִ ל ְמדֹוִרין ּבִ יה ּכָ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ.  

  ב'' נד עדף
י יֹוֵסי ְטָרא ִדְמָסֳאָבא ְלָעְלָמא, ַקִין, ָאַמר ַרּבִ ין ְדָאתו ִמּסִ יׁשִ ִּקיָנא ִדְמדֹוִרין ּבִ ּ ּ ּ .

ָנאּו ְטָרא ִדיֵליה. ְּלָבַתר ַאְייִתיאו ָקְרּבָ ְטָרא ִדיֵליה ְוָדא ַאְקִריב ִמּסִ ָּדא ַאְקִריב ִמּסִ ּ ּ .
ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ְוגו ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ ּ ְמעֹון ָאַמר . 'ּ י ׁשִ ַרּבִ

ץ ָיִמים ץ ָיִמים, ַוְיִהי ִמּקֵ רָּדא, ַמאי ִמּקֵ ׂשָ ל ּבָ ְוָמאן ִאיהו ָדא ַמְלַאך . ּ הוא ֵקץ ּכָ ּ ּ ּ
ֶות ָנא. ַהּמָ ץ ָיִמים ְוָלא ָאַמר . ְּוַקִין ֵמַההוא ֵקץ ָיִמים ַאְייֵתי ָקְרּבָ ַּדְייָקא ְדָקָאַמר ִמּקֵ ּ

ץ ָיִמין ָדִנֵיאל . ִמּקֵ תוב ּבְ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ץ ְוָתנוַח ְוַתֲע)דניאל יב(ְּ ה ֵלך ַלּקֵ ּ ְוַאּתָ מֹוד ְ
ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ ַהָיִמים אֹו ְלֵקץ ַהָיִמין. ְָלגֹוָרְלך ּ ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ ַהָיִמין. ּ ץ . ּ ְוַקִין ִמּקֵ

  )ב''דף נד ע(, ַּהָיִמים ַאְייֵתי



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]218דף [ -ּ

ַּוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר וִמְפִרי ָהֵעץ. ּ ּּכְ י ֶאְלָעָזר ִמְפִרי . ּ ָּאַמר ַרּבִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרָהֲאָד י ְגמול ָיָדיו ְוגו)ישעיה ג(, ָמה ּכְ ע ָרע ּכִ כי פרי (. 'ּ אֹוי ָלָרׁשָ

. א גמול ידיו דא מלאך המות''נ( )פרי מעלליהם יאכלו דא מלאך המות יאכלו. מעלליהם יאכלו
הו ְלָקְטָלא לֹון וְלָסֳאָבא לֹון)יעשה לו דאתמשך ק ּבְ ּ ֲעַלְייהו ְוִיְתַדּבַ ּ ּ ּל ָדא ַקִין ְוַע. ּ

ְטָרא ִדיֵליה   .ַּאְקִריב ִמּסִ
ָתא  ַטר ְקדוׁשָ ָאה ִסְטָרא ִעָלָאה ְדַאְתָיא ִמּסְ כֹורֹות ְלַאְסּגָ ם הוא ִמּבְ ְּוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ּ ּּ

ע ְיָי ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו . )א מסטרא קדישא''ד( ּוְבִגיֵני ָכך ַוִיּשַׁ ְ ּ
יל . ָעהלא ׁשָ ִריך הוא)א ליה''ד( )לון(ָלא ַקּבִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד. ְּ ּ .

ילו ַאְנפֹוי ַּוִיְפלו ָפָניו ְדָהא ָלא ִאְתַקּבִ ּּ ּ ּ יל ֵליה ְלֶהֶבל, ּ ִּאּנון ַאְנִפין ְדִסְטרֹוי ְוַקּבִ ּ ּוְבִגיֵני . ּּ
ֶד ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ תוב ַוְיִהי ּבִ ָּכך ּכָ ָתא. הְ ֶדה ָדא ִאּתְ ּשָׂ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבַ י )דברים כב(ּכְ  ּכִ

ֶדה ְמָצָאה ּשָׂ ְּוַקִין ָקֵני ַעל נוְקָבא ְיֵתיָרה ְדִאְתְיִליַדת ִעם ֶהֶבל ִדְכִתיב ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת , ּּבַ ּ ּ
ָמר   :ְוָהא ִאּתְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ֵאת ּכְ יִטיב ׂשְ ְד. ֲהֹלא ִאם ּתֵ ֵאת ּכְ ַלק ֲאָבל ׂשְ ְסּתַ ֵאת ּתִ א ׂשְ י ַאּבָ ֲּאַמר ַרּבִ
א ָמר ְוָיאות הוא. ְלֵעיָלא ְוָלא ֵתיחֹות ְלַתּתָ א ִאּתְ ּתָ י יֹוֵסי ַהאי ִמָלה ַהׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֲאָבל . ּ

קוָתא ָדא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ּבֹוק ָלך ִאְתַדּבְ ֵאת ְיַסַלק ִמיָנך ְוִיׁשְ ַמְעָנא ׂשְ ָּהִכי ׁשְ ּ ּ ּ ְ ְ ּ.  
ַּלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץְוִאי ָלא  ַּמאי ַלֶפַתח ָדא ִדיָנא ִעָלָאה ְדִאיהו ִפְתָחא ְדֹכָלא . ּ ּּ ּּ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַּחָטאת רֹוֵבץ ַההוא ִסְטָרא . ּ ּ
ַכת ֲעָלך ְיֵהא ָנִטיר ָלך ְלִאְתְפָרָע יה ְוִאְתַמׁשְ ַקת ּבֵ ְּדִאְתַדּבְ ְ ְ ּ ּ ַתְרּגוָמאּ ך ּכְ ּא ִמּנָ ְ.  

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא ְדָקִטיל ַקִין ְלֶהֶבל, ּתָ ׁשַ  )נפיק(ְָלא ֲהָוה ָיַדע ֵהיך , ּּבְ
יה)א יפיק''ד( ָמֵתיה ִמּנֵ ּ ִנׁשְ ִחְוָיא. ּ יֵניה ּכְ ׁשִ יך ֵליה ּבְ ְּוֲהָוה ָנׁשִ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ְ יה . ּ ּּבֵ

ֲעָתא ַל ִריך הואׁשַ א ּבְ ְּייט ֵליה קוְדׁשָ ּ ְוָלא ֲהָוה ֲאַתר , ְוֲהָוה ָאִזיל ְלָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא. ְּ
ל ֵליה ִּדְמַקּבֵ י ָמאֵריה. ּ יה ְוָתב ַקּמֵ ַּעד ְדַאְטַפח ַעל ֵריׁשֵ ָמדֹוָרא . ּ יַלת ֵליה ַאְרָעא ּבְ ְּוַקּבִ

א   .ְלַתּתָ
יַלת ֵליה ְל י יֹוֵסי ָאַמר ַאְרָעא ַקּבִ ם ְיָי ְלַקִין אֹותַּרּבִ ה ִדְכִתיב ַוָיׂשֶ ֵּמיַהך ּבָ ּ ּ י . ְ ַרּבִ

ָמדֹוָרא ָחָדא ִדְתחֹוָתה ִדְכִתיב . ִיְצָחק ָאַמר ָלאו ָהִכי יַלת ֵליה ַאְרָעא ּבְ א ַקּבִ ֶּאָלא ְלַתּתָ ּ ּ ּ
ּתָ אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ַרׁשְ ֵּהן ּגֵ א ָלא ֲא. ֵּמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ּגֹוָרׁש. ּ ָבל ְלַתּתָ

יַלת ֵליה ַאְרָעא. גֹוָרׁש ּוְבָאן ֲאַתר ַקּבִ ַאְרָקא, ּ ִתיב . ּבְ ן ֲעֵליהֹון ּכְ ּמָ ְּוָכל ִאּנון ְדָדְייֵרי ּתַ ּ
ַמָיא ֵאֶלה)ירמיה י( חֹות ׁשְ ּ ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמּתְ ּ ֵוי ְמדֹוֵריה. ּ ן ׁשַ ְּוַתּמָ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב . ּ ּ

ֶאֶרץ  ב ּבְ   .נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדןַּוֵיׁשֶ

ּתֹוֶסְפָתא  יָון ְדָאַמר ַקִין ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנׂשאּ ּּכֵ יה, ּ ִריך הוא ַפְלגו ֵמעֹוְנׁשֵ א ּבְ ָּמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָ .

נֹוד ּבִ ָתַאר ּבְ ָתא ִאׁשְ ַקְדִמיָתא וָאַמר ֵליה ָנע ָוָנד ִתְהֶיה ָבָאֶרץ ְוַהׁשְ ִגין ְדָגַזר ֲעֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ֲהָדא . ְלחֹודֹויּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]219דף [ -ּ

ּהוא ִדְכִתיב וֵיֵצא ַקִין ִמִלְפֵני ה ּ ּּ ּ לֹוַמר ְדַכד ָנַפק ִמן ָקָדם ה; וגו, ּ ּּכְ ַאְרָעא וָלא ''ּ ִגין ְלֶמֱהִוי ָנד ּבְ ֲהָוה ּבְ
  .ָנע

ד ָנַפק ַקִין ִמן ָקָדם ה ּועֹוד ָאְמרו ּכַ ִרי ָמה ִאְתֲעִביד על ִדיָנך''ּ ָָאַמר לֹו ָאָדם ּבְ ּ א ָאַמר . ּ לֹו ַקִין ַאּבָ
ְלחֹודֹוי נֹוד ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִרית ִדְמַחל ִלי קוְדׁשָ ׂשְ ָבר ִאְתּבַ ּּכְ ּ ָּ ּ ָּאַמר לֹו ֵהיַאך הוא. ּ ִגין ְדָתִבית . ָ ָּאַמר לֹו ּבְ ּ ּ

ְּואֹוִדית ַקֵמיה ּ יף ֵחיָלא ִדְתׁשוָבה ְוֲאָנא ָלא ָיִדיַע. ּ ָּאַמר ָאָדם וִכי ֵדין הוא ַרב ְוַתּקִ ּ ּּ ָחא . ּתּ ּבְ ָרא ְלׁשַ ׁשְ
ְּלָמֵריה וְלאֹוָדָאה ֵליה ָפַתח וָאַמר ּ ּ ּ ת טֹוב ְלהֹודֹות ַלה)תהלים צב(, ּ ּבָ יר ְליֹום ַהׁשַ ּ ִמְזמֹור ׁשִ לֹוַמר טֹוב ; ּ ּכְ

ִריך הוא א ּבְ ָחא וְלֲאָתָבא וְלאֹוָדָאה ַקֵמיה קוְדׁשָ ּבָ ְּלׁשַ ּ ּ ָּ ּ   )עד כאן תוספתא(. ּ

י ִיְצָח ֲעָתא ְדָקִטיל ַקִין ְלֶהֶבלְוָאַמר ַרּבִ  ָאָדם )א אתפרש''ד(ְּדִאְתְפַרׁש , ּק ֵמַהִהיא ׁשַ
ֵתיה יה. ֵּמִאּתְ ֵרין רוִחין נוְקִבין ֲהוו ַאְתָיין וִמְזָדְוָגן ִעּמֵ ּּתְ ּ ּ ּ ּ אָטן , ּ ִדין ְדׁשָ ְּואֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ ּ
ָעְלָמא י ָלך ַהאי. ּבְ ְקׁשֵ ר ָנׁש ּכַ. ְְוָלא ּתִ ֶחְלֵמיה ַאְתָיין רוִחין נוְקִבין ְּדָהא ּבַ ּד ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ

יה ְואֹוִליִדין ְלָבַתר ָמן ִמּנֵ יה וִמְתַחּמְ ְּוַחְייָכן ִעּמֵ ּ ֵני ָאָדם. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ ְוָלא . ּ
א ֵני ָנׁשָ ִּמְתַהְפָכן ֶאָלא ִלְדיֹוְקֵני ּבְ א. ּ ֵריׁשָ ֲעִרין ּבְ ֹלֹמה ְּוַעל ָדא . ְוֵלית לֹון ׂשַ ׁשְ ִתיב ּבִ ּכְ

ֵני ָאָדם)שמואל ב ז( ים וְבִנְגֵעי ּבְ ֶבט ֲאָנׁשִ ׁשֵ יו ּבְ ַהאי ַגְווָנא רוִחין . ּ ְוהֹוַכְחּתִ ְּוֲאִפילו ּכְ ּ ּ
ְייהו ְואֹוִליָדן רוִחין ָרן ִמּנַ י ָעְלָמא וִמְתַעּבְ ְּדכוִרין ַאְתָיין ִלְנׁשֵ ּ ּ ּ ֵני ָאָדם . ּ ְוֻכְלהֹון ִנְגֵעי ּבְ

  .ִּאְקרון

  א'' נה עדף
ׁש ָאָדם  ִנין ִאְתַלּבַ ַתר ְמָאה וְתָלִתין ׁשְ ֵתיה ) א''דף נה ע(ּּבָ ִאּתְ ר ּבְ ִקינוָיא ְוִאְתַחּבַ ּּבְ ּ

ֵמיה ׁשֵ ר וְקָרא ׁשְ ְּואֹוִליד ּבַ ִקיְטֵרי ְגִליָפן. ת''ּ ָּרָזא ְדסֹוָפא ְדַאְתָוון ּבְ י ְיהוָדה ָאַמר . ּ ַּרּבִ
ָּרָזא ְדרוָחא ְדִאְתֲאִביד  גוָפא ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתַלּבַ ָעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )דארעא(ּ ּ ָאֳחָרא ּבְ

ַחת ֶהֶבל ת ִלי ֱאלִהים ֶזַרע ַאֵחר ּתַ י ׁשָ   .ּכִ
ְדמותֹו  ִתיב ַויֹוֶלד ּבִ י ְיהוָדה ּכְ ְּוָאַמר ַרּבִ ַמע ִדְבִנין ָאֳחָרִנין )ט' בסי' עי(ּּ ַצְלמֹו ַמׁשְ ּ ּכְ

ִדיוְקָנא ִדיֵליה) דא הואבדמותו כצלמו ומלה(ָּלא ֲהוו  ּ ּבְ ִתיקוָנא . ּ ַצְלמֹו ּבְ ְדמותֹו ּכְ ְּוָדא ּבִ ּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ א ּבְ ְּדגוָפא וְבִתיקוָנא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ואמר רבי אבא . א ומלה דא הוא כמה דאתמר''נ(. ּ

ִנ)משמיה דרבי ייסא ֵמיה ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ּבְ ְמעֹון ִמׁשְ י ׁשִ ָמה ְדָאַמר ַרּבִ ּ ּכְ ּ ין ָאֳחָרִנין ּ
יה ְדִאיהו סמאל ֲהוו קוָתא ְדזוֲהָמא ְדָנָחׁש ְוַההוא ְדָרִכיב ּבֵ ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך ָלא . ּ ּ

ִדיוְקָנא ְדָאָדם ֲּהָוה ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ֲהָוה. ּ . ָּהִכי הוא. ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ֲאַמְרּתְ ְדֶהֶבל ִמּסִ
ְרַווְייהו ָלא ֲהוו ֲּאָבל ּתַ אּ ִדיוְקָנא ִדְלַתּתָ ּ ּבְ ּ.  

ֶלד ֶאת )א ליה''ד(ָאַמר  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ִתיב ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ י יֹוֵסי ְוָהא ּכְ ּ ַרּבִ
ִתיב ַויֹוֶלד ֶאת )דלא. אבל תרוויהו לא הוו בדיוקניה. א אמר ליה הכי הוא''ד(ְוָלא . ַקִין ּ ּכְ
ֶהֶבל ָלא. ַקִין ְּוֲאִפילו ּבְ ִתיב ַויֹוֶלד ֶאָלא ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבלּ ּ ּכְ ְּוָדא הוא . ּ

ִתיב. ָּרָזא ְדִמָלה ַהאי ַמה ּכְ ַצְלמֹו, ֲאָבל ּבְ ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]220דף [ -ּ

ֵתיה ִנין ִאְתְפַרׁש ָאָדם ֵמִאּתְ ְמעֹון ָאַמר ְמָאה וְתָלִתין ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ְּוָכל ִאּנון ְמָאה . ּּ
ָעְלָמאּו ִדין ּבְ ִנין ֲהָוה אֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ ִגין ַההוא ֵחיָלא ְדזוֲהָמא ְדֲהָוה . ְּתָלִתין ׁשְ ּּבְ ּ ּ

יה ִאיב ּבֵ יה ַההוא זוֲהָמא. ּׁשָ יָון ְדֲחִסיל ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּ י , ּ ב ְוַקּנִ ר)דאעדי(ּתָ ֵתיה ְואֹוִליד ּבַ . ּ ְלִאְנּתְ
ְדמותֹו ּכְ ִתיב ַויֹוֶלד ּבִ ֵדין ּכְ ּּכְ   .ַצְלמֹוּ

א ֲחֵזי ָמאָלא ְוָסִאיב ָאְרחֹוי, ּתָ ר ָנׁש ְדֲאִזיל ִלְסַטר ׂשְ ל ּבַ יך , ּּכָ ל רוֵחי ְמָסֲאֵבי ָמׁשִ ְּכָ ּ
יה יה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ק ּבֵ ְרֵמיה ְורוַח ְמָסָאב ִאְתָדּבַ ַּעל ּגַ ּ ּ ּ קוָתא . ּ ְּוִאְתַדּבְ ּ ְדַההוא )דיליה(ּ ּ

ָאֳחָראּרוָחא ְמָסָאב ֲהֵוי ְבַהאי ּבַ קוָתא ִדְלהֹון ָלאו . ר ָנׁש ְוָלא ּבְ ּוְבִגיֵני ָכך ִאְתַדּבְ ּ ּ ְּ

הו ִקין ּבְ ִאּנון ְדִמְתַדּבְ ִּאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ר ְוִאּנון . ּּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדָאְזֵלי ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְוֲעַלְייהו  ִאין ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט וְבֵניהֹון ַזּכָ ַּזּכָ ִתיבּ נו ָאֶרץ)משלי ב(, ּכְ ּכְ ִרים ִיׁשְ י ְיׁשָ   .ּ ּכִ

י ִחָייא ַמאי ִדְכִתיב ַוֲאחֹות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה ָּאַמר ַרּבִ ַּמאי ִאיְרָיא ָהָכא ְדָקֲאַמר . ּ
ָמה ַנֲעָמה ְּקָרא ִדׁשְ ִדין. ּ א ֲאַבְתָרה ְוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ֵני ָנׁשָ ִגין ְדָטֲעָיין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ י . ּּ ַרּבִ

ְתָרה ֵני ָהֱאלִהים ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָטעו ּבַ ִּיְצָחק ָאַמר ִאּנון ּבְ ּ ּּ.  
ִדים ֲהַות ל ׁשֵ ן ׁשֶ ְמעֹון ָאַמר ִאּמָ י ׁשִ ְטָרא ְדַקִין ָנְפַקת. ַרּבִ ת ַעל . ְּדִמּסִ ְוִהיא ִאְתַמּנַ

ָרה ְדַרְבֵיי)עם לילית(ֵליְלָיא  ַאְסּכְ א. ּ ּבְ י ַאּבָ ת ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ְוָהא ָאַמר ַמר ְדִהיא ִאְתַמּנַ
א ְבִני ָנׁשָ ְבֵני . ְלַחְייָכא ּבִ הו ּבִ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ִאיִהי ַאְתַיית ְוַחְייַכאת ּבְ ּ ּ ּ ּ

א הו, ָנׁשָ אן ִאיִהי ָקְייַמת ְלַחְייָכא ּבְ ְייהו ְוַעד ּכָ ָעְלָמא ִמּנַ ּוְלִזְמִנין ְדאֹוִליַדת רוִחין ּבְ ּ ּ ּ ּ 
א ְבִני ָנׁשָ   .ּבִ

א ְוָהא ִאּנון ֵמִתין  י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א)קל א(ּ ְבֵני ָנׁשָ ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי ָקְייַמת ,  ּכִ
א ּתָ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא. ַעד ַהׁשְ ת ָמֲחַלת ְדָנְפַקת . ּ ֲּאָבל ִליִלית ְוַנֲעָמה ְוָאְגַרת ּבַ

ְלהו ַקָיימֹות ַע ְטָרא ִדְלהֹון ּכֻ ִּמּסִ ִריך הואּ א ּבְ ּד ִדיַבֵער קוְדׁשָ ּ ּרוַח ְמָסֳאָבא ֵמָעְלָמא , ְּ
ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ִּדְכִתיב  ּ.  

יִחין ְוָלא  ּגִ א ִאּנון ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ְמעֹון ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ִלין ְוֻכְלהו ֲאִט ּכְ ְנָיין ְדָלא ִּמְסּתַ ְרָיין ְמׁשַ ה ַמְלָייא ָעְלָמא ִמּבִ ּמָ ּיִמין ְדָלא ָיְדִעין ּכַ ּ

ִּאְתֲחזון וִמִמִלין ְסִתיִמין ֵני , ּ ִאְתְייַהב ְרׁשו ְלֵעיָנא ְלֶמֱחֵזי)יהיב(ְּדִאְלָמֵלא . ּ ִּיְתְמהון ּבְ
ָעְלָמא א ֵהיך ָיְכִלין ְלִאְתָקְייָמא ּבְ   .ְְנׁשָ

א ֲחֵזי ִדין ֲהַותַהאי ַנ, ּתָ א ְדׁשֵ ָמן . ֲעָמה ִאּמָ ִדין ְדִמְתַחּמְ ל ִאּנון ׁשֵ ְטָרה ַאְתָיין ּכָ ּוִמּסִ ּ ּ ּ
ֲעֵלי ֶקְרָיין הֹון ְדָעְבֵדי לֹון ּבַ ְייהו ְוָחְייַכת ּבְ א ִמּנַ יאוְבּתָ א ְוָנְטֵלי רוַח ּתִ ִני ָנׁשָ ִּמּבְ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

ְטָרא ְדרוַח ְמָסֳא ְּדַבַעל ֶקִרי ָאֵתי ִמּסִ יה, ָבאּ ָאה ִמּנֵ ֵעי ְלַאְסָחָאה ַגְרֵמיה ְלִאְתַדּכָ ּּבָ ּ ְוָהא . ּ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָיא ּ:  

ִריך הוא ְלָאָדם . ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ִלְדיֹוְקִני א ּבְ י ִיְצָחק ַאְחֵמי קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ְּ

ְּדיֹוְקֵני ְדָכל ִאּנון ָדִרין ְדֵייתון ְלָעְלָמא ּ ּ ּ ּ יֵמי ָעְלָמא וַמְלֵכי ָעְלָמא ִדְזִמיִנין ְוָכל ַח. ּ ּּכִ ּ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

ָרֵאל ָרֵאל ְדִאְתְייִליד וִמית)כד(. ְּלָקְייָמא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ א ְדִיׂשְ ּ ָמָטא ְלֶמֱחֵמי ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ .
ִנין ִדיִלי )קסח א, קמ א( )ג אמר וכו''א ל''ד(ָּאַמר ֵליה  ִנין' ּ אֹוִזיף ֵליה ע)אוסיף(ּ ִמּשְׁ . ׁשְ

ִריך הוא ְלָדִוד' ָּגְרעו ֵמָאָדם עְו א ּבְ ִנין ְוָסִליק לֹון קוְדׁשָ ּׁשְ ְּ.  

  ב'' נה עדף
ח ָדִוד ְוָאַמר  ּבַ ְּוַעל ָדא ׁשַ ִני )תהלים צב(ּ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ י ' ה) ב''דף נה ע( ּכִ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלך ּבְ ָּבְ

ן ַרם ִלי ֶחְדָוה . ָָיֶדיך ֲאַרּנֵ ָעְלָמא)בהאי(ָמאן ּגָ ֶּלך ָדא הוא ָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאיהו ָּפֳע,  ּבְ ּ ּ ּ ָ

ִריך הוא א ּבְ ָּפֳעלֹו ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ר ָוָדם, ּ ְּוָלא ָפֳעלֹו ְדָבׂשָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ה ָיָדיו ְדקוְדׁשָ ַּמֲעׂשֵ ּ ְּ

א ֵני ָנׁשָ ִנין ֵמָאָדם. ְוָלא ִמּבְ ְבִעין ׁשְ ְרִעי ִאּנון ׁשִ ְּוַעל ָדא ּגָ ִנין ְדֲהָוה, ּ ּ ֵליה ֵּמֶאֶלף ׁשְ
הו יֵמי ָדָרא ְוָדָרא. ְּלִאְתָקְייָמא ּבְ ל ַחּכִ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּוַאְחֵמי ֵליה קוְדׁשָ ּ ַּעד ְדָמָטא . ְּ

י ֲעִקיָבא ְּלָדֵריה ְדַרּבִ ָּפַתח ְוָאַמר . ָּחֵמי ִמיָתֵתיה ְוֲעִציב. ְּוָחֵמי אֹוַרְייָתא ִדיֵדיה ְוָחֵדי. ּ
ּ ְוִלי ַמה ָיְקרו ֵר)תהלים קלט( יֶהםּ ֶּעיך ֵאל ֶמה ָעְצמו ָראׁשֵ ָ:  

א ְדֵעֶדן ָנִחית )לעיל לז ב(ְוָהא . ֵּסֶפר ַוַדאי, ֶזה ֵסֶפר ִגְנּתָ ּ אֹוִקיְמָנא ְדַכד ֲהָוה ָאָדם ּבְ
א ַעל ָרֵזי  א ְמַמּנָ ִריך הוא ִסְפָרא ַעל ְיָדא ְדָרִזיֵאל ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ אּ לוֵפי ִעָלִאין ְוָחְכָמה ַקִדיׁשָ ִליִפין ּגִ ּ וֵביה ּגְ ּ ּ ּּ ְבִעין וְתֵרין ִזיֵני . ּ ְּוׁשִ
ִליִפין ְדָרֵזי ִעָלֵאי ְבִעין ּגְ ית ְמָאה ְוׁשִ יה ְלׁשִ ן ִמּנֵ ְּדָחְכְמָתא ֲהוו ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּּ.  

ִליָפא ְדָחְכְמָתא ְלִמְנַדע ֶאֶלף ְו ֶאְמָצִעיָתא ְדַסְפָרא ּגְ ּּבְ ָחן ְדָלא ּ ֲּחֵמׁש ְמָאה ַמְפּתְ
י ָרן ְלִעָלֵאי ַקִדיׁשֵ ִּאְתַמּסְ ַסְפָרא ַעד ְדָמָטא . ּ יה ּבְ ימו ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאְסּתִ ּ ּ כיון , א ליה לאדם''ד(ּ

י ְדָאָדם)דמטא ַמע)מניה(,  ְלַגּבֵ י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלִמְנַדע וְלִמׁשְ ׁשֵ ּנְ ּ ֲהוו ִמְתּכַ ְּוֲהוו ָאְמֵרי . ּּ
בֹוֶדך)ים נזתהל( ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִהים ַעל ּכָ ָ רוָמה ַעל ַהּשָׁ ּ.  

א ְוָאַמר ֵליה יה הדרניאל ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ִאְתְרִמיז ְלַגּבֵ ה ׁשַ ּּבָ ּ , ָאָדם, ָאָדם, ּ
יָקָרא ְדָמ ּהֵוי ָגִניז ְיָקָרא ְדָמאָרך ְדָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשוָתא ְלִעָלֵאי ְלִמְנַדע ּבִ ּ ּ ר ְּ ְָרך ּבַ

א ְדֵעֶדן. ַאְנּתְ ְנּתָ יה ָטִמיר ְוָגִניז ַההוא ִסְפָרא ַעד ְדָנַפק ָאָדם ִמּגִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ּ ְּדָהא . ּ
ְלָיין ֵליה ָרִזין  ִגיְנַזָיא ְדָמֵריה ְוִאְתּגַ ל יֹוָמא ּבְ ֵמׁש ּכָ ּתַ יה וִמׁשְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ְמַעֵיין ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּעָלִאין ַמה ְדָלא ָיְד י ִעָלִאיןּ ׁשֵ ּמָ ּעו ׁשַ יָון ְדָחָטא ְוֲעַבר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ָפַרח . ּ ּּכֵ ּּ ּ ּ ּ
יה ַּההוא ִסְפָרא ִמּנִ ֵמי ִגיחֹון ַעד ָקְדֵליה . ּ ְּוֲהָוה ָאָדם ֹטֵפַח ַעל ֵריׁשֹוי וָבֵכי ְוָעאל ּבְ ּ

י ִזִיִוי ּנֵ ּתַ ּוַמָיא ָעְבִדין ּגוֵפיה ֲחָלִדין ֲחָלִדין ְוִאׁשְ ּ   .ּהּ
ִריך הוא ִלְרָפֵאל ְוָאִתיב ֵליה ַההוא ִסְפָרא וֵביה ֲהָוה  א ּבְ ֲעָתא ַהִהיא ָרַמז קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֵריה ְוֵכן ְלָכל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ַעד ְדָמָטא ְלַאְבָרָהם  ת ּבְ ֵדל ָאָדם ְוֲאַנח ֵליה ְלׁשֵ ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּ
יָקָר ָלא ּבִ ּכָ ּוֵביה ֲהָוה ָיַדע ְלִאְסּתַ ָמרּ ְּוֵכן ְלֲחנֹוך ִאְתְייַהב ֵליה . ּא ְדָמאֵריה ְוָהא ִאּתְ ְ

יָקָרא ִעָלָאה יה ּבִ ל ִמּנֵ ּכַ ִּסְפָרא ְוִאְסּתַ ּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]222דף [ -ּ

ת  )סימן ט(השלמה מההשמטות ִּסְתֵרי תֹוָרה  מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ּ ּ ּּ ּ

ִתיקונא ְדגוֵפיה ּאֹוִליְפָנא ֵמָהָכא ְדֲאַחִריָנן ָלא ֲה ַצְלמֹו ִאְתֲעִביד ּבְ ְדמותֹו ּכְ ִדיוְקָנא ִדיֵליה ְוָדא ּבִ ּוו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ִיאֹות ר ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ א ּבְ ּוְבִתיקוָנא ְדַנְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ.  

ְמָעָהא ְו א ּבִ ׁשָ ּכֵ ׁשְ ַחָוה ְוַההוא זֹוֲהָמא ֲהָוה ֵמּכַ ּתא ֲחֵזי ָנָחׁש ַאִטיל זֹוֲהָמא ּבְ ּ ִגין ּ ָּלא ָיִכיל ְלִאְצַטְייָרא ּבְ
ַהאי ַעְלָמא ַעד ְדַמָטת  יה ּבְ יה ְוִאְתַצְייָרן ּבֵ יָתא ִמְתַתְקֵני ּבֵ ַאְלָפא ּבֵ ְּדַעד ָלא ַחָטא ָאָדם ֲהוו ַאְתָוון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִגְנָתא וַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי''ְּלָאת כ ַחִביבו ּבְ ּף ִאְתְתָקנו ְדָכר ְונוְקָבא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ַקַמְייהו ִמָיד ֲאְבִאיׁש ְלסמּ אל ''ּ
ר סמ ֵדין ִאְתַחּבָ ְרִקיָעא ְוָנַחת ְוָרָכב ַעל ָנָחׁש ַתִקיף ְוַאְחִזי ַקֵמיה ַמָיא ִאְתֲעְרבו ַאְתָוון ּכְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ַההוא ''ּ ּאל ּבְ

ָּנָחׁש ְוִאְתֲעִבידו ַחד ְּוָנְטלו ַאְתָוון ְוָעִבידו ִמַתָמן ַוֲהְלָאה אוָמנ, ּ ּ ּּ ּ ַאְתוון צּ א ּבְ יׁשָ ּוָתא ּבִ ּ ּ ּד ְוַהְיינו ''ּד צי''ּ
ַאְתוון ק''ּצ א ַוֲעְבדו אוָמנוָתא ַיִתיר ּבְ יׁשָ ִפתוָיא ּבִ ּץ ְוָצדו ְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאְתֲהָדרו ''ּ ְקָרא ּבְ ּר אוָמנות ְדׁשִ ּ ּּ ּ

א)להפכא(ְּלַאְפָכא  יׁשָ אוָמנוָתא ּבִ ּ ַאְתָוון ּבְ ּּ ֵני ף ְדָלא ''קו. ּ ָּיִכיל ְלַקְייָמא ְדֵלית ָלה ַרְגִלין קֹוָפא ַקֵמיה ּבְ ּ ּּ ּ ּ
א ֵלית ֵליה ִקיוָמא ָּנׁשָ ּ ּ.  

א ַעל ְדַנְפלו ָאָדם ְוִאְתֵתיה וְבִאֵלין ַאְתָוון ק, ש ָרע''רי יׁשָ אוָמנוָתא ּבִ ִּאֵלין ִאְתֲהָפכו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּר אֹוִלידו ''ּ
ִקיוָמא ּבְ ִנין ולא ֲהוו ּבְ ּּבְ ַחָוה ֵמַההוא זֹוֲהָמא ַמָמׁש ִאְתְיִליד ַקִין וְבִגין ּּ ָתִאיב ּבְ ִּדיל זֹוֲהָמא ְדָנָחׁש ְדִאׁשְ ּ ּּ ּ ּ

בו ַאְתָוון ַעד ָהָכא ִגין ְדָנָחׁש אוָמנוָתא ִדיֵליה ָקטֹוָלא הוא ְוִאְתֲעּכְ ְתַכח ָקטֹוָלא ּבְ ָּדא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִתיוְב שעׁ◌ָתא ְדָתב ָאָדם ּבְ ּּבְ ּּ ּ ּ ִתיב ַויֹוֶלד ּבדמותֹו ּ נוְקֵביה ָמה ּכְ א ּבְ ְמׁשָ ִמְלַקְדִמין ְלׁשָ ָּתא ְוַאֲהַדר ּכְ ּ ּּ ּ ּ
ִתיב  ְדָקא ֵיאֹות וְכֵדין ּכְ ַצְלמֹו ָדא ֲהָוה ֵמִתיקוָנא ְדרוָחא ְוגוָפא ּכְ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ה על )'קהלת ה(ּ ר ַנֲעׂשָ  ְיׁשִ ֶהֶבל ֲאׁשֶ

ׁשֵ ָּהָאֶרץ וֲאַהְדרו ַאְתָוון ּבְ ּירוָתא דשיּ ּו ִדְכִתיב ''ּן ותי''ּ ת ִלי ֱאלִהים ְזַרע ַאֵחר ַתַחת )'בראשית ד(ּ י ׁשָ ּ ּכִ ּ ּ
יָתא ָנא ַאָחָרא ְדַאְלָפא ּבֵ גוֹוָ ֵני ַעְלָמא ּבְ ֶצֶלם וְדמות ְדַקְדָמֵאי ָלאו ֲהִכי וֵמָהָכא ִאְתּבְ ת הוא ּבְ ֶּהֶבל ׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ַבע ִקְטִרין ְסָגְלֶגָלןִּאתֹו, ֵּקיָנן וַמֲהַלְלֵאל ֶיֶרד ׁשֶ ַּסף ְלַאְתְקָנא ִסידוָרא ְדַעְלָמא ּבְ ּ.  

ְבָעה ְרִקיִעין ָדא ְלֵעיָלא ִמן ָדא ְוִאיּנון ֶאֶרץ  ָמה ְדִאיּנון ׁשִ ַבע ַאְרצֹות ִאינון דא ְלֵעיָלא ִמן ָדא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָיה ִצָיה ֵתֵבל ֲּאָדָמה ַאְרָקא ֵגיא ְנׁשִ ּּ ְלהוֵּתֵבל ְלֵעיָל. ּ ּא ִמּכֻ ד )'תהלים ט(ִּדְכִתיב , ּ ֶצֶדק ּכַ פֹוט ּבְ ּ והוא ִיׁשְ ּ ּ

ָּנַפק ָאָדם ִמִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִאְתַתַרך ִמַתָמן ִאְתַרֵמי ְלַההוא ְדִאיְקֵרי ֶאֶרץ וִאיהו ֲאַתר חשוְך ְדֵלית ַתָמן  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ָ

לום ְוֵכיָון ְד ֵמׁש ּכְ ָלל ְוָלא ְמׁשַ ְּנִהירו ּכְ ּ ָּאָדם ָעאל ַתָמן ָדִחיל ְדִחילו ַסִגי ולַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת ֲהָוה ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָכל ִסְטִרין גֹו ֶאֶרץ   .ֵּמָלַהָטא ּבְ

ֵרי ֲאָדָמה ִדְכִתיב  ִריך הוא ֵליה ְלַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ א ּבְ ת ְוִהְרֵהר ְתׁשוָבה ַאִפיק קוְדׁשָ ּבָ יָון ְדָנַפק ׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ

ַהאי ִאית ְנִהירו ְדָנִהיר ְוִדיוְקִנין ְדֹכְכַבָיא וַמָזל, ּ ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה)'ית גבראש( ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ְּוַתָמן יֹוָמא ְוִציוִרין , ּ ּ ּ ּ ּ
רוֵחי נוְקֵבי  ִנין ְדָקא ֲהָוה משמש ּבְ ֵמָאה וְתָלִתין ׁשְ א ִעָלִאין ַגְבִרין ְדַנְפקו ֵמָאָדם ּבְ ִּדְבֵני ַנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּוִאיּנון ּ

ֲּעִציִבין ָתִדיר א וִמְתַהְדָרן , ּ יׁשָ ְטֵטי ְוָנְפֵקי ְלַעְלָמא ָדא וִמְתַהְפָכן ְלִסְטָרא ּבִ הו ֶחְדָוה וִאֵלין ֵמׁשָ ַּתְלָיא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
דוְכָתְייהו ַתָמן ָבן ּבְ ַּתָמן ְוָצַלאן ְצלֹוָתא וִמְתָייׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵריִחין, ּ ְּוִחִטין ֵלית ַתָמן ְוָלא ַחד . ַאְכֵליו, ְוַזְרִעין ַזְרִעין ּבְ ּ ּ

ִּמיֵני ְתבוָאה' ִמז ּ.  



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]223דף [ -ּ

ַהאי ֲאַתר ִאְתְיִליד ַקִין ְוֶהֶבל ּּבְ ֵרי , ּ ִריך הוא ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ א ּבְ יָון ְדָחָטא ַקִין ָאִחית ֵליה קוְדׁשָ ּּכֵ ּּ ּ ּ ָּ

ִתיב  ָת אֹוִתי ַהיֹום ֵמ)'בראשית ד(ֲּאָדָמה ּכְ ּ ֵהן ֵגַרׁשְ ּ ַּעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֲאָדָמה וֲהִייִתי ּ ּ ּּ
ִגין ְדַתָמן ִאְתַדָחא ְוִאְתַתַרך ָאֶרץ ּבְ ָָנע וָנד ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת ַוֲהָוה ָדִחיל ְוִהְרֵהר ְתׁשוָבה ְוָסִליק ֵליה ל מֹוְצִאי ַיֲהְרֵגִני ּבְ ְּוָהָיה ּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ 
א ְמׁשָ ַאְרָקא וְבַאְרָקא ִאית ְנִהירו ְדָנִהיר ִמגֹו ׁשִ ִנין ּבְ ִריך הוא ְלַאְרָקא ַוֲהָוה ַתָמן ְואֹוִליד ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָּ ,

ַבע ִזיֵני ְתבוָאה ְּוַזְרִעין ַזְרִעין ְוָנְטִעין ִאיָלִנין ְוֵלית ַתָמן ִחִטין ולא ֵמִאינון ׁשֶ ּּ ּ ּ ל ִאינון ְדַת. ּ ּּכָ ּ ָּמן ִאינון ּ ּ
ִלים  הו ַדְעָתא ׁשְ הֹון ַגְבִרין ִעָלִאין וִמְנהֹון ַגְבִרין ְזִעיִרין ְוֵלית ּבְ ין ִמּנְ ְתֵרין ֵריׁשִ ִּמתֹוָלִדין ְדַקִין ְוִאיּנון ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ

א ְדָהָכא ֵני ַנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִאין וִאְתֲהְדָרן ְלִסְטָרא ָטָבא וְלִז, ּכִ ְּלִזְמִנין ִאינון ַזּכָ א ּּ יׁשָ ְּמִנין ִאְתֲהְדָרן ְלִסְטָרא ּבִ
א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ ּומֹוִליִדין וֵמִתין ּכִ ּ ּ.  

ֲאָדָמה  ת וִמַתָמן ָסִליק ְלֵעיָלא ד)וארקא(ָאָדם ֲהוה ּבְ ּ ַעד ְדאֹוִליד ׁשֵ ּּ ַּדְרִגין ְוָסִליק ְלַהאי ֲאַתר ' ּ ּ
ֵרי ֵתֵבל ְוָדא ֵתֵבל ִאיהו ִעָלָאה ְדֻכְל ְּדִאּקְ ּ ּ ּ ּהו ַדְרִגיןּ ֵרי . ּ א ְדִאּקְ ית ַמְקְדׁשָ יָון ְדָסִליק ָסִליק ַלֲאָתר ּבֵ ּּכֵ ּ ּ

ה ֶאֶרץ ֲאָדָמה ְדַהִכי ִאְקֵרי ָדִליג ָאָדם ְתָלת דוְכֵתי ֵגיא ָמָהן ַדֲהָוה ִדיֹוֵריה ּבָ ִאינון ׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ָיה, ּ ִּצָיה, ְּנׁשִ ּ ,
ַה ֵּגיא ִאיהו ֲאַתר ְודוְכָתא ַסִגי ּכְ ּ ּּ ּ נו ַמְגְדָלא ּ ָדרו ְדּבָ ָיה ְוִצָיה ִאְתּבַ ַגיא וְנׁשִ ם ּבַ א ִדֵגיִהּנָ ּאי פוְתָיא ְוַאְרּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִגין ָדא ָקִריב ְלנוָרא ְדָדִליק א ִעָלָאה ּבְ ּואֹוִלידו ַתָמן על ְדַאְרִגיזו ְלַמְלּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ָכל עוְתָרא ְוֲעְפרֹו א ְיִקיֵרי ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוִאית ּבְ ּ ּת ָזָהב ְוַאְבִנין ְיִקיִרין ָמאן ְדָעאל ַתָמן ַוֲהָוה ִמֵתֵבל ּּ ּ ּ ּּ
גֹון ְדִאְתָנׁשו ַתָמן וָנִחית  ָיה ּכְ ֵרי ְנׁשִ ַחִמידו ְדַההוא עוְתָרא ָיֲהִבין ֵליה ְוָסִליק ְלִזְמִנין ְלדוְכָתא ְדִאּקְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְּלַהאי ֵגיא ְוָלא ָיַדע ֲאַתר ַדֲהָוה ִמַתָמ ּ ן . ןּּ ֵרי ֵגיא ּבֵ ֶאְמָצעוָתא ְדֵעיָלא ְוַתָתא ְוָדא ִאיּקְ ֵּגיא ָדא הוא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ן ִהנֹום ְוַתָמן ִפְתָחא . ִהנֹום ֵרי אוף ֲהִכי ֵגיא ּבֵ ּוְרצוָעה ֲחָדא ָנְפָקא ִמַתָמן ְלֵעיָלא ְלַהאי ֵתֵבל ְוִאיּקְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ם   .ְּדֵגיִהּנָ

א ְדַתָמ ֵני ָנׁשָ ִּאינון ּבְ ּ ּ ָמאן ְיִקיִרין ְוַתָמן ַזְרֵעי וַנְטֵעי ִאיָלִנין וֵלית ַתָמן ִחִטין ּ ין וַחּכָ ּן ּכוְלהו ָיְדֵעי ַחְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְבַעת ַהִמיִנים ר ְתֵרין . ְּוָלא ַחד ִמׁשִ א ּכוְלהו ְקִטיִעין ְזִעיִרין ְוֵלית ְלהֹון חֹוְטִמין ּבָ ֵני ָנׁשָ ָיה ִאית ּבְ ְנׁשִ ּּבִ ּ ּּ ּ

ָיה וַזְרֵעי וַנְטֵעי ִאיָלִנין ּנוְקִבין ְד ֵחי ְוַעל ָדא ִאיְקֵרי ְנׁשִ ַתּכְ הו רוָחא ְוָכל ָמה ְדַעְבֵדי ִמָיד ִמׁשִ ָּנִפיק ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְבַעת ַהִמיִנים ּוֵלית ַתָמן ִחִטין וֹלא ִמׁשִ ּ ּ ּ.  

ֵני ָנ''ִּצָי כֹוָלא ְוַתָמן ּבְ יה ְיֵבׁשוָתא ּבְ ֵמיה ּבֵ ׁשְ ּה ִאיהו ֲאַתר ּכִ ּ ּ ּּ ּ ד ּ ֵחיזו וִמגֹו ְדִאיהו ִצָיה ּכַ ִפיָרן ּבְ א ׁשַ ּׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ַּיְדֵעי ֲאַתר ִדְמקֹוָרא ְדַמִיין ָנְבִעין ָעאִלין ַתָמן וְלִזְמִנין ְדָסְלִקין ִמגֹו ֲאַתר ְדַמָיא ְוָסְלִקין ְלַהאי ֵתֵבל  ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

א ָאֳחָרִנ ֵני ָנׁשָ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַיִתיר ִמּבְ ְּוִאיּנון ּבְ ּ ּ ּין וֵביַנְייהו ִדיוִרין ָטִבין ְועוְתָרא ַסִגי ְוַזְרֵעי ִמגֹו ְיֵבׁשוָתא ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
א ְדָהָכא ְּדָהָתם ְוַנְטֵעי ִאיָלִנין ולא ַמְצִליִחין ְוִתיאוְבָתא ִדיְלהֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּּ ְלהו ֵלית ְדַאְכֵלי ַנֲהָמא . ּ ּוִמּכֻ ּ ּּ

ד  ֶת)א בר''ס(ּכַ ּ ִאֵלין ְדָהָכא ְדּבְ ל ִאֵלין ֵתֵבל וְכִתיב ּ ֶּבל ַהָכא ְלֵעיָלא ִמּכָ ּּ פֹוט ֵתֵבל )'תהלים ט(ּ ּ והוא יׁשְ ּ ּ
ֶצֶדק   .ּּבְ

ִגין ְדִאיִהי  ָמָהן ִאית ָלה אוף ֲהִכי ּבְ ַהאי ֵתֵבל ְוָכל ִאֵלין ׁשְ ְּכַגְווָנא ְדָכל ִאֵלין ַאְרָעאן ִאית ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
גוֹוָנא ְדִאיּנ ִביָעָאה ִאית ָהָכא ּכְ ּׁשְ ָנא ְדַההוא ּ גוֹוָ ֵרי ּכל ַחד ְוַחד ּכְ ּון דוְכֵתי ְתחוִמין ְודוְכֵתי ָהָכא ְוִאיּקְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ּדוְכָתא ִדְלַתָתא ּ ּ ּ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין . ּ א ְמׁשַ ִדיוִרין ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוָכל ִאֵלין ּבְ ּ יך ְיָי )ד''תהלים ק(ּּ ָ ָמה ָרּבו ַמֲעׂשֶ ּ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ּּכֻ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיְנך עּ

ָרָאם ֵרי ְקָרֵאי. ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ָהִני ּתְ ְלָיין ּבְ ְמעֹון ָאַמר ָרִזין ִעָלִאין ִאְתּגַ י ׁשִ ַּרּבִ ָזָכר . ּ
ָרָאם ְּלִמְנַדע ְיָקָרא ִעָלָאה ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ְדִמּגֹו ָרָזא ְדָנא, ּוְנֵקָבה ּבְ ּ ּ ּ ֵרי ָאָדםּ .  ִאְתּבְ

ֵרי ָאָדם ַמִים ָוָאֶרץ ִאְתּבְ ִריאו ׁשָ ָרָזא ְדִאְתּבְ א ֲחֵזי ּבְ ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות . ּּתָ הו ּכְ ּּבְ ּ
ַמִים ְוָהָאֶרץ  ִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם. )בהבראם(ַהּשָׁ ָאָדם ּכְ ְרָאם. ּבְ ִהּבָ ִתיב ּבְ הו ּכְ . ּּבְ

יֹום ִה ִתיב ּבְ ָאָדם ּכְ ְרָאםּבְ ָרָאם. ּבָ ל ִדיוְקָנא ְדָלא )אוליפנא(ֵמָהָכא . ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּ ּכָ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי יה ְדַכר ְונוְקָבא ָלאו ִאיהו ִדיוְקָנא ִעָלָאה ּכְ ַכח ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבָרָזא ְדַמְתִניִתין . ּ

  .אֹוִקיְמָנא
א ֲחֵזי חו ְדַכר , ּתָ ּכְ ּתַ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ִריך הוא ָלא ּ א ּבְ ֲחָדא קוְדׁשָ ְּונוְקָבא ּכְ ּ ְּ

ַההוא ֲאַתר ִוי ְמדֹוֵריה ּבְ ּׁשָ ַכח ְדַכר . ּ ּתְ ֲאַתר ְדִאׁשְ חו ֶאָלא ּבְ ּכָ ּתַ ּוִבְרָכאן ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ
ְרָאם. ְּונוְקָבא יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ ִּדְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְ ִתיב ַוְי. ּ ְָבֶרך ְוָלא ּכְ

מֹו ָאָדם ֲחָדא. ּאֹותֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְּדֲאִפילו ָאָדם ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּ ּ ּּ ּ.  
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 ] בשנה30יום [סדר הלימוד ליום ל תשרי 
ָעְלָמא  חו ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ א ּבִ י ַמְקְדׁשָ י ְיהוָדה ָאַמר ִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ַּרּבִ ּ ּ ּּ

ָכל יֹוָמאְוִא ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(, ִּדְכִתיב. ְּתֲאִבידו ּבְ ְרָכאן ְדֲהוו , ַמאי ָאַבד. ּ ַהּצַ ָּאַבד ּבִ ּ
ָמה ִדְכִתיב יה ּכְ ְרָיין ּבֵ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י(, ּׁשָ  ָאְבָדה )ירמיה ז(, ּוְכִתיב. ּ ּבְ

ִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם . ָּהֱאמוָנה ַגְווָנא ָדא ּכְ ְוְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאֹלִהיםְּכְ ת ''ִמּשֵׁ. ּ
ָעְלָמא ל ָדֵרי ָעְלָמא ְוָכל ִאּנון ַצִדיֵקי ְקׁשֹוט ְדֲהוו ּבְ ִּאְתַייֲחסו ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  א'' נו עדף
אֹוַרְייָתא  ְתָרִאין ְדֲהוו ּבְ י יֹוֵסי ִאֵלין ַאְתָוון ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַתר )לאשתכחא(ּ חו ּבָ ּכָ ּתַ ּ ִאׁשְ

ְלהו ַּדֲעָב ּר ָאָדם ַעל ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ּכֻ ובגין כך קרא לההוא ברא דאיהו . ק''בסדר תשר(ּ

יה . )ת דאנון קיומא דאתוון''בצלמו ש) א''דף נו ע(כדמותו  ּוִבְתיוְבּתֵ ּ י )א ובתיאובתיה''ס(ּ  ְלַקּמֵ
ֵרין ִאֵלין ּתְ ָּמאֵריה ָאִחיד ּבְ ֵדין ִאְתַהְדרו ַאְתָוון ְל. ּ ּוִמּכְ ּ ֵסֶדר תשרּ   .ק''ַמְפֵרַע ּבְ

ַצְלמֹו ׁשֵ ְדמותֹו ּכְ ָרא ְדִאְתְיִליד ֵליה ְדִאיהו ּבִ ּוְבִגין ָדא ָקָרא ְלַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּת ְדִאּנון ''ּ ּ
ִּסיוָמא ְדַאְתָוון ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני. ּ נו ַאְתָוון ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּקָ ְּוָלא ִאְתּתַ ּ ּ ּוְכֵדין . ּ

ַּאַהְדרו ַאְת ַמִים ָוָאֶרץּ ִריאו ׁשָ יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּקוַנְייהו ּכְ ָּוון ַעל ּתִ ּ ּ ם ָעְלָמא ְוָקְיָמא . ּ ּסַ ְוִאְתּבַ
ַּעל ִקיוֵמיה ּ ּ.  

א ָאַמר יֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ , ּּ ְעָיין ׁשָ ּבָ
ָרא ֵמַאְתַרְייהו)לאתגפא( ִרית .ּ ְלִאְתַעּקָ ִגין ְדִאּנון ָלא ָקְיימו ֶאָלא ַעל ּבְ ּ ַמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ

י)ירמיה לג(ִּדְכִתיב  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ְוָאָדם .  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ֱאַמר  ּנֶ ִרית ׁשֶ ִרית)הושע ו(ָעַבר ּבְ ה ְכָאָדם ָעְברו ּבְ א ְּוִאְלָמֵלא ְדָגֵלי. ּ ְוֵהּמָ י קוְדׁשָ ּ ַקּמֵ

ִרית ָרֵאל ְלָקְייָמא ַעל טוָרא ְדִסיַני ְלַקְייָמא ַהאי ּבְ ִריך הוא ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ָלא , ְ
ל ָמאן ְדאֹוֵדי ַעל ֶחְטֵאיה. )דין(ִּאְתְקַיים ָעְלָמא  י ִחְזִקָיה ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ִביק ֵליה וָמִחיל ַעל חֹו ּהוא ׁשָ ּ   .ֵּביהּ
א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ִרית ְוָקְייָמא ֲעֵליה , ְּ ֲּעַבד ַהאי ּבְ

ית)בראשית(ְּמָנָלן ִדְכִתיב . ָעְלָמא ָרא ׁשִ ִרית ְדָעְלָמא ָקְיָמא ֲעֵליה,  ּבָ ָּדא ּבְ ּ ית . ּ ׁשִ
ְרָכאן ְלָעְלָמא ְוֲע יה ְנִגיִדין ְוָנְפָקא ּבִ ְּדִמּנֵ ֵרי ָעְלָמאּ ְוָאָדם ֲעַבר ַעל ַהאי . ֵּליה ִאְתּבְ

ִרית ְוַאֲעַבר ֵליה ֵמַאְתֵריה  ּּבְ   .)א מעמיה''ס(ּ
ָאת יו ִרית ִאְתְרִמיַזת ּבְ ָרא ִויסֹוָדא ְדָעְלָמא''ַהאי ּבְ ד אֹוִליד . ּד ָאת ְזֵעיָרא ִעּקְ ּכַ

ר ֵמיה ש, ּבַ יה יוְוָלא ַאְדּכַ. ת''ּאֹוֵדי ַעל ֶחְטאֹו ְוָקָרא ׁשְ ית''ּר ּבֵ ִגין , ד ְלֶמֱהֵוי ׁשִ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]226דף [ -ּ

ְּדֲעַבר ֲעֵליה ִריך הוא . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ יל ָעְלָמא ְוִאְתַייֲחסו )מהכא(ְ ּתִ יה ִאׁשְ ּ ִמיּנֵ ּ
ָאה ְדָעְלָמא  ל ָדֵרי ַזּכָ ּּכָ   .)משת(ּ

א ֲחֵזי ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְוּתָ ד ָקְיימו ִיׂשְ ּּכַ י, ּ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ָרָזא ָעאל ּבֵ ּן ּתְ
ּוָמאן ִאיהו ֵבי. ִּדְבִרית ָרֵאל. ת''ּ ָארו ְוָיִהיב ֵליה ְלִיׂשְ ּתְ ֵרין ַאְתָוון ְדִאׁשְ ין ּתְ ְּוָעאל ּבֵ ּ ּ .

ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ְדִאּנון שי''ְוַכד ָעאל בי ין ּתְ ּת ָרָזא ִדְבִרית ּבֵ ּ  )עאלו(ו ''ן תי''ּּ
ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ת''ְּוִאְתֲעִבידו ׁשַ ת )שמות לא(, ּכְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ֵני ִיׂשְ ְמרו ּבְ ּ ְוׁשָ

ִרית עֹוָלם ת ְלדֹורֹוָתם ּבְ ּבָ ירוָתא ְדָעְלָמא ְלִאְתַייֲחסו . ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ָמא ְדֲהָוה ׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ֵרין ַאְתָוון ש ל ָדֵרי ָעְלָמא ֵמִאֵלין ּתְ הו ּכָ ּּבְ ּ ְדָקא ּת ֲהוו ּתַ''ּ ְכַלל ָעְלָמא ּכְ ּתַ ְּלָיין ַעד ְדִאׁשְ

ּבָ ִלימו ְוִאְתֲעִבידו ׁשַ ׁשְ ְכַלל ּבִ ּתַ א ְוִאׁשְ ִרית ַקִדיׁשָ יַנְייהו ּבְ ָּיאות ְוָעאל ּבֵ ּ ּ ּ   .ת''ּ
י ָאת ּבֵ ְכְללו ּבְ ּתַ ֵרין ַאְתָוון ִאׁשְ י יֹוֵסי ִאֵלין ּתְ ָּאַמר ַרּבִ אתהדר אתוון למפרע (ת ְוַכד ''ּ

  .)אתייליד שת אהדרו אתוון בכל דרא ודרא עד דמטי ישראל לטורא דסיני ואתתקנומן יומא ד
א ִאְתַהְדרו י ְיהוָדה ְלַתּתָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַאְתָוון ְוָלא . ּ ִפיף ָעְלָמא ּבְ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ֲהָוה ּגָ ּ

ְייהו דוְכּתַ ִבין ּבְ ִּמְתַיׁשְ ָרֵאל . ּ ד ִאְתַייֲהַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ן ּכָֹלא ּכַ ּקַ א אתוון כלהו ''נ(ִּאְתּתַ

ויחי אדם ' ובדפוס ויניציאה דף יג ב, כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בזוהר חדש דף י( )אתתקנו
ין )ש''ע' כו ָחְכָמה ְדַחְרׁשִ א ּבְ ִני ָנׁשָ יִמין ּבְ יֹוֵמי ֱאנֹוׁש ֲהוו ַחּכִ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ּבְ ּ ַרּבִ ּ

ַמָיאְּוקֹוְסִמין וְבָחְכָמָתא  ר ָנׁש ִמיֹוָמא ְדָנַפק ָאָדם . ְלֶמֱעַצר ְלֵחיֵלי ִדׁשְ ְּוָלא ֲהָוה ּבַ ּ
ה ַדל ּבָ ּתַ א ְדֵעֶדן ְוַאִפיק ִעֵמיה ָחְכְמָתא ְדַטְרֵפי ִאיָלָנא ְדִאׁשְ ְנּתָ ִּמּגִ ּ ּ ּ ּּ ְּדָהא ָאָדם . ּ

יה ַעד ְדָאָתא ֱאנֹוׁש ֵתיה ְוִאּנון ְדָנְפקו ִמּנֵ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ּ ִביקו, ּ   .ּ ָלהּׁשְ
ְנָיין  ד ֲאָתא ֱאנֹוׁש ָחָמא לֹון ְוָחָמא ָחְכַמְתהֹון ְמׁשַ ְדלו . ּ ִעָלִאין)א משטיין''ס(ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

הֹון ְוָעְבִדין  ַטת ַהִהיא )בה(ּבְ ין ְוקֹוְסִמין ְואֹוִליפו ִמְנהֹון ַעד ְדִאְתַפׁשְ ין ְוַחְרׁשִ ּ ֲעִביְדּתִ ּ ּ
ָדָרא ְדַמּבול ָּחְכְמָתא ּבְ אְו. ּ ְייהו ְלַאְבָאׁשָ ֻּכְלהו ֲהוו ַעְבֵדי ֲעִביְדּתַ ּ ּ.  

ִאּנון ָחְכְמָתן י ֹנַח ּבְ ְקֵפי ְלַגּבֵ ְּוֲהוו ִמְתּתַ ָרָאה . ּ ְּוָאְמֵרי ְדָלא ָיִכיל ִדיָנא ְדָעְלָמא ְלַאׁשְ ּ
ְּדָהא ִאּנון ָעְבֵדי ָחְכְמָתא ְלַדְחָייא ְלָכל ִאּנון ָמאֵרי ְדִדיָנא, ֲּעַלְייהו ּ ִריאו ּוֵמ. ּ ֱּאנֹוׁש ׁשָ

ם ְיָי ׁשֵ ִאֵלין ָחְכְמָתן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ ְדלו ּבְ ּתַ ְלהו ְלִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּּ.  
ַההוא ָדָרא הו ְלָבַתר ּבְ ִאין ְדֲהוו ּבְ ל ִאּנון ַזּכָ י ִיְצָחק ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ ְלהו ֲהוו ִמׁשְ ּּכֻ ּ ּ

הו  ַלח ְוֲחנֹוך)גין דלא אתענשו עליהואב''נ(ְּלָמָחָאה ּבְ מֹו ֶיֶרד ְמתוׁשֶ ְ ּכְ ַעד . ְּוָלא ָיִכילו. ּ
ָמאֵריהֹון ְוָאְמֵרי  טו ַחָייִבין ָמְרֵדי ּבְ ְּדִאְתַפׁשְ ּ י ַנַעְבֶדּנו)איוב כא(ּּ ַדי ּכִ ּ ַמה ּשַׁ ּ.  

  ב'' נו עדף
ְּוִכי ַהאי ִטְפׁשוָתא ֲהוו ָקא ָאְמֵרי ּ ִגין ְדֲהוו. ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ל ִאּנון ָחְכְמָתן ְוֻכְלהו ּ ּ ָיְדֵעי ּכָ ּ

הו ָדן ֲעַלְייהו ְוֲהוו ְמַרֲחָצן ּבְ ן ְדָעְלָמא ְדִאְתַפּקְ ְּמַמּנָ ּ ּ ּ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ַּעד ְדָאִתיב קוְדׁשָ ּ ְּ

ְדָקא ֲהָוה ַמִים) ב''דף נו ע(ְּדָהא . ָעְלָמא ּכְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ַמִים ּבְ ּוְלָבַתר ָאִתיב ֵליה. ּבְ ּ 



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]227דף [ -ּ

ְדַקְדִמיָתא ח ֲעַלְייהו. ְוָלא ִאְתָחִריב ִמּכָֹלא. ְלָעְלָמא ּכִ ּגַ ַרֲחִמין ַאׁשְ ְּדָהא ּבְ , ִּדְכִתיב. ּ
ב)תהלים כט( ּבול ָיׁשָ ִתיב ֱאלִהים. ּ ְיָי ַלּמַ   .ְוָלא ּכְ

יֹומֹוי ֶדֱאנֹוׁש ֲאִפלו ְינוֵקי ְדַההוא  ּּבְ ּ ּ ּ ָחן )יומא(ּּ ּגְ ְלהו ֲהוו ַמׁשְ ּ ָדָרא ּכֻ ָחְכָמָתאן ִעָלִאין ּ ּּבְ
הו ָלן ּבְ ּכְ א . ְּוֲהֵוי ִמְסּתַ ין קוְדׁשָ ין ֲהוו ְדָלא ֲהוו ָיְדִעין ְדַזּמִ י ֵייָסא ִאי ָהִכי ִטְפׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

הו ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ֲעַלְייהו ֵמי טֹוָפָנא ִוימותון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ.  
י ִיְצָחק ִמְנַדע ָיְדֵעי ְייהוֲאָב. ָאַמר ַרּבִ ִלּבַ ּל ֲאִחידו ִטְפׁשוָתא ּבְ ּ ְּדִאּנון ֲהוו ָיְדֵעי . ּּ ּ ּ

א ַעל ַמָיא ְוֲהוו ָיְדִעין ְלֶמֱעַצר לֹון  א ְוַההוא ִדְמַמּנָ א ַעל ֶאׁשָ ַּההוא ַמְלָאָכא ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ
ד ִדיָנא ֲעַלְייהו ְּדָלא ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּ א . ּ ְּוִאּנון ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִליט ַעל ּ ִריך הוא ׁשָ ּּבְ ְ

יה ֵייֵתי ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ַּאְרָעא וִמּנֵ ּ.  
ל ִמֵלי ָעְלָמא ן וְבהו ּכָ יָדא ְדִאּנון ְמַמּנָ ד ּבִ ֶּאָלא ֲהוו ָחָמאן ְדָעְלָמא ִאְתַפּקַ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵני . ּּ

ִריך הוא ְוָלא ַמׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָלן ּבֵ ּכְ ך ָלא ֲהוו ִמְסּתַ ּּכָ ּ ּ ְּ יהְ ֲעִביְדּתֵ יִחין ּבְ ַּעד ְדַאְרָעא . ּּגִ
ַלת ָכל יֹוָמא ְוָאַמר . ִאְתַחּבָ א ַאְכִריז ּבְ ְּורוַח קוְדׁשָ ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ )תהלים קד(ּ ּ ִיּתַ ּ

ִעים עֹוד ֵאיָנם ִאין ֶי. ּוְרׁשָ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאּנון ַזּכָ ִריך הוא לֹון ּכָ א ּבְ ְּואֹוִריך קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ֶרד ְ
ָעְלָמא ַלח ְוֲחנֹוך ָקְייִמין ּבְ ְוְמתוׁשֶ ּ ָלקו ֵמָעְלָמא. ּ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ א , ּּ ּוְכֵדין ַאְנִחית קוְדׁשָ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִריך הוא ִדיָנא ֲעַלְייהו ְוִאְתֲאִבידו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ חו ִמן ָהָאֶרץ )בראשית ז(, ְ ּ ַוִיּמָ ּ
  :)ש''ע' ב א'' וניציאה מו ובדפוס''ח דף ס''כאן שייך מאמר בז(

י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ַּוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֵאיֶנּנו ּכִ ְ ָ ּ י יֹוֵסי ָפַתח . ּ שיר (ַּרּבִ

ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)השירים א ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ָמר. ְ א ֲחֵזי. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ך , ֲאָבלּתָ ְּכָ

א  ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ִריך הואּ ּּבְ ֵרי ִדיוֵריה . ְ יה ְוהוא ַאׁשְ ק ּבֵ א ְדַבר ָנׁש ִאְתָדּבַ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
יה ְוָסִליק ֵליה . ְּוָיַדע ִדְלָבַתר יֹוִמין ִיְסַרח. ֲּעֵליה ַּאְקִדים ְוָלִקיט ֵריֵחיה ַטב ִמּנֵ ּ ּ

  .ֵמָעְלָמא
ְמִסּבֹו ִנְרִדי ֶלך ּבִ ַהּמֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעד ׁשֶ א .  ָנַתן ֵריחֹוְּ ֶלך ָדא קוְדׁשָ ַהּמֶ ַּעד ׁשֶ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ָאְרחֹוי. ְ יה ְוָאִזיל ּבְ ק ּבֵ ר ָנׁש ְדִאְתָדּבַ ְמִסּבֹו ָדא ַההוא ּבַ ּּבִ ּ ּ ּ , ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו. ּ
ַלק ֵמָעְלָמא ַעד ְדָלא ָמָטא ִזְמֵנ ִּאּנון עֹוָבִדין ָטִבין ְדֵביה ִדְבִגיְנהֹון ִיְסּתַ ּ ּ ּ   .ּיהּּ

א ָאַמר  לֹמה ַמְלּכָ ר )קהלת ח(ְּוַעל ָדא ֲהָוה ׁשְ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ִעים. 'ֵּיׁש ַצִדיִקים ְוגו ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ֵּיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ּכְ

א ּבְ ִּדְבִגין ְדעֹוָבֵדיהֹון ָטִבין קוְדׁשָ ּ ִּריך הוא ָסִליק לֹון ֵמָעְלָמא ּ ). יחיו(בגין דלא יסרחו (ְ

הֹון ִדיִנין. ּ ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו)ומגו רחימותא בהו מסלק להון ִעים . ְּוָעִביד ּבְ ְוֵיׁש ְרׁשָ
ִריך הוא אֹוִריך לֹון יֹוִמי א ּבְ ִדיִקים ְדקוְדׁשָ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ְֲאׁשֶ ְּ ּ ּ ְן ְואֹוִריך ּ

הו ּרוְגֵזיה ּבְ ּ ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוָכל ָדא ּכְ ִגין ְדָלא ִיְסְרחון. ּ ִּאֵלין ּבְ ּ ִגין ְדִלַהְדרו . ּ ְּוִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ
יה ִנין ְדַמֲעֵלי. ְּלַגּבֵ ְייהו ּבְ ִגין ְדִיפוק ִמּנַ ּאֹו ּבְ ּ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]228דף [ -ּ

ָאה ֲהָוה א ֲחֵזי ֲחנֹוך ַזּכָ ּּתָ ִריך הו. ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּא ָחָמא ֵליה ְדִיְסַרח ְלָבַתרְּ ְּוָלִקיט ֵליה . ּ
ים)שיר השירים ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַעד ָלא ִיְסַרח ּנִ ִגין ְדַיֲהֵבי ֵריָחא .  ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ּּבְ

ִריך הוא ַעד ָלא ִיְסְרחו א ּבְ ַּטב ָלִקיט לֹון קוְדׁשָ ּ י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים. ְּ . ְּוֵאיְנּנו ּכִ
א ְדֲהוו אֹוְרֵכי יֹוִמין, ּיֶנּנוְוֵא ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ְּלָאְרָכא יֹוִמין ּכִ ִגין ְדָלַקח . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ִריך הוא ַעד ָלא ָמֵטי ִזְמֵניה א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
ִריך הוא ֵמַאְרָעא ְוַאְסֵקיה ִל א ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֲחנֹוך ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ַּרּבִ ּ ּ ְּ ֵמי ְ ׁשְ

ְנֵזי ִעָלִאין  ל ּגִ יֵדיה ּכָ ְּמרֹוִמים ְוַאְמַסר ּבִ הו ''ּ ומ)לעיל לז ב(ּ ָחן ָסְתֵרי ְגִליִפין ְדּבְ ּה ַמְפּתְ ּ
יֵדיה י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְוֻכְלהו ִאְתְמָסרו ּבִ ׁשֵ ּמְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ה : ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ י ַרּבָ ַּוַיְרא ְיָי ּכִ

ָאֶרץ ְו בֹות ִלּבֹוָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ְיהוָדה ָפַתח . ָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ ַּרּבִ י לא ֵאל )תהלים ה(ּ  ּכִ
ה ֹלא ְיגוְרך ָרע ע ָאּתָ ָָחֵפץ ֶרׁשַ ָמר ְואוְקמוָה. ּ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ַמאן , ֲאָבלּתָ

ַאב הוא ִויָסֲאבו יך ֲאַבְתֵריה ְוִיְסּתָ ֵיֶצר ָהָרע ְוִאְתָמׁשִ ק ּבְ ְּדִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ָמרְּ ָמה ְדִאּתְ ּן ֵליה ּכְ ּ.  

  א'' נז עדף
ה ָרַעת ָהָאָדם י ַרּבָ ין ֲהוו ָעְבֵדי, ּכִ יׁשִ ל ּבִ ִלים חֹוַבְייהו ַעד ְדֲהוו , ּּכָ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ

ָנא ַעל ַאְרָעא ִדין ָדִמין ְלַמּגָ ִלין ָאְרַחְייהו ַעל ַאְרָעא. ּאֹוׁשְ ּוָמאן ִאּנון ְדֲהוו ְמַחּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא . ּ
ל ַהיֹוםּהוא  ִתיב ָהָכא ַרק ַרע . ִּדְכִתיב ַרק ַרע ּכָ לא יגורך (ּוְכִתיב ָהָתם ) א''דף נז ע(ּכְ

ֵעיִני ְיָי)בראשית לח( )וכתיב, רע כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ   .ּ ַוְיִהי ֵער ּבְ
ע י יֹוֵסי ְוִכי ָרע ָלאו ִאיהו ָרׁשָ ע ֲאִפלו ָאִרים ְי. ָלא, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ַרּבִ ָּרׁשָ ֵּדיה ּ

י ַחְבֵריה ע, ְּלַגּבֵ ב ְדָלא ָעִביד ֵליה ִמיִדי ִאְקֵרי ָרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ָמה ִדְכִתיב. ּ  )שמות ב(, ּכְ
ה ֵרֶעך ה ַתּכֶ ע ָלּמָ ַָויֹאֶמר ָלָרׁשָ ה. ּ ִתיב ֶאָלא ַתּכֶ יָת ָלא ּכְ   .ִּהּכִ

ְרֵמ ל ָאְרֵחיה ְוָסִאיב ּגַ ֲּאָבל ַרע לא ִאְקֵרי ֶאָלא ַמאן ִדְמַחּבֵ ּ ּיה ְוָסִאיב ַאְרָעא ְוָיִהיב ּ
ל ַהיֹום ֵּחיָלא ְותוְקָפא ְלרוַח ְמָסֳאָבא ְדִאְקֵרי ָרע ִדְכִתיב ַרק ַרע ּכָ ּ ּ ּ  )סט א(ְוָלא ָעאל . ּּ

א ִכיְנּתָ ַפְלְטִרין ְוָלא ָחֵמי ַאֵפי ׁשְ א ֵמָעְלָמא. ּּבְ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ִגין ִדְבַהאי ִאְסּתַ ּּבְ ּ.  
יב ְדִבְבנֹוִהי ֲהָוה ִפיסול ִדְבִגיַנְייהו ְּד. ְּמָנָלן ִמַיֲעֹקב יה ָחׁשִ א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ַּכד ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָעְלָמא רוָחא ְמָסֳאָבא ְוָגַרע ְנהֹוָרא ִמן ִסיֲהָרא וָפִגים ָלה ף ּבְ ּקַ ִּאְתּתַ ּ ְוִאי ֵתיָמא . ּ
אי ִכיְנ. ַאּמַ ְלָקא ׁשְ א ְוִאְסּתַ ִגין ְדָדא ָסִאיב ַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ א ֵמֲעלֹוי ְדַיֲעֹקבּ ן ַההוא . ּּתָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

ְרֵמיה ְדהוא ַאְתִקיף ֵליה ְלרוָחא ְמָסֳאָבא ִּדְמָסָאב ָאְרֵחיה ְוָסִאיב ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ד . ּ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָאב ִאְקֵרי ָרע   .ִאְסּתָ

א ֲחֵזי ִריך הו, ּתָ א ּבְ ד ֵמִעם קוְדׁשָ ָאב ָלא ִיְתַפּקַ ר ָנׁש ִאְסּתָ ד ּבַ ּּכַ ְּ ּוְבָכל . א ְלַטבּ
יד ֵמַההוא ְדִאְתְקֵרי ָרע ְלִביׁש ִּזְמָנא ִאְתַפּקִ ּ ֵבַע ָיִלין )משלי יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ְוׂשָ

ל ִיָפֶקד ָרע ר, ּּבַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ד ָאִזיל ּבְ ל ִיָפֶקד ָרע, ּכַ ֵדין ּבַ ל . ּּכְ ִתיב ַרק ַרע ּכָ ְּוַעל ָדא ּכְ



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]229דף [ -ּ

ּוְכִתיב ֹלא ְיגו. ַּהיֹום ע. ְָרך ָרעּ ם )תהלים כג(ּוְכִתיב . ְוָדא ִאְקֵרי ָרע ְוָלא ִאְקֵרי ָרׁשָ  ּגַ
ִדי ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלך ּבְ   :ְּכִ

ב ֶאל ִלּבֹו ָאֶרץ ַוִיְתַעּצֵ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ַּוִיָנֶחם ְיָי ּכִ י יֹוֵסי ָפַתח . ּ  )ישעיה ה(ַּרּבִ
ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָטָאההֹוי מֹו ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ ִני . ּׁשְ ֵכי ֶהָעֹון ִאֵלין ּבְ ּהֹוי מֹוׁשְ

ָכל יֹוָמא א ְדָחָטאן ַקֵמי ָמאֵריהֹון ּבְ ַחְבֵלי , ָּנׁשָ ֵעיַנְייהו ִאּנון חֹוִבין ְדִאּנון ּכְ ן ּבְ ְּוִאְתַדּמָ ּ ּ ּ ּ
ָוא ִבין ְדַההוא עֹו. ַהּשְׁ ְּוָחׁשְ ָּבָדא ְדָעְבִדין ְוַההוא חֹוָבא ְדָעְבִדין ְדָלאו ִאיהו ְכלום ְוָלא ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ח ּבְ ּגַ ַּאׁשְ ּ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה . ְּ יף ְוָרֵבי ּכַ ּקִ ַּעד ְדָעְבִדין ְלַההוא חֹוָבא ּתַ ּ
ָצָאה ּתֵ יף ְדָלא ָיִכיל ְלִאׁשְ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ ּ ּ.  

ד ָעִב ַחָייֵבי ָעְלָמאְוָתא ֲחֵזי ּכַ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ּיד קוְדׁשָ ּ ּ ב ְדִאּנון , ְּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ל יֹוָמא ִזין ֵליה ּכָ ִריך הוא ְוַאְרּגְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּחָטאן ַקּמֵ ּ ֵעי ְלאֹוָבָדא ְלהו . ְּ ָּלא ּבָ

עֹוָבֵדיהֹון ִאְתְנַחם ֲעַלְייהו ַעל ְדִאּנ. ֵמָעְלָמא ח ּבְ ּגַ ְּוַכד ַאׁשְ ְון עֹוְבֵדי ְידֹוי ְואֹוִריך לֹון ּ ּ
ָעְלָמא   .ּבְ

ּוְבִגין ְדִאּנון עֹוָבֵדי ְידֹוי ָנִטיל ְנָחָמה ְוִאְתְנָחם ֲעַלְייהו ְוַחִייס ֲעַלְייהו ּ ּ ּ ֵעי . ּ ְוַכד ּבָ
ְבָיכֹול ָעִציב  הו ִדיָנא ּכִ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ ְדֵכיָון ְדעֹוָבֵדי)ג חדוון לא תיעול קדמוהי''א ל''ד(ּ  ְידֹוי ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּעִציב ֲעַלְייהו, ִּאּנון   . ְוַדֲחָוון ָלא ַהְנֵעל ָקָדמֹוִהי)דניאל ו(, ּכְ
ִתיב ְמקֹומֹו)תהלים צו( )א והא כתיב''ס(, ּכְ י .  הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹוז ְוֶחְדָוה ּבִ ָאַמר ַרּבִ

א ֲחֵזי ִתיב, יֹוֵסי ּתָ ב ֶאל ִלּבֹו ּכְ ָמא . ל ִלּבֹו ָעִציב ְוָלא ְלֲאַתר ָאֳחָראֶא. ַּוִיְתַעּצֵ ִלּבֹו ּכְ
ה)שמואל א ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי וְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ֶחם ְיָי . ּ ּכַ י ִיְצָחק ָאַמר ַוִיּנָ ַּרּבִ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו)שמות לב(ּכְ ר ִדּבֶ ֶחם ְיָי ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ י ֵייָסא .ּ ַוִיּנָ  ַרּבִ
י ִחְזִקָיה ָאַמר ְלִביׁש. ָאַמר ְלַטב י ֵייָסא ָאַמר ְלַטב. ַּרּבִ א , ַרּבִ ָמר ְדקוְדׁשָ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ

ִריך הוא ָנִחים ַעל ְדִאּנון עֹוָבֵדי ְידֹוי ְוַחִייס ֲעַלְייהו ּּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדִאּנון ָחָטאן . ְ ב ּבְ ַּוִיְתַעּצֵ ּ ּ
יה   .ַּקּמֵ

י ִחְז ֵעי ְלאֹוָבָדא ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ְוַרּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִּקָיה ָאַמר ְלִביׁש ְדַכד קוְדׁשָ ּּ ּ ְּ

יל ִניחוִמין ָּנִטיל ִניחוִמין ֲעַלְייהו ְוַקּבִ ּ ל ִניחוִמין ַעל ַמה ְדֲאִביד. ּ ַמאן ִדְמַקּבֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ .
ל ִניחוִמין ַוַדאי ִדיָנא ִאְתֲעַב יָון ְדַקּבֵ ּּכֵ ּ ּ ְתׁשוָבהּ ּד ְוָלא ַתְלָיא ִמְלָתא ּבִ ּ.  

ְתׁשוָבה ְלָיא ּבִ ְנחוִמין ֲעַלְייהו, ֵּאיָמַתי ּתַ יל ּתַ ַּעד ָלא ַקּבִ ְנחוִמין . ּ יל ּתַ ָּהא ַקּבִ
ַלל ְוִדיָנא ִאְתֲעִביד ְתׁשוָבה ּכְ ֲּעַלְייהו ָלא ַתְלָייא ִמְלָתא ּבִ ּוְכֵדין אֹוִסיף ִדיָנא ַעל . ּּ ּ

ּ ְלַההוא ֲאַתר ְדִדיָנא)לקמן ע ב(יף ְוַאְתִק, ִּדיָנא ד ִדיָנא ְואֹוִביד לֹון ְלַחָייַבָיא , ּ ְּלֶמְעּבַ ּ
ֶחם ְיָי. ִמן ָעְלָמא ָרא ִדְכִתיב ַוִיּנָ ּקְ ְּוֹכָלא ּבַ ּ ְנחוִמין. ּ ל ּתַ ב ֶאל ִלּבֹו. ִּקּבֵ ּוְלָבַתר ַוִיְתַעּצֵ ּ .

ד ִדיָנא ָּיַהב ּתוְקָפא ְלִדיָנא ְלֶמְעּבַ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]230דף [ -ּ

  ב''ז ע נדף
ָאֶרץ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֶחם ְיָי ּכִ י ִחָייא ָאַמר ַוִיּנָ ַּרּבִ ְנחוִמין ְוֶחְדָוה. ּ ד , ָּנַטל ּתַ ּכַ

ַגְווָנא ִעָלָאה ְוָכל ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי  ַאְרָעא ְדִאיהו ּכְ ִריך הוא ָלָאָדם ּבְ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִריך א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְְמׁשַ ּ ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוָאָמרו ּ ד ָחמו ֵליה ּבְ ּ הוא ּכַ ּ ּ ּ ) ב''דף נז ע(ּּ

ַעְטֵרהו)תהלים ח( ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ ַחּסְ ּ ַוּתְ ּ ד ָחָטא ָאָדם . ּ ְלָבַתר ּכַ
ִריך הוא ַעל ְדָחָטא א ּבְ ב קוְדׁשָ ִּאְתַעּצֵ ּ ְּדָיַהב ִפְתחֹון ֶפה ְלַמְלֲאֵכי ַה. ְּ ּ ֵרת ְדָאְמרו ּ ּּשָׁ ּ

ָעא ְלִמְבֵרי ֵליה ד ּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ יה ּבְ ַּקּמֵ י ִתְפְקֶדּנו, ּ ֶרּנו וֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ּ ּ.  
ֱאַמר  ּנֶ הו ִדיָנא ׁשֶ ד ּבְ ִגין ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ב ֶאל ִלּבֹו ּבְ י ְיהוָדה ַוִיְתַעּצֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ דברי (ּּ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּבְ)הימים ב ב ֵּצאת ִלְפֵני ֶהָחלוץ ְואֹוְמִרים הֹודו ַלְיָי ּכִ ּ י ִיְצָחק . ּ ְוָאַמר ַרּבִ
י טֹוב ִתיב ָהָכא ּכִ אי ָלא ּכְ ָרֵאל. ַאּמַ ְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדאֹוִביד עֹוְבֵדי ְידֹוי ַקּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ .

א ָרֵאל ָעְבִרין ַיּמָ ד ֲהוו ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּכַ יה . ּּכְ יָרה ַקּמֵ ָּאתו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵמיַמר ׁשִ ּּ
ַההוא ֵליְלָיא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִריך הוא וַמה עֹוָבֵדי ַיָדי . ְּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יָרה א ְוַאּתון ָאְמִרין ׁשִ ַיּמָ ֵדין . ָּטְבִעין ּבְ ל ַהָלְיָלה)שמות יד(ּכְ . ּ ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ
ַכח ֲעַלְייהו ּתְ ֵדין ֲעִציבו ִאׁשְ יַעָיא ִאיהו ֵמָעְלָמא ּכְ ָכל ִזְמִנין ְדִאיּבוד ַרּשִׁ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָאָדם ְוָעַבר ַעל ִפּקודֹוי א ּבְ י קוְדׁשָ ֲעָתא ְדָחב ַקּמֵ ׁשַ א ָאַמר ּבְ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ְ ,
יה ַכח ֲעִציבו ַקּמֵ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ת ֵחיָלא ָאַמ. ּ ִריך הוא ָאָדם ַווי ְדָחְלׁשַ א ּבְ ּר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַכת ְנהֹוָרא ַחד. ִּעָלָאה ֲעָתא ִאְתַחׁשְ ַהאי ׁשַ א ְדֵעֶדן. ּבְ ְנּתָ ִריך ֵליה ִמּגִ ִּמָיד ּתָ ְ ּ.  
ָנא א ְדֵעֶדן ְלָקְרָבא ָקְרּבָ ְָאַמר ֵליה ֲאָנא ַאֲעִלית ָלך ְלִגְנּתָ ָחא ְּוַאּתְ ְפִגיַמת ַמְדּבְ. ּ

ָנא אן וְלָהְלָאה ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה. ְּדָלא ִאְתְקַרב ָקְרּבָ ְוָחס . ְּוָגַזר ֲעֵליה ִמיָתה. ִּמּכָ
א ֲעָתא ְדִמית ָסִמיך ְלִגְנּתָ ׁשַ ִריך הוא ְוָגִניז ֵליה ּבְ א ּבְ ְֲעֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ.  

ה הוא ר ּבָ א ָחָדא ְוִאְתַטּמַ ַּמה ֲעַבד ָאָדם ֲעַבד ְמַעְרּתָ ֵתיהּ ֶּאָלא . ְמָנא ָיַדע. ּ ְוִאּתְ
יה  יאוְבּתֵ א ְדֵעֶדן ְוָתַאב ּתֵ ְנּתָ ַההוא ֲאַתר ְדָנִפיק ִמּגִ יק ָעִייל ּבְ ָּחָמא ַחד ְנהֹוָרא ַדּקִ ּ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן. ְּלִקְבֵריה ן הוא ֲאַתר ָסמוך ִלְתַרע ְדִגְנּתָ ְּוַתּמָ ּ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ר ָנׁש ֵמָעְלָמ, ּתָ ַלק ּבַ ּא ַעד ְדָחֵמי ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹוןָּלא ִאְסּתַ ִאיל ֵליה . ּ ּׁשָ

ְהוא ָאַמר ֵליה ַווי ִדְבִגיָנך ְנַפְקָנא ֵמָעְלָמא. ְַעל ָמה ָאִזיל ֵמָעְלָמא ְוֵהיך ָנִפיק ּ ּ ְּוהוא . ּ
ִגיָנה ית ּבְ ׁשִ ִרי ֲאָנא ֲעָבִרית ַעל ִפּקוָדא ָחָדא ְוִאְתֲעּנָ ָּאִתיב ֵליה ּבְ ּ ה ָחֵמי ַאּתְ. ּּ ּמָ  ּכַ

ה ִפּקוִדין ְדָמאָרך ֲעַבְרּתְ ְחֹוִבין ְוַכּמָ ּ ּ ּ.  
יֹוָמא  ֵרין ִזְמִנין ּבְ ֲאָבָהן ּתְ דֹו יֹוָמא ָקִאים ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָחֵזי ּבַ י ִחָייא ַעד ּכְ ָּאַמר ַרּבִ

יָקָרא ִעָלָאה. ְואֹוֵדי ַעל חֹובֹוי יה ּבִ ְּוַאְחֵמי לֹון ַההוא ֲאַתר ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ל ְו. ּ ָאִזיל ְוָחֵמי ּכָ
א ְדֵעֶדן יה ְוָיְרתו ְלַההוא ְיָקָרא ִעָלָאה ִדְבִגְנּתָ ִּאּנון ַצִדיַקָייא ְוֲחִסיֵדי ְדָנְפקו ִמּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .



ל ֵסֶפ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ָנהִּלימוד ּכָ ַמֲעַגל ַהׁשָ ֵרי[ – ּר ַהזַֹהר ּבְ   ]ּחֹוֶדׁש ִתׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]231דף [ -ּ

ְלהֹון אֹוָדן ְוָאְמִרין  ָנֶפיך )תהלים לו(ְוֲאָבָהן ּכֻ ֵצל ּכְ ָ ַמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ָּ ּ ּ
  .ֶּיחָסיון
ְלֵקי ַר ֲעָתא ְדִמְסּתַ ׁשַ ֵני ָעְלָמא ָחָמאן ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ְלהו ּבְ י ֵייָסא ָאַמר ּכֻ ּּבִ ּ ּ ּ

ַלק ֵמָעְלָמא ְוָלא , ִמן ָעְלָמא ְּלַאֲחָזָאה ַסֲהדוָתא ִדְבִגין חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ִאיהו ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ְּבִגיֵניה ְדָאָדם ָמה ִדְתִניָנן ֵאין ִמיָתה. ּ לא ֵחְטאּּכְ ִגין .  ּבְ ָלקו ּבְ ָלָתא ְדִאְסּתַ ר ִאּנון ּתְ ּּבַ ּ ּּ

ְדמֹוִני ַּההוא ֵעיָטא ְדָנָחׁש ַהּקַ ְּוִאֵלין ִאּנון. ּ ְּוִאית ְדָאְמֵרי אוף . ַּעְמָרם ֵלִוי וִבְנָיִמין, ּ ּ
י יה. ָנֵמי ִיּשַׁ ַכח ֲעַלְייהו חֹוָבא ִדימותון ּבֵ ּתְ ְּדָלא ָחבו ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ר ֲעַלְייהו ּבַ, ּ ּר ְדַאְדּכַ ּ

ְדֲאָמָרן ַּההוא ֵעיָטא ְדָנָחׁש ּכִ ּ.  
א ֲחֵזי ְלָיא , ּתָ ִאְתּגַ יטו חֹוִבין ַעל ָעְלָמא ּבְ ְלהו ַאְפׁשִ יֹומֹוי ְדֹנַח ּכֻ ְלהֹון ָדִרין ְדֲהוו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ִפיֵלי ִד. ּ ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל יֹוָמא ַחד ּבְ י ׁשִ א , ְטֶבְרָיהַרּבִ ִני ְנׁשָ ָחָמא ּבְ
קוְלָפא ְדַקְנִסיר א ּבְ ּתָ ִקיְטָרא ְדַקׁשְ ְּדֲהֵוי ְמַקְטֵרי ּבְ ּ ְלָיא . ּ ִאְתּגַ ָּאַמר וַמה חֹוָבא ָדא ּבְ

ָזא ְלָמֵריהֹון א וִמיתו. ְלַאְרּגָ הו ְוִאְתְרִמיו ְלגֹו ַיּמָ ָּיִהיב ֵעינֹוי ּבְ ּ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ל חֹוָבא ְדִאְתֲע, ּתָ א ֵמַאְרָעא וְסִליַקת ּּכָ ִכיְנּתָ ְלָיא ָדֵחי ָלה ִלׁשְ ִאְתּגַ ִּביד ּבְ ּ ּ

ִּדיוָרה ֵמָעְלָמא ּ ִאְתַגְלָייא ְוָדחו ָלה . ּּ א ָזִקיף ְוַעְבֵדי חֹוַבְייהו ּבְ ִריׁשָ ִּאֵלין ֲהוו ָאְזִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ
א ֵמָעְלָמא ִכיְנּתָ ִריך הוא ָדָחא לֹון ְו. ִלׁשְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ יהְּ ְּוַעל ָדא . ַּאֲעִביר לֹון ִמּנֵ

ִתיב  ע ִלְפִני ֶמֶלך ְוגו)משלי כה(ּכְ ֶסף ְוגו' ְ ָהגֹו ָרׁשָ ים ִמּכֶ   :'ָהגֹו ִסּגִ

 



 



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ראשונים ואחרונים, ם"רמב, תיקונים, ק"זוה
, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"שו

לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
להתמיד בלימוד,  מדריך ומורה דרך, נפש האדם

   .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, הזוהר  
  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני 
לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  :לקבלת הספרים בחינם
 

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

 רמת בית שמש ארץ ישראל - 24/8רחוב נחל לכיש 
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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]א[

  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  .פרק ד
  אור הזוהר טעם התורה  .פרק ה
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ובפוסקים  .פרק ו
  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה  .פרק ז

  סגולת הזוהר  .ק חפר
  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר  .פרק ט
  בחודש אלול  ללמוד התקונים בשופי  .פרק י

  התנגדות להזוהר הקדוש  .פרק יא
  העלם וגילוי הזוהר  .פרק יב
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר  .פרק יג
  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר  .פרק יד
  ים מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונ  .פרק טו
  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר
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   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  ספר
  אור הזוהר

  הקדמה
ת ובזכות "בעזרת השי, לומדיםהיגילו וחסידים החו שמי

ק "רבן שמעון בר יוחאי הרינו נותנים לפניכם היום ברכה הספה
, מדרשים, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, "אור הזוהר"

, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ראשונים ואחרונים, תיקונים, ק"זוה
ים ועיקריים בענין לימוד הזוהר כללים יסודי, ספרי מוסר

  .ובהשלמות שונות, והתיקונים

, בהתחלת גשתינו למלאכת הקודש של אור הזוהר. א
ל אלו "יערב לפנינו לפתוח הפתיחה וההתחלה בשני מאמרי חז

  .בנגלות

ר כשנכנסו "ת: איתא) ב"ח ע"דף קל(במסכת שבת . ב
 ,רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל

והשלחתי רעב בארץ לא רעב ' שנאמר הנה ימים באים נאום ד
וכתיב ונעו ', ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ד

ולא ' מים ועד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ד
  .'זו נבואה וכו' דבר ד, זו הקץ' דבר ד, זו הלכה' דבר ד, ימצאו

תכח תורה מן ו שתש"שמעון בן יוחי אומר ח' תניא ר. ג
אלא מה אני מקיים , ישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו
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  ]יב[

שלא ימצאו הלכה , ולא ימצאו' ישוטטו לבקש את דבר ד
  .ברורה ומשנה ברורה במקום אחד

' ר: איתא) 'דמסכת סנהדרין הלכה ב' פרק י(ובירושלמי . ד
' וחיכיתי לד, אחא מייתי לה מן הדא' יעקב בר אביי בשם  ר

אין לך שעה קשה בעולם , ו מבית יעקב וקויתי לוהמסתיר פני
ה למשה ואנכי הסתר אסתיר פני "מאותה שעה שאמר לו הקב

מאותה השעה וקויתי לו מה שאמר לו בסיני כי לא , ביום ההוא
  .תשכח מפי זרעו

יש לדקדק בעת שרבותינו ביבנה דאגו על ימים הבאים . ה
שהכוונה שתשתכח תורה מישראל והביאו הפסוק של נביאים 

כ שדבר "למה הזכירו ג, הוא על דבר הלכה', שלא ימצאו דבר ד
עוד קשה ? הוא הקץ והנבואה במה שלא עסקו בו כעת' ד

י שלא רצה לפרש הפסוק כפשוטו על שכחת תורה "שרשב
הלא היה יכול , ודרש הפסוק שלא ימצאו הלכה ברורה, ו"ח

 ועוד שאפילו, הוא הקץ' לדרוש כדרשת רבותינו שדבר ד
, י עוד נשאר לנו חסרון הדומה לשכחת תורה"לדרשת רשב

רק תהיה ספונה וגנוזה מעיני , במה שלא נמצא ההלכה ברורה
וגם דברי הירושלמי צריך להבין שמביא ההמשך . מבקשיה

, שהוא השעה היותר קשה בעולם, הפסוק של הסתרת פנים
  .'ותקותן של ישראל בפסוק כי לא תשכח וגו

ל בספרו תפארת "ל מפראג זצ"ו המהרהנה גאון עוזינ. ו
ל דמסכת "מסביר בתוך דבריו את המאמר חז) ו"פרק נ(ישראל 

ל לפי דרכו ולשונו שיש לשאול למה לא הגיע אל "שבת הנ
משום כי הדבר , התורה שהיא נצחית מהראוי אל הנצחית

וכעת אין הדור הזה יודעי , שהוא נצחי עומד קיים בלי שום שינוי
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  ]יג[

וזו , הדורות הקודמים וכאלו נשתכחה מישראלתורה כמו שהיו 
היה , וכתב כי כאשר היה התורה עם ישראל, היא מכה מופלאת

ולפיכך מיד אחר נתינת התורה אמר הכתוב , ת עמהם"השי
וזה מורה כי הקשור ', וכו" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

כ כאשר "ולכן ג, בתורה קשור בו יתברך והתורה היא עמו
מן ישראל לגמרי כמו שיהיה בסוף הגלות שיקח ת "נתרחק השי

וזה שאמרו . ה עמו התורה ותשתכח תורה מישראל"הקב
דהכוונה , עתידה תורה שתשתכח מישראל, רבותינו ביבנה

ת נתרחק מישראל לכן דבר "שבסוף הקץ והגלות הארוך והשי
ו שתשתכח "י ח"ואמר אז רשב', זה הוא שכחת התורה וכו

ה היא כמו צורה לישראל ואי אפשר כי התור, תורה מישראל
אלא שלא תמצא הלכה ברורה במקום ' שתתבטל צורתן וכו

וזה שאמרו רבותינו ביבנה עתידה תורה שתשתכח . אחד
דהכוונה שבסוף הקץ גלות על ישראל והם מפוזרים , מישראל

כך לא תמצא התורה רק מפוזר ומופרד , ומפורדים בכל העולם
'  אחד כמו שהם ישראל וכוולא תמצא הלכה ברורה במקום

  .ש"יעו

המורם מדבריו שאורייתא וישראל המה אחודים . ז
והולכים כאחד , ודבוקים וכל מה שאירע לזה אירע לזה

וזה יש לומר בפסוק , בגלגוליהם ובסיבתם בדרך פיזורם וכינוסם
והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת "

ה שהיא צורת ישראל ניכר בה המצב כי התור', וכו" לפניו לעד
הן בהיותם בשפלותם והן בדרך , של עם ישראל בכל זמן

  .עלייתם

ויכתוב משה את "ם אלשיך בפירושו על הפסוק "המהר. ח
שצערו : כתב, "השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל
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 -של משה בשעת סילוקו מן העולם היה עיקרו על ישראל 
ש שיתקונו כי בגלות " וגילה לו ית-רות שימצאוהו הרעות והצ

  .והיא תעמוד להם, האחרון תרבה תורה בישראל כי לא תשכח

י שהביא "ל שהן הנה הדברים אשר אמר רשב"ובזה י. ט
, שאפילו בגלות האחרון, יעוד הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו

רק כפי פיזור ישראל , ו שכחת תורה בעם ישראל"לא תהיה ח
ולא ימצאו הלכה ברורה , ברי תורה מפוזריןבגלות כן יהיו ד

ובזה מצא נוחם במה שהתורה וישראל הולכים , במקום אחד
כי ימצאו גם אז מזרע ישראל וחכמים לזכור ציווי , לאחדים

ולקבץ דברי , ה לפני פטירתו להרבות תורה בישראל"משרע
כ למצוא "ובזה יזכו ג, תורה וההלכות המפוזרין למקום אחד

  .שיקבץ נדחי ישראל לנקבציו, קץזה ה' דבר ד

ל מובן פירוש משה בספר רעיא מהימנא על "לפי הנ. י
שהוא על , מאמר הכתוב שיבוא המשיח עני ורוכב על חמור

' כ טרם יצוה ד"ע, "יששכר חמור גרם"א "כד, סמך עסק התורה
את יהושע לרעות את ישראל אחרי משה הפיס דעתו שיכתוב 

  .ש"יעו', ראל וכואת השירה וילמדה את בני יש

שבהפסוק בעצמו מרומז ונסתר : ן"מובא בלקוטי מוהר. יא
על , שמעון בן יוחאי' שהוא ר, סוד הזה שעל ידי זרעו של יוחאי
, כי סופי תיבות של פסוק זה, ידו לא תשתכח התורה מישראל

וזה שמרמז ומגלה . ו הם אותיות יוחאי'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ
היינו מפי ,  מפי זרעו דייקא-,  זרעוהפסוק כי לא תשכח מפי

זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק שהוא 
כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק , התנא יוחאי

על ידו לא תשכח , שמעון בן יוחאי' ל שהוא ר"בסופי תיבות הנ
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  ]טו[

התורה כי בחיבור הקדוש הספר הזהר הקדוש בחיבורא דא 
שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק ' ודע שסוד ר. יפקון מן גלותא

קדיש 'יר ו'שמעון הוא בחינת ע' כי דע כי התנא הקדוש ר, אחר
  .עד כאן לשונו, ת שמעון"חית ר'מיא נ'ן ש'מ

נלקה בחשכות , דור האחרון לפני ביאת המשיח, דורינו
  :מכופלת מהמיימינים ומהמשמאילים

י מחמת "אלו שנמנעים מלימוד הזוהר וכתבי האר) א(
שהוא לא , הזה' או זרות הלימוד הק, ו עצלותם"או ח, יראתם

  .כנגלות התורה

שלום ביזאגלי ואין מה להוסיף ' ל המקובל האלקי ר"וז. יב
הן היום ראיתי את עוני עמי אשר במארויקוס עיר : על דבריו

וביום , גדולה של חכמים וסופרים בפשטי התורה וסודותיה
לא עמדו , המה ותלמידיהם, להיםשנפטרו רבותי לעדן גן א

, כי עול הגלות וטרדות המסים רבו עליהם, אחרים תחתיהם
כי מחסרון המלמדים חסרו , וכמעט נשתכחה תורה זו מהם

עת , במגלת ספר כתוב עלי, אז אמרתי הנה באתי, תלמידיהם
ולא , בעט ברזל ועופרת, מי יתן איפה ויכתבון מלי', לעשות לה

ולעד בצור יחצבון לשום להם , ו נעדרת"חתהיה תורת האמת זו 
יבא עזרי , ואל ההרים אשא עיני, תקוה טובה ואחרית, שארית
הלא בראשי האנשים ', כי במה אתרצה אל אד', מעם ה

' לזכות את הרבים אשר בדרך האמת רצים ואל ה, הקדושים
, באש דת סודות התורה, יתקדשו עוד קדושה יתירה, נגשים

, מסוקל ומוגה כדת וכשורה, ברורהוילמדו הזוהר בשפה 
למצוא מבוקשם מיד , ומסומן באותיות הפירוש כשרגא דנהורא

  .ולאלתר במהרה
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ל ואינם "הזוהר וכתבי האריז" שלומדים"אלו ) ב. (יג
וזה אצליהם כשאר חכמות , ראויים לכך מכל הבחינות

ובזה , הם מפרסמים ברבים לבוא ללמוד אצלם. חיצוניות
הם מראים תמונות תלים גבוהים של . ן גשמייצליחו לרכוש הו

אוי לנו שהגענו . דולרים שיגיעו אליהם על ידי שילמדו אצלם
  .לכך

י משיח צדקינו "מ היודע שעם הגאולה השלימה ע"הס
ממילא הוא עושה כל טצדקי להשחית כל חלק טוב , יגיע קיצו
  ".אריכות ימים"לו ' שיהי, בישראל

ני תורה אינם יודעים חובתם אנו חיים בדור שאפילו הב. יד
בפרט בעניני המעור והלשון שהם הגורמים , האמיתית בחייהם

  .העיקרים לעיכוב ביאת בן דוד

לכן העמסנו עלינו הטורח והעול הכבד ללקט משני . טו
, י"תיקונים וכתבי האר', זוהר הק, מדרשים, התלמודים

 מוסר וחסידות מהבעל שם טוב ותלמידיו, ראשונים ואחרונים
כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים ', הק

על ידי זיכוך נפשות , כהצלת הדור וקירוב הגאולה שלימה
שאפילו אם בתחלה לא , הזה' ונשמות לומדי הלימוד הק

בכל זאת זה פועל גדולות ונצורות , מבינים כל כך הלימוד הזה
  .למעלה בשמי מרום

להפיץ עצם לימוד , ורכאמ, מטרתנו העיקרית היא. טז
ללא שום מטרה , "עמך אידן"אפילו אצל , הזוהר ברבים

אלא שיזדככו ויתלבנו , או מקובל, רבי, שיתקרא רב, גשמית
, נפשות ונשמות עמך בני ישראל ויתקרבו לאביהם שבשמים

  .וללא ספק זה יביא הגאולה שלימה
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ה "י ע"ודע כי עיקר כוונת הרשב: א אזולאי"ל מהר"וז. יז
באפס ] היינו השכינה[בור הזהר היה לזה להיות אור הלאומי בח

ורצה לעשות לה סמך ליחדה , שפע באין תומך ובאין עוזר לה
וספר זה עתיד ', י חיבור הזהר וכו"בבעלה יחוד מועט ע

וכל אותם . להתגלות בימי מלכא משיחא כדי ליתן סעד לשכינה
זמן הזה היא כי העבודה זו המועטת ב, שיזכו אליו יזכו לגאולה

יותר חשובה מכל אילי נביות שהיו בזמן שהיה בית המקדש 
הרי . א אזולאי"ש בספר חסד לאברהם מהר"עיי', קיים וכו

מבואר גם מדבריו שעתיד ספר הזהר להתגלות בהתגלות 
והתגלות זו היינו התפשטות . חדשה מפורסמת בדור האחרון

במדרגת אפילו בין אותן שהם בזמן הזה , בין הכלל ישראל
  .בינונים

', כבר האריכו אלו שלפנינו במהות ספר הזוהר הק. יח
. ל"י ז"כמו כן אודות כתבי האר, י"התיקונים ושאר ספרי דרשב

רק בקצירת אומר , אנו לא נכנס לאריכות דברים בהקדמה זו
כמובן שזה לא יכול . 'נעביר לפני הקורא תולדות הזוהר הק

  .טרתינואבל זה לא עיקר מ, להיות דבר שלם

  רק ליחידים ' משה רעיא מהימנא לא גלה סוד ה. יט

הוא היה , ה קבל תורה מסיני מפי הגבורה"משה רבינו ע
ה "דקוב, רבן דמלאכי השרת, רבן דחכמים, רבן של נביאים

וכתב על ידוי רזין אלין דלא , ושכינתיה מדבר על פומוי
בי א, ]ב"ג דף רל"זח[אשתמעו כוותייהו ממתן תורה ועד כען 

וראה הכל באספקלריא , החוזה אשר כל רז לא אניס ליה
והוא היה רבן של ישראל שמסר , המאירה במראה ולא בחידות

אבל סוד התורה לא גילה רק ליחידי , להם פשטות גופי התורה
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כמו אהרן ובניו וחור ובצלאל ויהושע , סגולה מגדולי דורו
סר שעם מסורת התורה מ, ושבעים זקנים שבדור והנשיאים

  .להם גם נשמת סוד התורה

  ,מזהירים כזהר הרקיע, שני התלמודים
  וחתום תורה בלמודים

ידוע אשר כל דברי התנאים ואמוראים ומאמריהם . כ
  יסדו יסודתם, והלכותיהם בבבלי ובירושלמי

  בהררי קדש מסוד התורה

ל הקדמונים קודם רבי שמעון בן יוחאי חברו "חכמינו ז. א
אשר שם הסתירו , רזי דרזין דאורייתאתוספתות מדברי קבלה ו

א "מ על זח"באוהח[ש בזה "כמ, דבריהם בלשון קצר וחד מאוד
ענין התוספות הללו המובאים בכל ]. ל"ג ז"בשם הרא, ב"ס

והיו , הם מאנשים חכמים קדמוני ארץ, וכן מתניתין, הזהר
ומסדר הזהר כשראה , מסתירים דברי סודותיהם וחידותם

עסק אותו דרוש שבאותם התוספות דרוש אחד השייך אל 
להכריח אותו דרוש מצד אותה , הכניסו בין הדבקים, ומשניות

  .ל"עכ, תוספתא או אותה משנה

) ל"ג ז"להרא: ד"על פרשת ויצא קנ(מ "כ באוהח"וכ. ב
כי אלו המשניות ] ה"ק זלה"הוא הרמ[ו "שמעתי ממורי נר, ל"וז

ם מחכמים היו מימי קד] הכתובים בספר הזוהר[והתוספתות 
, ה באו לידו"י ע"והרשב, מחוכמים והיו מדברים בלשון קצר

ובכל דרוש שהיה דורש והיה רואה שבאותו מתניתין או 
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  ]יט[

היה , תוספתא היה בא הכרח לדבריו או ענין הנוגע בדרושו
  .ל"מביאו בתוך דבריו עכ

, ל"וז) ל"ג ז"בשם הרא, א"א קכ"על זח(מ "כ באוהח"וכ. ג
היו , תות המובאות בכמה מקומות בזהרהמשניות הללו והתוספ

והיו החכמים הבאים אחריהם , מחכמים מחוכמים קדמוני ארץ
בעלי המימרות מביאים אותם המשניות השייכות בענין מאמר 

אי נמי מסדרי הזהר העתיקום , שלהם או לסייע דבריהם
  .ל"במקומות הראויים והשייכים אליהם עכ

  לכסות הקודש ולהעלים תעלומות. כא

שצריכים לכסות הקדש ולהעלים , ואהמפורסם ווא הדוע י
מאי .] ט"פסחים קי[ש "כמ, בתעלומות חכמת סודות התורה

ומאי , זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין, למכסה עתיק יומין
כבוד אלקים הסתר :] ה"ג ק"ק ח"בזוה[כ "וכ, סתרי תורה, נינהו
תמסרו דלית רשו לבר נש לגלאה מילין סתימין דלא א, דבר

א לאכול לשבעה "כד, מילין דחפא לון עתיק יומין, לאתגלייא
  .למכסה עתיק ודאי, ולמכסה עתיק' ולמכסה עתיק יומין כו

  י התנגד לגלות תורת הסוד"הרשב. כב

, טוב טעם ודעת דרש בר יוחאי בזה שלא לגלה סודות
אמר רבי שמעון אלו הוינא : ל"וז:] ב"א ע"זח[והוא בעצמו אמר 

ה ספרא דחנוך בעלמא וספרא "מא כד יהיב קובשכיח בעל
בגין דלא חיישו כל . אתקיפנא דלא ישתכחון ביני אנשא, דאדם

וטען במילין אחרנין לאפקא מרשות , חכימין לאסתכלא בהו
  .עלאה לרשו אחרא
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  ]כ[

  א במערת צורים"י ובנו ר"רשב, התבודדות האורים. כג

עד , י נוהג שהיה מסתיר סודות התורה"וכך היה רשב
א להמערה במדברא דלוד "י ובנו ר"המעשה שהיה שנכנסו רשב

  .להתחבאות שם מפני גזירת מלכות רומי, בפקיעין

  י והחברייא"ספרי הזוהר חוברו על ידי הרשב. כד

, י והחברייא"ספרי הזהר נתייסדו ונתחברו על ידי רשב
שהזמינוהו אליהם , שנתגלה עליהם משה רבינו הרעיא מהימנא

כי הרעיא מהימנא הוא היה , י"רשו דרשבלישיבת ובית מד
  .י וחביריו"עיקר כח המעמיד וחיות אור קדושתן של רשב

אליהו והצדיקים מגן עדן ומלאכי מעלה גילו להם סודות . כה
  התורה

וכל , גם נתגלה להם תמיד אליהו הנביא זכור לטוב. א
נשמות הצדיקים שבגן עדן מישיבה של מעלה ומישיבה של 

י מעלה העליונים והתחתונים ניתן להם רשות וכל מלאכ, מטה
מ "כמו שאמר הרע, שיבואו להם ויגלו להם סודות התורה

מה ששמע במתיבתא דרקיע גדולות ] בריש התיקונים[
י ואליהו וכל החברייא איך מזהירים בתורתם "ונפלאות של רשב

  .כזהר הרקיע

י ולאליהו עם "ושמע נתינת הרשות שנתנו לרשב. ב
: ל"וז, ]כסא מלך שם[י וחביריו "ח רשבהחברים ובשב

כד אתכנשו , יזהירו, והמשכילים אינון רבי שמעון וחביריו
רשותא אתיהיב להון ולאליהו עמהון ולכל , למעבד האי חבורא

נשמתין דמתיבתין לנחתא בינייהו ולכל מלאכייא באתכסייא 
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  ]כא[

ועלת על כולא יהיב רשו לכל שמהן קדישין ולכל , ובארח שכל
, כל שם בדרגא דיליה, לגלאה לון רזין טמירין,  ולכל הווייןכינויין

ורשותא יהיב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב 
והשם עליהם , ל"רשו לגלאה עד דייתי דרא דמלכא משיחא עכ

י "ה ושכינתיה באו ונתגלו תמיד לישיבת רשב"קוב, בראשם
  .וחביריו

, מדו סודות התורהוכן החברייא בעת שהלכו בדרך ול. ג
זכו תמיד לגילויים עליונים ממלאכי מעלה ומנשמתין קדישין 

ומזה ומזה היה יסוד ספרי ', שנתגלו להם ולמדו יחדיו סוד ה
י "שנאמרו ויצאו מפי הרשב' והם הם לימודי ה, הזהר והתיקונים

  .והחברייא

  וטיילו, י והחברייא עלו בסילודין"רשב) כו
  בגן עדן העליון ובהיכלין

עשו , ז"רבי שמעון בר יוחאי וחברייא בעודם בחיים בעוה
ושהו , עליית נשמה ועלו בסילודים למרומים בגן עדן העליון

וטיילו שם בערך כשנים עשר יום בפרדסין ובהיכלין דלעילא 
וראו שם , מהיכל להיכל וממערה למערה יותר משבעה ימים

ושמעו שם מה ששמעו מסודות התורה שנשמעו , מה שראו
  .למעלה מרב מתיבתא דרקיעא

  על ידי מי ואימתי נסדר ספר הזוהר. כז

ספר הזהר , ל"וז: כתב] ה"דף מ[בספר יוחסין השלם 
המאיר לכל העולם הנקרא מדרש יהי אור שהוא מסודות 

י שהוא לא "אעפ, ]י"של רשב[כנוהו על שמו , התורה והקבלה
ל מה כיון שתלמידיו ובנו ותלמידי תלמידיו עשאוהו ע, עשאו
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  ]כב[

כמו שאמרנו שהמשנה וספרא וספרי ותוספותא , שקבלו ממנו
י שאלו הספרים נעשו על פיו "אעפ, כולהו אליבא דרבי עקיבא

שנה מוסב על הספרים משנה ספרא ' הס[שנה ' יותר מס
הגהות , שנה אחרי מותו' ע יותר מס"פ ר"והם נעשו ע, וספרי

י הזהר הם ובעבור זה דבר, אחרי מותו] ן שנה"שי] [ץ שם"יעב
כי הם דברי האחרונים שראו המשנה ופסקי , יותר אמיתיים

  .ל"ההלכות ומאמרים מהאמוראים עכ

  ספר הזוהר חובר בימי הגאונים או יותר מאוחר. כח

) ל"ג ז"בשם הרא, ח"פרשת וישלח קס(מ "כתב באוהח. א
שחיברו כל , או חכמים אחרים, ספר הזהר חובר בימי הגאונים

והם , י"תב רבי אבא שהיה סופר  רשבהמימרות יחדיו שכ
, והם הוסיפו משלהם, כל פסוק בפרשה שלו, חלקום לפרשיות

וכולהו מתרצי , וכיוצא בהם יש רבים בזהר', האי כמה דתנינן וכו
  .ל"בהכי עכ

-ט"שכ' סי(משה חגיז בספרו משנת חכמים ' הרב ר
י "ספר הזהר לא היה מחובר כי אם אחר זמן ע: כתב) ד"של

מסדר עשה התקשרות הדברים כאשר עלו ובאו לידו ה, שליש
שהמסדר ומחבר ספר הזהר , כי האמת יורה דרכו, על נכון

ומן , הקדוש ודאי אדם גדול היה דבאו לידו הקונטריסים
והוא , השמים זכו אותו להוציא לאור תעלומות חכמה הנעלמה

י ורבי אבא "אך לא רשב, סידר הקונטריסים על סדר הפרשיות
  . זה הנמצא בידינועשו סדר

  "זוהר"מדוע קראו לספר הזה בשם . כט

  ?מי ומדוע קראוהו כן, ספר הזהר
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  ]כג[

): א"ז ע"דף י(על התיקונים ' מצאתי כתוב בהקדמה ב
אלא כד עבדו האי , מאי כזהר, והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע

  .אסתכמו עליה לעילא וקראו ליה ספר הזהר, חבורא

  י"וי הרשבאבא כתב הזוהר לפי ציו' ר. ל

י בעת "כי כן צוה רשב, הזהר נכתב על ידי רבי אבא
, וסידר שרבי אבא יכתוב:] ז"ג רפ"ז זח"בריש אד[הסתלקותו 

וכן אמר רבי , י"וכנראה אשר רבי אבא היה תמיד ספרא דרשב
ואנא כתבנו , י"אחר הסתלקותו דרשב] שם[אבא בעצמו 

י וכה אמר רבי אבא לרב, סברנא למכתב טפי ולא שמענא
, ההוא דאנא כתבנא מבוצינא קדישא:] ג"ב קכ"זח[אלעזר 

  .אמינא לגביה חברייא

   תרגום-הזוהר נכתב בלשון שלמדו רבי שמעון . לא

ת כתבו רבי אבא בלשון "לישנא של זהורי, לשון הזהר
מ "ש באוהח"כמ, י"באותו לשון שלמד בו רבו רשב, תרגום

 היה מדבר י"הרשב: ל"וז, )ק"בשם הרמ, ב"ע' א דף ט"לזח(
  .'והיו מלאכים באים לשמוע כו, תרגום

  מסדרי הזוהר הוסיפו מאמרים גם מאמוראים. לב

, מאמרי ושמות האמוראים הנמצאים בספרי הזהר הקדוש
וכן היה . כ מסדרי הזהר הקדוש"זה הוא הוספה שהוסיפו אח

שהמסדרים אחריהם הוסיפו עליהם , ל הקדמונים"בכל ספרי חז
אשר בוודאי אלו . ו ומצאו הדומה לעניןל אשר רא"מדברי חז

,  מסדרי ספרי הקודש אשר נחתמו אחר הסתלקות מחבריהם
ורוח , כ היה להם מקדושת ופתיחת לב מעין הראשונים"ג
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  ]כד[

ל האחרונים הדומים "הורשה להם להוסיף מחז, קדשם העליון
  .וסמוכים להם

ואין לצפות אלא למשיח צדקינו , חסד לאומים חטאת. לג
  לינושהוא יגא

צריכין אנו להאמין באמונה שלימה בביאת משיח . א
וגם לחכות עליו עד שהוא יבוא , צדקינו שהוא יבא ויגאלנו

וכל מי ): "א מהלכות מלכים"פרק י(ם "ש הרמב"כמ, ויגאלינו
לא בשאר נביאים , או מי שאינו מחכה לביאתו, שאינו מאמין בו

התורה שהרי , אלא בתורה ובמשה רבינו, בלבד הוא כופר
וכל שכן שלא לסמוך על חסדי . ש"עיי', כו" העידה עליו

  .לאומים והבטחתם

מה שאמר על ) ו"ח ה"פ(עיין ירושלמי פסחים . ב
  .הבטחתם אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר

דמתרחיץ עליהון דיליה ) ב"א ע"דף צ(ב "איתא בב. ג
 וכן היה בחורבן הבית שהיה בטחונם במצרים ובאשור, דלהון

ואחר כך היה להבל וריק הבטחתם , ובבל מה שהבטיחו להם
עודינו ] ז"י-'איכה ד[ועל זה אמר הנביא ירמיה . וכל צפייתם

. תכלינה עיננו אל עזרתינו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושיע
בזמנא ) ט"תיקונים תיקון ס(י "ובפירושא אתמר לן התנא הרשב

 בדד ינחנו ואין עמו אל 'בההוא זמנא ה', דייתי מלכא משיחא כו
  .ל"נכר עכ

וגודל הצרות , ר מפני ההסתר פנים הגדול"והיום בעוה. ד
הנה רבים , ל בכל יום ויום ביחוד על עם ישראל"שמתרבים ר
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  ]כה[

ק "הם היוצאים מפשטות אמונת אלקי עולם ומאמונת התוה
  .מה שנבאו על גאולת משיח צדקנו, ונביאי האמת

א בן "ר) נ"מ במדה"ק-ט"א דף קל"ח(ק "מובא בזוה. ה
עאל לקמיה רבי , ערך הוה יתיב והוה קא מצטער בנפשוי טפי

, ל חיזו נהירו דבוצינא דעלמא למה אנפוי חשוכין"א, יהושע
דהא אנא חמי מה דאתערו חברנא , ל חיזו ודחילו סגי עאל בי"א

מאן יזכה להאי ', מארי מתניתא דשראת עלייהו רוחין קדישין כו
ועל דא ,  בקיום דתיה בין האי זמנאמאן יתקיים, ארכא

  .אצטעירנא בנפשאי

שרבי ) 'דף ד(וזה יבואר במה שכתב בהקדמת הזהר . ו
חייא שמע קלא דאמר מאן דלא מצפא דא בכל יומא בההוא 

) נ"במדה, מ"א דף ק"ח(כ בזהר "וכ, עלמא לית ליה חולקא הכא
, אלו המצפים ישועות בכל יום, מהו ישועות, חוסן ישועות

א בן ערך בטוב לבו על לחץ ודחקן "ראה שעל זה הצטער רוכנ
  .של ישראל שיגרמו להם כך באריכת הגלות

בסליחות לערב ראש השנה בפזמון [ובזה מפרשים . ז
שסרה מדרך החרישה [אם סררו כפרה "]: שלש עשרה מדות"

  .ק"מרוב עתים וימים ודו] שהוא, והלכה בעקלתון

 רבי שמעון זקף ידוי )ב"ע' ב דף ז"ח(כן מובא בזהר . ח
וזכאה חולקיה מאן , ווי מאן דיזדמן בההוא זמנא, ובכה ואמר

בגין דההוא דיתקיים בההוא ', דיזדמן וישתכח בההוא זמנא כו
ועל ההוא , יזכה לההוא נהירו דחדוה דמלכא, זמנא במהימנותא

זמנא כתיב וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב 
וכל עמין ומלכיהון ,  עקתין מתערי על ישראללבתר דאינון', וגו

כולהו סלקי , ומתערו כמה גזירין בישין, יתייעטון כחדא עלייהו
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בתרייתא משכחין , וייתון עקתא על עקתא, בעיטא חדא עלייהו
וכמה מפריצי יהודאין יתהפכו לאהדרא . ש"עיי' קמייתא כו

' לגבייהו וייתון עמהון לאגחא קרבא על מלכא משיחא כו
  .ש"ייע

יתחזק , ק ולנביאי האמת"ולתוה' מי לה, ולכן אחי ורעי. ט
וכמה פעמים ביום יאמר כל , מאד מאד באמונת ביאת משיח

אדם אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ובאמונת 
אין לנו מלך ' ת אשר הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדי ה"השי

עם עני ת לבדו בוודאי יחוס וירחם על "והשי. גואל ומושיע
אשר כמעט כל סוף חבלי , ואביון דור עני דור האחרון הזה

, שהוא יעשה סוף וקץ לכל צרותינו, משיח עבר עלינו בימינו
וידע , ויגלה מהרה כבוד מלכותו עלינו, ופדה יפדה את נפשותינו
ויאמר כל , ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, כל פעול כי אתה פעלתו

  .ל מלך ומלכותו בכל משלהאלקי ישרא' אשר נשמה באפו ה

בפרט במצוקת , אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים. י
, התעוררו, עם ישראל בארעא קדישא ובגולה בכל אתר ואתר

  .חושו לקדם הגאולה עד שלא תבואו הפורעניות חלילה וחס

א בנו והחבריא קדישא הקפידו על "י ור"הגם שהרשב. לד
' י הק"אבל האר, ק אזאך כל זה היה ר, ן"העלמת תורת הח

והבאים אחריו צדדו להפצת לימוד זה כחוסן ומגן לישועת 
  עם ישראל

ידעתי גם ידעתי מך ערכי כי אין אני ראוי לעמוד במקום . א
ורבים יאמרו לנפשם אין , גדולים לעורר על לימוד תורת הנסתר

. לקנות לו שם, כוונתו לשם שמים אלא לכבוד עצמו הוא דורש
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ק אור לישרים בשם "יך משל נכבד שראיתי בספהכ אציג לפנ"ע
  :ל"ה יואל מוכיח זצ"הרב מו

שנוסעים מוכיחים מעיר לעיר , מנהג ישראל תורה הוא. ב
ורבים מהמון עם טועים ואין שומעין . להוכיח את ישראל

ואומרים , מפני שהם לוקחים ממון בשביל הדרשה, לדבריהם
וונתם לשם שתוכחתם אינו אלא קרדום לחפור בה ואין כ

להם ' לא הי, בעיר אחת קטנה: ונשא עליהם משל ונאמר. שמים
' והי, בתי אבני גזית כי אם בתי עצי היער והגגות מכוסים בתבן

בלילה אחת הלכה . תחת הגג' גרים שם איש ואשתו בעלי
  .לו נר דלוק' ניעור והי' האשה לישן ועדיין בעלה הי

צעקה ,  הנר דלוקטרם יכבה הנר גם הוא הלך לישן והניח. ג
, מהנר וישרף כל הבית כולו' ו יפול ניצוץ א"אולי ח: אליו אשתו

עודה מדברת עמו בא שומר העיר והכריז להזהיר העם להשגיח 
אמרה האשה . ו"על האש והנרות שלא יגרום לשריפה ח

לבעלה שמע נא וראה מה שהשומר מכריז להשגיח על הנר 
וכי סבורה !  שבעולםשוטה: השיב לה הבעל, שלא יגרום סכנה

הלא אני יודע שאינו מכריז ? את שבלב שלם הכריז השומר כן
ואילו היו , אלא בשביל שהקהל נותנים לו ממון שיכריז כן

כ אין אני "ע. מכריז' כ הי"נותנים לו ממון שיכריז שיציתו העיר ג
כאשר פתרה . והלך לישן והניח הנר דלוק, שם לב לדבריו כלל

ל השולחן וכל הבית נדלק ונעשה שריפה הנר נפל ע. 'כן הי
וכמעט כל העיר נשרפה ובקושי גדול הציל את נפשו , גדולה

  . ואשתו ולא נשאר להם כי גווייתם

בשביל שהשומר לא הכריז בלב , ראו נא השוטה הזה. ד
כן . לא רצה לשמוע לדבריו והניח לשרוף ביתו באש, שלם
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ואם , ם הרעיםשיעזבו מעשיה, המוכיח מזהיר העם: הדבר הזה
ש הנה יום "לא כן יפלו לגיהנם אשר שם ישרפו גוויותיהם כמ

בשביל שהמוכיח , השוטים מדמים בנפשם. 'בא בוער כתנור וגו
לא ניתן לב לדבריו עד שבאה עליהם , לא  מתכוין לשם שמים

  .ח"ד ודפח"עכת, הלא אין לך שטות גדול מזה. השריפה

  עצה נאמנה להנאתך ולטובתך. לה

כי עצתי אמונה להנאתך , שמע נא לעצתי, י אחיאח. א
הנני מביא לך עסק טוב כהאי רוכל שמוכר סמא . ולטובתך

חיים ארוכים וטובים מדבש מתוקים , )ח"ז דף י"ע(דחייא 
ליום , וחיים טובים וארוכים ליום שכולו טוב, בעולם הזה

, שצדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה
' רים באקדמות מטיילי בי חנגא לבהדי דשכינתא וכוכמו שאומ

  .לעתיד לבא' וכו

שאם , דע שמובא בספרי אמת וקודש, אחי אהובי*. א
זוכין לכנוס לפני ולפנים ולהשיג אפילו מקצת מן המקצת 

אז זוכין להיות בבחינת בנים , בחכמה הקדושה הנפלאה הלזו
ים הרבה כמבואר באריכות בזוהר הקדוש ובתיקונ, ה"למקום ב

יתגעגע וישתוקק לזכות לכנוס , ומי הוא זה שלא יתאוה. פעמים
  .ולהחשב לבן המלך, ה"לפלטרין של מלך מלכי המלכים הקב

שמעון בן יוחאי האיר עיני ישראל ' התנא האלקי ר. ב
כדאיתא , ודבק לבם לאהבה וליראה כל ימיו, מחכמתו ותורתו

י הוי בר נש אמר "ביומוי דרשב) א"ט ע"אחרי דף ע' פ(ק "בזוה
בתר דשכיב הוו אמר אל תתן , לחבריה פתח פיך ויאירו דבריך

והשאיר לנו ברכה ספרי . ש"ע, את פיך לחטוא את בשרך
ק המאיר את עיני האדם בחכמה ומוסר ובינה לכל איש "הזה
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ק שבזכות לימוד זה עתידין ישראל "ואיתא בזה, ואיש לפי ערכו
עתידין ): ב"ד ע"קכנשא ' מ פ"רע(, להגאל גאולה שלמה

ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה 
  .'בדד ינחנו וכו' ויתקיים בהון ד. מן גלותא ברחמי

, וכל דברי הזהר הקדוש כזהר הרקיע מאירים ומזהירים*. ב
המדריכים , ובמסתיר פנים רומזים דברים דקים עמוקים
, ומוסר ובינהומיישרים אל ידיעות האמת והאמונה חכמה 

  . והמה לאלפים ולרבבות ויקר למוצאם, ומרפא לנפש

' והנני להעתיק לך לשונו הזהב והקדוש בזוהר הקדוש פ. ג
: וזה לשון קדשו, מענין חמודא דאורייתא) ב"ו ע"דף קס(שלח 

שמעון וגעא פתח ואמר אילת אהבים ויעל תחן דדיה ' בכה ר
אורייתא אורייתא ) משלי(, ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד

נהורי דכל עלמין כמה ימים ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטא 
נהורו , עלך קיימי עילאין ותתאין, מנך כלא, מנך לכל סטרין

אורייתא אורייתא מה אימה לגבך אילת . עילאה מנך נפקא
רחימין בילך מאן יזכו לינקא . ויעלת חן עילא ותתא, אהבים אנת
ייתא שעשועים דמארך מאן יכול אורייתא אור. כדקא יאות

ש ואעיל רישיה בין "בכה ר. לגלאה ולמימר סתרין וגניזין דילך
ש עוד להלן מגודל נוראות קדושתו "עיי, ברכוי ונשיק לעפרא

  .שמעון בן יוחאי' של ר

-ג"הסולם במאמר אילת אהבים אות קפ' וראה בפי. ד
ים אילת אהב, פתח ואמר', פתח ואמר אילת וגו: ק"ד וזל"קפ

תורה . ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד
כמה ימים ונחלים ומקורות , האור של כל העולמות, תורה

עליך , ממך הכל. ומבועים מתפשטים ממך לכל הצדדים
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תורה . אור העליון ממך יוצא, עומדים העליונים והתחתונים
למעלה , אילת אהבים אתה ויעלת חן, מה אומר לך, תורה

תורה . מי יזכה לינק ממך כראוי,  הם האוהבים שלךולמטה
מי יכול לגלות ולומר הנסתרות , השעשועים של אדונך, תורה

  .ונשק את העפר, בכה והכניס ראשו בין ברכיו. והגנוזות שלך

שמעון כמה ' בתוך כך ראה ר: 'אדהכי חמא כמה וכו. ה
, יאל תירא בנו של יוחא, אמרו לו. צורות של החברים מסביב לו

כתב כל . כתוב ושמח בשמחת רבונך, אל תירא מאור הקדוש
ושנה אותם והגה אותם ולא , אלו הדבירם ששמע באותו לילה

. ונר ההוא האיר לו כל אותו הלילה עד שבא הבוקר. שכח דבר
, נשא עיניו וראה אור אחד שהיה מאיר ברקיע, כשבא הבוקר

קיע חזר כבתחילה וראה אור בכל הר. השפיל עיניו למטה
, ועלה באותו האור צורת הבית דהיינו בית המקדש, שהאיר

, בכמה ציורים, כלומר שנעשה הזווג של מלכות בזעיר אנפין
  .וכרגע נגנז אור ההוא. ש"שמח ר

נפשך היפה : כ הנני בזה בבקשה כפולה ומכופלת"ע. ו
יערב נא לפניך עתירתי . ונשמתך הרוממה היא בקשתי ושאלתי

לקבוע , איעצך ויהי אלקים עמך, ע לעצתינא ונא שמ. ותחינתי
לך שיעור חדש בספר הקדוש הזה שהוא עתיקא דעתיקין 

כי על ספר הקדוש והנורא הלזה העידו עליו , מתוקין כדובשין
ה הקדוש והכלי יקר "ובתוכם השל, קדושי עליון שרפי מעלה

שספר הזה הוא המורה והמדריך להמתחילים לעלות אל , ע"זי
על ידו לכנס לפני ולפנים אל הקודש פנימה באתר ולזכות ' הר ד

והוא סולם מוצב , צדיקים יבואו בו' וזה השער לד, גנזיא דמלכא
  . ארצה וראשו מגיע השמימה
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הגם שראשו מגיע לשמי שמים העליונים בגבהי *. ו
בכל זאת התחלתו , מרומים עד אין שיעור וערך נעלה ונשגב

, אפילו בבחינת ארץויכולין ממש , הוא כסולם מוצב ארצה
מדרגה שפלה להתחיל לעלות וללמוד בו כמו השתמשות של 
כל סולם שהשלב התחתון של הסולם הוא סמוך ממש לארץ 

כ עולין ממדרגה למדרגה עד "ואח, ויכולין להתחיל לעלות עליו
וזה נרמז ליעקב (הגבה למעלה מעלה עד שמי רום המעלות 

עם כל זה יש ', עקב יה בחלום שאפילו בבחינת יעקב "אבינו ע
בכח זרעו של יעקב לזכות למדרגות רמות וגבוהות ירום ונשא 

  . כי ראשו של הסולם מגיע השמימה. 'וכו

ת שתזכה להרויח רוחים רוחניים "הנני בטוח בעהשי. ז
ותבין ותרגיש דברי קדשו של המלך החסיד , גדולים עצומים

דים מזהב הנחמ, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ה"דוד ע
י לימודי קודש "כי ע, ומתוקים מדבש ונופת צופים, ומפז רב

גם פשוט , הלזה תראה בעין פקיחא כי הדברים המה אמת
י עמקות ומתיקות לימודי קודש "ת ע"כי תזכה בעהשי, כפשוטו

הללו להרגיש ממש במלוא מובן המלה טעם מתוק הרבה יותר 
כי , ה הקדושהבקיום תורה ומצות ובעסק ולימוד תור, מבדבש

  . גבוה רמה ונשאה, עם השגה חדשה, תזכה להיות בריה חדשה

ח שזכה כבר לחדש חידושי תורה בתורה "ובפרט ת. ח
אזי , אם יזכה להצליח בלימודי קודש הללו בחכמת חן, הנגלית

, יזכה לחדש חידושים בחלק תורה הלזה הרבה מאד מאד
ויזכה להיות ומעייני חכמת התורה יתחילו להפתח לעיני שכלו 

  .כמעיין הנובע מקור מים חיים
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  ]לב[

תאמין לי באמונה שאי אפשר להעלות על הכתב הסבר . ט
כי המה דברים נעלים , ענינים האלה עד שתזכה לזה בעצמך

ה "וזה שאמר דוד המלך ע. ונשגבים אשר אין חכם כבעל נסיון
כי צריכין לטעום טעם כעיקר באורייתא ', טעמו וראו כי טוב ד

ותרגיש טעם חדש בלימוד גמרא . ל"וד', תבין יראת דורק אז 
וכל מצוה יש , לולב, שופר, ותוספות ותבין מה זה תפילין ציצית

ורומזת לענינים נוראים נפלאים ועצומים , לה שורש למעלה
ה בכבודו "וכביכול הקב. הגבה למעלה מעלה, בגבהי מרומים
שכיל ות. כמו שמברכין אשר קדשנו במצותיו, מקיים המצוות

מה זה צלם אלקים , להבין מה זה שכתוב נעשה אדם בצלמינו
  .כביכול

י לימוד הקדוש הזה תזכה לחיות חיים חדשים "ע. י
, וכל סדר החיים שלך ישתנה לפניך לטובה, בהשגה חדשה

להבין ולהשכיל ולשמוח בגודל ועצום הזכות להיות יהודי כשר 
גש קודש ותחיה בעולם חדש ובר, ת"שומר תורה ומצות השי

ורק אז , לטעום טעם מתוק מדבש בלימוד תורה ובקיום המצות
ת ואהבת תורה ואהבת "תתחיל להשיג מה זה אהבת השי

  .ישראל

שלקטתי הרבה " אור הזהר"וקראתי הספר בשם . יא
מאמרים הנמצאים בספרים שונים המדברים בגודל מעלת 

 מפתח ועשיתי, וסידרתים בסדר נאה כל ענין וענין, לימוד הזוהר
  . למצוא כל מאמר בנקל ובמהרה

י וזכות כל התנאים יעמוד לי "וזכות התנא האלקי רשב. יב
ולזרעי שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ויקוים בנו אורח 
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  ]לג[

ונמצא חן ושכל טוב בעיני , ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד
  .אלקים ואדם

ני בכל לבב ובתוך רבים אהללנו אשר הגיע' אודה את ה. יג
אור "עד הלום לברך על המוגמר שהחיינו לזמן הזה לסיים ספר 

  .לעורר אודות לימוד תורת הסוד, "הזוהר

שטרחנו לקבץ מאורותיו , י יגן בעדינו"זכות הרשב. יד
כשם שזכינו , צקון לחשינו. לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל

כן נזכה להוציא לאור , א"ח" אור הזוהר"להוציא לאור ספר 
  .מספר זה' ק בהחל

  למד הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד. לו

עד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי הבעל 
א מזידיטשויב "ק מוהרי"מובא שהרה, שם טוב וממשיכיו

  .שלמד ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד: בעצמו אמר

  מה נמלצו לחכי אמרותיו מדבש לפיו. לז

, יץ טוב בעד הלומדים מתורתורבי שמעון בן יוחאי ימל. א
כל האומר דבר שמועה ] ד"סימן רכ[ש בספר חסידים "כמ

  .מפיהם הם מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו

כל ' אותה אבקש שבתי בבית ד' אחת שאלתי מאת ד. ב
ונזכה ביחד עם זוגתי . ולבקר בהיכלו' ימי חיי לחזות בנועם ד

בדרך ישראל סבא ' יח היקרים שיח"לגדל בניקל את יו' תחי
ולרוות מהם , מתוך נחת בדרכי התורה והיראה ולמעשים טובים

ששון ', וביתינו יהיו מלא ברכת ה, רוב נחת ושמחה כל הימים
  .ושמחה ימצא בו תודה וקול זמרה
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  ]לד[

גם להלאה להיות ממזכי ' וכפי אפרוש לשמים שיזכני ד. ג
ובכן , עליהרבים כמו שעזרני עד הנה והצילני מגלי גלים דעברו 

ויתגלגל זכות , ר שחיבורי זה ימצא חן בעיני אלקים ואדם"יה
ויזכני לישב באהלה של תורה להרביץ תורה , הרבים על ידי

ויראת שמים עד שיקיצו וירננו שוכני עפר ונזכה לעלות לציון 
  .מושיעים עם גואל האמיתי במהרה דידן אמן

היראים שימצא ספר זה חן ושכל טוב בעיני ציבור ' יתן ה
ושבשבילו כל מאמץ , שאליו הספר מופנה בעיקר' את דבר ה

ויאירו דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל , כדאי ומשתלם
מקום שהם לדבוק ולילך בדרכי הצדיקים המובאים בהספר 

ל "וזכותם של הצדיקים הנ, לזכות וליאור באור פני מלך חיים
ין דלבאי ולבא דכל להשלים משאל, יגינו עלינו ועל כל בני ביתנו

  .עם ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן כן יהי רצון

עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו ' יהי רצון שיערה ה
לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח 

  .לנו משיחנו ויקבץ נדחנו במהרה בימינו אמן

וזאת למודעי שספרים אלו מותר לכל אחד להדפיס כמה 
וכל המזכה את הרבים זכותו , רוצה באיזה לשון שרוצהש

  .עומדת לעד וזוכה לבנים צדיקים

וטרם אכלה לדבר הנני קובע ברכה לכבוד ידידי הרבני 
י שעזר "נ... ר"נדיב ישוע מוכתב בנימוסין מוהר, הנגיד המופלג

  .להדפיס הספר הקדוש הזה

ובשיבה , עליהם להתברך בכל מילי דמיטב' ויהי נועם ה
שיזכו , ברכם שמרם טהרם, לעולם תשמרם' אתה ה, טובה
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  ]לה[

עד אשר נזכה , לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה
  .א"בקרוב לשמוע קול מבשר ואומר בביאת גואל צדק בב

  כה דברי חד מזעירי דחברייא

v v v 



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]לו[

  מפתח הענינים
  'פרק אל

  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

  ה"ורייתא לא זכה לפנימיות הקבמי שלא למד רזין דא  .א
  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
סמכא -ט כבר"מעריך את הבעש' האור החיים הק  .ג

  בתורת הסוד
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות דקדושה נברא אור "י לימוד תורת הח"ע  .ה

  שיכולים לראות שרפי מעלה
  ליםעמקות בסוד מאפשר פקידת עקרות וריפוי חו  .ו
  ק"י יגיעתו הגדולה בזוה"ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז

הבטיח להבית יוסף שכשילמד תורת הסוד " מגיד"ה  .ח
  יפתחו לו שערי אורה

ן הוא בבחינת "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט
  "מפריד אלוף לא יראה מאורות"

  מי שהוא שלם גם בסתרי תורה נקרא משכיל  *.ט
ד תורת הסוד וההפסד בהעדר כמה גדול השכר בלימו  .י

  לימודה
בהכרח שאינו מרגיש , מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא

  דבר הקדוש באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
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  ]לז[

  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  גודל מעלת לימוד הזוהר והתיקונים  .טו
   הזוהר והתיקונים-עיקר לימוד הקבלה   .טז
 נשמת התורה עוגן הצלה נגד כל -הזוהר והתיקונים   .יז

  רע
בלימוד ; ה"העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן להקב  .יח

  הפשט נקרא עבד
  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
  י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות טובות שבעולם"ע  .כ

  אמירת זוהר בכל יום מסוגל לפרנסה  .כא
  ביא את האדם לידיעת ודביקת הבוראלימוד הזוהר מ  .כב
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
  עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין האדם לאין  .כד
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם שהדברים סתומים   .כה

  וחתומים
כי , ק"רוב לימודו בזוה' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

  הוא מאיר במקום החושך
אור החיים ומאור עינים כספר ' החוזה מעריך את ס  .כז

  הזוהר
לימוד או אמירת הזוהר בבוקר השכם מועיל לטהרת   .כח

  הנפש ותאוות לימוד התורה
מתעורר , פנימיות התורה, י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

  האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה
עסק חכמת הסוד מונעת התנשאות חכמות חיצוניות   .ל

  שך מפני האורונדחה מפניה כהחו
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  ]לח[

מעלות השחר עד , תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
  צאת הכוכבים מנע שריפת התלמוד

  אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר בלימוד הזוהר  .לב
  חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר השבוע  .לג
  'ק אפילו בלי הבנה חשובה לפני ה"לימוד הזוה  .לד
שנתי בלימוד הקבלה אם אין מעטרים לימוד הנגלה ה  .לה

  לימוד המשנה אינו כלום, יום אחד
  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
  מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה אור מימיו  .לז

v v v 
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  ]לט[

  ספר

  ראור הזוה
  'פרק א

 בו יבואר גודל מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים
  וסגולתו בזה ובבא

  מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה) א
  ה"לפנימיות הקב

, מי שלא למד חכמת הקבלה של סודות ורזין דאורייתא
  .'ויתעלה כו' ה ית"לא זכה לפנימיות הקב

  :)'ברית מנוחה דף ב' ס(

, אם ימצא אחד בעיר ושנים ממשפחה הלומד סתרי תורה
  .האיש הזה הוא בעיקר בדעת השלם בלי חסרון

  )ג"א ע"קנה הגדול דף מ' ס(

  אור ששת הימים גנוז בזוהר) ב

ה אחת "ט זללה"ד ששמעתי פעם אחד שאלו להבעש"ע...
מונח על השולחן ' ואזי פתח ספר הזוהר שהי, מהדברים

כ נמצא האמת אתו "ואח, והסתכל בו ואמר להם כל המאורע
וכי בשביל שפתח את ספר , ושאלו פיו הקדוש. שכיון בדבריו
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  ]מ[

ואז , הזוהר והסתכלות מעט בזוהר יתכן לדעת ולראות מרחוק
מאיר ' ה את עולמו הי"מצינו אור שברא בו הקבהלא , השיב

מראש העולם ועד סופו וגם האדם יכול לראות מראש העולם 
וכיון שראה ', ועד סופו עם אור הבהיר ומאיר לארץ ולדרים עלי

גנזו , ה שאין העולם כדאי להשתמש עם זה האור"הקב
גנז את , אפוא המקום המכיל את האור והיכן גנזו' ואי, לצדיקים

וכשאדם לומד , ה"שתורה אוצרו הטוב של הקב, ור בתורההא
המאור הגנוז מאיר לו נתיב , תורה לשמה מסתכל בה בעין שכלו

  .כאשר מאז קודם שנגנז האור, להשכיל ולראות מראש העולם
  )'ח טור ג"דף כ, פקודי' פ) זיטאמיר(אור המאיר (

סמכא בתורת -ט כבר"מעריך את הבעש' האור החיים הק) ג
  הסוד

אור "ב נדפסו בוויניציא חומשים עם פירוש "בשנת תק
והגיעו , ל מירושלים"ח בן עטר ז"ק מוהר"מאת הרה" החיים

כי בפירוש אור , ל ושמח בהם מאד"ט ז"החומשים ליד הבעש
אז שלח ', ט התלהבות נעלית לעבודת ה"החיים מצא הבעש

, ל לירושלים"ק רבי גרשון קיטווער ז"ט את גיסו הרה"הבעש
ומראש הגיד לו שלהרב , ל"ח בן עטר ז"א אל ישיבות מוהרשיבו

, ת בנגלה"אחת ללימודי גפ, בעל אור החיים יש שתי ישיבות
ט את "והזהיר הבעש, ואחת ללימודי אצילות תורות הקבלה

ולא יגיד כלל  , ק כי ישתדל להיות בישיבות הנסתר"גיסו הרה
  .עד אשר ירגיש בו הרב עצמו, ח מי הוא"לבעל אוה

ח "הלך לבעל אוה, ל שמה"ג קיטווער ז"שר בא הרכא
ונתן לו רשות , לבקש ממנו שיניחהו לשמוע לקח מפיו הקדוש

כ "אח, ליכנס לבית מדרשו ולמד שבוע אחד בישיבתו הנגלית
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  ]מא[

ח וביקש אותו כי ירשהו ללמוד אצלו "נכנס לבית הרב אוה
מי גילה לך שיש לי ישיבה , וישאלהו הרב, בישיבה הנסתרה

, שם הגיד לו=ויען לו שגיסו ורבו הרב ישראל בעל, נסתרה
כ כאשר הביט עליו "ואעפ, ח כי לא ידעהו"ויאמר לו הרב אוה

ונתן לו , הכיר בו כי ראוי הוא ללמוד קבלה, מראשו ועד רגלו
ח "וכאשר למד שמה שלושה ימים צוה הרב אוה. רשות גם לזה

ג לבית "והלך מוהר, לשומר הפתח לבל יתנהו עוד לבוא פנימה
חמתי , אמר לו, ויהי אך ראהו הרב, הרב לדעת סיבת הדבר

רק אמרת גיסך , מדוע לא אמרת על גיסך בעל שם טוב, עליך
אבל את , י בעל שם לא אדעהו"את הר, י בעל שם"הוא הר

, פ ראיה דקה מעולמות העליונים"י בעל שם טוב אכיר ע"מהר
, ורך ברב אחרכי אמר שאין לו צ, ולהישיבה לא הניחו עוד לבוא

  .ט"אם יש לו רב כבעש
  )'ד טור א"קצ' ע, א"אחרון של פסח תש) טשורטקוב(דורש טוב (

  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא) ד

, ה"קבל' גי[ל "בהיכלא תנינא יש שם חיה קדושה יופיא. א
וכל אינו , ואיהי קיימא בכל רזי דחכמתא', שמי] ז"הרמ

רבו של משה רבינו '  היוהוא[' מפתחאן דחכמתא קיימין בי
ה "האי חיותא קיימא למתבע אגרא מעם קוב]. כידוע, ה"ע

למיהב לכל אינון דרדפי בתר מאריהן דחכמה ואפילו מכל בר 
וההוא אגרא דיהיב לבני , ואולפי חכמתא למנדע למאריהון, נש

דכד נפק בר נש , נשא דרדפי בתר חכמה למנדה למאריהון
שרפים מעפפין וטאסת ' ל דהאי חיותא נפקא ע, מהאי עלמא

ולא שביק כל אינון גרדיני נימוסין די בסטרא אחרא ', קמי
יצילהו שלא יצטערוהו , חייב' י שיהי"ואעפ[', למקרב בהדי
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  ]מב[

שאין משוא פנים למעלה ויטהרוהו , ו"ונקה לא ינקה ח, כעת
  ].ה"ק זלה"אור החמה בשם הרמ, מסיגי מעשיו

ן שרפים כד נטלין ואלי', כמה אינון שליחן דשלם סחרני
אתכפיין  אינון שרפים נחשים מההוא נחש דגרים , ואתחזיין

כד נשמתא סלקא , האי חיותא קדישא קיימא, מותא לכל עלמא
וכפום ', כדין שאיל לה ברזא דחכמתא דמארי', ומטאת לגבי

, אגרא' ואתדבק בה הכי יהבי לי' ההיא חכמתה דרדיף אבתרי
וקיימא , לבר ולא עיילא'  לידחי, ואי יכיל לאדבקא ולא אדבק
וכד נטלין גדפייהו אילין שרפים . תחות ההוא היכלא בכסיפו

ואתוקדת . כדין כולהו בטשי בגדפייהו ואוקדון לה, דתחותה
והכי אתדנת בכל יומא נהירת , וקיימא ולא קיימא, ולא אתוקדת

דלית אגרא בגין , ג דעובדין טבין אית לה"ואע, ולא נהירת
ינון דמשתדלי בחכמתא לאסתכלא ביקרא בההוא עלמא כא

ולית שיעורא לאגרא דאינון דידעי חכמתא , דמאריהן
זכאה חולקיהון בעלמא דין . לאסתכלא ביקרא דמאריהון

כי סתם חכמה [דכתיב אשרי אדם מצא חכמה , ובעלמא דאתי
ואדם ] ה"ק זלה"בשם הרמ, אור החמה, הוא סודות התורה

  .יפיק תבונה
  )ב, ב רמז"זח(

זכאה אינון כל דמשתדלי באורייתא למנדע בחכמתא . ב
דכד בר נש בגין ,  ואינון ידעין ומסתכלין ברזין עילאין,דמאריהון

ולא , כל דינין דעלמא' מסתלקי מיני, משתדל בהאי עלמא בהאי
תליסר תרעי רזי דאפרסמונא דכיא ' עוד אלא דפתחין לי

' ליה חקיק "ולא עוד אלא דקוב, דחכמתא עילאה תליא בהו
' ה אשתעשע בי"וקוב, בההוא פופירא דכל דיוקנין גליפין תמן

  .עלמא דא ועלמא דאתי, בגן עדן וחסין תרין עלמין
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  ]מג[

חד למנדע . לבר נש למנדע' חכמתא דאצטריך לי
ולאשתמודעא ' לגופי' וחד למנדע לי', לאסתכלא ברזא דמארי

ה אמר "שהקב) א"ח ע"דף ע(א "ש בזהר ח"כמ[מאן איהו 
באור ' ופי', ואתקנא גרמי, לך לך למנדע לך, ה"ינו עלאברהם אב
לידע שורש נשמתך , כלומר): ל"ג ז"בשם הרא(החמה שם 

שאם לא ידע זה אינו , ובזה תתקן גרמך, מאיזו מקום נחצבת
ותקונא , ולאן יהך, ואיך אתברי ומאן אתי, ]ל"עכ, יכול ליתקן

. מלכאוהאיך איהו זמין למיעל בדינא קמי , דגופא האיך אתתן
' מאי היא האי נפש דבי, וחד למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתין

ועל מה אתינא בהאי גופא טפה סרוחה דהיום כאן , ומאן אתייא
', וחד לאסתכלא בהאי ולמנדע עלמא דאיהו בי. ומחר בקבר

ולבתר ברזין עילאין דעלמא דלעילא , ועל מה אתתקן
  .רייתאוכל דא יסתכל מגו רזין דאו', לאשתמודעא למארי

אפילו , כל מאן דאזיל לההוא עלמא בלא ידיעה, תא חזי
 .מכל תרעי דההוא עלמא' מפקין בי, עובדין טבין סגיאין' אית בי

אם אנת אתיא בלא ידיעה ולא , אם לא תדעי לך היפה בנשים
אסתכלת בחכמתא עד דלא תיעול הכא ולא ידעת ברזין 

,  בלא ידיעהלית אנת כדאי למיעל הכא, צאי לך, דעלמא עילאה
אלין אינון , והוי ידעת גו אינון עקבי הצאן, צאי לך בעקבי הצאן

ובהו , דבני נשא דשין לן בעקב וידעין רזין עילאין דמאריהון
  .'תנדע לאסתכלא ולמנדע כו
  )ה שלמה אהיה כעוטיה"ש בד"זהר חדש שה(

הטעם . הלכה איהי קבלה): ב"ד ע"י(בהקדמת התיקונים . ג
היא לבדה הולכת עם האדם לבית על כי , לכהה'  נקלמה הקבלה

ולמה , כ אל תקרא הליכות אלא הלכות"וזה רמוז במש. עולמו
ללמדך דדוקא הקבלה הנקראת , לא נכתב הלכות עולם לו
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  ]מד[

ובכל מקום שהולך , הלכות הם הולכים עם האדם לבית עולמו
המלאך הנברא מלימוד כי , ביתו עמו לצוותא ולכבוד ולתפארת

אבל ,  נוסף על מתן שכרום אינו נפרד מהאדםהקבלה לעול
  .לימוד הפשוט שכרו אתו ופעולתו לפניו

  )ב"ד ע"ז דף י"כסא מלך להקדמת התיקו(

ן בחיות דקדושה נברא אור "על ידי לימוד תורת הח) ה
  שיכולים לראות שרפי מעלה

בער ענין ' ל שהראה לרבי ר"ט זצוק"איתא מרבינו הבעש
ואמר לו ,  הפשט וכיון האמתבער' ואמר הרבי ר, בקבלה
אכן אין שום חיות , אם כי הפשט הוא אמת, ל"ט זצוק"הבעש

וכשאמר לו הפשט בחיות קדושה נתמלא החדר , בהדברים
  .נעשה מכל דיבור מלאך' בחיות פי ה' שמצד שהי, מלאכים

  )'ה טור ב"ויגש דף ק' פרי צדיק פ(
: ק"וזל, )'ב טור ד"דף י(כללי אורייתא ) מודזיץ(דברי ישראל ' ועיין ס

, מהמאמר מספר עץ חיים, בער' עם הרבי ר' ט הק"מפורסם המעשה מן הבעש
נתמלא , ל המאמר"ט זצוק"ומיד שאמר הבעש, בו כמה שמות מלאכים' שהי

  ).את המלאכים הנזכרים. וראו בחוש ממש, כל הבית אורה

  עמקות בסוד מאפשר פקידת עקרות וריפוי חולים) ו

 בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות על ידי עיון עמוק
  .ולרפאות חולאת חזק

  )ה"ן זלה"מבעל ליקוטי מהר, ספר המדות אות סוד(
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  ]מה[

  ק"ל זכה להשגותיו על ידי יגיעתו הגדולה בזוה"י ז"האר) ז

בתחלת ימי השגתו כי , ]ל"האריז[בענין השגתו אמר לי . א
ן טורח לפעמים שבוע אחד על מאמר אחד מן הזהר כדי להבי' הי

כ  נמצא שלא היתה "דא,  ולא היו אומרים לו פירושואותו
וצריך שהוא יחדש בשכלו מעצמו בתורה , התורה ההיא שלו

טורח ' ולכן כאשר הי, מה שקבלה נפשו בחלקה בהר סיני כנודע
בענין פלוני ובמאמר פלוני עיינת ועמדת על : אז היו אומרים לו

ים היו אומרים ולפעמ, האמת אבל עדיין צריך קצת עומק יותר
חוזר ומעיין עד ' והי, טעית בענין פלוני בכולו או במקצתו: לו

  .עומד על האמת' שהי
  )ב"ע' ק דף ד"ו בשער רוה"הרח(

ל כששאלתי לו איך זכה לכל החכמה "אמר לי מורי ז. ב
ואמרתי , שטרח במאוד מאוד בחכמה הזאת, והשיב לי, הזאת

 במאוד מאוד בחכמה ל וגם אני חיים טרחתי"ק ז"לו כי גם הרמ
שהאמת הוא שטרחנו מאוד מאוד יותר משאר , ואמר לי. הזאת

נשאר בלתי ' כמה לילות היכי , אבל לא עשינו כמוהו, אנשי דורנו
ולפעמים ששה לילות של , שינה על מאמר אחד של ספר הזהר

מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד בזהר ' ימי החול שבשבוע הי
  .הלילות ההם רוב פעמיםישן כל ' ולא הי, בלבד

  )ב"א ע"שם דף י(

, עצה טובה לענין השגהא הלוי "ל להר"וכן אמר מורי ז. ג
עלים ' או נ'  בלי שיעמיק בעיון משילמוד בזהר דרך בקיאות בלב

  .ושיקרא בספר הזהר פעמים רבים, בכל יום
  )שם(
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  ]מו[

הבטיח להבית יוסף שכשילמד תורת הסוד " מגיד"ה) ח
  יפתחו לו שערי אורה

אם תקבע עתים בחכמת ): אמר המגיד למרן הבית יוסף. (א
 דתדביק רזין סתימין דלא ידע יתהון בר אפתח לבך בה, הקבלה

  .נש
  )בא' מגיד מישרים פ(

הזהירני מאד לכתוב הנאמר לי וללמוד וללמד פעמים . ב
. ושיפתחו לי בה פתחים גדולים, ושלש בשבוע בחכמת הקבלה

מוד בחכמת הקבלה לפחות פעם הזהירני פעמים אחרים ללעוד 
  .ויפתחו לי בה פתחים גדולים, שעות או יותר' בשבוע ב' א

  )עקב' שם פ(

מפריד "ן הוא בבחינת "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח) ט
  "אלוף לא יראה מאורות

' אפילו השיג ג: כתב) ב"דף ע(קדושים ' ז פ"הרמ. א
אז ימנע , ולא רצה לדעת חכמת הסוד, פשט רמז דרוש, מעלות

' פי. ה"ה על הו"הו' ויהי, ה"משם הוי' דהיינו י, אור התורה
שט פדהיינו , 'ס'ד'ר'פ' שאנחנו מחוייבים לעשות בחי, הדברים

כ אפילו השיג "וא, ה"ה ב"אותיות שם הוי' נגד ד, ודסרוש דמז ר
ולא השיג נגד , ה"אותיות הוי' נגד ג, דרוש, רמז, פשט', כל הג

  .ה"ה על הו"בסוד הוהוא ', דהיינו י, סוד

אל תהיו כסוס כפרד אין הפסוק בתהלים ' על זה נראה פי
אין , בלא סוד' ד'ר'אותיות פ' דהיינו בג ד"כפר, 'הבין במתג וכו

כ אין הבין "וא, ד עם הכולל"סו' א גי"ן עם האותיות הוא ע"הבי
דפוס (' ועיין בתיקונים ח. ממש נפרד, ד"הוא כפר, בלא סוד
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  ]מז[

', נכנסו לפרדס חד הציץ כו' ד: ל"וז, )א"ט ע"קושטאנטינא דקמ
ורבי עקיבא ', ד'ר'עלו בפ' הג, ד"הני תלת נכשלו הוא סוד פר

  .ל"עכ, ש באורך"ע, עאל בשלום ונפק בשלום
  )קדושים' פ, ל"ק מסאטאנאב זצוק"מהרה, תפארת ישראל

ותדעו כי כל התורה שמותיו של , אל תהיו כסוס כפרד. ב
  .'ד'ר'ומי שאינו מאמין בסוד נשאר פ, ס'ד'ר'ונדרשת פ, ה"הקב

  )ט, תהלים לב, א"יוסף תהלות להחיד(

  מי שהוא שלם גם בסתרי תורה נקרא משכיל*) ט

 אחרונה שבשם נשלח לו 'המי שיש בידו מקרא מאות . ג
ואם יש בידו משנה ותלמוד עם המקרא נזקקין , מלאך לשמרו

מלאכים ' ה לשלוח לו ב" משם הויה"ואותיות אחרונות ' לו ב
וסתרי תורה , אגדה, תלמוד, משנה, ואם יש בידו מקרא, לשמרו

ואינו , נקרא חכם ונבון, ואינו שלם בחכמת הקבלה, וספר יצירה
ומי , וכל השם המיוחד רובו ככולו זקוק לשומרו. נקרא משכיל

ה זקוקים "כל אותיות הוי, שהוא שלם בכל הדברים הנזהרים
  )ג"עין הקורא נהר י, ל חסד לאברהם"מז(לשמרו לעולם 

ועם הקדמה זו פירש רב אשכנזי כונת הכתוב ויהי דוד לכל 
שמי שהוא שלם במקרא במשנה באגדה , עמו' דרכיו משכיל וה

וכל אותיות השם , וסתרי תורה וספר יצירה בעומק נקרא משכיל
  .המיוחד כביכול זקוקין לשמרו

  )ד"אות י' מערכת ת, א"מדבר קדמות להחיד(
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  ]מח[

  ול השכר בלימוד תורת הסודכמה גד) י
  וההפסד בהעדר לימודה

  .עצם לימוד הזוהר בונה עולמות) א

  .שעה אחת בלימוד הנסתר פועלת יותר מחודש ימים בנגלה דתורה) ב

בהבנת מאמר אחד בזוהר מתקנים במרום בשעה אחת יותר מלימוד ) ג
  .פשטות התורה בשנה תמימה

ן עינין דלא וויי לעלמא דאינון אטימין לבא וסתימי. א
  .מסתכלין ברזי דאורייתא

  )א"ח ע"א דף כ"זהר ח(

אינון דעבדין לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא . ב
' בחכמה דקבלה דגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו י

ווי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן , ואשתארו יבשה
  .בעלמא

  )ב"ג ע"דף ע' ז תיקון ל"תקו(

ל בהקדמתו לספר עץ "ו ז"הביאו מוהרחזה המאמר . ג
להודיע כמה גדול החיוב המוטל על הלומדים החרדים , חיים

כי , ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים, ללמוד קבלה' לדבר ה
יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש 

  .ימים בפשטי התורה
  )ז שם"כסא מלך לתיקו(

פ " מאורייתא דבעוחכמתאמאן דגרים דאסתלק קבלה . ד
ואמרין דלא אית , וגרים דלא ישתדלון בהון, ומאורייתא דבכתב

דלא אתברי ' טב לי', ווי לי', אלא פשט באורייתא ובתלמוד כו
, פ"בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבע



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]מט[

וגרים עניותא , כאילו אחזור עלמא לתוהו ובוהו' דאתחשיב לי
  .אבעלמא ואורך גלות

  )א"ב ע"ג דף פ"ז תיקון מ"תקו(

כי אינו פוגם אם אינו , עם הארץ יותר טוב לו' אם הי. ה
כי אין לטייל בפרדס קודם שימלא כריסו בבשר , לומד קבלה

עונשו כל כך גדול , פ"כ ותושבע"אבל מאן דאוליף תושב, ויין
דלא יוליף ' וטב לי, ואדרבה פוגם בלימודו, אם לא ילמוד קבלה

לשבירת הכלים שמגברי , אחזר עלמא לתוהו ובוהוכי ', לי
 ומי .'דמנע הטיפה רזי תורה מהם כו, כשהנהר והגן יבשה' הקלי

שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר או מתוך הספרים 
כי לימוד הזהר בגירסא בעלמא , 'גורם אורך גלותא כו, ומתרשל

 אחד מאמר' אם יזכה ללמוד ולהבין פיש "וכ, בונה עולמות
יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד 

ואין צורך להאריך בראיות לזה . ' כוהפשט שנה תמימה
  .ל"המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון האריז

, ה למדקדק בו"גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי רב זלה
, כי קים לן תורה מגינה ומצלה אפילו בעידנא דלא עסיק בה

לימודו כל השנה אלא ודאי , דלא יוליף כלל'  ליואיך אמר טב
כי שקול , אינו כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה

דוק מינה הא , ש וגרים דלא ישתדלון בהון"וז. הוא כנגד כולם
תורתו , אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה

 אחד שעה' אם קובע עת להש "וכ, כולה עושה פירות למעלה
 מבני היכלא דמלכא ב"בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן עוה

ודי . מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא' ויהי
  .בינה והשכל' בהערה זו למי שחננו ה

  )'ג אות ס"ז תיקון מ"כסא מלך לתיקו(
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  ]נ[

בהכרח שאינו מרגיש , מי שלא נמשך אחר תורת הסוד) יא
  דבר הקדוש באמת

בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר אים שיש מה שאנו רו
 ל"ספרים קדושים ונוראים מאד כגון ספרי הזהר וספרי האריז

י שיש בהם חידושים נוראים מאד מאד המאירים "אעפ, וכיוצא
והם נמשכים דייקא אחר ענינים אחרים , עינים ומתוקים כדבש

כי מזגם בטבעם הוא מזג רע , זהו מחמת מזגםדע כי , כגון חקירות
מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבול את הדבר 

ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את , הקדוש באמת
הוא צריך לסבול , אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, מזגו הרע

ואשר לאדם שנולד . מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע
  .בקדושה

  )'מ' ל סי"ן ז"ספר שיחות הר(

  ן"ת התורה רק על ידי תורת החשלימו) יב

איהו בר נש שלים בעל תורה ודאי ' בכל רזין סתימין כו
שכל מי הא למדת ). ב"ט ע"סבא דמשפטים דף צ(מארי דביתא 

  .שאינו לומד קבלה אינו בעל תורה שלים
  )משפטים שם' מקדש מלך לזהר פ(

  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר) יג

והר יש לו בכל יום פירוש שספר הזה "ז זללה"שמעתי מאא
  .אחר

  )'ד טור ב"פ' ע, בא' פ, דגל מחנה אפרים(
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  ]נא[

  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה) יד

ה "קרי קוב, להאי עלמא] הנשמה[בשעתא דזמינין לנחתא 
כל נשמתין דמינין לנחתא ' ה ברשותי"לחד ממנא די מני קוב

א בההיא שעת, זיל אייתי לי רוח פלוני, ואמר לי, להאי עלמא
אתיא ההיא נשמתא מתלבשא בדיוקנא דהאי עלמא וההוא 

ה אמר לה ואומי לה "וקוב, ממנא אחזי לה קמי מלכא קדישא
ולמנדע ', דכד תיחות להאי עלמא דתשתדל באורייתא למנדע לי

, הם הקדמות הסודות לפרש בהם סתרי תורה [רזין דמהימנותא
מה אור הח, שהיא חלק התורה המרוצית למעלה יותר מן הכל

דכל מאן דהוי בהאי עלמא ולא , ]ה"ק זלה"בשם הרמ, שם
כ אתחזי קמי מלכא "בג. דלא יתברי' טב לי', אשתדל למנדע לי

ה ברזא "בקוב' ולאשתדלא בי, קדישא למנדע בהאי עלמא
אתחזיאת על ידא , ד אתה הראת לדעת"הה, דמהימנותא

למנדע ולאסתכלא בהאי , לדעת, ה"דההוא ממנא קמי קוב
  .זא דמהימנותא ברזא דאורייתאעלמא בר

  )ב"א ע"ב דף קס"זהר ח(

  גודל מעלת לימוד הזוהר והתיקונים) טו

בדוק , ק"להרבות בלימוד זוה, סגולה להנצל מגאוה. א
  .ומנוסה

  )י"ס(

וכעת ', נפשי קשורה בנפשו וכו, לאהובי בני ידיד נפשי. ב
שתתחיל לומר באתי במכתב ששכחתי לדבר עמך קודם נסיעתי 

  .'ני הזהר הקדוש וכותיקו
אהרן ' ר ר"ק אדמו"מהרה, מכתבים קודש, ט"ספר בית אהרן דף קמ(

  )ל"זצ
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  ]נב[

ק או "יאמר מאמר מזוה' אחר התפילה בכל יום וכו. ג
  .מתיקונים
ספר בית , אהרן מקארלין' ק הרב ר"סדר היום ואזהרות שכתב הרה(

  )אהרן

ק בכל יום "אמירת זוה: ה"מ מקאברין זצוקלה"אמר מהר. ד
  .מזכך הנשמהק "ז אמירת זוה" עכאף כי לא ידע מה הוא אומר

  )אור לישרים(

 איזה שיעור גירסא יזהר לעסוק בתורה סמוך לשכיבה. ה
 אשר קדושת התורה אשר למד 'בספר זהר הקבמשניות או 

  .בשכלו תנצור אותו
  )'צפורן שמיר סימן ח(

זכאן חולקיהן דישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהון . ו
אחיד בר נש חיין ' ב להון אורייתא דקשוט אילנא דחיי דביויה

דכל מאן דאשתדל באורייתא , להאי עלמא וחיין לעלמא דאתי
וכל מאין דשביק מילין דאורייתא , חיין' אית לי' ואחיד בי

בגין דהוא חיין וכל , ואתפרש מאורייתא כאילו מתפרש מחיין
 לשון הזהר עד כאן, ד כי חיים הם למוצאיהם"הה, מילי חיין

  .הקדוש

, הוא חידוש אחר', כל מאן דשביק וכו: ז"ומפרש הרמ
ומה יעשו מי ', שהרי אין הכל זוכים לכתרה של תורה וכו, והוא

' לזה אמר שיש להם ב, שלא נגזר עליהם להיות חכמים
גדול כח התורה גם בפטפוט כי , אחד לגרוס בעלמא, תיקונים

כי מי , וכנגד זה אמר',  ואפילו בלגלוג ויש לו זכות וכולחוד
', מילי דייקא וכו, שאינו עושה כן אלא שביק מילי דאורייתא

' פ שיעשה מעשים טובים וכו"פירוש אע, כאילו מתפרש מתמן



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]נג[

למה זה , המלות לבד בקריאה וגירסא בעלמא, וכל מילי חיין
דומה לחולה ששותה משקה רפואה מועיל בסגולתו אף כי לא 

  .ידע בחכמת הרפואה
  )לפירוש הזהר: ז דף קמח"רמ(

בקריאה לבד ובגמגום הרי ' אפי', וכל מאן דאשתדל וכו. ז
הוא כהוגה ומפרש את השם שיש כח בו לעשות ניסים אפילו 

' וכל זה יהי. ש בגמרא שיש כח בפסוקים להגן"וכמ, בלא ידיעה
נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים ובעולם הזה החומרים 

כי גם שהוא לא ידע סוד הרוחניות הלא וגם בעולם הבא הרוחני 
  .יתעורר להסך עליו

  :)ז דף קעח"רמ(

ת "ארץ רהל כ' הלריעו הבחול אומרים , ל"וכתב הרב ז. ח
כי , קבלהת " רבהדרת קודש' הלשתחוו ה ובשבת אומרים הלכה

כי קידוש היא בסוד אצילות , הקבלה תשתבח ביום השבת
הר וקריאתו זו היא ולימוד מאמרי הז, דלית תמן קליפין כלל

  .הילולו אף כי גירסא בעלמא
  )א"ג ע"ז קע"רמ(

ק נורא ונשגב מאד "ל כי לימוד הזוה"הטעם שכתבו ז. ט
ובכל , ס"יש פרד' משום דבכל התו, הגם דלא ידע מאי קאמר

ואדרבה הקורא ושונה דעתו על , לימוד אינו ניכר הסוד כלל
' כ ס"שאמ, הפשט לבד באין  מבין אם יש סוד בתורה כלל

ק דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות ורזי "הזוה
  .ולזה מועיל מאד לתקן הנפש, תורה והוא לא ידע

  )א"ג להחיד"משה', אות ד' נפש חיים מערכת הז(
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  ]נד[

   הזוהר והתיקונים-עיקר לימוד הקבלה ) טז

אינו דומה חיות ותענוג לימוד הנגלה כלימוד הזוהר . א
אין לו חיות ותענוג אפילו על עצמו שהוא ואמר . והתיקונים

  .בלימוד הגמרא כמו מן הזהר ותיקונים
  )'אות ג, עב, פ מקוריץ"ק ר"מהרה, מדרש פנחס(

פעם אחת הזהיר לומר הרבה תהלים וללמוד זוהר . ב
  .הרבה

  )אות ב, יז, שם(

 והפציר לו שביקש מרבו שינצל מן הגיאות, עוד אמר. ג
השיב לו , ל אני לומד זהר"וא, זהרל שילמוד "וא, מאוד על זה

  .שילמוד הרבה זהר: רבו
  )אות עג, לו, ל"הנ(

ידעתי כי אתה , ל"י ז"בענין ללמוד קבלה וכתבי האר. ד
, בעצמך לא  תרצה למוד בלעדי איזהו גדול ממך ולא תמצא זה

ועיקר , ]י גיקטליא"להר[רק תלמוד ספר שערי אורה וגינת אגוז 
  .ספר הזהר והתיקונים

  )ושר דברי אמת סימן  לטי(

לזה תיקנו , ובאיזה דרך ישכון האור לבוא להשגה זאת. ה
' ש שחרית וערבית שמע ישראל ה"ל שיקרא אדם ק"לנו חז

' ה למעלה ומטה וד"אחד על כוונה זו שימליך להקב' אלקינו ה
וכשיאמר פסוק זה בבוקר בכוונה זו . רוחות העולם

אך מי שעדיין לא . ' וכוובהשתוקקות גדול עד כלות הנפש אליו
תיקן המידות כראוי ולא שבר תאוות הגשמיות לא יכול לקרוא 

ועצה היעוצה לזה שיכול ', פסוק זה ולומר אחד על כוונה זו וכו
 הוא שילמוד , שלא יבלבל אותו המחשבות זרותלומר אחד
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  ]נה[

 על כוונה זו הרבה קודם התפילה משניות גמרא וזהר הקדוש
, אחד כדת' אלקינו ה' ומר שמע ישראל השעל ידי לימוד יכול ל

  .ונכון
  )א, ב,  ה ויאמר אלקים יהי רקיע"ד, מאור ושמש בראשית(

   נשמת התורה עוגן הצלה נגד כל רע-הזוהר והתיקונים ) יז

בהון והמשכילים יבינו אינון מארי קבלה דאתמר . א
 אילין אינון דקא משתדלין בזהר, והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע

אתקרי ספר הזהר דאיהו כתיבת נח דמתכנשין בה שנים דא ד
מעיר ושבע ממלכותא דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה 

  .תשליכוהו ודא אורה דספרא דא
  )ג"זהר בהעלותך קנ(

לעסוק בספר גודל החיוב ) בהעלותך' זהר פ(עיין שם . ב
ובזה יזכה בנשמתא , והם נשמת התורה, הזהר ובתיקונים
  .' וכו עתיקיםלנשמתא דברים

  )א"ז ע"דף רמ, בהעלות שם' הדרת מלך לזהר פ(

לנו ' גילוי חכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא כדי שיהי. ג
כי באותן הדורות , מגן עתה לאחוז בלבב שלם באבינו שבשמים

והמעשים טובים היו , הקודמים היו אנשי מעשה וחסידים
משרש העליון עתה רחוקים אנו , מצילין אותן מפני המקטריגים
מי יגן עלינו אם לא קריאתינו , כמו השמרים בתוך החביות

ובפרט על דרך שכתב הרב . בחכמה הזאת הנפלאה והעמוקה
כי בדור הזה מושל הזנות , ל שהנסתרות נעשו עתה כמו נגלות"ז

באופן ' ונתפשטו הקלי, ר ושנאה שבלב"ומלשינות ולשה
ן עלינו וימחול והשם יג, שמתבייש האדם לנהוג דברי חסידות

  .ר"אכי, לעונינו



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]נו[

  )ח"בסוף הקדמתו לע, ר יעקב צמח"מוהר(

מי שהוא חריף ובקי בעיון מאוד , אומר' ה הי"ומורי זלה. ד
אבל ', בעיון ולא יותר וכו' טוב שיעיין שעה אחת או ב, במהירות

יותר טוב לו שיעיין , כ והוא קשה העיון"מי שאינו מהיר כ
 יעייןוהוא ש,  ממה שיעיין בקליפותבפנימיות הדבר שהוא בפרי

  .ויעסוק במדרשים ובאגדות ובפרט בזוהר ובספרי קבלה
  )פרי עץ חיים הנהגת הלימוד(

 עת ,ק"רוב לימודו בזוה' יהי, מי שהוא בעל עסק גדול. ה
ובפרט בספר הזוהר במאמר , קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר

  :ר הזקן"קן צפור אומר אדמו

  .ובשבת כל היום זוהר, ר מעטולמוד בכל יום זוה
  )40' מאה שערים ע(

* * *  

  ;ה"העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן להקב) יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד

, בניםואקרון , דכתיב עבדי הם, עבדיםישראל אקרון . א
ה "בר נש לקוב' בזמנא דידע לי. אלקיכם' דכתיב בנים אתם לה

' ולית לי', רידעביד פקודא דמא, כדין איקרי עבד, בארח כלל
  .'רשו לחפשא בגניזוי וברזין דביתי

, 'כדין אקרי בן רחימא דילי, בר נש בארח פרט' בזמן דידע לי
כבן הזה שמחפש באוצרות [' כבן דחפיש בגניזוי בכל רזין דביתי

מכלל '  לא יפוק גרמי, ג דאקרי בן"ואע]. א"ד, בכל סודות ביתו
והכי אצטריך . וידעבד למפלח בכל פולחנין דאינון יקרא דאב
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  ]נז[

לכל בר נש למיהוי לגבי אבוי בן לחפשא בגניזוי ולמנדע רזין 
  .'ולאשתדלא אבתרייהו כו' דביתי

דהאי בן דזכי לאשתדלא למנדע בגנזי דאבוי ' זכאה חולקי
ודא , אבוי בכל גנזוי' כברא יחידאי דאשליטי' ובכל רזין דביתי

' א למנדע לימאן דישתדל באוריית,  איהו  יקרא דשליט על כולא
שמיא לית ' כל חילי, ה"אקרי בן לקוב' ה ובאינון גניזין דילי"לקוב

זכאה . בכל שעתא דאצטריך למיעל לגבי אבוי' מאן דימחי בידי
ה אכריז עלוי "דא איהו בר נש דקוב', בעלמין כולהו כו' חולקי

אזדרהו : בכל אינון חיילין ומשריין דכל עלמין ובכל אינון רקיעין
זכאה איהו ', בידי' ימנא דבי מלכא דכל גנזי דמאריבפלניא מה

מההוא יומא ולהלאה , בהאי עלמא וזכאה איהו בעלמא דאתי
בשעתא , אשתמודע האי בר נש ואתרשים בעלמין כולהו

', כולהו אזדהרין למיהוי גבי, דאצטריך כל חיילין ומשריין
וקלא אתער יאות הוא , ה לא בעי אלא איהו בלחודוי"וקוב

  .דיחיד ולאתעסקא יחיד ביחיד' מיהוי לגביליחיד ל
  )ב"קי-א"דף קי, מ"ר, ג"זהר ח(

  .בנים  מארי קבלה. ב
  )א"ע' ז בהקדמה דף א"תיקו(

מסטרא אורייתא דבריאה אתמר בישראל כי לי בני . ג
  .אלקיכם' ומסטרא דאצילות בנים אתם לה, ישראל עבדים

  )'שם דף ה(

השלים עבודתו י ש"י סוד אעפ"מי שלא למד התורה עפ. ד
כי לי בני ישראל ' בבחי, עבד' הוא רק בבחי, בתכלית השלימות

שנשמתם מעולם הבריאה ששם הכסא , עבדי הם, עבדיים
מי שלומד ועובד אבל , והחיות ואופנים שהם נקראים עבד ואמה
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  ]נח[

ת בפנימיות החכמה בנסתרות התורה ועושה יחודים הוא "השי
כי נשמתו , דה שלימה וכבן משמש לאביו ולאמו עבובן' בבחי

  .'ועליו נאמר הבן יקיר לי אפרים וגו, מעולם האצילות
  )ח"ש לפרע"הקדמת מהרנ(

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה) יט

לשון הזוהר מסוגל ,  שלא ידע כלום מיגםמקובל בידינו ש. א
  .לזכך הנשמה

  )'דפוס מונקטש אות ט, א בהגהותיו לספר סור מרע"מהרצ(

לו עצמכם ללמוד בדברי הזהר כ בני ואחיי תרגי"ע. ב
,  מתוקים מדבשומי שלא ראה אור הזוהר, והתיקונים בשקידה

ועוד שהוא ,  ולא טעם טעם התורהלא ראה מאורות מימיו
אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , מטהר הנפש ומזככה

ובפרט ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש , ותיקון הנפש מאד
  .תממש  מכל פגם וסיג וחולא

  )ל"הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא ז(

ואפילו , לימוד ספר הזהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש. ג
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני 

ד יש דעות שצריך להבין "ונהי שבלימוד המשניות וכ. ה"הקב
ק אפילו "בלימוד תהלים וזוהאבל , לפחות מהו הענין שלומד

  .' וכו'חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה,  כללבאין מבין
  )זוהר', פלא יועץ אות ז(
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  ]נט[

  על ידי לימוד הזוהר זוכים לכל מדות טובות שבעולם) כ

בעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות 
נתגלה האור הגנוז מן השמים , רעות בהנהגות ראשי ערב רב

ר הקוצים ובזה הלימוד מבע', ספר הזהר והתיקונים ואחריהם וכו
ויזכה לכל מדות ,  ויזכה לדבק עצמו לאור עליוןוהרע שבנפשו

  .ולזה נתגלה האור הזה, טובות שבעולם

שתשיג הארה וחיות ' ועיקר לימוד בפנימיות התורה יהי
מקובל או ' ולא שתהי, אלוקית בנפשך בעת לימודך ובכל היום

 לא יפטור את ,ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. 'חוקר וכו
 ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' צמו מכלום כי זה מינות וכוע

  .ומלכא שכיב על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר(

  אמירת זוהר בכל יום מסוגל לפרנסה) כא

לו ' שיאמר זהר בכל יום ויום ויהיעוד אמר לאדם אחד 
  .פרנסה

  )ג"א אות מ"ו ע"מדרש פנחס דף ל(

  ר מביא את האדם לידיעת ודביקת הבוראלימוד הזוה) כב

הכל מצות עשה ', ודע שכל ספר הזוהר וחיוב לימודו וכו
  .לדבקה בו ולידע שיש אלוקי מצוי

  )'אות ג' שביל ב, שביל היחוד, נתיב מצותיך(
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  ]ס[

  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם) כג

שעל ידי לימוד , ודע. ידוע שלימוד הזהר מסוגל מאד מאד
, כל מיני לימודים של התורה הקדושההזהר נעשה חשק ל

  .והלשון של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך
  )ח"ן ק"שיחות הר(

  עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין האדם לאין סוף) כד

אהרן ' ובענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר
כי התיבות והדיבור , ק צריך לאומרו בלא ביאור"מזיטאמיר שזוה

רק מי , צמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברךק ע"של זוה
והזוהר יאמר , שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור

  .כסדר בלי ביאור
  )'מאמר ב' דרוש ה' שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא(

לא ימנע מקריאת הזוהר הגם שהדברים סתומים ) כה
  וחתומים

, קריאתםאל נא תמנע מ, וגם כי סתומים וחתומים הדברים
כי ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר באימא ורעותא דלבא 

מעורר את האהבה , בהני כבשי דרחמנא שאינם חוזרות ריקם
  .'איש הוגה ושוגה באהבתה כו, עד שתחפץ בלגלוג וגמגום

  )הכוונות' ז בהגהותיו לס"הרמ(
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  ]סא[

כי הוא , ק"רוב לימודו בזוה' מי שהוא בעל עסק גדול יהי) כו
  החושךמאיר במקום 

ך ועין יעקב "ס ופוסקים ותנ" שמתמיד בלימודו מאד' הי
 בספרי ובפרט, בלי שיעור' וקצת הי', וספרי הזהר ותיקונים וכו

  .י וספרי הזוהר ותיקונים"וכל כתבי הארך ועין יעקב "תנ
  )'ן ז"שבחי הר(

אור החיים ומאור עינים ' ק החוזה מעריך את ס"הרה) כז
  כספר הזהר

ע לתלמידו "ק החוזה מלובלין זי"פעם אחת שאל הרה
האם : ע"ס אור לשמים זי"ק רבי מאיר מאפטא בעמח"הרה

אשר אינו , והשיב לו, אתה לומד בספר הקדוש מאור עינים
שלא , אני אומר לך: אמר לו הרב הקדוש מלובלין. לומד בו

, ספרים אלו' מצאתי בשום ספר דברים נפלאים כמו שמצאתי בג
  .וספר מאור עינים,  אור החיים הקדושוספר, היינו ספר הזוהר

  )'ו טור א"דף כ, )רוזין(כרם ישראל , ע"יצחק מסקווירא זי' ק ר"הרה(

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר השכם מועיל לטהרת ) כח
  הנפש ותאוות לימוד התורה

או על כל פנים , ללמודובכלל זה גם כן תזהרו בניי מאוד 
ודבר , ' שיעור זוהר הקנאאליבא ריק בכל יום בבוקר השכם לומר

' בס'  כנזכזה מועיל מאוד לטהרת הנפש וגורר תאות הלימוד
  .אשריכם בניי היקרים אם תשמעו בקולי, ק"עבוה

  )'רחמי האב סימן ג(
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  ]סב[

מתעורר , פנימיות התורה, י טעימת יינה של תורה"ע) כט
  האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

כמו יין לאחר ,  המשכרתמשקה'  פנימיות התורה הוא בחי
שנכנס במעיו יצא מהעלמו ומתגלה ואז משכר ומבלבל הדעת 

בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלם ועתה ' וההשגה מפני שהי
כ ברזין דאורייתא שהוא מה שלא נתלבשה "כמו, יצא ונתגלה

ה למעלה עד אין "במצוה אלא הן סיפור גדולת אור אין סוף ב
להשכיל ולהשיג סדר כל ' קץ ולמטה עד אין תכלית וכו

ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל 
אהבה רבה ' ז שהוא בחי"ר ואד"כמו כל מאמרי האד, והנאצלים

ורזין דאורייתא שלמעלה מן ההשגה ' שלמעלה מן הדעת וכו
כלומר שנולד , וכשטועמים ומשיגים יתבלבל דעתו, בהעלם גדול

למעלה מן הדעת לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה ש
  .' וכווההשגה

  )כדת' ה והשתי"ב ד"ג ח"תקס, ר הזקן"מאמרי אדמו' ס(

עסק חכמת הסוד מונעת התנשאות חכמות חיצוניות ) ל
  כהחושך מפני האור' ונדחה מפני

, פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש. א
הרע אין יצר , והעוסקים ברמז וסוד. והחיצוניות לחיצוניות הגוף

  .יכול להתגרות בהם
  )ז"ק כ"ס' אבן שלמה פרק ח(

בין ' כתוב בספר הקנה ושבתם וראיתם בין צדיק וגו. ב
 עובד אלקים היינו העוסק בתלמוד ,עובד אלקים לאשר לא עבדו

  .העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בזוהר, לא עבדו, ובזהר
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  ]סג[

  )'מעיין גנים פרק א(

ית היא עיקר החכמה האמיתיות חכמת הקבלה האלק. ג
והיא , ואין לאדם להפטר ממנה בשום אופן, הצלחת הנפש

י הגיד דבריו ליעקב חוקיו "אשר הש, עיקר תורת ישראל
הלואי שלא היו מקילין , ואומר אני. 'וכו' ומשפטיו לישראל וגו

והלואי היו מלמדים דרך ' גדולי הדור בלימוד החכמה הק
שום הרמת ' א היאזי בודאי ל, לתלמידים לעסוק בחכמה הלזו

כמו '  והיו כל החכמות נדחים מפניראש לחכמה החיצוניות
אך שעוונותינו גרמו שגם כמה , שנדחה החושך מפני האור

וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי הכהונה 
והנה עבור , ק"בעלי מדריגה ורוה' ואמרו שלא ילמדו עד שיהי

ר חשכות " ונתגבר בעוהזה נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה
ויאמר אלקים יהי ' החכמות חיצוניות הכסיל בחושך הולך וכו

  .אור ויאר לנו
  )'מעין גנים פרק א(

מעלות השחר עד , תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר) לא
  צאת הכוכבים מנע שריפת התלמוד

 לקבוע לימוד תמידי אשר לא יפסיקתקנות ראשונות 
ללמוד כל , ר הקדוש ותיקוניםבספר הזהת הקדוש הזה "בבה

מאחר תפילת הבוקר ועד עת תפילת מנחה ז "איש מהם חלקו זא
ועוד הוסיפו בלימוד ', ט וכו" כל הימים תמיד חוץ משבת ויוערב

ללמוד כל היום כולו ועוד שש שעות ' התמידי של הזהר הק
  .'וכו' בלילה חוץ מן הלילות ממוצאי יום כיפור וכו

 לבער ספרי התלמוד' ות נוראות וכוגזיר' א הי"ובשנת תצ
ל "י באסאן שאל לרבינו רמח"והגאון ר', של בני ישראל וכו
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  ]סד[

כי , ורבינו השיב לו בביאור סוד כל הענין, לבאר לו סוד הענין
והקדים רפואה למכה ותיקן בישיבה שלו הוא ראה זאת מקודם 

שילמדו זהר ותיקונים וזהר חדש בלי הפסק מעלות השחר עד 
  .' וכוביםצאת הכוכ

  )ענינים נפלאים מרבינו משה חיים לוצאטו, ירים משה(

  אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר בלימוד הזוהר) לב

עיקר גדול להתגבר מאד בכח ללמוד דייקא בעת הזאת 
 רק החומר מקררו שאינו מרגיש בעצמו שום חשק ללמוד

אפילו שמוחו ולבו אטומים ולא יכול ', בעצלות ובכבדות וכו
כ יתגבר בכח לומר אז בפיו את "אעפי, ן כלל מה שלומדלכוי

  .דברי הגמרא משניות מדרש וזוהר
  )ה"אות כ' י'נ'מנחת ע(

  חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר השבוע) לג

לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר ' ביום שבת קודש יהי. א
  .לכם חוק ולא יעבור' וזה יהי, הקדוש מסדר השבוע

  )הכנה דרבה(

  

  'ק אפילו בלי הבנה חשובה לפני ה"מוד הזוהלי) לד

ואפילו , ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש לימוד
הוא חשוב לפני , אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה

פרשו רבותינו , ודגלו עלי אהבה) ד, ש א"שה( כדכתיב ,ה"הקב
הא למה . ודילוגו עלי אהבה): ב פסוק הביאני"ר פ"שהש(ל "ז

לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של ? ר דומההדב
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  ]סה[

כך יושב , תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו
בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה 
ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד 

  .ובודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכר, כמה שיודע

הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד אין טענה 
ונהי . כי יכול הוא ללמוד כמו שיודע, זו פוטרתו ליום הדין

ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו "שבלימוד המשניות והכ
אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו באין , הענין שלומד

י שיודע ספר ומבין ומ. 'מבין כלל חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה
דברי הזוהר הקדוש הפשוטים ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים 

  .מדבש ומוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמים

ראוי לכל אדם ליקח לו ספר הזוהר הקדוש ולא הנה כי כן 
וזה גדר גדול לאדם , יעבור מלקרוא הפרשה מידי שבוע בשבוע

לבטלה שהוא רעה גדולה כדי שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו 
שיקבל עליו סדר לימודים כגון , ויעשה זאת אפוא וינצל, כידוע

, י פרקי משנה בכל יום וספר תהלים ופרשת הזוהר וכדומה"ח
לוה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש ' לו פנאי יהי' וכשלא יהי

אך ישכיל על , באופן שבהיותו פנוי תיכף יפנה לשלם חובתו
 יצטרך ללמוד במהירות גדול באופן שלא דבר מראשיתו שלא

וכבר . עמלו לריק חס ושלום' שוה אותו הלימוד כלום ויהי' יהי
. טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונה) 'ח סימן א"טור או(אמרו 

וכשלומד סודות הזוהר הקודש בלבבו יבין שיש צפוני סודות 
יעה אך בשרו עליו יכאב על שאין לו יד, ורזי דרזין בכל הענינים

  .כלל וכלל
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  ]סו[

שישמור , ואזהרה שמענו למי שלומד ספר הזוהר הקדוש
-אריך, אנפין-זעיר, ברתא, ברא, אמא, נפשו מאד כשלומד אבא

אודנין  , עיינין, רישא: וכן צורת אברים, מטרוניתא, אנפין
, שלא יצייר שום צורה למעלה חס ושלום חלילה וחס, וכדומה

איש אשר יעשה פסל ארור ה) טו, דברים כז(ועל זה נאמר 
אלא יאמין באמונה ,  בסתרו של עולם-ומסכה ושם בסתר 

רק הכל , שלימה שאינו שייך למעלה אלו הענינים כלל וכלל
וכל אלו . אורות עליונים וצפוני סודות שאין יד שכלנו מגעת

הכל הוא כינויים ודרך משל , המילות שנזכרו בזוהר הקדוש
חנו לא נדע ואין לנו רשות בעלמא שהמשכיל יבין איזה דבר ואנ

רק נקרא בשפתינו ונקדים תפילתנו , לחשוב ולצייר בשום אופן
עלינו יהא חשוב ומקובל ומרוצה שיח שפתותינו ' שיהי נועם ה

  .לרצון ולעשות נחת רוח ליוצרנו ודיינו
  )זהר', פלא יועץ אות ז(

אם אין מעטרים לימוד הנגלה השנתי בלימוד הקבלה ) לה
  וד המשנה אינו כלוםלימ, יום אחד

יודע ] א"ב ע"ג דף פ"ז תיקון מ"מדברי התיקו[ממנו ...
כי לימוד הזהר בגירסא , החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה

מאמר ' אם יזכה ללמוד ולהבין פיש "וכ, בעלמא בונה עולמות
אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד 

ורך להאריך בראיות לזה ואין צ. 'כוהפשט שנה תמימה 
אלא ודאי . 'ל כו"המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון האריז

לימודו כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד 
  .כי שקול הוא כנגד כולם, הקבלה
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  ]סז[

דוק מינה , וגרים דלא ישתדלון בהון] ז שם"בתיקו[ש "וז
, ם לשנההא אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יו

שעה ' אם קובע עת להש "וכ, תורתו כולה עושה פירות למעלה
 מבני היכלא ב"אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן עוה

מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא ' דמלכא ויהי
  .בינה והשכל' ודי בהערה זו למי שחננו ה. דרקיעא

  )'ג אות ס"ז תיקון מ"כסא מלך לתיקו(

  זוהר בחשק גדולילמוד אדם ) לו

  .וללמוד ספר הזוהר בחשק גדול
  )ל"נחום מטשרנוביל זצוק' הנהגות מהר(

  מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה אור מימיו) לז

אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לאורו לילך ולהגות באמרי 
, חכו ממתקים וכולו מחמדים', נועם מזיו זוהר עליון אור הק

להשכיל במעשה בראשית מים שאין להם סוף וקץ להבין ו
ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש , ובמעשה המרכבה

מי וזאת נחלט ונשרש בנפשי אשר . אל מקור מחצבה ושרשה
  .שלא ראה אור ספר הזהר לא ראה אור מימיו

  )בהעלותך' עטרת צבי פ(

v v v 
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