
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

  "רַהּי זֵֹנּוּקִּת" - "ׁשָדר ָחַהּזֹ" - "רַהּזֹר ַהֶפֵס": ֹוּבּו
TvU 

v יֵרׁשְּ ִתׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

com.gmail@com.hazohar 

  הרב אברהם ווייס :לקבלת הספרים בחינם
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

 אלרמת בית שמש ארץ ישר - 24/8רחוב נחל לכיש 
  

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ּ  
ָלה ֵמָהֲאִריַז(   )ל"ַקּבָ

ִליחֹות, ים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִניםִמעֹוָלָה . ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ּמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָּ ,

ַתֲחָוָיה ִקָדה וְבִהׁשְ ּּבְ ּ ַרְבָתנו ְלתֹוָרֶת, ּ ּקֵ ּׁשֶ ָך ְוַלֲעבֹוָדֶתך ֲעבֹוַדת ּ ָ

סֹודֹות תֹוָרֶת, ַהּקֶֹדׁש ְּוָנַתָת ָלנו ֵחֶלק ּבְ הָךּּ דֹוׁשָ ֶמה , ָּמה ָאנו.  ַהּקְ
ַּחֵיינו ֶזה, ּ יָת ִעָמנו ֶחֶסד ָגדֹול ּכָ ר ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ן ֲאַנְחנו . ּּ ַּעל ּכֵ

ַָמִפיִלים ַתֲחנוֵנינו ְלָפֶניך ּ ּ ּ ִתְמחֹול, ּ ּל ֲחֹטאֵתינוְלָכ, ְוִתְסַלח, ּׁשֶ
יֵנינו ְלֵביֶניך, ַּוֲעוֹונֹוֵתינו   ְָוַאל ִיְהיו ֲעוֹונֹוֵתינו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּ ּ ּ. 

ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָ ּ ,
ְתכֹוֵנן ְלָבֵבינו ְלִיְרָאֶתך ְוַאֲהָבֶתך ָׁשֶ ָ ּ יב ָאְזֶניך , ּ ְָוַתְקׁשִ

ִּלְדָבֵרינו ֵאֶלה סֹודֹות תֹוָרֶתך, ּ ְָוִתְפַתח ְלָבֵבינו ֶהָעֵרל ּבְ ּ ְוִיְהֶיה , ּּ
ֵריַח ִניחֹוַח א ְכבֹוֶדך ּכְ ִָלמוֵדנו ֶזה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכּסֵ ּ ּ ּ ְוַתֲאִציל . ּ

ִחיָנֵתינו ָכל ּבְ ָמֵתנו ּבְ ָּעֵלינו אֹור ְמקֹור ִנׁשְ ּ ִיְתנֹוְצצו ִניצֹוצֹות , ּ ְּוׁשֶ ּ
עֹוָלםֲע ר ַעל ָיָדם ִגִליָת ְדָבֶריך ֵאֶלה ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ָּבֶדיך ַהּקְ ָּ ָּ ּ .

ּוְזכוָתם ּוְזכות ֲאבֹוָתם, ּ ּוְזכות תֹוָרָתם, ּ ּ ּוְתִמימוָתם, ּ ָתם, ּ ּוְקֻדׁשָ ּ ,
ְדָבִרים ֵאלו ל ּבִ ׁשֵ ַּיֲעמֹוד ָלנו ְלַבל ִנּכָ ּוִבְזכוָתם ָתִאיר ֵעיֵנינו . ּּ ּ ּּ

ָאנו ַמה ׁשֶ ָרֵאל .  לֹוְמִדיםּּבְ ַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ַּגל ֵעיֵני "ּכְ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ְָוַאּבִ י". ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ְּלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוגֹוֲאִלי   י ְיָי ִיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה. ָ ּּכִ ּ ּ ּ ּ: 

TvU 

  ֹוןּבִר

  ּוְבֵכן
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ל ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ּ ָנהּ ַמֲעַגל ַהׁשָ ּבְ

  

 ת ובזכות התנא"בעזרת השי לומדים'יגילו ה'חסידים ו'שמחו ה'י
 ר הקדושע הרינו נותנים לפניכם היום ברכה הספ"האלוקי רבן שמעון בר יוחאי זי

 .עם הוספות של זוהר חדש ותיקוני זוהר, ]שניה בהוצאה[החדש " זוהר היומי"
 עמודים ובשנה 11שכל יום ויום קוראים , רתזאת אומ, סידרנו אותם ללימוד יומי

תיקוני "ו, "זוהר חדש", "ספר הזוהר על התורה"ה כל "אחת גומרים אי
כך שבכל חודש , ב חדשי השנה"מחולק לי,  כרכים12-סידרנו אותם לו ."זוהר

  .לומדים וגומרים כרך שלם

  :ואלו הן, מפתחות' עוד הוספנו ג

ולים למצוא את הדף שבכל יום שיכ, "סדר הלימוד היומי: "'מפתח א
  .מאיפה מתחילים ואיפה גומרים, באיזה עמוד הוא נמצא, ויום

דהיינו , "ותיקונים של תיקוני זוהר, מפתח פרשיות הזוהר: "'מפתח ב
ושבעין , הסדרים והפרשיות של ספר הזוהר על חמישה חומשי תורה וזוהר חדש

  .תיקונין של תיקוני זוהר

כדי שיוכלו למצוא כל הדפים , "והר הישניםמפתח דפי הז: "'מפתח ג
  .ושנדפסו אחר כך, לפי דפוסי הזוהר מווילנא

ד את סדר " בסהשלמנו ינו לטובהעלבר ק הע"ח לפ"ו מנחם אב תשס"בט
ונתפרסם מחודש אלול , ב חלקים"לימוד היומי על הזוהר הקדוש ונדפסו בי

  . בכל העולם עד היוםח"תשס

,  שגמרנו את הלימוד היומי של הזוהרדשים הראשונים מאזו חהובשבע
ד קרוב לחצי מיליון אנשים שלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום "הגענו בס

  .ביומו

אור "הספר , ב חלקי הזוהר היומי" של יקודמתעוד הכנסנו במהדורה ה
 ספרים שמדברים על גודל מעלת 500- ל קרובשבו מלוקט , )'הוצאה ב ("הזוהר

מאמרים הרבה שנמצאים בספרים שונים , לימוד ואמירת הזוהר לכל אחד ואחד
  .ןין ועניימסודר בסדר נאה כל עני, המדברים בגודל מעלת לימוד ואמירת הזוהר



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

גם ב חלקי הזוהר היומי אנו מוסיפים " של ינוכחיתובמהדורה המפוארת ה
דברים , שיצא לאור בשנה זו, )'הוצאה ד ("אור הזוהר החדש והשלם"פר סאת 

ושאלות ותשובות על  ,ב חלקים"מחולק ליגם הוא , חדשים נוראים ונפלאים
, שהוא קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, אמירת ולימוד הזוהר הקדוש

 ושקדהוב טם של ספרי בע, ראשונים ואחרונים, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים
ין אמירת יכללים יסודיים ועיקריים בענ", ספרי קבלה, ספרי מוסר, ותלמידיו

ולימוד הזוהר והתיקונים לכל אחד ואחד מישראל אפילו כשאין מבינים 
  .".ובפרט לילדים קטנים, כלום

בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום לברך על ' נודה את ה
הזוהר  ב חלקי ספרי" לזמן הזה להדפיס את יימנו והגיענויהמוגמר שהחיינו וק

" קרא לשמש ויזרח אור הזוהר", "אור הזוהר", ותיקוני זוהר, זוהר חדש, הקדוש
, "אמירת הזוהר כהלכתה"וספר , דהאי שתא" ברכת החמה"שיצא לאור לקראת 

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודכדי 

 שטרחנו לקבץ מאורותיו ,זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן בעדינו
כשם שזכינו להוציא לאור , צקון לחשינו. לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל

  .אמן כן יהי רצון, כן נזכה להוציא לאור שאר החלקים מספר זה, ל"ספרים הנ

v  
וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים 

הזוהר הקדוש ותיקונים אפילו כשאין  שכתבו על לימוד ואמירת ספר מדברים
  .מבינים כלום

 ברוב חסדו לעמנו עם ם יתברךאוצר קדוש ונעלה העניק הש, מרגלית יקרה
 התנא האלקי ל ידישנתחבר בקדושה עליונה ע, והוא ספר הזוהר הקדוש, סגולה

ובזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש . א''רבי שמעון בר יוחאי זיע
דבר זה . מנא ליצלןזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רחמובטח לנו שנ

 ליו השלוםמפי קודשו של משה רבנו ע, עצמומבואר בספר הזוהר הקדוש 
 אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא ,''הרעיא מהימנא''

  .  ומגלה להם סתרי תורה,הוד

בהאי חיבורא '' ,ק פרשת נשא''א בזוה''י זיע''ה לרשב''וכך אומר משה רבנו ע
   .''דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי
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בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן : ביאור הדברים
  ! ּהגלות ברחמים ללא צרות וייסורים וללא צער חבלי משיח

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו ! ואף משמים הסכימו על כך
הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד 

יצאה בת קול משמים ואמרה להם , ין תיקוני נשמותיעמהם סתרי תורה בענ
 הוסיפה ר כך ואח,"כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם"

רא דילך וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבו '',ואמרה נבואה בזו הלשון
   .''וקראתם דרור בארץ '', ובגינה,כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא

כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר : ביאור הדברים
וקראתם דרור '' ובזכותו יתקיים הפסוק ,יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''בארץ

הנה מבואר מכאן  '', שכתב על כך,ה הקדוש''רו של השלוכאור לעינים ביאו
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים ' שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו

שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז תמלא הארץ דעה 
ושבתם איש אל ''בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר ובגינה 

כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל'  וכואחוזתו
ה לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה לא יהיה ''שהוצרך הקב

 ואשרי הזוכה , והוא רצון האל יתברך,הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו
   .)שני לוחות הברית, עשרה מאמרות מאמר ראשון( ''בה

 מסוגל הלימוד ,סף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים בנו,כמו כן
והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות כחומה בצורה 

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

מסילת ''א בעל ה''ל זיע'' רבנו משה חיים לוצטו זצוק,ל'' הרמחנו הקדושרבי
ל גירסא בספר הזוהר הקדוש תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד ש, ועוד'' ישרים

,  וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו,לעתבמשמרות ללא הפסק כלל מעת 
זאת העצה היעוצה '' ,  הלשוןהוכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי ישראל בז

לכל קהילות קודש להנצל מרשת זו טמנו שונאיהם ובודאי היה להם לפקח על 
   ...ודזאת ולא יחדלו כי רב הדבר ועצום מא

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום כי אני אלמלא ... 
נתיישר חיילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ומקום אבל כבוד תורתכם יקח את 
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העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה לטובה לכל ישראל וכל אחד במקומו 
   .''יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל

א אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא ''ל זיע''רמחהדול כמי לנו גו
לימוד בספר הזוהר , מצא עצה לבטל גזירות מעם ישראל אלא את העצה הזו

שבכוח הקדושה העליונה של ספר הזוהר הקדוש לבטל כל , ברצף ללא הפסק
  . גזירות ולקרב הגאולה ברחמים

, בעל שם טוב וממשיכיועד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי ה
שלמד : אמרו בעצמו  העידא"א מזידיטשוב זיע"ק מוהרי" שהרהיש ללמוד ממה

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

 שדי בדברים שהבאנו עד עתה לעורר את הלבבות לקריאה ,האמת היא
וכי ימצא חלילה יהודי אשר לא רוצה לפעול על , ולימוד בספר הזוהר הקדוש

, אלא. ל''אולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות רחמנת לקרב ג
שכפי קדושתו ומעלתו של הדבר כך יש יצר , כלל גדול ונורא הוא, שלצערינו הרב

דבר זה בולט וזועק לשמים בפרט בנושא . הרע שמנסה להתנגד לכך בכל כוחו
 י הקריאה'' היצר הרע שיודע בוודאות שע.הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש

הוא נדחה מן העולם ומתבטלת ממשלתו לעד וכל , והלימוד בספר הזוהר הקדוש
מציאות העולם משתנה ומתקרבת בצעדי ענק לקראת הגאולה השלימה 

משקיע מאמצים מיוחדים להחדיר דעות שטות והבל הפך האמת , ברחמים
והעיקר שמטרתו תושג ותאבד , ואף לא בוחל כדרכו בשקרים ובהפחדות, ממש

כדרכו של היצר הוא פונה לכל אדם בשפתו שלו . ישראל חלילה וחסטובה מ
  :וכביכול מתוך דאגה עמוקה ואהבה

עלת בקריאתך הרי  טוען כנגדו מה התו, שאיננו מבין את לשון הזוהר- לאחד 
  .אינך מבין כלום

 , הרי אינך מקובל: טוען,ס ופוסקים'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
,  בספר הזוהרס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד''השכשתסיים ללמוד את כל 

  .כעת זה ביטול תורה

 הקדוש  מה לך ולספר הזוהר, טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה
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 אסור לקרוא , טוען, המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו-לרביעי 
  .שך והתרחק מזה הספרר נפהשמ. ישתגע, ומי שיעיז! בספר הזוהר 

 קריאה ללא הבנה כלל בספר הזוהר - בראשונה נבאר כי אף גירסא בעלמא 
  .ולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורותהקדוש מעלתה גד

 לרופא הנותן תרופה לאדם הנזקק לה אף על -משל למה הדבר דומה ונביא 
 ון שלקח תרופה מרופאומכי, פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה

 ייעתא דשמיאמומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה התרופה מועילה לו והוא בס
אפילו שהקורא , נכון גם הדבר לגבי הקריאה בספר הזוהר, מתרפא וקם מחוליו

הקדושה העליונה הטמונה במילים של , לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו
מעלות ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל ה

, פלא יועץ, א''החיד, ל''גורי הארי ז. (שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדוש
, ת פרחי כהונה''שו, ת ישכיל עבדי''שו', רבי חיים פלאגי, דגל מחנה אפרים

,  גם תלמידי חכמים ובני ישיבות העוסקים כל זמנם בלימוד התורה,כמו כן.) ועוד
שזכות הקריאה ,  דפים בספר הזוהר'צריכים להקדיש בכל יום זמן לקריאת מס

 תועיל להם ביותר שיזכו להבין את ,מלבד כל מעלותיה לכלל ישראל, הזאת
  .כנראה בחוש, וכן להתעלות רוחנית גדולה, לימודם ולזוכרו

כל ''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''מרן רבינו יוסף חיים זיע
שכל העוסק בחלק הפנימי '' ץ מכרזת עליו מבחותוהעוסק בתורה מבפנים תור

 הגאון הגדול מרןואף . של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה
א היה מורה לתלמידיו בעודם בחורים צעירים ''ל זיע''רבי בן ציון אבא שאול זצוק

 שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך ,דפים בספר הזוהר' לקרא בכל יום מס
 כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ,אמר והוסיף עוד ו.הנפש

נו י בעינאינואנחנו ר.  וזהו ספר המוסר הטוב ביותרשם יתברךביותר לעבודת ה
 אשר היה מיקר את זמנו מכל יקר ודואג ,גדולי ישראל ממשאחד ממעשה רב מ

 שהורה לתלמידיו בעודם צעירים ,ומיצר על כל רגע של ביטול תורה חלילה
ניתן להאריך על כך בעוד . בוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדושלימים לק

   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

 גם ,בכל דקדוקיהם' ולאותו אח יקר שעדין לא זכה לקיים את כל מצוות ה
 הקריאה ל ידישע, הוא צריך להשתדל ולקרוא בכל יום בספר הזוהר הקדוש

יתברך ' ותות אהבה לעבודת התזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעב
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 - ובאשר לטענה הרביעית .ל''י ז''כנודע בספרים הקדושים ומגורי האר
אם אוזנם כרויה , המשמשת מפלט לאותם שלא בודקים כלל במה מדובר

 ובאה ,ניתן להסביר ולבאר להם כי דעה זו היא ההיפך הגמור לאמת, לשמוע
 הוא -ספר הזוהר הקדוש ! בהלהרחיקם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות 

בכח הקריאה בו לטהר ולקדש את נפש ! המרפא לנפש הגדול ביותר שקיים
ל עד שהיא ''האדם ולרפאה מכל חולי ומכל מידות רעות ותאוות רעות רח

וכל האזהרה אודות לימוד הקבלה וההגבלות . מאירה ומזהירה באור קדוש ועליון
אלא . שט הזהר ומוסריו ועל הקריאה בועל כך לא נאמרו כלל ועיקר על לימוד פ

 ,'עץ חיים וכו, שער הגלגולים, שער הכוונותב, ל''י ז''נאמרו על לימוד בכתבי האר
ותוכל , ולכן אין בכך כל חשש.  הכנה גדולה ואזהרות גדולותךאשר ללימודם נצר

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  :בקצרהממעלות העוסק בספר הזוהר 

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר ותזהיר באור נפלא ומזככה  ♦
  . לגמרימכל סיג ופגם עד שמרפאה 

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

  .  ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסיםהרי הוא כהוגה ♦

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ''לימוד בספר הזוהר הקדוש לע ♦
  . ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים
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שבזכות שלומדים '' רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקכדאי הוא '' ♦
ושע בכל ניו ,א'' של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיעבספרו

  . ונהנצרך ל

כי ) 703(כמנין שמעון בר יוחאי ) 703(' עולה בגימ'' ורפאתיו''תיבת  ♦
  בזכותו נמשכת רפואה לאדם

 י''ברש ראשי תיבות ,כל העולמותבב רפע שושפע יועל ידי זה  ♦
 .  לשפע רב רוחני וגשמיייעתא דשמיאשהעוסק בתורתו יזכה בס

  .תיבות' עם הד" רבי שמעון בן יוחאי"בגימטריא " ט"תשס"השנה הזו 

כמו שכתוב , א ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתו" יוחאי זיעררבי שמעון ב
כל האומר דבר שמועה מפיהם הם מתפללים עליו ]: ד"סימן רכ[בספר חסידים 

  .ממליצים טוב עליושם ו

וה לכל אחד להדפיס כמה שרוצה ושספרים האלו מותר ומצ, וזאת למודעי
וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים , לשון שרוצהו  שפהבאיזה

, ובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים והמסייעים למפעל הקדוש הזה. צדיקים
עד אשר נזכה בקרוב ,  דקדושהיזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת

 ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל ,שיערה השם עלינו רוח טהרה
ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר"ויקויים הבטחת הרעיא מהימנא , נפשנו ובכל מאודנו ִּיְפקון , ּּבְ ּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ  יאים לאורהמוצ.       בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן "ּ
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כללים יסודיים ועיקריים בענין אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים לכל אחד 
  ובפרט לילדים קטנים, ואחד מישראל אפילו כשאין מבינים כלום

   שמופיע בסוף כל כרך"חדש והשלםהאור הזוהר "מלוקט מתוך הספר 

לימוד הזוהר הקדוש מטהר : פלא יועץ  .א
ימוד זוהר הקדוש אפילו ל -ומקדש הנפש 
חשוב ומקובל ומרוצה לפני , באין מבין כלל

  'ה

, לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש
ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה 

בלימוד זוהר  ...הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא
חשוב ומקובל ומרוצה , הקדוש אפילו באין מבין כלל

  )זוהר', פלא יועץ אות ז(. ' וכו'לפני ה

אף אם אינו מבין בהם : ל"סידור האריז  .ב
  יאמר דברי הזוהר ותיקונים

ואף אם אינו מבין בהם יאמר , ילמוד בספרי קבלה
 .כי הם מסוגלים לטהר הנשמה, דברי הזוהר ותיקונים

ר יעקב קאפיל של "ל מהמקובל האלוקי מוהר"סידור כוונות האריז(
בבית  ל אשר היה מגיד מישרים"פשיץ זצוקרבי יעקב קאפיל איש לי

 . שנה300 לפני -ט " גדול לפני תקופת הבעש,המדרש מעזריטש
  ) בסדר כוונת הלימוד.כל חלקי התפילה כולל ביאורים על

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .ג
  הנשמה

כי , אף על פי כן ילמוד, מי שלא זכה להבין הזוהר
מ " צדיקים להראור (.הלשון של הזוהר מזכך הנשמה

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד  .ד
בשגם לא ידע מאי קאמר ואף , כל לימוד

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

בשגם לא , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד
והוא תיקון גדול , ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו

  )ד"מ' מורה באצבע סי, א"החידעבודת הקודש ל(. לנשמה

לימוד הזוהר הקדוש נורא : נפש חיים  .ה
  ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר

 לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב ל כי"כתבו ז
ולזה מועיל מאוד , מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר

משם הגדולים ', אות ד' נפש חיים מערכת הז (.לתקן הנפש
  )א"להחיד

ן הזוהר הקדוש לשו: דגל מחנה אפרים  .ו
אף שאינו מבין כלל , הוא מסוגל לנשמה

  מרומה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

, מרואף שאינו מבין כלל מה שא, מסוגל לנשמה
אף על פי שלא , כמשל הנכנס לחנות של בושם

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, לקח כלום

אפרים משה חיים אפרים מסדילקוב בעל דגל מחנה ' ק ר"הרה(
  )בליקוטים דיבור המתחיל ישקני

אמירת הזוהר : ל"ט ז"אמר הבעש  .ז
  מסוגל לנשמה

דברים הכלל היפך ממה ' בג, ל"ט ז"אמר הבעש
אלא , ובלבד שיכוין' שאמרו אחד המרבה ואחד כו

אמירת הזוהר , ובלבד שירבה' אחד המכוין כו
צ "ה הרה"ה, "מורי"בשם , י"ספר נתיב רש (.מסוגל לנשמה

  )מפאריטשהלל ' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .ח
ספר הזוהר הלשון : נשמתו בגנזי מרומים

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

ם הלוי יפה שאמר בשם "שמעתי ממהר
 נשמתו בגנזי מרומים) בעל התניא(ר הזקן "אדמו

דרכים '  הוא גסגולה למחשבות זרות בעת התפילה
אף על פי  וגל לנשמהספר הזוהר הלשון מסוכן ', וכו

ח "מאמרי דא, ספר מגדל עז(, דלא ידע מאי קאמר
  )ו"תכ' ע, ד"י חב"מאדמור
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בעל (ר הזקן "שמענו בפירוש מפי אדמו  .ט
מועיל קריאת דברי הזוהר : בליאזני )התניא

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

בעל (ר הזקן "וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו
ולזה ',  המוח וכושיש בחינת טמטום, בליאזני )התניא

מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי 
  )ד"ס' שמות ע, א מהומיל"להרי, חנה אריאל (.קאמר

הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא   .י
  ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה

יעסוק בספר הזוהר אף על גב דלא ידע ולא מבין 
הלשון של הזוהר מסוגל מקום מכל , מאי קאמר

 .שכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורהל
  )ר"תיקון ליל הוש(

שזוהר : אהרן מזיטאמיר' בשם הקדוש ר  .יא
כי התיבות , הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

' בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר
ש צריך לאומרו בלא שזוהר הקדואהרן מזיטאמיר 

כי התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן , ביאור
רק מי שרוצה , מקשרין את האדם לאין סוף יתברך

והזוהר יאמר , ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור
' שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא (.כסדר בלי ביאור

  )'מאמר ב' דרוש ה

לשון הזוהר מסוגל : א מדינוב"מהרצ  .יב
   גם למי שלא יודע כלום הנשמהלזכך

לשון הזוהר , שגם מי שלא יודע כלוםמקובל בידינו 
דפוס , א בהגהותיו לספר סור מרע"מהרצ (.מסוגל לזכך הנשמה

  )'מונקטש אות ט

מי שלא ראה אור : ק מקאמארנא"הגה  .יג
לא ראה מאורות , הזוהר מתוקים מדבש

 ועוד שהוא -מימיו ולא טעם טעם התורה 
 אפילו אמירה -ככה מטהר הנפש ומז

בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש 
 ובפרט ספר התיקונים שהם -מאוד 

  תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת
ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי על כן בני 

ומי שלא ראה אור , הזוהר והתיקונים בשקידה
 ולא לא ראה מאורות מימיו,  מתוקים מדבשהזוהר

ועוד שהוא מטהר הנפש , טעם טעם התורה
אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , ומזככה

ובפרט ספר התיקונים שהם , ותיקון הנפש מאוד
הקדמת  (.תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

  )ל"ספר עצי עדן מקאמארנא ז

אם דורי היה : ק מקאמארנא"הגה  .יד
היה לומד כבר מגיל תשע , שומע בקולי

  ספר הזוהר
היה לומד כבר מגיל ,  היה שומע בקוליאם דורי"

וכך היה רוכש יראת שמים , תשע ספר הזוהר
ק רבי יצחק אייזיק "הרה( ".במקום חכמה חיצונית

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

קודם כל תפלה ילמדו : ט"הבעש  .טו
  מאמרי זוהר

ט צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו "הבעש
  )ענין זוהר, רש טובדו, יצחק בר ישעיה עטיה' ר (.מאמרי זוהר

 מזכך זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .טז
  הנשמה

ומי שלא זכה להבין הזוהר אף על פי כן ילמוד 
דרך אור צדיקים ו (. מזכך הנשמהזוהרלשון של הכי ה

  )ז"סעיף ט' סימן א, סעודה
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לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה  .יז
הלשון של הזוהר  - שלימות גדול אל הנפש

  לבד מסוגל מאוד
אף על לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ו

רבי  (.הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד. פי שאינו מבין
  )'אות ב, סדר הלימוד, חנוך הניך מאלסק

תיבות והדיבור של ה: שארית ישראל  .יח
זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין 

  סוף יתברך
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין 

, הרב משה ישראל בר אליהו (.את האדם לאין סוף יתברך
  )'מאמר ב' דרוש ה' שער א, שארית ישראל שער ההתקשרות

לימוד הזוהר : ק רבי נחמן מברסלב"רביה  .יט
על ידי לימוד הזוהר  -מסוגל מאוד מאוד 

נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה 
 הלשון הקדוש של הזוהר מעורר -הקדושה 

  מאוד לעבודת השם יתברך
שעל ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד ודע 

ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של 
הלשון הקדוש של הזוהר מעורר ו, התורה הקדושה

, ן"שיחות הר, רבי נחמן מברסלב (.ם יתברךמאוד לעבודת הש
  )ח"ק

דברי הזוהר ותיקונים : סידור קול יעקב  .כ
   מסוגלים לטהר הנשמה

אף אם אינו מבין בהם יאמר ילמוד בספר קבלה ו
 .דברי הזוהר ותיקונים כי הם מסוגלים לטהר הנשמה

  )בסדר כוונת הלימוד, סידור קול יעקב, רבי יעקב קאפיל(

בעל עסק : א פוסק"ר הזקן זיע"האדמו .כא
  גדול יהיה רוב לימודו בזוהר

יהיה רוב לימודו בזוהר אף מי שהוא בעל עסק גדול 
כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי , שאינו מבין
, )בעל התניא(ר הזקן ”אדמו, רבי שניאור זלמן מלאדי (.הוא סגולה

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

 מסוגלת לזכך הלשון: רבי חיים הכהן  .כב
  הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא

יקרא הלשון , אפילו הכי, מי שלא זכה להבין
מפני כי הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה 

  )'אות מה, הנהגות טובות, רבי חיים הכהן (.בזוהר נפלא

 שגם :מקובל בידינו: א מדינוב"מהרצ  .כג
מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון 

  הזוהר מסוגל לזכך הנפש
אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף 

צבי ' ר (.על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש
  )'אות ט, א"הוספות מהרצ, א"מהרצ, אלימלך שפירא מדינוב

כל אות ואות של : ק מקאמארנא"הגה  .כד
ן של הרב חיים "ספר הזוהר וכתבי מר

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

ן של "אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מרכל 
הם תיקונים גדולים לנשמה ... הרב חיים ויטאל

, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר (.לתקן כל הגלגולים
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד

בדור הזה : ק מקאמארנא"הגה .כה
שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן 

  תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים
שהמינות גובר היו מי שומע לי בדור הזה ולו ע

לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר 
והתיקונים להגות בהם והיה יראת חטאו קודמת 

, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר (.לחכמתו ויתקיים
  .)'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד

לשון הזוהר הקדוש מעורר : החזון איש  .כו
  ל"יותר מכל מאמרי חז

זוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי לשון ה
  )ל"ק בעל החזון איש זצ"למרן הגה, מעשה איש (.ל"חז
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קיימו וקבלו היהודים קהל : הבן איש חי  .כז
עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של 
  התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות 
קיימו וקבלו ר הזוהר הגדולים ספר התיקונים וספ

היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של 
והגם דאין , התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים 
הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את 

, רבנו יוסף חיים (.דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד
  )בהקדמת התיקונים בניהו,  איש חיהבן

על לימוד ספר : ל פוסק"החפץ חיים זצ .כח
 ילמדו כל שבת את -הזוהר אין שום הגבלה 

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

ל משם "וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ
שעל לימוד ספר הזוהר אין שום ל "רבו החפץ חיים זצ

 חיים מעורר לכולם הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ
שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו 

  )הוספות בנין יוסף, ין’יוסף בן שלמה מפוז' ר( .לבחורים

 אני קורא לכל :ל" זצהרב יצחק כדורי .כט
  להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה, אחד

להקדיש כל יום זמן ללימוד , אני קורא לכל אחד"
הרב יצחק ( ".נשמתכםמפני שבזה תלוי ניקוי , הקבלה

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו  .ל
  יבוא הגואל

רבי אליהו ( .בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל
  )'שער ד, כסא אליהו, בן סולימן מאני

לימוד : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ .לא
הזוהר הקדוש מבטל כל מיני פורעניות 

  וגזירות קשות ורעות

לת לימוד הזוהר הקדוש אשר כבר ידוע לכבודם מע
רבני (. הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות

  )א"שנת תרפ, ירושלים

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה  .לב

ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים  
 .יצאו על ידו מן הגלות,  הקדושזוהרשהוא ספר ה

  )'נשא אות צ, הזוהר, שמעון בר יוחאי' ר(

העוסקים : ל והזוהר הקדוש"א ז"הגר  .לג
ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר 

 .בהם
העוסקים ברמז וסוד : ל והזוהר הקדוש"א ז"הגר

א על "וש הגרפיר( .אין יצר הרע יכול להתגבר בהם
  )ח"י' משלי ה

פנימיות התורה הם חיים : ל"א ז"הגר  .לד
  לנפש

פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא 
הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף והעוסקים ברמז 

אבן שלמה (. וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם
  )ו"אות כ' פרק ח

עיקר הגאולה בלימוד : ל"א ז"הגר .לה
  הקבלה

תהיה רק על ידי לימוד התורה הגאולה לא 
א "אבן שלמה פרק י( .ועיקר הגאולה בלימוד הקבלה

  )'אות ג

העוסקים ברמז וסוד אין : ל"א ז"הגר  .לו
  .יצר הרע יכול להתגבר בהם

העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר 
  )ח"י' א על משלי ה"פירוש הגר( .בהם

  ללמוד ספר הזוהר: ל"א ז"הגר  .לז
 הזוהר ושערי אורה כדי והשיב ללמוד ספר

להבין קצת הכינוים בזוהר הקדוש רק בלי הפירוש 
א "אבן שלמה פרק י( .כי הוא מבלבל ומסיע לענין אחר

  )'אות ג

 הזוהר סגולה אף שאינו :ר הזקן"אדמו .לח
  מבין

ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא 
בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף 

ן כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו שאינו מבי
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הכי הוא סגולה
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קודם התפלה ללמוד : ק מקארלין"הגה .לט
  איזה ענין בזוהר 

קודם התפלה למעט בדבור כל מה דאפשר 
 .וללמוד איזה ענין בזוהר או תיקונים או זוהר חדש

  )ןלי סדר היום מרבי אהרן מקאר-הנהגות צדיקים (

דף זוהר הקדוש אליבא : ערוגת הבושם  .מ
  ריקניא מונע כל מילי בישא

דף זוהר הקדוש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא 
 - הנהגות צדיקים  (והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל .מא
  בכל יום

 ,זוהר...  עתים לתורה דהיינו ללמוד בכל יום לקבוע
כמבואר (ל "ריז וקריאת שמע של הא...ושלחן ערוך 

פעמים בכדי ' ולילך במקוה לטבול ט) בשערי ציון
 .לקבל עליו קדושה וטהרה מן המקוה העליונה והבן

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

לק זוהר הוא ח: רבי מרדכי מטשערנאביל .מב
  מהתיקון על חטאת נעורים

להיות ניעור כל . …לשוב באמת על חטאת נעורים
. .. תיקונים, זוהר....ליל ששי וללמוד באותו לילה

ל בכל לילה הנדפס "י ז"ולקרות קריאת שמע של האר
 הדרכות מרבי מרדכי -הנהגות צדיקים (… בשערי ציון 

  )מטשערנאביל

אחר התפלה : רבי מרדכי מטשערנאביל  .מג
  ד זוהרילמו

.  וזוהר... התפלה יקבע עתים לתורה דהיינו אחר
  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

 בלי ל עצמנוקבלנו ע: א מדינוב"מהרצ .מד
  לימוד הזוהרנדר שלא לבטל 

 בלי נדר שלא לבטל שיעורין ל עצמנוקבלנו ע
זה ,  זוהר או שאר קבלה...דהיינו ', כסדרן בתורת ה

 הנהגות ואזהרות מרבי צבי -הנהגות צדיקים ( .ש"בכל יום עדכ
  )אלימלך מדינאב

ללמוד בכל : רבי יוסף זונדל מסלאנט .מה
  יום זוהר

הנהגות צדיקים ( .ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה
  )א" הגרל פי הנהגות פרטיות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע-

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין  .מו
  דושהק

 סדר -הנהגות צדיקים ( .דושזוהר הק... ללמוד 
  )עבודת היום מרבי נחמן מטולטשין

 :אשי תיבותת ר"בי: רבי אליהו מני  .מז
  זוהר'למודו ב'רבה ת'י

 .זוהר'למודו ב'רבה ת'י :אשי תיבותת ר"בי
   ) תקונים ואזהרות מרבי אליהו מני-הנהגות צדיקים (

כי הוא , ספר התיקונים: שומר אמונים .מח
  תיקון גדול לנפש

ד מחברתינו בהתמדה ספר ללמוד כל אח
אגרות שומרי (כי הוא תיקון גדול לנפש , התיקונים

  )'אמונים אגרת ה

לומר תקוני זוהר בכל : שומר אמונים .מט
 לא להתרשל –יום מסוגל מאוד לנפש 

 אין לשער גודל ועוצם -מזה חלילה 
  הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים

ואני מצווה לכל אחד מהאברכים לומר איזה 
, וני זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפשדפים תק

כי אין לשער גודל , ולא להתרשל מזה חלילה
שם (. ועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים

  )ו"אגרת ט

לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר   .נ
  וימתקו הדינים

ותראה לומר בכל יום אם אפשר קודם התפלה 
יותר טוב כמה דפים תיקוני זוהר וימתקו הדינים 

 )ז"שם כ(. 'עזרת הב
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .נא
  מחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה

גם דע כי יש נוהגים ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל 
השנה שמחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה 

  )'כסא אליהו שער ד( .ואשריהם ואשרי חלקם

לחלק הזוהר על פי דפים ולרשום כל   .נב
ויחלקו הפתקאות , חלק על פתקא אחד

ללמוד כל ', לאנשי עירם החרדים על דבר ה
  אחד חלק הרשום בכל יום

גם אלה החכמים ראשי ומנהיגי כל עיר ועיר וכל 
' פלך ופלך שישימו לב לחלק דפי הזוהר הקדוש ג

חלקים לכמה חלקים ולרשום כל חלק על פתקא אחד 
' ויחלקו הפתקאות לאנשי עירם החרדים על דבר ה

ל אחד חלק הרשום בכל יום ובזה יוכלו ללמוד כ
לעשות שיגמרו בין כולם כל הזוהר הקדוש בכל יום 
ויום וכבר נודע כי בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבא 

  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

תקון : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ  .נג
 מטעם רבנים הגאונים -לגאולה האמתית 

ר הקדוש לימוד הזוה - מארי דארעא קדישא
אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות 
 - קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא

  בטל כל הצרים אותם עליונים ותחתוניםמ
ט כפי "ה אלול הבעל"לגמור האלף סיומים בכ

שיעור הראשון יותר או פחות עם בני חברתו של 
אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל ולבטל 

  .ותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינוכל הצרים א

לגמור : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ  .נד
  בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומיםהזוהר 

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

והשנה שעברה . ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא
תקון לגאולה  "כבר עוררנו עם ישראל במודעות

מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא " "האמתית
אשר היא נעתקה למטה לשקוד על לימוד " קדישא

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך 
שש מאות סיומים על כן אנחנו רבני וגאוני ארץ 
 הקדושה מבקשים מכל בר ישראל אשר ידו משגת

ה "ללמוד עוד פעם בכדי לגמור האלף סיומים בכ
ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות "אלול הבעל

עם בני חברתו של אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי 
מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם עליונים 
ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 
ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח 

  .וקראתם דרור בארץ ונראה

אם אינם לומדים קבלה : כסא מלך  .נה
  מעכבים הגאולהוגורם אורך גלותא 

כמה : בספר כסא מלך וזה לשונו' ובתיקון ל
גדול חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה ועונשם 
כמה גדול אם אינם לומדים קבלה וגורם אורך 

ל כי יעשה "גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח
לה מה שלא נעשה כלמוד בשעה אחת בלמוד הקב

חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 
  .הגאולה

מובטח לו שהוא בן עולם : כסא מלך  .נו
הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני 

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר "ובתיקון מ
הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם 

 ללמוד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד יזכה
יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא 
יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה ומובטח לו 
שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 

  .דרקיעא

עכשיו בעיקבא דמשיחא : כסא אליהו  .נז
ים נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונ

ל אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים "רח
כי לשון הזוהר , היינו בזוהר הקדוש, יקרים

מסוגל לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו 
ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר  -בליגלוג 
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  בעולם הבאוהרע וממקרים רעים בעולם הזה 

ועכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים וגם 
הר נשמתם רק ל אי אפשר לט"התגברות החיצונים רח

כי לשון הזוהר , היינו בזוהר הקדוש, בסמים יקרים
מסוגל לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג ובזה 
יהיה נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים בעולם 
הזה החומרי וגם בעולם הבא הרוחני כנודע מזוהר 

בוצינא קדישא דנהיר ) ט"דף רי(הקדוש פרשת פנחס 
דהוו אבתריה עד ביאת הגואל אור חכמתיה בכל דרין 

תורה שיש זכות אם מחזיקים סתרי תורה בבית אף 
  .אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

כמה גדול החיוב : רבינו חיים וויטאל  .נח
' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה

ועונשם כמה גדול אם אינם , ללמוד קבלה
כי יעשה בשעה אחת בלימוד , לומדים

לה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים הקב
  בפשטי התורה

ל "ר חיים ויטאל ז"זה המאמר הביאו מוה
להודיע כמה גדול החיוב , בהקדמתו לספר עץ חיים

, ללמוד קבלה' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה
כי יעשה בשעה , ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים

אחת בלימוד הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש 
  )כסא מלך לתיקוני זוהר שם( .ים בפשטי התורהימ

מי שיכול לקנות לו רב : כסא מלך  .נט
שילמדהו קבלה או חבר או מתוך הספרים 

כי לימוד ', גורם אורך גלותא כו, ומתרשל
 - הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות

לימודו כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו 
כי שקול הוא , ביום אחד בלימוד הקבלה

אם ישתדל בה כל אחד כפי  - כולםכנגד 
תורתו כולה עושה , יכולתו אפילו יום לשנה

' וכל שכן אם קובע עת לה, פירות למעלה
שעה אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן 

מרואי ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"עוה
פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 

 דרקיעא

ר ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חב
', גורם אורך גלותא כו, או מתוך הספרים ומתרשל

וכל , כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות
מאמר אחד יעשה ' שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פי

בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה 
ואין צורך להאריך . 'בלימוד הפשט שנה תמימה כו

 בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון
  .ל"האריז

ה "גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי רב זלה
כי קים לן תורה מגינה ומצלה אפילו , למדקדק בו

דלא יוליף ' ואיך אמר טב לי, בעידנא דלא עסיק בה
אלא ודאי לימודו כל השנה אינו כלום אם אין , כלל

כי שקול הוא , מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה
  .כנגד כולם

דוק מינה הא , לון בהוןש וגרים דלא ישתד"וז
אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום 

וכל שכן , תורתו כולה עושה פירות למעלה, לשנה
שעה אחד בכל לילה אז מובטח ' אם קובע עת לה
מרואי ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"לו שהוא בן עוה

. פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא
כסא מלך ( .בינה והשכל' נו הודי בהערה זו למי שחנ

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .ס
  יגינו עליו

על ידי לימוד בספר הזוהר זכות רבי שמעון 
 ).ד"זכירה לחיים דף יד ע(. והחברים שלו יגינו עליו

זכות רבי שמעון בן  :אברהם במחזה .סא
  יוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

וד שזכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן וע
 )ז"ספר אברהם במחזה דרוש ט(. עליו גם לעולם הבא

לימוד הזוהר הקדוש : רבי משה בסולה .סב
  סגולה ליראת שמים

. ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים
 )הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים(
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העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז  .סג
  להשגה

ל בשער "האריז(. והר סגולה להשגההעסק בספר הז
 )ב"רוח הקודש דף יא ע

העסק בזוהר הקדוש  :שארית ישראל .סד
בתדירות סגולה להביא את האדם 

  ה"להתקשרות לאין סוף ב
העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את 

שארית ישראל שער (. ה"האדם להתקשרות לאין סוף ב
 )דרוש ה מאמר ב' ההתקשרות שער א

  תיקון גדול לבעל תשובה: ל"יזשבחי האר .סה
שבחי (. הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה

 ).ל"האריז

  קון גדול לנשמהית: א"החיד  .סו
מורה באצבע (. קון גדול לנשמהיהלימוד בזוהר הוא ת

 ).אות מד

  זוהר מסיר טמטום הלבה: בעל התניא  .סז
מאה ( .לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב

 )שערים לבעל התניא

א לא ישב ולעתיד לב: ק ובעל התניא"הזו .סח
  בבושה

אז לעתיד , הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה
א "זוהר פרשת וישב דף קפה ע(. א לא ישב בבושהולב

 ).ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו, בכללות

סיוע רב להבנת : רבי אברהם מסלונים .סט
  נגלות התורה

 נגלות לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת
 )רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות(. התורה

  מביא את האדם לאהבת הבורא: ז"הרמ  .ע
 .הלימוד בזוהר מביא את האדם לאהבת הבורא

 )ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(

מביא את : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה .עא
  האדם לאמונה

אמרי (. הלימוד בזוהר מביא את האדם לאמונה
 )פנחס שער ט אות ג

רפואה :  רבי פנחס מקוריץק"הרה .עב
  לרגלים

אמרי פנחס (. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ
  )שער ט אות ג

מציל את : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .עג
  האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם 
 )שם שער ו אות עג(. ומשפחתו ממגפה ושערורות

והספר הזה עתיד : אור החמה  .עד
והנה כל . מלכא משיחאלהתפרסם בימי 

אותם שיזכו אליו יזכו לגאולה בעזרת 
  בכלל הזוכים' בטחנו שנהי' ובה, השם

וזהו עצמו היתה עיקר כוונת רבי שמעון בן 
להיות השכינה בגלות , יוחאי בחיבור ספר הזוהר

 ...ורצה לייחדה , ך ואין עוזרמבאפס שפע באין תו
ל ידי ע' שזה גורם לייחד קודשא בריך הוא ושכינתי

וגם על ידי חיבור זה , ר"ז דהיינו או"הסוד שהוא ר
הוא ביטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת 

' קטרוגם שהם לוחמות בכל עת ובכל שעה נגד ה
שהם ישראל הנתונים בגלות ' ונגד שכינתו ונגד בני

חיון בישין ודובין , בין האומות הנקראים חיון
א ועסק התורה נקר, דאכלין ענא שהם ישראל

והם בחינת הסודות להצילם , הקלע והחרב והרומח
והספר הזה עתיד ', מרעתם בחיבור זה כו

והנה כל אותם . להתפרסם בימי מלכא משיחא
בטחנו ' ובה, שיזכו אליו יזכו לגאולה בעזרת השם

הקדמה השניה לספר אור ( .ר"אכיה, בכלל הזוכים' שנהי
  )החמה
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 ] בשנה1יום [סדר הלימוד ליום א תשרי 

   הקדמת הזוהר-הזוהר הקדוש 

  הקדמת הזוהר הקדוש
 ]א''דף א ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב, ָּפַתח) א''דף א ע( הָיִקְזי ִחּבִַר  )תשא קפט' ופ, פנחס רלג( )שיר השירים ב( ,ּכְ
ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ה. ּכְ ּנָ ָרֵאל, ָמאן ׁשֹוׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ , )בגין דאית שושנה ואית שושנה(. ָּדא ּכְ

ה סוָמק ְוִחָור ין ַהחֹוִחים ִאית ּבַ ה ְדִאיִהי ּבֵ ּנָ ֹוׁשַ ַּמה ּשׁ ּ ּ ה ִדין ּאו, ּ ָרֵאל ִאית ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּף ּכְ ּ
ֵליַסר ָעִלין. ְוַרֲחֵמי ה ּתְ ה ִאית ּבַ ּנָ ֹוׁשַ ֵליַסר ְמִכיָלן , ַּמה ּשׁ ה ּתְ ָרֵאל ִאית ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּאוף ּכְ ּ

ל ִסְטָרָהא ְּדַרֲחֵמי ְדַסֲחִרין ַלה ִמּכָ ּ ּאוף ֱאלִהים ְדָהָכא . ּ  )וקמז, וקלח, נשא דף קלא ב(ּ

ָרֵאל וְלַנְטָרא )אשמות קפו ( יִבין ְלַסֲחָרא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ֵליַסר ּתֵ ר ַאִפיק ּתְ א ְדִאְדּכַ ְעּתָ ּ ִמׁשַ ּּ
  .ַּלה

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

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

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

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

ׁש ִרית ַמּמָ אֹות ּבְ ָנא ִדְב. ּבְ ּוְכָמה ְדִדיוּקְ ִעין וְתֵרין ִזווִגין ַההוא ּּ ַאְרּבְ ִּרית ִאְזְדַרע ּבְ ּ ּ ּ א ''נ(ּ

ִעין וְתֵרין ַאְתָון ְדעֹוָבָדא ,  ַזְרָעא)דההוא ַאְרּבְ ָמא ְגִליָפא ְמָפַרׁש ּבְ ך ִאְזְדַרע ׁשְ ּּכָ ּ ּ ְ

ית   .ִּדְבֵראׁשִ

  ]ב''דף א ע - ' זוהר חלק א[

ית ֵראׁשִ ְמעֹון ָפַתח , ּבְ י ׁשִ  )לקמן ה, ויקרא ד ב, ב''לט ע, צז א( ) בשיר השירים(ִּרּבִ
ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ּצָ ִנים. ַּהּנִ ּצָ ית, ַהּנִ ָּדא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ יֹום , ִּנְראו ָבָאֶרץ ֵאיָמַתי, ּ ּּבַ

י ִליׁשִ ֵדין ִנְראו ָבָאֶרץ, ַהּשְׁ ִּדְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּכְ יַע. ּ י ָּדא יֹום ְרִביִע, ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ
יה ְזִמיר ָעִריִצים ְּדֲהָוה ּבֵ י, ְוקֹול ַהּתֹור. ְמֹאֹרת ָחֵסר, ּ ְרצו , ָּדא יֹום ֲחִמיׁשִ ִּדְכִתיב ִיׁשְ ּ

ִים ְוגו ד ּתֹוָלדֹות' ַהּמַ ַמע. ְלֶמְעּבַ ה ָאָדם, ִנׁשְ י ִדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ּשִׁ ָּדא יֹום ׁשִ ְּדֲהָוה ָעִתיד . ּ
ִמיָעה ָיה ִלׁשְ ְּלִמְקַדם ֲעׂשִ ה ָאָדם )ב''דף א ע(ִתיב ִּדְכ, ּ ה , ָהָכא ַנֲעׂשֶ ּוְכִתיב ָהָתם ַנֲעׂשֶ
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ַמע ַאְרֵצנו. ְוִנׁשְ ת ְדִאיהו דוְגַמת ֶאֶרץ ַהַחִיים, ּּבְ ּבָ ָּדא יֹום ׁשַ ּ ּ ּ ּ עולם . שהוא עולם הבא(. ּ

ֲח)א דבר אחר''נ(. )הנשמות עולם הנחמות ּמַ ִנים ִאֵלין ִאּנון ֲאָבָהן ְדָעאלו ּבַ ּצָ ּ ַהּנִ ּ ּ ָבה ּ ׁשָ
ן ּמָ ִניזו ּתַ ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוִאְתּגְ ְּוָעאלו ּבְ ּ ְגִניזו ְוִאָטִמירו גֹו . ּ ן ָנְפקו ּבִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ  ְנִביֵאי )א בהו''נ(ּ

יה. ְקׁשֹוט ִּאְתְיִליד יֹוֵסף ְוִאָטִמירו ּבֵ ּ ן, ּ ּמָ א וְנִציב לֹון ּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּעאל יֹוֵסף ּבְ ּוְכֵדין , ּ
ןִּנְראו ָב ּמָ לו ּתַ ָעְלָמא, ְּוֵאיָמַתי ִאְתָחזון. ָּאֶרץ ְוִאְתּגָ ת ּבְ ֵלי ֶקׁשֶ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ְּדָהא . ּּבְ

ְלָין ִאּנון ֵדין ִאְתּגַ ת ִאְתֲחֵזי ּכְ ֲעָתא ְדֶקׁשֶ ׁשַ ּּבְ יַע ִעָדן , ּּ ֲעָתא ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּּ
ץ ַחָיִבין ֵמָעְלָמא אי ִא. ְּלַקּצֵ ִזיבוַאּמַ ּתְ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ, ּׁשְ ּצָ ִגין ְדַהּנִ ּּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדִנְראו , ּ
ָעְלָמא ֲארון ּבְ ּתָ   .ְּוָעְלָמא ָלא ִאְתַקָים, ָּלא ִאׁשְ

ְלָין ּוָמאן ְמַקֵים ָעְלָמא ְוָגִרים ַלֲאָבָהן ְדִאְתּגַ ּ אֹוַרְיָתא, ּּ ּוְבִגין ִאּנון , ַּקל ְינֹוֵקי ְדָלָעאן ּבְ ּ
ִזיב, ּין ְדָעְלָמאַרְבָי ּתְ ה ָלך)שיר השירים א(, ְלָקְבֵליהֹון. ָעְלָמא ִאׁשְ ִּאֵלין , ְ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ

ִּאּנון ְינֹוֵקי ַרְבָיין עוְלִמין ִדְכִתיב ּ רוִבים ָזָהב)ה''שמות כ(, ּ ַנִים ּכְ יָת ׁשְ   .ּ ְוָעׂשִ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ית ִרּבִ ֵראׁשִ או )ישעיה מ(ּּבְ ּ ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא )א' דף ל( ּׂשְ ּ
או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ְלָאן ֲאַתר. ֵּאֶלה ְלָיאן ֵליה, ּׂשְ ְּלֲאַתר ְדָכל ַעְייִנין ּתָ ּוָמאן ִאיהו. ּ ֶּפַתח , ּ

ֵאָלה. ֵעיַנִים יָקא ְדַקְיָמא ַלּשְׁ ְנְדעון ְדַהאי ָסִתים ַעּתִ ן ּתִ ְּוַתּמָ ּ ָרא ֵאֶלה. ּ . ּיהוּוָמאן ִא. ּּבָ
ַמִים ְלֵעיָלא)מ א''שמות ק(ַּההוא . י''ִמ ְרׁשוֵתיה. ּ ְדִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהּשָׁ ְּדֹכָלא ַקְיָמא ּבִ ּ ְוַעל . ּּ

ְלָיא ֹאַרח ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ ֵאָלה ְוִאיהו ּבְ ְּדַקְיָמא ַלּשְׁ ן , י''ִאְקֵרי ִמ, ּ ּמָ ְּדָהא ְלֵעיָלא ֵלית ּתַ ּ
ֵאָלה   .י''ַמִים ִאְקֵרי ִמְוַהאי ְקֵצה ַהּשָׁ. ׁשְ

א ְוִאְקֵרי ַמ ין ַהאי ְלַהאי. ה''ְוִאית ָאֳחָרא ְלַתּתָ ֶּאָלא ַקְדָמָאה ְסִתיָמָאה ְדִאְקֵרי , ַמה ּבֵ ּ
', ז א''קס, ו''י', א' ולהלן ט', ח ב''בהעלותך קמ, א''ויקהל רי', ח א''תרומה קל(ּי ַקְיָמא ''ִמ

ֵאָלה)ז''שמות קנ א ֵּכיָון ְדׁשָ,  ַלּשְׁ א ְלַדְרּגָ ָלא וְלִמְנַדע ִמַדְרּגָ ּכְ ֵפׁש ְלִאְסּתַ ר ָנׁש וְמַפׁשְ ַּאל ּבַ ּ ּּ
ין ל ַדְרּגִ ן, ַּעד סֹוף ּכָ ּמָ יָון ְדָמֵטי ּתַ א, ַּמה ָיַדְעּתָ. ה''ַמ, ּּכֵ ְלּתָ ּכַ א, ַמה ִאְסּתָ ּתָ ַפׁשְ ַּמה ִפׁשְ ּ ,

ְדַקְדִמיָתא   .ָהא ּכָֹלא ָסִתים ּכִ

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

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

ְלָטנו ַעל ָעְלָמא ִדְכִתיב ֲּעָבִדית ָלך ׁשָ ּ יֹאְמרו'' ָהִעיר''  ֲהֹזאת)איכה ב(, ְ ּׁשֶ ִליַלת'' ּ '' יִפי'' ּכְ
ָרה ָלה)ב''תהלים קכ(ְָלך ָקֵריָנא ' ְוגו ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ ּ ְירוׁשָ ּ ֶוה )איכה ב(. ּּ  ָמה ַאׁשְ
ְָלך ַגְווָנא ְדַאְנּתְ ָיְתָבה. ּ ְבָיכֹול ְלֵעיָלא, ּּכְ ך . ָּהִכי הוא ּכִ א ּבָ ּתָ ַגְווָנא ְדָלא ָעאִלין ַהׁשְ ְּכְ ּ

ין ִסְדִרין ַקִדיׁשִ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ַּעּמָ ּ ּי אֹוֵמיָנא ָלך ְדָלא ֵאיעֹול ֲאָנא ְלֵעיָלא ַעד ְדֵיֲעלון ָהִכ, ּ ּ ּ ְ

א ך ֻאְכלֹוָסך ְלַתּתָ ְּבָ ֹכָלא. ְ ֶוה ָלך ּבְ ְְוָדא ִאיהו ֶנָחָמה ִדיָלך הֹוִאיל ְדַדְרָגא ָדא ַאׁשְ ְּ ּ .
ְבֵרך ָים ׁשִ דֹול ּכַ א ְדַאְנּתְ ָהָכא ּגָ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדֵלית ָלך ַקָיי. ּ ְ שמות (י ''ִמ, ָמא ְוַאְסָוָתאּ
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ְ ִיְרָפא ָלך)ז ב''רל יה ִיְרָפא ָלך , ּ א ְסִתיָמָאה ִעָלָאה ְדֹכָלא ַקְייָמא ּבֵ ְַוַדאי ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ְְויֹוִקים ָלך

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

ְתָרָאה ְדִאיהו ַמ ֶצה ּבַ ַּהּקָ ֶאְמָצִעיָתא, ה''ּ ִגין ְדָקִאים ּבְ ָרא ֵאֶלה. ּּבְ ְּוַעל ָדא ִמי ּבָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִני ְפסֹוק ִמיָלך, ָאַמר ִרּבִ ְֶאְלָעָזר ּבְ ֵלי ְסִתיָמא ְדָרָזא ִעָלָאה ִדְבֵני ָעְלָמא ּ ּ ְוִיְתּגְ ּ
ִ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
א ִדְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ּהוא ְעּתָ ׁשַ ְלָיאּּבְ ָעא ְלִאְתּגַ א ְנקוָד, ּ ּבָ ֵריׁשָ ו ''להלן ט(ה ''ֲּעַבד ּבְ

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

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

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

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

ָרֵאל   .ִיׂשְ

ף ִמ ּתַ ּתַ ּוְכָמה ְדִאׁשְ ֵאֶלה''ּ ִדיר, ּי ּבְ ף ּתָ ּתַ ּתַ ָמא ְדִאׁשְ ָּהִכי הוא ׁשְ ּוְבָרָזא ָדא ִאְתַקֵיים . ּ ּ
ּוְפַרח ֵאִלָיהו ְוָלא ָח. ָעְלָמא יה ְיַדְעָנא ִמָלה . ֵּמיָנא ֵליהּּ ּוִמּנֵ ּ  )וקאימנא( ְדאֹוִקיְמָנא )דא(ּ

יה. ַּעל ָ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 ּ ּ ּ.  

ּמָָאַמ ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון ּבְ ְמעֹון ַעל ָדא ׁשְ י ׁשִ ִריאו''ּר ִ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 ָמאַע'', ַהּשָׁ ׁשְ ַמִים ִאיהו ְלַסְלָקא ּבִ ִגין ְדָבָרא . ּל ַ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

ׁשַ ָכן ַאְתָוון ִאֵלין ֶּאָלא ּבְ ֲּעָתא ְדִאְתַמּשְׁ א''ּ ֵאֶל)מאילין(ּ א . ּה ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְוִאּמָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּאֹוִזיַפת ֶאל ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי ה ֲארֹון )יהושע ג(, ְוָדא ִאְקֵרי ָאדֹון ּכְ  ִהּנֵ
ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ֵדין ַנְפַקת ה. ַהּבְ ָמאֵני ְדכוָרא ', ְוָאִעיַלת י' ּכְ יַטת ּבְ ְּוִאְתַקּשִׁ

ָרֵאל ִיׂשְ ְּלָקְבֵליהֹון ְדָכל ְדַכר ּבְ ּ.  
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י ֲאַתר ָדא  ָרֵאל ֵמֵעיָלא ְלַגּבֵ ָכן לֹון ִיׂשְ ָרה)תהלים מב(ְּוַאְתָוון ָאֳחָרִנין ָמׁשְ . ּ ֵאֶלה ֶאְזּכְ
ִפיְכָנא ִדְמָעאי  פוָמאי ְוׁשָ ְרָנא ּבְ ַּאְדּכַ ּ וְכֵדין ֱאַדֵדם )שכא אתוון אליןברעות נפשי בגין לאמ(ּ ּ

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

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

ֲחָדא ִרין ָעְלִמין ּכְ ִתיְקָנא ְדִאְברו ְוִאיְבנו ּתְ ִים ַמה ְדׁשָ ּתַ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף ב ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון ִמ י ׁשִ ִלימו ִדְקָראֲאַמר ִרּבִ אן וְלָהְלָאה ׁשְ ּּכָ ִמְסָפר )ישעיה מ(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ַהּמֹוִציא ּבְ
ל ַחד ִמיַנְייהו, ְצָבָאם ים ּכָ ין ִאּנון ְדִאיְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ּ ַמר . ְּ ַּחד ָדא ְדִאּתָ ּ

ָאה. י''ְוַחד ִמ. ה''ָמ ָּדא ִעָלָא. ָּדא ִעָלָאה ְוָדא ַתּתָ ים ְוָאַמר ּ  )וקלח ב', שמות קסח ב(ה ָרׁשִ
ִמְסַפר ְצָבָאם ָווֵתיה, ַּהּמֹוִציא ּבְ מֹוַדע ְוֵלית ּכַ ּתְ ַּהּמֹוִציא ַההוא ְדִאׁשְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ַהּמֹוִציא . ּ ּכְ

ָאה. ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ מֹוְדָעא ָדא ַדְרָגא ַתּתָ ּתְ ַּהּמֹוִציא ַההוא ְדִאׁשְ ִמְסַפ. ְוֹכָלא ַחד, ּ ר ּּבְ
ֲחָדא ין ִרּבֹוא ִאּנון ְדַקָייִמין ּכְ ּתִ ּׁשִ ּ ָנא, ּ ּבְ ְּוַאִפיקו ֵחיִלין ְלִזיַנְייהו ְדֵלית לֹון ֻחׁשְ ּ ּ א ''נ(. ּ

ין, ּ ְלֻכָלם)כגוונא דא ּתִ ין ִאּנון ׁשִ ל ֵחיִלין ִדיְלהֹון, ּּבֵ ין ּכָ ם ִיְקָרא, ּּבֵ ׁשֵ ם . ּבְ ׁשֵ ַמאי ּבְ
ָמַהְתהֹוןִּאי ֵתיָמא ְדָקָרא לֹו. ִיְקָרא ׁשְ ֵעי ֵליה, ָּלאו ָהִכי הוא, ן ּבִ מֹו ִמּבָ ׁשְ ן ּבִ . ְּדִאם ּכֵ

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

ִלימו, ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים ׁשְ ָמא ָדא ַאִפיק לֹון ּבִ ֵחיָלא ִדׁשְ ֵדין ּבְ ּּכְ ם ִיְקָרא, ּּ ׁשֵ , ְּוָדא הוא ּבְ
ִלימוֵתיה ׁשְ ל ִזיָנא ְוִזיָנא ְלִאְתַקְייָמא ּבִ ם ִדיֵליה ְקָרא ְוַאִפיק ּכָ ַההוא ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנ. ּּ א ָדא ּכְ

ם)שמות לא( ָלמוֵתיה.  ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ ַצְלֵאל ַעל ִקיום ַאׁשְ ִמי ְלִאְתְקָייָמא ּבְ ְרָנא ׁשְ ַּאְדּכַ ּ ּ ּ .
ין)א ב''פקודי רל(ָּדא , ַמאי ֵמרֹוב אֹוִנים,  ֵמרֹוב אֹוִנים)ישעיה מ( יה , ּ ִריׁש ַדְרּגִ ִּדְסִליקו ּבֵ ּ ּ

יה ָלקו ּבֵ ל ְרעוִתין ְוִאְסּתַ ּּכָ ּ יץ ּכַֹח ָדא ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה . ְבֹאַרח ָסִתים )ב''דף ב ע( ּּ ְּוַאּמִ ּ ּ
ְדָקַאְמָרן ם ֱאלִהים ּכִ ׁשֵ ַלק ּבְ ְּדִאְסּתַ ֵחיָלא . ּ ין ִרּבֹוא ְדֲאִפיק ּבְ ּתִ ִּאיׁש לא ְנְעָדר ֵמִאּנון ׁשִ ּ ּ

ָמא ּוְבִגין ְדִאיׁש לא ֶנְעָדר. ִדׁשְ ּ ָכל ֲאַתר ְדִמיתו ִיׂשְ, ּ ּּבְ חֹוַבְייהֹו ִאְתְמנון ּ ָּרֵאל ְוִאְתֲעָנׁשו ּבְ ּ
ין ִרּבֹוא ֲאִפילו ָחד)ב א''שמות כ', ז א''קנ(ְּוָלא ַאֲעַדר ֵמִאּנון  ּתִ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא . ּ ׁשִ ּבְ

ָמה ְדִאיׁש ָלא ֶנְעַדר ְלֵעיָלא. ִּדיוְקָנא ֲחָדא ּּכְ א, ּ ּ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 ''אל. ּף ּבְ ף ּבְ

ָעא קו. ֶאת ְלָבָתר. ַּהְיינו ֱאֹלִהים ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ד ָעְלָמאּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְּדׁשָ ל ָאְתָוון , ְ ּכָ
ִריך הוא , ֲּהוו ְסִתיִמין א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכֵ ָרא ָעְלָמא ֲהָוה ִמְסּתַ ִנין ַעד ְדָלא ּבְ ּוְתֵרין ַאְלִפין ׁשְ ּ ּ ְּ

הו ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ   .ְּוִאׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ָ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 ִדיָלך ֱאֶמ, ָעְלָמא ְְדֲאָנא חֹוְתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ א , ת''ְוַאּתְ ִאְתְקִריַאת ֱאֶמ, ת''ּ ָיאֹות ְלַמְלּכָ
אֹות ֱאֶמ ְל)אמת( ֵרי ּבְ י ָעְלָמא''ִמׁשְ ִריך הוא. ּת וְלִמְבֵרי ּבִ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ָיאֹות ַאְנּתְ , ְּ

ָאה ַאְנּתְ ך ָעְלָמא, ְוַזּכָ ַדאי ְלִמְבֵרי ּבָ ְֶאָלא ֵלית ַאְנּתְ ּכְ יָנא ְלֶמֱהֵוי , ּ הֹוִאיל ְוַאְנּתְ ַזּמִ
ים ַעל ִמְצִחין ְדגוְבִרין ְמֵהיְמִנ ָּרׁשִ ּין ְדִקְיימו אֹוַרְיָתא ֵמאלּ 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, ְלִמיןִרּבֹון ָע, ָּ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
ְֲאָבל הֹוִאיל ְוָאְתָוון ְדִזיוָפא ָנְטִלין ָלך ְלֶמֱהֵוי , ַּאְנּתְ וְקׁשֹוט ַאְנּתְ ּ הֹוןּּ ָלא ָבֵעיָנא , ִעּמְ
ך ָעְלָמא ְקָרא, ְְלִמְבֵרי ּבָ ִּדְבִגין ְדָלא ִיְתַקַיים ׁשִ ּ ְֶאָלא ִאי ִיְטלון ָלך, ּ ּ ּ  

ְקָרא  אן ָמאן ְדָבֵעי ְלֵמיַמר ׁשִ ַקְדִמיָתא )ו ב''ויקהל רט(ִּמּכָ ּ ִיטֹול ְיסֹוָדא ִדְקׁשֹוט ּבְ
ְקָרא ּוְלָבַתר יֹוִקים ֵליה ׁשִ ָּאת ְקׁשֹוט ַדֲאָבָהָתן ְדִאְתַייֲחדו , ּת ְקׁשֹוט ִאיהוְּדָהא ָאת ָא, ּ ּ ּ

א ִאּנון וְבִגין )ח ב''תרומה קמ', ד א''פקודי רס(. ַּבה ּ ָאְתָוון ְדִאְתֲחִזיאו ַעל ִסְטָרא ִביׁשָ ּ ּ ּ
ר ַגַווייהו ַוֲהֵוי ֶקׁשֶ ְּלִאְתַקָייָמא ָנְטֵלי ָאת ּבְ ּ יָון ְדָחַמאת ָהִכי ָנְפַקת ִמּקַ. ּ יהּּכֵ   .ּּמֵ

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 ִדְכִתיב, ּ י ָרׁשִ י )תהלים יא(, ּּבִ  ּכִ
ָּאַמר ָלה ַצִדי. ת ְלִמְבֵרי ָעְלָמאּוִבי ָיאֹו, ַּצִדיק ְיָי ְצָדקֹות ָאֵהב ְּוַצִדיק , ַּצִדיק ַאְנּתְ, ּ

ך , ְֲאָבל ַאְנּתְ ָצִריך ְלֶמהֵוי ְטִמיָרא, ַאְנּתְ ִאְתְקִריַאת ל ּכָ ְלָיא ּכָ ְֵלית ַאְנּתְ ָצִריך ְלִאְתּגַ ְּ
ִגין ְדָלא ְלֵמיַהב ִפְתחֹון ֶפה ְלָעְלָמא ּּבְ ּ ָמא ִדְבִרית '  יַאְתָיא, ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי. ּ ִּדׁשְ

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

ָראֹו ְּלָאָדם ָהִראׁשֹון דו ַפְרצוִפין ּבְ ך ַאְנפֹוי ְדיו. ּּ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא ''ְ ּד ְמַהַדר ַלֲאחֹוָרא ּכְ
ַגְווָנא ָדאְוָלא ִאְתַה ַאְנִפין ּכְ ְּדרו ַאִנִפין ּבְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ל ְלֵעיָלא ּכְ ּכַ ַלת , ִאְסּתַ ּכָ ִאְסּתַ

ַגְווָנא ָדא א ּכְ ִריך הוא , ְלַתּתָ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ין ְלַנְסָרא ָלך , )תו( )תוב(ְּ ְְדֲאָנא ַזּמִ ּ
ַאְתָר ַאִפין ֲאָבל ּבְ ד ָלך ַאִפין ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ּ ְ ַלקּ ְסּתַ ֵמיה ְוֲאָזַלת. ּא ָאֳחָרא ּתִ   .ָּנְפַקת ִמּקַ

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

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

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

  ]א''דף ג ע - ' זוהר חלק א[



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

יה' ָעאַלת ָאת ס י ָעְלָמא, ָעְלִמין )א''דף ג ע(ִרּבֹון , ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ , ְִניָחא ַקּמָ
י ְסִמיָכא ַלֹנְפִלין ִד ְּדִאית ּבִ ַעל , ָּאַמר ָלה. ְ סֹוֵמך ְיָי ְלָכל ַהּנֹוְפִלים)תהלים קמה(, ְכִתיבּ

יה ָּדא ַאְנּתְ ָצִריך ְלַאְתָרך ְוָלא ָתזוז ִמּנֵ ּ ְּ ֵהא ֲעַלְייהו , ְ ִּאי ַאּתְ ָנִפיק ֵמַאְתָרך ַמה ּתְ ' ו(ְ

ְ ְדִאּנון ְנִפיִלין הֹוִאיל ְוִאּנון ְסִמיִכין ֲעָלך)א''ע ּ ּ יהִּמָיד ָנְפַק. ּ ּמֵ   .ּת ִ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 ּ ּּ ּ ְן ּתוב ְלַאְתָרך''ּנו, ָּאַמר ָלה. ּ ְְדָהא ְבִגיָנך , ּ ּ

ַבת ַסֶמ ּך ְלַאְתָרה''ּתָ ּ ְוֲהֵוי ָסִמיך ֲעָלהְ יה. ְ ּמֵ ַבת ְלַאְתָרה ְוָנְפַקת ִמּקַ ִּמָיד ּתָ ּ ּ.  

יה ִרּבֹון ָעְלָמא' ָעאַלת ָאת מ י ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדִבי , ְִניָחא ַקּמָ
ָּאַמר ָלה ָהִכי הוא ַוַדאי. ְִאְתְקִריַאת ֶמֶלך ּ ִג, ּ ך ָעְלָמא ּבְ ּין ְדָעְלָמא ְֲאָבל ָלא ִאְבֵרי ּבָ

ְִאְצְטִריך ְלֶמֶלך ּתוב ְלַאְתָרך ְ ָלא ֶמֶלך, ְּ ְַאְנּתְ ְו ְו ְדָהא ָלא ָיאֹות ְלָעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ ּ.  

יה ֲעָתא ָנֲחָתא ִמן ֳקָדמֹוִהי ָאת ֵמַעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה ִאְזַדְעְזַעת ְוָאְמָרה ַקּמֵ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ך, ִרּבֹון ָעְלָמא בֹוָדךְִניָחא ַקּמָ י ָעְלָמא ְדֲאָנא ּכְ ְ ְלִמְבֵרי ּבִ ְּוַכד ָנֲחַתת ֵמַעל ּכוְרֵסי . ּ

ְּיָקֵריה ִאְזַדְעְזעו ָמאָתן  ּ ְרְסָייא ְוֻכְלהו ָעְלִמין ִאְזַדְעָזעו )'ח ב(ּ ּ ֶאֶלף ָעְלִמין ְוִאְזַדְעַזע ּכֻ ּ ּ ּ
ִריך הוא ָכ. ְּלִמְנַפל א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ך , ּתְ ָעִביד ָהָכאָמה ַא, ף''ף ָכ''ְּ ְְדָלא ִאְבֵרי ּבָ ּ
ָלָיה . ָעְלָמא ך ּכְ ְּתוב ְלַאְתָרך ְדָהא ּבָ ְּ ַמע)ישעיה י(ּ ּתְ ָלה ְוֶנחָרָצה ִאׁשְ ְּתוב ְלָכְרְסָייך ,  ּכָ ּ

ן ה. ְוֲהֵוי ַתּמָ יה ְוָתַבת ְלדוְכּתָ ּמֵ ֲעָתא ָנְפַקת ִמּקַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ.  

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 ּ ַּדי ָלך ְדַאְנּתְ ָחִקיק , ָּאַמר ָלה. ּ ְּ

י י, ּבִ ים ּבִ ך ָסִליק, ְוַאְנּתְ ָרׁשִ ְְוָכל ְרעוָתא ִדיִלי ּבָ ִמיֵלית ַאְנּתְ ָי, ּ ָרא ִמן ׁשְ   .אֹות ְלִאְתַעּקָ

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

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

ְְותו ְדַעל ְדטוָבך ּגָ. ּ ְדֲאֵתי)ב א''שמות קנ( ּ ּ ּ ְרֵעי ְדֵהיָכָלאּ עון ּתַ ַגָווך ִיְטּבְ ִּניז ּבְ ֲּהָדא הוא . ְּ
ָעֶריָה)איכה ב(, ִדְכִתיב ֲחָדא ָהא. ּ ָטְבעו ָבָאֶרץ ׁשְ רון ּכְ ְתַחּבְ ְּותו ְד ְלִקְבָלך ְוַכד ּתִ ְוַעל , ְּ

ין ְבִטין ַקִדיׁשִ ׁשִ יִמין ּבְ ָּדא ָאְתָוון ִאֵלין ָלא ְרׁשִ ּּ.  

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

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

יה. ְּדנון ּמֵ ִּמָיד ָנְפַקת ִמּקַ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

יה ִרּבֹון ָעְלָמא' ָעאַלת ָאת ו י ָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ך ְלִמְבֵרי ּבִ ְּדֲאָנא ָאת , ְִניָחא ַקּמָ
ָמך ָּאַמר ָלה ָואו ַאְנּתְ ְו ַדי ְלכֹון ְדַאּתון ָאְתָוו. ְִמּשְׁ ּ ִמי ְוֲחִקיִקין ּ ָרָזא ִדׁשְ ִמי ְדַאּתון ּבְ ּן ִדׁשְ ּ ּ

כו ַעְלָמא ִמי ְוָלא ִאְבֵרי ּבָ ׁשְ ּוְגִליִפין ּבִ ּ.  

ְּוָאת ָאְמרו אוף ָהִכי' ָעאַלת ָאת ד ָּאַמר אוף לֹון ַדי ְלכֹון ְלֶמהֵוי ָדא ִעם ָדא ְדָהא , ּ ּ ּ ּ ּ
ְטלון ִמן ָעְלָמא וְצִריִכי ִנין ָלא ִיְתּבַ ִּמְסּכְ ּ הֹון ִטיבוּ ָנא''ָּדֶל. ּן ִלְגמֹול ִעּמְ , ּ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' ָעאַלת ָאת ב ך ְלִמְבֵרי ּבִ ן ְּדִבי ְמָבְרָכא, ְִ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 - ' זוהר חלק א[

ִריך הוא ָאֶל. ָלא ָעאַלת' ָקְייָמא ָאת א א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ה ֵלי''ף ָאֶל''ְּ ת ַאְנּתְ ף ָלּמָ
ל ָאְתָוון ָאר ּכָ ׁשְ אי ּכִ ִגין ַדֲחֵמיָנא ְדָכל ָאְתָוון . ָעאַלת ַקּמָ יה ִרּבֹון ָעְלָמא ּבְ ָּאְמָרה ַקּמֵ ּ

ן ּמָ א ָמה ֲאָנא ַאֲעִביד ּתַ ָלא תֹוַעְלּתָ ך ּבְ ְָנְפקו ִמן ַקּמָ ְּותו ְדָהא . ּ א ְלָאת  )ב''דף ג ע(ּ ְיִהיְבּתָ
י ָזא ַרְבְרָב''ּבֵ ָזא ְדָיַהב ְלַעְבדֹו , א ָדאת ְ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 י ִיח, ַאּתְ ּתְ ךֵלית ּבִ ְוָדא ֶאָלא ּבָ ּ 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 ַרְבְרָבן א ּבְ ְּוֲעַבד קוְדׁשָ ּ ִאין ְזִעיִרין, ְּ ּתָ ך . ְוָאְתָוון ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ
י י''ּבֵ ָראת ּבְ''ת ּבֵ ית ּבָ א. ף ֱאלִהים ֶאת''ף ָאֶל''ָאֶל. ֵראׁשִ ּתָ , ָּאְתָוון ִמְלֵעיָלא ְוָאְתָוון ִמּתַ

ָאה ּתָ ֲחָדא ֲהוו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה וֵמָעְלָמא ּתַ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּּ.  

י ֵראׁשִ י יוָדאי ָאַמר ַמאי ּבְ ית ִרּבִ ֵראׁשִ ָחְכָמ, ת''ּּבְ יָמא ְּדָעְלָמא ָקְי, ה''ָּדא ָחְכָמ, ה''ּבְ
ית ִסְטִרין )ב''בראשית מ ע(. ְּלָעאָלא גֹו ָרִזין ְסִתיִמין ִעָלִאין, ֲּעָלה ּ ְוָהָכא ִאְגִליפו ׁשִ

ַּרְבְרִבין ִעָלִאין ְדִמְנהֹון ָנִפיק ּכָֹלא ית ְמקֹוִרין ְוַנֲחִלין, ּ ְּדִמְנהֹון ִאְתֲעִבידו ׁשִ ְלָעאָלא גֹו , ּ
א א ַרּבָ ית . ַיּמָ ָרא ׁשִ ִריאוְּוַהְינו ּבָ ָרא לֹון. ֵּמָהָכא ִאְתּבְ ר ַההוא , ַמאן ּבָ ַּההוא ְדָלא ִאְדּכַ ּ ּ

  .ָּסִתים ְדָלא ְיִדיַע

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ֲחַקל, ּ ד ָמטו ְלַחד ּבֵ י ִחָייא , ּּכַ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ
ית ַוַד ָרא ׁשִ י יֹוֵסי ָהא ְדַאְמִריתו ּבָ ְּלִרּבִ י , ּאי ָהִכי הואּ ּבֵ ית יֹוִמין ִעָלִאין ּגַ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ

יר   .ָּאֳחָרִנין ְסִתיִמין ִאּנון. אֹוַרְייָתא ְוָלא ַיּתִ

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

ָחא ָחָדא חֹות ַמְפּתְ ַמאן ְדָגִניז ּכָֹלא ּתְ יה ּכְ ַּאְגִליף ְוָטִמיר ּבֵ ּ ִניז ּכָֹלא , ּ ָחא ּגָ ְּוַההוא ַמְפּתְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

ֵהיָכָלא ָחָדא ַההוא ֵהיָכָלא, ּבְ ִניז ּבְ ב ְדֹכָלא ּגָ ְּוַאף ַעל ּגַ ָר, ּ ָחא ִעּקְ ַההוא ַמְפּתְ ּא ְדֹכָלא ּבְ ּ
ָחא ָסִגיר וָפַתח. ֲהֵוי ַּההוא ַ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 ע ִסְטִר. ּ ִעין ִּאְגִליפו ְלַאְרּבַ ַחד . )י ותשע''ס(ּין ְוֲהוו ַאְרּבְ

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

ְרָעא ָסִתים. )לתתא ך ַההוא ּתַ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ְרִעין ִאית ַמְנעוָלא ָחָדא ּּגֹו ִאּנון ּתַ יק ְל, ּ יהְּוַחד ֲאַתר ַדּקִ ָחא ּבֵ ָּעאָלא ַההוא ַמְפּתְ ּ ,
ָחא ימו ְדַמְפּתְ ְרׁשִ ים ֶאָלא ּבִ ְּוָלא ִאְתְרׁשִ ּ ָחא , ּ יה ֶאָלא ַההוא ַמְפּתְ ָּלא ָיְדִעין ּבֵ  )י דפתחא''ס(ּּ

ְלחֹודֹוי ָרא ֱאלִהים. ּבִ ית ּבָ ֵראׁשִ   .ְוַעל ָרָזא ְדָנא ּבְ

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(ּ

ְכַלל ִמָלה ְסִתיָמָאה ית ִמָלה ַגְלָיא ּבִ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ֵדין ַוַדאי ּכְ ּּכְ ּ ָרּוְב. ּ ּא ִמָלא ''ָכל ֲ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 ָפַתח ִמָלה ְדָבָרא. ְּסִתיָמָאה ִאיהו ּ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

ד ֲאָתא  ד ּתֹוְלִדין ּכַ א וְלֶמְעּבַ ּמוׁשָ ן ְלׁשִ ְרִעין ְוִאְזַדּמַ ָחא ָפַתח ּתַ ֵּאיָמַתי ַההוא ַמְפּתְ ּ ּ ּּ
ַאְבָרָהםַאְבָרָה ְרָאם ְוָתִניָנן ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּם ִדְכִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּוַמה ְדֲהָוה . ּ ּ

ָרא ִמַלת ּבָ ּּכָֹלא ָסִתים ּבְ א, ּ ּמוׁשָ ִּאְתַהְדרו ָאְתָוון ְלׁשִ ּ ְּוָנַפק ַעּמוָדא ְדֲעַבד ּתֹוְלִדין, ּ ֵאֶבר , ּ
א ְדָעְלָמא ַקְי ְּיסֹוָדא ַקִדיׁשָ   .ּיָמא ֲעֵליהּ

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 . י''ְּוָדא ִאיהו ִמ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ן ׁשְ ּוָבָרא ֵאֶלה ְוַגם ּכֵ ּּ

ְרָכא ְדִאיהו ַמ ְּדִאְתּבָ ּ יםה ִא''ּ ָרא ֵאֶבר. ְתְרׁשִ ְטָרא ָדא . ְּוַאִפיק ִמן ּבָ ֵאֶלה ִמּסִ ים ּבְ ְּוהוא ְרׁשִ ּ
ְטָרא ָדא א. ְוֵאֶבר ִמּסִ ֵּאֶלה ַקָייָמא. ְּסִתיָמָאה ַקִדיׁשָ ִלים ָדא . ֵּאֶבר ַקָייָמא. ּ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ

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

  ]א''דף ד ע - ' ק אזוהר חל[

ָלָמא ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא ִּאְתָערו ָאְתָוון ְלַאׁשְ ֵדין ַאִפיק מ, ּ ָנִטיל ַחד . ם''ּּכְ
ָמא , ְלַהאי ִסְטָרא ְוַחד ְלַהאי ִסְטָרא ן ׁשְ ם ּכֵ א ְוִאְתֲעִביד ֱאֹלִהים ּגַ ָמא ַקִדיׁשָ ִלים ׁשְ ּתְ ִּאׁשְ

ד ִא. ְּדַאְבָרָהם )א''דף ד ע( ִלים ָדאּכַ ּתְ ִלים ָדא ִאׁשְ ּתְ ּׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -ּ

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

ואית , ה רומז למנינא דשמא קדישא''ומלת מ.  אות קדמאה דשמא קדישאד''בינה ואית בה יו
' אשרי העם שככה לו וגו) תהלים קמד(, כמא דאת אמר. ביה אות תניינא דשמא קדישא יהוה

א ''ובה, ד עלמא דאתי''ביו. וכדין אתקיימו תרין עלמין. ה'' תולה ארץ על בלי מ)איוב כו(
  .)ודין הוא רמז עילא ותתא. ה ברא עולם הזה''א ובמי ברא עולם הב''כלומר במ. עלמא דא

ִלים ַמה ְדָלא ֲהָוה ֳקָדם ְדָנא ָמא ׁשְ ּוְכֵדין ָעִביד ּתֹוְלדֹות ְוָנַפק ׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ֵמיה , ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ֵרי ׁשְ ְלָיין ַעד ְדִאְתּבְ ְלהו ֲהוו ּתַ ּּכֻ ּ ּ . ְּדַאְבָרָהםּ

ָ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

ק ְלַעְפָרא ַאְרָעא וְנׁשַ י ִחָייא ּבְ ַטח ִרּבִ ּתַ ִּאׁשְ י ּוְבָכה ְוָאַמר ַעְפָרא ַעְפָרא ּכַ, ּּ ה ַאּתְ ְקׁשֵ ּמָ
ֲ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 א ְדֲהָוה ָנִהיר ָעְלָמא, ּכַ ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִליָטא ַרְבְרָבא , ּ ּׁשַ
א ִד ךְּמַמּנָ ֵלי ּבָ ְְזכוֵתיה ְמַקֵיים ָעְלָמא ִאְתּבְ ּ ּ ְמעֹון ְנִהירו ְדבוִציָנא ְנִהירו ְדָעְלִמין . ּ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ּ ּ ּ

ַעְפָרא ְוַאְנּתְ ַקַיים ְוָנֵהג ָעְלָמא ֵלי ּבְ ּתֹוֵמם ִרְגָעא ָחָדא. ַּאְנּתְ ּבָ ְוָאַמר ַעְפָרא ַעְפָרא , ִאׁשְ
רון ֵאי ְדָלא ִיְתַמּסְ ָּלא ִתְתּגָ ךּ ֵלי ּבָ ְמעֹון ָלא ִאְתּבְ י ׁשִ ך ַעּמוִדין ְדָעְלָמא ְדָהא ִרּבִ ְ ּבָ ְּ ּ ּ.  

ֵכי י ִחָייא ְוֲהָוה ּבָ יה. ָּקם ִרּבִ י יֹוֵסי ִעּמֵ ִעין יֹוִמין . ֲּאַזל ְוִרּבִ י ַאְרּבְ ֵּמַההוא יֹוָמא ִאְתַעּנֵ
ְמעֹון י ׁשִ אי ְל. ְלֶמחֵמי ְלִרּבִ ָּאְמרו ֵליה ֵלית ַאְנּתְ ַרּשַׁ ִעין . ֶּמֱחֵמי ֵליהּ י ַאְרּבְ ָכה ְוִאְתַעּנִ ּבְ

ֵריה. יֹוִמין ַאֲחִריִנין י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ֶחְזָווא ְלִרּבִ ַּאֲחִזיאו ֵליה ּבְ ּ ְּדֲהוו ָלָעאן , ּ ּ
י יֹוֵסי ִמָלה ָדא ְדָאַמר ִרּבִ ּּבְ ה ַאְלִפין ַצְייִתין ְלִמלוֵליה, ּ ּמָ ְּוֲהוו ּכַ ּ ה ַאְדָהִכ. ּּ ּמָ י ֲחָמא ּכַ

א  ֵריה וְסִליקו ִלְמִתיְבּתָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ַּגְדִפין ַ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 ְדֲאֵתי ְּלַחְדּתָ ּּ ָלא ִכּסוָפ. ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעאל ָהָכא ּבְ ַּזּכָ ּ , אּ

ֹ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 ּ ִמיט ַגְרֵמיה ְוָעאל ְוָיִתיב . ּ ִסיף ְוַאׁשְ ְּוהוא ֲהָוה ּכְ ּ

ְמ י ׁשִ   .עֹוןְלַרְגלֹוי ְדִרּבִ

ְָקָלא ָנַפק ְוָאַמר ָמִאיך ֵעיָנך ך. ְ ל, ְָלא ִתְזקֹוף ֵריׁשָ ּכַ ְָמִאיך ֵעינֹוי ְוֲחָמא . ְוָלא ִתְסּתַ

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

חֹוֵריכֹון ִאְתָערו   .ְּסִתיִמין ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ָּמאן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ִלְנהֹוָרא ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא ּ .
ָכל יֹוָמא ִלְנ אן ּבְ כֹון ִדְמַחּכָ א ָפִקיד ָּמאן ִמּנְ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ו ''ויקהל קצ(ּהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ

ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא)א''ע א ִמּכָ א ְוִאְתַייַקר ְוִאְתְקֵרי ַמְלּכָ ּ ְלַאַיְלּתָ ָכל . ּ ָּמאן ְדָלא ְמַצֶפה ָדא ּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ֵּלית ֵליה חוָלָקא ָהָכא, ּיֹוָמא ּבְ ּ.  

  ]ב''דף ד ע - ' זוהר חלק א[

ל ִאּנון ַעּמוִדין ְדַקָייִמיןַא ה ִמן ַחְבַרָייא ַסֲחָרֵניה ּכָ ּמָ ְּדָהִכי ֲחָמא ּכַ ּ ּ ּ ּ ְּוֲחָמא ִדְסִליקו לֹון . ּ
א ִדְרִקיָעא ִּאֵלין ַסְלִקין ְוִאֵלין ָנֲחִתין. ִלְמִתיְבּתָ ְּוֵעיָלא ְדכוְלהו ֲחָמא ָמאֵרי ְדַגְדֵפי , ּ ּ ּ

ְּדֲהָוה ָאֵתי ְוהוא אֹוֵמי אֹוָמָא ָכל יֹוָמא ּ א ַמְפַקד ּבְ ַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַפְרּגֹוָדא ְדַמְלּכָ ּה ְדׁשָ ּּ
ִכיַבת ְלַעְפָרא א ִדי ׁשְ ּוְדִכיר ְלַאַיְלּתָ ְתַלת , ּ ֲעָתא ּבִ ַההוא ׁשַ ִעיִטין ּבְ ּוְבַעט ּבְ  )ב''שמות מ(ּ

ִעין ְרִקיִעין ִתין ְוָזִעין , ְמָאה ְוִתׁשְ יה )ב''דף ד ע(ְּוֻכְלהו ְמַרּתְ ְּואֹוִריד ִדְמִעין ַעל ָדא. ַּקּמֵ ּ ,
א א ַרּבָ א ְלגֹו ַיּמָ ֶאׁשָ ְּוָנְפֵלי ִאּנון ִדְמִעין ְרִתיִחין ּכְ א , ּ ּוְמִאּנון ִדְמִעין ָקִאים ַההוא ְמַמּנָ ּ ּ ּ

ל ֵמימֹוי  יל ֲעֵליה ְלִמְבַלע ּכָ א ְוָקּבִ א ַקִדיׁשָ ֵמיה ְדַמְלּכָ א ְוִאְתְקַיים ְוָקִדיׁש ׁשְ ְּדַיּמָ ּ ּ ּ ּ
אִּד א ַקִדיׁשָ ל ַעְמַמָיא ַעל ַעּמָ ְנׁשון ּכָ א ְדִיְתּכַ ְעּתָ ׁשַ ית ְוִיְכנֹוׁש ְלהו ְלַגֵויה ּבְ ְּבֵראׁשִ ּ ּ ּ ּּ ,

ְנִגיבו, ִּויַנְגבֹון ַמָיא ְּוַיַעְברון ּבִ ּ.  

ַמע ָקָלא ְדָאַמר ַפּנון ֲאַתר ַּאְדָהִכי ׁשָ יָחא ָאֵתי ִלְמִת, ּּ א ְמׁשִ ַּפּנון ֲאַתר ְדָהא ַמְלּכָ ּ א ּ יְבּתָ
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 א )סלקין(ּ א ְדָהָכא ִלְמִתיְבּתָ ִתיְבּתָ ּ ִמּמְ
ָנןּוָמׁשִ. ִדְרִקיָעא י ְוָחִתים אֹוַרְייָתא ִמפוַמְייהו ְדַרּבָ ָכל ִאּנון ְמִתיְבּתֵ ּיַח ָאֵתי ּבְ ּ ּוְבַהִהיא . ּּ

יַח ִמְתַעֵטר ִמן  ֲעָתא ָאֵתי ָמׁשִ ִעְטִרין ִעָלִאין)א רישי''נ(ּׁשַ י ּבְ   .ּ ֵריֵחי ְמִתיְבּתֵ

ְמ י ׁשִ ל ִאּנון ַחְבַרָייא ְוָקם ִרּבִ ֲעָתא ָקמו ּכָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּעֹון ְוֲהָוה ָסִליק ְנהֹוֵריה ַעד רום ּ ּ
ְבִעין ְנהֹוִרין, ָרִקיַע ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ָאה ַאְנּתְ ְדאֹוַרְייָתך ָסְלָקא ּבִ י ַזּכָ ְָאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ְוָכל , ּ

ַנֲהֵרי ית ְמָאה וְתֵליַסר ַטֲעִמין ָסְלִקין ְוִאְסַתְחָיין ּבְ ת ְלׁשִ ְּנהֹוָרא וְנהֹוָרא ִאְתַפְרׁשַ ּּ 
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 ְלִמְחּתַ
ך י , ין ָאֵתי ָהָכאָמאֵרי ְדַגְדִפ) ֶאָלא, ְִמְמִתיְבּתָ ְּדָהא ְיַדְעָנא ְדָלא ֵייעול ּגֹו ְמִתיְבּתֵ ּ

ך ְמִתיְבּתָ י ֶאָלא ּבִ ְַאְחִריּתִ ּ.  

 ] בשנה2יום [סדר הלימוד ליום ב תשרי 

ְמעֹון ַההוא אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי ָמאֵרי ְדַגְדִפין י ׁשִ ֲעָתא ָסח ֵליה ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֵדין . ּ ּכְ
י א ְוִאְזַדְעַזע ִלְוָיָתן ִּאְזַדְעַזע ָמׁשִ א ַרּבָ ַּח ְוָאִרים ָקֵליה ְוִאְזַדְעְזעו ְרִקיִעין ְוִאְזַדְעַזע ַיּמָ ּ ּ ּ ּ

יב ָעְלָמא ְלִאְתַהְפָכא ְמעֹון. ְּוָחׁשִ י ׁשִ י ִחָייא ְלַרְגלֹוי ְדִרּבִ ָאַמר ָמאן . ַּאְדָהִכי ָחָמא ְלִרּבִ
ר ָנׁש ָלִביׁש ַמָדא ְדַההוא ָּיִהיב ָהָכא ּבַ י )ליה(ָאַמר .  ָעְלָמאּ ְמעֹון ָדא ִאיהו ִרּבִ י ׁשִ ּ ִרּבִ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ִּחָייא ְנִהירו ְדבוִציָנא ְדאֹוַרְייָתא ּ א ִדיָלך. ּ ׁש הוא וְבנֹוי ְוֶליֱהוֹון ִמְמִתיְבּתָ ּנֵ ְָאַמר ֵליה ִיְתּכַ ּ ּ ּ .
ְמעֹון ִזְמָנא ִיְתְייִהיב ֵליה י ׁשִ ָּיֲהבו ֵליה ִזְמָנא ְוָנַפק . ָּאַמר ִרּבִ ן ִמְזַדְעַזע ְוָזְלָגן ֵעינֹוי ּ ּמָ ִּמּתַ

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

  .ְּואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲ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 ּ ּ ּ ּּ ְ

אֹוַרְייָתאְּדִמְת ֵקי ּבְ ַדל , ַעּסְ ּ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 ּ ּ ּ ּ ּּ ַּהִהיא ִמָלה , ּ
ִריך הואַסְלָקא ְו א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַדת ַקּמֵ ִּאְתַעּתְ ּ ּ ִריך הוא ָנִטיל ְלַהִהיא ִמָלה . ְּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָקן ִליִפין וְמַחּקְ ְבִעין ִעְטִרין ּגְ ׁשִ יק ָלה ְוַעַטר ָלה ּבְ ְּוָנׁשִ ּ ּ א. ּ ּוִמָלה ְדָחְכְמָתא ְדִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ּּ ,
א ְדַצִדיק ַּסְלָקא ְוַיְתָבא ַעל ֵריׁשָ ְבִעין ֶאֶלף ַעְלִמין .  ַחי ַעְלִמיןּ ׁשִ ָטא ּבְ ן ְוׁשָ ּמָ ְוָטָסא ִמּתַ

יק יֹוִמין י ַעּתִ ָרִזין ְסִתיִמין . ּוְסִליַקת ְלַגּבֵ יק יֹוִמין ִמִלין ְדָחְכְמָתא ִאּנון ּבְ ְּוָכל ִמִלין ְדַעּתִ ּ ּּ ּ
  .ִּעָלִאין

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

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

  ]א''דף ה ע - ' זוהר חלק א[

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 ִּמָלה ָטַסת ְוַסְלָקא ַהִהיא .  ּבִ

ל ִמָלה וִמָלה ְדָחְכְמָתא . ְוַנְחָתא ְוִאְתֲעִביָדא ְרִקיָעא ָחָדא ְּוֵכן ּכָ ּּ א ''ס( )א אתעבדין''ס(ּ

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

י  ִריך הוא ְוָסְלִקין ְוִאְתֲעִבידו ַאְרצֹות ַהַחִיים )א''דף ה ע(ַּקָייִמין ַקּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְוַנְחִתין . ְּ
י ֶאֶרץ ַחד ּוִמְתַעְטִרין ְלַגּבֵ ה ֵמַהִהיא ִמָלה ְּוִאְתַחַד, ּ ּׁש ְוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ֶאֶרץ ֲחָדׁשָ

אֹוַרְייָתא ְּדִאְתַחַדׁש ּבְ ּ.  

ִ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 ִתיב ֶאָלא עֹוׂשֶ. 'עֹוׂשֶ יִתי ָלא ּכְ ין , הָּעׂשִ ִדיר ֵמִאּנון ִחדוׁשִ ְּדֲעִביד ּתָ ּ ּ ּ

ִתיב. ְּוָרִזין ְדאֹוַרְייָתא יִתיך )ישעיה נא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּסִ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָ ָוָאׂשִ ָּ ּ
ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ ָמִים. ִלְנֹטַע ׁשָ ִתיב ֶאָלא ׁשָ ַמִים ָלא ּכְ   .ַּהּשָׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]36דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ַמ יִתיךָאַמר ִרּבִ ּסִ ָהו וְבֵצל ָיִדי ּכִ ּ ֲעָתא ְדִאְתָמַסר אֹוַרְייָתא . ּ ׁ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 ָסְל. ְּ ּתָ א ְּוַהׁשְ י קוְדׁשָ ָּקא ְוִאְתַעְטַרת ְוָקְייָמא ַקּמֵ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְייהו , ְ מֹוַדע ְלַגּבַ ּתְ ר ָנׁש ְדָלא ִיׁשְ י ַעל ַההוא ּבַ ִּאיהו ָחֵפי ַעל ַהִהיא ִמָלה ְוַכּסֵ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ יה ַעד ְדִאְתֲעִביד ֵמַהִהיא ִמָלה ׁשָ. ּ און ְלַגּבֵ ְּוָלא ְיַקּנְ ּ ּ ים ּ ַמִים ֲחָדׁשִ
ַ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 א. ָָיִדי ּכִ י ֵמֵעיָנאְוַאּמַ ּסֵ א ִעָלָאה, י ִאְתֲחֵפי ְוִאְתּכַ ִגין ְלתֹוַעְלּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּבְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ ּכְ   .ִּלְנטֹוַע ׁשָ

ה י ָאּתָ ְרִעין וִמִלין ִדְמצוָייִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ַעּמִ. ְּוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ ְּוֵלאֹמר ְלִאּנון ּתַ ּ ּּ ּ ּ י ּ
ה ְקֵרי . ָאּתָ ה)בתיקון יח דף לה ב(ַאל ּתִ י ָאּתָ י,  ַעּמִ ָפא ִעּמִ ה ְלֶמהֵוי ׁשוּתָ י ָאּתָ ֶּאָלא ִעּמִ ּ ,

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ִמלוָלא ִדיִלי ֲעָבִדית ׁשָ ָּמה ֲאָנא ּבְ ְדַבר ְיָי )תהלים לג(, ּ  ּבִ
ו ַמִים ַנַעׂשִ ִא. ּאוף ָהִכי ַאּתְ, ּׁשָ אֹוַרְייָתאַזּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּין ִאּנון ְדִמׁשְ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִמָלה ְדָכל . ּ ּ

ר ָנׁש ְדָלא ָיַדע ָעִביד ָדא ּּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ַּההוא ְדָלאו ָאְרֵחיה , ּתָ ּ ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְוִחֵדׁש ִמִלין ְדָלא ְיַדע )ז א''יתרו פ(ּ ּ ּבְ ּ ּּ
ְדָקא ְיאות ַּעל ּבוְרֵייהֹון ּכְ י ַהִהיא ִמָלה ַהִה, ּ  ִאיׁש )משלי טז(ּיא ִמָלה ַסְלָקא ְוָנִפיק ְלַגּבֵ

ֶקר ְהפוכֹות ְלׁשֹון ׁשָ ּּתַ ָלא , ּ א ְוָדִליג ֲחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי ְלַקּבְ ִּמּגֹו נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּ
ַהִהיא ִמָלה ְלגֹו נוְקֵביה ְוָעִביד ּבָ ְּלַהִהיא ִמָלה ְוָנִטיל ָלה ְוָאִזיל ּבְ ּ ּּ ְוא ּ ּה ְרִקיָעא ְ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 ּ

ה )א ואיש תהפוכות''נ( )א היא''נ(ְוא ְ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 ָהֲעָגָל. ּּבְ ְּלַהִהיא נוְקָבא ְדִאְקֵרי ַחָטָאה, ּה ַחָטָאהּוְלָבַתר ּכַ ּ ,
א ֵני ָנׁשָ ְקַפת ְלֶמהֵוי ָטס ְלַקְטָלא ּבְ ן ִאְתּתַ ים ֲחָלִלים )משלי ז(ְּוַעל ָדא . ְּדַתּמָ י ַרּבִ  ּכִ

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

ְייכֹו ְדָלא ַתְפקון ִמפוַמְייכו ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא  ָמטוָתא ִמּנַ ְמעֹון ְלַחְבַרָיא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא)'ז א''יתרו פ(ְדָלא  ַמְעּתון ֵמִאיָלָנא ַרְבְרָבא ּכְ ּ ְיַדְעּתון ְוָלא ׁשְ ִגין ְדָלא , ּ ְיאותּ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -ּ

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

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ּבָ ּּבְ ּוְקמוָה ִדְכִתיבְוָהא א, ְּ ּ  )משלי ח(, ּ
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 ּ
הִי ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּיתֹון ְלִמְטֵעי ּ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 א ּבְ ּקוְדׁשָ יה. ּ ַמה ְדָבָראְּ ְּ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
אֹוַרְיָת ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּזְמִנין ְדִאְסּתַ ּ יה ְלאוְמנוֵתיהְּ ּא ַעד ָלא ָיִפיק ֲעִביְדּתֵ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף ה ע - ' זוהר חלק א[

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 ח ִפְתִחין . ְּוֲהָוה ָטִעין ַחד ּגַ א ִנְפּתַ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ָ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 יֹוָמא. ְּ יה ְוָיַהב ֵחיֵליה ּבְ ְּוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָגֵלי ֲ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 י, ּ א ְוֵחיָלא ּּכֵ ֹּוָמא ְרִביָעָאה ַאִפיק ֲ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 אוְמנוָת, ַּעד ְדַאְרָעא ּגָ ּּכְ ּא ְדָכל ַחד ּ

ְייהו   .ִּמּנַ

א וְכִתיב ַוּתֹוֵצא  א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִליָתָאה ֲהָוה ִדְכִתיב ּתַ יֹוָמא ּתְ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּבְ ּ ּ
ִליָתָאה. )דשא(ָהָאֶרץ  יֹוָמא ּתְ ב ִדְכִתיב ּבְ ֶּאָלא ַהאי ַאף ַעל ּגַ ִליל , ּ ְרִביָעָאה ֲהָוה ְוִאְתּכְ

ִליָתָאה ְלֶמ יֹוָמא ּתְ ָלא ִפירוָדאּבְ ֱּהֵוי ַחד ּבְ יה . ּ ִלי ֲעִביְדּתֵ ּוְלָבַתר יֹוָמא ְרִביָעָאה ִאְתּגְ ּ
ְּלַאָפָקא אֹוָמָנא ְלאוָמנוֵתיה ְדָכל ַחד ְוַחד ּ ּ ּ ִגין ְדיֹוָמא ְרִביָעָאה ִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה . ּ ּּבְ ּ

ְרְסָייא ִעָלָאה ְּדּכֻ ּ.  

ין ְייהו ְדֻכְלהו ּבֵ ְּוָכל ֲעִביְדּתַ ּ יֹוָמא ּ ְלָיין ּבְ ְתָרִאין ֲהוו ּתַ ּ יֹוִמין ַקְדָמִאין וֵבין יֹוִמין ּבַ ּ
א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּתָ ּבָ ִביִעי)בראשית ב(ְּדׁשַ יֹום ַהּשְׁ ת, ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ּבָ ְּוָדא הוא , ָּדא ׁשַ
ְרְסָייא ּבְ, ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי. ַּרְגָלא ְרִביָעָאה ְדּכֻ ֵריןַּמהו ֶאת ׁשַ מֹורו ּתְ ׁשְ ֶּאָלא . ּתֹוַתי ּתִ

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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ְתַרְייהו)להו(ָאַמר  ּ ַההוא ַטְייָעא ְדֲהָוה ָטִעין ּבַ ּ יָראו, ּ י ּתִ ּוַמהו וִמְקָדׁשִ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָדא . ּ ּ
א ְד ִּקדוׁשָ תּ ּבָ ת. ׁשַ ּ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 ְוָהִכ י ַאּבָ ד)ישעיה נח(ּי הוא ָאַמר ִרּבִ 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 א ְדִאְתַמ. ּּ ָּאַמר ֵליה ִאי ְקדוׁשָ ָכא ִמְלֵעיָלא ִאְקֵרי ּ ּּשְׁ
ְ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 ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא. ּ תֹוַתי)ויקרא יט(, ָּפַתח ְוָאַמר.  ַאְנּתְּ ּבְ ֶאת .  ֶאת ׁשַ

ין ְלָכל ִסְטָרא  ֵרין ַאְלִפין ַאּמִ ת ְדִאיהו ּתְ ּבָ חום ׁשַ ָאה ּתְ ְּלַאְסּגָ ּ ך . )ז א''ויקהל ר(ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
תֹוַתי . ַאְסֵגי ֶאת ּבְ ֵר)א דא''נ(ׁשַ ָאה ְדִאּנון ּתְ ּתָ ת ּתַ ּבָ ת ִעָלָאה ְוׁשַ ּבָ ּ ׁשַ ּ ֲחָדא ּ ִליָלן ּכְ ין ּכְ

ֲחָדא   .ּוְסִתיִמין ּכְ

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

ת ָקֵריָנא ָלך ּבָ ת ַאְנּתְ ְוׁשַ ּבָ י ׁשַ ַרּתִ ְָלה ּבְ יר, ּ ִ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 ִיְרָאה, ּ א . ּוּוָמאן ִאיה. ְּוׁשַ ְּ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(ּ ּ ,
ֵרין ָראּוְל. ְּוִאּנון ּתְ ֵתי ְדִאית ָלנו ְלַאְדּכָ ֵרי ְקדוׁשָ ֵרין ִאית ּתְ ֳּקֵביל ִאּנון ּתְ ּ ּ ַּחד ַוְיֻכלו, ּ ְוַחד , ּ

  .ָקדֹוׁש

יִבין ָלִתין ְוֲחֵמׁש ּתֵ יה ּתְ ַּוְיֻכלו ִאית ּבֵ ּ ה . ּ ּוִבְקדוׁשָ ָלִתין )ובקידושא(ּ ין ּתְ ּ ְדֲאַנן ְמַקְדׁשִ ּ
יִבין ָרֵאל ִאְתַעַטר ְּוָסִליק ּכָֹלא ְלׁשִ. ְוֲחֵמׁש ּתֵ ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ְּבִעין ׁשְ ּ ּ ּ ְּ

הו תֹוַתי. ּּבְ ּבְ ּוְבִגין ְדִעּגוָלא ְוִרּבוָעא ָדא ִאּנון ׁשַ ּ ּ ּ מֹור ִדְכִתיב , ּ ׁשָ ְרַוְייהו ּבְ ִליָלן ּתַ ּּכְ ּ
מֹורו ׁשְ מ. ּּתִ ׁשָ ִליל ּבְ ת ִעָלָאה ָהָכא ָלא ִאְתּכְ ּבָ ְּדָהא ׁשַ ָזכֹורּ א ִעָלָאה , ֹּור ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ַמְלּכָ ּ

ָיים ָזכֹור ִאְסּתָ ָלָמא ִדיֵליה. ּּבְ א ִדׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַמְלּכָ ּ ָלָמא ִדיֵליה ָזכֹור ִאיהו, ּ ּוׁשְ ּ ְוַעל . ּ
  .ָּדא ֵלית ַמְחלֹוֶקת ְלֵעיָלא

  ]א''ע' דף ו - ' זוהר חלק א[

לֹומֹות ְלַתּתָ ִגין ִדְתֵרין ׁשְ ֵרי ִזְמֵני . ף''ב ְוַחד יֹוֵס''א ַ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 . ְּוַלּקָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]39דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ב ֲאחֹותֹו )שמות ב( ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי )ירמיה לא(, ָלָרחֹוק ּכְ ַתּצַ  ַוּתֵ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵמָרחֹוק רֹוב ּכְ או)דברים לב(, ְוַלּקָ רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ֵּמָרחֹוק ָדא ְנקוָדה . ּ ֲחָדׁשִ ּ

ֵהיָכֵליה ִּעָלָאה ְדַקְייָמא ּ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 ִדְנ ְרָיא )נקודה(ּקוָדה ּ יה מֹות יוָמת)ביה( ׁשַ ּ וָפִגים ּבֵ ּ ִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

יָראו ְלָיא , ְּוַהִהיא ְנקוָדה ִאְקֵרי ֲאִני. ּּתִ ְרָיא ַההוא ְדָסִתים ִעָלָאה ְדָלא ִאְתּגַ ְּוֲעָלה ׁשַ ּּ ּ ּ ּ
ְּוַהְיינו ְיָי ְוֹכָלא ַחד ּ.  

י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ קוהוָּנֲחתו ִרּבִ ּא 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 ְדָחְכ ק ּבְ ְּוַאּתון ֵניֵזל ְוִנְתַעּסֵ ָּאְמרו . ְמָתא ְ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 ּּ .

ִלי ָסֶמ''ָסֶמ ִגין ְלַסֲעָדא ְלִאּנון ְדָנְפִלין ְדָהא ּבְ ָלָקא ּבְ ּך ָ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 ְ א ִדְתֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ְ ְּחַסְנּתָ ּ
ָלקו ְדִאּנון י יר ֵמִאֵלין ְדִאְסּתַ ַּיּתִ ּ ּ ּּ י''ּש יו''ּ ְן ִעָלָאה ְלֶמהֵוי ָלך אֹוְצִרין ַמְלָייא ''ּד ִעָלָאה ְוׁשִ ּ

ִרי ִזיל ְוֱהֵוי ְטִעין ַחְמֵרי. ִמּכֹל 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 הואֲאַת, ּ ּר ּבֵ ית מֹוְתִבי . ְ ָאַמר לֹון ֲאַתר ּבֵ
אי ּ ִמְגָדל )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. ַּחד ְדָפַרח ּבַ יה ּבְ ְּוִאּנון ְדַדְייִרין ּבֵ ּ ּ ִריך הוא ּקוְד, ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

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

יק ַעְפָרא ְדַרְגָלךָּאְמרו ֵל ָמא ְדֲאבוך ִאי ֵתיָמא ַנְנׁשִ ְיה ׁשְ ְ ּ ּ אי. ּ ָלאו אֹוַרח , ָאַמר לֹון ְוַאּמַ
אֹוַרְייָתא ָכך ְלִאְתָגָאה ּבְ ְִדיִלי ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]40דף [ -ּ

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

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

ִרְגָעא. ָּטִבין ְדָעְלָמא א ּבְ ַאט ַיּמָ תֹוְקֵפיהְוׁשָ ּ ָחָדא ּבְ יָדא ִדְגַבר , ּ ִגיָרא ּבִ ְּוַאִפיק ִלי ּכְ
ִקיף ַההוא ֲאַתר ְדֲאָמִרית ְלכו, ּתָ ְּ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(ָאַמר ָּפַתח ְו ּ 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 ן ִאיׁש ַחי . ָמא ָגִריםּוׁשְ, ּּ ּ ָדא )'ד א''ויצא קס(ּבֶ
  .ַּצִדיק ַחי ָעְלִמין

  ]ב''ע' דף ו - ' זוהר חלק א[

ָּמאֵרי ְדָכל עֹוָבִדין ְוָכל ֵחיִלין ִעָלִאין, ַּרב ְפָעִלים יה, ּ ִגין ְדֻכְלהו ָנְפִקין ִמּנֵ ּּבְ ּ ְיָי . ּּ
ָכל ַחָייִלין ִדיֵדי, ְּצָבאֹות ִאיהו ּאֹות הוא ּבְ ים הוא ְוַרב ִמּכָֹלאּ ּה ְרׁשִ ַּרב ְפָעִלים ִאיהו . ּ ּ

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

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

ל ָעְלִמי, ַּקָייִמין יה ִאְתָזנו ְוַקְייֵמי ַעל ִקיוֵמיהֹוןּכָ ין ִמיּנֵ ּן ְוָכל ַחָיִלין ַ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 ּ ַל, ּ יָון ְדִאיהו ִאְסּתַ ּּכֵ ּ ְּנִגידו ְדֲהָוה ְנִגיד ִמְלֵעיָלא ִאְתְמַנע, קּ ּ ּ ,

ֵ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 ַהּגֹו, ּ ְהוא ּבְ אי. ָלהּ ַעל . ַ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
ֵני ֲאִריֵאלּוְבִגין  ה ֶאת ׁשְ ך הוא ִהּכָ ּּכָ ּ מֹוָאב ְדֲהוו ֵמָאב )א דהא בקדמיתא''ס(. מֹוָאב, ְ ּ

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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

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

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

ַּעל ַטְרֵפיה יף, ּ ּקִ ְגַבר ּתַ ִנין ּכִ יה ְוָלא ַנְפֵקי . ָאִכיל ָקְרּבְ ּמֵ ין ֲהוו ִמְתַטְמִרין ִמּקַ ְלּבִ ְּוָכל ּכַ ּ
  .ְלַבר

א ְוָקִטיל ְלַההוא ַאְרֵיה ין ִדְלַתּתָ יָון ְדָגְרמו חֹוִבין ִאיהו ָנִחית ְלגֹו ַדְרּגִ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ָבָעא , ּ
ְדְבַקְדִמיָתא ְּלֵמיַהב ֵ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 ּ
ִנין ְו)א''בהר קי' מ פ''בר( א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ ְלּבָ ְדַרת ְלַחד ּכַ ֵמיה ְדַההוא ַאְרֵי. ּׁשַ ּ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

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

יָפא ּקִ א ּתַ ל ֶאּשָׁ ִנים ְוָיִכיל ְלִמיְסּבַ אן ָרָזא ִדְקָרא. ׁשָ   .ַעד ּ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 ּ ּ ּ ּּ

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

יָלנו ְוגו י ְוַתּמָ. 'ִּהּצִ ן ִאְתַרּבֵ ן ִאְתְיִליד ְוַתּמָ ִליק ִלְנהֹוָרא ִעָלָאהְוַתּמָ   .ּן ִאְסּתַ

ָ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 ּ

ָכ ַאְרָעא ָדא ּבְ ּל ְרעוֵתיה ּבְ ר ָנׁש ָאֳחָרא)א ב''כ(ּ   .ּ ַ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 ת. ּ ּבָ ֵרי ֶעֶרב ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ַמֶטה ְדִאְתּבְ ּ יה ּ ָמׁשֹות ְוָחקוק ּבֵ ין ַהּשְׁ ּ ּ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 ְ

אן וְלָהְלָאה, ְלַהאי ַּחֶייך ֹלא ְיֵהא ְ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 ּ ֲחִניתֹוַּוַיַהְרֵג. ּ ַעל . ּהו ּבַ

ַ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 ,  ֲהִכי ִנְכּבָ ים ׁשָ לׁשִ ִּאֵלין ׁשְ ּ

ְּדִאיהו ָנִטיל ִמְנהֹון ְו אּ ְייהו ִאיהו ֲהָוה ָנִטיל ְוִאְתָקֵרב, ִאְנִגיד ְלַתּתָ ּוִמּנַ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

  ]א''דף ז ע - ' זוהר חלק א[

ה ֹלא ָבא לׁשָ א, ְוֶאל ַהּשְׁ ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ְוַיֲהֵבי ֵליה ּבִ ִּאּנון ֲהוו ַאְתָיאן ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
יהֹון ב ְדָלא ָעאל. ָלא ֲהֵוי ָאֵתי ְלַגּבֵ ָנא ְּוַאף ַעל ּגַ ּבְ ִמְנָייָנא ְוחוׁשְ  ,ִּדְלהֹון )דחושבנא(ּ ּבְ

ַמְעּתֹו)שמואל ב כג( ּ ַוְיִשיֵמהו ָדִוד ֶאל ִמׁשְ יה . ּ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ִמלוָחא ְדִלּבֵ ּ ּּ  )א''דף ז ע(ּ

ֵּלית ִפירוָדא ְלהֹון ְלָעְלִמין. ְלָעְלִמין יה ְוִאיהו ָלאו ְלָדִוד. ּ ם ֵליה ִלּבֵ ָּדִוד ׂשָ ּ ּ ִג. ּ ין ּבְ
א ְמׁשָ יִרין ְוַרֲחִמין ְדִסיֲהָרא ָעִביד ְלׁשִ ָחן ְוׁשִ ּבְ ְּדתוׁשְ ּ ה ְלֶמהֵוי , ּ יַכת ֵליה ְלַגּבָ ִּאיִהי ְמׁשִ ּ

ֲהָדה ִּדיוֵריה ּבַ ּ ּ ַמְעּתֹו. ּ יֵמהו ָדִוד ֶאל ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ַוְיׂשִ ּ ּ.  

יה א ַקּמֵ י ַאּבָ י ֱאִליֶעֶזר ְוִרּבִ ָּנְפלו ִרּבִ ָּהִכי ָלא ֲחמו ֵליהַאְדָהִכי ְו. ּ לו ְלָכל . ּ ּכָ ָּקמו ְוִאְסּתַ ּ
ִּסְטִרין ְוָלא ֲחמו ֵליה ָּיְתבו וָבכו ְוָלא ָיִכילו ְלַמָלָלא ָדא ְלָדא. ּ ּ ּ ּ י . ּּ ֲעָתא ָאַמר ִרּבִ ְלָבַתר ׁשַ

ָכל ָאְרָחא ְדַצִדיַקָייא ָאְזִלין וִמיֵלי ְדאֹוַרְייָת א ַוַדאי ָהא ְדָתֵניָנן ְדּבְ ַּאּבָ ּ ּ ּ יַנְייהוּ ְּדִאּנון , ּא ּבֵ ּ
יהֹון ִאין ְדַההוא ָעְלָמא ַאְתָיאן ְלַגּבֵ ַּזּכָ 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 ְלַחְמֵרי ְוָלא ָאְזלוָּקמו ּ ְוֲהוו ּבָ ּ עו ְלִמְטַען ְולא ָאְזלו, ּ ּּבָ ְּדִחילו ְוַאְנחו לֹון . ּ ּ ּ
ְּוַעד יֹוָמא ֲהוו ָקָראן ְלַההוא ֲאַתר. ְלַחְמֵרי ּדוך ְדֲחָמֵרי, ּ ּ ְּ.  

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

ד ָעאִלין  אֹוַרְייָתא ּכַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִעָלִאין ַדֲחֵלי ֶחְטָאה ְדִמׁשְ א ְלִאּנון ַזּכָ ִני ְנׁשָ י ּבְ ּבֵ ּּגַ ּ ּ ּּ
ִתיב ֶאָלא ַרב טוְבך. ָמאְּלַההוא ָעְל ָטוְבך ָלא ּכְ ָּ ּוָמאן ִאיהו . ּ ָ ֵזֶכר ַרב טוְבך )תהלים קמה(ּ ּ

יעו י ַחי ָעְלִמין ְדִאיהו ֵזֶכר ַרב . ַּיּבִ ְּוָדא ִאיהו ִעּנוָגא ְדַחִיין ְדַנְגִדין ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָטוְבך ַּוַדאי ִאיהו . ּ ָרֵאל ְוגוּ ְוַרב טוב ְל)ג''ישעיה ס(ּ   .'ֵבית ִיׂשְ

ָּתו ָמה ַרב טוְבך ּ ִ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 , ּ

יֹוָמא ַקְדָמָאה''ּטוְב. ּרום ְרִקיִעיןַּרב ְוָאִעיל ֵליה ּבְ ֵרי ּבְ ּך ָדא אֹור ְדִאְתּבְ ּ ר ָצַפְנּתָ . ָ ֲ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 ָּדא הוא ְו, ָ
ך ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ א )ב''בראשית מו ע(. ּ א ְלגֹו ְמִתיְבּתָ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ֵני ָאָדם ָדא ּגַ ּ ֶנֶגד ּבְ ּ

ן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ַההוא ּגַ ִּדְרִקיָעא ּבְ ַטֵלי ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא . ּ ְחָיין ּבְ ּוָפְרֵחי ְוִאְסּתַ ּ
ָראן  א)יןושרי(ְוַנֲחֵתי ְוׁשָ ין .  ְלַתּתָ ד לֹון ִנּסִ ֵני ָאָדם ְלֶמְעּבַ ּוְלִזְמִנין ִאְתֲחזון ֶנֶגד ּבְ ּ
ַמְלָאִכין ִעָלִאין ָלא , ּּכְ ּכָ א ְנִהירו ְדבוִציָנא ִעָלָאה ְוָלא ָזִכיָנא ְלִאְסּתַ ּתָ ַגְווָנא ְדֲחֵזיָנא ַהׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ

יר ּוְלִמְנַדע ָרִזין ְדָחְכָמָתא ַיּתִ ּ.  

י א ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ י ֱאלִהים )שופטים יג( ַאּבָ ּתֹו מֹות ָנמות ּכִ ּ ַויֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ִאׁשְ ּ
יה, ָּרִאינו ב ְדָמנֹוַח ָלא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ֲעִביְדּתֵ ַּאף ַעל ּגַ  )שמות לג(, ָּאַמר הֹוִאיל וְכִתיב, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]43דף [ -ּ

י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ַּוַדאי ֲאַנן ֲחֵזיָנן וְבִגין ּכָ, ּכִ ּך מֹות ָנמותּ ְוֲאַנן ָחֵמיָנן ְוָזֵכיָנן . ְ
ֲהָדן ְוִנְתַקֵיים  ִּלְנהֹוָרא ָדא ְדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ָעְלָמא)ואתקיימנא(ּ ִריך הוא .  ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ן ְלאֹוְדָעא ָלן ָרִזין ְדָחְכְמָתא ְדָגֵלי ְדֵריה ְלַגּבָ ּׁשַ ּ ּ ָאה חוְלָקָנא, ּ   .ַּזּכָ

אְּמטו , ֲּאְזלו ְמׁשָ א ָדא . ְּלַחד טוָרא ְוֲהָוה ָנֵטי ׁשִ 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 ְד ְדרו ּבֵ ין ִאּנון ְדִאְתּבַ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ א, ַהאי ָעְלָמאּ ֵני ְמִתיְבּתָ ׁשו , ִּאּנון ּבֹוִציֵני ּבְ ּנְ ִּאְתּכַ
אֹוַרְייָתא ָמאֵריכֹון ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְייהו ְלִאׁשְ ְּלדוְכּתַ ְייהו ְוָיְתֵבי. ּ דוְכּתַ ְּדִחילו ִאֵלין ְוָקִאימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ .

ִק ִרין ּתַ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ִטּנָ ַּאְדָהִכי ָנִפיק ָקָלא ּכְ ין ָרְמִאין ָהא ָמאֵרי ִדְגָווִנין ּ ּיִפין ַפִטיׁשִ ּ ּ
ִ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(ּ
א וְדִחילו ַסְגָיא ָנַפל ֲעַלְיהוָּנְפלו ַע. ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ּל ַאְנַפְיהו ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ,

ָמעו ִמיִדי ְבִהילו ְוֲאְזלו ְוָלא ׁשְ ָּקאמו ּבִ ּ ּ ָּנְפקו ִמן טוָרא ְוָאְזלו. ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף ז ע - ' זוהר חלק א[

ן ָלקֹוְנָי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ד ָמטו ְלֵבי ִרּבִ ןּּכַ ּמָ ן יֹוָחאי ּתַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ . ּא ֲחמו ְלִרּבִ
ין ְוָאִתין ִעָלִאין ָקא , )חדא( ָחֵדי) ב''דף ז ע(ָּחדו  ְמעֹון ָאַמר לֹון ַוַדאי ָאְרָחא ְדִנּסִ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ּ

ן ְיהֹוָיָדע ְדָקא , ֲּעַבְרּתון א ְוָחֵמיָנא ְלכו ְוִלְבָנָיהו ּבֶ ּתָ ְּדֲאָנא ָדִמיְכָנא ַהׁשְ ּ ּ ֵדר ְלכו ּ ְּמׁשַ ּ
ֵרין ִעְטִרין ַעל ְיָדא ְדַחד ָסָבא ְלַאַעְטָרא ְלכו ּּתְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָאְרָחא ָדא קוְדׁשָ ַּוַדאי ּבְ ּ ְּ

ְנָיין. ֲהָוה ּּתו ַדֲחֵמיָנא ַאְנַפְייכו ְמׁשַ ּ ִביא. ּּ י יֹוֵסי ָיאֹות ֲאַמְרּתון ְדָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ָּאַמר ִרּבִ ּ.  

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

ְּדֲחָמא ִמיָתֵתיה ְוִאְתַקָיים ַעל ְיָדא ֶדֱאִל ּ עּ אי ִאְקֵרי ֲחַבּקוק. יׁשָ ִגין ִדְכִתיב. ַּאּמַ מלכים (, ּּבְ

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

ּ ִחּבוִקין ֲהוו)א''ה ע''בשלח מ( ע, ּ ַּחד ְדִאיֵמיה ְוַחד ֶדֱאִליׁשָ ּ ם ִפיו )ם ב דמלכי(, ִּדְכִתיב. ּ ּ ַוָיׂשֶ ּ
  .ַּעל ִפיו

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ ָמָהן ַאְגִליף ֲעלֹוי , ַּאׁשְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ָמא ְגִליָפא ְדׁשִ ּׁשְ ּ
ֵתִבין ד ִמית ָפְרחו ִמּנֵ. ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ יה ֲאבֹוי ּבְ יָתא ְדַאְגִליף ּבֵ ִגין ְדַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ . ּיהּּ

ל ִאּנון  יה ּכָ ע ָחַבק ֵליה ַאְגִליף ּבֵ א ֶדֱאִליׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ְ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(ּ ְבִעין וְתֵרין ,  ֱאִליׁשָ ַאְתָוון ְדׁשִ ִגין ְלַקָייָמא ֵליה ּבְ ּּ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'' רמפקודי(ְּוַאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ַאְתָוון ִדׁשְ ֵתִבין . ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]44דף [ -ּ

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

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

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

ִריך הוא א ּבְ ַמְעָנא ָדִחיְלָנא ְלקוְדׁשָ ה ְדׁשָ ְמעֹון ְוָאַמר אוף ֲאָנא ִמּמַ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ּּבָ ּ ּ ּ ְּ .
יה ְוָאַמר וַמה ַר ָּזִקיף ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ ּב ַהְמנוָנא ָסָבא ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ְזִכיתון ַאּתון ּ ּ ּ ּ
יה ַאִפין ְוָלא ָזִכיָנא ּבֵ ְּלֶמחֵמי ַאִפין ּבְ ּ ר טוִרין ַמְנִהיר . ּ ָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ְוֲחָמא ֵליה ְמַעּקֵ ּ ּ

יָחא א ְמׁשִ ֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ ָרִגין ּבְ ַההוא ָעְלָמא ּתְ. ּׁשְ י ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָבִבין ָמאֵרי ּ הֹון ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּאוְלְפִנין ַקּמֵ ּ ְּ י . ּ ֵריה וְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵּמַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָקֵרי ְלִרּבִ ּ ּ

א  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר''ְּפִני )א' ט(ַאּבָ י ָרִאיִתי ֱאלִהים ָפִנים ֶאל ָפִנים)בראשית לב( ,ֵאל ּכְ ּ ּכִ ּ.  

י ית ִרּבִ ֵראׁשִ ּ ִחָייא ָפַתח ּבְ ית )תהלים קיא(ּ ֶכל טֹוב ְלָכל )א ב''י( ֵראׁשִ  ָחְכָמה ִ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 )י ראשיתא אלא איה''נ(. סֹוף ָחְכָמה ִאיִהי' ּּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(, ּּ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלה. ּ ' ֶזה ַהּשַׁ

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

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

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

  ]א''דף ח ע - ' זוהר חלק א[

ֲחָדא, ב ִרין ּכְ ֵרין ִאּנון ְדִמְתַחּבְ ּּתְ ֵרין ְנקוִדין, ּ ְּוִאּנון ּתְ ִניָזא, ּ ּ וְטִמיָרא ְוַחד ַקָייָמא ַחד ּגְ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ית. ּּבְ ּוְבִגין ְדֵלית ְלהו ִפירוָדא ִאְקרון ִראׁשִ ּ ּ ּ ֵרין. ּּ ָּמאן ְדָנִטיל ַהאי . ַחד ְוָלא ּתְ
ְּוֹכָלא ָחד ְדָהא הוא . ָנִטיל ַהאי ֵמיה ַחד ִדְכִתיב )שמיה(ּ ּוׁשְ ּ ה )תהלים פג( ,ּ י ַאּתָ ּ ְוֵיְדעו ּכִ
ְמך ְיָי ְל ַָבֶדךָׁשִ אי ִאְקֵרי ִיְרַאת ה. ּ ִגין ְדִאיהו ִאיָלָנא ְדטֹוב ְוָרע', ַאּמַ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָהא , ּ ָזֵכי ּבַ

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

 ] בשנה3יום [סדר הלימוד ליום ג תשרי 

ָלל ָלא ָרע ּכְ ֶכל טֹוב ּבְ ֶכל טֹוב ָדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ׂשֵ י יֹוֵסי ָאַמר ׂשֵ ִּרּבִ ּ ְוַעל . ּּ
ָלא ָרע ֶכל טֹוב ּבְ יה ָרע ִאיהו ׂשֵ ְרָיא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ יֶהם. ּ ויחי (ּין ַחְסֵדי ָדִוד ִּאֵל, ְלָכל עֹוׂשֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ְמִכין אֹוַרְייָתא)א''ט ע''רי ֱאָמִנים ּתַ ְבָיכֹול ִאּנון ָעְבִדין.  ַהּנֶ ְּוִאּנון ְדָתְמִכין אֹוַרְייָתא ּכִ ּ ל . ּ ּכָ
ה עֹוד ְדָלָעאן ּבָ ָיה ּבְ הו ֲעׂשִ אֹוַרְייָתא ֵלית ּבְ ִּאּנון ְדָלָעאן ּבְ ּ ּ ּ ִּאּנון ְדָתְמִכין לֹון ִאית ּבְ. ּּ ּהו ּ

ָיה ְדָקא . ֲּעׂשִ ִהָלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ְוַקְייָמא ּכוְרְסָייא ַעל ִקיוֵמיה ּכְ ִתיב ּתְ ּוְבֵחיָלא ָדא ּכְ ּ ּ ּּ ּ
  .ְּיאות

ֵליְלָיא  אֹוַרְייָתא ּבְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ַרת )ח א''אמור צ(ִרּבִ ּ ְדַכָלה ִאְתַחּבְ ּ
ַבֲעָלה ל ִא. ּּבְ ַהִהיא ֵליְלָיא ְדַכָלה ְּדָתִניָנן ּכָ ּּנון ַחְבַרָיא ִדְבֵני ֵהיָכָלא ְדַכָלה ִאְצְטִריכו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ל ַההוא ֵליְלָיא ה ּכָ ַבֲעָלה ְלֶמהֵוי ִעּמָ ִּאְזַדְמַנת ְלֶמֱהֵוי ְליֹוָמא ַאֲחָרא ּגֹו חוָפה ּבְ ּ ּ ּ ּוְלֶמֱחֵדי , ּּ
ַנת ְלִמְלֵע ּקָ ִתּקוָנָהא ְדִאיִהי ִאְתּתַ ה ּבְ ִּעּמָ אֹוַרְייָתא ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים וִמְנִביִאים ּ ּי ּבְ

ִּלְכתוִבים וְבִמְדָרׁשֹות ִדְקָרֵאי וְבָרֵזי ְדָחְכְמָתא ּ ּ יּקוִנין ִדיָלה . ּ ִגין ְדִאֵלין ִאּנון ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
יָטָהא ַנת . ְוַתְכׁשִ ּקָ יהֹון ְוִאְתּתַ הו ְּוִאיִהי ְועוֵלְמָתָהא ָעאַלת ְוַקְייַמת ַעל ֵריׁשֵ הו ְוָחַדת ּבְ ּּבְ ּ

ל ַההוא ֵליְלָיא ֲהַדְייהו. ּּכָ ּוְליֹוָמא ָאֳחָרא ָלא ָעאַלת ַלחוָפה ֶאָלא ּבַ ּ ּּ ֵני . ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ
ּחוָפָתא ִאיל ֲעַלְייהו וְמָבֵרך לֹון וְמַעֵטר . ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוֵכיָון ְדָעאַלת ְלחוָפָתא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ

ִעְט ָּרָהא ְדַכָלהּלֹון ּבְ ָאה חוַלְקהֹון. ּ   .ַּזּכָ

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

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

ְרָכאן ְוִעְטִרין ְדָעְלָמא ִעָלָאהְדֻדְכ ְבִעין ּבִ ׁשִ ִריך הוא ְמָבֵרך לֹון ּבְ א ּבְ ָּרַנָיא ְוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ בֹוד ֵאל ְוגו)ו ב''תרומה קל( )תהלים יט(ָּפַתח ִרּבִ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ' ּ ַהּשָׁ
ִזְמָנא ָד. ְּקָרא ָדא ָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה יֹוָמא ֲאָבל ּבְ ּא ְדַכָלה ִאְתָעָרא ְלֵמיַעל ַלחוָפה ּבְ ּ ּּ

ל ַהִהיא ֵליְלָיא  ה ּכָ ֲהֵדי ַחְבַרָייא ְדָחָדאן ִעּמָ ִקיׁשוָטָהא ּבַ ַנת ְוִאְתְנִהיַרת ּבְ ּקָ ְּדָמָחר ִאְתּתַ ּ ּ
הֹון ה אוְכלוִסין . ְוִאיִהי ָחַדאת ִעּמְ ּמָ ּוְביֹוָמא ְדָמָחר ּכַ ּ ּ ּ ַחָייִלין וַמּשִׁ)כמה(ּ ין ּ ְנׁשִ ְרָיין ִמְתּכַ

ֲהָדה ַהאי ֵליְלָיא. ּּבַ אן ְלָכל ַחד ְוַחד ִדְתִקינו ָלה ּבְ ְּוִאיִהי ְוֻכְלהו ְמַחּכָ ּ ּ ָרן . ּ יָון ְדִמְתַחּבְ ּּכֵ
בֹוד ֵאל ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ִתיב ַהּשָׁ ֲחָדא ְוִאיִהי ָחַמאת ְלַבְעָלה ַמה ּכְ ּּכְ ַמִים ָדא ָחָתן . ּ ַּהּשָׁ

ּחוָפהְּדָעאל ַל זֹוֲהָרא ְדַסִפיר, ְּמַסְפִרים. ּ ְּמַנֲהִרין ּכְ ְּדָנִהיר ְוָזִהיר ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד , ּ
  .ְסָייֵפי ָ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 בֹודְוַהׁשְ, יֹוֵמי ׁשַ א ְדָהא ָעאַלת ַלחוָפה ִאְקֵרי ּכָ ּּתָ ּ ְיָקר ַעל . ְוִאְקֵרי ֵאל, ּ

ְּנִהירו ַעל ְנִהירו. ְיָקר ְלָטנו. ּ ְלָטנו ַעל ׁשָ ְּוׁשָ ַמִים ָעאל ַלחוָפה . ּ ֲעָתא ְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ֵדין ּבְ ּּכְ ּ ּ
ְל, ְּוָאֵתי ְוָנִהיר ָלה ל ִאּנון ַחְבַרָייא ְדַאְתִקינו ָלה ּכֻ ּּכָ ּ ּ י ּּ ּהו ִאְתָפְרׁשֵ ן  )אתפרשו(ּ ּמָ ָמָהן ּתַ ׁשְ ּבִ

יד ָהָרִקיַע)תהלים יט( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ה ָיָדיו ַמּגִ ה ָיָדיו. ּ וַמֲעׂשֵ ִּאֵלין ִאּנון , ַמֲעׂשֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]46דף [ -ּ

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

ֶרך)קהלת ה(ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי  ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ְּדָלא , ּ
ר ָנׁש פוֵמיה ְלֵמיֵתי ְלִה ָּיִהיב ּבַ ּ אּ יׁשָ ר ֹקֶדׁש , ְּרהוָרא ּבִ ׂשַ ִויֵהא ָגִרים ְלֶמחֵטי ְלַהִהיא ּבְ

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

ַהאי ָעְלָמא א ּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ְּוָכל ִאּנון ְדָנְטרו ּבְ ּ ּ הו, ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְקַרב ּבְ ּ ּ.  

  ]ב''דף ח ע - ' זוהר חלק א[

א ְדִאיַרע ֵליה ַההוא עֹוָבָדא ָדִחיל ְעּתָ ׁשַ א ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ֲעָתא ָסִל. ּ ַהִהיא ׁשַ ה ''ּיק דומּבְ
ִריך הוא ְוָאַמר ֵליה ָמאֵרי ְדָעְלָמא  א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ּתֹוָרה) ב''דף ח ע(ְּ ִתיב ּבַ  )ויקרא כ( ּכְ

ת ִאיׁש ר ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ ת ֲעִמיְתך ְוגו. ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ָוְכִתיב ְוֶאל ֵאׁשֶ ִרית . 'ּ ָּדִוד ְדִקְלֵקל ּבְ ּ
ֶעְרָוה ַמהו ָּאַמר ֵליה קוְד. ּּבְ ָאה הואּ ִריך הוא ָדִוד ַזּכָ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּקוֵניה , ְ א ַעל ּתִ ּוְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ

ֵרי ָעְלָמא, ַקְייָמא ַבע ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ת ׁשֶ ַנת ֵליה ּבַ ֵלי ָקָדַמי ְדִאְזַדּמְ ְּדָהא ּגְ ּ ּ ּ ּ.  

יה ָלא ָגֵלי ֵלי ַקּמֵ ך ּגָ ָּאַמר ֵליה ִאי ַקּמָ י. ְּ ֶהּתֵ ָּאַמר ֵליה ְותו ּבְ ְּדָהא . ָּרא ֲהָוה ַמה ְדֲהָוהּ
ֵתיה ֵגט ְלִאְנּתְ ְייהו ַעד ְדַאְפַטר ּבְ ל ִאּנון ְדָעאלו ִלְקָרָבא ָלא ָעאל ַחד ִמּנַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

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

ַגֵויה ְלַסֲהדוָתא ּּבְ ּ ֲהֵדיה . ּ ִמי ָחתום ּבַ ִתיב אוִרָיה וְכִתיב אוִרָיהו ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ׁש )בהדייהו(ּ ּמֵ ּ ְדָלא ׁשִ
ה ְלָעְלִמין ִכיב ָמאֵר, ָּאַמר ֵליה. ּּבָ ֵלי ְדָלא ׁשְ ך ּגָ ְי ְדָעְלָמא ָהא ָמה ְדֲאָמִרית ִאי ַקּמָ ּ
ֲהָדה אוִרָיה ּּבַ ּ יה ִמי ָגֵלי, ּ ַלת ַיְרֵחי, ַּקּמֵ ֲּהָוה ֵליה ְלאֹוְרָכא ָלה ּתְ ִכיב . ּ ְּותו ִאי ָיַדע ְדָלא ׁשְ ּ

ׁשָ ּמָ ַדר ָלה ָדִוד וְפֵקיד ֲעֵליה ְלׁשַ אי ׁשָ ֲהָדה ְלָעְלִמין ַאּמַ ּּבַ ּ ּ ּ ֵתיה ִדְכִתיבּ ִאְנּתְ ּא ּבְ שמואל ב (, ּ

ָ ֵרד ְלֵביְתך וְרַחץ ַרְגֶליך)יא ָּ.  

ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָלא ָיַדע ע ַיְרֵחי ֲהוו, ּ ַלת ַיְרֵחי אֹוִריך ְדָהא ַאְרּבַ יר ִמּתְ ֲּאָבל ַיּתִ ּ ְּדָהִכי . ְ
רֹוָז ִרים ְדִניָסן ַאֲעַבר ָדִוד ּכָ ה ְוֶעׂשְ ֲחִמּשָׁ ִניָנן ּבַ ּּתָ ָרֵאלּ ָכל ִיׂשְ ְבָעה , א ּבְ ׁשִ ְּוֲהוו ִעם יֹוָאב ּבְ
לו ַאְרָעא ִדְבִני ַעּמֹון ּיֹוִמין ְדִסיָון ְוֲאְזלו ְוֲחּבָ ּ ם. ּ הו ׁשָ ּתָ ִּסיָון ְוַתּמוז ְוָאב ְוֱאלול ִאׁשְ ּ ּ .

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

ֲחֵמיַסר ְדִאָייר ּּבְ ַבע, ּ ת ׁשֶ ֱאלול ֲהָוה ַמה ְדֲהָוה ִמּבַ ּוְבֲחֵמיַסר ּבֶ ּ ר , ּ ׂשַ ּוְביֹוָמא ְדִכפוָרא ִאְתּבְ ּּ
ּם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך ֹלא ָתמות ּגַ)שמואל ב יב( יָדא , ַּמאי לא ָתמות. ָּ ּלא ָתמות ּבִ

  .ְּדדוָמה

ח פוֵמיה ְוָאַמר  יה ְדִאיהו ַאְפּתַ ּבֵ ָּאַמר דוָמה ָמאֵרי ְדָעְלָמא ָהא ִמָלה ֲחָדא ִאית ִלי ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ה ֹזאת ְוִאיהו)שמואל ב יב( ן ָמְות ָהִאיׁש ָהעֹוׂשֶ י ּבֶ יה ְטרֹוְנָייא ִאית ִלי ּ ַחי ְיָי ּכִ ּ ָדן ְלַנְפׁשֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

אי ְוָאַמר ָחָטאִתי ַלה, ָּאַמר ֵליה. ֲּעֵליה ֵּלית ָלך ְרׁשו ְדָהא אֹוֵדי ְלַגּבָ ּ ב ְדָלא ' ְ ְּוַאף ַעל ּגַ
ל. ָחב ָתִבית ֲעֵליה ְוִקּבֵ א ּכְ אוִרָיה עֹוָנׁשָ ה ְדָחָטא ּבְ ּמֶ ֲּאָבל ּבַ ִּמָיד ַאֲהַדר דוָמ. ּּ ּ ֵּריה ה ְלַאְת''ּ

ַפֵחי ֶנֶפׁש ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד . ּבְ ְכָנה )'ד א''צ( ּלוֵלי )תהלים צד(ּ ְמַעט ׁשָ  ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ
י ּדוָמה ַנְפׁשִ ֶּעְזָרָתה ִלי ְדֲהָוה ַאפֹוְטרֹוָפא ִדיִלי' ּלוֵלי ה. ּ ּ ְכָנה ְוגו. ּ ְמַעט ׁשָ ַּמהו . 'ּכִ

ְמַעט יעו, ּכִ ׁשִ יק ּכְ חוָטא ַדּקִ ּּכְ ּ יִני וֵבין ִסְטָרא ָאֳחָראּ ָּרא ְדִאית ּבֵ עוָרא ֲהַות , ּ ַההוא ׁשִ ּּכְ ּ
י ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ.  

ָ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 ָמ,  ּכִ ִדיָנאּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּה ְדֲהָוה ְלָדִוד ְוָנַצח ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

ה ִיְקצֹוף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלך ַעל ַההוא קֹול ְדִאיהו ָאַמר ָּלּמָ ּ ּ ה ָיֶדיך ָדא . ְ ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ְּוִחּבֵ ָ

יִהּנֹם ַעל ְיָד ּגֵ ך ּבְ א ְדָפִגים ְוִאְתְמׁשַ ִרית ַקִדיׁשָ ר ֹקֶדׁש ּבְ ׂשַ ְּבְ ּ ך . ּא ְדדוָמהּ ְוְבִגין ּכָ תהלים (ּ

ַכָלה ָדא וָמאֵרי ַקָייָמא )יט רו ּבְ יד ָהָרִקיַע ִאֵלין ִאּנון ַחְבַרָייא ְדִאְתַחּבָ ה ָיָדיו ַמּגִ ּ וַמֲעׂשֵ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ל ַחד ְוַחד. ִּדיָלה ים ּכָ יד ְוָרׁשִ ָּדא ִאיהו . ָמאן ָהָרִקיַע. ַמּגִ ה)ד א''ל(ּ ּ ָהָרִקיַע ְדֵביה ַחּמָ ּ 

ּוְלָבָנה ְוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ּ רון)א''יתרו דף ע(ְּוָדא ִאיהו ֵסֶפר , ּ ים ְלהו . ּ ִזּכָ יד ְוָרׁשִ ִּאיהו ַמּגִ ּ
ִדיר ד ְרעוְתהֹון ּתָ ִני ֵהיָכָלא וְלֶמְעּבַ ּוְכִתיב ְלהו ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ ּ יַע )תהלים יט(. ּ  יֹום ְליֹום ַיּבִ

א ֵמִאּנון יֹו, אֹוֶמר ּיֹוָמא ַקִדיׁשָ ִחין לֹון ְלַחְבַרָייא ְוָאְמִרין ַהִהיא ּ ּבְ א ְמׁשַ ִּמין ִעָלִאין ְדַמְלּכָ ּ
ל ַחד ְלַחְבֵריה ִּמָלה ְדָאַמר ּכָ ּ ח ֵליה. ּ ּבַ יַע ַההוא אֹוֶמר וְמׁשַ ּיֹוָמא ְליֹוָמא ַיּבִ ּ ְוַלְיָלה . ּ
ִלים  ל ַדְרָגא ְדַאׁשְ ְּלַלְיָלה ּכָ ח ָד)א דשליט''נ(ּ ּבַ ֵליְלָיא ְמׁשַ ּא ְלָדא ַההוא ַדַעת ְדָכל ַחד ּ ּבְ ּ ּ

ִלימו , ְּמַחְבֵריה ּוִבׁשְ י ִאְתֲעִבידו לֹון ַחְבִרין וְרִחיִמין)א וברחימו''ס(ּ ּ ַסּגֵ ּ.  

  ]א''דף ט ע - ' זוהר חלק א[

ָ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 , )'ב' לעיל דף ה(ּ ּ
ְחּתָ ּבַ ּוֵמִאֵלין ֶאֶרץ ֵמַהִהיא ּתוׁשְ ֲאַתר ָחד. אּּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאּנון ִמִלין ּבְ ּ ָעְלָמא . ּ ְטָטא ּבְ ְּמׁשַ

ְקֵצה ֵתֵבל ִמֵליֶהם ְרָיא ְבהֹון,  ְרִקיִעין ִמְנהֹון)דאתאביד(ְּוֵכיָון ְדִאְתֲעִביָדא . ּּבִ ָהַדר . ָמאן ׁשַ
ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֵוי ְמ. ְוָאַמר ַלּשֶׁ א ׁשָ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ַּההוא ׁשִ הו ּ ֵניה ּבְ ּכָ ּדֹוֵריה וִמׁשְ ּ ּ ּ

הו ְּוִאְתַעַטר ּבְ ּ.  

הו ִאּנון ְרִקיִעין ְוִאְתַעַטר ּבְ ֵרי ּבְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו, ּ ֵדין ְוהוא ּכְ ּּכְ ָחֵדי ְוָרִהיט . ּ
ִאּנון ְרִקיִעין ְייהו ְוָעאל ְוָרִהיט ּגֹו ִמְגְדָלא ָחָדא ָאֳחָרא. ּּבְ ָּנַפק ִמּנַ ֲאַתר ָאֳחָראּ ִמְקֵצה .  ּבְ

ַמִים מֹוָצאֹו ַּוַדאי ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ָנִפיק ְוַאְתָיא , ַהּשָׁ ְּדִאיהו )ואתא(ּ  ְקֵצה )ב' לעיל א( ּ
ַמִים ְלֵעיָלא ּוְתקוָפתֹו . ַהּשָׁ קוָפתֹו, )על קצותם(ּ א ְדִאיִהי , ָּמאן ּתְ ַמִים ְלַתּתָ ָּדא ְקֵצה ַהּשָׁ ּ

ָנה ְד קוַפת ַהּשָׁ ּּתְ ַמִים ַעד ְרִקיָעא ָדא. ַאְסְחָרא ְלָכל ָסְייִפיןּ ַרת ִמן ַהּשָׁ ְוֵאין . ְּוִאְתַקׁשְ
ָכל ִסְטָרא א ְדַאְסַחר ּבְ ְמׁשָ קוָפה ָדא וְתקוָפה ְדׁשִ תֹו ְדַהִהיא ּתְ ר ֵמַחּמָ ִּנְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ין ִעָלִאין ְד ל ַדְרּגִ יה ִמּכָ י ִמּנֵ ּסֵ ר ֵלית ְדִאְתּכַ ְּוֵאין ִנְסּתָ ּ ּ יה ּּ ְלהו ְמַסֲחָרן ְוַאְתָיין ְלַגּבֵ ֲּהוו ּכֻ ּ ּ
י ִמיֵניה ּסֵ ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵלית ַמאן ְדִיְתּכַ א ְדִאְתַחֵמם ְוָתב . ּ ְעּתָ ׁשַ תֹו ּבְ ְייהו  )ותאיב(ֵּמַחּמָ ְּלַגּבַ

א יוְבּתָ ּתְ ִלים)בתיאובתא( ּּבִ ִגין אֹוַרְייָת.  ׁשְ ָבָחא ָדא ְוָכל ִעלוָיא ָדא ּבְ ל ׁשְ ּּכָ ּא הוא ּ
ִמיָמה'  ּתֹוַרת ה)תהלים יט(, ִּדְכִתיב ִתיב ָהָכא ה. ּתְ ית ִזְמִנין ּכְ ית ְקָרֵאי ִמן ', ׁשִ ְוׁשִ

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

ית ַאְתָוון ְדָהָכא' ה ִגין ׁשִ ית ְקָרֵאי ּבְ ִבין ְדָהָכא. ּׁשִ ית ּתֵ ִגין ׁשִ ָמָהן ּבְ ית ׁשְ   .ּׁשִ

א י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ָעאלו ִרּבִ ּ ּ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ַאְנֵפ. ּ א ּ ִכיְנּתָ י ׁשְ
ּ ָדא ְפִני)ז ב(ְוַעל , ַאְתָיין ַאִפין, ֵּאל ָקֵריָנא ְלכו''ּ א ַאִפין ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָהא ֲחִמיּתון ַאְנֵפי ׁשְ ּ ּ ּ ּ .

ן ְיהֹוָיָדע א ְדָקא ְיַדְעּתון ְוָגֵלי ְלכו ְקָרא ְדוְבָנָיהו ּבֶ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ יָקא , ּ ַּוַדאי ְדִמָלה ְדַעּתִ ּ ּּ
א ִא ְתֵריהַּקִדיׁשָ ּיהו וְקָרא ְדֲאּבַ ּ ּ ְּוַההוא ְדָסִתים ִמּכָֹלא ָאְמרו. ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ֲאַתר ָאֳחָרא ּכְ ה )הימים א יא דברי(ָּפַתח ְוָאַמר . ְּוַהאי ְקָרא ִאיהו ּבְ ּ ְוהוא ִהּכָ
ה ַאּמָ ְצִרי ִאיׁש ִמָדה ָחֵמׁש ּבָ  )א האי''ס( ֵמַהאי, ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא ִאיהו, ֶּאת ָהִאיׁש ַהּמִ

מֹוָדע, ִמְצִרי ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ ֵעיֵני ַעְבֵדי ְוגו)שמות יא( ,ּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ דֹול ְמֹאד ּבְ ַרב '  ּגָ
ָמה ְדָגֵלי ַההוא ָסָבא יָרא ּכְ   .ְּוַיּקִ

ָמר א ִעָלָאה ִאּתְ ְמִתיְבּתָ ִּאיׁש ִמָדה ּכָֹלא ַחד. ְּוַהאי ְקָרא ּבִ ה  ִאיׁש ַמְרֶא)שמואל ב כג(. ּ
ְּוִאיׁש ִמָדה ּכָֹלא ַחד ִגין . ּ ת וְתחוָמא ִדְכִתיב)ב''ע' לעיל ה(ּבְ ּבָ ּ ְדִאיהו ׁשַ ּ ּ ּ  )במדבר לה(, ּ

ּוַמדֹוֶתם ִמחוץ ָלִעיר ּ ָדה)ויקרא יט( ,ּוְכִתיב, ּ ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ לא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ְּוַעל ָדא ִאיׁש . ּּ
ִּמָדה ִאיהו ׁש ִאיׁש ִמָד. ּ ְּוִאיהו ַמּמָ ָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמאּ יה ִמּסְ ּה ִאיהו ָאְרּכֵ ָאָדם . ּ

ה. ָהִראׁשֹון ָהִכי ֲהָוה ַאּמָ ִתיב ָחֵמׁש ּבָ ָייֵפי ָעְלָמא . ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּכְ ה ִמּסְ ַאּמָ ִּאּנון ָחֵמׁש ּבָ
ְצִרי ֲחִנית ּכְ)דברי הימים א יא(. ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא ֲהָוה ְמנֹור ּ וְבַיד ַהּמִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ

ְנִהירו ְדֵצרוֵפי , אֹוְרִגים ִליָפא ְמָפַרׁש ּבִ ָמא ּגְ ׁשְ יֵדיה ָחִקיק ּבִ ָּדא ַמֵטה ָהֱאֹלִהים ְדֲהָוה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א ִדיֵליה ְדִאְקֵרי אֹוֵרג ִדְכִתיב ַצְלֵאל וְמִתיְבּתָ ִליף ּבְ ַּאְתָוון ְדֲהָוה ּגָ ּ ּ ּ ּ ִמֵלא )שמות לה(, ּ

ב ְורֹוֵקם ְוגו' ְוגואֹוָתם  ָכל ִסְטִרין . 'ָחָרׁש ְוחׁשֵ ִליָפא ּבְ ָמא ּגְ ְּוַההוא ַמֶטה ֲהָוה ָנִהיר ׁשְ ּ
ָמא ְמָפַרׁש  ְנִהירו ְדֲחִכיִמין ְדֲהוו ְמַגְלִפין ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ֵני)ס א''פקודי ר(ּ ִעין וְתֵרין ּגוֹוָ ַאְרּבְ ּוְקָרא . ּ ּבְ

ָמה ְדָאַמר ַז אן וְלָהְלָאה ּכְ ִּמּכָ ָאה חוָלֵקיהּ ּּכָ ַהאי . ּ ּקון ְדַכָלה ּבְ יבו וְנַחֵדׁש ּתִ ִרין ּתִ יבו ַיּקִ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ל ַהִהיא . ֵליְלָיא א ּכָ ַהאי ֵליְלָיא ְיֵהא ְנִטיר ֵעיָלא ְוַתּתָ ֲהָדה ּבְ ף ּבַ ּתַ ּתַ ְּדָכל ָמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

ָלם ׁשְ א ּבִ ּתָ א ְוַיֵפיק ׁשַ ּתָ ִתיב . ּׁשַ ְ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו )תהלים לה(ֲּעַלְייהו ּכְ

י טֹוב ְיָי ַּוְיַחְלֵצם ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ ּ ּ:  

ָרא ֱאלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ְמעֹון ְוָאַמר ּבְ י ׁשִ יה. ָּפַתח ִרּבִ ָלא ּבֵ ּכְ ְּדָכל . ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ֵצי ֵמָעְלִמין ּתְ ָמ. ַּמאן ְדָאַמר ִאית ֱאָלָהא ָאֳחָרא ִאׁשְ ַמר ּכְ ְדָנה ֵתְמרון  )ירמיה י(ּה ְדִאּתְ ּּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ַמָיא )אלהיא( ְלהֹום ֱאָלָהא חֹות ׁשְ ַמָיא ְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדו ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמן ּתְ ּ ִדי ׁשְ ּ ּ ּ
ְלחֹודֹוי. ֵּאֶלה א ְבִריך הוא ּבִ ר קוְדׁשָ ִגין ְדֵלית ֱאָלָהא ָאֳחָרא ּבַ ּּבְ ּ ְּ.  

  ]ב''דף ט ע - ' זוהר חלק א[

ָלה ְדסֹוף ְקָרא )ב''דף ט ע(י ְוַהא ר ִמּמִ ְרּגום ּבַ ְּקָרא ִאיהו ּתַ ּ ִגין ְדַמְלָאִכין . ּּ ִּאי ֵתיָמא ּבְ
ין ָלא ִנְזָקִקין ְלַתְרּגום  ַּקִדיׁשִ יה)ה א''ח ע''נ(ּ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ִמָלה ָדא ָיאֹות ִהיא , ּ ְוָלא ִאׁשְ

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

א ֵליה ַבר ָנׁש ְלַאְבָאׁשָ ְּיַקְנאון ּבְ ְכָלָלא ִא, ּ ִגין ִדְבַהאי ְקָרא ּבִ יןּּבְ ּּנון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ,
ְּדָהא ִאּנון ֱאלִהים ִאְקרון וִבְכָלָלא ְדֱאלִהים ֲהוו ּ ּ ּ ּ ַמָיא ְוַאְרָקא, ּ ְּוִאּנון ָלא ֲעַבדו ׁשְ ּ ּ .

ֵעי ֵליה, ְוַאְרָקא ִגין . ְּוַאְרָעא ִמּבָ ַבע ַאְרִעין )ו א''קכ(ֶּאָלא ּבְ ּ ְדַאְרָקא ִאיִהי ָחָדא ֵמִאּנון ׁשְ
נֹוי ְדַקִין. אִּדְלַתּתָ ִני ּבְ ּוְבַההוא ֲאַתר ִאית ּבְ ּ ַרך ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא . ּ ְּלָבַתר ְדִאְתּתָ ְ  )ד ב''כ(ּ

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

ְנהֹוָראְוִאית ֲחׁשֹוָכא ְוָדא ּבִ ְלִטין ָדא ּבַ ִליִטין ִדי ׁשָ ן ׁשַ ֵרין ְמַמּנָ ן ּתְ ּמָ ּ ּתַ ּ ן ִקְטרוָגא . ּ ְּוַתּמָ
ן ַקִין. ָּדא ְבָדא ֲ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 ְוָנַצח ַעל ָאֳחָרא ּׁשָ ְנהֹוָרא ְוֲהוו ַחד. ּ ֲחׁשֹוָכא ּבִ ִלילו ִדי ּבַ ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ ּ ּ .
ן ַעְפִריָרא ְוַקְסִטימֹון ֵרין ְמַמּנָ ית ְּוִדי. ִּאּנון ּתְ ׁשִ ין ּבְ ִדיוְקָנא ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּוְקָנא ִדְלהֹון ּכִ ּ ּ ּ ּ

ְדִפין תֹוָר. ּגַ ַּחד ִדיוְקָנא ּכְ ָר, א''ּ ִנׁשְ ְּוַחד ִדיוְקָנא ּכְ ָרן ִאְתֲעִבידו ִדיוְקָנא . א''ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ּ
  .ְּדָאָדם

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

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

י . ּלֹון ִדיָנא ֵליְלָיא ְלַגּבֵ ן ְוָאְזִלין ּבְ ּמָ א וָפְרִחין ִמּתַ א ַרּבָ ַיּמָ אִטין ּבְ ן ׁשָ ֵרין ְמַמּנָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ
ִבין ְלִמ)ה ב''נ', ט ב''י( ִדין ְדָטעֹו ֲאַבְתָרָהא ָדֲחִלין ַקְדָמִאין ְוָחׁשְ ּ ַנֲעָמה ִאְמהֹון ְדׁשֵ ּ ְקַרב ּ

ה ִגין . ְּלַגּבָ א ּבְ ֵני ְנׁשָ י ּבְ ה ִציוִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ ין ַאְלִפין ַפְרִסין ְוִאְתֲעִביַדת ּבְ ּתִ ְּוִאיִהי ְדִליַגת ׁשִ ּּ ּ
א ֲאַבְתָרה ֵני ְנׁשָ ְּדִיְטעון ּבְ ּ ּ.  

ָכל ָעְלָמא ְוַאַהְדָרן ְלַאְתַר ְטָטן ּבְ ן ַפְרִחין וְמׁשַ ֵרין ְמַמּנָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ ְּוִאּנון ִמְתָעִרין . ְּייהוּ
ד ּתֹוָלדֹות ין ְלֶמְעּבַ יׁשִ רוָחא ְדִיְצִרין ּבִ נֹוי ְדַקִין ּבְ ֵני ּבְ ְּלִאּנון ּבְ ּ ן ָלאו . ּּ ּמָ ְלִטין ּתַ ַמָיא ְדׁשָ ּׁשְ ּ

ָהִני ֵחיָלא ִדְלהֹון ְזרֹוָעא . ּכְ ָהֵני)ב א''שלח קע(ְוָלא אֹוִליַדת ַאְרָעא ּבְ ְוָלא .  ְוַחְצָדא ּכְ
ִנין ְוִזְמִנין ה ׁשְ ַכּמָ ֲּאַהְדָרן ֶאָלא ּבְ ַמָיא ְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדו)אלהיא(ְּוִאּנון ֱאָלָהא . ּ . ּ ִדי ׁשְ

ֵּיאַבדו ֵמַאְרָעא ִעיָלָאה ְדֵתֵבל ְרִמין , ּ ה ְוָלא ְיהֹון ּגָ ְטטון ּבָ ה ְוָלא ְיׁשָ ְלטון ּבָ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

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

ֳאָבא ִמִמְק א ְלִאְסּתָ ַמָיא . ֵרה ֵליְלָיאִלְבִני ָנׁשָ חֹות ׁשְ ְּוַעל ָדא ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמן ּתְ ּ ּ
ְּדִאְתֲעִבידו  ָמה )א' לעיל דף ג(ּ ָמא ְדֵאֶלה ּכְ ׁשְ ּּבִ ָמר)ב א( ּ ְּוַעל ָדא ַהאי ְקָרא . ּ ְדִאּתְ

בון ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְדֲעַלְייהו ָאְמִרין ְרּגום ְדָלא ַיְחׁשְ ּּתַ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָרָזא .  ָלןְּוָלא ְיַקְטְרגו, ּּ
ְרּגום ּתַ א ְדָלא ִאְתַחַלף ּבַ ָמר ִאיהו ִמָלה ַקִדיׁשָ ָמה ְדִאּתְ ְּדֵאֶלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

  ]א''דף י ע - ' זוהר חלק א[

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

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

ח פוָמא ְדַחָייִבין ְד ּוְבָכל ַמְלכוָתם ְדָהא ֲאָתא ְלִמְפּתַ ּ ּ ּ ּּ ִריך הוא ָלא ְיַדע ּ א ּבְ ִבין ְדקוְדׁשָ ָּחׁשְ ּ ְּ

ִבין ִדיְלהֹון ִּהְרהוִרין וַמְחׁשָ ּ טוָתא ִדְלהֹון. ּ ך ִאית ְלאֹוָדָעא ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּדִזְמָנא ָחָדא ֲאָתא . ְּ
אי ִּפילֹוסֹוָפא ָחָדא ְדאומֹות ָהעֹוָלם ְלַגּבָ ּ ָּאַמר ִלי ַאּתון ָאְמִרין ֶדֱאָלֲהכֹון ׁשַ, ּ ָכל ּ ִּליט ּבְ

ַ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 . ּ

יּקוָלא ָדא ִל א ִדי ֵלית ּׁשִ ּלֹון ִקיוָמא )א''דף י ע(ְּבֵני ָנׁשָ ּ.  

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

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

  .ֲאַמְרּתְ

ְלחֹודֹויָּמאן ְמַחֶיה ֵמִתים  ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ע ְוַאֲחיו , ּ ֲּאָתא ֵאִלָיהו ְוֱאִליׁשָ ּ ּ
ְלחֹודֹוי ֲאָתא ֵאִלָיהו וְמַנע לֹון . ֵמַתָייא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִמים ֶאָלא קוְדׁשָ ׁשָ ָּמאן מֹוִריד ּגְ ּ ּ ּּ ְ ּ

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

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

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

ֹכָלא ְּלִאְתְדָמא ֵליה ּבְ ּ ָחַלִים ְוָקרון ֵליה יֹוֵסי . ּ ְכַפר ׁשְ ֲּאַזל ַההוא ִפילֹוסֹוָפא ְוִאְתָגָייר ּבִ ּ ּּ ּ
ִאין ְדַההוא ֲאַתר. אְואֹוִליף אֹוַרְייָתא ַסְגָי. ְקִטיָנָאה יִמין ְוַזּכָ ין ַחּכִ ְּוִאיהו ּבֵ ּ ּ.  

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

ָרֵאל ִיׂשְ ָחא ּבְ ּבָ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָכל ֲאַתר קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ְּ ְוָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ַעל , ּ
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ְלחֹודֹוי ָרֵאל ּבִ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים)שמות ה(, ִּדְכִתיב. ִיׂשְ  )ישעיה מד(, ּוְכִתיב,  ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ָרֵאלְּכֹה ָאַמר ְיָי ֶמֶלך ָרֵאל ַוַדאי.  ִיׂשְ ֶּמֶלך ִיׂשְ ָּאְמרו אומֹות ָהעֹוָלם ַפְטרֹון ָאֳחָרן ִאית . ְ ּ ּ

ִליט ְלחֹוֵדיכֹון ְוֲעָלָנא ָלא ׁשָ ִליט ֶאָלא ֲעַלְייכו ּבִ ַמָיא ְדָהא ַמְלֵכיכֹון ָלא ׁשָ ׁשְ ָּלן ּבִ ּ.  

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

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

ִליִטין ִאית ְלֵעי ָוון ׁשַ יןַּמְלּכְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ְרעוֵתיה ַעל ּכָ ְלִטין ּבִ ָּלא ְוׁשָ ל ָדא ֵלית . ּ ְּוִעם ּכָ
יד לֹון ִדְכִתיב ָמה ְדָפּקִ הו ְדַיֲעִביד ֲאִפלו ִמָלה ְזֵעיָרא ֶאָלא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ֵיה )דניאל ד(, ּ ּ וְכִמְצּבְ

ַמָיא ְוָדְייֵרי ַאְרָעא ֵחיל ׁשְ ן ְוַרְבְרָבן ִדְלֵעיָלא ְדָחְכְמָתא ַּחְכֵמי ַהּגֹוִים ִאּנון. ָעִביד ּבְ ּ ְמַמּנָ ּ
ְייהו ֲהָוה ִּדְלהֹון ִמּנַ ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ִליט ּכְ ָכל ַמְלכוָתם ַמְלכוָתא ְדׁשָ ּּבְ ּ ְּוָדא הוא ְקָרא . ּ

ֵטיה ְפׁשָ   .ּּכִ

ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֲּאָבל ּבְ ִסְפֵרי ַקְדָמֵא. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדִאּנון , יַהאי ַאׁשְ ּ
ד  יד ְלָכל ַחד ְלֶמְעּבַ ָדן ַעל ִמִלין ְדָעְלָמא וַפּקִ ב ְדִאְתַפּקְ ְרָיין ְוַחָייִלין ַאף ַעל ּגַ ַּמּשִׁ ּ ּּ ּ

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

א מֹוך ֵעיָלא ְוַתּתָ א ְדַיֲעִביד ְוֶלֱהֵוי ּכָ ְָסִתיָמָאה ַקִדיׁשָ ּ ְִויֵהא ָדֵמי ָלך . ּ , )בכולא( )בכל(ּ
ַמִים ָוָאֶרץ א ׁשָ א ַקִדיׁשָ ל יֹוִעילו)עיה מהיש(ֲּאָבל ִאּנון , ּעֹוָבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּתֹהו ַוֲחמוֵדיֶהם ּבַ ּ ּ .

ָרא ֱאֹלִהים ְוגו ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ', ְּ ַמְלכוָתם ּכְ ּּבְ
ֹּתהו ָוֹבהו ּ.  

ֵני ִהלוָלא ָדא ְמעֹון ְלַחְבַרָייא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ט, ּ כֹון ְיַקּשֵׁ ל ַחד ִמּנְ ָלהּכָ וָטא ַחד ְלּכַ ּ ִקּשׁ ּ .
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ל . ָּאַמר ְלִרּבִ ּכַ ָלה ְדָהא ְלָמָחר ִאְסּתַ ָזא ַחד ְלּכַ ֶּאְלָעָזר ַהב ְנַבְזּבְ ּ קודשא (ּ

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

  ]ב''דף י ע - ' זוהר חלק א[

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

ׁש ְל יןַמּמָ ין ִמ. ֶמהֵוי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ֹזא. י''ְּדָהא ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ָרא ּבְ ִגין ְלֶמֱהֵוי . ת''ְוִאְתַחּבְ ּבְ
ין)זאת( ר ָיְרָתא ְלֶמֱהֵוי ַכָלה . ּ עֹוָלה ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ְדּבָ ר ְדָהא ִמן ַהּמִ ְדּבָ ִּמן ַהּמִ ּ

ּוְלֵמיַעל ְלֻחָפה ר ִאיִהי ע. ּ ְדּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּּתו ִמן ַהּמִ ֵרך )שיר השירים ד(, ֹוָלה ּכְ ְ וִמְדּבָ ּ
ר  ַההוא ִמְדּבָ ְפָוון ִאיִהי עֹוָלה )ב''דף י ע(ָּנאֶוה ּבְ ׂשִ ִּדְלִחיׁשו ּבְ ּ.  

ּ ָהֱאֹלִהים ָהַאִדיִרים ָהֵאֶלה ֵאֶלה ֵהם ָהֱאלִהים )שמואל א ד(, ְוָתִניָנן ַמאי ִדְכִתיב ּ ּ
ים ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ּכִ רַהּמַ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ר . ָכל ַמּכָ ְדּבָ ּמִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ל ְדֲעַבד לֹון קוְדׁשָ ְּוִכי ּכָ ּ ְּ
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וָבא ֲהָוה, ֲהָוה ִיּשׁ ר. ְּוָהא ּבְ ְדּבָ ּמִ ִדּבוָרא, ֶּאָלא ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ  )שיר השירים ד(, ּכְ

ֵרך ָנאֶוה ְוִמְדּבָ ר ָהִרים)תהלים עה( ,ּוְכִתיב. ּ ְדּבַ ר.  ִמּמִ ְדּבָ ִמן , ּאוף ָהִכי עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ר ַוַדאי ְדּבָ א. ַּהּמִ ְדֵפי ְדִאּמָ ין ּגַ ַהִהיא ִמָלה ְדפוָמא ִאיִהי ַסְלָקא ְוָאֳעַלת ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

א א ַקִדיׁשָ ְיהו ְדַעּמָ ְרָיא ַעל ֵריׁשַ ִדּבוָרא ַנְחָתא ְוׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ִדּבוָרא ֵּהיך ַסְלָקא ּבְ ַצְפָרא ִאית ֵליה ְלָבְרָכא ְּדָהא ּבְ. ָ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ד ּבַ ירוָתא ּכַ ּׁשֵ ּ
א ְדָפַקח ֵעינֹוי ֵהיך ְמָבֵרך. ְּלָמאֵריה ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ְ ַנְטָלא , ָּהִכי ֲהוו ַעְבֵדי ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי. ּ

ְּדַמָייא ֲהוו ַיֲהֵבי ָקַמיְיהו ֵליְלָיא ַאְסָחן ְיַדְי, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתָערו ּבְ ּ ְוָקְייֵמי ְוָלָעאן . ּיהוּ
אֹוַרְייָתא וְמָבְרֵכי ַעל ְקִריָאָתה  ּּבְ ׁש. )'וכו(ּ ְרְנגֹוָלא ָקֵרי וְכֵדין ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ּּתַ ּוְכֵדין , ּּ

ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן)ב' ס(ְּ ח ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ּכַ ּתַ יַדִין , ּ ִאׁשְ יר ְלָבְרָכא ּבִ ְוַאּסִ
ֲעָתא. )ומברכין(. ּסֹוָאבֹות וְמְזָהמֹותְמ ל ׁשַ   .ְוֵכן ּכָ

ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָנִאים ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ יה, ּ ּרוֵחיה ָפְרָחא ִמּנֵ ּ יה. ּּ ֲעָתא ְדרוֵחיה ָפְרָחא ִמּנֵ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,
יר ְלָבְרָכא ּבְ ְרָיא ַעל ְידֹוי וְמָסַאב לֹון ְוַאּסִ ין ְוׁשָ ּרוָחא ְמָסָאָבא ַזּמִ ָלא ְנִטיָלהּ ְוִאי . ּהו ּבְ

ְרָיא ֲעֵליה רוָחא  יה ְוָלא ׁשַ יָמָמא ְדָלא ָנִאים ְוָלא ָפַרח רוֵחיה ִמּנֵ ֵּתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ּתֹוָרה ֲאִפלו ִמָלה ָחָדא ַעד  א ָלא ְיָבֵרך ְוָלא ִיְקָרא ּבַ ּסֵ ְּמָסֲאָבא ְוַכד ָעאל ְלֵבית ַהּכִ ּּ ְ

ִגין ִדְמלוְכָלִכים ִאּנוןְו. ְּדִיְסֵחי ְידֹוי ִּאי ֵתיָמא ּבְ ּ ה ִאְתַלְכְלכו, ָּלאו ָהִכי הוא, ּ ּמֶ ֶּאָלא . ּּבַ
ְייָמא  ִיְקָרא ְדָמאֵריהֹון ְוָלא ָיְדֵעי ַעל ַמה ּקָ יִחין ְוָלא ַיְדִעין ּבְ ּגִ ַּווי ִלְבֵני ָעְלָמא ְדָלא ַמׁשְ

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

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

ב ֵליה ָּעקו ַעל ָעקו ְמַסּבֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּחוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ פום ַמה , ְּ ֵני ּכְ ְּלֶמחֵדי ְלִמְסּכְ
ד ִריך. ְּדָיִכיל ְלֶמְעּבַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ יֹוַמָייא ִאֵלין ָאֵתי ְלֶמחֵמי ְלִאּנון ָמאִנין ּ ּ הוא ּבְ ּּ ּ
ִביִרין ִדיֵליה ּּתְ ְּוָעאל ָעַלְייהו ְוָחֵמי ְדָלא ִאית ְלהֹון ְלֵמֱחֵדי, ּ ּוְבֵכי ָעַלְייהו, ּ ָסִליק ְלֵעיָלא . ּ

א ָעְלָמא)ובעי(   . ְלָחְרּבָ

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

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

דֹול ֵמַאְב ָעְלָמא ּגָ ְרָייןָמאן ָלן ּבְ ָּרָהם ְדֲעַבד ִטיבו ְלָכל ּבִ ָייא. ּ ּתְ יֹוָמא ְדֲעַבד ִמׁשְ ַמה , ּּבְ
ִתיב ַמל)בראשית כא(, ּכְ ּ ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד ַוִיּגָ ּ ֵמל ֶאת , ּּ יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ ּתֶ ַּוַיַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ
ָייא וְקָרא ְלָכל ַרְבְרֵבי ָדָרא. ִיְצָחק ּתְ ָכל . ּ ְלַהִהיא ְסעוָדָתאֲּעַבד ַאְבָרָהם ִמׁשְ ְוָתִניָנן ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

ֵני, ְּסעוָדָתא ְדֶחְדָוה ר ָנׁש ַאְקִדים ִטיבו ְלִמְסּכְ ַּההוא ְמַקְטְרָגא ָאִזיל ְוָחֵמי ִאי ַההוא ּ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 ּ ּ ּ ָסִליק ְלֵעיָלא , ּ
ּוְמַקְטְרָגא ֲעֵליה ּ.  

  ]א''דף יא ע - ' זוהר חלק א[

ין ְלַרְבְרֵבי ָדָרא יָון ְדָזּמִ ַג, ַּאְבָרָהם ּכֵ ָנא ָּנַחת ְמַקְטְרָגא ְוָקם ַעל ִפְתָחא ּכְ ְווָנא ְדִמְסּכְ
יה ח ּבֵ ּגַ ְּוָלא ֲהָוה ָמאן ְדַאׁשְ ֵמׁש ְלִאּנון ַמְלִכין ְוַרְבְרִבין. ּ ָשָרה אֹוִניַקת . ַּאְבָרָהם ֲהָוה ְמׁשַ

ִנין ְלֻכְלהו ּּבְ ד ִאיִהי אֹוִליַדת ֶאָלא ָאְמרו ֲאסוִפי הוא וִמן ׁשוָקא , ּ ְּדָלא ֲהוֹו ְמֵהְמִנין ּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָרה ְואֹוִניַקת לֹון ָקַמְייהו. ּיהַּאְיִתיאו ֵל ֲהַדְייהו ְוַנְטַלת לֹון ׂשָ ַנְייהו ּבַ ך ַאְתָיין ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְ .

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

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

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

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

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

ֵאי. ּכָֹלא ּתָ אֹוַרְייָתא ָלא ָדִחיל ֵמִעיָלֵאי וִמּתַ ַדל ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְרִעין . ּּ ְּוֹלא ָדִחיל ִמּמַ
ין ְדַעְלָמא יׁשִ ִאיָלָנא ְדַחֵי. ּּבִ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּּבְ ּ ָכל יֹוָמאּ יה ּבְ ּי ְוַיִליף ִמיּנֵ ּ.  

ֹאַרח ְקׁשֹוט ּּתֹוִליף ֵליה ֵעיָטא ֵהיך ָיתוב . ְּ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  ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלַבר ָנׁש ְלִאׁשְ ּ יהושע (ּ

ִאלו . ה ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָל)א ה ְדאֹוַרְייָתא אֹו ִאְתְפַרׁש ִמיָנה ּכְ ְּוִאי ִאְתַעֵדי ִמיּנָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִּאְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ.  

א ֲחֵזי ָלא ֲעֵליה , ֵעיָטא ְלַבר ָנׁש, ּתָ ֵעי ְלַקּבְ ֵליְלָיא ַעל ַעְרֵסיה ּבָ ד ִאיהו ָסִליק ּבְ ּּכַ ּ ּ
ִלים ו א ׁשְ ִלּבָ ַּמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ יה ּ יה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשֵ ְּלַאְקְדָמא ְלִמְמַסר ַקּמֵ ּ ּ בראשית (ּּ

ְלִטין ֲעֵליה)ב''ט ע''י ין ְוָלא ׁשָ יׁשִ ל רוִחין ּבִ ין וִמּכָ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ּ וִמָיד ִאׁשְ ּ ּ ּּ .
ֵעי ְלָבְרָכא ְלָמאֵריה וְלֵמיַעל ְלֵביֵתיה  ּוְבַצְפָרא ָקם ֵמַעְרֵסיה ּבָ ּ ּ ּ י ֵהיָכֵליה ּ ד ַקּמֵ ּוְלִמְסּגַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

ָיא ְדִחילו ַסּגְ ין ִדְכִתיב, ּּבִ ב ֵעיָטא ֵמִאּנון ֲאָבָהן ַקִדיׁשִ ן ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה ְוִיּסַ ּוָבַתר ּכֵ ּ ּ ּ תהלים (, ּ

ִיְרָאֶתך)ה ך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ֹרב ַחְסְדך ָאבֹוא ֵביֶתך ֶאׁשְ ָ ַוֲאִני ּבְ ָ ָ ָ ּ.  

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

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

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

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

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

ְדָקא ְיאותָּעְלָמא ַעד ְדָיִת ְרְסָייא ּכְ יק יֹוִמין ְוָיִתיב ַעל ּכֻ ִליל . ּיב ַעּתִ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ּכָ
ֵביָתך ְּכָֹלא ּבְ ֵביָתך. ּ ִליל ּבְ הֹוָרא ְדִאְתּכְ ְוִמּנְ ּ יק וְזֵעיר ְוָנִפיק ְלַבר ְוָנִהיר . ּ ָּנַפק ְנִהירו ַדּקִ ּ ּ

ל ָעְלָמא ָאה חוָלָקך, ּכָ ְַזּכָ ִרי. ּ ִלית ְדָנִהיר ָעְלָמא, ֹוקּפ, ּפֹוק ּבְ ְתֵריה ְדַהִהיא ַמְרּגָ ִּזיל ַאּבַ ּ ּ ,
ֲעָתא ָקְייָמא ָלך ְְדָהא ׁשַ ּ.  

ֲהֵדיה א וְתֵרין ּגוְבִרין ּבַ ַהִהיא ַאְרּבָ יה ְוָקִאים ְלֵמיַעל ּבְ ּמֵ ָּנַפק ִמּקַ ּ ּ ֵרין ִצֳפִרין . ּ ָּחָמא ּתְ
א ְּדֲהוו ַאְתָיין ְוָטִסין ַעל ַיּמָ א לֹון, ּ ּ ָקָלא ְוָאַמר ִצֳפִרין ִצֳפִרין ְדַאּתון ָטאִסין ַעל ָרּמָ ּ ּ ּ

א ן, ַיּמָ ּמָ ֲּחֵמיתון דוך ְדַבר יֹוָחִאי ּתַ ּ ּ ֵהי פוְרָתא ָאַמר, ְּ ּתָ ִּאׁשְ ִּצֳפִרין ִצֳפִרין ִזילו ְוֲאִתיבו , ּ ּ ּ ּ
ָּפְרחו ְוֲאִזילו. ִלי ּ א ְוָאְזֵלי ְלהֹון, ּ ַיּמָ ּּנון ִצֳפִרין ַאְתָיין וְבפוָמא ָהא ִא, ַּעד ְדָנַפק. ָּעאלו ּבְ ּ ּּ

א  ר יֹוָחִאי ָנַפק ִמן ְמַעְרּתָ ַגָווה ְדָהא ּבַ ְּדָחָדא ִמַנְייהו ִפְתָקא ָחָדא וְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ י )הוא(ּּ  ְוִרּבִ
ֵריה ְנָיא ְוגוֵפיה ַמְלָיא ֲחלוִדין. ֶּאְלָעָזר ּבְ ח ֵליה ְמׁשַ ּכַ יה ְוַאׁשְ ֲּאַזל ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ָכה . ּ  )ב''יא עדף (ּ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 ּ ּא ְוִאֵלין ַצִדיִקים ַדֲאִחיָדן ִּאינון ָהִרים ְלֵעיָל. ּ ּ
ִגין ְדִאיּנון ְמצוָייִנין ְוָאְמִרין  ַלִים ּבְ רון ַהר ִציֹון ָהִרים ְדָסְחָרֵני ְירוׁשָ ָרֵאל ְוִאּקְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְטָרא ו ְדַקְטִריּגו ְמַקְטְרָגא ִמּסִ פֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ִסְטָרא ְדִיחוָדא ִלׁשְ ָּהאי ְלָהאי ּבְ ּ ּ ָמאָלא ּּ  ִדׂשְ
ַההוא ִזְמָנא  ִגין ְדַיְנָקא . ּ ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה)'עובדיה א(ּּבְ ַקְדִמיָתא ִאְקֵרי ַמְמָלָכה ּבְ ּבְ

ָמאָלא ִגין ְדַיְנָקא ִליִמיָנא. ִלְתֵרין ִסְטִרין ִליִמיָנא ְוִלׂשְ א ְמלוָכה ִאְקֵרי ּבְ ּתָ ֲהָדא . ְּוַהׁשְ
ּהוא ִדְכִתיב  יך ִלי ְלעֹוָלם ְו)'הושע ב(ּ ּתִ ּוְבִגין ְדַגלוָתא ָלאו ְלעֹוָלם הוא ְדָהא . ְֱאָרׂשְ ּ ּ

ָגלוָתא   .ַּיְתָבא ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

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

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

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

א ְרעוָתא ְדִלּבָ ִּדְמֵהיְמנוָתא ּבִ ּ.  

א ֵעי ֵליה ְלַכְווָנא ּבְ יָקא ' ְּוַכד ָמֵטי ְלֶאָחד ִאּבָ ּ ְדֹכָלא ְו)א עמיקא''ס(ְסִתיָמא ַעּתִ ' חּ
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 ֵדין ִא. ח''ּבְ ַדִים ְדִאיּנון ּכְ ָתא ְוָעְלָמא ּכוֶליה ָיִניק ִמיָנה ְוִאיּנון ׁשָ ּיִהי ַרּבְ ּ ּ ּ ּ שיר השירים (ּ

לֹום)'ח מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ ְגָדלֹות ָאז ָהִייִתי ּבְ ּמִ   .ּ ּכַ

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

הו ר ּבְ לֹום ִאְתַחּבָ ֵדין ִאְתָמְלָייא ְוׁשָ ֹאַרח ְקׁשֹוט ּכְ אֹוַרְייָתא ְוַאְזִלין ּבְ ּּבְ ֲאִתיַבת ִאיִהי . ּ
ַדי ּכַ ְגָדלֹותְוַאְמַרת ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ   .ּּמִ

ר ִעִמי ָא ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ לֹו''ּּבְ א ְדֹכָלא' א. ם''ז ְוׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ַבע ' ז, ָּרָזא ְדַעּתִ ׁשֶ
לֹו ין ְוׁשָ ֵרי ַצִדי''ַדְרּגִ ֵדין ָא''ּם ְדִאּקְ ָרן ּכְ ין ִמְתַחּבְ יָון ְדָהֵני ַדְרּגִ ֵעיָניו ''ּק ּכֵ י ּבְ ז ֲהִייּתִ
ל מֹוֵצאת ׁשָ ין ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָי' ִּאינון ז. ּוָמאן ַעְייִנין. ֹוםּכְ ַּדְרּגִ ָלָמא , ְּפֵני ְיָי, ּ ּוְכֵדין ׁשְ

אֹוַרְייָתא  ה ּבְ ד ֹמׁשֶ ך ַפּקָ ֲאַתר ְדַדָכר ְונוְקָבא וְבִגין ּכָ יָקא ּבַ ְרָייא ִטיבו ְדַעּתִ ְּלַעְלָמא ְוׁשַ ְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְיָי)'דברים ו(ְוָאַמר  ַמע ִיׂשְ ִרין ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ֱאלֵהינו ְיָי ֶאָחד ׁשְ ָרא ּכוְלהו ִקׁשְ ְּלַקׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יו, ּתָ נֹוּתָ ֶאָחד ָמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו וׁשְ ל ַהַמֲאִריך ּבְ ּּכָ ִגין ְדִאיהו . ְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ָרָזא ְדִאיּנון ַדְר יה ַתְלָיין ּבְ ִנין ְדַעְלָמא ּבֵ ֲּאַתר ְדָכל יֹוִמין וׁשְ ּ ֶאָחד ְוִאיּנון ּ ין ִדְרִמיִזין ּבְ ּּגִ ּ

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

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

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

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

ֹלא ַיְחטֹוף ַבחי ְלַבד ׁשֶ ֲּאְמרו וּבִ ּ ְרָכָאן ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְדכֹוָלא''ּ ָכא ּבִ ֵעי ְלַאְמׁשָ ּת ֶאָלא ּבָ ּ .
ִנין ית ּבְ ִאינון ׁשִ ּוְלַאָרָקא ּבְ ֵבית ֲא. ּ ת ְדֵלית ָלה ַאֲחָסָנא ּבְ ּבוָה ְוִאיָמא ְּלָבָתר ְלַהאי ּבַ
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ָרא א ָלא. ֶּאָלא ַהאי ּבְ א וְלִאיָמא וְבַרּתָ אן אֹוִליְפָנא ִדְבָרא ָיִרית ְלַאּבָ ּוִמּכָ ּ ּ ֶּאָלא ְדִאית , ּ ּ
ָהאי דל ֵעי ְלַאָרָכא ּבְ ָרא ֶאָלא ּבָ   .ת''ָּלה ְמזֹוֵני ִמן ּבְ

 ] בשנה4יום [סדר הלימוד ליום ד תשרי 

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

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

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

ָהאי ְקָרא ְרִמיִזין וְכָלָלא ְדָכל ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ א ֲחֵזי ּכְ ֵרי ּּתָ ּ ִאינון ֲאִמיָרן ְדִאְתּבַ ּ
ֶאָחד ְרִמיִזין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  הֹון ַעְלָמא ּבְ יֵבנו ְוַנְפׁשֹו )ג''איוב כ(ּּבְ ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ּ

ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְוכו. ִּאְוָתה ַוַיֲעׂש ֲ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 ''וא. ד''ח ְוהֹו''ּת ּכְ

ְּדְוֶאת ְלַאְכָלָלא ַצִדי ָרֵאל ֶאֶרץ ַהַחִיים וָבַתר ְפָרָטא . ק''ּ ְנֵסת ִיׂשְ ָלָלא ְדּכְ ָּהָאֶרץ ּכְ ּ ּּ
ָרָזא ְדִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ְּדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ית ַמ. ּ ֵראׁשִ א ְדָחְכָמּבְ ה ''ֲּאָמר הוא ָלֳקֵבל ַדְרּגָ

ית   .ְוִאְקֵרי ֵראׁשִ

א ְדֶחֶס ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ן ָנִפיק . ּד ְדִאיהו ִליִמיָנא''ּ ּמָ ְדָהא ִמּתַ
ָרָזא ְדיֹום ְּנהֹוָרא ְלֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ל ַה)ב''תהלים נ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּיֹום  ֶחֶסד ֵאל ּכָ

ָהאי חוָלָקא א ַאְבָרָהם ְדֲאִחיד ּבְ ּוְלֳקְבֵליה ְלַתּתָ ּ ִתיב ָהָכא יֹום ֶאָחד. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְוָהָכא , ּ
ִתיב )יחזקאל לג( ּ ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם וֵביה ּכְ ָרָזא ְדאֹור )א''ישעיה מ(ּ ְזָרח ּבְ ּ ִמי ֶהִעיר ִמּמִ

ְזָרח   .ְדָנִפיק ִמּמִ

ח ְבֻכְלהו זְוָתא ֲחֵזי ָלא ִת ּכַ ּׁשְ ירוָתא ' ּ ׁשֵ ָמַהְתהֹון ּבְ ָרָזא ִדׁשְ ִאין ַדֲאִחיָדן ְלֵעיָלא ּבְ ַּזּכָ
ְטָרא ְדֶחֶס''ָּאֶלף ֶאָלא ַאְבָרָהם ְוַאֲהֹרן ַדֲאִחיָדן ְבָהאי ֶחֶס ְוַאף . ּד ָאתו''ד ְדָהא ּכֲֹהִנים ִמּסִ

הֹוד ב ְדֲאִחיד ַאֲהֹרן ּבְ ֶחֶס, ַעל ּגַ ֶנַצחד ָנֵמי ֲאִח''ּבְ ב ְדֲאִחיד ּבְ ה ַאף ַעל ּגַ , ּיד וֹמׁשֶ
ִתְפֶאֶרת ָנֵמי ֲאִחיד ְפָרׁשו . ּבְ יה ִאּתַ ִאין וִמּנֵ א ְלֻכְלהו ַזּכָ ְּלַאֲחָזָאה ְדכֹוָלא ַחד ְוַאְבָרָהם ֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ

א  ִריך הוא ְוִאְקֵרי ּכֵֹהן ֲהָדא הו)א''ז ע''רנ(ְלַתּתָ א ּבְ ּ ְדִאיהו ִליִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ א ִדְכִתיב ְּ
י ֶצֶדק)י''תהלים ק( ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ ִגין ְדִאיהו ּכֵֹהן ֲאִחיד . ּ ַאּתָ ְּוַאֲהֹרן ּבְ

ָהאי א ִדיֵליה הֹו, ּבְ   :ּד ִאיהו''ֲּאָבל ַדְרּגָ
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ִים ִויִהי ַמְבִדיל ְוכו תֹוך ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּ ְ ּא ִדְגבוָרָלֳקֵבל ַדְרּגָ' ּ ה ''ּ
ן ִיְצָחק וְלִקְבֵליה ִתְפֶאֶרת  ְּדֲאִחיד ַתּמָ ך )תא חזי. א לקבליה''ס(ּ ִגין ּכָ א ּבְ ְ ַמָיא אֹוִלידו ֶאׁשָ ּ

ִים ִויִהי ַמְבִדיל תֹוך ַהּמָ ְּיִהי ָרִקיַע ּבְ א ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק . ְ ך ְלַתּתָ ְוְבִגין ּכָ ובההוא (ּ

ַההוא ַמֲחלֹוֶקת וְבִגין ּ וְביֹוָמא ַה)יומא יָפא ּבְ א ַתּקִ יִהָנם ְדָנִפיק ֵמַההוא ֶאׁשָ ֵרי ּגֵ ּהוא ִאְתּבְ ּ ּ ּ
ך ַההוא יֹוָמא ּּכָ   :יֹוָמא ְדִדיָנא, ְ

א ְדִתְפֶאֶר ִים ָלֳקֵבל ָדא ַדְרּגָ וו ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ ּ ֵרי ַקו ָהֶאְמָצִעי וְלִקְבֵליה ''ּ ּת ְדִאּקְ ּ
ַההוא ְדֵאׁש וַמִים ְדַיֲעֹקב ְדִא ִליָתֵאי ְוָנִטיל ְתֵרין חוָלִקין ּבְ ּיהו ּתְ ּ ּ ּ ַמִים )דאש השמים(ּ  ִמׁשָ

ֵרי ַיֲעֹקב  ִליָתֵאי ְוַעל ָדא ְדִאּקְ ּוְלִקְבֵליה יֹום ּתְ ב ֹאָהִלים)ה''בראשית כ(ּ ם יֹוׁשֵ .  ִאיׁש ּתָ
כֹוָלא ִלים ּבְ ֶחֶסד. ׁשְ ִלים ּבְ ִדיָנא. ׁשְ ִלים ּבְ ִל. ׁשְ אׁשְ ֶאׁשָ ִלים ּבְ ַמָיא ׁשְ ב ֹאָהִלים . ּים ּבְ יֹוׁשֵ

ּד וְגבוָר''ֶחֶס, ְתֵרין ּה ְוָנִטיל ּכָֹלא ְוִאְתֲעִביד ִביֵדיה ַרֲחִמין''ּ ּ:  

ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי ְוגֹו א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ּ ַּדְרָגא ְדַצִדיק . 'ּ ּ ּ
ְּדִאְקֵרי ֵעץ ַהַחִי ה ְפִריּ ּים ְ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 ּ .
ָלָמא ִרית ׁשְ ֵרי ִזְמ. ְוִאְקֵרי ּבְ ך ּתְ ְוְבִגין ּכָ י טֹובּ ַהאי יֹוָמא ּכִ ַּחד ְלֳקֵבל ַדְרָגא , ֵני ּבְ

א ַאֲחָרא ''ְּדִתְפֶאֶר ָתא ִדְלֵעיָלא ְוֲעִביְדּתָ ּבְ ּת ְוַחד ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדַצִדיק ְדִאיהו יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמִתין ְלָעְלָמא יה ֶאָלא ִזווג ְלַאָפָקא ֶפִרי ִנׁשְ ֵּלית ּבֵ ּ ּ ֶּפִרי עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ, ּּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ .

ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ יה ִמׁשַ ֵרי ּבֵ א ְדִזווָגא ׁשָ ָּהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרָזא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ּּתָ ה ֶפִרי, ּ ַּמאי ֵעץ ֶפִרי עֹוׂשֶ ָתא , ּ ּבְ ְלֳקֵבל יֹוָמא ְדׁשַ
ִליָתִאי. ִּאיהו יֹום ּתְ ִליל ּבְ ְמעֹון . ּ ִאיהוָּרָזא ִעָלָאה, וַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ 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
ע ִאְנּתו ר ָנׁש ְלָאַהְדָרא וְלִמְתּבַ ִגין ְדֹאְרֵחיה ְדּבַ ה ְלִאיׁש ּבְ ָלַקח ִאּשָׁ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש ְמַתל ְלּבַ. ּ

ע ַאֵביַדָתא ִדיֵליה ְּדִאְתֲאִביד ֵליה ַאֵבַדָתא ָמאֵרי ְדַאֵבַדָתא ֵמַחֶזר ְלִמְתּבַ ּ ּ ְּוַהאי ַצִדיק , ּ
ְדאֹוִקיְמָנא)ג''בראשית מ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִאיׁש ִאְקֵרי ּ ְוהֹוִרידו ָלִאיׁש ִמְנָחה ּכְ ּ.  

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

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

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

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

ּחוָלָקא ִדיָדה יֹוָמא ְרִביָעָאה ּ ִתיָתָאה ְלֶמֱהֵוי ְסִמיָכא ְלַבְעָלה , ּ יֹוָמא ׁשְ ַאְזָלא ְוִאְתְרִמיָזא ּבְ
ָתא ְלַתְקָנ ּבְ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק יֹוָמא ְדׁשַ ָרא ְיָי )א''ירמיה ל(ּא ֵליה ָפתֹוָרא ְוַהאי ִדְכִתיב ּ י ּבָ  ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ִתיָתָאה  יֹוָמא ׁשְ יָחא ְדִאיִהי ּבְ ִזְמָנא ִדְמׁשִ ֶבר ָדא ִאיהו ּבְ סֹוֵבב ּגָ ָאֶרץ ְנֵקָבה ּתְ ה ּבָ ֲּחָדׁשָ
י ׁשִ ִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהׁשִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָמה ְדָלא ֲהָוה ' ֹוַסף הוַמאי ַטְעָמא ִאּת. ּ

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

ור)ז''ישעיה כ( ֶאֶרץ ַאּשׁ ּ ָוָבאו ַהאֹוְבִדים ּבְ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ַצִדיק וּכְ ּ.  

ין  ַלת ַדְרּגִ ִגין ִדּתְ ִליָתִאי ָרָזא ְדַצִדיק ּבְ יֹום ּתְ ִליל ּבְ ָּדָבר ֲאֵחר ַמאי ַטְעָמא ִאְתּכְ ּ ּ
א ְדגוָפא ְלַאׁשְ ָמאָלא ְוִאיהו ֲהָוה ֱאְמָצִעיּתָ ִּמיִמיָנא וְתָלָתא ִמּשְׂ ּ ּ ִגין ּ ָקָאה ְלכֹוָלא ּבְ

ְרָמה ָרֵאל ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְקיוֵתיה ְליֹום ְרִביָעִאי ְדִאיִהי ּכְ ְּלִמְנָגד ׁשַ ּ ּ ְָסִמיך , ּ

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

יה ּתְ י טֹוב, ֵּרין ַויֹאֶמרּּבֵ יה ּכִ ין ְוהוְכָפל ּבֵ ֵרין ַדְרּגִ ְּלֳקֵבל ּתְ ּ ּּ.  

ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֶצֶד ּת ִדְלֵעיָלא ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ''ַּמְלכו, ק''ּ ּ
ך ָדִו ְִמִדיָלה ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק וְבִגין ּכָ ּ ּ ּ א ָעִני ְוֶאְביֹון ֲאִחיד ּ ד ְלַתּתָ

ָנה ַדְייָקא ְוִאְקֵרי יֹום  ְבִעים ׁשָ ִנין ְוָהא אֹוִקיְמָנא ׁשִ ה ְוִאְצְטִריך ְלאֹוָסָפא ֵליה יֹוִמין וׁשְ ּּבָ ּ ּ ְּ

  :ְרִביָעִאי

ִים ְרצו ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ּח ְדִאיהו ַסְמָכא ְיִמיָנא''ְּלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֶנָצ. ּ ּ ְדאֹוַרְייָתא ּ
אֹוַרְייָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  א ָסִמיך ְלָעְלָמא ּבְ ה ְלַתּתָ ּוְלִקְבֵליה ֹמׁשֶ ּ  ִאם לא )ג''ירמיה ל(ְּ

ִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו   :'ּבְ

ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדהֹו ִתיָתִא''ּ . יד ְ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

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

  :ּוְלַנֲחָתא ַרֲחֵמי ְלָעְלָמא

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

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ֹכָלא ּבְ ִליט ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְוָעַבד ָאָדם ְדׁשַ ל ַחד ּכְ ְּלַאָפָקא ּכָ ּ ּ ּ ּ ְוָתא ֲחֵזי ַעד . ּ
ִל ּתְ ין יֹוִמין ִעָלִאין ָלא ִאׁשְ ַבע ַדְרּגִ ִלימו ִאינון ׁשֶ ָּלא ֲאׁשְ ּ ּ יָון . ים ָאָדם ְלֵעיָלאּ ּכֵ

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

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

ֵּמַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֶח   .ֶסדּ
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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

א ְדָכל יֹוִמין ִדְלֵעיָלא ְוַהאי צו ֵּריׁשָ ִלימו ּ ּתְ ַלק ַעד ְדִאׁשְ יה ָלא ִאְסּתְ ְּלָמא ְדַאְתָיא ֵליה ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ
ִביָעָאה ֵרי ַאֲחִרית ַהָיִמים ְוהוא ַדְרָגא ְדֶצֶדק ְוִאיִהי ׁשְ ַההוא ַדְרָגא ְדִאּקְ ּיֹומֹוי ּבְ ּ ּ ָנת , ּּ ׁשְ

ּתַ ד ִאׁשְ ר ָנׁש ּכַ ִלימו יֹומֹוי ְדּבָ ַההוא ַדְרָגא ַאׁשְ ִמיָטה ּבְ ַּהׁשְ ּ ּ ִנין ְלֳקֵבל ּ ְבִעין ׁשְ ִּלימו ׁשִ ּ
ין ַבע ַדְרּגִ ָרה ְלָכל ַדְרָגא, ּׁשֶ ְבִעים )תהלים צ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֲּעׂשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ ּ ְיֵמי ׁשְ

ָנה ֶהם. ׁשָ ִנין ִדְלֵעיָלא, ַמאן ּבָ ִאינון יֹוִמין וׁשְ ּּבְ ּ ֹמִנים. ּ ְגבורֹות ׁשְ   .ְּוִאם ּבִ

א ֲחֵזי ֵני, ּתָ ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתאּבְ ּ ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ּ ּ 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 . ּ ּ
ְבִעין ר ִמׁשִ ַמָז. ָנׁש ְלֶמֱהִוי ָחי ּבָ ֶּאָלא ּבְ יָקא ְדֹכָלא ַתְלָייןּ ך ִאיהו . ָּלא ִעָלָאה ַעּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְרעוֵתיה ר ָנׁש ּכִ ל יֹומֹוי ְדָכל ּבַ ּמֹוִסיף ַעל ּכָ ּ.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ א ֲחֵזי ֲהִכי אֹוִליְפָנא ּבְ ְתָרָאה ְדַחָגא, ְּוּתָ ְליְלָיא ּבַ ִאי , ְּדּבֵ
צוְלָמא ִד ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ ִליםִּיְסּתָ ּיֵליה ַוֲחֵזי ֵליה ׁשְ ַזר ֲעלֹוי ִמיָתה, ּ ּוָמאי ַטְעָמא . ָלא ִאְתּגְ

ַהאי ֵליְלָיא ִגין ְדז, ּבְ ְבָעא יֹוִמין ִעָלִאין ִאינון' ּבְ ּיֹוִמין ְדַחָגא ְלֳקֵבל ׁשִ ִנין . ּ ְּדָכל יֹוִמין וׁשְ
הו ַתְלָיין ְּדָעְלָמא ּבְ ְקָרא , ּ ָ ְדְלך ְיָי)מים א כטדברי הי(ְּוִאינון ְרִמיִזין ּבְ דוָלה ְוגֹו' ּ ' ַּהּגְ
ירוָתא ִדְלהֹון ֶחֶס ּד ְוִסיוָמא ִדְלהֹון ַמְמ''ּׁשֵ ָרֵאל, ָלָכה''ּ ֶנֶסת ִיׂשְ . ּת ַהָיִמים''ֲאַחִרי, ּכְ

ִביָעָאה ַאֲחִרית ַכח ׁשְ ּתְ   .ִאׁשְ

ִלימו יֹומ ּתַ ִביִעי ִאְתֲחֵזי ִאי ִאׁשְ ְּוַכד ַאְתָיא ַהאי ֵליְלָיא ִדׁשְ ַהאי ַאֲחִריתּ ְוִאי ַהאי . ֹוי ּבְ
ּצוְלָמא ִעָלָאה ֲחֵזי ָעֵליה ֵפי ֵמָהאי ''ֶחֶס, ּּ ִדְבַקְדֵמיָתא ְוָלא ִמְסּתַ ּד ֵאל ִיְתַהָדר ָעֵליה ּכְ ּ ּ

ֶחְדָווָתא ְוַאְהַדַרת ֵליה ַאְנִפין''ִדיָנא ְדֶצֶד ִלימו ּבְ ֲהֵדיה ִבׁשְ ּק ְוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ך ַאְזַהר . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָזָבא ִמִדינֹוי ְדַהאי ֶצֶד ּתֵ ָרֵאל ְלִאׁשְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּ ָלָמא , ק''ְּ ת ׁשְ ּוְלַחָפַאה ֻסּכַ

ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ָּעַלְייהו וְלֵמיַתב ּבְ ּ ְבַעת )ג''ויקרא כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ בו ׁשִ ׁשְ ֻסּכֹות ּתְ ּ ּבַ
ָרָכה ַמִים ָּיִמים ְלַאְכָלָלא ְלַהאי ַדְרָג יה ּבְ ּא ִדְלֵעיָלא וְלאֹוָסָפא ּבֵ ּ ּ ְבִגין , ּ ִעָלִאין)ממיין(ּ

ֵרין  ִאינון ּתְ ַח ִעָלָאה ּבְ ָרֵאל ֲאָנן ָמִקיִפין ְלַהאי ִמְזּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ִביָעָאה ִאיהו ּכְ ְּדַהאי יֹוָמא ׁשְ ּ ּּ
ה ִנסוך ַהּמָ ְִלּמוִדים ְדִאינון ַעְרֵבי ַנַחל ְוַעְבִדין ּבָ ּ ּ ּ ּ ין ְדִאינון ''ִּים ְוָיִהיב ַצִדיּ ּתִ ִאינון ׁשִ ּק ּבְ ּ ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא' ִמו ית ּכָֹלא ּבְ ֵראׁשִ   .ְּיֵמי ּבְ

ְהֶיה ָלֶכם)ט''במדבר כ(ּוְלָבָתר  ִ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 ְלֳקֵבל יֹוָמא ִתְנָיָנא ְגבוָרה ַצְלֵמנו ּכִ ִתיב ּבְ ך ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ ּחוָלֵקיה ְדִיְצָחק, ְ ֵדין ִאית . ּ ּכְ
עֹוָבדֹוי ְל ֵוי ְלַהאי ְדמוֵתנו וְלִאְתָדֵמי ּבְ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ְּלּבַ ּ ִּאינון ִעָלִאיןּ ִגין . ּ ְוָכל ָדא ָלָמה ּבְ

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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

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

ְּוִאי ָלא ָדֵמי ְלִעָלִאין ֵיְרדו א ׁשַ. ּ אְּונוִני ַיּמָ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ך ַאְזִהיָרת לֹון . ְּלִטין ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ה  ַחִיים)'דברים ל(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 ּ ּ ּ ּ ּ
ִגין ְדַהִהיא ַדְר, ֲהִכי ִריך ּּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ִריאו ְולא ּבָ ִליט ָעַלְייהו וֵביה ִאְתּבְ ְָגא ִדיֵליה ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּהוא ְדִיְמֵחי ִאיהו ּ ִגין ְלִאְתַהְפָכא ְלהו ְלאֹוֵיב, ּ ּּבְ א . ּ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ֲאִזיל ּבְ ְּוַכד ּבַ
ִתיב ָעֵליה  ִריך הוא ּכְ ּּבְ ּ י ַתֲעבֹור ּבַ)ג''ישעיה מ(ְ ְדַגת . 'ְַמִים ִאיְתך ֲאִני ְוגֹו ּכִ ְּדָהא ְוֵיְרדו ּבִ ּּ

ַמִים ַמִים ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדׁשָ ַּהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ִליט ָעַלְייהו ְוָדא ִתְפֶאֶר. ּ ְּדְבַההוא ַדְרָגא ׁשָ ּ ּ   .ת''ּ

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

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

ִגין ְדכֹוָלא . ַּעל ָהָאֶרץ ַאְרָעא ִעָלָאה ָאה ּבְ ּתָ ִליט ַעל ַאְרָעא ּתַ א ׁשָ ר ָנׁש ְלַתּתָ ָהִכי ָנֵמי ּבַ
יה ר ָנׁש ִמִסיוָעא ְדִאְתְייִהיב ֵליה ּוְבָכל ָהֹרֵמׁשֹ ַהרֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ . ּּבֵ ִליט ָעַלְייהו ּבָ ּׁ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 ּ ּ ְּ ּ
אֹו ְלהו ּבְ ָרֵאל ּכֻ ִתיֵביְּלִיׂשְ ַלל ּכְ ֹאַרח ּכְ ָרא ֱאֹלִהים: ַרְייָתא ּבְ ית ּבָ ִראׁשִ ֲּהָדא ִהיא ִפּקוָדא . ּבְ ּ

ּה ְדֹכָלא''ַקְדָמָא ְּוִאְקֵרי ִפּקוָדא ָדא ִיְרַאת ה. ּ ית' ּ  )תהלים קיא(, ִּדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ֵראׁשִ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי ית ַד)משלי א( .ֵראׁשִ ית . ַעתּ ִיְרַאת ְיָי ֵראׁשִ ִגין ְדִמָלה ָדא ֵראׁשִ ּּבְ ּ
ְרָעא ְלָאָעָלא גֹו ְמֵהיְמנוָתא. ִאְקֵרי ל ָעְלָמא. ְּוָדא ִאיִהי ּתַ ְּוַעל ִפּקוָדא ָדא ִאְתְקַיים ּכָ ּ ּ.  

ְדָקא ְיאות. ִּיְרָאה ִאְתְפַרׁש ִלְתַלת ִסְטִרין הו ִעיָקָרא ּכְ ְייהו ֵלית ּבְ ֵרין ִמּנַ ּּתְ ּ ְוַחד , ּ
ָרא ְד נֹוִהי ְוָלא . ִיְרָאהִּעיּקָ ִגין ְדֵייחֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ַנׁש ְדָדִחיל מקוְדׁשָ ִּאית ּבַ ּ ּ ּ ְּ

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

א ְדֵגיִהּנֹם א ְדַההוא ָעְלָמא ְועֹוָנׁשָ ִגין ְדָדִחיל ֵמעֹוָנׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵ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 ּ ּ ּ
יִבין ָלא ֲחׁשִ יה ּכְ א ְדָכל ָעְלִמין ְוֹכָלא ַקּמֵ ְרׁשָ ְּוׁשָ ָמר . ּּ ָמה ְדִאּתְ ּ ְוָכל ָדְייֵרי )דניאל ד(ּּכְ

יִבין ָלא ֲחׁשִ ַההוא ֲאַתר ְדִא. ַאְרָעא ּכְ ְוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ   . ִיְרָאה)א ב''נ(ְקֵרי ּ
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ְמעֹון ְוָאַמר ַווי ִאי ֵאיָמא ַווי ִאי ָלא ֵאיָמא י ׁשִ ָכה ִרּבִ ְִאי ֵאיָמא ִיְנְדעון ַחָייִבין ֵהיך . ּבָ ּ ּ ּ
ִּאי ָלא ֵאיָמא ֹיאְבדון ַחְבַרָייא ִמָלה ָדא. ִּיְפְלחון ְלָמאֵריהֹון ּ א . ּ ֲאַתר ְדִיְרָאה ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ

ֵרי ּית ִיְרָאה ָרָעה ְדָלֵקי וָמֵחי וְמַקְטֵרג ְוִאיִהי ְרצוָעה ְלַאְלָקָאה ַחָייַבָיאִּמְלַרע ִא, ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ .
ָמר ָמה ְדִאּתְ ִגין עֹוֶנׁש ְדַמְלְקיוָתא ְוִקְטרוָגא ּכְ ּוָמאן ְדָדִחיל ּבְ ּ ּ ּ ְרָיא ֲעֵליה ַהִהיא . ּ ָּלא ׁשַ

ְרָיא ֲעֵליה ַהִהיא ִיְרָאה ָרָעהֶּאָלא ָמאן. ְּלַחִיים' ְּדִאיְקֵרי ִיְרַאת ה' ִיְרַאת ה ַכח . ּ ׁשַ ּתְ ְוִאׁשְ
ְרָיא ֲעֵליה ַהִהיא ְרצוָעה ִיְרָאה ָרָעה ְולא ִיְרַאת ה ְּדׁשַ ּ ּ'.  

ך ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִיְרַאת ה ּוְבִגין ּכַ ית ַדַעת ִאְקֵרי' ְּ ִליל ָהָכא ִפּקוָדא . ֵּראׁשִ ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ ּ
ָרא ִויסֹוָד. ָּדא ָאר ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתאְוָדא ִעּקָ ּא ְלָכל ׁשְ ּ  ָנִטיר )דא(ָּמאן ְדָנִטיר ִיְרָאה . ּ

ָּלא ָנִטיר ִיְרָאה ָלא ָנִטיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ּּכָֹלא ְרָעא ְדֹכָלא, ּ ְּדָהא ָדא ּתַ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ית ְדִאיִהי ִיְרָאה ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ַמִים, ּּכְ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ ְּדָמאן ְדֲעַבר ַעל .  ְוֶאת ָהָאֶרץּבָ ּ

ָּדא ֲעַבר ַעל ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא א ְדָמאן ְדֲעַבר ַעל ָדא ַהאי ְרצוָעה ָרָעה ַאְלֵקי . ּּ ְּועֹוְנׁשָ ּ ּ ּ
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. ּ ֶחֶבל ִמָדה)זכריה ב( ַּקו ּתֹהו )ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ,
א ְדַחָייַבָיא א ְלעֹוְנׁשָ הֹוָמא ַרּבָ ַּאְבִנין ִדְמׁשוָקִעין ּגֹו ּתְ ּ ּ ּ ֵריָפה. ּ ך ָדא ׂשְ ְּוחׁשֶ , יבִּדְכִת, ְ

ך )דברים ה( ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוך ַהחׁשֶ ׁשָ ְ ַוְיִהי ּכְ ֵאׁש ַעד ֵלב )דברים ד(ְ  ְוָהָהר ּבֹוֵער ּבָ
ך כו ַמִים חׁשֶ ֵרי ְלאֹוְקָדא לֹון. 'ְַהּשָׁ יהֹון ְדַחָייַבָיא ׁשָ יָפא ְדַעל ֵריׁשֵ ּקִ א ּתַ ְּוָדא ֶאּשָׁ ּ ּ ְּורוַח . ּ
ַסָייף ָּדא ֶהֶרג ּבְ יהּרוַח ְסָע. ּ ָנא ִהיא ְמַלֲהָטא ּבֵ ּנְ א ְמׁשַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּרה ַחְרּבָ בראשית (, ּכְ

ְתַהֶפֶכת ְוִאְקֵרי רוַח)ג ּ ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ א ְלַמאן ְדַיֲעַבר ַעל ִפּקוֵדי . ּ ַּהאי עֹוָנׁשָ ּּ
ית, ּוְכִתיב ְלָבַתר ִיְרָאה. אֹוַרְייָתא ָלָלא ְדֹכ, ֵראׁשִ ְּדִאיִהי ּכְ ָאר . ָּלאּ אן ָוָהְלָאה ׁשְ ִמּכָ

ִּפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

ְנָייָנא ָדא ִאיִהי ִפּקוָדא ִּפּקוָדא ּתִ ּ ּּ ה ְוָלא ַנְפָקא ִמיָנה . ּ ְּדִפּקוָדא ְדִיְרָאה ִאְתַאֲחַדת ּבָ ּ ּ ּ ּ
ִלים. ה''ְוִאיִהי ַאֲהָב. ְלָעְלִמין ר ָנׁש ְלָמאֵריה ְרִחימו ׁשְ ְּלִמְרַחם ּבַ ּן ִאיהו ְרִחימו ּוָמא. ּ ּ
ִלים ה ִדְכִתיב. ׁשְ ָּדא ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים )בראשית יז(, ּ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ׁשְ ּ

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

  ]א''דף יב ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ יה, ַאּבָ ַמְעָנא ּבֵ ִלימו ֲאָנא ׁשְ ׁשְ א ּבִ ְּרִחיְמּתָ ִרי . ּ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ
ַהאי ַדְרָג י ִפיְנָחס ְדָהא ִאיהו ּבְ י ְדִרּבִ ַּקּמֵ ּ ה ַהְיינו . א ָקִאיםּּ י ֶאְלָעָזר ַאֲהָבה ַרּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ִלימו ִדְתֵרין ִסְטִרין ׁשְ א ּבִ ֵליְמּתָ ַּאֲהָבה ׁשְ ְתֵרין ִסְטִרין ָלאו , ּ ִליל ּבִ דף יב (ְוִאי ָלא ִאְתּכְ

ִלימו )א''ע ׁשְ ְדָקא ָיאֹות ּבִ ִּאיהו ַאֲהָבה ּכְ ּ.  
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ְתֵרין ִסְטִרין ִא ִניָנן ּבִ ִריך הואְּוַעל ָדא ּתָ א ּבְ ְּתְפַרׁש ַאֲהָבה ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִאית ָמאן . ּ
ְּדָרִחים ֵליה ִמּגֹו ְדִאית ֵליה עוָתָרא ּ ּ ּ א ְדיֹוִמין, ּ ִנין ַסֲחָרֵניה, ּאֹוְרּכָ ְנאֹוי, ּּבְ ִליט ַעל ׂשַ , ּׁשַ

ָנן ֵליה ּקְ ך ָרִחים ֵליה, ָּאְרחֹוי ִמְתּתַ ּוִמגֹו ּכָ א ְוִאי ְלַהאי ְיֵהא. ְּ ִהפוָכא ִויַהַדר ֲעֵליה קוְדׁשָ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָיא ְלּגוָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִריך הוא ּגִ ּּבְ ּ ּ ָלל, ְ ְנָיא ֵליה ְוָלא ִיְרֵחם ֵליה ּכְ ְּיֵהא ׂשַ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָרא ְּרִחימו ָדא ָלאו ִאיהו ַאֲהָבה ְדִאית ֵליה ִעּקָ ּ ּ ּ.  

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

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

ְדָקא ְיאות   .ַּאֲהָבה ּכְ

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

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

ֵני ְמזֹוֵני א ְדַחֵיי ּבְ ָמר ְדָיַהב עוְתָרא ְוַטב אֹוְרּכָ ָמה ְדִאּתְ ִסְטָרא ַחד ַטב ּכְ ַּאֲהָבה ִאיִהי ּבְ ּ ּ ּ ,
ֵדין ִאיְצְטִריך ְלַאְתָע ָּרא ִיְרָאה וְלִמְדַחל ְדָלא ִיְגרֹום חֹוָבאְּכְ ִתיב. ּ  )משלי כח(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ִמיד ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ִליל ִיְרָא, ַאׁשְ ִגין ְדָהא ּכָ ַאֲהָב''ּּבְ   .ה''ה ּבְ

יה ִיְרָאה ָיא ְלַאְתָעָרא ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּ ד ָחֵמי ְד. ְ ִדיָנא ּּכַ
ְרָיא ֲעלֹוי ָיא ׁשַ יה, ַקׁשְ ה ִלּבֵ ְדָקא ְיאות ְוָלא ַיְקׁשֶ ֵדין ִיְתַער ִיְרָאה ְוִיְדַחל ְלָמאֵריה ּכְ ּּכְ ּ ּ .

ִתיב ָרָעה)משלי כח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ִלּבֹו ִיפֹול ּבְ ּ וַמְקׁשֶ ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי ָרָעה. ּ ּּבְ ּ .
ַכח ִיְרָאה ְדִא ּתְ ְייהוִּאׁשְ ִליַלת ִמּנַ ְתֵרין ִסְטִרין ְוִאְתּכְ ֵליָמָתא . ְּתַאֲחַדת ּבִ ְּוָדא ִאיהו ַאֲהָבה ׁשְ

ְדָקא ְיאות   .ּּכְ

ָעְלָמא ִליָטָאה ּבְ ִליָתָאה ְלִמְנַדע ְדִאית ֱאָלָהא ַרְבְרָבא ְוׁשַ ִּפּקוָדא ּתְ ּ ּ ּוְלַייֲחָדא ֵליה . ּ ּ
ִא ְדָקא ָיאֹות ּבְ ָכל יֹוָמא ִיחוָדא ּכְ ית ִסְטִרין ִעָלִאיןּּבְ ד לֹון ִיחוָדא ֲחָדא . ּּנון ׁשִ ּוְלֶמְעּבַ ּ

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

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

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

ָר ן ְלֵעיָלא ִאיְצְטִריך ְלַקּשְׁ ּמָ ר ּתַ ְוְלָבַתר ְדִאְתַקּשַׁ ּ ית ּ ׁשִ ֻאְכלוָסָהא ּבְ א ּבְ ּא ָלה ְלַתּתָ ּ
א בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּסְטִרין ָאֳחָרִנין ִדְלַתּתָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ִבין . ְּ ית ּתֵ יה ׁשִ ְּדִאית ּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ָּאֳחָרִנין ְדִיחוָדא י. ּ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ה ִאְתֲעִביַדת ֶאֶרץ ְלֶמְעּבַ ׁשָ ֵדין ַמה ְדֲהַות ַיּבָ ּּכְ ּן וְלָנְטָעא ּ
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 י. ּתַ אּכֵ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ אן וְלָהְלָאה ּתַ ְתֵרין ִסְטִרין ִמּכָ ָּון ְדִאְתֲאִחיד ּבִ ּ ּ ַנת . ּ ּקָ ִאְתּתַ

ְדָקא ְיאות ין ּכְ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ ְּלֶמְעּבַ ּ.  

  ]ב''דף יב ע - ' זוהר חלק א[

ִּפּקוָדא ְרִביָעָאה ְלִמְנַדע ְדה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּהוא ָהֱאלִהים' ּ ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום )דדברים (, ּכְ
י ְיָי הוא ָהֱאֹלִהים בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ַּוֲהׁשֵ ָמא ְדְיָי. ָ ׁשְ ָמא ֶדֱאֹלִהים ּבִ ָלָלא ׁשְ ּוְלִאְתּכְ ּ ְלִמְנַדע . ּ

הו ִפרוָדא ְּדִאּנון ַ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

ַמִים  הו ִפרוָדא)א דרשים''נ(ְּדׁשָ ּ ְדִאּנון ַחד ְוֵלית ּ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 ָמה . ּ ָדא ְלַאְנָהָרא ּכְ ן ָדא ּבְ ּקַ ּוְלִאְתּתַ ּ
ָמר ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ   .ְדִאּתְ

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

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

ִּפירוָדא ֵוי ִפירוָדא. ּהוא ָהֱאלִהים' ה. ּ ר ָנׁש ְדֹכָלא ַחד ְוָלא ַיׁשְ ְּוַכד ִיְנַדע ּבַ ּּ ֲּאִפילו , ּ ּ
אַהִהיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִיְס ך ְלַתּתָ ַלק ֵמַעל ָעְלָמא ְוָלא ִאְתְמׁשַ   .ְּתְ

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

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

ְּוִאּנון ֲאְזלו וְנָטלו אֹות תי ּ ּ ֶרא''ּ ָמה ִדְכִתיב ַוּתֵ ֲהַדְייהו ְוָגְרַמת מֹוָתא ַעל ָעְלָמא ּכְ . ּו ּבַ
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ָאַרת ְיִחיָדָאה''ָהא אֹוִליְפָנא מ, ַאּבָ ּתָ ּו ְדִאיהו ַחִיין ''ָוא, ם ִאׁשְ ּ ּ

ִדיר ִאְתַהָפַכת ְוֲאָזַלת  ִלים ּו ִדְכִתיב ַוּתִ''ּ וְנָטַלת תי)א''ו ע''פנחס רל(ּּתָ ּתְ ן ְוִאׁשְ ּתֵ ח ַוּתִ ּקַ
רו ַאְתָוון יָבה ָדא ְוִאְתַחּבְ ִרי ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא. ּּתֵ ִריך ַאְנּתְ ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ְ ּ.  

ִתיב ָאה ּכְ ִּפּקוָדא ֲחִמיׁשָ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)ב''ו ע''בראשית מ(, ּ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ַהאי ְקָרא . ּ ִיׁשְ ּבְ
ַלת ִפּק אֹוַרְייָתא. ּוִדיןִּאית ּתְ ְפִרָיה וְרִבָיה. ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ ְּוַחד ְלִאְתֲעָסָקא ּבִ ְוַחד ְלִמְגַזר . ּּ

ן ָעְרָלָתא ּמָ א . ִּלְתַמְנָייא יֹוִמין וְלַאֲעָבָרא ִמּתַ ָדָלא ָבה וְלַאָפׁשָ ּתַ אֹוַרְייָתא וְלִאׁשְ ְּלִמְלֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ
יה ָנא ַנְפׁשֵ ָכל יֹוָמא ְלַתּקְ ָּלה ּבְ ּ ְורוֵחיהּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

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

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

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

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

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

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

ְפִרָי ָקא ּבִ ִתיָתָאה ְלִאְתַעּסְ ִּפּקוָדא ׁשְ ּ ּה וְרִבָיהּ ְפִרָיה וְרִבָיה. ּ ק ּבִ ְּדָכל ָמאן ְדִאְתַעּסַ ּּ ּ ּ ,
ִרים  ִדיר ְוָלא ִיָפְסקון ֵמימֹוי)ב''ו ע''וישב קפ(ּגָ ּ ְלַההוא ָנָהר ְלֶמהֵוי ְנִביַע ּתָ א . ּּ ְוַיּמָ

ָכל ִסְטִרין ן ְוָנְפִקין)ב א''קנ(. ִאְתַמְלָייא ּבְ ין ִמְתַחְדׁשָ ָמִתין ַחְדּתִ . ּ ֵמַההוא ִאיָלָנאּ ְוִנׁשְ
ָמִתין ֲהֵדי ִאּנון ִנׁשְ יאו ְלֵעיָלא ּבַ יִאין ִאְתַרּבִ ְּוֵחיִלין ַסּגִ  )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ א ְנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ּ ּוַמָיא , ּּ
יא ָמֵתיה ְלַהִהיא ַחָיהִּדיֵליה ִאְתַרּבִ א ְוִרּבוָיא ְדִנׁשְ ין ִרֲחׁשָ ּו ְוַרֲחׁשִ ּ ּ ּ.  

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

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

ְְיַצֶוה ָלך ּי ָלא ִאּנון ְמַקְטְרֵגי ֲעֵליהְוִא. ּ ּ.  

  ]א''דף יג ע - ' זוהר חלק א[

י ִפיְנָחס  ד  )א''דף יג ע(ָּאַמר ִרּבִ ר ָנׁש ּכַ ָלָתא ִאּנון ְדַקְייֵמי ַאפֹוְטרֹוְפִסין ֲעֵליה ְדּבַ ּּתְ ּ ּּ ּ
י ָאֶלף ְלַהּגִ)איוב לג(, ִּדְכִתיב. ָזֵכי רֹוְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ . יד ְלָאָדם ָיׁשְ

ֵרי. ְִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ָהא ַחד ַלת. ֵמִליץ ּתְ רֹו ָהא ּתְ יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ . ֶאָחד ִמּנִ
ְמעֹון י ׁשִ יר, ָחֵמׁש, ָאַמר ִרּבִ נו ַויֹאֶמר, ִּדְכִתיב ַיּתִ ַּוְיֻחּנֶ ּנו ַחד. ּ ֵרין. ַּוְיֻחּנֶ ָאַמר . ַּויֹאֶמר ּתְ

ְלחֹודֹוי, או ָהִכיֵּליה ָל ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּנו ָדא קוְדׁשָ ֶּאָלא ַוְיֻחּנֶ ּ ּ ְּ ְּדָהא ֵלית ְרׁשו ְלָאֳחָרא , ּ ּ
ֶּאָלא ֵליה ּ.  

ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ְבָיכֹול ַאְזִעיר ִדיוְקָנא . ּ ּוָמאן ְדִאְתְמַנע ִמְפִרָיה וְרִבָיה ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ל ִדיוְקִנין ְּדָכִליל ּכָ ּ ָכל . ּ א ּבְ ְּוָגִרים ְלַההוא ָנָהר ְדָלא ַנְגִדין ֵמימֹוי וָפִגים ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ִתיב. ִסְטִרין י)ישעיה סו(, ְּוֲעֵליה ּכְ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ י ַוַדאי . ּ ּּבִ
ָּדא ְלגוָפא ְמֵתיה ָלא ָעִייל ְלַפְרּגֹוָדא . ּ ָלל ְוִאְטִריד ֵמַההוא ָעְלָמא)דמלכא(ְּוִנׁשְ   ,ּ ּכְ

ִביָעָאה ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא יֹוִמין וְלַאֲעָבָרא זוֲהָמא ְדָעְרְלָתא ִּפּקוָדא ׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְדַהִהיא , ּ ּּבְ
ין ִמיָנָאה ְלָכל ַדְרּגִ ַּחָיה ִאיִהי ַדְרָגא ּתְ ְּוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדָפְרָחא ִמיָנה ִאְצְטִריָכא ְלִאְת, ּ ֲחָזָאה ּ

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

ִים ִסְפָרא ַדֲחנ. ַהּמַ ימו ְדֶנֶפׁש ַחָיהּּבְ א ְרׁשִ מון ַמָיא ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ֹּוך ִיְתַרׁשְ ּ ּ ּ ּ ימו . ְ ְּוָדא ְרׁשִ
ְּדָאת יו ָאר ְרׁשוִמין ְדָעְלָמא''ּ ל ׁשְ א ִמּכָ ָרא ַקִדיׁשָ ִבׂשְ ים ּבְ ּד ְדִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ.  

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

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

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

  .ָּדא

א א ְוַדְכיו ְלַתּתָ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ָרֵאל ּבִ ימו ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ יִמין , ּ ַגְווָנא ְדִאּנון ְרׁשִ ּּכְ ּ
ין ין ְסַט, ַּקִדיׁשִ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ א ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ִדְמָסֲאבוְלִאׁשְ ּר ַקִדיׁשָ יִמין . ּ ָרֵאל ְרׁשִ ּאוף ִיׂשְ

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

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

יֹוָרא  ִמיָנָאה ְלִמְרַחם ּגִ ִּפּקוָדא ּתְ ּ ְרֵמיה )על(ּ ְּדָעאל ְלִמְגַזר ּגַ ּ וְלָאֳעָלא )א''ע' יתרו ע( ּ
ְדפ חֹות ּגַ אּתְ ִכיְנּתָ ְטָרא . ֹוי ִדׁשְ ן ִמּסִ ְדָפָהא ְלִאּנון ְדִמְתָפְרׁשָ חֹות ּגַ ְּוִאיִהי ָאִעיָלא לֹון ּתְ ּ ּ

ה ָּאֳחָרא ְמָסֳאָבא וִמְתָקְרִבין ְלַגּבָ ִּדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה. ּ ְוִאי ֵתיָמא . ּּ
ָרֵאל ְל ִיׂשְ ְּדַהאי ֶנֶפׁש ַחָיה ִדְכִליָלא ּבְ ַנתּ ֹּכָלא ִהיא ִאְזַדּמְ ה . ֲּהַדר ְוָאַמר ְלִמיָנה. ּ ּמָ ּכַ

ְדָפָהא חֹות ּגַ ַסְדִרין ְוִאְדִרין ָדא ְלגֹו ִמן ָדא ִאית ָלה ְלַהאי ֶאֶרץ ְדִאיִהי ַחָיה ּתְ ַּאּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף יג ע - ' זוהר חלק א[

ַסְדִרין ֵרין ַאּכְ ְדָפא ְיִמיָנא ִאית ָלה ּתְ ּּגַ ן ִלְתִרין אוִמין ּוֵמַהאי ּגַ. ּ ְּדָפא ִאְתָפְרׁשָ משפטים (ּּ

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

ּאוִמין ָאֳחָרִנין ְדִאּנון ַעּמֹון ומֹוָאב ּ ּ רון ֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ְּוֻכְלהֹון ִאּקְ ה ִאְדִרין ְסִתיִמין . ּ ְוַכּמָ
ְדָפא ְוַגְדָפא ָכל ּגַ א . ָאֳחָרִנין ְוֵהיָכִלין ָאֳחָרִנין ּבְ ְייהו ָנְפקו רוִחין ְלַאְפָרׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ שלח לך (ּ

ְייִרין ְלָכל ִאּנ)א''ח ע''קס יֹוִרין ְדִמְתּגַ ּון ּגִ ּּ ְּוִאְקרון ֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ְּוֻכְלהו ָעאִלין . ֲּאָבל ְלִמיָנה, ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

יר א ְוָלא ַיּתִ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ָרֵאל ָנְפָקא ִמּגֹו ּגוָפא ְדַההוא . ּּתְ ְמָתא ְדִיׂשְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ ּ
ְמִתין ְל, ִאיָלָנא ן ָפְרִחין ִנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ י )מלאכי ג(ְוָרָזא . גֹו ַהאי ֶאֶרץ ּגֹו ְמָעָהא ְלגֹו ְלגֹוּ  ּכִ

ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ יר ְדָהמו ְמָעָהא ֲעֵליה ְוִאְקרון . ִּתְהיו ַאּתֶ ן ַיּקִ ָרֵאל ּבֵ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ ּ ּ  )ישעיה מו(ּ
ֶטן ְוָלא ְמַגְדִפין ְלַבר י ּבָ ָּהֲעמוִסים ִמּנִ יֹוִרין )ב''דף יג ע(ְּותו . ּ ִאיָלָנא ּּגִ ּ ֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ

גוָפא ִדיֵליה ן ּבְ ּכֵ ל ׁשְ ִּעָלָאה ּכָ ּ ּ יר. ּ ַגְדִפין ִאיהו ְוָלא ַיּתִ ֲּאָבל חוָלָקא ִדְלהֹון ּבְ ְּוִגיֹוָרא . ּ
יר  א ְוָלא ַיּתִ ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ חֹות ּגַ ָראן )א''ו ע''לך לך צ(ּתְ ן ׁשָ ֶדק ִאּנון ְדַתּמָ יֵרי ַהּצֶ ּ ּגֵ ּ

ָמרְוִאְת ָמה ְדִאּתְ ך ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה. ַּאֲחָדן ְוָלא ְלגֹו ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּּ , ּוְלָמאן. ְ
ֲאִבין ֶנֶפׁש ֵמַהִהיא ַחָיה ְלהו ׁשָ ֵהָמה ָוֶרֶמׁש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנה ּכֻ ּּבְ ּ ל ַחד ְלִמיָנה , ּ ֲּאָבל ּכָ

ְדָקא ָחֵזי ָלה   :ּּכְ

 ] בשנה5יום [ תשרי סדר הלימוד ליום ה

ֵני וְלֵמיַהב לֹון ַטְרָפא יָעָאה ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ ׁשִ ִּפּקוָדא ּתְ ּּ ַצְלֵמנו . ּ ה ָאָדם ּבְ ִּדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ּ
ְדמוֵתנו ּּכִ ה ָאָד. ּ ַלל ְדַכר ְונוְקָבא, ם''ַנֲעׂשֶ ָפא ּכְ ְּמׁשוּתָ ּ ַצְלֵמנו. ּ ְדמוֵתנו. ֲעִתיֵרי, ּּבְ ּּכִ ּ ,

ֵני ְטָרא ִדְדכוָרא ֲעִתיֵריְּדָה. ִמְסּכְ ּא ִ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 ָנא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ֲעִתיָרא וִמְסּכְ ּוְלֵמיַהב ָדא ְלָדא וְלָגְמָלָאה טוָבא ָדא ְלָדא,  ֲחָדאּ ּ ּ ּ ּ.  

ְּוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ְוגו א' ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְּדָכל ָמאן ְדָחס ַעל , ָּרָזא ְדָנן ֲחֵמיָנן ּבְ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ֵני ּבִ ִני ִדיוְקֵניה ְלָעָלם ִמִדיֹוְקָנא ְד, ִּמְסּכְ ּתַ ָּלא ִמׁשְ ּ ּ ְוֵכיָון . ָאָדם ָהִראׁשֹוןּּ

ְּדִדיֹוְקָנא ְדָאָד יה''ּ ים ּבֵ ַההוא ִדיוְקָנא, ּם ִאְתְרׁשִ ִרָיין ְדָעְלָמא ּבְ ל ּבְ ִליט ַעל ּכָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ֲהָדא . ּ
ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוגו)בראשית ט(, ּהוא ִדְכִתיב ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ְלהו ָזִעין ' ּ ּּכֻ

יהְוָדֲחִלי ים ּבֵ ּן ֵ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(ְּמָנא ָלן ִמְנבוַכְדֶנַצר  ַּאף ַעל ּגַ ל ִזְמָנא ְד, ּ ֲהָוה ֵמיַחן ּּכָ
ָרא ֲעֵליה ֶחְלֵמיה ֵני ָלא ׁשָ ְּלִמְסּכְ ֵני. ּ א ְדָלא ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ יָון ְדַאִטיל ֵעיָנא ִביׁשָ ּּכֵ ַמה , ּ

ִתיב א ְוגו)דניאל ד(, ּכְ פום ַמְלּכָ ּ עֹוד ִמְלָתא ּבְ ֵני ', ּ ֵני ִדיוְקֵניה ְוַאְטִריד ִמן ּבְ ּתְ ִּמָיד ִאׁשְ ּ ּ ּ
א ך. ְנׁשָ ְוְבִגין ּכָ ה ָאָדםּ ָיה.  ַנֲעׂשֶ ִתיב ָהָכא ֲעׂשִ ר )רות ב(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ  ׁשֵ

יִתי ִעּמֹו ַהיֹום ּבֹוַעז   .ָּעׂשִ

ִדיוְקָנא ִעָלָאה ָלָמא ַגְרֵמיה ּבְ ִפִלין וְלַאׁשְ יָרָאה ְלֲאָנָחא ּתְ ִּפּקוָדא ֲעׂשִ ּּ ּ ּ ּּ , ִּדְכִתיב. ּ
ַצְלמֹוּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶא)בראשית א( ך ָעַלִיך )שיר השירים ז(ָּפַתח ְוָאַמר . ת ָהָאָדם ּבְ ְ ֹראׁשֵ ְ

ַמר ְרֶמל ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ּכַ ְרֶמל. ּכַ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְֲאָבל ֹראׁשֵ א ִעָלָאה , ְ ָּדא ֵריׁשָ ּ
א ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ָאְתָוון ְרׁשִ, ּ א ידוד ּבְ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָמא ְדַמְלּכָ ל ָאת ְוָאת , יִמיןּׁשְ ּכָ
ָתא ָחָדא ְדָקא ְיאות, ַּפְרׁשָ ִסדוָרא ְדָאְתָוון ּכְ ִליָפא ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ י )דברים כח(ּוְתַנן . ּ  ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ם ה ָך' ׁשֵ ִּנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמּמֶ ּ א, ָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּאֵלין ּתְ ּ ִסדוָרא , ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאּנון ׁשְ ּ ּ ּ ּ
  .ָאְתוֹויְּד

ָתא ַקְדָמָאה  ֹכר)שמות יג(ַּפְרׁשְ ָּדא י ְדִאיִהי ֹקֶדׁש. ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ּּבוְכָרא ְדָכל . ּ ּ
ין ִעָלִאין ּקוְדׁשִ ל ֶרֶחם. ּ יק ְדָנַחת ִמן יו, ֶּפֶטר ּכָ ִביל ַדּקִ ַההוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ח ַרֲחָמא ''ּ ּד ְדִאיהו ַאְפּתַ ּ

ד ֵפיִרין ְוִאּבִ)רחמה( ְדָקא ָיאֹותּ ְלֶמְעּבַ ְּוִאיהו ֹקֶדׁש ִעָלָאה. ין ּכְ ּ.  

ְנָייָנא  ָתא ּתִ ח ַרֲחָמא . ָּדא ה ֵהיָכָלא. ָ ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאך)שמות יג(ַּפְרׁשְ ְּדִאְתַפּתַ  )רחמה(ּ
ִּדיָלה ִמּגֹו יו ַסְדָרִאין ְוִאְדִרין ְסִתיִמין ְדֵביה''ּ ין ִפְתִחין ַאּכְ ַחְמׁשִ ּד ּבְ ּ ּ ּ ְּ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 ָקָלא''ְּוָאָתא יו, ָסִתים ּבְ ּד וְפַתח ֵליה ְלַאָפָקא ִמיּנֵ ּ ַקע . ּּ ח ֵליה ּתָ ְּוֵכיָון ְדַאְפּתַ ּ

ֵּליה ְוַאִפיק  יה ָקָלא ְלַאָפָקא ַעְבִדין ְלֵחירוּ ִּמּנֵ ָרֵאל . ּּ ּוִבְתִקיעו ְדׁשֹוָפָרא ָדא ָנְפקו ִיׂשְ ּ ּ
ְצָרִים ין ִזיְמָנא ָאֳחָרא ְלסֹוף יֹוַמָיא. ִמּמִ ְּוָכל פוְרָקָנא ֵמַהאי ׁשֹוָפר ַאְתָיא. ְְוָכך ָזּמִ ּוְבִגין . ּ

ָתא ַפְרׁשָ ה ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ך ִאית ּבָ ּּכָ ֵחיָלא ְדיו.  ָדאְ ְּדָהא ֵמַהאי ׁשֹוָפר ָאֵתי ּבְ ּ ּד ְדָפַתח ''ּ
ַּרֲחָמא ִדיָלה ְוַאִפיק ָקֵליה ְלפוְרָקָנא ְדַעְבִדין ּ ּ א. ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ְנָייָנא ִדׁשְ ְּוָדא ה ָאת ּתִ ּ.  
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ִליָתָאה ָרָזא ְדִיחוָדא  ָתא ּתְ ַּפְרׁשְ ַמע)דברים ו(ּ ָרֵאלּ ִדׁשְ ּו ְדָכִליל ּכָֹלא''ָּדא ָוא.  ִיׂשְ ּ ,
ּוֵביה ִיחוָדא ְדֹכָלא ּ ּ ּוֵביה ִאְתַייֲחָדן ְוהוא ָנִטיל ּכָֹלא. ּ ּ ּ ָתא ְרִביָעָאה . ּ  ְוָהָיה )דברים ה(ַּפְרׁשְ

מֹוַע ִלילו ִדְתֵרין ִסְטִרין , ִאם ׁשָ ּּכְ ָרֵאל ּגְ )א''דף יד ע(ּ ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ְּדִאְתַאֲחַדת ּבְ ּבוָרה ּ
א הֹון. ִּדְלַתּתָ ֵליַלת ִמּנְ ְתָרָאה ְדָנְטָלא לֹון ְוִאְתּכְ א . ְּוָדא ה ּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְתִפִלין ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּּ

ׁש ִפִלין . ִּאּנון ַמּמָ ְרֶמל ִאֵלין ּתְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְּוַעל ָדא ֹראׁשֵ ּ ְ ְ  )ד א''ואתחנן רס', ג א''בא מ(ּ

א י ֵעיָלא )שיר השירים ז( .ְּדֵריׁשָ ָנא ְלַגּבֵ ל ַיד ְדִאיִהי ִמְסּכְ ִפָלה ׁשֶ ך ַהִהיא ּתְ ּ ְוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִלימו ִאית ָלה ּכְ ּאוף ָהִכי ׁשְ ּ ּ יר )שיר השירים ז(. ּ ְרָהִטים ָקׁשִ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ְ

ָמא ַק ַההוא ׁשְ י ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּתֵ ִאּנון ּבָ ִּאיהו ְוָאִחיד ּבְ ּ ְדָקא ְיאותּ א ּכְ ִּדיׁשָ ְּוַעל ָדא ָמאן . ּ
ֶצֶלם ֱאֹלִהים הו ִאיהו ֲהִוי ּבְ ן ּבְ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ָּמה ֱאלִהים ִאְתַיֲחָדא ּבֵ ַאף , ּ

ְדָקא ְיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ּהוא ִאְתַיַחד ּבֵ ּ ּ ָרא אֹוָתם. ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ. ָּזָכר וְנֵקָבה ּבָ ּּתְ א ּ
ל ַיד ְוֹכָלא ָחד ּוְתִפָלה ׁשֶ ּ.  

ָרא ְדַאְרָעא ָרא ַמַעׂשְ ִּפּקוָדא ַחְדַסר ְלַעׂשְ ֵרין ִפּקוִדין. ּ ָּהָכא ִאית ּתְ ָרא . ּ ַחד ְלַעׂשְ
ָרא ְדַאְרָעא ּכוֵרי ְדֵפיֵרי ִאיָלָנא. ַמַעׂשְ ְּוַחד ּבִ ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת )בראשית א(ִּדְכִתיב . ּ  ִהּנֵ

ב זֹו ל ֵעׂשֶ ר ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץּכָ י. ֵּרַע ֶזַרע ֲאׁשֶ ה ָנַתּתִ ִתיב ָהָכא ִהּנֵ ּוְכִתיב ָהָתם . ּכְ
ָרֵאל)במדבר יח( ִיׂשְ ר ּבְ ל ַמֲעׂשֵ י ֶאת ּכָ ה ָנַתּתִ  ְוָכל )ויקרא כז(, ּוְכִתיב.  ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהּנֵ

ר ָהָאֶרץ ִמֶזַרע ָהָאֶרץ ִמְפִרי ָהֵעץ ַלה ַּמֲעׂשַ   .ּהוא' ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ּכוֵרי ְדִאיָלָנא ִדְכִתיבִּפּק ֵריַסר ְלַאְייָתָאה ּבִ ּוָדא ּתְ ּ ר ּבֹו )בראשית א(, ּ ל ָהֵעץ ֲאׁשֶ  ְוֶאת ּכָ
ל ָמאן ְדִאְתַחֵזי ִלי. ְּפִרי ֵעץ זֹוֵרַע ָזַרע ּּכָ ל . ְלכֹון ֲאִסיָרא ְלֵמיַכל, ּ יר לֹון ְוָיַהב לֹון ּכָ ַאּתִ

ָרא ִדיֵליה וִבּכוִרין ְדִאיָלִנ ַּמַעׂשְ ּ ּ י ָלֶכם. יןּ   .ָּלֶכם ְולא ְלָדִרין ְדַבְתֵריכֹון, ָנַתּתִ

ֵליַסר ִּפּקוָדא ּתְ ַחִיין. ּ ָרא ֵליה ּבַ ד פוְרָקָנא ִלְבֵריה ְלַקׁשְ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ן ִניְנהו ַחד . ּ ִּדְתֵרין ְמַמּנָ ּ
ר ָנׁש ְּדַחִיין ְוַחד ְדמֹוָתא ְוַקָייִמין ֲעֵליה ְדּבַ ּ ּ ּּ ר ָנ, ּ ִּמיָדא ְדַההוא , ּׁש ִלְבֵריהְוַכד ִיְפרֹוק ּבַ

ּמֹוָתא ָפִריק ֵליה ְלָטָאה ֲעֵליה, ּ ר . ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ל ֲאׁשֶ ְּוָרָזא ָדא ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ְכַלל ה ּבִ ה טֹוב ָדא ַמְלַאך ַחִיים. ָעׂשָ ְּוִהּנֵ ְ ֶות. ּ ְְמֹאד ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ַההוא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ

ּפוְרָקָנא ִאְתַק ֵּיים ָדא ְדַחִיים ְוִאְתַחָלׁש ַההוא ְדָמֶותּ ּ ּ ּּ ּ ָמה . ּ פוְרָקָנא ָדא ָקֵני ֵליה ַחִיים ּכְ ּּבְ ּ ּ
ר יה. ְּדִאְתּמָ ַבק ֵליה ְוָלא ָאִחיד ּבֵ א ׁשְ יׁשָ ְּוַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ּ:  

א ּתָ ּבַ יַסר ְלַנְטָרא יֹוָמא ְדׁשַ ִּפּקוָדא ַאְרּבֵ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדַנְייָחא ִמ, ּ יתּ ֵראׁשִ ל עֹוָבֵדי ּבְ . ּכָ
ֵרין ִפּקוִדין ִליָלן ּתְ ָּהָכא ּכְ ת. ּ ּבָ יה. ַּחד ְנִטיָרא ְדיֹום ַהּשַׁ ִקדוׁשֵ א ַההוא יֹוָמא ּבְ ְּוַחד ְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ .

ְרָנא ְוַאְתַעְרָנא ֲעַלְייהו ְדִאיהו יֹוָמא ְדַנְייָחא ְלָע ָמא ְדַאְדּכַ א ּכְ ּתָ ּבַ ְּלַנְטָרא יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ . ְלִמיןּ
ְ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 . ּ א ּבְ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ְּ

א יֹו ָבא ְלַקְדׁשָ רון ּגוִפין ְלָהִני רוִחיןְּלַאְעּכָ ָּמא ַעד ְדִיְתּבְ ּ ּ ֶאָלא ִאיָלָנא ְדַדַעת טֹוב ְוָרע . ּ
ה  ַכּמָ ה רוִחין ּבְ ּמָ ָעְלָמא ְוִאְתָפְרׁשו ּכַ ָפא ּבְ ּקְ ַּאְתַער ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַרע וָבָעא ְלִאְתּתַ ּ ּ ּּ

גוִפין ָעְלָמא ּבְ ָפא ּבְ ּקְ   .ַּזְייִנין ְלִאְתּתַ
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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 . ּּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ

ִס ְּוִאְתָערו ְדרוִחין ּבְ ַהאי ֵליְלָיאּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְּטָרא ְדטֹוב ִאיהו ּבְ ְוִאְלָמֵלא . ְוָלא ּבְ
ַהאי ֵליְלָיא ַעד ְדָלא ַיְקִדים ִסְטָרא ְדטֹוב ַּאְקִדים ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ּ ָלא ָיִכיל ָעְלָמא , ּ

ְייהו ֲאִפילו ִרְגָעא ָחָדא ְּלֵמיַקם ַקּמַ ֲּאָבל ַאְסָווָתא ַאְקִדים קוְדׁשָ. ּּ ִריך הוא ְדָדִליג ּ ּא ּבְ ּ ְ

י ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא א ְדיֹוָמא ְוַאְקִדים ַקּמֵ יה ִקדוׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ּ יב ִסְטָרא . ּ ּוַמה ְדֲחׁשִ ּ
ָפא ּקְ ָעְלָמא ְלִאְתּתַ ֵני ּבְ ף , ָאֳחָרא ְלִאְתּבְ ּקַ ַהאי ֵליְלָיא ִסְטָרא ְדטֹוב ְוִאְתּתַ ֵני ּבְ ִאְתּבְ

נו ְטָרא ְדטֹובְּוִאְתּבְ ַהאי ֵליְלָיא ִמּסִ ין ּבְ ּן ּגוִפין ְורוִחין ַקִדיׁשִ ּ יִמין . ּ ך עֹוָנָתן ְדַחּכִ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ת  ּבָ ת )ב''דף יד ע(ְּדָיְדֵעי ָדא ִמּשַׁ ּבָ   .ְלׁשַ

ד יַבת ְלֶמְעּבַ ה ְדִאיִהי ֲחׁשִ ֵדין ָחַמאת ָדא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַכּמָ ְּדָהא ּכְ ּ  )עביד(ֲעִביֵדי , ּ
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 , ּּ ּמָ ִנין ְדָנְפִקין ִמּתַ ְּוָכל ִאּנון ּבְ ּ
ֲּהוו ִנְכִפין ְדׁשָ ּרו ֲעַלְייהו רוִחין ֵמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָראּ ּ ּ ְּוִאּנון רוִחין ַעְרִטיָלִאין ְדַחָייַבָיא . ּ ּ ּ ּ

הו ִליִלי ִריַאת ּבְ ְּדִאְקרון ַמִזיִקין ְוׁשָ ּ   .ּת וְקִטיַלת לֹון''ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ה ַעל ָעְלָמא ְלָטא ְקדוׁשָ יָון ְדִאְתַקַדׁש יֹוָמא ְוׁשָ ּּכֵ ּ ְרָמה ַּההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ַאְז, ּ ִּעיַרת ּ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 , ּּ ּוְלָבַתר ִ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 ּ ּ ַההוא . ּ ְטֵטי ּבְ ְּלָאן ֲאַתר ְמׁשַ ּ
ְבִהילו ְוָחׁשְ. ֵליְלָיא ד ַנְפֵקי ּבִ א ְוָחָמאן לֹון ּּכַ א ַקִדיׁשָ ָעְלָמא ַעל ַעּמָ ְלָטָאה ּבְ ִּבין ְלׁשַ ּ

יָרָתא ָדא ְצלֹוָתא ְוָאְמִרין ׁשִ ְצלֹוָתא וַמְבְדֵלי ַעל ַהּכֹוס, ּבִ ירוָתא ַמְבְדֵלי ּבִ ּוְבׁשֵ ּ ּ ּ ַּפְרֵחי , ּ
ָרא ְטֵטי וָמָטאן ְלגֹו ַמְדּבְ ן ְוָאְזֵלי וְמׁשָ ּמָ ִּמּתַ יְז. ּ ְייהו וִמִסְטָרן ַרֲחָמָנא ְלׁשֵ ָּבן ִמּנַ  )ומסטרא(ּ

א יׁשָ   .ּבִ

ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ז א ְלַגְרַמְייהו''ּ יׁשָ ְרִמין ּבִ ָלָתא ִאּנון ּגַ ּל ּתְ ְרֵמיה. ּ ַּחד ָמאן ְדַלִייט ּגַ ּּ .
ַזִית הו ּכַ ְנָייָנא ָמאן ְדָזַרק ַנֲהָמא אֹו ֵפרוִרין ְדִאית ּבְ ּּתִ ּ ּ ּ ִליָתָאה ָמאן ְדאֹו. ּּ א ּּתְ ַרּגָ ִקיד ׁשְ

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 ם ְלִאּנון ְדָקא . ּ יִהּנָ ּגִ א ִאית ּבַ ְּדַחד דוְכּתָ ּ ּ ּ ּ

תֹות ּבָ א ַעד ָלא ְוִא, ְּמַחְלֵלי ׁשַ ַרּגָ ֵגיִהּנֹם ַלייִטין ֵליה ְלַההוא ְדאֹוִקיד ׁשְ ין ּבַ ּּנון ַדֲענוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶבר ְוגו)ישעיה כב(ְּוַאְמִרי ֵליה , ָּמָטא ִזְמֵניה ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך ַטְלֵטָלה ּגָ  )ישעיה כב(' ָ ִהּנֵ

דור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיָדִים ָּצנֹוף ִיְצָנְפך ְצֵנָפה ּכַ ּ ָ.  

ִג ָרֵאל ּבְ א ַעד ְדַמְבְדֵלי ִיׂשְ ּתָ ּבַ ד ָנִפיק ׁשַ ּין ְדָלאו ָיאֹות הוא ְלַאְדָלָקא נוָרא ּכַ ּ ּ ּ ּ
א ּסָ ְצלֹוָתא וַמְבְדֵלי ַעל ּכַ ּּבִ ת הוא. ּ ּבָ ִגין ְדַעד ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ּּבְ ּ ִליט , ּ ת ׁשָ ּבָ ה ְדׁשַ ּוְקדוׁשָ ּ

א ּכָ. ֲעָלָנא ּסָ ֲעָתא ְדַמְבִדיִלין ַעל ּכַ ּוְבׁשַ ְרָיין ְדִאְתְמָנן ַעל ּ ּל ִאּנון ַחָייִלין ְוָכל ִאּנון ַמּשִׁ ּ ּּ
ל ַחד ְוַחד ָיִתיב ְלַאְתֵריה ופוְלָחֵניה ְדִאְתְמֵני ֲעֵליה, יֹוֵמי ְדחֹול ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ְוִאְתַקַדׁש יֹוָמא ּתָ ּבַ ִגין ְדַכד ָעאל ׁשַ ּּבְ ָעְלָמא, ּ ִליט ּבְ ֵּדי ְוחֹול ִאְתַע, ֹּקֶדׁש ִאְתַער ְוׁשַ
וְלָטנוָתא ִדיֵליה ִּמּשׁ ּ א ָלא ַתְייִבין ְלַאְתַרְייהו, ּ ּתָ ּבַ ֲעָתא ְדָנִפיק ׁשַ ַּעד ׁשַ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ

ְבִדיל  ה ְיָי ַהּמַ רוך ַאּתָ ָרֵאל ּבָ א ָלא ַתְייִבין ְלַאְתַרייהו ַעד ִזְמָנא ְדָאְמֵרי ִיׂשְ ּתָ ּבַ ְּדָנִפיק ׁשַ ּ ּ ּ
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול ֵדין. ּבֵ ַלקּכְ ְרָיין ְדִאְתַמִניאו ַעל יֹוֵמי ְדחֹול ִמְתָעִרין , ּ ֹקֶדׁש ִאְסּתַ ּוַמּשִׁ ּ ּ

ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה ְדִאְתְפַקד ֲעֵליה ְּוַתְייִבין ְלַאְתַרייהו ּכָ ּ ּ ְלִטין ַעד . ּּ ל ָדא ָלא ׁשָ ְּוִעם ּכָ
ַרָגא ִגין ְּוֻכְלהֹון ִאְקרון ְמאֹו. ִּדיהֹון ְנהֹוִרין ֵמָרָזא ִדׁשְ  )דמנהורא דנורא דנגדא(ֵרי ָהֵאׁש ּבְ

ָאה)א דמרזא דעמודא דנורא''נ( ּתָ ְלִטין ַעל ַעְלָמא ּתַ ְלהו ְוׁשָ ּ וִמיסֹוָדא ְדנוָרא ָאְתָיאן ּכֻ ּ ּ .
א ְדִסְדָרא ָרֵאל ִקדוׁשָ ִלימו ִיׂשְ א ַעד ָלא ׁשְ ַרּגָ ר ָנׁש ַאְדִליק ׁשְ ד ּבַ ְּוָכל ָדא ּכַ ּ ּ ּ.  

א ְדִסְדָראֲּאָבל ִאי ִאיהו ַמ ִלימו ִקדוׁשָ ין ַעד ְדַיׁשְ ְּמּתִ ּ ּ ִּאּנון ַחָייִבין ְדֵגיִהּנֹם ַמְצִדיִקין , ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ֲּעַלְייהו ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְרָכאן ְדָקא , ְּ ל ּבִ ר ָנׁש ּכָ ְּוִאּנון ְמַקְייֵמי ַעל ַההוא ּבַ ּ ּּ

ן ְלך ָהֱאֹלִה)בראשית כז(ָּאְמֵרי ִצּבוָרא  ַמִים ָ ְוִיּתֶ ִעיר )דברים כח(ּים ִמַטל ַהּשָׁ 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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ֵעי ֵליה יֹום ָרָעה, ָּרע ִמּבָ ְלָטא ַהִהיא ָרָעה ְלֵמיַסב ִנ. ַמאי ּבְ ְמֵתיהּיֹוָמא ְדׁשָ ֵרי . ּׁשְ ַאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ָאה ֵליה ֵמחֹובֹוי ּגַ ִכיב ְמַרע ְלַאּסָ יל ֶאל ָדל ָדא הוא ׁשְ ּכִ ַּמׂשְ ּ ּ ּ ּ ָדָבר . ְּ

יֹום ָרָעה  ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ יה ּכְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ִאׁשְ ֲּאַחר ָדא יֹוָמא ְדִדיָנא ׁשָ ּ
ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא יֹוָמ. ְּיַמְלֵטהו ְיָי ּא ְדִאְתָמַסר ִדיָנא ְלַההוא ָרָעה ְלׁשַ  :ח)חסר(ּ

 



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

   ספר בראשית-הזוהר הקדוש 

  פרשת בראשיתזוהר 
  ]א''דף טו ע - ' זוהר חלק א[

א)א בראשית בחכמתא דמלכא גליף וכו''נ) (א''דף טו ע( ּ הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ לוֵפי , ּ ִליף ּגְ ּּגָ
ְטִהי)א גליפו''נ( ּרו ִעָלָאה ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּבִ ּ ּ א , ּּ ְּוָנִפיק ּגֹו ָסִתים ִדְסִתימו ֵמִריׁשָ א ''נ(ּ

גוְלָמא)פירוש עשן( ּף קוְטָרא''ן סֹו''ְּדֵאי )מרזא ִעְזָקא ָלא ִחָוור ְוָלא אוָכם , ּ ּבְ ָּנִעיץ ּבְ ּ
ָלל ון ּכְ ד , ְּוָלא סוָמק ְוָלא ָירֹוק וָלא ּגֹוָ וִנין  ָמ)א הדר''נ(ּכַ יָחא ָעִביד ּגֹוָ ִדיד ְמׁשִ

גֹו ּבֹוִציָנא ָנִפיק , ְלַאְנָהָרא א)א ונפיק''נ(ְלגֹו ּבְ וִנין ְלַתּתָ עו ּגֹוָ יה ִאְצַטּבְ ּ ַחד ְנִביעו ְדִמּנֵ ּ ּ ּ .
ָלל''ן סֹו''ָּסִתים ּגֹו ְסִתיִמין ְדָרָזא ְדֵאי ַקע ֲאִויָרא ִדיֵליה ָלא ִאְתְייַדע ּכְ ַקע ְוָלא ּבָ ּף ּבָ ּ ,

ַּעד ְדִמּגֹו ְדִחיקו ִדְבִקיעוֵתיה ָנִהיר  ּ ּ ּ ּ ּ ְנקוָדה ָחָדא ְסִתיָמא ִעָלָאה)א' כ(ּ ַתר ַהִהיא , ּ ּבָ
ָלל ית ַמֲאַמר ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, ְּנקוָדה ָלא ִאְתְייַדע ּכְ ך ִאְקֵרי ֵראׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ:  

  )סימן א(השלמה מההשמטות 

ָרא ֱאֹלִהים  ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ''ֶאת ''ּבְ 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

ין  ּבִ א ְבָכל ִאיָלִנין ְוִעׂשְ יאוְבּתָ ה ְוהוא ָיִהיב ּתִ ַּאְרָעא ְוָכל ָמה ְדִאית ּבָ ּ ּ ַאְרָעא ְוהוא ּ ִּדי ּבְ ּ
ֵאין ְממוֶנה ָעָליו ִמְלַמְעָלה ְוׁשֹוֵמר אֹותֹו  ב ִמְלַמָטה ׁשֶ ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ָאְמרו ֵאין ְלך ּכָ ָּמה ׁשֶ ּ ָּ

ֱאַמר  ּנֶ ה אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו ְגָדל ׁשֶ ָמּכֶ ים )ח''איוב ל(ׁשְ ׂשִ ַמִים ִאם ּתָ ּ ֲהָיַדְעּתָ חוקֹות ׁשָ
ָאֶרץ ָטרֹו ּבָ  :) עד כאן מההשמטות(: ִמׁשְ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד)דניאל יב( ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ .
ַטׁש ֲאִויָרא ִדיֵליה , ֹזַהר ְסִתיָמא ִדְסִתיִמין ַהאי ְנקוָדה )א ואנהיר''נ( )דמטי ולא מטי(ּּבָ  ּּבְ

יה ּ וְכֵדין )א נהורא''ס( ְחּתֵ ּבַ ית ְוָעִביד ֵליה ֵהיָכָלא ִליָקֵריה וְלתוׁשְ ט ַהאי ֵראׁשִ ִּאְתַפׁשַ ּ ּ ּ ּ יקרא (ּ

א . )א וליקריה ולהיכליה ולתושבחתיה''נ(. )להיכליה ולתושבחתא ן ָזַרע ַזְרָעא ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּתַ
א ְדָעְלָמא ְב)ישעיה ו(ְוָרָזא ָדא , ְלאֹוָלָדא ְלתֹוַעְלּתָ ה ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמּצַ ֹּזַהר ְדָזַרע ַזְרָעא . ּּתָ

ָוון ָטב ְדִאְתֲחֵפי ְלגֹו ְוָעִביד ֵליה ֵהיָכָלא ְדִאיהו , ִּליָקֵריה י ְדַאְרּגְ ַהאי ַזְרָעא ְדֶמׁשִ ּּכְ ּ ּ
א ְדֹכָלא א ִדיֵליה ְותֹוַעְלּתָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ָרא ַההוא ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייַדע . ּ ית ּבְ ַהאי ֵראׁשִ ּּבְ ּ

ָרא ֱאלִהים, ֵהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֱאלִהים. א ָדאְלֵהיָכָל ית ּבָ ֵראׁשִ   .ְוָרָזא ָדא ּבְ

טוָתא ִדְנקוָדה ְדֹזַהר ָסִתים ָדא ָרָזא ְדִאְתַפׁשְ ִריאו ּבְ ְלהו ַמֲאָמרֹות ִאְתּבְ יה ּכֻ ֹּזַהר ְדִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ָרא ִתיב ּבָ ַהאי ּכְ ָווָהא ִדְכִתיב, ִאי ּבְ ִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם  ַו)בראשית א(, ֵּלית ּתְ

ַצְלמֹו א ְגִליָפא , ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵמיה אהיה ׁשְ ית ַקְדָמָאה ְדֹכָלא ׁשְ ֵראׁשִ ֹּזַהר ָרָזא ָדא ּבְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ִ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 ית''ר ֹרא''ֲאׁשֶ. ּׁשְ   .ּׁש ְדָנִפיק ֵמֵראׁשִ

  ]ב''דף טו ע - ' זוהר חלק א[

ן ְלָבַתר ְנקוָדה ְוֵהיָכָלא) ב''דף טו ע(ְוַכד  ּקַ ֲחָדא )כסדרא( )בסדרא( ִּאְתּתַ ֵדין , ּכְ ּכְ
ִליל ית ּכָ ֵראׁשִ ָחְכְמָתא)ראשית( ּבְ יָתא ִעָלָאה ּבְ ָוון ַההוא ֵהיָכָלא . ּ ֵ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 ְסִתיָמאְּד וָבא ּכְ ִּאְזְדַרע ְ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 ִאְקֵרי ְוַעד ָלא ִאְתֲעִדיַאת ְוָלא ִא. ּ יטו ְדִיּשׁ ט ְפׁשִ ְּתַפּשַׁ ּ ּ ּ

ית, ֱאלִהים ֵראׁשִ ְכָלָלא ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבִ ָמא , ּ ׁשְ ן ּבִ ּקַ ּ ְדֱאלִהים )ב''בלק ר(ְּלָבַתר ְדִאְתּתַ
יה ַּאִפיק ִאּנון ּתֹוָלִדין ֵמַההוא ַזְרָעא ְדִאְזְדַרע ּבֵ ּ ּ ּ ִליָפן ִּאּנון ַאְתָוון ּגְ, ַּמאן ַההוא ַזְרָעא. ּ

ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ְדָנְפקו ֵמַהִהיא ְנקוָדה ּ ּ.  

גֹו ַההוא ֵהיָכָלא ָרָזא  ַּהִהיא ְנקוָדה ָזַרע ּבְ , ק''ּׁשוֻר, ם''ּ ִדְתַלת ְנקוִדין ֹחָל)א זרעא''נ(ּ
ָדא ְוִאְתֲעִבידו ָרָזא ָחָדא. ק''ִחיִר ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ִחּבוָרא ָח''קֹו. ּ ּל ְדָנִפיק ּבְ ֲעָתא . ָדאּ ׁשַ ּבְ

ל ַאְתָוון, ְּדָנַפק ֲהֵדיה ְדָכִליל ּכָ ת זוֵגיה ּבַ ַּנְפַקת ּבַ ּ ּ ַמִי''ִּדְכִתיב ֶא. ּ ּקֹול וַבת , ם''ת ַהּשָׁ
ַמִים ִאיהו ֶאֱהֶי. ּזוגֹו ַּהאי קֹול ְדִאיהו ׁשָ ּ ְתָרָאה''ּ ל ַאְתָוון וְגָווִנין. ה ּבַ ֹּזַהר ְדָכִליל ּכָ ּ ,

ַגְווָנא    . ָדא)עאא זר''נ(ּ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 ּ .

א ֱּאלִהים ָרָזא ְלַקָייָמא ּכָֹלא ְלַתּתָ ַמִיםֶאת . ּ א לֹון ְדַכר ְונוְקָבא , ַ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''א ְוִאְתְקֵרי ַאּתָ''ּ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. ּ
ַגְווָנא ִעָלָאה יןּּכְ ד ֵפיִרין ְוִאיּבִ י. ּ ְלֶמְעּבַ ְתַלת דוְכּתֵ ִליָלא ּבִ ָמא ָדא ּכְ ּׁשְ ן ִאְתְפַרׁש , ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ה ִסְטִרין ָמא ָדא ְלַכּמָ ֹאַרח ָסִתים . ׁשְ ַּעד ָהָכא ָרָזא ְדִסְתָרא ְדִסְתִרין ְדָגֵליד וָבֵני ְוִקֵיים ּבְ ּ ּ ּ
ִסְתָרא ְדַחד ְקָרא אן וְלָהְלָאה. ּּבְ   ִּמּכָ

  )סימן ב(השלמה מההשמטות 



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

כֹון ְדָסִליק ְוָנִחית ָמאן  ָמעו ָמאן ִמּנְ ַּמְתִניִתין ְקטוֵרי ָרָמֵאי הֹוְרָמֵני ְדּבוְרְייֵרי ְקִריבו ׁשְ ּ ּ ּ
ד ְיָקָרא  א ִחיָוָרא ְלֶמְעּבָ ְרעוָתא ְדֵריׁשָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ידֹוי ְיקום ְוִיְנַדע ּבְ ַנׁש רוָחא ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ

ה ְוַאִפיק קוְמִרין ְטִהיִרין ִליָקֵר ב ּבָ א ְדֹכָלא ָנׁשָ ִריׁשָ ּיה ָסִליק ַחד ְטִהירו ְסִתימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
יב  ד ָנׁשִ ֲחָדא ּכָֹלא וְסִליקו ְוַנְחתו ְוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ַחד ְוַההוא ְטִהירו ְסִתימו ּכַ ָרן ּכַ ִּמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ה ְוַאְנִהיר ִאְקֵרי אהי ה ּה ַההוא ְטִהיר''ּּבָ ּו ַסְלָקא ְוַנְחָתא ְוָזִריק ִזיִקין ְנִציִצין ְוַאְנִשיב ּבָ ּ
ר אהי)ואפיק בה( ֵמיה ֲאׁשֶ ּ ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ְוִאיְקֵרי ׁשְ ְגִליפו ָטִמיר ְוָסִתים ''ּ ּה ּבִ

רו ִמּגֹו ַחד ִטיָנָרא ָסִתים ָנְפֵקי  ִּאינון קוְמִרין ְטִהיִרין ְדִאְתַחּבְ ּ ּ ֵחיָלא  ּבְ)נפקו(ּ ִּגלוָפא ּבְ ּ
ְּדַההוא ְטִהירו ִעָלָאה ְוִאיְקֵרי יהו ּ ּ   .ה''ּ

ה ְוַאִפיק ִזיִקין ְנִציִצין ַזְרִקין ְלָכל ֵעיָבר ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ָנִציץ  יב ּבָ ּּתו ָנׁשִ ּ ּ ּ
ב ּבָ. )חסד(ל ''ְלָכל ְסָטר ְוִאיְקֵרי א ּּתו ַההוא ְטִמיָרא ְטִהירו ָסִתים ָנׁשָ ּ א ּ ּה ְוַסְלָקא ְוַנְחּתָ

ֶאֶלף וָמאָתן ִקיטוִרין ְדנוָרא ְוַאִפיק ַחד ֵחיָלא ְטִמיָרא ְוִאיְקֵרי ֱאֹלִהים ְוָדא  ְּוַסִליק ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִתיקוֵני ֵיאֹות . ְּגבוָרה הֹון ִדי ִמָתְקָנן ּבְ ָטן ֵחיִלין ְטִמיִרין ַלָהִטין ְלָכל ְסָטר ִמּנְ ֵּמַהאי ִמְתַפּשְׁ ּ ּ

ּוִמְנהֹון ִד ִתיקוֵני ַאֲחָראּ   .ּי ִ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

י ִתיב ֵחיִלין ְוָכל ַמׁשִ ל ַחד ְוַחד ִלְזֵניה ְלַקְייָמא וְלַהְנַהָגא ָעְלִמין ָעֵליה ּכְ ְּרָיין ִעיָלִאין ּכָ ּ ּ
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 ִסְטִרין , ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָטן ֵמָרָזא ִעָלָאה ׁשִ ְּ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(: ּ
ׂשְ יִלים ַיְזִהירוְוַהּמַ נוֵעי , ּּכִ ַ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(. ּ
ְּורוָחא ְנקוֵד, ּּגוָפא ַאְתָוון נוֵעי . יּ ַ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 ּ ּּ.  

ׂשְ יִלים ַיְזִהירוְוַהּמַ ֹזַהר ִנּגוָנא ְדַטֲעֵמי. ַּאְתָוון ְוִנּקוֵדי, ּּכִ ּּכְ טוָתא . ּ ָּהָרִקיַע ִאְתַפׁשְ ּ
ִנּגוָנא יטו ְוָאְזלו ּבְ ְפׁשִ ֵטי ּבִ גֹון ִאּנון ְדִמְתַפׁשְ ְּדִנּגוָנא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ים ִאּנון ִפּסוֵקי . ּּ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּּ

ַמְט ַמע ִמָלהְּדַטֲעֵמי ְדַפְסֵקי ּבְ ּתְ ך ִאׁשְ ָּלֵניהֹון ִדְבִגין ּכָ ְ ַּ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 יִלים ַי. ּ ּכִ ׂשְ ֹזַהר ָהָרִקיַע ִאּנון ַקָייִמין ְוַסְמִכין ְוַהּמַ ְּזִהירו ּכְ ּ ּ
ְּדַההוא ַאִפְריֹון ּ ָכל . ּ ֻסְכְלָתנו ּבְ ֵלי ּבְ ּכְ יִלים ִאּנון ַקָייִמין ְוָסְמִכין ִעָלִאין ְדִאּנון ִמְסּתַ ּכִ ׂשְ ַּהּמַ ּ ּ ּּ

ַּמה ְדִאְצְטִריך ַההוא  ָמא ְדַאּתְ . ֵּליהּ ִדי)א דביה''נ( ַּאִפְריֹון ְוָסְמִכין )כט א(ְּ ִסְתָרא ָדא ּכְ
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יל ֶאל ָדל)תהלים מא(, ָאֵמר ּכִ ֵרי ַמׂשְ ְּדִאי ָלא ַיְזִהירו ְוָלא ַנֲהִרין ָלא ָיְכִלין , ַּיְזִהירו. ּ ַאׁשְ ּ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ַההוא ַאִפְריֹון ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ְְלַעְייָנא וְלִאְסּתַ ּ ּ ּּ.  

  ]א''דף טז ע - ' זוהר חלק א[

ֹזַה ּר ָהָרִקיע ַההוא ְדַקְייָמא ּכְ יה  )א''דף טז ע(ּ יִלים ִדְכִתיב ּבֵ ּכִ י ִאּנון ַמׂשְ ּבֵ ַּעל ּגַ ּ יחזקאל (ּ

ַרח ַהּנֹוָרא)א ֵעין ַהּקֶ י ַהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ֹּזַהר ְדַההוא . ּ  ָנִהיר )דהוא(ּ
י ְדַהִה. ְלאֹוַרְייָתא ֹּזַהר ְדָנִהיר ְלִאּנון ָראׁשֵ יִלים ְדָנֲהִרין , יא ַחָיהּ ּכִ י ִאּנון ַמׂשְ ְּוִאּנון ָראׁשֵ ּ ּ

ן ּמָ ָלן ְלַההוא ָרִקיַע ְלַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ִמּתַ ּכְ ִדיר וִמְסּתַ ּּתָ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּ
ִדיר ְוָלא ָפִסיק ְּדָנִהיר ּתָ ּ ּ.  

  )סימן ל(השלמה מההשמטות 

ָרְכָיה ַמאי ִדְכִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוָאַמר ִרּבִספר הבהיר  ּי ּבְ ַמע ָהְיָתה, ּ , ַמאי ַמׁשְ
ָבר ָהְיָתה ּכְ ּוָמאי ֹתהו. ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּ ֵהא ֶאת ּבְ ׁש, ּוָמאי ּבֹהֹו. ָדָבר ַהָמּתְ ְיׁש ּבֹו ַמּמָ , ָּדָבר ׁשֶ
ם ָמאי ִדְכִתיב . ּּבֹו הוא, ִדְכִתיב ּבֹהֹו ם ֶא)קהלת ז(ַּעל ׁשֵ ה  ּגַ ת ֶזה ָעׂשָ ת ֶזה ְלֻעּמַ

לֹום. ָהֱאֹלִהים ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ּבֹהֹו ְוׂשָ ָרע. ּבָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ֹתהו ְוׂשָ לֹום . ּּבָ ׁ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. ּוָבָרדָמִים , ּהוא ר ׂשְ יֵניֶהם ַמְכִריֲע ְוַהְיינו ִדְכִתיב . ֵאׁש, ְוָגְבִריֵאל ׂשַ לֹום ּבֵ ר ׁשָ ְּוׂשָ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. עֹוׂשֶ ּוְמַנָלן ְדּבֹהֹו ׁשָ לֹום ובֹוֵרא ָרע)ישעיה מה(ִדְכִתיב , ּ ה ׁשָ , ּ עֹוׂשֶ

לֹום ִמּבֹהֹו יָצד ָרע ִמּתֹהו ְוׁשָ ָרעּבָ, ָּהא ּכֵ ם ְמקֹומֹו ּבַ לֹום , ָּרא ּתֹהו ְוׂשָ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ ׁשֶ
ְמרֹוָמיו. ּובֹוֵרא ָרע לֹום ּבִ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ לֹום ׁשֶ ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ּבֹהֹו ְוׂשָ עד (: כ''ע. ּבָ

 )כאן מההשמטות

ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ָוֹבהו ְוגו ְלָגא ּגֹו ַמָייא, ְּדַמת ְדָנא ַדְייָקא ִמּקַ)ט ב''ל(ָהְיָתה ', ּ . ּתַ
ַמָייא ַההוא ֵחיָלא ְדַתְלָגא ּבְ ה זוֲהָמא ּבְ ַּנְפָקא ִמּנָ ּ ּ ּ ה , ּ יָפא ְוֲהָוה ּבָ ּקִ א ּתַ ה ֶאׁשָ יׁש ּבָ ְּוַאּקִ ּ

ּ ְדזוֲהָמא)א מדורא''נ(ּו ֵמֲאַתר ''ְוִאְתֲעִדיַאת ְוִאְתֲעִביַדת ּתֹה, ְּפסֹוֶלת . ִקיָנא ִדְפסֹוֶלת. ּ
ך''הָוֹב ה חׁשֶ ב ּבָ ִריר ִמּגֹו ְפסֹוֶלת ְוִאְתַייׁשַ ִרירו ְדִאְתּבְ ְו ּבְ ּ ּ ּ יָפא, ּּ ּקִ א ּתַ ְּוַההוא . ָּרָזא ְדֶאׁשָ
י ַההוא ּתֹה)חפי(ְך ְדָחֵפי ''חׁשֶ ּבֵ ַנת ִמיֵניה''ּ ַעל ּגַ ּקָ י ַההוא ְפסֹוֶלת ְוִאְתּתַ ּבֵ ּו ַעל ּגַ ּ ּּ.  

א ְד, ְּורוַח ֱאלִהים ּרוַח קוְדׁשָ ּ ִיםּ ָּנִפיק ֵמֱאלִהים ַחִיים ְוָדא ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ַתר . ּ ּבָ
ִטיָסא ְדזוֲהָמא יב ִאְבִריר ְדִקיקו ַחד ִמּגֹו ַההוא ְפסֹוֶלת ּכְ ְּדַהאי רוַח ָנׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ד ִאְבִריר . ּּ ּכַ

ַאר ַההוא זוֲהָמא ְדֵלית ּתָ ְּוַאְצִניף ְוַאְצִריף ִזְמָנא וְתֵרין ַעד ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ָללּ יה זוֲהָמא ּכְ ּ ּבֵ 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 ְוָנַפק ִמֵניה ַרַעׁש . ּּ ִּאְבִריר ּבְ ּ
ָרָזא ִדיֵליה ֵאׁש . ּ ְוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש)ים א יטמלכ(, ִּדְכִתיב ך ְוַאְכִליל ּבְ ְּוִאְבִריר חׁשֶ ְ

ָרָזא ִדיֵליה . ִּדְכִתיב ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ִליל ּבְ ִּאְבִריר רוַח ְוִאְתּכְ  )ח''א ב ותיקון ל''יתרו פ(ּ
ה   .ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ
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ון ְוֹלא''ּתֹה יה ּגֹוָ ּו ֲאַתר ְדֵלית ּבֵ ּ ָרָזא ְדִדיֹוְקָנאּ ִליל ּבְ ּ ִדיֹוְקָנא ְוָלא ִאְתּכְ ּּ א ִאיהו . ּ ּתָ ַּהׁשְ
ָלל יה ֵלית ֵליה ִדיֹוְקָנא ּכְ ָלן ּבֵ ּכְ ד ִמְסּתַ ִדיוְקָנא ּכַ ּּבְ ּּ ּ ּ ר . ּ א ּבַ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ְּלֹכָלא ִאית ְלבוׁשָ ּ

  .)דאתחזי ביה וליתיה כלל ולא הוי(. ַהאי

ּו ְלַהאי ִאית ֵליה''ּבֹה ִליָפא ּ ְקִעין ּגֹו ּגְ ּ ִ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 ּ ּּ ,

ּתָ א ְוָסְלָקא ִמּתַ א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵכי ּתֹוַעְלּתָ ְּוַעל ָדא ְנקוִבין וְמפוָלִמין. א ְלֵעיָלאַמׁשְ ּ ּ י , ּ ַהּנֵ
ֲאִויָרא ְלָיין ּבַ ן ְלֵעיָלא. ּתַ ּמָ ֲאִויָרא ְדָסְלֵקי ִמּתַ ְלָיין ּבַ יֹוָמא . ְּלִזְמִנין ּתַ ְּלִזְמִנין ִמַטְמִרין ּבְ

הֹוָמא ְלִאְתְזָנא ּתֹה א וְמִפיֵקי ַמִיין ִמּגֹו ּתְ ְּדִעיּבָ ן ְד''ּ ּמָ ּו ִמּתַ טוָתא ּ ֵדין ֶחְדָוה וׁשְ ָּהא ּכְ א ''נ(ּ

ָעְלָמא)א דלא''נ( ְדָקא )ושעתא ט ּתֹהו ּבְ ּ ִאְתַפׁשַ ּ.  

ון גֹוָ יף ּבְ ּקִ א אוְכָמא ּתַ ך הוא ֶאׁשָ ּחׁשֶ ּ ֵחיזו. ָ יף ּבְ ּקִ א סוְמָקא ּתַ ֶּאׁשָ יף . ּ ּקִ א ְירוָקא ּתַ ֶּאׁשָ
ִציור ּּבְ א ִחיָווָר)ח''ג ותרומה קכ''פקודי רמ(. ּ ון ְדָכִליל ּכָֹלא ֶאׁשָ ּא ּגֹוָ ָכל . ּ יף ּבְ ּקִ ך ּתַ ְחׁשֶ

ין ְוָדא ַאְתִקיף ְלֹתה ד ַאְתִקיף . ּו''ֶאׁשִ ר ּכַ א ֲחׁשֹוָכא ּבַ א ְוָלאו ִאיהו ֶאׁשָ ך הוא ֶאׁשָ ּחׁשֶ ּ ְ

ו ְוגו)בראשית כז(ְוָרָזא ָדא , ְּלֹתהו ְכֶהיָנה ֵעיָניו ֵמְראֹות ַוִיְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ך ְפ. 'ּ ַוּתִ ּחׁשֶ ֵני ְ
ר ַאְנִפין ְלַרע ָּרע ְדַאְסּבַ ְקָפא ֵליה, ּ ֵרי ֲעֵליה ְלִאּתַ ך ְדׁשָ ּוְכֵדין ִאְקֵרי חׁשֶ ּ ּ ך . ְּ ְְוָרָזא ָדא ְוחׁשֶ

  .ַּעל ְפֵני ְתהֹום

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך''ּרו אֵרי ַעל ּבֹהו ְוַאְתִקיף ֵליה ְוַאְנִהיג ֵליה ּבְ ְַח הוא קֹול ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָרָזא . ּ
ִים)הלים כטת(ָדא  ִים.  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ְּוֵכן רוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ַאְבִנין . ּ

הֹוֵמי ְדַנְפֵקי ַמָייא ִמְנהֹון ְקָען ּגֹו ּתְ ְּמׁשַ ִים. ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְפִני ַהּמָ ּ ּרוַח ַאְנִהיג ְוַאְתִקיף . ּ
ְּלִאּנון ָפִנים ְפֵני ְתהֹום ּ ָמה, ּ ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליהָּדא ּכְ ּ ְדִאְצְטִריך ֵליה ְוָדא ּכְ ּ ּ ְּ ּו ֲעֵליה ''ּתֹה. ְ ּ

ם שד ְרָיא ׁשֵ ם ְצָבאֹו''ּבֹה. י''ׁשַ ְרָיא ׁשֵ ּו ֲעֵליה ׁשַ ם ֱאֹלִהים. ת''ּ ְרָיא ׁשֵ ך ֲעֵליה ׁשַ ּחׁשֶ ּרוַח . ְ
ם ידו ְרָיא ׁשֵ   .ד''ֲּעֵליה ׁשַ

רוַח ְיָי ּרוַח ָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים לא ּבָ יה'  ְוגוּ ָמא ָדא ָלא ֲהֵוי ּבֵ ְלָטא ''ְּדָהא שד, ּׁשְ י ׁשָ
ָרָזא  ּ ְדֹתהו)דסתרא(ֲּעֵליה ּבְ ּ.  

  ]ב''דף טז ע - ' זוהר חלק א[

ָרָזא ְדֹבהו יה ּבְ ְלָטא ּבֵ ם ְצָבאֹות ׁשָ ַרַעׁש ְיָי ְדָהא ׁשֵ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ֹלא ּבָ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִּאְקֵרי ּבֹהו ַרַעׁש ְדָל ָלא ַרַעׁשּ ָמא . ּאו ִאיהו ּבְ ֵאׁש ְיָי ְדָהא ׁשְ ְּוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ּבָ

ך ְטָרא ְדחׁשֶ יה ִמּסִ ְלָטא ּבֵ ְְדֱאלִהים ׁשָ ּ ּ ם . ּ ַכח ׁשֵ ּתְ ה ָהָכא ִאׁשְ ְּוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ
ע ִפְרִקין ָהָכא ְדִאּנון ִפְרֵקי גוָפא ְוֵאְבִרין. ד''ידו ַּאְרּבַ ּ ּּ ָעה ְוִאּנון ּ ּ ְיִדיָען ְדִאּנון ַאְרּבָ ּ ּ

ָמא ְגִליָפא ִריַסר ְוָהָכא ׁשְ   ּתְ

  )סימן כו(השלמה מההשמטות 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

י ִבְנָיִמן ֵלִוי ן י, ִרּבִ ם ּבֵ תוב ׁשֵ ִמְסָפר ''ּתֹה: ּב אֹוִתיֹות ְיַה ְיַה ְוַה ְוַה ָוה ִיה''ַּמָצאִתי ּכָ ּו ּבְ ּ
ּאֹוִתיֹות ִגיַמְטִרָיא ' ָקָטן ִעם ג ֶזה . י''ד שד''ש' שּ ִמְסָפר ָקָטן ִגיַמְטִרָיא ְצָבאֹות ּכָ ּּבֹהו ּבְ ּ ּ

ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַהּכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ֱאֹלִהים. ּה ּבֹהו''ב' ב ך ּבְ ֹּחׁשֶ ּ ִמְסָפר ָקָטן ִעם . ְ ּרוַח ּבְ ּ
ִגיַמְטִרָיא יהו ִמְסָפר ָקָטן''ַּהּכֹוֵלל ּבְ ִמְסָפר ָקָטן . ּה ּבְ ִּעם ַהּכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבֹהוַּרַעׁש ּבְ ּ .

ִמְסָפר ַקָטן ִעם ַהּכֹוֵלל יהו ה ּבְ ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ ם י''ה ְוי''ּ ֶנֶגד ׁשֵ ב ַהִנְמָסר ''ב יֹוֵתר ּכְ
ֵמַעָרה ְּלֵאִלָיהו ּבַ ה אֹוִתיֹות ִגיַמְטִרָיא יב. ּ ֹלׁשָ ִמְסָפר ָקָטן ִעם ַהׁשְ ה ּבְ ְּוֵכן ַדּקָ ּ : ן''ק נלעד''ּ

ְמָעָרה  )אן מההשמטותעד כ( ִּדְתֵריַסר ַאְתָוון ְדִאְתָמַסר ְלֵאִלָיהו ּבַ ּ מה שנדפס כאן בדפוס (ּּ
לפנינו הוא , עד סתימין דלא אתגליין' מנטובה קרימונה לובלין וכתיב אפריון וכו

ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור )בראשית א(, ) ב''דף טז ע( )'ב''ע' א ודף ל''לקמן בדף כט ע
ְפָרט. ִהי אֹורַוְי ֵרי ָעְלָמא ּבִ ִניִזין ֵהיך ִאְתּבְ ָחא ּגְ ּכָ ירוָתא ְלַאׁשְ ְֵמָהָכא ִאיהו ׁשֵ ּ ְּדַעד ָהָכא . ּ

ְכָלל ַלל. ֲהָוה ּבִ ּוָבַתר ִאְתַהַדר ּכְ ַלל וְפַרט וְכָלל. ּ ְּלֶמהֵוי ּכְ ְלָייא . ּ ַּעד ָהָכא ֲהָוה ּכָֹלא ּתַ
ֲאִויָרא ֵמָרָזא ְדֵאין סֹוף י, ּבַ ֵהיָכָלא ִעָלָאה ָרָזא ְדֱאלִהיםּכֵ ט ֵחיָלא ּבְ ָּון ְדִאְתְפׁשַ ּּ ִתיב , ּ ּכְ

יה ֲאִמיָרה  ְפָרט. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים)דכתיב(ּּבֵ יה ֲאִמיָרה ּבִ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ְלֵעיָלא ָלא ּכְ ְוַאף ַעל . ּ
ית ַמֲאָמר הוא ב ִדְבִראׁשִ ּּגַ יה ַויֹאֶמר, ּ ִתיב ּבֵ ֲּאָבל ָלא ּכְ ּ.  

ַאל וְלִמְנַדעָּדא ַו ּיֹאֶמר ִאיהו ַקְייָמא ְלִמׁשְ ּּ אי . ּ ֲחׁשַ ַּויֹאֶמר ֵחיָלא ְדִאְתָרם ְוֲאָרמוָתא ּבַ ּ
ָרָזא )ד ב''ויחי רל( ָבה)א ברישא''נ( ֵמָרָזא ְדֵאין סֹוף ּבְ א . ּ ְדַמֲחׁשָ ּתָ ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ַהׁשְ
ה ְדִאְת)ב''ו ע''לעיל ט( ּ אֹוִליד ַההוא ֵהיָכָלא ִמּמַ אי, ֲּעִדיַאת ִמַזְרָעא ְדֹקֶדׁשּ ֲחׁשַ . ְואֹוִליד ּבַ

ְּוַההוא ְדִאְתְיַלד  ַמע ְלַבר)דאתייליד(ּ ּתְ אי ְדָלא .  ִאׁשְ ֲחׁשַ ָּמאן ְדאֹוִליד ֵליה אֹוִליד ּבַ ּ ּ
ָלל ַמע ּכְ ּתְ יה, ִאׁשְ יָון ְדָנַפק ִמּנֵ ּּכֵ ַמע ְלָבר, ָּמאן ְדָנַפק, ּ ּתְ   .ִּאְתֲעִביד קֹול ְדִאׁשְ

ָרָזא ָדא ָנַפק. י אֹורְיִה ל ַמה ְדָנַפק ּבְ א ְוִאָמא ְדִאיהו )בב''רל(. ּּכָ ּ ְיִהי ַעל ָרָזא ְדַאּבָ ּ
ּוְלָבַתר ִאְתַהַדר ִלְנקוָדה ַקְדָמָאה. ה''י ּ ָטא ְלִמָלה ָאֳחָרא אֹור, ּ ירוָתא ְלִאְתַפּשְׁ ְּלֶמֱהֵוי ׁשֵ ּ ּ .

ַקע ּאֹור ָדא ָרָז. ּאֹור ִדְכָבר ֲהָוה, ַוְיִהי אֹור ט ְוִאְתּבְ טוָתא ְדִאְתְפׁשַ ּא ְסִתיָמא ִאְתַפׁשְ ּּ ּ
ֵּמָרָזא ְדִסְתָרא ְדֲאִויר ִעָלָאה ְסִתיָמא ַקְדִמיָתא ְוַאִפיק ַחד ְנקוָדה ְסִתיָמא ֵמָרָזא . ּ ַקע ּבְ ּּבָ ּ

ַקע ֵמֲאִויָרא ִדיֵליה ְוָגֵלי ַהאי ְנקוָדה י. ִּדיֵליה ְּדָהא ֵאין סֹוף ּבָ ּ יָון ְדַה. ּ טּּכֵ , ּאי 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 ְוִאיהו הוא אֹור . ָמֵטי יָון ְדִאְתְפׁשַ ּּכֵ ּ ַאר ֵמֲאִוירּּ ּתָ ְּוַהְינו אֹור ִדְכָבר ֲהָוה. ְּדִאׁשְ ּ ,

ִ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 אֹוַרח ְנקוָדה . ּ יה ּבְ ָּנִהיר ּבֵ ַּקְדָמָאה ְדָנַפק ּ

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 ְדאֹור. ַחד ִאְתֲעִביד ַבע ַאְתָוון . ּואֹור ִאיה, ּ יה ׁשֶ ט וְנִהירו ּבֵ ְּוִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

יָתא ְוָלא ַאְקִריׁשו ְוַלִחים ֲהוו ְּדַאְלָפא ּבֵ ּ ַבע ַאְתָוון ָאֳחָרן . ּ יה ׁשֶ ך ְלָבַתר ְוָנְפקו ּבֵ ָּנַפק חׁשֶ ּ ְ

יָתא ְוָלא ַאְקִריׁשו ְוַקְיימו ַלִחים ְּדַאְלָפא ּבֵ ּ ֶּקת ִדְתֵרין ִסְטִרין ָּנַפק ָרִקיַע ְדַאְפִריׁש ַמְחלֹו. ּ
ַמְנָיא ַאְתָוון ָאֳחָרִנין יה ּתְ ְּוָנְפקו ּבֵ ֵדין כ. ּ ַבע . ב''ּכְ ַבע ַאְתָוון ְדַהאי ִסְטָרא ְוׁשֶ ָּדְלגו ׁשֶ ּ ּ

ַההוא ָרִקיַע ְוֲהוו ַקְייֵמי ַלִחים, ְּדַהאי ִסְטָרא ְלהו ּבְ ִליפו ּכֻ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ַּאְקֵריׁש ַההוא ָרִקיע . ּ
ִציוַרְייהוְוַאְקִריׁש ּו ַאְתָוון ְוִאְגִלימו ְוִאְתַצְיירו ּבְ ּ ּ ּ ן אֹוַרְייָתא ְלַאְנָהָרא ְלַבר. ּּ ּמָ   .ְוַאְגִליף ּתַ

 ] בשנה6יום [סדר הלימוד ליום ו תשרי 

דֹול ָרָזא ְדָנִפיק ֵמֲאִויר ַקְדָמָאה ְּיִהי אֹור ְדהוא ֵאל ּגָ ּ ך ְדִאְקֵרי . ּ ַּוְיִהי ָרָזא ְדֹחׁשֶ ְּ

ָיִמיָנאֱאלִהים ָמאָלא ּבְ ִליל ׂשְ ִליל , ּוְכֵדין ֵמָרָזא ְדֵאל ֲהֵוי ֱאלִהים. ּ אֹור ְדִאְתּכְ ִאְתּכְ
ָמאָלא  ׂשְ ָיִמיָנא)א''א ע''ל(ָיִמיָנא ּבִ ָמאָלא ּבְ   ּ וׂשְ

א  י טֹוב ַאְנִהיר ֵעיָלא ְוַתּתָ י טֹוב ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכִ ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּ ּ
ָרָזא ידוּו ָאר ִסְטִרין ּבְ ָמא ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין''ְלָכל ׁשְ ַּוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ְוגו. ּד ׁשְ ַאְפִריׁש ' ּ

ִלים   .ַּמְחלֹוֶקת ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ׁשְ

 )סימן ג(השלמה מההשמטות 

ִתיב ּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום וְכִתיב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹו)'בראשית א( ּכְ י טֹובּּ . ר ּכִ
ך  ד ָנִהיר ֵמֵחיָלא ְדִאְתְייִהיב ֵליה ִמטֹוב ִדְלֵעיָלא וְבִגין ּכַ א ּכַ א ֲחֵזי ַהאי אֹור ִדְלַתּתָ ְּתָ ּ ּ ּ ּ

ה שס א ְדַצִדיק ְדִאיְקֵרי טֹוב , ּט ָשבוִעים''ה מ''ִמְנָין ְימֹות ַהַחּמָ הֹון ָלֳקֵבל ַהאי ַדְרּגָ ִמּנְ
ִביִעי אְוָיִניק ִמ, ְּוִאיהו ׁשְ א ִדְלַתּתָ ְמׁשָ יה ַהאי ׁשִ ּּנֵ ְבָעה ִזְמִנין ָלֳקֵבל . ּ בוִעים ׁשִ ְבָעה ׁשָ ּׁשִ

בוִעין ז ְבָעה ׁשָ ֵרי יֹוְבָלא' ּׁשִ ִּזְמִנין ְדִאיהו ָיִניק ֵמִאיָמא ִעָלָאה ְדִאּקְ ֵני יֹוֵבל , ּ ָלה ׁשְ ּוְלֳקּבְ
ֲארו משס ּתָ א ִאׁשְ ִּדְלַתּתָ ָאה ב ַא''ב יֹוִמין ָלֳקֵבל כ''ה כ''ּ ְתָוון ְדאֹוַרְיָתא ְדַעְלָמא ַתּתָ

ִּאְתָקָיים ָעַלְייהו ּ.  

ִלימו ִאינון שס ּתַ ְכָתב ִאיְקֵרי ְוַכד ִאׁשְ ּבִ ְּדָהא ַצִדיק ִדְלֵעיָלא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ְייִבין ''ּּ ה יֹוִמין ּתַ
א ְוָכל ִאינון ׁשֶ א ְדטֹוב ְדָהאי ַדְרּגָ ָלא ֵמַהאי ַדְרּגָ ְנָיינות ְלָקּבְ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ְייִבין ּ ין ִעָלִאין ּתַ ַּבע ַדְרּגִ

ֵליְלָיא ַיְנָקא ֵמַהאי  ְלָטא ּבְ א ְדִסיֲהָרא ְדּשָׁ ָלא ֵמִאיָמא ִעיָלָאה ְוַהאי ַדְרּגָ ְנָיינות ְלָקּבְ ּּתִ ּ
ָאה ְדַיְנָקא ֵמַההוא ַצִדיק וְבִגין ְדַההוא  א ַתּתָ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ א ְדִאּקְ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ִאְמֵלי ָלה )צדיק(ּ

יה ֵמֲה ְפנוִקין ִעיָלִאין ְוָיְנָקא ִמּנֵ ְּנהו ּתָ ּ   . ִסיֲהָרא)איקרי(ּ

ְרָמה ֶאָלא ַמאי ְדִאְתְייִהיב ָלה ִמן  ָאה ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ָמה ְדָהאי ִסיֲהָרא ַתּתָ ִּדּכְ ּ ּ ּ ּּ
א ְמׁשָ א ִאיְקֵרי ַיָמא ְדָח, ׁשִ א ִדְלֵעיָלא ְוַהאי ַדְרּגָ ֲּהִכי ָנֵמי ַההוא ַדְרּגָ ּ ְכְמָתא ְלֵעיָלא ּ

ין ְתָלָתא ִלְצפֹוָנא וְתָלָתא ְלָדרֹוָמא וְתָלָתא  ְבִטין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּוַקְייֵמי ְתֵריָסר ׁשִ ּ ּ ּ
א ְדָחְכְמָתא ָעַלְייהו, ְּלַמַעְרָבא וְתָלָתא ְלָמִדיְנָחא   .ְּוַהאי ַיּמָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

א י ְבִטין ַקְייִמין ָסְחָרֵני ַמְד''ְוָלֳקְבֵליהֹון ְלַתּתָ ְווָנאב ׁשִ ַהאי ּגַ ָחא ּכְ ְוָלֳקֵבל ַהאי . ּבְ
ָ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 יֹום ''ָי ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּם ָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ָים ֶאָלא ּבְ ּ
ּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום וְכִתיב )'בראשית א(ְכִתיב ִּד ִדיק)ז''תהלים צ(ּ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ ,

ֵרי ֵה יה ִאְמֵלי ְלַהאי ָים ְדִאּקְ א ְדּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוַהאי ָנִהיר ּבְ ּ ָאה ''ּ בתראה (א ַתּתָ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. )דשמא קדישא ל ַהּנְ)'קהלת א( ּ א ''ָּחִלים הֹוְלִכים ֵאל ַהָים ּכָ ּכָ ּל ָדא ַדְרּגָ ּ
יה  ין ְדִעּמֵ ָחִלים ִאֵלין ֲחֵמׁש ַדְרּגִ יה ַהּנְ ְפנוִקין ַנְפִקין ִמּנֵ ִגין ְדָכל ּתָ ל ּבְ ְּדַצִדיק ְדִאיְקֵרי ּכָ ּ ּ ּּ

ַבע ְוַכד)לממלי(ּהֹוְלִכים ֵאל ַהָים ְלִאְמֵלי  ת ׁשֶ א ִאְקֵרי ּבַ ּ ָלה ְוַהאי ַדְרּגָ ּ ָנִהיר ַהאי ַצִדיק ּ
ַבע  ָרָזא ְדׁשֶ ָאה ָנִהיר ּבְ א ַתּתָ ְמׁשָ ַבע ִזְמִנין ׁשִ בוִעין ׁשֶ ְבָעה ׁשָ ָרָזא ְדׁשִ א ּבְ ְּלַהאי ַדְרּגָ ּ ּ

ַבע ִזְמִנין ְלִסיֲהָרא בוִעין ׁשֶ   .ּׁשָ

ָנת ַהְלָבָנה שנ ך ׁשְ ִגין ּכַ ּּבְ הֹון ָלֳקֵבל ַהאי ַד''מ, ה יֹוִמין''ְ בוִעין ִמּנְ ּט ׁשָ ִביָעָאה ּ א ׁשְ ְרּגָ
מ ִדיק ּבְ א ִעיָלָאה ְדָנַהָרא ִמּצַ ֲארו ְתֵריָסר יֹוִמין ''ַּיּמָ ּתָ בוִעין ְנהֹוִרין ִעָלִאין ִאׁשְ ּט ׁשָ ּּ

ן שנ ּבָ ֵלי י''ְּלחוׁשְ ְתֵריַסר ''ה ְלֳקּבְ ָנא ּבִ ּכְ א ְלִמיַטר ַמְטַרת ַמׁשְ ְבִטין ְדָסְחָרֵני ַהאי ַיּמָ ּב ׁשִ
ַלִים ִעיָלָאה ַּתְרִעין ִעָלִאי ירוׁשָ ּן ְדִאית ּבִ ּ ְואֹוְרָחא ְדִאיּנון ַתְרִעין ִעָלִאין ַיְנִקין )ומאורחא(ּ ּ ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ל ַחד ְלִסְטֵריה ּכְ ָאה ּכָ ְבִטין ֵמִאיָמא ַתּתָ ִּאינון ׁשִ ּ ּ ּ יחזקאל (ּ

ִתיב )ח''מ ַער ְיהוָדה ֶאָחד ְוַעל ָדא ּכְ ּ ׁשַ א ְדַצִדיק )ג'' מישעיה(ּ ִמי ָדא ַדְרּגָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ּ ּכָ
ָראִתיו בֹוִדי ּבְ ֵרי ּכְ ָראִתיו ְלַאְנֲהָרא ְלַההוא ֲאַתר ְדִאּקְ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ֵחיָלא ִדׁשְ ְּדָנִהיר ּבְ ּ ּ ,

בֹוד ה ֵרי ּכְ א ְדָחְכְמָתא ְדִאּקְ ָנא' ְוָדא ַיּמָ ּכְ ַמׁשְ ֵלי ּבְ   .ְדִאְתּגְ

א ְדִאיהו ָלֳקֵבל ּכְָּיָצְרִתי ּו ָדא ָרָזא ְדיֹום ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ִתיב ''ּ ישעיה (ּל ִדְלֵעיָלא ְוַעל ָדא ּכְ

א )ה''מ יה ְלַתּתָ יה ְיִציָרה ַעד ְדִיְתַגֵלי ֲעִביְדּתֵ ִתיב ּבֵ ּ יֹוֵצר אֹור ְוַהאי ַצִדיק ִדְלֵעיָלא ָלא ּכְ ּ ּ ּ ּּ
יה ָאה ִמּנֵ יּתִ. ְּוָנִהיר ַעְלָמא ַתּתָ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ובֹוֵרא ַאף ֲעׂשִ ּיו ָדא ִסיֲהָרא ְלַתּתָ ּ ּ ּ

ָלָמא ְלַעְלָמא לֹום ׁשְ ה ׁשָ ֵדין עֹוׂשֶ רו ּכְ ד ִאְתַחּבָ ך ּכַ ֹּחׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ  )'בראשית א(ּ
ָלָמא ְל. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד א ׁשְ ֵדין ִיחוָדא ְלֵעיָלא ִיחוָדא ְלַתּתָ ּּכְ ָלָמא ּ ֵעיָלא ׁשְ

א   .ְלַתּתָ

ַצִדיק ִדְלֵעיָלא א ְדָהא ֲאִחיד ּבְ ָנא ָדא יֹוֵסף ְלַתּתָ גוֹוָ ּּכְ א אֹוִסיף , ּ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְוַכד ִאׁשְ
ֻכְלהו ָעְלִמין וְבָכל יֹוִמין ִעָלִאין ָלָמא ּבְ ּׁשְ ּּ ִתיב ָהָכא . ּ ָרה ֶאל )ל''בראשית ט(ּכְ ָדּבְ  ַוְיִהי ּכְ

ִגין ְדָלא )ח''תהלים ס(ּ וְכִתיב ֲהָתם יֹוֵסף יֹום יֹום רוך ְיָי יֹום יֹום ַיֲעמֹוס ָלנו ּבְ ּ ּבָ  )כד לא(ְּ
ת פֹוִטיַפר יֹום יֹום ַמע ָלה ְלֵאׁשֶ ּׁשָ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ָלָמא וִבְרָכָתא ּבְ ׁשְ ֵדין יֹוִמין ִעָלִאין ּבִ ּּכְ ּּ ּ .

ְר)'בראשית א( י ִיְצָחק ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות ּבִ ן ָתֵניָנן ָאַמר ִרּבִ ַמִים ַתּמָ ִקיַע ַהׁשָ
דֹוׁש )'שיר השירים ד(ַמאי ִדְכִתיב  ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ א ֲחֵזי ּכְ ך ּתָ ָלך ָיָפה ַרֲעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ּ

ַמִי אֹו ֵמאֹותֹו ָהאֹור ַהֶנֱאָצל ְלָמְעָלה וָבָרא ֶאת ַהׁשָ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו ֲעׂשָ ּּבָ ּ ם ֵמאֹותֹו ְּ
ְתִחיָלה ְואֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד )האור(ָרִקיע  רוך הוא וְבָראֹו ּבַ דֹוׁש ּבָ ֵהִכינֹו ַהּקָ ּ ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּ ְּ

ַמִים  ָאר ַהׁשָ ל ׁשְ ּנו)א הרקיעים''נ(ּכָ ִנְתַהוו ִמּמֶ ּ ׁשְ ּ.  
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אֹורֹו ל ַהּמְ ל ְּוָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב אֹותֹו ָהָרִקיַע הֹוִליד ּכָ ְמַקּבֵ ת ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשְ
רוך הוא ֶאת )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 ַמִים , ַהּמְ ְואֹותֹו ָרִקיַע ִנְתַהָווה ִמן ַהׁשָ
יוְּד ְחּתָ ר ּתַ ַמִים ֲאׁשֶ י ְיהוָדה ָאַמר ַרב ָהָרִקיַע ַהֶעְליֹון הֹוִליד ֶאת ַהׁשָ ַמִים , ָּאַמר ִרּבִ ְוַהׁשָ

רוך הוא ֲהֵני ְמאֹורֹות וְנָתָנם  דֹוׁש ּבָ ַמִים ְוָנַטל ַהּקָ ּהֹוִלידו ַהאי ָרִקיַע ְוִנְקָרא ָרִקיַע ַהׁשָ ּ ּ ְּ

ַמִים)'בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּבֹו ְרִקיַע ַהׁשָ ן אֹוָתם ֱאלִהים ּבִ   .ּ ַוִיּתֵ

ָיד  רוך הוא ֲהֵני ְמאֹורֹות ְוִהִניָחם ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ י ִיְצָחק ָעׂשָ ָּאַמר ִרּבִ  ָהָרִקיַע )א בזה''נ(ְּ
ֵניֶהם ָנְתנו אֹוָרם ּבְ ִריֹות וׁשְ ֶהם ַהּבְ ָתֵמׁש ּבָ ָלה ַעל ָהָאֶרץ וְלִהׁשְ ִּלְהיֹות ֶמְמׁשָ ּ ֶוהּ ָאְמָרה . ׁשָ

ֶוה ׁשָ ָתִרים ּבְ ִני ּכְ ׁשְ ָתֵמׁש וְלִהְתָנֵהג ּבִ ַּהְלָבָנה ֵאין ָנָאה ְלִהׁשְ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָּמה ָעׂשָ ְּ

ֱאַמר ּבֹו  ּנְ ִעיר ֹראׁש חֹוֶדׁש ׁשֶ ל ׂשֵ ַפָרה ׁשֶ ִּהְמִעיט אֹוָתה ְוַהְיינו ַהּכָ ּ ּ ַחָטאת )ח''במדבר כ(ּ
  .ַלְיָי

אי ִעְנָייָנאָאַמר ִרּבִ ִלּבָ ָבא ּבְ ה ֲאַתר ָתֵניָנן ָדא ְוָלא ִאְתָייׁשְ ּי ַיֲעֹקב וְבַכּמָ ד ֲאָתא , ּ ּ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  ן ְלקוְנָיא ֲאָתא ְלֵמחֵמי ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֵ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ִּרּבִ  ַנְפַקת )ד''שם ע(ּ
ָקא ְלהֹון ְקָלת ְידֹוִהי ְלַנׁשְ יה ְוׁשַ ַרּתֵ ֲעִליך , ּּבְ ְְוֲאָמר ָלה ְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ֲעְצֵמך ִמָקֵמיה ּבַ ְּ ּ

ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ י ֶאְלָעָזר. אּ ַמע ִרּבִ ְרָנא ִמָלה ַחד ְדִאיִהי , ָאַמר. ׁשָ ָען ָיַדְעָנא ֲאָנא ַמְדּכָ ּּכְ
ִריך הוא ָאַמר ְלִסיֲהָרא ְלִכי  א ּבְ ְדָתֵניָנן ְדקוְדׁשָ יָרא ְדִאְתָמר ַעל ִסיֲהָרא ּכְ ַּמְרְגָלא ַיּקִ ּ ְּ

ָבה ִסיֲהָרא ְדָלא ִאְתְיי ְוַמֲעִטי ֶאת ֲעְצֵמך ְדַחׁשְ ִּהיב ׁשוְלָטָנא ָלהּ ֲאָנא , ָּאַמר ֵליה ַחמֹוִהי, ּ
ַתְקִתי ר ַעל ַדֲעתֹוִהי ְדַחְבָראי ׁשָ אי וְבִגין ְדָלא ֲאְעּבָ ִלּבָ ַמְעָנא ְוַכך ֲהָוה ְמסוָדר ּבְ ך ׁשְ ּּכַ ּ ּ ְ ְ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  ע )ג''דברים ל(ָּפַתח ִרּבִ מֹוך ַעם נֹוׁשָ ָרֵאל ִמי ּכָ ֶריך ִיׂשְ ָ ֲאׁשְ ְיָי ָמֵגן ָ ּבַ
ך ר ֶחֶרב ָגֲאָוּתֶ ֱָעְזֵרך ַ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 ָ

ַמְעָנא ֵמַאבֹוי ְדִאֵלי הֹון ּׁשְ ִלּבְ ָבא ּבְ ְמִעין ִמָלה ְוָלא ִאְתָייׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדָכד ׁשַ ּן ּתַ ּ
ְעָיין ְלַקְטָלא ֵדין ְלֵדין  א וּבַ ַחְרּבָ יֵחי ְקָרָבא ּבְ ִאיּנון ַמּגִ יֵחי ְקָרָבא ֵדין ִעם ֵדין ּכְ ְּוִאיּנון ַמּגִ ּ ּ

ך ִהיא. ֲּעָלה ְוִמָלה ָדא ְדָקא ַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּכַ ּ ּ ָרָזא ְדַמְתִניִתין ִדיָלןּּ ָזְרָנא ּבְ ּ ְוַכך ּגָ ְ.  

א ְלֶמֱהֵוי ׁשוְלָטָנא  ְמׁשָ ָזר ַעל ׁשִ א וְלִסיֲהָרא ּגָ ְמׁשָ ִריך הוא ְלׁשִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדָכד ּבָ ּ ּ ּ ְּ

יִפי ּקִ ָעְלָמא ֵדין ׁשוְלָטָנא ְדַיֲעֹקב וָמֵני ֲעֵליהֹון ּתַ ו ְוַעל ִסיֲהָרא ְלֶמהֵוי ּבְ ְּדֵעׂשָ ן ַרְבְרִבין ּ
ִגין אוָמה ְדַיֲעֹקב  ַּעד ְדֵייתון ְתֵרין אוַמָייא ִאֵלין ְוַההוא ַרְבְרָבא ְדִאְתֶמִני ַעל ִסיֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
לֹוַמר אוָמה  ָעְלָמא ֵדין ּכְ ִריך הוא ְדִיְתְייַהב ׁשוְלָטָנא ְלִסיֲהָרא ּבְ א ּבְ ָעא ִמן קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּּ ְ

א ּבְ. ְדַיֲעֹקב ִּריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ֵעי אוָמה ְדַיֲעֹקב , ְ ֶּאָלא . )חסר כאן(ְּוִכי ָמה ֲאָנא ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ָעְלָמא ֵדין ְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ֲעְצֶמך  ל אוַמָייא ֲאָבל ּבְ הו ַעל ּכָ ְלָטָאה ּבְ ַעְלָמא ְדָאֵתי ְלׁשַ ְּבְ ּ ּ ּּ
ַעְלָמא ְדָאֵתי י ָלך ּבְ ָגלוָתא ְלִמְזּכֵ ִדי ּבְ ַתְעּבְ ְְוִהׁשְ ּ.  

ִריך הואְוַכד ָא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּתו אוָמה ְדַיֲעֹקב ְוִאְתָרֲעמו ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ הֹון , ְּ ַעל ְדִאְתְנָטל ִמּנְ
ו ִריך הוא. ּׁשוְלָטָנא ְוִאְתְייִהיב ְלֵעׂשָ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ְּוִכי ָמה ַאּתון ָבָעאן ׁשוְלָטָנא , ְּ ּ

ְלָטָא ַעְלָמא ֵדין ְדָהא ֲאָנא ֲעַרְבָנא ְלׁשַ ך ּבְ ל אוַמָייא וְבִגין ּכַ ְה ְלכו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ַעל ּכָ ּ ּ ּּ
ָפָרה ְוִהְתֲעְסקו  ֲאִני ָעֶרב ְלכו ְוָהִביאו ּכַ לֹוַמר ַעל אֹוָתה ַהְבָטָחה ׁשֶ ָפָרה ֲעַלי ּכְ ָּהִביאו ּכַ ּ ּ ּ ּ

ל ָהַע ִליט ֶאְתֶכם ַעל ּכָ ָכר טֹוב ְוָעַלי ְלַהׁשְ ּתֹוָרה ְוָעַלי ָלֵתת ָלֶכם ׂשָ ן ּבַ ַעל ְמָנת ּכֵ ים ׁשֶ ּמִ
יה ְוָאַמר ַלה  יה ְוָקָרא ִלְבַרּתֵ ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ י יֹוֵסי וְנׁשָ עֹוָלם ֲאָתא ִרּבִ ִּמיֲעְטִתי ֶאת ַהָיֵרַח ּבָ ּ ּ ּ ּ

ך ּבָ ַטְבָוון ִאית ּגָ א ּבְ ְקוְטִפיָזא ְדְנהֹוִריָתא ובֹוִציָנא ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקי, ּ ָאה ֲאְנְת ְוָזּכַ ְך ַּזּכָ
ך ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלֶמֱחֵמי ּכַ ְְוַזּכָ ּ.  

ִ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
ֹצאן יֹוֵסף  ה ַמְנהֶגת נֹוֵהג ּכְ ָנא ְלִסיֲהָרא ְדּבָ ּבָ ִנְתַחֶלף ְלהו ׁשוְלָטָנא ִאינון מֹוִנין חוׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִגין מֹוֲעִדין ְוִזְמִנין ע ְרעֹוָנה ּבְ ה ּגִ ַכח ּבָ ּתְ ך ְדָלא ִאׁשְ ּומום ֵאין ּבָ ּ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ְּ

ַּמהו ַוִיְק', ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ְוגו ִלים ְדַקְייָמא , ָראּ ין ְלַאָפָקא ֵמַהאי אֹור ׁשְ ְּקָרא ְוַזּמִ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַּחד ְנִהירו ְדִאיהו ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ְדֲעֵליה ַקָיִמין ָעְלִמין, ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא אֹור . ּ ּ

ט ְיסֹוָדא ַחי ָעְלִמין ְדִאיהו יֹום ִמ ִלים ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְפׁשַ ּׁשְ ּ ְטָרא ְדָיִמיָנאּּ . ּּסִ
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 ִלים . י ֲאדֹון ּכָ ַההוא ַעּמוָדא ׁשְ ָּעאל ָיִמיָנא ּבְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ּכָ ָמאָלאְדּבְ ָרָזא ִדׂשְ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ַעד ְנקוָדה ַקְדָמָאה ְוָנִטיל ְוָאִחיד , ִּליל ּבְ

ן ִמָלה )א"דף יז ע( ּמָ ּ ִדְתַלת ְנקוִדין ֹחָל)א חילא''נ( ּּתַ ְּדָהא . ק ֶזַרע ֹקֶדׁש''ק ִחיִר''ּם ׁשוֻר''ּ
ָרָזא ָדא ר ּבְ ר ּכָֹל, ֵּלית ַזְרָעא ְדִאְזְדַרע ּבַ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאְּוִאְתַחּבַ ּא ּבְ ְּוַאִפיק ְיסֹוָדא . ּ

א, ְּדַעְלָמא ְנִהירו ְדִתיאוְבּתָ ך ִאְקֵרי ּכֹל ְדָאִחיד ְלֹכָלא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

תֹוְקָפא ְוָאַרח ָמאָלא ָלִהיט ּבְ ין ָאַרח ֵריָחא, ּׂשְ כוְלהֹו ַדְרּגִ ּּבְ א . ּ ּוֵמַההוא ְלִהיטו ְדֶאׁשָ ּ ּ ּ
ך. ִּהיא נוְקָבא ִסיֲהָראַּאִפיק ַה ִגין ְדֲהָוה ֵמֹחׁשֶ ך ּבְ ְְוַההוא ְלִהיטו ֲהָוה חׁשֶ ְּ ּ ּוְתֵרין ִסְטִרין . ּ

ין ִאֵלין ַחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא ֵרין ַדְרּגִ ִּאֵלין ַאִפיקו ּתְ ּ ּ ּּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ּּ ְּיסֹוָדא ָאִחיד ּבְ
ֵּמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְנהֹוָרא ְדֲהָוה ּבֵ ִלים ְוָעִביד , ּיהּ ּתְ ְּדֵכיָון ְדַההוא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ

ָלם ְלָכל ִסְטִרין יה, ׁשְ ֶחְדָוה ְדֹכָלא ּבֵ ל ִסְטִרין ּבְ יה ְנִהירו ֵמֵעיָלא וִמּכָ ֵדין ִאּתֹוַסף ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ .
ּוֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְדֶחְדָוה ָנִפיק ְיסֹוָדא ְדָעְלִמין ְוִאְקֵרי ּ ל ַחָייִלין . ּ מוָסףּ ֵּמָהָכא ָנְפִקין ּכָ

ָרָזא ידו ין ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ א ְורוִחין ְוִנׁשְ ְּלַתּתָ   .ֵּאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות, ת''ד ְצָבאֹו''ּ

ל ָהָאֶרץ ך, ַלְיָלה ֲאדֹון ּכָ ָמאָלא ֵמַההוא חׁשֶ ְטָרא ִדׂשְ ְִמּסִ ך . ּ ְוְבִגין ְדַההוא חׁשֶ ּ ּ ּ
יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ּּתִ ָיִמיָנא ְוָחַלׁש ּתוְקֵפיהּ ָּלָלא ּבְ יה ַהאי ַלְיָלה, ּ ט ִמּנֵ ִּאְתְפׁשַ אֵרי . ּ ד ׁשָ ּכַ
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ָ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 אֹור ָהִכי ּוְכָמ. ְּוִאׁשְ ָלָלא ּבְ יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ך ּתִ ּה ְדחׁשֶ ּ ְּ

יֹום ָלָלא ּבְ יה ְלִאְתּכְ יאוְבּתֵ ַּלְיָלה ּתִ ּ ַרע ְנהֹוֵריה. ּ ך ּגָ ּחׁשֶ ְגִריעו , ְ ך ַאִפיק ַדְרָגא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ

ְנִהירו אֹור. ְּוָלא ּבִ ִליל ּבְ ד ִאְתּכְ ך ָלא ָנִהיר ֶאָלא ּכַ ּחׁשֶ יה ָלא ָנִהיר ַּלְיָלה ְד. ְ ָּנַפק ִמּנֵ
יֹום ִליל ּבְ ד ִאְתּכְ ֶּאָלא ּכַ מוַסף. ּ ִלים ֶאָלא ּבְ ּתְ ִריעו ְדַלְיָלה ָלא ִאׁשְ ּּגְ ּ ַּמה ְדִאּתֹוַסף ָהָכא . ּּ

ַרע ָהָכא   .ּגָ

ָכל ִסְטִרין יה ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה ְוָרָזא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ מוַסף ֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּּ
ֵרין ַאְתָוון יה ּתְ ך ִאּתֹוַסף ּבֵ ּּכָ ֵרין. ְ יה ִאֵלין ּתְ ֵליְלָיא ְגִריעו ּבֵ ּּבְ ּ ִתיב ַוִיְקָרא . ּ ֵדין ָקָרא ּכְ ּּכְ

יה  ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון . ּ וְכִתיב ָקָרא ַלְיָלה)י''ו( )ו''וי(ְּוָגַרע ִמּנֵ ָמא ְדׁשִ ָּהָכא ָרָזא ִדׁשְ
ִליָפא ְדִכְתָרא   :ּ ִעָלָאהּגְ

ִ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
ָמאָלא ָרָזא ִדׂשְ ּ ְדָיִמיָנא הואְדַעד ָהָכא ָרָזא. ּבְ ָ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 ּ
ִלימו ל ׁשְ ְלָייא ּכָ יה ּתַ ִתיב ּכָֹלא ְדָהא ּבֵ ָיִמיָנא ּכְ ּּבְ ּ ּ ד ִאְתַער . ּ ָמאָלא ִאְתַער ַמְחלֹוֶקתּכַ . ׂשְ

יִהּנֹם יה ֵמַההוא ַמְחלֹוֶקת ּגֵ א ְדרוְגָזא ְוָנִפיק ִמּנֵ ף ֶאׁשָ ּקַ ּוְבַההוא ַמְחלֹוֶקת ִאְתּתַ ּ ּ ּ ְוֵגיִהּנֹם . ּ
ק ָמאָלא ִאְתַער ְוִאְתָדּבַ ׂשְ   .ּּבִ

ח ּגַ ית ַאׁשְ ל וְבעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּכַ ָהא ִאְסּתַ ה ּבְ ָּחְכְמָתא ְדמׁשֶ ית ֲהָוה ּבְ. ּ ּעֹוָבָדא ִדְבִראׁשִ
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ יִהּנֹם , ַמְחלֹוֶקת ׂשְ יה ּגֵ ָמאָלא ָנַפק ּבֵ יה ׂשְ ּוְבַההוא ַמְחלֹוֶקת ְדִאְתַער ּבֵ ּ ּ ּ ּ

יה ְּוִאְתְדַבק ּבֵ יַנְייהו ְוַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת . ּ ִליָתאי ָעאל ּבֵ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו יֹום ּתְ ּ ּ
ים ִלְתֵרין ִסְטִריןְוַאְס א. ּכִ ָלָמא . ְוֵגיִהּנֹם ָנִחית ְלַתּתָ ָיִמיָנא ְוֲהָוה ׁשְ ִליל ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוׂשְ

ֹכָלא   .ּּבְ

ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ ַאֲהֹרן ׂשְ ַגְווָנא ָדא ַמְחלֹוֶקת ֹקַרח ּבְ עֹוָבָדא . ּכְ ה ּבְ ל מׁשֶ ּכַ ִאְסּתַ
ית ָמאָלאָּאַמר ִלי ִאְתַחֵזי ְלַאְפ. ִדְבֵראׁשִ ין ָיִמיָנא ִלׂשְ א ַמְחלֹוֶקת ּבֵ ַדל . ָרׁשָ ּ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 ְדרוְגָזא , ּ א ּבְ ַּוַדאי ֵיחֹות ְלַתּתָ ּ ּ
  .ִּדיֵליה

ִגין ְדָלא ֲהָוה  ה ּבְ יָדא ְדמׁשֶ ָמא ַהאי ַמְחלֹוֶקת ּבִ ֵעי ֹקַרח ְלַאְסּכָ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ג ''ל(ּ

ַמִים ְוָל)א''ע ם ׁשָ ית ְלׁשֵ ִחיׁש עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ יָון ְדָחָמא . א ָחִייׁש ִליָקָרא ִדְלֵעיָלא ְוַאּכְ ּּכֵ
ית ְוִאְתְדָחא ִאיהו ְלַבר ִחיׁש עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ה ְדֲהָוה ַמּכְ ּמׁשֶ ּ ה ְמֹאד, ּ ֵדין ַוִיַחר ְלמׁשֶ   .ּּכְ

  ]ב''דף יז ע - ' זוהר חלק א[
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ִחיׁשו ֵל ה ַעל ְדַאּכְ ַּוִיַחר ְלמׁשֶ ּ ים ַההוא ַמְחלֹוֶקתּ ּיה ְ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 ָמה . ָהא ּתַ ק ּכְ ְּוַעל ָדא ִאְתָדּבָ ִּאְתַחֵזי ֵליה ְד)במה(ּ ּ.  

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 . ְּ

ַמִיםַמְחלֹוֶקת ְלׁשֵ ַמִים ַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת. ם ׁשָ ְּ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 ְדאֹוַרְייָתא. ְּדׁשָ ָחׁשָ ּוְבָעא ְלַאּכְ קוָתא ְדִגיִהּנֹם ֲהָוה. ּ ִ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 ּ ִכיך רו. ּ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ְּגָזא ְותוְקָפאְּ ַגְווָנא , ּ ִאְתַער ַמְחלֹוֶקת ּכְ
ַּמְחלֹוֶקת ִדְרִחימו, ָאֳחָרא ּוְתֵרין ַמְחלֹוֶקת ֲהוו. ּ ירוָתא ְוַחד ִסיוָמא. ּ ַּחד ׁשֵ ְּוָדא ִאיהו . ּּ

ְנָייָחא יו ְוסֹוָפא ִדְלהֹון ּבִ ַקׁשְ ירוָתא ִדְלהֹון ּבְ ָּאְרֵחהֹון ְדַצִדיַקָייא ׁשֵ ּ ּ ירוָתא ֹקַרח ֲהָו. ּּ ּה ׁשֵ
ם יִהּנָ ּגֵ ק ּבַ פום רוְגָזא ְותוְקָפא ְוִאְתָדּבַ ְּדַמְחלֹוֶקת ּכְ ּ ּ ד רוְגָזא . ּּ אי סֹוָפא ְדַמְחלֹוֶקת ּכַ ּמַ ּׁשַ

ַמִים ָמא ַעל ְיָדא ְדׁשָ ְנָייָחא ִאְצְטִריך ְלַאְתָעָרא ַמְחלֹוֶקת ִדְרִחימו וְלַאְסּכָ ּּבִ ּ ּ ְ.  

תֹוך ִים ִויִהי ַמְבִדילְְוָרָזא ָדא ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ָּדא ַמְחלֹוֶקת ַקְדָמָאה ִאְתָערו ְדרוְגָזא , ּ ַהּמָ ּ ּ ּ
ן יִהּנֹם ַעד ְדרוְגָזא ְותוְקָפא ִאְצַטּנָ א ְוִאְתַער ּגֵ ָעא ְלַאְפָרׁשָ ְּותוְקָפא ּבָ ּּ ּ ּ ּוְכֵדין ַוַיַעׂש . ּ ּ

ִּאְתַער ַמְחלֹוֶקת ִדְרִחימו ְוֲחִבי' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ְוגו ּבו ְוִקיוָמא ְדָעְלָמאּ ּ ּוְבָרָזא ָדא . ּּ
אי ְוִהֵלל ּמַ ְכַתב ְוֲהוו . ַּמְחלֹוֶקת ׁשַ ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ ּבֵ ְרִחימו ּגַ ַעל ֶפה ָעאַלת ּבִ ּבַ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ

ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ.  

ָמאָלא ׂשְ ַּהְבָדָלה ִאיהו ַוַדאי ּבִ ּ ִתיב ָהָכא ַהְבָדָלה. ּ ּ וְכִתיב ַוַיְבֵדלִּויִהי ַמְבִדיל, ּּ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 . ּ
ִנ ּשֵׁ ִליָתָאהֵּתיָמא ַהְבָדָלה ּבַ ֵלִוי ְדִאיהו ּתְ אי ַהְבָדָלה ּבְ ּי ִאיהו ַוַדאי ַאּמַ ּ ּ ּ ְמעֹון . ּ ׁשִ ַּהְבָדָלה ּבְ
ִני ִּאְצְטִריך ְדִאיהו ׁשֵ ּ ִליָתָאה, ֶּאָלא. ְ ב ְדֵלִוי ִאיהו ּתְ ַּאף ַעל ּגַ ִני ֲהָוה. ּ א ְדַיֲעֹקב ׁשֵ . ְלַדְעּתָ
ִני ֲהָוה ּשֵׁ ֹאַרח ֵמ, ּוְלעֹוָלם ּבַ ְדָקא ְיאותְּוֹכָלא ּבְ ִלים ּכְ ֹאַרח ׁשְ ר ּבְ   .ּיׁשָ

ת ּבָ יֹוֵמי חֹול ְלׁשַ ִליִטין ּבְ ין ִאּנון ְדׁשַ ת ּבֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ַּהְבָדָלה ּבְ ּ ּ ת ָסְלָקא . ּ ּבָ ְוַכד ָנִפיק ׁשַ
א  יׁשָ יִהּנֹם ַחד ִסְטָרא ֵמֵעיָנא ּבִ ֲעָתא )א טסירא ממנא בישא''ס(ִמּגֵ ׁשַ ְלָטָאה ּבְ  ְדָבָעא ְלׁשַ

ָרֵאל ְּד א ְדִאְקֵרי )תהלים צ(ָאְמִרין ִיׂשְ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו ְוָנִפיק ֵמַההוא ַדְרּגָ ּ וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ
ָמאָלא  ָרֵאל)א שאולה''נ(ׂשְ ְלָטָאה ֲעַלְייהו ִיׂשְ ָרֵאל וְלׁשַ ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ וָבֵעי ְלִאְתַעְרָבא ּבְ ּ ּ.  

ֲהַדס וְב ָרֵאל ַעְבֵדי עֹוָבָדא ּבְ ְייהו, ַּיִין ְוָאְמֵרי ַהְבָדָלהְּוִיׂשְ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנַ ּוָמִאיך ַההוא , ּ ְּ

ן ִדְכִתיב ּמָ אֹול ֲאַתר ְדֹקַרח ְוִסיֲעֵתיה ּתַ ּשְׁ יה ּבַ ִּסְטָרא ְוָעאל ְלדוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ ַוֵיְרדו ֵהם )במדבר יט(, ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

אֹוָלה ר ָלֶהם ַחִיים ׁשְ ן ַע. ְּוָכל ֲאׁשֶ ּמָ ָרֵאל ַהְבָדָלה ִמְנהֹון ְּוִאּנון ָלא ָנְחֵתי ּתַ ּד ְדַעְבֵדי ִיׂשְ ּ ּ
ְדלו ִמּתֹוך ָהֵעָדה ְוגו)במדבר יט(, ִּדְכִתיב ְ ִהּבָ ּ'.  

ָמאָלא  ירוָתא ְותוְקָפא ְורוְגָזא ְדִאְתַער ׂשְ ׁשֵ ָמאָלא ּבְ ִני ְדִאיהו ׂשְ ּשֵׁ ּוְלעֹוָלם ַהְבָדָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְנָייָחא ִכיך ּבִ ַמְחלֹוֶקת ַעד ָלא ׁשָ יִהּנֹםְּבְ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ל ִאּנון )יח ב(. ּ ְוִאְתּבְ ִריאו ּכָ ֵדין ִאְתּבְ ּ ּכְ ּ

ַּמְלָאִכים ְדַקְטְרֵגי ְלָמאֵריהֹון ְלֵעיָלא ְוָאִכיל לֹון נוָרא ְוִאּתֹוְקדו ּ ָאר ִאּנון . ּ ל ׁשְ ְּוֵכן ּכָ
נוָרא ְטֵלי ְוֵלית לֹון ִקיוָמא ְוִאְתֲאָכלו ּבְ ְּדִמְתּבַ ּ ּ ּ ַגְווָנ. ּּ אּכְ ַגְווָנא . א ָדא ֹקַרח ְלַתּתָ ְוֹכָלא ּכְ

  .ָדא

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 ָדא ּבְ''ּ ַההוא ְפׁשִ ָלָלא ּבְ ּל וְלִאְתּכַ ּ ּ ּּ , ָדאּ

ט ֵמֵאל ֱאֹלִהים הי ִאין ימ''ְּוִאְתַפּשַׁ ּתָ טו ְוִאְתַהָפכו ְלֶמהֵוי ַמִיין ּתַ ּם ִאֵלין ִאְתַפּשָׁ ּּ ּ ּה ַההוא ''ּ
ִני ּשֵׁ ט ּבַ יטו ְדִאְתַפּשַׁ ְּפׁשִ ּּ דֹול''ּם ֶזה ַהָי''ַּמִיין ִעָלִאין הי, ּ ִּהפוָכא , ּם ַמִיין ִעָלִאין''הי. ם ּגָ ּ

ְּדִאֵלין ַאְתָוון ִאין'' ימּ ּתָ ט . ה ַמִיין ּתַ ָלָלא ָחָדא ְוִאְתַפּשַׁ נו ִאְתֲעִבידו ּכָֹלא ּכְ ּקְ יָון ְדִאְתּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ
י ה דוְכּתֵ ַכּמָ ָמא ָדא ּבְ   .ּׁשְ

  ]א''דף יח ע - ' זוהר חלק א[

ַּמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ּ ִאין נוְקֵבי. ּ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ַמִים. ּ ַקְדִמיָתא ֲהוו ַמִים ּבְ ַּעד ְדִאְתְפָרׁשו , ּּבְ ּּ
ִאין מֹוְדָעא ַמִיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ א מיין ''נ( י''ְוָדא אדנ. )א מיין עלאין''נ(ָּדא ֱאֹלִהים , ְּלִאׁשְ

ָאה' ִּעיָלָאה ְוה' ְוָדא ה. )תתאין ּתָ ִתיב ַוַיַעׂש ֱאלִהים ֶאת ָהָרִקיַע. ּתַ טוָתא . ַּמה ּכְ ִּאְתַפׁשְ ּ
ָמא ָדא ֱאל ִאין אדנ )א''דף יח ע(ּוַמִיין . ִּהים ַמִיין ִעָלִאיןָדא ָנַטל ׁשְ ּתָ ל ָדא . י''ּתַ ְּוִעם ּכָ

ַמִיין נוְקִבין ִלימו ַמִיין ְדכוִרין ּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ֹכָלא, ּּ ט ּבְ ָמא ֵדאלִהים ִאְתַפּשַׁ ּׁשְ ּ.  

ִאין ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַתּתָ ב ְדַאְפִריׁש ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ַטל ַעד יֹום ַמְחלֹו, ּ ֶּקת ָלא ִאְתּבַ
ְדָקא ְיאות יה ּכְ דוְכּתֵ ב ּכָֹלא ּבְ ים ַמְחלֹוֶקת ְוִאְתָיּשָׁ ִליָתֵאי ְוַאְסּכִ ּּתְ ּ ּ ּוְבִגין ַמְחלֹוֶקת ָדא ַאף . ּ ּ

ִני ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ ַּעל ִפי ְדִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלָמא ָלא ּכְ ּ ּ ּּ ִלים עֹוָבָדא, ּ ּתְ ין ַמִי. ְּדָלא ִאׁשְ
מֹוָדעו ּתְ ָעְלָמא ַעד ְדִאְתְפָרׁשו ְוִאׁשְ ֲחָדא ְוָלא ֲהוו ּתֹוָלִדין ּבְ ִאין ֲהוו ּכְ ּתָ ִּעָלִאין וַמִיין ּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ך ָעְבדו ּתֹוָלִדין ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

יה ֲהָוה ִני וַמְחלֹוֶקת ּבֵ ּשֵׁ ב ְדַהְבָדָלה ֲהֵוי ּבַ ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ִלי, ּ ים יֹום ּתְ ָתֵאי ַאְסּכִ
ְגִליפֹוי  ָמא ְדִאיְגַלף ּבִ ֹכָלא ְדהוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָמא ַמִיין ִעָלִאין וַמִיין )א יהוה''ס(ּ ּכְ ּ ַהָוה ְלִאְסּתַ ּ ּ

ִאין ה ּתָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ּתַ ּתָ יַנְייהו' ו, ּתַ ְתֵרין ִסְטִרין. ּּבֵ ָלָמא ּבִ ְוִסיָמָנא ָדא ֵמי . ְלַאׁשְ
ַּהַיְרֵדן ַמִיין ִעָל ּ א. ִּאין ָקמו ֵנד ֶאָחדּ ִאין ָנֲחתו ְלַיּמָ ּתָ ֶאְמָצִעיָתא. ַּמִיין ּתַ ָרֵאל ָאְזֵלי ּבְ   .ְוִיׂשְ

ִליָלן ָדא  הו ְוֻכְלהו ּכְ הו ְוַאְנִהיג ּבְ ִתיֵבי ָהָכא ְוַחי ָהעֹוָלִמים ָאִזיל ּבְ ָּחֵמׁש ְרִקיִעין ּכְ ּ ּ ּ
ָדא ם. ּבְ ּכַ ִלילו ְוָלא ְּוִאְלָמֵלא ַהאי ַמְחלֹוֶקת ְדִאְסּתַ ּ ַעל ְיֵדי ְדֶאְמָצִעיָתא ָלא ִאְתּכְ ּ

ְיירו  ּתַ ין . )א אתיישרו''נ(ִּאׁשְ ד ִאּבִ הו ְלֶמְעּבַ ִנין ִאּנון ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָדִביק ּבְ ֲּחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

ית ִראׁשִ ָכן ִמּבְ ית ְדָנְגִדין ְוִאְתַמׁשְ ְּותֹוָלִדין ְלָעְלָמא ְוָכל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ ּ ִאְתַפְלגו ְתחֹותֹוי ּ ּ
א ָנִקיט ּכָֹלא ְוִאיהו ָפִליג ְלָבַתר ִדְכִתיב. ַּעל ְיֵדיה ְּוָדִוד ַמְלּכָ ּּ ּ ַוְיַחֵלק ְלָכל )שמואל ב ו(, ּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹוטון וְכִתיב )תהלים קד(, ּוְכִתיב' ָהָעם ְלָכל ֲהמֹון ְוגו ּתֵ ּּתִ ָקם )משלי לא( ,ּ  ַוּתָ
עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ן ֶטֶרף ְוגוּבְ   .'ּתֵ

ָ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 . ּּ

ִּאְתְפָרׁשו ַזְייִני ין ִלְזַנְייהוּ יׁשִ ָכל ִאּנון ּתוְקִפין ְטִסיִרין, ּן ּבִ יפו ְדרוַח ְמָסֳאָבא ּבְ ּקִ ְּוָהָכא ּתַ ּ ּ ּ ּ .
יִפין. ְּוִאּנון ָרָזא ְדָעְרָלה ּקִ ַזְייִנין ּתַ ְקפו ּבְ . ּׁש ְוַתְרַווְייהו ַחד''ה ְוַחד ָנָח''ַחד ֶאְפֶע, ִּאֵלין ִאּתָ

ִחּבוָרא ָחָדא ְלׁשִ)א לשבעין''ס(ֶאְפֶעה אֹוִליד  ִנין ּבְ ִנין , ְּבָעא ׁשְ ַבע ׁשְ ִּאְתַהַדר ּכָֹלא ְלׁשֶ ּ
  .ְּדָנָחׁש

ָמָהן ַבע ׁשְ ׁשְ ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְדֵגיִהּנֹם ְדִאְקֵרי ּבִ ּ ָמָהן ִאְקֵרי. ּ ַבע ׁשְ ׁשְ ה . ֵיֶצר ָהָרע ּבִ ּוְבַכּמָ
ט ְמָסֲאבו ֵמָהָכא ְלָעְלָמא ְוֹכָלא  ין ִאְתַפּשַׁ ַּדְרּגִ ּ ָמאָלאּ וָבא , ֵמָרָזא ִדׂשְ ַּטב וִביׁש ְוִאיהו ִיּשׁ ּ ּ

ֵמי ָרצֹון ְנָדָבה וְבָרָכה . ְדָעְלָמא ׁשְ א ַעל ּגִ י ָסֵרי ַאְתָוון ְמַמּנָ ָמא ְגִליָפא ִדְתַמּנֵ ָּהָכא ׁשְ ּ
וָבא ְדָעְלָמא   :ִּיּשׁ

וו ַה'ֹלִקים ִי'ּיֹאֶמר ֱא' ַו)ה''ת יהו''ר( ִים ְוגו'ּּקָ ֹאַרח ַקו' ּמַ רּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדָהא .  ְלֶמֱהֵוי ּבְ
ְסִתימו ֵּמָרָזא ְדַהִהיא ְנקוָדה ַקְדָמָאה ָנַפק ּכָֹלא ּבִ יׁש ְלֵהיָכָלא ִעָלָאה . ּּ ּנִ ַּעד ְדָמֵטי ְוִאְתּכַ ּ

ין ָאר ַדְרּגִ ר ִלׁשְ ַקו ֵמיׁשַ ן ָנִפיק ּבְ ּמָ ּוִמּתַ ַּעד ְדָמֵטי ְלַההוא ֲאַתר ַחד ְדָכִניׁש ּכָֹלא ּבִ. ּ ּ ּ ְכַלל ּ
ְּדַכר ְונוְקָבא ּ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 ִל. ּתַ ָאר . יָּדא ִאְתּגְ ְוָכל ׁשְ

י ּסֵ י. ִאְתּכַ ּ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 ּ ּ ּ מֹו ''ּ ּה ֶאָחד וׁשְ
ֵרין ִיחוִדין ַחד ְד)א''תרומה קלד ע(ֶאָחד  ּ ּתְ ַדְרּגֹויּ ְּוַחד ְדָעְלָמא , ָּעְלָמא ִעָלָאה ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ

ַדְרּגֹוי ָאה ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ ּתָ וָרא ְדִיחוָדא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַעד ָהָכא ִאיהו. ּתַ ִּקּשׁ ּ ּ ּ ַחי ָעְלִמין . ּּ
ִיחוָדא ִדיֵליה ר ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ִסים ְוִאְתַקּשַׁ ן ִאְתּבְ ּמָ ּּתַ ּ ך ִאְקֵרי ָמקֹום ֶאָחדּוְבִגין . ּ ל . ְּכָ ּכָ

ָלל ָלא ִפירוָדא ּכְ יה ַחד ּבְ ְלהו ּבֵ ן ְוֲהוו ּכֻ ּמָ ין ּתַ ְנׁשִ ְייִפין ִמְתּכַ ין ְוָכל ׁשַ ַּדְרּגִ ּ ּ ּ ְּוֵלית ַדְרָגא . ּּ
ִיחוָדא ַחד ֶאָלא ַהאי ן ּבְ ּמָ ְּדִאְתַיֲחָדן ּתַ ֹאַרח ָסִתים ּבְ, ּ ְלהו ּבְ ָיין ּכֻ ּסְ ּוֵביה ִאְתּכַ ּ א ּ ִּתיאוְבּתָ

ְסָייא. ַחד ָעְלָמא ְדִאְתּכַ ְלָייא ּבְ א ָדא ִאְתַייַחד ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ַדְרּגָ   .ַּעד ָהָכא ּבְ

  ]ב''דף יח ע - ' זוהר חלק א[

א ְלָייא ִאְתַייַחד אוף ָהִכי ְלַתּתָ ְּוָעְלָמא ְדִאְתַגְלָייא ִאיהו ָעְלָמא , ָּעְלָמא ְדִאְתּגַ
ָא ָרֵאל )שמות כד( ֶאְרֶאה ֶאת ְיָיָו )ישעיה ו(. ה''ְדַתּתָ ַּוִיְראו ֶאת ֱאלֵהי ִיׂשְ  )במדבר יד( ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

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 ּ ּ הְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְוֵתָרֶא. ּ ׁשָ  )יחזקאל א(. ּה ַהַיּבָ

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 הַּמְרֶאה ְדמות  ָפא' ּכְ ּקְ ָמאָלא ְלִאְתּתַ ה. ִאְתַער ׂשְ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ל ''ִמיָכֵא. ָּנְפַקת ָרֵחל ַוּתְ
ִסְטָרא ָדא ִסְטָרא ָדא''ְרָפֵא, ּבְ ְבִריֵא, ל ּבְ ִסְטָרא ָדא''ּגַ ָווִנין ְדִאְתַחְזָיין . ל ּבְ ְּוִאּנון ּגְ ּ ּ

ַההוא ְדמות ִחיַור ְוסוָמק ְוָירֹוק ּּבְ ּ ּ.  

ן ַמְר ִגְלּגוָלא ְדֵחיזו ְדֵעיָנא. ֶּאה ַהּנַֹגה ָסִביבּכֵ ְסָייא ּבְ ְּנִהירו ְדִאְתּכַ ּ ּ ּהוא ַמְרֶאה ְדמות . ּ ּ ּ
בֹוד ְיָי ָאה ְלפום ִיחוָדא ְדִאְתַיַחד ִיחוָדא ִדְלֵעיָלא. ּכְ ּתָ ָווִנין ְדִאְתַיֲחָדא ִיחוָדא ּתַ ּּגְ ּ ּ ּ ּ ְיָי . ּ

ָווִנין ְסִתיִמין ְד. ֱּאלֵהינו ְיָי ִעָלָאהּּגְ ָרן ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ִיחוָדא ָחָדא ּבְ ָּלא ִאְתַחָזן ְוִאְתַקּשְׁ ּ .
הו א ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ ת ְלַתּתָ ׁשֶ ּקֶ ָווִנין ּבַ ְגָווִנין ְסִתיִמין. ּּגְ ְּוִאּנון ִיחוָדא . ִּחָוור סֹוָמק ְוָירֹוק ּכִ ּ

מֹו ֶאָחד בֹוד ַמְלכו. ָּאֳחָרא ָרָזא וׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ אְּ ִּיחוָדא . ּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ִיחוָדא ִדְלַתּתָ
ָרֵאל יהו)דברים ו(ִּעָלָאה  ַמע ִיׂשְ ָּדא ָלֳקֵביל ָדא. ה ֶאָחד''ּה ֱאֹלֵהינו יהו'' ׁשְ וו ְמִדידו . ּ ִּיּקָ ּ

ָחָתא ְּדַקו וִמׁשְ יִבין. ּ ית ּתֵ יִבין. ָהָכא ׁשִ ית ּתֵ   .ְוָהָכא ׁשִ

ָחָתא ּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינו ֳעלֹו ָמִים)ישעיה מ(, ָּתא ִדְכִתיבִּמׁשְ ׁשָ ְּוָדא ִאיהו .  ִמי ָמַדד ּבְ
ִים וו ַהּמַ עוָרא ְדיֹוֵצר ָעְלִמין . ִּיּקָ ׁש ''ָקדֹו, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ יו)א''בראשית כג ע(ָּהָכא ׁשִ

ִים''ׁש ָקדֹו''ָקדֹו וו ַהּמַ ּׁש ָדא ִאיהו ִיּקָ ּ ָּדא ִאיהו ֶאל ָמ. ְיָי ְצָבאֹות. ּ ָרָזא ּ קֹום ֶאָחד ּבְ
ָמא ָדא בֹודֹו. ִדׁשְ ה. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ׁשָ ָּדא ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ָמא ְדִיחוָדא . ּ ָּרָזא ְגִליָפא ׁשְ

  .ו''ז כוז''ו במוכס''כוז

ב ְוגו א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ָנׁשו ְלֲאַת' ּּתַ ִאּנון ַמִיין ְדִאְתּכְ א ַאִפיַקת ֵחיָלא ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּּ ר ּ
ַגֵוויה ּגֹו ְטִמירו ְסִתיָמָאה ָּחד ְוַנְגִדין ּבְ ין. ּ ַגֵויה ְטִמיִרין ִעָלִאין ְוַחָייִלין ַקִדיׁשִ ְּוָנְפִקין ּבְ ּ ּּ ִּדי . ּ

ַהִהיא פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ִתּקוָנא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ְמַתְקָנן לֹון ּבְ ל ִאּנון ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ֵהָמה ְוגו)תהלים קד( ְוָרָזא ָדא ֵהָמה ִדְרִביָעָאה ַעל ֶאֶלף טוִרין '  ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ָּדא ּבְ ּ
ָכל יֹוָמא ַההוא ָחִציר ּוְמַגְדִלין ָלה ּבְ ּ ּ ֲעָתא . ּ ִליִטין ְלפום ׁשַ ְּוָחִציר ָדא ִאּנון ַמְלָאִכין ׁשַ ּ ּּ

ִני ְוַקָייִמין ְלֵמיָכָלא ְדַה ּשֵׁ ִריאו ּבַ ְּדִאְתּבְ ּ ֵהָמהּ א. אי ּבְ א ֶאְכָלא ֶאׁשָ ִגין ְדִאית ֶאׁשָ   .ּּבְ

ין ְוַחיֹות וְכרוִבים ב ָדא ִאֵלין אֹוַפּנִ ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ֵעׂשֶ ְּוֵעׂשֶ ּ ּּ ְּדֻכְלהו ְמַתְקָנן ּגֹו . ּ ּ
א ַאְתָיין ְלפוְלָחָנא ְד ֲעָתא ִדְבֵני ְנׁשָ ׁשַ ְקָנא ּבְ ּקוַנְייהו ְוַקָייִמין ְלִאְתּתַ ּּתִ ּ ּ ּ ָמאֵריהֹון ּּ

ֵניהֹון וִבְצלֹוָתא ְדָדא ִאיהו ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ָקְרּבְ ּּבְ ּ 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 ְוָטְרִפין ְלָעְלָמא ִדְכִתיב ְּלָבַתר ִמּנַ .  ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד(ּ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע ן ְלֵמיְכָלא , ְּוָדא ִאיהו ֵעׂשֶ ְּדָהא ָחִציר ָלא ַמְזִריַע ֶזַרע ִאיהו ֶאָלא ִאְזַדּמַ ּ ּּ

א א ַקִדיׁשָ ב ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמא. ְּדֶאׁשָ ְּוֵעׂשֶ ּ.  
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ב . ּ ָדא ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץְוָכל ָנא ְלַהאי ֵעׂשֶ א ְדָקא ְמַתּקְ ּקוִנין ִדְבֵני ְנׁשָ ל ּתִ ּּכָ ּ ּ
ְּדפוְלָחָנא ִדְלהֹון ְלָמאֵריהֹון ְלַסְפָקא ַעל ְיֵדיהֹון ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ַטְרֵפי וְמזֹוִני ְלַהאי . ֶאֶרץ ּ ּ ּּ ּ

ְר א ִמּבִ ֵני ְנׁשָ ְרָכא ּבְ ה ְפִרי. )דלעילא(ָּכן ִדְלֵעיל ָּעְלָמא וְלִאְתּבָ ֵּעץ ְפִרי עֹוׂשֶ א ַעל . ּ ַּדְרּגָ
א ְדַכר ְונוְקָבא ַּדְרּגָ ּ ה ְפִרי)א''בראשית לג ע(. ּ ָמה ְדֵעץ ְפִרי ַאִפיק ֵחיָלא ְדֵעץ עֹוׂשֶ ּ ּכְ ּ ּּ ּ ,

ּאוף ָהָכא ַאִפיק ִאיהו רוִבים ְוִתְמרֹות. ּּ ּוָמאן ִאיהו ִאֵלין ִאּנון ּכְ ּ ּ ְמרֹותַמאי . ּּ ִּאֵלין ִאּנון . ּתִ ּ
ָנא ְתָנָנא ְדָקְרּבָ ֲהֵדיה ְוַאְקָמן , ְּדָסְלֵקי ּבִ ֵני ּבַ ּקְ ּוִמְתּתַ ן)א ואקרון''נ(ּ ְמרֹות ָעׁשָ ְּוֻכְלהו .  ּתִ

ִתּקוַנְייהו ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַּקָייִמין ּבְ ּ ד ְלֵמיַכל , ּ ן ָחִציר ְדָהא ִאְתַעּתַ ַּמה ְדָלא ַקְייָמא ּכֵ ּ
ָבָקר ֹיאַכל)איוב מ(, יבִּדְכִת ך ָחִציר ּכְ יִתי ִעּמָ ר ָעׂשִ ֵהמֹות ֲאׁשֶ ה ָנא ּבְ ה . ְ ִהּנֵ ֵּעץ ְפִרי עֹוׂשֶ

ְּפִרי ִדיוְקָנא ְדַכר ְונוְקָבא ּ ּ ּ ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם. ּ ּ ּ רוִבים. ּ ִאּנון ּכְ ִּאֵלין ָלאו ִאּנון ּכְ ּ ּ ּ .
ִדיְקָנא ֲח ִּאֵלין ַאֵפי ַרְבְרָבן ּבְ ַרְבָיין. ִתיָמאּ רוִבים ַאֵפי זוְטֵרי ּכְ ּּכְ ל . ּּ  )דין(ְּפִני ָאָדם ּכָ

הו ִליָלן ּבְ ִּדיוְקִנין ּכְ ּ ִגלוֵפי . ּ ִליִפין ּכְ הו ִציוִרין ּגְ ִגין ְדִאּנון ַאִפין ַרְבְרִבין וִמְצַטְייִרין ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא ִמְזָר ַאְרּבַ ָמא ְמֹפַרׁש ּבְ   .ם''ן ְוָדרֹו''ב ָצפֹו'' ַמֲעָרח''ּׁשְ

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 ּ יה, ּ ר ָהִני וִמּנֵ ְּוָלא ִאְקֵרי ָאָדם ּבַ ּ 

ִּאְצַטְייָרן ִציוִרין ְדֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ִדְכִתיב ּ ּ  ֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי )תהלים סח(, ּ
ְנָאן   .ׁשִ

  ]א''דף יט ע - ' זוהר חלק א[

ָלָלא ְדֻכְלהו ִציוִרין ׁשֹו ְנָאן ּכְ ּׁשִ ּ ָּדא ִאיהו ָאָדם ' ן. ה''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ּּ  )א''דף יט ע(ּ
י ֲחָדא ְּפׁשִ ִליל ּכְ ּטו ְדִאְתּכְ ָ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 ּ.  

ְּוִאֵלין ִאּנו ִליָלן ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ַחד ְלֶמהֵוי ּכָ ַחד ְוָכִליל ַחד ּבְ ְלָבן ַחד ּבְ ּן ְדָקא ְמׁשַ ּ
ַחְבֵריה ִליָפאן )ב''בא מג ע(ה ָאָדם ִאְתַנֲהָגן ''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ׁשֹו, ּּבְ ָמָהן ּגְ ע ׁשְ ָרָזא ְדַאְרּבַ ּ ּבְ

ָלא ּכָ   .ָּסְלִקין ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ

ָלא ׁשֹור ְלַאְנֵפי ָאָדםָסִליק ְלִאְתַנ ּכָ ֲּהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ַחד ִמְתַעְטָרא ְמָחְקָקא . ּ ָּסִליק ׁשְ
ָווִנין ְוִאיהו ֵא ָרָזא ִדְתֵרין ּגְ ּּבְ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה. ל''ּ ּּכְ ּ ּ ּ .

ָמא ָדא ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ְוִאְתְרׁשִ

ָלא ָסִל ּכָ ר ְלַאְנֵפי ָאָדם)ב''תצא רפא ע, ב''יתרו פ ע(ּיק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָסִליק . ּ ֶנׁשֶ
ְלָקא  ָווִנין ְלִאְתַנֲהָרא וְלִאְסּתַ ָרָזא ִדְתֵרין ַאְנִפין ּגְ ָקא ּבְ ָמא ָאֳחָרא ִמְתַעְטָרא ְמַחּקְ ּׁשְ ּ ּּ

ד ִעטוָרא ִדְלֵעיָלא ְוִאיהו ּגָ ְסִליקו ּבְ ּּבִ ּ ּ ּ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף . ֹולּ ּּכְ ּ ּ
ָמא ָדא ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ֵּליה ְוִאְתְרׁשִ
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ָלא ַאְרֵיה ְלַאְנֵפי ָאָדם ּכָ ָּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָאֳחָרא ִמְתַעְטָרא . ּ ָּסִליק ׁשְ
ָרָזא ִדְתֵרין ַאְנ ָקא ּבְ תוְקָפא ְוִאיהו ִגּבֹורִּמְתַחּקְ ָרא ּבְ ָפא וְלִאְתַיּשְׁ ּקְ ָווִנין ְלִאְתּתַ ִּפין ּגְ ּ ּּ ּ .

ָמא  ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ֵדין ִאְתַהַדר ַלֲאחֹוָרא ְוכוְרֵסיה ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה ְוִאְתְרׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
  .ָדא

ֻכְלהו ְוֻכְלהו ָסְלִקין וִמְס''ָאָד ל ּבְ ּכַ ּם ִאְסּתַ ּ יהּ ִלין ּבֵ ּכְ ִגלוַפְייהו . ּּתַ ְלהו ִאְצַטְיירו ּבְ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ
ָמא ַחד ְדִאְקֵרי נֹוָרא ָרָזא ִדׁשְ ִציוָרא ָדא ּבְ ּּבְ ִתיב ֲעַלְייהו . ּ ּוְכֵדין ּכְ ּ וְדמות )יחזקאל א(ּ ּ

ְּפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ַהאי ִדיוְקָנא, ּ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ְּוַהאי ִדיוְקָנא ּכָ. ּ   .ִליל לֹוןּ

ִריך הוא  א ּבְ ְּוַעל ָרָזא ָדא ִאְקֵרי קוְדׁשָ ּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא)נחמיה ט(ְּ דֹול ַהּגִ ְּדָהא .  ָהֵאל ַהּגָ
ִליִפין ִאּנון ְלֵעיל  ָמָהן ִאֵלין ּגְ ּׁשְ ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה)לעילא(ּ ע ַאְתָוון , ּ ּבְ ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ּכְ

ָמא ְד''ידו ּד ְדִאיהו ׁשְ ּ כוְרַסָייא. ָּכִליל ּכָֹלאּ ִליָפן ּבְ ָקן ּגְ ִּדיוְקִנין ִאֵלין ְמַחּקְ ּ ְּוכוְרַסָייא . ּּ
יָמא  א ְוַחד ַלֲאחֹוָרא ְרׁשִ ָמאָלא ְוַחד ְלַקּמָ הו ַחד ְלָיִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ ְּגִליָפא ְמַרְקָמא ּבְ

ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ַאְרּבַ   .ּּבְ

 ]ה בשנ7יום [סדר הלימוד ליום ז תשרי 

ע ִדיוְקִנין ִאֵלין ַאְרּבַ יָמא ּבְ ד ָסְלָקא ְרׁשִ ְרְסָייא ּכַ ּּכֻ ּ ָמָהן ִעָלִאין ָנְטִלין , ּ ע ׁשְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ
ְרְסָייא ין ְוִעּנוִגין ְדִכּסוִפין, ְלַהאי ּכֻ הו ַעד ְדָנְקָטא ְוָלְקָטא ַנְפׁשִ ִליל ּבְ ְרְסָייא ִאְתּכְ ְּוּכֻ ּ ּ ּ ּ .

יָון ְדָנְקָטא ְוָל ְּקָטא ִאּנון ִעּנוִגין ְוִכּסוִפיןּּכֵ ּ ִאיָלָנא ְדַמְלָייא ַעְנִפין ְלָכל , ָנֲחָתא ַמְלָייא, ּ ּּכְ ּ
יָון ְדָנֲחִתי . )איבין(ְּסַטר וָמֵלי ָאִבין  ע ִדיוְקִנין ִמְצַטְייִרין )דנחתא(ּּכֵ ּ ָנְפֵקי ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ

ִליָפן ְמַנֲהִרין ְנִציִצין ְמ ִציוַרְייהו ּגְ ּּבְ ּ ֵדין ִאְתְקֵרי, ְּוִאּנון ָזְרִעין ַזְרָעא ַעל ָעְלָמא. ַלֲהִטיןּ , ּכְ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע ב ְדִאּנון ָזְרִעין ַזְרָעא ַעל ָעְלָמא, ֵעׂשֶ ֵּעׂשֶ ּ.  

  ]ב''דף יט ע - ' זוהר חלק א[

ל ִדיוְקִנין)כיון(ָנְפָקא  ּ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ ּ ִתיב ֵעץ ְפ. ּ ֵדין ּכְ ה ְפִרי ּּכְ ִּרי עֹוׂשֶ
ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ. ְלִמינֹו א. ֲאׁשֶ ָּלא ַאִפיק ַזְרָעא ֶאָלא ְלתֹוַעְלּתָ ר . ּ ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

יה ְלַבָטָלא. ַּזְרעֹו בֹו ַדְייָקא אן ְדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלַאָפָקא ַזְרָעא ִמּנֵ ִּמּכָ ּ ּ יר . ּּ א ''נ(ָחּצִ

ִקיוָמא . ּאו ִאיהו ַמְזִריַע ֶזַרעּ ְדָהָכא ָל)רזא( )דשא ַ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 ּּ ּ ל ִא. ּ ִציוָרא ְוִדיוְקָנא ֵלית לֹון ּכָ ּּנון ְדָלא ִאְצַטְיירו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִּקיוָמא ִמִדְלַקְדִמין ְוֵכן . ּ א וִמַהְדִרין ּכְ א ְדָאְכָלא ֶאׁשָ ֶאׁשָ ֲעָתא ְוִאְתֲאִכילו ּבְ ַּקְייֵמי ְלפום ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹוָמא א ִאית ֵליה ִדיוְקָנא ְוִצ)ו''ויחי רט(. ּבְ ר ָנׁש ְלַתּתָ ּ ּבַ ּ ּיוָראּ ִקיוָמא , ּ ְּוָלא ִאיהו ּבְ ּּ

ַגְווָנא ְדָהֵני ִדְלֵעיָלא ִּציוָרא ְוִדיוְקָנא ִדְלֵעיל . ּּכְ ּ ּּ ָמה . )דלעלא(ּ ִציוֵריהֹון ּכְ ִּמְצַטְייִרין ּבְ ּ
א ָאֳחָרא ְלִאְצַטְייָרא ָלא ַמְלּבוׁשָ ְּדַהְוָיין ּבְ ִדיר. ּ ִקיוָמא ּתָ ך ִאּנון ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ִּציו. ְ ָּרא ְדָאָדם ּ

ַגְווָנא  א ְוָלא ּכְ ַמְלּבוׁשָ ִציוַרְייהו ּבְ א ִמְצַטְייִרין ּבְ ְּלַתּתָ ּ ּ ך ָקְייִמין ,  ָאֳחָרא)בגוונא(ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ִקיוָמא ְזַמן ְוִעָדן ּּבְ ּ א ְוָסְלָקא . ּ ט רוָחא ֵמַהאי ַמְלּבוׁשָ ּוְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ִמְתַפּשַׁ ּ . )לעלא(ּּ
א ְדָאְכָלא ָאִכיל ֵליהְּוַההוא  ֶּאׁשָ ְייהו. ּ ְלבוׁשַ ִמְלַקְדִמין וִמְצַטְייִרין ּבִ ּוָבַתר ִאְתַהַדר ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ִאּנון ִדיוְקִנין ִדְלֵעיל ך ֵלית לֹון ִקיוָמא ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִתיב. ְ ים )איכה ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ֲחָדׁשִ
ָקִרים א ְדִאּנון ֲחָדׁשִ. ַלּבְ ֵני ְנׁשָ ּּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאּ ה , ַמאי ַטְעָמא )ב''דף יט ע(. ים ּבְ ַרּבָ
ֱָאמוָנֶתך ה ִאיהו ְוָלא ְזֵעיָרא, ּ   .ַּרּבָ

ַגָווה ִעָלָאה  ֵני ַעְלָמא וְלַאְכָלָלא לֹון ּבְ ל ּבְ ה ְדָיְכָלא ְלַנְטָלא ּכָ ה ֱאמוָנֶתך ַוַדאי ַרּבָ ַּרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ

ָאה י ִאיהו. ְוַתּתָ ירֲּאַתר ַרב ְוַסּגֵ ּ ְדָכִליל ּכָֹלא ְוֹלא ִאְתַמְלָייא ַיּתִ ל )קהלת א(ְוָרָזא ָדא . ּ  ּכָ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגו ַּהּנְ ּ א ָנִטיל לֹון ְוָאִכיל ' ּ א ְוַיּמָ י ַיּמָ ָאְזֵלי ְלַגּבֵ

ַגֵויה ְוָלא ִאְתַמְלָייא ּלֹון ּבְ ִמְל. ּ ּוָבַתר ַאִפיק לֹון ּכְ ה ֱאמוָנֶתך. ַּקְדִמין ְוָאְזֵליּ ָוְבִגין ָדא ַרּבָ ּ ּ ּ.  

ֵרי ִזְמֵני י טֹוב ּתְ י טֹוב ּכִ ִתיב ּכִ יֹוָמא ָדא ּכְ ֵרין ִסְטִרין . ּבְ ִגין ְדיֹוָמא ָדא ָאִחיד ִלּתְ ּּבְ
ים . ְוַאְפִריׁש ַמְחלֹוֶקת י טֹוב ְוַאְסּכִ י טֹוב וְלַהאי ִסְטָרא ּכִ יַנְייהוָּאַמר ְלַהאי ִסְטָרא ּכִ . ּּבֵ

ֵרין ִזְמִנין ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר יה ּתְ ך ִאית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִליָפא . ְּ ע ַאְתָוון ּגְ ָמא ְדַאְרּבַ ָּהָכא ָרָזא ִדׁשְ
ים ַעל ּכוְרְסָייא  ע ִסְטִרין ָרׁשִ ַאְרּבַ ע ִדיוְקִנין ּבְ ַאְרּבַ ָקא ָסִליק ִלְתֵריַסר ַאְתָוון ּבְ ְּמַחּקְ ּ ּ

א   :ַּקִדיׁשָ

ָרה ְלַרְבֵיי. ְמֹאֹרת ָחֵסר. 'ּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות ְוכוַּויֹ ֵרי ַאְסּכְ ְּדָבַתר . ְּדִאְתּבְ
ִניז ְנִהירו אֹור ַקְדָמָאה ְּדִאְתּגְ ֵרי ְקִליָפה ְלמֹוָחא. ּ ט ְוַאִפיק , ִּאְתּבְ ְּוַהִהיא ְקִליָפה ִאְתַפּשַׁ ּ ּ

יָון ְדַנְפַקת ַסְלָק. ְּקִליָפה ָאֳחָרא י ַאְנֵפי זוְטֵריּּכֵ ּא ְוַנֲחָתא ָמַטת ְלַגּבֵ ָקא , ּ עַאת ְלִאְתַדּבְ ּּבָ
ְייהו א ִמּנַ עַאת ְלַאְפְרׁשָ ַגַווְייהו ְוָלא ּבָ הו וְלִאְצַטְייָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַּאְפַרׁש ָלה קוְדׁשָ ּ ְּ

א ן ְוָנִחית ָלה ְלַתּתָ ּמָ ִגין ְלַאְתָקָנ, ִּמּתַ ָרא ָאָדם ּבְ ד ּבְ ַהאי ָעְלָמאּכַ   .א ַהאי ּבְ

ִפירו ִדְלֵעיָלא ְוָחַמאת ִדיוְקָנא  ִסְטרֹוי ְדָאָדם ְדׁשַ ָקא ּבְ יָון ְדָחַמת ְלַחָוה ְדָקא ִמְתַדּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִלים ן, ׁשְ ּמָ ַאְנפֹוי זוְטֵרי, ָּפְרָחא ִמּתַ ָקא ּבְ ִמְלַקְדִמין ְלִאְתַדּבְ ּוָבעַאת ּכְ ּ ְרִע. ּּ ין ִּאּנון ָנְטֵרי ּתַ

ְבקו ָלה ִּדְלֵעיל ָלא ׁשַ ּ א. ּ פוֵלי ַיּמָ ׁשִ ה ְוַאִטיל ָלה ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָּנַזף קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ן . ְ ּמָ ְוָיְתַבת ּתַ
ֵתיה ַּעד ְדָחָטא ָאָדם ְוִאְנּתְ א. ּ פוֵלי ַיּמָ ִריך הוא ִמּשִׁ א ּבְ ֵדין ַאִפיק ָלה קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ְלָטא , ְּ ְוׁשָ

ל ִאּנון ַרְב חֹוֵבי ְדֲאבוהֹוןַּעל ּכָ א ּבְ א ְדִאְתֲחזון ְלַאֲעָנׁשָ ֵּיי ַאֵפי זוְטָרא ִדְבֵני ְנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאיִהי . ּ
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ ן . ָּאְזָלא ְמׁשַ ְרֵעי ְדּגַ רוִבים ָנְטֵרי ּתַ ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא ְוָחַמת ּכְ ְּקֵריַבת ְלַתְרֵעי ּגַ ּ ּ

י ַההוא ַל ן ְלַגּבֵ ּמָ ְטָרא ְדַההוא ַלַהטֵּעֶדן ְוָיְתָבא ּתַ ִגין ְדִהיא ָנְפַקת ִמּסִ ַּהט ַהֶחֶרב ּבְ ּ ּ.  

ַ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  ּבִ)ב''פקודי רמח ע(ְּוָדא ִאיהו . ּ

יה ָקא ּבֵ ד ִאְתְיִליד ַקִין ֹלא ָיְכָלא ְלִאְתַדּבְ ְּדַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא ְוָדא ְמֹאֹרת ּכַ ּ ְלָבַתר . ּ
ֲהֵדיה ְואֹוִליַדת רוִחין ְוִטיִסין ִּאְתְקִריַבת ּבַ ּ.  

רוִחין נוְקִבין ׁש ּבְ ּמֵ ִנין ׁשִ ָּאָדם ֵמָאה וְתָלִתין ׁשְ ּ ִפירו ִדיָלה ַּעד ְדֲאַתת ַנ, ּ ֲּעָמה וִמּגֹו ׁשַ ּ ּּ
ְתָרה ַעָז ִני ָהֱאֹלִהים ּבַ ָּטעו ּבְ ְייהו''א ַוֲעָזֵא''ּ ין . ּל ְואֹוִליַדת ִמּנַ יׁשִ טו רוִחין ּבִ ה ִאְתַפׁשְ ּוִמּנָ ּ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ָעְלָמא ִדין ּבְ ֵליְלָיא , ְוׁשֵ ְּדִאיִהי ָאְזַלת וְמׁשֹוֶטֶטת ּבְ ָעְלָמא )א בלילית''נ(ּ   ְוָחְייַכתְוָאְזָלת ּבְ

דון ֶקִרי)א וחייכן''נ( א ְוַעְבֵדי לֹון ְדאֹוׁשְ ְבִני ְנׁשָ ּ ּבִ א ַנְייִמין . ּ ִני ְנׁשָ ָחן ּבְ ּכְ ּוְבָכל ֲאַתר ְדַאׁשְ ּ
א  אוְבּתָ ְייהו ּתֵ הו ְוָנְטֵלי ִמּנַ ָקן ּבְ ָרן ֲעַלְייהו ְוֲאִחיָדן לֹון וִמְתַדּבְ ֵביָתא ׁשָ ְּיִחיָדִאין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְייהוְואֹוִליָדן ַמְרִעין ְוָלא ָיַדע)א''יא ע(ְּותו . ּ ִמּנַ יה ּבְ ּ ָפְגִעין ּבֵ ְגִריעו ְדִסיֲהָרא. ּ ְּוָכל ָדא ּבִ ּ.  

ַנת ִסֲהָרא ּקָ ד ִאְתּתַ ָּמֵגן הוא . ּ ִאְמַרת ְיָי ְצרוָפה)תהלים יח(ִּאְתַהְפָכן ַאְתָוון , ְמֹאֹרת ּכַ
ל ִאּנ. ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ָעְלָמא ָּמֵגן הוא ַעל ּכָ ין ְוַקְסִטיִרין ִדְמׁשֹוְטֵטי ּבְ יׁשִ ּון רוִחין ּבִ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵהיְמנוֵתיה ְדקוְדׁשָ יה ּבְ ְגִריעו ִדיָלה ְלָכל ִאּנון ְדֲאִחיָדן ּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ד ָנִחית ְלָעְמָקא ֶדֱאגֹוָזא ִדְכִתיב ה ּכַ לֹמה ַמְלּכָ ת אגֹוז )שיר השירים ו(, ּׁשְ ּנַ  ֶאל ּגִ
יָי ָכל ִאּנון ְקִליִפין ְוָיַדע , ַרְדּתִ ל ּבְ ּכַ ָּנַטל ְקִליָפה ֶדֱאגֹוָזא ְוִאְסּתַ א ואסתכל דכל אנון לא ''נ(ּּ

ּ ְדָכל ִאּנון ִעּנוִגין ְדַהְנהו רוִחין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ָלאו ִאיהו ֶאָלא )נבראו אלא מעינוגא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
א  ְבֵני ְנׁשָ ָקא ּבִ ַאב לֹון ִדְכִתיב )סטאהא ולא''נ(ְלִאְתַדּבְ ּוְלִאְסּתָ ֵני )קהלת ב( ,ּ ּ ְוַתֲענוגֹות ּבְ

דֹות ָדה ְוׁשִ ָּאָדם ׁשִ ּ.  

  ]א''דף כ ע - ' זוהר חלק א[

יְנָתא ְדֵליְלָיא ׁשֵ ֵגי ּבְ ִני ָאָדם ְדִמְתַעּנְ ֲענוֵגי ּבְ ּּתו ּתַ ּ דֹות, ּ ָדה ְוׁשִ ְייהו ׁשִ ַּנְפָקא ִמּנַ ּ ְּוֹכָלא . ּ
ִּאְצְטִריך קוְד הוְ ָעְלָמא וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ּבְ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ְּוֹכָלא ֹמָחא ְלגֹו . ְ

ה ְקִליִפין ַחְפָיא ְלמֹוָחא א ֵמֵריׁש ָרָזא ִדְנקוָדה . ְּוַכּמָ ְווָנא ֵעיָלא ְוַתּתָ ַהאי ּגַ ְּוָכל ָעְלָמא ּכְ
ין ְלהו . ִּעָלָאה ַעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ א ְלָדא )א''דף כ ע(ּּכֻ ִּאיהו ָדא ְלבוׁשָ ּ ָּדא . ְוָדא ְלָדא, ּ
ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא. ּ רוָחא)א מוחא''ס(ּמֹוָחא ְלגֹו מֹוָחא וְקִליָפה  ַעד . ְּוָדא ְלגֹו ִמן ָדא. ּ

ַכח ְדַהאי ְקִליָפה ְלַהאי ְוַהאי ְלַהאי ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

ְּנקוָדה ַקְדָמָאה ֲהָוה ְנִהירו ְפִניָמָאה ְדֵלי ּ יקו ְוַנְקיו ּּ עוָרא ְלִמְנַדע ְזִכיכו ְוַדּקִ ּת ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ
יטו. ִּדיֵליה ט ְפׁשִ ַּעד ְדִאְתְפׁשַ ּּ יטו ְדַהִהיא ְנקוָדה ִאְתֲעִביד ַחד ֵהיָכָלא . ּ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ּ ּּ

א ַהִהיא ְנקוָדה ְנִהירו ְדָלא ְיִדיַע ִלְסִגיאו ִזּכוָכא ִדיֵליה ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

עוָראֵהיָכ א ְלַההוא ְנקוָדה ְסִתיָמא ִאיִהי ְנִהירו ְדֵלית ֵליה ׁשִ ָּלא ְדִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִעם . ּ
ַהִהיא ְנקוָדה ַקְדָמָאה ָטִמיר ְוָגִניז יק ְוָזִכיך ִאיהו ּכְ ל ָדא ָלאו ַדּקִ ּּכָ ּ ּ ַּההוא ֵהיָכָלא . ְּ

יטו אֹור ַקְדָמָאה ט ְפׁשִ ִּאְתַפּשַׁ ּ ְּוַההוא ְפׁשִ. ּ יק ְוָזִכיך ּ א ְלַההוא ֵהיָכָלא ַדּקִ ְיטו ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
יר   .ְּפִניָמָאה ַ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 ב ְדָדא . ּ אְּוַאף ַעל ּגַ ִּאְתֲעִביד ִאיהו . ְּלבוׁשָ

א. מֹוָחא ְלַדְרָגא ָאֳחָרא ַגְווָנא ָדא ִאְתֲעִביד ָהִכי ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּכְ ֶצֶלם ָדא ִאיהו . ּ י ּבְ ַּעד ּכִ ּ
ַהאי ָעְלָמא מֹוָחא וְקִליָפה רוָחא ְוגוָפא ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּ ּקוָנא ְדָעְלָמא. ּּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

ד ֲהַות ִסיֲהָר ְדֵבקוָתא ָחָדאּכַ א ּבִ ְמׁשָ ׁשִ ְנִהירו, ּא ּבְ א ִמן . ֲּהַות ִסיֲהָרא ּבִ יָון ְדִאְתָפְרׁשָ ּּכֵ ּ
א ְוִאְתַפְקַדת ַעל  ְמׁשָ ּׁשִ ְרָמה,  ֵחיָלָהא)כל(ּ רון ְקִליִפין . ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא, ַּאְזִעיַרת ּגַ ְּוִאְתּבְ ּ

ַּעל ְקִליִפין ִלְגִניזו ְדמֹוָחא ּק. ּ ְוָכל . )כתיב(ְּוַעל ָדא ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר . ּוָנא ְדמֹוָחאְּוֹכָלא ּתִ
ָּדא ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמא   :ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ּ

ְדָקא ְיאות דֹוִלים ַוַיַעׂש ִרּבוָיא ְוִתּקוָנא ְדֹכָלא ּכְ ֵני ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ .
ֵני ִחּבוָרא ָחָדאֶאת ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ דֹוִלים ּבְ ֲחָדא . ּ ַהְמאֹורֹות ַהּגְ ִלים ּכְ ָמא ׁשְ ָּרָזא ָדא ׁשְ

ֹאַרח ָסִתים''יהו ְלָיא ֶאָלא ּבְ ִאְתּגַ ב ְדָלא ִאיהו ּבְ ּה ֱאלִהים ַאף ַעל ּגַ ּ ּ דֹוִלים . ּ ַהּגְ
ִריאו  ְּדִאְתּבְ ָדא ְלִאְתְקֵרי)א דאתרביאו''נ(ּ ָמא ָדא ּכְ ׁשְ ָמא ְדֹכָלא ּבִ הו ׁשְ ּ ּבְ מצפץ מצפץ . ּ

יָלן ְדַרֲחֵמי ָמָהן ִעָלִאין ִדְתֵליַסר ְמּכִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ דֹוִלים. ּ יאו ְוָסְלִקין ְלֵעיָלא, ַהּגְ ִּאֵלין ִאְתַרּבִ ּ .
הֹון ִגין ְדִאּנון ִעָלִאין ֵמָרָזא ִעָלָאה ְוָסְלִקין ְלתֹוַעְלָתא ְדָעְלָמא ְדִאְתַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ּּ .  ָעְלִמיןּ

ְרבוָתא ָחָדא ֲחָדא ְסִליקו ּבִ ֵני ַהְמאֹורֹות ַתְרַווְייהו ּכְ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

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 ֵאיָכה ַתְרּבִ)שם( ׁשִ ּצָ ַרָגא ְזֵעיָרא . יץ ּבַ ׁשְ
ֳהָרִים ּצָ ִכּסוָפא)שם(. ֵאיְכֵדין ָ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, ּואה

א ְמׁשָ ר ִמּשִׁ ן ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ּבַ ּמָ ּוִמּתַ ּקוָלא. ּ ׁשִ ֲחָדא ּבְ ִּדְבַקְדִמיָתא ֲהוו ַיְתֵבי ּכְ ּ ְלָבַתר . ּ
ין ִדיָלה ָכל ִאּנון ַדְרּגִ ְרָמה ּבְ ַּאְזִעיַרת ּגַ ּ ּ ּ א ָעַלְייהו, ּ ב ְדִאיִהי ֵריׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ית ְּדָהא ֵל. ּ

ֲחָדא ַבֲעָלה ּכְ ר ּבְ ִרּבוָיא ּבַ ָתא ּבְ ִּאּתְ דֹול יהו. ּ אֹור ַהּגָ ָטן . ה''ֶאת ַהּמָ אֹור ַהּקָ ְוֶאת ַהּמָ
ָבה''ֱאֹלִהי ין סֹוָפא ְדַמֲחׁשָ ל ַדְרּגִ ּם סֹוף ּכָ ַאְתָוון . ּ ים ִאיהו ְלֵעיָלא ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְתְרׁשִ ּּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ָמא ְדֱאלִהים. ּיֵליהָאת ְרִביָעָאה ִד, ּ ׁשְ ְרָמה ְלִאְתְקֵרי ּבִ ּוְלָבַתר ַאְזִעיַרת ּגַ ּ ּ.  

ָ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 ּ ין ְדִא. ּ ַּדְרּגִ ְטָרא ִדְלֵעיל ּ טו ִמּסִ ְּתַפׁשְ ּ ּ

ֶלת ַהיֹום)דלעלא( ּ ִאְקרון ֶמְמׁשֶ א . ּ ְ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 ּ ּ

ְּדֻכְלהו ּתַ ָמִים ַחי ָהעֹוָלִמיםּ ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ְרִקיַע . ְּלָיין ּבְ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ִּדְכִתיב ַוִיּתֵ ּ
ַמִים דוְגָמא ָדא ַחי ָהעֹוָלִמים. ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ַהּשָׁ א ּכְ ָּדא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְלַתּתָ ְוָדא . ּּ

דוְג ָאה ּכְ ּתָ ְּלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ ּתַ   .ָמא ִדְלֵעילּ

  ]ב''דף כ ע - ' זוהר חלק א[

ַּמְלכוָתא ְדָדִוד יֹוָמא ָדא . ּ ן ּבְ ּקַ , ּ ִרְגָלא ְוַסְמָכא ְרִביָעָאה ְדכוְרְסָייא)ודא הוא(ִאְתּתַ
ְייהו רו ַעל דוְכּתַ נו ַאְתָוון ְוִאְתַייׁשְ ּקָ ִּאְתּתַ ּ ּ ּ ל ָדא. ּ ן , ְּוִעם ּכָ ּקַ ִתיָתָאה ְדִאְתּתַ ַּעד יֹום ׁשְ

יהִּד דוְכּתֵ ב ּבְ ְדָקא ְיאות ָלא ִאְתְייׁשַ ּקוָנא ּכְ ּיוְקָנא ְדָאָדם ּתִ ּ ּ ּ ּ ן ּכוְרְסָייא . ּ ּקַ ּוְכֵדין ִאְתּתַ ּ
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ָאה ּתָ ִּעָלָאה ְוכוְרְסָייא ּתַ ְייהו. ּ דוְכּתַ בו ּבְ ְלהו ִאְתַייׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ָנן . ּ ּקְ ְלהו ִאְתּתַ דף (ְּוַאְתָוון ּכֻ

ְלּגַ )ב''כ ע יטו ְדטוְפִסיָרא ְדקוְטָראַעל ּגַ ְפׁשִ ּלֹוי ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ְּויֹוָמא ְרִביָעָאה ִאיהו יֹוָמא ָמִאיס ִמּבֹוִנים ּכְ
י ִנֲחרו ִבי)שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַהּבֹוִנים ֵני ִאּמִ ְּדָהא ְנהֹוָרא ָדא ַאְזִעיַרת . ּ ּבְ

ְּרָמה וְנִהירו ִדיָלהּגַ ּ ּ ְייהו. ּ ּוְקִליִפין ִאְתְקנו ַעל דוְכּתַ ּ ּ ּ ְלָיין . ּּ ְלהו ּתַ ל ִאּנון ְנהֹוִרין ְדָנֲהָרן ּכֻ ּּכָ ּ ּ
הו ּכוְרְסָייא ְדָדִוד ָמִים ְלַאְתָקָנא ּבְ ַהאי ְרִקיַע ַהּשָׁ ּּבְ ּ.  

א ְלַאְתָקָנא ִצ ִּאֵלין ְנהֹוִרין ְמַצְייָרן ִציוָרא ִדְלַתּתָ ּ ְכָלָלא ְדָאָדם ּ ּיוָרא ְדֻכְלהו ְדִאּנון ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּציוָרא ְפִניָמָאה ּ ְּדָכל ִציוָרא ְפִניָמָאה ִאְקֵרי ָהִכי. ּ ּ ִ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 . ְּוָכל רוָחא ִאְקֵרי ָאָדם א ּגוָפא ִדיֵליה ְלבוׁשָ ּרוָחא ִדְסַטר ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ְוַעל . ִּאיהו )דאדם(ּ
ִתיב ִני ְוגו)וריש עו, יתרו סוף עה( )איוב י( ,ָּדא ּכְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ׂשְ' ּ עֹור וָבׂשָ ָרא ְדָאָדם ּ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 ָא ְלבוׁשָ ן ּבִ ׁשָ ְּדִאְתַלּבְ גֹון ִציוָרא ִדְבִעיֵרי ַדְכָיין . ֳחָראּ ּּכְ ּ ִבים )דברים יד(ּ ה ְכׂשָ  ׁשֹור ׂשֵ
ה ִעִזים ַאָיל וְצִבי ְוַיְחמור ְוגו ְּוׂשֵ ּ ּ א ְדָאָדם ַההוא רוָחא ' ּ ְלבוׁשָ ָלָלא ּבִ ִּאּנון ְדָבְעָיין ְלִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ

ְּפִניָמָאה ְדִאּנון ִסְטִרין  ּ ַההו, )א ציורין''ס(ּ ָמא ְדִאְתְקֵרי ָבה ּגוָפא ִדיֵליה ָּסִליק ּבְ ּא ׁשְ ּ ּ
ר ׁשֹור ׂשַ ָמא ּבְ א ְדַההוא ׁשְ ְּלבוׁשָ ּׁשֹור ִאיהו ְפִניָמָאה ְדַההוא גוָפא. ּ ּ ר ִדיֵליה . ּּ ׂשָ ּּבָ ּ

א ְלהו. ְּלבוׁשָ   .ְּוֵכן ּכֻ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְמָסֳאָבא ַגְווָנא ָדא ּבְ י, ּכְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ט ּבִ ּרוָחא ְדִאְתַפּשַׁ ן עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּ
ְטָרא ִדְמָסֲאבו ָלאו ִאיהו ָאָדם ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַנְפָקא ִמּסִ ּ ּ ָמא . ּּ ׁשְ ך ָלא ָסִליק ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ

יה חוָלָקא. ָדא ָמא ְדָאָדם ְוֵלית ּבֵ ׁשְ ָמא ְדַההוא רוָחא ָטֵמא ָלא ָסִליק ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּּגוָפא ִדיֵליה . ּ ּ
א ְדַההוא ָטֵמ ְּלבוׁשָ א ִדיֵליהּ ר ְלבוׁשָ ׂשַ ר ָטֵמא ִיְטָמא ְלגֹו ּבְ ׂשָ ּא ּבָ ֵרי , ּ עֹוד ְדׁשָ ך ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ַההוא גוָפא ִאְתְקֵרי ָטֵמא ַּההוא רוָחא ּבְ ּ ּ א ָלאו ִאְקֵרי ָטֵמא . ּ ָּנַפק רוָחא ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ
ָמא ׁשְ א ּבִ ְּוָלא ָסִליק ַההוא ְלבוׁשָ ּ.  

א ְדִאְת ִהּתוָכא ְדרוָחא ָדאְּטִסיִרין ְלַתּתָ ך ּבְ ַּהּתָ ּ ן . ְ ׁשָ יה ִציוִרין ְדִאְתַלּבְ ִּאְצַטְייָרן ִמּנֵ ּ ּּ
ִעיֵרי ְמָסֲאֵבי גֹון ִציוֵרי ּבְ א ָאֳחָרא ּכְ ְלבוׁשָ ּּבִ הו . ּּ ְּואֹוַרְייָתא ָפַתח ּבְ  ְוֶזה ָלֶכם )ויקרא יא(ּ

גֹון ֲחִזיר ְועֹוֵפי וְבִעיֵרי ְדַההוא ִסְטָר. ַּהָטֵמא ּּכְ א ּ ָמא ּגוָפא ְלבוׁשָ ַההוא ׁשְ ּא רוָחא ָסִליק ּבְ ּ ּ ּ
ר ֲחִזיר ִאְקֵרי. ִּדיֵליה ׂשַ א ִדיֵליה. ְּוגוָפא ּבְ ָרא ְלבוׁשָ ׂשְ ֲּחִזיר ְלגֹו ּבִ ֵרין . ּ ך ִאֵלין ּתְ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ

ן ָרָזא ְדָאָדם. ִּסְטִרין ִמְתָפְרׁשָ ִלילו ּבְ ִּאֵלין ִאְתּכְ ִלילו. ּ ְּוִאֵלין ִאְתּכְ ָרָזא ְדָטֵמאּ ל ִזיָנא .  ּבְ ּכָ
ָּאִזיל ְלִזיֵניה ְוִאְתַהַדר ְלִזיֵניה ּ ּ.  
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ָמִים ְוכו ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ְּנהֹוִרין ִעָלִאין ְדָקא ְמַנֲהִרין ַנֲהִרין ּבְ ּ ּ א ' ּ ְלִאְצַטְייָרא ְלַתּתָ
ְדָקא ָחֵזי ִּציוִרין ּכְ ְרִקיַע . ּ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ִּדְכִתיב ַוִיּתֵ ָמִים ְוגוּ יֹום . 'ַהּשָׁ ְּוִלְמׁשֹול ּבַ

ּוַבַלְיָלה ְדָקא ָחֵזי. ּ ְלָטנו ּכְ ְלָטנו ִדְתֵרין ְנהֹוִרין ָדא ִאיהו ׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

יָמָמא ְלָטנֹו ּבִ דֹול ׁשָ ֵליְלָיא. ָמאֹור ּגָ ְלָטנֹו ּבְ ְלָטנוָתא . ָמאֹור ָקָטן ׁשָ ְּוָרָזא ָדא ֵמָהָכא ׁשָ
יָמָמא ְלָמ יה ַטְרָפא וְמזֹוָנא)א למלאה''נ(ָנָאה ִּדְדכוָרא ּבִ ּ ֵביֵתיה ְדִאְצְטִריך וְלָאֳעָלא ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ְ .

נוְקָבא ר ּבְ יָון ְדָעאל ֵליְלָיא ְונוְקָבא ָנִקיט ּכָֹלא ֵלית ׁשוְלָטנו ְדֵביָתא ּבַ ּּכֵ ּ ּ ּ ֵדין , ּּ ְּדָהא ּכְ
ְלָטנו ִדיָלה  ּׁשָ ָקם )משלי לא( ,ִּדְכִתיב )ולא דדכורא(ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ַוּתָ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ . ּּבְ
ֶלת ַהיֹום ִדְדכוָרא. ִּהיא ְוֹלא הוא ֶּמְמׁשֶ ּ ֶלת ַהַלְיָלה ְדנוְקָבא. ּ ֶּמְמׁשֶ ּ מאור גדול דא הוא (. ּ

ושמשא שליט על . אית ביה תרי עשר שעתי. שמשא ואית ביה תרין עשר פתחין
וליליא . א ושלטא על ליליאמאור קטן אית ביה תרי עשר פתחין ודא סיהר. יומא

שמשא ותריסר . ועל דא ביום ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד. אית ביה תריסר שעתי
ג ''ליל סיהרא ותריסר פתחין ואתעבידו י. ג מכילן דרחמי''פתחין אתעבידן י

הדא הוא דכתיב ויהי ערב ויהי בקר . ויום ולילה אחד. ואתעבידו שמשא וסיהרא חד
ִניַסת . ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים. )ילאיום אחד ורזא דא לע יָתא ְוִאְתּכְ יָון ְדנוְקָבא ְפִקיַדת ּבֵ ּּכֵ ּ ּ

ּקוֵני  ל ּתִ ֵביָתא ְלַאְתָקָנא ּכָ ֲאָרן ּבְ ּתָ ן ְדִאׁשְ ְּלַבֲעָלה ֵלית ׁשוְלָטנו ְלֵביָתא ֶאָלא ְלעוֵלְמּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ
יָתא ְלָטנו ִדְדכוָרא ּבִ. ּבֵ יָתא ְלׁשָ ּוָבַתר ִאְתַהַדר ּבֵ ּ ּ ְדָקא ָחֵזיּ   :ּיָמָמא ּכָֹלא ּכְ

  ]א''דף כא ע - ' זוהר חלק א[

ֵני ַהְמאֹורֹות ך ִאּנון ְנהֹוִרין . ָּדא ָמאֹור ְוָדא ָמאֹור. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְּדָסְלֵקי ְלֵעיָלא ִאְקרון ְמאֹוֵרי אֹור א ִאְקרון ְמאֹו. ּ ְּוִאּנון ְנהֹוִרין ְדָנֲחתו ְלַתּתָ ּ ּ ֵרי ֵאׁש ּ
ל יֹומֹוי ְדחֹול ְלֵטי ּכָ א ְוׁשָ ין ְלַתּתָ ְּדִאּנון ַדְרּגִ ּ א ְמָבְרִכין ַעל . ּ ּתָ ּבַ ד ָנִפיק ׁשַ ְּוַעל ָדא ּכַ

ְלָטָאה ַרָגא ְדָהא ִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּׁשְ ין ְוָרִזין . ּ ָען ְדַבר ָנׁש ִאּנון ִסְתָרא ְדַדְרּגִ ֶּאְצּבְ ּ ּ
הו ְפִניָמִאין ַוֲאחֹוַרִיםְוִאית , ִּדְלֵעיָלא ּּבְ ֲּאחֹוַרִים ִאּנון ְלַבר ְוִאּנון ֶרֶמז ְלטֹוְפִרין . ּ ּ
ָען ך ִאית . ְּדֶאְצּבְ ְוְבִגין ּכָ ת ְדָהא  )א''דף כא ע(ּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ טֹוְפִרין ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ְּרׁשו ְלִאְסּתַ ּ ּ

א ְוָנֲהִרין ֵמַההוא ֵאׁש ְלׁשַ ַרּגָ ָּנֲהִרין ֵמַההוא ׁשְ   .ְלָטָאהּ

א ְדָהא ִמְלֵעיָלא , ִּאֵלין ִאְתַחְזָיין ַרּגָ ַההוא ׁשְ ָען ְלגֹו ָלא ִאית ְרׁשו ְלִאְתַחְזָייא ּבְ ֶּאְצּבְ ּ ּ ּ
ָּנֲהִרין ְוִאְקרון ָפִנים ְפִניָמִאין ּ ְּוָרָזא ָדא ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי וָפַני ֹלא ֵיָראו. ּ ל . ּ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתַ

מֹוָצֵא ר ָנׁש ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁשּבַ ׁשַ ָען ְלגֹו ּבְ ֶאְצּבְ ת ּבְ ּבָ  )ג''שבת ל(. ּי ׁשַ
טוְפֵרי ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי ִאֵלין ָפִנים ִדְלַבר ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ וָפַני ֹלא ֵיָראו ִאֵלין )שם(. ּ ּ ּ

ָען ְלגֹו א ְוִאֵלין . ֶאְצּבְ ּתָ ּבַ ׁשַ ְלֵטי ּבְ ִּאֵלין ׁשָ חֹולּ ְלֵטי ּבַ   .ׁשָ

ִאּנון ָפִנים ְפִניָמִאין ַעל ּכוְרֵסי  ְלחֹודֹוי ּבְ ִליט ּבִ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ּבַ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ְלָטנוָתא ִדיֵליה ִאיהו)ה( יה ְוׁשָ ִליָלן ּבֵ ּ ְיָקֵריה ְוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ך ַאְחִסין ַנְייָחא ְלָכל . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַאְרָעא. יןָעְלִמ א ַחד ּבְ א ְדִאְקרון ַעּמָ א ַקִדיׁשָ ְּוַיְרִתין ְירוָתא ְדיֹוָמא ָדא ַעּמָ ּ ּ ְמאֹוֵרי אֹור . ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

יֹוָמא ַקְדָמָאה ְטָרא ְדָיִמיָנא ְדִאיהו אֹור ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבְ ִּמּסִ ּ ּ א ָנֲהִרין . ּ ּתָ ּבַ ְּדְביֹוָמא ְדׁשַ
ְלחֹוַדְייהו  ִּאּנון ְמאֹוֵרי אֹור ּבִ ְלִטיןּ א. ְוׁשָ ְלהו ְלַתּתָ ְייהו ָנֲהִרין ּכֻ ּוִמּנַ ּ ּ.  

ִניִזין  א ּגְ ּתָ ּבַ ְלָיין)אנון(ְוַכד ָנִפיק ׁשַ ל . ּ ְמאֹוֵרי אֹור ְדָלא ִאְתּגַ ְלִטין ּכָ ּוְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ׁשָ
ְייהו ַּחד ְוַחד ַעל דוְכּתַ ּ ת ַעד ַמֲעֵלי יֹוָמא ְד. ּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלִטין ּבְ אֵּאיָמַתי ׁשָ ּתָ ּבַ ְּוַעל ָדא . ׁשַ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ּבְ ַרּגָ ִּאְצְטִריכו ְלִאְתַנֲהָרא ֵמַההוא ׁשְ ּ.  

ִגין ְדִאּנון ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ְּוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב הו ּבְ ַלט ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ֵעיָנא ְלִמׁשְ ּ ּ ַּחיֹות . ּ
ַג ְלָיין ִאּנון ְדַההוא אֹוָפן ָקִאים ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ַּווְייהוּּ יר , ּ ּוָמאן ִאיהו ָדא מטטרון ְדִאיהו ַרב ְוַיּקִ ּ ּ ּ ּ

ָאר ִאֵלין  ְּוִעָלָאה ֲחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי, )א חיילין''נ(ִּמׁשְ ַּחיֹות ְדִמַטְמָרן ִאּנון . ּ ּ ּ חֹות )רביעאן(ּ  ּתְ
ְסָיין ֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ְדִאְתּכַ ּּתְ ִליִטין ַעל ו''י. ּ ּ ִאֵלין ְרִתיָכא ְלִאֵלין.ה''ּה ַאְתָוון ׁשַ ְּוַההוא . ּ

ִליט ַעל ּכָֹלא ְוָרִכיב ַעל ּכָֹלא ָלל ׁשַ ְּטִמיָרא ְלָכל ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְידע ּכְ ּ ּ ַּחיֹות . ּ
חֹות ִאֵלין ִעָלִאין ְדִמַטְמָרן א ּתְ ְלָיין ִאּנון ְלַתּתָ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ּּ ּ ְייהו, ּ ְוָנְטִלין , ְּוִאְתַנֲהָרן ִמּנַ

ִג   .ּיַנְייהוּבְ

ִליָלן  ְלהו ּכְ ַּחיֹות ִעָלִאין ּכֻ ּ ָמִים)ב''בראשית לג ע(ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ִתיב ְיִהי .  ּבִ ְּוֲעַלְייהו ּכְ
ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָמִים ְוָהיו ִלְמאֹורֹות ּבִ ְרִקיַע ַהּשָׁ ַההוא ְרִקיַע . ְּמֹאֹרת ּבִ ְלָיין ּבְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ

ָמִים ַעל . ַהּשָׁ י ַהַחיֹות ָדא ַההוא ִדְכִתיבָרִקיַע ׁשֶ ּבֵ ּּגַ ּ י ַהַחָיה )יחזקאל א(, ּ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ
ַרח ָדא ַההוא ַקְדמֹון  ֵעין ַהּקֶ ָּרִקיַע ּכְ   .)קדמאה' א ה''נ(ּ

ָלא וְלִמְנַדע ּכָ ן וְלָהְלָאה ֵלית ָמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ ום ְדִאיהו . ּ ַּמאי ַטְעָמא ִמּשׁ ּ ּ
ָבהָס ַמֲחׁשָ ִריך הוא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ִתים ּבְ א ּבְ ָבה ְדקוְדׁשָ ּוַמֲחׁשָ ּ ּ ָבה ְדַבר . ְּ ַּמֲחׁשָ

ָכל ָעְלָמא  ָקא וְלִמְנַדע ָלה)א לא יכיל''ס(ָנׁש ּבְ ּ ְלִאְתַדּבְ ּ ָבה ִעָלָאה . ּ ַמֲחׁשָ ִּמִלין ְדַתְלָיין ּבְ ּּ
ָקא לֹו ֵּלית ָמאן ְדָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ָבה . ןּ ה)עלאה(ַמֲחׁשָ ּמָ ה ְוּכַ ּמָ ׁש ַעל ַאַחת ּכַ ְלגֹו ִמן .  ַמּמָ

ָבה ַמאן ִאיהו ְדֲעִביד ַרֲעיֹוֵני ַּמֲחׁשָ ן ְלִמְנַדע. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ַאל ּכָ ְּדָהא ֵלית סוְכְלָתנו ְלִמׁשְ ּ ּ.  

יה ְוָלא''ן סֹו''ֵאי א ּבֵ ֵאְלּתָ ְלָיא ׁשְ ָלל ְוָלא ּתַ וָמא ּכְ יה ִרּשׁ ּף ֵלית ּבֵ ּ  ַרֲעיֹוָנא ּ
ָלל ָבה ּכְ לוָתא ְדַמֲחׁשָ ּכְ ְּלִאְסּתַ ֵּמִריׁש ְנִחיתו ְדֵאין סֹוף, ִמּגֹו ְסִתיָמא ִדְסִתיָמא. ּ ְנִהיר , ּ

יק ְוָלא ְיִדיַע ְּנִהירו ַדּקִ ימו . ּ ְסּתִ ִחדוָדא ְדַמֲחָטא)א ברשימו''נ(ָּסִתים ּבִ ּ ּכְ ָרָזא ְסִתיָמא . ּ
ָבה ָלא ְיִדיַע ַעד ְד ְּדַמֲחׁשָ יהּ ט ְנִהירו ִמּנֵ ִּאְתְפׁשַ ּ יִמין ְדַאְתָוון . ּ יה ְרׁשִ ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ּ

ְלהו ן ַנְפָקן. ּּכֻ ּמָ   .ִמּתַ

ֵריׁש ּכָֹלא ין. ּּבְ א ְוסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּא ֵריׁשָ ְלהו. ּ ין ּכֻ יה ַדְרּגִ ים ּבֵ ימו ְדִאְתְרׁשִ ְּרׁשִ ּ ּ ּ ְוָלא . ּ
יִאין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ְלַאֲחָזָא. ִּאְקֵרי ֶאָלא ֶאָחד יה ִדיוְקִנין ַסּגִ ב ְדִאית ּבֵ ּה ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ

יה. ַחד ְלָיין ּבֵ ִאין ּתַ ַּוַדאי ִאיהו ָאת ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ יָתא ְדָאֶל. ּּ ּף ְטִמירו ְדָרָזא ''ֵּראׁשִ ּ
ָבה ִעָלָאה ְּדַמֲחׁשָ טו ְדַההוא ָרִקיַע ִעָלָאה . ּ ְּוַההוא ִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ אּּ ַההוא ֵריׁשָ ּּכָֹלא ָסִתים ּבְ ִגין . ּ ּבְ

ָבה ַנְפָקא' ְּדַכד ָנִפיק א א ְדַמֲחׁשָ ִדיוְקָנא ְדָרָזא ְדִריׁשָ ֵּמַהאי ָרִקיַע ּבְ ּ ּ ּ ַההוא ֶאְמָצִעיָתא . ּ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

יה ָרָזא ְדֻכְלהו ַחיֹות ְטִמיִרין ִעָלִאין ''ְּדָאֶל ִליָלן ּבֵ ין ּכְ ית ַדְרּגִ ּף ׁשִ ּ ּ ּ ּ א ''ס( )ןא דסליק''ס(ּ

ָבה)דתליין   . ִ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 . ּ

ןַּעל ַההו ּמָ   .ּא ִפְתָחא ְוָנֲהָרא ִמּתַ

ָכא ְלֵעת ְפנֹות ֶעֶרב ְנָיָנא ְנִהירו ְדֲאִזיל ְלִאְתַחׁשְ ּּתִ ּ ָרָזא ִדְצלֹוָתא ְדִיְצָחק ְלַאְתָקָנא . ּ
ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב)בראשית כד(, ַּהאי ַדְרָגא ִדְכִתיב ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ לוָתא . ּ ּכְ ִּאְסּתַ

יהְּדֶעֶרב ַוֲח ְלהו ְלַגּבֵ ּׁשֹוָכן ּכֻ ל נ. ּ ּכַ ַהאי ְפנֹות ֶעֶרב ְוִאְסּתַ ַההוא ''ּּבְ ָחן ַיֲעֹקב ּבְ ּא ִאְסּתְ
ו א ְדֵעׂשָ   .ְמַמּנָ
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ֵרין  ִליָתָאה ְנִהירו ְדָכִליל ּתְ ּּתְ ַאְסָווָתא. ִאֵלין )ב''דף כא ע(ּ ְּנִהירו ְדָנִהיר ּבְ ָּרָזא ִדְכִתיב . ּ
ֶמׁש ְוגו)בראשית לכ(ַיֲעֹקב ּבְ ַההוא ְפנֹות ֶעֶרב. 'ּ ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ִליל ּבְ ד ִאְתּכְ ַּוַדאי ּכַ ּ אן . ּ ִמּכָ

ּוְלָהְלָאה ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ָרֵאל. ּ ָּדא ִאיהו ְנַצח ִיׂשְ ִתיב ְולא ְיֵרָכיו. ּ , ַעל ְיֵרכֹו ְיֵרכֹו ּכְ
מוֵאל)קעא א(א ְּדָל. ָּדא ַדְרָגא ְרִביָעָאה ן ַעד ְדֲאָתא ׁשְ ּמָ ר ָנׁש ִמּתַ י ּבַ ּ ִאְתַנּבֵ ְּוֲעֵליה , ּ

ִתיב ָרֵאל ְוגו)שמואל א טו(, ּכְ ן ',  ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ ּכֵ ד ִאְסּתַ א ִמּכַ ֵדין ִאְתַקן ְדֲהָוה ָחְלׁשָ ּּכְ
ו א ְדֵעׂשָ ְמַמּנָ ַכף ְיֵרכֹו)ה''תקונים כ(. ַּיֲעֹקב ָאִבינו ּבִ ע ּבְ י ְדַיֲעֹקב ְנַטל ּ ַוִיּגַ ד ֲאָתא ְלַגּבֵ  ּכַ

יָפא ּקִ ִדיָנא ּתַ ּּתוְקָפא ֵמַההוא ְפנֹות ֶעֶרב ּבְ ּ יה ְוָלא ָיִכיל ֵליה. ּ ִליל ּבֵ ְּוַיֲעֹקב ֲהָוה ִאְתּכְ ּ .
ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ י לא ָיכֹול לֹו ַוִיּגַ ַּוַיְרא ּכִ ן. ּ ּמָ ִגין . ָּנַטל ּתוְקָפא ְדִדיָנא ִמּתַ , ו אקס, קמו א(ּבְ

ּ ְדַיְרָכא ִאיהו ְלַבר ִמּגוָפא)קעא א ּ ְּדַיֲעֹקב ּגוָפא ֲהָוה. ּ ָרָזא ִדְתֵרין , ּ ִליל ּבְ ְּוגוֵפיה ֲהָוה ּכָ ּּ
ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם ין ּבְ יָון ְדָנַטל ּתוְקָפא ְלַבר ִמּגוָפא. ַּדְרּגִ ּּכֵ ּ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב, ּ ַקע ּכַ ְִמָיד ַוּתֵ ּ.  

ר י ּבַ מוֵאלְוָלא ִאְתַנּבֵ ן ַעד ְדֲאָתא ׁשְ ּמָ ּ ָנׁש ִמּתַ י . ּ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ָרֵאל ּכְ ְּוַעל ָדא ֶנַצח ִיׂשְ ּ
ה ִדְכִתיב . ּלא ָאָדם הוא ל מׁשֶ י ֵמהֹודֹו ׁשֶ ַע ִאְתַנּבֵ . ָ ְוָנַתּתָ ֵמהֹוְדך ָעָליו)במדבר כז(ְּיהֹוׁשֻ

ָאה. הֹוד ָמאָלא ְדַי. ְוָדא ַדְרָגא ֲחִמיׁשָ ך ֲאָתא ָדִוד ְוָכִליל ֵליה . ֲעֹקבְּנַצח ַיְרָכא ׂשְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָיִמיָנא ִדְכִתיב יִמיְנך ְנַצח)תהלים יו(, ּּבְ יִמיְנך. ָ ְנִעימֹות ּבִ ִתיב ֶאָלא ּבִ ְָיִמיְנך ָלא ּכְ ַמאי . ָּ
ַּטְעָמא ִאְתַחַלׁש ַיְרָכא ְדַיֲעֹקב יה ְסַטר ְמָסָאָבא ְוָנִקיט ּתו, ּ ִגין ְדִאְתָקַרב ּבֵ ּּבְ ּ יה ּ ְּקָפא ִמּנֵ

מוֵאל ב ַעד ׁשְ ָרא ְדָדא ִאיהו ַיְרָכא )א''שמות קיא ע(ְּוַעל ָדא , ְּוִאְתַעּכֵ ּ ֲאָתא ְלַאְדּכָ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ִדְכִתיב ְוַגם ֶנַצח ִיׂשְ ְּדִיׂשְ ירוָתא וְבסֹוָפא. ּ ׁשֵ ִדיָנא ּבְ ל ִמילֹוי ֲהוו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּותו קוְדׁשָ ּ הֹודְּ ח ַמְלִכין. ִּליל ֵליה ְלָבַתר ּבְ ְ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 ָדא ִדְכִתיב. ְּדמׁשֶ ְּוֻכְלהו ַדְרִגין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּ ּ ה ְוַאֲהֹרן )תהלים צט(, ּ  מׁשֶ

מֹו קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו וׁשְ ּּבְ ָדא. ּ ִלילו ְוֲאִחיָדן ָדא ּבְ ית ִסְטִרין ִאְתּכְ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ָמה ְדִאֵל ּּכְ מוֵאלּ ה ְוַאֲהֹרן וׁשְ ּין ֲאִחיָדן מׁשֶ ה )א דא בדא''ס(ּאוף ָהִכי ֲאִחיָדן , ּ  ַיֲעֹקב מׁשֶ
ַּיֲעֹקב ָמאֵריה ְדֵביָתא. ְויֹוֵסף ַחָייו. ּ י ָלה ּבְ יָתא וַמּנֵ ה ּבֵ ִּמית ַיֲעֹקב ְנַטל מׁשֶ ּ יֹוֵסף ַעל ְיֵדי . ּ

ה ֲהָוה ַצִדיק ְּדַיֲעֹקב ומׁשֶ ּ   .)ביתא אלא ביוסף בגין דהוה צהקותרווייהו לא שמשו (. ּ

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 ּ ה . ּ לוָתא ָלא ָיִכיל ְלִאְזַדְווָגא ּבָ א ִמן ּגָ ִכיְנּתָ ד ָנְפַקת ׁשְ ּּכַ ּ ּ

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג(, ּיֹוֵסף ִדְכִתיבֶּאָלא ּבְ ח מׁשֶ ִתיב ִעּמֹו. ּ ַוִיּקַ אי ּכְ . ַאּמַ
ִרית ֲהֵדי ּבְ נוְקָבא ַעד ְדִאְזַדַווג ּבַ ֶּאָלא ּגוָפא ָלא ִאְזַדַווג ּבְ ּ ּ ּ ּ ה ָנַטל ֵליה . ּ ְּוַעל ָדא מׁשֶ ּ

יה ּמֵ. ְּליֹוֵסף ִעּמֵ יה ׁשִ יָון ְדֲהָוה ִעּמֵ ּּכֵ ְדָקא ְיאותּ נוְקָבא ּכְ ּׁש ּבְ ה . ּ ך ַיֲעֹקב מׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֲחָדא ָאְזֵלי   .ְויֹוֵסף ּכְ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּיֲעֹקב ִמית ְוגוֵפיה ָאֳעלו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ר . ּ ּבַ ּיֹוֵסף ִמית ּגוֵפיה ָלא ִאְתּקַ ּ
א ֶאָלא ַגְרמֹוי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ה . ּּבְ אי. י ָלא ַהאי ְוָלא ַהא)מית(מׁשֶ ֲעָלה . ַאּמַ ֶּאָלא ַיֲעֹקב ּבַ ּ

ה. ַּקְדָמָאה ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה מׁשֶ יה ּבְ ִּמית ַיֲעֹקב ִאְזַדְווָגא ּבֵ ַהאי . ּ ה ּבְ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה מׁשֶ ּ
ְנָייָנא ֲעָלה ּתִ ְדָקא ְיאות ְוִאיהו ֲהָוה ּבַ ָּעְלָמא ָמֵני ָלה ּכְ ּ ּ ַּיֲעֹקב ָאִעילו ֵליה ְלַאְרָעא . ּ ּ

ִגין ְדִאיהו גוָפאַּקִד ִלים ּבְ א ּגוֵפיה ׁשְ ּיׁשָ ּ ּ ּ ִגין ְדָגְרִמין ִאּנון . ּ ְרמֹוי ְוָלא ּגוֵפיה ּבְ ּיֹוֵסף ּגַ ּ ּ ּ
ְרָיין ִדְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ַנְפֵקי ֵמַההוא ַצִדיק ַּחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ְּוַצִדיק ְצָבאֹות ִאְקֵרי. ּ

ִגין ְדָכל ְצָבאֹות וַמ ּּבְ יה ָנְפִקיןּ ְרָיין ִעָלִאין ִמּנֵ ּּשִׁ ְרמֹוי ְדִאּנון ְצָבאֹות ָאֳעלו . ּ ְּוַעל ָדא ּגַ ּ ּ ּ
ַאְרָעא   .ּבְ

ַאְרָעא א ּבְ ִכיְנּתָ ן ָלא גוֵפיה ְוָלא ַגְרמֹוי ֶאָלא ָאֳעַלת ׁשְ ּמָ ה ֲהָוה ְלַבר ְוָלא ָעאל ּתַ ּמׁשֶ ּ ּ .
ה ְוִאְתַהְדַרת ְלַבֲעָלה ַק ַתר ְדִמית מׁשֶ ּּבָ ּ ְּדָמָאה ַוַדאי ִאיהו ַיֲעֹקבּ אן נוְקָבא . ּ ִּמּכָ

ְתֵרין ַההוא ָעְלָמא ֲאַהְדַרת ְלַקְדָמָאה, ְּדִאְתְנֵסיַבת ּבִ ּּבְ יָון ְדַבֲעָלה . ּ ה ֲהָוה ְלַבר ּכֵ ּמׁשֶ ּ
ַאְרָעא   .ַקְדָמָאה ֲהָוה ּבְ
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יה ַחָייו ַמה ְדָלא ָזָכה ּבֵ ה ָזָכה ּבְ ּמׁשֶ ּ ַההוא ָעְלָמא.  ַיֲעֹקבּ ה ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ַּיֲעֹקב ׁשִ ה , ּ מׁשֶ
ַהאי ָעְלָמא ה ֲהָוה. ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְגִריעו ְדמׁשֶ ּ ָרֵאל . ָלאו ָהִכי. ּ ד ַנְפֵקי ִיׂשְ ֶאָלא ּכַ

ְטָרא ְדיֹוְבָלא ֲהָוה ְצַרִים ִמּסִ ין ַרְבְרָבן ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ֲהו. ִמּמִ ּתִ ְּוָכל ִאּנון ׁשִ  )א''דף כב ע(. ּוּ
ָרא ְוַחד ִמְנהֹון ָלא ָעאלו ְבַאְרָעא ַמְדּבְ ּוְבַההוא ִדיוְקָנא ָאְזלו ּבְ ּ ּ ּ ֵניהֹון ּתֹוָלִדין . ּ ֶּאָלא ּבְ

ּקוָנא ְדִסיֲהָרא ְדָקא ָחֵזי ְדִאּנון ּתִ ִּדְלהֹון ּכְ ּ ּ ּקוָנא ְדִסיֲהָרא ֲהָוה. ּ   .ְּוָכל עֹוָבֵדי ַאְרָעא ּתִ

ׁש ּבְ ּמֵ ה ׁשִ י ָלה ִלְרעוֵתיהמׁשֶ גוָפא וַמּנֵ עֹוד ְדִאיהו ּבְ ִּסיֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ד ִאְתַפַטר ֵמַהאי . ּ ּּכַ ּ
ן  רוָחא ְליֹוְבָלא ִעָלָאה ְוַתּמָ א ְוִאְתַהַדר ּבְ רוָחא ַקִדיׁשָ ְסִליקו ִעָלָאה ּבְ ָּעְלָמא ָסִליק ּבִ ּ ּ ּ ּּ

ין ִרּבֹוא ְדֲהוו ִדיֵלי יּתִ ִאּנון ׁשִ קו ּבְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ן ְלַיֲעֹקב ְדהוא ִאְתַהַדר . ּהּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ ּ ּ ּ
ַחָייו  ן ּבְ ִמָטה ַמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ רוָחא ְלגֹו ׁשְ ּּבְ ּ ּ יָון ְדֵביָתא ָאֳחָרא ֲהָוה ֵליה)בגין(ּ ּ ּכֵ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ִתּקוָנא  א ּבְ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא)א דלתתא''דעלמא נ(ּ ַנת ּבְ ּקָ ָּדא ְוַעל . ּ ִאְתּתַ
ֲחָדא ְלהו ּכְ ָּלא ִאְתֲחזון ְלֶמהֵוי ּכֻ רוָחא. ּ ְלהו ּבְ ְלחֹוַדְייהו ּכֻ ִּאּנון ְדָעְלָמא ִעָלָאה ֲהוו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ .

גוָפא ְלהו ּבְ ְלחֹוַדְייהו ּכֻ ָאה ֲהוו ּבִ ּתָ ְּוִאּנון ְדָעְלָמא ּתַ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא ִאְתֲחזון ְלֶמֱהֵוי ִאֵלין ְוִאֵלין ּגֹו . ּ ּ ּ
ְּלַנֲהָרא ִאֵלין ִמּגֹו ִאֵלין. ְּוִאֵלין ְלַבר. ּא ִאֵלין ּגֹו ִסיֲהָראֶאָל. ִסיֲהָרא ְּוֻכְלהו ְדָעאלו . ּ ּ ּ

ַאְרָעא ִדיוְקָנא ְדַקְדָמֵאי ֲהוו ּּבְ ּ ָווַתְייהו. ּ ְסִליקו ִעָלָאה ּכַ ְּוָלא ֲהוו ּבִ ּ ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא ָדָרא . ּּ ּּבְ
ִאּנון ְדַמת ְדָנא ּכְ ְּוָלא ֲהָוה ִמּקַ ַאִפיןּ ּ ַקְדָמֵאי ְדִאְתַחְזָיא ְלהֹון ִזיו ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ַאִפין ּבְ ּ ּ ּ.  

גוָפא ְנׁשֹוי ּבְ ׁש ּבִ ּמֵ רוָחא. ַּיֲעֹקב ׁ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 ְלָבַת. ּ ק רוָחא ּבְ ּר ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ

ֲחָדא. ְטִמיָרא ִדְלֵעיָלא ְלהו ּכְ ָקן ּכֻ ין ֲהוו ִמְתַדּבְ ְּוָכל ַדְרּגִ ּ ּ ה ְדיֹוְבָלא ִאיהו . ּ ּרוָחא ְדמׁשֶ ּ ּ
ִמָטה ּּגוֵפיה ִדׁשְ ּ ּ ִמָטה. ּ ׁשְ ָקא ּבִ ּרוָחא ְדַיֲעֹקב ְלִאְתַדּבְ ּ ַהאי, ּ ּּגוֵפיה ִדְנׁשֹוי ֲהָוה ּבְ ּ ל .  ָעְלָמאּ ּכָ

ַאְרָעא  א ּבְ ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ְלַתּתָ ִּאּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין ּבְ ּ א בדיוקנא דלהון לתתא מנהון ''נ(ּּ

ָמִים)בדיוקנא דלהון לתתא בארעא ְרִקיַע ַהּשָׁ ְלָיין ּבִ ָמָהן . ּ ְוֻכְלהו ּתַ ָהָכא ָרָזא ִדְתֵרין ׁשְ
ְכלוָלא ִדְל ֲחָדא ְוׁשִ ִליָלן ּכְ ּּכְ ָלָתא ְוִאְתַהְדָרן ְלַחד ָדא ָלֳקֵבל ָדאּ ּהֹון ּתְ ּ ָמא . ּ ְּוִאיהו ׁשְ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ַהאי ּבְ ִליָלן ּבְ ָקא ּכְ   :ְּגִליָפא ְמַחּקְ

ה ָאָדם  ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְדָסִבין '  סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ְוגו)תהלים כה(ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ּ
ְמ, ְוָאַמר ְמעֹון ׁשִ ה ָאָדםׁשִ ּעֹון ָמאן הוא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ּ  ַמאי )ויאמר אלהים(. ּ

ַּאְדָהִכי ָפַרח ַההוא ָסָבא ְדָסִבין ְוָלא ָחָמא ֵליה. ִּניהו ָהָכא ַהאי ֱאֹלִהים ּ ַמע . ּ ּוְכָמה ִדׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ְמעֹון ְוָלא ִרּבִ ְמעֹון ְדֲהָוה ָקֵרי ֵליה ׁשִ י ׁשִ ִּרּבִ ּר ְלַחְברֹוי ַוַדאי ַהאי הוא ָאַמ, ּ ּ

יה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ יק יֹוִמין ָיִתיב)דניאל ז(ְּ ֲעָתא .  ְוַעּתִ ַען ִאיהו ׁשַ ָּהא ּכְ
ַהאי ָרָזא ח ּבְ ְלָיא. ְלִמְפּתַ ְּדַוַדאי ָהָכא ִאית ָרָזא ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלִאְתּגַ ּ ּ ַמע . ּ ּוְכָען ַמׁשְ

ְלָיאִּדְרׁש ּוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאְתּגַ ּ.  

ְנָייִנין ְלִמְבֵני ה ּבִ ּמָ א ְדֲהָוה ֵליה ּכַ ָּפַתח ְוָאַמר ְלַמְלּכָ ּ ְּוֲהָוה ֵליה אוָמָנא. ּ ְּוַההוא . ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ּכְ ּאוָמָנא ָלא ֲהָוה ֲעַבד ִמָדַעם ֶאָלא ֵמְרׁשו ְדַמְלּכָ ּ  ָוֶאְהֶיה )משלי ח(, ּּ

א ַוַדאי ִאיהו ָחְכָמה ִעָלָאה ְלֵעיָלא. ןֶאְצלֹו ָאמֹו ַּ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

ָתא ֵלית ָל ֲעָלהְוִאּתְ ָלא ְרׁשות ּבַ ד ִמָדַעם ּבְ ּה ְרׁשו ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ֹאַרח . ּ ְנָייִנין ְדֲהוו ּבְ ְּוָכל ּבִ ּ
י ִאּמָ''ֲּאִצילוָתא ֲהָוה ָאַמר ַאּבָ ֲאִמיָרה ְלַגּבֵ ֵדין וְכֵדין''א ּבְ ּוִמָיד ֲהָוה, ּא ְיֵהא ּכְ ָמא . ּ ּכְ

. ְיִהי אֹור, ַּויֹאֶמר ֲהָוה ָאַמר ֵלאלִהים. רְּדַאּתְ ָאֵמר ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹו
ָּמאֵרי ְדִבְנָייָנא ִאיהו אֹוֵמר ְואוָמָנא ָעִביד ִמָיד ּ ֹאַרח ֲאִצילוָתא ֲהָוה . ּ ְנָייִנין ּבְ ל ּבִ ְּוָהִכי ּכָ

ְּוֹכָלא ִאְתֲעִביד ִמָיד, ְיִהי ְמֹאֹרת, ָאַמר ְיִהי ָרִקיַע ד ָמָטא ְלָעְלָמא ְדִפרוָד. ּ ּּכַ ּא ְדִאיהו ּּ ּ
ְבָדִלים ְדמוֵתנו, ּעֹוָלם ַהּנִ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְנָייָנא ַנֲעׂשֶ ָּאַמר אוָמָנא ְלָמאֵרי ּבִ ּ ּ ָאַמר . ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ד ֵליה ְנָייָנא ַוַדאי ַטב הוא ְלֶמְעּבַ ָּמאֵרי ּבִ ּ ִגין ְדִאיהו . ּ ך ּבְ ֲּאָבל ָעִתיד הוא ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ּ ְּ

ִסיל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו)משלי י(, ּּכְ ח ָאב וֵבן ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ּ ּבֵ ּ.  

  ]ב''דף כב ע - ' זוהר חלק א[

ִאּמָ ְלָיא ּבְ ַתר ְדחֹוֵביה ּתַ ִּאיִהי ָאְמָרה ּבָ ַאּבָ''ּ ִעיָנא ְלִמְבֵרי ֵליה ''א ְוָלא ּבְ ּא ֲאָנא ּבָ
ִדיוְקָנא ִדיִלי ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְבָרא ֱאֹל. ּ ָעא ּ ַצְלמֹו ְוָלא ּבָ ִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

יה ַאּבָ ָפא ּבֵ ּתָ ּתַ ִתיב . א''ְּלִאׁשְ ִזְמָנא ְדָחב ַמה ּכְ ְלָחה )ישעיה נ) (ב''דף כב ע(ּּבְ ֵעֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ
ֶכם א ְלִאּמָ. ִאּמְ ּא ְוָלא ֲאָמִרית ָלך ְדֲעִתיד הוא ְלֶמחֵטי''ָאַמר ַמְלּכָ ּ ִר. ְ ַההוא ִזְמָנא ּתָ ְיך ּּבְ

יה א ִעּמֵ ֵּליה ְוָתִריך ִאּמָ ִתיב. ְּ ּוְבִגין ָדא ּכְ ִסיל ּתוַגת )משלי י(, ּ ח ָאב וֵבן ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ּ ּבֵ ּ
ן ָחָכם. ִאּמֹו ֹאַרח ֲאִצילות, ּבֵ ָּדא ָאָדם ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ִסיל. ּ ָּדא ָאָדם ִדְבִריָאה, ּוֵבן ּכְ ּ.  

 ] בשנה8יום [סדר הלימוד ליום ח תשרי 

יָּקמו י ִרּבִ ְלהו ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ִרּבִ ּ ּכֻ ין ַאּבָ, ּ ְּוִכי ִאית ִפירוָדא ּבֵ ְטָרא ''א ְוִאּמָ''ּ ּא ְדִמּסִ
ְטָרא ְדִאיּמָ''ְּדַאּבָ ֹאַרח ֲאִצילות וִמּסִ ּא ִאיהו ּבְ ּ ּ ִריָאה''ּ ּבְ ָּאַמר לֹון ַחְבַרָייא ַחְבַרָייא . א ּבַ ּ

ְּדָהא ָאָדם ְדֲא, ָּלאו ָהִכי הוא א ְוִאּמָּ ְטָרא ְדַאּבָ ִּצילוָתא ְדַכר ְונוְקָבא ֲהָוה ִמּסִ ּ ּ ְוָדא . א''ּ
ִּאיהו ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור א. ּ ְטָרא ְדַאּבָ ְטָרא , ְיִהי אֹור ִמּסִ ַוְיִהי אֹור ִמּסִ

ְּוָדא ִאיהו ָאָדם דו ַפְרצוִפין. א''ְדִאּמָ ּ ּּ.  

יה ֶצ ֶּלם וְדמותֲּאָבל ְ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 ּ ּ ּנוי. ּ ַההוא ּכִ ך ְדֲהָוה ּבְ ּוְבִגין ַההוא חׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ,

א ְדֲעִתיד ְלֶמחֵטי ְלָאָדם ְדֲאִצילות  ָּאַמר ַאּבָ ִּאיהו אֹור ְלבוׁש ִעָלָאְּד )א דבריאה''נ(ּ ּ  ה''ּ
  .)א עליון''נ(

יֹום ִראׁשֹון ִדְגָנזֹו ְלַצִדיַקָייא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְדּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַההוא . ְּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יַעָייא ּכְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְלַרּשִׁ ֵרי ּבְ ך ְדִאְתּבְ ּחׁשֶ ּ ִעי)שמואל א ב(, ְ ם ּ וְרׁשָ

ך ִיַדּמו חׁשֶ ּּבַ ּ ך ְדֲהָוה ָעִתיד ְלֶמחֵטי ְלַההוא אֹור, ְ ּוְבִגין ַההוא חׁשֶ ּ ּ א , ְּ ָעא ַאּבָ ָלא ּבָ
יה ָפא ּבֵ ּתָ ּתַ ַצְלֵמנו ַההוא אֹור. ְּלִאׁשְ ה ָאָדם ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ך . ּ ְדמוֵתנו ַההוא חׁשֶ ְּכִ ּ ּ ּ

א ָלאֹור ְּדִאיהו ְלבוׁשָ ּ ַגְווָנ. ּ ְמָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּכְ א ְלִנׁשְ ּא ְדגוָפא ְדִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ איוב (, ּ

ִני)י יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ַמע ִמִלין ְדָלא . ּ עֹור וָבׂשָ ָאה חוְלָקָנא ְדָזִכיָנא ְלִמׁשְ ְלהו ְוָאְמרו ַזּכָ ָּחדו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָען ָמעו ַעד ּכְ ּתְ   .ִּאׁשְ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים )ם לבדברי(ָּפַתח עֹוד ִרּבִ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ ּ
ִדי ְוגו ַתר ְדִאְתְיִהיב ְרׁשו . 'ִעּמָ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ּבָ יִקין ְדּבָ ְמעו ִמִלין ַעּתִ ָּאַמר ַחְבַרָייא ׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ

י ֲאִני ֲאִני הוא. ִּעָלָאה ְלֵמיַמר ה ּכִ ַּמאי ִניהו ְדָאַמר ְראו ַעּתָ ּ ּ ֶּאָלא ָד. ּ ּא הוא ִעיַלת ַעל ּ ּ
ל ִעָלִאין ַּההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ָהִעלֹות ִעַלת ֵמִאֵלין ִעלֹות. ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ַיֲעִביד ַחד ֵמִאֵלין . ּ ּ
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ִּעלֹות ׁשום עֹוָבָדא ַעד ְדָנִטיל ְרׁשות ֵמַההוא ְדֲעֵליה ּ ּ ּ ּ ּ ה . ּ ַנֲעׂשֶ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלא ּבְ ּכְ
  .ָאָדם

ה ַוַד ָמר. איַּנֲעׂשֶ ֵרין ִאּתְ ה. ַעל ּתְ יה ַנֲעׂשֶ ְּדָאַמר ָדא ְלַההוא ִדְלֵעיָלא ִמיּנֵ ּ ּ ְוָלא ָעִביד . ּ
יה ְרׁשו ַוֲאִמיָרה ֵמַההוא ִדְלֵעיָלא ִמיּנֵ ִּמָדַעם ֶאָלא ּבִ ּ ּ יה ָלא ָעִביד . ּ ְּוַההוא ִדְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ ּ

ִּמָדַעם ַעד ְדָנִטיל ֵעָצה ֵמַחְבֵריה ּ ל ִעלֹות ְדֵלית ְלֵעיָלא ֲּאָבל ַההו. ּ ּא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ
ְוה ֵליה א ׁשָ יה ְוָלא ְלַתּתָ ִּמּנֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ֶוה ֹיאַמר )ישעיה מ(, ּכְ ּ ְוֶאל ִמי ְתַדְמיוִני ְוֶאׁשְ

ִדי. ָקדֹוׁש י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ָּאַמר ְראו ַעּתָ יהְּדָנִטיל ֵעָצ, ּ ַגְווָנא . ּה ִמּנֵ ּכְ
ה ָאָדם ְּדַההוא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ַהאי ֲאַתר י ַהב ָלָנא ְרׁשו ְלַמָלָלא ּבְ ְלהו ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ִרּבִ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ ָּאְמרו ְוָהא ָלא . ּּ
ּאֹוְקַמת ְלֵעיָלא ְדִעלֹות ָהִעלֹות ָאַמר ְלכת ה ָאָדם''ּ ָמִעין ָאַמר . ר ַנֲעׂשֶ ּלֹון ֲהוו ׁשְ

ּאוְדַנְייכו ַמה ְדפוְמכֹון ְמַמְלָלן ּ ּ ּ א ְדִאית ְדִאְתְקֵרי ִעַלת . ּ ּתָ ְּוָהא ָלא ֲאָמִרית ְלכו ַהׁשְ ּ ּ ּ
ל ִעלֹות ָּהִעלֹות ְוָלאו ִאיהו ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּּ ל ִעלֹות ֵלית ֵליה . ּ ְּדְלִעַלת ַעל ּכָ ּּ ּ

ְנָייָנא ְדָנִטיל ָפאּּתִ יה ְדִאיהו ָיִחיד ֳקָדם ּכָֹלא ְוֵלית ֵליה ׁשוּתָ ּ ֵעָצה ִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ.  

יה ִדי ְדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְראו ַעּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָנא ּבְ ָפא ְוָלאו חוׁשְ ְנָייָנא ְוָלא ׁשוּתָ ְּדָלא ִאית ֵליה ּתִ ּ ּ גֹון ְדַכר ְּדִאית ֶא. ּ ּתוף ּכְ ׁשִ ָּחד ּבְ ּ

הֹון  ָמר ּבְ ן ְוָלא )ישעיה נא(ְּונוְקָבא ְוִאּתְ ּבָ ָלא חוׁשְ י ֶאָחד ְקָראִתיו ֲאָבל ִאיהו ַחד ּבְ ּ ּכִ ּ
ּתוף ִדי. ּׁשִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ר . ּ ָאה ּבַ יה ְוָאְמרו ַזּכָ ָטחו ַקּמֵ ּתַ ְלהו ְוִאׁשְ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ

ְלָיין ְלַמְלָאַכָייא ָנ יה ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ְדָלא ֲהוו ִמְתּגַ ם ִעּמֵ ּכַ ּתְ ּׁש ְדָמאֵריה ִאּסְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָייא ַּקִדיׁשַ ּ.  

  ]א''דף כג ע - ' זוהר חלק א[

ָלָמא ְקָרא, ָּאַמר לֹון ַחְבַרָייא ַהאי ְקָרא, ִאית ָלן ְלַאׁשְ ה ָרִזין ְטִמיִרין ִאית ּבְ . ְּדַכּמָ
ְסִפיָרן' ּ ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ְוגו)רים לבדב( ְטָרא ְדָיִמיָנא . ֲּאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ּבִ ֲּאַחֶיה ִמּסִ ּ

ָמאָלא מֹוָתא. ַּחֵיי ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָלא . ּ ְרַוְייהו ּבְ ָמן ּתַ ּכְ ְּוִאי ָלא ִאְסּתַ ּ
ִּאְתְקַיים ִדיָנא מֹו. ּ ְּדִאּנון ּבְ ֲחָדאּ ָלָתא ּכְ ָלָתא  )א''דף כג ע(ּוְלִזְמִנין . ַתב ּתְ מו ּתְ ּכָ ִּאְסּתְ
ד ִדיָנא ִבים ְדִאיהו ידו)ימינא(ד ''ְוֵייֵתי ַי, ְּלֶמְעּבַ ל ׁשָ ּ ְדִאיִהי ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ּ ּ א ''ד ה''ד יו''ּּ

ְטָרא ְדֶחֶס. א''ו ה''וא א ִאְתְקֵרי ַיד ָיִמין ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדְגבוָרה.ד''ְּוָדא ׁשְ ֹמאל ִמּסִ . ּ ַיד ׂשְ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ַיד ידו ִזיב ֵליה . ּד ִמּסִ א ַהאי ַיד ׁשֵ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ר ָנׁש ּתָ ד ּבַ ּּכַ ּ

יל. ִּמן ִדיָנא יה ְוֵאין ִמָיִדי ַמּצִ ָמר ּבֵ ל ָהִעלֹות ִאּתְ ד ָדן ִעַלת ַעל ּכָ ֲּאָבל ּכַ ּ ּּ ּ.  

ַלת ִז ַהאי ְקָרא ֲאִני ֲאִני ֲאִניְועֹוד ּתְ ָמר ּבְ הֹון א. ְמִנין ִאּתְ . 'י' י' י' א' א' ְּדִאית ּבְ
יו ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ הֹון ג. א''ו ה''א וא''ד ה''יו, י''ו ה''י וא''ד ה''ּ ' ו' ו' ווין ו' ְוִאית ּ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 א , ּ ָּדא קוְדׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

הו ֲאִני ָוה ָמר ּבְ יה ְדִאּתְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִדי ָדא סמא. ֹו''ְ . ׁש''ל ְוָנָח''ְּוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ
י ְלַמאן ְדִאיהו ַחָייב, ֲּאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ִכיְנּתִ ׁשְ ֲּאִני ָאִמית ּבִ ּ ה ְלַמאן . ּ ַּוֲאִני ֲאַחֶיה ּבָ ּ

אי ְּדִאיהו ַזּכַ ְּוֵאין ִמָיִדי ַמִציל ָדא ַי. ּ ּד ְדִאיהו יהו''ד ידו''ּ א ''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''ּ
ָמר ְלֵעיָלא ִעַלת ִעָלָאה ְדִאיהו . ְקׁשֹוטּו ְוֹכָלא ''ז כוז''ו במוכס''ְּוִאיהו כוז ֲּאָבל ַמה ְדִאּתְ ּ ּּ ּ

ל ָהִעלֹות ִּעַלת ַעל ּכָ יָמא וְנִביָאה . ּ א אבל מה ''נ(ְּוַהאי ָרָזא ָלא ִאְתָמַסר ְלָכל ַחּכִ
דאתמר לעילא על עלאה דאיהו על העלות האי רזא לא אתמסר אלא לכל חכימא 

  .)ונביאה

ה ִע ּמָ א ֲחֵזי ּכַ ְסִפיָרןּתָ ִבין ּבִ ין ְוִאּנון מוְרּכָ ׁשִ ּלֹות ִאּנון ְסִתיִמין ְדִאּנון ִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְסִפיָרן , ּ
ְייהו ָבה ְלַגּבַ א, ֶּמְרּכָ א ִדְבֵני ְנׁשָ ְבּתָ ֲחׁשַ ְּדִאּנון ְטִמיִרין ִמּמַ ּ ָמר , ּ י )קהלת ה(ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ  ּכִ

בֹוַה ׁשֹוֵמר ְוגו בֹוַה ֵמַעל ּגָ ּּגָ ּהֹוִרין ְמצוְחָצִחין ִאֵלין ַעל ִאֵליןְנ. 'ּ ּ ִלין ִאּנון . ּ ְּוִאֵלין ִדְמַקּבְ ּ ּ
ְייהו ִלין ִמּנַ ֲּחׁשֹוִכין ֵמָאֳחָרִנין ְדֲעַלְייהו ִדְמַקּבְ ּ ּ ּ ָהִעלֹות ֵלית ְנהֹוָרא ַקָייָמא )על כל(ְּוִעַלת . ּ ּ

יה ָכן ַקּמֵ יה ְדָכל ְנהֹוִרין ִמְתַחׁשְ ַּקּמֵ ּ ּ.  

  )ג''סימן ל(ת השלמה מההשמטו

יה''זי בוַע, ּן ַמאי ֲעִביְדּתֵ ִמְנָין ְיֵמי ַהׁשָ ל יֹום ֶיׁש לֹו ּכַֹח. ּּכְ ּכָ ְדך ׁשֶ ּוָמאי . ְָלַלּמֶ
ְכִלית אֹוֶזן ְלֵאין ּתַ דֹוָלה ּבַ ֶיׁש ָחְכָמה ּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ְדך ׁשְ יה ַהָכא ְלַלּמֶ ֲּעִביְדּתֵ ָ ך ֶיׁש ַהּכַֹח , ּ ְּכָ

ָכל ַהֵאָבִר ָאָדם, ּוָמאי ֵאָבִרים, יםַּההוא ּבְ ֶיׁש ּבָ ַבע ׁשֶ ה . ּׁשֶ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ ִדְכִתיב ּכִ
 )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ֶאת ָהָאָדם

  )סימן ד (השלמה מההשמטות ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא

ָתר ְדָאַמר  א ּבָ יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבֹוּצִ ּ ְלֵמנו)'בראשית א(ּ ּצַ ה ָאָדם ּבְ ְדמוֵתנו ּ ַנֲעׂשֶ ּ ּכִ ּ
ְלמֹו ּצַ ַּמאי ִניהו ְדָאַמר ְלָבַתר ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ ּ ָּאַמר ֵליה ָמה ְדאוְקמוַה ַעל , ּ ּ ּ ּ

ָּדא ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדִמְנהֹון ָאְמרו  ּ הֹון )הוא(ּ ִריך )אמרו( ִּנְבָרא וִמּנְ א ּבְ ְ ָלא ִנְבָרא ְוקוְדׁשָ ּ
ָרא ֵליה ּהוא ּבָ ְלמֹו)'בראשית א(ְכִתיב ִּד, ּ ּצַ ָּאַמר ֵליה ִאי . ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ

ִדיוְקָנא ִדיְלהֹון ֶאָלא  ְייהו ְוָלא ִאְתֲעִביד ּבְ ָיד ַחד ִמּנַ ֲּהִכי ִאיהו ָלא ָיִהיב ֳחָלָקא ּבְ ּ ּ ּּ
ֶלם וְדמו ְדמותֹו ְדִאיהו ּצֶ ְלמֹו ּכִ ּצַ א ּבְ ִאיקוִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ מֹוָדע. ת ַתְבִניתֹוּ ּתְ . ָאַמר ֲהִכי ִאׁשְ

לֹום ִליֵטיה ַעל ּכָֹלא. ָאַמר ַחס ְוׁשָ ֹכָלא ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ ּבְ ֶּאָלא ֲאָנא ִאיָמא ְדִאּתְ ּ ּּ ְּדִאי ֲהָוה ָיִהיב . ּ
יה ל ַחד ֲהָוה ָנִטיל חוָלֵקיה ִמּנֵ ֲעֵסיה ָעֵליה ּכָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ּכַ ל ַחד חוָלֵקיה ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ַמה , ּ י ּבְ ּכִ

ב הוא ל ַחד ְבִדיוְקֵניה. ְּנֶחׁשָ ָרא ֵליה ּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ א , ּ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ּ ּ
ל ָרא , ְּדִאיִהי ְתמוַנת ּכָ ְרָיין ְדּבָ ִריך הוא וָבָרא ַעְלָמא ְוָכל ּבִ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכָ ה ִאְסּתָ ְּדּבָ ּ ּ ּ ְּ

ָעְלָמא ְוָכַלל ּבָ ָמָהן ּבְ ר ְסִפיָרן ְוָכל ׁשְ ה ֶעׂשֶ ָלל ְוָכַלל ּבָ ָלא ִפירוָדא ּכְ ִאין ּבְ ּה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּּ
ַכח  ּתְ יה וָלא ִאׁשְ ר ִמּנֵ ל ּכָֹלא ְדִאיהו ֲאדֹון ַעל ּכָֹלא ְוֵלית ֱאָלָהא ּבָ ּוִכנוִיין ְוֲהַוָיין ְוִעַלת ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִאין ָפחֹות ִמיֵנ ְּבָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ יה . ּיהּ ִלימו ְדֻכְלהו ְלַקְייָמא ּבֵ ר ְדֻכְלהו ׁשְ ִגין ְדִאיהו ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָלה ל ָמׁשָ ּכָ ּוַמְלכותֹו ּבַ ִאין ָפחֹות ִמיֵניה . ּ ִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח ִעַלת ַעל ּכָֹלא ּבְ ּתְ ּוְבִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ְייהו  ַחד ִמּנַ ֲּאִפילו ּבְ ָרֵאלּ ִאְתְקִריַבת ֱאמוַנ)אתקריאת(ּ ְטָרא ְדִעַלת ַעל ּכָֹלא . ת ִיׂשְ ּוִמּסִ ּ ּ ּ
ה  ל ְתמוָנה)'דברים ד(ִּאְתָמר ּבָ י לא ְרִאיֶתם ּכָ הו . ּ ּכִ ין ִאְתָמר ּבְ ַאר ַעּמִ ְטָרא ִדׁשְ ֲּאָבל ִמּסִ ּ

יט)ב''במדבר י( )בה( ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ּתַ. ּ ָאר ַחְבַרָייא וִאׁשְ א וׁשְ יָנא ַקִדיׁשָ ֲּאָתא ּבֹוּצִ ּ ְּטחו ּ
ָען ֵלית ָמאן ְדָיִכיל ְלֵמיַטל ִמיֵניה חוָלֵקיה ְדָלא ָיִהיב ֵליה ַחד ֵמָעְלָמא  יה ְוָאְמרו ּכְ ַּקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶּאָלא ּבֹוֵרא ָעְלִמין ִעַלת ַעל ּכָֹלא ָרף , ּ ַמְלַאך ְוׂשָ יה אֹו ַאְגֵריה וָלא ּבְ ְוֵביה ַתְלָייא עֹוְנׁשֵ ּ ּ ּ ּּ
ְרָיה ְדַע ׁשום ּבִ ַמִים וְדַבר ְּוָלא ּבְ ם ׁשָ ֵתף ׁשֵ ָנן ְדַמְתִניִתין ַהְמׁשָ ְּלָמא וְבִגין ָדא אוְקמוָה ָרּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

 )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ַאֵחר ִנֶעַקר ִמן ָהעֹוָלם

ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ֵרת , ּ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ַעל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּ ּ
ְּדִאּנו ַתר ְדֲהוו ָיְדִעין ַמה ְדֲהָוה וַמה ְדֲעִתיד ְלֶמֱהֵוי ְוִאּנון . ן ָאְמִרי ַהאי ְקָראּ ָּאַמר ְלהו ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ד ֵליה עו ְלֶמְעּבַ אי ּבָ ֲּהוו ָיְדִעין ְדֲעִתיד ְלֶמֱחֵטי ַאּמַ ּ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַעָזא ַוֲעָזֵאל ֲהוו . ּ ּּ ּ
ִזְמָנא ְדָא ְּמַקְטְרֵגי ֲעֵליה ּבְ ה ָאָדםּ ִריך הוא ַנֲעׂשֶ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ַּמר ׁשְ ָּאְמרו ָמה , ְּ

ָדֵעהו ֵעי ְלִמְבֵרי ָאָדם. ָּאָדם ַוּתֵ ָתא ִדיֵליה , ָמה ַאּתְ ּבָ ִאּתְ ך ּבְ ָדֵעהו ְדֲעִתיד ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ַּוּתֵ ּ ְּ

ך ְְדִאיִהי חׁשֶ ך נ)ח''י דף כ''מ(ְּדאֹור . ּ ְ ִאיהו ְדכוָרא ְוחׁשֶ ּ ּ ך ִדְבִריָאהּ ָמאָלא חׁשֶ ּוְקָבא ׂשְ ְּ .
ַהאי ְדַאּתון ְמַקְטְרִגין ַאּתון ֲעִתיִדים ְלִמְנַפל א ֲאָמַרת לֹון ּבְ ִכיְנּתָ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ .

ה ְוגו י טֹובֹות ֵהּנָ נֹות ָהָאָדם ּכִ ֵני ָהֱאלִהים ֶאת ּבְ ִדְכִתיב ַוִיְראו ּבְ ּּכְ ּ ְוָטעו )חשקו בהון(' ּ
ה ִדְלהֹוןְבהֹון דוׁשָ א ִמּקְ ִכיְנּתָ ּ ְוַאִפיל לֹון ׁשְ ּ י. ּ י ִרּבִ ָּאְמרו ַחְבַרָייא ִרּבִ א אי ''נ(ַּאְדָהִכי , ּ

ִמלוַלְייהו)הכי ְקִרין ּבְ ּ ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָלא ֲהוו ְמׁשַ ּ ּּ נוְקָבא ֲעִתיד ָאָדם ְלֶמֱחֵטי. ּ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ָאַמר . ּ
א ִכיְנּתָ יר ֵמֵחיָלא ִדְמרֹוָמאְּלהו ָהִכי ָאְמָרה ׁשְ ְנּתון ְלַקְטְרָגא ֳקָדַמי ַיּתִ ּ ַאּתון ִאְזַדּמַ ּ ּ ִאי , ּ

עֹוָבַדְייכו ָיאֹות ְלכו ְלַקְטְרָגא ֲעֵליה ִפיִרין ֵמָאָדם ּבְ ַּאּתון ֲהֵויתון ׁשַ ּ ּ ּ ֲּאָבל ִאיהו ֲעִתיד . ּּ
ָתא ָחָדא ִאּתְ יִאין, ְלֶמֱחֵטי ּבְ ין ַסּגִ ְנׁשִ ֵת. ַּאּתון ּבִ ָמה ִדְכִתיב ִחּבָ א ּכְ ֵני ְנׁשָ יר ִמּבְ ּיכֹון ַיּתִ

נֹות ָהָאָדם ְוגו ֵני ָהֱאלִהים ֶאת ּבְ ַּוִיְראו ּבְ ת ָהָאָדם לא ֶנֱאַמר', ּ נֹות , ֶאת ּבַ ֶּאָלא ֶאת ּבְ
ׁשוָבה ְלַאֲהָדָרא ְלָמאֵריה . ָהָאָדם ְּולא עֹוד ֶאָלא ִאם ָאָדם ָחב ָהא ַאְקִדים ֵליה ּתְ ּ ּ ּ ּ

ה ְדָחבְלַאְתָקָנא ּמֶ ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָייא . ּ ּבַ ּ אי ּכוֵלי ַהאי)רבי רבי(ּ י . ּ ִאי ָהִכי ַאּמַ ָאַמר ִרּבִ
א ְדִאּנון  ִריך הוא ִיְצָרא ָטָבא וִביׁשָ א ּבְ ְמעֹון ְלַחְבַרָייא ִאי ָלא ְדֲהָוה ָהִכי ְדָבָרא קוְדׁשָ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ך ָלא ֲהָוה ְזכו ְוחֹוָבה ְלָא ּאֹור ְוחׁשֶ ְרַווְייהו)בגין(ֶּאָלא . ָּדם ִדְבִריָאהְ ִרי ִמּתַ ּ ְדִאְתּבְ ּוְבִגין , ּ
י ְלָפְניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוגו)דברים ל(ָּדא  ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ אי. 'ָ ָּאְמרו ֵליה ּכוֵלי ַהאי ַאּמַ ּ ְוָלא . ּ

ל ַמה ְד ֵרי ְדָלא ְלֵמיַחב וְלַגְרָמא ּכָ ִפיר ְדָלא ִאְתּבְ ֲּהָוה ׁשַ ּ ּ ּ ָּגִרים ְלֵעיָלא ְוָלא ֲהָוה ֵליה ָלא ּ
ָכר   .עֹוֶנׁש ְוָלא ׂשָ

  ]ב''דף כג ע - ' זוהר חלק א[

ך ְָאַמר לֹון ִמן ַהִדין ֲהָוה ֵליה ְלִמְבְרֵייה ּכָ ּ ּ ִריַאת ִדְכִתיב . ּ ִגיֵניה ִאְתּבְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּבְ ּ ּ
יַעָייא ְוַאְגָרא ְלַצִדיַקָי א ְלַרּשִׁ ה עֹוָנׁשָ ּּבַ ּּ א ּ ּיא ְוָלא ֲהָוה ַאְגָרא ְלַצִדיַקָייא ְועֹוָנׁשָ ּ

ִגין ָאָדם ִדְבִריָאה  יַעָייא ֶאָלא ּבְ ְּלַרּשִׁ ּ ֶבת ְיָצָרה)ישעיה מה(ּ ָרָאה ְלׁשֶ ּ לא ּתֹהו ּבְ ּ ָּאְמרו . ּ
א ּתָ ַמְעָנא ַעד ַהׁשְ ַמְעָנא ַמה ְדָלא ׁשְ ָען ׁשְ ַּוַדאי ּכְ א ּבְ, ּ ְּדַוַדאי ָלא ְבָרא קוְדׁשָ ּ ִּריך הוא ּ ְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

ְִמְלָתא ְדָלאו ִאיהו ָצִריך ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא אֹוַרְייָתא ִדְבִריָאה . ּ א  )ב''דף כג ע(ּ ִּאיהו ְלבוׁשָ ּ
א ִכיְנּתָ ַגְווָנא )למחטי(ְוִאי ָאָדם ָלא ֲהָוה ֲעִתיד ְלִמְבֵרי . ִּדׁשְ ָלא ִכּסוָייא ּכְ א ּבְ ִכיְנּתָ ּ ֲהַות ׁשְ

ּוְבִגין ָדא ּכָ. ְדָעִני ָהאּ א ַמְלּבוׁשָ ִכיְנּתָ יט ִלׁשְ ִאלו ַאְפׁשִ ּל ָמאן ְדָחב ּכְ ּ א . ּּ ְּוַהאי ִאיהו עֹוָנׁשָ
  .ְּדָאָדם

ָהא ְלבוׁשָ א ּבִ ִכיְנּתָ ִאלו הוא ָלִביׁש ִלׁשְ ְּוָכל ָמאן ִדְמַקֵיים ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְבִגין . ּ
ִכּסוָיא ְדִציִצית  ָּדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ְמָלתֹו )שמות כב( )פליןות(ּ י ִהיא ְכסותֹו ְלַבָדה ִהיא ׂשִ ּ ּכִ ּ ּ

ָגלוָתא ְוָהא אוְקמוָה ב ּבְ ּכָ ה ִיׁשְ ּמֶ ְּלעֹורֹו ּבַ ּ א ֲחֵזי. ּ ך ִאיהו אוְכמו ְדאֹוַרְייָתא אֹור , ּתָ ּחׁשֶ ּ ּ ְ

  .ֵּחיְורו ְדאֹוַרְייָתא

  )סימן ה(השלמה מההשמטות 

ִּחָוורו ְדאֹוַרְייָתא ְוַכד ִאיהו  אֹוַרְייָתא ּ ך ִאְתַמר ּבְ ֹחׁשֶ ׁש ּבַ  )שיר השירים א(ְאֹור ִמְתַלּבֵ
ֲאִני  ְראוִני ׁשֶ ן אֹור ְדִאיהו ִחָוורו ָאְמָרה ַאל ּתִ ּמָ ַלק ִמּתַ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוַכד ִאְסּתְ ּׁשְ ּ ּ

ִפיָר ָנא ְדַבת ֵעיָנא ְדִאיִהי אוָכָמא ְוׁשַ גוֹוָ ַחְרחֹוֶרת ְואֹוַרְייָתא ּכְ ּׁשְ ּ ה וְבִגין ּ אֹור ְדָנִהיר ּבָ ּא ּבְ ּ ּ
ה ָאְמָרה  ת ֵעיָנא ְואֹור ְדָנִהיר ּבָ ָּדא ּבַ ּ י ִאיָרא אֹוִרי אֹור י)תהלים כז(ּ ִעי ִמּמִ '  ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ

הו ְלָטַאה ּבְ ך ִמְלַבר ְלֶמֱהֵוי ׁשָ ת ַעִין וְתֵרין ַגְוִנין ִאית ֵליה אֹור ִמְלַגאו ְוֹחׁשֶ ְּדִאיִהי ּבַ ּ ּּ  ַעל ְ
ל ִקלוִסין  ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב )קליפין(ּּכָ ָלה)ג''תהלים ק( ּ ל ָמׁשָ ּכָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ א . ּ ְלבוׁשָ ּּבִ

הֹון  ל ִאינון ְדִאְתָמר ּבְ ִליַטת ַעל ּכָ ְּדאֹור ִאיִהי ׁשַ ָרֵאל ָהָיה אֹור )'שמות י(ּּ ִני ִיׂשְ ּ וְלָכל ּבְ
א אוָכָמא ׁשַ בֹוָתם וִבְלבוׁשָ מֹוׁשְ ּּבְ ּ הֹון ּ ִּליַטת ַעל ַחָייַבָיא ְדִאְתָמר ּבְ ּ ִעים )'ב' שמואל א(ּ ּ וְרׁשָ

ך ִיָדמו ֹחׁשֶ ּּבַ ּ ְ.  

יה  ְטָרא ִדְיִמיָנא ְדִאיהו אֹור יֹום ַקְדָמָאה ְדִאְתָמר ּבֵ ְּועֹוד אֹור ִאיהו ִמּסִ ּ ּ  )'בראשית א(ּ
ְּיִהי אֹור ָדא ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ך. ּ יה ְֹחׁשֶ ָמאָלא ְדִאְתָמר ּבֵ ְטָרא ִדׂשְ ּ ִמּסִ

ִיְצָחק  ׁש )ז''בראשית כ(ּבְ ך ָקָרא ָלְיָלה ַיֲעֹקב ְדִאְתַלּבַ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות ְוַלֹחׁשֶ ְ ַוּתִ

ְרַוְיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ַעּמו ָמאָלא וְבּתַ ך ִדׂשְ אֹור ִדְיִמיָנא וַבֹחׁשֶ ְרַוְיהו ּבְ ִּמּתַ ּ ּ ּ ּ ּ . דְּ
ּ ַעּמוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ֲהָעם)ג''שמות י( ְטָרא ִדיֵליה ַמָיא. ּ , ָּעָנן ִמּסִ

יַנְייהו לֹום ּבֵ א ַעּמוד ִאיהו ׁשָ ְטָרא ִדיֵליה ֶאׁשָ ך ִמּסִ ֹּחׁשֶ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְ  )ה''איוב כ(ּ
ְמרֹוָמיו ְוַכד ִאיה לֹום ּבִ ה ׁשָ ֶאְמָצִעיָתא עֹוׂשֶ ל )שמות יד(ּו ּבְ  ְוָלא ָקָרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

יַנְייהו, ַּהַלְיָלה א ְלַמָיא ְדִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ א ְוָלא ֶאׁשָ ָּלא ָקִריב ַמָיא ְלֶאּשָׁ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּ
ַמִים וְלָקְבַלְייהו ְתֵרין ֱאמ ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ אי ׁשֶ ּמַ ית ִהֵלל וֵבית ׁשַ ַּמֲחלֹוֶקת ּבֵ ּ ּ ֹּוָרֵאי ִדְרִקיָעא ּ

יֵניֶהם ְדִאיהו נוִריֵא לֹום ַמְכִריֲע ּבֵ ר ׁשָ ִּמיָכֵאל ְוָגְבִריֵאל ְוׂשָ ְטָרא , ל''ּ ּאוִריֵאל ִאְתְקֵרי ִמּסִ
א מטטרו ָמאָלא ְוִאיהו ָאָדם ִדְלַתּתָ ְטָרא ִדׂשְ ִּדְיִמיָנא נוִריֵאל ִמּסִ ל ''ּ ִליט ַעל ּכָ ֵמיה ׁשָ ּן ׁשְ

ָּדא הוא ִדְכִתיב ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲה ְלִמיֵדי ֲחָכִמים )'בראשית א(ּ ְדַגת ַהָים ִאֵלין ּתַ ּ ְוֵיְרדו ּבִ ּ ּּ
ן ֶנֶפׁש ַחָיה ּמָ א ְדאֹוַרְייָתא ְדָיְרֵתי ִמּתַ ַיּמָ ין ּבְ ְּדִמְתַרּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ַמִים ִאֵלין ָמאֵרי ְדַזְכָוון ְדִבְזכוְתהֹון ַפְרִחין ְלֵעיָלא ְוַיְרִתין ִמ ּוְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ן רוָחא ּּ ּמָ ּּתַ
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 ) איכה א(,  אבתרה כמא דאת אמרזלאו איהי שלימא כמה מלאכי חבלה רדפין

 והוא רחום יכפר עון דא סמאל דאיהו )תהלים עח(ובגין דא מצלין . 'רודפיה השיגוה וגו
ולא יעיר כל חמתו דא . והרבה להשיב אפו דא אף. ולא ישחית דא משחית. נחש
שבעה ממנן . וכמה מלאכי חבלה תליין מנייהו. בגין דלא ירדפון בתר צלותא. חמה
ובכל רקיעא ורקיעא אנון מקטרגין ותליין מנייהו עשרה .  ותליין מנייהו שבעיןאנון

' ואי צלותא סלקא שלימא בעטופא דמצוה ותפלין על רישא ודרועא. אלף רבוא
. ד נקרא עליך ויראו ממך'' וראו כל עמי הארץ כי שם ידו)דברים כח(אתמר בהו 

בצלותא ' ד על רישא''ידוומאן דחזי שם . שם יי אוקמוה דאיהי תפילין דרישא
 .)יפול מצדך אלף וגו) תהלים צא(' הדא הוא דכתיב. מיד כלהון ברחין' י''אדנ) ד''ידו(דאיהי 

  )המשך(השלמה מההשמטות 

ָמן )ג''תהלים ל( ּכך ְנהֹוָרא ִאיהו א ְדַצִדיק ַחי ָעְלִמין וִמּתַ ְיָי ְוָדא ַדְרּגָ ּ ַרְננו ַצִדיִקים ּבַ ּ ּ
ה וֵביה פו ִּרּנָ ּ ְּרָקָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּּ יָרָאה )ג''ירמיה כ(ּ ּ ְצָמח ַצִדיק ַוָדאי ְדִאיהו ֲעׂשִ ּ

ָמאָלא ְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמיִמיָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ְּוַצִדיק ָנִטיל ִמּשְׂ ּ ּ  )ג''דברים ל(ּ
  .ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו

ְטָרא ל ַאְתָוון ִאינון ִמּסִ א ֲחֵזי ּכָ א ְוַצִדיק ִאיהו ּּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּ ְדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ִדְכִליָלן ּבִ ּ ּ
א  ִכיְנּתָ ָמאָלא וׁשְ יר ִבׂשְ ִהפוך ַחי ָעְלִמין ָקׁשִ ָמאָלא ֵקץ ַחי ְדִאיהו ִיְצָחק ּבְ ָּנִטיל ִלׂשְ ּ ְּ ּ

ְטָרא ִדְיִמ ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ִמּסִ ָמאָלא ִאְתָמר ּבָ ְטָרא ִדׂשְ ָאה ִמּסִ ּיָנא תֹוהו ָוֹבהו ּבֹו הוא ַּתּתָ ּ ּ
ִרים  ָאה וָמאן ּגָ א ַתּתָ ִכיְנּתָ הֹום ָדא ׁשְ ך ַעל ְפִני ּתְ ְטָרא ְדֲעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוֹחׁשֶ ִּמּסִ ּ ּּ ְ

ָרא ַעְלָמא ֲהָוה ָסִתים יהו)לה(ֵּליה  ִריך הוא קֹוֶדם ְדּבָ א ּבְ ּ ַהאי ֶאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ה ְלָבַתר ''ּ
ַטת ה ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ָוֹבהו ְוָרָזא ְדִמָלה ֵאֶלה ְל' ִּאְתַפׁשְ ַמר ּבָ א ְוִאּתְ ַּתּתָ ּ ּתֹוְלדֹות ''ּ

ַמִים '' ְרָאם בה''ַהּשָׁ ִהּבָ ָהא תֹוהו' ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם ֲהֵרי ְלך ַדֲהָוה ְלבוׁשָ ּּבְ ּ ָ.  

י ֹלא ִהְמִטיר ְיָי ֱאֹלִהים ַעד ָלא ֲהָוה ָנִחית ְנִב ּוְבִגין ָדא ּכִ ִגין ְדָאָדם ַאִין ּ ּיעו ֲעָלה ּבְ ּ ּ
ט ה ַאִין ַעד ְדִאְתְפׁשַ ְעָלה ְלֵעיָלא ָסִתים ּבְ ַּדֲהָוה ּבַ יָנה ְדִאיהו ְמקֹוָרא ''ִמן יה' ּ ּו ְדִאיהו ּבִ ּ

ל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוקֹוֶדם ְדַנְחַתת ֲהָוה  ָקה ֶאת ּכָ ָמן ְוִהׁשְ ִּדְנִביעו ְדִאיִהי ְנקוָדה ְסִתיָמא וִמּתַ ּ ּ ּּ
ִריך הוא בֹוֵנה עֹוָלמֹות וַמֲחִריָבן א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַההוא ִזְמָנא , ְּ ִגין ָדא ֲהָוה ְנִביעו ָנִחית ּבְ ּּבְ ּ ּ

ירוָתא ֵמֶחֶסד ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּהוא ׁשֵ ּ ּ ֶנה וְבִגין ָדא )ט''תהלים פ(ּ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ּ ָאַמְרּתִ ּ
ֶבת ְיָצָרה ְוִאּתְ ָרָאה ָלׁשֶ ּלא תֹוהו ּבְ ּ ָרָאהּ ה לא טֹוב היֹות ַהָאָדם ְלַבדֹו ְדָלא תֹוהו ּבְ ַּמר ּבָ ּ ּ ּ.  

א ְלָפַני ְוגֹו ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ּוְבִזְמָנא ַדֲהָוה תֹוהו ָאַמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ֵּקץ ְדִיְצָחק ' ּ
ֵעי ַרֲחֵמ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ְדִאי ֲאְנְת ֲהִוית ּבָ יה ּכִ ְּדִאְתָמר ּבֵ ּ ּי ָעַלְייהו ָלא ָ
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יַח ְדִאיהו  ִגין ְדִיְבֵעי ַרֲחֵמי ָעַלְייהו ְוֹלא ְימות ָמׁשִ ֶרֶמז ּבְ ִּאְתֲחָרבו ְוִאיהו ֲהָוה ָאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ   .ִמּסִ

יד  ֵרי ַעְלָמא ֲהָוה ֶאָלא ַמּגִ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות וַמֲחִריָבן קֹוֶדם ְדִאְתּבַ ּ ּ ּ
ל ָדִרין ַדֲהָוה ּבֹוֶנה ְוִאְתַחִריבו  יה ּכָ ְבּתֵ ַמְחׁשַ ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ית ַאֲחִרית ְדקוְדׁשָ ֵּמֵראׁשִ ּ ּ ּ ְּ

ִאילו ַחִריב  ב ּכְ ָרא ַחׁשָ ִריאו ֲחָזא ַדֲהוו ָעְבִדין עֹוָבִדין ְדִיְתַחִריבו ְוֵכיָון ְדּבָ ּקֹוֶדם ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ּ
ין ַוֲהוו ַגְרִמין ְדָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש ֶיחַרב ּלֹון ְוָדא ְמַמֵלל ַעד סֹו יׁשִ ּף יֹוִמין ְדִאֵלין ּתֹוָלִדין ּבִ ּ

א  ִכיְנּתָ א ִעָלָאה וׁשְ ִכיְנּתָ ְתֵרין ָעְלִמין ׁשְ ִני ְנִביעו ִדיֵליה ּבִ ַבִית ׁשֵ ַבִית ִראׁשֹון ְוָיֵבׁש ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ָאה וְלֹנַח ִאְתַגְלָייא ָמה ַדֲהָוה וָמה ְד ַּתּתָ ָעא ַרֲחֵמי ָעַלְייהו ַעד ְדָאָתא ּ ָּעִתיד ְלֶמֱהֵוי ְוָלא ּבָ ּ

ָפָחה  ׁשְ ַנִים ִמּמִ ָרֵאל ְדָלא ִיְפקון ֶאָלא ַחד ֵמִעיר וׁשְ ה וָבָעא ַרֲחֵמי ְדֲעִתיִדין ֲהוו ִיׂשְ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְטָרא ִדְגבוָרה ַדֲהֵוי ַדְייִנין ְוִיְתַחַזר ַעְלָמא ְלֹתהו ִּמּסִ ּ ּ ּּ.  

ָרֵאל ְוָיִמין ּוְבִגין  יה ִיׂשְ ֹמאל דֹוֶחה ְוָלא ִיְפקון ּבֵ ה ַרֲחִמין ָעַלְייהו ׂשְ ְּדָבָעא ֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ְרֵמיה ָעַלְייהו ָיַהב תוְקָפא  ִגין ְדָיַהב ּגַ ה ּבְ ַלֵפי ֶחֶסד וֹמׁשֶ יָנא ָמֵטי ּכְ ָרָבא ְדִאיִהי ַיּמִ ְּמּקְ ּ ּ ּ ּ ּ

יה ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְד ְּלַדְרּגֵ ּ יִמיָנא ֲהָדא הוא ּ ִּאיִהי אֹוַרְייָתא ְדִאְתְייִהיַבת ּבִ
יה ַתְלָייא ֲהָדא הוא )ג''דברים ל(ִּדְכִתיב  ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו וְבִגין ָדא פוְרָקָנא ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ה )ט''בראשית מ(ִּדְכִתיב  יֹלה ְדִאיהו ֹמׁשֶ י ָיֹבא ׁשִ ֶבט ִמְיהוָדה ַעד ּכִ ּ ָלא ָיסור ׁשֵ ּ ּ

ח ָנאּבְ ּבָ   .ּוׁשְ

יה סֹו יה ''ְּיסֹוד ַצִדיק ּבֵ ב ְדאֹוִקיְמָנא ּבֵ ֹמאל דֹוָחה ַאף ַעל ּגַ ֵהא ׂשְ ּד ּתְ  )בראשית מו(ּ
ָמאָלא ְוָיִמין ֵמַקֶרֶבת  ׂשְ ר ּבִ ִגין ְדִאְתַקׁשַ ׁש ּבְ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ׁשִ ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ּכָ

יה ַע ִגין ְדַתְלָיא ִמּנֵ ּּבְ א ִסְדֵרי ''ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא דסּ יּתָ ְכּתֹות ְוׁשִ ים ַמּסֶ ּשִׁ ּו ִאינון ׁשִ
בוָרה  ּבֹוִרים ִאְתְקִריאו ְדַנְטָלן ִמּגְ ים ּגִ ּשִׁ ָמאָלא ׁשִ בוָרה ְדִאיִהי ׂשְ ָנה ְדִאְתְייִהיבו ִמּגְ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּ

א ַתּתָ ִכיְנּתָ ַעל ֶפה ְדִאיִהי ׁשְ ן אֹוַרְייָתא ְדּבְ ְּדַתּמָ ָלָלא דסּ א ִסְדֵרי ' ָאה ּכְ יּתָ ְכּתֹות ְוׁשִ ַמּסֶ
ֹמאל ְדִאיִהי פוָמא ְלַאְדַחָייא ִגין ַדֲעִתיָדה ׂשְ ְכָתב ְלפוָמא ָלא ָגֵלי ּבְ ּבִ ָנה ְדתֹוָרה ׁשֶ ִּמׁשְ ּ ּ ּּ.  

ְלָייא ָלא ִאְתּגְ א ופוָמא ְדִאיהו ּגַ ִלּבָ ך ִאיהו ָסִתים ֲהִכי פוְרָקָנא ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵּלי פוְרָקָנא ְ ּ
ִביא  יִמיָנא ָאַמר ַהּנָ ּוְבִגין ְדֹכָלא ַתְלָייא ּבִ ּ וְזרֹוַע ְיָי ַעל ִמי ִנְגָלָתה ַעל ִמי )ג''ישעיה נ(ּ

יה  ִּמי ִיְרָפא ָלך ֲהָדא הוא ִדְכִתיב )איכה ב(ַוָדאי ְדִאְתָמר ּבֵ ּ ְ ה ''ְה ֲאִעיֶדך ָמ''ָמ )'איכה ב( ּ
ָמ ְוָאְמר)שמות ג( ְֲאַדֶמה ָלך מֹו ּבְ ּה ַאְסָווָתא ֲהָדא הוא ''ּה ֵייֵתי ִזְמָנא וְבָמ''ּו ִלי ָמה ׁשְ

ְ ָמה ַאְשֶוה ָלך ַוֲאַנָחֶמך ְוגֹו)איכה ב(ִּדְכִתיב  ְִמי ִיְרָפא ָלך' ְ מֹו וֵביה , ּ ה ִאיהו ָמה ׁשְ ְּדֹמׁשֶ ּ ּ
ֵמיה  ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָפל קוְדׁשָ ֵהא ָנַחָמֶתך וְבִגין ָדא ּכָ ּּתְ ּ ּ ּ ְּ ה ַחד ַעל פוְרָקָנא ְ ה ֹמׁשֶ ֹּמׁשֶ ּ

ְתַרְייָתא וְבִגין ָדא  ַּקְדָמָאה ְוַחד ַעל ּבַ ר לא ֶנֱאַמר ֶאָלא )שמות יד(ּ ה ָאז ׁשָ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ
יר   .ָאז ָיׁשִ

א ֲעָלה ִאְתַמר  ִכיְנּתָ ְתִפָלה ְוָדא ׁשְ יָרָאה ּבִ ֲּעׂשִ ְמָעה ְיָי ֶצֶד)ז''תהלים י(ּ ק ּ ְתִפָלה ְלָדִוד ׁשִ
ַאֲחִרית יֹוִמין ְדַגלוָתא א ָאַמר ּבְ רוַח קוְדׁשָ ְּוָדִוד ּבְ ּ ָרֵאל , ּ ָחְנּתָ )ז''תהלים י(ָאַמר ַעל ִיׂשְ  ּבַ
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י ַפַקְדּתָ ָלְיָלה ָרֵאל . ִּלּבִ ל ַעל ִיׂשְ לות ְוִאיֹוב ָמה ְדָאַמר כוָלא הוא ָמׁשָ ְּוֵלית ָלְיָלה ֶאָלא ּגָ ּ ּ ּ ּ
ְ ַוֵיַלךּ ַכָלה ָעָנן)איוב ז(ְּדָאַמר  ִריך הוא , ּ א ּבְ ָעא ְלַקְטְרָגא ֵליה ְוָאַמר קוְדׁשָ ָטן ּבָ ְּוׂשָ ּ ְּ

א דֹוֲחָקא )איוב לה( רוָחא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדָחָזא ּבְ ַיֲעֹקב ּבְ ר אוף ּבְ ַדַעת ְיַדּבֵ ּ ִאיֹוב לא ּבְ ּ ּ ּ ּ
  )עד כאן מההשמטות(ְּדַגלוָתא 

רוָחא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדָחָמא ּבְ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ סֹוף יֹוַמָייא ּ ְתָרָאה ּבְ ּא דֹוֲחָקא ְדָגלוָתא ּבַ ּ אמר (ּ

 ) ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ובא ליליא דגלותא ואמר)בראשית כח(
ּ ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹו)בראשית לב( ָגלוָתא ְלג. ּ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ּוָפִליג ַעּמָ ּ ָמא . ִסְטִרין' ּ ּכְ

ָגלוָתא )ית לגבראש(, ְדַאּתְ ָאֵמר א ּבְ ֵריׁשָ ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשֹוָנה ּבְ ם ֶאת ַהּשְׁ ּ ַוָיׂשֶ ּ
ַתר . ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאְחרֹוִנים. ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹוִנים, ֶדֱאדֹום ּוְבִגין ְדָחָמא ּבָ ּ

ן ֲעִניוָתא ְוַצֲעָרא ִדְלהֹון ָאַמר  ּּכֵ ְבּתִ)בראשית כח(ּ ית ָאִבי ְוָאַמר ְוָנַתן  ְוׁשַ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ י ּבְ
  .ִּלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹול וֶבֶגד ִלְלּבֹוׁש

לוָתא ָאַמר  ִגין ּגָ ר)שמואל ב ז(ְּוָדִוד ּבְ ְדּבָ ּמִ א ,  ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבַ ִכיְנּתָ ִגין ְדָחָמא ׁשְ ּּבְ
ִגיָנָהא ה ֲהָוה ָנִטיל ַצֲעָרא ּבְ ָרֵאל ְּלָבַתר ְד. ָחְרָבה ָיְבׁשָ ָּחָמא ְדַהְדִרין ִיׂשְ ֶחְדָוה)בתשובה(ּ ,  ּבְ

ר ִמיֵני ִנּגוִנין ין ֶעׂשֶ ּקִ ְלהו ָאַמר . ּּתַ ּוְבסֹוף ּכֻ ִפָלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף )תהלים קב(ּ א ''נ(ּ ּתְ
חדא דכלהו . ובסוף כלהו תפלה לדוד הטה יי אזנך ענני, מיני תילים' תקין י

ולא הוו עאלין עד דייעול צלותא דעני . ם מלכאצלותין דבגינייהו מתעטפין קד
ל ְצלֹוִתין ַקְדָמָהא ַעד ְדֵייעול )אמר תפלה לעני כי יעטוף ּ ְוִהיא ְצלֹוָתא ְדֲעִטיף ּכָ ּ ּ

ִגין ָדא ַאְקִדים ָעִני ְלֻכְלהו. ְּצלֹוָתא ִדיֵליה ּּבְ ּ.  

ָּדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדִאיִהי ְרׁשו. ָּמאן ְצלֹוָתא ְדָעִני ּ ֲעָלהּ ָלא ּבַ ְפִני ַעְצָמה ּבְ ּת ּבִ ּ .
ה  ֲעָלה ִאיִהי ֲעִנָייה ְיֵבׁשָ ָלא ּבַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ּ ּ ְוַצִדיק ָעִני ָיֵבׁש ָדא )ברשות כל אינש(ּ ּ

ל אוִמין ְדָעְלָמא ְוַדְמָיא ִלְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדִאיִהי ֵליְלָי ְרׁשות ּכָ ַּזְרָעא ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ א ּ
  .ְּ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 (ְּצָדָקה ָלֲעִנִיים  ְוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ

א ָעִני ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ִגין ְּלֶמהֵוי ִאיהו ּכְ ית יֹוִמין ְדחֹול ּבְ ָכל ׁשִ ְצלֹוָתא ְדֲעִמיָדה ּבְ ּ ּבִ ּ
א ִכיְנּתָ ָעִני. ׁשְ ִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִצית ּכְ ּוִמְתַעֵטף ָלה ּבְ ּ ּ ּ י . ּ ֶאְביֹון ְלַגּבֵ ְתִפיִלין ּכְ ִויֵהא ּבִ

ְרָעא ְדִאיהו אדנ ּּתַ ּבַ. י''ּ ְּדָהִכי ָסִליק ְלחוׁשְ ח''ּו ֲאֹדָנְוָדא ִאיה. ל''ן ֵהיָכ''ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   .י ׂשְ

ָלא  יֹוִמין ְדחֹוָלא ְלַקּבְ ָרא ָקא ָנִחית ּבְ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ִנׁשְ ח פוֵמיה ּבִ ְּוַכד ַאְפּתַ ּ ּ ּ
ַגְדָפָהא ְצלֹוָתא ְדֵליְלָיא ְטָרא ְדֶחֶס''ל ִאְתְקֵרי אֹוִריֵא''ְוָדא נֹוִריֵא. ּבְ ל ''ְונֹוִריֵא, ד''ּל ִמּסִ

ְטָרא ִד ְּגבוָרה ְדִאיהו נור ָדִליקִמּסִ ּ ּ ּ יה , ּ ר ּבֵ ְּדִאְתּמָ ּ ְנַהר ִדינור ְוגו)דניאל ז(ּ ּ'.  

ְדִפין  ע ּגַ ְדרֹועֹוי ְוַגְדפֹוי ְדַאְרּבַ ָלא ְצלֹוָתא ּבִ ֲחִרית ַאְרֵיה ָנִחית ְלַקּבְ ּוִבְצלֹוָתא ְדׁשַ א ''ס(ּ

ּ ְלָכל ַחָיה ָדא ִמיָכֵאל)אית ָלא ּוִבְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ׁשֹו. ּ ַקְרנֹוי )א צלותא''נ(ר ָנִחית ְלַקּבְ  ּבְ
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ְבִריֵאל ג. ְוַגְדפֹוי ְוָדא ּגַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ת ָנִחית קוְדׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ת ְיִחיָדא ' ְּ ָלא ּבַ ֲאָבָהן ְלַקּבְ
הֹון ת ש. ִּדיֵליה ּבְ ּבָ ַההוא ִזְמָנא ֵחיָוון ִעָל. ּת ְיִחיָדא ִדיֵליה''ּבַ' ְוָדא ָרָזא ְדׁשַ ּּבְ ִאין ּ

ָמא ְדְיָי ָפְתִחין ְוָאְמִרין  ׁשְ ְּדִאְתְקִריאו ּבִ ּ ּ או ִפְתֵחי )תהלים כד(ּ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּ ׂשְ ּ ּ
  .עֹוָלם

  ]א''דף כד ע - ' זוהר חלק א[

ְבָעה ֵהיָכִלין ִחין ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ִמְתַפּתְ ּּבְ ְנָי. ֵהיַכל ַקְדָמָאה ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה. ּ יָנא ּ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 ִביָעָא. ׁשְ   .ן''ה ֵהיָכָלא ְדִדיׁשְ

י ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ָמר ּבְ ִביָעָאה. ת''ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵהיָכִלין ' ְּוָהִכי ִאּנון ז. ֱאלִהים ֵהיָכָלא ׁשְ
ְבָעה ָקִלין ְדָהבו ְלְיָי א וְלֳקְבַלְייהו ׁשִ ְּלַתּתָ ּ ּ רֹות ְדֵביה''ְוי. 'ּ ּח ַאְזּכָ א , ּ ט קוְדׁשָ ִּדְבהֹון ׁשָ ּ

ִריך הו ּּבְ יְ ְנָאן ְדִאּנון י)תהלים סח(ח ָעְלִמין ''א ּבְ ֶרֶכב ֱאלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ּ ּבְ ח ''ּ
ִלין ְצלֹוִתין ְרִעין ִאית ְלֵהיָכִלין ִדְמַקּבְ ה ְנטוֵרי ּתַ ִּרְבָוון ָעְלִמין ְוַכּמָ ְוָכל ְצלֹוָתא ָלא , ּ

ָקל ִמׁשְ ִמָדה ּבְ ֵּתיעול ֶאָלא ּבְ ְרָעא ִדְצלֹוָתאְּוֵלית ָמאן ְדָקִא. ּ י ּתַ ָמר . ים ַקּמֵ ְּוֲעֵליה ִאּתְ
ַער)תהלים קכז( ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּ לא ֵיבֹוׁשו ּכִ א. ּ ְרָעא ְדַמְלּכָ ִגין . ְּדִאיִהי ּתַ ּבְ

א ִכיְנּתָ ִריך הוא. ִּדְצלֹוָתא ִאיִהי ִמְצָוה ְוָדא ׁשְ א ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ָדא קוְדׁשָ ְך ָלא ָצִרי. ְּ
יַנְייהו ְרִחימו וְדִחילו. ַּהְפָסָקה ּבֵ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ּתֹוָרה וִמְצָוה ּבִ ּ ּ ּ ְ.  

ם ידו ְלָיין ִמן ׁשֵ ְלהו ּתַ ה ּכֻ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ְּדָכל ִפּקוִדין ְדֲעׂשֵ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָרָזא . ד''ּּ ּכְ
ִמי ִעם י ה''ה שס''ָדא ׁשְ ה''ה רמ''י ִעם וְוֶזה ִזְכִר. ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ְוָהא . ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ַמע ְוִאְתְיִהיבו ֵמְרִחימו ''ְּוִאּנון רמ. ח''ה ְורמ''ָהָכא שס ְקִריַאת ׁשְ יִבין ּבִ ּח ּתֵ  )דאת י(ּ
ּוְדִחילו ְדָאת ה ּ ַאְבָרָה. 'ּ ִליָלן ּבְ ַאֲהָבה ְוִאּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ִקינו ַהּבֹוֵחר ּבְ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ּ ם ּ

יה ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ.  

  )סימן ו(השלמה מההשמטות 

ֵּלית ָמאן ְדָקִאים ָקֵמיה ַתְרָעא ִדְצלֹוָתא ְוָעֵליה ִאְתַמר . ְזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ּ תהלים (ּ

ַער ְדִאיהו ַתְרָעא ְדַמְלּכָ)ז''קכ ׁשָ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּ לא ֵיבֹוׁשֹו ּכִ ִגין ִדְצלֹוָתא ּ א ּבְ
יַנְייהו  ִריך הוא ְוָלא ָצִריך ַהְפָסָקה ּבֵ א ּבְ א ְואֹוַרְייָתא ָדא קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִּאיִהי ִמְצָוה ְוָדא ׁשְ ּ ּ ְּ ְ

ְלהו  ה ּכֻ ה ְוָלא ַתֲעׂשֶ ְדִחילו וְרִחימו ְדָכל ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ּתֹוָרה וִמְצָוה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ם יהוַתְלָיין ִמ'' ִמן ׁשֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָרָזא ָדא ׁשְ ה ''ה שס''י ִעם י''ּה ּכְ ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ
ה ְוָהא ָהָכא רמ''ה ְרַמ''ִרי ִעם ָו''ְּוֶזה ִזְכ ח ֵתיִבין ''ּה ְוִאיּנון רמ''ח ושס''ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ַמע ְוִאְתַייִהיבו ִמְרִחימו וְדִחילו ְדאֹות ִקְרַית ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ַעּמֹו '  הּ ינו ַהּבֹוֵחר ּבְ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ
יה  ַאְבָרָהם ְדִאְתָמר ּבֵ ִליָלן ּבְ ַאֲהָבה ְוִאיּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ   . ְזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי)א''ישעיה מ(ּ
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ָמאָלא ְוָדא ַפַחד ִיְצָחק ְד ִפיִלין ִאינון עֹוז ְדִאְתְייִהיבו ֵמִיְרָאה ְדִאיהו ִלׂשְ ּּתְ ּ ּ ּ ל ּּ ן ּכָ ַתּמָ
ל ִדיִנין וְבִגין ָדא  ע ּכָ ְּמַקְטְרִגין ָסְלִקין ְלִמְתּבַ ּ וִבְזרֹוַע עוזֹו)ישעיה סב(ּ ִפיִלין י, ּ ה ''ָּדא ּתְ

ִיְרָאה ָו ַאֲהָבה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ''ּבְ ּה ּבְ א ֲחֵזי )א''תהילים ל(ּ ל ַחִסיָדיו ּתָ ּ ֵאֶהבו ֶאת ְיָי ּכָ
ַיֲעֹקב ה ָכִליל '' יהו)ת''א ת''ס( ּּכָֹלא וְבִגין ָדא ִאְתָמר ּבְ ּ ה יהו)בראשית כט(ּ ה ִנָצב '' ְוִהּנֵ

ָּעָליו ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלָבָתר ְדִאְתַקם  )כתוב בדפוס עד בדיוקנא דמאהה ודאי(. ּ
רֹוָזא ָנִפיק ִמְרִקיִעין ְוֵייָמא ָהבו  ְּדַכד ְצלֹוָתא ִדיֵליה ַסְלָקא ְלֵעיָלא ּכָ ּ ְּיָקָרא ְלִדיוְקָנא ּ ּ

א ְוֵלית ַתְרָעא ְדָקֵאים ָקֵמיה ַהאי ְצלֹוָתא ְּדַמְלּכָ ח )א''תהלים נ(, ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲאֹדָני ׂשְ
ן ְמזֹוָנא ָהאי ֵהיָכָלא ַתּמָ ין ִדּבְ ְּלַאָפָקא ְמזֹוָנא ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ּ ּ.  

ְטָרא ְדֲעמוָדא ְדֶאְמָצִע ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ִמּסִ ּּבְ ּ ָרֵאל )שמות ה(ּיָתא ְדִאיהו ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ  ּבְ
יה וְבִנין  ְּוִאיהו ֵעץ ַהַחִיים ְדָנִפיק ֵמַחִיים ִדְלֵעיָלא ְוִאיהו ִאיָלָנא ְדָמזֹון ְלכֹוָלא ּבֵ ּ ּּ ּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ִכיָנה ִאינון ִיׂשְ ַּחִיים ִדיָלה אֹוַרְייָתא, ִּדׁשְ ּ ְּמזֹוָנא ִדיָלה ְצלוָתא ְדַח, ּ ּ יָבא ּ ׁשִ
ָנא ָרֵאל . ְלָקְרּבָ י ִיׂשְ ּוְבָגלוָתא ִאְתַמר ְלַגּבֵ א ִאיִהי )בראשית לכ(ּ ִכיְנּתָ ִנים וׁשְ ּ ָהָבה ִלי ּבָ

ה  ָמאָלא ְוגוָפא ְוִיחוָדא ִדיֵליה ִעּמָ יִמיָנא וׂשְ ל ָלה ּבִ ִריך הוא ִדְמַקּבֵ א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַצִדיק ְדִאיהו אֹות ּתְ ת ְוָיִמים טֹוִביםּּבְ ּבָ   .ִפיִלין ְוׁשַ

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 ַי ָמאָלא. ְדִריםְלַהְחּכִ יר ַיְצִפין, ְלִזְמִנין ִלׂשְ ֲּהָדא הוא ְדִאְתָמר ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ְלִזְמִנין , ּ
ָמאָלא ִאינון ְלִזְמִנין ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלִזְמִנין ְלַצִדיק  א ְוִאיָמא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּדַאּבָ ּ ּ ּ

א ְיִדיָעא ֶאָלא  ל ְצלֹוָתא ַסְלָקא ְלַדְרּגָ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה וְצלֹוָתא ''ַוָדאי יהוּּכָ ּה ִאיהו ּבְ ּ ּ
א ִכיְנּתָ   .ִאיִהי ׁשְ

ד ִדיָנא  יִמיָנא וְבִזְמָנא ְדָבֵעי ְלֶמְעּבָ ֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ַעְלָמא ְסִליַקת ּבִ ִזְמָנא ְדּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
י יהו ָמאָלא ְוכֹוָלא ְלַגּבֵ ׂשְ ַעְלָמא ְסִליַקת ּבִ ָכל''ּבְ ּ ֲאַתר וְבִגין ָדא ֹזאת ּתֹוַרת ּה ְדִאיהו ּבְ ּ

ָנא  ן ַלְיָי ְוָדא ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ָקְרּבָ א ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ָּהעֹוָלה עֹוָלה ַלְיָי ְוָדא ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ ּ
ה ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ל ְסִפיָרן ְדֵלית ְקדוׁשָ ה ּכָ יה ָצִריך ְלַאְכָלָלא ִעּמָ ִּדיֵליה ְוַכד ַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ . ָרהְּ

  )עד כאן מההשמטות(

יו ָרֵאל ְדָסִליק ּבְ ָבה . א''ו ה''א וא''ד ה''ִּיׂשְ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִיׂשְ
ְראֹות ָבה ָחׁשַ. ְלִהּבָ א, ה''ב ָמ''ַמֲחׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ח ׁשְ ּכַ ׁשְ ּוֵביה ּתִ ּ ּוְבִגין ַיֲעֹקב ְדִאיהו . ּ ּ ּ

ָמר ַוִיְבָרא ָרֵאל ִאּתְ ִדיוְקָנא ְדָמאֵריהִּיׂשְ ַצְלמֹו ּבְ ּ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּ ּ.  

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ִמּסִ ּּבָ ּ ּ ִנ. ּ ְּדִאיהו ּבְ ָרֵאל''ּ כֹוִרי ִיׂשְ ְּוִאיהו . י ּבְ
ְּוִאיהו ִאיָלָנא ְדָמזֹו, ם''ֵּעץ ַהַחִיי יה''ּ ּן ְלֹכָלא ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּנ. ּ ָרֵאל ְמזֹוָנא ִדיֵליה ּ ּון ִיׂשְ ּ

ָנא יָבא ְלָקְרּבָ ָמר . ְּצלֹוָתא ְדֲחׁשִ ּוְבָגלוָתא ִאּתְ  ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה )בראשית ל(ּ
ָמאָלא ְוגוָפא. ָאֹנִכי ָיִמיָנא וׂשְ יה ּבְ ִריך הוא ִמיּנֵ א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ .



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ר ְסִפיָרןְוַכד  ל ֶעׂשֶ יה ּכָ יה ָצִריך ְלַאְכָלָלא ִעּמֵ ַּסְלָקא ְלַגּבֵ ָרה . ְּ ה ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ְּדֵלית ְקדוׁשָ ּ ּ
ה ִדיֵליה ְּדִאיהו ְקדוׁשָ ּ ּ נוֵעיה. ּ ָכל ּתְ ֵעי ְלַסָלָקא ְצלֹוֵתיה ּבְ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ ּ  )או(. ּּ

ֵעי ְלַקְטְרָגא ִלְצ)אי( ד ֵליה ִקיְרָטא, לֹוָתא ִחיְוָיא ּבָ ָּצִריך ְלֶמְעּבַ ף , ְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַזְרָקא ַמּקַ
א   :ְׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ

ָמעו ְמעֹון ְוָאַמר ִעָלִאין ׁשְ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ָנׁשו. ּ ִאין ִאְתּכְ ּתָ א . ּּתַ ִּאֵלין ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ
א אֹוָמָאה ֲע. ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵּאִלָיהו ּבְ ָּלך טֹול ְרׁשו וְנִחית ָהָכאּ ּ יָאה , ְ ְּדָהא ְקָרָבא ַסּגִ

ן א ָנִחית ָהָכא''ֲחנֹו. ִּאְזַדּמַ א ִדְתחֹות ְיָדך, ְך ְמַמּנָ ְּדָלא ִליָקָרא . ְַאְנּתְ ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ
א, ִדיִלי ֲעִביְדָנא ִכיְנּתָ   .ֶּאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ

ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ָּפַתח ּכְ ֵמיָתך ְלַסְלָקא ְצלֹוָתא ְלַההוא ֲאַתר ְיִדיַעַז. ּ ְּרָקא ַוַדאי ּבְ ּּ ָמה , ְ ּכְ
ְּדַהִהיא ַאְבָנא ְדִקיְרָטא ְדִאְזְדִריַקת ְלֲאַתר ְיִדיַע ּ יה , ּ ְבּתֵ ָּהִכי ָצִריך ְלַסְלָקא ַמֲחׁשַ ְ

א ֶאֶבן מוְכֶלֶלת וְמעוֶטֶרת ּגָ ַהִהיא ּתַ ְצלֹוֵתיה ּבְ ּּבִ ּ ּ ָמר ּבָ. ּ ם ְּדִאּתְ ּשֵׁ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ּה ּכָ ּ
ן ּמָ ְּדָצִריך ְלַסְלָקא ָלה ּתַ ְּ.  

ּוְבַההוא  רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק)אתר דסליק(ּ ְעָלה ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ י ּבַ ְ ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ַאף . ּ
ׁ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 סֹוף)א לה''נ(ְְוָצִריך ְלַסְלָקא .  ִמּשָׁ
ָברוך ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ יה ּכָ ָמר ּבֵ ְְוַכד ָנִחית ָלה ִאּתְ ּ ּ ְְדָצִריך ְלַנֲחָתא , ּ ַעד ֵאין  )א לה''נ(ּ

ְכִלית א)א לה''נ( ָלא ַיְפִסיקְו, ּתַ יה ָלא ְלֵעיָלא ָלא ְלַתּתָ   .ּ ִמּנֵ

ֲעָלה ו ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ְתֵרין ׁשֹוִקין' ּ ה ּבִ ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ׁשֹוִקין ָנַחת ְלַגּבָ ׁשִ ַצִדיק ּבְ ּּבְ ּ ּּ .
ֲעָלה ו ְּלִזְמָנא ִאיהו ּבַ ְתִרין ' ּ ית ִפְרִקין ִדְסִליַקת)א דרועין''נ(ּבִ ּ ׁשִ ְתֵרין ְדרֹוִעיןּ ה ּבִ ּ ְלַגּבָ ּ .

ן י א ּבֵ א ְוִאּמָ ן ַאּבָ . ' ְלֵעיָלא ְלה)א לה לעילא וכד''ס(. ְה ָצִריך ְלַסְלָקא''ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבֵ
ִהפוָכא ו ן ְלִזְמִנין ִאיִהי ּבְ ּמָ ְּוַכד ָסְלַקת ּתַ יה ' י' ּוֵבין י' ּ ַגְווָנא ָדא א ָצִריך ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ְּכְ

ה ְּדִא ָמר ּבָ ה)תהלים קיח(ּּתְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  

 ] בשנה9יום [סדר הלימוד ליום ט תשרי 

  ]ב''דף כד ע - ' זוהר חלק א[

ין ַסְלָקא, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת ְלֵעיָלא א ְדָכל ֵריׁשִ ֵריׁשָ ּוְבִגיָנה ַמְלָאַכָייא ָאְמִרין . ּּבְ ּ דף (ּ

בֹודֹו''ֵּיַא )ב''כד ע ַגְווָנא ָדא א)לעילא(' ְוַכד ְסִליַקת ְלא. ה ְמקֹום ּכְ א ,  ּכְ ּגָ ִאיִהי ּתַ
א ְדא ֵריׁשָ ֶת' ּּבְ יה ּכֶ יה . ר''ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ א ְוִאְתַעְטַרת ְנִחיַתת ּבֵ ְּוַכד ַנֲחָתא ְנקוָדא ְלַתּתָ ּ ּ

ַגְווָנא ָדא  ּגָ. )א קמץ''נ(ּכְ ָרָזא ְדַטֲעֵמיְוַכד ְסִליַקת ִאְתְקֵרי ּתַ ְוַכד ְנִחיַתת ִאְתְקִריַאת . א ּבְ
ה ִאיִהי . ְּנקוָדה ִרי'  ז)אתקריאת אות(ְּוַכד ִמְתַיֵחד ִעּמָ יה אֹות ּבְ ִליָלא ִמּנֵ ּת ְדִאיהו ''ּּכְ ּ

ִביָעָאה ְדֹכָלא ּׁשְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ָנָייא ְדָכל ָעְלִמין ּוְבַוַדאי ַהאי ַאְבָנא ִהיא ּבְ ּוְבִגין ָדא . ּ ֵליָמה ָוֶצֶדק )דברים כה(ּ  ֶאֶבן ׁשְ
ל ְסִפיָרה. ְִיְהֶיה ָלך ין ּכָ ּוְסִפיָרה ְדָכל ְסִפיָרה. ִּאיִהי ִמָדה ּבֵ ה ְסִליַקת )א וכל ספירה''נ(. ּ ּ ּבָ

ר יעור ִדיָלה וָבה . ְלֶעׂשֶ ּׁשִ ּ ּ ּ ל ְסִפיָרה )בה' א ו''נ(ּ ין ּכָ ר ַאּמֹות אֹוֶרך ּבֵ ה ֶעׂשֶ ְ ִאְתֲעִביַדת ַאּמָ

ֶרׁש וֵבין ּכָֹלא ֵמָאה. ּוְסִפיָרה ר ַאּמֹות אֹוֶרך ַהּקֶ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶעׂשֶ ּּ ין ֶפֶרק וֶפֶרק ' ִּאיהו י. ְ ּּבֵ ּ
ָדה ר ִזְמִנין ַסְלָקא ְלּמִ ֶּעׂשֶ ה)מארי(. ּ   . ְדֵמָאה ַאּמָ

ל ִמָדה וִמָדה ִאְתְקֵרי עֹוָלם ּּכָ ּ יעור וִמָדה''ְּוִאּנון י. ּ ּו ׁשִ ּ ֶקל י' ו. ּ . ּ ִדיֵליהִּמָדה' ׁשֶ
עוָרא ְדִמָדה ָחֵמׁש ַאּמֹות אֹוֶרך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ְְוׁשִ ּ עוָרא ְדָכל ָרִקיַע . ּ ְּוִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ

ְְדַמֲהַלך ת יה ְות''ּ ּק אוְרּכֵ ּק פוְתֵייה''ּ ּ ַאְתָוון ידו. ה''ְּוִאּנון ה. ּ עור קֹוָמה ּבְ ֲּהֵרי ְלך ׁשִ . ד''ָ
ָמִיםִּאיהו ְרִקיַע' ְּדָאת ו ָּחֵמׁש ְרִקיִעין ִדיֵליה ה.  ַהּשָׁ ִּאֵלין ִאְתְקִריאו ה' ּ ָמִים ה' ּ ָחֵמׁש ' ׁשָ

ָמִים ּשָׁ ַמִים. ְּרִקיִעין ִדְכִליָלן ּבַ ֵמי ַהּשָׁ ָחֵמׁש''ְּוִאּנון ה. ָּחֵמׁש ִעָלִאין ׁשְ ָרִקיַע ' ו. ה ָחֵמׁש ּבְ
ִתיָתָאה לֹון ִביָעָאה לֹון י' י. ׁשְ ְבָעה ּבְ' ׁשְ ְבָעה ְוָסְלִקין יׁשִ ְבָעה . ד''ׁשִ ְּוָהִכי ִאּנון ַאְרִעין ׁשִ

ָצִלים ִגְלֵדי ּבְ ְבָעה ּכְ י ׁשִ ּבֵ ְתֵרין ַעְייִנין. ַעל ּגַ ' ו. ִאְתְקֵרי עֹוָלם ָקָטן' י. ְּוֻכְלהו ְרִמיָזן ּבִ
י עֹוָלם ֲאִריך, ְעֹוָלם ֲאִריך ין ְלַגּבֵ ֵאְלּתִ ַאל ׁשְ ְְוָכל ָמאן ְדָבֵעי ְלִמׁשְ יהּ א ּבֵ ּ ָצִריך ְלַאְרּכָ ְ .

עֹוָלם ָקָצר ָצִריך ְלַקְצָרא ִאיל ּבְ ְְוָכל ָמאן ְדׁשָ ר . ּ ָאְמרו ְלַקּצֵ ָמקֹום ׁשֶ ְּוַעל ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ
אי ְלַהֲאִריך   .ְֵאין ָאָדם ַרּשַׁ

ְצלֹוִתין  ר ּבִ ְנקוָדה ְדי. ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)במדבר יב(ְלַקּצֵ ּּבִ מסטרא דאות (ְך ְלַהֲאִרי. 'ּ

ּוְלִהְתַנֵפל. )ו ִראׁשֹוָנה מ. )ו''וכולא פ' באת פ( )דברים ט( ּ ' ּיֹום ומ' ָּוֶאְתַנַפל ִלְפִני ְיָי ּכָ
ֶאְמַצע ִאְתֲעִביד ַמִי' ם י''מ. )חד(ָּלְיָלה ּכָֹלא  ְטָרא ְדֶחֶס''ְּנקוָדה ּבָ א ''ם ִמּסִ ְד ָצִריך ְלַאְרּכָ

ָמא ַקִדי ְצלֹוָתא וִבׁשְ ּּבִ א ְוָסִליק ידוּ ְרִביַע ''ׁשָ ְתנוָעה ָדא ְדִאיהו ָרָזא )וצריך(ד ּבִ א ּבִ ּ ְלַאְרּכָ ּ ּ
ינֹוִני. ִּדְתִקיָעה ָבִרים ּבֵ ְטָרא ִדׁשְ ר ִמּסִ ֲאִריכו, ְלַקּצֵ ְקִצירו ְוָלא ּבְ ָּלא ּבְ ְתרוָעה ְדַעּמוָדא . ּ ּּבִ ּ ּ

ֶלת ְדַתְרַווְייהו ׁשֶ ְלׁשֶ ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ׁשַ ּ   .ֶקל ַהּקֶֹדׁשּ

ָּלֳקֵביל ְרִביַע ְדָסִליק ִאיהו חֹוָלם ָבא, ּ ָבִרים ָלֳקֵביל ׁשְ ָעא ְלַסְלָקא ָקָלא ְוָדא . ׁשְ ָּדא ּבָ ּ
ָעא ְלַנֲחָתא ָלה ַמע . ּּבָ ּתְ ָאה ְוָקָלא ָלא ִיׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ אי ׁשְ ֲחׁשַ ָבִרים ּבַ ּוְבִגין ָדא ִאּנון ׁשְ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַמע)שמואל א א(, ּכְ ַתְרַווְייהו. ּ ְוקֹוָלה ֹלא ִיׁשָ ֶלת ָאִחיד ּבְ ְלׁשֶ רוָעה ָדא ׁשַ ּּתְ ּ .

ַגְווָנא ְדֹחָלם יָבה ְוִאיִהי ְנקוָדה ִחיִריק ּכְ יה ּתֵ ֲאִריך ּבֵ ַגְווָנא ְדָרִקיַע ַהּמַ ְּוִאית ּכְ ּ ּ ֵלית . ְּ
ַטֲעֵמי ַגְווָנא ִדיָלה ּבְ ְּנקוָדה ְדֵלית ּכְ ּ אֶסגֹול ְלַג. ּ י ְסגֹוְלּתָ דֹול. ּבֵ י ָזֵקף ּגָ ָבא ְלַגּבֵ ְלהו . ׁשְ ּּכֻ

י ַטֲעֵמי ְלָמאן ְדָיַדע ָרִזין ְטִמיִרין ח לֹון ְנקוֵדי ְלַגּבֵ ּכַ ׁשְ ּּתִ ף ׁשֹוָפר . ּ ָּפַתח ְוָאַמר ַזְרָקא ַמּקַ
א באמצעיתא . נקודת סגול שמאלא יי מלך. פתח נקודת ימין יי מלך(. ְהֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ

יי . יי מלך דא תפארת. רבי אחא אמר יי מלך דא עלמא עלאה. מלוך לתתאיי י
  :)ימלוך דא ארון הברית

  )סימן מא(השלמה מההשמטות 



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשְ ִדיִקים וּכְ ם ַהּצַ מֹו ַעל ׁשֵ אָנא ַעּמוד ֶאָחד ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ְוַצִדיק ׁשְ ּּתָ ּ ּ ּ
ר ְוִאם ָלאו ִמְתַח ל ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ַּצִדיִקים ִמְתַגּבֵ ֵּלׁש ְוהוא סֹוֵבל ּכָ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )'משלי י(ּ

ְּוִאם ָחַלׁש ֹלא יוַכל ְלִהְתַקֵיים ָהעֹוָלם. עֹוָלם  )עד כאן מההשמטות(: עד כאן. ּ

  )סימן ז (השלמה מההשמטות

ַפע ֲאַבד ְוָעָלי: ִּמְדָרׁש רות לֹא ָיֹבא ַהׁשֶ ל ְזָמן ׁשֶ ִדיק ֲאַבד ּכָ ַּהּצַ  )ט''ישעיה י(ו ֶנֱאַמר ּ
ָרָכה ְנֶאָמר  ָרכֹות ְלֹראׁש )'תהלים ה(ְּוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש וְבֵעת ַהּבְ ָבֵרך ַצִדיק ּבְ ה ּתְ י ַאּתָ ּ ּכִ ְ

  :ַּצִדיק

  )סימן ח(השלמה מההשמטות 

ִהיר ם : ֵסֶפר ַהּבָ מֹו ַעל ׁשֵ ָנא ַעּמוד ֶאָחד ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ְוַצִדיק ׁשְ ּּתָ ִדיִקים ּ ַּהּצַ
ל ָהעֹוָלם ִדְכִתיב  ר ְוִאם ָלאו ִמְתַחֵלׁש ְוהוא סֹוֵבל ּכָ ֶיׁש ַצִדיִקים ִמְתַגּבֵ ּוְכׁשְ ּ ּ  )'משלי י(ּ

ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוִאם ָחַלׁש לא יוַכל ְלִהְתַקֵיים ָהעֹוָלם ע ּ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ּ

ַמִים ְו'ֹוְלדֹות ַה'ֵּאֶלה ּת ל ֲאַתר ִדְכִתיב ֵאֶלה ָפַסל )ו''ת תה''ר(ָהָאֶרץ 'ּשָׁ ּ ָהא אוְקמוָה ּכָ ּ ּ ּ ּ
ְנָייָנא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָרא ּתִ ּקְ ֶּאת ָהִראׁשֹוִנים ְוִאֵלין ּתֹוָלִדין ְדֹתהו ְדִאְתְרִמיזו ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין . ּ

ָרא ָעְלִמין וַמְחִריָב ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ִּאּנון ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ַאְרָעא ֲהָוה ּתֹוָהה . ןְּ ּ
ִריך הוא ָעְלִמין ְלָחְרָבא לֹון. ּובֹוָהה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ֵּאיך ּבְ ְּ ִפיר ֲהָוה ְדָלא ִלְבֵרי לֹון. ְ ּׁשַ ּ .

א ָרָזא ֶּאָלא ַוַדאי ָהָכא ִאיּכָ ַּמאי ִאיהו וַמֲחִריָבן. ּ ֵצי עֹוְבֵד. ּ ִריך הוא ָלא ְיׁשֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ י ְּ
הו . ְידֹוי ָמר ּבְ ַמָייא ִאּתְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ָדא ׁשְ ּ ן ִנְמָלחו ְוגו)ישעיה נא(ּ ָעׁשָ ַמִים ּכְ י ׁשָ . 'ּ ּכִ

ִריך הוא ָעִביד וָמֵחי א ּבְ ן קוְדׁשָ ִּאם ּכֵ ּ ְּ.  

אֹו ָרא ָעְלָמא וְבָרֵייה ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵדין הוא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ָמה ּ ַרְייָתא ּכְ
ית ִראׁשִ ְּדאוְקמוָה ּבְ ּ ה , ּ ָמר ּבָ ְּדִאּתְ ית ַדְרּכֹו)משלי ח(ּ ָרא . ּ ְיָי ָקָנִני ֵראׁשִ ית ּבְ ּוְבַהאי ֵראׁשִ

יה ַמָיא ְוָית ַאְרָעא ְוִאיִהי ָסִמיך לֹון ּבֵ ָּית ׁשְ ְב. ְ יה ּבִ ִתיב ּבֵ ִגין ִדְבִרית ּכְ ּּבְ . ת'י'ׁשִ'א'ֵר'ּ
יה  ָמר ּבֵ הֹון . ' ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוגו)ירמיה לג(ְּוִאּתְ ָמר ּבְ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִאּתְ ּ ּ

ַמִים ַלְיָי ְוגו)תהלים קטו( ַמִים ׁשָ ַבע ַאְרִעין ְדֲעַלְייהו . ' ַהּשָׁ ִליָלא ִמּשְׁ ְּוִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים ּכְ ּ ּ
א  ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵנ)תהלים קיו(ָּאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ַאְרצֹות ַהַחִייםּ   .ּי ְיָי ּבְ

  ]א''דף כה ע - ' זוהר חלק א[

ַמָיא ְוַאְרָעא  ְתֵריה ַעל ּתֹה )א''דף כה ע(ּוְבָרא ׁשְ ִרי, ּו''ּּבַ ן ְיסֹוָדא ְדִאיהו ּבְ ּמָ ְּוֵלית ּתַ ת ''ּ
ְְדָסִמיך לֹון ן אֹוַרְייָתא ְלאוִמ. ּ ָעא ְלִמיּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּין ְדַעְלָמא עֹוְבֵדי ְּ

ׁש ִרית ִמיָלה ַמּמָ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדִאיהו ּבְ ּ ָלא ֵליה, ּּ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ָאַרת ַאְרָעא , ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ה   .ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ

ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ְּוָדא ִאיהו ִיּקָ ּ וו . ּ ִים ָדא ִּיּקָ ַּהּמַ
ָרֵאל. אֹוַרְייָתא ָמר . ֶּאל ָמקֹום ֶאָחד ִאֵלין ִיׂשְ ְלָיין ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאּתְ ָמַתְייהו ּתַ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

בֹוד ְיָי ִמְמקֹומֹו רוך ּכְ יה ּבָ ְּבֵ ּ ָאה. ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ בֹוד ְיָי ׁשְ א ִעָלָאה. ּכְ ִכיְנּתָ ְוֵכיָון . ִּמְמקֹומֹו ׁשְ
ןְּדִאּנ ּמָ ָמַתְייהו ִמּתַ ּון ִנׁשְ ְרָיא ֲעַלְייהו ַוַדאי ידו, ּ ּׁשַ הֹון ''ּ ָמר ּבְ י ֵחֶלק ְיָי )דברים לב(ד ְוִאּתְ  ּכִ
ִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ַעּמֹו וו ַהּמַ ְּוָדא ִאיהו ִיּקָ ּ.  

וָבא ְדָעְלָמא ְּואֹוַרְייָתא ִאיִהי ִיּשׁ ְּואוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ו. ּ ּ ילו ּ ַּמָזלֹות ְדָלא ַקּבִ ּ ּ
ין ֲארו ֲחִרִבין ִויֵבׁשִ ּתָ ָּלה ִאׁשְ ָרא ָעְלִמין וַמֲחִריָבן ִאֵלין . ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְּדָלא ָנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא א, ּּ ֵני ְנׁשָ ִבין ּבְ ָמה ְדָחׁשְ ֵצי ִאיהו עֹוָבדֹוי ּכְ ָּלא ִדיׁשֵ ּ ה ְוָלּמָ. ּ
ה ְרָאם ּבְ ִהּבָ הֹון ּבְ ָמר ּבְ ֵצי לֹון ִלְבנֹוי ְדִאּתְ ָרָאם' ְּיׁשֵ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִמְתַגְייִרין ֵמאוִמין . ּבְ ּ ּ ּ

ִגיַנְייהו ָנְפַלת ה. ְּדָעְלָמא ָאה ְדהוא ה' ּּבְ ֶאֶלף ֲחִמיׁשָ ְּזֵעיָרא ְדַאְבָרָהם ּבְ ְּדִאיהו ָחֵרב . 'ּ ּ
ֵבית ִרא. ְוָיֵבׁש ִניָחֵרב ּבְ ַבִית ׁשֵ   .ׁשֹון ְוָיֵבׁש ּ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 ה' ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדַאְבָרָהם' ְוַהב ּבְ ְרמו ֵליה ְיִריָדה ּכְ ּּגָ שמות (, ּ

ך )לב ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ֵָלך ֵרד ּכִ ִגין ְדָלא ַקִבילו ְלָאת ה. ְ ּּבְ ְדִחילו ְדיו' ּ ּּבִ ּד וִבְרִחימו ְדה''ּ ּ ּ' .
ָּנִחית ִאיִהי ִמַדְרֵגיה ְדִאיהו ו ּ ּ ּ'.  

ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ' ְוָאת ו יַנְייהו ְדֲעִתיד ִאיהו ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתֲאִביד ּבֵ יה ּבְ ָּנְחַתת ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמר ְלִאְת ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ָמַתְייהו ִמּסִ ין ֵעֶרב ַרב ְדִאּנון ִנׁשְ ָגלוָתא ּבֵ יַנְייהו ּבְ ַּעְרָבא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
הֹון  ן ִנְמָלחו ְוגו)ישעיה נא(ּבְ ָעׁשָ ַמִים ּכְ י ׁשָ ָעא ֹנַח ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו. 'ּ ּכִ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדָלא ּבָ ּ ּ ּ .

חו הֹון ַוִיּמָ ָמר ּבְ ְּוִאּתְ הֹון ּ ָמר ּבְ ִגין ְדֲהוו ֵמִאֵלין ְדִאּתְ ּ ִמן ָהָאֶרץ ּבְ ּ ְמֶחה ֶאת )דברים כה(ּּ  ּתִ
ְייהו ְוַאִפיל ה. ֵזֶכר ֲעָמֵלק ַמר ִמּנַ ה ָלא ִאְסּתְ ּומׁשֶ ּ יַנְייהו' ּ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ָלא ֵיעול . ּּבֵ ּ ּ ּ

ָרֵאל ַעד ִדיתֹוב ה ְּלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּוְבִגין ָד. ְּלַאְתָרה' ּ ּא ָנַחת ִאיהו ִמַדְרֵגיהּ ּ יה ו, ּ . 'ְּוָנִחית ּבֵ
ּוְבִגין ָדא ה ה' ו, ּיֹוִקים ָלה' ו, ָנְפַלת' ּ   .ְּדמׁשֶ

ּוְבִגין ְדה ִגיָנה' א ְזֵעיָרא ה''ּ ְרָאם ִאְתַעָזר ִאיהו ּבְ ְּדַאְבָרָהם ְדִאיִהי ְדִהּבָ ּ ּ יה , ּּ ָמר ּבֵ ְּוִאּתְ
ה ְו)ישעיה סג( ֵחיָלא ְדו' גוְ מֹוִליך ִליִמין מׁשֶ ן ּבְ ּמָ ְּוַאִפיק ָלה ִמּתַ ּ יה' ּ ְּוַאְייֵתי ָלה ִעּמֵ ִּמָיד . ּ

ְרָיא ֲעֵליה י ִלים אֹוָמָאה ''ּׁשַ ּתְ ס ָיה ִמְלָחָמה ַלְיָי )שמות יז( )דאתמר(ה ְוִאׁשְ י ָיד ַעל ּכֵ  ּכִ
ַּמאי ִמדֹר דֹר. 'ְוגו יה . ּ ר ּבֵ ה ְדִאְתּמָ ָּדא מׁשֶ ּ אּ דֹור הֹוֵל)קהלת א(ּ ְּוָהא אוְקמוָה . ְך ְודֹור ּבָ ּ

ְּדֵלית דֹור ָפחות ִמס ּ ָתא ָחָדא ָיְלָדה ס. ִרּבֹוא' ּּ יה ְדִאְנּתְ ָמר ּבֵ ה ְדִאּתְ ְּוָדא מׁשֶ ּ ִרּבֹוא ' ּ
ֶכֶרס ַאַחת ֵעֶרב ַרב ְוִאּנון )ט''במדבר קנ(. ּבְ ּ ְוָחֵמׁש ִמיִנין ִאּנון ּבְ ִפיִלים ' ְנ)ע''ע ר''נג' סי(ּ

ּוְבִגיַנְייהו ָנְפַלת ה. ָמֵלִקים'ָפִאים ֲע'ָנִקים ְר'ם ֲעּבֹוִרי'ּגִ ְלָעם וָבָלק . ְזֵעיָרא ֵמַאְתָרָהא' ּ ּּבִ
ְטָרא ְדֲעָמֵלק ֲהוו ְלָעם ל''טֹול ע. ִּמּסִ ֶבל ''ם ִמן ּבִ ַאר ּבָ ּתָ ָלק ִאׁשְ י )בראשית יא(ק ִמן ּבָ  ּכִ

ַלל ה ם ּבָ ל ָהָאֶרץ' ׁשָ ַפת ּכָ ְּוִאֵלין ִאּנו. ׂשְ הֹון ּ ָמר ּבְ ֲארו ֵמִאֵלין ְדִאּתְ ּתָ ּן ְדִאׁשְ ּ  )בראשית ז(ּּ
ל ַהְיקום ח ֶאת ּכָ ַּוִיּמַ ִקיוָמא , ּ ין ּבְ ָגלוָתא ְרִביָעָאה ִאּנון ֵריׁשִ הֹון ּבְ ֲארו ִמּנְ ּתָ ּוֵמִאֵלין ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ֵלי ָחָמס. ַסִגי ָרֵאל ּכְ ְּוִאּנון ַקָייִמין ַעל ִיׂשְ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ )בראשית ו(ָמר ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ. ּ  ּכִ
ִּאֵלין ִאּנון ֲעָמֵלִקים, ָּחָמס ִמְפֵניֶהם ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ָמר  י טֹובֹות )בראשית ו(ְּנִפיִלים ֲעַלְייהו ִאּתְ נֹות ָהָאָדם ּכִ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ ּ
ה ְנָייָנא ֵמִאֵלין ְנִפיִלים ִמְל. ֵהּנָ ְּוִאֵלין ִאּנון ִמיָנא ּתִ ּ ִריך הוא . ֵעיָלאּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ְּ

ַצְלֵמנו ְוגו ה ָאָדם ּבְ ד ָאָדם ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ ְּלֶמְעּבַ א ַעל ִעָלִאין . 'ּ ד ֵליה ֵריׁשָ ָעא ְלֶמְעּבַ ּּבָ ּ
ְלהו ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ָפִקיד ַעל ּכֻ ּוְלֶמֱהֵוי ִאּנון ְפִקיִדין ַעל ְידֹוי. ּּ ּ ַגְווָנא ְדיֹוֵסף. ּ יה ּּכְ ָמר ּבֵ ּ ְדִאּתְ ּ

עו ְלַקְטְרָגא ֵליה ְוָאְמרו )ג א''לעיל כ(ִּאּנון . ּ ְוַיְפֵקד ְפִקיִדים ַעל ָהָאֶרץ)בראשית מא( ּּבָ ּ ּ 

ֶרּנו ְוגו)תהלים ה( י ִתְזּכְ ך' ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ְְדֲעִתיד ְלֶמְחֵטי ַקּמָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ְּ

ִּאי ַאּתון ֲהִויתון  ָווֵתיהּ א ּכַ ְּלַתּתָ יה, ּ יר ֲהִויתון ָחִבין ִמּנֵ ַּיּתִ ִני ָהֱאלִהים ֶאת . ּ ִּמָיד ַוִיְראו ּבְ ּ ּ
נֹות ָהָאָדם ְוגו ָלאן' ּבְ ְלׁשְ ׁשַ א ּבְ ִריך הוא ַאִפיל לֹון ְלַתּתָ א ּבְ הֹון ְוקוְדׁשָ קו ּבְ ָּחׁשְ ּ ּ ְּ.  

  ]ב''דף כה ע - ' זוהר חלק א[

ַ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 ּ ּ ּ ִריך . ּּ א ּבְ ְוְבִגין ָדא ַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּּ
ן ְו ּמָ ּהוא ֵמָעְלָמא ְדֲאֵתי ְדָלא ְיֵהא לֹון חוָלָקא ּתַ ּ ּ ָמא ּ ַהאי ָעְלָמא ּכְ ָּיִהיב לֹון ַאְגַרְייהו ּבְ

ֵלם ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו ְוגו)דברים ז(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ וְמׁשַ ּ ּ'.  

ּבֹוִרים ְוגו ה ַהּגִ ָמר ֵהּמָ ִליָתָאה ֲעַלְייהו ִאּתְ ּבֹוִרים ִמיָנא ּתְ ם' ּּגִ י ַהּשֵׁ ְּוִאּנון . ַאְנׁשֵ
ְטָרא ְדִאֵל ִּמּסִ הֹון ּ ָמר ּבְ ם)בראשית יא(ּין ְדִאּתְ ה ָלנו ׁשֵ ּ ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר ְוַנֲעׂשֶ ּוָבִנין . ּ

הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֹוי ְוָיין ּבְ י ְכֵנִסיֹות וִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ּּבָ ָמא ְדְיָי, ּ , ְוָלא ִלׁשְ
ם ד לֹון ׁשֵ םֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֶּאָלא ְלֶמְעּבַ ה ָלנו ׁשֵ ִרין ַעל , ְּוַנֲעׂשֶ ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ִמְתּגַ ְוּסִ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא ָרֵאל ְדִאּנון ּכְ ִּיׂשְ ָמר . ּ א ְוֲעַלְייהו ִאּתְ ַרת ֲעִביְדּתָ בראשית (ְּוָגְזִלין לֹון ְוִאְתּבָ

ְברו ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ)ז ִים ּגָ   .ּ ְוַהּמַ

ְייהוִאם . ְרָפִאים ִמיָנא ְרִביָעָאה דֹוֲחָקא ִמְתַרִפין ִמּנַ ָרֵאל ּבְ ֶּיחזון ְלִיׂשְ ְּוִאית לֹון ְרׁשו . ּּ
ָעאן ָזָבא לֹון ְוָלא ּבָ ד ַטב ִעם . ְלׁשֵ ה ְלֶמְעּבַ ְדִלין ּבָ ּתַ ּוִמְתַרִפין ֵמאֹוַרְייָתא וֵמִאֵלין ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָמר . ּ ל ָיקומו )ישעיה כו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ְּרָפִאים ּבַ ִזְמָנא ְדֵייֵתי , ּ ּּבְ

הֹון  ָמר ּבְ ָרֵאל ִאּתְ ל ֵזֶכר ָלמֹו)ישעיה כו(ְּפִקיָדה ְלִיׂשְ ד ּכָ ַאּבֵ   . ַוּתְ

הֹון  ָמר ּבְ ָאה ְדִאּנון ְמַזְלְזִלין ְלִאֵלין ְדִאּתְ ֲּעָנִקים ִמיָנא ֲחִמיׁשָ ּ  ַוֲעָנִקים )משלי א(ּּ
רֹוֶתיך ָמר ְוֲעַלְיי. ְָלַגְרּגְ ִקיִלין ָדא )דברים ב(ּהו ִאּתְ ֲעָנִקים ׁשְ בו ַאף ֵהם ּכַ ּ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ ּ

ִּאֵלין ִאּנון ְדַאַהְדרו ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו. ְלָדא ּ ּ ּ ּ ּ א )דבגינייהו(ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ י ַמְקְדׁשָ ּ ָחַרב ּבֵ
וָבא ָרא ְוִיּשׁ ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְדִאיִהי ִעּקְ ּ ּ א . ּ ְדָעְלָמאּ ִּמָיד ְדֵייֵתי אֹור ְדִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

דון ִריך הוא ִיְתָמחון ִמן ָעְלָמא ְוִיְתַאּבְ ּּבְ ּ ּ ֲעָמֵלק . ְ ְלָיא ֶאָלא ּבַ ֲּאָבל פוְרָקָנא ָלאו ִאיִהי ּתַ ּ ּ
ַּעד ְדִיְתְמֵחי ְדֵביה אֹוָמָאה ְוָהא אוְקמוָה ּ ּ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ הֹון ' ַמִים ְוגוּ ָ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 ְוַאְרָעא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יֹום ֲעׂשֹות ְיָי ֱאֹלִהים ֶא)בראשית ב(, ּׁשְ ָמִים ּבְ . ֶרץ ְוׁשָ
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יה ְוִיְתַחֵדׁש ַעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְיֵהא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ְוגו)ישעיה סו( ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ ֲאׁשֶ י ּכַ יֹום ֲעׂשֹות'  ּכִ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ַוַי ּּבְ ל ֵעץ ְנְחָמד ְוגוּ ַקְדִמיָתא ַעד . 'ְצַמח ְיָי ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ֲאָבל ּבְ
ְּדִיְתָמחון ִאֵלין ָלא ָנִחית ִמְטָרא ְדאֹוַרְייָתא ּ ִבים וְלִאיָלִנין ָלא . ּ ָרֵאל ְדַדְמָיין ַלֲעׂשָ ְּוִיׂשְ ּ

ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶי. ִּיְצְמחון יַח ַהּשָׂ ֶדה ְוגוְּוָרָזא ְדִמָלה ְוֹכל ׂשִ ב ַהּשָׂ ָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ִגין ', ה ּבָ ּבְ
ִנין ָקְרּבָ א ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבְ ֵבי ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְּדָאָדם ַאִין ְדִאּנון ִיׂשְ ּ ּ ּ.  

ֶדה יַח ַהּשָׂ ַאְרָעא, ָּדָבר ַאֵחר ְוֹכל ׂשִ יַח ִראׁשֹון ֶטֶרם ִיְהֶיה ּבְ ֶדה . ָּדא ָמׁשִ ב ַהּשָׂ ְוָכל ֵעׂשֶ
ִניֶט יַח ׁשֵ א ְדֲעֵליה . ֶּרם ִיְצָמח ָדא ָמׁשִ ִכיְנּתָ ה ְלִמְפַלח ִלׁשְ ן מׁשֶ ּמָ ִגין ְדֵלית ּתַ ה ּבְ ְּוָלּמָ ּ ּ

ָמר ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ֶבט ִמיהוָדה )בראשית מט(ְּוָרָזא ְדִמָלה . ִאּתְ ּ לא ָיסור ׁשֵ ּ
ן ָדִוד יַח ּבֶ ָּדא ָמׁשִ י. ּ ן יֹוֵסףּוְמחֹוֵקק ִמּבֵ יַח ּבֶ יל. ּן ַרְגָליו ָדא ָמׁשִ י ָיבֹוא ׁשִ ּה ָדא ''ַעד ּכִ

ָדא ן ָדא ּכְ ּבַ ה ֻחׁשְ ים''ֹו ִיְקַה''ְול. ּמׁשֶ   .ת''י ְקָה''ַאְתָוון ְוֵלִו, ת ַעּמִ

ְטָרא ְדַצִדיק ַח ֶדה ִאֵלין ַצִדיַקָייא ְדִאּנון ִמּסִ יַח ַהּשָׂ ָּדָבר ַאֵחר ְוֹכל ׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ יַח . ןי ָעְלִמי''ּ ׂשִ
ַלת ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְוִאּנון ג. ַחי' ש ּש ּתְ ּ ב . י ָעְלִמין''ֲּאָבָהן וִמן ח' ּ ָלׁשֹון ַאֵחר ְוָכל ֵעׂשֶ

ֶדה ע ַלת ָעִלין ְדִאּנון ש יאהדונה. ן''ב שי''ַהּשָׂ ּּתְ הֹון ''ְּוִאּנון ע. י''ּ ּב ַעְנִפין ְדַתְלָיין ּבְ ּ
ן ע ּבַ חוׁשְ ְלהו ָלא. ב''ּּבְ א ַעד ְדֵייֵתי ַההוא ְדִאְקֵרי ּּכֻ ִכיְנּתָ ַאְתָרא ְדִאיִהי ׁשְ ּ ִאְתַאֲחִדין ּבְ ּ ּ ּ

ּם ְדִאיהו יו''ָאָד   .ם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה''ְּוָדא ִאיהו ְוָאָד. א''ו ה''א וא''ד ה''ּ
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ֶדה ֶט ב ַהּשָׂ יה ְוָכל ֵעׂשֶ ָמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֶּרם ִיְצָמח ַעד ְדִיְצַמח ַצִדיּ יה . ק''ּ ּוִמּנֵ תהלים (ּ

יה )פה ָמר ּבֵ ְצָמח ְדִאּתְ ּ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח(ּ ׁשְ ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים . ְ ַוּתַ
ְצָמח ָגלוָתא ַעד ֶדֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ִאין ָלא ָצְמִחין ּבְ ְּדִאּנון ְדׁשָ ּ ּ ּ ה ְדִא, ּ יה ְּוָדא מׁשֶ ָמר ּבֵ ּּתְ

ָוֵתיה)מלאכי ב( א ּכַ ִכיְנּתָ ִפיהו ְדָלא ְיֵהא ָמאן ְדָדִריׁש ִלׁשְ ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ּוִמָיד ְדִאיהו ֵייֵתי. ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ּ ד ִמן ''ָהָאֶרץ א )א''דף כו ע(ד ַיֲעֶלה ִמן ''ִּמָיד ְוֵא, ּּ

ל ָהָאֶרץ' וּי ָסִליק ֵליה ''אדנ ה ֲאדֹון ּכָ ל ְפִני ָהֲאָדָמה . ְּוִאְתֲעִביד ּבַ ָקה ֶאת ּכָ ִּמָיד ְוִהׁשְ ּ
ע א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ָיין ִיׂשְ ּקְ יה ִאְתׁשַ ַּאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא' ִּמּנֵ ָּדָבר ַאֵחר ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ . ּ
ַלק ִמן ַאְרָעא ְרּגומֹו ְוֲעָנָנא ִיְסּתַ ּּתַ ה ַהִהיא. ּ ָמר ּבַ ּ ְדִאּתְ ן )שמות מ(ּ ּכָ ׁשְ י ֲעַנן ְיָי ַעל ַהּמִ  ּכִ

ַההוא ִזְמָנא' ְוגו ַאְרָעא ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ָיין ּתַ ּקְ ּוֵביה ִמְתׁשַ ּ ּ:  

ָרֵאל ַּוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ִאֵלין ִיׂשְ ִריך הוא ַצַייר לֹון . ּ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ִצ ּיוִרין ְדָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדֲאֵתיּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא ַעֵייל לֹון . ּ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ַּוִייֶצר ּבְ ּ ְּ ּ
ִציוָרא ְדב ֵמיה ּבְ ׁשְ ּּבִ ּ ּבֹון יהו' ו' י' ן י''ּיוִדי' ּּ יַנְייהו ְדִאּנון ָסְלִקין ְלֶחׁשְ ּּבֵ ּ ִויהֹון . ה''ּ

ַאְנ ַאְנפֹוי ּבְ ְּמצוָייִרין ּבְ ְתֵרין יוִדיּ ִּפין ִדיְלהֹון ּבִ ּ ָ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 ְתֵרין לוִחין ַיּקִ ַאְנַפְייהו ּבִ ִּויהֹון ְמצוָייִרין ּבְ ּ ּ ְדִאּנון יּּ ְּדִאיהו ו' י' ּ ָּחרות ָעַלְייהו' ּ ְועֹוד . ּ
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ַבת זוֵגיה ִעָלָאה ָדא י ִּצֵייר לֹון ְלָכל דֹור ּבְ ּ ּ ּ ִּיחוָדא ְדַתְרַווְייהו' ּה ְוִאּנון ו''ּ ּ ְּוַצֵייר לֹון . ּ
ָרֵאל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ִאּנון ְדִציוָרא ִדְלֵעיָלא ְדִאיהו ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א ִעָלָאה ּּ ִכיְנּתָ ִּליל ׁשְ

ָמר ֶעֶצם  ֲחִרית ְוֲעַלְייהו ִאּתְ ַמע ׁשַ ַמע ַעְרִבית וְקִריַאת ׁשְ ָאה ְדִאּנון ְקִריַאת ׁשְ ְּוַתּתָ ּ ּ ּ
ִרי ׂשָ ר ִמּבְ   .ֵּמֲעָצַמי וָבׂשָ

א ֲהָדא הוא  א ְדֵעֶדן ַקִדיׁשָ ִגְנּתָ ָרֵאל ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָנַטע לֹון ְלִיׂשְ ּוִמָיד ּבְ ּ ּ ִּדְכִתיב ַוִיַטע ּּ ּ
ָאה''ּגַ. א''א ְוִאּמָ'' ֱאלִהים ַאּבָ)ח א''כ(ְיָי  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה''ֵעֶד. ּן ָדא ׁשְ ּן ָדא ִאּמָ ֶאת . ּ

ָּהָאָדם ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵהא ֶנַטע ִדיֵליה. ּ ִּאיִהי ּתְ יה , ּ ת זוֵגיה ְוָלא ָתזוז ִמּנֵ ּּבַ ּ ּ ּ
ּדוָנא ִדיֵליהּוְתֵהא ִע. ְלָעַלם ּ ַהִהיא ִזְמָנא ִנְטָעא . ּ ִריך הוא ָנַטע לֹון ּבְ א ּבְ ָרֵאל קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָעְלָמא ּכְ א ּבְ י ָיַדי ְלִהְתָפֵאר)ישעיה ס(, ַּקִדיׁשָ ּ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ:  

א. ה ֱאֹלִהים''ַּוַיְצַמח יהו א ְוִאּמָ ל ֵעץ ְנְחָמד ָד. ַאּבָ ְּוטֹוב ְלַמֲאָכל ָדא . ק''ּא ַצִדיּּכָ
ין  ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה הוא ַזּמִ ּ ּ יה)א זמינא''נ(ּ ּ ָמזֹון ְלֹכָלא ְדֹכָלא ּבֵ ְּוָלא ִאְתַפְרֵנס . ּּ

יה א ִמּנֵ ִכיְנּתָ יה וׁשְ ַּצִדיק ֶאָלא ִמּנֵ ּ ּ ִאין , ּּ ֶּאָלא ּכוְלהו ִנזֹו. )דילהון(ְוָלא ְצִריִכין ְלַתּתָ ּ ּ ִנין ּ
א ַעל ָיֵדיה א וְלח. ְּלַתּתָ ִכיְנּתָ ִּדְבָגלוָתא ָלא ֲהָוה ִלׁשְ ּ ח''ּ ְרָכאן ''ּי ָעְלִמין ְמזֹוָנא ֶאָלא ּבְ י ּבִ

ַההוא ִזְמָנא ִאיהו ְיֵהא ְמזֹוָנא ְלֹכָלא. ִּדְצלֹוָתא ֲּאָבל ּבְ ּ ּ.  

גֹו ִגְנּתָ ְּוֵעץ ַהַחִיים ְדהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְיֵהא ְנִטיַע ּבְ ּּ יה ּ ָמר ּבֵ ּא ְדִאּתְ  ְוָלַקח )בראשית ג(ּ
ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם ְלָטא ֲעָלה ִאיָלָנא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא . ּּגַ א ָלא ׁשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ

ְּדִאּנון ֵעֶרב ַרב ְדִאּנון  ּ ּ ה עֹוד ָטֵמא ֲהָדא . ּ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע)סוף תצא(ּ ל ּבָ ְּוֹלא ְתַקּבֵ
ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)דברים לב(, א ִדְכִתיבּהו ִרים . ּ ְיָי ּבָ ִלין ּגֵ ּוְבִגין ָדא ָלא ְמַקּבְ ּ

יַח ׁשִ יָנא ָאֳחָרא. ִלימֹות ַהּמָ ָלא ִנְטָעא ִמּמִ ַגְפָנא ְדָלא ְמַקּבְ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוְתֵהא ׁשְ ּ.  

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 ּ

הֹון ִקין ְוָלא ִמְתָעְרִבין ּבְ ָרֵאל וֵמֵעץ ַהַדַע. ִּמְתַדּבְ ִיׂשְ ָמר ּבְ ְּדָהא ִאּתְ ּ ת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ּ
ּנו ְדִאּנון ֵעֶרב ַרב ִּמּמֶ ּ ְרמו ְדָאְבדו ב. ּ ּנו ּגָ ִריך הוא ְדְביֹום ָאְכלֹו ִמּמֶ א ּבְ ְּוָגֵלי לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ '

ִני ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ָּאְבִדין ְדִאּנון ּבַ ּ מות ב. ּ ּנו מֹות ּתָ י ְביֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ָּדא ִאיהו ּכִ ּ ּ ָּ '
א ִעָלָאה. ְּפָעִמים ִכיְנּתָ ַבִית ִראׁשֹון ְדִאיִהי ׁשְ ִרימו ְדַצִדיק ֶיֳחָרב ְוָיֵבׁש ּבְ ְּוִאּנון ּגְ ּ ּ ּ ּ ּוְבַבִית , ּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִני ְדִאיִהי ׁשְ ָּדא ִאיהו . ּׁשֵ  )א ו''נ( ְּוָנָהר ָדא. ְוָנָהר ֶיחָרב ְוָיֵבׁש )ישעיה יט(ּ
ה ָאה ּבְ' ְיחָרב ּבְ ּתָ יה ְנִביעו ְדיּתַ ַלק ִמּנֵ ִּגין ְדִאְסּתַ ּ   .ְלֵאין סֹוף' ּּ

  ]ב''דף כו ע - ' זוהר חלק א[

א ְלחוד א ַקִדיׁשָ לוָתא ַעּמָ ָרֵאל ִמן ּגָ ּוִמָיד ְדִיְפקון ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִּמָיד ָנָהר ְדֲהָוה ָחֵרב ְוָיֵבׁש , ּּ ּ
יה ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ָדא ו ָמר ּבֵ ִּאּתְ קֹות ֶאת ' ּ ןְלַהׁשְ ְּוָנָהר ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ַהּגָ ּ .

א ִעָלָאה ּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ָדא ִאּמָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ָדא ׁשְ קֹות ֶאת ַהּגָ ִּדְבַההוא ִזְמָנא . ְּלַהׁשְ ּ
ָרֵאל  ה וְבִיׂשְ מׁשֶ ָמר ּבְ ֹעְנג ְדִאיהו ע)ישעיה נח(ִּאּתְ ג ַעל ְיָי ּבְ ּ ָאז ִתְתַעּנָ ' ָהר גָנ' ֵעֶדן נ' ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ן ה ְוגו )שמות טו(ְּוִאְתְקַיים ְקָרא . ּגַ יר מׁשֶ ר ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא  )ב''דף כו ע( 'ָאז ָיׁשִ ּׁשָ
יר ְְוִאְתַהַפך ְלֵעַרב ַרב ֹעֶנ. ָיׁשִ ּע וְלאוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ''ג ְלֶנַג''ּ ּ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ְדַפְרֹעה וִמְצָרֵאי ְדָפַרח  ּּכְ ִחין ֲאַבְעּבועֹותּ הֹון ׁשְ ָרֵאל ְיֵהא ֹעֶנ. ּּבְ   .ג''ֲאָבל ְלִיׂשְ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ים. ְּוָדא ִאיהו ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ּ .
ְּדִאּנון ֶחֶס ים ַי. ּד ְדרֹוָעא ָיִמיָנא''ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ל ''ּוַמֲחֶנה ִמיָכֵא. ְדִריםּ

ְבִטין יה ַמֵטה ְיהוָדה וְתֵרין ׁשִ יה ְוִעּמֵ ְקָיין ִמּנֵ ִּאְתׁשַ ּ ּ ּ בוָר. ּ ָמאָלא''ּּגְ ּוְבַההוא . ּה ְדרֹוָעא ׂשְ ּ
יר ַיְצִפין ְבִריֵא. ִּזְמָנא ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ יה ַמֵטה ָדן וְת''ּוַמֲחֶנה ּגַ יה ְוִעּמֵ ְקָיין ִמּנֵ ּל ִאְתׁשַ ּ ּ ֵרין ּ

ְבִטין ְרָייא ְדנוִריֵא''ְנַצ. ׁשִ ְקָיין ַמּשִׁ ה ִאְתׁשַ ּח ׁשֹוָקא ָיִמיָנא וִמּנָ ּ ּ יה ַמֵטה ְראוֵבן ''ּ ּל ְוִעּמֵ ּ ּ
יה ְבִטין ִעּמֵ ּוְתֵרין ׁשִ ָמר ְלַיֲעֹקב ''הֹו. ּ ָמאָלא ְדֲעָלה ִאּתְ ּד ׁשֹוָקא ׂשְ ּ ְוהוא )בראשית לב(ּ

יה ִא ּצֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו וִמּנֵ א ַעל ַאְסָווָתא ְדָגלוָתא ּ ְרָייא ִדְרָפֵאל ְדִאיהו ְמַמּנָ ְקָיין ַמּשִׁ ְּתׁשַ ּ ּ ּ
יה ַמֵטה ֶאְפָרִים וב ְּוִעּמֵ ּ ְבִטין' ּ   .ׁשִ

ָעה ְדִנְכְנסו ַלַפְרֵדס ים ִאֵלין ִאּנון ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ָּדָבר ַאֵחר וִמּשָׁ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ .
ִפיׁש ּן ְדִאיהו ִפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות''ֹוַחד ָ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 איוב (ּל ּגָ

ָרה ַוָיֶסך ֱאלֹו)ג ר ַדְרּכֹו ִנְסּתָ ְ ְלֶגֶבר ֲאׁשֶ ּ ֲעדֹוּ יה ַעד יֹוָמא . ַּה ּבַ ַבר ַית ְקבוְרּתֵ ְּוֹלא ָיַדע ּגְ ּ
ן ּמָ ְלָייא ּתַ ְרִמיָזא. ָּהֵדין ְדִאְתּגַ יָמא ּבִ ְּוָדא ִאיהו ֶרֶמז וְלַחּכִ ִחֶדֶק. ּ ִליָתָאה ָעאל ּבַ ל ַחד ''ּּתְ

א ָנא ֲחִדיָדא ַקָלא ִלְדָרׁשָ ְפָר. ַּקל ְוָדא ִליׁשְ ִּאיהו מֹוָחא ְדֵביה ְפִרָיה ּת ְד''ְּרִביָעָאה ָעאל ּבַ ּ ּ ּ ּ
ּוְרִבָיה הֹון. ּ ְקִליִפין ְדאֹוַרְייָתא ֲהוו ָלָקאן ּבְ ן זֹוָמא וֶבן ֲעַזאי ְדָעאלו ּבִ ּּבֶ ּ ּ ּ י ֲעִקיָבא . ּ ִרּבִ

ָלם)א''ד ע''פקודי רנ( ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ יה ְדָעאל ּבִ ָמר ּבֵ מֹוָחא ִאּתְ ּ ְדָעאל ּבְ ּ ּ.  

ושאילו חברייא מאי ניהו ,  יומא חד הוינא בבי מדרשא,אבא, אמר רבי אלעזר(
דאמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא 

אדהכי הא .  דובר שקרים לא יכון לנגד עיני)תהלים קא(, תסתכנון גרמייכו דכתיב
 אמרו ליה ודאי בהא. במאי קא תשתדלון, סבא דסבין קא נחית אמר לון רבנן

אמר לון ודאי רזא עלאה . 'דאמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש וכו
ובגין דלא תטעון נחיתנא לכו ובגין . והא אוקמוה במתיבתא עלאה. אית הכא

  . רזא דא בינייכו דאיהי רזא עלאה טמירא מבני דרא)דאתגליא(

 באת א רישא ואנון רמיזין. בודאי אבני שיש טהור אנון דמנהון מיין דכיין נפקין
' ואלין ב. מאן דאכיל מניה וחי לעלם. דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ החיים' ו. וסופא

ואנון . יצירה דעלאין ויצירה דתתאין. ואנון תרין יצירות. ן אנון רמיזין בוייצר''יודי
ודאי אנון תעלומות מחכמה עלאה . תעלומות חכמה. חכמה בראש וחכמה בסוף

  .דתחות כתר עלאה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ואמאי .  תרין דמעין נחתו בימא רבא)שמות יח א(עיינין דבהון ' ן לקבל בואנו
ולא זכו בהון . בגין דאורייתא מתרין לוחין אלין הוה משה נחית לישראל. נחתו

' ואמאי נפלו בגין דפרח ו. ודא גרים אבודא דבית ראשון ושני. ואתברו ונפלו
עץ הדעת טוב ורע דמתמן ויהיב לון אחרנין מסטרא ד. דוייצר' מנייהו דאיהו ו

  .אתייהיבת אורייתא באסור והתר מימינא חיי ומשמאלא מותא

  ]א''דף כז ע - ' זוהר חלק א[

ובגין דא אמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים 
יודין דוייצר חכמה עלאה וחכמה ' א דאנון ב''נ(לא תהוו שקילין אבני שיש טהור . מים

ולב כסיל .  לב חכם לימינו)קהלת י(בנין אחרנין דאנון חיי ומותא דמתמן  לא)תתאה
בגין דאלין דעץ הדעת טוב ורע . ולא עוד אלא אתון תסתכנון גרמייכו. לשמאלו

ואי תימרון דהא . ואבני שיש טהור אנון ביחודא בלא פירודא כלל. אנון בפרודא
 דובר שקרים לא יכון לנגד .אסתלק עץ החיים מנייהו ונפלו ואית פירודא בינייהו

דף כז (אתו לנשקא . דאלין דאתברו מאנון הוו. עיני דהא לית תמן פירודא לעילא

  .)ליה פרח ואסתלק מנייהו) א''ע

ן ֵלית ְקִליִפין נוְכָרִאין . ָּדָבר ַאֵחר ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ּמָ ֵעץ ַחִיים ּתַ ַוַדאי ְלֵעיָלא ּבְ ּּבְ ּּ ּ
ָ 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 ִדְלֵעיָלא. ּ ְּדִאיהו ֲחנֹוך מטטרון ְדּגַ ּ ּ ְּ .
ן ַעְרטוָמא ּמָ ִריך הוא ֵלית ּתַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ׁשְלֶמיֱה, ְּ ל ְוִעּקֵ ן ִנְפּתָ ּמָ ּוְבִגין ָדא ְוָנָהר . ֵוי ּתַ ּ

מטטרון יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ֵמִעדון ִדיֵליה' יֹוֵצא ְוגו ְּוָיִכיְלָנא ְלֵמיַמר ּבְ ּ ּ ן . ּ ן ּגַ קֹות ֶאת ַהּגָ ְלַהׁשְ
ִּדיֵליה ַפְרֵדס  ּ ן ֲעַזאי וֶבן זֹוָמא ְוֱאִליׁשָ)ד''תיקון כ(ּּ ן ָעאלו ּבֶ ּ ִדיֵליה ְדַתּמָ ּ ּ ּ ּוְקִליִפין . עּ ּ

ְטָרא ָדא טֹו ִּדיֵליה ִמּסִ ְטָרא ָדא ַרע''ּ ר וָפסול טוְמָאה . ּב וִמּסִ ׁשֵ ר ּכָ ְּוָדא ִאּסור ְוֶהּתֵ ּ ּ ּ
  .ְוָטֳהָרה

י ָהִכי הוא ַוַדאי י ִרּבִ ָּקם ַחד ָסָבא ְוָאַמר ִרּבִ ֲּאָבל ֵעץ ַחִיים ָלא ִאְתְקֵרי ִאיהו. ּ ֶּאָלא . ּ
ָּהִכי הוא ָרָזא ְדִמ ָּלה ַוִייֶצר ַחד ְיִציָרה ְדטֹוב ְוַחד ְיִציָרה ְדָרעּ ּ ּ ָּדא ִאיהו ֵעץ ַהַדַעת טֹוב . ּ ּ ּ

יה. ָוָרע ְטָרא ְדמֹוָתא ִמּנֵ יה וִמּסִ ְטָרא ְדַחִיים ִמּנֵ ֵּעץ ָדא ָאָדם ְזֵעיָרא ִמּסִ ּ ּ ּ ן ב. ּּ ּמָ ְיִצירֹות ' ּתַ
ר ִּדיֵליה ְדִאּנון ִאּסור ְוֶהּתֵ ּ ּ ּ ָמר ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמהְּוֲעֵליה ִא, ּ   .ּּתְ

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ א ִעָלָאה. ּ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ א. ּ יוְבּתָ ָמר ְוֵעץ . ֵּעֶדן ּתְ ְּוֲעָלה ִאּתְ
ן ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא תֹוך ַהּגָ ַּהַחִיים ּבְ ּ ְ א ּתַ''ַהּגַ. ּ ִכיְנּתָ ָאהן ׁשְ ַלת ְקִטיִרין ִאּנון . ּתָ ּּתְ

יה א ְלַגּבֵ ָמָתא רוָחא ַנְפׁשָ ִּנׁשְ ּוְבהֹון ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ׁש ִאְתְקֵרי . ּ ְּדִאיהו ִמִפיו ַמּמָ ּ ּ
ַמת ַחִיים א ְדִאיִהי ִנׁשְ ִכיְנּתָ ִּלׁשְ ִּמָיד ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ָסִליק ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ י . ּ ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ ׁשִ

ַוַדאי ַמְלֲאָכא ֲהָוה ל ֲאַתר. ַּחְבַרָייא ּבְ ְוְבַוַדאי ָסִמיך ִאית ָלָנא ִמּכָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ָּפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ַגן ֵעֶדן ְוגו: ּ יֵחהו ּבְ ח ְיָי ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ַּוִיּקַ ּ ח ֵמָאן . 'ּ ַּוִיּקַ
ֶּאָלא ָנִטיל ֵליה ֵמד. ָּנִטיל ֵליה ָעה ְּיסֹוִדין ְד' ּ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ הֹון וִמּשָׁ ָמר ּבְ ִּאּתְ ּ

ים א ְדֵעֶדן. ָראׁשִ ִגְנּתָ ֵוי ֵליה ּבְ הֹון ְוׁשַ ַּאְפִריׁש ֵליה ִמּנְ ּ ּ.  

ֵרי ֵמד ר ָנׁש ְדִאְתּבְ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ַיֲעֵבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ִזְמָנא ְדָתב . ְיסֹוִדין' ְּ ּבְ
א ו ְתיוְבּתָ ּּבִ אֹוַרְייָתאּ ק ּבְ ן. ִמְתַעּסֵ ּמָ ִריך הוא ָנִטיל ֵליה ִמּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמר . ְּ ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ם ִיָפֵרד ּוִמּשָׁ א. ּ ִכיְנּתָ א ִדיֵליה ְדִאיִהי ׁשְ ִגְנּתָ ֵוי ֵליה ּבְ ֲאָוה ִדיְלהֹון ְוׁשַ יה ִמּתַ ַּאְפִריׁש ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ .

ה ִפּקוִדין ְדֲעׂשֵ ְּלָעְבָדה ּבְ ּ ה.ּ ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ְמָרה ּבְ ּ וְלׁשָ ּ ּ ִּאי ָזָכה ְלַנְטָרא ָלה ִאיהו . ּ ּ
א ַעל ד ְקָיין ַעל ָיֵדיה ְוָלא ַעל ְיָדא ַאֲחָרא . ְיסֹוִדין' ְיֵהא ֵריׁשָ ְּוִאְתֲעִביד ָנָהר ְדִאְתׁשַ ּ

ִליט ֲעַלְייהו יה ְדִאיהו ִרּבֹון ְוׁשַ מֹוְדִעין ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּּ.  

ִרירו ְדִאיָלָנא ְדַרע ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרעְוִאי  ְקָיין ִמּמְ ָּעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ִאְתׁשַ ּ ּ ְוָכל ֵאָבִרין . ּ
ְּדִאּנון ֵמד הֹון ' ּ ָמר ּבְ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ְוגו)שמות א(ְיסֹוִדין ִאּתְ ְמִרירו ְדָמָרה' ּ ַּוְיָמַררו ּבִ ּ ּ .

ין ְד י ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּוְלַגּבֵ ּ ָמר ּ ְטָרא ְדטֹוב ֲעַלְייהו ִאּתְ ּגוָפא ְדִאּנון ִמּסִ ּ ּ ּ ַוָיבֹואו )שמות טו(ּ ּ
ָרה ְוגו ּתֹות ַמִים ִמּמָ ַגְווָנא ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַוְיָמַררו ֶאת . 'ָּמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ ּּכְ ּ

ָיא קוׁשְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַּחֵייֶהם ּבַ ַקל ָוח. ּ חֹוֶמר ּבְ ִלּבון ִהְלְכָתא. ֹוֶמרּבְ ּוִבְלֵבִנים ּבְ ּוְבָכל . ּ
ַרְייָתא ֶדה ָדא ּבָ ּשָׂ ל ֲעבֹוָדָתם ְוגו. ֲּעבֹוָדה ּבַ ָנה' ֶאת ּכָ   .ָּדא ִמׁשְ

הֹון  ָמר ּבְ א ִאּתְ ְתיוְבּתָ ְייִבין ּבִ ּ ַויֹוֵרהו ה)שמות טו(ִּאם ּתַ ְּוָדא ֵעץ ַחִיים וֵביה . ֵעץ' ּ ּ ּ
ִים קו ַהּמָ ַּוִיְמּתְ יה . ּ ָמר ּבֵ יַח ְדִאּתְ ה ָמׁשִ ְּוָדא מׁשֶ ָידֹו)שמות יז(ּ ּ וַמֵטה ָהֱאֹלִהים ּבְ ּה ָדא ''ַּמֶט. ּ

ְטֵריה ִמיָתה ְטֵריה ַחִיים וִמּסִ ּמטטרון ִמּסִ ּ ְטָרא ְדטֹוב. ּּ ד ִאְתַהַפך ְלַמֶטה ִאיהו ֵעֶזר ִמּסִ ּּכַ ּ ְ ּ .
ֶנְגדֹו ד ִאְתַהַפך ְלִחְוָיא ִאיהו ּכְ ּּכַ ְ ה ִמָפָניו)שמות ד(ִּמָיד . ּ ּ ַוָיָנס מׁשֶ ּ.  
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ה ְוִאיהו אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדֵביה ִאּסור  יָדא ְדמׁשֶ ִריך הוא ְמָסר ֵליה ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ר ִריך)ב''לעיל ו ע(ִּמָיד . ְוֶהּתֵ א ּבְ ִטיָנָרא ְנַטל ֵליה קוְדׁשָ יה ּבְ ְ ְדָמָחא ּבֵ ּ ּ ּ יֵדיהּ ּ הוא ּבִ ּ .
יה  ַמר ּבֵ יה)שמואל ב כג(ְּוִאּתְ ֶבט ִלְמָחָאה ֵליה ּבֵ ּשָׁ ּ ַוֵיֶרד ֵאָליו ּבַ ּ ֶב. ּ ּט ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ''ְוׁשֵ

ָגלוָתא ֵמֲחַמת ִדיֵליה. ִחְוָיא ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ם ִיָפֵרד. ּ ְּועֹוד וִמּשָׁ ר ָנׁש . ּ ָאה ִאיהו ּבַ ַּזּכָ
ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ִריך הוא ֵמַהאי גוָפא ֵמד. אֹוַרְייָתאּ א ּבְ ִזְמָנא ְדָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ְּדּבְ ּ ּ ּ ּ , ְיסֹוִדין' ְּ

ד א ּבְ ן ְוָאִזיל ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ ּמָ ַפִים  )ב''דף כז ע(' ִּאְתְפַרׁש ִמּתַ הֹון ַעל ּכַ ָמר ּבְ ֵּחיָוון ְוִאּתְ
אוְנך ְוגו ִָיּשָׂ ּ':  

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 . ּ

ִאלו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ָדא ִאיהו ל ַהּכֹוֵעס ּכְ ּאוְקמוָה ּכָ ּ ּ ִפיכות .  ַוְיַצוּּ ַּ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 ֶחֶרב ִפיֹות)משלי ה(, ּכְ ַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ּכְ ּ ּ לוי. ּ ֵּלאֹמר ָדא ּגִ ּּ 
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ָמר  ּ ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגו)משלי ל(ֲּעָריֹות ְוָדא ְטחֹול ֲעֵליה ִאּתְ ִּדְטחֹול ֵלית ֵליה פוָמא ' ּ ּ ּּ
ְחָנא ֵליה פוָמא ּכַ ְקָיא ֵמֲעִכירו ְדָדָמא אוְכָמא ְדָכֵבד ְוָלא ַאׁשְ ְּוַעְרִקין ְוִאְתׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּּ

ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגו ָרה ִאּנוןּכָ. 'ּ ּל ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ִמּמָ א ִמָיד . ּ ְּדַעְרִקין ִדְדָמא ְדִלּבָ ּ ּ
ְרִחין ֳקָדָמה ְלהֹון ּבָ ְּדָחָזאן ָמָרה ּכֻ ּ.  

ַדם אוְכָמא ִדְטחֹול ֲחׁשֹוָכא ּבְ ְסָיין ּבַ ְלהו ִאְתּכַ ְּוֶעְרָיין ּכֻ ִפיַכת ְדָמא . ּ ָּמאן ְדֲעַבר ַעל ׁשְ ּ
לוי ְּוֲעבֹוָדה ָזָרה ְוּגִ ם וְתַלת ּ יִהּנָ ּגֵ ָכֵבד ָמָרה ְטחֹול ְוַדְייִנין ֵליה ּבַ ְמֵתיה ּבְ ְלָיא ִנׁשְ ּ ֲעָריֹות ּגַ ּ ּ

ִחית ַאף ְוֵחיָמה ן ֲעַלְייהו ַמׁשְ ן י''ט. ְּמַמּנָ ּבַ ֻחׁשְ ן . ה''ּו ֶעְרָיין ִאּנון ּכְ ּבַ ֻחׁשְ ית ָאֳחָרִנין ּכְ ְוׁשִ
ָגלוָתא וׁשְ. 'ו ָרֵאל ּבְ ֳּקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּ ּ הֹוןּ א ִעּמְ ָרֵאל . ִכיְנּתָ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּמֵני קוְדׁשָ ְּ

ּ ֶעְרַות ִאְמך ֹלא ְתַגֵלה)ויקרא יח( א ֲהָדא הוא . ָ ִכיְנּתָ לוי ֶעְרָוָתה ִדׁשְ לוָתא ִאיהו ּגִ ְּוָדא ּגָ ּ ּ ּּ
ְלָחה ִאְמֶכם)ישעיה נ(, ִדְכִתיב ֵעיֶכם ׁשֻ ל. ּ וְבִפׁשְ לוי ֲעָריֹות ּגָ ְּוַעל ּגִ א ּ ִכיְנּתָ ָרֵאל וׁשְ ּו ִיׂשְ ּ

ָגלוָתא א. ּּבְ ִכיְנּתָ א ְדֵעֶרב ַרב. ְּוָדא ִאיִהי ֶעְרָוה ִדׁשְ ְוֵעֶרב . ְּוַהאי ֶעְרָוה ִאיִהי ִליִלית ִאּמָ
ָמר  ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ְדֲעֵליה ִאּתְ ַּרב ִאּנון ֲעָריֹות ִדיָלה ַוֲעָריֹות ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ָ ֶעְרַות ָאִביך )ויקרא יח(ּ

  .ְּתַגֵלהלא 

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 ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב . ּ ְּדּבְ ּ
ְּדִאּנון  ין ה'ָפִאים ֲע'ָמֵלִקים ְר'ּבֹוִרים ֲע'ִפיִלים ּגִ' ְנ)ע''ע ר''נג' סי(ּ ֵּלית ְרׁשו ', ה' ָנִקים ּבֵ

יַנְייהו ִריך הוא ְלָקְרָבא ּבֵ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ְּ  ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש ֶיחָרב )ישעיה יט(ּ
ה ה' ּבְ ָאה' ִּעָלָאה ְוָיֵבׁש ּבְ ּתָ ִגין ְדָלא ִיְתַפְרְנ. ּתַ ּּבְ ְּדִאיהו ֵעץ ַהַחִיים' ּסון ֵעֶרב ַרב ִמן וּ ּ ּ .

ּוְבִגין ָדא ֵלית ְקִריבו ְלו ּ ין ה' ּ יַנְייהו' ה' ּבֵ ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ּבֵ ּּבְ ּ.  

ה' ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאת י ָלְתך לא ְתַגֵלה' ְלָקָרָבא ּבְ ְנָייָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ּכַ ּּתִ ָּ ּ .
ְּוִאּנון ַאְפִריׁשו ּבֵ ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלה' ְלה' ין וּ ִּ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 ֹלא . ִּעָלָאה' ּ ֶָעְרַות ֵאׁשֶ

ת ָאִביך ָדא ה. ְּתַגֵלה ֶּעְרַות ֲאחֹוְתך ּבַ ָ ָאה' ָ ּתָ ה ִאּנון הֶא. ּתַ ּתָ ת ּבִ ָנה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ּת ּבַ ּ א ''ּ
ּא ְדִאּנון ּתֹוָלִדין ְדה''ה ּ ֶּעְרַות ֲאִחי ָאִביך ָדא יו. 'ּ ּ ּד ְדִאיהו ּתֹוָלָדה ְדָאת י''ָ ּ ְּוִאיהו ָאח ' ּ

  .ו''ְלוא

ָרֵאל ֵלית ְקִריבו ְוִיחוָדא ּבְ ִיׂשְ ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ְמעֹוָרִבין ּבְ ּסֹוף סֹוף ּבְ ּ ם ּ ַאְתָוון ׁשֵ
ִריך הוא , ד''ידו א ּבְ ַאְתָוון ְדקוְדׁשָ ָמר ּבְ ּוִמָיד ְדִיְתָמחון ֵמָעְלָמא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ יֹום )זכריה יד(ּ ּ ּבַ

מֹו ֶאָחד''ַּההוא ִיְהֶיה ידו ָרֵאל ִאית לֹון ִיחוָדא . ּד ֶאָחד וׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאָדם ְדִאּנון ִיׂשְ ּ ּ ּ
ר ּבָ אֹוַרְייָתא ְדִאְתּמָ ה)משלי ג(ּה ּּבְ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ְוִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא . ּ

ִני ְמָלִכים. ת''ַּמְלכו ָרֵאל ּבְ ְטָרָהא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ְּדִמּסִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ

ֶנְגדֹו ָדא ִמ ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֹּלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ָתא ְדַההוא ַנַער ְוִאיהו ּ ָנה ִאּתְ ּׁשְ ּ ּ
א)א ואיהי''נ( ִכיְנּתָ ְפָחה ִדׁשְ ר .  ׁשִ ְטָרא ְדֶהּתֵ ָגלוָתא ִמּסִ ָרֵאל ִאיִהי ֵעְזִר לֹון ּבְ ְּוִאי ָזכו ִיׂשְ ּ ּ
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ר ׁשֵ ְטָרא ְדָטֵמא ָפסול ָאסור. ָטהֹור ּכָ ֶנְגדֹו ִמּסִ ְּוִאי ָלאו ִאיִהי ּכְ ּ ר . ּ ׁשֵ ר ּכָ ִּאיהו ָטהֹור ֶהּתֵ
ָּפסול ָטֵמא ָאסור ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע. ֵּיֶצר ַהטֹוב ּ ּ ּ.  

  ]א''דף כח ע - ' זוהר חלק א[

ְוָיא ֵליה ְוָלאו ִאיִהי  ָנה ִאיִהי ׁשַ ְטָרא ְדִמׁשְ ָתא ְדִאית ָלה ַדם טֹוַהר ְוַדם ִנָדה ִמּסִ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ
ת זוֵגיה ִיחוָדא ִדיֵליה ּּבַ ּ ּ ּ ְּדֵלית ִיחוָדא ַעד ְד. ּ ּ לעיל (ּוְבִגין ָדא . ֵּעֶרב ַרב ִיְתָמחון ֵמָעְלָמאּ

א)ב''כו ע ה ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָנה ִאיִהי ְוָלא ָיַדע . ּ ִאְתְקַבר מׁשֶ א ִדיֵליה ִמׁשְ ּוְקבוְרּתָ ּ ּ ּ
יה ַעד יֹוָמא ָהֵדין ַבר ַית ְקבוְרּתֵ ּּגְ ְלָטא ַעל ַמְטרֹוִני. ּ ָנה ְדׁשָ א ִדיֵליה ִמׁשְ ְּקבוְרּתָ ּ ָתא ּ

ה ָלה ְלמׁשֶ א וַמְטרֹוִניָתא . ְּדִאיִהי ַקּבָ ּוַמְלּכָ ֲעָלה) א''דף כח ע(ּ א ִמּבַ ִּמְתָפְרׁשָ ִגין ָדא. ּ  ּּבְ

לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוכו)משלי ל( ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך ָדא ִאיהו ַעְבָדא ְיִדיָעא' ּ ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ ּּתַ ּ ְ .
ָנה ְפָחה ָדא ִמׁשְ י ִיׂשְ. ְּוׁשִ ע ָלֶחם ָדא ֵעֶרב ַרבְוָנָבל ּכִ   .ַעם ָנָבל ְולא ָחָכם, ּּבַ

ַמִים' ַּוִיֶצר ה. ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר ֶדה ְוָכל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ַהּשָׂ ַווי . ֱּאלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ
ָרֵזי ְדאֹוַר ִלין ּבְ ּכְ א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ ְּלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּ ְייָתא ְוָלא ּ

י ָהָאֶרץ. ָיְדִעין ַמִים ִאּנון ַעּמֵ ֶדה ְועֹוף ַהּשָׁ ְּדַוַדאי ַחַית ַהּשָׂ ּ ִאֵלין ְדִאּנון ֶנֶפׁש . ּּ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ּּ ּ
הֹון  ַכח ֵעֶזר ּבְ ּתְ ה)בגלותא(ַּחָיה ָלא ִאׁשְ ה ְדִאיהו ִעּמַ ָגלוָתא ְוָלא ְלמׁשֶ א ּבְ ִכיְנּתָ ּ ִלׁשְ ּ ּ ּ .

ָכל ִזְמָנ הְּדּבְ א ָלא ָזז ִמּנָ ִכיְנּתָ ּא ְדָגַלת ׁשְ ּ.  

ה ָרֵאל וְבמׁשֶ ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ְוָהא ַמאן ָיִהיב עֹוָבָדא ְדָאָדם ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ִרי . ּ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ית ַאֲחִרית)ישעיה מו(ְוַאְנּתְ ֲאַמְרּתְ ָהִכי ְוִכי ָלא אֹוִליַפת  יד ֵמֵראׁשִ ָּאַמר ֵליה ָהִכי .  ַמּגִ

ה ָלא ִמית ְוָאָדם ִאְתְקֵרי ִאיהו. ַּדאיּהוא ַו ּוְבִגין ָדא מׁשֶ ּ ָגלוָתא . ּ ָמר ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ּ
ֶנְגדֹו ְלהו ּכְ ְתָרָאה וְלָאָדם לא ָמָצא ֵעְזִר ֶאָלא ּכֻ ּּבַ יה . ּּ ָמר ּבֵ ְּוֵכן ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ ּ

ִכיְנּתֵ ּוְלָאָדם לא ָמָצא ֵעְזִר ְדַאִפיק ׁשְ ּ לוָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ּיה ִמן ּגָ ּ ּ ַוִיֶפן ּכֹה )שמות ב(ּ
י ֵאין ִאיׁש ֶנְגדֹו. ָּוֹכה ַוַיְרא ּכִ יה לא ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ָמר ּבֵ ׁש ְדִאּתְ ִדיֹוְקֵניה ַמּמָ ה ִאיהו ּבְ ּומׁשֶ ּ ּ ּ ּּ.  

 ] בשנה10יום [סדר הלימוד ליום י תשרי 

ַההוא ִזְמָנא ַוַיֵפל ְיָי ֱאלִהים ּּבְ ּ ְרֵדָמה ַעל ָהָאָדםּ א. ּ ּתַ 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 ְלעֹו. ַּוִיּקַ ֶּאָלא ֵמִאִלין . ָּתיו ְדָמאןִמּצַ ּ
ְייהו ְוִאיהו ִסְטָרא ִחָווָרא א ַחד ִמּנַ א ְוִאּמָ ּעוֵלִמין ְדַמְטרֹוִניָתא ְנָטלו ַאּבָ ּ ּ ּ . ָּיֶפה ַכְלָבָנה. ּ

ה ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ה סוָמ, ַּוִיְסּגֹור ּבָ ר ְדמׁשֶ ׂשָ ר ּבָ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ יה ּבְ ָמר ּבֵ ר ְדִאּתְ ׂשָ ָּדא ּבָ ּ ּ ּ ּ . קּ
ה ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ָמר ְפֵני מׁשֶ ְּוֲעֵליה ִאּתְ ּוְבִגין ָדא . ּ ה)שיר השירים ו(ּ ַחּמָ ָרה ּכַ   .ּ ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ

ה ֲעֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְסּגֹר ה ָעאן ַלֲאָגָנא ּבָ ר ּבָ ׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְסּגֹר ּבָ ּּ ּ ּ ֲעדֹו' ּ . ּבַ
ָמ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְסּגֹר ּכְ ֶרת)שמות כה( )א''לא ע(, א ְדַאּתְ ָאֵמרּ ְסּגֶ ֶרת , ּ ְלעוַמת ַהּמִ ִמְסּגֶ

ְּדָבה ַמְטרֹוִניָתא , ִּמְתַקֶיֶמת ה)יחזקאל מו(ּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ   :ּ ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ
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ָלע ּ ִאְתְרִמיז ָרָזא ְדִיבום ְדָאְמרו ּבֵ)ב''תצא רפ ע(ָהָכא , ַּוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ּ יָון ּ ּיה ּכֵ
ָנה ׁשוב ֹלא ִיְבֶנה ֹלא ּבָ ּׁשֶ ית ָאִחיו)דברים כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ .  ֲאׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֲּאָבל ְלַגּבֵ יה , ְּ ֵני ָלה ְלַגּבֵ א ּבָ א ְוִאּמָ יה ַוִיֶבן ְיָי ֱאֹלִהים ַאּבָ ָמר ּבֵ ִּאּתְ ּ ּּ
ַלִים הֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּב ן י' ו. 'ֹּוֵנה ְירוׁשָ ְּדִאיהו ּבֶ א''ּ א ְוִאּמָ ָמר ַוִיֶבן . ה ַאּבָ ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ
ָלע ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ֲּאׁשֶ ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם . ּ

י ֵצָלע ְדָנִטיל ִמן ה ַּאְייֵתי ֵליה ְלַגּבֵ   .ּא ִדיָלהּעוֵליָמ' ּ

ָ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 ּ ְלָדֵרי  )ט''י דף קי''מ(ְּ

ָמר. ָדִרין ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון)בחגי ( ְּוֲעֵליה ִאּתְ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ְּדַקְדָמָאה . ּ ּגָ
ִריך הוא א ּבְ ֵני ַעל ְיָדא ְדַבר ָנׁש ְוַהאי ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ִּאְתּבְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ְּ  ִאם )תהלים קכז(ּ

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו' ה   .ֹּלא ִיְבְנה ַבִית ׁשָ

ָמר  ה ַוִיֶבן הְוֵכן ִאּתְ מׁשֶ ָלע' ּּבְ ָ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 ר . ּ ׂשָ ַּוִיְסּגֹר ּבָ

ה  ּנָ ְחּתֶ ר ְדִאיהו)ב''ע' א וכ''תיקון כ(ּתַ ׂשָ ּ ּבָ ַתְרַווְייהוּ ִליל ּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה ְוִאְתּכְ ּ סוָמק ִמּסִ ּ ּ .
ַההוא ִזְמָנא  ֵקִני)שיר השירים ב(ּּבְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   . ׂשְ

י ַעּמוָדא  א ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִרי ָדא ׁשְ ׂשָ ר ִמּבְ ֹּזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּ ּ ּ
ה ֹזאת ַהַפַעם ְוגו ָמר ּבַ ְּדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ ר ' ּ ֲּאָנא ָיַדְעָנא ְדִאיִהי ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ

ִרי ׂשָ ְטָרא ִעָלָאה ְדִאיִהי ִאּמָ. ִמּבְ ה ִמּסִ ֵרא ִאּשָׁ ְּלֹזאת ַוַדאי ִיּקָ ָחה ֹזאת. א''ּּ י ֵמִאיׁש ֻלּקָ , ּכִ
ְטָרא ְדַאּבָ ּא ְדִאיהו י''ִּמּסִ אְוֵכן . 'ּ ִדיוְקָנא ִדיֵליה ְלַתּתָ ה ּבְ ּמׁשֶ ּ ּ.  

  ]ב''דף כח ע - ' זוהר חלק א[

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 ' ּוְבנֹוֵתיֶכם ְוגו 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 ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ַההוא ִרין ֵעֶרב ַרב ֵמָעְלָמאּּבְ ַבת ,  ִזְמָנא ִמְתַעּבְ 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 ּ ּ ּ   .ּב ַרב ַוַדאיֵעֶר, ּּ

ָמר ֶדה ְוגו. ְּוֲעַלְייהו ִ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 . ּ

ַחָוהַּרב ַוַדא ּי ִאּנון ֲהוו זוֲהָמא ְדַאִטיל ָנָחׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוֵמַהִהיא זוֲהָמא ָנַפק ַקִין ְוָקַטל ְלֶהֶבל . ּ ּ
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ם ֶזה ֶהֶבל ּגָ ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ יה ּבְ ָמר ּבֵ ּרֹוֵעה ֹצאן ְדִאּתְ ּ ּגָ. ּ ׁשַ ּם ַוַדאי ִאיהו מׁשֶ''ּבְ ה ''ּ
ָרא ּבו ְּוָקִטיל ֵליה ְוִאיהו ֲהָוה ּבְ ּ   .ְכָרא ְדָאָדםּ

יה  ָמר ּבֵ ת ִיְתרֹו ְדִאּתְ ָאה ַעל ֶעְרָייָתא ְדֲאבוִהי ְנַטל ּבַ ִגין ְלַכּסָ ה ּבְ ל ָדא מׁשֶ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ּ
ה)שופטים א( ִין, ּ וְבֵני ֵקיִני חֹוֵתן מׁשֶ ְפַרד ִמּקַ ּנִ אי ִאְתְקֵרי ֵקיִני ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה ַאּמַ ָמא . ּ ּכְ

ִין)שופטים ד(, ְדַאּתְ ָאֵמר יִני ִנְפַרד ִמּקַ ָעא ְלַאֲהָדָרא ֵעֶרב ַרב .  ְוֶחֶבר ַהּקֵ ּוְלָבַתר ּבָ
ָאה ֶעְרְייָתא ְדֲאבוִהי א ְלַכּסָ ְתיוְבּתָ ּּבִ ּ ָבה טֹוָבה ְמָצְרָפה . ּ ִריך הוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ה א ִאּנ, ְלַמֲעׂשֶ יׁשָ ְזָעא ּבִ ִריך הוא ִמּגִ א ּבְ ְּוָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְייהו, ּוןְּ ר ִמּנַ ּמַ ְסּתַ ִּאֵלין . ּּתִ
ּנו ִּאּנון חֹוָבה ְדָאָדם ְדָאַמר ֵליה וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאֵלין ִאּנון חֹוָבה . ּ ּ

ָרֵאל ה ְוִיׂשְ   .ְּדמׁשֶ

ן ֲהָדא הוא ּמָ ְרכו ִמּתַ ָגלוָתא ְוִאְתּתָ ָרֵאל ּבְ לו ִיׂשְ ּוְבִגיַנְייהו ּגָ ּ ּ ּ ּ .  ִדְכִתיב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדםּ
ָרֵאל ַוַדאי ַאְרָעא . ְּוָאָדם ִיׂשְ ֵרך ֵמַאְתֵריה ְוָלא ָזָכה ְלֵמיַעל ּבְ ִגיַנְייהו ִאְתּתָ ה ּבְ ּומׁשֶ ּ ְּ

ָרֵאל יה ְדָלא ָאַמ. ְדִיׂשְ ַלע ְדְמָחא ּבֵ ּסֶ ִריך הוא ְוָחב ּבַ א ּבְ ִּדְבִגיַנְייהו ֲעַבר ַמֲאַמר ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ר ְּ
ֵּליה ֶאָלא  ְרמו)במדבר כ(ּ ַלע ְוִאּנון ּגָ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ּ ְוִדּבַ ָבה טֹוָבה . ּ ל ָדא ַמֲחׁשָ ְּוִעם ּכָ

ִרית ֶאָלא  הֹון אֹות ּבְ יל לֹון ְוָיִהיב ּבְ ה ְדִאיהו ָלא ָקּבִ רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָאה ֶעְרָייָתא ְדֲאבוָה ְּלַכּסָ ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְּוקו. ּ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ה אֹוְתך ְלגֹוי )במדבר יד(ְ ָ ְוֶאֱעׂשֶ

ּנו ָּגדֹול ְוָעצום ִמּמֶ ּוְבִגיַנְייהו ָאַמר . ּ ְפִרי)שמות לב(ּ ר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנו ִמּסִ ְּדִאּנון , ּ ִמי ֲאׁשֶ ּ
יה  ָמר ּבֵ ִּמַזְרָעא ְדֲעָמֵלק ְדִאּתְ ּ ּ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲע)דברים כה(ּ ָרא  ּתִ ַרָמא ְלַתּבְ ָּמֵלק ְוִאּנון ּגְ

ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא ּּתְ ּוִמָיד. ּ ּ.  

ָלא  טוָנא ְדִמְצַרִים ְדֲהוו ּבְ י ֵערוִמים ֵהם ּבְ ָרֵאל ּכִ ֵניֶהם ַוֵיְדעו ִיׂשְ ָפַקְחָנה ֵעיִני ׁשְ ַּוּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
הו  ָמר ּבְ ִגין ָדא ָאַמר ב. ה ְוַאּתְ ֵערֹום ְוֶעְרָי)יחזקאל טז(ּאֹוַרְייָתא ְוִאּתְ ְּוִאיֹוב ּבְ איוב (ִזְמֵני ' ּ

ה)א ּמָ י ְוָערֹום ָאׁשוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ ְה ִאְתַהַפך ְלֵעֶרב ַרב ''ַּמה ְדֲהָוה מׁשֶ. ּ ָערֹום ָיָצאִתי ִמּבֶ ּ
ּמָ ִניָנה''ְלׁשַ ָגלו. ה ְוִלׁשְ יַנְייהו ּבְ ה ָהָכא ְרִמיז ְדֲעִתיד ְלִאְתַחְזָרא ּבֵ ּמָ ָּאׁשוב ׁשָ ּ ּ ְתָרָאה ּּ ָתא ּבַ

ּמָ יַנְייהו ְלׁשַ ם ה' ָנַתן ַוה'  ה)איוב א(ּה ְוִאיהו ָאַמר ''ְּוָאִזיל ּבֵ   .ְְמבֹוָרך' ָלָקח ְיִהי ׁשֵ

ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא רו ּתְ ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדִאּתַ ּ ּ ּ הֹון ַוִיְתְפרו . ּ ָמר ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ִאּתְ ּּ ּּ
ֵלי ִאְתּכַ. ֲעֵלה ְתֵאָנה י ֵערוִמים ֵהם ְדָלא ִיְתּגַ ִגין ּכִ ה ְקִליִפין ֵמֵעֶרב ַרב ּבְ ַכּמָ ּּסו ּבְ ּ ּ ּּ

ְנֵפי ִציִצית וְרצוִעין ִדְתִפיִלין. ֶּעְרָיַתְייהו ְּוִכּסוָייא ִדיְלהֹון ּכַ ּ ּ ָמר. ּ ' ַּוַיַעׂש ה. ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ָלָאָדם וְלִאׁשְ םּ י ִציִציֹות ַוִיְתְפרו ֲעֵלה ְתֵאָנה. יׁשֵ ֲּאָבל ְלַגּבֵ ּ ּ .

ַּוַיֲעׂשו ָלֶהם ֲחגֹורֹות ָדא ִאיהו  ּ ּ ּבֹור)תהלים מה(ּ ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְ ֲחגֹור ַחְרּבְ ַמע . ָ ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ
יה  ָמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְגרֹוָנם ְוגו)תהלים קמט(ּ ָּדא הוא ַוַיֲעׂשו. ' רֹוְממֹות ֵאל ּבִ   : ָלֶהם ֲחגֹורֹותּּ

ְמעו ֶאת קֹול ה ַּוִיׁשְ ד ְקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני' ֱאלִהים ְוגו' ּ ּּכַ דברים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ר ִמּתֹוך ָהֵאׁש ְוגו)ד ַמע ָעם קֹול ֱאלִהים ְמַדּבֵ ְּוִאּנון ֲהוו ְדָאְמרו . ְּוֵעֶרב ַרב ִמיתו' ְ ֲהׁשָ ּ ּ ּ
ה  חו אֹוַרְייָתא ְוַאל ְיַדּבֵ)שמות כ(ְלמׁשֶ ּכָ נו ֱאלִהים ֶפן ָנמות ְוַאׁשְ ּר ִעּמָ ּ י . ּּ ְּוִאֵלין ִאּנון ַעּמֵ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

הֹון  ָמר ּבְ ְטָרא ְדַההוא )דברים כז(ָּהָאֶרץ ְדִאּתְ ִגין ְדִאּנון ִמּסִ ֵהָמה ּבְ ל ּבְ ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ּ ּ ּ
ֵהָמה ל ַהּבְ ה ִמּכָ יה ָארור ַאּתָ ָמר ּבֵ ִּחְוָיא ְדִאּתְ ּ ּ.  

  ]א''דף כט ע - ' והר חלק אז[

ִעיָרן ְוֵחיָוון ין ּבְ יׁשִ ה ִעְרּבוִבין ִאּנון ּבִ ּמָ ְּוָהא ּכַ ְטָרא ְדָנָחׁש. ּ . ֲּאָבל ִאית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ
ְטָרא ְדאוֵמי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָדמו ְלֵחיָוון וְבִעיָרן ְדַחְקָלא ְּוִאית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ָמָתן ְוִא ְטָרא ְדַמִזיִקין ְדִנׁשְ ּית ִעְרּבוְבָיא ִמּסִ ְּדַחָייַבָיא ִאּנון ַמִזיִקין ְדָעְלָמא  )א''דף כט ע(ּּ ּ ּּ ּ
ׁש ָרֵאל. ַמּמָ ִיׂשְ ִדים ְורוִחין ְוִליִלין ְוֹכָלא ְמעֹוְרָבִבין ּבְ ְּוִאית ִעְרּבוְבָיא ְדׁשֵ ּ ְוָלא ִאית . ּ

ֲעָמֵלק ְד ֻכְלהו ַלְטָייא ּכַ ּּבְ א ֵאל ַאֵחרּ יׁשָ לוי ְלָכל ֶעְרָיין ְדָעְלָמא . ִּאיהו ִחיְוָיא ּבִ ִּאיהו ּ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 ַע. ְּוָלאו ּכֻ   .ּל ּכָֹלאּ

ה ַּוִיְקָרא ְ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
ּוְלִזְמָנא ְדֲאֵתי ֲעִתיד קוְדׁשָ ּ ִדְכִתיבּ ין ֵמָעְלָמא ּכְ יׁשִ ל ִזיִנין ּבִ ִריך הוא ְלַבֲעָרא ּכָ ּא ּבְ ְ ,

ֶ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

לֹמה ְדִא ל ׁשְ ִניָנן ּכָ ָלָמא ִדיֵליהּּתָ א ִדׁשְ ַמְלּכָ יִרים ּבְ יר ַהּשִׁ ׁשִ ָמר ּבְ ֶמֶלך . ּּתְ א בנוקבי ''ס(ְּבְ

נוְקָבא )מלכא ִעָלָאה)א מלך''נ( ִּמָלה. ְּסָתם ּבְ ָאה ּבְ ּתָ ָאה . ּ ּתַ ּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִדיָרָתא ּתַ ּ
ַחד ְרַווְייהו ּכְ ְּלִעָלָאה ּתַ ִי. ּ ָחְכָמה ִיְבְנה  )משלי כד( )ינו רצא אהאז(, ּת ִדְכִתיב''ְּוַהְינו ּבַ ּבְ

ִית לֹמה ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון)שיר השירים ג( ּוְכִתיב. ּבַ ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ּ ַאִפְריֹון ָעׂשָ ְ ַּאִפְריֹון ָדא . ּ ּ
ָאה ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ּתָ ּקוָנא ְדָעְלָמא ּתַ ּּתִ ּ.  

ִריך הוא ָעְלָמא ֲהָו א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַעד ָלא ּבָ ּ יה ְוָלא ְּ ֵמיה ּבֵ ּה ָסִתים ׁשְ ּ 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
ְּדִאְתַעַטף  ִעטוָפא ַחד ְדִזיֲהָרא ּ ּּבְ ּ  )א ימינא דעלמא קדמאה''נ( ּוָבָרא ָעְלָמא )עלאה דמחשבה(ּ

ּ ֲאָרִזין ִעָלִאין ַרְבְרִבין ֵמַההוא ְנהֹוָרא )אילנין( ְּוַאִפיק. )א שמים''נ( ִזיֲהָרא  )א וזיוא רבא''נ(ּ
ֵרין, )א חד דזהר ימינא עלאה''נ( ִּעָלָאה ֵוי ְרִתיכו ַעל ּתְ ְּוׁשַ יִמין ּ ִרין ַאְתָוון ְרׁשִ  ְוֶעׂשְ

בו ר ֲאִמיָרן ְוִאְתַייׁשְ ֶעׂשֶ ִּאְתְגִליפו ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵמֲעֵצי ַהְלָבנֹון. ּ ויצא קסב (, ּוְכִתיב. ּ

ר ָנָטע )תהלים קד( )ב   .)דהא מאלין עביד ההוא אפריון( ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ

לֹמה ֶלך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ּלֹו ְלִתּקוֵניה, ֵּמיהלֹו ְלַגְר, ְָעׂשָ לֹו . ּלֹו ְלַאְחָזָאה ְיָקָרא ִעָלָאה, ּ
ָ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 ָּ ּ.  
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ָמטון ְדָקְלפֹוי ּּבְ ְסָטא . ָנִטיף ְלָיִמיָנא. ָנִטיף ְלִסְטָרא ָדא ְלֵעיָלא. ִרין ְיִדיָעאַקְסטֹו. ּ
ָמאָלא א. ִלׂשְ ע ָזְוָיין. ָנִחית ְלַתּתָ ע ָזְוָיין . ְוֵכן ְלַאְרּבַ א וְלַאְרּבַ ַּמְלכו ִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ
א. ְלֶמהֵוי ַחד אְּוָעִביד ֵליה ַיּמָ. ַּנֲהָרא ִעָלָאה ָנִחית ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. א ַרּבָ קהלת (, ּכְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא)א ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ִאיב ֵליה . ּ ִניׁש ּכָֹלא ְוׁשָ ְּדָהא הוא ּכָ ּ ּּ
ַגִויה ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ת ָהֲעָמִקים)שיר השירים ב(ּכְ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ֶלת ַהּשָׁ ין ְוֵא.  ֲאִני ֲחַבּצֶ

ִאיב ְוָנִהיר  ל ֵמיִמין ְדָעְלָמא ְדַאִפיק ְוׁשָ ִאיב ּכָ א ְדׁשָ א ַרּבָ רֹון ֶאָלא ֲאַתר ַיּמָ ּׁשָ ּ ּ ועאלין (ּ

אֹוְרִחין ְיִדיָען )נהיר, בגיני כך דא אפיק ודא שאיב. ביה ָדא ּבְ . )נחלייא כפן עלויה(ּ ָדא ּבְ

ִתיב ּוְכֵדין ֲעַלְייהו ּכְ ָחְכָמה ִיְב)משלי כד( ,ּ ִית ּבְ ית. ֶנה ּבַ ֵראׁשִ ית ּבְ א ועל דא ''נ(. ְּוַעל ָדא ּבֵ

יָתא ִעָלָאה . )וכן תתאה אוף הכי. בית עלאה אתבני בחכמה( )בית דעלמא מלך סתם ֲּאָבל ּבֵ
וָבא ְדָעְלָמא ָאה. ַּרְבְרָבא ִיּשׁ ּתָ יָתא ּתַ אלִהים )תהלים סג(. ְֶמֶלך ְסָתם ּבֵ ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ  ,ְְוַהּמֶ

ֶחְדָוה ְלֶמהֵוי ּכָֹלא )בורהכד אתער ג( יה וְלָקְרָבא ֵליה ּבְ חֹות ֵריׁשֵ יה ּתְ ּ ִעָלָאה ְלַאְחָדא ּבֵ ּּ ּ ּ ּ
אלִהים ֲחדו ְנהֹוָרא ְדַאִפיק . ַחד ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ ְּוַהּמֶ ּ ּ ַחד )דנהרא( )א בנהורא''נ(ְ ּ ְדָנִפיק ּבְ

יה  ִביָלא ָטִמיר ְוָגִניז ְוֲעִייל ּבֵ ּׁשְ ִקיוָמא ּ ְדִא)תרין', ב(ּ ְכַלל ּבְ ּתַ ּּנון ַחד ְוַעל ָדא ָעְלָמא ִאׁשְ ּ ּּ
ִלים   .ׁשְ

  ]ב''דף כט ע - ' זוהר חלק א[

אלִהים ָעְלָמא  ַמח ּבֵ ֶלך ִיׂשְ ָעְלָמא ִעָלָאה )א נהרא עלאה''נ(ְָוַהּמֶ ָאה ָחֵדי ּבְ ּתָ א ''נ(ּ ּתַ

 )ביה שדר. ה חדיבי. 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 ְו ּּכָ ּ ֲאָבא ּכָֹלאּ א ְלׁשָ א ַרּבָ   .ִּאְתֲעִביד ַיּמָ

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 ֶט)איוב לח(ּ ן ִמי  ִמּבֶ

ֲאָבא ָאֳחָרִנין יה ְלׁשָ ַרח ְדֵמימֹוי ְגִליִדין ּבֵ ָּיָצא ַהּקָ ּ.  

א ְדָקָפא ָלא ַנְגִדין ֵמימֹוי)לקמן נב א(ַהאי ָקַרח  ֲעָתא ְדתוְקָפא ְדָדרֹום .  ַיּמָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ֲהֵדיה יה וַמְקִריב ֵליה ּבַ ָּמֵטי ְלַגּבֵ ּ ּ ִס. ּ ֵדין ַמָיא ְדֲהוו ְגִליִדין ּבְ ּּכְ ָרן ְוָנְגִדיןּ ּתָ . ְּטָרא ְדָצפֹון ִמׁשְ

ָרן ּתְ ְטָרא ְדָדרֹום ִמׁשְ ִליֵדי ַמָיא וִמּסִ ְטָרא ְדָצפֹון ּגְ ְּדָהא ִמּסִ ל ִאּנון . ּּ ָקָאה ּכָ ְּוָנְגִדין ְלַאׁשְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרא ּכְ ָדי ְוגו)תהלים קד(ֵחיַות ּבְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ְּוִאֵלין ִאְקרון' ּ ַיׁשְ  ָהֵרי ָבֶתר ּ

ּטוִרין ְדִפירוָדא ּ ֲהֵדיה. ּ אֵרי ְלָקְרָבא ּבַ ד ִסְטָרא ְדָדרֹום ׁשָ ְקָיין ּכַ ּתַ ְּדֻכְלהו ִמׁשְ ּ ּוְכֵדין ַמָיא . ּ ּ
ֵחדו. ָנְגִדין ְרבו ּבְ ּוְבֵחיָלא ָדא ִעָלָאה ְדָנִגיד ּכָֹלא ֲהוו ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ְרעו  ָבה ָסִליק ּבִ ד ַמֲחׁשָ ִויה ַחד  )ואתנגיד( ָמֵטי.  ְדָכל ְטִמיִריןִמְטִמיָרא )דחדוה(ּּכַ ִּמּגַ ּ
א ְוָהָכא )כתרא טמירא( .ָנָהר ִביל ְדָלא ְיִדיַע ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַחד ׁשְ ָדא ּבְ ּ ְוַכד ִמְתָקְרִבין ָדא ּבְ ּ

יָתא ְדֹכָלא ּהוא ֵראׁשִ ּ ְכַלל ְוָדֵמי ָדא ְלָדא' ּוב. ּ ּתַ יָתא ִאׁשְ חילא וב(. ְֶמֶלך ְסָתם ֵמַהאי ִראׁשִ
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ַמִים)דא ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ א בתר ''נ( )סתמא נקודה סתימא דנגדין מימוי ונפקין ברא(,  ּבָ

ּ ְוַאִפיק קֹול )א נהורא דנגיד ואפיק בדא''ונ( )א עלאה''א נהרא דנפיק בה''ונ( )דנפקין בדא
ִויה ִּמּגַ ֹוָפר. ּ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַה. ְוָדא ִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ ַמִים ְּוַהְיינו ּבָ ְּדִאיהו קֹול  )ואיהו(ּשָׁ ּ

ֹוָפר ֶלך ִעָלָאה ַעל ַאְרָעא. )א ואיהו השופר''נ( ַהּשׁ ַחֵיי ַהּמֶ ִליִטין ּבְ ַמִים ׁשַ ְּוׁשָ ְּ ן . ּ ְְוִסיָמִניך ּבֶ

י ַח י. י ַעל ָהֲאָדָמה''ִיּשַׁ ֶבן ִיּשַׁ ְלָיין ּבְ ְּדַחִיים ּתַ ֹכ. )ו נגדין ליה''ובוא(. ּ ִליט ּבְ ּוְבהו ׁשַ ּ . ָּלאּ
יה ִאְתְזַנת ְמזֹוֵני ''ָוא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ. ְּוַאְרָעא ִמיּנֵ ְלָטָאה ּבִ ּו ְדִאּתֹוַסף ְלׁשַ

  .ַעל ַאְרָעא

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְדַאִפיק ֶא''ֶא ּת ְלֵעיָלא ְוהוא ֵחיָלא ִדְכָלָלא ְדֶעׂשְ ּ ּ ּ ֱאלִהים ' ת' ת א''ּ
ַמִי ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרָּדא ְוָיִהיב ַלּשָׁ יֹום )שיר השירים ג(, ם ּכְ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ּבְ ֲעָטָרה ׁשֶ  ּבָ

ָדא ְלִאְתַקְייָמא . ֲּחתוָנתֹו ָרא לֹון ָדא ּבְ ָדא וְלַחּבְ ַמִים ְלַאְכָלָלא ָדא ּבְ ְּוַהְיינו ֶאת ַהּשָׁ ּ ּ ּ
א ֶמֶלך ְסָתם ְלִאְתְזָנא ִמיֵניה ִאּנון ַחֵיי ַמְלּכָ ֲחָדא ּבְ ּּכְ ְּ ַמִיםּ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ִחּבוָרא ִדְדַכר .  ׁשָ ּ ּ

יִמין ַאְתָון ְרׁשִ ִליפו ּבְ ְּונוְקָבא ְדִאְתּגְ ּ ַמִים ַנְגִדין לֹון . ּ ַמָיא ְדׁשָ א ְדִאְתְנִגידו ִמן ׁשְ ְּוַחֵיי ַמְלּכָ ּ ּ ּ
ְּלַקְייָמא ַאְרָעא ְוָכל ֻאְכלֹוִסין ִדיָלה ּ ּ.  

ְּוָרָזא ְדֱאֹלִהים ִעָלָאה ֲעַבד ׁשָ ַּמִים ָוָאֶרץ ְלִקיוָמאּ ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא . ּ ֲחָדא ּבְ ְּוַאִפיק לֹון ּכְ
יָתא ְדֹכָלא א. ֵּראׁשִ ַגְווָנא ָדא ָרָזא ִעָלָאה ָנִחית ְלַתּתָ ַמִים . ּּכְ ְתָרָאה ָעִביד ׁשָ ְוַהאי ּבַ

א   .ְוָאֶרץ ְלַתּתָ

ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו וְבָראו ָעְלִמי' ְּוָרָזא ְדֹכָלא ב ּּתְ ּ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְוָדא ָעְלָמא . ןּ ּ
ָ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. ּ ֵחיָל, ְּוָדא ַאִפיק ּתְ א ְּוֹכָלא ּבְ
ית ִעָלָאה   .ְּדֵראׁשִ

ֵ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 ֹאַרח . ְוַחד ֹאַרח. ּ ַּההוא ִדְלַתּתָ

ָמא ְדַאּתְ אֹור נֹוַגה)משלי ד(,  ָאֵמרּכְ ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ִביל ַדִקיק . ּ ְּוַההוא ִדְלֵעיָלא ׁשְ ּ
ִדְכִתיב ְּוָרָזא ְדֹכָלא .  ָנִתיב לא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(, ּכְ ָים ָדֶרך וְבַמִים )ישעיה מג(ּ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ְּ ּ

ָים ַדְרּכֶ)תהלים עז(, ּוְכִתיב. ַּעִזים ְנִתיָבה ּ ּבַ יםּ ַמִים ַרּבִ ִביְלך ּבְ ָך וׁשְ ד . ָּ ָּעְלָמא ִעָלָאה ּכַ
ַחד ִנין ּכְ ֵרין ּבְ ָרא ִמן ְדכוָרא ַאִפיַקת ּתְ נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ָרא ּכְ ִּאְתַמְלָייא ְוִאְתַעּבְ ּ ּ ּ ְּדַכר , ּ

ַגְווָנא ִעָלָאה, ְּונוְקָבא ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ְּוִאּנון ׁשָ ּ.  

ַמָיא ִאּתְ ימֹוי ִדׁשְ ַגָווהִמּמֵ ָדן ּבְ ּתַ ַּזן ַאְרָעא וֵמימֹוי ִאׁשְ ּ ּ ֵאי , ּ ֶּאָלא ְדִעָלֵאי ְדַכר ְוַתּתָ ּ ּ
ְזָנן. ּנוְקָבא ֵאי ִמן ְדכוָרא ִאּתְ ְּוַתּתָ נוְקָבא ִדְפִתיָחא . ּ ִאין ָקָראן ְלִעָלִאין ּכְ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ּ ּּ

ד  ַדת ַמָיא ָלֳקֵבל ַמָיא ִדְדכוָרא ְלֶמְעּבַ ִּלְדכוָרא ְוׁשָ ְזַנת. ַזְרָעאּ ְּונוְקָבא ִמן ְדכוָרא ִאּתְ ּ ּ .
תֹוֶסֶפת וי ָמר''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ ּבְ ָמה ְדִאּתְ   .ו ּכְ

  ]א''דף ל ע - ' זוהר חלק א[



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ִתיב ָרא ֵאֶלה ְוגו)ישעיה מ(, ּכְ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ּבָ ּ ׂשְ ּ ּ דף ל (ַּאְתָוון ִאְתָחְקקו . 'ּ

ע )א''ע ֹּוָבָדא ְדֹכָלאּבְ ָאה. ּ עֹוָבָדא ְדִעָלָאה וְבעֹוָבָדא ְדַתּתָ ּּבְ 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 . ְּדַכר' א. ּנוְקָבא' ב. ) דרזא דאנון אתווןבתקיפו(ּ
ָמה ְדב ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא' ּּכְ ָרא ַוַדאי ּבְ ִרין ' ָהִכי א. ּּבָ ָלָלא ְדֶעׂשְ ַמִים ּכְ ַּאִפיק ַאְתָוון ַהּשָׁ ּ

ַמִים ְלֵמיַהב ֵליה ַחִיין ' ה. ּוַתְרִתין ַאְתָוון ַּאִפיק ׁשָ ּ א ֵליה)א ולאשקאה''נ(ּ ָרׁשָ ּ וְלַאׁשְ ּ.  

ַּאִפיק ָהָאֶרץ ְלֵמיַהב ָלה ְמזֹוָנא וְלַאְתָקָנא ָלה וְלֵמיַהב ָלה ִספוָקא ' ו. ְוֶאת ָהָאֶרץ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְּדִאְתַחֵזי ָלה ָזן ַאְרָעא''ו ֶא''ְּדָנִטיל ָוא, ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּּ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון וִמּתְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּת ּכְ ּ ּ .

ִליל לֹון ְלַגָווה ּכְ ְּוַאְרָעא ּכָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ל ַהּנְ . ּ ּכָ
ִלית לֹון ָהָאֶרץ ָנְטָלא ָהָאֶרץ. ְּוַהְיינו ָרָזא ְוֶאת ָהָאֶרץ ְּדָכִניׁש ּכָֹלא ְלַגָווה ְוַקּבְ ּ ּת ָדא ''ְוֶא. ּּ

ֲחָדא ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ ַמִים ָוָאֶרץ ּכְ''ֶא. ׁשָ ַמִים ָרָזא ְדׁשָ   .)הארץ נטלית ו(ֲחָדא ת ַהּשָׁ

ָזָנא יַלת לֹון ְלִאּתְ ִכיֵחי. ְוַקּבִ קוְלפֹוי ׁשְ ָּמטון ִמָלה ּבְ ִכיַח. ּּ ַאְרָעא ׁשְ ּקוְסְטָרא ְדקוְטָרא ּבְ ּ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ָנָנא ּכְ ה ְוַסְלָקא ּתְ ָמאָלא ָאִחיד ּבָ א ִדְמַלֲהָטא ָנִגיד ְוִאְתַער ִמּשְׂ ד ֶאׁשָ ּּכַ

ר ָיַרד ָעָליו ה ְו)שמות יט( לֹו ִמְפִני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ַּהר ִסיַני ָעׁשַ ֵאׁש' ּ ָנָנא. ּבָ א ְוָדא ּתְ . ָּדא ֶאׁשָ
ן)שמות יט(, ּוְכִתיב א.  ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ ֶאׁשָ ָנָנא ּבְ ָדא ּתְ ד ָנִחית ֲאִחיָדן ָדא ּבְ א ּכַ . ִּמּגֹו ְדֶאׁשָ

ָמאָלא ַקְייָמא ּכָֹלא ְסַטר ׂשְ ּוְכֵדין ּבִ ִויִמיִני .  ַאף ָיִדי ָיְסָדה ָאֶרץ)ישעיה מח(ּינו ָרָזא ְוַהְי. ּ
ָמִים ֵחיָלא ְדָיִמיָנא ְלֵעיָלא. ִּטְפָחה ׁשָ ַמָיא ְדִאיהו ְדַכר. ּּבְ י ַהאי ַגְווָנא ִאְתֲעִבידו ׁשְ ּּכִ ּ ּ .

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ְדָיִמיָנא ָקא ָאֵתי ְונוְקָבא ִמּסִ ּוְדַכר ִמּסִ ּ  )ישעיה מ( .)ב''לעיל א ע(. ּ
ָרא ֵאֶלה או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ּבָ ּׂשְ ּ ּ ֲאָלא . ּ ְלקו ִמִלין ְדָלא ְלׁשָ ַּעד ָהָכא ִאְסּתַ ּּ ּ

ִדְלֵעיָלא ֲאָלא ְדָסִתים ְוָעִמיק ֵלית ְדֵיקום . ּכְ ְכֵליל ֵמַאִין ְוָלא ַקְייָמא ְלׁשָ ּתַ ְּדָחְכָמה ִאׁשְ ּ ּ ּ
יה ט ְנה. ּּבֵ יָון ְדִאְתַפּשַׁ ּּכֵ ב ְדִאיהו ָסִתים ּ א ַאף ַעל ּגַ ֵאְלּתָ ׁשְ ֹּוָרא ֲעִמיָקא ְנהֹוֵריה ַקְייָמא ּבִ ּ ּ

א א ִמ. ִּמּכָֹלא ִדְלַתּתָ ֵאיְלּתָ ְּוָקָראן ֵליה ַעל פום ׁשְ ָרא ֵאֶלה. י''ּּ   .ִּמי ּבָ

ְּוַהְינו ָרָזא ְדָקַאְמָרן  ַרח)איוב לח( )ב''לקמן פה ע(ּ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ֶט.  ִמּבֶ ּן ִמי ַוַדאי ִמּבֶ
א)יצא הקרח( ֵאְלּתָ א. ּ ַההוא ְ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

ֵראׁשִ ית' ית בּבְ ית ַמֲאָמר הוא. ֵראׁשִ ית ִאיהו ַמֲאָמר. ֵּראׁשִ ּ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 ְלחֹודֹויֵרא, ּּ ית ִאְקֵרי ְוהוא ַמֲאָמר ּבִ י ''ִמ. ּׁשִ
א ַההוא ְדָבָרא ֵאֶלה ֵאיְלּתָ ּׁשְ ּ ְכַלל ִאְתֲעִביד י. ּ ּתַ ט ְוִאׁשְ ד ִאְתְפׁשַ א''ְּלָבַתר ּכַ . ּם וָבָרא ְלַתּתָ

ׁש ִדְלֵעיָלא ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ְּוֹכָלא ָעִביד ּכְ ּ ַגְווָנא ְד. ּ ָּדא ָלֳקֵבל ָדא ְוָדא ּכְ ּ ְּוַתְרַווְייהו . ָדאּ
  .'ב



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

ִתיב ְמִסּבֹו)שיר השירים א(, ּכְ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ָאה. ְ ַעד ׁשֶ ּתָ ַמְלכו ּתַ ָבא ּבְ ְמִסּבֹו ְלִאְתַייׁשְ . ּּבִ
ִביל ְדָסִתים  ַההוא ׁשְ ָרָזא ְדַההוא ַחְברוָתא ְוַתְפנוָקא ְדַההוא ֲחִביבוָתא ִדְבֵעֶדן ִעָלָאה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַנֲחִלין ְיִדיָעןְוָגִניז ְוָלא יה ְוַנְפָקא ּבְ א . ּ ִאְתְיַדע ְוִאְתַמְלָייא ִמּנֵ ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ָדא ַמְלּכָ
ָאה ּתָ ְלָטָאה . ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוָסִליק ֵריָחא ָטָבא ִעָלָאה ְלׁשַ א ּכְ ְּדָבָרא ָעְלָמא ְלַתּתָ ּ

ְנהֹו ִליט ְוָנִהיר ּבִ ד ְוָיִכיל ְוׁשַ ּוְלֶמְעּבַ   .ָּרא ִעָלָאהּ

ֵרי ָעְלָמא ְווִנין ִאְתּבְ ְתֵרין ּגַ א יֹוִמין ִעָלִאין, ּבִ יּתָ ׁשִ ָמאָלא ּבְ ָיִמיָנא וִבׂשְ ּּבְ א יֹוִמין . ּ יּתָ ׁשִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַמִים ְוֶאת )שמות לא(ִּאְתֲעִבידו ְלַאְנָהָרא ּכְ ה ְיָי ֶאת ַהּשָׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ  ּכִ

אְּוִאֵלי. ָהָאֶרץ יִתין נוְקִבין ִלְתהֹוָמא ַרּבָ רון ָאְרִחין ְוֲעָבדו ׁשִ ּן ּכָ ּ יִתין נוְקִבין . ּ ְּוִאּנון ׁשִ ּ
הֹוָמא ית )הא תנינן(ְּוַעל ָדא . ְלַאֲעָלָאה ַמָיא ְדַנֲחֵלי גֹו ּתְ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ יִתין ִמּשֵׁ  ַהּשִׁ
ָלָמא ְדָעְלָמא ִּנְבְראו ְוִאּנון ֲהוו ׁשְ ּ ּ:  

  ]ב''דף ל ע - '  אזוהר חלק[

ַקְדִמיָתא ְוָלא  ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו סֹוְסִפיָתא ְדָקְמֵרי ּגֹו קֹוְלטֹוי ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ
ָבר וְלָבַתר ִאְתַקְייַמת. ִאְתַקְייַמת ָּהְיָתה ּכְ ִליף ַעְלָמא . ּ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּגְ ַאְרּבְ ּּבְ
ְּוֻכְלהו ִעטוָר. ְוִאְתַקְייַמת ּ אּ ָמא ַקִדיׁשָ ד ִמְצַטְרִפין ָסְלִקין . ּא ִדׁשְ ַאְתָוון  )ב''דף ל ע(ּכַ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ְוָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקְייָמא ַאְרּבַ ִעְטִרין ּבְ א ִמְתַעְטָרן ּבְ . ְּלֵעיָלא ְוָנְחִתין ְלַתּתָ
עֹוָבדֹוי ְדָעְלָמא  ִכיֵחי ּטוְפְסָר. )א דמלכא''נ(ְּוִאֵלין ִאְתַקְייִמין ּבְ ָהֵני ׁשְ ּא ְדִקיְלָטא ּבְ

ַפְנָקא)כחותמא( ּ ְדגוׁשְ ֵרי ָעְלָמא. ּ ָּעאלו וְנָפקו ֶאת ְוֶאת ְוִאְתּבְ ּ ָּעאלו גֹו חֹוָתָמא . ּ
ְּוִאְצָטְרפו ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא ּ.  

חֹות נוְקֵבי ְדַעְפָרא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש קֹוְלֵפי ְדִחְוָיא ַרְבְרָבא ָמחו ְוָעאלו ּתְ ּּבְ ּ ּ יןּ .  ְמָאה ַאּמִ
ֲחׁשֹוָכא ַוֲחׁשֹוָכא ָחֵפי ּכָֹלא א ֲהָוה ָסִליק ּבַ הֹוָמא ַרּבָ לעיל טו (ַּעד ְדָנַפק ְנהֹוָרא . ְּלָבַתר ּתְ

ֲחׁשֹוָכא ְוָנַפק ְוִאְתְנִהיר ִדְכִתיב)א ּ וָבַקע ּבַ ך ַויֹוֵצא )איוב יב(, ּ י חׁשֶ ּ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ְ ּ ּ
  .ָלאֹור ַצְלָמֶות

ָעאןַמָי ֶאְצּבְ ִתיְקָלא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ּבְ יְקָלא. ּא ִאְתַקלו ּבְ ַלת ְנִטיפו גֹו ּתִ ַּפְלגו . ּּתְ ּ
א ְייהו ְלִקיוָמא וַפְלגו ְדָעאלו ְלַתּתָ ִּמּנַ ּ ּ ּ ּ ִּאֵלין ָסְלִקין ְוִאֵלין ָנֲחִתין. ּּ ְסִליקו . ּ יָון ִדְסִליקו ּבִ ּּכֵ ּ ּ

אֹו. ְדָיָדא יְקָלא ּבְ ָמאָלאָקִאים ּתִ ר ְוָלא ָסָטא ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַרח ֵמיׁשַ
ֳעלֹו ַמִים ְוגו)ישעיה מ( ׁשָ   .' ִמי ָמַדד ּבְ

ְלָייא ַאְרָעא ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ יה ּבְ ּּכָֹלא ֲהָוה ּבֵ ַגָווה ְוָלא . ּ ְּוֵחיָלא ְוָתְקָפא וַמָיא ְגִליִדין ּבְ ּ ּ
ְּנִגידו ְוָלא ִאְתַפׁשְ קוְלטֹוי . ּטוּ ַּעד ְדַאְנִהיר ֲעָלה ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא וְנהֹוָרא ָמַחאת ּבְ ּ ּ ּ
ִריאו ֵחיָלה ּתְ ְּוִאׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור. ּ ָּדא הוא אֹור . ַוְיִהי אֹור. ּ ּ

ְדַמת ְדָנא ַּקְדָמָאה ִעָלָאה ְדֲהָוה ִמּקַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

ל ֵח ּוֵמָהָכא ָנְפקו ּכָ ּיִלין ְותוְקִפיןּ ְסַמת ְוַאִפיַקת ֵחיָלָהא ְלָבַתר. ּ יָון . ְּוַאְרָעא ִאְתּבַ ּכֵ
ַלק ְנהֹוֵריה ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא)ונחית(ְּדָנִהיר  ּ ֲהָוה ִאְסּתַ ל . ּ ּכַ ד ִאְסּתַ ּכַ

ׁשְ ִניז ְוִאְתְטִמיר ְוָלא ָנִפיק ֶאָלא ּבִ ַחָייֵבי ָעְלָמא ִאְתּגְ ּּבְ ְלָייןּ   :ִּבילֹוי ְסִתיִמין ְדָלא ִאְתּגַ

י טֹוב ָלָמא . ַּוַיְרא ֱ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 ְלֶחְלֵמיה ' ָחָמא ט. ָּחֵמי ַאְתָוון ּכְ ּ

י טֹובְּד יה ּכִ ָּהא אֹוַרְייָתא ָפַתח ּבֵ ָייֵפי ָעְלָמא ִלְסָייֵפי ָעְלָמא. ּ טֹוב . ַטב' ט. ָנִהיר ִמּסְ
ָלמוָתא, ּהוא ַאׁשְ ַּטב ְנִהירו ּבְ ּ.  

יָעָאה ְדֹכָלא' ט ׁשִ ּּתְ יה ְוִאְתֲעִביד . ּ ִליל ּבֵ יָתא ְוִאְתּכְ ָּאת ְדִאְתְנִהיר ֵמִעָלָאה ִראׁשִ ּּ
ְסִתימו ִדְנ ּּבִ ּקוָדה ָרָזא ְדיּ ְּ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 ּ ִעָלָאה . ּ
ָרָזא ִדְת. ְטִמיָרא ְלָייא ּבְ ָאה ִאְתּגַ ּתָ ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא. ֵריןּתַ   .ְוַקְייָמא ּבְ

ַלת ַאְתָוון טֹו. ב''ְּוָדא הוא טֹו ִ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 ִדְכִתיבִּעָלָא ִליָלא ּבֵ ּה ּכְ יו)תהלים קמה(, ּ ל ַמֲעׂשָ ַלּכֹל .  טֹוב ְ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 ל ָצד וַפתוַח ִמְלָפָניו ְוָהָאֶלף ''ָּלָמה ּבֵ ָסתום ִמּכָ ָחְכָמה ׁשֶ נֹוָצר ּבְ ּת דֹוֶמה ְלָאָדם ׁשֶ ּ ּ ּּ
ִפיַע  ֶתר ְוֵיׁש ָלה ְפַתח ְלַהׁשְ ל ִמן ַהּכֶ י ִהיא ְפתוָחה ְלַקּבֵ ְּפתוָחה ֵמַאֲחָריו רֹוֶצה לֹוַמר ּכִ ּ ּ ּ ּ

  )עד כאן מההשמטות(. ְלֲאֵחִרים

ית ּבָ ֵראׁשִ רוָמה. ָרא ֱאֹלִהיםּבְ ִרימו ּתְ ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ָּרָזא ְדֵראׁשִ ּ ָּדא ָחְכָמה . ּּ
ית ִּעָלָאה ְדִאיִהי ֵראׁשִ יה' ב. ּ ָאה ֵמַההוא ָנָהר ְדֲעִייל ּבֵ ּקָ יָתא ְדָעְלָמא ְלִאְתׁשַ ּּבֵ ּ ָרָזא . ּּ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָּהר ְדַאְכִניׁש ּכָֹלא ֵמעוְמָקא ִעָלָאה ְוָלא ְוָנ. ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּּ ּ
א ָקָאה ְלִגְנּתָ ְּ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 ּ ּוִמּגֹו ַההוא עוְמ. ּ ּ ַמִיםּ ֵרין ֵחיִלין ִדְכִתיב ֶאת ַהּשָׁ ָּקא ָנְפקו ּתְ ַמִים ָלא . ּ ׁשָ

ַמִים ִתיב ֶאָלא ַהּשָׁ ִּמּגֹו ַההוא עוְמָקא ְדָסִתים ִמּכָֹלא. ּּכְ ּ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ְסִתיָמא ָדא ַאִפיק . ּ ּ
  .ְלַהאי ָאֶרץ

  ]א''דף לא ע - ' זוהר חלק א[

ַמִים ֲהָוה ְכָלָלא ְדׁשָ ָדאּוְנ. ֲאָבל ּבִ ִסְטרֹוי ָדא ּבְ ָקא ּבְ ֲחָדא ִמְתַדּבְ ָּפקו ּכְ ּ ד ִאְתְנִהיר . ּ ּכַ
יָתא ְדֹכָלא ֵּראׁשִ ַאְתָרה, ּ ַמִים ַנְטלו ָלה ְואֹוִתיבו ָלה ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ ְוֶאת . ִּדְכִתיב ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּ
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ָלָלא ְדַאְתָוון ְדִאּנון ֶא ִּמּכְ ּ ַא. ת''ּ ד ִאְתַהְדַרת ַאְרָעא ְלֵמיַתב ּבְ ְּתָרה ְוִאְתְפַרׁש ּּכַ דף לא (ּ

ַמִים )א''ע ְטרֹוי ְדׁשָ ֲחָדא , ִמּסִ ַמִים ּכְ ּשָׁ ָקא ּבַ ֲּהַות ּתֹוָהה ובֹוָהה ְלִאְתַדּבְ  )א כקדמיתא''נ(ּ
ַקְדִמיָתא ַכת. ּבְ ַמִים ְנִהיִרין ְוִהיא ִאְתַחׁשְ ִגין ְדָחַמת ַלּשָׁ ַּעד ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ָנַפק ֲעָלה . ּּבְ ּּ

ַאִפיןְוַאְנִהי ַמָיא ַאִפין ּבְ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ַאְתָרה ְלִאְסּתַ ּר ָלה ְוָתַבת ּבְ ּ ּ ַנת ַאְרָעא . ּ ּקָ ּוְכֵדין ִאְתּתַ
ְסַמת   .ְוִאְתּבַ

ְסַטר ָיִמיָנא  ָמאָלא)לעיל יז(ָנַפק ְנהֹוָרא ּבִ ְסַטר ׂשְ ְוַאְפִריׁש לֹון ְלָבַתר .  ַוֲחׁשֹוָכא ּבִ
ָדא ְלָלא ָדא ּבְ ִגין ְלִאְתּכַ ך. ּּבְ ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ְוִאי . ּּ
ׁש ְטָרא ִדְנהֹוָרא ְדִאיהו ָיִמיָנא. ָלא. ֵּתיָמא ֲהָוה ַהְבָדָלה ַמּמָ ֶּאָלא יֹום ָאֵתי ִמּסִ ּ ְוַלְיָלה . ּ

ָמאָלא ְטָרא ְדֲחׁשֹוָכא ְדִאיהו ׂשְ ִּמּסִ ּ ֲחָדא ַא. ּ ְטרֹוי . ְפִריׁש לֹוןְּוַכד ָנְפקו ּכְ ְּוַהְבָדָלה ֲהָוה ִמּסִ
ָדא ְלֶמֱהוֹו ּכָֹלא ָחד ָקא ָדא ּבְ ַאִפין וְלִאְתַדּבְ ָלא ַאִפין ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ.  

ְּוִאיהו ִאְקֵרי יֹום ְוָקֵרי ֵליה יֹום ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֱאלִהים . ּ ְּוִאיִהי ָקֵרי ָלְיָלה ּכְ
ך.'ָלאֹור יֹום ְוגו ְ ַמהו ְוַלחׁשֶ ְרָמה . ּ ך ְדָאִחיד ְלַלְיָלה ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ָּדא חׁשֶ ּ ּ ּ א ''ס(ְּ

והיא אתקרי לילה דכתיב ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך ולית לה נהורא 
ך)מגרמה א ְדִאיִהי חׁשֶ ְטָרא ְדֶאׁשָ ב ְדָאָתא ִמּסִ ְ ְוַאף ַעל ּגַ ּ ך ַעד ְדִאְתְנִה. ּ ֲּאָבל חׁשֶ יר ְ

ְטָרא ְדיֹום  )תהלים קלט(, ְּוַלְיָלה ָלא ָנִהיר ַעד ִזְמָנא ִדְכִתיב, יֹום ָנִהיר ְלַלְיָלה, ִמּסִ
אֹוָרה ָכה ּכָ ֲחׁשֵ יֹום ָיִאיר ּכַ   .ְּוַלְיָלה ּכַ

ַקְדִמיָתא ְוָדַרׁש  י ֶאְלָעָזר ָקַפץ ּבְ בֹוד ִהְרִעים ְיָי )שם כט(ִרּבִ ִים ֵאל ַהּכָ  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ
ים ִים ְדַנְגִדין ִמַדְרָגא ְלַדְרָגא ַעד . ַעל ַמִים ַרּבִ א ַעל ַהּמָ ּקֹול ְיָי ָדא קֹול ִעָלָאה ִדְמַמּנָ ּ ּ ּּ

ְכנוְפָיא ָחָדא י ְלֲאַתר ָחד ּבִ ְנׁשֵ ְּדִמְתּכַ ָאְרַחְייהו . ּ ֵדר ְלִאּנון ַמִיין ּבְ ַּההוא קֹול ִעָלָאה ְמׁשַ ּ ּ ּּ
פום ָאְרֵחיה ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ַדר לֹון ְלָכל ֲאַתר ַוֲאַתר . ּ א ַעל ַמָיא ְלׁשַ ָנָנא ִדְמַמּנָ ַהאי ּגְ ּּכְ ּ

ְדָחֵזי ֵליה א ַעל ַמָיא. ּּכִ ך קֹול ְיָי ְמַמּנָ   .ְּכָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר בֹוד ִהְרִעים ּכְ בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוֵנן)איוב כו(, ֵאל ַהּכָ ָּדא ִסְטָרא . ּ ְוַרַעם ּגְ
בו יהְּדַאְתָיא ִמן ּגְ בֹוד ִהְרִעים ָדא ָיִמיָנא ְדַנְפָקא ''ָּדָבר ַאֵחר ֵא. ָּרה ְוָנְפָקא ִמיּנֵ ּל ַהּכָ ּ
ָמאָלא יה ׂשְ ים' ה. ִּמּנֵ ּה ִעָלָאה ְדִאְקֵרי יו''ָּדא ָחְכָמ' ה. ַעל ַמִים ַרּבִ ּ  ַעל )עדן דקיימא(ד ''ּ

יה ים ַעל ַההוא עוְמָקא ְסִתיָמָאה ְדָנִפיק ִמּנֵ ַּמִים ַרּבִ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּ  )תהלים עז( ּכְ
ים ַ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 ֲא, ָּמאן ַההוא ִמְסּגֶ ַּתר ָסִגיר ְדָלא ּ

יה ְגִניזו ְלַגּבֵ יק ְדִאְתְייַדע ּבִ ִביל ַחד ַדּקִ ׁשְ ר ּבִ ְּפִתיָחא ּבַ ּ ּ ּ ְרִעין . ּ ים ּתַ ּוְבִגיֵניה ִאְתְמֵלי ְוָרׁשִ ּ
ֶרת ְוָדא הוא ָעְלָמא . ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין ִניז ְוָסִתים ִאְקֵרי ִמְסּגֶ ּוְבִגין ְדִאיהו ֲאַתר ּגָ ּ ּ ּ

ֶרתְוַה. ְּדֲאֵתי ּהוא ָעְלָמא ְדֲאֵתי ִאְתְקֵרי ִמְסּגֶ ּ.  
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עֹות ִאֵלין ִעְזָקאן ִעָלִאין ְדִאְתַאֲחָדן ָדא ְבָדא ַמָיא ֵמרוָחא ְורוָחא  ְהֶייָנה ַהַטּבָ ּּתִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָיא א ִמּמַ א ְוֶאׁשָ ָדא ְוַנְפָק. ֵּמֶאׁשָ ְלהֹון ִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ָהֵני ּּכֻ ּן ָדא ִמן ָדא ּבְ  )א כהני''ס(ּ

ֶרת, ִעְזָקאן י ַההוא ִמְסּגֶ ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ְּדֵביה ִמְתַאֵחד ְלַההוא ַנֲהָרא ִעָלָאה . ְּוֻכְלהֹון ִמְסּתַ ּ ּ ּ
יה ָקָאה לֹון ְוִאְתַאֲחָדן ּבֵ   .ְּלַאׁשְ

ים ְלַבִדים ּתִ ים ְו)עילאין(ָהֵני ִעְזָקאן ְמֵלִאין . ּּבָ ּתִ ַּאְתִרין ְלַבִדים ְדִאּנון ְרִתיִכין ּ ִאּנון ּבָ ּ ּ
א א. ִּדְלַתּתָ ְטָרא ְדֶאׁשָ ִגין ָדָדא ָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ְטָרא ְדַמָיא. ּ ְטָרא ְדרוָחא ְוֵכן . ְוָדא ִמּסִ ְּוָדא ִמּסִ

ִגין ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַלֲארֹוָנא ְלהו ּבְ ִדי. ּּכֻ ִאֵלין ּבַ ְּוַעל ָדא ָמאן ְדִמְקַרב ִיְקַרב ּבְ ּ ה ּּ ּמֶ ם ְוָלא ּבַ
ְֵלך ֵלך ָאְמִרין ְנִזיָרא. ִּדְלַגו ר ִאּנון ְדִאְתַחזון . ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ִתְקָרב, ְ ּּבַ ּ ּּ

א ְלַגו ׁשָ ּמָ א וְלָקָרָבא. ְלׁשַ ׁשָ ּמָ ּלֹון ִאְתְיִהיב ְרׁשוָתא ְלַאֲעָלָאה ְלׁשַ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ֵרב יוָמ)במדבר א( ּ ְוַהָזר ַהּקָ ית ַרְבְרָבא. תּ ית ִדְבֵראׁשִ ִאיל ֵליה. ּּבֵ י יֹוֵסי ׁשָ ְוָאַמר ַהאי . ִּרּבִ

ִניָנן ָמאן ִאּנון ית ְדָקא ּתָ ֵראׁשִ א יֹוֵמי ּבְ יּתָ ּׁשִ ָּאַמר ֵליה ַהְיינו ִדְכִתיב . ּ ּ  ַאְרֵזי )תהלים קד(ּ
ר ָנָטע ָמה ְדִאֵלין ֲאָרִזין ָנְפִקין ִמן ְלָבנֹו. ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּּכְ א יֹוִמין . ןּ יּתָ ָּהִכי ָנֵמי ִאּנון ׁשִ

ית ֵראׁשִ   .ָנְפִקין ִמן ּבְ
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א יֹוִמין ִעָלִאין ְקָרא ָפִריׁש לֹון ִדְכִתיב יּתָ ְּוִאֵלין ׁשִ ּ ּ דוָלה )דברי הימים א כט(, ּ ּ ְלך ְיָי ַהּגְ ָ

ְפֶאֶרת ְוגו בוָרה ְוַהּתִ י ֹכל ָדא ַצִד. 'ְּוַהּגְ ּּכִ ְפֶאֶרת. יקּ ַמִים ָדא ּתִ ּשָׁ ֶנֶסת . ּּבַ ּוָבָאֶרץ ָדא ּכְ ּ
ָרֵאל ַמָיא וְבַאְרָעא. ִיׂשְ ׁשְ ַתְרּגומֹו ִדי ָאִחיד ּבִ ּּכְ ּ לֹוַמר ִדיסֹוָדא ְדָעְלָמא ְדִאְקֵרי ּכֹל. ּ ּּכְ ּ ,

ָמִים ִתְפֶאֶרת ְדִאְקֵרי ׁשָ ִּאיהו ָאִחיד ּבְ ֶנ )ב''דף לא ע(ּוָבָאְרץ , ּ ָרֵאלְּדִאְקֵרי ּכְ   .ֶסת ִיׂשְ

ית ִראׁשִ ית ִהיא ' ב, ְּוַעל ָדא ּבְ ִגין )כמה דתרגם יונתן בראשית בחכמתא, חכמה(ֵראׁשִ  ּבְ
ית ָנא ְוִאְקֵרי ֵראׁשִ ּבְ ְנָייָנא ְלחוׁשְ ְּדִאיִהי ּתִ ְתָרא ִעָלָאה ְטִמיָרא ִהיא . ּ ִ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 ַהְוָיא. ּּכְ ָאה ֵראׁשִ ּתָ ְּוַעל ָדא ֵלית . ָחְכָמה ּתַ

א ב ית' ְלַאְפָרׁשָ   .ִמן ֵראׁשִ

ית ַמֲאָמר ָקִריָנן ֵליה ְוָהִכי הוא ֵראׁשִ ּּבְ א יֹוִמ. ּ יּתָ יהְוׁשִ ִליָלן ּבֵ ּין ָנְפִקין ִמיָנה ְוִאְתּכְ ּ .
ַגְווָנא ְדִאֵלין ָאֳחָרִנין ְּוִאֵלין ִאְקרון ּכְ ָרא ֱאלִהים. ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן . ּבָ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָל. ְלַהׁשְ ּכְ ָקָאה וְלַקְייָמא ֵליה וְלִאְסּתַ ן ְלַאׁשְ קֹות ֶאת ַהּגָ ַּמאי ְלַהׁשְ ּ יה ּ ּא ּבֵ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ְּבְ ָרא ֱאלִהים ַוַדאי ַעל , ֱּאֹלִהים ֱאלִהים ַחִיים. ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ַמע ּבְ ְּדַמׁשְ ּ

ָקָאה ּכָֹלא ִגין ְלַאָפָקא ּכָֹלא וְלַאׁשְ ְּיָדא ְדַההוא ַנֲהָרא ּבְ ּּ ּּ.  

ְדָקא ָחֵזי ַמִים ִחּבוָרא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ֶּאת ַהּשָׁ ּ א. ַהאיְלָבַתר . ּ ֵרי ָעְלָמא ְלַתּתָ יה ִאְתּבְ . ּּבֵ
יה ָיִהיב ֵחיָלא ְלֹכָלא ּּבֵ ּ.  
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ִריך הוא א ּבְ ַמִים ֲהֵוי קוְדׁשָ ּוְמָנא ָלן ְדׁשָ ּ ּ ַמע )'ח' מלכים א(ִדְכִתיב , ְּ ׁשְ ה ּתִ  ְוַאּתָ
ַמִים ִי. ַהּשָׁ ַמִים ׁשְ לֹמה ִמְתָפֵלל ֶאל ַהּשָׁ ֲּאטו ׁשְ ִפָלתֹוּ ְמעו ּתְ ּׁשְ ָמן ַעל , ּ ִנְקָרא ׁשְ ֶּאָלא ׁשְ

מֹו ִים ִמיִמינֹו ְוֵאׁש . ׁשְ ּמָ ד ׁשֶ מֹו ֹראׁש וְמַלּמֵ הוא ֲעגֹול ּכְ ַמִים ֶאָלא ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשָ ְּוָלּמָ ּ ּ
א ָמִים ֶאְמַצע ׂשָ ֹמאלֹו ְוהוא ּבְ לֹום, ִּמׂשְ יֵניֶהם ׁשָ ֵּמֶאׁש וִמָמִים וָמְכִניס ּבֵ א ָהֵא, ּ ׁש ּבָ

ּוָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ָהֵאׁש ִים ְוַהְיינו . ּ א ָמִים וָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ַהּמָ ּּבָ ּ ה )ה''איוב כ(ּ  עֹוׂשֶ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ֶזה , ׁשָ רוך הוא ֵאׁש וַמִים וְטָפַחן ֶזה ּבָ דֹוׁש ּבָ ָגַבל ַהּקָ ד ׁשֶ ַמִים ְמַלּמֵ ַּמאי ׁשָ ּ ּ ְּ

ה ֶמֵהן ֹראׁש ִלְדַבָריו ׁשֶ ֱאַמר ְוָעׂשָ ָֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת )ט''תהלים קי(ּנֶ עד כאן (. כ'' ע.ּ

  )מההשמטות

ַתר ''ֶא ֵחיָלא ְדָרָזא ְדֱאֹלִהים ַחִיים ּבָ ַמִים ַאִפיקו ֶאת ּבְ ַמע ְדׁשָ ַמִים ְדַמׁשְ ּת ַהּשָׁ ּ ּ ּ ּּ
ית ַאִפיק ֵליה ְּדֵראׁשִ ּּ.  

ד ב ּבְ יָון ְדַהאי ַאִפיק ּכָֹלא ְוֹכָלא ִאְתְייׁשַ ּּכֵ ּ ּ ַחדּ ּוְכֵתיה ּכְ ְתַרְייָתא . ּ ִעְזָקא ָדא ּבַ
ית ֵרי ַמָיא ְלַנְגָדא . ִאְתֲעִביַדת ֵראׁשִ ֵרי ַנֲהָרא ְוׁשָ ית ַאִפיק ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְוׁשָ ּוְבַהאי ֵראׁשִ ּ

א ָלא ְלַתּתָ ָרא ֱאלִהים. ְלַקּבְ ית ַוַדאי ּבָ ֵראׁשִ ְּוַעל ָדא ּבְ ָאה. ּ ּתָ ָרא ַעְלָמא ּתַ יה ּבָ ּיה ּבֵ. ּּבֵ
יה ָיִהיב ֵחיָלא ְלֹכָלא. ַּאִפיק ְנהֹוִרין ּּ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 ׁשְ. ְ

ְּדַמאן ְדֱאלִהים הוא ּ י יֹוֵסי ַהאי ִדְכִתיב. ּ ר לֹו ֱאֹלִהים ְקרֹוִבים )דברים ד(, ָאַמר ִרּבִ  ֲאׁשֶ
ֵעי ֵליה. ְקרֹוִבים. ֵאָליו ֶּאָלא ֱאֹלִהים ִעָלָאה. ָּקרֹוב ִמּבָ ֱאלִהים . ֱּאֹלִהים ְדַפַחד ִיְצָחק. ּ

ְתָרָאה ך ְקרֹוִבים . ּבַ ְוְבִגיֵני ּכָ יִאין ִאּנון ְדָנְפִקין ֵמַחד ְוֻכְלהו )לה אלקמן ק(ּ ּ וְגבורֹות ַסּגִ ּ ּ ּ ּ
  .ַחד

  )ט''סימן כ(השלמה מההשמטות 

ִאֵלין ְקִליִפין ֲהָוה ּבֹוֶנה ָעְלִמין . ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ּוַמֲחִריָבן ְוָהא אוְקמוָה ְדֵלית ַהְשָפַע ּ ּ ּ ָכל ָעְלִמיןּ ְּוָנָהר ְדִאיהו ַצִדיק ֶיחַרב ְוָיֵבׁש , ה ּבְ ּ ּ
ְתֵרין ָעְלִמין ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבִ יה . ּּבְ ְבּתֵ ַמְחׁשַ ְּוִאית ָמאן ְדָאַמר ְדָסִליק ּבְ ּ

הֹון . ְוָאַמר ֵדין ְמַהְנָיין ִלי ְוֵדין ָלא ְמַהְנָיין ִלי. ְּלִמְבִני ָעְלִמין וְלַהָחִריָבן ָמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְמַהְנָיין ִלי הֹון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו . ֶאת ַהׁשָ ָמר ּבְ ְּוַאֲחָרִנין ְדִאּתְ ּ ּ

ָמר ֹתהו ָוֹבהו ְרעוֵתיה ְלִמְבִני לֹון ְוָלא ֲעִביד לֹון ֲעַלְיהו ִאּתְ ְּדַאְחֵזי ַעל ָעְלִמין ְדָסִליק ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ .
יה ּו ָמר ּבֵ ִאֵלין ְקִליִפין ִאּתְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּבִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ָעָנן ָלך )'איכה ג(ְ ְ ַסּכֹוָתה ּבֶ

  .ֵּמֲעבֹור ְתִפָלה



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ָמר  ך ֲעַלְיהו ִאּתְ ֹּתהו ְוֹחׁשֶ ך ְוִאֵלין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא)ד''שמות י(ְּ ּ ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ּ ּ ְ ,
יל ֵמָסֲאבו''ִסְטִרין ָדא יהו'  לד)דתלת(ְלָיא ּמֹוָחא ִמְלַגאו ְדַת ּה ְדִאיהו ָלא ַקּבִ ּ ָמה , ּ ּכְ

ֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ג''ירמיה כ(ְדַאּתְ ָאֵמר  ל טוְמָאה ֲהִכי . ּ ֲהֹלא ּכֹה ְדָבַרי ּכָ א ָלא ְמַקּבֵ ָּמה ֶאׁשָ
ל טוְמָאה ֵמיה ָלא ְמַקּבֵ ּׁשְ ִרין ִאֵלין ְק. ּ ּבְ ּוִבְזְמָנא ְדִמְתּגַ ּ רון ֵמֱאגֹוָזאּ ִּליִפין ְוִאְתּבָ ְצלֹוָתא , ּ

א אדנ ִכיְנּתָ ְעָלה ְדִאיהו יהו, י''ְּדִאיִהי ׁשְ י ּבַ ַּסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּה וְסִליַקת כוַלה''ּ ּ ִזְמָנא , ּּ ִּדּבְ
ִאֵלין ְקִליִפין ֵסי ִמיָנה ּבְ ְּדִאיהו ִמְתּכָ ּ ּ ּ ה ְוֵלית ָלה , ּ ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ֲעִנָיה ְיֵבׁשָ ֶּאָלא ָמה ּ

אי ֲחׁשָ   .ְדַיֲהִבין ֲעָבִדין ּבַ

ָמר  ט ֵמִאֵלין ְקִליִפין ִאּתְ ִריך הוא ִאְתְפׁשָ א ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ  ְוֹלא )'ישעיה ל(ְּ
ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיְניך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריך ִָיּכָ ָ ה. ָּ ָמר ּבָ ה ִאּתְ ּוָמה ַדֲהָוה ְיֵבׁשָ ל ְמלא ּכָ, ּ

בֹודֹו ָרָכה ִדיֵליה. ָהָאֶרץ ּכְ ָנא ִדיֵליה, ְּוִאְתְקִריַאת ּבְ ל , ּעֹוָלה ִדיֵליה, ָּקְרּבָ ְּדאֹוִקיד ּכָ
ִּאֵלין ְקִליִפין יה ְקֹטֶרת. ּ ּוְסִליַקת ְלַגּבֵ ִּקׁשוָרא ִדיֵליה. ּ  )'ויקרא ו(ִדְכִתיב , ּעֹוָלה ִדיֵליה, ּ

ֲחִריתִהיא ָהעֹוָלה ּבִ, ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ְצלֹוָתא , ְצלֹוָתא ְדׁשַ יה ּבִ ִּהיא ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ
ה ֵריִחין ובוְסִמין ְדָגן ֶעֶדן ְדִאיִהי ָגן ְדאֹוַרְייָתא ַכּמָ ְּדִמְנָחה ּבְ ּ ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ּ ָגן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה)השירים ד ְע, ּ י ּבַ ַחת ֶאָלא ְלַגּבֵ ְּסִתיָמא ְדָלא ִאְתַפּתְ   .ָּלהּ

ְעָלה  יה )א''תהלים נ(ְּוַכד ֵייֵתי ּבַ ַחת ְלַגּבֵ ַבא ִעָלָאה ִאְתַפּתְ ח ְדִאיִהי ּבָ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּ ֲאֹדָני ׂשְ ּ ּ
ְתִרין  ְתֵרין ְדרֹוִעין)בתרין(ּכִ יַלת ֵליה ּבִ ּ ַסְמֵכין ְקׁשֹוט ְוַקּבִ שיר השירים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

י )ב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵקִני ׂשְ ַחּבְ ה ְוָדא הוא ָרָזא ָאֵמ''יהו. ִויִמינֹו ּתְ ּה ָנִחית ְלַגּבָ ן ''ּ
ַאְתָוון''ּ ִגיַמְטִרָיא יאהדונה)ן''דאמ( ָמָהן ּבְ ֵרין ׁשְ ּי ְדִאיהו ִחּבוָרא ִדּתְ ּ ּ דֹול . ּ ּוְבִגין ָדא ּגָ ּ

ֵריׁשָ ִזְמָנא ְדִאינון ְתֵרין ּבְ ָּהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך ּבְ ּ ּא ְדַצִדיַקָיאְ ּ ּ.  

ְייהו  ָרֵאל ֲאָמַרת ְלַגּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ א ְדֲחָייַבָייא ּכְ ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּּ  ַאל )'שיר השירים א(ּ
ָרֵאל  ָמה ַדֲהוו ְמָפִתין ְלִיׂשְ א ּכְ ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ְרָיין ְלַפּתָ ַחְרֹחֶרת ֵמִאֵלין ְדׁשַ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ּּתִ ּ ּּ

יןַבֲעָג ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ה ָלֶרֶדת )ב''שמות ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָלא ּבְ ׁש ֹמׁשֶ י ּבֹׁשֵ ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ
ׁש. ִמן ָהָהר י ּבֹׁשֵ ְּואוְקמוָה ַמאי ּכִ א , ּ ִגין ְלַאְפָרׁשָ ין ֲעָבדו ָית ֶעְגָלא ּבְ ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַבע ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . לֹון ִמׁשֶ ֹאר)ב''שמות י(ּ יתו ׁשְ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ּ ַאך ּבַ ְַאך ִחֵלק , ְ

ַבע ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ   .ּבֵ

י ו ַלק ִמּנִ ְרמו ְדִאְסּתַ ֶמׁש ּגָ ָזַפְתִני ַהׁשָ ׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ְלִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ָאְמָרה ּכְ ּ ּ ְּדִאיהו ' ּ ּ
ית ֵת ִסְתָרא ְדׁשִ ׁש ַדֲהָוה ָנִהיר ּבְ ׁש ְואֹור ַהׁשֵ ּיִבין ְדִאינון ַהׁשֵ ָרֵאל ְיָי )'דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ  ׁשֵ

י, ֱּאלֵהינו ְיָי ֶאָחד 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 ּ ָאר , ּ ְּדִאינון ׁשְ ּ

ִלי ֹלא ָנָטְרִתי וְבִגין ָדא ִאינון ֶעֶרב ָרב ַמְצִליִחין . ּאוִמין ֶעֶרב ָרב ְרִמי ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ ּ ּ
ֹכָלא   .ּּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

הֹון  ָמר ּבְ ְתנֹות עֹור ֲחׁשֹוִכין ְדַעְייִנין ְדִאּתְ ּּכָ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)ז''בראשית כ(ּ ,  ַוּתִ
ָלא  ּכְ הֹון ְלִאְסּתַ ָמר ּבְ ְּלִאֵלין ְדִאּתְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים )'יחזקאל א(ּ חו ַהׁשָ ּ ִ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 גוָפא . ּתְ ע ִאינון ִדְכִליָלן ּבְ ְּוַאְרּבַ ּ

ע ְיסֹוִדין ְדִאינון ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ְּוִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ּּ ּ ְּואוְקמוָה . ּ ּ
ְדָמת ְדָנא ְּדַהִכי ָאְרָחא ִדְקִליִפין ְדְמַקְדִמין ְלמֹוָחא, ָּהְיָתה ִמּקַ ּ.  

יָחאְּורו ְּדִמָיד ִדְיֵהא ְמַרֶחֶפת ַעל ַאְנֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא , ַּח ֱאלִהים ָדא רוָחא ִדְמׁשִ ּ ּּ ּ
ִּמָיד ְיֵהא פוְרָקָנא ְלֵחהו ְיָי . ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַּוְיׁשַ ּ

ִגְנ)למשיחא(ִמָיד , ֱאלִהים יָחא ְדהוא ּבְ ּ ְמׁשִ ן ּ ְלֵחהו ִמּגַ יה ַוְיׁשַ ָמר ּבֵ ָמה ְדִאּתְ א ְדֵעֶדן ּבְ ּּתָ ּ ּּ
ֶּעֶדן ֵמִעדון ִדיֵליה ּ ְלֵחהו . ּ ִגין ָדא ַוְיׁשַ א ּבְ ִכיְנּתָ אי ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ְדִאיִהי ׁשְ ְּוַאּמָ ּּ

ן, ִמָיד ּמָ ְּדִיפוק ִמּתַ ּּ.  

רוִבים ְדִא ֶדם ְלַגן ֶעֶדן ֶאת ַהּכְ ן ִמּקֶ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ָכא ּ ן יֹוֵסף ְדָמׁשְ יַח ּבֵ ן ָדִוד וָמׁשִ יַח ּבֵ ּינון ָמׁשִ ּ ּ
יה ָמר ּבֵ יָחא ְדִאּתְ ּרוָחא ִדְמׁשִ ּ יֹל, ּ י ִמן ''ְּורוַח ֱאֹלִהים ָדא ׁשִ יה ְוַאָצְלּתִ ָמר ּבֵ ּה ַההוא ְדִאּתְ ּ ּ

ָנא, ָּהרוַח ּבָ חוׁשְ ה ּבְ יֹלה ֹמׁשֶ ֶדם. ְּדַהִכי ָסִליק ׁשִ ן ִמּקֶ ּכֵ ילה ִלְתָרָווְיהו ְד, ַּוַיׁשְ ַּאְקִדים ׁשִ ּ
יה ַתְלָייא ְוָהא אוְקמוָה ִגין ִדְיֵהא ְמַרֶחֶפת ַעל ַאְנפֹוי ְדאֹוַרְייָתא ופוְרָקָנא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

יֵדיה ְתַהֶפֶכת ִמָיד ְיֵהא ּבִ ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּוָמאי ִניהו. ּ ְרון ְדִאְתַהַפך ''ַמֵטה מטט, ּ ּ
ֶטה ְלָנָחׁש ָחׁש ְלַמֶטהִּמּמַ ּ וִמּנָ ַלֵפי . ּ ָרֵאל ּכְ ָאה ְוִאם ָזכו ִיׂשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּועֹוד ַמֶטה ָדא ׁשְ ּ ּ

ַרֲחֵמי ַלֵפי חֹוָבה ְלִסְטָרא ִדְגבוָר. ֶּחֶסד ִליִמיָנא ְוִיְפקון ּבְ ְּוִאם ָלאו ַמֵטה ּכְ ּ ן ָנָחׁש''ּ , ּה ְדַתּמָ
פֹוך ָדָמא ְוִא. ֵאל ַאֵחר ְּדַתָבע ִלׁשְ ְּ ָרֵאלּ יִאין ִמִיׂשְ יַח ְוַסּגִ ָמר . ְּתְקִטיל ָמׁשִ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ

ַלֵפי ֶחֶסד וְבִגין ָדא ְוֶאת )'רות ג( ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְדִאיהו ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם ִדְיֵהא ַמֵטה ּכְ ּ ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ
מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְד ְתַהֶפֶכת ְוֹכָלא ִלׁשְ ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְ ּ ה ּ ָמר ּבָ ִּאיִהי אֹוַרְייָתא ְדִאּתְ ּ

ֵּעץ ַחִיים ִהיא ְוִאיִהי אֹוַרְייָתא ְדְבַעל ֶפה ּ ר ָנׁש. ּ ִּאיִהי ַסם ַחִיים ִדיֵליה, ִאם ָזָכה ּבַ ְוִאם . ּ
ֶות, ָלאו ִּהיא ִמְתַהֶפֶכת ֵליה ְלַסם ַהּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲהִכי. ּ ָנא ְדַמֶטה , ּ גוֹוָ ּּכְ

ָחׁש ְלַמֶטה ְּדִאְתַהַפך ְלָנָחׁש וִמּנָ ּ ְ ָמר . ּ ל ִאינון ְדִאּתְ ּוְבִזְמָנא ַההוא ִיְתַמחון ִמן ַעְלָמא ּכָ ּ ּ ּ ּ
הֹון  ַלֵטיֶהם)'שמות ז(ּבְ ן ַחְרטוֵמי ִמְצָרִים ּבְ ּ ַוַיֲעׂשֹו ּכֵ ּ  )עד כאן מההשמטות(: ּ

  )סימן ל (השלמה מההשמטות

ָרְכָיה ַמאי ִד י ּבְ ַמע ָהְיָתה, ְּכִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוָּאַמר ִרּבִ ָבר ָהְיָתה, ַמאי ַמׁשְ ּכְ . ׁשֶ
ּוָמאי ֹתהו ֵני ָאָדם, ּ ֵהא ֶאת ּבְ ׁש, ּוָמאי ּבֹהֹו. ָדָבר ַהָמּתְ ֶיׁש ּבֹו ַמּמָ , ִדְכִתיב ּבֹהֹו, ָּדָבר ׁשֶ

ם ָמאי ִדְכִתיב . ּּבֹו הוא ת ֶזה ָע)קהלת ז(ַּעל ׁשֵ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ה ָהֱאלִהים ּגַ ָרא ּבֹהֹו . ׂשָ ּבָ
לֹום ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרע. ְוׂשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ֹתהו ְוׂשָ לֹום ִדְכִתיב . ּּבָ ׁשָ ה )איוב כה(ּבֹהֹו ּבְ  עֹוׂשֶ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ רוך הוא. ׁשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ר ְיִמינֹו ׁשֶ ִמָכֵאל ׂשַ ד ׁשְ ְּמַלּמֵ . ָּמִים וָבָרד, ְּ
ֹמאלֹוְוָגְבִריֵאל ׂשַ לֹום . ֵאׁש, ר ׂשְ ה ׁשָ יֵניֶהם ַמְכִריֲע ְוַהְיינו ִדְכִתיב עֹוׂשֶ לֹום ּבֵ ר ׁשָ ְּוׂשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

ְמרֹוָמיו לֹום. ּבִ ּוְמַנָלן ְדּבֹהֹו ׁשָ לֹום ובֹוֵרא ָרע)ישעיה מה(ִדְכִתיב , ּ ה ׁשָ יָצד , ּ עֹוׂשֶ ָהא ּכֵ
לֹום ִמּבֹהֹו ם ְמקֹו, ָּרע ִמּתֹהו ְוׁשָ ָרא ּתֹהו ְוׂשָ ָרעּּבָ לֹום ובֹוֵרא ָרע, מֹו ּבַ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנְ . ּׁשֶ

ְמרֹוָמיו ע לֹום ּבִ ה ׁשָ ֱאַמר עֹוׂשֶ ּנֶ לֹום ׁשֶ ׁשָ ם ְמקֹומֹו ּבְ ָרא ּבֹהֹו ְוׂשָ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ּבָ

ּתֹוֶסְפָתא  יּ ֵראׁשִ ָר''ּבְ ּת רֹוֵמז ''ֶא. ה''ֱאֹלִהים רֹוֵמז ְלִביָנ. ה''ר ָחְכָמ''א ֶרֶמז ְלֶכּתֶ''ּת ּבָ
ּה וְגבוָר''ִּלְגדוָל ַמִי. ה''ּ ְפֶאֶר''ַהׁשָ ּם ָדא הוא ּתִ ּ . ד''ד ְיסֹו''ח הֹו''ּת רֹוֵמז ְלֶנּצַ''וֶא. ּת''ּ
  )עד כאן תוספתא(: ּת''ּץ רֹוֵמז ְלַמְלכו''ָהָאֶר

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 . יםלאחר
ַקְדִמיָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדֵעיָנא. ְּ א . ּ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדַאֲחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ

יה ִמְסָייֵפי ִריך הוא ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוֲהֵוי ָחֵזי ּבֵ ּּבְ ּ ְּוהוא ְנהֹוָרא .  ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמאְ
ַח ְוָאַמר  ּבֵ ִריך הוא ְלָדִוד ְוֲהָוה ְמׁשַ א ּבְ ְּדַאֲחֵזי קוְדׁשָ ּ ר )תהלים לא(ְּ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ּ

ְל. ָָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך יה ִמּגִ ה ְוָחָמא ּבֵ ִריך הוא ְלמׁשֶ א ּבְ ְּוהוא ְנהֹוָרא ְדַאֲחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָעד ְוַעד ְּ
  .ָּדן

ָלָתא ָדִרין ַחָייִבין ִריך הוא ִדיקומון ּתְ א ּבְ ֲעָתא ְדָחָמא קוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוִאּנון ָדָרא ֶדֱאנֹוׁש . ְּ ּ ּ
ְּוָדָרא ְדטֹוָפָנא ְוָדָרא ְדַפָלָגה  ּ יה)א גניז ליה''נ(ּ ׁשון ּבֵ ּמְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּבְ ּ ְּוָיַהב ָיֵתיה , ּ

ִר א ּבְ ֲארון ֵליה ִמיֹוֵמי ִעּבוָרא ּקוְדׁשָ ּתָ ַלת ְיָרִחין ְדִאׁשְ יה ּתְ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ה ְוִאׁשְ ּיך הוא ְלמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּדיֵליה ה ְיָרִחים)שמות ב(, ּכְ לׁשָ ְצְפֵנהו ׁשְ ּ ַוּתִ ּ.  

ִריך הו א ּבְ י ַפְרֹעה ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ַלת ְיָרִחין ָעאל ַקּמֵ ּוָבַתר ּתְ ּ ּ ְּ יהּ ַּעד ְדָקִאים . ּא ִמּנֵ
ל יֹומֹוי יה ּכָ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ָלא אֹוַרְייָתא ְוָהַדר ֵליה ַההוא ְנהֹוָרא ְוִאׁשְ ַּעל טוָרא ְדִסיַני ְלַקּבָ ּ ּ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֲהֵדיה ַעד ְדָיַהב ַמְסְוה ַעל ַאְנפֹוי ּכְ ָרֵאל ְלִמְקַרב ּבַ ֵני ִיׂשְ ְּוֹלא ָיְכלו ּבְ ּ ּ ּ ,

ת ֵאָליו)שמות לה( ׁשֶ ּ ַוִייְראו ִמּגֶ ַטִלית. ּ יה ּכְ ְּוִאְתַעַטף ּבֵ ּ  )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְלָמה ּשַׂ   .עֹוֶטה אֹור ּכַ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי. ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור יה ַוְיִהי הוא ּבְ ָמר ּבֵ ל ַמה ְדִאּתְ ּּכָ ּ ּ ּ ָאַמר . ּ
י ִיְצָחק אֹור ְדָב ית ֲהָוה ָסִליק ְנהֹוֵריה ִּרּבִ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּרא קוְדׁשָ ּ ְּ

ִניז ָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא ְוִאְתּגְ   .ִמּסְ

  ]א''דף לב ע - ' זוהר חלק א[

ִניז יה ַחָייֵבי ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא ִאְתּגְ ִגין ְדָלא ִיְתַהּנון ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ִּיְתַהּנון ְוָעְלִמין ָלא . ּ
ִגיֵניהֹון ְּוהוא ָטִמיר ְלַצִדיַקָיא. ּבְ ּ ִדיק ַדְיָקא , ּ ַּלּצַ  אֹור )תהלים צז( ,ִּדְכִתיב) א''דף לב ע(ּ

מון ָעְלִמין ִויהֹון ּכָֹלא ַחד ּסְ ְמָחה וְכֵדין ִיְתּבַ ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ָּזרוַע ַלּצַ ּ ּ ּ ּ ְוַעד יֹוָמא ְדְיֵהא . ּ
  .א ָטִמיר ְוָגִניזָּעְלָמא ְדֲאֵתי הו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ִקְלפֹוי ִדְטִמיָרא ְדֹכָלא ְלָפא ּבְ ַּההוא ְנהֹוָרא ָנַפק ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדִאְתּגַ ּּ ּ ַּעד ְדֵמַההוא . ּ ּ
יה אֵרי ּבֵ א וְנהֹוָרא ׁשָ ִביל ַחד ְטִמיָרא ַלֲחׁשֹוָכא ִדְלַתּתָ ׁשְ ִליף ּבִ ִניז ִאְתּגְ ְּנהֹוָרא ְדִאְתּגְ ּ ּ .

אָמאן ֲחׁשֹוָכא ִדְלַת ך ָקָרא ָלְיָלה. ּתָ יה ְוַלחׁשֶ ְַההוא ְדִאְקֵרי ַלְיָלה ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ּ.  

ִניָנן ַמאי ִדְכִתיב ך)איוב יב(, ְּוַעל ָדא ּתָ י חׁשֶ ְ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ּ י יֹוֵסי אֹוֵמר ִאי . ּ ִרּבִ
ְלָיין ך ָסִתים ִאְתּגַ ֵּתיָמא ֵמחׁשֶ ל. ְ ָּהא ֲחִזיָנן ִדְטִמיִרין ִאּנון ּכָ ְתִרין ִעָלִאין ְוָקִריָנן ּ ּ ִאּנון ּכִ ּ

ַּמהו ְמַגֶלה. ֲּעמוקֹות ְלָיין ֶאָלא ִמּגֹו ַההוא . ּ ל ִאּנון ְטִמיִרין ִעָלִאין ָלא ִאְתּגַ ֶּאָלא ּכָ ּּ ּ ּ ּ
ָרָזא ְדֵליְלָיא ֲּחׁשֹוָכא ְדִאיהו ּבְ ויהא כלא חד ברזא דוהיה אור הלבנה כאור החמה (. ּ
א ֲחֵזי))שייך לעיל בשטה ב( הוא גנוז וטמיר בדרגא חדא ועד יומא דייתי ל ִאּנון ,  ּתָ ּּכָ

ְלָיין ַעד ְדִמָלה ְמַגָלה  ָבה ְוָקָלא ָנִטיל לֹון ָלא ִאְתּגַ ֲּעִמיִקין ְסִתיִמין ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ּ ּּ ּ
ָּמאן ִמָלה ַהְיינו ִדּבור. לֹון ּ ּ.  

ת ּבָ ְּוַהאי ִדּבור ִאְקֵרי ׁשַ ּוְבִגין ְדׁשַ. ּ ת ִאְקֵרי ִדּבורּ ת, ּּבָ ּבָ ׁשַ ִּדּבור ְדחֹול ָאסור ּבְ ּ ּ גליון (. ּ
, ב וכך הוה עביד רבי שמעון כד חמי לאמיה דהות משתעיא הוה אמר לה''מהרש
ְלָטָאה ְוָלא ָאֳחָרא. )שבת הוא ואסיר, שתוקי, אמא ֲעָיא ְלׁשַ ִגין ְדִדּבור ָדא ּבַ ּּבְ ּ ְוַהאי . ּ

ִּדּבור ְדִאיהו ָאֵתי ִמּסִ ּ ֵויהּ ך ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּגַ ְּטָרא ְדחׁשֶ ּ ּ ּּ ך. ְ י חׁשֶ ַמע ִמּנִ ְוַמׁשְ ַּההוא . ּ
י ַדְייָקא ך ִדְכִתיב ִמּנִ ְטָרא ְדחׁשֶ ְּדֲאֵתי ִמּסִ ּ ְּ.  

  )א''סימן ל(השלמה מההשמטות 

י ּבֹון ְוַדָרׁש ָמהו ִדְכִתיב  ב ִרּבִ ָּיׁשָ ּ ך)ישעיה מה(ּ ְ יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ֶיׁש ֶא. ּ ָּלא אֹור ׁשֶ ּ
ִתיב ּבֹו ְיִציָרה ׁש ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבֹו ַמּמָ ִריָאה ּכְ ִתיב ּבֹו ּבְ ׁש ּכְ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ך ׁשֶ ֹּחׁשֶ עמוס (ְ

ּ יֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵרא רוַח)'ד ׁש. ּ ֶיׁש ּבֹו ַמּמָ ִעית ִאיָמא אֹור ׁשֶ ָיה, ִּאי ּבָ ִתיב ּבֹו ֲעׂשִ . ּּכְ
יה ְיִציָרה. ר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹורִּדְכִתיב ַויֹאֶמ ָיה ְוָקֵרי ּבֵ ְּוֵאין ֲהָוָיה ֶאָלא ֲעׂשִ ּ ך . ּ ְֹחׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִהְבִריא  ִריָאה ּכְ יה ּבְ ה ָקֵרי ּבֵ ָיה ֶאָלא ַהְבָדָלה ְוַהְפָרׁשָ יה ֲעׂשִ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּ ּּ ּ
ְּפלֹוִני ְוכו ָרְכָי. 'ּ י ּבְ ּה ָמהו ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְוֹלא ָאַמר ָאַמר ִרּבִ ּ ּ

ם ֲהָדא . ְוָהָיה ַמהו ׁשָ ִזיֵמן לֹו ָמקֹום ְוׂשָ ָהָיה לֹו ֵחֶפץ ָנָאה ְוִהְקָצהו ַעד ׁשֶ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ ָּמׁשָ ּ ְ

ָבר ָהָיה ּכְ   )טותעד כאן מההשמ(: כ''ע. ּהוא ִדְכִתיב ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ׁשֶ

ך ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ י ִיְצָחק ִאי ָהִכי ַמאי ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ְָאַמר ִרּבִ ּ ּ ָאַמר . ּ
ך ַאִפיק ַלְיָלה, ֵּליה ּאֹור ַאִפיק יֹום ְוחׁשֶ ֲחָדא ְוֲהוו ַחד ִדְכִתיב ַוְיִהי . ְּ ְּלָבַתר ָחַבר לֹון ּכְ ּ

ין ָהאֹור . ּה ְויֹום ִאְקרון ַחדְּדַלְיָל. ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ְּוַהאי ִדְכִתיב ַוַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ּ
ך  ְוֵבין ַהחׁשֶ ַכח ָפרֹוָדא)דאפריש מחלוקת(ּ ּתְ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ְדִאׁשְ ּ ָדא ּבְ ּ ּ ּ.  

ֲחׁשֹוָכא אֹור ְונוְקָבא ּבַ י ִיְצָחק ַעד ָהָכא ְדכוָרא ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ָרן ּכְ. ּ ֲחָדא ְלָבַתר ִמְתַחּבְ
ין ְנהֹוָרא וֵבין ֲחׁשֹוָכא. ְלֶמהֵוי ַחד מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ אן ְלִאׁשְ ַמאי ִאְתַפְרׁשָ ּּבְ ין . ּ ן ַדְרּגִ ִּמְתַפְרׁשָ ּ

ַחד ֲהוו ְּוַתְרַווְייהו ּכְ ְנהֹוָרא. ּ ֲחׁשֹוָכא ְוֵלית ֲחׁשֹוָכא ֶאָלא ּבִ ְּדָהא ֵלית ְנהֹוָרא ֶאָלא ּבַ ּ ְוַאף . ּ
ב ְדִאּנון ַח ַּעל ּגַ ל ָדא ִאּנון ַחד ִדְכִתיב יֹום ֶאָחדּ ְגָווִנין ְוִעם ּכָ ן ּבִ ּד ִאְתַפְרׁשָ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ֵרי ְוִאְתַקָיים ִדְכִתיב ִרית ָעְלָמא ִאְתּבְ ְמעֹון ָאַמר ַעל ּבְ י ׁשִ ִּרּבִ  ִאם לא )ירמיה לג(, ּ
י ְמּתִ ַמִים ְוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ִרית ָד. ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ּא ַצִדיק ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ָּמאן ּבְ

ְּדִאיהו ָרָזא ְדָזכור ּ ּ ֲחָדא ִדְכִתיב ִאם לא . ּ ְבִרית יֹוָמם ָוַלְיָלה ּכְ ְּוַעל ָדא ָעְלָמא ַקְייָמא ּבִ ּ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ַמִים ְדַנְגִדין ְוָנְפִקין ֵמֵעֶדן . ְבִריִתי יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ֻּחּקֹות ׁשָ

  .ָאהִּעָל

ם ְיַתּנו ִצְדקֹות ה)שופטים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ים ׁשָ ַאּבִ ין ַמׁשְ . 'ְוגו' ּ ִמּקֹול ְמַחְצִצים ּבֵ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמּקֹול ְמַחְצִצים ָדא קֹול ַיֲעֹקב יַנִים)שמואל א יז(, ְמַחְצִצים ּכְ .  ִאיׁש ַהּבֵ

ין ִאּנון ים ְדִאיהו ָיִתיב ּבֵ ַאּבִ ין ַמׁשְ ּּבֵ ּ ְתֵרין ִסְטִרין ּ ֲאִבין ַמָיא ִמְלֵעיָלא ְוהוא ָנִטיל ּבִ ּ ְדׁשָ ּּ ּ
ַגֵויה ְּוָכִליל ְלהֹון ּ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 ַקָיים )בישראל(ִּפְרזֹונֹו ִצְדקֹות . ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

א ִאּנון ַמִיין ִעָלִאין, ְוָקִדיׁש א ַרּבָ י ַיּמָ ִאיב ְוָנִטיל ּכָֹלא וְמַפֵזר ְלַגּבֵ ְּוִאיהו ׁשָ ּּ ּ ָרֵאל. ּּ ִיׂשְ , ּבְ
ָרֵאל ָיְרתו ַקָיים ָדא ְּדִיׂשְ ּ ִריך ה. ּּ א ּבְ ְְוַיֲהֵביה לֹון קוְדׁשָ ּ ּוא ְירוַתת ָעְלִמיןּ ּ.  

ּתֹוֶסְפָתא  ִאילו ֹלא ָמלּ יָלה ּכְ ִניָנן ָמל וֹלא ָפַרע ֶאּת ַהּמִ ּּתָ ין ִאּנון . ּ ֵרין ַדְרּגִ ִגין ִדּתְ ּּבְ ּ ּ
ִּמיָלה וְפִריָעה מֹור. ּ ֶדק. ָזכֹור וׁשָ ִדיק וּצֶ ְּדַכר ונוְקָבא. ּּצַ ִריּת ָדא יֹוֵסף וְבִריּת ָדא . ּ ּאֹוּת ּבְ ּ ּ

ָרא לֹון. ָרֵחל ְטִריך ְלַחּבְ ר לֹון. ָוִאּצְ ה ְמַחּבֵ ִזיר וָפִריַע. ּוְבּמָ ד ִאיהו ּגָ ּּכַ ּ ּוָמאן ְדָגִזיר ְוֹלא . ּ ּ
יַנְייהו ִפרוָדא ִאלו ָעְבדו ּבֵ ָּפִריַע ּכְ ּ ּ ּּ   )עד כאן תוספתא(, ּּ

ְזִרין ְוָלא ָפְרִעין ְבקו ֵליה ְדֲהוו ּגָ ָרֵאל ׁשָ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָאז ָיְרדו )שופטים ה(, ִתיבַמה ּכְ. ּ
ָעִרים ַעם ְיָי ָעִרים. ַלּשְׁ ֲעֵרי ֶצֶדק ֲהוו ָיְתִבין ְלַתְרֵעי ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו, ָּיְרדו ַלּשְׁ ִּאּנון ׁשַ ּ .
ּוְבַההוא ִזְמָנא  ִתיב )ב''דף לב ע(ּ ָרֵאל ֶאת ְיָי ְוגו)שופטים ב( ,ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ַוַיְעְזבו ּבְ ַעד . 'ּ

ָמה ִדְכִתיבְּדֲאַתת  ַהאי ּכְ ְּדבֹוָרה וְנִדיַבת לֹון ּבְ ָרֵאל ְוגו)שופטים ה(, ּ ִיׂשְ ְפרֹוַע ְפָרעֹות ּבְ   .'ּ ּבִ

ָרֵאל ִיׂשְ ִתיב ָחְדלו ְפָרזֹון ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ָּחְדלו ְפָרזֹון. ּ ָּדא הוא ִפְרזֹונֹו ְדָקא ֲאָמָרן, ּ ּ ּּ .
ָּחְדלו ְפָרזֹון א ְדָל, ּ ַּקָיים ַקִדיׁשָ ּ ּא ִאְתָפְרעוןּ י ֵאם )שופטים ה(. ּ ְמּתִ ּקַ י ְדבֹוָרה ׁשַ ְמּתִ ּקַ  ַעד ׁשַ

ָרֵאל ִיׂשְ ֶּאָלא ֲאָנא ְנָחִתית ַמִיין ִעָלִאין ֵמֵעיָלא ְלַקְייָמא ָעְלִמין. ַמאי ֵאם. ּבְ ּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ ּבְ
א ְּלַאֲחָזָאה ְדָעְלָמא ָלא ִאְתַקָיים ֶאָלא ַעל ְק, ְסָתם ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ְּוָרָזא ְדֹכָלא . ָייָמא ָדאּ

ִתיב )משלי י(   .)א''לך לך עז ע(, ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּכְ

ַלת ַנְפֵקי ֵמַחד ֵרין. ּתְ ין ּתְ ְתַלת ַקְייָמא ָעאל ּבֵ ֵרין ַיְנִקין ְלַחד. ַחד ּבִ ה , ּתְ ַחד ָיִניק ְלַכּמָ
ֵדין ּכָֹלא ַחד. ִסְטִרין ֶּעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד יֹום ְדֶעֶרב ָוֹבֶקר ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי . ּּכְ

ֲחָדא ִליל ּכְ ַּהְינו ָרָזא ִדְבִרית יֹוָמם ָוָלְיָלה וֵביה ּכָֹלא ָחד. ּכָ ּ ּ ּ:  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ין ַמִים ָלָמִים ִים ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְ י ְיהוָדה ָאַמר . ּ ִּרּבִ
ְבָעה ְרִק א ִעָלָאה. ּיִעים ִאּנון ְלֵעיָלאׁשִ ּתָ ְקדוׁשָ ְּוֻכְלהו ַקְייָמא ּבִ ּ הו . ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּ
ְכַלל ּתַ ֶאְמָצעות ַמָיא. ִאׁשְ ְּוָדא ָרִקיָעא הוא ּבְ ּ.  

י ֵחיָווָתא ָאֳחָרִנין ּבֵ ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַמִי. ָּדא ָרִקיַע ַקְייָמא ַעל ּגַ ְּוִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ ּ ין ּ
ִאין ּתָ ִאין ָקְרִאין ְלִעָלִאין. ּתַ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ָתאן לֹון. ּ ָּדא הוא ְדַמְפִריׁש . ּוֵמַהאי ָ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 ּ
יה ים ּבֵ יה. ַּאְסּתִ ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ִאְתּכְ ל ָנעול. ּּ יה ְוָכִליל , ּּגַ ְּדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק ְוֲעִייל ּבֵ ּ ּּ

יה ְוָקְייֵמי י ַמָיא ּבֵ ְּוָלא ַאִפיק ְוָקְרׁשֵ ִאּנון ַמָיא ַמאי ַטְע. ּ יב ּבְ ִגין ְדרוַח ָצפֹון ָנׁשִ ָּמא ּבְ ּ ּ
ְּוִאְתְקִריׁשו ְוָלא ָנְפֵקי ְלַבר ַעד ְדִאְתֲעִביד ּק  ְוִאְלָמֵלא ִסְטָרא ְדָדרֹום )לעיל כט ב(ֶ◌רח 1ּ

יה ַמָיא ְלָעְלִמין ְקֵפיה ְדַהאי ֶקַרח ָלא ַנְפֵקי ִמּנֵ ְּדַאִקיׁש ּתֻ ּ ּ ּ ּּ.  

ְּוֵחיזו ְדַההוא ְרִק ּ ל ִאּנון ּ ַגֵויה ּכָ א וַמְכִניס ּבְ ֵחיזו ְדַהאי ֶקַרח ְדִמְתַקְרׁשָ ּיָעא ִעָלָאה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַמִיין . ַמִיין ל ִאּנון ַמִיין ְוַאְפִריׁש ּבֵ ִניׁש ּכָ ך ַההוא ִעָלָאה ְדֲעֵליה ּכָ ּּכָ ּ ּ ּּ ְ

ִאין ּתָ תֹוך ַה. ּתַ ְְוַהאי ְדֲאָמָרן ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ִיםּ ְמִציעות. ּמָ ִתיב. ָלאו ָהִכי. ּּבִ . ֶּאָלא ְיִהי ּכְ
ְמִציעות ַמָיא ֲהֵוי יה ּבִ ַּההוא ְדֲהֵוי ִמּנֵ ּ ּ א ְדֵחיָווָתא. ּ ְּוִאיהו ְלֵעיל ְדַקְייָמא ַעל ֵריׁשָ ּ ּ.  

א ּתָ ְמִציעות ֵמעֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאיהו ָפִסיק ִמּתַ י ִיְצָחק ִאית ְקרוָמא ּבִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ  ְלֵעיָלא ּ
א ִאיב ֵמֵעיָלא ְוָיִהיב ְלַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא ְוַקְיָמא ַעל ִאּנון . ְוׁשָ ְווָנא ָדא ָרִקיַע ִאיהו ּבְ ך ּגַ ּּכָ ּ ְ

א ִאין. ֵחיָוָתא ִדְלַתּתָ ין ַמִיין ִעָלִאין ְלַתּתָ ְּוִאיהו ָפִריׁש ּבֵ א ֲחֵזי. ּ ִּאּנון ַמִין ַאֲעדו , ּתָ ּ
ִתיבְוַע. ְּואֹוִלידו ֲחׁשֹוָכא ין ַהֹקֶדׁש )שמות כו(, ל ָרָזא ָדא ּכְ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפרֹוֶכת ָלֶכם ּבֵ ּ

ים ָדׁשִ   .ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ

א ָפַתח  י ַאּבָ ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגו)תהלים קד(ִּרּבִ ַמִים ִאֵלין ַמִיין ִעָלִאין ' ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּּבַ ּ
ָמא ְד יָתא ּכְ ין ּבֵ ּקִ הו ּתַ ְּדֹכָלא ְדּבְ ּ ִית וִבְתבוָנה )משלי כד(, ַאּתְ ָאֵמרּּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּ ּבְ ּ

  .ִיְתּכֹוָנן

ם ָעִבים ְרכובֹו י ֵייָסא ָסָבא ָפִליג ָעִבים ָע. ַּהּשָׂ ָמאָלא . ם''ב ָי''ִּרּבִ ך ׂשְ ְָעב ְדִאיהו חׁשֶ ּ ּ
ְּדַקְייָמא ַעל ָים ָדא ְנֵפי רוַח ָדא רוָחא ְדַמְק. ּ ַּהְמַהֵלך ַעל ּכַ ּ ּ ּ ְ א ִעָלָאהּ ְּדׁשָ שמות (ְוָרָזא ָדא . ּ

רוִבים ָזָהב )כה ַנִים ּכְ ִתיב. ּׁשְ ְנֵפי רוַח)תהלים יח( ּכְ רוב ַוָיעֹוף ַוֵיֶדא ַעל ּכַ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ּּ ּ ּ .
ַהא ִלי ּבְ ְנֵפי רוַח ְוַעד ְדַהאי ִאְתַער ָלא ִאְתּגְ רוב ַחד ְלָבַתר ִאיְגֵלי ַעל ּכַ ב ַעל ּכְ ַּוִיְרּכַ ּ ּ   .יּ

ִתיב י יֹוֵסי ָאַמר ּכְ ָדה)איוב כח(, ִרּבִ ּמִ ן ּבַ ּכֵ ּ וַמִים ּתִ ד ָמטון . ּ ׁש ַאְתִקין ְלהו ּכַ ָדה ַמּמָ ּמִ ּּבַ ּ ּ
ְּלַגָווה ְטָרא ִדְגבוָרה. ּ ד ָמטו ִמּסִ ּקוָנא ְדָעְלָמא ּכַ ְּוִאּנון ּתִ ּ ּ ך ֲהוו ַקְדָמֵאי . ּ א ּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ְ

ד ֲהוו ָמ ִגין ְדָלא ָּאְמֵרי ּכַ יִמין ְוָלא ָאָמִרין ִמִדי ּבְ ְפָוון ְדַחּכִ ן ׁשִ ָּטאן ְלַהאי ֲאַתר ְמַרֲחׁשָ ּ ּ
  .ִּיְתַעְנׁשון
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

  ]א''דף לג ע - ' זוהר חלק א[

ְטָיא ַעל ַאְנפֹוי ְדִקיְטָרא ַדְכָיא  י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָאת ַקְדָמָאה ְדַאְתָוון ֲהָוה ׁשַ ִּרּבִ ּּ
ְּוִאְתַעַטר ִמְלַרע ִמְל ּ ִגלוַפְייהו  )א''דף לג ע(ֵעיָלא ְוָסִליק ּ ְלֵפי ּבְ ְּוָנִחית וַמָיא ִמְתּגַ ּ ּּ ּ

ַחד ִלילו ַחד ּבְ ְייהו ְוִאְתּכְ דוְכּתַ ָבן ּבְ ּוִמְתַייׁשְ ּ ּ ָדא וִמְתַעְטָרן . ּ ִליָלן ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ְּוֵכן ַאְתָוון ּכֻ ּ ּ ּ
ְנָייָנא ִו ֵני ֲעַלְייהו ּבִ ָדא ַעד ְדִאְתּבְ ָּדא ּבְ ּ   .יסֹוָדאּ

ְלהו ְוִאְתַעְטרו ִניאו ּכֻ ְּוַכד ִאְתּבְ ּ ּ ִאין ַוֲאִפיקו . ּ ּתָ ַמִיין ּתַ ֲּהוו ַמִיין ִעָלִאין ִמְתָעְרִבין ּבְ ּּ
יָתא ְדָעְלָמא  ' ּ ְוַעל ָדא ב)ועל דא אפיקו תרין נהורין חד דאקרי ארץ ונהורא דאקרי שמים(ּבֵ

א וַמִיין ָסְלִקין ְוָנ ִריׁשָ ִּאְתַחֵזי ּבְ ּוַמְחלֹוֶקת ֲהָוה . ֲּחִתין ַעד ְדַהאי ָרִקיַע ֲהָוה ְוַאְפִריׁש לֹוןּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יִהּנֹם ְדִאיהו נוָרא ְדָדִליק ּכְ ֵרי ּגֵ ִני ְדֵביה ִאְתּבְ ּשֵׁ ּּבַ ּ ּ ּ  ֵאׁש אֹוְכָלה )דברים ד(, ּ

ְייהו ְדַחָייַבָיא. ּהוא ָרָאה ַעל ֵריׁשַ ין ְלַאׁשְ ְּוַזּמִ ּ ּ.  

ַמִים סֹוָפה ְלִהְתַקֵייםָאַמר ִרּבִ ם ׁשָ ל ַמְחלֹוֶקת ְדִאיהו ְלׁשֵ ּי ְיהוָדה ֵמָהָכא ּכָ ּ ּ ּ ְּדָהא ָהָכא . ּ
ַהאי ִאְתַקָיים ַמִים ּבְ ַמִים ֲהָוה ְוׁשָ ם ׁשָ ַּמְחלֹוֶקת ְדִאיהו ְלׁשֵ ּ ְּלָבַתר ָדא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא . ּ ּ ּ

ָמִים ְוגו ַקְטִפיָרא . 'ֱאלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ִכיֵחי ְוִאְתַקְיימוּבְ ִקְסַטְייהו ׁשְ ְּדִעיִליָתא ּבְ ּ ְּדָהא . ּ
ִתיב ִניָנן ּכְ ים ַדְייָקא)שמות כו(, ּתָ ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפרֹוֶכת ָלֶכם ּבֵ ּ ּּ ,

ֶאְמָצִעיָתא גֹו ּבְ ְּדָהא ִאיהו ָרִקיַע ִדְמָפֵרׁש ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ְל, ּתָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחדּכְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ַמִים . ָּבַתר ִיּקָ ַחת ַהּשָׁ ִמּתַ
ׁש ִלים ְלֶאָחד. ְּלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶאָחד. ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ַמּמָ ָאה ְדָהא ִאיהו ַאׁשְ ּתָ ְּוִאיהו ַים ּתַ ּ ּ .

ּוְבָלא ִאיהו ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד ו. ּּ ַמע ִדְכִתיב ִיּקָ ּוַמׁשְ ָמא ְדַאּתְ ּ ְלהו ַמָיא ּכְ ין ּכֻ ְנׁשִ ּו ְדֵביה ִמְתּכַ ּ ּ ּ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגו)קהלת א(, ָאֵמר ל ַהּנְ   .'ּ ּכָ

י ֵייָסא ָאַמר ֶאל ָמקֹום ֶאָחד יה , ִרּבִ ָּדא ִאיהו ֲאַתר ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ּ וְבִרית )ישעיה נד(ּ
לֹוִמי לא ָתמוט ְּדָהא ִאיהו ָנִטיל ּכֹ. ּׁשְ ַנת ַאְרָעא ִדְכִתיב ּ ּקָ א וֵביה ִאְתּתַ ַיּמָ ֵדי ּבְ ָּלא ְוׁשָ ּ ּ ּ

ה ָדא הוא ֶאֶרץ ׁשָ ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּ ה ָאֶרץ. ּ ׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ ּּכְ ּ.  

ה ׁשָ אי ִאְקֵרי ַיּבָ י ִיְצָחק ַהְיינו ִדְכִתיב . ַאּמַ ֶחם ָעִני  ֶלֶחם עֹוִני ֶל)דברים טז(ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב ה. ּכְ ׁשָ ּוְבִגין ְדִאיהו ֶלֶחם ָעִני ִאְקֵרי ַיּבָ ּ ל ֵמיִמין ְדָעְלָמא ְוִאיִהי . ּ ַגָווה ּכָ ִאיב ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ

א ֲהֵוי ַּעד ְדֲאַתר ָדא ִאְמֵלי ָלה וְכֵדין ַנְגִדין ַמָיא אֹוַרח ְדִאּנון ְמקֹורֹות. ְיֵבׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִים ָקָרא ַיּמִ ל ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ין ּכָ ְנׁשִ ן ִמְתּכַ ִניׁשות ַמִיין ִדְלֵעיָלא ְדַתּמָ ית ּכְ ּים ָדא הוא ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ן ָנְגִדין ְוָנְפִקין ּמָ   .ַּמָיא וִמּתַ

  )ב''סימן ל(השלמה מההשמטות 

ְדָרה ָמׁשוך  י חוט ַהׁשִ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ א ָזְרַעם ׁשֶ ם ּבָ ל עֹוָלם וִמׁשָ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ִביִעי ֲהֵוי ּבְ ְׁשְ ּ ּ ּ
ם הוא ַהֶזַרע ִדְכִתיב  ה וִמׁשָ ל ָאָדם וָבא ַלָאּמָ ִּמן ַהמֹוַח ׁשֶ ּ ְזָרח ַאִביא )ג''ישעיה מ(ּ  ִמּמִ

קֹום ַאִביא ַזְרֲעך ִיְתַחֵדׁש ְלך ְזַרע ָחָדׁש, ַָזְרֲעך ָרֵאל טֹוִבים ִמֶזה ַהּמָ ִיׂשְ ׁשֶ ָּכְ ָּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ ׁשֶ ּוּכְ
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א ְלע ָבר ּבָ ּכְ א)קהלת א(ֹוָלם ִדְכִתיב ָּרִעים ִמן ַהֶזַרע ׁשֶ א. ְ הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ָבר ּבָ ּכְ . דֹור ׁשֶ
ֵצך ְוָמאי ִמָמֲעָרב ֲאַקּבְ ִמיד ְלַמֲעָרב, ּ ה ִאיְקֵרי ַמֲעָרב. ֵּמאֹוָתה ִמָדה ׁשנֹוֶטה ּתָ ִּמְפֵני , ְוָלּמָ

ל ַהֶזַרע ם ִמְתָעֵרב ּכָ ּשָׁ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה. ּׁשֶ ָּמׁשָ ָּהָיה לֹו ַכָלה ָנָאה ְְלֵבן ֶמֶלך ׁשֶ, ּ
ַחְדרֹו ּוְצנוָעה ּבְ ִמיד ְולֹוַקַחת ַהּכֹל וָמְצָנַעת , ּ ר וֵמִביא ָלה ּתָ ית ָאִביו עֹוׁשֶ ְּוָהָיה לֹוֵקַח ִמּבֵ ּ ּ

ִמיד וְמַעֶרֶבת ַהּכֹל ץ ַהְיינו ִדְכִתיב . ּאֹותֹו ּתָ יֵקׁש ִלְראֹות ָמה ֲאָסף וָמה ִקיּבֵ ים ּבִ ְּלסֹוף ַיּמִ ּ
ֵצךּוִמָמֲע ִמִמְזָרח . ְָרב ֲאַקּבְ ד ׁשְ ְזָרח ַאִביא ַזְרֲעך ְמַלּמֵ ית ָאִביו ִדְכִתיב ִמּמִ ָוַמאי ִניהו ּבֵ ּ ּ

ָזָרע ץ ָמה ׁשְ ך הוא ְמַקּבֵ ָמֲעָרב ְוַאַחר ּכָ ֵּמִביא ְוזֹוֵרַע ּבַ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ְ

ֵוה ַהַמִים ָדא ַצִדיק י ִחָייא ִמּקְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ְּדַכד ָמ. ּ ִים ּכְ ָּטא ְלִמְקֵוה ַהּמַ
י טֹוב וְכִתיב י טֹוב)ישעיה ג(, ּּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ וכן כלהו . וכן אור קדמאה טוב אקרי(. ּ

ָרֵאל . )בר יומא תניינא דלא כתיב ביה כי טוב. כתיב בהו כי טוב י יֹוֵסי ָאַמר ִיׂשְ ִרּבִ
ָרֵאל ְיָי)מיה יזיר(, ִּדְכִתיב. ִּמְקֵוה ִאיהו   . ִמְקֵוה ִיׂשְ

י ִחָייא ָאַמר ָדא ַצִדיק ִּרּבִ ּ 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 ַוַי. ּ ְרא ּ

י טֹוב וְכִתיב י טֹוב)ישעיה ג(, ֱּאלִהים ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ.  

י טֹוב  ָמר ּכִ ין יֹוָמא ַקְדָמָאה ִלְתִליָתָאה ְוָלא ִאּתְ ים ִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ ּוְבִגין ְדִאְתְרׁשִ ּ ּ
ַגַוְייהו ִליָתָאה ָעְבַדת ַאְרָעא ִאיִבין ֵמֵחיָלא ְדַה. ּּבְ יֹוָמא ּתְ ְּדָהא ּבְ ּ ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר . ּאי ַצִדיקּ ּ

ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ֱּאלִהים ּתַ ָּדא ֵעץ ַהַדַעת . ַּמאי ֵעץ ְפִרי. ּ ּ
ין וֵפִרין ּטֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָעִביד ִאיּבִ ּ ה ְפִרי ָדא ַצִדיק ְיסֹוד ְדָעְלָמא. ּ ּעֹוׂשֶ ּ ּ ּ.  

ֵני ְנׁשָ אְּלִמינֹו ְדָכל ּבְ ּא ְדִאית לֹון רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ים . ּ א ְדַההוא ִאיָלָנא ָרׁשִ ְּדִאיהו ִאיּבָ ּ ּ ּ
יָמא ְלִמינֹו הו ְרׁשִ ּוַמאי ִאיהו. ּּבְ לֹום, ּ ִרית ׁשָ ִרית ֹקֶדׁש ּבְ ּוְבֵני ְמֵהיְמנוָתא ְלִמינֹו. ּבְ ּ ,

יה ן ִמּנִ ְּלִמינֹו ָעאִלין ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ה ְפִר. ּ ְּוַצִדיק עֹוׂשֶ ְּוַההוא ִאיָלָנא ִאְתַעְבַרת . ּי הואּ
ְּוַאִפיַקת ַההוא ְפִרי ְלִמינֹו ָווֵתיה. ּּ ה ְפִרי ְדֶיהֵוי ּכַ ְּלִמינֹו ְדַההוא עֹוׂשֶ ּ ּ ּּ.  

יה ְוְלֲאבֹוי ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָדֵמי ְלִאּמֵ ַּזּכָ ּ ּ ִמיָנָאה . ּ יֹוָמא ּתְ א ּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ן ְרׁשִ ְּוַעל ּכֵ
ִגין ְדִי יהּּבְ בגין דהיא דרגא תמינאה וההיא נפשא דפרח מנה אצטריכת (. ְּדֵמי ְלִאּמֵ

ִ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 ֵליה . ּ ּ

יה ים ּבֵ   .ְּוִאְתְרׁשִ

  ]ב''דף לג ע - ' זוהר חלק א[

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 . ּ ְּדָהא ַההוא ַזְרָעא ַאׁשְ ָאה . ַעל ַאְרָעאּ ַזּכָ

ין ין ְוַדְמָיין ְלַקִדיׁשִ ָרֵאל ְדִאּנון ַקִדיׁשִ ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ּכְ  )ישעיה ס(, ּ
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ָ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(. ּ

ִתיב י ִחָייא ּכְ ֹכחֹו)ירמיה י ונא( ,ָּאַמר ִרּבִ ה ֶאֶרץ ּבְ ה ֶאֶרץ .  עֹוׂשֶ . בכחו(ַמאי עֹוׂשֶ
 )אלא עושה ודאי תדיר ומתקן קודשא בריך הוא להאי ארץ. עשה ארץ מבעי ליה

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֹּכחֹו ָדא ַצִדיּבְ. ְּ ָחְכָמתֹו. ק''ּ ֵבל ּבְ ֵבל ָדא ֶאֶרץ . ֵמִכין ּתֵ ּּתֵ
א ָחְכָמתֹו ָדא ֶצֶדק ִדְכִתיב ְוהוא . ִּדְלַתּתָ ּּבְ ּ ֶצֶדק)תהלים ט(ּ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ה ֶאֶרץ . ּ ִיׁשְ עֹוׂשֶ

ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּדהוא ַמְתִקין ַאְרָעא וַמְתִקין ָאְרחֹוי, ְּ ּ ְדָקֲאָמָרן. הּוְבּמָ. ּ ֹכחֹו ּכִ   .ּבְ

 ] בשנה12יום [סדר הלימוד ליום יב תשרי 

י ֶאְלָעָזר ִאית קוְטֵרי ְדַאְתָוון כ ִליָפן ְדִרּבִ ַאְתָוון ּגְ י ְיהוָדה ָאַמר ּבְ ִּרּבִ ּ ּ ב ְקִטיִרין ''ּ
ֲחָדא ֵרין ַאְתָוון ָדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית וְדָסִליק ָנִחית וְדָנִחית ָסִל. ּכְ ּּתְ ּ ישעיה (ְּוִסיָמן ָדא . יקּ

  .ל''ְך ֵא''ְך ּבָ'' ַא)מה

ֶאְמָצִעיָתא ַקְייָמא יְקָלא ּבְ י יֹוֵסי ָאַמר ִטיְפָסא ְדׁשִ ִמָדה )ויקרא יט(ְוִסיָמן . ִּרּבִ ּ ּבְ
ָקל ְוגו ִמׁשְ ֶאְמָצִעיָתא. 'ּבְ ן ְדַקְייָמא ּבְ ָקל ִליׁשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש )שמות ל(ְוָרָזא ָדא . ִּמׁשְ  ׁשֶ

יה ַקְייָמן ְוִאְתָקלו. ִתיבּכְ ּוֹמאְזַנִים ּבֵ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֹמאְזֵני )ויקרא יט(, ָמאן ֹמאְזַנִים ּכְ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש. ֶצֶדק ׁשֶ ָקל ּבְ ִמׁשְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ָדא רוַח . ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ּבְ ׁשֶ י ְיהוָדה ָאַמר ּבְ ִּרּבִ ּ ּ

  .ַהּקֶֹדׁש

ִת י ִיְצָחק ּכְ ל ְצָבָאם)תהלים לג(, יבָאַמר ִ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. ּ . ּּבְ

ְּדַאִפיק ָקָלא ַעד ְדָמֵטי ְלַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפ ּ ּ ּוְברוַח . ּיק ְוָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןּּ ּ
ל ְצָבָאם רוַח ְדִאיהו ְדַכר. ִּפיו ּכָ ֵאי ָקְייִמין ּבְ ּתָ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ּ ּ ֶ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 ָהָאֶרץ. ּ ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּבַ ׂשְ יך ּתִ ִָמְפִרי ַמֲעׂשֶ ּ .

ר ַזְרעֹו בֹו ְוגו ה ְפִרי ֲאׁשֶ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב עֹוׂשֶ ָּרָזא ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְלַתּתָ ּ ּ ּ '
ָמר   :ְוָהא ִאּתְ

ְר ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ י ִחְזִקָיה אֹוֵמר . ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר. ִקיַע ַהּשָׁ ִּרּבִ
יה ּתוְקָפא ְדִדיָנא ְרָיא ּבֵ ְּמאֹוֹרת ְדׁשַ ּ א . ִקיְלָטא ְדִדיָנא. ּ י יֹוֵסי ָאַמר ְיִהי ְמֹאֹרת ְלַתּתָ ִרּבִ

ָרה ְלַרְבֵיי ָעְלָמ ְלָיא ַאְסּכָ ִּאיִהי ִסיֲהָרא ְדָבה ּתַ ְלָיא ְמֹאֹרת. אּ ּוָבה ּתַ ִגין ְדִאיִהי ְנהֹוָרא . ּ ּּבְ
ל ְנהֹוִרין ָלא ְנהֹוָרא. ּזוְטָרא ִמּכָ ָכא ְוָלא ְמַקּבְ   .ְּוִזְמִנין ְדִאְתַחּשְׁ
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ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָלָלא ְדֻכְלהו. ּבִ ָּדא הוא ְרִקיָעא ְדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ל ְנהֹוִרין ְוהוא . ּ ִגין ְדָנִטיל ּכָ ּּבְ ּ
והיא תליא ביה בגין דאתדבק בה ההוא מארה וביה (ּ ְלַהאי ְנהֹוָרא ְדָלא ָנֲהָרא ָנִהיר

  .)תליין לתתא כל אנון זיינין אחרנין בגין זעירו דנהורא

י ִיְצָחק ָאַמר ְוַאִפיק  ְּוָקִריָנן ֵליה ַמְלכות . ּ ַהאי ְרִקיָעא ְדָלא ָנִהיר)א ואפילו''נ(ִּרּבִ ּ
ָרֵא ַמִים ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ַמִים ִאיהו . ּל ְוֶאֶרץ ַהַחִייםׁשָ ך ְיִהי .  ַהאי ָרִקיַע)דנהיר(ַּהּשָׁ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ָלא ָוא. 'ְמֹאֹרת ָחֵסר ו ָעְלָמא''ַּמאי ַטְעָמא ְדָהא ּבְ   .ּו מֹוָתא הוא ּבְ

ָעְלָמא ְלָיא ְלַאְכָלָלא ִליִלית ּבְ יה ּתַ ְּיִהי ְמֹאֹרת ּכָֹלא ּבֵ ִתיב. ּ ָגדֹול ָקָטן ְו )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 ּ א ֶּאָלא ַעל ְיָד. ּ
יָתא ְדָלְקָטא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ׁשִ ֲעׁשָ ִּדְנהֹוִרין ִעָלִאין ְדָנֲהִרין ָלה ּכַ ּ ּ ּ ִתיב. ּּ ה )יהושע ג(, ּכְ  ִהּנֵ

ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ָדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ָנֲהָרא. ֲארֹון ַהּבְ ִּהּנֵ ִרית . ּּ ַהּבְ
ַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָנֲהָרא ה ֲא. ּ ַגַויה ּתֹוָרה . ּרֹון ָדא ִהיא ְמֹאֹרתִהּנֵ יבוָתא ְלַאֲעָלָאה ּבְ ֲּארֹון ּתֵ ּ

ְכַתב ּבִ א ְדָנִהיר ָלה. ׁשֶ ְמׁשָ ִרית ָדא ׁשִ ַּהּבְ ּ ִרית ַדְייָקא. ּ ֲהֵדיה ֲארֹון ַהּבְ ִרית ּבַ ְּוִאיִהי ּבְ ֲאדֹון . ּ
ל ָהָאֶרץ ל ָהָאֶרץ. ּכָ ִרית ְדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ַּהּבְ ּ.  

  ]א''דף לד ע - ' אזוהר חלק [

ּוְבִגין ְדַהאי ֲארֹון ִאיהו ֲאדֹון ּ א ְדָנִהיר ָלה ְוָנִהיר ְלָכל ָעְלָמא. ּ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ּּבְ ָהִכי . ּ
ָמא )א''דף לד ע(ִאְתְקֵרי  יה ָנְקָטא ׁשְ ּוִמּנֵ ָרָזא ְדָאֶל. ּ ת ''ף ָדֶל''ְּוִאְתְקֵרי ַהאי ֲארֹון ֲאדֹון ּבְ

ָמה ְדַאְמ. ד''ּן יו''ּנו ך ֲאדֹוּּכְ ְִריָנן ַצִדיק ְוֶצֶדק ּכָ ְלָיין''ן אדנ''ּ   .ּי ָדא ְבָדא ּתַ

א ֲחֵזי ְבִרית ַקָייִמין ְדִאיהו , ּתָ ּּכָֹכִבים וַמָזלֹות ּבִ ּ ּּ ָמִים )שמשא דקאמרן ודא(ּ  ְרִקיַע ַהּשָׁ
ְלָיין ְלַאְנ יה ּכָֹכִבים וַמָזלֹות וֵביה ּתַ יה וְגִליִפין ּבֵ יִמין ּבֵ ִּדְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָסָבא ֲהָוה . ָהָראּּ ִרּבִ

יה ָמִים ְוָדא ִסיֲהָרא ְדַתְלָייא ּבֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ ָּאַמר ָהִכי ְיִהי ְמֹאֹרת ְדַתְלָייא ּבִ יָון ִדְכִתיב . ּ ּּכֵ
א  ְמׁשָ י ּבְ)כאן חסר(ְּוָהיו ִלְמאֹורֹות ָהא ׁשִ ּתֵ ּבַ ין ְיָרִחין ְוׁשַ ּ וְלמֹוֲעִדים ְדָהא ִזְמַנָייא ְוַחּגִ ּהו ּ

ְלָיאן ְוֲהוו   .ּּתַ

א ַקְדָמָאה ִעָלָאה ֲעִביְדּתָ ְּוֹכָלא ּבַ יה. ּ א ִאְתַאִחיד ּבֵ ֵמיה ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ְּוִאיהו הוא ּכָֹלא. ּ ּ ּ .
ְבָעה ְרִקיִעין ְוֻכְלהו ַמְדְבֵרי ָעְלָמא ְבָעה ּכְֹכֵבי ִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּׁשִ ּ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה ֲעַלְייהו. ּ ּ .

ָאהּוְתֵרין ּתָ ּ ָעְלִמין ִניְנהו ָעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִדְכִתיב. ּ ָאה ּכְ ּתָ ּּתַ דבה (, ּ

ֶּמֶלך ִעָלָאה.  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)הימים א טז ָאה. ְ ּתָ ְוֶמֶלך ּתַ ִתיב ְיָי ֶמֶלך ְיָי )תנינן(. ּ ְ ּכְ

ְָמָלך ְיָי ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד ֶאְמָצִעיָתא. ְְיָי ֶמֶלך ְלֵעיָלא. ְ א' ה. ְְיָי ָמָלך ּבְ . ְִיְמלֹוך ְלַתּתָ
י ַאָחא ָאַמר ְיָי  ּ ֶמֶלך ָדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדִאיהו ָעְלָמא ְדֲאֵתי)א דא חכמה עילאה''נ(ִרּבִ ּ ּ ּּ ְיָי . ְ
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ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ָּמָלך ָדא ּתִ ִרית . ְ ְּיָי ִיְמלֹוך ָדא ֲארֹון ַהּבְ א רבי אחא אמרז יי מלך ''נ(ְ
  .)יי ימלוך דא תפארת ישראל. יי מלך דא עלמא עלאה דאתי. דא חכמה עלאה

א ְלֵעיָלא ּתָ ְ ְיָי ֶמֶלך עֹוָלם )תהלים י(ְוָאַמר . ֲּאָתא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָדִוד ְוַאֲהַדר לֹון ִמּתַ

א. ָוֶעד ֶאְמָצִעיָתא. ְְיָי ֶמֶלך ְלַתּתָ ן ִויעוָדא ְוִקיוָמא . אָוֶעד ְלֵעיָל. עֹוָלם ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּּ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְּוַאׁשְ ּ א. ּ ְֶמֶלך ְלֵעיָלא ִיְמלֹוך ְלַתּתָ ְ.  

ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָרן ּבִ ְלהו ִמְתַחּבְ ל ָהֵני ְמאֹורֹות ּכֻ א ָאַמר ּכָ י ַאּבָ ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ . ִּרּבִ
ָּמאן הוא ְרִקיָעא ְדָנ. ְלַאְנָהָרא ַעל ַאְרָעא ּהֵוי ֵאיָמא ָדא ָנָהר ְדָנִגיד . ִהיר ַעל ַאְרָעאּ ּ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ   .ְּוָנִפיק ֵמֵעֶדן ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

א ֲחֵזי ְלָטא ְוִאְתְנִהיר ֵמַההוא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּתָ יָון ְדִסיֲהָרא ׁשָ ּּכֵ ּ ַמָיא . ּ ל ִאּנון ׁשְ ּּכָ
א ְוֵחיֵל ְלהֹון ִאּתֹוְסָפן ְנהֹוָראִּדְלַתּתָ ְלִטין . יהֹון ּכֻ ְלהו ׁשָ ן ַעל ַאְרָעא ּכֻ ְּוֹכְכַבָיא ִדְמַמּנָ ּ

ּוְמַגְדִלין ְצָמִחים ְוִאיָלִנין ֻכְלהו. ּ י ּבְ ְרבו . ְּוָעְלָמא ִאְתַרּבֵ ְלהו ּבִ א ּכֻ ְּוֲאִפילו ַמָיא ְונוֵני ַיּמָ ּ ּ ּ ּ
יר ְרִדיִני ִנימוִסין. ַיּתִ ה ּגַ ְּוַכּמָ ָעְלָמאּ אָטן ּבְ ְרבו ֵחיָלא.  ׁשָ ֶחְדָוה ּבִ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ד ֶחְדָוה . ּ ּכַ

ְרֵעי י ּתַ א ֲאִפילו ִאּנון ִמּבֵ ֵבי ַמְלּכָ ּהוא ּבְ ּ י . ּ ְּוֲאִפילו ִאּנון ִמְדֵבי ַטְרָנׁשֵ ּ ְלהו . )א טרטשי''נ(ּ ּּכֻ
ָעְלָמא ָטאן ּבְ ֲעָיין. ָחָדן ְוׁשָ ָראְּוַרְבֵיי ְדָעְלָמא ּבַ ּמְ   . ְלִאְסּתַ

י ַאָחא ָאַמר ָמִים. ִרּבִ ְרִקיַע ַהּשָׁ ֵדין . ַּוִיֵתן אֹוָתם ֱאלִהים ּבִ יה ּכְ ְלהֹון ַקָייִמין ּבֵ ְּוַכד ּכֻ ּ
ֶּחְדָווָתא ָדא ִעם ָדא א, ּ ְמׁשָ י ׁשִ ּמֵ ֵדין ִסיֲהָרא ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא ִמּקַ ִגין . ּכְ ל ַמה ְדָנִטיל ּבְ ּּכָ

  .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץְּלַאְנָהָרא ָלה 

ִתיב ה ִיְהֶיה )ישעיה ל(, ַרב ִיְצָחק ָאַמר ּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ְבַעת ַהָיִמים. ּׁשִ ית. ָּמאן ׁשִ ְבַעת יֹוִמין ִדְבֵראׁשִ ִּאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ּ .

לוִאים ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ י ְיהוָדה ָאַמר ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ִּרּבִ ּ ּּ ִּמלוִאים ַוַדאי. ּ ּ ִגין ְדַההוא ִזְמָנא . ּ ּּבְ ּ
א ִדְכִתיב  יׁשָ ִגין ִחְוָיא ּבִ ָלמוֵתיה ְוָלא ִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ּבְ ַאׁשְ ם ָעְלָמא ְוִאְתַהַדר ּבְ ּסַ ִּאְתּבַ ּ ּ ּּ

יה  ּן ַמְפִריד ַאלוף ְוַנְרּגָ)משלי טז(ּּבֵ ִזְמָנא ִדְכִתיב. ּ ְּוֵאיָמַתי ְיֵהא ָדא ּבְ ַלע )ישעיה כה(, ּ ּ ּבִ
ֶות ָלֶנַצח ִתיב. ַהּמָ מֹו ֶאָחד)זכריה יד(, ּוְכֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ּ ּבַ ּ ּ:  

  ]ב''דף לד ע - ' זוהר חלק א[

ֶרץ ְנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ ין . ּהּ ִ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 . ּּ ִּרּבִ ּ ּ ּ

ּוַמאי ִניהו. ַּחָיה ָמה ְדַאּתְ ָא. ּ ָּדא ֶנֶפׁש ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּכְ ְועֹוף . ֵּמר ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיהּ
ֵחיזו ְדַבר ָנׁש א ּבְ ִליֵחי ִעָלִאין ְדִאְתַחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ִאֵלין ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַמע . ּ ַמׁשְ

ׁש. ִּדְכִתיב ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ רוָחא ַמּמָ ִגין ְדִאית ָאֳחָרִנין ְדָלא ִאְתַחזון ֶאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְלפום ּּ
א ֻּסְכְלָתנו ִדְבִני ְנׁשָ   )ב''דף לד ע(. ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ָנף  ל עֹוף ּכָ הו ְוֶאת ּכָ ִאּנון ָאֳחָרִנין ִדְכִתיב ּבְ ִאֵלין ְלִמיֵנהו ּכְ ִתיב ּבְ ִגיֵני ָכך ָלא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

ָהֵני ָאֳחָרִנין ְד, ְּלִמיֵנהו יַנְייהו ְלָעְלִמין ּכְ ְנָיין ִמּמִ ִגין ְדִאֵלין ָלא ְמׁשַ ּּבְ ּ הו ּּ ִתיב ּבְ ָּלא ּכְ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ְּלִמיֵנהו הו ִדְמׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ִאית ּבְ ּ ּ הו . ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ִאית ּבְ ּ ּ ּ

ם ִיָפֵרד ִתיב וִמּשָׁ ִגיֵני ָכך ּכְ ְנָיין ֵאִלין ֵמִאֵלין ּבְ ִּדְמׁשַ ּ ְּ ּ ּ:  

דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ּין ִלְוָיָתן וַבת זוגֹוִּאֵל. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה . ּ ֶּאת ּכָ
ת ת ְלד. ָהרֹוֶמׂשֶ ָּדא ֶנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ְדִאיִהי רֹוֶמׂשֶ ּ ּוָמאן ִאיִהי ַחָיה . ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּּ ּ

ת ִים ְלִמיֵניֶהם. ּהֵוי ֵאיָמא ָדא ִליִלית. ְּדִאיִהי רֹוֶמׂשֶ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ . ַּגְדִלין לֹוןְּדַמִיין ְמ. ֲּאׁשֶ
ָמה  א ָאְזִלין ְוָעְבִרין ּכְ י ַיּמָ ָראן ַמִיין ְוַנְגִדין ְלָכל ִסְטִרין ְוַאְרּבֵ ְּדַכד ָאֵתי ִסְטָרא ְדָדרֹום ׁשָ ּ

ֶחק ּבֹו)תהלים קד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּ ׁשָ ּ ּ.  

ָנף ְלִמיֵנה ל עֹוף ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּוְוֶאת ּכָ ַמִים יֹוִליך ֶאת )קהלת י(ּכְ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ַּהּקֹול וַבַעל ּכְ ְנָיין ְלָעְלִמין. ּ ְדִפין ְוָלא ְמׁשַ ית ּגַ ְלהֹון ִמּשִׁ י יֹוֵסי ָאַמר ּכֻ . ִרּבִ
ִתיב ְלִמיֵנהו ּוְבִגיֵני ָכך ּכְ אָטן ָעְלָמא . ְלֵעיָלאְלַזְייָנא ִד. ַּמאי ְלִמיֵנהו. ְּ ְּוִאֵלין ָטאָסן ְוׁשָ

א ְוָסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא ית ְוָחָמאן עֹוָבִדין ִדְבִני ְנׁשָ ׁשִ ִתיב. ּּבְ ם )קהלת י(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ּגַ
ַקֵלל ְוגו ַמָדֲעך ֶמֶלך ַאל ּתְ ּּבְ ְ ָ ּ'.  

ת י ִחְזִקָיה ָאַמר ָהרֹוֶמׂשֶ ֵעי ֵליה, ִּרּבִ ֹוֶרֶצת ִמּבָ ְדַאְמִריָנן ָרַמׁש ֵליְלָיא.ַּהּשׁ ְוַעל . ּ ֶאָלא ּכִ
ל ַחְיתֹו ָיַער)תהלים קד(ָּדא  ְלָטא.  ּבֹו ִתְרמֹוׂש ּכָ ֲעָתא ְדִאיִהי ׁשָ ׁשַ ְלָטאן ּבְ ְּדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ .

ְתַלת ִסְטִרין ְדַפְלגו ֵליְלָיא יָרָתא ּבִ ּוָפְתִחין ׁשִ ּ ֵכי. ּ ּכְ ּתַ יָרָתא ְוָלא ִמׁשְ ּל ִאֵלין ְוַע. ְוָזְמֵרי ׁשִ
ִתיב יִרים ֶאת ה)ישעיה סב(, ּכְ ְזּכִ   .ַּאל ֳדִמי ָלֶכם'  ַהּמַ

ל ֲהֵויָנא ּכֵ ְמעֹון ָקם ְוָאַמר ִמְסּתַ י ׁשִ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ַרּבִ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ְּ ,
ִאין ל ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאְזַדְעְזעו ּכָ ּ ִתיָתָאה ֲהָוה ָסִליק ּבְ. ּ ַּדְרגֹוי ַעד ְדָסְלָקא ְרעוָתא ְויֹוָמא ׁשְ ּ

ירוָתא ְדָכל ְנהֹוִרין ִּעָלָאה ְוָנִהיר ׁשֵ ּ ן ְנהֹוָרא ָנִפיק. ּ ּמָ ְרָעא ְדִמְזָרח ְדָהא ִמּתַ ּוְפַתח ּתַ ּ ּ .
ִמְזָרח ף ּבְ ּקַ א ְוִאְתּתַ ְּוָדרֹום ַאֲחֵמי ּתֹוְקֵפי ִדְנהֹוָרא ְדָיִרית ֵמִריׁשָ ִמְזָרח ַאְתִקיף ְלָצפֹון . ּ

ֲהֵדיהְו ָפא ּבַ ּתָ ּתַ י ְלַמֲעָרב ְלִמְקַרב וְלִאׁשְ ט ְוָקֵרי ְבָחִיל ַסּגֵ ָּצפֹון ִאְתַער ְוִאְתַפׁשַ ּ ֵדין . ּ ּכְ
יה ר ּבֵ ּשַׁ ָצפֹון ְוִאְתּקַ ַמֲעָרב. ַּמֲעָרב ַסְלָקא ּבְ ְּוָסֲחִרין ֵליה . ְּלָבַתר ָדרֹום ַאְתָיא ְוָאִחיד ּבְ

ְד ָּדרֹום ְוָצפֹון ְדָאְזִלין ּגִ אּ ֶחְדָוה . ֵרי ִגְנּתָ ְרָיא ּבְ ַמֲעָרב וַמֲעָרב ׁשַ ֵדין ִמְזָרח ָקִריב ּבְ ּּכְ
ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְלהו ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ּוָבָעאת ִמּכֻ ּ ּ ּ ע ִסְטִרין . ּ ַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִּדְלהֵוי ּכְ

א ַמֲעָרב ְוַאִפ. ְוֵעיָלא ְוַתּתָ ק ּבְ ּוִמְזָרח ִאְתָדּבַ ּ ִניָנן ָאָדם ֵמֲאַתר ְדֵבית . ּיק ֵליהּ ְּוַעל ָדא ּתָ ּ
ְקָדׁש ָנַפק   .ַּהּמִ

ה ָאָדם ְטָרא ִדְלֵעיָלא. ּּתו ַנֲעׂשֶ ֵאי ְדֲאתו ִמּסִ ּתָ ִריך הוא ָאַמר ְלִאֵלין ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָרָזא . ְ
ָמא ָדא ְדָסִליק ָאָדם ִּדׁשְ ְּדָהא ָאָדם . ּא ְדַאְתָווןָאָדם ָרָז. ָּאָדם ֵמָרָזא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ּ

א ִליל ְלֵעיָלא ְוָכִליל ְלַתּתָ ה . ָאָדם ֶאָחד ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּכָ ּם ְסִתיָמא ְדִאיִהי ם ִמְלםְרּבֶ ּ
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ָרה ׂשְ ַמֲעָרב' ד. ַהּמִ ָאה ִדְסִתיָמא ּבְ ּתָ א. ּּתַ ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ְלֵעיָלא . ְּוָדא ּכְ ּקַ ִאְתּתַ
ן ְלַת ּקַ אִאְתּתַ   .ּתָ

ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ָלמוֵתיה ִאׁשְ ַאׁשְ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכְ א ּכֻ ד ָנֲחָתא ְלַתּתָ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכַ ּ ּ ּ ּ .
ַקת ִסְטרֹוי ִאְתַדּבְ ְּונוְקָבא ּבְ ְנָתא וְדמוך. ּ ְַעד ְדַאִפיל ִעלוֵיה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ֲאַתר ְדֵבי . ּּ ְּוֲהָוה ָרֵמי ּבְ

א א ְלַתּתָ   .ַּמְקְדׁשָ

ָמה ִדְמַתְקִנין ְלַכָלה ְוַאֲעָלא ֵליהּוְנַסר ֵל ין ַלה ּכְ ִריך הוא ְוַתּקִ א ּבְ ּיה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא . ְ
ה ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְלעֹוָתיו ַוִיְסּגֹור ּבָ ח ַאַחת ִמּצַ ִּדְכִתיב ַוִיּקַ ח ַאַחת ַדְייָקא. ּ ַּוִיּקַ ִסְפֵרי ַקְדָמִאי . ּ ּבְ

ְחָנא  ּכַ יה ְוָלא ֲהַות ּ ָד)א''ויקרא יט ע(ַאׁשְ ַרת ִמּנֵ יה ְוִאְתַעּבְ ּא ִליִלית ַקְדִמיָתא ְדֲהַות ִעּמֵ ּ ּ
ֶנְגדֹו ָמה ִדְכִתיב וְלָאָדם ֹלא ָמָצא ֵעְזִר ּכְ ְּלִקיְבֵליה ֵעֶזר ּכְ ַעד ַהִהיא . ְַמאי ֵעְזִר ֶסֶמך. ּ

ֶנ ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֲעָתא ִדְכִתיב ֹלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ּׁשַ ְתָרָאה . ְגדֹוּ א ֲחֵזי ָאָדם ּבַ ּתָ
ְּדֹכָלא ֲהָוה ִלים. ּ   .ָּהִכי ִאְתַחֵזי ְלֵמיֵתי ַעל ָעְלָמא ׁשְ

  ]א''דף לה ע - ' זוהר חלק א[

ֶדה ֶטֶרם  ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ יַח ַהּשָׂ ִתיב ְוּכֹל ׂשִ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ּּתו ָאַמר ַרּבִ
י ֹלא ִה ֶדה ִאֵלין . 'ְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוגוִיְצָמח ּכִ יַח ַהּשָׂ  )א''דף לה ע(ְּוֹכל ׂשִ

ִּאיָלִנין ַרְבְרִבין ִלְנִטיעו ְלָבַתר ְוֲהוו ְזִהיִרין ּ.  

א ֲחֵזי ִריאו, ּתָ ִסְטָרא ְדָדא ִאְתּבְ ָּאָדם ְוַחָוה ָדא ּבְ ּ ִריאו ַאְנִפין . ּ ַּמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתּבְ ּ
ַאְנִפ ִתּקוִניה . יןּּבְ ַכח ּבְ ּתְ י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוִזווָגא ָלא ִאׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ַכח . ּּכְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ַאְנִפין ּכְ א ְוִאְתַהָדרו ַאְנִפין ּבְ ָקנו ַהאי ִדְלַתּתָ ְּוַכד ִאְתּתָ ּ ּ ּ ּ
  .ְלֵעיָלא

ן ִד ּכָ ׁשְ יה)שמות מ(, ְכִתיבְּמָנָלן ִמן ַהּמִ ַקם ִעּמֵ ן ָאֳחָרא ִאּתָ ּכָ ִגין ְדִמׁשְ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ּ הוַקם ַהּמִ ּ ּ .
ַקם ְלֵעיָלא א ָלא ִאּתָ ַקם ְלַתּתָ ַקם . ְוַעד ָלא ִאּתָ א ִאְתּתָ ַקם ְלַתּתָ ד ִאְתּתָ ּאוף ָהָכא ּכַ

ִריאו. ְלֵעיָלא ַקן ְלֵעיָלא ָלא ִאְתּבְ ָען ָלא ִאְתּתָ ּוְבִגין ְדַעד ּכְ ּ ַאְנִפיןּ ּ ַאְנִפין ּבְ ּוְקָרא אֹוַכח . ּ
י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ִתּקוֵניה. ִּדְכִתיב ּכִ ּוְבִגיֵני ָכך ְוָאָדם ַאִין ְדָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ְּ.  

ִלים ָאָדם ּתְ ִליַמת ַחָוה ִאׁשְ ּתַ ְּוַכד ִאׁשְ ִלים. ּ ּתְ ְּוָרָזא ָדא ְדַעד ּכְ. ְוֹקֶדם ָלֵכן ָלא ִאׁשְ ָען ּ
ָתא ַפְרׁשָ ב ְדַחְבַרָייא ָאְמרו. ְָלא ִאית ָאְת ָסֶמך ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֲּאָבל ָסֶמך ָדא ֵעֶזר. ּ ְוָדא . ְ

ַאְנִפין ְדַכר ְונוְקָבא ֵּעְזִר ִדְלֵעיָלא ְדִאְתַהַדר ְלֵעיָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ ּּ ך ָדא ָלֳקֵבל ָדא . ּ ּמַ ִּאְסּתַ ּ ְ

רּ ְסמוִכים )תהלים קיא(. ַּוַדאי ֱאֶמת ְוָיׁשָ ָּדא ְדַכר , ְּסמוִכים. ָּלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשוִיים ּבֶ
ֲחָדא  ְּונוְקָבא ְדִאּנון ְסמוִכים ּכְ ּ ּ א דאנון סמוכים עולם תתאה בעולם עלאה דעד ''נ(ּ

האי עולם דקא אמרן ( )לא אתתקן עולם תתאה לא אתתקן ההוא עולם דקאמרן
א לא אתתקן ההוא עולם דקא תליא בעולם דלתתא וכד לא אתתקן עולם דלתת

  .)אמרן
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י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ָדא ָסִמיך. ּכִ ְְדָהא ָדא ּבְ ּ ד . ּ ָאה ּכַ ּתָ ּעֹוָלם ָדא ּתַ
ַכח ָסֶמך ְלֵעיָלא ּתְ ָקנו ִאׁשְ ַאְנִפין ְוִאְתּתָ ן ְוִאְתַהְדרו ַאְנִפין ּבְ ּקַ ְִאְתּתַ ּ ּ ּּ ְדַמת ְדָנא . ּ ְּדָהא ִמּקַ ּ

ִתּקוָנא ָלא ֲהָו ִגין ְדָלא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ )א עולם בתיקוניה''נ(ּה עֹוָבָדא ּבְ ּ ּבְ
ְלָייא ָדא ּתַ   .ְוָדא ּבְ

ל  ָקה ֶאת ּכָ א ְלָבַתר ְוִהׁשְ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ְתֵריה ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ָדא ּתִ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ּ ּ ּ
י ְדכוָראְוֵאד ַיֲעֶלה . ְּפֵני ָהֲאָדָמה א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ִּמן ָהָאֶרץ ָדא ּתִ ּ ּ ָּדָבר ַאֵחר ַמאי . ּ

ּקוָנא ְדַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ַכח ּתִ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ַּטְעָמא ֹלא ִהְמִטיר ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ִמן ַאְרָעא . ּ
ָאה ִאְתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא ּתָ   .ּתַ

א ֲחֵזי ָנָנא ָסִליק ִמן ַא, ּתָ ַקְדִמיָתאּתְ ר ְלָבַתר ָדא . ְוֲעָנָנא ִאְתַער. ְרָעא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתַחּבַ ּ
ָדא ר ּכָֹלא . ּבְ ִלימו ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּבַ א ְוֲעִביד ׁשְ ּתָ ָנא ִאְתַער ִמּתַ ָנָנא ְדָקְרּבָ ַגְווָנא ָדא ּתְ ּּכְ ּ

ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ִלימו ּכְ ּתַ ָדא ְוִאׁשְ ָּדא ּבְ ִלים ִּאְתֲערוָתא ׁשָ. ּ ּתְ א וְלָבַתר ִאׁשְ ּתָ ֵּרי ִמּתַ
ַקְדִמיָתא. ּּכָֹלא ִאְתֲערוָתא ּבְ ְרָיא ּבְ ָרֵאל ׁשַ ָּלא ִאְתַער ְלִקְבָלה , ְּוִאְלָמֵלא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ

ִלים ְלֵעיָלא. ַּההוא ִדְלֵעיָלא ּתְ א ִאׁשְ א ִדְלַתּתָ ּוְבִתיאוְבּתָ ּ.  

ִתיב ְוֵעץ ַה אי ּכְ א ָאַמר ַאּמַ י ַאּבָ ן ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעַרּבִ תֹוך ַהּגָ ַּחִיים ּבְ ְ ֵּעץ ַהַחִיים . ּ
ִנין ֲהָוה ִניָנן ְדַמֲהַלך ֲחֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ְָהא ּתָ חֹותֹוי. ּ ית ִמְתַפְלִגין ּתְ ְּוָכל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ ֵעץ . ּ

ל ֵמימֹוי ְדְבֵרא ׁש ְוהוא ָנִטיל ּכָ א ַמּמָ ְמִציעות ְדִגְנּתָ ַּהַחִיים ּבִ ּ ּ ּ חֹותֹויּ ית וִמְתַפְלִגין ּתְ ּׁשִ ּ ּ.  

ָמן  יה וִמּתַ א ְוֲעִייל ּבֵ ְרָיא ַעל ַההוא ִגְנּתָ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק הוא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ה ִסְטִרין ִּמְתַפְלִגין ַמָיא ְלַכּמָ א. ּ ְנּתָ ה וִמְתַפְלִגין . ְוָנִטיל ּכָֹלא ַהִהיא ּגִ ּוְלָבַתר ָנְפֵקי ִמיּנָ ּ ּ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרְל א ּכְ ה ַנֲחִלין ְלַתּתָ ָדי)תהלים קד(, ַכּמָ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ָמה ְדָנְפִקין . ּ ַיׁשְ ּּכְ
ֵקי ְלִאּנון טוִרין ִעָלִאין ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ֵּמַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ְוַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ד ָמָטאן . ּ ְלָבַתר ּכַ

חֹו ְּלֵעץ ַהַחִיים ִמְתַפְלִגין ּתְ ּ פום ָאְרחֹויּ ָכל ְסַטר ּכְ   .ּתֹוי ּבְ

אי ִאְקֵרי ָהִכי ֶאְמָצִעיָתא. ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ַאּמַ ְּדָהא ֵעץ ָדא ָלאו ִאיהו ּבְ ּ ֲאָבל . ּ
ֵּעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ַמאי הוא ָמאן ְדָיִניק . ּ ֵרין ִסְטִרין ְוָיַדע לֹון ּכְ ִגין ְדָיְנָקא ִמּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ַגַווְייהו ִאְקֵרי ָהִכי טֹוב . ּוְמִריָראִמְתָקא  ְרָיא ּבְ ֵרין ִסְטִרין ְוָיַדע לֹון ְוׁשַ ּוְבִגין ְדָיְנָקא ִמּתְ ּ ּ
ְרָיין ֲעַלְייהו. ָוָרע ְּוָכל ִאּנון ְנִטיִעין ׁשָ ּ.  

  ]ב''דף לה ע - ' זוהר חלק א[

ּוֵביה ֲאִחיָדן ְנִטיִעין ָאֳחָרִנין ִעָלִאין ְוִאּנון ִאְקרון  ּ ּ  )לעיל לא א(ָּמאן ִאּנון . ַאְרֵזי ְלָבנֹוןּּ
ית ְדָקֲאָמָרן. ַאְרֵזי ְלָבנֹון ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ית יֹוִמין ִעָלִאין ׁשֵ ִּאּנון ׁשִ ר . ּּ ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ

ְּנִטיעֹות ַוַדאי ְדִאְתַקְיימו ְלָבָתר. ָנָטע ּ אן וְלָהְלָאה ָסֶמך ַמאי ִהיא ַוִיְסּגֹור . ּ ִּמּכָ ְ ר ּ ׂשָ ּבָ
ה ּנָ ְחּתֶ ִסְטרֹוי ֲהָוה. ּתַ ִסְטרֹוי ְדָדא. ּבְ ִתיל . ְוֲהָוה ָדא ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ַּוַדאי ֲעָקָרן קוְדׁשָ ּ ְּ
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ַאְנִפין ְלִקיוָמא )ב''דף לה ע( ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַהְדרו ַאְנִפין ּבְ ּלֹון ּבְ ּ ּּ ּ ַגְווָנא ָדא ְסִמיָכן . ּ ּכְ
ִליםֲּעָקָרן קוְד. ָעְלִמין ִקיוָמא ׁשְ ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַקְיימו ּבְ ִתיל לֹון ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ּׁשָ ּ ּּ ּ ְ.  

א ְמָנָלן ְדָאָדם ְוַחָוה ְנִטיִעין ֲהוו י ַאּבָ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ה )ישעיה ס(, ִּדְכִתיב. ּ  ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ
ה ָיַדי ַדְייָקא. ָּיַדי ְלִהְתָפֵאר ְרָיין ָאֳחָרִניןְּדָלא ִאׁשְ. ַּמֲעׂשֵ הֹון ּבִ ְדלו ּבְ ּּתַ  )ישעיה יז(, ּוְכִתיב. ּ

ָעְלָמא ָסְרחו ִגי ִדְבַההוא יֹוָמא ְדִאְתְנָטעו ּבְ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום ִנְטֵעך ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַקְרֵני . ְ ִטיעֹות ּכְ ַנן ַהּנְ ּתְ
יק ְוָלא ֲהוו ָנֲהִרין ֲּחָגִבים ֲהוו וְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַדּקִ ּ ּ ּ יָון ְד. ּ נוּּכֵ ּקְ ִּאְתְנָטעו ְוִאְתּתַ יאו . ּ ִּאְתַרּבִ

ְנהֹוָרא ְוִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון ְנהֹוָרא ְוָלא . ּּבִ יאו ּבִ ְּוָאָדם ְוַחָוה ַעד ְדִאְתְנָטעו ָלא ִאְתַרּבִ ּ ּ ּ
ְּסִליקו ֵריָחא ַוַדאי ְדָקא ָיאֹות. ּ ָקנו ּכְ ילו ְוִאְתּתָ ּתִ רו ְוִאׁשְ ִּאְתַעּקָ ּ ּ:  

ִניָנן ֵלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֹלִהיםַוְיַצו ְיָי ֱא ם. ָּהא ּתָ ת ַהּשֵׁ ְרּכַ ֱּאֹלִהים ֵאלו . ְיָי זֹו ּבִ ּ
ַּהַדָייִנין ִפיֻכת ָדִמים. ּ לוי ֲעָריֹות. ַּעל ָהָאָדם זֹו ׁשְ ֵּלאֹמר זֹו ּגִ ֶזל. ּ ן ְוֹלא ּגֶ ל ֵעץ ַהּגָ . ִמּכָ

ִפיר   .ָּ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 ְוָחיו, ַאְבָרָהם ָאַכל ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוָכל ּנְ ֲּאָבל ִאיָלָנא ָדא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא . ּ

ְלחֹודֹוי ַמֵיית)ממנוכמה דכתיב ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל (ִּאיהו  ּ ָמאן ְדָנִטיל ֵליה ּבִ ּ .
א ְדמֹוָתא ָנִטיל  י ְביֹום ֲאָכְלך ִמֶמּנו . )בגין דאיהו מפריש ליה מן חיין(ְּדָהא ַסּמָ ְּוַעל ָדא ּכִ ָּ

ִגין ְדָקא ָפִריׁש ְנִטיִעין מות ּבְ ּמֹות ּתָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשַ ָעְרָלתֹו ֲהָוהָּהא ִדְתִניָנ, ַּרּבִ ך ּבְ , ְן ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ
ִרית ֹקֶדׁש ֵמַאְתֵריה וֵמחוָלֵקיה. ַּמאי הוא ָּאַמר ֵליה ְדָפִריׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ָעְרָלה ֲהָוה. ּּ ך ּבָ ְַוַדאי מֹוׁשֵ ּ .

ִמָלה ְדָנָחׁש ה ּבְ ָעְרָלה ְוִאְתַפּתֶ ִרית ֹקֶדׁש ְוָדַבק ּבָ ַבק ּבְ ְּוׁשָ ּוִמְפִרי ָהֵעץ . ּ ָתאּ ֹלא . ָּדא ִאּתְ
ִגין ִדְכִתיב ּנו ּבְ ֹּתאַכל ִמּמֶ אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹוכו)משלי ה(, ּ ּוְבַהאי . ּ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ׁשְ

ָאֳחָרא ָלא ֲהֵוי ְפִרי, ֲּהֵוי ְפִרי ְּדָהא ּבְ מות. ּ ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּּכִ ּ ִגין ָדא ִאיָלָנא . ָ ּּבְ
ְדָקֲאָמָרןְדמֹוָתא   )והנחש היה ערום מכל חית השדה(: ִּדְכִתיב ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות. ֲהֵוי ּכִ

ָמא  י ְוֲהָוה ָחֵדי ּכְ ֵקי ִמְלֵעיָלא ְוִאְתַרּבֵ י יֹוֵסי ָאַמר ַהאי ִאיָלָנא ְדָקא ֲאָמָרן ֲהָוה ִמְתׁשָ ַּרּבִ
קֹות ֶאת ַהּגָ ָתא. ןְדַאּתְ ָאֵמר ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ן ָדא ִאּתְ ְּוָנָהר ָדא ֲהָוה ָעִייל . ַּהּגָ

ֵקי ֵליה ְוֲהָוה ּכָֹלא ָחד  יה ְוַאׁשְ ּּבֵ ּ א ִאיהו . )וכדין יי אחד ושמו אחד(ּ ן וְלַתּתָ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ
ם ִיָפֵרד ִּפירוָדא ִדְכִתיב וִמּשָׁ ּּ ּ ּ.  

ָחׁש י ִיְצָחק ָאַמר ָדא ֵיֶצר ָהָרע. ְוַהּנָ י. ַּרּבִ ׁשַרּבִ יה . ּ ְיהוָדה ָאַמר ָנָחׁש ַמּמָ ָּאתו ְלַקּמֵ ּ
ְמעֹון י ׁשִ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ּכָֹלא ַחד. ְדַרּבִ ּל ֲהָוה ְוִאְתַחֵזי ַעל ָנָחׁש ְוצוְלֵמיה''ְוסמא. ּ ּ ְּדָנָחׁש . ּ

ָטן ְוֹכָלא ַחד ָּדא ִאיהו ׂשָ ּ ּ.  

ֲעָתא ָנַחת סמא ַהִהיא ׁשַ ִניָנא ּבְ ַמָיא ָרִכ''ּתָ ּיב ַעל ָנָחׁש ָדא ְוצוְלֵמיה ֲהוו ָחָמאן ל ִמן ׁשְ ּ ּ ּ
יה ְרָיין ְוָעְרָקן ִמּנֵ ל ּבִ ִמִלין וְגִרימו מֹוָתא ְלָעְלָמא. ּּכָ ָתא ּבְ י ִאּתְ ּוְמטֹו ְלַגּבֵ ּ ָחְכָמה . ּּ ַּוַדאי ּבְ

ִרי''ַאְייֵתי סמא א ּבְ ל ִאיָלָנא ַקְדָמָאה ְדָבָרא קוְדׁשָ ּל ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא ְוִחּבֵ ּך הוא ּ ְ
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ָעְלָמא ֵלי ַעל סמא. ּבְ ּוִמָלה ָדא ֲהֵוי ּתָ א ְדִאיהו ''ּ ּל ַעד ְדֲאָתא ִאיָלָנא ָאֳחָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ֵרך סמא ְרָכאן ְדָלא ִיְתּבָ יה ּבִ ְַיֲעֹקב וְנַטל ִמּנֵ ּ ּ א''ּ ו ְלַתּתָ ְּדָהא ַיֲעֹקב . ל ְלֵעיָלא ְוֵעׂשָ

ּדוְגָמא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה  ּ ּ ְדַיֲעֹקב ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה)ושופריה(ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָמה ְדָמַנע סמא ְרָכאן ֵמִאיָלָנא ַקְדָמָאה''ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי ָמַנע ַיֲעֹקב ְדִאיהו ִאיָלָנא . ל ּבִ ּ

ּדוְגָמא ְדָאָדם ִמסמא א''ּ ּתָ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא וִמּתַ ּל ּבִ ֹכ. ּ ְּוַיֲעֹקב ִדיֵדיה ָנִטיל ּבְ ְּוַעל ָדא . ָּלאּ
  .ּ ַוֵיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו)בראשית לב(

ֶות ָחׁש ָהָיה ָערום ָדא ֵיֶצר ָהָרע ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ִתיב ְוַהּנָ ְּכְ ּ ּ ְוְבִגין ְדָנָחׁש ִאיהו ַמְלַאך . ּ ּ ּ ּ
ַרם מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ֶות ּגְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ַהּמָ ׂשָ)בראשית ו(, ּ ל ּבָ א  ֵקץ ּכָ ר ּבָ

ָ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 ְתָרה . ִמן ַהְנֵקָבה, ְוִנׁשְ ְּוַהְיינו ְדָקא ֲאִזיל ָנָחׁש ּבַ ּ
פֹון ֲאִסיֵתָנה ְמֵהָרה,ָאַמר. ְּדַחָוה ָמָתה ִמן ַהּצָ א , ּוָמאי ַהָסָתה ֲהָוה.  הֹוִאיל ְוִנׁשְ ִּמׁשום ְדּבָ ּ
ְלִמידֹוי. ָּעֵליה ֲאלו ּתַ ל ''סמ, ָאַמר ָלֶהם. עֹוָבָדא ֵהיִכי ֲהָוה, ּׁשָ ר ִעם ּכָ ע ַקׁשָ אל ָהָרׁשָ

ִרי. ְצָבאֹות ַמְעָלה ַעל ַרּבֹו א ּבְ ִּמׁשום ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּך הואּ ְדַגת ַהָים וְבעֹוף , ְ ּוְרדו ּבִ ּ ּּ
ַמִים ֵּהיָאך אוַכל ְלַהְחִטיאֹו וְלָגְרׁשֹו ִמְלָפָניו, ָאַמר. ַהּשָׁ ּ ל ַחָיילֹוָתיו וִביֵקׁש לֹו . ְ ָּיַרד ִעם ּכָ ּ

מֹותֹו וַמנו ָנָחׁש ָאֶרץ ָחֵבר ּכְ ּּבָ ְּוָהָיה לֹו ְדמות ָגָמל, ּ הָּרָכב ָעָליו וָבא לֹו ֵאֶצל ַה. ּ . ִאׁשָ
ן, ָּאַמר ָלה ל ֵעץ ַהּגָ י ָאַמר ֱאֹלִהים לא ֹתאְכלו ִמּכָ , ָאַמר ֲאָבֵקׁש יֹוֵתר ְואֹוִסיף. ַּאף ּכִ

ִתְגָרע ִהיא ֵדי ׁשֶ ן ָאַמר ֱאֹלִהים , ָאְמָרה. ּכְ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ְֹלא ֵמַנֲענו ֶאָלא ֵמֵעץ ַהַדַעת ֲאׁשֶ ּ ּּ
ְגעו ּב ּנו ְוֹלא ּתִ ֹּלא ֹתאְכלו ִמּמֶ ּ מותוןּ ֹּו ֶפן ּתְ ּ ָּאְמָרה ִמְפִרי ָהֵעץ , ְּדָבִרים' ְוהֹוִסיָפה ב. ּ

ן ָאַמר ֱאלִהים לא ֹתאְכלו תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ְּוֹלא ֶנֱאַמר ָלה ֶאָלא ֵמֵעץ ַהַדַעת, ְ , ְוָאְמָרה. ּּ
מותון ְגעו ֶפן ּתְ ּלא ּתִ ּ ּּ.  

ה סמ ִאיָלן ַוֲה''ָמה ָעׂשָ ע ָהַלך ְוָנַגע ּבְ ִוַח ְוֹאֵמר ְאל ָהָרׁשָ  ַאל )ו''תהלים ל(ָוה ַהִאיָלן צֹוִ
ִניֵדִני ִעים ַאל ּתְ בֹוֵאִני ֶרֶגל ָגַאָוה ְוָיד ְרׁשָ י, ּתְ ע ּבִ ּגַ ִעים ַאל . ַאל ּתִ ֱאַמר ְוָיד ְרׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ִניֵדִני ה. ּתְ י, ְָהַלך ְוָאַמר ְלִאׁשָ ִאיָלן ְוָלא ָמּתִ י ּבְ ְגִעי ּבְ, ֲהֵרי ָנַגְעּתִ ִאיָלן ְוֹלא ַאף ַאּתְ ּתִ
מוִתי ֶנְגָדה. ּּתָ א ּכְ ֶות ּבָ ִאיָלן ְוָרֲאָתה ַמְלַאך ַהּמָ ה ְוָנְגָעה ּבְ ָּאְמָרה אוַלי , ְֲהְלָכה ַהִאׁשָ

יו ֲאִני ֵמָתה ה ַאֶחֶרת ְונֹוְתָנה ְלָאָדם ַהֵריִני , ַעְכׁשָ ה לֹו ִאּשָׁ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ

ֹיאַכל ִעִמ ֵנינו, ּי ִאם ָנמותגֹוֶרֶמת לֹו ׁשֶ ָּנמות ׁשְ ִנינו, ְּוִאם ִנְחֶיה. ּ ִּנְחֶיה ׁשְ ְּוַלְקָחה ִמִפְריֹו . ּ
ם ְלַבְעָלה ָנה ּגַ יו, ְוָנּתְ ּנָ ֵניֶהם ְוָקהו ׁשִ ִּנְתָפְקחו ֵעיֵני ׁשְ ּ ִני . ּ ֶהֵאַכְלּתָ ָּאַמר ָלה ַמהו ֶזה ׁשְ ּ

יָני ָקהו ׁשִ ִריֹו, ּׁשֶ ל ַהּבְ יֵני ּכָ ך ָקהו ׁשִ ּּכָ ֱאַמר . תְ ּנֶ ִדין ֱאֶמת ׁשֶ ב לֹו ּבְ ְבּתָ )'תהלים ט(ָיׁשָ  ָיׁשַ
ֵסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק ַרְחּתָ ִמָפָני, ָקָרא ְלָאָדם ְוָאַמר לֹו. ְלּכִ ֶָאת קֹוֶלך , ָאַמר לֹו. ָּלָמה ּבָ

י ֵעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא ן ְוָרַעדו ַעְצמֹוָתי ָוִאיָרא ּכִ ּגָ י ּבַ ָמְעּתִ י ֵעירֹו. ּׁשָ . ִּמפֲֹעִלי, ם ָאֹנִכיּכִ
י ֵעירֹום ָאֹנִכי ִּמִצווִיי, ּכִ י ֵעירֹום ָאֹנִכי. ּ י ָוֵאָחֵבא, ּכִ   .ִמַמֲעׂשָ
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ל ִצפֹוֶרן ל ָאָדם עֹור ׁשֶ ָּמה ָהָיה ְלבוׁשֹו ׁשֶ יטֹו ֵמָעָליו, ּ , ָרָאה ַעְצמֹו ֵערֹום. ְוִהְפׁשִ
ה י ֵעירֹום ַאּתָ יד ְלך ּכִ ֱאַמר ִמי ִהּגִ ּנְ רוך הואָאַמר . ָׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּאָדם ִלְפִני ַהּקָ ל , ְּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

א ֲחָטאִתי ְלך, עֹוָלם ּמָ ָהִייִתי ְלַבִדי ׁשֶ ׁשֶ ָּכְ ֵהֶבאּתָ ִלי ִהיא ֵהִדיָחה אֹוִתי , ּ ה ׁשֶ ֶּאָלא ַהִאׁשָ ּ
ִָמְדָבֶריך ָנה ִלי ִמן ָהֵעץ. ּ ִדי ִהיא ָנּתְ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ֱאַמר ַהִאׁשָ ּנֶ דֹוׁש ָאַמ. ּׁשֶ ּר ָלה ַהּקָ

רוך הוא ּּבָ ֶהֶחֵטאת ְלָאָדם, ְּ ַחָטאת ֶאָלא ׁשֶ ּלא ָדֵייך ׁשֶ ּ ְּ ל עֹוָלם. ּ , ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יַאִני ַלֲחטֹוא ְלָפֶניך ָחׁש ִהׁשִ ֵזרֹות ִדין ט. ַָהּנָ ן ְוָגַזר ֲעֵליֶהן ּגְ ּתָ ָלׁשְ ְּקַללֹות וָמֶות ' ֵּהִביא ׁשְ

ַמִיםא''ְּוִהִפיל סמ ָתן ִמן ַהׁשָ לֹו ִמָמקֹום ְקדוׁשָ ת ׁשֶ ּל ְוֶאת ַהּכַ ָחׁש , ּ ל ּנָ ְוִקֵצץ ַרְגָליו ׁשֶ
ִנים ַבע ׁשָ יט ֶאת עֹורֹו ַאַחר ׁשְ ִיְהֶיה ָמְפׁשִ ד ָעָליו ׁשֶ ֵהָמה וָפּקַ ל ּבְ ְּוִאיְררֹו ִמּכֹל ַחָיה וִמּכָ ּּ ּ .

  )עד כאן מההשמטות(: כ''ע

  ]א''דף לו ע - ' זוהר חלק א[

ה ַאףַו י יֹוֵסי ָאַמר. ּיֹאֶמר ֶאל ָהִאּשָׁ ָעְלָמא. ַרּבִ ַאף ָפַתח ְוַאף ַאִטיל ּבְ ּּבְ דף (ָּאַמר ָלה . ּ

ִריך הוא ָעְלָמא ַוַדאי )א''לו ע א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִאיָלָנא ָדא ּבְ ָתא ּבְ ְּלִאּתְ ּ יה . ְּ ִּאְכלו ִמּנֵ ּ
אלִהים יֹוְדֵעי טֹוב ָוָרע ֵמיה ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ְּדָהא ִא. ִוְהִייֶתם ּכֵ ּיהו ָהִכי ֲהֵוי ֱאֹלִהים ׁשְ ּ ּ

אֹלִהים יֹוְדֵעי ְוגו. ָוָרע   .'ְּוַעל ָדא ִוְהִייֶתם ּכֵ

י ְיהוָדה ָלא ָאַמר ָהִכי ִריך הוא . ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִאיָלָנא ָדא ּבְ ְּדִאלו ָאַמר ּבְ ּ ּ ְּ ּ
ְרֶזן . ָיאֹות ֲהָוה, ָעְלָמא ּגַ י הוא ּכַ ַיד ַהחֹוֵצב ּבֹוּּכִ ֲּאָבל לא ָאַמר ֶאָלא ֵמִאיָלָנא ָדא . ּבְ

ָרא ָעְלָמא ִריך הוא וְכֵדין ּבְ א ּבְ ָּאַכל קוְדׁשָ ּ ְּוָכל אוָמן ָסִני ְלַחְבֵריה, ְּ יה ְוַאּתון , ּ ִּאְכלו ִמּנֵ ּ ּ
ָראן ָעְלִמין הֹון ּבְ יֹום ֲאָכְלֶכם ִמ. ּתֵ י ּבְ י יֹוֵדַע ֱאֹלִהים ּכִ ּנו ְוגוְּוַעל ָדא ּכִ ּוְבִגין ְדִאיהו ' ּּמֶ ּ ּ

יה ָּיַדע ָדא ַאְפִקיד ְלכו ֲעֵליה ְדָלא ֵתיְכלו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְקָרא ֹכָלא ַמִלילו ׁשִ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְקָרא ֲהָוה. ּ ירוָתא ְדָאְמרו ׁשִ ׁשֵ ּּבְ ּ י . ּ ִּדְכִתיב ַאף ּכִ
ן ן ָאֹכל ּתֹאֵכל . ָהִכיְוָלאו . ָאַמר ֱאלִהים ֹלא ֹתאַכל ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ִתיב ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ְּדָהא ּכְ

ָרא ֵליה ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ.  

ִריך הוא ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדְכִתיב  א ּבְ יד ֵליה קוְדׁשָ ִניָנן ְדָפּקִ י יֹוֵסי ָהא ּתָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ
ם. ַוְיַצו ת ַהּשֵׁ ְרּכַ ִפיַכת ָדִמיםַעל ָהָאָדם . ֱּאלִהים ַעל ַהִדיִנין. ְיָי ַעל ּבִ ֵלאֹמר ַעל . ַּעל ׁשְ

לוי ֲעָריֹות ּּגִ ָעְלָמא ְדִאיהו ִאְצְטִריך ָדא. ּ י ֲהוו ּבְ ה ִאיְנׁשֵ ּמָ ְּוִכי ּכַ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא ַעל . ְּ ּּ
  .ַהאי ִאיָלָנא ֲהָוה

ל ִאֵלין ִפּקוִדין ִגין ְדֵביה ֲאִחיָדן ּכָ ּּבְ ּ ּּ ְלח. ּ ְּדָכל ָמאן ְדָנִטיל ֵליה ּבִ ּ ֹּודֹוי ֲעִביד ְפִריׁשוּ ּ .
יה א ְדֲאִחיָדן ּבֵ אוְכלוִסין ִדְלַתּתָ ְּוָנִטיל ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ִפיכות ָדִמים ְוִגלוי . ּ ְּוָנִטיל ֲעבֹוָדה ָזָרה וׁשְ ּ ּ ּּ

ן. ֲעָריֹות ִאּנון ַרְבְרֵבי ְמַמּנָ ְלָיין ְדִאיהו . ֲּעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ַהאי ִאיָלָנא ּתַ ִפיכות ָדִמים ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ
בוָרה ְסַטר ּגְ ד ַעל ָדא''ּוסמא. ּּבִ ּל ִאְתַפּקַ ָתא ִאְקֵרי. ּ ה ִהיא ְוִאְנּתְ לוי ֲעָריֹות ִאּשָׁ ּּגִ ְוֲאִסיר . ּ

ִגלוי ֲעָריֹות יד ּבְ ֲעָלה ְדָלא ְיֵהא ָחׁשִ ְלחוָדָהא ֶאָלא ִעם ּבַ ָתא ּבִ ְּלַזְמָנא ְלִאְנּתְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
ַהאי ִאי ֻכְלהו ִאְתְפַקד ּבְ ּּבְ ֻכְלהו ָעַבר. ָלָנאּ יה ּבְ יָון ְדֲאַכל ִמּנֵ ּּכֵ ּ יה, ּ ְּדָהא ּכָֹלא ָאִחיד ּבֵ ּּ.  
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י ְיהוָדה ָאַמר ַוַדאי ִמָלה ָדא ָהִכי הוא ַּרּבִ ּ ְלחוָדָהא . ּ ָתא ּבִ ְּדֲאִסיר ְלִאְתַיֲחָדא ִעם ִאְנּתְ ּ
ה ֲעָלה ִעּמָ ן ּבַ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ ע. ּ ָמִטיִתי ְלַהאי ִאיָלָנא ְוָלא ָאַמר ָהא . ַּמה ֲעַבד ַההוא ָרׁשָ

יה ְוָלא ְתמות יָדך ּבֵ י אוף ַאּתְ ְקִריב וְמֵטי ּבִ ַּמּתִ ּ ּ ְרֵמיה. ְּ ּוִמָלה ָדא הוא אֹוֵסיף ָלה ִמּגַ ּ ּ ּּ.  

י טֹוב ְוגו ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ ה ָחַמאת. 'ִּמָיד ַוּתֵ ּמֶ י ִיְצָחק ַההוא ִאיָלָנא . ּבַ  )שדה(ָּאַמר ַרּבִ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרָסִליק ֵריִחין  ַרכֹו ְיָי)כז בראשית( ,ּכְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ּוְבִגין ַההוא ֵריַח .  ּכְ ּ
יה ְּדֲהָוה ָסִליק ָחָמַדת ֵליה ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ י יֹוֵסי ָאַמר ְרִאָייה ֲהָוה. ּ י ְיהוָדה . ַּרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ

ִניֶהם ָפַקְחָנה ֵעיִני ׁשְ ִתיב ַוּתִ יעוָרא ְדִאיָלָנא ָנְקַטת ֵליה . ְּוָהא ּכְ ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְרִאָיה ּבְ ּ ּּ
ה ַדְייָקא)א שיעורא דלבא הות''נ( ֶרא ָהִאּשָׁ ּ ִדְכִתיב ַוּתֵ ּ:  

י טֹוב ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ י טֹוב. ָחַמאת ְוָלא ָחַמאת. ַוּתֵ ַבת . ּכִ י טֹוב ְוָלא ִאְתַייׁשְ ָחַמאת ּכִ
יה ִתיב ְלָבַתר ַו. ּּבֵ ּנוַמה ּכְ ח ִמּמֶ ּקַ ִתיב ַוּתִ ח ִמִפְריֹו ְוָלא ּכְ ּקַ ּּתִ ֲאַתר . ּ ְּוִהיא ִאְתְדָבַקת ּבְ

ת ַחֵיי ִמן מֹוָתא. ּוְגִריַמת ְלָכל ַעְלָמא מֹוָתא. ְּדמֹוָתא ִרים . ְּוַאְפִריׁשַ ּוְבחֹוָבא ָדא ּגָ
ֲעָלה ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּפִריׁשוָתא ְלַאְפָרׁשָ ּ ּל ִמִדּבו''ְּדָהא קֹו. ּ ן ְלָעְלִמיןּ ּוָמאן . ּר ָלא ִמְתָפְרׁשָ

ְּדַמְפִריׁש קֹול ִמִדּבור ִאְתַאַלם ְוָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא ּ ּ ּ יה ִמלוָלא . ּ ַקל ִמּנֵ ּתְ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּּ
  .ִאְתְייִהיב ְלַעְפָרא

ִתיב ְמעֹון ּכְ י ׁשִ יִתי ִמטֹוב ו)תהלים לט(, ָאַמר ַרּבִ י דוִמָיה ֶהחׁשֵ ּ ֶנֱאַלְמּתִ ּ רּּ . ְכֵאִבי ֶנְעּכָ
י דוִמָיה ֶּנֱאַלְמּתִ ָגלוָתא. ּ ָרֵאל ָאְמרו ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ּכְ ִגין ְדקֹול . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ר ֵליה ְלִדּבור ְּמַדּבָ ַמע ְוַעל ָדא . ּ ּתְ ָגלוָתא קֹול ִאְתְפַרׁש ִמיָנה וִמָלה ָלא ִאׁשְ יָון ְדִאיִהי ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
י דו ֲהָדה. 'ִּמָיה ְוגוֶּנֱאַלְמּתִ יִתי ִמטֹוב ְדָלא ָאִזיל קֹול ּבַ ִגין ְדֶהחׁשֵ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ָרֵאל . ּ ְוִיׂשְ

ּ ְלך דוִמָיה ְתִהָלה)תהלים סה(ָאְמִרי  ּ ּ ַּמאי דוִמָיה. ָ ּ ִהָלה ְלָדִוד, ּ ָּדא ּתְ ְּדִאיִהי דוִמָיה . ּ ּ ּ ּ
ָלא קֹול ִתיָקא ּבְ ָגלוָתא וׁשְ ּּבְ י. ּ ִתיָקא . ָ ִיְצָחק ַמאי ְלךָאַמר ַרּבִ ִגיְנך ִאיִהי דוִמָיה וׁשְ ּּבְ ּּ ָ

ה קֹול ְלָקא ִמּנָ ְּדִאְסּתַ ּּ.  

 )ה''סימן ל(השלמה מההשמטות 

ַהָיִין הוא . ָמה ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה, ּ וְבָלא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב)ה''ישעיה נ( ד ׁשֶ ֶּאָלא ְמַלּמֵ ּ ּ
ַּפַחד ְוָחָלב הוא ֶחֶסד ּוִמְפִנ. ּ ִחיָלהּ יר ַיִין ּתְ הוא ָקרֹוב ֵאֵלינו יֹוֵתר, י ָמה ִהְזּכִ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ַיִין , ּ
ך ְְוָחָלב ַסְלָקא ַדְעּתָ ֶּאָלא ֵאיָמא ְדמות ַיִין ְוָחָלב, ּ   )עד כאן מההשמטות(. כ''ע. ּ

  ]ב''דף לו ע - ' זוהר חלק א[

ִניָנן ָסֲחָטה ֲעָנִבים ְוַיֲהַב ח ִמִפְריֹו ָהא ּתָ ּקַ ּת ֵליה וְגִרימו מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמאַּוּתִ ּ ְּדָהא . ּ
ְרָיא מֹוָתא יה ׁשַ ֵליְלָיא. ִּאיָלָנא ָדא ּבֵ ְלָטא ּבְ ְּוהוא ִאיָלָנא ְדׁשָ ְוַכד ִאיִהי  )ב''דף לו ע(. ּ

ִני ָעְלָמא ָטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ל ּבְ ְלָטא ּכָ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ְמַקְדֵמי ְוָי. ּׁשָ ֶּאָלא ִאּנון ּבְ ֲּהבו ּ
ִפְקדֹוָנא ְייהו ּבְ ֵּליה ַנְפׁשַ ִפְקדֹוָנא. ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ּבְ ּ אן ְלַאְתַרְייהו. ּ ִּאְתַהְדרו ַנְפׁשָ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ֵלילֹות)תהלים צב( ּ ֶוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ִתיב, ּ ֵניֶהם. ּכְ י ִחָייא ָאַמר ְדָהא . ַּוִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ַּרּבִ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

חו ְלִמְנַדע ִּאְתַפּקָ אּ ּתָ ין ְדָעְלָמא ַמה ְדָלא ָיְדעו ַעד ַהׁשְ יׁשִ ּ ּבִ ּ חו . ּ יָון ְדָיְדעו ְוִאְתַפּקָ ּּכֵ ּ ּּ
יׁש י ֵערוִמים ֵהם. ְלִמְנַדע ּבִ ֵדין ָיְדעו ּכִ ּּכְ ְּדֲאְבדו ָזֲהָרא ִעָלָאה ְדֲהָוה ָחֵפי ֲעַלְייהו . ּ ּ ּ ּּ

ְייהו ַלק ִמּנַ ֲארו ֲערוִמים ִמּנֵ. ְּוִאְסּתְ ּתָ ְּוִאׁשְ ֵאָנה. ּיהּ ַּוִיְתְפרו ֲעֵלה ּתְ ּ קו ְלִאְתֲחָפָאה . ּ ִּאְתַדּבָ ּ
יה ְדִאְקרון ַטְרֵפי ְדִאיָלָנא ִאּנון צוְלִמין ְדַההוא ִאיָלָנא ְדֲאָכלו ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּוַיֲעׂשו ָלֶהם . ּ ּ

קו ּבֵ. ֲחגֹורֹות יָון ְדָיְדעו ֵמַהאי ָעְלָמא ְוִאְתַדּבָ י יֹוֵסי ָאַמר ּכֵ ַּרּבִ ּ ָּחמו ְדַהאי ָעְלָמא . ּיהּ ּ
ר ַעל ְיָדא ְדִאּנון ַטְרִפין ְדִאיָלָנא ִּמְתַדּבַ ּ ַהאי . ּּ הו ּבְ ְקָפא ּבְ ְּוֲעָבדו ְלהֹון ּתוְקָפא ְלִאְתּתַ ּ ּ

ין ְדָעְלָמא. ָעְלָמא ל ְזָייֵני ָחְרׁשִ ּוְכֵדין ָיְדעו ּכָ ּ ִאּנון ַטְרֵפי ִאיָל. ּ ר ַזְייִנין ּבְ ּוָבעו ְלִמְחּגַ ּ ּ ָנא ּ
ָנא ֲעַלְייהו ִגין ְלַאּגָ   .ּּבְ

ִדיָנא ְוִאְתָדנו ַלת ָעאלו ּבְ ֵדין ּתְ י ְיהוָדה ָאַמר ּכְ ַּרּבִ ּ ּ ָאה ִאְתַלְטָייא. ּ ּתָ ְוָלא . ְוָעְלָמא ּתַ
טוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ּבְ ִגין זוֲהָמא ְדָנָחׁש ַעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ִקיוֵמיה ּבְ ַּקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ י. ּ ׁש ְלָבַתר ַאְלּבִ

ְתנֹות עֹור ְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ י ִמּנַ ָכא ִאְתַהּנִ ין ְדִמׁשְ ְלבוׁשִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא הו ּבְ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ְתנֹות אֹור ְדֲהוו ִמׁשְ ַקְדִמיָתא ֲהוו ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדַמְלֲאֵכי . ּּ ּּבְ

ִּעָלִאין ֲהוו ַאְתָיין ֵרהו ְמַעט )תהלים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְלִאְתֲהָנא ֵמַההוא ְנהֹוָראּ ַחּסְ ּ ַוּתְ
ַעְטֵרהו ֵּמֱאלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ ְתנֹות עֹור. ּ א ְדָחבו ּכָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְייהו ְוָלא . ּ י ִמּנַ ְּדעֹור ִאְתַהּנֵ ּ

א   .ַנְפׁשָ

ָרא ְד ָרא ַקְדָמָאה ּבְ ְּלָבַתר אֹוִלידו ּבְ ַרת . ּזוֲהָמא ֲהָוהּ ֵרין ָאתו ֲעָלה ְדַחָוה ְוִאְתַעּבְ ּּתְ ּ ּ ּ
ֵרין ְייהו ְואֹוִליַדת ּתְ ָּדא ָנַפק ְלִזיֵניה ְוָדא ָנַפק ְלִזיֵניה. ִּמּנַ ּ ְּורוַח ִדיְלהֹון ִאְתָפְרׁשו. ּ ּ ָּדא , ּּ

ָּדא ָדֵמי ְלִסְטרֹוי ְוָדא ָדֵמי ְלִסְט. ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדא ּ ל . רֹויּ ְטָרא ְדַקִין ּכָ ִמּסִ
ין ַאְתָיין ִדין ְוֲחָרׁשִ ין ְורוִחין ְוׁשֵ יׁשִ ְּמדֹוִרין ְדִסְטָרא ְדַזְייִנין ּבִ ּ ְטָרא ְדֶהֶבל ִסְטָרא . ּ ִמּסִ

ִלימו ׁשְ יר ְוָלא ּבִ יׁש. ְּדַרֲחֵמי ַיּתִ ֲ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 ָעְלָמא ִּאּנון ֲחִציִפין וְרׁשָ ּ ּ.  

 ] בשנה13יום [סדר הלימוד ליום יג תשרי 

ֲעָתא ְדָחב ַקִין ֲה ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵפיָּאַמר ַרּבִ ְרָיין . ָוה ִמְסּתְ יה ִזיֵני ַמּשִׁ ִגין ְדֲחָמא ַקּמֵ ּּבְ ּ
ּתָ אֹוִתי ַהיֹום . ְּמַזְייִנין ְוַאְתָיין ְלָקְטָלא ֵליה ַרׁשְ ְתׁשוָבה ַמאי ָקָאַמר ֵהן ּגֵ ְּוַכד ַאֲהַדר ּבִ ּ

ֵתר ֵָמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפֶניך ֶאּסָ ּ ֵתר. ּּ ַָמאי ִמָפְניך ֶאּסָ ְנָייָנא ִדיִליֶּאָלא ֱאֵה. ּ . א ָסִתיר ִמּבִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ּנו )תהלים כב(, ַרּבִ יר ָפָניו ִמּמֶ ְּולא ִהְסּתִ ר )שמות ג( ּ ּ ַוַיְסּתֵ

ה ָפָניו י. ּמׁשֶ חון ּבִ ּגְ ר ְדָלא ִיׁשְ ֵתר ֵמִאּנון ָפִנים ִדיָלך ֱאֵהא ִנְסּתָ ְּוַעל ָדא וִמָפֶניך ֶאּסָ ּ ּ ּ ּ ְּ ָּ ּ .
ל מֹוְצִאי ַיַהְרֵגִניְו   :ַּעל ָדא ְוָהָיה ּכָ

ם ה י ְוגו' ַּוָיׂשֶ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון . ַמאי אֹות. 'ְלַקִין אֹות ְלִבְלּתִ ּאֹות ֶאָחד ֵמֶעׂשְ
ְּדאֹוַרְייָתא ָיַהב ֲעֵליה ַלֲאָגָנא ֲעֵליה ּ ֶדה. ּ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ י ְיהוָדה ַמאי ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבִ  .ָּאַמר ַרּבִ
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ֶדה ּשָׂ ָתא. ַמאי ּבַ ְּוַעל ָדא ָקם וְקִטיל ֵליה. ָּדא ִאּתְ ּ ְטָרא ָדא ָיִרית ְלַקְטָלא . ּ ְּדָהא ִמּסִ
ְטָרא ִדסמא י ַקִין ְלֶהֶבל ַעל נוְקֵביה. ּל ְדָגִרים מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא''ִמּסִ ְּוַקּנֵ י ִחָייא . ּ ַּרּבִ

ָּאַמר ָהא ֲחִזיָנן ִדְכִתיב ַוִיַחר ְלַקִין ְמ ֵניהּ יל ָקְרּבָ ֹּאד ַוִיְפלו ָפָניו ַעל ְדָלא ִאְתַקּבִ ּ ּ ּ ָאַמר . ּ
ֵּליה ָהִכי הוא ְוֹכָלא ֲהָוה ָלָקְבֵליה ּ ּּ.  

ֵאת ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב ַלֶפַתח ַחָטאת  יִטיב ׂשְ י ְיהוָדה ַמאי ִדְכִתיב ֲהלא ִאם ּתֵ ְּוָאַמר ַרּבִ ּּ
יִטיב. רֹוֵבץ ֵאתֶּאָלא ָהִכי ָקֲאַמר ֲהלא ִאם ּתֵ ֵאת. ְ עֹוָבָדך ׂשְ ִדְכִתיב . ַמאי ׂשְ בראשית (ּכְ

ִדיר)מט ֹכָלא ּתָ ָבָחא ִאית ֵליה ּבְ ֵאת ְדָהא ּבוְכָרא ׁשְ ּ ֶיֶתר ׂשְ ּ ּ עֹוָבדֹוִהי. ּּ ְּוַעל ָדא . ְוַתְלָייא ּבְ
ֵאת יִטיב ׂשְ ְּוִאם לא ֵתיִטיב ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ. ִאם ּתֵ ּ.  
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ָּדא ִפְתָחא . ּאי ַלֶפַתחַמ ין  )א''דף לז ע(ּ יׁשִ יה ָנְפִקין ִדיִנין ַעל עֹוָבִדין ּבִ ִּדְלֵעיָלא ְדִמּנֵ ּ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּדָעְלָמא ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ֶּפַתח ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּוְלַההוא ֶפַתח. ּ ּ ַּחָטאת , ּ

ֶות ְרֹוֵבץ ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ְין ְלִאְתְפָרָעא ִמיָנךְּוהוא ַזּמִ. ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָנה ִאְתְיִליד ָאָדם, ּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ א. ּבְ ָנה ַוַדאי ָרָזא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ ֹראׁש . ּּבְ
ָנה ְלֵעיָלא א. ַהּשָׁ ָנה ְלַתּתָ ָנה ֲעָקרֹות ִנְפָקדֹות)סוף כי תצא(. ֹראׁש ַהּשָׁ ֹראׁש ַהּשָׁ ְמָנָלן .  ּבְ
ָרה ַוְיָי ַדְייָקא ָדא ֹראׁש )בראשית כא(, ִּדְכִתיב. ָנה ֲהָוהִּדְבֹראׁש ַהּשָׁ ּ ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּ ּ

ָנה ָנה . ַהּשָׁ ּוְבִגין ְדָנִפיק ָאָדם ְמֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא ְוָעְלָמא ָקְייָמא )א ונפיק''ד(ּ  ָנִפיק ּבְ
ִדיָנא ך ַלֶפַתח ַוַדאי. ּבְ ּוְבִגיֵני ּכָ ּּ ְִגין ְלִאְתְפָרָעא ִמיָנךַּחָטאת רֹוֵבץ ּבְ. ְ ׁשוָקתֹו . ּ ְּוֵאֶליך ּתְ ָ

ֵצי ּתְ   .ַּעד ְדִתׁשְ

ְמׁשֹול ּבֹו ה ּתִ ָּרָזא הוא ִדְכִתיב. ְוַאּתָ ָלם)נחמיה ט(, ּ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ אן ָאְמרו . ּ ִּמּכָ
צון ַחָייֵב ּתֵ ִזְמָנא ְדִיׁשְ ִריך הוא ֶאָלא ּבְ א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ָּלא ׁשַ ּ ּ ּ ּּ יָון . י ָעְלָמאְּ ְּ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 ְדַפְלָג י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ִכיַח)קסטירא(א ַקְפִסיָרא ּ 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 ּ ּ ּ ּ

ֵאי י ַאְרָעא ְוֲהוו ַדְמָיין ְלִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּמַטְרְטׁשֵ ּ י ִיְצָח. ּ ד ָנְפלו ''א ַוֲעָזֵא''ק ֲעָזָאַמר ַ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 ּ.  

ֵני ֱאֹלִהים נֹוי ְדַקִין ֲהוו ּבְ י ִחָייא ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ד ֲאָתא סמא.ּ ּל ַעל ַחָוה ַאִטיל ''ּ ְדָהא ּכַ
ַרת ְואֹוִליַדת ְלַקִין ה זוֲהָמא ְוִאְתַעּבְ ּּבָ א. ּ ִני ְנׁשָ ָאר ּבְ ְּוֵחיזו ִדיֵליה ָלא ֲהַות ָדֵמי ִלׁשְ ּ ְוָכל . ּ

ִני ָהֱאֹלִהים ְטָרא ִדיֵליה ָלא ֲהוו ִאְקרון ֶאָלא ּבְ ִּאּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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י ְיהו ָּדה ָ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 ׁשַרּבִ. ּ ׁשִ ר ֵמעֹוָלם ַמּמָ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ . י יֹוֵסי אֹוֵמר ֵהָמה ַהּגִ
ם. ֵּמעֹוָלם ַדְייָקא י ַהּשֵׁ ם ָדא הוא עֹוָלם ְדָקֲאָמָרן, ַאְנׁשֵ ַּמאי ׁשֵ ּ ם ַדְייָקא. ּ י ַהּשֵׁ . ַּאְנׁשֵ

ם וְכִתיב ָהָתם  י ַהּשֵׁ ִתיב ָהָכא ַאְנׁשֵ ם )ויקרא כד(ּּכְ ָנְקבֹו ׁשֵ ּ ַוִיּקֹוב )יקרא כדו( ,ּוְכִתיב, ּבְ
ם ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ   .ּּבֶ
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י ִחָייא ָאַמר ֵמעֹוָלם ָדא ֲהוו ַּרּבִ א ֲהוו, ּ ִרין ְדִסְטָרא ִביׁשָ ְּוגוְבִרין ִגּבָ ּ י , ּ ִּדְכִתיב ַאְנׁשֵ
ם ִתיב. ַהׁשֵ ם ָלא ּכְ י ׁשֵ י ַהׁשֵ, ַאְנׁשֵ ִתיבֶּאָלא ַאְנׁשֵ ָנא ָדא ּכְ גוֹוָ ְָזכֹור ָרֲחֶמיך ְיָי , ם ּכְ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַָוֲחָסֶדיך ּכִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵּמעֹוָלם ַוָדאי ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ְּוִאינון ֲאָבָהן , ְּ
א ְלֵעיָלא י ִיְצָחק ֵמעֹוָלם ָדא ִאיהו ִמָטתֹו . ַּקְדָמֵאי ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ֹלָמה ִדְכִתיב ְוכוׁשְ ִּלׁשְ   )עד כאן מההשמטות(: 'ּ

ׁש ֲהוו י ִחָייא ָאַמר ֵמעֹוָלם ַמּמָ ַּרּבִ ִריך הוא . ּ א ּבְ א ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּוֵמעֹוָלם ִדְלַתּתָ ּ ּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  דא הוו וגוברין גברן דסטרא בישא הוו דכתיב אנשי שם אנשי (ּכְ
ָ ְזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי ַוֲחָסֶדיך )תהלים כה( )נא דא כתיבהשם לא כתיב אלא אנשי שם כגוו ָ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ִריך הוא. ֵּמעֹוָלם ַוַדאי. ּכִ א ּבְ א ָנִטיל לֹון קוְדׁשָ ּוֵמעֹוָלם ִדְלַתּתָ ּ ּ ְּוִאּנון . ְּ
א ְלֵעיָלא ּבֹוִרים . ֲּאָבָהן ַקְדָמֵאי ְלֶמֱהֵוי ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ה ַהּגִ ר ֵמעֹוָלםּאוף ָהָכא ֵהּמָ . ֲאׁשֶ
ִריך הוא א ּבְ ֵּמעֹוָלם ַוַדאי ָנִטיל לֹון קוְדׁשָ ּ י ִיְצָחק ָאַמר ֵמעֹוָלם . ְּ ּ ָדא )ומאי הוא(ַרּבִ

לֹמה ִדְכִתיב ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשֶ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג(, ּּ ים ּגִ ּשִׁ י ַאָחא ָאַמר . ּ ׁשִ ַרּבִ
ֵני ָהֱאלִהים ִאְקרון  ְלהו ּבְ ּּכֻ   :)חסר כאן עיין סוף הספר(. )ג דהא עד לא אתבסמת''א ל''ד(ּ

  ]ב''דף לז ע - ' זוהר חלק א[

ּתֹוֶסְפָתא  ינו זּ ָרא ֵליה ''ֲּאְמרו ַרּבֹוּתֵ ִריך הוא ְלָאָדם ּבְ א ּבְ א ְדָבָרא קוְדׁשָ עּתָ ׁשַ ּל ּבְ ּ ּ ָּ

וֹוּת ַבע ִמּצְ והו על ׁשֶ א ְדֵעֶדן וּצִ ִגיְנּתָ ּּבְ ַרׁש. ּ ּגְ א ְדֵעֶדןָחב וִאּתְ יְנּתָ ֵרי ַמְלֲאֵכי .  ִמּגִ ּוּתְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַמָיא ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָאְמרו ַקּמֵ ּׁשְ ּ ָּ ַאְרָעא ֲהִויָנא , ּ ִּאלו ֲהִויָנא ֲאַנן ּבְ ּ

ִאין ִריך הוא. ַזּכָ א ּבְ ָּאַמר ְלהו קוְדׁשָ ּ א, ָּ יׁשָ ָרא ּבִ י, ּוִכי ַאּתון ָיְכִלין על ִיּצְ ּה ָּאְמרו ַקּמֵ
יב . ָיְכִלין ָאֶרץ וְכּתִ ִפיִלים ָהיו ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַהּנְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ִּמָיד ַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָּ ּ

ּבֹוִרים וגו ֱאַמר וִיְקחו ָלֶהם . 'ַהּגִ ּנְ א ׁשֶ ָרא ִביׁשָ הו ִיּצְ א ְדָנֲחּתו ְלַאְרָעא ָעאל ּבְ ֲעּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ָח ר ּבָ ים ִמּכֹל ֲאׁשֶ ְייהו, ּרוָנׁשִ ּתַ ֲעָקרו ִמְקדוׁשָ ָּחבו וִאּתְ ּ ּ   )עד כאן התוספתא(, ּ

א ֲחֵזי ַאְתָרא ָחד, ּתָ יִקין ּבְ יִמין ַדּקִ ְלהֹון ְנִטיָען ֲהוו ְסִתיִמין ְרׁשִ ּּכֻ ְלָבַתר ֲעָקָרן . ּ
ֲאַתר ָאֳחָרא ְוִאְתַקָיימו יל לֹון ּבְ ּתִ ִריך הוא ְוַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ י ֵייָסא . ְ ַאל ַמאי ִדְכִתיב ַרּבִ ׁשָ

ה אֹוָתם ָזָכר וְנֵקָבה  ְדמות ֱאֹלִהים ָעׂשָ רֹוא ֱאֹלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ ֶּזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ּבְ ּ
ָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתם א ָרָזא ִעָלָאה הוא. ְּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַלת ִסְפִרין ְפִתיָחן . ּּ ִניָנן ּתְ ּּתָ
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ָנה ֹראׁש ַהׁשָ מוִרים ּבְ ּ ַחד ְדַצִדיִקים ּגְ ּ יה ָנַפק ּכָֹלא' ְּוכו )ב''דף לז ע(ּ ֵּסֶפר ִעָלָאה ְדָהא ִמּנֵ ּּ ּ .
ִתיָבה יה ּכְ א . ָּנִפיק ִמּנֵ ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ א ספר דאיהו כללא דלעילא ''ס(ֵסֶפר ֶאְמָצִעיָתא ּכְ

ואחיד לכל סטרין ( )הידכפי זה התקון נמצא בשני ספרי ( )ותתא ואחיד לכל סטרין רזא וכו
ְכָתב ָאָדם )תורה) א ואקרי''נ(ספר תליתאה דאקרי , רזא דאדם קדמאה ּבִ ּ ְדתֹוָרה ׁשֶ

מוִרים)א תליתאה''ס(ֵסֶפר . ַקְדָמָאה ּ ְדִאְקֵרי ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְוָדא ִאיהו ְדַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ ֲהָדא . ּ
ּהוא ִדְכִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ָדא ַצִד ּ ּיק ַוַדאי ְדֲעִביד ּתֹוְלדֹותּ ּ.  

ְדמות ֱאֹלִהים ֹרא ֱאֹלִהים ָאָדם ּבִ יֹום ּבְ א . ּּבְ ן ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ְּדָהא ַוַדאי ּכְ ּ
דוְגָמא ָחָדא ְּוִאְתַקָיימו ּבְ ּ ָחד. ּ ִליל ּבְ ָרָאם ְסָתם ָחד ִאְתּכְ  )א וכו''ד(ַמְתִניִתין . ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ

ִתיב ב)משלי יח( ,ּכְ ּגָ ם ְיָי ּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּ ִמְגַדל עֹוז ׁשֵ ּ ָּדא הוא ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם . ּ ּ
ַדל  ַההוא ִמּגְ ְּדָרִהיט ּבְ יה. )צו ב(ּ ַּהאי ִמְגַדל ַמאי ֲעִביְדּתֵ ֶּאָלא ָדא הוא ִמְגַדל ָדִוד. ּ ּ ּ ְוָדא . ּ
ם ְיָי ּהוא ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ָּהָכא ְיִדיָעא ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא ָדא הוא וַדאי ֵסֶפר . א ָחדְּוֹכָל. ּ ּ ּ ּ

אדם לבני מהימנותא סודו מגדל עוז שם יי בו ירוץ צדיק ( )אית דלא גרסי(. ּתֹוְלדֹות
א. )אדם לבני מהימנותא( )ה צדיק''ונשגב יהו י ַאּבָ  ֵּסֶפר וַדאי )לקמן נה ב( ְוָאַמר ַרּבִ

ּוֵביה ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ָדם ָהִראׁשֹוןּ ֵליה ְלָא)נחית( )נחתו( ּ ְוִסְפָרא ָדא ָמָטא . ּ
יֵמי ָדָרא יה ָחְכָמה ִעָלָאה. ִלְבִני ֱאָלִהין ַחּכִ יה ָיַדע ּבֵ ָחא ּבֵ ּגָ ּוָמאן ְדָזֵכי ְלַאׁשְ ּ ּ ּ יִחין . ּ ּגִ ּוַמׁשְ

יה יה ְוָיְדִעין ּבֵ ּּבֵ יה. ָרִזיןְּוִסְפָרא ָדא ָנִחית ֵליה ָמאֵרי ְד. ּ ן ַקּמֵ ִליָחן ְמַמּנָ ּוְתַלת ׁשְ ּ .
ַההוא ִסְפָרא א ְדֵעֶדן ָאִחיד ּבְ ְנּתָ ֲעָתא ְדָנַפק ָאָדם ִמּגִ ּוְבׁשַ ּ ד ָנִפיק . ּ יה )מיניה(ּכַ  ָּטאס ִמּנֵ

ִמְלַקְדִמין)לתרעא( י ָמאֵריה ְוֲאִתיבו ֵליה ּכְ ּ ַצֵלי וָבֵכי ַקּמֵ ּ ּ ּ ּּ י ָח. ּ ִגין ְדָלא ִתְתְנׁשֵ ְכְמָתא ּּבְ
ְדלון ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון ּתַ א ְוִיׁשְ ִני ְנׁשָ ִּמּבְ ּ.  

ִניָנן ֵסֶפר ֲהָוה ֵליה ְלָחנֹוך ְְוֵכן ּתָ ְוָדא . ְּוָדא ֵסֶפר ֵמֲאַתר ְדִסְפָרא ְדתֹוְלדֹות ָאָדם ֲהָוה. ּ
ְּדָהא ֵמַאְרָעא ִאְתְנִטיל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאיֶנּנו. ּהוא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּ י ָלַקח אֹותֹו ּ  ּכִ

ַער. ֱאלִהים ִדְכִתיב. ְּוהוא ַהּנַ ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו)ב''משלי כ(, ּכְ ּ ֲחנֹוך ַלּנַ ְ.  

יֵדיה ְנֵזי ִעָלֵאי ִאְתַמְסָרן ּבִ ְּוָכל ּגִ ִליחוָתא. ּ  )לקמן נו(ְוֶאֶלף . ְּוָדא ְמִסיר ְוָיִהיב ְוֲעִביד ׁשְ
יֵדיה ָחן ִאְתַמְסָרן ּבִ יִרין ְלָמאֵריהּוְמָא. ַּמְפּתְ יר ְקׁשִ ָכל יֹוָמא ְוָקׁשִ ְרָכאן ָנִטיל ּבְ . ּה ּבִ

י ָלַקח אֹותֹו  יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּמוׁשֵ ִריך הוא ְלׁשִ א ּבְ ֵּמָעְלָמא ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ֱאלִהים

ְוִמן ָדא ִאְתָמַסר ִסְפָרא ְדִאְקֵרי ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ּ ּ ּ ֲעָתא ַדֲאִח. ּ ׁשַ ִריך ּּבְ א ּבְ ְיד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ְנֵזי ִעָלֵאי ל ּגִ ּהוא ַאֲחֵמי ֵליה ּכָ ּ א ְוַטְרפֹוי . ּ ְנּתָ גֹו ְמִציעות ּגִ ַּאֲחֵמי ֵליה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ ּּ

ִסְפֵריה. ְּוַעְנפֹוי ִלי . ְּוֹכָלא ָחֵמיָנן ּבְ ִאין ִאּנון ֲחִסיֵדי ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ִאְתּגְ ַּזּכָ ּּ ְּלהו ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְייהו ְלָעְלִמין ּכְ י ִמּנַ ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו '  סֹוד ה)תהלים כה(, ְּוָלא ִאְתְנׁשֵ

  :ְלהֹוִדיָעם
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ר ְוגו ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ַּויֹאֶמר ְיָי ֹלא ָידֹון רוִחי ּבָ ּ י ַאָחא ָאַמר )חסר(. 'ּ  ַרּבִ
ַההוא ִזְמָנא ֲהָוה ַההו ּּבְ ַּאִפיק רוָחא ִעָלָאה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַוֲאִריק , ּא ַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיקּ ּ ּ

ִאיָלָנא  א יֹוִמין )מאילנא דמותא( )דשרייא ביה מותא(ּבְ ַגַווְייהו ִדְבֵני ְנׁשָ ָכן רוִחין ּבְ ּ ְוִאְתַמּשְׁ ּ ּ
יִאין)זמנין( דו ַלֶפ.  ַסּגִ ין ְוִאְתַעּתְ יׁשִ ַּעד ְדָסְלקו ּבִ ּ ּ ַלק רוָחא ִעָלָאה ֵמַההוא . ַתחּ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ּּ ּ

ְבֵני  ְמִתין ּבִ ֲעָתא ִדְפַרח ִנׁשְ ׁשַ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב לא ָידֹון רוִחי )מבני(ִּאיָלָנא ּבְ ּ ְנׁשָ ּ
ָאָדם ְלעֹוָלם א. ּבָ ְבֵני ְנׁשָ ְמִתין ּבִ ֲעָתא ְדָפְרחו ִנׁשְ ׁשַ ְּלֵמיַהב ְלעֹוָלם ּבְ ּ.  

ם הוא ּגָ ׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּּבְ ר ַרּבִ ׂשָ ם ָדא )א''ח ע''לקמן צ( )דבי רבי אלעזר אמה( ּבָ ּגָ ׁשַ ּ ּבְ
ה ְּדִאיהו ָנִהיר ְלִסיֲהָרא. מׁשֶ ָעְלָמא יֹוִמין . ּ א ּבְ ֵני ְנׁשָ ּוֵמֵחיָלא ָדא ַקָייִמין ּבְ  )זמנין(ּ

יִאין ָנה. ַסּגִ ִרים ׁשָ ה ְד, ְּוָהיו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּוְכֵדין . ַּעל ְיֵדיה ּתֹוָרה ִאְתְיִהיַבתָּרַמז ְלמׁשֶ
א ֵמַההוא ִאיָלָנא ְדַחִיין)א זריק''ס(ָיִריק  ּ ַחִיין ִלְבֵני ָנׁשָ ָרֵאל . ְְוָכך ֲהָוה. ּּ ִּאְלָמֵלא ְדָחבו ִיׂשְ ּ

ּ ָחרות ַעל ַהֻלחֹות)שמות לב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ֶות, ּ ְלַאך ַהּמָ ְֵחרות ִמּמַ ּ ְדַחֵיי ְּדָהא ִאיָלָנא. ּ
א יך ְלַתּתָ   .ְֲהָוה ָמׁשִ
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ּגָ ׁשַ ר ַקָייָמא ִמָלה ַלֲאָרָקא ''ְּוַעל ָדא ּבְ ׂשָ ּם ְדִאיהו ּבָ ּ ּ ּ רוָחא ְדַחֵיי)לאתרחקא(ּ ם . ּ ּגָ ׁשַ ּבְ
א ָאִחיד ְלֵעיָלא ִניׁש. ָאִחיד ְלַתּתָ ה ָלא ִמית ֶאָלא ִאְתּכְ ִניָנן מׁשֶ ְּוַעל ָדא ּתָ  )א''דף לח ע( ּ
ַנׁש ֵמָעְלָמא ָלא ִמית ֶאָלא . ֵמָעְלָמא ְוֲהָוה ָנִהיר ְלִסיֲהָרא ב ְדִאְתּכְ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ

ה. ָעאל ְוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ך מׁשֶ ְבֵני . ְּכָ יכו ְדרוָחא ּבִ ְמׁשִ ר ּבִ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ּ ּ ּ
ה ִא א ִזְמָנא ַרּבָ עֹוָבִדין ְנׁשָ ָדָלא ּבְ ּתַ ַתר ּגוָפא וְלִאׁשְ ָכא ּבָ ר ְלִאְתַמׁשְ ׂשָ ְּתַהַדר ְלֶמֱהֵוי ּבָ ּ ּ

  .ְּדַהאי ָעְלָמא

ל  י ִיְצָחק ּכָ לבתר . לקמן נה ב דרין דאשתכללו משת כלהו צדיקי וחסידי(ָאַמר ַרּבִ
רוְמִח))וחכמתא(אתפשטו ואולידו ואוליפו אומנותא  ָצָאה ּבְ ַעד . ּין וָסְייִפיןּ ְדָעְלָמא ְלׁשַ

ּקוָנא ְדָעְלָמא וְלִמְפַלח וְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ְּדֲאָתא ֹנַח ְוַאְתִקין לֹון ּתִ ּ ּ ַקְדִמיָתא ָלא . ּ ְּדָהא ּבְ
ל ְיֵמי ָהָאֶרץ ְוגו. ֲּהוו ָזְרִעין ְוָחְצִדין ְּלָבַתר ִאְצְטִריכו ְלַהאי ִדְכִתיב עֹוד ּכָ ּ'.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַזִמין ְבֵני ַרּבִ ָנא ָעְלָמא וְלַאְתָקָנא רוָחא ּבִ ִריך הוא ְלַתּקָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִגין ְדיֹוְרכון יֹוִמין ְלָעְלִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב א ּבְ ְּנׁשָ ּ י )ישעיה סה(, ּ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ י ּכִ  ּכִ
ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאֹלִהים ִד)שם כה(, ּוְכִתיב' ְוגו ּ ִבַלע ַהּמָ ּ ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ּ ְּמָעה ֵמַעל ּכָ ּ

ר י ְיָי ִדּבֵ ל ָהָאֶרץ ּכִ קוָנא : ַּעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ אן וְלָהְלָאה ּתִ ְכָללו ִמיִלין ִמּכָ ּתַ אן ִאׁשְ ַּעד ּכָ ּ ּ
ָתא ית: ְּדָפְרׁשָ ֵראׁשִ   ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִניָנן ְדַכד ּבְ ָּהא ּתָ ּ ִגילוֵפי ְּ ִליף ּבְ ּ ָעְלָמא ּגָ
ָרִזין ִעָלִאין ְּדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּגֹו ְטִהיִרין ּבְ ּ ּ ָרָזא . ּ א ְוֹכָלא ּבְ ְּוָגִליף ְלֵעיָלא ְוָגִליף ְלַתּתָ

ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה. ָחָדא ָאה ּכְ ּתָ  ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא. ְּוָדא ָקִאים ָלֳקֵביל ָדא. ְּוֲעִביד ָעְלָמא ּתַ
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ִיחוָדא ָחָדא א. ָּחד ּבְ ִליֵפי ְדַאְתָוון ֵעיָלא ְוַתּתָ ִליף ּגְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ּוְבהו . ְ ּ
ָרא ָעְלִמין   .ּבְ

א ֲחֵזי ָרא ֵליה ְלָאָדם , ְוּתָ ִריך הוא ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ּבְ א ּבְ ַגְווָנא ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ

ִרית ְוגו)הושע ו(, ַמרָּפַתח ְוָא. ַקְדָמָאה ָאָדם ָעְברו ּבְ ה ּכְ ִריך הוא . 'ּ ְוֵהּמָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ִעְטִרין ִעָלִאין ַּאֲעַטר ֵליה ּבְ ּ ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּ ׁשִ ּוְבָרא ֵליה ּבְ ּ ֹכָלא. ּ ִלים ּבְ . ְּלֶמהֵוי ׁשְ
ֵמיה ְּוֹכָלא ָזָעאן ְוָדֲחָלן ִמּקַ ֵרי. ּ ד ִאְתּבְ ִדיוְקָנא ִעָלָאהְּדָהא ּכַ ֵרי ּבְ ּ ָאָדם ִאְתּבְ ְּוֲהוו . ּ

יה ּמֵ ַההוא ִדיוְקָנא ְוָזָעאן ְוָדֲחָלן ִמּקַ ָלן ּבְ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְלָבַתר ָאִעיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִעדוִנין ִעָלִאין ן ּבְ ּמָ א ְדֵעֶדן ְלִאְתַעְדָנא ּתַ ִגְנּתָ ּּבְ ּ ְּוֲהוו ַמְלָאִכין ִעָל. ּ ִּאין ָ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 ּ ּ ל , ְּ ּכַ ֲהָוה ָחֵמי ְוִאְסּתַ
ל ָרִזין ִעָלִאין ְוָכל ָחְכְמָתא ן ּכָ ּמָ ִגי. ִּמּתַ יָקָרא ְדָמֵריהּבְ ָלא ּבִ ּכָ ּן ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּ.  

ְבָעה ֵהיָכִלין ְמדֹוִרין ִאּנון ְלֵעיָלא ְדִאּנון ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ְבָעה ֵהיָכִלין . ּ ְוׁשִ
א  ַגְווָנא )שבעה מדורין דהיכלין אנון לתתא. כגוונא דלהון חד לקביל חד(ִּאּנון ְלַתּתָ  ּכְ

ַגְווָנא ִעָלָאה ְוַחד ָטִמיר ְוָגִניז ִאיהו ְלֵעיָלא. יָלאִדְלֵע ית ּכְ ְּוִאּנון ׁשִ ְּוָכל ִאֵלין ִאּנון . ּּ ּ
ָרָזא ִעָלָאה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּבְ הו ּכְ ִגין ְדָכל ָהִני ֵהיָכִלין ִאית ּבְ ּּבְ ַגְווָנא . ּ הו ּכְ ְּוִאית ּבְ

א ִדיוְק. ִדְלַתּתָ ִליל ּבְ אְּלֶמֱהֵוי ּכָ ָּנא ְדָרָזא ִדְלֵעיָלא וִבִדיוְקָנא ְדָרָזא ִדְלַתּתָ ּוְבהו ֲהָוה , ּ ּ
ִּדיוֵריה ְדָאָדם ּ ּ ּּ.  
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ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא  ִריך הוא ְלִנׁשְ א ּבְ א ְדֵעֶדן ַאְתִקין לֹון קוְדׁשָ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ּוְלָבַתר ְדִאְתּתָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְדָקא ָחֵזי ִמִזיָוא ִדיָקָרא ִעָלָאהְלִאׁשְ ּהו ּכְ ּ ַגְווָנא . ּּ ן ּכְ ּקַ ְוָכל ַחד ְוַחד ִאְתּתַ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא א ּכְ ָלא ַקְדָמָאה. ִּדְלֵעיָלא וְכַגְווָנא ִדְלַתּתָ ן . ֵהיּכָ ּקַ ֲּאַתר ְדִאיהו ִמְתּתַ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ְלֶמהֵוי ּכְ ָמה ְדִאיהו ְּוָהא ִאְתָערו ַח. ְלַתּתָ א ְדֵעֶדן ּכְ ְּבַרָייא ִנּמוֵסי ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ
ָרָזא ִעָלָאה  א ואיהו מתתקן ''נ( )גו טמירא דרזא דלתתא גניז וסתים מכל, דאיהו מתקן לגו(ּּבְ

יה ֵעיָנא)לגו וסתים מכולא ְלָטא ּבֵ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ְוָלא ׁשָ ר ִנׁשְ ּּבַ  )ב''דף לח ע(ְלֶמֱהִוי . ּ
ִל אּגְ ָרָזא ְדָמֵריהֹון וְבִעּנוָגא ִדְלֵעיָלא. יָפן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ּבְ ּמָ ָלא ִמּתַ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ.  

ִגין ַדֲחָלא ָאֳחָרא ְּוִאֵלין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדָלא ַאְחְלפו ְיָקָרא ְדָמֵריהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ משלי (, ּכְ

ֲעָלה)יב ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָמֵריה וְלָדֲחָלא ָּרָזא ִדְמֵה, ּ ֵאׁשֶ ר ָנׁש ּבְ ָקא ּבַ ּיְמנוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ
ָמאָלא ִדיר ְוָלא ִיְסֵטי ְלָיִמיָנא וׂשְ יה ּתָ ִּמּנֵ ַתר ַדֲחָלא . ּ ר ָנׁש ּבָ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָלא ְיַהך ּבַ ְּ

ִתיב. ם''ּת ְזנוִני''ָּאֳחָרא ְדִאְקֵרי ֵאׁשֶ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָמְר)משלי ז(, ּ ְכִרָיה  ִלׁשְ ה ָזָרה ִמּנָ ּך ֵמִאּשָׁ ָ

  .ֲאָמֶריָה ֶהחִליָקה
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ִדיוְקָנא ְדָרָזא ִעָלָאה ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּבְ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ָנְפֵקי ֵמַהאי . ּ ִגין ְדַכד ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ
א, ָעְלָמא א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ָּעאִלין ּגֹו ִאֵלין ֵהיָכִלין ִדי ּבְ ּ ן . ּ ל ַחד )עאלין(ְוַתּמָ  ָיְתִבין ּכָ

ן ּמָ ָמָתא ְלֵמיַתב ּתַ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריָכא ִנׁשְ   .ְּוַחד ּכָ

ַגְווָנא  ּוְבָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא ִאית ִדיוְקִנין ּכְ ּ ַגְווָנא )עלאה(ּ  )תתאה( ִּדְלֵעיָלא וְדיֹוְקִנין ּכְ
א ְלבוׁשִ. ִדְלַתּתָ ָמָתא ּבִ ת ִנׁשְ ׁשַ ן ִאְתַלּבְ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמאְּוַתּמָ ל . ין ּכְ ן ּכָ ּמָ ְוִאְתַעְדַנת ּתַ

ָמה ְדִאְצְטִריך ְַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריַכת ַעד ְדָמֵטי ִזְמָנא ְלַסְלָקא ְלֲאַתר ִעָלָאה ּכְ ּ ּ ּוִמּגֹו . ּ
יָק ָלא ּבִ ּכָ יה ָחַמאת ִדיוְקִנין ִעָלִאין ְלִאְסּתַ ת ּבֵ ׁשַ ַּההוא ָמאָנא ְדִאְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ   .ָּרא ְדָמֵריהֹוןּ

ָלא ּכָ ַהאי ֵהיָכָלא ִאית ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְלִאְסּתַ ְיירו . ּּבְ יֹוִרין ְדִאְתּגַ ַמְתהֹון ְדִאּנון ּגִ ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ
א ָחָדא  ְלבוׁשָ ן ּבִ ּמָ ן ּתַ ׁשָ יָקָרא ִעָלָאה וִמְתַלּבְ ָלא ּבִ ּכָ ן ְלִאְסּתַ ּמָ ן ְוָעאִלין ּתַ ּמָ ָּקְייִמין ּתַ ּ ּ

  .ְּוַההוא ֵהיָכָלא ַמְקָפא ֵמֶאֶבן ָטָבא ְוַדֲהָבא. ָּרא ְדָנִהיר ְוָלא ָנִהירִּדְנהֹו

ן ִאיהו ִפְתָחא ָחָדא ְדָנִחית ָלֳקֵבל ִפְתָחא ְדֵגיִהּנֹם ְּוַתּמָ ּ ּּ ָכל ִאּנון . ּ ָלן ּבְ ּכְ ן ִמְסּתַ ּמָ ִּמּתַ
ְבִרי)א דעובדי עבודה זרה''נ( )דישראל(ַּחָייֵבי  ּ ְדָלא ָעאלו ּבִ ָרכו ּ א ְוִאְתּתְ ּת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ

נוָרא ְדָדִליק ָלה ְדָטְרֵדי לֹון ּבְ ִאּנון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּּבְ ּ ּ ְיירו. ּ ְּוִאּנון ָחָמאן ְוָחָדאן ַעל ְדִאְתּגַ ּ ּ.  

ן ּמָ ָען ּתַ ְעׁשְ ּתַ יֹוָמא ָנֲהִרין ִמּגֹו ְנִהירו ִעָלָאה וִמׁשְ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ּ הֹון עֹוַבְדָיה ְוֵעיָלא ִמּנְ. ּּ
ְיירו יֹוִרין ְדִאְתּגַ ָאר ּגִ יֹוָרא וׁשְ ְּוֻאְנְקלֹוס ּגִ ּ ּ ד ָזָכאן ְלַסְלָקא . ּ ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ּכַ ּּכְ

ן ּמָ ַמְתהֹון ְלִאְתַעְטָרא ּתַ   :ִּנׁשְ

ו פתחא איה(ְוַהאי , ֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ְלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ֵהיָכָלא ִתְנָייָנא

ְדָמָאה. ּ ְדֲאָבָהן)א היכלא סמיך למערתא''נ( )סמיך לגו מערתא ָהָכא . ְוַהאי ֵהיָכָלא ָנִהיר ִמּקַ
יִרין ְדַמְקָפן ֵליה ל ֲאָבִנין ַיּקִ ִּאית ּכָ ּ.  

גֹו ְדַהאי ֵהיָכָלא א, ּּבְ ָווִנין ְוִאיהו ָנִהיר ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ל ּגְ ִליל ִמּכָ ִּאית ְנִהירו ַחד ּכָ ּ .
ַהא ָנא)כל(ּי ֵהיָכָלא ַקָייִמין ּ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. ּ ּ ּ.  

ל ִאּנו ְּלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכָלא ַקָייִמין ּכָ ין ּ ּן ִדְמַקְדׁשִ ָ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 ּ ּ

ָווִנין ָנִהיר לֹון. ֵהיָכָלא ל ּגְ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ְדָכִליל ּכָ ֵּמַההוא ְנִהירו. ּ ּ ַקָייִמין ְוָחָמאן ְנהֹוִרין ּ
ַגַווְייהו ָּאֳחָרִנין ְדִאְתַאֲחָדן ְוָלא ִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ יַח ְדִאיהו ָעאל ְוָקִאים . ּ הֹון ָמׁשִ ְּוֵעיָלא ִמּנְ ּ

יַנְייהו ְוָנִחית לֹון   .ּּבֵ

ן ָכל ִאּנון ּבְ ִליָתָאה ְוַתּמָ ֵהיָכָלא ּתְ ִּאיהו ָנִטיל ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוָעאל ּבְ ֵּני ַמְרִעין וְכֵאִבין ּ
ִלימו יֹוִמין ן ְדָלא ַאׁשְ יר ְוָכל ִאּנון ַדְרְדֵקי ְדֵבי ַרּבָ ַּיּתִ ּ ּ ּ י . ּ ְּוָכל ִאּנון ְדֲעֵצִבין ַעל ָחרוב ּבֵ ּ ּ

א  ִדין ִדְמִעין)ואושידו(ַּמְקְדׁשָ ּ ְוֲהוו אֹוׁשְ ַההוא ֵהיָכָלא. ּ ְלהֹון ַקָייִמין ּבְ ּּכֻ   .ןְּוִאיהו ְמַנֵחם לֹו, ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ַל ם , ְוָנִטיל ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוָעאל ּבְ ל ִאּנון ֲאֵבֵלי ִציֹון ִוְירוׁשָ ן ּכָ ְּוַתּמָ ּּ
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּוָכל ִאּנון ָקטֹוֵלי ִדׁשְ ּ ּ ֵרי וָבֵכי. ּ ְּוִאיהו ׁשָ דף לט (. ּ

ל ִאּנון ְנ)א''ע ּ וְכֵדין ּכָ יה וְמַנֲחִמין ֵליהּ ְלהו ֲאִחיָדן ּבֵ יִאין ְדַזְרָעא ְדָדִוד ּכֻ ּׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֵהי  ּתָ ַההוא ָקָלא ְוָסִליק ְלֵעיָלא ְוִאׁשְ ְנָיינות וָבֵכי ַעד ְדָקָלא ָנִפיק וִמְתַאֵחד ּבְ אֵרי ּתִ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ
ן ַעד ֵריׁש ַיְרָחא ּמָ ה ְנהֹוִר. ּתַ ּמָ יה ּכַ ּין ְוִזיִוין ְמַנֲהִרין ְלָכל ִאּנון ְּוַכד ָנִחית ָנֲחֲתין ִעּמֵ

יה  ֵּהיָכִלין ְוַאְסָווָתא וְנהֹוָרא ְלָכל ִאּנון ָקטֹוִלין וְבִני ַמְרִעין וַמְכאֹוִבין ִדְסִבילו ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יַח   .ְּדָמׁשִ

ּוְכֵדין פוְרִפיָרא ָלִביׁש ּּ ָאר. ּ ל ִאּנון ָקטֹוֵלי ִדׁשְ יִמין ּכָ ן ֲחִקיִקין וְרׁשִ ְּוַתּמָ ּ  ַעִמין עֹוְבֵדי ּ
ַההוא פוְרִפיָרא ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ּּ ּ ן . ּּ ּמָ ק ּתַ ְּוָסִליק ַההוא פוְרִפיָרא ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּקַ ּּ ּ

א ּּגֹו פוְרִפיָרא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ּ א ַההוא פוְרִפיָרא . ּּ ׁשָ ין ְלַאְלּבָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּ

ין ִדְכִתיבּוְלֵמיַדן ַע ּגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹות)תהלים קי(, ּּמִ ַּעד ִדי ֲאָתא ְוָנִחים לֹון . ּ ָיִדין ּבַ
יה  יה)כמה(ְּוָנֲחִתין ִעּמֵ ה ַמְלָאִכין וְרִתיִכין ִעּמֵ ּ ְנהֹוִרין ְוִעדוִנין ְלִאְתַעְדָנא ְוַכּמָ ּ ּ ּ ל ַחד . ּ ּכָ

א  ַמְלּבוׁשָ ָמִתין )שאא ובידא דכל חד וחד מלבו''נ(ְּוַחד ּבְ 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. יֲעִקיָבא ְוַחְברֹו ְּ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 ּ:  

ל ִאּנון ָמאֵריהֹו ָאה ַקָייִמין ּכָ ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּּבְ א ְדָתבו ֵמֲחָטֵאיהֹון ּ ֵליְמּתָ א ׁשְ ּן ִדְתיוְבּתָ ּ ּ ּ
ַדְכיו  ָמַתְייהו ּבְ הו ְוָנְפַקת ִנׁשְ ְּוִאְתַנֲחמו ּבְ ּ ּ ּ ְוָכל ִאּנון ְדַקִדיׁשו )וכל אנון מאריהון דתיובתא(ּ ּ ּ ּ

ילו ֲעַלְייהו מֹוָתא ָמא ְדָמֵריהֹון ְוַקּבִ ּׁשְ ּ ה ֶמֶלך  ָקִא)פתחא(ּוְבַתְרָעא ְדַהאי ֵהיָכָלא . ּ ְים ְמַנּשֶׁ

ָלא  א ְוֲחַתר ֵליה ֲחִתיָרא ְלַקּבְ ֵליְמּתָ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ְּיהוָדה ְדָקּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ֵּליה

יָפא ּקִ א ּתַ ל ִאּנון ָמאֵריהֹון ִדְתיוְבּתָ ּוְלגֹו ֵמַהאי ֵהיָכָלא ַקָייִמין ּכָ ּ ּ ַמְתהֹון ָנְפַקת . ּּ ְּדִנׁשְ
ׁשַ ֲּעָתא ְדִאְתַמְרְמרו ַעל עֹוָבֵדיהֹוןּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּ ִעדוָנא ִעָלָאה ּבְ ְּוִאֵלין ִמְתַעְדִנין ּבְ ּּ ּ ּ .

ְדָקא ָחֵזי  ל ַחד ְוַחד ּכְ יה ּכָ ַההוא ֵהיָכָלא ְדִמְתַעְדִנין ּבֵ יֹוָמא ְנִהירו ָעאל ּבְ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ין ְלֵעיָלאְוָכל ַחד ִנְכָוה ִמְנִה. ֵּליה א ּבֵ ין ְלַתּתָ ּירו ְדחוָפה ְדַחְבֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ַהאי ֵהיָכָלא ַקְייָמא . ּּ

ֵאי ּתָ גֹו . ַּעל ִאּנון ֵהיְכֵלי ּתַ מוִרין ָלא ָיְכִלין ְלַאֲעָלָאה ּבְ ְּוֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ  ַהאי )ההוא(ּ
יה ֵּהיָכָלא וְלֵמיַקם ּבֵ א ִעָלָאה ַע. ּ ְּוַהאי ִאיהו ַדְרּגָ ר ַדְרָגא ְדֲחִסיֵדי ְדִאיהו )ביה(ּל ּכָֹלא ּ ּ ּבַ ּ ּ ּ

ַּדְרָגא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּ:  

ִתיָתָאה ֵהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ְדֲחִסיֵדי ֵּהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא. ֵּהיָכָלא ׁשְ ּ .
ְּוַהאי הוא ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ַעל ּכָֹלא יהֵהיָכָלא ְדָיִמיָנא ֵלית ָמאן. ּ ּ ְדָיִקים ּבֵ ֶּאָלא ִאּנון . ּ ּ

י ְרִחימו ַסּגֵ ין ְוָכל ִאּנון ִדְמַרֲחֵמי ְלָמֵריהֹון ּבִ ֲּחִסיִדים ַקִדיׁשִ ּ ּ ּוְלִפְתָחא ְדַהאי ֵהיָכָלא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

ָכל יֹוָמא ל ִאּנון ִדְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ְדָמֵריהֹון ּבְ ַּקְייָמא ּכָ ּ ַהאי ֵהיָכָלא . ּ ְּוִאֵלין ָעאִלין ּבְ
ַקְדִמיָתאּוְזִמי   .ִּנין ְלַסְלָקא ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוֵעיָלא ֵמַהאי ִפְתָחא ַאְבָרָהם ָיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְּ ּוְלִפְתָחא ָאֳחָרא ַקְייָמא . ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִלים ַקּמֵ ָנא ׁשְ ָחא ְוֲהָוה ָקְרּבָ י ַמְדּבְ ּבֵ ד ַעל ּגַ ִּיְצָחק ְדִאְתַעּקַ ּ ּ ְּ .

א ַעל ּוְלִפְתָחא ָאֳחָר ִכיְנּתָ ָבִטין ַסֲחָרֵניה וׁשְ ֵליָמא וְתֵריַסר ׁשְ ּא ְלגֹו ַקְייָמא ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ּ
ְייהו   .ֵּריׁשַ

ָנא ֲעַלְייהו א ְלַאּגָ ִכיְנּתָ ָהן וִמְתָעֵרי ָלה ִלׁשְ ַלת ַאּבָ ָעקו ִאְתָערו ּתְ ָרֵאל ּבְ ְּוַכד ִיׂשְ ּ ּ ּ ּוְכֵדין . ּ
ָרֵאלִּאיִהי ַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ָנא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ א . ּ ְוַאּגָ ּוְכָמה ְדִאית ֵהיָכִלין ְלַתּתָ ּ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ָנן ְדִאּנון ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ִאית ֵהיָכִלין ְמַתּקְ ּ  )אנון(ְוָכל . ּ
ַחד ֵהיָכָלא ָרן וִמְתַעְטָרן ּבְ ְלהו ִמְתַקּשְׁ ָּהִני ֵהיָכִלין ּכֻ ּ ּ ְדִאיהוּ ּ  

  ]ב''דף לט ע - ' זוהר חלק א[

ָאר ֵהיָכִלין ל ׁשְ ִניז ְוָסִתים ִמּכָ ִביָעָאה ְוַהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ּגָ ֶאְמָצִעיָתא . ֵּהיָכָלא ׁשְ ּבְ
ְּדַהאי ֵהיָכָלא ָקִאים ַחד ַעּמוָדא  יִאין ָירֹוק ִחָוור סוָמק  )ב''דף לט ע(ּ ְגָווִנין ַסּגִ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ

ָמִתין ָסְלִקין ִאּנון ָעאִלין ּגֹו ַהאי ֵהיָכָלאְו. ּאוָכם ָוון ָסִליק . ַּכד ִנׁשְ ָּמאן ְדִאְתַחֵזי ְלַהאי ּגַ ּּ
יה יה. ּּבֵ ָוון ָסִליק ּבֵ ּוָמאן ְדִאְתַחֵזי ְלַהאי ּגַ ּ ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ּּ ל ַחד ְוַחד ּכְ   .ּּכָ

ְדֲאָמָר ית ֵהיָכִלין ִאּנון ְלָמדֹוָרא ּכִ ְּוִאֵלין ׁשִ ִביָעָאה ָלאו ִאיהו ְלָמדֹוָרא. ןּ ּ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 ין ֲהוו. ּבְ ּתִ ֵרין ּבָ י ְיהוָדה ָאַמר ּתְ ַּרּבִ ִי, ּ ִניּבַ ָּדא . ּת ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ
ָ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. ּ ית . ִראׁשִ ֵדין הוא ֵראׁשִ ּּכְ
ָנא ְדִבְנָיָנאְלָאֳעָלא ּבְ ּבְ   .ּחוׁשְ

ָלָלא ִדיוְקָנא  ית ָדא ּכְ ֵראׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ ַּרּבִ ּ ּ ְדָכל ִדיוְקִנין )א דדיוקנא''ד(ּ ּ ּ
יה ִליָלן ּבֵ בֹוד ְיָי)יחזקאל א(, ָּדא ָרָזא ִדְכִתיב. ּּכְ ּ הוא ַמְרֶאה ְדמות ּכְ ּ יה , ּ ֵּחיזו ְדִאְתַחזון ּבֵ ּ ּ ּּ

ית. ית ָאֳחָרִניןׁשִ ָ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 ִמַדְרָגא ָדא הוא. ּ ּ ּ ּ ּ. 

ית ָרא ׁשִ ִתיב ּבָ ַהאי. ּכְ ית ִאיהו ְדָעְבֵדי אוָמנוָתא ּבְ ָבָחא ְדׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח  יַע ְוקֹול ַהּתֹור )שיר השירים ב(ַּרּבִ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ּ ַהּנִ ּ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ִנים . ִּנׁשְ ּצָ ית ַד )נראו בארץ(ַהּנִ ָּדא הוא ָרָזא ְדׁשִ ּ יןּ ּ ֲעָלה )ב''גליון הרש( ְרּגִ
ִביָעָאה יּת ַדְרִגין ַדְרָגא ְדַאְבָרָהם ְוַדְרָגא ְדִיְצָחק ְוַדְרָגא ְדַיֲעֹקב . ְוִאיִהי ׁשְ ְּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

ְלהו ִאְתֲחזו ְבַאְרָעא ִדְכִתיב ִנְראו ָבָאֶרץ''ז ְויֹוֵס''ּן ובֹוַע''ְוָיִכי ּף ּכֻ ּ ָאֶרץ ָדא ִהיא ַקְר. ּ א ּבָ ּתָ
ָרֵאל א ְדֶאֶרץ ִיׂשְ א, ִּנְראו ָבָאֶרץ). ַּקִדיׁשָ ַהאי ַדְרּגָ ִגין ְדִאּנון ִדיוְקִנין ְלִאְתַחָזָאה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֵעת . ּ

יַע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּהָזִמיר ִהּגִ ח וְמַהַדר ּכְ ּבַ ֵדין ְמׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ְרך ָכבֹוד )תהלים ל(ּ ָ ְלַמַען ְיַזּמֶ

אֵרית ֲעֵליה ּוְב. ְּוֹלא ִידֹום ָמה ִדְתִניָנן ִדְכִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד ְדׁשָ ך ִאְקֵרי ִמְזמֹור ּכְ ִּגין ּכָ ּ ּ ּ ְ

א ֵריׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ יַע. ׁשְ ְּוָדא הוא ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ֵדין ָמָטא ִזְמָנא . ּ י ִחָייא ָאַמר ְדָהא ּכְ ַּרּבִ ּ
ָחא ּבְ   .ְלׁשַ

א ָאַמר ָעְלָמא ִעָלָאה ָס י ַאּבָ ָרָזא ִעָלָאה . ִּתים ְוָכל ִמלֹוי ְסִתיִמיןַּרּבִ ִגין ְדַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ
ָרא ְוַאִפיק. )רומא דכל רומין(ּיֹוָמא ְדָכל יֹוִמין  ית, ְּוַכד ּבָ ּוְבִגין ְדִאיהו . ַּאִפיק ִאֵלין ׁשִ ּ ּ

ָּסִתים ְדָכל ִמלֹוי ְסִתיִמין ית יֹוִמין ִעָלִאין, ּ ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ָרא . ָּאַמר ּבְ ְוָלא ָאַמר ָמאן ּבָ
ִגין ְדִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה ְסִתיָמא. ְלהֹון ּּבְ ּ.  

ָאה ּתָ א ּתַ ֵלי ְוָאַמר ָלן ֲעִביְדּתָ ָרא ֵליה. ּוְלָבַתר ּגָ ִגין ְדִאיהו ָעְלָמא , ְּוָאַמר ָמאן ּבְ ּּבְ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ְּדָקְייָמא ּבְ ַמִים ְוֶאת. ּ ָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּשָׁ ָרא .  ָהָאֶרץְוָאַמר ּ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 ִעָלָאה. ּ ַּקְדָמָאה ּ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 ָהָאֶרץ . ֶאת ַהּשָׁ

א ָאה . ְּלַאְכָלָלא ֶאְרץ ִדְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּכָ)לה(ּוְלַאְסּגָ   :ל עֹוָבָדָהא ּכְ

ְדָקֲאָמָרן ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ּכִ ְּוָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא . ּ ּ ּּ
ְרָמה ְדָקא ְיאות. ָהְיָתה. ִּמּגַ ָבר ֲהַות ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ך. ּּבְ א ּתֹהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ ָהְיָתה . ּ

ְרָמה ְוַאְזִעיַרת ְנהֹוָרא. ָקאַּדְיי ע ְיסֹוֵדי . ְּלָבַתר ַאְזִעיַרת ּגַ ך ְורוַח ַאְרּבַ ּּתֹהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ְּ

ה ְכְללו ּבָ ּתַ ָּעְלָמא ְדִאׁשְ ּ ּ.  

  ]א''דף מ ע - ' זוהר חלק א[

א ְדִאיִהי ִאְתֲע ָאה ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ְדָקֲאָמָרן ְלַאְסּגָ ָּדָבר ַאֵחר ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ה ּ ַכּמָ ִביַדת ּבְ
ַגְווָנא ִעָלָאה)נהורין(ְמדֹוִרין  ּ ּכָֹלא ּכְ ך ְורוַח. ּ ְּוָדא הוא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוחׁשֶ ּ ּ ְּ .

יא. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ. ִּאֵלין ִאּנון ְמדֹוֵרי ַאְרָעא ָיה. ּגִ כוָלם . ֵתֵבל. ַאְרָקא. ִצָיה. ְּנׁשִ ּבְ ְּוָגדֹול ׁשֶ
ֵבל ִדְכִתיב ֶצֶדק )א''דף מ ע( ְּוהוא )תהלים ט(, ּּתֵ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ   .ִּיׁשְ

י יֹוֵסי ָמאן הוא ִצָיה ָּאַמר ַרּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִצָיה . ּ ָּאַמר ֵליה ָדא הוא ֲאַתר ְדֵגיִהּנֹם ּכְ ּ ּ ּ ּ
ִתיב. ְוַצְלָמֶות ך ַעל ְפֵני ְתהֹום)במלת( )א דכתיב''ד(, ְוָרָזא ָדא ּכְ ּ ְוחׁשֶ א ֲאַתר ָּדא ָרָז. ְ
יך ַאְנַפְייהו . ְּדֵגיִהּנֹם ְדָקֲאָמָרן ְדִאיהו ַמְחׁשִ ֶות ּכִ ָּדא הוא ִצָיה ֲאַתר ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ ּ

ִּדְבִרָייָתא ך ִעָלָאה. ּ ְּוָדא הוא ֲאַתר ְדחׁשֶ ְ ּ ּ.  
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ָי''ּתֹה ּו ָדא ְנׁשִ ּ י ִמ''ּ ָלל ַעד ְדִאְתְנׁשֵ ה ֵחיזו ּכְ ּה ְדָלא ִאְתַחְזָייא ּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי . ּּכָֹלאּ
ָיה י. ְּנׁשִ ָּוֹבהו ָדא ַאְרָקא ֲאַתר ְדָלא ִאְתְנׁשֵ ּ י ִחָייא ָאַמר ָדא ֵגיא. ּ ַּרּבִ ְּורוַח ֱאלִהים . ּ

ָזן ֵמרוַח ֱאֹלִהים ֵבל ְדִאּתְ ְּמַרֶחֶפת ָדא ָלֳקֵבל ּתֵ ּ ַחד הוא, ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ִאית ְלֶאֶרץ ִעָלָאה א וְבֻכְלהֹו . ּּכְ א ַעל ַדְרּגָ ְבָעה ְמדֹוִרין ִאּנון ְלֵעיָלא ַדְרּגָ ּׁשִ ּ ּ ּ
ְּמדֹוִרין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּ א. ּ ָדא ְלֶמֱהֵוי . ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ָאִחיד ָדא ּבְ ּ

ְבָעה ְמדֹוִרין ִאּנון ְלֵעיָלא. ּּכָֹלא ָחד ּיַדת לֹון ְוֻכְלהו ָקְייִמין ָבהְּוָהא ֶאֶרץ ִעָלָאה ֲאִח. ּׁשִ ּ .
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ּוְבֻכְלהֹון ָקְייָמא ּתוׁשְ ּ ּ ּ ן ָדא ִמן ָדא. ְּ ין ְפִריׁשָ ַּדְרּגִ ּ ְוַאְתִרין . ּּ

ן ָדא ִמן ָדא ְּפִריׁשָ ּ ּ:  

י ָחׁשוך ְדָלא ָנִהיר א הוא ֲאַתר ּבֵ ָּמדֹוָרא ַקְדָמָאה ְלַתּתָ ּ ן ְלָמדֹוֵרי רוֵחי ְּוהוא ִמְת. ְּ ּקַ ּּתַ
יִפין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ּקִ ְּוַקְסִטיֵרי ְוִעְלעוֵלי ּתַ יה ְנהֹוָרא ְוָלא ֲחׁשֹוָכא ְוָלא . ּ ְּוָלא ִאית ּבֵ

ַלל ַלל ּכוְרְסָייא . ִּדיוְקָנא ּכְ יה צוָרה גֹו ּכְ ָלל ְדָלאו ּבֵ יה ְיִדיָעא ּכְ ן ָלא ָיְדִעין ּבֵ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ּ
  .)סורטא(

ֵמיהְו א ַחד ַמְלָאָכא ַטֲהִריֵאל ׁשְ ַּעל ַההוא ֲאַתר ְמַמּנָ ן ְמעֹוְפִפין. ּ ְבִעין ְמַמּנָ יה ׁשִ . ְּוִעּמֵ
ִביִבין  ְּוִאְתַמחון ַמִזיֵקי ׁשְ ֵחי)דעלייהו(ּ ּכְ ּתַ ּ ְוָלא ַקָייִמין ְוָלא ִאְתַחזון ְוָלא ִמׁשְ ּ ְוַכד ָאֵתי . ּ

ְלהו  ַּצְפָרא ּכֻ ן )יט א(ּ י ַההוא . ְוָלא ָקְייֵמיּ ִמְתַחְדׁשָ ד ָמָטאן ְלַגּבֵ  ֲאַתר ָאְבִדין ְוָלא )דהאי(ּּכַ
ַחד נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ְוָלא ִאְתַחזון ִחין ְוָעאִלין ּבְ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ד ִאְתְרִמיׁש ֵליְלָיא ִאְתַמחון . ּּ ּּכַ

ִביִבין ַעד ְדָמֵטי ַצְפָרא ֵּמִאּנון ׁשְ ּ:  

יר ְוִאיהו ָחׁשוךָּמדֹוָרא ִ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 ּ ּּ
א ְדִאּנון ָאְזִלין)א למסטי''ד(ּוְלִמְסֵטי  יׁשָ ַההוא ֹאַרח ּבִ ּ ְלהֹון ּבְ ּ יר ְוַה. ּ ּהוא ֲ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 ּ ּ.  

ֵמיה א קדומיאל ׁשְ ְּוֲעַלְייהו ַחד ְמַמּנָ ֵכי ְוָאְזִלין לֹון.ּ ּכְ ּתַ יָרָתא וִמׁשְ ּ ְוִאֵלין ָפְתִחין ׁשִ ּ ּ .
יָרָתא א ָפְתֵחי ְוָאְמֵרי ׁשִ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוָלא ִאְתַחזון ַעד ְדִיׂשְ ּ ּ ְייהו ְוִאְתַחָזן . ּ דוְכּתַ ֵדין ָקְייָמן ּבְ ּּכְ ּ ּ

יר ּתָ. ְנִהיִרין ַיּתִ י ְקדוׁשְ יֹוָמא ְמַקְדׁשֵ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתְ ְלהֹון . אּ אֹוַרְייָתא ּכֻ ָרֵאל ָעְסֵקי ּבְ ְוַכד ִיׂשְ
ִריך הוא ַחִייס ֲעַלְייהו. ּ ָסֲהדוָתא ְלֵעיָלא)אנון(ָטאִסין ְוָסֲהֵדי  א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ:  

ִביִבין ְוִקטֹוִרין ָּמדֹוָרא ְתִליָתָאה הוא ֲאַתר ִדׁשְ ּ ן ְנִגידו ִדְנַהר ִדינור ְדָנִגיד ְוָנִפ. ּ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ יק ּ
יַעָיא ְייהו ְדַרּשִׁ י מֹוְקָדא ְדַנְפׁשַ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ יַעָייא. ּ ְייהו ְדַרּשִׁ א ַעל ִריׁשַ ן ָנִחית ֶאׁשָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ ּ ,

ָלה ְדָטְרֵדי ְלהו ן ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּוַתּמָ ּ.  
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ָרֵאל ְלִזְמִנין וְלַאְסָטָאה  ח ָדֵלטֹוְרָייא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּכַ ּתַ ן ִאׁשְ ְּוַתּמָ ּ ִזְמָנא ְדָנְסֵבי . לֹוןּ ר ּבְ ּּבַ
ָמה . ַּאְסָווָתא ְלַדְחָייא ֵליה ך ּכְ ְטָרא ְדחׁשֶ ְלהו ִמּסִ ָמאָלא ּכֻ ְטָרא ִדׂשְ א ֲעַלְייהו ִמּסִ ְְוַחד ְמַמּנָ ּ ּ ּ

ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוחׁשֶ ְ ן. ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ   :ּוסמאל ַחָייָבא ִאׁשְ

 ] בשנה14 יום[סדר הלימוד ליום יד תשרי 

  ]ב''דף מ ע - ' זוהר חלק א[

ָּ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 ִמְלַקְדִמיןׁשִ ין ּכְ נור ָדִליק ְוָתִבין וִמְתַחְדׁשִ ּ וִמּתֹוְקָדן וִמְתַעְבָרן ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוָהֵני ָקְייִמין . ּ
ְייהו ְוָלא ִמְתַעְבָרן דוְכּתַ ּּבְ ְנָיין ְלָעְלִמין. ּ   .ְּוָהִני ַמְלֲאֵכי ְדַרֲחֵמי ְדָלא ְמׁשַ

ִתיב ה ַמְלָאָכיו רו)תהלים קד(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ ִליחוַתְייהו ' חֹות ְוגוּ עֹוׂשֶ ְּוִאֵלין ָעְבִדין ׁשְ ּ ּ
ִסְטָרא ָאֳחָרא  ֶחְזָווא אֹו ּבְ ר ּבְ א ּבַ ָעְלָמא ְוָלא ִאְתַחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ּּבְ י)ד א''ל(ּ ֻסְכְלָתנו ַסּגֵ . ּ ּבְ

ֵמיה א ֲעַלְייהו פדאל ׁשְ ְּוַחד ַמְלֲאָכא ְמַמּנָ ָחן ְדַרֲחֵמי. ּ ּוֵביה ְפִתיִחין ַמְפּתְ ּ ּ ְלִאּנון ְדָתְייִבין ּּ ּ
יה ְדָמאֵריהֹון ְּ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 ִדיָנא.ּ ָכחו ּבְ ּתְ ַרֲחֵמי וְלִזְמִנין ִאׁשְ ָכחו ּבְ ּתְ ּ ְלִזְמִנין ִאׁשְ ּ ּ .

ִ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 ָסִליק ְנהֹוָראְּוִאֵל. ּ א ֲעַלְייהו . ין ּכַ ְּוַחד ְמַמּנָ

ֵמיה   .ּקדשיאל ׁשְ

ִריך הוא ָאֵתי  א ּבְ ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא ְוִאְתַער רוַח ָצפֹון ְוקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ָעא )ב''ס ע(ּ ְעׁשְ ּתַ  ְלִאׁשְ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ִּעם ַצִדיַקָייא ּבְ יׁש וָמָטא ְל. ּ ֵדין רוַח ָצפֹון ַאּקִ ּּכְ ַפְלגות ֵליְלָיא ּ ן ּבְ ִּאּנון ִדְמַמּנָ ּ ּ

ָרא יָרָתא. ְלַזּמְ ִרין וָפְתִחין ׁשִ ְּוֻכְלהו ְמַזּמְ ר ַקְדרוָתא ְדַצְפָרא . ּ ְּוַכד ָאֵתי ַצְפָרא וִמְתַחּבֵ ּ
ְנהֹוָרא יָרָתא. ּבִ ְלהו ָאֳחָרִנין ָאְמִרין ׁשִ ֵדין ּכֻ ָאר ַמְלָאִכ. ּּכְ ין ְוָכל ּכְֹכֵבי ְרִקיָעא ְוָכל ׁשְ

ָמה ִדְכִתיב )דלתתא( ִני )איוב לח( ,ְמַסְייִעין לֹון ּכְ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ
ְתַרְייהו. ֱאלִהים א ֲאּבַ ְחּתָ ּבַ יָרָתא ְותוׁשְ ָרֵאל ָנְטֵלי ׁשִ ַּעד ְדִיׂשְ ּ ּ:  

ַמָי ִתיָתָאה הוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ָקִריב ְלַמְלכו ׁשְ ָּמדֹוָרא ׁשְ ּוֵביה ַאְרִבין ְוַנֲהִרין . אּּ ּ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ן ְלַאְרּבַ ה נוִנין ִאּנון ִדְמַרֲחׁשָ א ְוַכּמָ ְּוַנֲחִלין ְדִמְתַפְלִגין ִמן ַיּמָ ּ ּ ּּ ְוֵעיָלא . ּ

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 ָדא ֲעֵתי ְוִרְגֵעי ּכַ ׁשַ ְּוֻכְלהו ָנְטֵלי ּבְ ד ָנְטֵלי . ּ ּכַ
ֵא)דרום(ַאְרֵבי ִלְסַטר  א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא ִמיּכָ ּ ִמְזָרח ְמַמּנָ ּ ּל ְדֲאָתא ''ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא ְוַכד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ִל. ִמיִמיָנא ְּסַטר ָצפֹון ְמַמּנָ ּ ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְבִריֵאל ְדָאֵתי ִמּסִ ן ִאיהו )מזרח(ְוַכד ָנְטֵלי ַאְרֵבי ִלְסַטר . ּּגַ ּמָ ּ ָדרֹום ָהא ּתַ

א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא ְרָפֵאל  ְּמַמּנָ ּ ֵמיה ְו)א אוריאל''נ(ּ ְוַכד . ּהוא ִליִמיָנאּ ׁשְ
א ְדַקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַההוא ִסְטָרא הוא אֹוִריֵאל  ָּנְטֵלי ַאְרֵבי ִלְסַטר ַמֲעָרב ְמַמּנָ ּ א ''נ(ּ

  :ּ ְוִאיהו ְלַבְתָרָאה)רפאל

ִביָעָאה הוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ָּמדֹוָרא ׁשְ ּ ַמְתהֹון . ּ ר ִנׁשְ חו ּבַ ּכָ ּתַ ן ָלא ִאׁשְ ְּוַתּמָ
ַההוא ִזיֲהָרא ִעָלָאה ן ִמְתַעְדִנין ּבְ ְּדַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ִעדוִנין ְוַתְפנוִקין . ּ ּוִמְתַעְדִנין ּבְ ּ ּ ּ  )עלאה(ּ

ִאין. ִּעָלִאין ר ִאּנון ַזּכָ חו ּבַ ּכָ ּתַ ן ָלא ִאׁשְ ְּוַתּמָ לֹום וְבָרָכה וְנָדָבה. ּ ְּוִגְנֵזי ׁשָ ּּכָֹלא הוא . ּ ּ
ַגְווָנא ִעָלָאה    .ְּוָהא ָאְמרו ַחְבַרָייאּּכְ

ְ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 . ְּ

ָמדֹוָרא ִעָלָאהְּיָקֵריה ּכְ ִּאּנון ְדִאּנון ּבְ ּ ּ ְדָקא ְיאות ְלִמְפַלח ֵליה . ּ ְּוִאֵלין ָחָזאן ְיָקֵריה ּכְ ּ ּ ּ
מֹוַדע ְיָקֵריה ּתְ ָחא ֵליה וְלִאׁשְ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף מא ע - ' זוהר חלק א[

ִקיוֵמיה ֶאָלא ּבְ ֵבל ָלא ָקְייָמא ּבְ ְּוָעְלָמא ָדא ִעָלָאה ְדִאיהו ּתֵ ּּ ּ ּ ִּגיֵניהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדִאּנון ּּ ּ ּ ּּ
ין ּּגוִפין ַקִדיׁשִ ִביָעָאה ֶאָלא  )א''דף מא ע(. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָלא ָקְייָמא ַההוא ָמדֹוָרא ׁשְ ּּכְ ּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְּלִנׁשְ ּ א ָלא ָקְייָמא ֶאָלא . ּ ִביָעָאה ְלַתּתָ ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ָמדֹוָרא ׁשְ
ֹּון ְדַצִדיַקָייאְּלגוֵפיה ּ ַגְווָנא ְדָדא. ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ָחד ָדא ּכְ בזהר גדול דפוס מנטובה (. ּ

אמרז רבי יצחק שהוא בזהר קטן ' קרימונה לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כו
  )ב''לקמן בדף מה ע

א ֲחֵזי ְבָעה ָמדֹוִרין ִאּנון ְדָקֲאָמָרן, ּתָ ְמעֹון ׁשִ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ֵהיָכִלין ' ְּבגֹו ִאּנון ִאית זּו. ּ
ֵּמִאּנון ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ָלֳקֵבל ז ּוְבָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא ִאית רוִחין . ְּרִקיִעין ִעָלִאין' ּ ּ

ַמְתהֹון ְדֵגִרין ְדִאְתַגְיירו. ִּעָלִאין ָלא ַקְדָמָאה ָהָכא ִאית רוָחא ְדִאְתַמָנא ַעל ִנׁשְ ֵּהיּכָ ּ ּ ּ ּ .
ֵמ ְּוִאיהו ָנִטיל לֹון ְוִאְתַהּנון ִמִזיו ְיָקָרא ִדְלֵעיָלא. ּיהְורחמיאל ׁשְ ּ ָלא ִתְנָייָנא ִאית . ּ ֵהיּכָ

ֵמיה ּרוָחא ָחָדא אהינאל ׁשְ ַהאי . ּ ָמִתין ְדַרְבֵיי ְדָלא ְזכו ּבְ ל ִאּנון ִנׁשְ ְּוָדא ָקְייָמא ַעל ּכָ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ַהאי . ְּייהו ְואֹוִליף לֹוןְּוִאיהו ָקְייָמא ֲעַל. ָעְלָמא ְלִמְלֵעי ּבְ ָלא ְתִליָתָאה ּבְ ֵהיּכָ

ֵמיה ִּאית רוָחא ָחָדא אדרהינאל ׁשְ ַמְתהֹון ְדִאּנון ְדַאַהְדרו . ּ ְּוִאיהו ָקְייָמא ַעל ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
א ְוָלא ַאַהְדרו ְתיוְבּתָ ּּבִ ּ הו ִמיתו. ּ יבו ְוַעד ָלא ַאַהְדרו ּבְ גֹון ְדֲחׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ  לֹון ִּאֵלין ָטְרִדין. ּ

ם יִהּנָ ּגֵ א ְוָנִטיל לֹון. ּבַ ּוְלָבַתר ָעאִלין לֹון ְלַהאי רוָחא ְמַמּנָ ָאה ִמִזיו . ּ ְּוָחְמָדן ְלִאְתַהּנָ
ְּיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְוָלא ִאְתַהּנון ר. ּ ֵני ָבׂשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ִתיב. ּ  ְוָהָיה )ישעיה סו(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ

ָחְדׁשֹו ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָיִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּ וִמֵדי ׁשַ ָלא : ּ ֵהיּכָ
ֵמיה)אל''א גהדה''נ(ְּרִביָעָאה ָהָכא ָקְייָמא ַחד רוָחא גדריהאל  ל . ּ ׁשְ ָּדא ָקְייָמא ַעל ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ין  ָאר ַעּמִ ָמִתין ְדָקטֹוֵלי ִדׁשְ ִּאּנון ִנׁשְ ּ ּ ְלָעֳאָלא לֹון ּגֹו פוְרִפיָרא )מזלותעובדי כוכבים ו(ּ ּ
א ִריך הוא ִדְכִתיב. ְדַמְלּכָ א ּבְ ן ַעד יֹוָמא ְדִיְנקֹום לֹון קוְדׁשָ ּמָ ימו ּתַ ְּוִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ  )תהלים קי(, ְּ

ה ּגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹות ָמַחץ ֹראׁש ַעל ֶאֶרץ ַרּבָ ָאה ָהָכא ָקְייָמא ַחד : ָּיִדין ּבַ ָלא ֲחִמיׁשָ ֵהיּכָ
ָמִתין ר ל ִאֵלין ִנׁשְ ּוָחא ְדִאְקֵרי אדיריאל ְוָדא ָקְייָמא ַעל ּכָ ּ היכלא שתיתאה צדקיאל ( )חסר(ּ

ַההוא ִסְטָרא)דאחידן בתיובתא( )א דחסידי''נ( )ל''היכלא שביעאה מיכא ּ ְדִאְתַקְיימו ּבְ ּ ְּוִאֵלין . ּ
ָמדֹוָרא ָדא ִעָלָאה ַעל  ְלהו ִדי ּבְ ִּאּנון ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּ ּ ֵאּ ּּכָֹלא וִמיּכָ   ַרב ְמַמּנָא)שמיה(ל ''ּ

ְלהו ָקְייָמא)עלייהו( יה)דקיימין( ּ ַעל ּכֻ ַההוא . ּ ּבֵ חֹוֵתיה ּבְ ְלהו ָקְייִמין ּתְ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ּכֻ ְּוַכּמָ ּ ּ
ַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדַנְג. ִסְטָרא ָמִתין ַדֲחִסיֵדי ּבְ ן ִמְתַעְדִנין ִאּנון ִנׁשְ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ָדא ֵמָעְלָמא ּּ
  .ְּדֲאֵתי

א ֲחֵזי  ְמעֹון ַמאן הוא ְדָיַדע ְלַסְדָרא ְצלֹוָתא : )ז' חסר כאן היכל ו(ּתָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ה)קמיה( מׁשֶ ֲאִריכות ָסַדר. ּ ְדָמֵריה ּכְ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְ .

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַק ּוְבׁשַ ּ   .ְצָרא ָהִכי ָנֵמיְּ

וָרא ָחָדא ִקּשׁ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ִסדוָרא ְדָרֵזי ְדָרִזין ּבְ ְחָנא ּבְ ּכַ ְמעֹון ָהא ַאׁשְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ .
ְדָקא ָיאות ִּזְמִנין ְדִאְצְטִריך ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּכְ ּ ּ ִרין ִלְבסוֵמי ְלָמאֵריה . ְּ ָרא ִקׁשְ ּוְלָקׁשְ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ְרִעין ּו. ּּכְ ָחא ּתַ ֵליָמָתא ְלִמְקַרע ְרִקיִעין וְלַאְפּתָ ְּלִמְנַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ׁשְ ּ
יֵדיה ּוִפְתִחין ְדָלא ְיֵהא ָמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּ ּ ּ.  

ָרָאה  ִזִרין וְלַאׁשְ י ְלָמאֵריהֹון וְלִבטוֵלי ּגְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדִאּנון ָיְדֵעי ְלִמְפּתֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִכי ָעְלָמאׁשְ ְלטון ּבְ ְרָכאן וְלֶמֱעֵדי ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְדָלא ִיׁשְ ָעְלָמא וְלַנֲחָתא ּבִ א ּבְ ְּנּתָ ּ ּ ּ ָקם . ּ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ בורֹות ְיָי ְוגו)תהלים קו(ַרּבִ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ְָמאן ְיַגֵלי ַעְפָרא ֵמֵעיָנך . 'ּ ּ
א ּבְ ִּריך הואַּאְבָרָהם ֲחִסיָדא ָיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָגֵלי ָלך ָרָזא ְדָרִזין. ְ ִריַאת ְצלֹוִתין . ְּ ְוׁשָ

ָעְלָמא א ִעָלָאה. ּבְ ְלָיין ָלך ֵהיָכֵלי ְדַמְלּכָ ְּוִאְתּגַ ְ.  

  ]ב''דף מא ע - ' זוהר חלק א[

ין ִאּנון ְבָעה ֵהיָכִלין ַקִדיׁשִ ּׁשִ ִקיוָמא. ּ ַתְרִעין ּבְ ְּוִאּנון ַקָייִמין ּבְ ּּ דף (ַחד ָעאל ּוְבָכל ַחד ְו. ּ

ְּצלֹוָתא ְדִיחוָדא) ב''מא ע ּ ְדָמאן ְדָיַדע ִלְבסוֵמי ְלָמאֵריה וְלַיֲחָדא ִיחוָדא )ג דמריה''א ל''ד( ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִלימו ׁשְ רוָחא. ּּבִ ִאֵלין רוָחא ּבְ ִרין ִאֵלין ּבְ ָרא ִקׁשְ ֻכְלהו וְלָקׁשְ ְּדָיַדע ְלָאֳעָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּרוָחא . ּ

רוָחא ִעָל ָאה ּבְ ּתָ ּּתַ ִתיבּ ַצר ְפָקדוך ָצקון ַלַחׁש מוָסְרך ָלמֹו)ישעיה כו(, ָאה ּכְ ָ ְיָי ּבַ ָּ ּ ּ 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(ין ָרָזא ְדָרִז. ַ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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ין ד בוִציָנא . ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ַחד ְנהֹוָרא. ִסְטִרין' ְנהֹוִרין ְלד' ִּמְנהֹוָרא ָדא ִמְתָפְרׁשִ ּּכְ
א א ְדָדִליק ְוָנִציץ ְנהֹוִרין ְלֵחיזו ְדַעְייִנין ִדְבֵני ְנׁשָ ְרּגָ ְּדׁשַ ּ ּ א ָסְלִקין . ּ ַרּגָ ְּוִאּנון ְנהֹוִרין ִדׁשְ ּ

א ְדָדִליק ְוֻכְלהו ַחד ְנהֹוָראְוַנֲחִתין ָאְזִלין ְוַתְיי ְרּגָ א ִדְנהֹוָרא ְדׁשַ ִּבין ִמּגֹו ַההוא ֶאׁשָ ּ ּ ָהִכי . ּ
ָמר . ָּנֵמי ִאֵלין ָמה ְדִאּתְ סוְמָקא ּכְ א ּבְ ִטיׁשָ א ּבְ ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ְלהו ְנהֹוִרין ּכְ ּוְנִציִצין ּכֻ ּ ּ ּ יחזקאל (ּ

ת ָקָלל)א ֵעין ְנחׁשֶ ָּדא הוא ְל.  ְונֹוְצִצים ּכְ   .ָיִמיָנאּ

ָמאָלא ִאית רוָחא ְדִאְקֵרי ְלָבָנה ָדא. ִּלׂשְ רוָחא ַקְדָמָאה ְוָעאל ָדא ּבְ ִליל ּבְ ְּוָדא ִאְתּכְ ּ .
ֲחָדא ְּנהֹוֵריה סוָמק ְוִחַוור ּכְ ּ ִגין ְדַנְפָקא ֵמִאּנון ְנהֹוִרין ַקְדָמִאין. ּ ּּבְ ד ָאתו ְנהֹוִרין ְדָדא . ּ ּּכַ ּ

ְנהֹוִרין ַקְדָמִא יה ְוִאּנון ָחדָּמטו ּבִ ִלילו ּבֵ ּין ְוִאְתּכְ ּ ְלחֹוַדְייהו. ּ ְּוִאְתַחזון ְנהֹוֵרי ַקְדָמֵאי ּבִ ּ ּ .
יה רו ּבֵ ַגַווְייהו ְוִאְתַטּמְ ְלָיין ִאּנון ָאֳחָרִנין ְוָלא ִאְתְיָדעו ְדָעאלו ּבְ ְּוָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ . ּ ּכְ

או ֶא)בראשית מא(ָאֵמר  י ּבָ ה ְוגוּ ְוֹלא נֹוַדע ּכִ ּנָ רוָחא ְדִאּנון . 'ל ִקְרּבֶ ְּוָדא הוא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ְנהֹוִרין ְדִאּנון ַחד. ַחד ְּנהֹוִרין ּבִ ְרִעין . ּ ֵרין ּתַ ִאין ֵמִאּנון ְרִקיִעין )רקיעין(ְּוָהָכא ִאּנון ּתְ ּתָ ּ ּתַ

ְּדִאְקרון  ַמִים )א שמים''ס(ּ ֵמי ַהּשָׁ   .)רקיע( ׁשְ

ֵרין רוִחין ִאֵלין  ִּמּתְ יןּ ין ְדִאּנון ַקִדיׁשִ ִריאו ִאּנון אֹוַפּנִ ָצן ִאְתּבְ ְּמַנּצְ ּ ּ ּ ִדיָנא . ּ ְּדִדיַנְייהו ּכְ ּ
ִדְכִתיב יֶהם ְוגו)יחזקאל א(, ְּדַחיֹות ּכְ ים וַמֲעׂשֵ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב וְדמות . 'ּ ַמְרֵאה ָהאֹוַפּנִ ּ ּ

ַמְרֵאה ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ין ַהַחיֹותַּהַחיֹות ַמְרֵאיֶהן ּכְ ּ ַהַלִפיִדים ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ּ ָמאן . ּּ
יה ְוִאיִהי ָנִהיר לֹון, ִהיא א ֲאַתר ְדַנְפקו ִמּנֵ ָּדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ְונֹוַגה ָלֵאׁש וִמן . ּ ּ ּ

ָרק   .ָהֵאׁש יֹוֵצא ּבָ

ְייהו ְנִהירו ְדַחד  רוָחא ָנִפיק ִמּנַ ִליל רוָחא ּבְ ד ִאְתּכְ ּּכַ ּ ּ ּ '  ַעל ד)א רמיא''נ(ֵחיָווָתא ְרִמיז ּ
ין ין ָאֳחָרִנין. אֹוַפּנִ ִליט ַעל ֶאֶלף וְתַלת ְמָאה ִרּבֹוא ְדאֹוַפּנִ ַאְרֵיה ׁשַ ְּוָהא ִדיוְקָנא ִדיֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּּ .

א ַעל  ָרא ַהאי ִאְתַמּנָ ְדָפָהא ְדִנׁשְ ים)כל(ּגַ ד. ּ ִאּנון אֹוַפּנִ ל ַח' ּבְ ִלים ָנְטִלין ּכָ ְלּגַ ד ְוַחד ּּגַ
ע ַלת ָסְמִכין. ֵּמִאּנון ַאְרּבַ ָלא ּתְ ָלא ְוַגְלּגַ ְלּגַ ָכל ּגַ ּּבְ ד. ּ ֵריַסר ָסְמִכין ּבְ ִלין' ְּוִאּנון ּתְ ְלּגַ . ּּגַ

ָלָטא ַעל ּכָֹלא ּרוָחא ָדא ׁשָ ְּוָדא רוָחא ַקָייָמא ְלֻכְלהו. ֵּמָהָכא ָנְפקו. ּ ִּמיָנה  )א והא''ד(. ּּ
 .ִּאְתָזנו

ע . ַּאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד'  ד)ג אופנים''א ל''ד( 'ִּאֵלין ד ְכָיין ְלַאְרּבַ ְּוָכל ִאּנון ַאְנִפין ִאְסּתַ ּ
ִּסְטִרין ְדַההוא ֵחיָוָתא ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ּ חֹות ַההוא ֵחיָוָתא. ּ ע ּתְ ד ָנְטִלין ִאֵלין ַאְרּבַ ּּכַ ּ .

ָמא ְד ָדא ּכְ ְלָבן ָדא ּבְ ָדא וְמׁשַ ָּעאלו ָדא ּבְ ּ ּ ילֹות ַהלוָלאֹות )שמות כז ולו(, ַאּתְ ָאֵמרּּ ּ ַמְקּבִ ּ
ה ֶאל ֲאחֹוָתה ָדא. ִּאּשָׁ ָחָדא וְלָאֳעָלא ָדא ּבְ ָלָלא ָחָדא ּבְ ְּלִאְתּכְ ִלין . ּ ְלּגַ ד ָנְטִלין ִאּנון ּגַ ּּכַ ּ

א ְלִזיַנְייהו ָכל ִאּנון ֵחיִלין ִדְלַתּתָ ַמע ָקל ְנִעימוָתא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ.  

חֹות ֵה א ַעד ְדָמטו ּתְ ה ִסְטִרין ִדְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ין ֵחיִלין ְלַבר ְלַכּמָ ּיָכָלא ָדא ִמְתָפְרׂשִ ּ ּ ּ ּ
ָתאי ּבְ ְכָיין ְלֵהיָכָלא ָדא. ְּלּכְֹכָבא ְדׁשַ ְלהו ִאְסּתַ ן ִאְתָזנו. ּּכֻ ּמָ ֵהיָכָלא ָדא . ִּמּתַ ל ִאֵלין ִדי ּבְ ּּכָ ּ

כו ְלַההוא רוָחא ִדְכ ְלהו ִאְסּתְ ּּכֻ ּ ּ ּ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו )יחזקאל א(, ִתיבּ ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ּ ֶאל ֲאׁשֶ ּ
ן ֶלְכּתָ ּבו ּבְ ִפיר. ֹּלא ִיּסַ ְּוָדא הוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ִלְבַנת ַהּסַ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

  ]א''דף מב ע - ' זוהר חלק א[

ְנָייָנא ָסְלָקא ְוָנֲחָתא ְנהֹוֵריה ְדָלא ּרוָחא ָדא ְדָכִליל רוָחא ָאֳחָרא ּתִ ּ ּ ּ ִכיך ּ  )שבק(ְ ׁשָ
א ּגֹו ַמָיא ְמׁשָ נוָרא ְדׁשִ ְּלָעְלִמין ּכְ ֵּלית ָמאן ְדָקִאים ֲעֵליה. ּ ָאה. ּ ר ְרעוֵתיה ְדַבר ָנׁש ַזּכָ ּּבַ ּ ּ ,

רוָתא  ׁשֵ ִלימו ּבְ ׁשְ ִרין ּבִ ָרא ִקׁשְ ַההוא ֵהיָכָלא ְוַסְלָקא ְלָקׁשְ ַההוא ְצלֹוָתא ְדָעאַלת ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ דף (ּ

ְּדרוַח) א''מב ע ְדָקא ָחֵזי)א דנהורא''נ( ּ ה ְוָסְלָקא . ּ ָדא ּכְ יה ְוָחֵדי ּבָ ֵדין ְנהֹוָרא ִאְתַעַטף ּבֵ ּּכְ ּ ּ
ְנָייָנא וָרא ְדֵהיָכָלא ּתִ ִקּשׁ ָרא ּבְ ִּעָמה ְלִאְתַקּשְׁ רוָחא ָאֳחָרא . ּ ָלָלא רוָחא ְדָכִליל ּבְ ְּלִאְתּכְ ּ ּ

ִּעָלָאה ְדֲעֵליה ּ ּ.  

ִליל ְּורוָחא ָדא ְדָכִליל ּכָ יה ּ ִלין ְוִאְתַאֲחָדן ּבֵ ין ְוַגְלּגַ יה ַהִהיא ֵחיָווָתא ְוָכל ִאּנון אֹוַפּנִ ּ ּבֵ ּ ּּ
ַמָיא א ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַאֲחָדא ֶאׁשָ א, ּּכְ ֶאׁשָ ָצפֹון. ּוַמָיא ּבְ ָדרֹום, ָּדרֹום ּבְ ִמְזָרח . ָצפֹון ּבְ

ַמֲעָרב ִמְזָרח, ּבְ ְלהו ָד. ּוַמֲעָרב ּבְ ָּהִכי ִאְתַאֲחָדן ּכֻ ָדאּ ָרן ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתַקּשְׁ ַּההוא רוָחא . ּא ּבְ ּ
ָרא ְכָיין ָדא . ָסְלָקא ְלִאְתַקּשְׁ ְנָייָנא ְוִאְסּתַ י ֵהיָכָלא ּתִ ְכָייא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ְּוַהִהיא ֵחיָוָתא ִאְסּתַ

ָדא   .ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ָנִעיץ ַחד ַעּמוָדא ְדָסְלָקא ַעד ֶאְמָצִעי ּּבְ ּ . ָתא ְדֵהיָכָלא ָאֳחָראּ
רוָחא ְוֵכן ַעד )א נתיב נעיץ''נ(ְּוִאיהו ָנִקיב ְוָנִעיץ  ָקא רוָחא ּבְ א ְלֵעיָלא ְלִאְתַדּבְ ּתָ ּ ִמּתַ ּ ּ

ְלהו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלֵעיָלא ִמּכֻ ְלהו רוָחא ָחָדא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ   :ּ ְורוַח ֶאָחד ַלּכֹל)קהלת ג(, ּ

ַמִים ָלטֹוַהר)שמות כד(, ִתיבֵהיָכָלא ִתְנָייָנא ּכְ ָּהָכא ִאיהו ַההוא רוָחא . ּ וְכֶעֶצם ַהּשָׁ ּ ּ
ִדיר. ְּדִאְקֵרי ֹזַהר א ּתָ ִחַווְרּתָ ָאֳחָרא. ְּוָקְייָמא ּבְ ָווָניו ּבְ ְּדָלא ִאְתָעְרבו ּגְ ְּוִאיהו ֶעֶצם ְדָלא . ּ ּ

י ְלָעְלִמין ּנֵ ּתַ ְלָיא ָהִכ. ִאׁשְ ִאְתּגַ ָּדא ָלאו ִאיהו ּבְ ָאֳחָראּ ָצא ּכְ י . י ְלִאְתַנּצְ ָּ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 ּ ּ ּ ּשַׁ, ּ ֲהֵדיה ְוִאְתּקַ ּר ּבַ
אֵרי ֲעלֹוי יה ְדׁשָ יק ִמיּנֵ ָוון ָאֳחָרא ְדִאיהו ַדּקִ א ְדֵעיָנא ּגֹו ּגַ וָרא ְדִחַווְרּתָ ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ָלא רוָחא ָדא ִמּגֹו רוָחא ִדְלַתּתָ ְלּגְ ִּמְתּגַ ָלא . ּ א ַאְסַחר ְלַגְלּגְ  )א וגלגל''נ(ְנהֹוָרא ִדְלַתּתָ
ֲהֵדיה .ְנהֹוָרא ָדא ְוִאְתְנִהיר ר ּבַ יה ְוִאְתַקּשַׁ ָאה ּבֵ ּתָ ּ ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתַנֲהָרא ַעד ְדֲאִחיד ּתַ ּ ּ

א . ּוְכֵדין ַאְנִהיר ְנהֹוָרא ִדְלַתּתָ י )ג דהוה נהיר''א ל''ד(ְוָאִחיד ּבִ ּנֵ ּתַ ִליל ְוָלא ִאׁשְ ּ ְדהוא ּכָ ּ
ָלל ִגְלּגוָלא ִדיֵליה. ּכְ ִגיֵניה ּבְ ְלָיא ּבְ ֶּאָלא ִאְתּגַ ּ ּ ָלא ָנִטיל ְנהֹוָרא .ּ ְלּגְ  ְוַכד ְנהֹוָרא ָדא ִמְתּגַ

יה ַחר ִעּמֵ ֲהֵדיה ְוִאְסּתַ ָלא ּבַ ְלּגְ ָמאָלא ְוִאְתּגַ ָּאֳחָרא ִלְסַטר ׂשְ ִתיב. ּ שיר השירים (, ְוָרָזא ָדא ּכְ

ן)ז ה ְיֵדי ָאּמָ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ְ ַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך ּכְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָיַדע . ּ ַּזּכָ א ''נ(ְּלַגָלָאה ּ

ַחר .  ְנהֹוִרין)לגלגלא ֲהֵדיה ְוִאְסּתַ ִליל ּבַ ּרוָחא ָאֳחָרא ִאְתּכְ ַגָוון )ואנהיר(ּ ּ ְוָנִהיר ַסֲחָרֵניה ּבְ
ְכָלא ְוִחָוור ִחָוור ָדא. ּּתִ ר ּבְ ַּההוא ִחָוור ִאְתַקּשַׁ ּ ּ סוְמָקא ִדְנהֹוָרא . ּ ר ּבְ ְכָלא ִאְתַקּשַׁ ְּוַההוא ּתִ ּ

ָאה ְד ּתָ ָמאָלאּּתַ ָדא ְוֲהוו ָחד. ִלְסַטר ׂשְ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ַמִים. ּ ְוָכל ַמה . ְּוִאְקרון ֶעֶצם ַהּשָׁ
ִליל ָהָכא א ּכָֹלא ִאְתּכְ א ְוַההוא ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ִּדְלַתּתָ ּ ִליל ָהָכא ִאְתְקֵרי . ּ ּוְבִגין ְדֹכָלא ִאְתּכְ ּ ּ

ַמִים   .ֶעֶצם ַהּשָׁ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ָלָלא ִדְנהֹוִרין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִמּכְ ְדִפין ּכְ ית ּגַ ָרִפים ְדׁשִ ִריאו ִאּנון ׂשְ ּ ִאֵלין ִאְתּבְ ּ ּ ישעיה (ּ

ָנַפִים ָלֶאָחד)ו ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ׁש.  ׂשְ ׁשֵ ְלהו ּבְ ִגין ְדֻכְלהו . ּּכֻ ּּבְ ּ
ַמִים ִּאֵלין ִאּנון ְדאֹוִקידו ְל. ֵמֶעֶצם ַהּשָׁ ּ ּ י ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹוןּ ִּאּנון ְדָלא ַחְייׁשֵ ּ ְוָרָזא . ּ

א ֲחָלף ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָנה ָדא הוא ָמאן ְדָיַדע . ְדִאׁשְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ָּמאן ְדָקאֵרי ְוָתֵני ׁשִ ּ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות וָרא ִיחוָדא ְדָמאֵריה ּכְ ָרא ִקּשׁ ְּלַסְדָרא וְלַקּשְׁ ּ ּ ּ ִּאֵלין ִאּנון ִד. ּ ּ ָמא ּ ין ׁשְ ְּמַקְדׁשִ

ִדיר ָ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 ּ ּ ּוְבִאֵלין. ּ ָרִפים ּ ד ָנְטִלין ִאְתַכְפָיין ׂשְ  ּכַ

ָ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
ָמִים)משלי ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשָ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ְלָטא ַעל ּכָֹלא. ּ ּרוָחא ָדא ׁשָ ַהִהיא ֵחיָווָתא . ּ

יה )א דרמיא''נ(ְדָרִמיז  ָייא ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ְלַגּבֵ ּכְ ְלהו ִאְסּתַ ּ ַעל ּכֻ ּ   .)א לגבה''ד(ּ

ה ַחָייִלין ּמָ ד ָנְטִלין ִמְזַדְעְזִעין ּכַ ְלהו ּכַ ּּכֻ ּ ֵרי . יןִמְנהֹון ְנִהיִר. ּ ּבְ א מסתכרי ''נ(ִמְנהֹון ִמְתּתַ

יוֵמיהֹון )מקמיהון ִּמּקִ ִמְלַקְדִמין)מימיהון( ּ ן ּכְ נוָרא ְוַאְתָיין וִמְתַחְדׁשָ ּ ְואֹוִקידון לֹון ּבְ ּ ּ ּ ְלהו . ּ ּּכֻ
ְדָפָהא ְלַאְכָלָלא לֹון ְלֵעיָלא חֹות ּגַ ִרין ּתְ ּתְ חֹות ַההוא ֵחיָוָתא ִמְסּתַ   .ָּעאִלין ּתְ

  ]ב''דף מב ע - ' ר חלק אזוה[

גֹו ַההוא ֵחיָווָתא )ב''דף מב ע(ֵחיָוון ' ִּ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 ְלֶאְמָצִע ֵכי ִלְסַטר ַמֲעָרב. יָתאְוִאְסּתַ ָלא ָחָדא ִאְסּתְ ּוְתַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה , ְּוַגְלּגַ ּ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵכי ִלְסַטר ָדרֹום. ְוִאְסּתַ ָלא ָחָדא ִאְסּתְ ְּוַגְלּגַ ּוְתַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה . ּ ּ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ָלא ָאֳחָרא ִאְס. ְוִאְסּתַ ֵכי ִלְסַטר ָצפֹון וְתַלת ָסְמִכין ָנְטִלין ֵליה ְּוַגְלּגַ ּּתְ ּ
ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא ֵריַסר ָנְטִלין ִמּגֹו ֶאְמָצִעיָתא. ְוִאְסּתַ ְּוַההוא ֶאְמָצִעיָתא . ְּוֻכְלהו ָסְמִכין ּתְ

ֻכְלהו. ָּסִגיר וְפַתח ַמע ּבְ ּתְ ד ָנְטָלא ָקָלא ִאׁשְ ָלא ּכַ ָלא ְוַגְלּגַ ְּוָכל ַגְלּגַ ּ   . ְרִקיִעיןּ

ע ֵחיָוון  ְלהו  )א דלעילא''ד(ִּאֵלין ַאְרּבַ ָדא)א אשתלבן''ס( )מתלבשן(ּּכֻ ְּוָעאִלין ִאּנון . ּ ָדא ּבְ
ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ גֹו ִאֵלין ֵחיָוון ִדְלֵעיָלא ּכְ א ּבְ ים ִדְלַתּתָ ּאֹוַפּנִ ּ ּּ ִליל , ּ ּרוָחא ָדא ְדִאְתּכְ ּ

ִאּנון רוִחין ְמַלֲהָטא ּּבְ ָרא ּ ּ ְוָסְלָקא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ְוָקְייָמא ְלִאְתַאֲחָדא וְלִאְתַקּשְׁ
ַהִהיא ְצלֹוָתא ְדַצֵלי ָאה ּבְ ְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ַזּכָ ּּבִ ּ ַההוא ֵהיָכָלא . ּ ְּדַכד ָסְלָקא ְוָעאַלת ּבְ ּ

ָדא ַע ִלילו ָדא ּבְ ֲהָדה ְוִאְתּכְ ָּנִטיל ּכָֹלא ְוֻכְלהו ַנְטִלין ּבַ ּ ּ ּ ַההוא רוָחאּ ִלילו ּבְ ּד ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ .
ְלהו  וָרא ְדִיחוָדא ִדְצלֹוָתא ִדְמַיֲחָדא ּכָֹלא ַעד ְדָמטו ּכֻ ְרעוָתא ְדִקּשׁ ְּוַההוא רוָחא ָנְטָלא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְדַקְדָמאי ָדא ּכְ ִליָלן ָדא ּבְ ִליָתָאה ּכְ ְּלֵהיָכָלא ּתְ ַמָיא, ּ א ּבְ א, ֶאׁשָ ֶאׁשָ  ּרוָחא. ּוַמָיא ּבְ
ַעְפָרא רוָחא, ּבְ ַמֲעָרב. ְּוַעְפָרא ּבְ ִמְזָרח, ִמְזָרח ּבְ ָדרֹום. ַמֲעָרב ּבְ ָצפֹון, ָצפֹון ּבְ . ָּדרֹום ּבְ

ְלָבן ָדא ִעם ָדא ָדא וְמׁשַ ָדא וִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ָרן ָדא ּבְ ְלהו ִמְתַקּשְׁ ְּוָהִכי ָהֵני ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ה . ּּ ּמָ ְוֵכן ּכַ
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ְרָיין ְד ַּחָייִלין וַמּשִׁ ּ ֵאי ַעד ְדָמטו ְלֹכָכָבא )א דנחתי''נ(ִּאְתַאֲחדו ּ ּתָ ִאּנון ּתַ א ְוִאְתָעְרבו ּבְ ּ ְלַתּתָ ּ ּ ּ
ן ַעל ָעְלָמא ה ְמַמּנָ ּמָ ן ּכַ   .ְּדֶצֶדק ְוַתּמָ

ִליל  ְּוַכד רוָחא ָדא ְדִאְתּכְ יה)א אתכליל''ד(ּ ִליָלן ּבֵ ְלהו ְוֻכְלהו ּכְ ּ ִמּכֻ ּ ָסִליק ְוִאְתַאַחד . ּ
גֹו ַההוא ַעּמוָדא ְדָקִאים ְוָעאל ּבְ ן ּבְ רוָחא ְדַתּמָ ִליָתָאה ַעד ְדִאְתַאַחד ּבְ ּגֹו ֵהיָכָלא ּתְ ּ ּ ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדָקא ָיאֹות. ּבְ ִלים ַעד ָהָכא ּכְ ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ִליל . ּ ְּוֻכְלהו רוָחא ָחָדא ּכָ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְורו ִלים ִמּכָֹלא ּכְ ִּמּכָֹלא וׁשְ ּּ ָקא . ַח ֶאָחד ְלֵהָנהּ ָרָעה ְלִאְתַדּבְ ָּהָכא ַהּכְ

ָמאֵריה   :ּּבְ

ֵּהיָכָלא ָדא ִאיהו ֵהיָכָלא ְדַההוא רוָחא ְדִאְקֵרי ֹנַגה. ֵהיָכָלא ְתִליָתָאה ּ ּ ּ ּ ּרוָחא ָדא , ּ
ְלהו ִריר ִמּכֻ ִּאיהו ַדְכָייא ּבָ יה ָלאו ִחַוור ְוָלא. ּ ָוון ְדִאְתַחֵזי ּבֵ ֵּלית ֵליה ּגַ ּ ּ ּ ּו ָירֹוק ְוָלאו אוָכם ּּ

ך ִאְקֵרי טֹוַהר. ְּוָלא סוָמק ְוְבִגין ּכָ ִאין. ּ ּתָ ל ִאֵלין ּתַ ִריָרא ִמּכָ ַּדְכָייא ּבְ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדִאיהו ַדְכָייא ִמּכָֹלא ּ ּ ָלן ְוֲאִחיָדן , ּ ְלּגְ ֵאי ִמְתּגַ ּתָ ָּלא ִאְתַחֵזי ַעד ְדִאֵלין ּתַ ּ יה  )א וכראן''נ(ּ ּּבֵ

ַגִויהְוָעאִלי ּן ּבְ ְלהו. )א ביה''נ( ּ ָוון ַחד ִמּכֻ ֵדין ַאֲחֵזי ְנהֹוֵריה ְוָלא ּגַ ַגֵויה ּכְ יָון ְדָעאִלין ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ.  

ֵאי ּתָ ְלהו ּתַ ִלים ַהאי רוָחא ִמּכֻ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ְתַלת ְנהֹוִרין, ּ יה ְנהֹוָרא ְדָכִליל ּבִ ַּאִפיק ִמּנֵ ּ ּ .
ֵרין ְנהֹוִרין ָסְלִקין ִרין וְתֵרין ְנהֹוִרין .  ְוָנֲחִתין ְוָנְצִציןִּאּנון ּתְ ַההוא ִנּצֹוָצא ִאְתַחזון ֶעׂשְ ּּבְ ּ ּּ

ְנָיין ָדא ִמן ָדא ְוֻכְלהו ַחד ְנהֹוָרא ְּמׁשַ ּ גֹו ַההוא ַחד ְנהֹוָרא. ּ ְּוַההוא ְנהֹוָרא . ְּוָעאִלין ּבְ
ִליל לֹון   .ּכָ

ִזְמָנא ְדִאֵלין ְנהֹוִרין , ְוָלא ָנִהיר ר ּבְ ּּבַ א ָסְלִקין ְוַההוא ְרעוָתא ִדְצלֹוָתא ָנִטיל ּ ִּדְלַתּתָ ּ ּ ּ
ֵדין ַההוא ְנהֹוָרא ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא רוָחא. ְּלֻכְלהו ּּכְ ּ ִּאְתְנִהיר ַההוא ְנהֹוָרא ְוַאִפיק ִאֵלין . ּ ּ ּ

ן כ ּבַ חוׁשְ ֵרין ְנהֹוִרין ָנְצִצין ְוִאְתַחזון ּכְ ּּתְ ּ ַּתר ִמְתַהְדִרין וְכִליָלן ְלָב. ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''ּ ּ
ַההוא ְנהֹוָרא   .ּּבְ

ֵ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 ּ ֵהיָכָל. ּ ְּוַההוא רוָחא ַקְייָמא ּבְ א ּ
ִליָתָאה ָדא יה ְלַסְלָקא . ּתְ גֹו ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְדִתאוְבּתֵ ָבא ֶאָלא ּבְ ְּוָלא ָקִאים ְלִאְתַיׁשְ ּ ּ ּ

ְּלַגֵויה ּ.  

  ]א''דף מג ע - ' זוהר חלק א[

ְלהו ְנהֹוִרין ְדָנְצָצן ָרן ּכֻ ד ְמַנְצִצין ִמְתַחּבְ ִּאֵלין ְנהֹוִרין ְדָנְפקו ִמגֹו ַההוא רוָחא ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ. 
ֲעָתא ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא ָחָדא ְוָדֲחִקין  ׁשַ ּּבְ ָצא)א ודחיין''נ(ּ ְייהו .  ְלִאְתַנּצְ ָּנְפֵקי ִמּנַ

ֵחיזו ְדָכל ִאּנון  א ַרְבְרָבא ְדיֹוְקָנָהא ּכְ ַּחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָאר ֵחיָוָתא ִדיוְקָנא  )א''דף מג ע(ּ ּׁשְ ּ
ְייהוְּדַאְרֵיה ְוִדיוְקָנא ְדְנׁשֶ ה ַחד ִדיוְקָנא ִמּנַ ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידו ּבָ ִליָלן ּכְ ּר ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ִאית ד ין ִעָלִאין ' ּתְ ְכִלילו )חיזו דלהון(ּאֹוַפּנִ יׁש ְמַרְקָמן ּבִ ֵחיזו ְדַתְרׁשִ ּ ּכְ ּ
ָווִנין ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא . ְּדָכל ּגְ ַגַווְי)רברבן(ְוׁשִ ְלהו ּבְ ְתַמְנָיא ' ְּוִאֵלין ד. ּהוּ ּכֻ ים ּבִ אֹוַפּנִ
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ְלהו ְדִפין ּכֻ ְלָטא ֲעַלְייהו. ּּגַ ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִמּגֹו ְנִהירו ְדַההוא ֵחיָוָתא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדָנִציץ . ּ ׁשַ ּּבְ
ַּההוא ְנהֹוָרא ַמְפָקא ַחָייִלין ַחָייִלין ִאֵלין ּ.  

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 ְדָלא . ִּמְסּתַ ּוְתֵרין ַאְנִפין ְמַחְפָיין ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ָלא ּכָ   .ָיְכִלין ְלִאְסּתַ

ָכל ִזְמָנא ְדָנְטֵלי ִאֵלין ּבְ ּּבְ ִלין ' דּ ְלּגַ ַקְדָמֵאי ִאְתֲעִביד )ותרין( )א ותריסר''ד(ּּגַ  ַסְמִכין ּכְ
ֵ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 ִפְתִחין ִא ע ִסְטִרין ְדָעְלָמאַּאְרּבַ ָכל ִפְתָחא . ּית ְלֵהיָכָלא ָדא ְלַאְרּבַ ן ּבְ ר ְמַמּנָ ֶּעׂשֶ
א. ּוִפְתָחא גֹו ֵהיָכִלין ִדְלַתּתָ ּוְבִזְמָנא ְדֻכְלהו ִדי ּבְ ּ ּ ּ ְרעו ִדְצלֹוָתא . ּ ְּוִאּנון ֵהיָכִלין ָסְלִקין ּבִ ּ
ְלהו ָפְתִחין ִפְתִחין. ַדְכָייא ּּכֻ ּ ִאֵליןַּעד ִדְכִליָלן . ּ ְלהו ִאֵלין ּבְ ּּכֻ ּ ִאֵלין. ּ ְלִבין ִאֵלין ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ ּ .

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 ָדאַּעד ְד. ּ ָּעאלו ּבְ ּ.  

ֵחיזו ְדַדֲהָבא ְדָנִציץ א ָחָדא ּכְ ֵהיָכָלא ָדא ִאית דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ 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 ּ ּ ּ ּ

ִדיָנאְוֵהיָכל ָנ ְלהֹון ָנְפִקין ַמְלָיין ּבְ ֵריִסין. ִּטיל ְ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 ְדַדֲהָב ָפן . ּא ְלָכל ְסַטר וְסַטרּׁשִ ְייהו ׁשוִרין ַמּקְ א ִמּנַ ְּוֵכן ְלַתּתָ ּ
ין ּתִ   .ְּוִאּנון ׁשִ

ִליֵחי ִדיִנין  ָכל ִאּנון ׁשְ יִחין ְקָרִבין ְסָייִפין ְורֹוְמִחין ְלַבר ּבְ ְלהו ַמּגִ ְּוָכל ָהֵני ְמִגיִנים ּכֻ ּ
ין ְלֹכָכָב ַדְרּגִ ין ּבְ ְּדָעְלָמא ַעד ְדָמטו ַדְרּגִ ּ ּ ּא ְדַמְאִדיםּ ּוְכֵדין ֵהיָכָלא ַסְלָקא ְוִאְתַעְטַרת . ּ ּ

ַאְתֵריה א ּבְ ַאר ַההוא דוְכּתָ ּתָ ָכל ִאּנון ַחָייִלין ְוִאׁשְ ַההוא רוָחא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א ִאְקֵרי . ּ ְּוַההוא דוְכּתָ ּ
א ָהָרִצים ָכל . ּתָ ָלָמא ִדיִנין וֻפְרָעִנין ּבְ ִליִחין ְמַרֲהֵטי ְלַאׁשְ ִּאּנון ׁשְ   .ִסְטֵרי ָעְלָמאּ

ְלהו  ִלילו ּכֻ ִרין ְוִאְתּכְ ר ְקׁשָ ְרָיין ְוָקׁשַ ל ָהֵני ְנהֹוִרין וַמּשִׁ ד ָסְלָקא ְצלֹוָתא ָנִטיל ּכָ ּּכַ ּ ּ
ֲחָדא רוָחא ְוִאּנון ַחד. ּכְ ר רוָחא ּבְ ַּעד ְדִאְתְקׁשַ ּ ּ ָלָלא . ּ ְּוָעאלו גֹו ַההוא ַעּמוָדא ְלִאְתּכְ ּ ּ

רוָחא ְדֵהיָכָלא ְרִב ּּבְ ֲאַתר . יָעָאהּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָיַדע ָרָזא ְדָמאֵריה ְוָאִרים ִדְגֵליה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְְדִאְצְטִריך ּ.  

ָלָמא ָדא ִעם ָדא וְלִאְתְנָהָרא ָדא  ְּוָתא ֲחֵזי ּכָֹלא ִאְצְטִריך ָדא ְלָדא ְוָדא ְלָדא ְלַאׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ
ָדא ַעד ְדָסִליק ּכָֹלא ְלֲאַתר ְדִאְצְטִרי ּּבְ ִלימוּּ ּך ׁשְ ַקְדִמיָתא וִמְלֵעיָלא ְלָבַתר. ְ א ּבְ ּתָ ִּמּתַ ּ .

ְדָקא ָיאות ִלים ּכָֹלא ּכְ ּתְ ָכל ִסְטִרין ְוִאׁשְ ִלימו ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ׁשְ ּ ּ ָּמאן ְדָיַדע ָרִזין ִאֵלין . ּּ ּ
ִלימו ֵזִרין ָקׁשִ. ְּוָעִביד ׁשְ ל ּגְ ָמאֵריה וַבִטיל ּכָ ק ּבְ ָּדא ִאיהו ִמְתְדּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ַאֲעַטר . יןּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

ְרָכאן ַעל ָעְלָמא יך ּבִ ְְלָמאֵריה וָמׁשִ ּ ר ָנׁש ְדִאְקֵרי ַצִדיָקא ַעּמוָדא ְדָעְלָמא . ּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדֲאֵתי ּוְצלֹוֵתיה ָלא ַאֲהַדר ֵריַקְנָייא ְוחוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ִני ְמֵהיְמנוָתא, ּ ן ּבְ ּבַ חוׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵז י ְנהֹוִרין ְוָכל ָהֵני ּתָ ל ָהֵני ֵהיָכִלין ְוָכל ָהֵני ֵחיָוָתא ְוָכל ָהֵני ַחָיִלין ְוָכל ָהּנֵ י ּכָ
ְלהו ִאְצְטִריכו ָדא ְלָדא ּרוִחין ּכֻ ּ א. ּ ּתָ ָלָמא ִמּתַ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ָלָמא ְלָבַתר ִמְלֵעיָלא. ּּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ .

ִק ִּאֵלין ֵהיָכִלין ִאּנון ִמְתַדּבְ ּ ָדאּ   .ּין ָדא ּבְ

  ]ב''דף מג ע - ' זוהר חלק א[

וִנין ִדְלֵעיָלא  גֹוָ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ִקין ָדא ִעם ָדא)א דעינא''נ(ּ ּ ִמְתַדּבְ ּ ַגַווְייהו ִאּנון . ּ ל ַמה ִדי ּבְ ּּכָ ּ ּ
ַההוא ֵחיזו ְדִמְתַחְזָיא  ּּכְ ּ ּ ָלא ֵעיָנא ְוִאְתַחֵזי )סב, צז א(ּ ְלּגְ ד ִמְתּגַ ְסִתימו ּכַ ּ ּבִ ַּההוא ָזֲהָרא ּ

ְּוַההוא ַמה ְדָלא ִאְתַחֵזי . ָנִציץ ּ ַההוא ִגְלּגוָלא)ביה(ּ ּ ּבְ ְלָטא ַעל . ּ ִּאיהו ַההוא רוָחא ְדׁשָ ּ ּ ּ
ין . ּּכָֹלא ין ַעל ַדְרּגִ ך ָקְייָמא ָדא ְבָדא ַדְרּגִ ּוְבִגין ּכָ ּ ַּעד ְדִאְתַעַטר ּכָֹלא )ודרגין על דרגין(ְּ ּ ּ 

ְדָקא ָי )ב''דף מג ע(   .ּאותּכְ

ָווִנין ְדֵעיָנא ְדִאְתַחְזָיין ל ִאּנון ּגְ ְּוָתא ֲחֵזי ִאְלָמֵלא ּכָ ּ ָלא , ּ ְלּגְ ים ֵעיָנא ְוִאְתּגַ ד ַאְסּתִ ּכַ
ָווִנין ְדָזֲהָרן ָלא ָלא ִאְתַחזון ִאּנון ּגְ ַגְלּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ָווִנין. ּ ק ַההוא , ְּוִאְלָמֵלא ִאּנון ּגְ ָּלא ִאְתָדּבַ ּ

ְלָט ְּדָסִתים ְדׁשָ ד . ּא ֲעַלְייהוּ ָדא ּכַ ר ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתַקּשַׁ ְלָייא ָדא ּבְ ַכח ְדֹכָלא ּתַ ּתְ ִּאׁשְ ּּ
ִליָתָאה ֵהיָכָלא ּתְ ֲחָדא ּבְ ִליל ּכָֹלא ּכְ ֵהיָכָלא . ִּאְתּכְ ּוְרעוָתא ִדְצלֹוָתא ַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ

ֵדין ּכָֹלא ַחד. ְרִביָעָאה ּוְרעוָתא ָחָדא ְוִקּשׁ. ּּכְ ָאה . ּוָרא ָחָדאּ ַתֲחָוָאה ְלִאְתַרּצָ ָהָכא ִהׁשְ
ָמאֵריה   :ּּבְ

ְלהו, ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְנָיא ִמּכֻ ֵּהיָכָלא ָדא ִאיהו ְמׁשַ ע ֵהיָכִלין ְלָדא. ּ ָּדא ְלגֹו ִמן . ַאְרּבַ
ָּדא ְוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא ָּהָכא ִאיהו רוָחא ְדִאְקֵרי ְזּכות. ּ ּ ּ ֲאַתר ָדא ִמְתַה, ּ ֵּפך ְזכות ְדָכל ּבְ ּ ְ ּ

ֵני ָעְלָמא ּרוָחא ָדא ָנִטיל ּכָֹלא. ּבְ ְלהו ְמַנְצָצן. ּ ְבִעין ְנהֹוִרין ּכֻ יה ָנְפקו ׁשִ ִּמּנֵ ּ ְּוֻכְלהו . ּ
ִאֵלין ָאֳחָרִנין ֵטי ּכְ ִעּגוָלא ְדָלא ִמְתַפׁשְ ּּבְ ּ ּ ָדא ֲאִחיָדן . ּ ָדא וְנִהיִרין ָדא ּבְ ִקין ָדא ּבְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ּ

ָד י ִאֵלין ְנהֹוִרין ַקָייִמין. אָּדא ּבְ ל ַזְכָיין ְדָעְלָמא ַקּמֵ ּּכָ ּ ֵרין ְנהֹוִרין . ּ ְלהו ָנְפֵקי ּתְ ִּמּכֻ
ִדיָרא ְייהו ּתְ ֲחָדא ְדָקְייֵמי ַקּמַ קוִלין ּכְ ּׁשְ ּ ּ.  

ל  ן ְלַבר ְדָסֲחִרין ּכָ ְבִעין ַרְבְרָבן ְמַמּנָ ָּלֳקֵבל ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ע  ַאְר)א אנון''ד( )הני(ּ ּבַ
ְלהו ְפִניָמִאין ּגֹו ְלגֹו. ֵהיָכִלין ְבִעין ְנהֹוִרין ִאֵלין וְתֵרי ְנהֹוִרין ְדָקְייִמין ָקַמְייהו ּכֻ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ְוָרָזא . ּ

ים)שיר השירים ז(, ָּ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 ִאֵלין . ּ ּּתְ
ִּאּנון ָסֲהֵדי ָסֲהדוָתא ִגין . ּ ָכל ַאְרָעא )דאנון(ּבְ ְטֵטי ּבְ ְבָעה ֵעיֵני ְיָי ִדְמׁשַ ּ ְדִאית ׁשִ ּ א כן ''ס(ּ

ׁש )כל ַההוא עֹוָבָדא ַמּמָ ים ּבְ ָעְלָמא ִאְתְרׁשִ ל ַמה ְדִאְתֲעִביד ּבְ ּ ּכָ ׁש ּ ְּוַההוא ְזכוָתא ַמּמָ ּ
ִקיוַמְייהו ְּוָקְייֵמי ּבְ ּ י ִאֵלין ע. ּ ָלן ְוָסֲהֵדי ַקּמֵ ּכְ הו וִמְסּתַ ֵרין ְנהֹוִרין ָחָמאן ּבְ ְּוִאֵלין ּתְ ּּ . ְנהֹוִרין' ּ

ְזִרין ְוָדְייֵני ִדיִנין ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש' ִּאֵלין ע ְזֵרי ּגִ ְּוָהָכא ִאיהו ֲאַתר ִדְזכוָת. ּגִ ּ   .אּ
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ַלת ְדִאּנון  ימו ַאְתָוון ּתְ יה ִאְתְרׁשִ ּרוָחא ָדא ּבֵ ּ ּ ּ ְּדַכד ִאֵלין ַאְתָוון , ו'' יה)א''קנט ע(ּ ּ
יה ְוָלא ִאְתֲעדון  ימו ּבֵ ֵדין ִאְתְרׁשִ קוָתא ִדְדכוָרא ְונוְקָבא ּכְ ִאְתַדּבְ ַהאי ֲאַתר ּבְ ָקן ּבְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ּמָ ע ִסְטִריןְלָבַתר ָנַפק ַחד ְנהֹוָר. ִמּתַ ַלת ָאֳחָרִנין . א ָנִהיר ְלַאְרּבַ ַּהאי ְנהֹוָרא ַאִפיק ּתְ
ַמְרִעין  נו ּבְ ִמְסּכְ עוְתָרא ּבְ ִמִלין ְדָעְלָמא ּבְ י ִדיָנא ְדָדְייִנין ִדיִנין ָאֳחָרִנין ּבְ ּתֵ ַלת ּבָ ְּדִאּנון ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָאר ִמִלין ְדָעְלָמא ִאְתָד ָכל ִאּנון ׁשְ ִלימו ּבְ ׁשְ ּּבִ ּ ּ הוּּ . ַקְדָמֵאי ְלגֹו' ַּחד ֵהיָכָלא ְלִאּנון ע. ּן ּבְ
ָלָתא ָאֳחָרִנין ָלָתא ְלִאֵלין ּתְ   .ּּתְ

א ל ִאּנון ִדְלַתּתָ ָּסְלָקא ַהאי רוָחא ְוָכִליל ּכָ ּ א ִמְתַלֲהָטא . ּ ְּוַאִפיק ַחד ֵחיָווָתא ַקִדיׁשָ ּ
ֶאֶלף ָחא ּבְ ּגָ א ְלַאׁשְ ֵעיִני ֵאיָנׁשָ  ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָוון ַחָייִלין ָמאֵריהֹון ְּוַעְייִלין ָלה ּכְ

ִלימו ִדיָנא. ְּדִדיָנא ָעְלָמא ְוַאׁשְ ְלהו ָנְטִלין ִפְתִקין וָפְתִחין ְוָסְגִרין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ.  

חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ד א' ּתְ ִביֵבי ְדֶאׁשָ ן וׁשְ ֵחזור ְוׁשֹוׁשַ ְלהו ּכְ ָרִפים ְמַלֲהָטן ּכֻ ּׂשְ ּ ּ ָסְלִקין . ּ
אב ''ע ֶאׁשָ ִלין ְלָכל ַחד ְמַלֲהָטן ּבְ ְלּגַ ד ָנְטִלין ִאְתֲעִביד ָנָהר ָחד ִדי נוָרא. ּּגַ ּּכַ ֶאֶלף . ּ

ין ְלַההוא נוָרא ְמׁשִ ַּאְלִפין ְמׁשַ ה ַחָייִלין, ּ ּמָ ן ָנְפֵקי ּכַ ּמָ ִלין ָנְטִלין. ִּמּתַ ְלּגַ ד ּגַ ה ִאּנון . ּּכַ ּמָ ּּכַ
ִּרּבֹוא ִרְבָוון ִדְיקומון ִמּנַ ּ גֹו ַההוא נוָראּ ְּייהו ּבְ ּ ְנָייָנא ָנְפֵקי ַחָייִלין . ּ חֹות ֵהיָכָלא ּתִ ּּתְ

ְלהו ִרין ְוַאְתָיין ְלָקְרָבא ָהָכא ְוִאּתֹוְקדון ּכֻ ִּדְמַזּמְ ּ ּ.  

ל ִאּנון  ְלָטָאה )סט א(ּּכָ ְלָטָאה ֵמָהָכא ָנִפיק ִדיְנהֹון ְלׁשַ ן ְדָעְלָמא ְדִאְתַמּנון ְלׁשַ ּ ְמַמּנָ ּ ּ ּ
ְתַלת ַאְתָווןִמּגֹו ים ּבִ ּ ַ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(ּ

הוּ ַאְתָוון ָהָכא ַהאי רוָחא ִאְת)תלת ִליל ּבְ ְרָיין ְדֵלית . ּּכְ ַּהִהיא ֵחיָווָתא ַאִפיק ַחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ּ
ָנא ּבְ   .ְּלהֹון חוׁשְ

  ]א''דף מד ע - ' זוהר חלק א[

ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ֵמַהאי ֵהיָכָלא ָנְפֵקי ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש ּּכָ ר . ּ ֵנ)א''קפא ע(ּבַ ַלת ּבָ י '' ּתְ
ֲאַתר ָדאְּדָל. י''ּי וְמזֹוֵנ''ַּחֵי ּא ִאְתְייַהב ְרׁשו ּבְ ַההוא ָנָהר ִעָלָאה ְדָכל ְנהֹוִרין . ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ

יה ָקְייָמא ִמָלה ַּנְגִדין ִמּנֵ ֶאְמָצִעיָתא . ּ ָנא  )א''דף מד ע(ּבְ ְּדֵהיָכָלא ָדא הוא ֲאַתר ְמַתּקְ ּ
הו גֹו רוָחא ָדא ְוָדא ָסְלָקא ּבְ ָּלֳקֵבל רוָחא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ר ָפְתִחין ִאּנון ְלֵהיָכָלא ָדאּתְ ֵּרין ֶעׂשֶ ן . ּ ל ִאּנון ָסְרִכין וְמַמּנָ ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ
א ל ִאּנון ִדיִנין ִדְזִמיִנין ְלַנֲחָתא ְלַתּתָ א ּכָ ְּדִאּנון ַמְכְרֵזי ְלאֹוָדָעא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

  .'ַּמר ּגֹודו ִאיָלָנא ְוגו ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָא)דניאל ד(

ל ָמֵריהֹון ְדַגְדִפין ַעד ְדאֹוְדֵעי ִמָלה ָלָרִקיַע  רֹוֵזי ִאֵלין ָנְטֵלי ִמָלה ּכָ ּוִמּגֹו ּכָ ּ ּּ ּ ּ  )קכה א(ּ
ה ָעְלָמא ַעד ְדָמֵטי ְלַההוא . ְּדַחּמָ ְטָייא ּבְ א ָנִפיק ִמָלה ְוִאְתׁשַ ְמׁשָ ד ָנִפיק ׁשִ ן ּכַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ
ֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיָעא)ה א''קכ(ִּדְרִקיָעא ִחיְוָיא  יה ְדִאיהו ּבְ ִלידו ּבֵ ּ ְדָכל ּכְֹכֵבי ִדְרִקיָעא ּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

ְמִעין ִמָלה ְוַנְקִטין ָלה ִאּנון ָסְרִכין ִדְתחֹות  ְּוׁשָ ּ ּ ן ַעל )א שמשא''ד( )שמיא(ּ ּ ְוִאּנון ִדְמַמּנָ ּ
ט ְל ן ִאְתַפּשַׁ ּמָ ַּההוא ִחיְוָיא וִמּתַ ּ ַמָיא מֹוָדֵעי . ָעְלָמאּ ִדין ְוֲאִפילו עֹוֵפי ׁשְ ְּוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ּ ּּ ּ

ָעְלָמא ִבין ְוָסְתִמין ִפְתִחין. ֵּליה ּבְ רֹוִזין ּתָ רוָחא ַעד )לאסתלקא(ָלא ָסְלָקא . ּּכָ ּ רוָחא ּבְ ּ
ֲהֵדי  ְלהו ַחד ּבַ ֵאי ּכֻ ּתָ ְּדֻכְלהו רוִחין ּתַ ּ ּ ִליָלן ְוָעאִלין ָדא ּ ַהאי רוָחא ְוֻכ)רוחא בתר(ּ ְּלהו ִאְתּכְ ּ

ָדא ַעד ְדִאְתֲעִביד ּכָֹלא ָחד ּּבְ ּ.  

 ] בשנה15יום [סדר הלימוד ליום טו תשרי 

ֶות ֵבי ַמְרֵעיה ָהָכא ִאְתָדן ֵהן ְלַחִיים ֵהן ַלּמָ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ּּבַ ּ ּ ְלָייא ְלֵעיָלא ִאי . ּ ַּחִיין ּתַ
ִּאְתַדן ָהָכא ְלַחִיים ַיֲהֵבי ּ ַחִיין ִמְלֵעיָלא ְוִאי ָלאּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ָלא ַיֲהִבין, ּ ַּזּכָ ּ

ָמאֵריה ְוֵיעול ְוָנִפיק ְּדִאְתְדַבק ּבְ ּ ּ ָרא ַעל ִדיָנא. ּ ּבָ ַאְרָעא ְלִאְתּגַ ַאְנִפין ּבְ ָּהָכא ִקיָדה ּבְ ַעל . ּ
ָמר  ָאהֵהי: 'ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול ְוגו)דברים לכ(ַהאי ֵהיָכָלא ִאּתְ ָלא ֲחִמיׁשָ ֵהיָכָלא ָדא . ּכָ

ְּדִאיהו רוָחא ְדַמְזִהיר ָנִהיר ְלִאּנון ַתָתֵאי. ֵּהיָכָלא ִדְבָרָקא ְזֵהיר ּ ּ ּ ִליל . ּ ּרוָחא ָדא ִאיהו ּכָ ּ
ל ִסְטִרין ָווָנא. ּוָפַתח ְוָסִגיר ָנִהיר ְוָנִציץ ְלּכָ ֵעין ַאְרּגְ ִציצֹו ָדא ָנִהיר ַחד ְנהֹוָרא ּכְ . ִּמּנְ

ל ְנהֹו ִליל ּכָ ָווִנין ְדָנֲהִרין)א כלל''ד(ָרא ָדא ּכָ ְּנהֹוָרא ִחָוור ְואוָכם סוָמק ְוָירֹוק. ּ ּגְ ּ ּ .
ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ ִּאְתּכְ סוָמק. ּ ִּאְתְרִקים ִחָוור ּבְ ָירֹוק. ּ אוָכם . ּאוָכם ּבְ ְּלָבַתר ִחָוור ּבְ ּ

ִל ָמא ְוִאְתּכְ ה ָירֹוק ְוסוָמקְוִאְתֲעִביד ַחד ֵחיָווָתא ְמֻרּקָ ּיל ּבָ ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש . ּ ְּדיֹוְקָנָהא ּכִ ּ ּ
ל ִדיוְקִנין ְּדָכִליל ּכָ ּ ּ.  

ִּמיָנה ָנְפקו ד א' ּ ָּסְמִכין ְדִאּנון ֵחיָוון ַרְבְרָבן ַעל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ּ ַּחד ִאְקֵרי אֹוָפן ְדִאיהו . ּּ ּ
ֵרין ִגין ְדַכד ִאְתַחֵזי ַהאי ִאְתְנִהי. ּתְ ּּבְ ַגֵוויהּ ָדא. ּר ָאֳחָרא ּבְ ָּדִביק ָדא ּבְ ָדא. ּ . ָּעאל ָדא ּבְ

ָדא ְוִאְתַחזון ד ְּלָבַתר ָעאל ָאֳחָרא ָדא ּבְ ין ְלד' ּּ ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ְוֻכְלהו ַחד ּגוָפא' ֵריׁשִ ּ ּ .
הו  ְּוִאֵלין ִאּנון ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ תֹוך ָהאֹו)יחזקאל א(ּ ר ִיְהֶיה ָהאֹוָפן ּבְ ֲאׁשֶ ְּוֻכְלהו ִאֵלין , ָפןְ ּכַ ּ

ָדא יִרין ָדא ּבְ ֵחיזו . ְּקׁשִ ן ְלָעְלִמין)א דחיזון''נ(ּּכְ ּ ְדֵחיָוון ִעָלִאין ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ַהאי ֵחיָוָתא . ּּ
ִאֵלין ְלד ָמן ֲאִחיָדן ִאֵלין ּבְ ָווִנין ְמֻרּקָ ע ּגְ ְּדַאְרּבַ ּ ד ָנְטָלא ֵחיָוָתא ָדא . ִסְטִרין' ּ ֵמָהָכא ּכַ

  .א ִלְתֵרין ִסְטִריןָנְטָל

ְתֵרין רוִחין ִליל ּבִ ַּהאי רוָחא ִדְבָרָקא ִאְתּכְ ּרוָחא ָדא ִדְבָרָקא ַאִפיק ַחד ֵחיָוָתא ְוָכל . ּ ּ ּ
ֵרין . ִּאּנון ְנהֹוִרין יה ּתְ יה ְדִאְקֵרי רוָחא ְמַלֲהָטא ָנֲהִרין ִמּנֵ ּרוָחא ָאֳחָרא ִאְתְנִהיר ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ

ְּנהֹוִרין ְדִאּנון ַאְר עּ ְגָווִנין. ּבַ ְּוִאֵלין ְנהֹוִרין ִמְתַהְפִכין ּבִ  ַלַהט )בראשית ג(ְּוָהָכא ִאיהו . ּ
ְתַהֶפֶכת א . ַּהֶחֶרב ַהּמִ ָנָנא ְדַחְרּבָ ִּאֵלין ִאּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתַהְפָכן ׁשְ ּ ּ  ְוִאֵלין ָקְייֵמי )ואלין גליף(ּ

א ִגין ְדַהאי ַלַהט ַהֶחֶר. ַעל ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ . ְּנהֹוִרין ְדֵבי ִדיָנא' ּב ָקְייָמא ַעל ִאּנון עּּבְ
ְייהו ִמְלֵעיָלא ְלָייא ַעל ֵריׁשַ א ּתָ ל ִאּנון ַדָייִנין ְדָדְייֵני ִדיָנא ַחְרּבָ ֵּמָהָכא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָמאָלא ַאִפיקו ַחד ֵחיָוָתא ָאֳחָרא  ַּהאי ַלַהט ַהֶחֶרב ְדִאֵלין ִאּנון ְנהֹוִרין ְדִלְסַטר ׂשְ ּ ּ ּּ ּ
ָמאָלא' ָקְייָמא ַעל דְּד ֵרי ִמיִמיָנא וְתֵרי ִמּשְׂ ִקיוַמְייהו ּתְ ְּדָלא ָקְיֵמי ּבְ ּ ּ ד רוָחא ְדֵחיָוָתא . ּּ ּּכַ
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ִאֵלין ֵרי ִניצֹוִצין ְמַלֲהָטן. ַּהאי ָעאל ּבְ ְוָנְפֵקי ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְלַבר . ָּנִציץ ִמַנְייהו ּתְ
ִדיר ּוִמְתַהְפֵכי ּתָ ּ ְמַלֲהָטן ְלִזְמִנין נוְקֵבי ְלִזְמִנין ּגוְבֵרי ְלִזְמִנין רוִחין )נג ב(ִּאֵלין ִניצֹוִצין . ּ ּ ּ

ין   .ְּלִזְמִנין ִעיִרין ַקִדיׁשִ

ֵחיָווָתא ַקְדָמָאה ִליל ַהאי ֵחיָווָתא ּבְ ִגין ְדַכד ִאְתּכְ ִקיפו , ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ִּמּגֹו ּתְ
ָדא ִליָלן ָדא ּבְ ְּדִאְתּכְ ִדיר ְדָלא ִאְתְדַעך ְלָעְלִמיןָנְפָקא ַחד ִנּצֹוָצא , ּ ְְמַלֲהָטא ּתָ אָטא , ּ ְוׁשָ

ֵרין ִניצֹוִצין ְתַרְייהו ְדִאינון ּתְ ְּוָאְזָלא ֲאּבַ ּ ּ.  

  ]ב''דף מד ע - ' זוהר חלק א[

ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ א ִאינון ּגוְבִרין ְוָעְבִדין ׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ  )כדין(ְּוַעד ָלא ְמַסְייֵמי ִמְתָדֲעֵכי , ּ

הוְּוַההו ַטׁש ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוִאינון נוְקֵבי  )ב''דף מד ע( ּא ִניצֹוָצא ּבָ ְּוָנִהיר לֹון ְוִאְתַחְדׁשון ּכְ ּ ּ ּּ
אָטן ְוַעד ָלא ְמַסְייֵמי ִמְתָדֲעֵכי הו ְוָנִהיר לֹון ְוִאְתַהְדָרן . ְּוָאְזֵלי ְוׁשָ ַטׁש ּבְ ְּוַהאי ִניצֹוָצא ּבָ ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ִגין ְדַה, ּ ִליל ִמדּּבְ ִליל ִמּכָֹלא ּכָ ּהוא ִניצֹוָצא ּכָ ָווִנין וְבִגין ָדא ִאינון ' ּ ּּגְ ּ ּ
  .ִּמְתַהְפִכין ְלָכל ָהֵני ַגְווֵני

ֲחָדא ֵרין ּכְ ְדָקֲאָמָרן ְוִאְתַחזון ּתְ רוָחא ָאֳחָרא ּכִ ִליל ּבְ ּרוָחא ָדא ִאְתּכְ ּ ָאֳחָרִנין , ּּ ְוָלא ּכְ
ִליל ָד ַּקְדָמִאין ְדַכד ִאְתּכְ ר ָחדּ ָדא ָלא ִאְתַחֵזי ּבַ ֵרין ְוָקְיֵמי . ּא ּבְ ְּוָהָכא ִאְתַחזון ּתְ ּ

ֵאי ּתָ ְלהו ּתַ ִליָלן ִמּכֻ ֲחִביבוָתא ּכְ ּּבַ ֵרין ִאּנון ַחד, ּ ב ְדִאּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ט . ּ ד ִאְתְפׁשַ א ''נ(ּּכַ

ִליָלן)בר דאתפשטו ֲחִביבוָתא ּכְ רוָחא ְוִאְתַחזון ּבְ ּ רוָחא ּבְ ּ ּ ֵאיּּ ּתָ ְלהו ּתַ  )א דא''ד(ְּוָדא , ּ ִמּכֻ

ּהוא ָרָזא ִדְכִתיב אֹוֵמי ְצִבָיה ָהרֹוִעים )שיר השירים ד( ,ּ ֵני ָעָפִרים ּתְ ׁשְ ַדִיך ּכִ ֵני ׁשָ ְ ׁשְ

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ   .ּבַ

ֵדין ִאְתַהַדר ַהאי ֵהיָכָלא ְו ֲחִביבוָתא ּכְ ָדא ּבְ ָטן ָדא ּבְ ֵרין רוִחין ִמְתַפׁשְ ְּוַכד ּתְ ּ ּ ִאְקֵרי ּּ
ֵּהיַכל ַאֲהָבה ֵהיָכָלא ִדְרִחימוָתא ִקיוֵמיה, ּ ִדיר ּבְ ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּתָ ּ ָרָזא , ּ ִאְתְגִניז ּבְ

יה ָקא ּבֵ ְּדָרִזין ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ ּ ִתיב. ְּ ן ֶאת דֹוַדי ָלך)שיר השירים ז(, ְוָהָכא ּכְ ְ ֶאּתֵ ּ .
ֵרין ר ד ָנֲהִרין ּתְ ה ִסְטִרין ַאְלִפין ְוִרְבָוון ְלָבַתר ּכַ ה ַחָייִלין ְלַכּמָ ּמָ ּוִחין ְדִאּנון ַחד ָנְפֵקי ּכַ ּ ּ ּ

יעוָרא ְּדֵלית לֹון ׁשִ ִּמְנהֹון ִאְקרון דוָדִאים, ּ ּ ָפִנים. ּ ַּעד ְדָמטו . ִמְנהֹון ִרּמֹוִנים. ִמְנהֹון ּגְ ּ
ה ַחָייִלין ְלַבר ַעד ַההוא ּכָֹכָבא ְדִאְקֵרי ֹנַגה ּמָ ּּכַ ין ְלָעְלִמיןּ ֲחִביבו ְדָלא ִמְתָפְרׁשִ ּ ְוֻכְלהו ּבַ ּ ּ ּ ,

ִתיב ָהָכא ּכְ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו לֹו)שיר השירים ח(, ּבְ יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ּ ִאם ִיּתֵ ּ .
ְרִחימו ְדָמאֵריה)א כתיב''ד(ָהָכא  ָקא ּבִ ַתֲחָוָאה וְפִריׂשו ְדָיִדין ְלִאְתַדּבְ ּ ִהׁשְ ּ ּ ּ ּ:  

ִתיָתָאה ָהָכא הוא רוָחא ְדִאְקֵרי חוֵה ּיָכָלא ׁשְ ּ ּ ִני''ּ  )שיר השירים ד(, ָּרָזא ִדְכִתיב, ט ַהּשָׁ
ְפתֹוַתִיך ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְּכְ ל ָהָרצֹון)היכלא דאקרי(ַהאי ֵהיָכָלא , ּ ָּהָכא רוָחא ,  ִאְקֵרי ֵהיּכַ

ִאין ָרֲהִטין ּתָ ְּדִאיהו ַרֲעָוא ְדָכל ָהֵני רוִחין ּתַ ּ יָקה ּ ְנׁשִ יה ּבִ ָקא ּבֵ ּ ֲאַבְתֵריה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ
ְרִחימוָתא   .ּּבִ
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ית ׁשִ ִליל ּבְ ית. ַּהאי רוָחא ִאְתּכְ ׁשִ ֲהֵדיה. ְוָקְייָמא ּבְ א ּבַ ית ִדְלַתּתָ ׁשִ ִליל ּבְ ִּאְתּכְ ְוָקְייָמא . ּ
ית ִעָלִאין ׁשִ ִלי. ּּבְ ֵריַסר ְנהֹוִרין ּכְ ּוְבִגין ָכך ַהאי רוָחא ַאִפיק ּתְ ּ א וִמְלֵעיָלאְּ ּתָ ְלהו ִמּתַ ָּלן ּכֻ ּ ּ ,

א ל ִאּנון ִדְלַתּתָ ָלא ּכָ ֵריַסר ְנהֹוִרין ִאּנון ָחדון ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא וְלַקּבְ ָּהֵני ּתְ ּ ּ ּ ּ.  

ֵּהיָכָלא ָדא ְדִאיהו ָרצֹון ַרֲעָוא ְדֹכָלא ּ ּ ִרין, ּ ר ִקׁשְ ָּדא , ְוָסִליק לֹון ָהָכא, ָּמאן ְדָקׁשַ
ּהוא ְדַאִפיק ָר ּ ֲחִביבוָתאּ יק . ּצֹון ֵמְיָי ּבַ ְרִחימו ְדָנׁשִ ה ּבִ ִניׁש מׁשֶ גֹו ֵהיָכָלא ָדא ִאְתּכְ ּּבְ ּ ּ

יֵקי ְרִחימוָתא ה. ְּנׁשִ ַּהאי הוא ֵהיָכָלא ְדמׁשֶ ּרוָחא ָדא רוָחא ִדְרִחימוָתא. ּ ּ ּרוָחא ְדִיחוָדא , ּ ּ
יך ְרִחימו ְלָכל ִסְטִרין ְּדַאְמׁשִ ְּ.  

ע ֵחיָוון . ֵריַסר ְנהֹוִרין ָסְלִקין ְוָלֲהִטין ּתְ)א אנון''ד(ְּוִאּנון  ִציצו ִדְלהֹון ָנְפֵקי ַאְרּבַ ִּמּנְ ּ
ין ְרִחיֵמי ְדַאֲהָבה ָלָלא , ַּקִדיׁשִ ָרא ִאּנון זוֵטי ְלִאְתּכְ ִּאֵלין ִאְקרון ַחיֹות ְגדֹולֹות ְלִאְתַחּבְ ּ ּּ ּ

הו דֹו)תהלים קד(, ִּדְכִתיב, ּּבְ   .לֹותּ ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ

ָדא ְלד ִּאֵלין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ָרא ְלד, ִסְטִרין' ּ ֱאגֹוָזא ְדִמְתַחּבְ ך ִאְקֵרי , ִסְטִרין' ּּכֶ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ת ֱאגֹוז ִדְכִתיב, ֵהיָכָלא ָדא ּנַ י)שיר השירים ו(, ּּגִ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ת ,  ֶאל ּגִ ּנַ ַמאי ֶאל ּגִ

ת ֱאגֹו, ֱאגֹוז ִגיֵניה ְדִגּנַ ּּבְ נוְקָבאּ ָקא ְדכוָרא ּבְ י ְדִאיהו ֵהיָכָלא ִדְרִחימו ְלִאְתַדּבְ ּז ָיַרְדּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ן ִלְתֵריַסר ע ִמְתָפְרׁשָ ִּאֵלין ַאְרּבַ ַלת ְלָכל ְסַטר, ּ ַלת ּתְ הו. ּתְ ִליָלן ּבְ ֵאי ּכְ ּתָ ל ִאּנון ּתַ ּּכָ ּ .
ְנהֹוִרין רוִחין ְנהֹוִרין ּבִ ּוְבהו ַקָייִמין רוִחין ּבְ ּ ּ ִאֵלין ַעד ְדִאְתֲעִבידו ַחדּכֻ, ּ ְּלהו ִאֵלין ּבְ ּ ּּ ּ .

ְלהו ָסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא  ּוְכֵדין ַהאי רוָחא ְדָכִליל ִמּכֻ ּ ּ ּ רוָחא ִדְלֵעיָלא ַההוא )א לאתערא''נ(ּ ּ ּבְ ּ ּ
ַמִי ֲהֵדיה''ְּדִאְקֵרי ׁשָ ָרא ּבַ ין ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּם ְוַזּמִ ְלהו, ּ רו ּכֻ יָון ְדִאְתְקׁשָ ּּכֵ ּ ֲהֵדיה ּ א ּבַ ּ ִדְלַתּתָ

יקֹות ִפיהו)שיר השירים א(ָאַמר  ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ָרא רוָחא , ּ ּוְכֵדין ִאיהו ֶחְדָוה ְלִאְתַקּשְׁ ּ ּ
ָדא ָלָמא ָדא ּבְ ּתַ רוָחא וְלִאׁשְ ּּבְ ּ ִחּבוָרא ָחָדא, ּ ִלימו ּבְ ֵדין ִאיהו ׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ]א''דף מה ע - ' זוהר חלק א[

יָון ְדַהאי  ָכל ּּכֵ ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתְנִהירו ָדא ּבְ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ֲהֵדיה ְוִאׁשְ ר ּבַ ּרוָחא ִאְתַחּבַ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ָאה ְדָסִליק ּכֹוָלא ּכְ ר ָנׁש ַזּכָ ַהאי ְרעוָתא ְדַצֵלי ּבַ ְדָקא ָחֵזי ּבְ ִלימו ּכְ ּׁשְ ּ ּ דף מה (, ּּ

ָדא )א''ע ָרא ְרִחימו ָדא ּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְלַחּבְ ֵדין ,ּ א שמיא אתחבר ברוחא דא ''ד( ּכְ
ל ִאּנון ֵהיָכִלין ְוָכל ִאּנון רוִחין )כדין, ברחימו בשלימו באנהרותא מתדבקן דא בדא ּ ּכָ ּ ּ

ל ַחד ְוַחד  ַמִים ּכָ ְכָלָלא ְדׁשָ ל ַחד ְוַחד ֵמִאּנון רוִחין ְוֵהיָכִלין ְדִאּנון ּבִ ַהאי ּכָ ִלילו ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵּהיָכָלא ְוַההוא רוָחא ָּנִטיל ַההוא  ָלָמא )באתר(ּ ּתַ ֲהֵדיה וְלִאׁשְ ָרא ּבַ ּ ְדִאְתַחֵזי ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְדָקא ָיאות ֲהֵדיה ּכְ ּּבַ א בגין דההוא רוחא שתיתאה דאקרי שמיא רוחא קדישא ''ד(. ּ
. ן סליק לון לגבייהו בההוא יחודא''לעילא נטיל היכלא דא רוחא דא דאקרי רצו

א בגין דההוא רוחא שתיתאה ''נ( )ב''ל הרש''כן צ( )רן רצון לאתנשקאוהכי אתחב
דאקרי רצון סליק לון לגבייהו בההוא יחודא והכי אתחברן שמים דאיהי רוחא 

ָדא)קדישא לעילא נטיל היכלא דא רוחא דא דאקרי רצון לאתנשקא . ּ ָדא ּבְ
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ָדא ָלָמא ָדא ּבְ ּתַ ָדא ְלִאׁשְ ָרא ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל )בראשית כט(ָרָזא ָדא ְו. ּ ּ ַוִיּשַׁ
  .'ְוגו

ַּאְבָרָהם ְדִאיהו ְיִמיָנא ְלֵעיָלא ָנִטיל  ּ רוָחא )היכל אהבה( )ג היכלא דקאמרן''א ל''ד(ּ
ָדא ְלֶמהֵוי ַחד ְוִסיָמָניך ''ְדִאְקֵרי ַאֲהָב ָרא ָדא ּבְ ָדא ְלִאְתַחּבְ ָרא ָדא ּבְ ְה ְלִאְתַקּשְׁ בראשית (ּ

ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּת)יב י ִאּשָׁ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ַדִים.  ִהּנֵ ִאּנון ׁשָ ָתא ּבְ ִפירו ְדִאּתְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ.  

ָמאָלא ָנִטיל ַההוא ֵהיָכָלא  ִּיְצָחק ְדִאיהו ׂשְ ּ ו א דבי דינא דכל דינין ''פקודי רנ(ּ
מתערין מתמן רוחא דאקרי זכותא לאתחברא דא בדא ולאשתלמא דא בדא למהוי 

ִרין רוִחין , ))א דלתתא''ד(שאר נביאים נטלין תרין היכלין .  חד כדקא יאותכלא ּּתְ
ָרָזא ִדְכִתיב, ר''ּה ְוֹזַה''נֹוַג ְ ֲחמוֵקי ְיֵרַכִיך ְוגו)שיר השירים ז(, ּבְ ִאֵלין ' ּ ָרא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ

  .ְלֶמֱהֵוי ָחד

ִדיק ַעּמוָדא ְדָעְלָמא  ּיֹוֵסף ַהּצַ ּ ָנִטיל ֵהיָכָלא ְדַסִפיר רוָחא ְדִאְקֵרי ִלְבַנת )פקודי רנח א(ּ ּ
ִפיר ב ִדְכִתיב, ַּהּסַ א,  ְוַתַחת ַרְגָליו)שמות כד(, ְּוַאף ַעל ּגַ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּוָהִכי הוא , ּבְ
ֲאַתר ְדֵהיָכָלא ׁשְ. ַּוַדאי יר ְדִאיהו ָרָזא ְדָרִזין ּבְ ּוְלָבַתר ַעּמוָדא ָדא ָנִטיל ַיּתִ ּ ּ ּ ַעד . ִביָעָאהּ

ְלהו ַחד ָלָמא ָדא ִעם ָדא ְלֶמֱהֵוי ּכֻ ּתַ ָדא ְלִאׁשְ ָרן ָדא ּבְ ין וִמְתַחּבְ ָרן ַדְרּגִ ָּהָכא ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּּכָֹלא . ּּ
ְדָקא ָחֵזי ָעְלָמא ֵדין . 'ּ ְיָי הוא ָהֱאלִהים ְוגו)מלכים א יח(ּוְכֵדין . ּכְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ

ּוְבָעְלָמא ְדֲאֵת ָמאֵריהּ ָקא ּבְ ָרא לֹון וְלִאְתַדּבְ ּי ָמאן ְדָיַדע ְלָקׁשְ ּ ּ ָרָעה . ּ א ַהּכְ ג ''א ל''ד(ָהּכָ

ַתֲחָוָאה)ן''בהכרעה הכא ומוסיף הווי ִפין, ְוִקיָדה,  ְוִהׁשְ ּוְפִריׂשו ְדּכַ ּ ּ ּוְנִפיָלה ְדַאִפין , ּ ּ
ָמָתא ְדָכל ִנׁשְ ָכא ְרעוָתא ְדרוָחא ִעָלָאה ִנׁשְ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ ְלָיא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין ּּ ָּמִתין ְדִאיהו ּתַ ּ

ְדָקא ָיאות)ג סוף''א ל''ד(. סֹוף ָלָמא ּכָֹלא ִמְלֵעיָלא ּכְ יה ָנְפֵקי ְנִהירו וִבְרָכאן ְלַאׁשְ ּ ְדִמּנֵ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ָכל ִסְטִרין  א וִמְלֵעיָלא ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ּבְ ּתָ ִלימו ִמּתַ ׁשְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ ּּ ּ ְדָקא ָיאותּ . ּּכְ

א ְטִלין ְוָכל ְרעוָתא ִאְתֲעִביד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְזֵרי ִדיִנין ִמְתּבַ ל ּגִ ֵדין ּכָ ִתיב. ּּכְ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ך ֶאְתָפֵאר)ישעיה מט( ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ָ ּ  )תהלים קמד(, ּוְכִתיב. ּ

ָכה לֹו ַא ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְיָי ֱאלָהיוַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ יה : ׁשְ ָלא ָדא ָלאו ּבֵ ִביָעָאה ֵהיּכָ ָלא ׁשְ ֵּהיּכָ
ׁש ְסִתימו ְוגו, ִּדיוְקָנא ַמּמָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ א ִדְפִריָסא ,  ָרָזא ְדָרִזין)א גו''ד(' ּ ָּפרוְכּתָ א ''ד(ּ

ִרין ּכְ)פריסא ְלהו ֵהיָכִלין ְדָלא ְלִאְתַחָזָאה ּתְ ּ ָקְייִמין ּכֻ ּ , )ג דא מן דא קיימין''א ל''ד(ּרוִבים ּ
ין א ִדיוְקָנא ְדֹקֶדׁש קוְדׁשִ פוְרּתָ ְּלגֹו ִמן ָדא ָקְייָמא ּכַ ּ ּ ּ ך ֵהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֹקֶדׁש , ּּ ִגין ּכָ ְּבְ

ים ָדׁשִ ָלָלא ְדֹכָלא . ַהּקֳ ָמָתא ִעָלָאה ּכְ ְקָנא ְלַההוא ִנׁשְ ים ֲאַתר ִמְתּתַ ָדׁשִ ַּהאי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּּ ּ
י ַהאי    .ּ ִעָלֵאי)א עלמא''נ(ָּעְלָמא ְדֲאֵתי ְלַגּבֵ

ְדָקא ָחֵזי ִלימו ָדא ִעם ָדא ּכְ ּתַ ָדא ְוִאׁשְ ְלהו רוֵחי ָדא ּבְ ָרן ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּ ּ ֵדין , ּּ ּכְ
י ֵעיָלא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ָמָתא ְדֹכָלא ְלַגּבֵ ִּאְתַער רוָחא ִעָלָאה ִנׁשְ ּּ ָרא ַעל ְלַאְתָע, ּ

א ָלָמא לֹון ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין. ּּכָֹלא ְלַאְנָהָרא לֹון ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ּוְלַאׁשְ

  ]ב''דף מה ע - ' זוהר חלק א[
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ְנִהירו ְדֹכָלא ְוָנִחית ְנִהירו ִעָלָאה)א איהו''נ(ְּוַכד ּכָֹלא  ִלימו ּבִ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ ּ ֵדין ַהאי ֵהיָכָלא , ּ ּכְ
ִביָעָאה ִאיהו ֵה ים ְנִהירו ּׁשְ ָדׁשִ ָלא ַההוא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְסִתימו ְדֹכָלא ְלַקּבְ ּיָכָלא ְסִתיָמָאה ּבִ ּ ּ ּּ

ָרא ִמן ְדכוָרא ְוִאְתַמְלָייא נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ן ּכְ ּמָ ְּדָנִחית וְלִאְתַמְלָייא ִמּתַ ּ ּ ּ ּ ְוָלא ִאְתַמְלָייא , ּ
ָלא ַההו ְקָנא ְלַקּבְ ֶּאָלא ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְדִמְתּתַ ּ ּא ְנִהירו ִעָלָאהּ ִביָעָאה , ּ ְּוָרָזא ָדא ֵהיָכָלא ׁשְ

ִּאיהו ֲאַתר ְדִחּבוָרא ְדִזווָגא ּ ּ ּ ּ ִביָעָאה ְלֶמֱהֵוי , ּ ׁשְ ִביָעָאה ּבִ ָרא ׁשְ ּּכָֹלא ) ב''דף מה ע(ְלִאְתַחּבְ
ִלימו ְדָקא ָחִזִי)א חד''ד( ַּחד ׁשְ   . ּכְ

ָא ָרא ִיחוָדא ָדא ַזּכָ ּוָמאן ְדָיַדע ְלָקׁשְ ּ א ּ א קוְדׁשָ ּה חוָלֵקיה ָרִחים ְלֵעיָלא ָרִחים ְלַתּתָ ּ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ִזיר ְוִאיהו ְמַבֵטל)איהו(ְ ּ ּגָ ָמאֵריה. ּ ין ְדִאיהו ְמַקְטְרָגא ּבְ ָּסְלָקא ַדְעּתִ ּ , ָלאו ָהִכי, ּ

יִרין ְוָיַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ְוָכל ַאְנִפ יר ְקׁשִ ִגין ְדַכד ִאיהו ָקׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ִלימו ּ ּין ְנִהיִרין ְוָכל ׁשְ
ְדָקא ָיאות ְרָכא ּכְ ַכח ְוֹכָלא ִאְתּבָ ּתְ ִּאׁשְ ַכח , ּ ּתְ ְטִלין ְוָלא ִאׁשְ ִרין וִמְתּבַ ל ִדיִנין ִמְתַעּבְ ּּכָ ּ ּ

ָעְלָמא ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי. ִּדיָנא ּבְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ יה . ּ א ִדְכִתיב ּבֵ ָּדא הוא ְלַתּתָ ּ ּ ּ
ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ָדא הוא ִקיוָמא ְדָעְלָמא)משלי י( ּ ּ רֹוָזא . ּּ ָכל יֹוָמא ָקאֵרי ֲעלֹוי ּכָ ּבְ
ְתַהָלל)ישעיה מא( ָרֵאל ּתִ ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְיָי ּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ   .ּ ְוַאּתָ

ָנא  ַגְווָנא ָדא ָקְרּבָ ְפִקין )ג דא''א ל''ד(ּכְ ָנָנא וִמְסּתַ ָּסְלָקא ּתְ ל ַחד ְוַחד )יהא ב''ד( ּ  ּכָ
ְדָקָחֵזי ֵליה יָרָתא, ּּכִ ְבִסימו ְדׁשִ ְרעוָתא ְוֵלָוֵאי ּבִ ְּוַכֲהִני ּבִ ּ ָדא. ּ ִליל ּבְ ְוַעְייֵלי , ָּדא ִאְתּכְ

ְייָפא  ְדָקא ָחֵזי ֵליה ׁשַ ְייהו ּכְ דוְכּתַ ָרן ּבְ רוָחא ַעד ְדִמְתַחּבְ ֵהיָכָלא רוָחא ּבְ ֵּהיָכָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְייָפא ְוִא ׁשַ ָדא ַעד ְדִאּנון ַחד ּבְ ָדא ְוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ ִלימו ָדא ּבְ ּתַ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ  )ואתנהרין( )ג''א ל''ד(ּ

ָדא   .ְּוָנֲהִרין ָדא ּבְ

ָמָתא ִעָלָאה ְדֹכָלא ַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ְוָנִהיר לֹון ֵדין ִנׁשְ ּּכְ ּ ְלהו ּבֹוִציִנין , ּּ ְּוֲהוו ְנִהיִרין ּכֻ ּ
ְדָקא ָח ִלימו ּכְ ׁשְ י ֹקֶדׁש , ֵזיּּבִ ַּעד ְדַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִאְתַער ְוֹכָלא ָאִעיל ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ים ָדׁשִ ֵביָרא ְדַמִיין ָנְבִעין ְוָלא ָפְסִקין, ַהּקֳ ְרָכא ְוִאְתַמְלָייא ּכְ ְּוִאְתּבָ ְרָכאן . ְּוֻכְלהו, ּ ִמְתּבָ
א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ַּההוא ְדָלא ִאְתְייַד, ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין ָנאּ ּבְ חוׁשְ ְּרעוָתא ְדָלא ִאְתַפס . ּע ְוָלא ָאִעיל ּבְ ּ ּ
ַגַווְייהו ִסים ְלגֹו ְלגֹו ּבְ ְּלָעְלִמין ּבְ ְּוָלא ִאְתְייַדע ַההוא ְרעוָתא ְוָלא ִאְתַפס ְלִמְנַדע , ּ ּ א ''ד(ּ

ִלימו )לן( )ג''ל ׁשְ ּ וְכֵדין ּכָֹלא ְרעוָתא ָחָדא ַעד ֵאין סֹוף ְוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּּ א וִמְלֵעיָלא ּ ּתָ ִּמּתַ ּ
ַּעד ְדִאְתֲעִביד ּכָֹלא ָחד. ּוִמּגֹו ְלגֹו ב ְדָלא . ּ ַּהאי ְרעוָתא ָלא ָאִעיל ְלגֹו ַאף ַעל ּגַ ּ

ֻכְלהו ִסְטִרין ַקְדִמיָתא ּבְ ִלים ְוִאְתְנִהיר ּבְ ּתְ ִּאְתְייַדע ַעד ְדֹכָלא ִאׁשְ ִסים ַההוא . ּּ ֵדין ּבָ ּּכְ
ְסִתימו)א דלא''ד( ְוָלא )אלכל( )ג''א ל''ד(ְּרעוָתא  גֹו ּבִ ּ ִאְתַפס ְלגֹו ּבְ ָאה חוָלֵקיה , ּ ּוְכֵדין ַזּכָ ּ ּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָמאֵריה ּבְ ק ּבְ ָּמאן ְדִיְתַדּבַ ּ א ֲעֵליה , ּ ָאה ִאיהו ְלַתּתָ ָאה ִאיהו ְלֵעיָלא ַזּכָ ַּזּכָ ּ
ִתיב ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ)משלי כג(, ּכְ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ   .ָךָ

א ֲחֵזי וָרא ָחָדא , ּתָ ִקּשׁ ָדא ּבְ רו ָדא ּבְ ּשְׁ ָדא ְוִאְתּקַ ִלימו ָדא ּבְ ּתַ יָון ְדֻכְלהו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְטָרא ִדְלֵעיָלא ָמָתא ִעָלָאה ָנִהיר לֹון ִמּסִ ִלימו, ְּוִנׁשְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ִאּנון ּבֹוִציָנא ָחָדא ּבִ ּ ּ ּ ,
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ֵדין ַרֲעָוא ָחָדא ְדַמ ָבה ּּכְ א לגו לגו דנהירו דסליק על ''ד(ּ ִאְתַפס )א במחשבה''ד(ֲחׁשָ
ר )כלא ובגו לגו בההוא רעותא במחשבה אתפס ּ ְנִהירו ְדָלא ִאְתַפס ְוָלא ִאְתְייַדע ּבַ ּ ּ

ם ַההוא ְרעו  ּסָ ִפיס ֶאָלא ְדִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ִפיס ְוָלא ָיַדע ַמה ּתָ ָבה ּתָ ַּההוא ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ָיאותְּד ם ּכָֹלא ּכְ ּסַ ִלים ּכָֹלא ְוִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ּתְ ָבה ְוִאְתַמְלָייא ּכָֹלא ְוִאׁשְ ַּמֲחׁשָ ּ ּ ְוַעל . ּ

ִתיב ָכה לֹו ְוגו)תהלים קמד(, ָּדא ּכְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .' ַאׁשְ

ְווָנא ַהאי ּגַ ָמאֵריה ּכְ ָקא ּבְ ָּמאן ְדָזֵכי ְלִאְתַדּבְ ּ ְרִחיָמא ְלֵעיָלא , ְּלהוָיִרית ָעְלִמין ּכֻ, ּ
א ְּצלֹוֵתיה ָלא ֲאַהְדָרא ֵריַקְנָיא, ְרִחיָמא ְלַתּתָ י ֲאבֹוי , ּ ְבָרא ַקּמֵ י ָמאֵריה ּכִ ָּדא ִאְתַחֵטי ַקּמֵ ּ ּ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ְְוָעִביד ֵליה ְרעוָתא ּבְ ּ ּ ִזיר , ּ ְרָיין ִאיהו ּגָ ל ּבִ ִליט ַעל ּכָ ְּוֵאיְמֵתיה ׁשַ ּּ
ִריך הוא ָעִבידְּוקוְדׁשָ ּא ּבְ ִתיב. ְ ָ ְוִתְגַזר ֹאֶמר ְוָיָקם ָלך ְוַעל ְדָרֶכיך )איוב כב(, ֲּעֵליה ּכְ ְּ

  :ָּנַגה אֹור

אן . 'ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְוגו)נדפס בריש זהר חדש( י ִיְצָחק ִמּכָ ָאַמר ַרּבִ
ִריך הוא ְלָהִני ְנִט א ּבְ ְּדֲעָקָרן קוְדׁשָ ּ רבי . א ושתיל לון משמע דכתיב יהי''ד(יָען ְּ

. והיה לא כתיב אלא ויהי, משמע דכתיב ויהי אור, יהודה אומר אור שכבר היה תנן
גניז ליה לצדיקייא הדא הוא . וכד אסתכל קודשא בריך הוא באנון דרין דרשיעייא

ויאמר אלהים ,  אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה והא אתמר)תהלים צו(, דכתיב
  .' מי העיר ממזרח וגו)ישעיה מא(, הדא הוא דכתיב, יהי אור

  ]א''דף מו ע - ' זוהר חלק א[

אמר רבי חייא כדקאמרן חמא , מאי ראה. וירא אלהים את האור כי טוב
רבי אבא אמר וירא אלהים את האור כי טוב לגנוז . בעובדייהו דרשיעייא וגניז ליה

לון דכתיב ויהי אור מאי משמע אור א ושתיל ''נ(, )וירא אלהים את האור. אותו
רבי יהודה אומר אור לא נאמר אלא ויהי לומר שכבר היה וכתיב . שכבר היה אור

וירא אלהים את האור . 'והאי הוא דכתיב מי העיר ממזרח וגו' אור זרוע לצדיק וגו
רבי אבא . ויבדל אמר רבי יצחק כדאמרן דחמא בעובדייהון דרשיעייא וגניז ליה

 )א''דף מו ע(ְּוִכי טֹוב הוא , ָּסִליק ְנהֹוֵריה ִמְסָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמאּ ְד)אמר חמא
יה ַחָייֵבי ָעְלָמא ְּלַאְגָנָזא ֵליה ְדָלא ֶיֱהנון ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ.  

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

ך)א אוכח''ד(ִדְקָרא  ין ָהאֹור וֵבין ַהחׁשֶ ְ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ יה , ּ ַכח ּבֵ ּתְ ך ָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ף לֹון קוְד יּתֵ ב ְדׁשִ ִּרְתָחא ְוַאף ַעל ּגַ ֲחָדאּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּׁשָ ְ.  

א ֲחֵזי ְּנִהירו ִעָלָאה ְלֶמהֵוי ָנִהיר ַהאי אֹור, ּתָ יה. ּ ּוֵמַההוא ְנִהירו ַחדו ְלֹכָלא ּבֵ ּ ּ ּ ְּוהוא . ּּ
ָּיִמיָנא ְלִאְתַעְטָרא ּגוְלפֹוי  ָמר)א גליפי''נ(ּ ֲהֵדיה ְוָהא ִאּתְ ִליִפין ּבַ ִתיב. ּ ּגְ  ָמה )תהלים לא(, ּכְ
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ךַּרב טוְב ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְך ֲאׁשֶ ָ ָּמה ַרב טוְבך ָדא אֹור ַקְדָמָאה . ָּ ָּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָגִניז קוְדׁשָ ּ ְדָקֲאָמָרן, ְּ ִדיִקים ְלִאּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה ּכִ ִּליֵרֶאיך ַלּצַ ּ ּ ּ ָ.  

  )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 ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא . ְוָעָליו ּנֶ רוך הוא ָהֶאָחד וְגָנזֹו ַלּצַ דֹוׁש ּבָ ְּוָלַקח ַהּקָ ּ ּ ְּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ִּדְכִתיב ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָ ּ ֵני ָאָדםּ ך ֶנֶגד ּבְ ד . ְ ַלחֹוִסים ּבָ ְמַלּמֵ
י  ל ּבֹו ִדְכִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּכֵ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלִהְסּתַ ל ּבִ אֹור ָהִראׁשֹון ֵאין ּכָ ּׁשֶ ּ

ה טֹוב ְמֹאד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ רוך הוא ֶא. ּטֹוב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ דֹוׁש ּבָ ָּרָאה ַהּקָ ל ְּ ת ּכָ
ה ר ָעׂשָ ִהיר, ָרָאה טֹוב ְמֹאד, ֲאׁשֶ   .ָּמְזִהיר וּבָ

ִים ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה וְנָתנֹו ְלעֹוָלם ַהֶזה ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ְּוָלַקח ֵמאֹורֹו ַהטֹוב ְוָכַלל ׁשְ ּ ּ ְּוַהְיינו . ּ
ֲעזֹובו)משלי ד(ִּדְכִתיב  י ַאל ּתַ י ָלֶכם ּתֹוָרּתִ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ל ֱהֵוי. ּ ּכִ  אֹוֵמר אֹוָצָרה ׁשֶ

ַעל ֶפה ּבְ רוך הוא. ּּתֹוָרה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְּוָאַמר ַהּקָ ֹזאת , ְּ עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ָדה ּבָ ֶמרו ֹזאת ַהּמִ ִּאם ִיׁשְ ּ ּ
ְכַלל ָהעֹוָלם ַהֶזה ֶבת ּבִ ָדה ֶנְחׁשֶ ַּהּמִ ַעל ֶפה, ּ ּבְ א . ְּוִהיא ּתֹוָרה ׁשֶ ִּיְזּכו ְלַחֵיי ַהעֹוָלם ַהּבָ ּ

הוא ַה נוזּׁשֶ ּטֹוב ַהּגָ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּוָמאי ִניהו עוזֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ְהֶיה)חבקוק ג(ִּדְכִתיב , ְּ אֹור ּתִ ָעִתיד . ּ ְוֹנַגה ּכָ
אֹור ִנְלַקח ֵמָהאֹור ָהִראׁשֹון ִלְהיֹות ּכָ ר , ַּהּנַֹגה ׁשְ ְצָוה ֲאׁשֶ ַני ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִּאם ֵיַקְיימו ּבָ

י ְלהֹורֹו ְבּתִ ּתָ םּכַ ך)משלי א(ּוְכִתיב . ּתָ ִני מוַסר ָאִביך ְוַאל ִתיטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ַמע ּבְ ָ ׁשְ ָ ּ .
ם ֶחְביֹון ֻעזֹה)חבקוק ג(ּוְכִתיב  ּ ַקְרַנִים ִמָידֹו לֹו ְוׁשָ ּ ּוָמאי ֶחְביֹון ֻעזֹו, ּ ֶּאָלא אֹותֹו ָהאֹור . ּ

ֱאַמר  ּנֶ יא ׁשֶ ָגַנז ְוֵהְחּבִ ַאר ָלנו, ֵָרֶאיך ָצַפְנּתָ ִלי)ד''תהלים ל(ׁשֶ ִנׁשְ  )ד''תהלים ל(. ְּוֶזה ׁשֶ
ך ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ך וְמַקְייִמים , ּ עֹוָלם ַהֶזה ְוׁשֹוְמִרים ּתֹוָרּתֶ ִצְלך ּבָ חֹוִסים ּבְ ּאֹוָתם ׁשֶ ָ ָּ ּ

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 י )משלי ו(, ׁשְ  ּכִ
ַעל ֶפה. ְוָאַמר ֵנר זֹו ִמְצָוה, ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ּבְ ּוִמְצָוה זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ זֹו ּתֹוָרה , אֹור. ּ

ְכָתב ּבִ ָבר ִנְתַקָיים ָהאֹור ָקֵרי ָלה אֹורֶּאָלא ִמ. ׁשֶ ּכְ ּּתֹוך ׁשֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלָאָדם . ְ ָּמׁשָ ּ
עֹוָלם דֹול ּבָ יֹום הוא ְואֹור ּגָ ִית ַאף ַעל ִפי ׁשְ ִסיֵפי ַהּבַ ָּצנוַע ּבְ תֹוך , ּּ ְֵאין ָאָדם רֹוֶאה ּבְ

ן ִהְכִניס ּבֹו ֵנר יתֹו ֶאָלא ִאם ּכֵ ּבְ. ּּבֵ ִהיא ֵנר, ַּעל ֶפהֵנר ּתֹוָרה ׁשֶ ְצִריָכה , ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ
יָה יֹוֶתיָה וְלָבֵאר סֹודֹוּתֵ ָּלה ּתֹוָרה ְלָפֵרק קוׁשִ ּ ּוָמאי ִניהו ִיְרַאת ְיָי. ּ   .ֶזה ָהאֹור ָהִראׁשֹון, ּ

ֵּמִאיר ָמהו ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְוָלא ָאַמר ֵליה ַוְי' ְּדָאַמר ר ּ ִהי ּּ
ל ּבֹו. ֵכן ּכֵ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלִהְסּתַ ל ּבִ דֹול ְוֵאין ּכָ ָהאֹור ַההוא ּגָ ד ׁשֶ רוך . ְּמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ְְגָנזֹו ַהּקָ ּ

עֹוָלם ְוהוא ּכַֹח ֶאֶבן ְיָקָרה  ּבָ ל ְסחֹוָרה ׁשֶ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ְוִהיא ִמַדת ּכָ ּהוא ַלּצַ ּ ּ ּ
קֹוִרין סֹוָחֶרת רוך הוא , ּ ָמה ִהיא ִמַדת ָדרְוָדר ְוַעל. ׁשְ דֹוׁש ּבָ ָלַקח ַהּקָ ד ׁשְ ֶּאָלא ְמַלּמֵ ְּ ּ

ְצֹות, ִּמִזיָוה ַאַחת ֵמֲאְלָפִים ל ַהּמִ ה ּכָ ֶטת ְוָכַלל ּבָ ה ֶאֶבן ְיָקָרה ָנָאה וְמקוׁשֶ ּנָ ּוָבָנה ִמּמֶ ּ ּ ּ.  
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א ַאְבָרָהם וִביֵקׁש ּכֹחֹו ָלֵתת לֹו ָזָכה ְוָנַטל , ּ ְולא ָרָצה אֹוָתהָּנְתנו לֹו ֶאֶבן ְיָקָרה זֹו, ּּבָ
ֱאַמר  ּנֶ ן ֱאֶמת לַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)'מיכה ז(ִמַדּתֹו ׁשְ א ִיְצָחק וִביֵקׁש ּכֹחֹו ְוָנְתנו .  ִתּתֵ ּּבָ ּ

ה, לֹו בוָרה ְדַהְיינו ַהָפַח. ְּולא ָרָצה ּבָ ִהיא ִמַדת ַהּגְ ָּזָכה ְוָנַטל ִמַדּתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב . ד''ּ
ָפַחד ָאִביו ִיְצָחק)א''ראשית לב( ַבע ַיֲעֹקב ּבְ   .ּ ַוִיׁשָ

נוהו לֹו ה ְוֹלא ְנּתַ א ַיֲעֹקב ְוָרָצה ּבָ ּּבָ ּ ָּאַמר ֵליה הֹוִאיל וַאְבָרָהם ִמְלַמְעָלה ְוִיְצָחק , ּ
ן ֱאֶמת לַיֲעֹקב, ְּלַמָטה ם ִדְכִתיב ִתּתֵ ּתַ ָלׁשְ ֶאְמַצע ְוִתְכלֹול ׁשְ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ , ָמאי ֱאְמָצעּו. ַּאּתָ

לֹום ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב. ַּהְיינו ׁשָ ִתיב ִתּתֵ לֹום ַחד ֲהִוי, ְוָהא ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֱאֶמת ְוׁשָ ּכְ
לֹום ְוֱאֶמת )'אסתר ט( יֵמי ְוַהְיינו ִדְכִתיב )ל'ט ישעיה( ִּדְבֵרי ׁשָ לֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ּבִ י ׁשָ ּ ּכִ ּ
יך ָנֲח)ח''ישעיה נ( ְּדַהְיינו ָנַחָלה ְגמוָרה ְדִאית ֵליה ַהֶחֶס. ַָלת ַיֲעֹקב ָאִביךָ ְוַהָאַכְלּתִ ּ ּ ּ ד ''ּ

לֹום ך ָאַמר . ְּוַהָפַחד ְוַהֶאֶמת ְוַהׁשָ ְוְלִפיּכָ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש )ח''תהלים קי(ּ
  .ִּפיָנה

נו ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ ֶּאֶבן ָמֲאסו ַאְבָרָהם וִיְצָחק ׁשְ ה ְלֹראׁש ִפיָנהָהְיָתה, ּ ה ָמֲאסו . ּ ַעּתָ ְּוָלּמָ
ֱאַמר  ה ַוֲהלא ּנֶ י ִמְצֹוָתי )ו''בראשית כ(ּּבָ ָמְרּתִ מֹור ִמׁשְ קֹוִלי ַוִיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ  ֵעֶקב ֲאׁשֶ
י. ֻחקֹוָתי ְותֹורֹוָתי ָמְרּתִ עֹוָלם ל. ד''ָּאַמר ִמַדת ֶחֶס, ָמאי ִמׁשְ ל ְיֵמי היֹות ַאְבָרָהם ּבָ א ּכָ

י י ֲאִני ַלֲעׂשֹות ֵמַלאְכּתִ ְמקֹוִמי, ּהוְצָרְכּתִ ם ּבִ ֲהֵרי ַאְבָרָהם ָעָמד ׁשָ י. ׁשֶ ָמְרּתִ מֹור ִמׁשְ , ַוִיׁשְ
לֹו ְוֲאִפילו ִנְתַחְייבו ה ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֲאִני ֵמָזּכֵ י ׁשֶ ִמָדה זֹו ָהְיָתה ֵמַלאְכּתִ ּּבְ ּ ה , ּּ ֲאִני ֵמָזּכֵ

יָבם וֵמ. אֹוָתם ְלַבָבם ַלֲעׂשֹות ָרצֹון ֲאִביֶהםְּועֹוד ֵמׁשִ ה ַאְבָרָהם וְכִתיב . ִביא ּבִ ל ֶזה ָעׂשָ ּּכָ
ַבע)א''בראשית כ( ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ּ ַוִיַטע ֶאׁשֶ ה . ּ ֵאי עֹוָלם ְוָהָיה ֵמָזּכֵ ִּסיֵדר ַלְחמֹו וֵמיָמיו ְלָכל ּבָ

ם ר ַעל ִלּבָ ם עֹוְבִדים, ּוְמַדּבֶ ַמִים ְוָהָאֶרץִּעְבדו ֶאת ְיָי ֱא, ְּלִמי ַאּתֶ ְוָהָיה דֹוֵרׁש . ֹלֵהי ַהׁשָ
ִבים, ָלֶהם ִאים ְוׁשָ ָהיו ּבָ   .ַּעד ׁשֶ

ה ַאף ַהַחָיִבים ָהָיה ֵמָזּכֵ ה ֲאִני ְמַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָהֹיה ִיְהֶיה , ּוְמַנָלן ׁשְ ֱאַמר ַהְמַכּסֶ ּנֶ ׁשְ
ּשׂ ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ְוִי. 'ְוגֹו ְיַבּקֵ הו ׁשְ ֶּאָלא ֲאָזּכֶ הּ דֹוׁש . ְזּכֶ לא ָיַדע ַהּקָ ר לֹוַמר ׁשֶ ְּוִכי ֶאְפׁשָ

לא ָיְכלו ְלִהָנֵצל רוך הוא ׁשֶ ּּבָ ּ ּּ ֶּאָלא ְזכותֹו ָקָאַמר. ְ א ִליָטֵהר ֵמָסְייִעין . ּ אן ֲאְמרו ּבָ ִּמּכָ
א ִליָטֵמא פֹוְתִחין לֹו ָמאי פֹוְתִחין לֹו. אֹותֹו ּּבָ ִמיד, ּ ּאֹוָתן ַהְפתוִחים ּתָ י ֻחקֹוָתי ִמְצֹוָת. ּ

מֹור ִמְצֹוֶתיָה, ָאַמר, ְותֹורֹוָתי ה ֱאׁשְ ֶּאָלא ֲאִפילו , ָמאי תֹורֹוָתי. ּהֹוִאיל ְוֹלא ֲחָפְצִתי ּבָ ּ
ּמוִרים ְלָמְעָלה ּהֹוָראֹות וִפְלפוִלים ׁשְ ּ ּּ ּהוא ְיָדֲעם וִפְלֵפל ְוִקְייָמם, ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ פון. ק ַהֶעְליֹוןֱהֵוי אֹוֶמר ֶצֶד, ּוָמאי ִמׁשָ דֹול ַהּצָ ּוָמאי ָהאֹור ַהּגָ ּ ,
ָנה ִנְקֵראת ָדר. ַּהְיינו סֹוָחֶרת ָדָרה ְלַמָטה ֵהיּמֵ ּוָמאי הוא ִמָידֹו לֹו, ְּוָהֶאֶבן ׁשְ ַּהְיינו ֲחֵמׁש , ּ

ל ָיד ָיִמין עֹות ׁשֶ   )עד כאן מההשמטות(: ֶאְצּבָ

ךַוְיִהי. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ְטָרא ְדחׁשֶ ְטָרא ְדאֹור, ְ ֶעֶרב ִמּסִ , ַוְיִהי ֹבֶקר ִמּסִ
ִתיב יֹום ֶאָחד ֲחָדא ּכְ ֵפי ּכְ ּתְ ּתַ ּוִמּגֹו ְדִאּנון ִמׁשְ ּ ָכל יֹוָמא . ּ י ְיהוָדה ָאַמר ַמאי ַטֲעָמא ּבְ ַּרּבִ
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ִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ָלא ַל. ְויֹוָמא ּכְ ָלא ְּלִמְנַדע ְדָהא ֵלית יֹום ּבְ ְיָלה ְוֵלית ַלְיָלה ּבְ
א ּיֹום ְוָלא ִאְבעון ְלִאְתְפָרׁשָ ּ.  

ֻכְלהו יֹוֵמי ט ּבְ י יֹוֵסי ַההוא יֹום ְדָנַפק אֹור ַקְדָמָאה ִאְתְפׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֻכְלהו , ּּ ִּדְכִתיב ּבְ ּ
ֻכְלהו ּבֶֹקר. יֹום ַמע ִדְכִתיב ּבְ י ֶאְלָעָזר ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ְטָרא ְדאֹור ְוָלאו ּבֶֹקר ֶא, ּ ָלא ִמּסִ

יה. ַקְדָמָאה ְלהו ְוֻכְלהו ּבֵ ְמעֹון ָאַמר יֹוָמא ַקְדָמָאה ָאִזיל ִעם ּכֻ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה , ּ ּבְ
הו ִפירוָדא ְוֹכָלא ַחד ְּדָלאו ּבְ ּ ּ ּּ.  

טוָתא ְדַהאי אֹור ְלַתּתָ)גאור''א ל''ד(ְיִהי , ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ּ ִאְתַפׁשְ ְּוִאֵלין , אּ
יֹוָמא ַקְדָמָאה ִאית לֹון ִקיוָמא ְלִאְתַקְייָמא ִלְסַטר ָיִמיָנא ִריאו ּבְ ִּאּנון ַמְלָאִכין ְדִאְתּבְ ּ ּ ּּ .

י טֹוב ָלָלא ִאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ָנֲהָרא ִעם . ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ֶּאת ְלִאְתּכְ ּ
ִּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָנֲהָרא ְדִאּתְ ּ י טֹוב)א ביה''ד(ָמר ּ ָלָלא .  ּכִ י ֶאְלָעָזר ֶאת ְלִאְתּכְ א ''ד(ָאַמר ַרּבִ

ְטָרא ְדאֹור ָדא)לאכללא ְלהו ַמְלָאִכין ְדַאְתָיין ִמּסִ ָאה ּכֻ ּ וְלַאְסּגָ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא , ּ ְוֻכְלהֹון ָנֲהִרין ּכְ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ:  

ִים תֹוך ַהּמָ ַהאי ִאְתְפָרׁשו ָאַמר ַרּבִ, ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּי ְיהוָדה ּבְ ּ ַמִיין )יז ב, בראשית לב ב(ּּ
ִאין ּתָ ִיין ּתַ ָמר. ִּעָלִאין ִמּמַ יטוָתא ְדַמִיין ְוָהא ִאּתְ ָּרִקיַע ְפׁשִ ּ ּ ין ַמִיין ִעָלִאין . ּ ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ּ

ִאין   :ְלַתּתָ

ְסִגיאו ִעָלָאה. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ּּבִ ִתיבַוְיִה. ּ ֶּאָלא ַוַיַעׂש, י ָרִקיַע ָלא ּכְ י , ּ ְּדַאְסּגֵ
ְרבו ַסְגָיא ֵּליה ּבִ יִהּנֹם ְלַחָייֵבי ָעְלָמא. ּ ֵרי ּגֵ ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ י ִיְצָחק ּבַ ֵרי , ָּאַמר ַרּבִ ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ ּבַ

א. ַמְחלֹוֶקת יה ֲעִביְדּתָ ִלים ּבֵ ּתְ ִני ָלא ִאׁשְ ּשֵׁ ך ָלא ּכְ, ּּבַ ִגין ּכָ ְוּבְ י טֹובּ יה ּכִ ַעד , ִּתיב ּבֵ
א יה ֲעִביְדּתָ ִלים ּבֵ ּתְ ִליָתָאה ְוִאׁשְ ְּדֲאָתא יֹום ּתְ ֵרי ִזְמֵני, ּ י טֹוב ּתְ ך ּכִ ִגין ּכָ ַחד ַעל , ְּבְ

ִני א ְדיֹום ׁשֵ ָלמות ֲעִביְדּתָ ַּאׁשְ ִני ְוִאְתְפַרׁש . ְּוַחד ְלַגְרֵמיה, ּ ן יֹום ׁשֵ ּקַ ִליָתֵאי ִאְתּתַ יֹום ּתְ ּּבְ
יִהּנֹם. ּיה ַמְחלֹוֶקתּבֵ ִלימו ַרֲחֵמי ַעל ַחָייֵבי ּגֵ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ִכין . ּ ּכְ ּתַ ִליָתָאה ִמׁשְ יֹוָמא ּתְ ּבְ

ִביִבין ְדֵגיִהּנֹם יה. ּׁשְ ִלים ּבֵ ּתְ ִני ְוִאׁשְ יה יֹום ׁשֵ ִליל ּבֵ ך ִאְתּכְ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

י ׁשִ יה ְדַרּבִ י ִחָייא ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ַּרּבִ ּ ך , ְמעֹוןּ יֹום ִראׁשֹון ְוחׁשֶ ְָאַמר ֵליה ַהאי אֹור ּבְ ּ
יה ִני ְוִאְתְפָרׁשו ַמָיא וַמְחלֹוֶקת ֲהָוה ּבֵ יֹום ׁשֵ ּּבְ ּ ּ יֹום ִראׁשֹון ְדַהאי , ּ ִלים ּבְ ּתְ אי ָלא ִאׁשְ ַּאּמַ

ָמאָלא ִליל ִלׂשְ ָּאַמר ֵליה ַעל ָדא ֲהָוה ַמְחלֹוֶקת, ָיִמיָנא ּכָ ֵעי ְלֵמיַעל ּוְתִליָתָאה ּבָ, ּ
ָלם הו ׁשְ ָאה ּבְ יַנְייהו ְלַאְכָרָעא וְלַאְסּגָ ּּבֵ ּ ּ:  

א א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ד ֵפיִרין, ּּתַ ִאין ְלֶמְעּבַ ַתּתָ רוָתא ְדַמִיין ִעָלִאין ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ּ ַּמִיין ִעָלִאין . ּ
ין)א פרין ורבין''ד( ֵאי ָקָראן לֹון ְלִעָלִאין,  ְוַעְבֵדי ִאיּבִ י ְדכוָראְּוַתּתָ נוְקָבא ְלַגּבֵ ּ ּכְ ִגין , ּ ּבְ

ֵאי נוְקִבין ְּדַמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ְוַתּתָ ּ ּ ּּ.  

א ל ָדא הוא ְלֵעיָלא ְוהוא ְלַתּתָ ְמעֹון ָאַמר ּכָ י ׁשִ ַּרּבִ ּ י יֹוֵסי ִאי ָהִכי ֱאלִהים . ּ ָאַמר ַרּבִ
, ּ ֱאֹלִהים ַחִיים ְלֵעיָלא)סתםג אלא אלהים ''א ל''ד( ,ַמאן ֱאלִהים )א אמר''ד(ְּדָקא ֲאָמָרן 



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

א ֱאֹלִהים ְסָתם א ִאיהו ּתֹוְלדֹות. ְוִאי ֵתיָמא ְלַתּתָ ֶּאָלא ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ )ב''דף מו ע(, ּ  ּכְ
ה ְרָאם ְוַאְמִריָנן ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם' ָּאֵמר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ  )א דלעילא''ס(ְּוַההוא , ּבְ

אְלֵעיָלא ֲא ָּבָהן ְדֹכָלא הוא ִאיִהי ֲעִביְדּתָ ְּדָהא ִהיא , ְּוַעל ָדא ַאְרָעא ַעְבַדת ּתֹוְלדֹות, ּּ
נוְקָבא ִמן ְדכוָרא ָרא ּכְ ִּמְתַעּבְ ּ ּ.  

ַאְרָעא ְוָלא ַאִפיַקת ֵחיָלָהא ְוִאּנון ּתֹוְלדֹוֶתיָה ַעד  ל ֵחיִלין ֲהוו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּּ
י ִדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ַהּשִׁ)חמישי(יֹום  ּּשִׁ ִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ , ּ ְוִאי ֵתיָמא ְוָהא ּכְ
א ה ַעד . ֶּדׁשֶ ִניז ּבֵ ְדָקא ָיאות ְוֹכָלא ֲהָוה ּגָ ָבא ּכְ ּקון ֵחיָלָהא ְלִאְתַייׁשְ ֶּאָלא ֲאִפיַקת ּתִ ּ ּּ ּ

ְְדִאְצְטִריך ִתיב ַצְדָייא . ּ ַקְדִמיָתא ּכְ ַתְרּגומֹוְּדָהא ּבְ ַנת , ְּוֵריַקְנָיא ּכְ ּקָ ּוְלָבַתר ִאְתּתַ
ְדָקא ָיאות ִבין ְוִאיָלִנין ּכְ ִאין ְוִעׂשְ יַלת ַזְרָעא וְדׁשָ ַבת ְוַקּבִ ְּוִאְתַייׁשְ . ְּוַאִפיַקת לֹון ְלָבָתר, ּ

ְמׁשו ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַעד ְדִאְצְטִריך ְוְמאֹורֹות ָהִכי ָנֵמי ָלא ׁשִ ּ ּ ּ ּ:  

ָמִים ְיִהי ְמֹאֹר ְרִקיַע ַהּשָׁ א ְדַאִטיל , )א מארת כתיב חסר''ד(ת ּבִ ְּלַאְכָלָלא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ
ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ ׁש ׁשִ ּמֵ ּזוֲהָמא ְוֲעַבד ִפירוָדא ְדָלא ְמׁשַ ּ ִרים , ְמֹאֹרת ְלָווִטין. ּּ ְּוַעל ָדא ּגָ

ְּדִאְתַלְטָייא ַאְרָעא ִדְכִתיב ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּ ִתיבּוְבִגין, ּ ך ְמֹאֹרת ּכְ ְיִהי ְמֹאֹרת , )חד(, ְ ּכָ
א. ָּדא ִסיֲהָרא ְמׁשָ ָמִים ָדא ׁשִ ְכָלָלא ָחָדא ְלִאְזַדְווָגא ְלַאְנָהָרא , ְּרִקיַע ַהּשָׁ ְּוַתְרַווְייהו ּבִ ּ

א ַמע ְלֵעיָל. ָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָאֶרץ ְדַמׁשְ ִתיב ּבָ ַמע ִדְכִתיב ַעל ָהָאֶרץ ְוָלא ּכְ ַּמׁשְ א ּ
א ִסיֲהָרא הוא, ְוַתּתָ ן ְדֹכָלא ּבְ ּבַ ּחוׁשְ ּ ּּ.  

ִסיֲהָרא קופֹות ְוִעּבוִרין ּכָֹלא הוא ּבְ ּבֹון ּתְ יַמְטִרָיאֹות ְוֶחׁשְ ְמעֹון ָאַמר ּגִ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּּ ְּדָהא , ּ
יעו. ְּלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ִנין ְוׁשִ ּבְ ה חוׁשְ ּמָ י ֶאְלָעָזר ְוָלא ְוָהא ּכַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ִרין ָקָעְבֵדי ּ

ר ָנׁש , ָּאַמר ֵליה ָלאו ָהִכי. ַחְבַרָייא ן ֵיעול ּבַ ּמָ ִסיֲהָרא וִמּתַ ָנא ָקְייָמא ּבְ ּבָ ֶּאָלא חוׁשְ ּ ּ ּ
ִתיב ְוָהיו ְלאֹותֹות וְלמֹוֲעִדים. ְלִמְנַדע ְלֵעיָלא ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ּ ִתיב . ּ ָּאַמר ֵליה ְלֹאֹתת ּכְ

ִת. ָחֵסר יה, ּיב ְוָהיוָּאַמר ֵליה ָהא ּכְ ְלהֹון ִדיָהוֹון ּבֵ ָּאַמר ֵליה ַהְוָיין ּכֻ ּ ִאְספוָקא ָדא , ּ ּּכְ ּ ּ
ְּדִאְתַמְלָייא ִמּכָֹלא ִסיֲהָרא הוא, ּ ָנא ְדֹכָלא ּבְ ּבְ ֲּאָבל חוׁשְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ירוָתא ְלִמְמֵני, ּתָ ן ׁשֵ ּמָ ְּנקוָדה ַחד ִאית וִמּתַ ּ ְּדָהא ַמה ִדְלגֹו ְדַהִהיא ְנקו, ּ ּ ּ ָדה ָלא ּ
ַלל ְוָלא , ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְייַהב ְלִמְמֵני ְלָיא ּכְ ְּוִאית ְנקוָדה ְלֵעיָלא ָסִתים ְדָלא ִאְתּגַ ּ

ל ָסִתים ְועוְמָקא רוָתא ְלִמְמִני ּכָ ן ׁשֵ ּמָ ִּאְתְיַדע וִמּתַ ּ א . ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאית ְנקוָדה ְלַתּתָ
ְלָיא ירוָתא, ְּדִאְתּגַ ן הוא ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ָנא וְלָכל ִמְנָיןּ ּבְ ּ ְלָכל חוׁשְ ְּוַעל ָדא ָהָכא הוא ֲאַתר , ּ ּ

י ּתֵ ּבַ י ְוׁשַ קופֹות ְוִגיַמְטִרָיאֹות ְוִעּבוִרין ְוִזְמִנין ְוַחּגֵ ְּלָכל ּתְ ִריך . ּּ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ְדָדְבֵקי ּבְ ְְוִיׂשְ ּ ּ
יה  ן ְלִסיֲהָרא ְוִאּנון ָדְבִקין ּבֵ ּבַ ּהוא ָעְבֵדי חוׁשְ ּ ּ ּ  )דברים ד(, ִּדְכִתיב, ְּוָסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלאּ

ְיָי ֱאלֵקיֶכם ְוגו ם ַהְדֵבִקים ּבַ   :'ְּוַאּתֶ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ י ֶאְלָעָזר ָהא אוְקמוָה ְדִאּנון ַמִיין ְרִחיׁשו , ִּיׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ָמר ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוָהא ִאּתְ ְּואֹוִלידו ּכְ ֵעי ֵליה. ֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץְוע. ּ ָּיעוף ִמּבָ ַּמהו , ּ

  .ְיעֹוֵפף



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ְמעֹון ָרָזא הוא י ׁשִ ּ ַוָיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן )ישעיה ו(, ּל ִדְכִתיב''ְּועֹוף ָדא ִמיָכֵא. ָּאַמר ַרּבִ
ָרִפים ְבִריֵא)ג יעוף מבעי ליה אלא''א ל''ד(ְיעֹוֵפף . ַהּשְׂ  ְוָהִאיׁש )אל טדני(, ּל ִדְכִתיב''ּ ָדא ּגַ

יָעף ִחָלה מוָעף ּבִ ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ּּגַ ַעל ָהָאֶרץ , )ג ודא הוא יעופף''א ל''ד(. ּ
א דא אליהו דאשתכח תדיר בארעא ולא מסטרא דאבא ואמא אשתכח דאיהו ''נ(
ר לא ישאך על אש'  ורוח ה)מלכים א יח(, טאסין דכתיב' בד) א ואיהו טאס עלמא''ס(

על פני דא מלאך . לא אדע ארבע, על אשר תלת. ישאך תרין. חד' ורוח ה. אדע
ּ ְדהוא )המות א אחשיך פני עלמא וכתיב ביה ''נ( )על פני. חשוך ארעא( )אית דלא גרסי(ּ

ָמִים, )וחשך על פני תהום ְדֲאָמָרן עֹוֶלה וַמְסִטין ְוכו. ְרִקיַע ַהּשָׁ ּּכִ ּ'.  

א ְוָה י ַאּבָ ֵריָאַמר ַרּבִ ִני ִאְתּבְ ּשֵׁ ֶות ּבַ ֶּאָלא ַעל ָהָאֶרץ ָדא ְרָפֵא. ְא ַמְלַאך ַהּמָ ּל ְדִאיהו ''ּ ּ
ר ָנׁש ֲעָלה ְוָרֵפי ְלָכל  א ְלַאְסָווָתא ְדַאְרָעא ִדְבִגיֵניה ִאְתַרִפיַאת ַאְרָעא ְוַקָיים ּבַ ְּמַמּנָ ּ ּּ ּ

ָמִים ָדא אֹוִריֵא. ֵּחיֵליה ַּעל ְפִני ְרִקיַע ַהּשָׁ ָראְו, ל''ּ ּקְ ֹּכָלא הוא ּבַ ּ.  

  ]א''דף מז ע - ' זוהר חלק א[

דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ְתֵריה ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ ִתיב ּבַ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ י ֶאְלָעָזר . ְּ א ''ד(ָאַמר ַרּבִ

ְבִעין.)הא אוקימנא אלין לויתן ובת זוגו ן ַרְבְרָבן ַעל ׁשִ ְבִעין ְמַמּנָ ּ ִאֵלין ִאּנון ׁשִ יןּ ,  ַעּמִ
ִליָטאן ַעל ַאְרָעא ְלהו ְלֶמֱהֵוי ׁשַ ִריאו ּכֻ ך ִאְתּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ת . ְּ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ְּוֵאת ּכָ

ָרֵאל ְדִאּנון  ִּאֵלין ִאּנון ִיׂשְ ּ ּ ָאֶרץ )א''דף מז ע(ּ ֶּנֶפׁש ַוַדאי ְדַההוא ַחָיה ְוִאְקרון ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ּ ּ ּּ .
ְרצו ַה ר ׁשָ אֹוַרְייָתאֲּאׁשֶ ְדִלין ּבְ ּתַ ִים ְלִמיֵניֶהם ְדִאּנון ִמׁשְ ּּמַ ּ ָנף ְלִמיֵנהו . ּ ל עֹוף ּכָ ְּוֵאת ּכָ

ך ִאּנון ְנֶפׁש ַחָיה ִּאֵלין ַצִדיַקָייא ִדְבהֹון וְבִגין ּכָ ּּ ּ ּ ְּ ְדָקא . ּ ָנף ּכְ ל עֹוף ּכָ ָּדָבר ַאֵחר ְוֵאת ּכָ
ָמר ִאֵלין ִאּנון  ִּאּתְ לוֵח)לעיל לד א(ּ   .י ָעְלָמאּ ׁשְ

 ] בשנה16יום [סדר הלימוד ליום טז תשרי 

א ֶנֶפׁש ַחָיה ְדִאּנון  י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ָרֵאל)א אנון''ד(ּ ִריך ,  ִיׂשְ א ּבְ ֵני ְדקוְדׁשָ ִגין ְדִאּנון ּבְ ְּבְ ּ ּ ּ ּ
יה ַאְתָיין)א בנין לקודשא בריך הוא''ד(ּהוא  ין ִמּנֵ ַמְתהֹון ַקִדיׁשִ ּ ְוִנׁשְ אן ִד. ּ ין ַּנְפׁשָ ָאר ַעּמִ ׁשְ

ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְמָאן ֲאַתר הוא ָמאָלא . ּּ י ֶאְלָעָזר ֵמִאּנון ִסְטֵרי ׂשְ ָּאַמר ַרּבִ
ָמִתין ְלהו ְמָסֲאִבין. ִּדְמָסֲאֵבי לֹון ִאית לֹון ִנׁשְ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּוְמָסֲאִבין ְלָמאן ְדָקַרב , ְּ ּ

ֲהַדְייהו   :ּּבַ

ל ַחד ְוַחד ' ּר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוגוַּויֹאֶמ ָאר ֵחיָוון ָאֳחָרִנין ּכָ ְלהֹון ׁשְ ּכֻ
פום ִזיֵניה ּּכְ ָרֵאל ְדִאּנון , ּ י ֶאְלָעָזר ַהאי ְמַסֵייַע ְלַמה ְדֲאָמָרן ֶנֶפׁש ַחָיה ִאֵלין ִיׂשְ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ

א ִעָלָאה ֶּנֶפׁש ַחָיה ַקִדיׁשָ ּ ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּבְ. ּ ֵּהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ִאֵלין ׁשְ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָלאו ִאּנון ֶנֶפׁש ַחָיה ֶאָלא  ּ ּ ּ ְדָקֲאָמָרן )א ערלה''ד(ּּ  :ּכִ

  )סימן כה(השלמה מההשמטות 



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ב זֹוֵרַע ֶזַרע ְל ל ֵעׂשֶ י ָלֶכם ֶאת ּכָ ה ָנַתּתִ יָנַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ ּה ְדִאְקֵרי ''ֳּקֵבל ַדְרָגא ְדּבִ
ְפנוִקין ִמְלֵעיָלא ְלִאְתַקְייָמא  ֵלִמין ָיִהיב לֹון ּתָ ֱּאֹלִהים ְדֵכיָון ְדִאיָמא ִעָלָאה ָחָמאת לֹון ׁשְ ּּ ּ ּ

ַעְלָמא א ֲחֵזי. ּבְ ב זֹוֵרַע ֶזַרע ְוָל, ּתָ ל ֵעׂשֶ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ּכָ א ּבְ ָּאָדם ַקְדָמָאה קוְדׁשָ ּ א ְּ
ַמָיא ִעיֵרי ְועֹוֵפי ׁשְ ָּיַהב ֵליה ֵרׁשו ְלֵמיָכל ּבְ ין ְלִאְתַפָתַאה , ּ יה ְדהוא ַזּמִ ִגין ְדַגֵלי ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ

יה  רוך הוא ֲאְרֵחִקיֶניה ִמּנֵ דֹוׁש ּבָ ֶדה ָאַמר ַהּקָ ל ַחַית ַהּשָׂ ַההוא ָנָחׁש ְדִאיהו ֲערום ִמּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ִריך הוא ָאִרים ֵליה ְּוָלא ְיֵהא ֵליה ֵעֶסק ּבֵ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ עֹוֵפי ּבְ ְבִעיֵרי ְוָלא ּבְ ּיה ְוָלא ּבִ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ִמְכׁשֹול ִמָקֵמיה ַעְלָמא, ְּלּבַ   .ְּמִאים ִיְתַקַיים ּבְ

יה  ִתיב ּבֵ ד ֲאָתא ֹנַח ְדִאְקֵרי ַצִדיק ָמה ּכְ ֲּאָבל ּכַ ּ ַח ַלְיָי ְוָה)'בראשית ח(ּ א ּ ַ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 . ּּ ַח ּבְ ֲּאָתא ֹנַח ְוָקִריב ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּ
ַח ָחֵסר ִמְזּבֵ ד ָחָמא, ֹעֹלת ּבַ ַח ְוָקִריב ַהְנהו ּכַ ִריך הוא ְדִאְתְקִריב ַההוא ִמְזּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִעיֵרי ְלהו ּבְ ִעיֵרי ַדְכֵיי ָיַהב ֵליה ֵרׁשו ְלֵמיָכל ּכֻ ּּבְ ּ ַההוא , ַמאי ַטְעָמא. ּּ ִגין ְדַאְתִקיף ּבְ ּּבְ
ִרית ֵעץ ַהַחִיים ֵעץ ַהַדַעת ְוָעַבד ִיחוָדא ּבְ, ּּבְ ְּוָקִריב ֵליה ּבְ ּ ַּקְדִמיָתא ֶאָלא ִדְלָבַתר ּ ּ

ִזיב  ּתֵ יה ַוֲאִפילו ֲהִכי ָלא ִאׁשְ ק ּבֵ ַההוא חֹוָבה ְוָלא ְלִאְתַדּבַ ִּאְתָפָתא ְדָבָעא ְלִמְבַדק ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְרָמא יה ְוָנִציב ַההוא ּכַ ִּמּנֵ ּ.  

א ֲחֵזי ִאיָלֵני ָלא ָיַהב ֵליה ִאיָלֵני ְו, ּתָ ין ְלִאְתַפָתַאה ּבְ ָּאָדם ְדַזּמִ יה ְדָהא ּּ ַּאְרֶחִקיְנהו ִמּנֵ ּ ּ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ְרָמא ְדִאְקֵרי ּבֵ ְרֵמיה חֹול ְוָנִציב ַההוא ּכַ ר לֹון ֶאָלא ְדִאיהו ָעַבד ּגַ ָּלא ִאְדּכָ ּ ּ ּ ּ ּ .

יה ְוַחְפָיא ָעֵליה  ִלים ּבֵ ּתְ ַקְדִמיָתא ִאׁשְ ּּבְ ה)ואשתזיב(ּ ִזיב ּבָ ּתֵ ָרֵאל . ּ ִאׁשְ ית ִיׂשְ ּוַמאן ִאיִהי ּבֵ
ִריתָד יָבה ְדִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ָעא ְלִמְבַדק. ּא ּתֵ ד ּבָ א ּכַ ּתָ ִתיב , ְּוַהׁשְ ְת )בראשית ט(ָמה ּכְ ּ ַוֵיׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּמן ַהָיִין ח ִמִפְריֹו, ּכְ ּקַ תֹוך ֲאֹהֹלה. ַּוּתִ ל ּבְ ָּגֵלי ַההוא ִפְרָצה . ְְלָבָתר ַוִיְתּגָ ּ
ּכְ גֹו ַמׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ גֹו ְלגֹוּבְ ָחא ְדַאִגיָנת ָעֵליה ִמׁשום . ֵּניה ּבְ ְּוִאי ָלאו ַההוא ַמְדּבְ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִנְתָפס ִמָיד ה ּבְ ק ּבָ ְּדִאְתַדּבָ ד ָלא ֲעַבד ֵליה ֶאָלא ְלִמְבַדק. ּ ל ָדא ּכַ ְּוִעם ּכָ ּ ּּ ,
ָמה ְדִפְרֵסם ְלָאָדם ֵסי ָעֵליה אֹוַרְייָתא ְוָלא ַפְרְסֵמיה ּכְ ָפָרה .ּּכָ ָחא הוא ּכַ ּ ְוַההוא ַמְדּבְ ּ ּ

  .ָּעֵליה

א ֲחֵזי ָלִתין וְתֵרין ָאָמה , ּתָ ָלִתין וְתֵרין ַעל ּתְ ית עֹוָלִמים הוא ּתְ ל ּבֵ ח ׁשֶ ִּמְזּבַ ּ  )והיא(ּ
ְתֵרין וְתָלִתין ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה ִּהיא ְרִמיָזא ּבִ ָאה ִאְקֵרי. ּ ּתָ ָּעָלה , ְּדָהא ָחְכָמה ּתַ

ָנס ָאָמהָאָמ ין '' ֶצֶד)צדיק(ד ְלֳקֵבל ''ְּזהו ְיסֹו, ה ְוּכָ ָנא ְדכוְלהו ַדְרּגִ גוֹוָ ּק ִדְלֵעיָלא ְדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ְדָהא ַמְרָאה ִאְקֵרי ה ְוֻכְלהו ִאְתַחְזָיין ּבָ ִּאית ּבָ ּ ּ ּּ.  

ָנס ָאָמה ק , ֲּעָלה ֲחֵמׁש ְוּכָ ְּזהו סֹוֵבב ְלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִאְתַדּבָ ּ ה ְדִאיהו סֹוֵבב ּ ּּבָ ּ ּ
ַח ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְּלַההוא ִמְזּבֵ ֵקִני ְדָהא ִמְיסֹו)שיר השירים ב(, ּ ַחּבְ ּד ַעד ַההוא ''ּ ִויִמינֹו ּתְ

ין ִאינון ה ַדְרּגִ ַּדְרָגא ֲחִמׁשָ ּ ּ.  
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ָנס ָאָמה לׁש ְוּכָ ין ְדַאְת, ָּעָלה ׁשָ ֵּאלו ְקָרנֹות ְלֳקֵבל ִאינון ְתָלָתא ַדְרּגִ ּ ּ ְייהו ּ ָּיין ָלה ִמּנַ
ַפע ִקיפו ִעָלָאה ְוׁשֶ ּּתְ ִאינון . ּ ִגין ְדִאיהו ּבְ ָכה ַמְלכותֹו ּבְ ֶקֶרן ִנְמׁשְ ח ּבְ ִנְמׁשָ ך ָדִוד ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ

ָחא ִעָלָאה ִקיפו ְדַמְדּבְ ַח ּתְ ְזּבֵ ְּקָרנֹות ַהּמִ ּ.  

א ֲחֵזי ע ְקָרנֹות, ּתָ יה, ַאְרּבַ ַחָּאָמה ַעל ָאָמה ִאית ּבֵ ִמְזּבֵ א ָדִוד יֹום ,  ּבַ ּסֵ ִגין ְדִאיהו ּכִ ּּבְ ּ
ע ְקָרנֹות ֹלׁש ַאּמֹות ְלִאינון ַאְרּבַ ַפע ֵמִאינון ׁשְ ְּרִביָעִאי ָלֵתת ָלה ׁשֶ ְּוַכד ֲהוו ַמְקִריִבין . ּ

ְטָרא ְדֶחֶס ָהֵני ִמּסִ ַח ֲהוו ַמְקִריִבין ֵליה ַההוא ַא''ּכְ י ִמְזּבֵ ִמיד ְלַגּבֵ ּד ֹעַלת ַהּתָ ּ ְּתָרא ְדִאְקֵרי ּ
ַח ַההוא סֹוֵבב ְדִאיהו . ִמְזּבֵ ְּוַכד ֲהוו ַעְבִדין ָמָתנֹות ִמָדָמא ְדעֹוָלה ֲהוו ָסְלִקין ַוֲהוו ַאְזִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ע ְלֳקֵבל ַההוא ַאְתָרא  ֵהן ַאְרּבַ י ָמָתנֹות ׁשְ ּתֵ ַּדְרָגא ִדיְדהו ְוחוָלֵקיה ַדֲאבוהֹון ְדַיֲהִבין ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
  . עֹוָלהְּדִאְקֵרי

ֵרין חוָלִקין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  נֹות ְדַההוא בוְכָרא ְדָנִטיל ּתְ י ָמּתָ ּתֵ ְּוָלֳקֵבל ׁשְ ּ ּ ּ בראשית (ּ

ֵרין חוָלִקין ִדיֵדיה )כה ב ֹאָהִלים ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְוָנִסיב ַההוא ַצִדיק ּתְ ם יֹוׁשֵ ּ ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּ ּ ּ ּ
ֹכָרתֹו ְליֹוֵסף וְתֵרין חוָלִקין ְדָאבֹוי ְוָנִסיב )הדברי הימים א (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָנה ּבְ ּ ִנּתָ ּ

ֵרי ַים''ּּכָֹלא ַהאי ּכָ ל )קהלת א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּל ְוַאְמֵלי ְלַההוא ַאְתָרא ְדִאּקְ  ּכָ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים   .ַּהּנְ

יה ּבֵ ח ָהעֹוָלה ֲהָוה ּגַ א ַעד ַצִדיק ' ּמֹות ְלֳקֵבל טַא'  ט)האי(ַהא , ַּהאי ִמְזּבַ ין ְדִאיּכָ ַּדְרּגִ ּ
יָעָאה ְדכֹוָלא טֹו ְנַין אֹוָצר ְרַחָבה ִמְלַמָטה וְקָצָרה ִמְלַמְעָלה ֲהָדא . ּב ַוַדאי''ְתׁשִ ְּוִאיהו ְכּבִ ּ ּ

ה ר ָלַקח ִמן ַהָאָדם ְלִאׁשָ ָלע ֲאׁשֶ ּהוא ִדְכִתיב ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ַח ִעָלָאה ְוַהאי ִמְז. ּ ּּבֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַח עֹוָלה ּכְ ך ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ּתֹו ְדָאָדם ִדְלֵעיָלא וְבִגין ּכָ ְִהיא ִאׁשְ ּ ּ  )'יהושע ג(ּ

ֵני  ִגין ְדַכד ּבְ ַח ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ֲהִכי ּבְ ָרֵאל ְוִאְקֵרי ִמְזּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ִרית ְוָדא ּכְ ֲּארֹון ַהּבְ
ָר ּן עֹוַבָדְייהו ִאיִהי ַדְבָחא לֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַעְלָמא ָלא ַמְכׁשְ ִתי )ו''ויקרא כ(ּ  ְוִהּכְ

יֵדיה ִאְתְמָסרו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב . ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני א ּבִ ל ָמאֵני ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ שיר (ּ

ּבֹוִרים ָסִביב ָל)השירים ג ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ֵליָמָתא . הּ ך אֹוַרְייָתא ׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָזָבא ִמִדינֹוי  ּתֵ ה ְלַחֵיי ַעְלָמא ְלִאׁשְ י ּבָ ָרֵאל ְלִמְזּכֵ ִריך הוא ַיֲהָבה לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַח ְּדַההוא ִמְזּבֵ ה. ּ ָּמה ְדֵלית ֵרׁשו ְלַגְבָרא ַאֲחָרא ְלָקְרָבא ְלַגּבָ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתאְוִכי ֵתיָמא ָהא ֲחֵמיָנא ְבָעה יֹוִמין ּבְ ה ׁשִ ה ָקִריב ְלַגּבָ ִתיב , ּ ֹמׁשֶ א ֲחֵזי ּכְ שיר (ּתָ

ֵקִני)'השירים ב ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֶנֶסת )ב''ח ע''רנ(ַהאי ְקָרא ַעל .  ׂשְ  ּכְ
ְבָע ָכל ִאינון ׁשִ ַאְרָעא ּבְ ְרָייא ּבְ ד ִאיִהי ׁשַ ָמר ּכַ ָרֵאל ִאּתְ ִלימו ֲהָדא ִּיׂשְ ְלהו ִבׁשְ ּה יֹוִמין ּכֻ ּ ּ

ְבַעת ְיֵמי )'ויקרא ח(ּהוא ִדְכִתיב  ך ִאְקרון ׁשִ ֵלא ֶאת ֵיְדֶכם וְבִגין ּכָ ְבַעת ָיִמים ְיּמָ ּ ׁשִ ּ ְּ

ַּהִמלוִאים ַדְייָקא ּ.  

ַח י ַהאי ִמְזּבֵ ַקְדִמיָתא ְלַגּבֵ ְטָרא ָדא ָקִריב ּבְ ה ְדִאיהו ֵלִוי ִמּסִ ּוֹמׁשֶ ּ ּוא ִדְכִתיב ֲהָדא ה. ּ
ַההוא עֹוָלה  ַח ּבְ ַקת ַהאי ִמְזּבֵ ד ִאְתַדּבְ א ּכַ ֵריׁשָ י ֶאָלא ּבְ י ַמאי ֹראׁשִ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּׂשְ ּ

ַקְדִמיָתא ֹמאלֹו ִאְתְקֵרי ּבְ ֵאין ּבֹו ִאיְמָרא , ׂשְ ַחלוק ָלָבן ׁשֶ ל ָדא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ּּ
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ׁש יּמֶ ר ַעל ַהָמְקלֹות)'בראשית ל(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד. ׁשִ ִגין ְדַאף ַעל . ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן ֲאׁשֶ ּּבְ
ֶחֶס ׁש ּבְ ְטָרא ְדִדיָנא ִאְתַלּבַ ב ְדִאיהו ִמּסִ ּּגַ ה ְוִאְתַער ֶחֶס''ּ ַעְלָמא''ּד ְוָקִריב ְלַגּבָ   .ּד ִעָלָאה ּבְ

ַחר עֹוָלה ַוַד ל ׁשָ א ָתִמיד ׁשֶ ֵריׁשָ ּוַמאי ָקִריב ָפר ּבְ ּוְלָבָתר ָקִריב ָפר ַחָטאת ְלֵמיַהב . איּּ ּּ
ד ֲעָבד ֶעְגָלא  ה ּכַ ין ַההוא ָפר ַחָטאת ְוַאֲהֹרן ְדָחב ְלַגּבָ ָלָמא ּבֵ ּׁשְ ּ ּ ֶנֶסת )א עולה''ס(ּּ  ְוָדא ּכְ

ָלה ִאיהו ָרֵאל ְוַהֲחָטאת ְלֳקּבְ ַח . ִּיׂשְ י ִמְזּבֵ ד ִאיהו ָחב ְלַגּבֵ יַח ּכַ ְּוָדא ָפר ּכֵֹהן ָמׁשִ ָמה ְדָלא ּ
ה ֶגֶבר ַאֲחָרא ֶאָלא נוְקְבָתא ְלַחָטאת וְלָבָתר ָקִריב עֹוָלה ְלַגּבָ ִּאית ּבְ ּ ּ ּ יָון ְדִאְתְקִריב . ּ ּכֵ

ֵדין ִמלוִאים הוא ַח ּכְ י ַהאי ִמְזּבֵ ּעֹוָלה ְלַגּבֵ א ְוֻכְלהו . ּ ִּמלוִאים ְלֵעיָלא ִמלוִאים ְלַתּתָ ּ ּ
ֶחְדָוה ַח ֵאיל ְּדָהא ַמְטרֹוִנ, ָעְלִמין ּבְ י ַההוא ִמְזּבֵ ַבְעָלה וְכֵדין ָקִריב ְלַגּבֵ ַרת ּבְ ּיָתא ִאְתַחּבְ ּ ּ

  .ַּהִמלוִאים

ְרִכיכו  ָמע ּבִ ִגין ְדְתהֵוי ְרִכיָכא ְלִמׁשְ ְּוָיִהיב ֵמַההוא ָדָמא ַעל ַתנֹוך אוְדָנא ְדֲאַהֹרן ּבְ ּ ּ ּ ְּ

יו ַקׁשְ ל ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ְל. ְּוָלא ּבְ ִּוְיַקּבֵ ְכָתב ּ ּבִ ַעל ֶפה ִמּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ַּאְפָרָדא ּתֹוָרה ׁשֶ
ְלהו ְוֵכן ִלְבנֹוי ָלָמא ָעְלִמין ּכֻ ּוְלַאׁשְ ַההוא ַתְרָעא ְדַההוא ֹאֶהל . ּּ יד לֹון ְדָיְתבון ּבְ ּוַפּקִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְלמון  ּתַ ְּלִמיַטר ַההוא ַאְתָרא ְדָלא ִיְתְקַרב ָעֵרל ְוָטֵמא ְוִיׁשְ ְלהֹון )כלהו(ּּ ְבָעה יֹוִמין ּ ּכֻ ׁשִ
ַההוא ַדְרָגא ְדֶחֶס ִּעָלִאין ְוִיְסָתְלקון ּבְ ּ ּ ִביָעָאה ְדָהא ִאינון ''ּ א ְלֵעיָלא ׁשְ ּתָ ּד ְדִאיהו ִמּתַ ּ ּ ּ

ְלקו ְלֵעיָלא ַההוא ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וְלָבָתר ִאְסּתַ קו ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּוְלָבָתר ָמה . ּּ
ַחּבְ ִתיב ִויִמינֹו ּתְ ה ְלַאֲהֹרן )'ויקרא ט(ֵּקִני ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכְ ִמיִני ָקָרא ֹמׁשֶ יֹום ַהׁשְ  ַוְיִהי ּבְ

ַח ְוִאיהו ֲהָוה  יה ַההוא ִמְזּבֵ יה ִויַקְרִביֶניה ְלַגּבֵ יד ֵליה ְלִמיַסב ַההוא ֵעֶגל ְדָחב ּבֵ ּוַפּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְלהֹובֹוי יה ְדָדִחיל ִמׁשָ ִסיף ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ   .ּּכַ

ה ָאַמ ַקְדִמיָתא ְוַהב ֵמַההוא )שם(ּר ֵליה ֹמׁשֶ ה ֶאת ֲחָטאְתך ּבְ ַח ַוֲעׂשֵ ְזּבֵ ּ ְקָרב ֶאל ַהּמִ ָ

ְרָכָאן וְלָבָתר  הֹון ּבִ ְייהו וָמַנע ִמּנְ ַקְדִמיָתא ְלַגּבַ ִגין ְדָחב ּבְ ִאינון ְקָרנֹות ּבְ ָּדָמא ּבְ ּ ּ ּ  )שם(ּ
ַח ְלַא ְזּבֵ ה ַההוא ְיסֹודְּוֶאת ַהָדם ַיָצק ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ְּצָקא ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ַמאי ַיָצק ּכְ

ּ ַוַיֲעׂש ֶאת ַהָים מוָצק)'ז' מלכים א( ּ.  

ַקְדִמיָתא ֹראׁש וְלָבָתר ֶרֶגל ַח ַההוא עֹוָלה ַוֲעַבד ּבְ ּוְלָבָתר ָקִריב ְלַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּוְלָבָתר . ּ
ִעיר ִעִזים ְדָהא ֵמַההו ָרֵאל ָקִריב ׂשֵ ַּעל ִיׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּ קו ּבַ ּא ִסְטָרא ְדֶיֶצר ַהָרע ִאְתַדּבְ

ִלימו . ּוְלָבָתר ֵעֶגל ְוֶכֶבׂש ְלעֹוָלה יָון ְדָקִריב ֵליה ִבׁשְ ַקְדִמיָתא ֵעֶגל ְלַחָטאת ּכֵ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ּ
י ֲאבֹוי יה ְלָבָתר ָקִריב ֵליה ְלַגּבֵ יה ִאּמֵ ְּלַגּבֵ ּ ְלָבָתר ׁשֹור ַוֲאִיל ּו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלעֹוָלה. ּ

ָמאָלא ָלָמא ְבֻכְלהו ָעְלִמין ְוַהאי ׁשֹור ְדִסְטָרא ִדׂשְ ָלִמים ְדָהא ׁשְ ִּלׁשְ ּ ּּ.  

א וְכֵדין  ָלָמא ְלַתּתָ ָלָמא ְלֵעיָלא ׁשְ ָלִמים ׁשְ ְּוֵאילֹו ְדִיְצָחק ָלא ַעְבִדין ִדיָנא ֶאָלא ִלׁשְ ּּ
ִריך הוא ָפַתח ָעַלְייהו  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ם )ג''הלים קלת(ְ ֶבת ַאִחים ּגַ ה ָמה טֹוב וָמה ָנִעים ׁשֶ ּ ִהּנֵ

ה ְוַאֲהֹרן. ַיַחד ָמאָלא ֹמׁשֶ ֶבת ַאִחים ְיִמיָנא וׂשְ ֶבתׁשֶ ָרֵאל ַיַחד. ּׁשֶ ְנֶסת ִיׂשְ ם ְלַאְכָלָלא ִלּכְ . ּגַ
ִיחוָדא ''ַּצִדי ּק ּכָֹלא ּבְ ֶמן ַהט)שלימא(ּ ׁשֶ ִתיב ּכַ ֵדין ָמה ּכְ ֵליָמָתא ּכְ ֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ּ ׁשְ
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ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש  ׁשֶ ך ּכַ ִגין ּכָ ִלים ּבְ רו ְדָכר ְונוְקָבא ׁשְ יָון ְדִאְתַחּבְ ַּעל ַהָזָקן ּכֵ ּ ּ ְּ ּ
ין א ְדָכל ֵריׁשִ יָקא ְדכֹוָלא ֵריׁשָ ַקְדִמיָתא ַעּתִ   .ּבְ

ּד וְגבוָר''ּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ָדא ֶחֶס ּה ְוִתְפֶאֶרת ְדכוְלהו ִא''ּ ּ  )ד''בראשית כ(. ְּקרון ָזֵקןּ

י ָזֵקן ִיְצָחק )ז''שם כ( .ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ְבדו ִמֹזֵקן)ח''שם מ( .ַוְיִהי ּכִ ָרֵאל ּכַ ַּעל ִפי . ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ
ָּדא ַצִדיק ְוִאיִהי ִפי ִמדֹוָתיו. ִ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 עֹוָלם ָּהעֹוָלם ָדא ֵעץ ַחִיים ּבְ ִנין ְדִמְתָעִרין ִטיבו ְלֵעיָלא . ּ ִגין ַהְנהו ָקְרּבָ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ

א   .ְוַתּתָ

ַח ָמה ְדֵלית ֵרׁשו ִלְגַבר ''ָהֵני ְדִמִסְטָרא ְדֶחֶסּוְלָבָתר ֲהִכי ּכְ יה ְדַההוא ִמְזּבֵ ּד ְקֵרִבין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ
ַח. ַאֲחָרא ְלָקְרָבא ְצפֹוָנא ְדִמְזּבֵ ין ּבִ ה, ְּוַנְכִסין ִנְכָסת קוְדׁשִ ְסָטר ְצפֹוָנא ְדִאית ּבָ ִגין ְדּבִ ּּבְ ּ ,

ה ַעְבָדא ִא ד ָקִריב ְגבוָרה ְלַגּבָ ּּכַ ּ ּינון נוְקִמיןּ ַעְלָמא , ּ ָלָמא ּבְ ָהֵני ׁשְ ך ַעְבִדין ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ַח ְלהֹובֹוי ְדִמְזּבֵ ׁשַ ין ְלָעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב . ְדָלא ִיתֹוַקד ַעְלָמא ּבְ ּוְכֵדין ַחִיים ַנְחּתִ ּּ
לֹום)'מלאכי ב( ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ לֹוםַּמאי ַטְעָמא ַחִיי. ּ ּבְ ִגין ְדהוא ֲעָבד ׁשָ   .ּם ּבְ

ָנא ָלָבן ְוָאדֹום ָנא ַמאי ָקְרּבָ ָקְרּבָ לֹום ּבְ ֵּחֶלב ְלֳקֵבל ַההוא . ֵחֶלב ְוָדם. ְוַכֲהֵני ַעְבִדין ׁשָ
ַּדְרָגא ׁשוְפָרא ְדכֹוָלא ִמיָנן ׁשוְפָרא ְדַאְרָעא. ּ ָּדם ְלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא . ֵּחֶלב ָהָאֶרץ ְמַתְרּגֶ ּ ּ

ַנְפׁשֹו )א''ירמיה נ(י ֶנֶפׁש ִדְכִתיב ְּדִאְקֵר ע ְיָי ְצָבאֹות ּבְ ּבַ ּוַבר . )נשבע יי בנפשו' עמוס ו( ִנׁשְ
יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ִאילו ַמְקִריב ַנְפׁשֵ ד ָקִריב ַהאי ָדָמא ּכְ ָּנׁש ּכַ ּ ּ י ַהָדם )'ויקרא יז(ּ ּ ּכִ

ֶנֶפׁש ְיַכֵפר ּהוא ּבַ ּ.  

ך ַאְזַהר לֹון א ְוְבִגין ּכָ יה , ֹוַרְייָתאּ ַּמאן ְדֵייכול ֵמַההוא ֵחֶלב ְוָדם ִדְמָקְרִבין ִמּנֵ ּ ּ ּ
ָחא ְתֵצי ֵמַההוא ַמְדּבְ ָחא ִיׁשְ ֶפׁש ַהִהיא ְמַעֵמיָה, ְּלַמְדּבְ ַמאי . ַהאי ִדְכִתיב ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ָחא ְוַההו ִגין ַדֲהָוה ֵליה ְלִמְקֶרֵביה ְלַההוא ֵחֶלב ַעל ַמְדּבְ ַּטְעָמא ּבְ ּ ּ ְיסֹוד ְלַאְכָלָלא ּ ּא ָדם ּבַ
יֹום ַלְיָלה וִמָדת ַלְיָלה ּבְ ִּמַדת יֹום ּבַ ּ ּּ.  

ה ְוַעל ֹלא  ָרֵאל ַעל ֲעׂשֵ ל ִיׂשְ ָלָלא ְדכֹוָלא ְלַכָפָרא ַעל ּכָ ִמיד ְדִאיִהי ּכְ ּוְבעֹוָלת ַהּתָ ּ
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

נֹות ּוְלָאן ַאְתָרא ַיֲהִבין ִאינון ָמּתָ ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ְלַאְתָעָרא ִמְזָרח ְדִאיהו . ּ ֲּחָדא ּבְ ּ
ַחַּרֲחֵמי וְלִאְתָעָרא  יה ְדַההוא ִמְזּבֵ ֶחְדָוה ְלַגּבֵ ָּצפֹון ּבְ ּ ֶקֶרן ָמֲעָרִבית ְדרֹוִמית . ּ ּוְלָבָתר ּבְ ּ

ָדרֹום ְדִאיהו ֶחֶס ַח ְדִאְקֵרי ַמֲעָרב ּבַ ְּלַאְכָלָלא ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ָנה . ד''ּ ך ּכָֹלא ֲחָדא ַמּתָ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
י ִו ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵקִניֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׂשְ ַחּבְ ֹמאלֹו ְדִמְזָרח ְדִאיהו ָצפֹון . יִמינֹו ּתְ ּׂשְ ּ ּ

ַקְדִמיָתא י ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ֵקִני ְדִאיהו ֶחֶס. ּתַ ַחּבְ ְּוָהָדר ִויִמינֹו ּתְ   .ד''ּ
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ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ָנה ּבְ . ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ָּדָבר ַאֵחר ַמאי ַטְעָמא ְדָלא ַיֲהִבין ַמּתָ
ֶבׁש ְּדָהא ַה ַההוא ּכֶ ֲהַנָיא ּבְ ד ָסְלִקין ּכַ ַקְדִמיָתא ּכַ ּהוא ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ִאיהו ּבְ ּ ּ ּּ

ְּדַבָדרֹום ִסְטָרא ְוחוָלָקא ִדיְדהו ְדִאיהו ֶחֶס ּ ּ ּ ה פֹוֶנה ִאיהו . ד''ּ ַאּתָ ל ְפִניֹות ׁשְ ְּוַאְמִרין ּכָ ּ
ִגין ְלַחּבְ ַח ּבְ ְזּבֵ ְֶאָלא ֶדֶרך ָיִמין ַלּמִ ּ ַח ַוֲהָוה ֵליה ְלַכֲהָנא ּ ַההוא ִמְזּבֵ ָּרן ִסְטָרא ְדִמְזָרח ּבְ ּ ּ

ַההוא ֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ְדַהאי ִאיהו ַקְדָמָאה ְלִאינון  ַקְדִמיָתא ּבְ ָנה ּבְ ְּלֵמיַהב ַמּתָ ּ ּ ּ ּ
ה ֶחֶס ין ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִאְתָער ְלַגּבָ ַּדְרּגִ ּ ַקְדִמיָתא''ּּ ּרו ַחְבַרָייא ְוַאְמִרין ָהא ִאְתָע. ד ּבְ ּ

ִגין ִדְכִתיב  ל עֹוָלם )'ויקרא ד(ּבְ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ח ָהעֹוָלה ִמן ְיסֹוד ַלּמִ  )א עולה''ס( ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ
ה לֹוַמר ָקֵרב ְיסֹוד ְדִאיהו ַצִדיק ְלַגּבָ ּּכְ ּ ּ   .ְּוֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית לא ָהָיה ָלה ְיסֹוד, ּ

א ֲחֵזי ִתיב ּבֵ, ּתָ יהוָדה ּכְ ּיה ּבִ ְמֱעאִלים)ז''בראשית ל(ּ ֵרנו ַלִיׁשְ ּ ְלכו ְוִנְמּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו . ּ ּ ּ
ן ָיֵתיה יה ֵמַההוא ֶאֶרץ ִעָלָאה ְוָיַהב ֵעָצה ְלִמְזּבַ י ַההוא ְיסֹוד ְוַאְפֵרׁשֶ ָּחב ְלַגּבֵ ּ ך . ּּ ִגין ּכָ ְּבְ

ַההוא חוָלָקא ִדיֵדיה ָלא ֲהָוה ֵליה ְיסֹוד ּּבְ ּ ּ ּ ָּהִכי ָתֵניָנן ָמה ֲהָוה חוָלֵקיה ִדיהוָדה ַהר ְו. ּ ּ ּ
ֲעָזרֹות ָכיו ּבַ ִית וְלׁשָ א אוָלם ְוֵהיָכל . ַּהּבַ ּוָמה ָהָיה חוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ְדִאיהו ַצִדיק ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַלֵפי ִמְזָר ים וְרצוָעה ַנְפָקא ֵמחוָלֵקיה ִדיהוָדה ְדִאיִהי ּכְ ָדׁשִ ּוֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ּ ּ ּ ּח ְדָהא ְדָגלו ּ ּ ּ
חוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ְזָרח ֲהָוה ְוִנְכֵנָסה ּבְ ָּנֵמי ִמּמִ ָחא חוָלֵקיה . ּ ָחא ְדָהא ַמְדּבְ ֵני ַמְדּבְ ְּוֲעָלה ִאְתּבְ ּ ּ

ְדאֹוִקיְמָנא  ִּדיהוָדה ֲהָוה ּכְ ּ ַוָתֲעֹמד ִמֵלֶדת ְדַקְייָמא כֹוְרַסָייא ַעל ָסְמכֹוִהי )'בראשית ל(ּ ּ
ה ַוֲהָוא ַסְמָכ ָרֵאל ְדִאיִהי ְרִביָעָאה וְכִתיב ּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ּכְ  )ח''תהלים קי(ּ

ה ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  

ִדי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא וִבְנָיִמן ַהּצַ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ַח ּכְ ַההוא ִמְזּבֵ יה ּבְ ֵריה ֲאִחיד ּבֵ ְּוָדִוד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ק ּ
יה ִּמְצָטֵער ָעֵליה ְלָקְרָבא ָיֵתה ְלַגּבֵ ּ ל ַהיֹום)ג''דברים ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ חֹוֵפף ַעָליו ּכָ ּ .

ִפיָזא ִלְגבוָר ה אוׁשְ א ְוַנֲעׂשָ ִדיק ְלַתּתָ ך ָזָכה ִבְנָיִמן ַהּצַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּּ דברים (ּה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ''ְ

ֵכן )ג''ל ֵתָפיו ׁשָ ֵרין ַצִדיִקיםּ וֵבין ּכְ ין ּתְ א ּבֵ ִכיְנּתָ א ׁשְ ּתָ ָמֲעָרב ְוַהׁשְ ְּדִאיהו חוָלֵקיה ּבַ ּ ּ ּ ַּצִדיק . ּ
ִדיק א ִבְנָיִמן. ְּלֵעיָלא יֹוֵסף ַהּצַ ִפיָזא. ְלַתּתָ ְעָלה ְדַמְטרֹוִניָתא ְוַהאי אוׁשְ ַּהאי ּבַ ּ ך . ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִתיב  ִית )ג''תהלים קי(ּכְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ְלָיא  מֹוׁשִ  ָדא )א דאתגלייא''ס(ָדא ַעְלָמא ְדִאְתּכָ
ִית ָאה ְדִאיִהי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֵרין ַצִדיִקים . ׁשְ ין ּתְ ִּעיָקָרא ְדַהאי ַעְלָמא ָרֵחל ּבֵ ּ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ית עֹוָלִמים א ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ך ִאְתְקֵרי ּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ ית עֹוָל. ְ ל ּבֵ ַח ׁשֶ יה ִמְזּבֵ ַאֲחָסָנּתֵ ִמים ֲהָוה ּבְ
ית . ְדִבְנָיִמן יֹלה ֹלא ָקאֵרי ָלה ּבֵ ׁשִ יה ְדיֹוֵסף ּבְ ַאֲחָסָנּתֵ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָייא ׁשְ ד ׁשַ ֲאָבל ּכַ

ך ''ּעֹוָלִמים ְדָהא עֹוָלם הֹו ִגין ּכָ א ּבְ ִכיְנּתָ ְמָחה ָדא ׁשְ ִנים ׂשֶ א ֵאם ַהּבָ ְד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ַּהְללוָיה ּ.  

א ֲח א ְוָנַטל ּתָ ן ַההוא ַצִדיק ְלִמְצָרִים ִבְנָיִמן ֲאחוִהי ֲהָוה ַצִדיק ְלַתּתָ ד ִאְזַדּבָ ֵּזי ּכַ ּ ּ ּ ּ
ֵמיה ְדַההוא  ִנין ַדֲהוו ֵליה ָקָרא לֹון ַעל ׁשְ ָרה ּבְ ַּאְתֵריה ְדָלא ְלִאְתָפְגָמא וְלִאינון ֲעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַלע ַעל ׁשֵ ְדאוְקמוַה ַחְבַרָייא ּבֶ ַּצִדיק ּכְ ּ ּ ך ָתֵניָנן ַהְיסֹוד ָהָיה ּ ִגין ּכָ ין ָהאומֹות ּבְ ִנְבָלע ּבֵ ְם ׁשְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ִמְזָרח ֲחִצי ָאָמה וַבָדרֹום ֲחִצי  פֹון אֹוֵכל ּבַ ל ַהּצָ ל ַהָמֲעָרב ְוַעל ְפֵני ּכָ ְּמַהֵלך ַעל ְפֵני ּכָ ּ ּ ְ ּ
ך ִאית ֵליה ִגין ּכָ ִגין ְדחוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ֲהָוה ַמֲעָרב ּבְ ָּאָמה ּבְ ּ ּ ִליט ֲהָוה ְּ ּ ְיסֹוד ְדָהא הוא ׁשָ ּ

חוָלֵקיה ִדיהוָדה ְדִאיהו ִמְזָרח ָלא ֲהָוה ֵליה ְיסֹו י ַההוא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ֲאָבל ּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ד ''ּ
ֵניה ְלִמְצָרִים יה ִדיַהב ֵעָצה ְלִמְזּבְ ְּדָהא ִאיהו ֲאְרִחיֵקיה ִמּנֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִסְדָרא ְדְדָגִלים ֲהֵר ּּתָ ָנאּ ּכְ ָחא ְדעֹוָלה ְדִאְקֵרי ַמׁשְ ּי הוא ָסְחָרֵני ַההוא ַמְדּבְ ּ ּ .
ִמְזָרח ְּיהוָדה ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּבַ ּ ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתא. ּ ׂשָכר ְדַאִגין ָעֵליה ּבְ ּוַמאן ְסִמיִכין ִיׂשָ ּ ּ ּ .

ׂשָכר ִדיַהב לֹון ְמָלאי ְוֵחיָלא ְל ּוְלָבָתר ְזֻבלון ְדָסִמיך ְלִיׂשָ ּ אֹוַרְייָתאְּ ֶאְפָרִים . ִאְתַעְסָקא ּבְ
ה וִבְנָיִמן ְלַמֲעָרב ּוְמַנׁשֶ פֹון. ּ ּצָ ָדרֹום ָדן ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּבַ ְּראוֵבן ְוִדְסִמיִכין ֵליה ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ַההוא ַצִדיק  יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי ּכְ ְּוּתָ ּ ְלָהה וְכִתיב )ז''בראשית ל(ּ ֵני ּבִ ּ ְוהוא ַנַער ֶאת ּבְ ּ
ְב ך ָתֵניָנן ַהאי ְיסֹו)שם(ִני ֵלָאה ּבִ ִגין ּכָ ֵנאו אֹותֹו ּבְ ְ ַוִיׂשְ ל ''ּ ּד ָהָיה ְמַהֵלך ַעל ְפִני ּכָ ְ ּ

ַּהָמֲעָרב ְדָהא חוָלֵקיה ְדַאחֹוי ְדָנַטר ַההוא ַאְתָרא ְוִדְבנֹוי ֲהָוה ּ ּ ּ ּ ִגין . ּ פֹון ּבְ ל ַהּצָ ְּוַעל ְפִני ּכָ
פֹו ּצָ ָרָאן ּבַ ְּדַהְנהו ַדֲהוו ׁשָ ְנִאין ֵליהּ ּן ָלא ֲהוו ׂשָ ִמְזָרח ֲחִצי ָאָמה. ּ ִגין ְדָעַבד . אֹוֵכל ּבַ ּּבְ

ָבק  ַצע ְוֹלא ׁשָ ְּיהוָדה ַפְלגו ַהָצָלה ְוָאַמר ָמה ּבֶ ִגין . ּ ְלִמְקְטֵליה)לון(ּּ ּוַבָדרֹום ֲחִצי ָאָמה ּבְ
ן ָלא ֲהָוה ָסֵני ּ ְלַהִציל אֹותֹו ִמַיָדם ְוָגד ָנֵמי ַד)ז''בראשית ל(ִּדְראוֵבן ָאַמר  ֵרי ַתּמָ ֲהָוה ׁשָ

  .ֵּליה

ָאְרָחא ְדַחֵיי ְדאֹוִרית  ְדֵלי ּבְ ּתָ א ְדָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ָמה ֲעִקיִמין ִאינון ּבְ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ
ִריך הוא ִלְבנֹוי ְוַאְזָהר לֹון ֲעָלה ְוָאַמר  א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּ ְיָלה  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַל)'יהושע א(ְּ

ַלְיָלה א יֹום ּמִ ְּדֵלית ָלך ֵרׁשו ְלַאְפָרׁשָ ּ ב ְדחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה . ְּ ך ְיהוָדה ַאף ַעל ּגַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִמְזָרח ְדִאיהו  ק ּבַ ָנא ִאְתַדּבַ ּכְ אֵרי ַסֲחָרֵניה ַההוא ַמׁשְ ד ֲהָוה ׁשָ ֲּהָוה ַמֲעָרב ְדִאיהו ַלְיָלה ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ
ִר א ּבְ ּיך הוא ָרַמז ֵליה ְוָאַמר ֵליה ּיֹום ְוקוְדׁשָ ּ ּ א )'דברים ל(ְ ַחִיים ְדָלא ְלַאְפָרׁשָ ּ וָבַחְרּתָ ּבַ ּ

ַלְיָלה וַמאן ְדַפִריׁש לֹון ָגִרים מֹוָתא ּיֹום ּמִ ִגין ְדַחִבילו . ּ נֹוי ּבְ ּוְבַההוא חֹוָבה ִמיתו ּבְ ּ ּ ּ
ִגין ְדָלא  ַלְיָלה ּבְ יקו יֹום ּבַ ּאֹוְרֵחיהֹון ְוָלא ַדּבִ ּ ָרא ִחְווָרא ּ ְדָקא ָחֵזי ְלַחּבְ ָתְדלו ּכְ ִּאׁשְ

ַקְדִמיָתא ִגין ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ִדיֵליה ְדַאְפִריׁש לֹון ּבְ ָקא ּבְ ְּבֻסּמָ ּ ּ.  

ָרֵאל ְדִאְקֵרי ַלְיָלה ְנֶסת ִיׂשְ יה מּכְ ין ְלַההוא ַצִדיק ְדִאְקֵרי יֹום ְדַאְפֵרׁשֶ ד ַזּבִ ּּכַ ּ ּ ְוָרַמז . ּ
ֵּליה קוְדׁשָ ָמֲעָרב ְוָאַמר ֵליה ּ ִריך הוא ְלָקְרָבא ִמְזָרח ּבַ ּא ּבְ ּ  ְוַהחֹוִנים ְקְדָמה )'במדבר ב(ְ

ְרָכָאן ִמְלֵעיָלא ַפע ּבִ ִּמְזָרָחה ֶדֶגל ַמֲחֶנה ְיהוָדה ְלָקְרָבא ִמְזָרח ְלַמֲעָרב ְלֵמיַהב ֵליה ׁשֶ ּ ּ.  

ב ְדִבְנָיִמן ֲהָוה ִמ ּוְבֵני יֹוֵסף וִבְנָיִמן ַאף ַעל ּגַ ִמְזָרחּ ק ּבַ ִריך , ְּתַדּבָ א ּבְ ְָרַמז ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ר ֲהָדא הוא  ֹאַרח ֵמיׁשַ י ַצִדיק ּכָֹלא ּבְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמֲעָרב ְלָקְרָבא ּכְ ֵרי ּבַ ּהוא ְלִמׁשְ ּ ּּ

ם)ד''הושע י(ִדְכִתיב  ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ּבָ י ְיׁשָ ּ ּכִ ּ ּוְראוֵבן ְדִא. ּ ִסְטָרא ּ ק ּבְ ְתַדּבָ
ְדרֹוָמא''ְדֶחֶס ֵרי ּבִ נֹוי ְוִאיהו . ד ִיׁשְ לון ּבְ ִגין ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבא ְדֶעְגָלא ִדיַקּבְ ְּוָדן ּבְ ּ ּ ּ

ֵרי ִלְצפֹוָנא ְלַכָפָרא ַההוא חֹוָבה ְטָרא ִדְצפֹוָנא ִיׁשְ ִּמּסִ ּּ.  
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ָרה ֹלֹמה ֲעׂשָ ה ׁשְ ָעׂשָ ָים ׁשֶ ִתיב ּבַ ך ּכְ ִגין ּכָ ָרה ְּבְ ים )'ז' מלכים א( ַעל ֲעׂשָ ֹלׁשִ  ְוַקו ׁשְ
ָאָמה ִיסֹוב ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ּבַ ה . ֻּכָלא ּבְ לׁשָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ֵנים ֲעׂשָ יה עֹוֵמד ַעל ׁשְ ִתיב ּבֵ ּּכְ

ה פֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַה לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ָיּמָ לׁשָ ּפֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ ּ ּ ּּ ּ ָּים ּ
הו ַקן ּבְ א ְדָחְכְמָתא ִאְתּתְ ֲּעֵליֶהם ִמְלַמְעָלה ַההוא ַיּמָ ּ.  

ה ֲהָוה ְדִאית  ֲהַנָיא ַההוא ַחָטאת ְלַכָפָרה חֹוִבין ְדלא ַתֲעׂשֶ ד ֲהוו ַעְבִדין ּכַ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ּ ּּ ּ
ֵרת הו ּכָ ה ָאֵתי ו. ּּבְ ְּועֹוֶלה ְלַכָפָרה ַעל ַמאן ְדָלא ֲעִביד ִמְצֹות ֲעׂשֵ ֵּמַההוא ִסְטָרא ָאֵתי ּ

ּעֹוָלה ְדִאיהו ָזָכר ך ָאנו )'שמות כ(ּוְכִתיב . ּ ה וְבִגין ּכָ ת ִמְצַות ֲעׂשֵ ּבָ ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ ְּ

ִגין ְדְבַההוא ִדְיִמיָנא ִאּתֹוַסף ְלַההוא ַצִדיק  ֵרין ִאְמִרין ְדמוָסף עֹוָלה ּבְ ת ּתְ ּבָ ׁשַ ַּמְקִריִבין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
אְּנִהירו ְדַע יָקא ַקִדיׁשָ   .ּּתִ

ת  ּבָ ׁשַ יה ּבְ ך ִאית ּבֵ ִגין ּכָ ה ּבְ מֹור ֹלא ַתֲעׂשֶ ָרֵאל ְדִאיִהי ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ק ּבִ ד ִאְתַדּבַ ּּכַ ְּ

ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי לא  ֵרת ְדָהא ַמאן ְדָעַבד ְפִגימו ּבְ יה ּכָ ה ְדִאית ּבֵ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ֲּעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ה ְוַאְפֵריׁש ִז א ִדיֵליהַתֲעׂשֶ ן ַנְפׁשָ ּמָ ָתֵצי ִמּתַ ּווָגא ִדיְלהֹון ִאׁשְ ּוַמאן ִאיהו. ּ ַּמאן ְדָעִביד , ּ

ְנִהירו  ֶחְדָוה ּבִ תֹון ְוֻכְלהו ָעְלִמין ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ק ּבְ ּקֶֹדׁש ְדִאְתַדּבָ ָתא ּבַ ּבְ ּעֹוָבִדין ְדחֹול ְבׁשַ ּ ּּ
ָגָגה ַמְק ׁשְ ַחֲּאָבל ַמאן ְדָלא ֲעִביד ֶאָלא ּבִ ִּריב ַחָטאת ְלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִמְזּבֵ ּ ּ.  

ּוְבֹראׁש חֹוֶדׁש ְדִאיהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא ֲאָנן ַמְקִריִבין  ּ ּ ּ ָקר )ח''במדבר כ(ּ ֵני ּבָ ּ ָפִרים ּבְ
ָלָמא ְפִגימו  ְטָרא ְדָפָרה ֲאדוָמה ְתִמיָמה ָאתו ְוִאינון ְלֵעיָלא ְלַאׁשְ ַנִים ְדָהא ִמּסִ ּׁשְ ּ ּ ּ ִּדיָלה ּּ

ַההוא ִזְמָנא ְנִהירו  ַפע ַעל ַחד ְתֵרין ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי עֹוָלה ְוִאתֹוָסף ּבְ ּוְלֵמיַהב ָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּלִסיֲהָרא ַאִיל ֶאָחד ְלָקְרָבא ָלה ֵאילֹו ְדִיְצָחק  י )'שיר השירים ב(ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

ְבָעה ְלַחּבְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ה ְתִמיִמים ּכְ ְבָעא ַדְכִרין ִאְתַקְרִבין ּבָ ָּקא ָלה ְיִמיָנא ְוׁשַ ּ ּ
ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ְדַהאי ַחָטאת ֵמָהאי ִסְטָרא ְדָפר  כֹוָלא ַוֲאָנן ְמָקְרִבין ׂשֵ ֵלִמין ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ

מֹור ה ִאיהו ַוֲאָנן ְמָקְרִבי. ַּחָטאת ָאֵתי ִדְכִתיב ׁשָ מֹור ֹלא ַתֲעׂשֶ ִעיר ַחָטאת ְדָאֵתי ְּוׁשָ ּן ׂשֵ
ה   .ַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ

יו ִדְכִתיב  ֹראׁש חֹוֶדׁש ְדָאֵתי ְלַכָפָרה ַעל טוְמַאת ִמְקָדׁש ְוֹקָדׁשָ מוָסף ִדיָדה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ָעֵרל )ג''יחזקאלמ( ְכֶנֶסת ִיׂשְ י ְדָלא ִיְתַקָרב ּבִ ם ָקְדׁשִ ָרֵאל ׁשֵ ית ִיׂשְ ּ ְוָלא ְיָטְמאו עֹוד ּבֵ

א ְוָנִהיר . ֵמאְוָט יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ִגין ְדָהא ִאְתּגְ א ְלָקְרָבא ּבְ ת ֵליּכָ ּבָ ֲּאָבל מוָסף ְדׁשַ ּ ּ ּ
ְנִהירו ַכח ּבִ ּתְ ַההוא ָרצֹון ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְוֹכָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ ָלל ִאיהו , ּ ת ְבָלא ִדיָנא ּכְ ּבָ ְּדָהא ׁשַ ּ

ִליט ִחְוָייא ֲעִקיָמא ְוַכֲהֵנ ְטָרא ְדֶחֶסְּוָלא ׁשָ ַח ְוֲאִפילו ''י ִמּסִ ְצפֹוָנא ְדִמְזּבֵ ּד ַנְכִסין ָיֵתיה ּבִ ּּ
ד ָרֵאל ַיְכִלין ְלֶמְעּבָ ַח ְלָקְרָבא ֲאָבל ְלֵמיַכס , ִיׂשְ ְזּבֵ ר ְדֵלית לֹון ֵרׁשו ְלִמְקַרב ְלַההוא ַלּמִ ּּבָ ּ ּ

ֵרי   .ׁשָ

ִעיר ְדָהא ׂשָ ּוִבְצפֹוָנא ִאיהו ַאְתֵריה ְדַההוא ׂשָ ּ ּ ּ ּ ִּעיר ִמְצפֹוָנא ָיִניק ַוֲאָנן ְמָקְרִבין ָדָמא ּ
ָחא ְוַעְבִדין ד נֹות ַעל ד' ְּלַמְדּבְ ל ִסְטִרין ְדָלא ִיְתַקָרב ' ָמּתָ ִגין ְלַאַקָפא ָלה ִמּכָ ְּקָרנֹות ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

יה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ים ְוַהאי ַחָטאת ְדֲעְבִדיָנן ִמּנֵ ָדׁשִ ַּמאן ְדָלא ֲחֵזי ְלָקְרָבא ְלֹקֶדׁש ַהּקֳ יםּ , ָדׁשִ
ַעְלָמא יה ּבְ ִּאיהו ְדָלא ִיְתֲער ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִמּנֵ ּ.  

עֹוָלה ב א ֲחֵזי ּבְ ַח' ְוּתָ ִמְזּבֵ ע ָרָזא ְדִיחוָדא ְדִמְתַיֵחד עֹוָלה ּבַ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשְ ָּמּתָ ּ ֲאָבל . ּ
נֹות ְדָלאו ִאינון ֶאָלא ְלַנְטָרא וְלַאַקָפא ִאי ע ָמּתָ ַּחָטאת ַאְרּבַ ּ ְטָרא ּּ ּנון ִגּבֹוִרין ְדִאינון ִמּסִ ּ ּ

ה ָלָמא ַההוא ְפִגימו ְדָעְבדו ּבָ א וְלַאׁשְ ִּדְגבוָרה ְלַההוא ִמָטה ּכוְרַסָייא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוַמאן . ּ
ִעיר ָאֵתי ְטָרא ְדׂשָ ד ַההוא חֹוָבה ִמּסִ א ְלֶמְעּבָ ְּדָגִרים לֹון ִלְבִני ָנׁשָ ּ ך ַחָטאת ָיִח, ּ ִגין ּכָ ּּבְ יד ְ

ִעיר יא ׂשָ ִעיָרה ְוַחָטאת ָנׂשִ יַח ָפר, ׂשְ ָמאָלא, ְּוַחָטאת ּכֵֹהן ָמׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ּּכוְלהו ִמּסִ ּ.  

ָאר ִמְצֹות ָרֵאל ְוֻכְלהו ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ְלֳקֵבל ּכְ ּבָ ׂשְ ּוְלִזְמִנין ַקִריב ָיִחיד ּכִ ֲעבֹוָדה . ּ ֶּאָלא ּבַ
ָּזָרה ְדִצּבור ְמָקְרִבין ָפר ְלעֹוָל ּ ִעיר ְלַחָטאת ְוַההוא ַחָטאת ֲחֵסר ִאיהו ְבֹלא ַאֶלףּ ּה ְוׂשָ ּ ּ ּ .

ָנא ִדְגִריָעא הוא ִדְכִתיב  יָאה ְדָהא ַחָטאת ִליׁשָ ִגין ְדִאיהו ְגִריעות ַסּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ  )'א' מלכים א(ּ
ֹלֹמה ַחָטִאים י ֲאִני וְבִני ׁשְ ְּוֲהִייּתִ ְטָרא ִדׂשְ. ּ ָנתֹו ִמּסִ ת ׁשְ ְּוַההוא ָפר . ָמאָלאְוָכל ַחד ֵעז ּבַ ּ

ִרית ּדֹורֹון ְלֵעיָלא ִאיהו ְלַצִדיק ְדַאְפִרידו ַההוא ֲארֹון ֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ִעיר ְלַחָטאת ְלֳקֵבל . ּ ְּוׂשָ
ְרָכָאן ָרֵאל ְדָמְנעו ִמיָנה ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ּ ה . ּ ֻכְלהו ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ד ָחב ּבְ ל ָדא ָיִחיד ּכַ ְּוִעם ּכָ ּּ

ֵרתְּדִאית ּבְ ִחָלה. ּהו ּכָ ֵעי ְלָקְרָבא ְלַכּתְ ִעיָרת ִעִזים ּבָ ד ֵלית ֵליה ְדַיְקִריב , ּׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ
ה ּבָ ׂשְ   .ּכִ

ך ד ָרֵאל ְרִביִעית ִהיא ְליֹוֵמי וְבִגין ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ א ֲחֵזי ּכְ ְְוּתָ ְעָיא' ּ נֹות ּבַ ְּוַסִליק ַההוא , ָמּתָ ּ
ג ּו. ֵּריַח ִניֹחַח ֵמִאינון ִאְמִרין ׁשֹוּגֵ ָרֵאל ְוָלא ֲעְבַדת נוְקִמין ְדָהא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּכֵדין ְנָייָחא לּכְ ּ

ִגין ְדֶיהֶוי )ח''במדבר כ(. ֲהָוה ר ַעְבִדיָנן ֶפַסח ּבְ ָעה ַעל ֲעׂשַ ּ וַבחֹוֶדׁש ָהִראׁשֹון ְדִאיהו ַאְרּבָ ּ ּ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ ְּדִכיר ָלן ְלֲעָלם הוא ֶפַסח ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָרֵאלּ ְּדָקַטל ַההוא ָטֶלה , ְלִיׂשְ ּ

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעשֹור ּכְ ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ ָרֵאל ֵמַאְתָרא ְמָסָאָבא ְוִאְתַחּבָ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּוַאִפיק ׁשְ
ר ֶעׂשֶ ֲעשֹור ְדִאיהו ַצִדיק ְוָרִמיז ַאְתֵריה ּבְ ָרא ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ֶפַסח ַלְיָי. ּ ּ,  

ך  ְוְבִגין ּכָ א ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ַההוא ָעְרָלה ְוִיְתָחֵזי ְרׁשִ ַלק ִמּנֵ ַּמאן ְדִאיהו ָטהֹור ְוִיְסּתַ ּ ּ ּ ּּ
ּק ְדִאיהו י''ְדָצִדי יה ְוָלא ָקִריב ֶפַסח ַלְיָי ' ּ ּּבֵ ָרֵאל ְלַצִדיק ְדהוא ֲחֵזי )דאיהו(ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּכְ ּ

א ְוֹלא ָעֵרל ְוָטֵמא ֵרתְּדִאי ָל, ְּלָקְרָבא ְלַמְקְדׁשָ יה ּכָ ּוַמאי ַטְעָמא ְדָהא . ּא ַקִריב ִאית ּבֵ ּ
ה ֵרת ֶאָלא ַעל ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ה ּכָ ל אֹוַרְייָתא ָלא ִאית ּבָ ּּכָ ֶפַסח )ומאי(ַמאי . ּ ּ ַטְעָמא ּבְ

ֵרת ה ּכָ ּוִמיָלה ְדִאינון ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ֶנֶסת ִיׂשְ. ּּ ִגין ְדַדְרָגא ַקא ָגִרים ְדִאיִהי ּכְ ֶּאָלא ּבְ , ָרֵאלּ
ְּדִאיִהי ֶפַסח ה)אקרי(ְוִאְקֵרי , ּ יה ,  ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ְלָלא ּבֵ ה וְלִאְתּכַ ֲעׂשֵ ָרא ּבַ ְעָיא ְלִאְתַחּבְ ּּבַ ּ

יֹום   .ִּמַדת ַלְיָלה ּבְ

ּוַמאן ִאיהו ָדא ַצִדי ּ ה , ק''ּ ִמְצֹות לא ַתֲעׂשֶ ִליל ּבְ ה ְוִאְתּכְ ְּדִאיהו ִמיָלה וִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ּ
ַלְיָלהִּמַדת יֹום ר ָנׁש ָלא ִאְתֲחֵזי ְלָקְרָבא לֹון. ּ ּבַ ַזר ּבָ ך ַקָייָמא , ְוִאי ָלא ִאְתּגְ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵרת ּכָ ה ָעֵליה ְוַדְייָנת ֵליה ּבְ ִּמְצַות ֹלא ַתֲעׂשֶ א, ּ יה ְלַמְקְדׁשָ ְּדָלא ֵייעול ַנְפׁשֵ ּ ּ ֶפַסח . ּ ְּוֵכן ּבְ
ָרא  ָרֵאל ְלִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְעָיא ּכְ ר ָנׁש ְוָלא ַקִריב ֶפַסח ַלְיָיּבַ ַבְעָלה ְוִאי ָלא ֲעִביד ּבָ ּּבְ ּ ,
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יה  ִציַאת ַנְפׁשֵ ּתַ חֹות ְיָדא ְדַפְרֹעה ְוִאׁשְ ַּקָייָמא ָעֵליה ְוַדְייָנת ֵליה ְוָלא ַאִפיַקת ָיֵתיה ִמּתְ ּ ּ ּּ
א ִמְצָרִים, ֵּמַאְתָרא ַקִדיׁשָ ַאְתָרא ְמָסָאָבא ּבְ ַאַרת ּבְ ּתָ ָרֵאל ִאי ָלא ֲעִבידו ְּדָה. ְוִאׁשְ ּא ִ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. ּ , ׁשָ
ה ָלָלא ְדנוְקָבא לא ַתֲעׂשֶ ָלָלא ְדכֹוָלא, ֶאת. ּּכְ א ֹחֶדׁש ָהָא. ּכְ ְעּתָ ַההוא ׁשַ ִּביב ְדָהא ּבְ ּ

ת ִאיהו ּבָ יִרית ָהֵאיָפה ִמָמֳחָרת ַהּשַׁ יה עֹוֶמר ֲעׂשִ עֹוָרה ֲאִביב וְמָקְרִבין ִמּנֵ ּׂשְ ּ ְוַסְפִרין , ּ
ין יֹוִמין ִעָלִאין ְדִאיָמא  ָלא ֵמִאינון ַחְמׁשִ ְלָקא ְלֵעיָלא וְלַקּבְ ֵלִמין ְלִאְסּתַ בוִעין ׁשְ ַבע ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ַלְחִמי)'משלי ט(ְּדִאְקֵרי ֶלֶחם ִדְכִתיב . ָאה אֹוַרְייָתאִּעָל ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ.  

י ַהֶלֶחם ּתֵ יה אֹוַרְייָתא ׁשְ ין ְדִאְתְייִהיב ּבֵ יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ַּוֲאָנן ְמָקְרִבין ּבְ ּ ְכָתב , ּ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ א. ְּותֹוָרה ׁשֶ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוָנִחית ִטיבו ְדַעּתִ ּ בוִעין ּ ַבע ׁשְ ִאינון ׁשֶ ּ ְדִאיָמא ִעָלָאה ּבְ ּ ּּ

כֹוָלא ִליָמן ּבְ ָרָזא . ׁשְ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ְבָעה ּכְ ׁשִ ִליל ּבְ ין ּכַ ַבע ַדְרּגִ ְּוָכל ַחד ֵמִאינון ׁשֶ ּ ּ
ך . ִּדְמֵהיְמנוָתא ִגין ּכָ יָת ֶפַסח ַלְיָי)ז''דברים ט(ְּבְ מֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ יב לֹון ַקִר, ּ ׁשָ

ִיחוָדא ְצָרִים ַלְיָלה. ּּבְ יה ֲאְפַקך ִמּמִ ְְדָהא ּבֵ ּ ּ ּמוִרים, ּ ִלים ְלַהאי ַדְרָגא ְדִאְקֵרי ֵליל ׁשִ ְּוַתׁשְ ּ ּ ,
ֵליָמא ה ְוִתְתְקֵרי ַלְיָלה ׁשְ ְקִריב ְדכוָרא ְלַגּבָ ְּוּתַ ּ.  

ה  תוָלה ַעד ָלא ִאְתַקִריב ְדכוָרא ְלַגּבָ א ֲחֵזי ַנֲעָרה ּבְ ְּוּתָ ּ ְלָבָתר ִאְקֵרי , ִאְקֵרי ַנַערּ
ֲעָרה)ב''דברים כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַנֲעָרה ֵליָמא ַדְייָקא, ּ ְוָנְתנו ַלֲאִבי ַהּנַ ְּוָדא ִאיהו . ּׁשְ

ֵליָמא ְוָלא ִאְתַקִריב ַמאן  ַחת ׁשְ ּכְ ּתַ ד ִאׁשְ ַקְדִמיָתא .  ְדָלא ִאְתֲחֵזי)א למאן''ס(ּכַ ּאוף ָהָכא ּבְ
ּמוִר ַּהַלְיָלה ַהֶזה ַלְיָי, ים ְלָבָתרֵּליל ׁשִ ד ִאְתַקִריב ֶזה ְלֹזאת, ּ ך ָלא ִאְתֲחֵזי . ּכַ ִגין ּכָ ְּבְ

ַההוא ֶפַסח ָעֵרל ְוָטֵמא ְּלִאְתָקְרָבא ּבְ ּ.  

ָנה ַאַחת ַדְייָקא ְּוָדָמה ָטעון ַמּתָ ּ ָמה ָדא ָאֵמר , ּ  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי )'שיר השירים ו(ּּכְ
ִתי ַאַחת ִהיא הַתּמָ ָרֵאל. ּ ְלִאּמָ ִנמוָסְייהו ִיׂשְ ֲאבון ּבְ ָנָהא ְדָלא ִיְסּתַ ִּהיא ָנְטָרת ּבְ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ַרת יֹו ן ְוִאְתַחּבְ ּמָ ְבֵטי ָיה ַנְפקו ִמּתַ ּׁשִ ה''ּ ָמה ְדָעְבדו ִאינון''ד ּבָ ֲאַתר ַאֲחָרא ּכְ ּא ְוָלא ּבַ ּ ּ .
ֵבל ְדִאְסָתֲאבו ַתּמָ ד ַנְפקו ִמּבָ ֲּאָבל ּכַ ּ א, ןּ ָּסִאיבו ַמְקְדׁשָ הו ְוָלא . ּ ִליט ּבְ ך ִחְוָייא ׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל ּבְ ַכח ׁשוְלָטנוָתא ְלִיׂשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ים ָנְכִריֹות, ּ ׁשִ ּנָ א ּבַ ִגין ְדָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ .
א ְרֵמיה ְלַתּתָ אן ַמאן ִדְמָסֵאב ּגַ ִּמּכָ א ְמַקֵדׁש ּוַמאן. ְמָסֵאב ְלֵעיָלא, ּ ְרֵמיה ְלַתּתָ ּ ְדַקִדיׁש ּגַ ּ ּ ּ

א . ְלֵעיָלא ְעּתָ ׁשָ ֶבל ּכְ א ְדַנְפקו ִמּבָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּוַעל ָדא ְראוִיין ֲהוו ְדִיָתֲעַבד ְלהו ִניָסא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְצָרִים ְּדַנְפקו ִמּמִ ֶּאָלא ְדָגִרים חֹוָבא. ּ ּ.  

ר ְלָיְרַחא ַקְדָמָאה חוָלָק ה ֲעׂשָ ּוַבֲחִמׁשָ א ּ ַדְרּגָ ּא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ַקְדָמָאה ְוַאִחיד ּבְ ּ
א . ד''ְדֶחֶס ֵרין חוָלִקין ְלַדְרּגָ ֵרין ָפִרים ְלאֹוָסָפא ּתְ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ֲּאָנן ַמְקִריִבין ְלקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

א יָקא ַקִדיׁשָ ַּאִיל ֶאָחד ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִיְצָחק וָבֵעיָנן ַאִיל ִל. ְּדֶחֶסד ֵמַעּתִ ָנא ְדַתִקיפוּ ּיׁשָ ּ ,
יפו ַמָיא ּקִ ִגין ְדחוָלַקא ִדיֵדיה ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ם ַההוא ַדְרָגא ִדְגבוָר. ּ ּכַ ּוָבֵעיָנן ְדִיְסּתָ ּ ּ ּ ּ ֶחֶסד ִעָלָאה ''ּ ּה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ד ִטיבו ִעם ּכָ ּוְלִאְתָפְרָעא ֵמִאינון ְדֲעאִקין לֹון וְלַאְסֲחָרא ֵליה ִסְטָרא . ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּּ
  .ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן)'בראשית ל(ַהאי ִדְכִתיב , ַּמִייןְּד

ים ְתִמיִמים ָבׂשִ ְבָעה ּכְ יה. ׁשִ ְלמון ּבֵ ּתַ ין ְדִיׁשְ ְלהו ַדְרּגִ ְּלֳקֵבל ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא . ּ ְוֵכן ּבְ
ל ַחד ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ּכָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדכוְלהו ׁשִ ְבָעה ִאְמִרין ּבְ ּׁשִ ּ ּ ָרָזא ּ ִלים ּבְ ּתְ  ִאׁשְ

ָלא ְנִהירו ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ִמימֹות ְלֳקּבְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ַבע ִויהֹון ׁשֶ ְּדׁשֶ ִעיר ַחָטאת . ּּ ּׂשֵ
ָבא ְוָלא ְלַאְסָטָנא  ִעיר ְלֲעְרּבְ א ְוָלא ְיֵהא ֵליה ֵרׁשו ְלַההוא ׂשָ ְּלַכָפָרה ַעל ָסִאיבו ְדָמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ה)ח''במדבר כ(. ַעל ִיׂשְ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ ְּלֳקֵבל ַדְרָגא . ּ
ִלים ַעְלָמא ְוִאְתַחַדׁש ּתְ ֵדין ִאׁשְ ְּדַיֲעֹקב ְדָהא ּכְ ָרא . ּ ִגין ְלַחּבְ בוִעין ּבְ ַבע ׁשְ ַּוֲאָנן ָמִניָנן ׁשֶ

ָר יֹוְבָלא ִעָלָאה ְדַיֲהָבא ְלַהאי ּבְ ּּכָֹלא ּבְ ּ מּ ִליָלת ּבְ ּא ּבוְכָרא ֲעָטָרה ְדאֹוַרְייָתא ְדִאְתּכַ ּ ט ''ּ
יָנה ֲעֵרי ּבִ ין ׁשַ ִאינון ַחְמׁשִ ַּאְנִפין ְוַנְפָקא ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ּבְ ּ ָרא . ּ ְּוִאְתְייִהיַבת ְלַהאי ּבְ

ַהאי ַדְרָגא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ה ְדֲאִחיד ָנֵמי ּבְ ּּבוְכָרא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּ  )'שירים גשיר ה(ּ
ֹלֹמה ֶמֶלך ׁשְ נֹות ִציֹון ּבַ ְְצֵאיָנה וְרֵאיָנה ּבְ ּ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ַמְלּכָ ּּבְ ּ ְדָהא )והא(. ּּ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְכִתיב  ִלים ִאְקֵרי ּבְ ל ִסְטִרין וׁשְ ִלים ִמּכָ ּאֹוִקיְמָנא ְדַהאי ַדְרָגא ׁשְ ּ ּ ּ
ם ְוַיֲעֹקב ִאיׁש )ה''בראשית כ( יֹום ֲחתוָנתֹו. ּתָ ד ִאְתְייִהיַבת . ּּבְ ּוְביֹום . )אורייתא(ָדא ּכַ

ְמַחת ִלּבֹו א. ׂשִ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ד ִאְתּבַ   :ּּכַ

ֹ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 ּבוְכָרא. ּ ַוִיַחן ׁשָ ַּהאי ַדְרָגא ּבְ ּ .

ל טוַרָיא ִדְלֵעיָלא ְדִאיהו ָרם  ֶּנֶגד ָהָהר ְלֳקֵבל ַההוא ַהר ְדִאְתָייַדע ְדִאיהו ְזֵעיר ִמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ר ְלֵעיָלא ְוִאְקֵרי ַהר ִסיַני ְדָהא ז ד ִאְתַחּבָ א ּכַ ָרא ' יֹוִמין ְוז' ִרין ְוזּטו' ְּוָנׂשָ ַאְרצֹות ּבָ

ְלהו ְלֵמיַהב  ָחר ִמּכֻ ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ְוָלא ּבָ ַעְלָמא ְדִאינון ְלֳקֵבל ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ַהר ִסיַני ְדִאיהו ָרָזא ְדּכְ ּאֹוַרְייָתא ֶאָלא ּבְ ּ ּ ֶנֶרת ָנֵמי ְדָאֵת, ּ ן ּוְבָים ּכִ ּמָ י ִמּתַ
בֹוד ֵסא ַהּכָ ֵכֶלת ְדָדֵמי ְלּכִ ָרֵאל. ּּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶנֶרת ָדא ַצִדי. ּכְ ֶנֶרת הוא ''ּּכִ ּק ְוַהאי ָים ְדּכִ ּ

ְדאוְקמוַה ַחְבַרָייא ּּכְ ּ ּ.  

ל ָדִוד ָטתֹו ׁשֶ לוי ְלָמְעָלה ִמּמִ ּנֹור ָהָיה ּתָ ֶבת ּבֹו ְמַנ, ּּכִ רוַח ְצפֹוִנית ְמַנׁשֶ ָעה ׁשְ ּוְבׁשָ ן ּ ּגֵ
ָרֵאל. ֵמֵאָליו ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָרא ּבְ אֹוַרְייָתא ֲחצֹות ַלְיָלה ְלִאְתַחּבְ ּוְבֶאֶרץ . ְ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 ִעָל ּ   .ָאהּ

ַהאי  ְכָתב ְוִסיָמִניך ּבְ ּבִ יה אֹוַרְייָתא ׁשֶ ַהר ִסיַני ִדְלֵעיָלא ְלֵמיַהב ּבֵ יה ּבְ ְָמאי ַטְעָמא ּבֵ ּ ּ ּ
ִרית יה ּבְ ל ְגִניִזין ָטִבין, ֲּארֹון ְלֵמיַהב ּבֵ ָהאי ֲארֹון מוָנִחין ּכָ ִגין ִדּבְ ּּבְ ְכָתב , ּ ּבִ ְותֹוָרה ׁשֶ
יה מוָנ ִרית ּבֵ ְּדִאְקֵרי ּבְ ּ יֵדיה ִאְתְמָסרו. ָחאּ א ּבִ ְּוָכל ָמאֵני ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ּ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין , ּ ּ

א ִמיָנה ַיְנִקין ִּדְלַתּתָ ל ִטיבו ְדָעְלָמא. ּ ֵדין ַיֲהַבת לֹון ּכָ ָרֵאל ְלֵמיַטר אֹוַרְייָתא ּכְ ָּזכו ִיׂשְ ּ ּ .
ֵדין ַיְסָרת לֹון י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני)ו''ויקרא כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוִאי ָלא ּכְ ְרּתִ ָּדא ,  ְוִיּסַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֲאִנ. ּכְ ר ּבְ ַחּבֵ ך . ּי ְוַדְייָנא ְלָעְלָמא''ּת ִדיָלה ִאְקֵרי ֲאֹדָנ''ּי ָדֶל''ְוַכד ּתְ ִגין ּכָ ְּבְ

ִתיב  ה)'דברים ד(ּכְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא.  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ   .ּבְ

 ] בשנה17יום [הלימוד ליום יז תשרי סדר 

ְכָתב ַצִדי ּבִ א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ׁשֶ יה, ק ִאְקֵרי''ּּתָ ִרית ָמְנַחא ּבֵ ֹזאת ְדַהאי ּבְ ּומוָנח ּבְ ּ ּ ּ ,
ִרית ְדִאיהו ַצִדי יה ּבְ ִגין ְדמוָנח ּבֵ ִרית ּבְ ִּדְכִתיב ֲארֹון ַהּבְ ּ ּ ּ ּ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ''ּ ִגין ּכָ ְק ּבְ

ה ַסם ַחִיין ְלָעְלָמא''ר ואִאְתַחּבָ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת וְכֵדין ֲאׁשֶ ּו ּבְ ק . ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְתַדּבַ ּ
ה א עֹוַבָדְייהו. ּּבָ ֵני ָנׁשָ ִרין ּבְ ַלק וא, ְּוַכד ָלא ָמְכׁשְ ִתיב . ו ִמֹזאת''ִאְסּתְ ויקרא (ּוְכֵדין ּכְ

ְהֶיה ּתֹוַרת ַהְמצֹוָרע)ד''י תְּוֶזהו,  ֹזאת ּתִ ּמֵ   .ּ ָ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 ו. ּ ֹזאת ֻחַקת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַחּבָ ּ '

ה ְרמו ְדָסִאיבו', ּבְ ּּגָ ּ ִרימו לֹון מֹוָתאּ א ְוּגָ ּ ַמְקְדׁשָ ָגִרים מֹוָתא , ְּדָהא ַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון. ּ
יה ָנה, ְּלַנְפׁשֵ ַּעד ְדָאַתת ָפָרה ְוִכְפָרה ַעל ּבְ ּּ ְּוַעְבִדין ִמיָנה ַהָזָאה ַעל ְטֵמֵאי ֵמִתים. ּ ּ.  

ה וא ר ּבָ ּו ַעד ְדָעְבדו ַהָזַאה ''ֹּזאת ַהּתֹוָרה ְדָלא ִאְתַחּבָ ּ ֵלי ִמְדָיןּ ּוְלָבָתר . ְּלִאינון ּכְ
ם ְוגֹו)'דברים ד( ר ׂשָ ה'  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ק ּבָ ַּחִיים ִאְתַדּבַ ָרָכה)ג''דברים ל(. ּ ,  ְוֹזאת ַהּבְ

ַהאי ֹזאת ה ּבְ ק ּבָ ָרָכה ִאְתַדּבַ אֹוַרְייָתא ֹזאת ַהּתֹוָרה ְבלא . ּּבְ ח ּבְ ּכַ ל ֲאַתר ְדִתׁשְ ֲּאָבל ּכָ
ֹזאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ְנַגע  )ד''ויקרא י( .ֹזאת ּתֹוַרת ְנַגע ָצַרַעת )ג''ויקרא י(ִגין חֹוָבה ּבְ, ו''וא

א.  ֹזאת ּתֹוַרת ַהְקָנאֹות)במדבר ה( ַהָצַרַעת ְרֵמיהֹון ְוָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ִגין ְדָסִאיבו ּגָ ּּבְ ּ ּ ויקרא (. ּ

יה וא,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה)ו ִתיב ּבֵ ָרא ו ַעד''ָּלא ּכְ ֵני ַאֲהֹרן ְלַחּבְ ִלימו ּבְ ּ ְדַיֲעְבדו ָלה ׁשְ ּ ּ ּ
ַבְעָלה ְנָחה)'ויקרא ו(. ְּלֹזאת ּבְ . ְּדָהא ְנָדָבה ִהיא, לא ַאְתָייא ַעל ֵחְטא,  ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּמִ

ִלימו ּאֹו ְדַאְתָייא ִעם עֹוָלה ְוָהא ַעְבָדא עֹוָלה ׁשְ ּ יא ּ ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָטאת ַאְתָי)'ויקרא ו(. ּ
ַּ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(ּנוְקָבא  ר ּבָ ָלָמא ִאְתַחּבָ ִגין ְדַאְתָיין ִלׁשְ ָלִמים ּבְ . ו''ּ ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהּשְׁ
ְקָרא,  ֹזאת ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלה ַלִמְנָחה ְוַלַחָטאת)םש( ִ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 ִראׁשֹון'' ּבְ

ם ְוגֹו ר ׂשָ ַקְדִמיָתא, ו''אַמאי ַטְעָמא ו' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ אי , ָהא לא ָאַמר ֹזאת ּבְ ַאּמָ
ִתיב ְוֹזאת ה, ּכְ ק ּבָ ִגין ַסם ַחִיים ְדִאְתַדּבָ ּּבְ ָרָכה)ג''דברים ל(. ּ ָרָכה ַאף ,  ְוֹזאת ַהּבְ ִגין ּבְ ּבְ

ַקְדִמיָתא ִתיב ֹזאת ּבְ ב ְדָלא ּכְ ּאֹו ִמָלה ַעל ָמה ְדֵייֵתי, ַעל ּגַ כוְלהו ַמאי ַטְע. ּ ֲּאָבל ּבְ ָמא ּ
ִתיב ְוֹזאת ק וא. ָלא ּכְ ִגין ְדָלא ִאְתַדּבַ ִגין ִדְכִתיב . ו''ּבְ ם ּבְ ְוַהאי ִדְכִתיב ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהֲאׁשָ

ך ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא . ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון''וא, ְּלֵעיל ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָטאת ִגין ּכָ ְּבְ

ַהאי ֹזאת   .ּבְ
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ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ה ֹזאת)ו''ויקרא כ( ּ הו ''ֲּאָסֵלק ִמיָנה וא,  ַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ֲעִביד ּבְ ּו ְוּתַ
י ִליׁשִ ַהאי ׁשְ ִנין ַאְתָיין ְלָקְרָבא ְלַהאי ֹזאת ְלֵעיָלא ּבְ ּנוְקִמין ְוכוְלהו ָקְרּבָ ּ ַוֲאָנן ְמָקְרִבין . ּ

מוָסף ֵרין ָפִרים ּבְ ַהאי יֹוָמא ּתְ ּּבְ ֵר, ּ ָרא ֵליה , ַאִיל ֶאָחד. ּין חוָלִקיןְּלאֹוָסָפא ֵליה ּתְ ְּלִאְתַחּבְ
ֵּאיָלא ִדְגבוָר ַהאי ִהלוָלא. ה''ּ ין ְדֵיְחדון ּבְ ְבָעה ִאְמִרין ְלֳקֵבל ּכוְלהו ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ִעיר ִעִזים. ּ , ׂשֵ

א א ַחָייִבין ִדְלַתּתָ ְּלַכָפָרא ַעל ְדָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּּ ֹחֶדׁש ַהׁשְ)ט''במדבר כ(. ּ ְלֳקֵבל , ִביִעי ּבַ
ֵרין ָפִרים ָרֵאל ִבּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ יה ּכְ ר ּבֵ ַּדְרָגא ְדִיְצָחק ְדִיְתַחּבָ ּ ּ ּ ַנח )'בראשית ח(ַהאי ִדְכִתיב . ּ  ַוּתָ

ר ְבָעה ֲעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהׁשְ יָבה ּבַ ִביִעית ַעל , ַהּתֵ ָרֵאל ְדִאיִהי ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאּתֹוְסָפא ּכְ ּ
ר ְסִמיָכ ָרהֶעׂשֶ ך ָפר ֶאָחד ְלאֹוָסָפא ֵליה ֵחיָלא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְלֵמיָדן . א ַלֲעׂשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ְ

ֵרין ָלא. ַעְלָמא יָפא, ֲאָבל ּתְ ּקִ ל ִדיָנא ּתַ ִגין ְדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ   .ּּבְ

ָנא ְדַתִקיפו, ַאִיל ֶאָחד בוָרה ִדיֵליה ִליׁשָ ּּגְ ּ ּ ּ ֱאַילו)א''תהלים כ(, ּ הּ ְוַהאי . ִּתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ
כוְלהו מוָסִפין ח ּבְ ּכַ ַּאִיל ַתׁשְ ּ ְּדמֹוִסיִפין ֵחיָלא ִדְגבוָרה ָעַלְייהו, ּ ּ ּ יה . ּ ָתא ְדִאית ּבֵ ּבְ ר ְמׁשָ ּּבָ ּ

ָלל, ִניָחא יה ִדיָנא ּכְ ְּוֵלית ּבֵ א ֵחידו ְוָטָבאן ְלכוְלהו ִעָלִא. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַגְלָייא ַעּתִ ּ ּ ּ ין ּ
ָנה)ח''במדבר כ(. )א עלמין''ס( ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ין,  ּכְ ְּלֵמיַהב ֵחיָלא ְלכוְלהו ַדְרּגִ ּ ִעיר ִעִזים . ּ ׂשֵ

ִדיָנא  בוָרה ִעָלָאה ּבְ ר ּגְ יֹוָמא ְדִדיָנא וְבָהאי יֹוָמא ִאְתַחּבָ א ּבְ ַמְקְדׁשָ ְּדָלא ִיְתָחֵזי ָסִאיבו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאה ְדֹראׁש חֹוֶדׁש ְלֵמ ּתָ   .יָדן ַעְלָמאּּתַ

ָיא בוָרה ִדיָנא ַקׁשְ א ֲחֵזי ּגְ ּּתָ ָרֵאל ִדיָנא ַרְפָיא, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַּאך חֹוַבת ַהיֹום ָפר ֶאָחד. ּּכְ ּ ְ ,
ל ִגין ְדָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ ָפָרה. ּּבְ ֵרין ָפִרים ְדִהיא ּכַ ֵריׁש ַיְרָחא ּתְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ָרה . ּ ֲעׂשָ ּבַ

הְלַיְרָחא ְלֳקֵבל  ָקר ֶאָחד, ַּדְרָגא ְדֹמׁשֶ ן ּבָ מוָסף ִדיֵליה ָפר ּבֶ ּּבְ ּ יה ִדיָנא , ּ ְּדָלא ִאּתֹוַסף ּבֵ ּ
ִגין ְדהוא יֹוָמא ְדַכָפָרה ך ּבְ ל ּכַ ּּכָ ּ ּ יֵעי ַעְלָמא, ַאִיל ֶאָחד ַתִקיף. ְ ּוַבֵעיָנן , ְלַתְבָרא ְרׁשִ

ָכא ָרְגָזא ּכְ ד ַנְייַחא ְלׁשָ ְב. ְלֶמְעּבָ ים ׁשִ ָבׂשִ ין, ָעהּכְ ְּלאֹוָסָפא ְלכוְלהו ַדְרּגִ ּ ִעיר ִעִזים . ּ ׂשֵ
א, ֶאָחד חֹוָבת ַהיֹום ְלַכָפָרא ַעל סֹוֲאָבת ַמְקְדׁשָ ִּאּתֹוַסף ַהָכא ּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ

ּהוא ִמְלֵעיָלא ְמַכֵפר ּכָֹלא ּּ ָעְלָמא. ּ ַאר ָסִאיבו ּבְ ּתָ   .ְּוָלא ִיׁשְ

ך ִגין ּכָ א, יֹוָמאַחד ּבְ, ְּבְ ּתָ ׁשַ ים ַחד ִזְמָנא ּבְ ָדׁשִ ַכח , ְּלַכָפָרא ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּבְ
ן ך ָסִאיבו ַתּמָ ל ּכַ ּּכָ ַח ַהִחיצֹון, ְוַחד ְלָבָרא. ְ ְזּבֵ ָעְלָמא, ַלּמִ ח ָסִאיבו ּבְ ּכַ ּתַ ה . ְּדָלא ִיׁשְ ֲחִמׁשָ ּבַ

ר ְלַיְרָחא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲא הֹוֲּעׂשָ ֶחֶס''ִחיד ּבְ ַלק ָנֵמי ּבְ   .ד''ד ְוִאְסּתַ

ִריך הוא ִטיבו א ּבְ ל אוִמין ְדָעְלָמא ֲעִביד קוְדׁשָ ַהאי ִזְמָנא ֲאִפילו ִעם ּכָ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ .
ִגין ְדִאּתֹוַסף ֶחֶס ְבָע''ד ְדֲאַהֹרן ִעם ֶחֶס''ּּבְ ׁשִ יה ּבְ ּד ְדַאְבָרָהם ְוִאינון ְמָקְרִבין ּבֵ ּ ה יֹוִמין ּ

ִנין ֲעָלָוון ָרֵאל, ָקְרּבָ ֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ִגין ְדְיְחדו ּכוֵליה ַעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּאוִמין ' ָּפִרים ְלֳקֵבל ע' ע. ּ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא ר, ּּ ה ֲעׂשָ לׁשָ ּוְביֹוָמא ַקְדָמָאה ָפִרים ׁשְ ְלַאְחָזָאה ְדָלאו . ּ

ָדאי ְלִא ָעְלָמאִּאינון ּכְ ִריך הוא, ְתַקְייָמא ּבְ א ּבְ ִטיבו ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּ ֵליַסר , ּ יה ּתְ ְּדִאית ּבֵ ּ
  .ְּמִכיָלן ְדַרֲחֵמי
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יפו ְלַההוא ַדְרָגא ְדֶחֶס ּקִ ַנִים ְלֶמֱהֵוי ּתַ ֵּאִלים ׁשְ ּ ה ִדְמָקְרִבין ''ּ ֵרין ִמּמַ ּד ִעָלָאה ַעל ַחד ּתְ ּ
ִגין ְד כוְלהו מוָסִפין ּבְ ּּבְ ּ ּ ִתיָתִאיּ א ׁשְ ַדְרּגָ ַּהאי ַחָגא ִאיהו ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד ּבְ ּ .

ִתיָתִאי ִנין. ְוִאְקֵרי יֹום ׁשְ ִריך הוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ּיֹוָמא ְדקוְדׁשָ א . ְּ ין קוְדׁשָ ּוְבַההוא יֹוָמא ַזּמִ ּ ּ
יה ֵרין ִטיבו ְלַעּמֵ ִריך הוא ְלאֹוָסָפא ַעל ַחד ּתְ ּּבְ ּ ּ יֹום )ז''שמות ט(ּא הוא ִדְכִתיב ֲהָד. ְ  ְוָהָיה ּבְ

ר ָיִביאו י ְוֵהִכינו ֶאת ֲאׁשֶ ׁשִ ַּהׁשִ ר ִיְלְקטו יֹום יֹום, ּ ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ּוְבֻכְלהו , ָּאז ְוָהָיה ִמׁשְ ּּ
ְרָכָאן ין ִדְלֵעיָלא ִאּתֹוַסף ּבִ ַּדְרּגִ ּ.  

יָחא ְוִיְתְקֵרי ַח א ְמׁשִ ּוְבַההוא יֹוָמא ֵייֵתי ַמְלּכָ ִריך הוא ּ א ּבְ ּג ַהָאִסיף ְדַיְכִניׁש קוְדׁשָ ּ ְּ

יה לוָתא ְדַעּמֵ יה ּגָ ּּבֵ ּ ּ ִנית ָידֹו )א''ישעיה י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יֹום ַההוא יֹוִסיף ְיָי ׁשֵ ּ ְוָהָיה ּבְ
ָאר ַעּמֹו ּכֹות. ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ין ַחְפָיי, ְוִיְתְקֵרי ַחג ַהּסֻ ְבָעה ַדְרּגִ ְּדֻכְלהו ׁשִ ּ ָרֵאל ּּ ן ַעל ִיׂשְ

ִגין  ְזכוָתא ְדֲאַהֹרן ּבְ ָרא ּבִ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ בֹוד ַאְזִלין ִעם ִיׂשְ ך ּכוְלהו ֲעָנֵני ּכָ ה וְבִגין ּכָ סוּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ך י ָכל יֹוָמא''ְּכָ   .ד ִאְמִרין ּבְ

א ְמׁשָ ְבָעַתִים ְנִהירו ְדׁשִ ְבָעַתִים ְוַיְנִהיר ׁשִ ְבָעה יֹוִמין ָהא ׁשִ ּוְבׁשִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

א ְדָסִאיבו אֹוֵמי  ִעיר ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת ְלַכָפָרא ַעל ָסִאיבו ַמְקְדׁשָ ְּיָרֶחם ַעל ַעְלָמא ְוׂשָ ּ ּ ּ ּּ
ְנַיָנא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדִיְצָחק יֹוָמא ּתִ ַּעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ּ ִליָתָאה . ּּ יֹוָמא ּתְ ּבְ

יֹוָמא ְרִביָעָאה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדיֹוֵסף. ָגא ְדַיֲעֹקבְּלֳקֵבל ַדְר ּּבְ ָאה ְלֳקֵבל . ּ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּבְ
ה ִתיָתָאה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן. ַּדְרָגא ְדֹמׁשֶ יֹוָמא ׁשְ   :ּּבְ

ַהאי ַחָגא וְבַחָגא ִדְפִטירו ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ְבָעה יֹוֵמי ִדְכִליָלן ּכוְלהו יֹוִמ, ּּ ּׁשִ הוּ ּין ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ .
הו מוָסף ין ִדְמָקְרִבין ּבְ ָאר ַחּגִ ׁשְ ן ּבִ ָּמה ְדֵלית ּכֵ ּ ּ ָרָזא , ּ ֶּאָלא ַהְיינו ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּ

ְקלֹות)'בראשית ל(ִּדְמֵהיְמנוָתא  ר ַעל ַהּמַ ְבָעה , ּ ָמְחׂשֹוף ַהָלָבן ֲאׁשֶ ִּדי ְלָכל ִאינון ׁשִ ּ
ין ַאְסַחר לֹו ְבָעה ַדְרּגִ ְסָטר ְדֶחֶסּׁשִ ּד ַחָגא ִדְפִטיָרא''ן ּבִ ד ''ְלֳקֵבל ַאְבָרָהם ְדָאֵתי ִמֶחֶס, ּ

ן ין ַתּמָ ך ּכוְלהו ַדְרּגִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ֵליָמא ְלִסְטָרא ְדֶחֶס. ְ ין ֶאְסַחר ַיֲעֹקב ׁשְ ְּדָהא ְלכוְלהו ַדְרּגִ ּ ּ . ד''ּ
ֶחֶסד יהּכ, ַּהאי ַחָגא ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדֲאַהֹרן ְדֲאִחיד ּבְ ּוְלהו ִעּמֵ ּ ּ.  

ִאין, ָדָבר ֲאֵחר ין ְוכוְלהו ַזּכָ ִגין ְדכוְלהו ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א , ּ ְצָרִים קוְדׁשָ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ּּכַ ּ
יָחא יֹוֵמי ְדֵייֵתי ְמׁשִ ן ּבְ ד ּכֵ ין ְלֶמְעּבַ ִכְתרֹוי ְוַזּמִ ן ּבְ ֵלי ַתּמָ ִריך הוא ִאְתּגְ ּּבְ ּ ך ּכוְלהו . ְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ם ְרָכָאן ַהָכא ֵמַהּתָ ַבע ּבִ ֵרין ׁשֶ ְתִרין ְרִמיִזין ַהָכא ְוָהָכא ְוַנְטִלין ַעל ַחד ּתְ ְוָהָתם ַעל ַחד . ּכִ
ָאר מוָסִפין ְבָעה ִמׁשְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו )מיכה ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּׁשִ ּ ּכִ ָ

יֹום ֵצאְתך ֲהָוה ֵליה ְל. ִנְפָלאֹות ּּכְ יֵמי. ֵמיָמרָ ְּדכוְלהו יֹוִמין ִעָלִאין ִאְזְדָמנו ֲהָתם . ַמאי ּכִ ּ ּ ּ ּּ
ְּוִאְזָדְמנו ַהָכא ך ִנְפָלאֹות נ. ּ ִגין ּכָ ין ְפָלאֹות, ְּפָלאֹות' ְּבְ יָנ' ְּדָהא נ. ַּחְמׁשִ ה ''ַתְרִעין ְדּבִ

ן ּמָ ִריך הוא ְלַאָפָקא לֹון ִמּתַ א ּבְ ָּפַתח קוְדׁשָ ּּ ִגיֵני ּכַ. ְּ ר ְיִציַאת ִמְצָרִים ּוּבְ אֹוַרְייָתא ִאְדּכַ ְך ּבְ
יָחא' ִזְמִנין ְלֳקֵבל נ' נ ֵדין ַיֲעִביד ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּוַמאי ַאְרֶאּנו. ַתְרִעין ּכְ ֶּאָלא ַאְרֶאּנו . ּ ּ

ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב  דֹוָלה)ד''שמות י(ְּלַההוא ָסָבא ְדָחָזא ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ֵדין ּכְ. ּ
ין ְלֶמְחֵזי פוְרַענוָתא ֶדֱאדֹום ַּזּמִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ְבָעה ַצִדיַקָייא, ָדָבר ַאֵחר ִגיְנהֹון ְדׁשִ ִּדּבְ ּ ּ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא ְלָכל , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ְּ

ָר ְלחֹודֹוי ְוִיׂשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָעְלָמא ֶאָלא קוְדׁשָ ַאר ּבְ ּתָ ּאוִמין ְדָעְלָמא ְוָלא ִיׁשְ ּ ּ ְּ ֵאל ּגֹוי ּ
ְבָעה יֹוִמין ך ַהָכא ׁשִ ִגין ּכָ א ֲחֵזי. ְֶאָחד ּבְ ך ִמְתָמֲעִטין ְוהֹוְלִכין, ּתָ ְִדְבִגין ּכַ ּוְביֹוָמא . ּ

ָעְלָמא וָמְקִריִבין ָפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ָרֵאל ְלחֹוָדְייהו ּבְ ְלִטין ִיׂשְ ְּתִמיָנָאה ׁשַ ּ ּ ָּרָזא ְדִיחוָדא, ּ ּ .
ים ְל ָבׂשִ ְבָעה ּכְ יןׁשִ ְבָעה ַדְרּגִ ִעיר ִעִזים. ֳּקֵבל ׁשִ ב ְדְבַההוא ִזְמָנא ַיֲעְבִריֵניה , ׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ

ִריך הוא ֵמָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְטלון ִמִפְרָיה ְוִרְבָיה, ְּ יה ְדָלא ִיְתּבָ ַאר ִמּנֵ ּתָ ל ָדא ִיׁשְ ִּעם ּכָ ּ ּ ּ .
ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְפקון ַמִים ַחִיים ֵמָחְכָמה  ּ ּ ְדמֹוִני ָדא )ד''זכריה י(ִּעָלָאה ּ ּ ֶחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ

בוָר ֶּחֶסד ִעָלָאה ְוֶחְצָים ֶאל ַהָים ָהַאֲחרֹון ָדא ּגְ ּ ּ ָאה וְגבוָר''ּ ּתָ ּה ּתַ ַקִיץ וַבחֹוֵרף . ּה ִעָלָאה''ּ ּּבַ
ִסְטָרא ְדַמָיא ִסְטָרא ְדֶאָשא וּבְ ּּבְ ַעְלָמא ֶא. ּ ַאר ִדיָנא ּבְ ּתָ ָּלא ּכָֹלא ַרֲחֵמי ְוַחִיים ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ

ַעְלָמא   :ְּוֵחירו ּבְ

ִים ַהאי ַחָגא ַעְבִדין ִנסוך ַהּמָ ְְוָתא ֲחֵזי ּבְ ת ְיֵמי . ּ ׁשֶ ין ִמׁשֵ ּתִ ִאינון ׁשִ ְּנִביַע ְדֶחֶסד ּבְ ּ
ית ֵראׁשִ ִלין ֵמִאינון ָמִים ַחִיים ְדָנְפִקין, ּבְ ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ְמַקּבְ ְּוכוְלהו ׁשִ ּ ּ ּּ ַלִים ּ ּ ִמְירוׁשָ

ּוֵבַאן ֲאַתר ָרִמיז ְלִאינון ָמִים ַחִיים. ִּעָלָאה ְטִמיָרא ּ ין, ּ יּתִ ִאינון ׁשִ ְּוֲחִסיֵדי ְוַצִדיֵקי . ּּבְ
ַהאי ִהלוָלא ַּחָדאן ּבְ ד , ּּ ד ּכַ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִגין ִדְרִמיָזא ְלַההוא ִטיבו ְדַזּמִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ר קוְדׁשָ ִאינון ַּיְעּבֵ ִריך הוא ָסִאיבו ֵמַאְרָעא ְדֶיְחתון ִאינון ָמִים ַחִיים ְטהֹוִרים ּבְ ּא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ין יּתִ ַח ִעָלָאה ַההוא ָים ָהַאֲחרֹון, ׁשִ ַההוא ִמְזּבֵ ּּבְ ִצים ''ְּוִאינון ְתָלָתא לֹוִגין ָמִים י. ּּ ח ּבֵ
ְּלֳקֵבל ַצִדיק ְדִאְקֵרי ח יןְוַעל ְיֵדי, י ָהעֹוָלִמים''ּ יּתִ ִאינון ׁשִ ין ּבְ ּה ָמִים ַנְחּתִ ּ.  

אן אן ַהּכֹל ּכָ ַהאי ִהלוָלא ָאַמר ִאם ֲאִני ּכָ ד ֲהָוה ַחֵדי ּבְ א ֲחֵזי ִהֵלל ַהָזָקן ּכַ ְּוּתָ ּּ ְוִאם . ּּ
אן אן ִמי ּכָ אן. ֵאין ֲאִני ּכָ ְרָייא ּכַ א ְדִאְקֵרי ֲאִני ׁשַ ִכיְנּתָ ּהוא ָרִמיז ְוָאַמר ִאי ׁשְ אן ַהּכֹל ּכָ. ּ

ה ל ְדָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבָ ַּההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּכָ ּ ּ ּ אן. ּ אן ִמי ּכָ ְּדָהא ָלא . ְוִאם ֵאין ֲאִני ּכָ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָייא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ֵליָמא ּבְ יָבא ִטיבו ׁשְ ַּחׁשִ ָלמו . ּ ּתְ ד ִיׁשְ ֲּאָבל ּכַ

ִתיב  ֵדין ּכְ ִּאינון ָפִרים ּכְ ׂשֹון ִמָמֲעְייֵני ַהְיׁשוָעה)ב''ישעיה י(ּ ׂשָ ם ָמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּ וׁשְ ַמאן . ּ
ִגין . ִּאינון ֶחְדָוה ּבְ ַהאי ְיׁשוָעה וְכֵדין ַעְלָמא ּכוֵליה ּבְ ית ָמֲעַייֵני ְדִאינון ְמִריִקין ּבְ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ין ָאר ַעּמִ ין ַההוא ָסִאיבו ִדׁשְ א ִמּבֵ ִכיְנּתָ ְּדָנְפַקא ׁשְ ּ ּ ך ּבְ, ּ ִמיִני )ט''במדבר כ(ְִגין ּכָ יֹום ַהׁשְ  ּבְ
ְהֶיה ָלֶכם   .ֲעֶצֶרת ּתִ

יַני ה ִמּסִ ִים ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ר ְנִטיעֹות ֲעָרָבה ְוִנסוך ַהּמָ א ֲחֵזי ֶעׂשֶ ְּתָ ָאר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא . ּ ּׁשְ ּ
ִגין ְדַהאי ַאְתָרא ְדִא, ַמאי ַטְעָמא. ְוָהָכא ֲהָלָכה. ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבְ ּ ּתֹוָרה , ְקֵרי ַהר ִסיַניּ

ִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ָרא ִקׁשְ ה ְלַקׁשְ ַעל ֶפה אֹוִליַפת ֵליה ְלֹמׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּ ר ְנִטיִעין ְדָנָצב . ּ ִּאינון ֶעׂשֶ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ דון ְפִרי , ְּ ִביִעית ְוַיְעּבְ ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֶעֶרב ׁשְ ְּדָהא ֲאִחיד לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַהה ית ְסָאהּבְ ִביִעית, ּוא ּבֵ ַהאי ׁשְ ִגין ְדַאְייֵתי ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ּבְ ְּדֵלית לֹון ְמזֹוָנא ֶאָלא . ּבְ ּ
ה ַזְרִעין ִתיָתָאה ְדַזְרִעין ּבָ א ׁשְ ּתָ ֵּמַההוא ׁשַ ּ ּ ִזְרעו ָלֶכם )'הושע י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵליָמהָּמה ְדַזְרִעין ְיֵה, ִּלְצָדָקה ִקְצרו ְלִפי ֶחֶסד ּא ְלַההוא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ְצָדָקה ׁשְ ּוְכֵדין , ּ
ֵדין ְיֵהא ִטיבו ִעָלָאה ְּוִקְצרו ְלִפי ֶחֶסד ּכְ ּ ּוַמאן ִאיהו ְלִפי . ּ   . ֶחֶסד ָדא ַאְבָרָהם)פי(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

יֵניהֹון ְבָעה ֲעִביָדן ִאית ּבֵ א ׁשִ ּהוא ֲהָדא , ּה ְלֳקֵבל ִאיָמא ִעָלָאה''ְזִריָע. ְוָתא ֲחֵזי ְלַתּתָ
ּה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדַאְבָרָהם ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ''ְקִציָר.  ֵהא ָלֶכם ֶזַרע)ז''בראשיתמ(ִדְכִתיב  ּ

יה ְדִיְצָחק ְדָעִביד ִדיָנא ְוַאְפִריׁש ּתֵֹכן ''ִדיׁשָ. ְּוִקְצרו ְלִפי ֶחֶסד ָחרוץ ְלֳקֵבל ַדְרּגֵ ּה ּבַ ּ ּ ּ ּ
ר יה . ֵּמַההוא ּבָ ִּדיָנא ַאְפִריׁש ִמּנֵ מֹוץ ִלְפִני ּ יֵעי ַעְלָמא וְכֵדין ִאיְנהו ּכְ ְרׁשִ ְּוֲעַבד ִדיָנא ּבִ ּ ּ

ְּוַהאי רוַח ָדא ַדְרָגא ְדַיֲעֹקב ִדְכִתיב . ּרוַח ִחי רוַח ַיֲעֹקב)ה''בראשית מ(ּ ּוְלִקְבֵליה , ּ ַוּתְ ּ
א ִאְתְייִהיב ְלֵמיָכל''זֹוֶר הּן ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְד''טֹוֵח. ּה ְוהוא מֹוץ ְלֶאּשָׁ ׁש ְלֳקֵבל ''ָּל. ֹמׁשֶ

ָידֹו ְדָצִדי''ק ְוִאְתֲעִביד ֶלֶח''ּה ְלֳקֵבל ַדְרָגא ְדָצִדי''אֹוֵפ. ַּדְרָגא ְדֲאַהֹרן ַההוא ''ם ּבְ ּק ּבְ
ִציֹון ּאֹור ְדִאית ּבְ ר)ו''תהלים קל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ׂשָ ַקְדִמיָתא .  נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּבְ

ר וָמאי ֶלֶחם ָדא ִקיוָמאּל וְלָבָתר ְלַהה''ְלָכ ׂשָ ּוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבָ ּ ּ ּ.  

א א ָלא ָעְבִדין ֲעִביְדּתָ ִביַעּתָ א ׁשְ ּתָ ֶּאָלא ַאְכִלין ַההוא ֶלֶחם ְדִאְתְייִהיב ְלהו , ּוְבַהאי ׁשַ ּ ּ
ִתיָתָאה א ׁשְ ּתָ יֵר. ִמׁשָ ִני ְוֲעּתִ ֶחְדָוה ָנְייִחין ְוכוְלהו ִמְסּכְ ְּוכוְלהו ָעְלִמין ּבְ ּ ּ ִוין ּ ּי ּכוְלהו ׁשָ ּ

ַהאי ֲאַתר א ִמְתָזִנין, ּבְ ִביַעּתָ א ׁשְ ּתָ ֵאי ֵמָהאי ׁשַ ְּדָהא ּכוְלהו ַתּתָ ּ ּ ר ָנׁש ֲעִביד . ּ ְוִאי ּבַ
ִאינון ֵפיִרין ְסחֹוָרָתא ּּבְ ְרָכָאן. ּ יה ּבִ יוָתא ָמַנע ִמּנֵ ַּהאי ְדַאְתָרא ְדַעּנִ ּ יה , ּ ך ָמַנע ִמּנֵ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְרָכָאן ִריך הוא ִאית ָלה . ּבִ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ְדַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ָיִהיב ֶלֶחם ְלַהאי ּכָ א ּבְ ַבְעָלה ְוקוְדׁשָ ַּנְייָחא ּבְ ּ ּל ְלַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ''ְוָכ. ל''ְּ ּ
ׂשָ ִרי''ּבָ ׂשָ ה ְּוֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה , ר ִמּבְ יַתָאה ְדִאְזְדָרעו ּבָ ּתִ ֶּאָלא ַהְנהו ְסִפיֵחי ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ִמֵמיָלא

ר ְנִטיָען  ִאינון ֶעׂשֶ א ְדַאְרָעא ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ִביִעית ְלֶמְעּבָ ַההוא ֶעֶרב ׁשְ ר ָנׁש ּבְ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ּ
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 ִמיָנה ַההוא ִטיבו ְדִאית ָלה . ְּ ִגין ְדָלא ִיּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ְעָלה ִביִעית, ִּעם ּבַ ׁשְ י. ַנְייָחא ּבַ ֵרי ְוִאְזַדְווַגת ִעּמֵ ִתיָתָאה ִאְתּבְ יֹוָמא ׁשְ ך ָאָדם ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּה ְ

ָתא ּבְ ׁשַ ת זוֵגיה ְלִאְתֲעְנָגא ּבְ ּּבַ א ִאְזַדְווַגת ֶצֶד, ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ִתיָתָאה ְלֵמיַהב ְנִהירו ְלַהאי ''ּ ׁשְ ּק ּבִ
  .ַהר ִסיַני

א ֲחֵזי יה וא, ְוּתָ ד ִאְזְדַווג ִעּמֵ ַּהר חֹוֵרב ִאְתְקֵרי ּכַ ין וא. ו''ּ א ַמְפִריׁשִ ִני ָנׁשָ ו ''ְוִאי ּבְ
ִתיב, ֶחֶרב ַלְיָיִאְקֵרי , ִּמיָנה ְּוַעְבָדא נוְקִמין, ְּדָהא ֶחֶרב ּכְ יַני . ּ ה ִמּסִ ך ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ִגין ּכָ ְּבְ

ִביִעית ר ְנִטיָען ֶעֶרב ׁשְ ִאינון ֶעׂשֶ ַעל ֶפה ְדִיְכְללון ָיָתה ּבְ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ְוֵייֵתי ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא , ּ
ִביִעית ׁשְ ְּדהוא ַאְתָרא ְדֵלית ָל. ּבַ ּה ְנהֹוָרא ֶאָלא ָמה ְדִאְתְייִהיב ָלה ֵמַההוא ואּ ּ   .ו''ּּ

יה  ְרָכָאן ֵמַהאי ַהר חֹוֵרב ְדַאְפִריׁשו ִמּנֵ ד ֲעַבדו ֶעְגָלא ְוַאְפִריׁשו ּבִ ָרֵאל ּכַ א ֲחֵזי ִיׂשְ ְּוּתָ ּ ּ ּ ּ
ִאינון ְנִטיָען''וא ְנִטיעֹות ּבְ יצו ּבִ ּו ְוַקּצִ ִתיב , ּ ָרֵאל ֶאת  ַוִיְתַנּצְ)ג''שמותל(ָמה ּכְ ִני ִיׂשְ ּלו ּבְ

ַּההוא ֲעִדי ִעָלָאה. ֵעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ָהה ַאְעִדיאו , ּ ָיד ּכֵ ְווָיין ּבְ א וְדרֹוָעא ְדׁשָ ְּתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
הֹון ה וא, ּוֵמַאן ֲאַתר ִאְתְייִהיב לֹון. ִמּנְ ד ִאְזְדַווג ּבָ ֵּמַהר חֹוֵרב ּכַ א . ו''ּ ּתָ  )ז''משלי ט(ְוַהׁשְ

ן ַמְפִריד ַאלוף ְוִאְתָערו ֲעֵליהֹון ֶחֶרבְוִנ ְּרּגָ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ֵני ֵלִוי ְדָעְבדו ְלָוָיה ְלַהאי ַאְתָרא ך ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ הֹון, ְ ִּאְתְפָרעו ִמּנְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ֲחְנה ַויֹאֶמר ִמי ַלְיָי ֵאָלי ַוֵיָאְספו ֵאָליו )ב''שמות ל( ַער ַהּמַ ׁשַ ה ּבְ ּ ַוַיֲעֹמד ֹמׁשֶ ִני ֵלִויּ ל ּבְ , ּכָ

ְּדָהא ָלא ֲעָבדו ִפרוָדא ֶאָלא ְלָוָיה ּ ּ ה . ּּ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ִעְברו ָוׁשובו )ב''שמות ל(ְוָאַמר לֹון ֹמׁשֶ ּ ּ
ֲחֶנה ּמַ ַער ּבַ ַער ְלׁשַ ִגין ְדַהאי ּכֹ, ִמׁשַ ד ִדיִנין וַמאן ִאיהו ''ּּבְ ּה ָיֲהַבת לֹון ְרׁשוָתא ְלֶמְעּבָ ּ ּ ּ

ת ַאְלֵפי ִאיׁשָדא ַהר, ה''ּכֹ ֹלׁשֶ ׁשְ הֹון ּכִ ך ַקְטלו ִמּנְ ּ חֹוֵרב וְבִגין ּכָ ָמר, ְּ ת ָלא ִאּתְ ֹלׁשֶ , ׁשְ
ֵאר ין ְדֲהוו ַמְלָיין ְלַהאי ּבְ ת ְלֳקֵבל ַהְנהו ְתָלָתא ַדְרּגִ ֹלׁשֶ ׁשְ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ה ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְב)ט''בראשית כ( ֹלׁשָ ם ׁשְ ה ׁשָ ְלקון . ִּצים ָעֵליה ְוִהּנֵ ְרמו ְדִיְסּתַ ִגין ְדִאינון ּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ִּמיָנה ְוָהא אוְקמוָה ּ ּ.  

ר ְנִטיָען ַוֲעָרָבה  ה ַעל ִאינון ֶעׂשֶ ַעל ֶפה ְלֹמׁשֶ ּבְ ך ְפִקיָדת ֵליה ַהאי ּתֹוָרה ׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּּ ּ ְ

ִאינון ַעְרֵבי ַנַחל ְלֳקֵבל ּתְ ַח ּבְ ְּדָיִקיפון ְלַהאי ִמְזּבֵ ּ ין ְדָמִקיִפין ְלֵעיָלא ְדִאינון ּ ֵּרין ַדְרּגִ ּ ּ ּ
ִים ֵמִאינון ָמִים ַחִיים ְדַאְתָיין ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק ְוָלא . ד''ח הֹו''ְנַצ ּוְכֵדין ַיַעְבדון ִנסוך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ַח ִטיבו ִעָלָאה ִּיְמֵנעון ֵמָהאי ִמְזּבֵ ּ ּ.  

ַה ָתא ּבְ ָאר יֹוֵמי ְדׁשָ ל ׁשְ ַח ַעְבִדין ִנסוך ַהָיִיןְּוָתא ֲחֵזי ּכָ ּאי ִמְזּבֵ ְ ָרִמיז ְלִדיָנא ְדָעִייל , ּ
ה ְלֵמיָדן ַעְלָמא ַמִים ַחִיים. ּּבָ ָחג ַעְבִדין אוף ּבְ ֲּאָבל ּבְ ַההוא . ּ ְּדָהא ַחִיים וְנִהירו ִאּתֹוַסף ּבְ ּ ּ ּּ

ִים ַלָים ְמ)א''ישעיה י(ִזְמָנא  ּמַ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ּכַ ּ ּכִ יםּ   .ַכּסִ

ָרֵאל ָרה ַפֲעָמִים ִנְמנו ִיׂשְ ֲּעׂשָ ְיִריַדָתן ְלִמְצָרִים ִדְכִתיב , ּ ֶפׁש )ו''בראשית מ(ַאַחת ּבִ ל ַהּנֶ  ּכָ
ָאה ִמְצַרְיָמה וכו ֲעִלָייָתן ִדְכִתיב. )'וגו(' ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ׁש ֵמאֹות )ב''שמות י( ְוַאַחת ּבַ ׁשֵ  ּכְ

חוָמׁש. ֶאֶלף ַנִים ּבְ ּוׁשְ אולּ יֵמי ׁשָ ַנִים ּבִ ּ ַהְפקוִדים וׁשְ ּ ּ ֶזק ְוא' א, ּ ּבֶ ְטָלִאים' ּבְ יֵמי ' ְוא, ּבַ ּבִ
ֶלך)ג''כ' שמואל ב(ָדִוד  ן יֹוָאב ֶאת ִמְסָפר ֲהָעם ֶאל ַהּמֶ ְ ַוִיּתֵ ּ יֵמי ֶעְזָרא ' ְוא. ּ ל )'עזרא ב(ּבִ  ּכָ

ֶאָחד ָהל ּכְ ֲע)ג''ירמיה ל(ְלָעִתיד ָלֹבא ' ְוא. ַהּקָ   .בֹוְרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֵנה עֹוד ּתַ

ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה יָקא, ַאׁשְ ֵרי ֲעלֹוי ִטיבו ְדַעּתִ ָּדא ָאָדם ִעָלָאה ְדַאׁשְ ּ ּ ד , ֵאיָמַתי. ּ ּכַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ָמָצא טֹוב ַוָיֵפק ָרצֹון ֵמְיָי)ח''משלי י(ָמָטא ָחְכָמה ּכְ ָדא . ּ ָמָצא ִאּשָׁ

ּיָקא וָמאי ִאיהו ַהאי ָחְכָמהַּרֲעָוא ְדַעּתִ רוָתא , ּ ִאְתַחּבְ ָּדא ָחְכָמה ְזִעיָרא ְדִהיא ַרְבְרָבא ּבְ
ֹכָלא, ָמָצא. ְלֵעיָלא ַחת ּבְ ּכְ ּתַ גֹון ְדִאׁשְ ְּוָאָדם ָיִפיק ְתבוָנה ְדָבֵעי ְלַעְייָנא . ַּמאי ָמָצא ּכְ ּ

ָלא וְלַאָפָקא ֵמעֹוָמַקא ִעָלָאה ְתבוָנ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ ּּ ְּוַעל ְיֵדי ְדַמאן . ְלַאְנֲהָרא ְלַהאי ָחְכָמה, הּ
ִּאְתָנִהיָרת ַעל ְיֵדי ִעָלָאה ְדָמִפיק ָרצֹון ִמְלֵעיָלא ְלַאְנֲהָרא ָלה ּּ ּּ:  

  )סימן לח(השלמה מההשמטות 

ָאָדם ֶנֶגָדן ּבַ רוך הוא ְוכוָלן ּכְ דֹוׁש ּבָ ַבע צורֹות ְקדֹוׁשֹות ֶיׁש לֹו ְלַהּקָ ּׁשֶ ּ ּ ֱא, ְּ ּנֶ ַמר ׁשְ
ָרא אֹוָתם ָרא אֹותֹו ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ֹמאל. ּּבְ ְּוֵאלו ֵהן ׁשֹוק ָיִמין וׁשְ ּ ָיד ְיִמין . ּ

ׁש ֹמאל ּגוף וְבִרית ֲהֵרי ׁשֵ ּוׁשְ ּ ְבָעה. ּ ר ֶאָחד. ְוָהא ֲאַמְרּתָ ׁשִ ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ַבע ֲהֵוי ּבְ   .ּׁשֶ
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ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמ ָּמׁשָ ָעה ִאיָלִנין ְזָכִרים ְוָהיו , הּ ָגנֹו ִתׁשְ ִלּבֹו ִליָטע ּבְ ָעָלה ּבְ ְּלֶמֶלך ׁשְ ְ

ָלם ְדַקִלים ָלם ִמין ֶאָחד, ּּכֻ ִיְהיו ּכֻ ׁשְ ָּאַמר ּכְ ר ְלִהְתַקֵיים, ּ ה. ִּאי ֶאְפׁשָ ָנַטע , ָמה ָעׂשָ
ִלּב ָעָלה ּבְ ָעה ׁשְ יֵניֶהם ְוהוא ֶאָחד ֵמאֹוָתן ַהִתׁשְ ֹו ִלְהיֹות ְזָכִרים ְוֶאְתרֹוג ָמאי ֶּאְתרֹוג ּבְ

ְּנֵקָבה ְוַהְיינו ִדְכִתיב , ֲהֵוי ָמִרים )ג''ויקרא כ(ּ פֹת ּתְ ֶּפִרי ֵעץ ֲהַדר ּכָ   .)כ''ע( ּ

ָרָאם ַצְלמֹו . ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ִתיב ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהָאָדם ּבְ ן ְוָהא ּכְ ר לֹוַמר ּכֵ ֶּאְפׁשָ
ָרא  ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ֶנְגדֹו' אֹותֹו ְוגֹוּבְ ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ך ֱאֶעׂשֶ ְלעֹוָתיו . ְְוַאַחר ּכָ ח ַאַחת ִמּצַ ַּוִיּקַ
ָנה ְחּתֵ ר ּתַ ׂשָ ִריָאה, ֶּאָלא ֵאיָמא. ַוִיְסֹגר ּבָ ֵהן ּבְ ָיה וְכִתיב ּבָ ֵהן ֲעׂשִ ִּדְכִתיב ְיִציָרה וְכִתיב ּבָ ּ ּּ .

ָרא אֹוָת ָיה ִדְכִתיב ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ֲּעׂשִ ּ ָמה ַעל ַהּגוף ְוַאָסף ַהּכֹל, םּ ׁשָ יב ַהּנְ ֵעת ִהְרּכִ . ּּבְ
ָנא ְדַאסֹוֵפי הוא ִדְכִתיב ּוְמַנָלן ְדָהאי ְיִציָרה ִליׁשְ ּ ּ ּ ֶדה ְוָכל , ּ ל ַחַית ַהּשָׂ ַּויִיֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ּכָ ּ

ַמִים ַוָיֵבא ֶאל ַהָאָדם ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ַעל ַהָאָדם ָזָכר ו, ּעֹוף ַהׁשָ ּ ָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתם ּ ְְנֵקָבה ּבְ

  .)כ''ע(

ָכל ֵאָבָריו ְוָכל ֲחָלַקיו ָרא אֹותֹו ּבְ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ּו וְלָמה הוא ''ְוָהא ֲאְמִריָנן וא, ּבְ ּ
ְלָמה ְוַהאי וא ּשַׂ ׁש ְקָצוֹות''ּדֹוֶמה ְלעֹוֶטה אֹור ּכַ ִרית ִמיָלה , ָּאַמר ֵליה. ּו ֵאיָנה ֶאָלא ׁשֵ ּבְ

ֵביַנן ֶאָחדְּוִזווג ל ַהָאָדם ַחׁשְ י ָיָדיו ג. ֹו ׁשֶ ּתֵ י ׁשֹוָקיו ו. 'ֹּראׁשֹו ְוגופֹו ה. 'ׁשְ ּתֵ ְנְגָדם . 'ׁשְ ּוּכְ
ַמִים ִדְכִתיב  ׁשָ מֹוָתם ּבַ ה ָהֱאֹלִהים)'קהלת ז(ּכְ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ים .  ּגַ ְּוַהְיינו ַיּמִ

ה ְי)א''שמות ל( ים ָעׂשָ ת ַיּמִ ׁשֶ י ׁשֵ ים  ּכִ ת ַיּמִ ׁשֶ ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֹלא ָאַמר ּבְ ָי ֶאת ַהׁשָ
ל יֹום ָויֹום ֵיׁש לֹו ּכֹחֹו  ּכָ ד ׁשֶ השלמה מההשמטות  )עד כאן מההשמטות(: )כ''ע(ְמַלּמֵ

  ל''המשרז הנ

ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ְוגֹו ּ ּ ּ ִפְרָי. 'ּ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ה ְוִרְבָיה ִּפּקוָדא ָדא ְלִאְתַעְסָקא ּבְ
ָמִתין ְלֶמֱהֵוי  ט רוִחין ְוִנׁשְ א ְלָכל ִסְטִרין וְלִמְלּקַ א ַקִדיׁשָ ּמָ ָטא ׁשֶ ד ּתֹוָלִדין ְלִאְתַפּשְׁ ּוְלֶמֱעּבָ ּ ּ ּּ

א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִפְרָיה ְוִרְבָיה ֲאְזִעיר . ְּ ק ּבְ ְּדָכל ָמאן ְדָלא ִאְתַעּסַ ּ
ִּדיוְקָנא  ַהאי ָעְלָמאּּ ַכח ּבְ ּתְ ְּדָמֵריה ְדָלא ִאׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא . ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָייא ׁשְ ְּוָגִרים ְדָלא ׁשַ

ָמִתין ָמה ְדִאתֹוְסָפן רוִחין ְוִנׁשְ ְּדּכְ ַהאי ָעְלָמא ִזיו )א דוגמתא''נ(ֲהִכי ִאּתֹוַסף ְלַנֲחָתא , ּ  ּבְ
א ִדְכִתיב  ֹרב)ד''משלי י(ְּיָקָרא ְדַמְלּכָ ת ָרזֹון ּבְ ֶאֶפס ְלֹאם ַמְחּתָ ּ ַעם ֲהְדָרת ֶמֶלך וּבְ ְ.  

ַהאי ָעְלָמא א ְדִאּתֹוַסף ְלַנֲחָתא ּבְ ֲּהְדָרת ֶמֶלך ָדא ִזיו ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּ ת ָרזֹון ָדא , ְ ַמְחּתָ
א ְדַאְזִעיר ֵמָהאי ָעְלָמא ְּזִעירו ְדִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּוא ִזיָוא ְּדָהא ַהה. ֲהִכי ֲאְזִעיר ֵמֵעיָלא, ּּ

א , ָלא ָנִחית יד ָדִמין ְדָגַרע ִדיוְקָנא ִדְלַתּתָ ִאילו אֹוׁשִ ר ָנׁש ּכְ ב ַעל ַההוא ּבָ ְּוִאְתַחׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ה ֶאת ַהָאָדם ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ ָנא ִדְלֵעיָלא ִדְכִתיב ּכִ גוֹוָ ּּכְ ְּוִאיהו ֲאְזִעיר ֶצֶלם ֱאֹלִהים , ּ

א ּוְדמות וְדיוְקָנ, ְלַתּתָ ּ ּ ִפְרָיה ְוִרְבָיה . א ְלֵעיָלאּ ר ָנׁש ְלִאְתַעְסָקא ּבְ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ

ָכל ִסְטִרין ָאה ְיָקָרא ְדְיָי ּבְ ּוְלֶמֱעַבד ֶצֶלם ֱאלִהים ְלַאְסּגָ  )עד כאן מההשמטות(: ּ

  )סימן לח(השלמה מההשמטות רעיא ְמֵהיְמָנא 
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ִּפּקוָדא ָדא ְלַקִיים ִפְרָיה ְוִרְבָיה ְל ּ ּ ן וַבתּ ַּקֵיים ּבֵ ן י. ּ ִגין ְדָאב ַתּמָ ן ה', ּּבְ ן ', ְוֵאם ַתּמָ ּבֵ
ן ו ן ה', ַתּמָ ת ַתּמָ ן וַבת. 'ּבַ ּוָאב וֵאם ְדֵלית לֹון ּבֵ ם ְיָי, ּ ְרָיא ָעַלְייהו' ּגַ ּוְכַגווָנא , ָּלא ׁשַ

ית ָאַמר ְפרו וְרבו ֵראׁשִ עֹוָבָדא ְדּבְ ָּדא ּבְ ּ ּ ּ ְטָרא ִדְיִמ. ּּ ְּפרו ִמּסִ ָמאָלא ּ ְטָרא ִדׂשְ ּיָנא וְרבו ִמּסִ ּ
ָרא ֱאלִקים ּכָֹלא יה ּבָ ְּדּבֵ ִעיָתא, ּ ּוְבָרא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ א. ּ ִכיְנּתָ . ֶּאת ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ

ִריך ד אי ּצָ ן וַבת', ְוַאּמָ ָאב ְוֵאם ּבֵ ֹלׁש ְקדוׁשֹות . ּּבְ ׁשָ ְרכו ּבְ ִגין ְדָהא ִאְתַקָדׁשו ְוִאְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
ְרָכָאן ְדִאיּנון יְוׁשֶ ַּבע ּבִ ִריִכין ְלֶמֱהִוי ד', ּ ָרה' ּצְ ְרָיין ָעַלְייהו ֲעׂשָ ַּאְתוון ְדׁשַ ר , ּ ְלֶמֱהִוי ּבָ

ָּנׁש ְרׁשות ַהָיִחיד ְלָמאֵריה ָוה . 'וָגְבהֹו י' ְּדָרְחּבֹו ד, ּּ אֹוַרְייָתא וְבִמּצְ ק ּבְ ּוָמאן ְדִמְתַעּסֵ ּ ּ
ְדִחילו וִבְרִחימו ְדָמ ּּבִ ּ ּ ן יּ ְרָיא ַתּמָ ֲאַתר ְדִיְרָאה ׁשַ ּאֵריה ּבְ ן ה', ּ ְרָיא ַתּמָ ֲאַתר ְדַאֲהָבה ׁשַ . 'ּּבְ

ְרָיא ו ֲאַתר ְדתֹוָרה ׁשַ ְרָיא ה', ּבְ ָוה ׁשַ ה . 'ּוְבֲאַתר ְדִמּצְ ָבה ְדִאְתָמר ּבָ ֲאַתר ְדַמֲחׁשָ שמואל (ּּבְ

ִליל ִמּכָֹלא,  ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהָאָדם)ב ז ְרָיא ּבֵ. ּכַ  )ז''תהלים קכ(. א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''יה יֹוׁשַ
ְוא ָעְמלו ּבֹוָניו ּבֹו ִית ׁשָ ְוא ָעְמלו ּבֹוָניו ּבֹו, ִּאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ֵא, ָּמאי ׁשָ ל ''ִּאינון ַסּמָ

 )עד כאן מההשמטות(: כ''ְוָנָחׁש ע

ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַּנֲעׂשֶ ּ ית ִס, ּ ׁשִ ִליל ּבְ ַגְווָנא ְּדִאְתּכְ ִליל ִמּכָֹלא ּכְ ְּטִרין ּכָ
ּקוָנא ִעָלָאה, ִדְלֵעיָלא ְדָקא ָיאות ּכָֹלא ּתִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּכְ ְייֵפי ְמַתְקָנן ּבְ ׁשַ ּּבְ ּּ ה . ּ ַנֲעׂשֶ

א ִעָלָאה ָחְכְמָתא ַקִדיׁשָ ָּאָדם ָרָזא ְדַכר ְונוְקָבא ּכָֹלא ּבְ ּּ ּ ּתַ. ּ ְדמוֵתנו ְלִאׁשְ ַצְלֵמנו ּכִ ּּבְ ּ ְכְלָלא ּ
ָדא ְלֶמֱהִוי  ִליט ַעל ּכָֹלא)ג חד''א ל''ד(ָדא ּבְ ָעְלָמא ׁשַ ּ הוא ְיִחיָדאי ּבְ ּ ּ:  

ה  ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה טֹוב ְמֹאד)א כלל''ד(ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ן ַמה ְדָלא ,  ְוִהּנֵ ּקַ ָּהָכא ִאְתּתַ
יה מֹו ֵרי ּבֵ ִגין ְדִאְתּבְ ִני ּבְ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ָמר ּכִ ִּאּתְ ה טֹוב ְמֹאד, ָתאּ ָמר ְוִהּנֵ ְוָאְזָלא . ְוָהָכא ִאּתְ
ה טֹוב ְמֹאד ֶזה ָמֶות ָמה ְדָאְמֵרי ַחְבַרָייא ְוִהּנֵ   .ּּ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 ָכל ָדָרא ְוָדָרא ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ְלָבַתר ּכֵ ָעְלָמא ּבְ ל ַמה ְדִיְתַחֵדׁש ּבְ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ר . ּ ֲאׁשֶ
ה ית, ָעׂשָ ל עֹוָבִדין ִדְבֵראׁשִ ָר, ָּדא ּכָ ֵרי ְיסֹוָדא ְוִעּקְ ן ִאְתּבְ ּא ְלָכל ַמה ְדֵייֵתי ְוִיְתַחֵדׁש ְּדַתּמָ ּ

ן ָעְלָמא ְלָבַתר ּכֵ ֵוי ּכָֹלא . ּבְ ִריך הוא ַעד ָלא ֲהָוה ְוׁשַ א ּבְ ך ָחָמא ֵליה קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ י. ּּבְ ּשִׁ הו ֵה, יֹום ַהּשִׁ ָמר ּבְ ֻכְלהו יֹוֵמי ְדָלא ִאּתְ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ  ֶּאָלא, א''ּ
ִחּבוָרא ַחד ְדכוָרא ּבְ ַרת נוְקָבא ּבִ ְכַלל ָעְלָמא ִאְתַחּבְ ּתַ ד ִאׁשְ ָּהָכא ּכַ ּ י ' ה, ּ ּשִׁ ּשִׁ א דאיהו ''ד(ּבַ

ַּוְיֻכלו. ּ ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד)א יסוד''ס ְכְללו ֹכָלא ַחד , ּ ּתַ ְכְללו ִמּכָֹלא . )א כחד''ד(ִּאׁשְ ּתַ ִּאׁשְ ּ
ֹכָלא ִלימו ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ:  

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםַוְי ֻּכלו ַהּשָׁ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . ּ ר )תהלים לא(ַּרּבִ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ּ
ֵני ָאָדם ך ֶנֶגד ּבְ ְָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ א ֲחֵזי. ָּ ָרא , ּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָעְלָמא ָנא ָאְרחֹויְּוַאְתִקין ֵליה ְלֶמ, ְלַבר ָנׁש ּבְ ּקָ פוְלָחִניה וְלִאְתּתַ ִלים ּבְ ּהֵוי ׁשְ ּ י , ּ ִגין ְדִיְזּכֵ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִריך הוא ְלַצִדיַקָייא ּכְ א ּבְ ִּלְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָגִניז קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ  ַעִין )ישעיה סד(, ּ
ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ָֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

  )ל''סימן ט(ת השלמה מההשמטו

א ל יֹוָמא ַהעֹוָלם ַהּבָ ָרְכָיה ְוָדַרׁש ָמאי ַהאי ְדָקא ֲאְמִריָנן ּכָ י ּבְ ב ַרּבִ ָּיׁשָ ְוֹלא ָיְדִעיָנן , ּ
ְבָרא ָהעֹוָלם ָעָלה , ָמאי ָקָאַמר ּנִ קֹוֶדם ׁשֶ ד ׁשְ ם ָעְלָמא ְדָאֵתי ְמַלּמֵ ְרּגֵ א ְמּתַ ַּהעֹוָלם ַהּבָ

ָבה ִלְברֹוא אֹור  ַמְחׁשָ לֹוט ּבְ ְרָיה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ל ּבִ ֵאין ּכָ דֹול ׁשֶ דֹול ְלָהִאיר ְוִנְבָרא אֹור ּגָ ּגָ
ְמקֹומֹו , ּבֹו ם ָלֶהם ּבִ ִביִעי ְוׂשָ ֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלסֹוְבלֹו ָלַקח ׁשְ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָּצָפה ַהּקָ ְּ

ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ָאר ְגָנזֹו ַלּצַ ְמרוהוָּאַמר ִאם ִיְזּכו. ְּוַהׁשְ ִביִעי ְוִיׁשְ ֶזה ַהׁשְ ּ ּבָ ן ָלֶהם , ּ ֶאּתֶ
ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ֶזה ְלעֹוָלם ַאֲחרֹון א, ּ ית. ַהעֹוָלם ַהּבָ ִראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ א ִמקֹוֶדם ׁשֵ ָבר ּבָ ּכְ . ׁשֶ
ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִס)א''שם ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָ ך ֶנֶגד ּ ְים ּבָ

ֵני ָאָדם  )עד כאן מההשמטות(: ּבְ

ה י ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַההוא ְנהֹוָרא)א זכי בר נש''ס( ּוְבּמָ ּ ִיְזּכֵ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָכל ַמאן . ּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי י ְלֶמהֵוי ֵליה חוְלָקא ּבְ ָכל יֹוָמא ִיְזּכֵ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּב ֵליה ְוִיְתַחׁשֵ, ּ

ִאלו ָבאֵני ָעְלִמין ּּכְ ְכַלל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּתַ ֵני ַעְלָמא ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְּדָהא ּבְ משלי (, ּ

ְתבוָנה)ג ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ ּכֹוִנן ׁשָ  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון )משלי ח(, ּוְכִתיב, ּ ְיָי ּבְ
ֲעׁשוִעים יֹום יֹו ְכִליל ָעְלִמין ְוַקִיים ֵליהָּוֶאְהֶיה ׁשַ ה ׁשַ ַדל ּבָ ּתַ ּם ְוָכל ְדִאׁשְ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''דף מז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ְוּתָ א ּבְ רוָחא ֲעִביד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּוְברוָחא ִמְתַקְייָמא, ְּ ּרוָחא ְדִאּנון , ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ן רוָחא ְדֶהֶבל , ְּדָלָעאן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ְּדַרְבֵיי ְדֵבי ַרבּ ָּמה ַרב טוְבך ָדא טוָבא . ּ ּ ָּ

ִניז ִּליֵרֶאיך ְלִאּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה. ְּדִאְתּגְ ּ ּ ך. ָ ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ַּמאי ָפַעְלּתָ ָדא עֹוָבָדא . ּ ּ
ית ן ֵעֶדן. ִּדְבֵראׁשִ א ָאַמר ָדא ּגַ י ַאּבָ אוָמנוָתא ָעִביד ֵליה קוְד, ַּרּבִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַאְרָעא ּכְ יה ַצִדיַקָייא . ּּבְ ְקָפא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ) ב''דף מז ע(ּ
ך)תהלים לא( ְ ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ֵני ָאָדם, ּ ְּדָהא הוא ֶנֶגד , ֶנֶגד ּבְ ְוַאֲחָרא ֶנֶגד .  ָאָדם)בני(ּ

ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ֵני ָאָדם ֲהֵוי ָא. ּ ן ֵעֶדן ְלֵעיָלא ְוֶנֶגד ּבְ ְמעֹון ּגַ י ׁשִ ואפילו אחרא נגד (ַמר ַרּבִ

יה ַצִדיַקָייא ְדָעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון)בני אדם הוי א ּבֵ ְנׁשָ ּ ְלִאְתּכַ ּ ּ ּ ּּ.  

ַּוְיֻכלו א, ּ ְּדָכלו עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ְועֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּ ּ ַמִים ְוָהָא. ּ אַהּשָׁ י . ֶרץ ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַרּבִ
ַעל  ּבְ ְכָתב ְועֹוָבָדא ְואוָמנוָתא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ְמעֹון ָאַמר עֹוָבָדא ְואוָמנוָתא ְדאֹוַרְייָתא ׁשֶ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְבִעים ָפִנים ַלּתֹוָרה. ֶּפה ְּוָכל ְצָבָאם ִאֵלין ְפָרֵטי ְדאֹוַרְייָתא ַאִפין ְדאֹוַרְייָתא ׁשִ ּ ּּ ַּוְיֻכלו. ּ ּ ,
ָדא ְכְללו ָדא ּבְ ּתַ ְּדִאְתַקְיימו ְוִאׁשְ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ְפַרט וְכַלל. ּּ ּׁשָ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא , ְוָכל ְצָבָאם. ּ

ַּדְכָיאן ְדאֹוַרְייָתא ְמָסֲאָבן ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

  )'סימן מ(השלמה מההשמטות 
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ִמיִני ָמאי ֲהֵוי רוך הוא ַצִדיק, ׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶּיׁש לֹו לַהּקָ ּ עֹוָלם ְוֲחִביב לֹו ִמְפֵני ְּ ּ ֶאָחד ּבָ
ְמחֹו ְדלֹו וְמׂשָ לֹו וַמְצִמיחֹו וְמּגַ לֹו ְוהוא ְיסֹודֹו ְוהוא ְמַכְלּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְמַקֵיים ּכָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֲּאהוב . ּ

ּנֹוָרא ְוַאִדיר ְלַמָטה, ְוֲחִביב ְלַמְעָלה ל ְלַמְעָלה. ּ ְּמתוַקן וְמקוּבָ ּ ְּמתוַקן וְמקוּבָ, ּ ּ . ּל ְלַמָטהּ
ָלם ְּוהוא ְיסֹוד ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ּ.  

ָלם ִמיִני ְוָאַמְרּתָ ְיסֹוד ַהְנָפׁשֹות ּכֻ ַפׁש, ֲּאַמְרּתָ ׁשְ ת ַוִיּנָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ִתיב וְביֹום ַהׁשְ ְּוָהא ּכְ ּ .
ִביִעי ֲהִוי יַנְייהו, ִאין ׁשְ ֶּאָלא ִמׁשום ְדַמְכִריַע ּבֵ ּ ּ ְּוֵיׁש ִאינון ְתָלת ְלָרע ו, ּ , ְתָלת ְלֵעילּ

יַנְייהו ְּוהוא ְדַאְכָרע ּבֵ ּ ִביִעי. ּ ִביִעי, ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ׁשְ ׁשְ ֶּאָלא ִמְפֵני . ֹלא, ְּוִכי הוא ּבַ ּ
ָדה אֹוָתה ַהּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָבת ּבְ רוך הוא ׁשַ דֹוׁש ּבָ ּשַהּקָ ּ ת ָיִמים )א''שמות ל(ִּדְכִתיב . ְּ ׁשֶ י ׁשֵ  ּכִ

ַמ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ַפׁשָעׂשָ ת ַוִיּנָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ִּים ְוֶאת ָהָאֶרץ וַביֹום ַהׁשְ ל יֹום ָויֹום ֶיׁש . ּ ּכָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
הוא ֲאדֹון לֹו הוא ִנְבָרא ּבֹו, ּלֹו ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ ּלא ִמְפֵני ׁשֶ הוא פֹוֵעל , ּ ֶּאָלא ִמְפִני ׁשֶ ּּ ּ
ָידֹו עֹוָלם ְפעוָלה ַהְמסוָרה לֹו ּבְ ּּבָ ּ ּ.  

ָּפַעלו ּכֻ יֶהם ְלָבדּ ָּלם ְפעוָלָתם ְוִקֵיימו ַמֲעׂשֵ ּּ ּ ִביִעי וָפָעל ְפעוָלתֹו, ּ א יֹום ַהׁשְ ּּבָ ְמחו . ּּ ּׂשָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָלם ְוַאף ַהּקָ ּּכֻ ְּ ָמתֹו. ּ ְדָלה ִנׁשְ ּגַ ִביִעי , ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשְ ִּדְכִתיב וְביֹום ַהׁשְ ּ

ַפׁש ת ַוִיּנָ ּבָ ִביָת. ּׁשַ ה ְמָלאָכהּוָמאי ֲהֵוי ׁשְ ּה זֹו ְדָלא ֲהֵוי ּבָ ת. ַוֲהֵוי ַהָנַחה, ּ ּבָ . ִּדְכִתיב ׁשַ
ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ָּמׁשָ נֹות, ּ ְבָעה ּגָ ָהיו לֹו ׁשִ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ן ָהֶאְמָצִעי ַמְעָין ָנֶאה נֹוֵבַע , ְ ּוַבּגָ

ֹמאלֹו' ִמיִמינֹו וג' ג, ִּמָמקֹור ַמִים ַחִיים ּוִמָיד ׁשפֹוֶע. ִמׂשְ ּ עֹוָלםּ ֵמִחים , ל ּבָ ָאז ִמְתָמֵלא ְוׂשְ
ָלם ְדָלם ְוֵהם ָמְמִתיִנין . ּּכֻ ֵקה אֹוָתם וֵמּגַ ְּואֹוְמִרים ְלֹצְרֵכנו הוא ִמְתָמֵלא ְוהוא ָמׁשְ ּ ּ ּ

ְבָעה ֵקה ֶאת ַהׁשִ ִתיב . ְּוׁשֹוְבִתין ְוהוא ָמׁשְ ְזָרח ֲאִביא ַזְרֲעך ַוֲהֵוי ַחד )ג''ישעיה מ(ְוָהא ּכְ ָ ִמּמִ

ֵקה ֵליהִמְנ ּהֹון וָמׁשְ ָלם. ּ ן ּכֻ ֵקה ַאַחר ּכֵ ֵקה ֶאת ַהֵלב ְוַהֵלב ָמׁשְ ֶּאָלא ֵאיָמא הוא ָמׁשְ ּ ּ ּוָמאי . ּּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִביִעית הֵוי אֹוֶמר זֹו ִמַדת טובֹו ׁשֶ ִּניהו ִמָדה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

תֹוַתי ּבְ ַתי, ָמאי ַטְעָמא ָאַמר ֶאת ׁשַ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה.ְוֹלא ָאַמר ֶאת ַשּבָ ּ ָמׁשָ ּ ,
בוַע ָמְזִמיָנה יֹום ֶאָחד ִלְהיֹות ִעּמֹו בוַע ְוׁשָ ָהָיה לֹו ַכָלה ָנָאה ְוָכל ׁשָ ְּלֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ֶלך ֶיׁש . ְ ְְוַהּמֶ

י ֲא ְמַחִתי ּכִ יֹום ׂשִ ן ּבְ ם ַגם ּכֵ ְמחו ַאּתֶ ִנים ָנִאים ְוַאהוִבים ָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵכן ׂשִ ּלֹו ּבָ ִני ּ
ן ֲהְדרו אֹותֹו ם ּכֵ ם ּגַ ֵדל ְוַאּתֶ ּתַ ָלֶכם ֲאִני ִמׁשְ ׁשְ ּּבְ מֹור . ּ מֹור ָזכֹור ַלָזָכר ְוׁשָ ּוָמאי ָזכֹור ְוׁשָ ּ

ֵקָבה יָראו)ט''ויקרא י(ָמאי ַטְעָמא . ַלּנְ י ּתִ ּ וִמְקָדׁשִ ְמרו ַעְצְמֶכם ֵמִהְרהור. ּ ּׁשִ י , ּ י ִמְקָדׁשִ ּכִ
ֶכם)כויקרא (ָּקדֹוׁש הוא ָלָמה  י ֲאִני ְיָי ֵמַקִדׁשְ ָכל ָצד,  ּכִ עד כאן (: כ''ע. ֲאִני ּבְ

  )מההשמטות

ִביִעי ַעל ֶפה ְדִאיהו יֹום ׁשְ ּבְ ִביִעי ָדא ּתֹוָרה ׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ַּוְיַכל ֱאלִהים ּבַ ּ ּּ ְכַלל , ּ ּתַ ּוֵביה ִאׁשְ ּ
ָּעְלָמא ְדִאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא ּ ּ ּ ה ְו. ּּ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹוְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְּדָהא ּתֹוָרה , ֹלא ּכָ

תוְקָפא ִדְכַתב ְדָנִפיק ֵמָחְכְמָתא ְכָתב ַאִפיק ּכָֹלא ּבְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִביִעי. ּ יֹום ַהּשְׁ ַלת ִזְמִנין ָהָכא ּבַ . ּּתְ
ִביִעי יֹום ַהּשְׁ ִביִעי. ַּוְיַכל ֱאלִהים ּבַ יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ִביִעיְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹו. ּ . ם ַהּשְׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

ַלת ִביִעי. ָהא ּתְ יֹום ַהּשְׁ ַעל ֶפה, ַּוְיַכל ֱאלִהים ּבַ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ִביִעי ָדא , ּ ְּדִעם יֹום ַהּשְׁ
ְדָקא ֲאָמָרן ְכַלל ָעְלָמא ּכְ ּתַ   .ִאׁשְ

ִביִעי יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָב. ָּדא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא, ּ ּא ָדא יֹוְבָלא ְוַעל ּּבְ
ִתיב ָהָכא ִמּכָ ך ּכְ יה''ְּכָ ּל ְמַלאְכּתֹו ְדֹכָלא ָנִפיק ִמּנֵ ְדָקֲאָמָרן ְדָהא . ּּ ְּוֲאַנן ָדא ְיסֹוָדא ּכִ ּ

יר ִמּכָֹלא יה ֲהָוה ַיּתִ ַּנְייָחא ּבֵ ּ.  

 ] בשנה18יום [סדר הלימוד ליום יח תשרי 

ִביִעי א .ַָוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ֵריׁשָ דֹול ִדְמָבֵרך ְלֹכָלא ְוהוא ָנִטיל ּבְ ּ ָדא ּכֵֹהן ּגָ ּ ּּ ְ

ֹראׁש ִביִעי, ִּדְתַנן ּכֵֹהן נֹוֵטל ּבָ ְרָיין ְלָבְרָכא ְוִאְקֵרי ׁשְ יה ׁשַ ּוִבְרָכאן ּבֵ י ֵייָסא ָסָבא . ּ ַרּבִ
יסֹוָדא ְדָעְלָמא ִאיהו ֵרי ַחד ּבִ ָּאַמר ָהִני ּתְ ַעּמוָדא ְדֶא, ּ ְּוַחד ּבְ אבל ( )ג''א ל''ד(. ְמָצִעיָתאּ

הני תלת חד במעלי שבתא דליליא וחד דיומא וחד דעלמא דאתי דאיהו שבת 
  .)הגדול

ָמא ְדַאּתְ , ְלָמאן,  אֹותֹו)ג ויקדש''א ל''ד(ְוֵכן  ְרָיא ּכְ יה ׁשַ ְּלַההוא ֲאַתר ְדָאת ַקָייָמא ּבֵ ּ ּּ
ין ְלֵעיָלא . ּ ְוִהְרַאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנִוהו)שמואל ב טו(, ָאֵמר ל ִקדוׁשִ ְרָיין ּכָ ּוְבַהאי ֲאַתר ׁשַ ּ

ג, )א דלעילא''ד( ְפנוָקא ֶלֶחם ַפּנָ ָרֵאל ְלֵמיַהב ָלה ּתַ יה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ְּוָנְפֵקי ִמּנֵ ּ ּ ְוָאְזָלא ָהא , ּ
ָמה ִדְכִתיב י ֶמֶלך)בראשית מט(, ּכְ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ְ ֵמָאׁשֵ ּר ָדא ֵמָאׁשֵ, ּ

ִלים ְדֲהָוה  ג)ליה( )ג''א ל''ד(ְּקָיים ׁשְ ּ ֶלֶחם עֹוִני ִאְתַהַדר ְלֶמהֵוי ֶלֶחם ַפּנָ י . ּ ן ַמֲעַדּנֵ ְּוהוא ִיּתֵ
ָרֵאל, ְַמאן ֶמֶלך. ְֶמֶלך ְנֶסת ִיׂשְ ְפנוִקין ְדָעְלִמין)א לה''ד(ּהוא ָיִהיב . ָּדא ּכְ ל ּתַ ּ ּכָ ְוָכל , ּ

ין ְדָנְפִקין ִמְל ִּקדוׁשִ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַוְיַקֵדׁש אֹותֹו. ֵעיָלא ֵמַהאי ֲאַתר ָנְפִקיןּ ַּההוא ָאת ַקָייָמא, ּ ּ.  

ַבת י בֹו ׁשָ יה ַנְייָחא ְדֹכָלא. ּכִ ּּבֵ ִאין)א ביה נייחא''ד(, ּ ּ ְדִעָלִאין ְוַתּתָ א . ּ ּתָ ּבַ יה ׁשַ א ''ד(ּּבֵ

ָלָלא ְדָזכו.  ְלַנְייָחא)אתייא ָרא ֱאֹלִהים ִמּכְ ר ּבָ ֲּאׁשֶ א ּ מֹור ְלַאְתָקָנא ֲעִביְדּתָ ר ַנְפָקא ׁשָ
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)דברים ז(, ּכְ ּׁשֹוֵמר ָדא .  ְוַהֶחֶסד ׁשֹוֵמר ַהּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִרית ָדא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא. ּכְ ָרֵאל ִהיא , ְּוַהֶחֶסד ָדא ַאְבָרָהם. ַּהּבְ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ

ִרית ְוַהֶחֶסד ָרֵאל, ׁשֹוֵמר ַהּבְ ָּדא הוא ָנִטיר ִפְתָחא ְדֹכָלא, ְוִאְקֵרי ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ּ ּ ְלָיין , ּ יה ּתַ ּּבֵ
ל ֲעִבי ָּדן ְדָעְלָמא ַוַדאיּכָ ָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשֹות, ּ ר ּבָ ל , ֲאׁשֶ ְכְלָלא ְלַאְתָקָנא ּכָֹלא ּכָ ְּלׁשַ

ָמִתין  ּיֹוָמא ְויֹוָמא וְלַאָפָקא רוִחין ְוִנׁשְ ִדין, )קדישין לעלמא(ּּ ְּוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ּ ּ.  

ּקוָנא ְדָעְלָמא ְּוִאי ֵתיָמא ְדָלאו ִאּנון ּתִ ּ ְּדָהא ִאּנון ְלִתּקוָנא ְדָעְלָמא ֲהוו . ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּ ּ ּ
הו ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ְדִאּנון ָאְזִלין ְלִקְבַלְייהו ְלאֹוָכָחא ְלהו ּוְלַאְלָקָאה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוַמאי ְדֲאִזיל . ּּ ּ

ָמאָלא ְלִקְבַלְייהו  ִסְטָרא ׂשְ ָמאָלא ִאְתַאִחיד ּבְ ִגיֵני ָכך ְלִתּקוָנא )א לקי בהו''ס(ִּלׂשְ ּ ּבְ   .ֲּהווְ
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א ֲחֵזי ֹלֹמה , ּתָ ׁשְ ִתיב ּבִ ֵני ָאָדם)שמואל ב ז(ַמה ּכְ ים וְבִנְגֵעי ּבְ ֶבט ֲאָנׁשִ ׁשֵ יו ּבְ . ּ ְוהֹוַכְחּתִ
ִני ָאָדם)ב''קסט ע(ַמאן  ִּאֵלין ִאּנון ַמִזיִקין.  ִנְגֵעי ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריָאן , ּתָ ָעָתא ְדִאְתּבְ ׁשְ ּּבִ
ָלא גוָפאִאְתַק ֲארו רוָחא ּבְ ּתָ ַּדׁש יֹוָמא ְוִאׁשְ ּ ּ ְרָיין ְדָלא . ּ ְּוִאֵלין ִאּנון ּבָ ּ ) א''דף מח ע(ּ

ְכָללו ּתַ ָמאָלא ִאּנון זוֲהָמא ְדַדֲהָבא)ולא אתייסדו( )ג''א ל''ד( ִּאׁשְ ּ וִמְסַטר ׂשְ ּ ּ ִגין , ּ ְּוַעל ָדא ּבְ
ְכְללו ְוִאּנון ְפִגיִמין ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ יהׁשְ, ּ קו ּבֵ הו ְוָלא ִאְתַדּבְ ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ָּמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

יה א ִאיהו ְוָזִעין ְוַדֲחִלין ִמּנֵ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְדִחילו ִדְלהֹון ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ְרָיא , ּ א ָלא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ
ֲאַתר ָפִגים   .ּּבְ

ר ּבְ ַבק ּבַ ר ָנׁש ְדִאְתְפִגים ְדָלא ׁשָ ְּוָתא ֲחֵזי ַהאי ּבַ יה ָלא , ַהאי ָעְלָמאּּ ד ָנַפק ִמּנֵ ּּכַ
א  ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ק ּבִ ִּאְתַדּבָ ַפְרּגֹוָדא)לעיל יג א(ּ ִגין ְדִאיהו ָפִגים ְוָלא , ּ ְוָלא ָעאִלין ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ

ִלים ּתְ ְעָיא ְנִטיָעא ִזְמָנא ָאֳחָרא, ִאׁשְ ר ּבָ א , ְּוִאיָלָנא ְדִאְתַעּקֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ
ָכל ִסְטִריןִא ִלים ּבְ ּתְ יה ְלָעְלִמין. ׁשְ ק ּבֵ ּוְפִגימֹו ָלא ִאְתַדּבָ ּ ּ.  

א ּתָ ְרָיין ְפִגיִמין ִאּנון ֵמֵעיָלא וִמּתַ א ֲחֵזי ָהֵני ּבָ ְּוּתָ ּ ָקן ְלֵעיָלא , ּ ּוְבִגיִני ָכך ָלא ִמְתַדּבְ ְּ

א ָקן ְלַתּתָ ָר. ְּוָלא ִמְתַדּבְ ר ּבָ הו ֲאׁשֶ ְּוִאֵלין ִדְכִתיב ּבְ ּ ִלימו ּ ּתַ ּא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ְדָלא ִאׁשְ ּּ
א אי ָלאו . ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא רוִחין ִאּנון ַאּמַ יָון ,  ְלֵעיָלא)א אשתלימו''ד(ּ ֶּאָלא ּכֵ

ִלימו ְלֵעיָלא ּתְ ַאְרָעא ָלא ִאׁשְ א ּבְ ִלימו ְלַתּתָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ָמאָלא ָקא . ּ ַטר ׂשְ ְּוֻכְלהו ִמּסְ
א לֹוןַאְת א ְוָקְייֵמי ְלִקְבַלְייהו ְלַאְבָאׁשָ ְסָיין ֵמֵעיָנא ִדְבֵני ְנׁשָ ָּיין וִמְתּכַ ּ ַמְלֲאֵכי . ּ ַלת לֹון ּכְ ּתְ

ֵרת א. ַהּשָׁ ְבֵני ְנׁשָ ּ ְוָהא אוְקמוָה)לעיל כה א(. ּוְתַלת לֹון ּכִ ּ.  

ִריאו רוִחין  ַתר ְדִאְתּבְ ּּבָ ּ ֲארו ִאּנו)ג אטמרו''א ל''ד(ּ ּתָ ּ ִאׁשְ ַתר ֵרַחָייא ְדנוְקָבא ּ ּן רוִחין ּבָ ּּ
א ּתָ ּבַ א ְויֹוָמא ְדׁשַ ּתָ ּבַ א ֵליְלָיא ְדׁשַ ָתא ְדיֹוָמא ְוָלא , ִדְתהֹוָמא ַרּבָ יָון ְדָנַפק ְקדוׁשָ ּּכֵ ּ

ִלימו ּתַ ִּאׁשְ ָטאן ְלָכל ִסְטִרין, ּ ְייהו, ָּנְפקו ְלָעְלָמא ְוׁשָ ּוָבְעָיא ָעְלָמא ְלִאְתַנְטָרא ִמּנַ ּ ָהא ְּד. ּ
ָמאָלא ִאְתָער ל ְסַטר ׂשְ ֵדין ּכָ א ְדֵגיִהּנֹם ְמַלֲהָטא, ּכְ ָמאָלא , ְּוֶאּשָׁ ְּוָכל ִאּנון ְדִבְסַטר ׂשְ ּ

ָעְלָמא ָטאן ּבְ גוָפא ְוָלא ָיְכִלין. ָאְזִלין ְוׁשָ א ּבְ ׁשָ ּוָבָעאן ְלִאְתַלּבְ ָרא . ּ ּמְ ֵעיָנא ְלִאְסּתַ ֵדין ּבָ ּכְ
ְייהו ָעְלָמאְּוַאְתִקינו ׁשִ, ִּמּנַ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ִדְדִחילו ִדְלהֹון ׁשַ ָכל ׁשַ ּיר ִדְפָגִעים ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ְרָיא ְוִאְתְפִריַסת ּבְ לֹום ׁשַ ת ׁשָ א סוּכַ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ד ִאְתַקַדׁש יֹוָמא ּבְ ּּכַ ּ ּ .
לֹום ת ׁשָ א, ָּמאן סוּכַ ּתָ ּבַ ְּוָכל רוִחין ְוִעְלעוִלין ְוׁשֵ, ָּדא ׁשַ ְלהו ּ ִּדין ְוָכל ִסְטָרא ִדְמָסֲאֵבי ּכֻ ּ

א ֵעיָנא ְדֵריַחָייא ְדנוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּטִמיִרין ְוָעאִלין ּבְ ָתא . ּּ יָון ְדִאְתַער ְקדוׁשָ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ
ֲהֵדיה, ַעל ָעְלָמא ּרוַח ְמָסֲאָבא ָלא ִאְתַער ּבַ יה ְדָדא. ּ ּמֵ ְּוָדא ָעִריק ִמּקַ ּ.  

גֹון ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ּוְכֵדין ָעְלָמא  ֵעיָנן ְלַצָלָאה ַעל ְנִטירו ּכְ ְנִטירו ִעָלָאה ְוָלא ּבָ ּּבִ ּּ ּ
ָרֵאל ָלַעד ָאֵמן ְעָיא ְנִטירו. ִיׂשְ ן ְדָעְלָמא ּבָ ּקַ יֹוָמא ְדחֹול ִאְתּתַ ְּדָהא ָדא ּבְ ּ ּ ת . ּ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ּבְ

לֹום ִאְתְפִריָסא ַעל ָעְלָמא ְוִאְתְנִטיר ּבְ ת ׁשָ ּסוּכַ יִהּנֹם ְנִטיִרין . ָכל ִסְטִריןּ ְּוֲאִפילו ַחָייֵבי ּגֵ ּ ּ
ִאין, ִּאּנון ָחא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּכְ ּתַ ָלָמא ִאׁשְ ׁשְ ְּוֹכָלא ּבִ א ְדיֹוָמא ְמָבְרִכיָנן , ּ ִקדוׁשָ ך ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ָל ָרֵאל ְוַעל ְירוׁשָ ל ַעמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ת ׁשָ ַּהפֹוֵרס ֻסּכַ ּ ָלם. םּ אי ַעל ְירוׁשָ ֶּאָלא , ַּאּמַ
ה ָרא . ָדא ִהיא ְמדֹוָרא ְדַהִהיא ֻסּכָ ה ְדִאְתְפָרַסת ֲעָלָנא וְלֵמׁשְ ָנא ְלַהִהיא ֻסּכָ ּוָבֵעיָנא ְלַזּמְ ּ ּּ

ָנא וְלֶמֱהֵוי  ִנין)א מגינא''ד(ִּעּמָ ְרָייא ַעל ּבְ א ְדׁשַ ִאּמָ ּוְבִגין ָדא ָלא ָדֲחִלין ִמּכָ, ּ ֲעָלָנא ּכְ ל ּ
לֹום ָעֵלינו, ִסְטִרין ת ׁשָ ְּוַעל ָדא ַהפֹוֵרס סוּכַ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי א , ּתָ ִפיָזא ַקִדיׁשָ לֹום אוׁשְ ת ׁשָ ִנין ְלַהאי ֻסּכַ ָרֵאל ְמָבְרִכין וְמַזּמְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
לֹום ת ׁשָ ְדָפ, ְּוָאְמֵרי ַהפֹוֵרס ֻסּכַ ָתא ִעָלָאה ָנֲחָתא וְפִריַסת ּגַ ֵדין ְקדוׁשָ ּּכְ ָּהא ֲעַלְייהו ּ

ִנין א ַעל ּבְ ִאּמָ ָרֵאל וְמַכְסָיא לֹון ּכְ יׁשו ֵמָעְלָמא, ְּדִיׂשְ ּנִ ין ִאְתּכַ יׁשִ ְוַיְתֵבי , ְּוָכל ִזיִנין ּבִ
ָתא ְדָמאֵריהֹון חֹות ְקדוׁשָ ָרֵאל ּתְ ין , ִּיׂשְ ָמִתין ַחְדּתִ לֹום ָיִהיב ִנׁשְ ת ׁשָ ּוְכֵדין ָדא ֻסּכַ ּ

ְרָיין ַמאי ַטֲעָמא, ִלְבָנָהא ָמִתין ׁשַ יה ִנׁשְ ִגין ְדּבֵ א דכדין זמן זווגא ונטלת נשמתין ובה ''ס(ּ ּבְ

יה ָנְפִקין)שריין ּ וִמּנֵ ָנָהא. ּ ְדָפָהא ַעל ּבְ ְרָיא וְפִריַסת ּגַ ְּוֵכיָון ְדׁשַ ין . ּ ָמִתין ַחְדּתִ ֲאִריַקת ִנׁשְ
  .ְלָכל ַחד ְוַחד
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י ת דוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהוּּתו ָאַמר ַרּבִ ּבָ ֵניָנן ׁשַ ְמעֹון ַעל ָדא ּתָ ּ ׁשִ ּ ּ ּ ָּהִכי הוא , ּ
ָדא, ַּוַדאי ִמיָטה ְויֹוֵבל דוְגָמא ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ת ְוָעְלָמא ְדָאֵתי ָהִכי הוא. ּ ּבָ ְּוׁשַ ְּוַההוא . ּ

ְמָתא ֵמָרָזא ְדָזכור ָקא ַאְתָיא ַעל  ּּתֹוֶסֶפת ְדִנׁשְ ּ לֹום ְדָנִטיל ּ ת ׁשָ  )ב''דף מח ע(ַּהאי ֻסּכַ
א א ַקִדיׁשָ י . ֵּמָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָדא ּתֹוֶסֶפת ַיֲהַבת ְלַעְלּמָ ּוְבַההוא ּתֹוֶסֶפת ָחָדאן ְוִיְתְנׁשֵ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ל ִמִלין ְדחֹול ְוָכל ַצֲעִרין ְוָכל ָעאִקין ּכְ ְייהו ּכָ ִּמּנַ יֹום ָהִני)ישעיה יד(ּּ ַח ְיָי  ּבְ
ה ְוגו ׁשָ ך וֵמָרְגֶזך וִמן ָהֲעֹבָדה ַהּקָ ְּלך ֵמָעְצּבְ ָּ ָ ָ'.  

ר ָנׁש ְלַאְטָעָמא ִמּכָֹלא ֵעי ּבַ א ּבָ ּתָ ּבַ ּוְבֵליְלָיא ְדׁשַ לֹום , ּ ת ׁשָ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדַהאי ֻסּכַ ּּבְ
ִליַלת ים ֵמיְכָלא ָחָדא ְליֹוָמא, ִּמּכָֹלא ִאְתּכְ ּוִבְלָבד ְדָלא ַיְפּגִ ֵרין,ּ ִלְתֵרין , ּ ְוִאית ְדָאְמֵרי ּתְ

ְּסעוָדֵתי ָאֳחָרִנין ְדיֹוָמא ִפיר, ּ יר ְליֹוָמא ְוָיִכיל ְלִמְטַעם . ְּוׁשַ ן ִאי ָסִליק ַיּתִ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
יִלין ַסְגָיא ְבׁשִ ְתֵרי ּתַ יְכִלין ָאֳחָרִנין ְוִלְזִעיֵרי ּבִ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָיא, ִמּמֵ ּ.  

ת ִלְנ ּבָ ל ׁשַ א ִאְתְייִהיַבת ְלַאְדָלָקאֵנר ׁשֶ א ַקִדיׁשָ י ַעּמָ ְּוַחְבַרָייא ָהא ָאְמרו ְדִאיִהי , ּׁשֵ ּ
יַכת ֵליה כו ָתה ּבֹוִציָנא ְדָעְלָמא ְוַאֲחׁשִ ּבְ ִפיר' ּּכִ לֹום . ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ְּוׁשַ ת ׁשָ ַהאי ֻסּכַ

ָמִתין ְדִאּנון ּבֹוִצ ַּמְטרֹוִניָתא ְדָעְלָמא ִהיא ְוִנׁשְ ּ ְרָייןּ ה ׁשַ ּיָנא ִעָלָאה ּבָ ְּוַעל ָדא ַמְטרֹוִניָתא . ּ
ֲעָיא ְלַאְדָלָקא ָהא ִאְתַאְחַדת ַוֲעָבַדת עֹוָבָדא, ּבַ דוְכּתָ ְּדָהא ּבְ ּ.  

ת ּבָ א וְרעוָתא ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציָנא ְדׁשַ ֶחְדָוה ְדִלּבָ ֲעָיא ּבְ ָתא ּבַ ְּוִאּתְ ְּדָהא ְיָקָרא ִעָלָאה , ּ ּ
ִּהיא ָלה וְזכ אֹוַרְייָתא ּ ין ִדיהֹון ּבֹוִציָנא ְדָעְלָמא ּבְ י ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ּו ַרב ְלַגְרָמה ְלִמְזּכֵ ּ ּ ּ

א ַאְרָעא, ּוְבַדַחְלּתָ ָלָמא ּבְ א ְדַחִיין, ְוִיְסגֹון ׁשְ ִּויֵהיַבת ְלַבֲעָלה אֹוְרּכָ ֲעָיא , ּ ך ּבַ ִגין ּכָ ְּבְ

ה ְּלִאְזַדֲהָרא ּבָ ּ.  
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א ֲחֵזי ת ֵליְלָי, ּתָ ּבָ ֲחָדאׁשַ מֹור ִאיהו ּכְ ִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום , ּא ְויֹוָמא ָזכֹור ְוׁשָ ְּוַעל ָדא ּכְ
ת ּבָ מֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ת ְלַקְדׁשֹו וְכִתיב ׁשָ ּבָ מֹור ְלנוְקָבא ְוֹכָלא ַחד, ַּהּשַׁ ָּזכֹור ִלְדכוָרא ׁשָ ּ ּ .

ִריך הו א ּבְ ָרֵאל חוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִתיבְּ יה ֲעַלְייהו ּכְ ּא ַעְדֵביה ְוַאֲחַסְנּתֵ ּ ּ ,
ְיָי ֱאלָקיו)תהלים קמד( ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   . ַאׁשְ

  )ב''סימן מ(השלמה מההשמטות 

ל ַחד ַעל ִקיוָמא י ֲחִניָנא ָפִריׁש ּכָ ַּרּבִ ׂשֹון ַחד. ּ ְמָחה ְתֵרין. ׂשָ ַּכָלה . ָחָתן ְתָלת. ׂשִ
לֹום ְוֵריעות י. עַאְרּבַ 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 ְוגו ָלע ֲאׁשֶ ִתיב. 'ַּוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ איוב (, ָאַמר ַרּבִ

ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ֱאֹלִהים ֵה)כח ִּבין ַדְרּכָ ּ ּ יה. ּ יִאין ִאית ּבֵ ֶּאָלא . ַּהאי ְקָרא ְגָווִנין ַסּגִ
ה ַּמהו ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּ ַעל . ּ ּבַ ָלע ָדא ּתֹוָרה ׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ּּכְ ּ

ה ֶדֶרך ְֶפה ְדִאית ּבָ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמ, ּ ָים ֶדֶרך)ישעיה מג(, רּכְ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ך ֱאֹלִהים , ּ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ה ֵּהִבין ַדְרּכָ ּ.  

ְּוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ה ַדַעת, ָּמאן ְמקֹוָמה. ּ ְכָתב ְדִאית ּבָ ּבִ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ דעת ותבונה (. ּ

ֹכָלא)כחד אזלו ם ָמֵלא ְלַאְתָקָנא ָלה ּבְ ּ ְיָי ֱאֹלִהים ׁשֵ ּל ָדא ִאְתְקִריַאת ָחְכָמה ְוַע. ּ
יָנה ָמָהן. ְוִאְתְקִריַאת ּבִ ְתֵרי ׁשְ ִלימו ּבִ ׁשְ ֹכָלא ּבִ ם ָמֵלא ְיָי ֱאלִהים ּבְ ׁשֵ ִגין ְדֲהָוה ּבְ ּּבְ ּּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָלע ָדא ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ּכְ ֶּאת ַהּצֵ ְמחו )תהלים לה(, ּּ ּ וְבַצְלִעי ׂשָ ּ
ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם. ְּוֶנֱאָספו ְכָתב ָנְפַקת, ֲאׁשֶ ּבִ ִגין ְדָהא ִמּתֹוָרה ׁשֶ ה. ּּבְ ָרא , ְלִאּשָׁ ְלִאְתַקּשְׁ

ָמאָלא ְלהֹוָבא ִדְסַטר ׂשְ ׁשַ ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְיִהיַבת, ּּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמּסִ ה. ּ ְלֶמֱהֵוי , ְלִאּשָׁ
ֲחָדא'  ֵאׁש ה)א' נח ע(   .ָקִטיר ּכְ

ָלָלא . ֶאל ָהָאָדםַוְיִבֶאָה  ְלחוָדָהא ֶאָלא ְלִאְתּכְ ָחא ּבִ ּכָ ּתַ ֲעָיא ְלִאׁשְ ִגין ְדָלא ּבַ ּּבְ ּ ּ
ְכָתב ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ָרא ּבַ ן ָלה . ּוְלִאְתַחּבְ ן ָלה ְוִיּתֵ ֲהֵדיה הוא ָיזון ָלה ִויַתּקֵ ַרת ּבַ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּמה ְדִאְצְטִריך ַהְיינו ִדְכִתיב ְוֶאת ָה אן אֹוִליְפָנא ָמאן ְדַאְנִסיב . ָאֶרץ ְוָהא אֹוִקיְמָנאְּ ִּמּכָ
יה ַעד ָלא ֵתיעול ְלַבֲעָלה ַרּתֵ ּּבְ ּ ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ִנין ָלה ְוָיֲהִבין ָלה ּכָ ה ְמַתּקְ ְֲאבוָה ְוִאּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ן ָלה ַמה ְד ַבֲעָלה הוא ָיזון ָלה ְוהוא ִיּתֵ ַרת ּבְ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ   .ָבְעָיאּ

א ֲחֵזי ָלע, ּתָ ִתיב ַוִיֶבן ְיָי ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ ַקְדִמיָתא ּכְ א ַאְתִקינו ָלה . ּּבְ א ְוִאּמָ ְּדַאּבָ ּ ּ
ירמיה (ועאלא ליה בחמש קלין (ּ וְלָבַתר ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם )ד''כ' ויבאה בגי. ד קשוטין''בכ(

ָרא ּכָֹלא )הלות חתנים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצ)כה ּ ְלִאְתַקּשְׁ
ַחד ָרא ַחד ּבְ ֲחָדא וְלִאְתַחּבְ ְ ַמה ְדִאְצְטִריך)ליה(ְּוהוא ָיִהיב . ּּכְ ּ.  

  ]א''דף מט ע - ' זוהר חלק א[
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ה ָּדָבר ַאֵחר ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּ א, ּ ֵבי ִאּמָ א ּבְ ַרּתָ ד ּבְ ָכל , ּכַ ָכל יֹוָמא ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ִהיא ִאְסּתַ
ה ִדְכִתיבַמה  ַרּתָ ְּדַבֲעָיא ּבְ ּ ה)איוב כח(, ּ ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ַבֲעָלה הוא , ּ יָון ְדַחְבַרת ָלה ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ

ן עֹוָבָדָהא ל ַמה ְדַבֲעָיא ִויַתּקֵ ָּיִהיב ָלה ּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה , ּ ּ והאי (ּ

א האי קרא על חכמתא עלאה אתמר ''ד ()א''דף מט ע( )קרא ברזין עלאין אתקשר
אבל אלהים , דהא נקודה קדמאה לית מאן דידע בה כלל, ואתקשר ברזין עלאין

א ''א דא טמירא דכל טמירין סתימא דאקרי הו''והו, הבין דרכה דא עלמא דאתי
  .)ולא ידיע בשמא

ִתיב ַוִייֶצר ְיָי ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ֹכָל. ּּכְ ְכַלל ּבְ ּתַ ָמאָלאָּהָכא ִאׁשְ ָיִמיָנא וִבׂשְ ְוָהא , ּא ּבְ
ֵיֶצר ַהטֹוב ִליל ּבְ ּאֹוִקיְמָנא ְדִאְתּכְ ֵיֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָרע, ּ ֲּאָבל ַוִייֶצר ְיָי ֱאלִהים ּבְ ּ.  

  )ג''סימן מ(השלמה מההשמטות 

יה''ס ּא ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע ְדִאיהו ֶחְדָוה ְוַאְייֵתי ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּא ְדָצפֹון ּוְלֵעיָלא ִסְטָר, ּ
יה  ֹלא זֹוֲהָמא ְדֶיֶצר ַהָרע ֲאִחיד ּבֵ ׁש ְדִאיהו ֶחְדָוה ּבְ ַּמּמָ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב . )א בה''נ(ּ ּּבְ

ָמאָלא  ין ְיִמיָנא ִלׂשְ ֵקִני ְוִאְתְייִהיַבת ּבֵ ַחּבְ י וְלָבָתר ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּׂשְ א ''נ(ּ

את האדם . יי אלהים שם מלא לגבי תרין סטרין אלין(ּיִיֶצר  ְוַעל ָדא ַו)לאתזנא( )ושמאלא

  )עד כאן מההשמטות( )'וכו

אי ֶּאָלא ֵיֶצר טֹוב ֵליה ְלַגְרֵמיה, ַאּמַ ּ י נוְקֵביה. ּ א ומסטר ''ס(. ֵּיֶצר ָהָרע ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ

אן אֹוִליְפָנא ְדָצפֹון ִא, )שמאלא אתער תדיר לגבי נוקבא ָּרָזא ְדִמָלה ִמּכָ י ּ ִדיר ְלַגּבֵ ְתַער ּתָ
ה ך ִאְתְקִריַאת ִאּשָׁ ֲהָדה וְבִגין ּכָ ר ּבַ ְנוְקָבא ְוִאְתַקּשַׁ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יַנְייהו , ְוּתָ ִגין ְדִאְתַייֲהַבת נוְקָבא ּבֵ ֵּיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ּבְ ּ א דנוקבא אתכלילת ''נ(ּ

ֲהַדְייהו)בהו ָרא ּבַ ָרא , ּ ְוִאְתַקּשְׁ ָרן ָדא ְוָלא ִמְתַקּשְׁ ה וִמְתַקּשְׁ ַּעד ְדֵיֶצר ָהָרע ִאְתַער ְלַגּבָ ּ ּ ּ
ָדא ָדא. ּבְ ָרן ָדא ּבְ ְּוֵכיָון ְדִמְתַקּשְׁ יה , ּ ֵדין ִאְתַער ֵיֶצר טֹוב ְדִאיהו ֶחְדָוה ְוַאְייֵתי ָלה ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ

ועל דא וייצר יי אלהים שם מלא לגביה יצר , וכדין אתייהבת בינייהו לאתקנא(
א ולעילא סטרא דצפון ממש דאיהי חדוה בלא זוהמא דיצר הרע ''ד( )רעטוב ויצר 

 שמאלו תחת לראשי ולבתר וימינו )שיר השירים ב(, דכתיב, אחיד בה בקדמיתא
ועל דא וייצר יי אלהים שם , ואתייהיבת בין ימינא ושמאלא לאתזנא, תחבקני

  .)מלא לגבי תרין סטרין אלין

ֲחָדא ֲא. ֶאת ָהָאָדם ָהא אֹוִקיְמָנא ָּבל ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ן ְלֶמהֵוי )א ולא הוו''ד(ּ ּ ִמְתָפְרׁשָ
ַאִפין ַּאִפין ּבְ א ָקְייָמא ְלַאְתָקָנא. ּ ּתָ ִתיב ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַהׁשְ ד . ַמה ּכְ ָתא ּכַ א ֲחֵזי ִאּתְ ּתָ

ַבֲעָלה ַרת ּבְ ֲעָלה, ִּאְתַחּבְ ם ּבַ ה, ִּאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ִּאיהו עֹוֶפר , ק''ק ֶצֶד''יַּצִד, ִאיׁש ִאּשָׁ
 )יחזקאל כ( )א כמא דאת אמר''ד( ִּאיהו ְצִבי ְוִאיִהי ְצִבָיה )וכדין( )ג''א ל''ד(. ְוִאיִהי ָעָפר

  .ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]205דף [ -ּ

ִתיב ה )דברים טז( ,ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ח ְיָי ֱאֹלֶהיך ֲאׁשֶ ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ָ ֹלא ִתַטע ְלך ֲאׁשֵ ָ ּ
ח. ְךָּל ְ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)א''א ה''ד( ּ ֲעָלה ֲאׁשֵ ּ ִאְתְקִריַאת ַעל ׁשום ּבַ א ''נ(. ּ

ִתיב )א''הה הם אשר ה ָרה) ב כגמלכים( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ַעל ְוָלֲאׁשֵ ִתיב לא .  ַלּבַ ך ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ח ְיָי ֱאלֶקיך ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ִָתַטע ְלך ֲאׁשֵ ָ ח )א אשרה''נ(ָלֳקֵבל . ּ ּ ֲאַתר ְדַההוא ִמְזּבַ ּ
ח ְיָי ִאיהו ָקְייָמא ַעל ָדא, ְיָי ְּדָהא ִמְזּבַ ּ ָר, ּ ְָוַעל ָדא ָלֳקְבָלה ֹלא ִתַטע ְלך ֲאׁשֵ ּ   .ה ָאֳחָראּ

א ֲחֵזי ַעל, ּתָ א ִאְקרון עֹוְבִדין ַלּבַ ְמׁשָ ל ִאּנון ָפְלֵחי ׁשִ ָכל ֲאַתר ּכָ ּּבְ ְּוִאּנון ְדָפְלִחין , ּּ ּ
ָרה ָרה, ְּלִסיֲהָרא ִאיְקרון עֹוְבֵדי ֲאׁשֵ ַעל ְוָלֲאׁשֵ ָרה ִאְתְקֵרי ַעל ׁשום , ְּוַעל ָדא ַלּבַ ַּוֲאׁשֵ

ֲעָלה ָאׁשֵ ָמא ָדאִאי ָהִכי ַא. ר''ּּבַ אי ִאְתֲעַבר ׁשְ ָרה ַעל ׁשום ִדְכִתיב . ּמַ ֶּאָלא ֲאׁשֵ ּ בראשית (ּ

רוִני ָבנֹות ְוהוא )ל י ִאׁשְ ִרי ּכִ ָאׁשְ ּ ּבְ ין ְוָקְייָמא ָאֳחָרא )א הא''ד(ּ ָאר ַעּמִ רוָה ׁשְ ּ ְדָלא ַאׁשְ ּ
חֹוָתה ֶדיָה ִהִזילו)איכה א(ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ִדְכִתיב , ּּתְ ל ְמַכּבְ ּ ּכָ ך , ָהּ ִגין ּכָ ְוּבְ  )א אתעביד''נ(ּ

ָמא ָדא ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ִאְתֲעַבר ׁשְ פון ִאּנון ְדָעְבֵדי ׁשְ ּקְ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתּתַ ּ ּ ּ ּ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַח ְדִאיהו ֵמֲאָדָמה, ּ ְּוָקֵריָנן ִמְזּבֵ ח ֲאָדָמה ְוגו)שמות כ(, ִּדְכִתיב, ּ '  ִמְזּבַ

ִגיֵני ך ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמהּבְ   .ְ ּכָ

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ ַההוא )מלה אתכליל אבל ויפח באפיו(. ּ ַמת ַחִיים ּבְ ִליל ִנׁשְ ּ ִאְתּכְ ּ
ָרן ְוִאְתַמְלָייא ַהאי ָעָפר ִמּכָֹלא, ָעָפר ָרא ִמן ְדכוָרא ְדָהא ִמְתַחּבְ נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּוַמאי , ּ
ָמִתיןר, ִּאיהו ן ְוַקָיים ָאָדם ְלַאְתָקָנא , ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּוִחין ְוִנׁשְ ּקַ א ִאְתּתַ ּתָ ַּהׁשְ

ּוְלֵמיַזן ְלֶנֶפׁש ַחָיה ּ.  

 )ד''סימן מ(השלמה מההשמטות 

רוך הוא ְלָטֵי)'שיר השירים ז( ָּאַמר ֵליה דֹוׁש ּבָ ֶדה ְלכו ְלַהּקָ ּ ְלָכה דֹוִדי ֵנֶצא ַהּשָׂ ּ ּ ּ יל ְּ
ָמקֹום ֶאָחד וָמאי ל ִמיד ּבְ ב ּתָ ה ִעּמֹו , ּב ָאַמר ֵליה''ְּוַאל ֶאׁשֵ חוץ ְוַאּתָ ן זֹוָמא ִמּבַ ן ּבֵ ִּאם ּכֵ

ִים ְוָהיו ְסתוִמים וָבֵהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם)והוא(ּב הוא ''ל ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ּ ׁשְ ּ ּ ים . ּ לׁשִ ּוָמאי ׁשְ
ִים ָאַמר ֵליה ֵל ּתַ ּוׁשְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים וִמְנָין ַהֲחָדִרים ב ְנִתיבֹות ָמ''ּ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ ּׁשָ ְ

ֵנס . ב''ֵל ְוְלָכל ֶאָחד ִמן ַהֲחָדִרים ֶיׁש ָנִתיב ָנֶאה ְלֶמֶלך ֶזה ְלִהּכָ ֲחְדרֹו ַעל ֶדֶרך )הכל(ּ ְ ּבְ ּ ּ
נֹוָתי, ָאַמר. ְנִתיבֹות ּכְ לא ְלַגלֹות ְפִניָניו וִמׁשְ ֹּלא ָנֶאה לֹו ׁשֶ ּ ּ ּו וְגָנָזיו ְוֲחמודֹוָתיוּ ֲאַמְרּתָ . ּ

ה. לא ֵנס , ָמה ָעׂשָ יָה ְוַהרֹוֶצה ְלִהּכָ ל ַהְנִתיבֹות וַמְלּבוׁשֵ ה ּכָ ַלל ּבָ ַבת ְוּכָ ָּנַגע ּבְ ּ א ''ס(ּ

ְפִנים)להסתכל בעיניה ה,  ּבִ ל ֵהּנָ ּכֵ ֶלך. ִיְסּתַ ָאה ַלּמֶ ְוְנׂשָ ּ.  

ָנה ַמּתָ ָנה לֹו ּבְ ם ִנּתָ ַאֲהָבתֹוְוִלְפֲעִמים. ּגַ י ִמָמקֹום ֶאָחד )בת(, ּ קֹוֵרא אֹוָתה ּבְ  ֲאחֹוִתי ּכִ
י ּתִ ָּהיו ְוִלְפֲעִמים קֹוֵרא אֹוָתה ּבִ ּתֹו ִהיא, ּ י ּבִ י. ּכִ י ֵאין . ְּוִלְפֲעִמים קֹוֵרא אֹוָתה ִאּמִ ְועֹוד ּכִ

ֱאַמר , ִּדין ִאם ֵאין ָחְכָמה ֲהֵרי ּנֶ ך ָדן . ׁשֹלֹמה וְיָי ָנַתן ָחְכָמה ִל)'ה' מלכים א(ׁשֶ ְְוַאַחר ּכָ

ֶּאת ַהִדין ַעל ַמְתּכוְנּתֹו ִדְכִתיב  ּ ָפט ְוגֹו)'מלכים ג(ּ ׁשְ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ל ִיׂשְ ְמעו ּכָ ּ ַוִיׁשְ ּ י ָראו ' ּ ּּכִ
י ָחְכָמה ֱאלִהים ְבִקְרּבֹו ְוגֹו   .'ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]206דף [ -ּ

ֹלֹמה רוך הוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ּוָמה ָחְכָמה ָנַתן ַהּקָ ּ ֹלֹמה ָנׂשָ. ְּ רוך ׁשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְא ׁשְ ּ
ְדַאְמִריָנן ּהוא ּכְ יִרים ֹקֶדׁש, ּ יר ַהׁשִ ׁשִ ּבְ ֹלֹמה ׁשְ ל ׁשְ רוך . ְלָבד ֵמֶאָחד, ּכָ דֹוׁש ּבָ ְָאַמר ַהּקָ ּ

ִמי ׁשְ ְמך ּכִ ָהוא הֹוִאיל ְוׁשִ י, ּ ּתִ יא ְלך ּבִ ָנה , ָּאַמר ֵליה, ְּוָהא ְנׁשֹוָאה ִהיא. ֲָאׂשִ ָנה ְנּתָ ַמּתָ ּבְ
ם ֹלֹמה ְוָלא ֵפיַרׁש. לֹו ַהׁשֵ י ָחְכַמת . ְלַהָלן, ְּוֵהיָכן ֵפיַרׁש. ַּוְיָי ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ י ָראו ּכִ ּּכִ

ָפט  א ומאי משפט אלא כל זמן שאדם עושה משפט חכמת ''נ(ֱּאלִהים ְבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

ָפט)אלחים בקרבו ּ וָמאי ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ א, ּ ִהיא ֱהִוי אֹוֶמר ׁשְ ְנָתָנה ֱאלִהים ְוׁשְ ֹוָתה ָחְכָמה ׁשְ
ֲחְדרֹו ֹּזאת עֹוְזָרתֹו וְמַקְרָבתֹו ְוִאם ָלאו ַמְרֲחַקתֹו ְוֹלא עֹוד ֶאָלא . ִהיא ְבִקְרּבֹו, ִּעּמֹו ּבְ ּ

י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני)ו''ויקרא כ(ֵּמָיְסָרתֹו ִדְכִתיב  ְרּתִ   )עד כאן מההשמטות(:  ְוִיּסַ

ם ָמֵלא, יםַּוִיֶבן ְיָי ֱאֹלִה ׁשֵ א ַאְתִקינו ָלה ַעד ָלא , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ א ְוִאּמָ ְּדָהא ַאּבָ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּאַתת ְלַבֲעָלה ָלע ּכְ נֹות )שיר השירים א(, ֶאת ַהּצֵ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ  ׁשְ

ָלם ַּאְסַפְקָלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא, ְּירוׁשָ א ַא, ּ א ְוִאּמָ ֲעָלה ֲאָבל ַאּבָ ְּתִקינו ָלה ְלִאְתַפָייָסא ּבַ ּ ּּ
ֲהָדה   .ּּבַ

ְרׁשוֵתיה . ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם א ְדַכָלה ְלָאֳעָלה ּבִ א ְוִאּמָ ֵּמָהָכא אֹוִליְפָנא ְדָבָעאן ַאּבָ ּ ּּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדָחָתן י ָלִאיׁש ַהֶזה ְוגו)דברים כב(, ּכְ י ָנַתּתִ ּתִ אן ָוֵאיָל. 'ּ ֶאת ּבִ ֲעָלה ִמּכָ ּך ּבַ ְ

ה יָתא ִדיָלה הוא ִדְכִתיב, ֵּייֵתי ְלַגּבָ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ ם ֶאל . ּ ַוָיֹבא ֵאֶליָה)בראשית כט(, ּ ַּוָיֹבא ּגַ
א ְלֶמֱעַבד, ָרֵחל א וְלִאּמָ ַקְדִמיָתא ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם ְדַעד ָהָכא ִאית ְלַאּבָ ּּבְ ְּלָבַתר ִאיהו , ּ

יָתא ה ְוָכל ּבֵ ּ ִדיָלה הואֵּייֵתי ְלַגּבָ ְּוִיטֹול ְרׁשות ִמיָנה, ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף מט ע - ' זוהר חלק א[

ְּוַעל ָדא ִאְתַעְרָנא ִדְכִתיב ם)בראשית כח(, ּ קֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ְּדָנִטיל ְרׁשו , ּ ּ
ַקְדִמיָתא ר . ּבְ אן אֹוִליְפָנא ְדָמאן ְדִמְתַחּבֵ ִּמּכָ ֵתיה  )ב''דף מט ע(ּ ִאְנּתְ ֵעי ְלִמְפַגע ָלה ּּבְ ּּבָ

ִמִלין ּוְלַבְסָמא ָלה ּבְ ּ ה)קמח ב(ְוִאי ָלאו ָלא , ּ ִגין ִדיֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון . ּ ָיִבית ְלַגּבָ ּּבְ ּ
ְדָלא ֲאִניסו ֲחָדא ּבִ   .ּּכְ

ֶמׁש י ָבא ַהּשֶׁ ם ּכִ יָמ, ַּוָיֶלן ׁשָ א ַעְרֵסיה ּבִ ְמׁשָ ְּלַאֲחָזָאה ְדֲאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלׁשַ ּ . ָמאּ
ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו קֹום ַוָיׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ַּוִיּקַ א ַעְרֵסי , ּ ָּהָכא אֹוִליְפָנא ַדֲאִפילו ְיהֹון ְלַמְלּכָ ּ

ַאְבִנין ן ּבְ ּקַ ְתֵקין ֵליה ַעְרָסא ִמְתּתַ הו וַמְטרֹוִניָתא ּתַ י ְיָקר ְלֵמיַבת ּבְ ְּדַדֲהָבא וְלבוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ,
ּבֹוק ִדיֵליה ְוָיֵבית  ִּיׁשְ קֹום ַההואּ ּמָ ב ּבַ ּכַ ְתִקין ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ה ְדִאיִהי ּתַ ּמֶ ּּבַ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ָהָכא ַויֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהַפַעם ְוגו, ּתָ ַּמה ּכְ ָכא . 'ּ ִסימו ְדִמִלין ְלַאְמׁשְ ָּהא ּבְ ּ ּ
ה ֲחִביבוָתא ִּעּמָ ָכא ָלה , ּ ּוְלַאְמׁשָ ה)עמה(ּ ּ ִלְרעוֵתיה ְלַאְתָעָרא ִעּמָ ּ ה . ּ ְרִחימוָתאּ ּמָ ָחֵמי ּכַ

ִסיִמין ִאּנון ִמִלין ּּבְ ה ִמֵלי ִדְרִחימוָתא ִאּנון, ּ ּמָ ּּכַ ּ ִרי, ּ ׂשָ ר ִמּבְ ִגין , ֶּעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּבְ
ֹכָלא יַנְייהו ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ָלה ְדִאּנון ַחד ְוָלא ִאית ִפירוָדא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]207דף [ -ּ

ָחא ָלה ּבָ ֵרי ְלׁשַ א ׁשָ ּתָ ָווָתהְלֹז. ַּהׁשְ ח ּכַ ּכַ ּתַ ה ָדא ִהיא ְדָלא ִיׁשְ ֵרא ִאּשָׁ ּאת ִיּקָ ּ ּ ָּדא ִהיא . ּ
א ִני ָנׁשָ ְפֵני ּבְ קֹוָפא ּבִ ה ּכְ ּבָ ין ּגַ ְלהֹון ָנׁשִ ְּיָקָרא ְדֵביָתא ּכֻ ִלימו . ּּ ה ׁשְ ֵרא ִאּשָׁ ֲּאָבל ְלֹזאת ִיּקָ

ְּדֹכָלא ְלֹזאת ְוָלא ְלַאֲחָרא ּּכָֹלא הוא ָמֵלי ְרִחימוָת. ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ  ַרּבֹות )משלי לא(, א ּכְ
ָלָנה נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּּבָ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק : ּ ַעל ּכֵ

ר ֶאָחד ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ֲהָדה, ּּבְ ָקא ּבַ ְרִחימו וְלִאְתַדּבְ ָכא ָלה ּבִ ּּכָֹלא ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּיָון ְדִאְתַער ּכֵ, ּ
ל ִמִלין ִאֵלין ה ּכָ ְּלַגּבָ ּ ָחׁש ָהָיה ָערום ְוגו, ּ ִתיב ְוַהּנָ ָהא ִאְתַער ֵיֶצר ָהָרע ְלַאֲחָדא . 'ַּמה ּכְ

ה ִמִלין ָאֳחָרִנין ְדֵיֶצר ָהָרע  א ְדגוָפא וְלַאְתָעָרא ְלַגּבָ ִתיאוְבּתָ ָרא ָלה ּבְ ִגין ְלָקׁשְ ה ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
הו ג ּבְ   .ִּאְתַעּנַ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים  ה ּכִ ִתיב ַוֵתֶרא ָהִאּשָׁ ַּעד ְלָבַתר ַמה ּכְ
ח ִמִפְריֹו ַוּתֹאַכל ּקַ ה , ַּוּתִ ה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְרעוָתא ַוּתִ ְּקֵביַלת ֵליה ּ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 ּ.  

נוְקָבא ה ּבְ ַמאי נֹוִקים ֵליה ְלֵעיָלא ֵיֶצר ָהָרע ְדָאִחיד ּבָ י ֶאְלָעָזר ִאי ָהִכי ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ,
א ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ָּאַמר ֵליה ָּהא ִאְתֲעָרא ִאֵלין ְלֵעיָלא ְוִאֵלין ְלַתּתָ ֵיֶצר טֹוב . ּ

ָמאָלא ֲחָדא , ִּמָיִמיָנא ְוֵיֶצר ָרע ִמׂשְ ָרא ָלה ּכְ נוְקָבא ְלַקׁשְ ָמאָלא ְלֵעיָלא ָאִחיד ּבְ ּוׂשְ ּ א ''נ(ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר)לאתקשרא ביה גוָפא ּכְ י ְוגו ׂשְ)שיר השירים ב(, ּ ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ְוַעל ', ֹמאלֹו ּתַ
א ַעד ָהָכא ן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָּדא ִמִלין ִאְתַפְרׁשָ ּ זוְטָרא , ּ אן וְלָהְלָאה ִמִלין ּבְ ִּמּכָ  )א בזוטא''נ(ּּ

א ִמָלה ְּדִזיְפָתא ִלְזִעיֵריה ְדִטיְנִקין ְלָפְרׁשָ ּ ּ יה ַחְבַרָייא, ּ ְּוָהא ִאְתָערו ּבֵ ּ ּ.  

ְמעֹון  י ׁשִ י ִחָייא, ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיהַרּבִ י ְיהוָדה ְוַרּבִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ יה ַרּבִ ְּוֲהוו ִעּמֵ ּ ּ ַּאְדָהִכי . ּ
י ִפְנָחס ְדֲהָוה ָאֵתי ָּחמו ֵליה ְלַרּבִ ּ ֲחָדא. ּּ רו ּכְ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ חֹות ִאיָלָנא ַחד , ּ ַּנֲחתו ְוָיְתבו ּתְ ּ

י ִפ. ֵּמִאיָלֵני טוָרא ָכל , ְנָחס ָהא ָיִתיְבָנאָּאַמר ַרּבִ ֵּמִאֵלין ִמֵלי ַמַעְלָייָתא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ּ ּ
ַמע ֵעיָנא ְלִמׁשְ   .יֹוָמא ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ קֹום )בראשית יג(ָּפַתח ַרּבִ ית ֵאל ַעד ַהּמָ ֶגב ְוַעד ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ְ ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ּ
ין ּבֵ ִחָלה ּבֵ ּתְ ם ָאֳהֹלה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ ָעיו. ּית ֵאל וֵבין ָהָעיֲּאׁשֶ ְַוֵיֶלך ְלַמּסָ ֵעי ֵליה, ּ עֹו ִמּבָ . ְּלַמּסָ

ָעיו ֵרין ַמְטָלִנין ִאּנון. ַמאי ְלַמּסָ ֶּאָלא ּתְ א. ּ ִכיְנּתָ ַּחד ִדיֵדיה ְוַחד ִדׁשְ ּ ר ָנׁש . ּ ל ּבַ ְּדָהא ּכָ
ִגין ְלַאְתָקָפא ְמֵהיְמנו ָחא ְדַכר ְונוְקָבא ּבְ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּּבָ ּ א . ָתאּ א ָלא ִאְתָפְרׁשָ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ׁשְ ּ

יה ְלָעְלִמין   .ִּמּנֵ

ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ְּוִאי ֵתיָמא ָמאן ְדָנִפיק ְלאֹוְרָחא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ א , ּ א ִאְתָפְרׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ
יה א ֲחֵזי. ִּמּנִ י )קסח א(ַּהאי ַמאן ְדָנִפיק ְלָאְרָחא , ּתָ ִריך ּ ְיַסֵדר ְצלֹוָתא ַקּמֵ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַכח . ּהוא ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ א ְדָמֵריה ַעד ָלא ִיפוק ְלָאְרָחא ּבְ ִכיְנּתָ ָכא ֲעֵליה ׁשְ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְּדַכר ְונוְקָבא ְרָייא ֲעֵליה ִיפוק. ּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ְבֵחיה וׁשְ יָון ְדַסַדר ְצלֹוֵתיה ְוׁשִ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ א . ּּ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]208דף [ -ּ

ֲהֵדיהִאְז ַּדְווַגת ּבַ ַכח ְדַכר ְונוְקָבא. ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ָמָתא. ּ ְּדַכר ְונוְקָבא ּבְ ְּדַכר ְונוְקָבא . ּ ּ
ַחְקָלא ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו)תהלים פה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ּ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ ּ.  

  ]א''דף נ ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ל , ּתָ אֹוְרָחא  )א''נ עדף (ּכָ ב ּבְ ֵעי ְלַנְטָרא )בכל חיליה(ִּזְמָנא ְדַבר ָנׁש ִאְתַעּכַ  ּבָ
ָלא ְדַכר ְונוְקָבא. עֹוָבדֹוי ַכח ָפִגים ּבְ ּתְ יה ְוִיׁשְ ִגין ְדִזווָגא ִעָלָאה ָלא ִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָמָתא . ּ ּבְ

יה ד נוְקֵביה ִעּמֵ ִּאְצְטִריך ּכַ ּ ּ ן ָה, ְ ּכֵ ל ׁשְ יהּכָ ַרת ּבֵ ָּכא ְדִזווָגא ִעָלָאה ִאְתַקּשְׁ ּ ּ ְוָלא עֹוד . ּּ
יה ַעד ְדִיתֹוב ְלֵביֵתיה א ִמּנֵ ָאְרָחא ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ֶּאָלא ְדָהא ִזווָגא ִעָלָאה ָנִטיר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

א ְדִביְתהו  ָעא ְלַחְדּתָ ֲעָתא ְדָעאל ְלֵביֵתיה ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִגין ִדְדִב. )ביתיה(ּ ְרָמא ֵליה ּּבְ ּיְתהו ּגָ ּ
ַּההוא ִזווָגא ִעָלָאה ּ ּ ְווֵני. ּ ֵרין ּגַ ִגין ּתְ א ָלה ּבְ ֵעי ְלַחְדּתָ ה ּבָ יָון ְדָאָתא ְלַגּבָ ּּכֵ ּ ִגין . ּ ַחד ּבְ

א ִאיהו ִכיְנּתָ ֶּחְדָוָתא ְדַהִהיא ִזווָגא ֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה ִהיא ְוֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה ֶחְדָווָתא ִדׁשְ ּ ּ ּ.  

לֹום ְסָתם ְוָלא  )איוב ה( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב )א לאתתא''נ( )לתתא(ּ 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 ִגין ְדָגַרע ְיַקר ִזווָגא. ּ ּּבְ ּ ְרָמא ּ יה וְדִביְתהו ּגָ ּ ִעָלָאה ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ִרית . ֵּליה א ְדַהאי ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ה ִנׁשְ ֵתיה ִזווָגא ִעָלָאה ֲאִריַקת ּבָ ָרא ִאּתְ ְּוַחד ְדִאי ִמְתַעּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ִרית ְדקוְדׁשָ ִּאְקֵרי ּבְ ּ ֶחְדָווָת. ְּ ֵעי ְלַכְווָנא ּבְ ָמה ְדָבֵעי ְּוַעל ָדא ּבָ א ָדא ּכְ
ת  ּבָ ֶחְדָווָתא ְדׁשַ יִמין)דאנון חכימין(ּבְ ּ ְדִאיהו ִזווָגא ְדֲחּכִ ּ ּ לֹום ָאֳהֶלך . ּ י ׁשָ ְָוַעל ָדא ְוָיַדְעּתָ ּכִ ּ

ֵביָתך ְרָיא ּבְ ך ְוׁשָ א ַאְתָיא ִעּמָ ִכיְנּתָ ְְדָהא ׁשְ ְ ָ וָפַקְדּתָ ָנֶוך ְוֹלא ֶתחָטא)איוב ה(ְּוַעל ָדא . ּ ּ .
א ֶחְדָווָתא ְדִמְצָוה.  ְוֹלא ֶתחָטאַמאי ִכיְנּתָ י ׁשְ א ַקּמֵ ׁשָ ּמָ   .ְלׁשַ

ִגין  א ּבְ ּתָ ּבַ ל ִאּנון יֹוִמין ְדׁשַ ְייהו ּכָ ׁשַ ן ִמּנְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא ּתַ ּּכְ ּ ּ ּּ
אֹוַרְייָתא ָקא ּבְ הו ְוָל. ְלִאְתַעּסְ ִּזווָגא ִעָלָאה ִאְזַדַווג ּבְ ּ ּ ּ ַכח ּּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ְייהו ּבְ א ִמּנַ ּא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ

ְּדַכר ְונוְקָבא ִגין ְיַקר . ּ א ִלְדִביְתהו ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַחְדּתָ ְעָיין ּתַ ת ּבָ ּבָ יָון ְדָעאל ׁשַ ּּכֵ ּ
ִּזווָגא ִעָלָאה ּ ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ְייהו ּבִ ּוְלַכְווָנא ִלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְדָקא ְיאות, ַגְווָנא ָדאּכְ יֹוֵמי ְמָסֲאבו ִדיָלה ְוָנִטיר ָלה ּכְ ֵתיה ּבְ ַּהאי ַמאן ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ל . ּ ּכָ
ַכח ְדַכר ְונוְקָבא ּתְ ֲהֵדיה ְדִיׁשְ ִּאּנון יֹוִמין ִזווָגא ִעָלָאה ִאְזַדַווג ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ יָון ְדִאְתְדִכיַאת . ּּ ּּכֵ ּ

א ָלה  ֵעי ְלַחְדּתָ ֵתיה ּבָ ִּאּתְ ַחד . ֶּחְדָוה ְדִמְצָוה ֶחְדָוה ִעָלָאהּ ְּוֻכְלהו ַטֲעֵמי ְדָקא ֲאָמָרן ּבְ ּ
א וְרעוָתא . ַּדְרָגא ָסְלִקין ֳעָיין ְלַכְווָנא ִלּבָ ִני ְמֵהיְמנוָתא ּבָ ל ִאּנון ּבְ ְּסָתָמא ְדִמָלה ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ַהאי   .ּבְ

ד ָנִפיק  ָבָחא הוא ְדַבר ָנׁש ּכַ ְּוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ׁשְ ִגין ּ יֵתיה ּבְ יר ִמן ּבֵ ְּלָאְרָחא ַיּתִ
ֲהֵדיה ִּזווָגא ִעָלָאה ְדִאְזַדְווַגת ּבַ ּ ּ א ֲחֵזי. ּּ ֵביֵתיה, ּתָ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש הוא ּבְ ּּבְ ָרא ְדֵביָתא , ּ ִּעּקְ

ְּדִביְתהו ִגין ְדִביְתהו. ּ יָתא ּבְ ִכיְנָתא ָלא ִאְתַעֵדי ִמן ּבֵ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדָתִנ. ּ , ּיָנן ִדְכִתיבּּכְ
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ָרה ִאּמֹו)בראשית כד( א ִאְתְדָלַקת,  ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ ַרּגָ ִּדׁשְ ִגין , ּ ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ִכיְנָתא ָאַתת ְלֵביָתא   .ִּדׁשְ

ְקַנת ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּתַ י ְדכוָרא ֶאָלא ּבְ ּבֵ ַחת ּגַ ּכְ ּתַ א ִעָלָאה ָלא ִאׁשְ ָּרָזא ְדִמָלה ִאּמָ ּ ּּ ּ יָתא ּ
רו ְדַכר ְונוְקָבא ְּוִאְתַחּבְ ּ י לֹון, ּ ְרָכאן ִלָברוּכֵ א ִעָלָאה ֲאִריַקת ּבִ ֵדין ִאּמָ ּּכְ ַגְווָנא ָדא . ּ ּכְ

יָתא ְוָאֵתי ְדַכר  ְקַנת ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּתַ י ְדכוָרא ֶאָלא ּבְ ַחת ְלַגּבֵ ּכְ ּתַ ָאה ָלא ִאׁשְ ּתָ א ּתַ ִּאּמָ ּּ
ה ְדנוְקֵביה ְוִאְת ְּלַגּבָ ּ ּ ְרָכאן ְלָבְרָכא לֹוןּ ָאה ֲאִריַקת ּבִ ּתָ א ּתַ ֵדין ִאּמָ ֲחָדא ּכְ רו ּכְ   .ַּחּבָ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵביֵתיה ּכְ ְתֵרי נוְקִבין ִאְתַעַטר ְדכוָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ , ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב. ּ
ְבעֹות עֹוָלם)בראשית מט( ֲאַות ּגִ יאוְבּתָ''ַהאי ע.  ַעד ּתַ יהּד ּתִ ּא ְדִגְבעֹות עֹוָלם ּבֵ ּנוְקָבא . ּ

ִּעָלָאה ְלַאְתָקָנא ֵליה וְלַאַעְטָרא ֵליה וְלָבְרָכא ֵליה ּ ּ ּ ּ ּ יה . ּ ָרא ּבֵ ָאה ְלִאְתַחּבְ ּתָ ּנוְקָבא ּתַ ּ
יה ּוְלִאְתְזָנא ִמּנֵ ּ.  

ד ְדכוָרא ִאיְנִסיב א ּכַ ּוְכַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ּ ְבעֹות עֹוָלם ְלַגּבֵ, ּ ֲאַות ּגִ ְתֵרי ּתַ ּיה ְוִאְתַעַטר ּבִ ּ
ָאה ּתָ ּנוְקֵבי ַחד ִעָלָאה ְוַחד ּתַ ְרָכאן. ּ ִּעָלָאה ְלַאְרָקא ֲעֵליה ּבִ יה . ּ ָאה ְלִאְתְזָנא ִמּנֵ ּתָ ּּתַ

ֲהֵדיה ָרא ּבַ ּוְלִאְתַחּבְ הו. ּ יה ְוִאְתַעַטר ּבְ ְבעֹות עֹוָלם ְלַגּבֵ ֲאַות ּגִ ֵביֵתיה ּתַ ר ָנׁש ּבְ ּוּבַ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף נ ע - ' אזוהר חלק [

ָאְרָחא ָלאו ָהִכי ד ָנִפיק ּבְ ָאַרת. ּכַ ּתְ ָאה ִאׁשְ ֲהֵדיה ְוַתּתָ ַרת ּבַ א ִעָלָאה ִאְתַחּבְ ִּאיּמָ ד . ּ ּכַ
ְדָקֲאָמָרן ְתֵרי נוְקֵבי ּכִ ֵעי ְלִאְתַעְטָרא ּבִ ב ְלֵביֵתיה ּבָ ּּתָ ּ ְקִליֵפי . ּ י ִפְנָחס ֲאִפילו ּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ

ך )ב''דף נ ע(ָּרא ָלא ַפְתֵחי ַּסְנפֹוֵרי ִקְט ְִעְטָרא ַקּמָ ּ.  

ים ּתִ ֵרי ּבָ ין ּתְ ַגְווָנא ָדא אֹוַרְייָתא ָקִאים ּבֵ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָמה ִדְכִתיב, ָאַמר ַרּבִ ישעיה (, ּכְ

ָרֵאל ְוגו)ח י ִיׂשְ ּתֵ ֵני ּבָ יר. ַּחד ְסִתיָמא ִעָלָאה. ' ִלׁשְ ְלָיא ַיּתִ  )דא( הִּעָלָא )סתימא(. ְוַחד ִאְתּגַ

דֹול ִדְכִתיב ְּוַהאי קֹול ְפִניָמָאה ִאיהו ְדָלא .  קֹול ָגדֹול ְולא ָיָסף)דברים ה( ,ּקֹול ּגָ ּ ּ
ְלָיא ַמע ְוָלא ִאְתּגַ ּתְ י ָגרֹון ַאִפיק . ִּאׁשְ ד ְנִביַע ּבֵ ְּוָדא הוא ּכַ ִדיר '  ה)ביה(ּ אי וְנִביַע ּתָ ֲחׁשַ ּּבְ

ה ְפִניָמ. ְּוָלא ָפַסק ְּוִאיהו ַדּקָ ּ ַמע ְלָעְלִמיןּ ּתְ   .ָּאה ְדָלא ִאׁשְ

ּוֵמָהָכא ָנְפָקא אֹוַרְייָתא ְדִאיהו קֹול ַיֲעֹקב ּ ַמע . ּ ּתְ  ְּדָנְפָקא )א דאשתמע''ד(ְוַהאי ִאׁשְ

ַמע)א נפקא''ד( ּתְ ֲהֵדיה ְוָנַפק ְלַבר ֵמֵחיֵליה . ּ ֵמַהִהיא ְדָלא ִאׁשְ ּוְלָבַתר ִ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

ְמעו ּתָ ְמעו וְתֵרין ִאּנון ְדִאׁשְ ּתָ ֵרין ִאּנון ְדָלא ִאׁשְ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ְמ. ּ ּתָ ֵרין ְדָלא ִאׁשְ ָּדא הוא , ּעוּּתְ ּ
ַמע ּתְ ְלָיא ְוָלא ִאׁשְ ָבה ְדָלא ִאְתּגַ ַמֲחׁשָ ָּחְכָמה ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ְדָקְייָמא ּבְ ּ ְלָבַתר ָנְפָקא . ּ

דֹול ְדהוא ַדק ְוָנִפיק  ַמע ַההוא ְדִאְקֵרי קֹול ּגָ ּתְ אי ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ ְלָיא ְזֵעיר ּבַ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
אי ֲחׁשַ   .ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]210דף [ -ּ

ֵרין ִאּנו ְמעוּּתְ ּתָ ּן ְדִאׁשְ ֲהֵדיה, ּ ִּאּנון ְדָנְפֵקי ֵמָהָכא קֹול ְדַיֲעֹקב ְוִדּבור ְדִאְתֲאִחיד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַמע ּתְ אי ְוָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ דֹול ְדִאיהו ּבַ ַּהאי קֹול ּגָ ִי. ּ ְּוָכל נוְקָבא . ּת ַלָחְכָמה ִעָלָאה''ִאיִהי ּבַ

ִי ְתָרָאה ִאי. ת ִאְקֵרי''ּבַ ְּוַהאי ִדּבור ּבַ ִית ַלּקֹול ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו אֹוַרְייָתאּ ּהו ּבַ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ֵבי ְרָיא ּבְ י. ת''אֹוַרְייָתא ׁשַ ית''ּבֵ   .ת ֵראׁשִ

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ָלע, ַּפַתח ְוָאַמר ּבְ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוִיֶבן ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ֶאת . ּ
ַמִים ַהְיינו ִדְכִתיב ַוְיִביֶא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶעֶצם ֵמֲעָצַמי. ָה ֶאל ָהָאָדםַּהּשָׁ . ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכְ
ַּוַדאי ַהאי ִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ּּתו ָפַתח ַרּבִ ית אֹוְיֶביך )תהלים ק(ּ ב ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ ָ ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני ׁשֵ

ב ִליִמיִניַּד, ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני. ֲָהדֹום ְלַרְגֶליך ָאה ָקָאַמר ׁשֵ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְלַדְרּגָ , ְּרּגָ
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ ְדרֹוִמית ׂשְ ָרא ַמֲעָרִבית ּבִ ָאר ַעִמין . ְלִאְתַקּשְׁ ָרא ֵחיֵליהֹון ִדׁשְ ִגין ְלַתּבְ ּּבְ

ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות  ֲארֹון )יהושע ג(ּדֹוִני ָדא ַלֲא. ְּנֻאם ְיָי ָדא ַיֲעֹקב, ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני. ּ
ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ָּדָבר ַאֵחר ְנֻאם ְיָי ָדא יֹוְבָלא. ַהּבְ ִמיָטה. ּ ה . ַּלֲאדֹוִני ָדא ׁשְ ִּדְכִתיב ּבָ ּ

י ֶאת ֲאדֹוִני)שמות כא( ְרָיא.  ָאַהְבּתִ יֹוְבָלא ׁשָ ב ִליִמיִני ְדָהא ְיִמיָנא ּבְ ֵעי . ּׁשֵ ִמיָטה ּבָ ּוׁשְ
ָיִמיָנאְלִאְת ָרא ּבְ   .ַקּשְׁ

 ] בשנה19יום [סדר הלימוד ליום יט תשרי 

א ֲחֵזי ָמאָלא ִמיֹוָמא , ּתָ ָיִמיָנא וִבׂשְ ִלים ּבְ ִקיוָמא ׁשְ ר ּבְ ִמיָטה ָדא ָלא ִאְתְקׁשַ ּׁשְ ּּ
ַחת ּכְ ּתַ ָמאָלא ְלֳקְבָלה וָבָרא ָע, ְּדִאׁשְ יט ְדרֹוָעא ׂשְ ָרא אֹוׁשִ ְעָיא ְלִאְתַקּשְׁ ד ּבָ ּּכַ ּ . ְלָמא ֵדיןּ

ִביָעָאה יה ִקיוָמא ַעד ִזְמָנא ְדֶאֶלף ׁשְ ָמאָלא ֵלית ּבֵ ְטָרא ִדׂשְ ּוְבִגין ְדהוא ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ִּדְבַההוא . ּּ ּ
ָיִמיָנא ֵדין ּבְ ר ּכְ ִלים . ּיֹוָמא ְלחוד ִאְתַקּשַׁ ִקיוָמא ׁשְ ָמאָלא ּבְ ין ָיִמיָנא וׂשְ הֵוי ּבֵ ּוְכֵדין ּתֶ ּ ּּ

ַמ חון ׁשָ ּכְ ּתַ ן ְלָעְלִמיןְּוִיׁשְ ּמָ ה וְכֵדין ָלא ַתֲעֵדי ִמּתַ ים ְוֶאֶרץ ֲחָדׁשָ   .ִּים ֲחָדׁשִ

ב ִליִמיִני ַמאי נֹוִקים ׁשֵ ית אֹוְיֶביך . ִאי ָהִכי ּבְ ֶָאָלא ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא ִדְכִתיב ַעד ָאׁשִ ּ ּ
ן. ֲָהדֹום ְלַרְגֶליך ְוָלא ָתִדיר ּמָ ַההוא ִזְמָנא ָלא ַתֲעֵדי ִמּתַ ישעיה (, ּ ְלָעְלִמין ִדְכִתיבֲּאָבל ּבְ

ְפרֹוִצי ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד)נד ֹ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 ּ
ֲחָדא רוָתא ִדְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ָמר ּכְ. ּ ָעןְוָהא ִאּתְ יה ַחְבַרָייא ַעד ּכְ ָּמה ְדִאְתָערו ּבֵ ּ ּ.  

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 ֵאׁש אֹוְכָלה הוא)דברים ד(, ּתְ ּ ּכִ ים דבר(ּוְכִתיב ָהָתם . ָ

ְלֶכם ַהיֹום)ד ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ה ֲאַתר . ּ ַכּמָ ָּהֵני ְקָרֵאי אֹוִקיְמָנא ְלהו ּבְ
הו ַחְבַרָייא ְּוִאְתָערו ּבְ א ֲחֵזי. ּ י ְיָי ֱאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא, ּתָ ּּכִ ָמר ִמָלה ָדא , ָ ָּהא ִאּתְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

גֹו ַחְבַרָייא ְדִאית ֶאׁשָ א ּּבְ ֵצי ָלה)ואיתאשא(א ָאְכָלא ֶאׁשָ ּ ְוָאִכיל ָלה ְוׁשָ ִגין ְדִאית . ּ ּּבְ
א ְואוְקמוָה יָפא ֵמֶאׁשָ ּקִ א ּתַ ֶּאׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי א, ֲאָבל ּתָ ָּמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְדִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְלהֹוָבא . ּ ׁשַ ל ּבְ ּכַ ִיְסּתַ
א ֶחְלּתָ ְלהֹוָבא ָלא ָסְלָקא ֶאָלא . ֹּו ּבֹוִציָנא ְדָדִליקאֹו ִמּג. ְּדָסְלָקא ִמּגֹו ּגַ ְּדָהא ׁשַ דף נא (ּ

ה )א''ע ּסָ ִמָלה ּגַ ד ִאְתַאִחיד ּבְ   .)א אחרא''נ( ּּכַ

א ֲחֵזי ֵרין ְנהֹוִרין, ּתָ ְלהֹוָבא ְדָסְלָקא ִאית ּתְ ׁשַ ְוַחד ְנהֹוָרא . ַּחד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִהיר. ּּבְ
ה או ְּדִאְתַאִחיד ּבָ ּ ְכָלאּ ַּההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ִאיהו ְלֵעיָלא ְוָסְלָקא ְבאֹוַרח . ְכָמא אֹו ּתִ ּ

ְרַסָיא ְלַההוא ִחְווָרא. ִמיׁשֹור ְכָלא אֹו אוְכָמא ְדִאיהו ּכָ ּוְתחֹוֵתיה ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָדא ְל אֵרי ִעָלֵויה ְוִאְתֲאִחידו ָדא ּבְ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ׁשָ ּ ּ ְּוַההוא . ֶּמהֵוי ּכָֹלא ַחדּ
ְרַסָיא ִדיָקר ְלַההוא ִחָווָרא א הוא ּכָ ְכָלא ְדִאיהו ְלַתּתָ ָוון ּתִ ְּנהֹוָרא אוְכָמא אֹו ּגַ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

א ְכָלא . ָּרָזא ִדְתֶכְלּתָ ְרַסָיא ּתִ ִמָלה ָאֳחָרא ְלִאְתַדְלָקא )או(ְוַהאי ּכָ ּ אוְכָמא ִאְתֲאַחד ּבְ ּּ ּ
ְּדהוא ִמ ְנהֹוָרא ִחְווָרא ּ א ְוַההוא ִאְתַער ֵליה ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ּתָ ּּתַ ּ   .)א עלאה''ס(ּ

ְכָלא אוְכָמא ְלִזְמִנין ִאְתֲהַדר סוְמָקא ְּוָדא ּתִ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדֲעֵליה ָלא . ּ ּ ּ ּ
ִדיר י ְלָעְלִמין ְדָהא ִחְווָרא הוא ּתָ ּנֵ ּתַ ִּאׁשְ ּ ְכָלא ִא. ּ י ִלְגָווִנין ִאֵליןֲאָבל ַהאי ּתִ ּנֵ ּתַ ְלִזְמִנין . ּׁשְ

ְכָלא אֹו אוְכָמא ּוְלִזְמִנין סוְמָקא. ּּתִ ִאְתֲאִחיד ְלֵעיָלא . ְוַהאי ִאְתֲאִחיד ִלְתִרין ִסְטִרין. ּ
ַההוא ְנהֹוָרא  ַההוא ִמָלה ִדְתחֹותֹוי ִדְמַתְקָנא . ּ ִחְווָרא)א עילאה''ס(ּּבְ א ּבְ ִּאְתֲאִחיד ְלַתּתָ ּ ּּ

י יה)מלין דשויין ליה לאדלקא(ּה ְלַאְנָהָרא ּבֵ ּ וְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ּ.  

ְוָיין ֵליה ֵצי ְלַההוא ִמָלה ְדׁשַ ִדיר ְוׁשָ ְּוָדא ָאְכָלא ּתָ ּ יה . ּּ ק ּבֵ ָכל ַמה ְדִאְתָדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ֵצי ֵליה ְוָאִכיל ֵליה ְכָלא ׁשָ ְרָיא ֲעלֹוי ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ א ְוׁשַ ְּלַתּתָ ּ ִג. ּ ּין ְ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 ּ ּ.  

ֵצי ְלָע ְרָיא ֲעלֹוי ָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשָ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדׁשַ ּ י ּ ּנֵ ּתַ ְלִמין ְוָלא ִאׁשְ
י ְיָי ֱאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא. ְּנהֹוֵריה ה ּכִ ְּוַעל ָדא ָאַמר מׁשֶ ֵצי . ּאֹוְכָלה ַוַדאי. ָּ ָאִכיל ְוׁשָ

חֹותֹוי ְרָיא ּתְ ל ַמה ְדׁשַ ְּוַעל ָדא ָאַמר ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוֹלא ֱאלֵהינו. ּּכָ ַההוא . ָּ ה ּבְ ִגין ְדמׁשֶ ּּבְ ּ
ֵצי ְוָלא ָאִכילְנהֹוָרא ִח ְּווָרא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ְדָלא ׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ְנהֹוָרא , ּתָ ְכָלא ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ֵּלית ֵליה ִאְתֲערוָתא ְלִאְתַדְלָקא ַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ
חֹותֹוי, ִּחְווָרא יה ּתְ ָקן ּבֵ ָרֵאל ְדִאּנון ִמְתַדּבְ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ַמה ַאף ַע, ְוּתָ יָצָאה ּכָ ְכָלא אוְכָמא ְלׁשֵ ב ְדָאְרֵחיה ְדַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ּל ּגַ ּ ּ ּ
חֹותֹוי יה ּתְ ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ִקיוָמא ֲהָדא הוא . ּ חֹותֹוי ְוָקְייָמן ּבְ יה ּתְ ָקן ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ

ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים)דברים ד(, ִדְכִתיב ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ְיָי ֱאלֵהיֶכם ְוָלא ֱאלֵהינו .ּ אלא (ּ ּבַ
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חֹוֵתיה. )ביי אלהיכם יה ּתְ ק ּבֵ ל ַמה ְדִאְתָדּבַ ֵצי ּכָ ְכָלא אוְכָמא ְדָאִכיל ְוׁשָ ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
יה ְוָקְייֵמי ָקן ּבֵ ְּוַאּתון ִמְתַדּבְ ּ ְלֶכם ַהיֹום. ּ ִּדְכִתיב ַחִיים ּכֻ ּּ ּ.  

יף ֵליה, אְּוַעל ְנהֹוָרא ִחְווָר ְ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 ּ ָאַמר . ּ

ִריך ַרֲחָמָנא ְדִאיַעְרָעָנא ָהָכא ּּבְ ַלת ִמיִליןֲּאְזלו ִע. ְ י ִפְנָחס ּתְ יה ְדַרּבִ ּּמֵ ּ ּ.  

ְמעֹון ְוַחְבַרָייא י ׁשִ ֲּאַהְדרו ַרּבִ ְמעֹון ָהא ְדֲאָמָרן ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו . ּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
א ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּּבְ ך ה. ּ ְִדְבִגין ּכָ ְכָלא אוְכָמ''ּ א ִאיהו ְנהֹוָרא ּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ִדׁשְ ּא ּבַ ּ ּ א ּ
יה ּו ְדהוא ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִהיר''ְּדִאְתֲאִחיד ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְכָלא ד, ּתָ יה . 'ּוְלִזְמִנין ה. 'ְלִזְמִנין ַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ָקן ּבֵ ִזְמָנא ְדָלא ִמְתַדּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ְנהֹוָרא ִחְווָרא א ְלַאְדָלָקא ֵליה ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ִּיׂשְ ּוְלִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי . ' דִּאיהו, ּ ּ

ֵדין ִאְקֵרי ה ָרא ִעם ְנהֹוָרא ִחְווָרא ּכְ ֵּליה ְלִאְתַחּבְ י ִיְהֶיה )דברים כב(, ְּמָנָלן ִדְכִתיב. 'ּ  ּכִ
תוָלה ָלא ה, ַּנֲעָרה ּבְ ִתיב ּבְ ְדכוָרא. 'ַנַער ּכְ ַרת ּבִ ִגין ְדָלא ִאְתַחּבְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּוְבָכל . ּ

חו ְדַכר ְונוְקָבאֲּאַתר ְדָלא ּכְ ּתַ ּ ִאׁשְ ּ ַאר ד''ה, ּ ּתָ ן ְוִאׁשְ ּמָ ַכח ְוָסְלָקא ִמּתַ ּתְ   .'א ָלא ִאׁשְ
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ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְדָנִהיר ִאְקֵרי ה ר ּבִ ל ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ְּדָהא ִאיִהי ּכָ ּ ּ ֵדין ּכָֹלא . 'ּ ְּדָהא ּכְ ּ
ֲחָדא ר ּכְ ְנהֹוָרא ִחְווָראִאיִהי. ִאְתַחּבַ ַקת ּבִ ּ ִאְתַדּבְ ה , ּ ָקן ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּוִיׂשְ  )ג לתתא''א ל''ד(ּ

חֹוָתה ְלַאְדָלָקא ָלה ְּוַקְייָמא ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ַחד. ּ ָנא. ּ ִּדְתָנָנא ְדָסִליק . ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָקְרּבָ ּ
ְכָלא ְלַאְדָלָקא ר ְו. ַּאְתַער ֵליה ְלַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ְנהֹוָרא  )ב''דף נא ע(ַּכד ִאְתְדַלק ִאְתַחּבַ ּבִ

ִיחוָדא ַחד א ָדִליק ּבְ ַרּגָ ִּחְווָרא וׁשְ ּ ּ ּ.  

יה  ק ּבֵ ל ַמה ְדִאְתָדּבַ יָצָאה וְלֶמהֵוי ָאִכיל ּכָ ְכָלא ְלׁשֵ ּוְבִגין ְדָאְרֵחיה ְדַהאי ְנהֹוָרא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
חֹוֵתיה ַרּגָ. ּּתְ ח וׁשְ ּכַ ּתַ ד ַרֲעָוא ִאׁשְ ִתיבּּכַ ֵדין ּכְ ִחּבוָרא ַחד ּכְ ּא ָדִליק ּבְ פֹול )מלכים א יח(, ּ ּ ַוּתִ
ִחּבוָרא ַחד . 'ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעֹוָלה ְוגו' ֵאׁש ה א ָדִליק ּבְ ַרּגָ ּוְכֵדין ִאְתְייַדע ְדַהִהיא ׁשְ ּ ּ ּ

וָרא ַחד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ְוִאיהו ַחד. ְּוִקּשׁ ק ּבִ ְכָלא ִאְתַדּבָ ְּנהֹוָרא ּתִ ּ ין ָא. ּ ְרּבִ חֹוֵתיה ּתַ ִּכיל ּתְ
ְּוִעַלָוון ַמע ְדָהא ָלא ָאִכיל . ּ ְּדַמׁשְ חֹוֵתיה)א ואיהו ועלוון דהא לא אכיל''נ(ּ ִזְמָנא , ּ ּתְ ֶּאָלא ּבְ

ְנהֹוָרא ִחְווָרא)א דליק''נ(ְּדִאיהו ָסִליק  ר ּבִ ר ְוִאְתַחּבַ ּ ְוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ָלָמא ְדָעְלִמין . ּ ּוְכֵדין ׁשְ ּ
ְל ִיחוָדא ַחד, ּהוּכֻ 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 ְצלֹו. ִּאֵלין ּבְ א ְוִאֵלין ּבִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ְּוִאֵלין ּבִ א . ָתאּּ ְרּגָ ְוׁשָ

ָּדִליק ֲעַלְייהו ִאין. ּ ְרִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַחד וְנִהיִרין ָעְלִמין וִמְתּבָ קו ְנהֹוִרין ּכְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְלֶכם ַהיֹום ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּוְכֵדין ְוַאּתֶ ּּ ּ ם. ּ ֵעי ֵליה, ְוַאּתֶ ם ִמּבָ ֶּאָלא . ַּאּתֶ
ָצאןְלאֹוָס' ו יה ְוָאְכִלין ְוׁשָ ִקין ּבֵ ין ְוִעַלָוון ְדִאּנון ִמְתַדּבְ ְרּבִ ָּפא ַעל ּתַ ּ ּ ּ ּ ָקן . ּ ְּוַאּתון ִמְתַדּבְ ּ
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ְלֶכם  ְכָלא אוְכָמא ְדָאְכָלא ְוַאּתון ַקָיִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַחִיים ּכֻ ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמאּכָ, )א ותכלת וארגמן''ס(. ַּהיֹום ֵצי , ל ּגְ ְכָלא ְדִאיהו ָאִכיל ְוׁשָ ר ִמּתִ ּּבַ ּ
ִדיר ָאה. ּתָ ּתָ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ּתַ ְּוִאיהו ִאיָלָנא ְדֵביה מֹוָתא ְוׁשַ ּ ְרָיא . ּ ּוְבִגין ְדֹכָלא ׁשָ ּ

ֵצי חֹוֵתיה ִאיהו ָאִכיל ְוׁשָ ּּתְ ּ.  

ַמָי ׁשְ ְרָיא ּבִ ה ַחָיִלין ִאּנון ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ְוִאי ֵתיָמא ָהִכי ָנֵמי ׁשָ ּא ְלֵעיָלא ְוַכּמָ ּ שצי (ּ

א ֲחֵזי.  ָקְייֵמי)ואכיל ְלָלן, ּתָ ְכָלא ִאְתּכַ ַההוא ְנהֹוָרא ּתִ ל ִאּנון ִדְלֵעיָלא ּבְ ּּכָ ּ ּ ֵאי . ּ ּתָ ֲאָבל ּתַ
ה ָעְלָמא  ּסָ ָּלאו ָהִכי ְדִאּנון ִמָלה ּגַ ּ ְרָיא ֲעֵליהּ ְדָקְייָמא )א אחרא לתתא על מה''נ(ּ ּוְבִגין . ְּוׁשָ

ֵצי לֹון ך ָאִכיל ְוׁשָ ֵצי. ְּכָ ּתְ ָעְלָמא ְדָלא ִאׁשְ א ּבְ ְּוֵלית ָלה ִמָלה ָאֳחָרא ְלַתּתָ ִגין ִדְנהֹוָרא . ּּ ּּבְ
ֵצי ְלָכל ַמה ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְכָלא ׁשָ ּּתִ ּ.  

ְווֵני ִזיֵני ְנהֹוִרין ִאְתְפִליג ָע ִעין ְוָחֵמׁש ּגַ ַאְרּבְ ְבָעה . ְלָמאּּבְ ְ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 וְנַקב לֹון ְּנהֹוָרא ּבְ הֹו. ּ ל ַחד ְוַחד ַעל ּתְ ְקִעין ּכָ הו ְוׁשָ ּוַמָיא ָנְפקו ּבְ ּ ָמא ְוַחְפָייא ּ
  .ִלְתֵרין ִסְטִרין

ע ִסְטֵרי ְתהֹוָמא ִאּנון נוְקִבין ְוָעאל ְנהֹוָרא וָבַטׁש ְלַאְרּבַ ָּנְפקו ַמָיא ּבְ ּ ּ ָלא . ּ ְלּגְ ִמְתּגַ
הֹוֵמי ְבָעה ּתְ ׁשִ ְבָעה ּבְ ל ִאּנון ׁשִ ַחד וַפְלִגין ַמִיין ְוֲאִחיָדן ּכָ ה ְוִאָעְרעו ּבְ ֲחֶבְרּתָ ְּנהֹוָרא ּבַ ּ ּ ּ. 

ֲחׁשֹוֵכי ְתהֹוָמא)א שראן''ס(ְוָכָראן  הֹון.  ּבַ ְּוֲחׁשוֵכי ִאּנון ִאְתָעְרֵבי ּבְ ְוָסְלִקין ַמָיא ְוָנֲחִתין . ּ
ִאּנון ְנהֹוִרין ִלין ּבְ ּוִמְתַגְלּגְ ְייהו . ּ ֲחָדא ְנהֹוִרין ַוֲחׁשֹוִכין וַמִיין ְוִאְתֲעִבידו ִמּנַ ְּוִאְתָעְרבו ּכְ ּ ּ ּ

  .ַּחָזאן ֲחׁשֹוָכאןְּנהֹוִרין ְדָלא ִאְת

ַחְבֵריה ל ַחד ּבְ ַטׁש ּכָ הֹוָמא וְבהו ָנְגָדן ַמָיא. ּּבָ ְבִעין ְוָחֵמׁש ִצנֹוֵרי ּתְ ּוִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּ ּּ ל . ּ ּכָ
ָקֵליה  הֹוִמין)ואתזעזען(ִּצּנֹוָרא ְוִצּנֹוָרא ָסִליק ּבְ ַמע. ּ ְוִאְזַדְעְזָען ּתְ ּתְ , ְּוַכד ַההוא ָקָלא ִאׁשְ

ל ּתְ ךּכָ ְהֹוָמא ָקֵרי ְלַחְבֵריה ְוָאַמר ַפִליג ֵמיָמך ְוֵאעול ּבָ ְּ ּּ  )תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך הֹום ֶאל ּתְ   .ָּתְ

ַלת ְמָאה  חֹות ִאֵלין ּתְ יִדין)וחמשה( ּוְתָמִנין )א ושתין''נ(ּּתְ ִּמְנהֹון ִחְווִרין ִמְנהֹון .  ּגִ
ָוון ָחד. ִּמְנהֹון סוְמִקיןּאוְכִמין  ָדא ְוִאְתֲעִבידו ּגַ ִלילו ָדא ּבְ ִּאְתּכְ ּ ּ יִדין ִאְתְרִקימו . ּ ִּאּנון ּגִ ּ

תֹות ֵרה ְרׁשָ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ יִדין ִאְקֵרי . ּבִ ת ּגִ ָדא ְוַנֲחִתין )אתקיימו(ְוָכל ַחד ֶרׁשֶ ּ ִאְתְרִקימו ָדא ּבְ ּ
הֹוֵמי פוֵלי ּתְ ׁשִ ּּבְ חֹות ִאֵלין. ּ ֵחיזו ְדַפְרְזָלא.ּּתְ ין ָקְייִמין ּכְ ּתִ ֵרין ִרׁשְ ּ ּתְ ין ָאֳחָרִנין . ּ ּתִ ּוְתֵרין ִרׁשְ
א ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ּּכְ ּ.  

ָמאָלא ְרְסָוון ָקְייֵמי ֲעַלְייהו ַחד ִמָיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ֵרין ּכָ ּּתְ ָרן . ּ ִתין ִמְתַחּבְ ל ִאּנון ִרׁשְ ּּכָ
ֲחָדא וַמִיין ָנֲחִתין ֵמִאּנון ּּכְ יןּ ּתִ ִאֵלין ִרׁשְ ְרְסָייא . ּ ִצּנֹוִרין ְוָעאִלין ּבְ ְרְסָוון ַחד ּכֻ ֵרי ּכָ ִּאּנון ּתְ

ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא, ִּדְרִקיָעא אוְכָמא ד ִאּנון ָסְלִקין . ְּוַחד ּכֻ ְרְסָוון ּכַ ֵרין ּכָ ִּאֵלין ּתְ ּ
ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמ)בחד(ָסְלִקין  ַההוא ּכֻ ּ ּבְ ּ ְרְסָייא . אּ ַההוא ּכֻ ְּוַכד ָנֲחִתין ָנֲחִתין ּבְ

  .ִּדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]214דף [ -ּ

  ]א''דף נב ע - ' זוהר חלק א[

ָמאָלא ְרְסָוון ַחד ִמָיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ֵרין ּכָ ִּאֵלין ּתְ ְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוְכָמא . ּ ְּוַההוא ּכֻ ּ ּ
ְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְס. ִּמָיִמיָנא ְּוַההוא ּכֻ ָמאָלאּ ְרְסָייא  )א''דף נב ע(. גֹוָנא ִמּשְׂ ּכֻ ד ָסְלִקין ּבְ ּכַ

יה, ִּדְרִקיָעא אוְכָמא ָ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 ּ
ָאהְוָע ּתָ פֹוָלא ִדְתהֹוָמא ּתַ ׁשִ ּאִלין לֹון ּבְ ל ִאּנון . ּ ְרְסָייא ְוָסִליק ְלֵעיָלא ִמּכָ ָּקִאים ַחד ּכֻ

הֹוֵמי הֹוֵמי. ּתְ א ְדָכל ּתְ ְרְסָייא ָאֳחָרא ְלַתּתָ ִלין . ְּוָקִאים ּכֻ ְלּגְ ְרְסָוון ִאֵלין ִמְתּגַ ֵרין ּכָ ין ּתְ ּּבֵ
הֹוֵמי ל ִאּנון ּתְ ְרְסָוון ִאֵליןְוָכל ִאּנ. ּּכָ ֵרין ּכָ ין ּתְ ּון ִצּנֹוִרין ִאְתְנָעצו ּבֵ ּ ּ.  

ְבִעין ְוָחֵמׁש  ְבָעה ִאּנון ִעָלֵאי ְדֹכָלא. ּ ִצּנֹוִרין ִאּנון)ג נהורין''א ל''ד(ׁשִ ּׁשִ ּּ ְּוָכל ִאּנון . ּ
הו ְרְסָייא ּבְ. ָּאֳחָרִנין ֲאִחיָדן ּבְ לֹוי ְדַהאי ּכֻ ַגְלּגְ ְּוֻכְלהו ְנִעיֵצי ּבְ ּוְנִעיִצין . ִסְטָרא ָדאּ

ִ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 . ּ
ִאּנון נוְקֵבי ַאְבִנין ְוָסְלִקין וַמ ְּדָסְלִקין ִעָלִאין ּבְ ּ ּ יןּּ ַבע ַיּמִ ָווֵני . ְלָיין ִלׁשְ ְבָעה ּגְ אן ׁשִ ַעד ּכָ

ָרָזא ִעָלָאה   .ְּנהֹוִרין ּבְ

ים ְבָעה ַיּמִ ְבָעה ְנהֹוִרין ָאֳחָרִנין ִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּׁשִ ִליל לֹון. ּ א ַחד ּכָ א ָחד. ְוַיּמָ , ַּההוא ַיּמָ
ִליָלן ּבֵ ַבע ַיִמין ּכְ א ִעָלָאה ְדֻכְלהו ׁשְ ִּאיהו ַיּמָ ּ ְבָעה ְנהֹוִרין ִאֵלין ָעאִלין ְלגֹו ַההוא . ּיהּּ ּׁשִ ּ

א  א וָמָחאן ֵליה ְלַיּמָ ַּיּמָ ְבָעה ִסְטִרין)לשבעין(ּ ְבָעה .  ְלׁשִ ְּוָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ִאְתְפַלג ְלׁשִ
ִדְכִתיב. ַנֲחִלין הו )ישעיה יא(, ּכְ ְבָעה ְנָחִלים ְוגו)שמות רמב ב( ְּוִהּכָ א ְוַנֲחָלא ְוָכל ַנֲחָל'  ְלׁשִ

ְבָעה ְנָהִרין ְבָעה ָאְרִחין. ִּאְתְפַלג ְלׁשִ ְוָכל אֹוְרָחא ְואֹוְרָחא . ְּוָכל ַנֲהָרא ְוַנֲהָרא ִאְתְפַלג ְלׁשִ
ִביִלין ְבָעה ׁשְ ְלהֹון ָעאִלין ְלַגַווְיהו. ִּאְתְפַלג ְלׁשִ א ּכֻ ְּוָכל ֵמימֹוי ְדַיּמָ ּ.  

ְבָעה ְנהֹוִרין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ְל ְבָעה ִסְטִריןׁשִ א. ׁשִ ְבָעה ְנהֹוִרין ִעָלִאין ָעאִלין ְלגֹו ַיּמָ . ּׁשִ
א ִאּנון וֵמַחד ִעָלָאה ָנְפֵקי ּתָ ּׁשִ ּ ין. ּ ָמה ְדָנִטיל ַיָמא ָהִכי ָפִליג ֵמימֹוי ְלָכל ִאּנון ַיּמִ ּּכְ ְלָכל . ּּ

ַאט ּבְ. ִּאּנון ְנָהִרין ָמאָלא ׁשָ ְסַטר ׂשְ א ּבִ ִניָנא ְלַתּתָ ְסַטר ַחד ּתַ ָּכל ִאּנון ְנָהִרין ָאֵתי ּבִ
ִאיב ַאְתָרה ֲאָבא ְוׁשָ ַפְרְזָלא וָמֵטי ְלׁשָ יִפין ּכְ ּקִ ְלהֹון ּתַ ְקׂשֹוי ּכֻ ַּקׂשְ ְּוָכל ִאּנון ְנהֹוִרין . ּ

יה ָכן ַקּמֵ א . ִּאְתַחׁשְ ֵניה ְמַלֲהָטא ֶאׁשָ ּפוֵמיה ְוִליׁשְ ּ ּ ַחְרּבָ)חדוד דלישניה(ּ ִניה ּכְ ּ ָחדוד ִליׁשְ א ּ
יָפא ּקִ   .ּתַ

ָכן ְנהֹוִרין א ְוִאְתַחּשְׁ א וְכֵדין ָסִאיב ַמְקְדׁשָ א ּגֹו ַיּמָ ַּעד ְדָמֵטי ְלֵמיַעל ְלַמְקְדׁשָ ּ ּ ּוְנהֹוִרין . ּ
א ָקאֵפי ְוָלא . ִּעָלִאין ָסְלִקין ִמן ַיָמא ָמאָלא ְוַיּמָ ְסַטר ׂשְ א ִמְתַפְלִגין ֵמימֹוי ּבִ ֵדין ַיּמָ ּּכְ

ֶדה ְו. ָנְגִדין ֵמימֹוי ל ַחַית ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערום ִמּכָ ָמה ִדְכִתיב ְוַהּנָ ַּעל ָדא ָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּ ּּ
ה ְיָי ֱאלִהים ר ָעׂשָ א ְלֵעיָלא . ֲאׁשֶ א ָנִחית ֵמַתּתָ ּ ְוהוא )י מעילא לתתא''ס(ָרָזא ְדִחְוָיא ִביׁשָ

ַאט ַעל ַאֵפי ַמִיין ְמִריָרן א . ּׁשָ י ְלַתּתָ ּתֹויְוָנִחית ְלַאְפּתֵ ַּעד ְדִיְפלון ּגֹו ִרׁשְ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

ֵמעֹוי ְדָסִתים ְדַבר ָנׁש. ַהאי ִחְוָיא ִהיא מֹוָתא ְדָעְלָמא ְּוהוא ָעאל ּבְ ּ ּהוא ִלְסַטר , ּ
ָמאָלא ְסַטר ָיִמיָנא. ׂשְ יה ְדַבר ָנׁש. ְּוִאית ִחְוָיא ַאְתָרא ְדַחֵיי ּבִ ְרַווְייהו ָאְזֵלי ִעּמֵ ּּתַ ּ ָ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 . ּ ּבְ
ְּדִאיהו זוֲהָמא ְדַדֲהָבא ּ יך ֲאַבְתֵריה. ּ ַּווי ְלַמאן ְדִאְתְמׁשִ ְּדִאיהו ָגִרים ֵליה מֹוָתא וְלָכל . ְּ ּ ּ ּ

ְּדַאְתָיין ֲאַבְתֵריה ָכל ַמה . ּמוָהְּוָהא אוְק. ּ א ְוָנִחית ְלִמְנַדע ּבְ יך ֲאַבְתֵריה ְלַתּתָ ָּאָדם ִאְמׁשִ ְ

א ָמה ְדָנִחית. ִּדְלַתּתָ ְתַרְייהו ַעד ְדָמִטין ְלַהאי ִחְוָיא , ּּכְ יך ְרעוֵתיה ְוָאְרחֹוי ֲאּבַ ָּהִכי ִאְתְמׁשִ ּ ּ ּ ְ

ֲאַתר ָד טו ָאְרחֹוי ּבְ יה ְדָעְלָמא ְוׁשָ יאוְבּתֵ ְּוָחמו ּתֵ ּ ּ ּ ּ ְתַרְייהו . אּ יך ִאיהו ֲאּבַ ֵדין ָקם ְוִאְתְמׁשִ ּּכְ ּ ְ

הו ְוָגִרים ְלהו מֹוָתא וְבָכל ָדֵרי ְדָאתו ֲאַבְתֵריה ק ּבְ ֵתיה ְוִאְתָדּבַ ְּדָאָדם ְוִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּעד ְדָמטו . ּ ּ
ָרֵאל ְלטוָרא ְדִסיַני ָלא ָפַסק זוֲהָמא ִדיֵליה ֵמָעְלָמא ִּיׂשְ ּ ָמר. ּּ ּיָון ְדָחטו ּכֵ. ְוָהא ִאּתְ ּ

א יה מֹוָתא ְלַתּתָ ְרָיא ּבֵ ִאיָלָנא ְדׁשָ קו ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ְמעו ֶאת קֹול ְיָי ֱאלִהים . ּ ִתיב ַוִיׁשְ ַּמה ּכְ ּ
ן ּגָ ְִמְתַהֵלך ּבַ אן. ּ ִתיב ּכָ ְְמַהֵלך ֵאין ּכְ ְֶאָלא ִמְתַהֵלך. ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף נב ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָחְכָמה ִדְנִהירו ִעָלָאה, םַעד ָלא ָחָטא ָאָד, ּ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 ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ֲּאּבַ ּ ַבק. ּ ִתיב .  טֹובְוָיַדע ָ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 ִמְלֵעיָלא ְוֲהוו ָיְדֵעי ָחְכְמָתא ִעָל ְּוַעד ָלא ָחְטאו ֲהוו ׁשָ ּּ ּ ִקיוָמא ּ ָּאה ְוָקְייֵמי ּבְ ּ
א ָלא ֲהֵוי ָיְכִלין ְלֵמיַקם . ְּדִזיֲהָרא ִעָלָאה ְוָלא ָדֲחֵלי יָון ְדָחְטאו ֲאִפילו ָקָלא ִדְלַתּתָ ּּכֵ ּ ּ ּּ

יה ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני . ּּבֵ ֲעָתא ְדָקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ָדא ַעד ָלא ָחבו ִיׂשְ ּּכְ ּ ּ ּ
ְּייהו זוֲהָמא ְדַהאי ִחיְוָיאִאְתֲעַבר ִמּנַ ּ טול ֵיֶצר ָהָרע ֲהָוה ֵמָעְלָמא ְוָדחו ֵליה . ּ ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ

ְייהו א. ִּמּנַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוָסְלקו ְלֵעיָלא ְוָלא ָנֲחתו ְלַתּתָ ּוְכֵדין ִאְתֲאִחידו ּבְ ּ ּ ּּ.  

ֵדין ֲהוו ָיְדִעין ְוָחָמאן ִאְסַפְקַלְרָיאן ִעָלִא ּּכְ ּ ּין ְוִאְתָנֲהִרין ֵעיַנְייהו ְוָחָדאן ְלִמְנַדע ּ
ַמע א ְדָלא . ּוְלִמׁשְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ִריך הוא ֲחגֹוִרין ְדַאְתָוון ִדׁשְ א ּבְ ּוְכֵדין ָחַגר לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ְלָטָאה ֲעַלְייהו ַהאי ִחְוָיא ְוָלא ְיָסַאב לֹון ּכְ ֵּייכול ְלׁשַ יָון ְדָחְטאו. ּ ּּכֵ ֵעֶגל ּ  ּבָ
ין וְנהֹוִרין ִעָלִאין ל ִאּנון ַדְרּגִ ְייהו ּכָ ִּאְתֲעַבר ִמּנַ ּ ּ ּ ְייהו ִאּנון ֲחִגירו ְמַזְייִנין . ּ רו ִמּנַ ְּוִאְתַעּבְ ּ ּ ּ

א ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַעְטרו ִמׁשְ ּ ּ ִמְלַקְדִמין ְוָגְרמו . ּּ א ּכְ יכו ֲעַלְייהו ִחְוָיא ִביׁשָ ְּוַאְמׁשִ ּ ּ ּ
ִתיב . ְלָכל ַעְלָמאמֹוָתא  ה )שמות לג(ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ָרֵאל ֶאת מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּ ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ּבְ

ת ֵאָליו ׁשֶ ה ָקַרן עֹור ָפָניו ַוִייְראו ִמּגֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא , ּתָ ִתיב ּבְ דֹוָלה ְוֻכְלהו)שמות יד(ַמה ּכְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ּ  ָחָמאן ּ
ִאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ִדְכִתיב ָּזֲהִרין ִעָלִאין וִמְתַנֲהִרין ּבְ ּ ּּ  ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת )שמות כ(, ּ
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א ֲהוו ָחָמאן ְוָלא ָדֲחִלין ִדְכִתיב. ַהּקֹולֹות ְּוַעל ַיּמָ ְלָבַתר . ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו)שמות טו(, ּ
ְּדָחטו ְרסור ָלא ֲה, ּ ְּפֵני ַהּסַ ּוו ָיְכִלין ְלֶמֱחֵמי ִדְכִתיב ּ ת ֵאָליו)שמות לה(ּ ׁשֶ ּ ַוִייְראו ִ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 ּ טו)א דאתחגרו בהון''דאתחברו בהו ד(ּ ִגין ְדָלא ּ ּבְ ָּרא ְדִסיַני ּבְ
א הו ַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ לֹוט ּבְ ִּיׁשְ ִתיב. ּ ְייהו ַמה ּכְ יָון ְדִאְתֲעַבר ִמּנַ ּּכֵ ח )שמות לג(, ּ ה ִיּקַ ּ ומׁשֶ

ֲחֶנה ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ   .ֶּאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ

י ַה י ֶאְלָעָזר ַמאי ַהאי ְקָרא ְלַגּבֵ ה ְדִאְתֲעָברו . איָאַמר ַרּבִ יָון ְדָיַדע מׁשֶ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִאּנון ַזְייִנין ִעָלִאין ְייהו ְדִיׂשְ ִּמּנַ ּ א ֵייֵתי , ּ אן וְלָהְלָאה ִחְוָיא ִביׁשָ ָּאַמר ָהא ַוַדאי ִמּכָ ּ

יַנְייהו יַנְייהו, ְּלַדְייָרא ּבֵ א ָהָכא ּבֵ ְּוִאי ָיקום ַמְקְדׁשָ ּ ַאב, ּ ִּמָיד ו. ִיְסּתָ ח ֶאת ָהֹאֶהל ּ ה ִיּקַ מׁשֶ
ֲחֶנה ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ לֹוט ִחְוָיא . ְּוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ֵדין ִיׁשְ ה ְדָהא ּכְ ִגין ְדָחָמא מׁשֶ ּּבְ ּ

ְדַמת ְדָנא א ַמה ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ ִּביׁשָ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ַקְדִמיָתא ֹאֶהל ֶּאָלא . ְוִכי ָלא ֲהָוה ּבְ ּבְ
א ֹאֶהל מֹוֵעד, ְסָתם ּתָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלַטב. ַמאי מֹוֵעד. ַהׁשְ א ָאַמר ְלִביׁש. ַרּבִ י ַאּבָ . ְוַרּבִ

ה  יה ְקדוׁשָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלַטב ַמה ּמֹוֵעד ְדִאיהו יֹום ֶחְדָוה ְדִסיֲהָרא ְדִאּתֹוְסָפא ּבֵ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ מה (ּ

ְלָטא )מועד יה ְפִגימוָתא ָלא ׁשָ ּּבֵ ָמא ָדא ְלַאֲחָזָאה ְדָהא . ּּ ׁשְ ּאוף ָהָכא ָקָרא ָלה ּבִ ּ ּ
ִתיב)חויא(ִאְתַרֵחיק  יַנְייהו ְוָלא ִאְתְפִגים ְוַעל ָדא ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ ּ ֹאֶהל ִמּבֵ ּּ.  

ָמא ְד ַקְדִמיָתא ֲהָוה ֹאֶהל ְסָתם ּכְ א ָאַמר ְלִביׁש ְדָהא ּבְ י ַאּבָ  )ישעיה לג(, ַאּתְ ָאֵמרְּוַרּבִ
ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ א ֹאֶהל מֹוֵעד. ֹאֶהל ּבַ ּתָ ַקְדִמיָתא ְלֵמיַהב ַחִיין . ְוַהׁשְ ּּבְ
הו מֹוָתא לֹוט ּבְ ין ְלָעְלִמין ְדָלא ִיׁשְ ֲּארוּכִ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ אן וְלָהְלָאה ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ , ִּמּכָ

יה ִזְמָנא ְוַחִיין ְקצוִבין ְלָעְלָמא. ת מֹוֵעד ְלָכל ָחיּ וֵבי)איוב ל( א ִאְתְייִהיב ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ּּ .
ַקְדִמיָתא ָלא ִאְתְפִגים א ִאְתְפִגים, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא ַחְברוָתא ְוִזווָגא ְדִסיֲהָרא . ְּוַהׁשְ ּּבְ ּ ּ

א ְדָלא ַיֲעדון ְמׁשָ ׁשִ א אֹוֶהל מֹוֵעד ִזווָגא ִד. ּּבְ ּתָ ַּהׁשְ ְוְבִגיֵני ָכך ְוָקָרא לֹו . ְלהֹון ִמְזַמן ִלְזַמןּ ּ
  .ֹּאֶהל מֹוֵעד ַמה ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדם

  ) מה-בין סימן מד (השלמה מההשמטות 

ּתֹוַסְפָתא  א ָאַמר ֵליה רבי אלעאי השייך לדף נּ ב דרבי ''ב שורה ל''ב ע''ּּתֹוַסְפּתָ
  ב''ב ע''שמעון הוה יתיב תמצא בחלק השלישי דף קס

מֹוָדע ַעד מאמר ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת השייך לדף נ' ָהָאָדם ָיַדע וכוְו ּתְ א ''ד ע''ְוִכי ָלא ִאׁשְ
ז ''א עד קי''ד ע''ט מהף קי''תמצא בתקונים תקון ס' קודם מאמר והאדם ידע וכו

  .ב''ע

תא חזי ' מן ותוסף ללדת עם המאמרים הנמשכים אחריו עד מאמר ותוסף וכו
  .ב''ד ע''א עד קי''ג ע''כר לעיל מדף קהבל איהו הלב בתקון הנז
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תא חזי הבל הנזכר לעיל עם מאמרים אחרים עד זה ספר תולדות ' מן ותוסף וכו
  .ב''ח ע''א עד קי''ז ע''אדם שם מדף קי

  ]א''דף נג ע - ' זוהר חלק א[

' סוף תקון ע' מן זה ספר הנזכר לעיל עד תיבות בשערא בגוונין דשערא וכו
 )עד כאן מההשמטות( ב''ו ע''בהגהה דף קל

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ י . ַרּבִ י ְיהוָדה ְוַרּבִ יה ַרּבִ ְּוֲהוו ַיְתֵבי ַקּמֵ ּ ּ
י יֹוֵסי ִתיב. ִיְצָחק ְוַרּבִ י ְיהוָדה ָהא ּכְ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים )שמות לג(, ָּאַמר ַרּבִ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ ּ

ְּוָקַאְמִריָנן ְדָגְרמו מֹוָתא ֲעַלְייהו ֵמַההוא ִזְמָנא וְלֵעיָלא, ר חֹוֵרבֵמַה ּ ּ ּ הו ַההוא , ּ ִליט ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ְייהו ּבְ א ְדַאָעדו ֵליה ִמּנַ ִּחְוָיא ִביׁשָ ּ ּ יַנח. ּ ָרֵאל ּתֵ ַע ְדָלא ָחָטא. ִיׂשְ ַאֲעֵדי , ְּיהֹוׁשֻ

יה ַההוא ַזְייָנ)א אתעדי''ד( ּ ִמּנֵ טוָרא ְדִסיַני אֹו ָלאּ הֹון ּבְ יל ִעּמְ ּא ִעָלָאה ְדַקּבִ ּ  )א''דף נג ע(. ּ

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, ּ ה . ְוָהא ָלא ָחָטא. ַאּמַ ְּדָהא ִאיהו ִעם מׁשֶ ֲעָתא ְדָחבו ּ ׁשַ ֲּהָוה ּבְ ּ

ָרֵאל ילו )ג דהא''א ל''ד(ְוִאי ֵתיָמא . ִיׂשְ ָמה ְדַקּבִ טוָרא ְדִסיַני ּכְ יל ַההוא ִעְטָרא ּבְ ּ ְדָלא ַקּבִ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל אי, ִיׂשְ   .ַאּמַ

ר ֶיחזו ָפֵנימֹו)תהלים יא(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַצִדיק ְיָי ְצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ ּ ּכִ ּרו ַהאי ְקָרא ָאְמ. ּ
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 ָעְלָמא ִויַתְקנו ָאְר ְדָקא ָיאותּּבְ ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ַּחְייהו ְ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 ֵר, ּ ַרם ְלַההוא ִאיָלָנא ְדׁשָ ּּגְ יה מֹוָתא ּ ּי ּבֵ
ֲעָלה. ְלָכל ָעְלָמא ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּוָגִרים ְפִגימו ְלַאְפָרׁשָ ּ ִסיֲהָרא . ּ ְּוָקִאים חֹוָבה ִדְפִגימו ָדא ּבְ ּ

טוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ טוָרא ְדִסיַני ִאְתֲעַבר ַההוא . ּ ָרֵאל ּבְ יָון ְדָקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ
ְּפִגימו ְד ּ ִדירּ   .ִסיֲהָרא ְ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 ְוִאְתֲעַבר ִמַנְי. ְּ ה ְדָחבו ִיׂשְ ְּוַכד ָיַדע מׁשֶ ּיהו ּ

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 ּ.  

ִעְטָרא ְד ַע ָקִאים ּבְ ב ִדיהֹוׁשֻ ְּוֵכיָון ְדָקְייָמא ְלִאְתָפְגָמא ַאף ַעל ּגַ ַּזְייִנין ִדיֵליהּּ 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 ּּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָלא . ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]218דף [ -ּ

ִדיר ְוָלא ְלָאֳחָראֲהָוה ְר ַע ּתָ ּׁשו ָבה ְלָקְייָמא ִליהֹוׁשֻ ך ֹאֶהל מֹוֵעד ָקֵרי ֵליה. ּ ְּוַעל ּכָ ֹאֶהל . ְ
יה ְזַמן ָקִציב ְלָכל ָעְלָמא ְרָיא ּבֵ ְּדָהא ׁשַ ּ.  

א, ְּוַעל ָדא ָרָזא ְדִמָלה ָמאָלא ְלֵעיָלא . ִאית ָיִמיָנא ְלֵעיָלא ְוִאית ָיִמיָנא ְלַתּתָ ִאית ׂשְ
אְוִא ָמאָלא ְלַתּתָ ה ִעָלָאה. ית ׂשְ ְקֻדּשָׁ א ְדִאיהו . ִּאית ָיִמיָנא ְלֵעיָלא ּבִ ְּוִאית ָיִמיָנא ְלַתּתָ ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ָרא . ּבְ ה ִעָלָאה ְלַאְתָעָרא ְרִחימוָתא ְלִאְתַקּשְׁ ְקֻדּשָׁ ָמאָלא ְלֵעיָלא ּבִ ִּאית ׂשְ ּ
א ְלֵעיָלא ְלִאְתַנ ֲאַתר ַקִדיׁשָ א ְדַאְפִריׁש ְרִחימוָתא . ֲהָראִּסיֲהָרא ּבְ ָמאָלא ְלַתּתָ ְּוִאית ׂשְ ּ

ֲהֵדיה א וְלִאְתְקָרָבא ּבַ ְמׁשָ ׁשִ ִּדְלֵעיָלא ְוַאְפִריׁש ָלה ִמְלַאְנָהָרא ּבְ ּ ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא . ּּ
א   .ִביׁשָ

יך ָלה ְלִסיֲהָרא ְו ֵדין ָמׁשִ א ִאְתָעַרת ּכְ ָמאָלא ָדא ִדְלַתּתָ ְּדַכד ׂשְ ַּאְפִריׁש ָ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 ְּוָדא הוא ִדְכֵד. ְּוַעל ָדא ּגָ א ַעד ְזַמן ָקִציב ּ ָאַבת ַמְקְדׁשָ ּין ִאְסּתְ
ְּדַאְתָקַנת ִסיֲהָרא ְוָתַבת ְלַאְנָהָרא ְוָדא הוא ֹאֶהל מֹוֵעד ַע ָלא ִמית ֶאָלא . ּ ְּוַעל ָדא ְיהֹוׁשֻ ּ

ְדַקְדִמיָתא ָנא ּכִ ּכְ ל ָנָחׁש ָדא ְדָקִריב וְפִגים ַמׁשְ ִעיָטא ׁשֶ ּּבְ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ מות ש(, ּ

ן נון ַנַער לא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל)לג ע ּבִ ְ ִויהֹוׁשֻ א . ּ ב ְדִאיהו ַנַער ְלַתּתָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ָלא ְנהֹוָרא ָמה ְדִאְתְפִגים ָדא ָהִכי ָנֵמי ִאְתְפִגים ָדא. ְֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ְלַקּבְ ּּכְ ּ ּּ ַאף . ּ

א ֲהָוה ֵל ב ְדַזְייָנא ַקִדיׁשָ ַּעל ּגַ ִזיב . ּיהּ ּתְ יָון ְדִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ָהִכי הוא ַוַדאי ָלא ִאׁשְ ּּכֵ ּ ּּ
ׁש ְווָנא ַמּמָ יה ֵמַההוא ּגַ ְלחֹודֹוי ִמּנֵ ּּבִ ּ.  

  ]ב''דף נג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יה ִאּנון ַזְייֵני , ּתָ ִריך הוא ִמּנֵ א ּבְ יָון ְדָחב ָאָדם ָנַטל קוְדׁשָ ַגְווָנא ָדא ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ ַאְתָוון ְּ
ִריך הוא א ּבְ ין ְדַאְעַטר ֵליה קוְדׁשָ ְּנִהיִרין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ טו . ְּ ּוְכֵדין ָדֲחלו ְוָיְדעו ְדָהא ִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ
י ֵערוִמים ֵהם ְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיְדעו ּכֵ ִּמּנַ ּ ּ ְתֵרי . ּּ ִאּנון ּכִ ן ּבְ ׁשָ ַקְדִמיָתא ֲהוו ִמְתַלּבְ ּּבְ ּ

ּ ְדִאּנון ֵחירו ִמּכָֹלאְיָקר ְמַזְייִנין ּ ּ ְייהו. ּ טו ִמּנַ יָון ְדָחבו ִאְתַפׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע ְדָהא מֹוָתא . ּּ ּ
יטו ֵמֵחירו ְדֹכָלא. ָקֵרי לֹון ְּוָיְדעו ְדִאְתְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּוָגְרמו מֹוָתא לֹון וְלָכל ָעְלָמא . ּּ , ) ב''דף נג ע(ּ

ַּוִיְתְפרו ֲעֵלה ְתֵאָנה ָהא ין ְוקֹוְסִמין ַוֲאִחידו  אֹו)לו ב( ּ ל ַזְייִני ָחְרׁשִ ִּקיְמָנא ְדאֹוִליפו ּכָ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ַהאי ִדְלַתּתָ ין. ּּבְ ַרע ְזִקיפו ְוקֹוָמה ְדָאָדם ֵמָאה ַאּמִ ֲעָתא ִאְתּגְ . ְּוַהִהיא ׁשַ

ִדיָנא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא  ּוְכֵדין ִאְתֲעִביד ִפרוָדא ְוָקִאים ָאָדם ּבְ   :ְוָהא אֹוִקיְמָנאּּ

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. ָדםָהָא, ּ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
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ִרים ְוָסִתים אֹוְרִחין ו ֲאַתר ָדא ְדִאיהו ּגָ ֵרי לֹון ּבְ ַּאׁשְ ּ ּ ֵרי ִדיִנין ַעל ָעְלָמא ּ ִביִלין ְוַאׁשְ ּׁשְ
יך ְלָווִטין ֵמַההוא יֹוָמא וְלֵעיָלא ְּוַאְמׁשִ ּ ְ.  

ְתַהֶפֶכת קֹוְזֵפי ִדיִנין ַעל ָעְלָמא, ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְרָיין ּבְ ל ִאּנון ְדׁשָ ּּכָ ְּדִמְתַהְפִכין , ּ ּ
ִגין ְלִאְתְפָרָעא ֵמָע יִאין ּבְ א . ְלָמאִּלְגָווִנין ַסּגִ ין ְלִזְמִנין ֶאׁשָ ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין ְלִזְמִנין ָנׁשִ

הו ְּמַלֲהָטא וְלִזְמִנין רוִחין ְדֵלית ָמאן ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים . ּ ְּוָכל ָדא ִלׁשְ ְ ּ ּ
ַקְדִמיָתא א ּכְ ְּדָלא יֹוִסיפון ְלַאְבָאׁשָ ִּאּנון ִדְמַלֲהָט, ַלַהט ַהֶחֶרב. ּ א ְוקֹוְסִטיִרי ַעל ּ אן ֶאׁשָ

יַעָיא ְוַחָייַבָיא יהֹון ְדַרּשִׁ ָּראׁשֵ א. ּ ה ַזְייִנין ְלפום ָאְרַחְייהו ִדְבִני ָנׁשָ ָווִנין ְלַכּמָ ּוִמְתַהְפִכין ּגְ ּ ּ ּּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  א ְוגו)מלאכי ג(ְּוַעל ָדא ַלַהט ּכְ ָמר' ּ ְוִלֵהט אֹוָתם ַהיֹום ַהּבָ . ְוָהא ִאּתְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר' ֶּחֶרב ָדא ֶחֶרב ַלהַה   .'ְּמֵלָאה ָדם ְוגו'  ֶחֶרב ַלה)ישעיה לה(, ּכְ

י ְיהוָדה ַלַהט ַהֶחֶרב  א ְדִמְתַהְפִכין ִמְדיֹוְקָנא )אפילו(ָּאַמר ַרּבִ ל ִאּנון ַקְסְטִרין ִדְלַתּתָ ּ ּכָ ּ ּ ּּ
א ו ן ַעל ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ְלהֹון ְמַמּנָ ְּלַאְסָטָאה לֹון ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ְדָעְבִרין ַעל ִּלְדיֹוָקָנא ּכֻ ּ

ִּ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 לֹמה ָי. ּ א ׁשְ ֵוי ֵליה קוְדׁשָ ַּדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְוׁשַ ּ ּ ּ
ל ָעְלָמא יה ּכָ ִריך הוא ִעְטָרא ְדַמְלכוָתא ְוֲהוו ָדֲחלו ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ה . ְ ּמָ יך ֲעֵליה ּכַ יָון ְדָחב ַאְמׁשִ ּּכֵ ְּ

ְלהו וְכֵדין ָיִכילו  ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין ְוָדִחיל ִמּכֻ ין ְוַכּמָ יׁשִ ַּזְייִנין ּבִ ּ ּ א ֵליה וַמה ְדֲהָוה ּ ְּלַאְבָאׁשָ ּ ּ
יה יֵדיה ְנָטלו ִמּנֵ ּּבִ ּ ּ.  

יה ק ּבֵ ר ָנׁש וְבַההוא ָאְרָחא ְדִאְתָדּבַ ה ְדָאִזיל ּבַ ּמָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ יך ֲעֵליה ֵחיָלא , ּ ָּהִכי ָמׁשִ ְ

א ְדָאִזיל ְלֳקְבֵליה ְּמַמּנָ יך ֲעֵליה ֵחיָלא ָאֳחָרא ְמ. ּ ך ָאָדם ֲהָוה ָמׁשִ ּּכָ ְ ְּדָסִאיב ֵליה . ָסַאבְ ּ
ֵני ָעְלָמא   .ּוְלָכל ּבְ

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 ּ ִני. ּ ָמִתין ִמּבְ ד ַאִפיק ִנׁשְ ְּדָתִניָנן ּכַ ּ 

א יָתא, ְנׁשָ יה ּגוָפא ְמָסָאב ְוָסִאיב ּבֵ ַאר ִמּנֵ ּתָ ִּאׁשְ יה. ּ ְּוָסִאיב ְלָכל ִאּנון ִדְמָקְרִבין ּבֵ ּ ֲהָדא . ּ
ֵמת ְוגו)במדבר יט(, ּהוא ִדְכִתיב ְמָתא ְוָסִאיב . ' ַהּנֹוֵגַע ּבְ יָון ְדִאיהו ָנִטיל ִנׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ

ֵדין ִאְתְייִהיב ְרׁשו ּּגוָפא ּכְ ְרָיא ֲעלֹויּ ְּדָהא ַההוא ּגוָפא . ּ ְלָכל ִאּנון ִסְטֵרי ְמָסֲאָבן ְלׁשָ ּ ּ
ְרָיא ֲעלֹוי א ְדׁשַ ְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ ַאב ִמּסִ ִּאְסּתָ ּ ָכל ֲאַתר ְדַההוא ִחְוָיא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ

ַאב אֵרי ְמָסַאב ֵליה ְוִאְסּתָ א ׁשָ   .ִּביׁשָ

א ֲחֵזי ֵני ָע, ְוּתָ ל ּבְ ֵליְלָיאּכָ ֲעָתא ְדַנְייֵמי ַעל ַעְרַסְייהו ּבְ ׁשַ ְּלָמא ּבְ ְּוֵליְלָיא ָפִריׂש , ּ
ֵני ָעְלָמא ָטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ל ּבְ ְדָפָהא ַעל ּכָ ּוִמּגֹו ְדָטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ַהאי . ּגַ ּ

ְטָיא ַעל ָעְלָמא ְוָסִאיב  ְרָיא )ו קפטרא דיליהג בג''א ל''ד( ָעְלָמא )על(ּרוָחא ְמָסֲאָבא ׁשַ  ְוׁשַ
ַאב   .ַּעל ְידֹוי ְדַבר ָנׁש ְוִאְסּתָ
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ָמֵתיה ְּוַכד ִאְתַער ְוִאְתַהַדר ֵליה ִנׁשְ ּ ְלהו ְמָסֲאֵבי, ּ ידֹוי ּכֻ ָכל ַמה ְדִיְקַרב ּבִ ּּבְ ִגין , ּ ּבְ
ְרָיא ֲעַלְייהו רוַח ְמָסֳאָבא ְּדׁשָ ּ ר ָנׁש ָמנֹוי ְלַאְלּבָ. ּ ב ּבַ אן ְדָלא ְּוַעל ָדא ָלא ִיּסַ א ִמּמָ ּׁשָ

ַאב. ָנִטיל ְידֹוי יך ֲעֵליה ַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְסּתָ ְּדָהא ַאְמׁשִ ּ ּ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלַהאי רוַח . ְּ ּ ּ
ְטֵריה ימו ִמּסִ ַכח ְרׁשִ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָיא ּבְ ְּמָסֲאָבא ְלׁשָ ּ ּ.  

  ]א''דף נד ע - ' זוהר חלק א[

ְּוַעל ָדא ָלא ִיטֹול ְי יך ֲעֵליה ַההוא ּ ִגין ְדַאְמׁשִ אן ְדָלא ָנִטיל ְידֹוי ּבְ ר ָנׁש ִמּמָ ּדֹוי ּבַ ּ ּ ְּ

ְרָיא ֲעלֹוי  יה ְוִאית ֵליה ְרׁשו ְלׁשַ יל ֵליה ַהאי ְדָנַטל ַמָיא ִמּנֵ ּרוַח ְמָסֳאָבא ְוַקּבִ ּ ּ ּ ּ דף נד (ּ

ָרא ּבְ. ְּדַבר ָנׁש )א''ע ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִגין ּכָ א ְּבְ ְטָרא ְדַהאי ִחְוָיא ִביׁשָ ָכל ִסְטרֹוי ִמּסִ
לֹוט ֲעלֹוי ִריך הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמָעְלָמא. ְּדָלא ִיׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ְּ .
ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ )זכריה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ  )א וכתיב''ד( )וכדין(ּ

ֶות ָלֶנַצח ְוגו)יה כבישע( ַלע ַהּמָ   :' ּבִ

ּתֹו ְוגו א ָפַתח . 'ְּוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ י ַאּבָ ִני )קהלת ג( )ואמר(ַּרּבִ ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ָּהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ה . ּּ ּמָ ַהאי ְקָרא ּכַ

יהְגָווִנ ָכל ַחד ְוַחד ְוֻכְלהו ָיאות . ּין ִאית ּבֵ ה ְגָווִנין ּבְ ּמָ ל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ְּוָהִכי הוא ּכָ ּ ּּ
ְבִעין ַאְנִפין. ְּוָהִכי ִאּנון ׁשִ א ּבְ ְּוָכל אֹוַרְייָתא ִמְתָפְרׁשָ ְבִעין . ּ ְבִעין ִסְטִרין ְוׁשִ ָלֳקֵביל ׁשִ

ָכל ִמָל. ַּעְנִפין ְּוָהִכי הוא ּבְ ּה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתאּ ה . ּ ּמָ ל ִמָלה וִמָלה ּכַ ְּוָכל ַמאי ְדָנִפיק ִמּכָ ּּ ּ
יה ְלָכל ִסְטִרין ן ִמּנֵ ְּגָווִנין ִאְתַפְרׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּתָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ד ּבַ יך ֲעֵליה רוָחא , ּהוא ָאִזיל ִליִמיָנא, ּכַ ְּוַאְמׁשִ ּ ְ

א ִעָלָאה ֵמֵעי ַּקִדיׁשָ א ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא . ָלאּ ְ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

ָמאָלא, ָאְרחֹוי יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֳאָבא ְדִלְסַטר ׂשְ ּהוא ַאְמׁשִ ּ ּ יה, ְּ ַאב ּבֵ ְּוָסִאיב ֵליה ְוִאְסּתָ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ם)ויקרא יא(, ּכְ ֶהם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ּ ְוֹלא ִתַטְמאו ּבָ ֲאָבא ְמָסֲאִבין . ּ ֲאָתא ְלִאְסּתָ

  .ֵּליה
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א ֲחֵזי ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוַאְמ, ְוּתָ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ׁשַ א ִעָלָאה ּּבְ יך ֲעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ּׁשִ ּ ּ ּ ְ

יה יק ּבֵ יה ְלָעְלָמא, ְּוִאְתַדּבִ ָרא ְדיֹוִליד ְוִיפוק ִמּנֵ ּּבְ ּ ה ִעָלָאה, ּ יך ֲעֵליה ְקדוׁשָ ּהוא ָמׁשִ ּ ּ ְּ ,
ה ְדָמאֵריה ְקדוׁשָ ִּויֵהא ַקִדיׁש ּבִ ּ ָמה ִדְכִתיב. ּ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹו)ויקרא כ(, ּכְ ּתֶ ים ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ׁשִ

ָמאָלא. 'ְוגו ְסַטר ׂשְ יה, ְּוַכד ִאיהו ָאִזיל ּבִ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְתְדַבק ּבֵ ְּוַאְמׁשִ ּ ּ ּ ָרא , ְ ּבְ
ְמָסֲאבו ְדַההוא ִסְטָרא ַאב ּבִ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאבו ְוִיְסּתָ יה ְלָעְלָמא הוא ַאְמׁשִ ְּדִיפוק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ִתיב ִמי ִני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלהְּוַעל ָדא ּכְ קות . ּ יֹוֵדַע רוַח ּבְ ִאְתַדּבְ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ּ ּ
ָמאָלא ְדִאיהו . ָיִמיָנא ָסְלָקא ִהיא ְלֵעיָלא ָמאָלא ַההוא ְסַטר ׂשְ קות ׂשְ ִאְתַדּבְ ְּוַכד ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

ֵוי ִדיוֵריה ּבְ א ְוׁשַ ּרוַח ְמָסֲאבו ָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ּ ּ יהּּ  )ומה(ּוְבָרא . ַּבר ָנׁש ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ

ַההוא ָרא)רוח( ְּדאֹוִליד ּבְ ֵריה ֵמַההוא רוַח ְמָסַאב ִאיהו ַההוא ּבְ ּ ְמָסֲאבו ִאיהו ֲהֵוי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ְוַנְטַלת ְוַקּבִ יה ּבְ ָקא ּבֵ ֵתיה ִאְתַדּבְ ַההוא רוַח ְמָסַאב ְוִאּתְ ק ּבְ ָּאָדם ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ יַלת ּ
ר יה אֹוִליד ּבַ ַּההוא זוֲהָמא ִמּנֵ ּ ָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ִאיהו. ּ ָרא ּבְ ַּהאי ּבְ ִנין . ּ ֵרין ּבְ ְּוַעל ָדא ּתְ

א. ֲּהוו ְתיוְבּתָ ב ָאָדם ּבִ ד ּתָ ַּחד ֵמַההוא רוַח ְמָסָאב ְוַחד ּכַ ּ ְטָרא . ּ ְוְבִגיֵני ָכך ַהאי ִמּסִ ּ
ְט)א והאי''ודא ד(. ְמָסֳאָבא   .ָרא ַדְכָייא ִ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

אְּוֲהֵוי ָדֵמי ֶהֶבל . ְּדָאָדם ִדיוְקָנא ִדְלַתּתָ ִדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא ְוַקִין ּבְ ּּבְ ך ִאְתְפָרׁשו . ּּ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ָּאְרַחְייהו ָדא ִמן ָדא ּ א. ּ ָרא ְדרוַח ְמָסֳאָבא ֲהָוה ְדִאיהו ִחְוָיא ִביׁשָ ַּוַדאי ַקִין ּבְ ּ ּ והבל ברא (. ּ

ְטָרא ְדַמְלַאך.  ֲהָוה)דאדם ְוְבִגין ְדַקִין ֲאָתא ִמּסִ ּ ֶות ָקִטיל ֵליה ְלֲאחויּ ּ ַהּמָ ִסְטָרא . ּ ְּוהוא ּבְ
ִדין ְורוִחין ַאְתָיין ְלָעְלָמא. ִּדיֵליה ין וַמִזיִקין ְוׁשֵ יׁשִ ל ְמדֹוִרין ּבִ יה ּכָ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף נד ע - ' זוהר חלק א[

י יֹוֵסי ְטָרא ִד, ַקִין, ָאַמר ַרּבִ ין ְדָאתו ִמּסִ יׁשִ ִּקיָנא ִדְמדֹוִרין ּבִ ּ ּ ּוְלָבַתר . ְמָסֳאָבא ְלָעְלָמאּ
ָנא ְטָרא ִדיֵליה. ַּאְייִתיאו ָקְרּבָ ְטָרא ִדיֵליה ְוָדא ַאְקִריב ִמּסִ ָּדא ַאְקִריב ִמּסִ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ְוגו ִּדְכִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ ץ . 'ּ ְמעֹון ָאַמר ַוְיִהי ִמּקֵ י ׁשִ ַרּבִ
ץ ָיִמים, ָיִמים ר, ַמאי ִמּקֵ ׂשָ ל ּבָ ָּדא הוא ֵקץ ּכָ ֶות. ּ ְוָמאן ִאיהו ָדא ַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ְוַקִין . ּ

ָנא ץ ָיִמין. ֵּמַההוא ֵקץ ָיִמים ַאְייֵתי ָקְרּבָ ץ ָיִמים ְוָלא ָאַמר ִמּקֵ ַּדְייָקא ְדָקָאַמר ִמּקֵ ּוְבִגין . ּ
ָדִנֵיאל  תוב ּבְ ך ּכָ ּּכָ ּ ה ֵלך)דניאל יב(ְ ץ ְוָתנוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלךְ ְוַאּתָ ָ ַלּקֵ ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ . ּ

ַּהָיִמים אֹו ְלֵקץ ַהָיִמין ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ ַהָיִמין. ּ ץ ַהָיִמים ַאְייֵתי. ּ   )ב''דף נד ע(, ְּוַקִין ִמּקֵ

ַּוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר וִמְפִרי ָהֵעץ. ּ ּּכְ י . ּ ֶּאְלָעָזר ִמְפִרי ָאַמר ַרּבִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר י ְגמול ָיָדיו ְוגו)ישעיה ג(, ָהֲאָדָמה ּכְ ע ָרע ּכִ כי פרי מעלליהם (. 'ּ אֹוי ָלָרׁשָ

יעשה לו . א גמול ידיו דא מלאך המות''נ( )פרי מעלליהם יאכלו דא מלאך המות יאכלו. יאכלו
הו ְלָקְטָלא לֹו)דאתמשך ק ּבְ ּ ֲעַלְייהו ְוִיְתַדּבַ ּ ְטָרא . ּן וְלָסֳאָבא לֹוןּ ְּוַעל ָדא ַקִין ַאְקִריב ִמּסִ
  .ִּדיֵליה

ָתא  ַטר ְקדוׁשָ ָאה ִסְטָרא ִעָלָאה ְדַאְתָיא ִמּסְ כֹורֹות ְלַאְסּגָ ם הוא ִמּבְ ְּוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ּ א ''ד(ּּ

ע ְיָי ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִי. )מסטרא קדישא ּוְבִגיֵני ָכך ַוִיּשַׁ ְ ן ְוֶאל ִמְנָחתֹו לא ּ
ָעה יל . ׁשָ ִריך הוא)א ליה''ד( )לון(ָלא ַקּבִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד. ְּ ַּוִיְפלו . ּ ּ ּ

ילו ַאְנפֹוי ָּפָניו ְדָהא ָלא ִאְתַקּבִ ּ יל ֵליה ְלֶהֶבל, ּ ִּאּנון ַאְנִפין ְדִסְטרֹוי ְוַקּבִ ּ ְוְבִגיֵני ָכך . ּּ ּ
תוב ַוְי ֶדהּּכָ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ָתא. ִהי ּבִ ֶדה ָדא ִאּתְ ּשָׂ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבַ ֶדה )דברים כב(ּכְ ּשָׂ י ּבַ  ּכִ
ְּוַקִין ָקֵני ַעל נוְקָבא ְיֵתיָרה ְדִאְתְיִליַדת ִעם ֶהֶבל ִדְכִתיב ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ְוָהא , ְּמָצָאה ּ ּ
ָמר   :ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]222דף [ -ּ

ָמה ְדִאּתְ ֵאת ּכְ יִטיב ׂשְ ַלק . ָמרֲהֹלא ִאם ּתֵ ְסּתַ ֵאת ּתִ א ׂשְ י ַאּבָ ְדֲאַמר ַרּבִ ֵאת ּכְ ֲּאָבל ׂשְ
א ָמר ְוָיאות הוא. ְלֵעיָלא ְוָלא ֵתיחֹות ְלַתּתָ א ִאּתְ ּתָ י יֹוֵסי ַהאי ִמָלה ַהׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ֲאָבל . ּ

קוָתא ָדא ְדרו ּבֹוק ָלך ִאְתַדּבְ ֵאת ְיַסַלק ִמיָנך ְוִיׁשְ ַמְעָנא ׂשְ ָּהִכי ׁשְ ּ ּ ּ ְ ְ   .ַח ְמָסֲאָבאּ

ְּוִאי ָלא ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ָמא . ּ ַּמאי ַלֶפַתח ָדא ִדיָנא ִעָלָאה ְדִאיהו ִפְתָחא ְדֹכָלא ּכְ ּּ ּּ ּ ּ
ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ יה . ּ ַקת ּבֵ ַּחָטאת רֹוֵבץ ַההוא ִסְטָרא ְדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ

ַכת ֲעָלך ְיֵהא  ַתְרּגוָמאְְוִאְתַמׁשְ ך ּכְ ָּנִטיר ָלך ְלִאְתְפָרָעא ִמּנָ ְ ְּ.  

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא ְדָקִטיל ַקִין ְלֶהֶבל, ּתָ ׁשַ א ''ד( )נפיק(ְָלא ֲהָוה ָיַדע ֵהיך , ּּבְ

יה)יפיק ָמֵתיה ִמּנֵ ּ ִנׁשְ ִחְוָיא. ּ יֵניה ּכְ ׁשִ יך ֵליה ּבְ ְּוֲהָוה ָנׁשִ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַר. ְ יה . ָיאּ ּּבֵ
ִריך הוא א ּבְ ֲעָתא ַלְייט ֵליה קוְדׁשָ ּׁשַ ּ ְ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

י יֹוֵסי ָאַמר ַא ם ְיָי ְלַקִין אֹותַרּבִ ה ִדְכִתיב ַוָיׂשֶ יַלת ֵליה ְלֵמיַהך ּבָ ְּרָעא ַקּבִ ּ ּ י ִיְצָחק . ְּ ַרּבִ
ָמדֹוָרא ָחָדא ִדְתחֹוָתה ִדְכִתיב ֵהן . ָאַמר ָלאו ָהִכי יַלת ֵליה ַאְרָעא ּבְ א ַקּבִ ֶּאָלא ְלַתּתָ ּ ּ ּ

ּתָ אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ַרׁשְ ּּגֵ א ָלא גֹוָרׁש. י ָהֲאָדָמה ּגֹוָרׁשֵּמַעל ְפֵנ. ּ . ֲאָבל ְלַתּתָ
יַלת ֵליה ַאְרָעא ּוְבָאן ֲאַתר ַקּבִ ַאְרָקא, ּ ִתיב . ּבְ ן ֲעֵליהֹון ּכְ ּמָ ְּוָכל ִאּנון ְדָדְייֵרי ּתַ  )ירמיה י(ּ

ַמָיא ֵאֶלה חֹות ׁשְ ֵּיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמּתְ ּ ֵוי ְמדֹוֵריה. ּ ן ׁשַ ְּוַתּמָ ְּוַהְיינו ִדְכ. ּ ֶאֶרץ ּ ב ּבְ ִּתיב ַוֵיׁשֶ
  .נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן

ּתֹוֶסְפָתא  דֹול ֲעֹוִני ִמְנׂשאּ יָון ְדָאַמר ַקִין ּגָ ִריך הוא ַפְלגו , ּּכֵ א ּבְ ָּמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָ

יה א. ֵּמעֹוְנׁשֵ ּתָ ְהֶיה ָבָאֶרץ ְוַהׁשְ א וָאַמר ֵליה ָנע ָוָנד ּתִ ַקְדִמיּתָ ִגין ְדָגַזר ֲעֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ 
ְלחֹודֹוי נֹוד ּבִ ַאר ּבְ ּתָ א ַקִין ִמִלְפֵני ה. ִאׁשְ יב וֵיּצֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ לֹוַמר ְדַכד ָנַפק ; וגו, ּ ּּכְ ּ

ַאְרָעא וָלא ָנע''ִמן ָקָדם ה ִגין ְלֶמֱהִוי ָנד ּבְ   .ֲהָוה ּבְ

ד ָנַפק ַקִין ִמן ָקָדם ה ּועֹוד ָאְמרו ּכַ ֲע''ּ ִרי ָמה ִאּתְ ִָביד על ִדיָנךָאַמר לֹו ָאָדם ּבְ ָאַמר . ּ
ְלחֹודֹוי נֹוד ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִריּת ִדְמַחל ִלי קוְדׁשָ ׂשְ ּבַ ָבר ִאּתְ א ּכְ ּלֹו ַקִין ַאּבָ ּ ָאַמר לֹו . ָּ

ֵּהיַאך הוא יה. ָ ִביּת ְואֹוִדיּת ַקּמֵ ִגין ְדּתָ ָּאַמר לֹו ּבְ יף . ּ ּקִ ָּאַמר ָאָדם וִכי ֵדין הוא ַרב ְוּתַ ּ
ׁש ח וָאַמר. ּוָבה ְוֲאָנא ָלא ָיִדיַעּתֵחיָלא ִדּתְ ָחא ְלָמֵריה וְלאֹוָדָאה ֵליה ָפּתַ ּבְ ָרא ְלׁשַ ּׁשְ ּ ּ ּ ,

ּת טֹוב ְלהֹודֹוּת ַלה)תהלים צב( ּבָ יר ְליֹום ַהׁשַ ָבא ;  ִמְזמֹור ׁשִ ָחא וְלֲאּתָ ּבָ לֹוַמר טֹוב ְלׁשַ ּכְ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ּוְלאֹוָדָאה ַקּמֵ ּ ּ   )תאעד כאן תוספ(. ָּ

ֲעָתא ְדָקִטיל ַקִין ְלֶהֶבל י ִיְצָחק ֵמַהִהיא ׁשַ  ָאָדם )א אתפרש''ד(ְּדִאְתְפַרׁש , ְּוָאַמר ַרּבִ
ֵתיה יה. ֵּמִאּתְ ֵרין רוִחין נוְקִבין ֲהוו ַאְתָיין וִמְזָדְוָגן ִעּמֵ ּּתְ ּ ּ ּ ּ אָטן , ּ ִדין ְדׁשָ ְּואֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ ּ
ָעְלָמא י ָלך ַה. ּבְ ְקׁשֵ ֶחְלֵמיה ַאְתָיין רוִחין נוְקִבין . איְְוָלא ּתִ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ְּדָהא ּבַ ּ ּ ּ ּ

יה ְואֹוִליִדין ְלָבַתר ָמן ִמּנֵ יה וִמְתַחּמְ ְּוַחְייָכן ִעּמֵ ּ ֵני ָאָדם. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ ְוָלא . ּ
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א ֵני ָנׁשָ ִּמְתַהְפָכן ֶאָלא ִלְדיֹוְקֵני ּבְ ֲעִרין. ּ אְוֵלית לֹון ׂשַ ֵריׁשָ ֹלֹמה .  ּבְ ׁשְ ִתיב ּבִ ְּוַעל ָדא ּ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 ִנְגֵע. ּ י ּבְ
  .ִּאְקרון

  ]א''דף נה ע - ' זוהר חלק א[

ׁ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 ְיהו. ּ ָדה ָאַמר ַּרּבִ

גוָפא  ׁש ּבְ ָּרָזא ְדרוָחא ְדִאְתֲאִביד ְדִאְתַלּבַ ּ ּ י )דארעא(ּ ָעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ָאֳחָרא ּבְ
ַחת ֶהֶבל ת ִלי ֱאלִהים ֶזַרע ַאֵחר ּתַ   .ׁשָ

ְדמותֹו  ִתיב ַויֹוֶלד ּבִ י ְיהוָדה ּכְ ְּוָאַמר ַרּבִ ַמע ִדְבִנין)ט' בסי' עי(ּּ ַצְלמֹו ַמׁשְ  ָאֳחָרִנין ָלא ּ ּכְ
ִדיוְקָנא ִדיֵליה)בדמותו כצלמו ומלה דא הוא(ֲּ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(. ּ

ְמע)משמיה דרבי ייסא י ׁשִ ָמה ְדָאַמר ַרּבִ ִנין ָאֳחָרִנין ּ ּכְ ֵמיה ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ּבְ ֹּון ִמׁשְ ּ
יה ְדִאיהו סמאל ֲהוו קוָתא ְדזוֲהָמא ְדָנָחׁש ְוַההוא ְדָרִכיב ּבֵ ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך ָלא ֲהָוה . ּ ּ

ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ֲהָוה. ּ ֲאָבל . ִּכי הואָה. ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ֲאַמְרּתְ ְדֶהֶבל ִמּסִ
א ִדיוְקָנא ִדְלַתּתָ ְרַווְייהו ָלא ֲהוו ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ.  

ֶלד ֶאת )א ליה''ד(ָאַמר  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ִתיב ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ י יֹוֵסי ְוָהא ּכְ ּ ַרּבִ
ִתיב ַויֹו)דלא. אבל תרוויהו לא הוו בדיוקניה. א אמר ליה הכי הוא''ד(ְוָלא . ַקִין ֶלד ֶאת ּ ּכְ
ִתיב ַויֹוֶלד ֶאָלא ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל. ַקִין ֶהֶבל ָלא ּכְ ְּוֲאִפילו ּבְ ּּ ְּוָדא הוא . ּ

ִתיב. ָּרָזא ְדִמָלה ַהאי ַמה ּכְ ַצְלמֹו, ֲאָבל ּבְ ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ּ.  

ִנין ִאְתְפַרׁש ָא ְמעֹון ָאַמר ְמָאה וְתָלִתין ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ֵתיהּ ְּוָכל ִאּנון ְמָאה וְתָלִתין . ָּדם ֵמִאּתְ ּ
ָעְלָמא ִדין ּבְ ִנין ֲהָוה אֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ יה. ּׁשְ ִאיב ּבֵ ִגין ַההוא ֵחיָלא ְדזוֲהָמא ְדֲהָוה ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ .

יה ַההוא זוֲהָמא יָון ְדֲחִסיל ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּ י , ּ ב ְוַקּנִ ר)דאעדי(ּתָ ֵתיה ְואֹוִליד ּבַ ִתיב . ּ ְלִאְנּתְ ֵדין ּכְ ּכְ
ַצְלמֹו ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ּ.  

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(ּ ּ

ָאֳחָרא ר ָנׁש ְוָלא ּבְ קוָתא ִדְלהֹון ָלאו ִאיהו . ּרוָחא ְמָסָאב ֲהֵוי ְבַהאי ּבַ ּוְבִגיֵני ָכך ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ְּ

הו ִקין ּבְ ִאּנון ְדִמְתַדּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ֵאי . ּ ר ְוִאּנון ַזּכָ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדָאְזֵלי ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ִתיבְּקׁשֹוט וְבֵנ ָעְלָמא ְוֲעַלְייהו ּכְ ִאין ּבְ נו ָאֶרץ)משלי ב(, ּיהֹון ַזּכָ ּכְ ִרים ִיׁשְ י ְיׁשָ   .ּ ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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י ִחָייא ַמאי ִדְכִתיב ַוֲאחֹות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה ָּאַמר ַרּבִ ַּמאי ִאיְרָיא ָהָכא ְדָקֲאַמר ְקָרא . ּ
ָמה ַנֲעָמה ִּדׁשְ א . ּ ֵני ָנׁשָ ִגין ְדָטֲעָיין ּבְ ִדיןֶּאָלא ּבְ ֲּאַבְתָרה ְוֲאִפילו רוִחין ְוׁשֵ ּ י ִיְצָחק . ּּ ַרּבִ

ְתָרה ֵני ָהֱאלִהים ַעָזא ַוֲעָזֵאל ָטעו ּבַ ָּאַמר ִאּנון ּבְ ּ ּּ.  

ִדים ֲהַות ל ׁשֵ ן ׁשֶ ְמעֹון ָאַמר ִאּמָ י ׁשִ ְטָרא ְדַקִין ָנְפַקת. ַרּבִ ת ַעל . ְּדִמּסִ ְוִהיא ִאְתַמּנַ
ָר)עם לילית(ֵליְלָיא  ַאְסּכְ ת . ּה ְדַרְבֵיי ּבְ א ְוָהא ָאַמר ַמר ְדִהיא ִאְתַמּנַ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ

א ְבִני ָנׁשָ ְבֵני . ְלַחְייָכא ּבִ הו ּבִ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ִאיִהי ַאְתַיית ְוַחְייַכאת ּבְ ּ ּ ּ ּ
א ְייהו ְוַעד, ָנׁשָ ָעְלָמא ִמּנַ ּוְלִזְמִנין ְדאֹוִליַדת רוִחין ּבְ ּ ּ הו ּ אן ִאיִהי ָקְייַמת ְלַחְייָכא ּבְ ּ ּכָ

א ְבִני ָנׁשָ   .ּבִ

א ְוָהא ִאּנון ֵמִתין  י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א)קל א(ּ ְבֵני ָנׁשָ ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי ָקְייַמת ַעד ,  ּכִ
א ּתָ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא. ַהׁשְ ת ָמֲחַלת ְדָנְפַקת ִמ. ּ ְטָרא ֲּאָבל ִליִלית ְוַנֲעָמה ְוָאְגַרת ּבַ ּסִ

ִריך הוא א ּבְ ְלהו ַקָיימֹות ַעד ִדיַבֵער קוְדׁשָ ִּדְלהֹון ּכֻ ּ ּ ְּ ּרוַח ְמָסֳאָבא ֵמָעְלָמא ִדְכִתיב , ּ ּ
ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג( ּ.  

ּגִ א ִאּנון ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ְמעֹון ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ִלין ּ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ
ְנָיין ְדָלא ִאְתֲחזון וִמִמִלין  ְרָיין ְמׁשַ ה ַמְלָייא ָעְלָמא ִמּבִ ּמָ ְּוֻכְלהו ֲאִטיִמין ְדָלא ָיְדִעין ּכַ ּ ּ ּ ּ

א ֵהיך ָיְכִלין , ּ ִאְתְייַהב ְרׁשו ְלֵעיָנא ְלֶמֱחֵזי)יהיב(ְּדִאְלָמֵלא . ְסִתיִמין ֵני ְנׁשָ ְִיְתְמהון ּבְ ּ
ָעְלָמאְלִאְת   .ָקְייָמא ּבְ

א ֲחֵזי ִדין ֲהַות, ּתָ א ְדׁשֵ ָמן . ַהאי ַנֲעָמה ִ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 ְמָסֳאָבאְּדַב יה, ַּעל ֶקִרי ָאֵתי ִמּסִ ָ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 ִאּנו ּ ּן ָדִרין ְדֵייתון ְלָעְלָמאּ ּ יֵמי ָעְלָמא וַמְלֵכי ָעְלָמא ִדְזִמיִנין . ּ ְּוָכל ַחּכִ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ְדִאְתְייִליד וִמית)כד(. ְּלָקְייָמא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ א ְדִיׂשְ ּ ָמָטא ְלֶמֱחֵמי ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ .

ִנין ִד )קסח א, קמ א( )ג אמר וכו''א ל''ד(ָּאַמר ֵליה  ִנין' ּ אֹוִזיף ֵליה ע)אוסיף( יִליִּמּשְׁ . ׁשְ
ִריך הוא ְלָדִוד' ְּוָגְרעו ֵמָאָדם ע א ּבְ ִנין ְוָסִליק לֹון קוְדׁשָ ּׁשְ ְּ.  

  ]ב''דף נה ע - ' זוהר חלק א[

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

ןָָיֶדיך ֲא ַרם ִלי ֶחְדָוה . ַרּנֵ ָעְלָמא)בהאי(ָמאן ּגָ ָּפֳעֶלך ָדא הוא ָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאיהו ,  ּבְ ּ ּ ּ ָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּפֳעלֹו ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ר ָוָדם, ּ ְּוָלא ָפֳעלֹו ְדָבׂשָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ה ָיָדיו ְדקוְדׁשָ ַּמֲעׂשֵ ּ ְּ

א ֵני ָנׁשָ ְרִעי ִאּנ. ְוָלא ִמּבְ ִנין ֵמָאָדםְּוַעל ָדא ּגָ ְבִעין ׁשְ ִנין ְדֲהָוה ֵליה , ּון ׁשִ ֵּמֶאֶלף ׁשְ ּ
הו יֵמי ָדָרא ְוָדָרא. ְּלִאְתָקְייָמא ּבְ ל ַחּכִ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּוַאְחֵמי ֵליה קוְדׁשָ ּ ַּעד ְדָמָטא . ְּ
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י ֲעִקיָבא ְּלָדֵריה ְדַרּבִ ָּפַתח ְוָאַמר . ֲעִציבָּחֵמי ִמיָתֵתיה ְו. ְּוָחֵמי אֹוַרְייָתא ִדיֵדיה ְוָחֵדי. ּ
יֶהם)תהלים קלט( ּ ְוִלי ַמה ָיְקרו ֵרֶעיך ֵאל ֶמה ָעְצמו ָראׁשֵ ָּ ּ:  

א ְדֵעֶדן ָנִחית )לעיל לז ב(ְוָהא . ֵּסֶפר ַוַדאי, ֶזה ֵסֶפר ִגְנּתָ ּ אֹוִקיְמָנא ְדַכד ֲהָוה ָאָדם ּבְ
ִריך הוא ִסְפָרא ַעל ְיָדא ְדָרִזיֵאל ַמְלָא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ א ַעל ָרֵזי ִעָלִאין ְּ א ְמַמּנָ ָּכא ַקִדיׁשָ ּ
א לוֵפי ִעָלִאין ְוָחְכָמה ַקִדיׁשָ ִליִפין ּגִ ין וֵביה ּגְ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּּ ְבִעין וְתֵרין ִזיֵני ְדָחְכְמָתא ֲהוו . ּ ְּוׁשִ ּ

ִליִפין ְדָרֵזי ִעָלֵאי ְבִעין ּגְ ית ְמָאה ְוׁשִ יה ְלׁשִ ן ִמּנֵ ִּמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ.  

ֶאְמָצִעי ָחן ְדָלא ּבְ ִליָפא ְדָחְכְמָתא ְלִמְנַדע ֶאֶלף ְוֲחֵמׁש ְמָאה ַמְפּתְ ָּתא ְדַסְפָרא ּגְ ּ ּ
י ָרן ְלִעָלֵאי ַקִדיׁשֵ ִּאְתַמּסְ ַסְפָרא ַעד ְדָמָטא . ּ יה ּבְ ימו ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאְסּתִ ּ ּ כיון , א ליה לאדם''ד(ּ

י ְדָאָדם )דמטא י ַמְלֲאֵכ)מניה( ,ְלַגּבֵ ׁשֵ ּנְ ַמעּ ֲהוו ִמְתּכַ ּי ִעָלֵאי ְלִמְנַדע וְלִמׁשְ ְּוֲהוו ָאְמֵרי . ּ
בֹוֶדך)תהלים נז( ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִהים ַעל ּכָ ָ רוָמה ַעל ַהּשָׁ ּ.  

א ְוָאַמר ֵליה יה הדרניאל ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ִאְתְרִמיז ְלַגּבֵ ה ׁשַ ּּבָ ּ הֵוי , ָאָדם, ָאָדם, ּ
ָּגִניז ְיָקָרא ְדָמאָרך ְדָלא ִא ר ַאְנּתְְּ יָקָרא ְדָמָרך ּבַ ְְתְייִהיב ְרׁשוָתא ְלִעָלֵאי ְלִמְנַדע ּבִ ּ ּ .

א ְדֵעֶדן ְנּתָ יה ָטִמיר ְוָגִניז ַההוא ִסְפָרא ַעד ְדָנַפק ָאָדם ִמּגִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ּ ַקְדִמיָתא . ּ ְּדָהא ּבְ
ִגיְנַזָיא ְדָמֵרי ל יֹוָמא ּבְ ֵמׁש ּכָ ּתַ יה וִמׁשְ ֲּהָוה ְמַעֵיין ּבֵ ּ ּ ְלָיין ֵליה ָרִזין ִעָלִאין ַמה ּ ּה ְוִאְתּגַ ּ ּ

י ִעָלִאין ׁשֵ ּמָ ְּדָלא ָיְדעו ׁשַ ּ יָון ְדָחָטא ְוֲעַבר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ָפַרח ַההוא ִסְפָרא . ּ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
יה ֵמי ִגיחֹון ַעד ָקְדֵליה וַמָיא ָעְב. ִּמּנִ ְּוֲהָוה ָאָדם ֹטֵפַח ַעל ֵריׁשֹוי וָבֵכי ְוָעאל ּבְ ּ ִּדין ּגוֵפיה ּ ּ

י ִזִיִויה ּנֵ ּתַ   .ֲּחָלִדין ֲחָלִדין ְוִאׁשְ

ִריך הוא ִלְרָפֵאל ְוָאִתיב ֵליה ַההוא ִסְפָרא וֵביה ֲהָוה  א ּבְ ֲעָתא ַהִהיא ָרַמז קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֵריה ְוֵכן ְלָכל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ַעד ְדָמָטא  ת ּבְ ֵדל ָאָדם ְוֲאַנח ֵליה ְלׁשֵ ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ְּלַאְבָרָהם וֵביה ּ ּ
ָמר יָקָרא ְדָמאֵריה ְוָהא ִאּתְ ָלא ּבִ ּכָ ְּוֵכן ְלֲחנֹוך ִאְתְייַהב ֵליה ִסְפָרא . ֲּהָוה ָיַדע ְלִאְסּתַ ְ

יָקָרא ִעָלָאה יה ּבִ ל ִמּנֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ:  

ְלמֹו ַוִיְקָרא ֶא )סימן ט(השלמה מההשמטות ִּסְתֵרי תֹוָרה  ּצַ ְדמוּתֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ מֹו ּ ּת ׁשְ
ֲעִביד  ְלמֹו ִאּתְ ּצַ ְדמוּתֹו ּכְ ִדיוְקָנא ִדיֵליה ְוָדא ּבִ ּת אֹוִליְפָנא ֵמָהָכא ְדֲאַחִריָנן ָלא ֲהוו ּבְ ּׁשֵ ּ ּ ּּ ּ

ְדָקא ִיאֹוּת ר ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ א ּבְ יקוָנא ְדַנְפׁשָ יקונא ְדגוֵפיה וְבּתִ ּתִ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַחָו ְמָעָהא ְוָלא ָיִכיל ּּתא ֲחֵזי ָנָחׁש ַאִטיל זֹוֲהָמא ּבְ א ּבִ ׁשָ ּכֵ ׁשְ ּה ְוַההוא זֹוֲהָמא ֲהָוה ֵמּכַ
ְייָרן  ּצַ יה ְוִאּתְ ְקֵני ּבֵ ּתַ א ִמּתְ יּתָ ַאְלָפא ּבֵ ָוון ּבְ ִגין ְדַעד ָלא ַחָטא ָאָדם ֲהוו ַאּתְ ַטְייָרא ּבְ ְּלִאּצְ ּ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא ַעד ְדַמָטּת ְלָאּת כ יה ּבְ ָקנו ְדָכר''ּבֵ ּתְ א וַמְלֲאֵכי ּף ִאּתְ ִגְנּתָ ַחִביבו ּבְ ּ ְונוְקָבא ּבְ ּ ּ
ְייהו ִמָיד ֲאְבִאיׁש ְלסמ ִּעָלֵאי ַקּמַ יה ''ּ ִקיף ְוַאְחִזי ַקּמֵ ְרִקיָעא ְוָנַחּת ְוָרָכב ַעל ָנָחׁש ּתַ ּאל ּבִ

ר סמ ַחּבָ ֵדין ִאּתְ ָוון ּכְ ֲעְרבו ַאּתְ ֲעִבידו ַחד''ַּמָיא ִאּתְ ַההוא ָנָחׁש ְוִאּתְ ּאל ּבְ ָוון ְו, ּ ָּנְטלו ַאּתְ
וון ּצ ַאּתְ א ּבְ יׁשָ א ּבִ ן ַוֲהְלָאה אוָמנוּתָ ּמָ ְּוָעִבידו ִמּתַ ּ דו ְלהו ''ּד ְוַהְיינו ּצ''ד ּצי''ּ ּץ ְוּצָ ּ

וון ק ַאּתְ יר ּבְ א ַיּתִ א ַוֲעְבדו אוָמנוּתָ יׁשָ ִפּתוָיא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָדרו ''ּ ִגין ְדִאּתְ ְקָרא ּבְ ּר אוָמנוּת ְדׁשִ ּ ּ
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א)להפכא(ְּלַאְפָכא  יׁשָ א ּבִ אוָמנוּתָ ָוון ּבְ ּ ַאּתְ ּף ְדָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ְדֵליּת ָלה ַרְגִלין ''קו. ּ ּ
א ֵליּת ֵליה ִקיוָמא ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ּקֹוָפא ַקּמֵ ּ ּ ּ.  

יה וְבִאֵלין ַא, ש ָרע''רי ּתֵ א ַעל ְדַנְפלו ָאָדם ְוִאּתְ יׁשָ א ּבִ אוָמנוּתָ ֲהָפכו ּבְ ִּאֵלין ִאּתְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָוון ּ ּתְ
ַחָוה ֵמַההוא ''ק ִאיב ּבְ ּתָ ִדיל זֹוֲהָמא ְדָנָחׁש ְדִאׁשְ ִקיוָמא ּבְ ִנין ולא ֲהוו ּבְ ּר אֹוִלידו ּבְ ּ ּ ּ ּּ

א ִדיֵליה  ִגין ְדָנָחׁש אוָמנוּתָ ַכח ָקטֹוָלא ּבְ ּתְ ְיִליד ַקִין וְבִגין ָדא ִאׁשְ ׁש ִאּתְ ּזֹוֲהָמא ַמּמָ ּ ּ ּ ּ ּ
בו ַא ֲעּכְ ָּקטֹוָלא הוא ְוִאּתְ ָוון ַעד ָהָכאּ   .ּתְ

יב  ּתִ נוְקֵביה ָמה ּכְ א ּבְ ְמׁשָ ִמְלַקְדִמין ְלׁשָ א ְוַאֲהַדר ּכְ יוְבּתָ ּתִ ב ָאָדם ּבְ א ְדּתָ שעׁ◌ּתָ ּּבְ ּ ּ ּּ
יב  ּתִ ְדָקא ֵיאֹוּת וְכֵדין ּכְ יקוָנא ְדרוָחא ְוגוָפא ּכְ ְלמֹו ָדא ֲהָוה ֵמּתִ ּצַ ַּויֹוֶלד ּבדמוּתֹו ּכְ ּ ּ ּ ּ קהלת (ּּ

א דשי ְיׁשִ ֶהֶב)'ה ירוּתָ ׁשֵ ָוון ּבְ ה על ָהָאֶרץ וֲאַהְדרו ַאּתְ ר ַנֲעׂשָ ּל ֲאׁשֶ יב ''ן וּתי''ּ ּו ִדְכּתִ
ֶלם וְדמוּת ְדַקְדָמֵאי )'בראשית ד( ּצֶ ּת הוא ּבְ ַחּת ֶהֶבל ׁשֵ ּת ִלי ֱאלִהים ְזַרע ַאֵחר ּתַ י ׁשָ ּ ּכִ ּ ּ

ָנא ַאָחָרא גוֹוָ ֵני ַעְלָמא ּבְ ּבְ אָּלאו ֲהִכי וֵמָהָכא ִאּתְ יּתָ , ֵּקיָנן וַמֲהַלְלֵאל ֶיֶרד, ּ ְדַאְלָפא ּבֵ
ַבע ִקְטִרין ְסָגְלֶגָלן ׁשֶ ְקָנא ִסידוָרא ְדַעְלָמא ּבְ   .ִּאּתֹוַסף ְלַאּתְ

ְבָעה ְרִקיִעין ָדא ְלֵעיָלא ִמן  ָמה ְדִאיּנון ׁשִ ַבע ַאְרּצֹוּת ִאינון דא ְלֵעיָלא ִמן ָדא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָּדא ְוִאיּנון ֶאֶרץ ֲאָדָמ ֵבלּ ָיה ּתֵ ָיה ּצִ ּה ַאְרָקא ֵגיא ְנׁשִ ְלהו. ּ ֵבל ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּּתֵ יב , ּ ִדְכּתִ

ַרֵמי )'תהלים ט( ן ִאּתְ ּמָ ַרך ִמּתַ ּתַ א ְדֵעֶדן ְוִאּתְ ְנּתָ ד ָנַפק ָאָדם ִמּגִ ֶדק ּכַ ּצֶ פֹוט ּבְ ָ והוא ִיׁשְ ּ ּ ּ
ּמָ ר חשוְך ְדֵליּת ּתַ ְּלַההוא ְדִאיְקֵרי ֶאֶרץ וִאיהו ֲאּתַ ּ ּ ּ לום ְוֵכיָון ּ ׁש ּכְ ּמֵ ָלל ְוָלא ְמׁשַ ּן ְנִהירו ּכְ ּ

ָכל ִסְטִרין ּגֹו  ַהֶפֶכּת ֲהָוה ֵמָלַהָטא ּבְ ּתְ י ולַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ן ָדִחיל ְדִחילו ַסּגִ ּמָ ְּדָאָדם ָעאל ּתַ ּ ּ ּ
  .ֶאֶרץ

ִריך הוא ֵל א ּבְ ׁשוָבה ַאִפיק קוְדׁשָ ּת ְוִהְרֵהר ּתְ ּבָ יָון ְדָנַפק ׁשַ ּּכֵ ּ ּ ָּ ּ ֵרי ּ ר ְדִאּקְ ּיה ְלַההוא ֲאּתַ ּ
יב  ַהאי ִאיּת ְנִהירו ְדָנִהיר ְוִדיוְקִנין ,  ַלֲעבֹוד ֶאּת ָהֲאָדָמה)'בראשית ג(ֲּאָדָמה ִדְכּתִ ּּבְ ּּ
ְּדֹכְכַבָיא וַמָזל ּ ֵמָאה , ּ א ִעָלִאין ַגְבִרין ְדַנְפקו ֵמָאָדם ּבְ יוִרין ִדְבֵני ַנׁשָ ן יֹוָמא ְוּצִ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִדירּוּתְ יִבין ּתָ רוֵחי נוְקֵבי וִאיּנון ֲעּצִ ִנין ְדָקא ֲהָוה משּמש ּבְ ין ׁשְ ָּלּתִ ּ ּ הו ֶחְדָוה , ּ ְלָיא ּבְ ּּתַ
ַלאן  ן ְוּצָ ּמָ ַהְדָרן ּתַ א וִמּתְ יׁשָ ַהְפָכן ְלִסְטָרא ּבִ ְטֵטי ְוָנְפֵקי ְלַעְלָמא ָדא וִמּתְ ּוִאֵלין ֵמׁשָ ּ ּּ ּ ּ

ד ָבן ּבְ ָייׁשְ א וִמּתְ לֹוּתָ ןּּצְ ּמָ ְייהו ּתַ ּוְכּתָ ֵריִחין, ּ ן ְוָלא . וַאְכֵלי, ְוַזְרִעין ַזְרִעין ּבְ ּמָ ְוִחִטין ֵליּת ּתַ
בוָאה' ַחד ִמז   .ִּמיֵני ּתְ

ְיִליד ַקִין ְוֶהֶבל ר ִאּתְ ַהאי ֲאּתַ ִריך הוא , ּבְ א ּבְ יָון ְדָחָטא ַקִין ָאִחיּת ֵליה קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ָּ

ֵרי ֲאָדָמ ר ְדִאּקְ יב ֵּמַההוא ֲאּתַ ּתִ י ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה )'בראשית ד(ה ּכְ ּתָ אֹוּתִ ּ ֵהן ֵגַרׁשְ ּ
ַרך ּתַ ַדָחא ְוִאּתְ ן ִאּתְ ּמָ ִגין ְדּתַ ָאֶרץ ּבְ י ָנע וָנד ּבָ ר ְדִאְקֵרי ֲאָדָמה וֲהִייּתִ ֵָמַההוא ֲאּתַ ּ ּ.  

ַהֶפ ּתְ ַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ִאי ַיֲהְרֵגִני ּבְ ל מֹוּצְ ְּוָהָיה ּכָ ׁשוָבה ּ ֶּכּת ַוֲהָוה ָדִחיל ְוִהְרֵהר ּתְ
ַאְרָקא וְבַאְרָקא ִאיּת  ִנין ּבְ ן ְואֹוִליד ּבְ ּמָ ִריך הוא ְלַאְרָקא ַוֲהָוה ּתַ א ּבְ ְּוָסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָּ

א ְמׁשָ ן ִחִטין ו, ְּנִהירו ְדָנִהיר ִמּגֹו ׁשִ ּמָ ּלא ֵמִאינון ְוַזְרִעין ַזְרִעין ְוָנְטִעין ִאיָלִנין ְוֵליּת ּתַ
בוָאה ַבע ִזיֵני ּתְ הֹון . ּׁשֶ ין ִמּנְ ֵרין ֵריׁשִ ּתְ ן ִאינון ִמּתֹוָלִדין ְדַקִין ְוִאיּנון ּבִ ּמָ ל ִאינון ְדּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]227דף [ -ּ

א ְדָהָכא ֵני ַנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִלים ּכִ א ׁשְ הו ַדְעּתָ ַּגְבִרין ִעָלִאין וִמְנהֹון ַגְבִרין ְזִעיִרין ְוֵליּת ּבְ ּ ּ ּ ,
א ומֹוִליִדין ְלִזְמִנ יׁשָ ֲהְדָרן ְלִסְטָרא ּבִ ֲהְדָרן ְלִסְטָרא ָטָבא וְלִזְמִנין ִאּתְ ִאין וִאּתְ ּין ִאינון ַזּכָ ּ ּ

א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ ין ּכִ   .ּוֵמּתִ

ֲאָדָמה  ָמן ָסִליק ְלֵעיָלא ד)וארקא(ָאָדם ֲהוה ּבְ ּת וִמּתַ ּ ַעד ְדאֹוִליד ׁשֵ ין ְוָסִליק ' ּ ַדְרּגִ
יןְלַהאי ֲאּתַ ֵבל ִאיהו ִעָלָאה ְדֻכְלהו ַדְרּגִ ֵבל ְוָדא ּתֵ ֵרי ּתֵ ּר ְדִאּקְ ּּ ר . ּ יָון ְדָסִליק ָסִליק ַלֲאּתָ ּכֵ

ה ֶאֶרץ ֲאָדָמה ְדַהִכי ִאְקֵרי ָדִליג  ָמָהן ַדֲהָוה ִדיֹוֵריה ּבָ ִאינון ׁשְ ֵרי ּבְ א ְדִאּקְ יּת ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ
י ֵגיא ָלּת דוְכּתֵ ָי, ָּאָדם ּתְ ָיה, ּהְנׁשִ א , ּּצִ ָיא ְוַאְרּכָ ַהאי פוּתְ י ּכְ א ַסּגִ ר ְודוְכּתָ ֵּגיא ִאיהו ֲאּתַ ּ ּ ּּ

א  ן על ְדַאְרִגיזו ְלַמְלּכָ ּמָ נו ַמְגְדָלא ואֹוִלידו ּתַ ָדרו ְדּבָ ּבַ ָיה ִאּתְ ָיה ְוּצִ יא וְנׁשִ ּגַ ם ּבַ ִּדֵגיִהּנָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִגין ָדא ָקִריב ְלנוָרא ְדָדִליק ִּעָלָאה ּבְ ּ ּ ּ.  

ן ְו ּמָ ָרא ְוֲעְפרֹוּת ָזָהב ְוַאְבִנין ְיִקיִרין ָמאן ְדָעאל ּתַ ָכל עוּתְ א ְיִקיֵרי ּבְ ֵני ָנׁשָ ִּאיּת ּבְ ּּ
ָיה  ֵרי ְנׁשִ א ְדִאּקְ ָרא ָיֲהִבין ֵליה ְוָסִליק ְלִזְמִנין ְלדוְכּתָ ַחִמידו ְדַההוא עוּתְ ֵבל ּבְ ַּוֲהָוה ִמּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ּמָ ָנׁשו ּתַ גֹון ְדִאּתְ ּּכְ ןּ ּמָ ר ַדֲהָוה ִמּתַ ֵּגיא ָדא הוא . ּ וָנִחיּת ְלַהאי ֵגיא ְוָלא ָיַדע ֲאּתַ ּ
ן ִהנֹום ֵרי ֵגיא ּבֵ א ְוָדא ִאיּקְ ּתָ א ְדֵעיָלא ְוּתַ עוּתָ ֶאְמּצָ ּּבְ ּ ן . ּ ּמָ ּוְרּצוָעה ֲחָדא ָנְפָקא ִמּתַ ּ ּ

ּמָ ן ִהנֹום ְוּתַ ֵרי אוף ֲהִכי ֵגיא ּבֵ ֵבל ְוִאיּקְ םְּלֵעיָלא ְלַהאי ּתֵ ָחא ְדֵגיִהּנָ ּן ִפּתְ ּ.  

ן ַזְרֵעי וַנְטֵעי ִאיָלִנין  ּמָ ָמאן ְיִקיִרין ְוּתַ ין וַחּכָ ן ּכוְלהו ָיְדֵעי ַחְרׁשִ ּמָ א ְדּתַ ֵני ָנׁשָ ִּאינון ּבְ ּ ּ ּ
ְבַעּת ַהִמיִנים ן ִחִטין ְוָלא ַחד ִמׁשִ ּמָ א ּכוְלהו ְקִטיִעין ְזִע. וֵליּת ּתַ ֵני ָנׁשָ ָיה ִאיּת ּבְ ְנׁשִ ּּבִ יִרין ּ

ֵחי  ּכְ ּתַ הו רוָחא ְוָכל ָמה ְדַעְבֵדי ִמָיד ִמׁשִ ֵרין נוְקִבין ְדָנִפיק ּבְ ר ּתְ ְּוֵליּת ְלהֹון חֹוְטִמין ּבָ ּ ּ ּּ
ְבַעּת ַהִמיִנים ן ִחִטין וֹלא ִמׁשִ ּמָ ָיה וַזְרֵעי וַנְטֵעי ִאיָלִנין וֵליּת ּתַ ְּוַעל ָדא ִאיְקֵרי ְנׁשִ ּ.  

ָי ׁשְ''ּצִ ר ּכִ ֵחיזו וִמגֹו ּה ִאיהו ֲאּתַ ִפיָרן ּבְ א ׁשַ ֵני ָנׁשָ ן ּבְ ּמָ כֹוָלא ְוּתַ א ּבְ יה ְיֵבׁשוּתָ ֵּמיה ּבֵ ּ ּ ּּ
ר  ן וְלִזְמִנין ְדָסְלִקין ִמּגֹו ֲאּתַ ּמָ ר ִדְמקֹוָרא ְדַמִיין ָנְבִעין ָעאִלין ּתַ ד ַיְדֵעי ֲאּתַ ָיה ּכַ ְּדִאיהו ּצִ ּ ּ ּ ּּ

ֵבל ְוִאיּנו ְּדַמָיא ְוָסְלִקין ְלַהאי ּתֵ א ָאֳחָרִנין וֵביַנְייהו ּ ֵני ָנׁשָ יר ִמּבְ א ַיּתִ ֵני ְמֵהיְמנוּתָ ּן ּבְ ּ ּ
ִליִחין  ם ְוַנְטֵעי ִאיָלִנין ולא ַמּצְ א ְדָהּתָ י ְוַזְרֵעי ִמּגֹו ְיֵבׁשוּתָ ָרא ַסּגִ ִּדיוִרין ָטִבין ְועוּתְ ּ ּ ּ

א ְדָהָכא א ִדיְלהֹון ִלְבֵני ָנׁשָ יאוְבּתָ ְלהו ֵליּת . ְּוּתִ ּוִמּכֻ ד ּּ ּ ִאֵלין )א בר''ס(ְדַאְכֵלי ַנֲהָמא ּכַ
יב  ֵבל וְכּתִ ל ִאֵלין ּתֵ ֶבל ַהָכא ְלֵעיָלא ִמּכָ ּתֶ ְּדָהָכא ְדּבְ ֵבל )'תהלים ט(ּ פֹוט ּתֵ ּ והוא יׁשְ ּ

ֶדק ּצֶ   .ּבְ

ָמָהן ִאיּת ָלה אוף ֲהִכי ּבְ ֵבל ְוָכל ִאֵלין ׁשְ ַהאי ּתֵ ְּכַגְווָנא ְדָכל ִאֵלין ַאְרָעאן ִאיּת ּבְ ּ ּ ִגין ּ
ֵרי ּכל ַחד  י ָהָכא ְוִאיּקְ חוִמין ְודוְכּתֵ י ּתְ גוֹוָנא ְדִאיּנון דוְכּתֵ ִביָעָאה ִאיּת ָהָכא ּכְ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ ּ

א ּתָ א ִדְלּתַ ָנא ְדַההוא דוְכּתָ גוֹוָ ְּוַחד ּכְ ּ ּ ְנָיין ִאֵלין . ּ א ְמׁשַ ִדיוִרין ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוָכל ִאֵלין ּבְ ּּ
יּתָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיְנך ע)ד''תהלים ק(ֵּמִאֵלין  ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ יך ְיָי ּכֻ ָ ָמה ָרּבו ַמֲעׂשֶ ָּ : כ''ּ

 )עד כאן מההשמטות(

ָרָאם ֵרי ְקָרֵאי. ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ָהִני ּתְ ְלָיין ּבְ ְמעֹון ָאַמר ָרִזין ִעָלִאין ִאְתּגַ י ׁשִ ַּרּבִ ָזָכר . ּ
ָרָאם ֵרי ָאָדםְלִמְנַדע ְיָקָר, ּוְנֵקָבה ּבְ ּא ִעָלָאה ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ְדִמּגֹו ָרָזא ְדָנא ִאְתּבְ ּ ּ ּ ּ .



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]228דף [ -ּ

ֵרי ָאָדם ַמִים ָוָאֶרץ ִאְתּבְ ִריאו ׁשָ ָרָזא ְדִאְתּבְ א ֲחֵזי ּבְ ַמִים . ּּתָ ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ הו ּכְ ּּבְ ּ
ִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם. )בהבראם(ְוָהָאֶרץ  ָאָדם ּכְ ְרָאם. ּבְ ִהּבָ ִתיב ּבְ הו ּכְ ָאָדם . ּּבְ ּבְ

ְרָאם יֹום ִהּבָ ִתיב ּבְ ָרָאם. ּכְ יה )אוליפנא(ֵמָהָכא . ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ל ִדיוְקָנא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּכָ ּ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ְּדַכר ְונוְקָבא ָלאו ִאיהו ִדיוְקָנא ִעָלָאה ּכְ ּ ּ ּ ּ   .ּוְבָרָזא ְדַמְתִניִתין אֹוִקיְמָנא. ּ

א ֲחֵזי ִוי , ּתָ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ֲחָדא קוְדׁשָ חו ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּכְ ּתַ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַההוא ֲאַתר ְּמדֹוֵריה ּבְ ַכח ְדַכר ְונוְקָבא. ּ ּתְ ֲאַתר ְדִאׁשְ חו ֶאָלא ּבְ ּכָ ּתַ ּוִבְרָכאן ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ .
ִּדְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ַוִיְקָר ְ ְרָאםּ יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ ִתיב ַוְיָבֶרך אֹותֹו . א ֶאת ׁשְ ְְוָלא ּכְ

מֹו ָאָדם ֲחָדא. ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְּדֲאִפילו ָאָדם ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּ ּ ּּ ּ.  

חו ּכְ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ א ּבִ י ַמְקְדׁשָ י ְיהוָדה ָאַמר ִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ַּרּבִ ּ ּ ָעְלָמא ּּ  ּבְ
ָכל יֹוָמא ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(, ִּדְכִתיב. ְּוִאְתֲאִבידו ּ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 ַוְי. ָּהֱאמוָנה ַגְווָנא ָדא ּכְ ְָבֶרך אֹוָתם וְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאֹלִהיםּכְ ּת ִאְתַייֲחסו ''ִמּשֵׁ. ְּ

ָעְלָמא ל ָדֵרי ָעְלָמא ְוָכל ִאּנון ַצִדיֵקי ְקׁשֹוט ְדֲהוו ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף נו ע - ' זוהר חלק א[

אֹוַרְייָתא  ְתָרִאין ְדֲהוו ּבְ י יֹוֵסי ִאֵלין ַאְתָוון ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַתר ַדֲעָבר )לאשתכחא(ּ חו ּבָ ּכָ ּתַ ּ ִאׁשְ ּ
ְלהו  ָּ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 ֵסֶדר תשרּוִמ. ּ ֵדין ִאְתַהְדרו ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע ּבְ ּּכְ   .ק''ּ

ַצְלמֹו ׁשֵ ְדמותֹו ּכְ ָרא ְדִאְתְיִליד ֵליה ְדִאיהו ּבִ ּוְבִגין ָדא ָקָרא ְלַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּת ְדִאּנון ''ּ ּ
ִּסיוָמא ְדַאְתָוון ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְד. ּ נו ַאְתָוון ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּקָ ְּוָלא ִאְתּתַ ּ ּ ּוְכֵדין . ִסיַניּ

ַמִים ָוָאֶרץ ִריאו ׁשָ יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּקוַנְייהו ּכְ ַּאַהְדרו ַאְתָוון ַעל ּתִ ּ ּ ּ ּ ם ָעְלָמא ְוָקְיָמא . ּ ּסַ ְוִאְתּבַ
ַּעל ִקיוֵמיה ּ ּ.  

א ָאַמר יֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ , ּּ ְעָיין ׁשָ  )לאתגפא(ּבָ
ָרא ֵמַאְתַרְייהו ִרית ִדְכִתיב . ְּלִאְתַעּקָ ִגין ְדִאּנון ָלא ָקְיימו ֶאָלא ַעל ּבְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּּ

י)ירמיה לג( ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ִרית .  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְוָאָדם ָעַבר ּבְ
ֱאַמר  ּנֶ ה ְכָאָדם ָעְברו)הושע ו(ׁשֶ ִריתּ ְוֵהּמָ ִריך הוא .  ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוִאְלָמֵלא ְדָגֵלי ַקּמֵ ּ ְּ

ִרית ָרֵאל ְלָקְייָמא ַעל טוָרא ְדִסיַני ְלַקְייָמא ַהאי ּבְ ִּדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ָּלא ִאְתְקַיים ָעְלָמא , ּ
ל ָמאן ְדאֹוֵדי ַעל ֶחְטֵאיה. )דין( י ִחְזִקָיה ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִביק ֵליה ְּ ּא ׁשָ

ּוָמִחיל ַעל חֹוֵביה ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ִרית ְוָקְייָמא ֲעֵליה ָעְלָמא, ְּ . ֲּעַבד ַהאי ּבְ
ית)בראשית(ְּמָנָלן ִדְכִתיב  ָרא ׁשִ ִרית ְדָעְלָמא ָקְיָמא ֲעֵליה,  ּבָ ָּדא ּבְ ּ יה ְנִגיִדין . ּ ית ְדִמּנֵ ּׁשִ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]229דף [ -ּ

ֵרי ָעְלָמאְוָנ ְרָכאן ְלָעְלָמא ְוֲעֵליה ִאְתּבְ ִרית ְוַאֲעַבר ֵליה . ְּפָקא ּבִ ְּוָאָדם ֲעַבר ַעל ַהאי ּבְ
  .)א מעמיה''ס(ֵּמַאְתֵריה 

ָאת יו ִרית ִאְתְרִמיַזת ּבְ ָרא ִויסֹוָדא ְדָעְלָמא''ַהאי ּבְ ר. ּד ָאת ְזֵעיָרא ִעּקְ ד אֹוִליד ּבַ , ּכַ
ֵמיה שאֹוֵדי ַעל ֶחְטאֹו ְוָקָר יה יו. ת''ּא ׁשְ ר ּבֵ ית''ְּוָלא ַאְדּכַ ִגין ְדֲעַבר , ד ְלֶמֱהֵוי ׁשִ ּּבְ

ִריך הוא . ֲּעֵליה א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ל ָדֵרי )מהכא(ְ יל ָעְלָמא ְוִאְתַייֲחסו ּכָ ּתִ יה ִאׁשְ ּ ִמיּנֵ ּ ּ
ָאה ְדָעְלָמא    .)משת(ַּזּכָ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ְוּתָ ד ָקְיימו ִיׂשְ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ָרָזא , ּ ַעל טוָרא ְדִסיַניּּכַ ין ּתְ ָּעאל ּבֵ
ּוָמאן ִאיהו ֵבי. ִּדְבִרית ָרֵאל. ת''ּ ָארו ְוָיִהיב ֵליה ְלִיׂשְ ּתְ ֵרין ַאְתָוון ְדִאׁשְ ין ּתְ ְּוָעאל ּבֵ ּ ְוַכד . ּ

ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ְדִאּנון שי''ָעאל בי ין ּתְ ּת ָרָזא ִדְבִרית ּבֵ ּ ּ ְוִאְתֲעִבידו )עאלו(ו ''ן תי''ּּ
ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ת''ׁשַ ת )שמות לא(, ּכְ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ֵני ִיׂשְ ְמרו ּבְ ּ ְוׁשָ

ִרית עֹוָלם ל ָדֵרי ָעְלָמא . ְלדֹורֹוָתם ּבְ הו ּכָ ירוָתא ְדָעְלָמא ְלִאְתַייֲחסו ּבְ ָמא ְדֲהָוה ׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵרין ַאְתָוון שֵּמִאֵלין  יַנְייהו ''ּתְ ְדָקא ָיאות ְוָעאל ּבֵ ְכַלל ָעְלָמא ּכְ ּתַ ְלָיין ַעד ְדִאׁשְ ּת ֲהוו ּתַ ּ ּ ּ

ּבָ ִלימו ְוִאְתֲעִבידו ׁשַ ׁשְ ְכַלל ּבִ ּתַ א ְוִאׁשְ ִרית ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ   .ת''ּ

י ָאת ּבֵ ְכְללו ּבְ ּתַ ֵרין ַאְתָוון ִאׁשְ י יֹוֵסי ִאֵלין ּתְ ָּאַמר ַרּבִ אתהדר אתוון למפרע (ד ת ְוַכ''ּ
מן יומא דאתייליד שת אהדרו אתוון בכל דרא ודרא עד דמטי ישראל לטורא 

  .)דסיני ואתתקנו

א ִאְתַהְדרו י ְיהוָדה ְלַתּתָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַאְתָוון ְוָלא . ּ ִפיף ָעְלָמא ּבְ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ֲהָוה ּגָ ּ
ְייהו דוְכּתַ ִבין ּבְ ִּמְתַיׁשְ ד ִאְתַיי. ּ ן ּכָֹלא ּכַ ּקַ ָרֵאל ִאְתּתַ א אתוון כלהו ''נ(ֲּהַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ

ובדפוס ויניציאה דף יג , כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בזוהר חדש דף י( )אתתקנו
ָחְכָמה )ש''ע' ויחי אדם כו' ב א ּבְ ִני ָנׁשָ יִמין ּבְ יֹוֵמי ֱאנֹוׁש ֲהוו ַחּכִ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ּבְ ּ ַרּבִ

ַמָיאְּדַחְרׁשִ ר ָנׁש ִמיֹוָמא ְדָנַפק . ּין ְוקֹוְסִמין וְבָחְכָמָתא ְלֶמֱעַצר ְלֵחיֵלי ִדׁשְ ְּוָלא ֲהָוה ּבַ ּ
ה ַדל ּבָ ּתַ א ְדֵעֶדן ְוַאִפיק ִעֵמיה ָחְכְמָתא ְדַטְרֵפי ִאיָלָנא ְדִאׁשְ ְנּתָ ָּאָדם ִמּגִ ּ ּ ּ ּּ ְּדָהא ָאָדם . ּ

יה ֵתיה ְוִאּנון ְדָנְפקו ִמּנֵ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ִביקו ָלה, ּ ַעד ְדָאָתא ֱאנֹוׁשּ ּׁשְ ּ.  

ְ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 ְדַמּבולָח ְּכְמָתא ּבְ א. ּ ְייהו ְלַאְבָאׁשָ ְּוֻכְלהו ֲהוו ַעְבֵדי ֲעִביְדּתַ ּ ּ.  

ִאּנון ָחְכְמָתן י ֹנַח ּבְ ְקֵפי ְלַגּבֵ ְּוֲהוו ִמְתּתַ ָרָאה . ּ ְּוָאְמֵרי ְדָלא ָיִכיל ִדיָנא ְדָעְלָמא ְלַאׁשְ ּ
ְּדָהא ִאּנון ָעְבֵדי ָחְכְמָתא ְלַדְחָייא ְלָכ, ֲּעַלְייהו ִריאו . ּל ִאּנון ָמאֵרי ְדִדיָנאּ ּוֵמֱאנֹוׁש ׁשָ ּ

ם ְיָי ׁשֵ ִאֵלין ָחְכְמָתן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ ְדלו ּבְ ּתַ ְלהו ְלִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]230דף [ -ּ

ַההוא ָדָרא הו ְלָבַתר ּבְ ִאין ְדֲהוו ּבְ ל ִאּנון ַזּכָ י ִיְצָחק ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּתַ, ּ ְלהו ֲהוו ִמׁשְ ּּכֻ ְּדֵלי ּ
הו  ַלח ְוֲחנֹוך)אבגין דלא אתענשו עליהו''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''דף נו ע - ' זוהר חלק א[

ּוָתא ֲהוו ָקא ָאְמֵריְּוִכי ַהאי ִטְפׁש ל ִאּנון ָחְכְמָתן ְוֻכְלהו . ּ ִגין ְדֲהוו ָיְדֵעי ּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
הו ָדן ֲעַלְייהו ְוֲהוו ְמַרֲחָצן ּבְ ן ְדָעְלָמא ְדִאְתַפּקְ ְּמַמּנָ ּ ּ ּ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ַּעד ְדָאִתיב קוְדׁשָ ּ ְּ

ְדָקא ֲהָוה ַקְדִמי )ב''דף נו ע(ְּדָהא . ָעְלָמא ּכְ ַמִיםּבְ ּוְלָבַתר ָאִתיב ֵליה . ָתא ֲהָוה ַמִים ּבְ ּ
ְ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 ְד ּּבְ ּ ּ ָחְכָמָתאן ִעָלִאין )יומא(ַּההוא ּּ ָחן ּבְ ּגְ ְלהו ֲהוו ַמׁשְ ּ ָדָרא ּכֻ ּ ּ
הו ָלן ּבְ ּכְ א . ְּוֲהֵוי ִמְסּתַ ין קוְדׁשָ ין ֲהוו ְדָלא ֲהוו ָיְדִעין ְדַזּמִ י ֵייָסא ִאי ָהִכי ִטְפׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ֲעַלְייהו ֵמי טֹוָפָנא ִוימותון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ   .ּהוְ

י ִיְצָחק ִמְנַדע ָיְדֵעי ְייהו. ָאַמר ַרּבִ ִלּבַ ֲּאָבל ֲאִחידו ִטְפׁשוָתא ּבְ ּ ְּדִאּנון ֲהוו ָיְדֵעי ַההוא . ּּ ּ ּ ּ
א ַעל ַמָיא ְוֲהוו ָיְדִעין ְלֶמֱעַצר לֹון ְדָלא ָיְכִלין  א ְוַההוא ִדְמַמּנָ א ַעל ֶאׁשָ ַּמְלָאָכא ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ

ד ִדיָנא ֲעַלְי יה . ּיהוְּלֶמְעּבַ ִליט ַעל ַאְרָעא וִמּנֵ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוִאּנון ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ֵייֵתי ִדיָנא ַעל ָעְלָמא

ל ִמֵלי ָעְלָמא ן וְבהו ּכָ יָדא ְדִאּנון ְמַמּנָ ד ּבִ ֶּאָלא ֲהוו ָחָמאן ְדָעְלָמא ִאְתַפּקַ ּ ּ ּ ּ ּ ך . ּּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ
ָל ּכְ יהָּלא ֲהוו ִמְסּתַ ֲעִביְדּתֵ יִחין ּבְ ּגִ ִריך הוא ְוָלא ַמׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּן ּבֵ ּ ּ ַּעד ְדַאְרָעא . ְּ

ַלת ָכל יֹוָמא ְוָאַמר . ִאְתַחּבָ א ַאְכִריז ּבְ ְּורוַח קוְדׁשָ ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ )תהלים קד(ּ ּ ִיּתַ ּ
ִעים עֹוד ֵאיָנם ִריך הוא . ּוְרׁשָ א ּבְ ְּואֹוִריך קוְדׁשָ ְּ ִאין ֶיֶרד ְ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאּנון ַזּכָ ּלֹון ּכָ ּ ּ

ָעְלָמא ַלח ְוֲחנֹוך ָקְייִמין ּבְ ְוְמתוׁשֶ ּ ָלקו ֵמָעְלָמא. ּ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ִריך , ּּ א ּבְ ְוְכֵדין ַאְנִחית קוְדׁשָ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּהוא ִדיָנא ֲעַלְייהו ְוִאְתֲאִבידו ּכְ ּ ּ ּ חו )בראשית ז(, ּ ּ ַוִיּמָ כאן שייך (ִמן ָהָאֶרץ ּ

  :)ש''ע' ב א''ו ובדפוס וניציאה מ''ח דף ס''מאמר בז

י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ַּוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֵאיֶנּנו ּכִ ְ ָ ּ י יֹוֵסי ָפַתח . ּ שיר השירים (ַּרּבִ

ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)א ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ָמר. ְ א ֲחֵזי. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ך ָאְרחֹוי , ֲאָבלּתָ ְּכָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵרי ִדיוֵריה ֲעֵליה. ְּ יה ְוהוא ַאׁשְ ק ּבֵ א ְדַבר ָנׁש ִאְתָדּבַ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָיַדע . ּּ
יה ְוָסִליק ֵליה ֵמָעְלָמא. ִּדְלָבַתר יֹוִמין ִיְסַרח ַּאְקִדים ְוָלִקיט ֵריֵחיה ַטב ִמּנֵ ּ ּ.  

ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹוֲּהָדא הוא ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ִדְכִתיב ַעד ׁשֶ א . ְ ֶ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. ּ
ִּאּנון עֹוָבִדין ָטִבין ְדֵביה ִדְבִגיְנהֹו ּ ּ ַלק ֵמָעְלָמא ַעד ְדָלא ָמָטא ִזְמֵניהּ ּן ִיְסּתַ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]231דף [ -ּ

 ] בשנה21יום [סדר הלימוד ליום כא תשרי 

א ָאַמר  לֹמה ַמְלּכָ ר ֵיׁש )קהלת ח(ְּוַעל ָדא ֲהָוה ׁשְ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ַמֲע. 'ַּצִדיִקים ְוגו יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִעיםֵּיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ׂשֵ ּכְ

ִריך הוא ָסִליק לֹון ֵמָעְלָמא  א ּבְ ִּדְבִגין ְדעֹוָבֵדיהֹון ָטִבין קוְדׁשָ ּ ּ ). יחיו(בגין דלא יסרחו (ְּ

הֹון ִדיִנין. ּ ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו)ומגו רחימותא בהו מסלק להון ִעים . ְּוָעִביד ּבְ ְוֵיׁש ְרׁשָ
י ר ַמּגִ ִריך הוא אֹוִריך לֹון יֹוִמין ְואֹוִריך ֲאׁשֶ א ּבְ ִדיִקים ְדקוְדׁשָ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ ְַע ֲאֵליֶהם ּכְ ְ ְּ ּ ּ ּ

הו ּרוְגֵזיה ּבְ ּ ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוָכל ָדא ּכְ ִגין ְדָלא ִיְסְרחון. ּ ִּאֵלין ּבְ ּ ִגין ְדִלַהְדרו . ּ ְּוִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ
יה ְי. ְּלַגּבֵ ִגין ְדִיפוק ִמּנַ ּאֹו ּבְ ִנין ְדַמֲעֵליּּ ּיהו ּבְ ּ.  

ָאה ֲהָוה א ֲחֵזי ֲחנֹוך ַזּכָ ּּתָ ִריך הוא ָחָמא ֵליה ְדִיְסַרח ְלָבַתר. ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָלִקיט ֵליה . ְּ
ים)שיר השירים ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַעד ָלא ִיְסַרח ּנִ ִגין ְדַיֲהֵבי ֵריָחא .  ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ּּבְ

ִריך הוא ַעד ָלא ִיְסְרחוַטב ָלִקיט לֹון ק א ּבְ ּוְדׁשָ ּ י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים. ְּ , ְּוֵאיֶנּנו. ְּוֵאיְנּנו ּכִ
א ְדֲהוו אֹוְרֵכי יֹוִמין ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ְּלָאְרָכא יֹוִמין ּכִ א . ּ ִגין ְדָלַקח ֵליה קוְדׁשָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ַעד ָלא ָמֵטי ִזְמֵניה ּּבְ ּ ְ.  

י  ֵמי ַרּבִ ִריך הוא ֵמַאְרָעא ְוַאְסֵקיה ִלׁשְ א ּבְ ֶּאְלָעָזר ָאַמר ֲחנֹוך ָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ

ְנֵזי ִעָלִאין  ל ּגִ יֵדיה ּכָ ְּמרֹוִמים ְוַאְמַסר ּבִ הו ''ּ ומ)לעיל לז ב(ּ ָחן ָסְתֵרי ְגִליִפין ְדּבְ ּה ַמְפּתְ ּ
י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְוֻכְלהו ִאְתְמָס ׁשֵ ּמְ ּתַ ִּמׁשְ יֵדיהּ ּרו ּבִ ה ָרַעת : ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ י ַרּבָ ַּוַיְרא ְיָי ּכִ
בֹות ִלּבֹו ָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ י ְיהוָדה ָפַתח . ָהָאָדם ּבָ ַּרּבִ ע )תהלים ה(ּ י לא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ  ּכִ

ה ֹלא ְיגוְרך ָרע ָָאּתָ ָמר ְואוְקמוָה. ּ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ֵיֶצר ַמאן , ֲאָבלּתָ ק ּבְ ְּדִאְתָדּבַ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ַאב הוא ִויָסֲאבון ֵליה ּכְ יך ֲאַבְתֵריה ְוִיְסּתָ ָּהָרע ְוִאְתָמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְ.  

  ]א''דף נז ע - ' זוהר חלק א[

ה ָרַעת ָהָאָדם י ַרּבָ ין ֲהוו ָעְבֵדי, ּכִ יׁשִ ל ּבִ ִדין , ּּכָ ִלים חֹוַבְייהו ַעד ְדֲהוו אֹוׁשְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ
ָנא ַעל ַאְרָעאָּדִמ ִלין ָאְרַחְייהו ַעל ַאְרָעא. ין ְלַמּגָ ּוָמאן ִאּנון ְדֲהוו ְמַחּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ל ַהיֹום ִתיב ָהָכא ַרק ַרע . ִּדְכִתיב ַרק ַרע ּכָ , לא יגורך רע( ּוְכִתיב ָהָתם) א''דף נז ע(ּכְ

ֵעיִנ)בראשית לח( )וכתיב כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ   .י ְיָיּ ַוְיִהי ֵער ּבְ

ע י יֹוֵסי ְוִכי ָרע ָלאו ִאיהו ָרׁשָ ע ֲאִפלו ָאִרים ְיֵדיה . ָלא, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ַרּבִ ָּרׁשָ ּ ּ
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 י. ּ הִהּכִ ִתיב ֶאָלא ַתּכֶ   .ָּת ָלא ּכְ

ְרֵמיה ְוָסִאיב ַאְרָעא ְוָיִהיב  ל ָאְרֵחיה ְוָסִאיב ּגַ ֲּאָבל ַרע לא ִאְקֵרי ֶאָלא ַמאן ִדְמַחּבֵ ּ ּ ּ
ל ַהיֹום ֵּחיָלא ְותוְקָפא ְלרוַח ְמָסֳאָבא ְדִאְקֵרי ָרע ִדְכִתיב ַרק ַרע ּכָ ּ ּ ּ  )סט א(ְוָלא ָעאל . ּּ

ַפְלְטִרין ְוָלא ָחֵמ אּבְ ִכיְנּתָ א ֵמָעְלָמא. ּי ַאֵפי ׁשְ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ִגין ִדְבַהאי ִאְסּתַ ּּבְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]232דף [ -ּ

יב ְדִבְבנֹוִהי ֲהָוה ִפיסול ִדְבִגיַנְייהו . ְּמָנָלן ִמַיֲעֹקב יה ָחׁשִ א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ְּדַכד ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָעְלָמא רוָחא ְמָסֳאָבא ְוָגַרע ְנהֹוָרא ִמן ִס ף ּבְ ּקַ ּיֲהָרא וָפִגים ָלהִּאְתּתַ אי. ּ . ְוִאי ֵתיָמא ַאּמַ

א ֵמֲעלֹוי ְדַיֲעֹקב ִכיְנּתָ ְלָקא ׁשְ א ְוִאְסּתַ ִגין ְדָדא ָסִאיב ַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ ן ַההוא ִדְמָסָאב . ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ
ְרֵמיה ְדהוא ַאְתִקיף ֵליה ְלרוָחא ְמָסֳאָבא ָּאְרֵחיה ְוָסִאיב ּגַ ּ ּ ּ ּ ד ִאְס. ּ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ָאב ִאְקֵרי ּ ּתָ

  .ָרע

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַטב, ּתָ א ּבְ ד ֵמִעם קוְדׁשָ ָאב ָלא ִיְתַפּקַ ר ָנׁש ִאְסּתָ ד ּבַ ּּכַ ְּ ּוְבָכל ִזְמָנא . ּ
יד ֵמַההוא ְדִאְתְקֵרי ָרע ְלִביׁש ִּאְתַפּקִ ּ ל )משלי יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵבַע ָיִלין ּבַ  ְוׂשָ

ד ָאִזיל ּבְ, ִּיָפֶקד ָרע רּכַ ל ִיָפֶקד ָרע, ֹאַרח ֵמיׁשָ ֵדין ּבַ ל ַהיֹום. ּּכְ ִתיב ַרק ַרע ּכָ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ .
ָוְכִתיב ֹלא ְיגוְרך ָרע ּ ע. ּ י ֵאֵלך )תהלים כג(ּוְכִתיב . ְוָדא ִאְקֵרי ָרע ְוָלא ִאְקֵרי ָרׁשָ ם ּכִ ְ ּגַ

ִדי ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לא ִאיָרא ָרע ּכִ   :ּבְ

ב ֶאל ִלּבֹוַּוִיָנֶחם ְי ָאֶרץ ַוִיְתַעּצֵ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ י יֹוֵסי ָפַתח . ָּי ּכִ  הֹוי )ישעיה ה(ַּרּבִ
ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָטָאה ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ א . ּמֹוׁשְ ִני ָנׁשָ ֵכי ֶהָעֹון ִאֵלין ּבְ ּהֹוי מֹוׁשְ

ָכל יֹוָמא ָואְו, ְּדָחָטאן ַקֵמי ָמאֵריהֹון ּבְ ַחְבֵלי ַהּשְׁ ֵעיַנְייהו ִאּנון חֹוִבין ְדִאּנון ּכְ ן ּבְ ִּאְתַדּמָ ּ ּ ּ ּ .
ח  ּגַ ִבין ְדַההוא עֹוָבָדא ְדָעְבִדין ְוַההוא חֹוָבא ְדָעְבִדין ְדָלאו ִאיהו ְכלום ְוָלא ַאׁשְ ְּוָחׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּקִ. ְּ ַּעד ְדָעְבִדין ְלַההוא חֹוָבא ּתַ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ְדִאיהו ּ ּיף ְוָרֵבי ּכַ ּ
ָצָאה ּתֵ יף ְדָלא ָיִכיל ְלִאׁשְ ּקִ   .ּּתַ

ַחָייֵבי ָעְלָמא ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ד ָעִביד קוְדׁשָ ְּוָתא ֲחֵזי ּכַ ּ ּ ב ְדִאּנון ָחָטאן , ְּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ל יֹוָמא ִזין ֵליה ּכָ ִריך הוא ְוַאְרּגְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ֵעי ְלאֹוָבָדא ְלהו ֵמָעְלָמאָל. ְּ ְוַכד . ּא ּבָ

ָעְלָמא עֹוָבֵדיהֹון ִאְתְנַחם ֲעַלְייהו ַעל ְדִאּנון עֹוְבֵדי ְידֹוי ְואֹוִריך לֹון ּבְ ח ּבְ ּגַ ְַאׁשְ ּ ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדִאּנון עֹוָבֵדי ְידֹוי ָנִטיל ְנָחָמה ְוִאְתְנָחם ֲעַלְייהו ְוַחִייס ֲעַלְייהו ּ ּ ּ ֵעי. ּ  ְוַכד ּבָ
ְבָיכֹול ָעִציב  הו ִדיָנא ּכִ ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ ְדֵכיָון ְדעֹוָבֵדי ְידֹוי )ג חדוון לא תיעול קדמוהי''א ל''ד(ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּעִציב ֲעַלְייהו, ִּאּנון   . ְוַדֲחָוון ָלא ַהְנֵעל ָקָדמֹוִהי)דניאל ו(, ּכְ

ִתיב ְמקֹומֹו הֹוד ְוָהָדר ְלָפ)תהלים צו( )א והא כתיב''ס(, ּכְ י . ָניו עֹוז ְוֶחְדָוה ּבִ ָאַמר ַרּבִ
א ֲחֵזי ִתיב, יֹוֵסי ּתָ ב ֶאל ִלּבֹו ּכְ ָמא . ֶאל ִלּבֹו ָעִציב ְוָלא ְלֲאַתר ָאֳחָרא. ַּוִיְתַעּצֵ ִלּבֹו ּכְ

ה)שמואל א ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי וְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ֶח. ּ ּכַ י ִיְצָחק ָאַמר ַוִיּנָ ָמא ַּרּבִ ם ְיָי ּכְ
ר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו)שמות לב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ִדּבֶ ֶחם ְיָי ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ י ֵייָסא ָאַמר . ּ ַוִיּנָ ַרּבִ

י ִחְזִקָיה ָאַמר ְלִביׁש. ְלַטב י ֵייָסא ָאַמר ְלַטב. ַּרּבִ ִריך הוא , ַרּבִ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ְּ

ָּנִחים ַעל ְדִאּנון יה. ּ עֹוָבֵדי ְידֹוי ְוַחִייס ֲעַלְייהוּ ִגין ְדִאּנון ָחָטאן ַקּמֵ ב ּבְ ַּוִיְתַעּצֵ ּ ּ ּ.  

ֵעי ְלאֹוָבָדא ְלַחָייֵבי ָעְלָמא ָנִטיל  ִריך הוא ּבָ א ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ְלִביׁש ְדַכד קוְדׁשָ ְּוַרּבִ ּּ ּ ְּ

יל ִניחוִמין ִּניחוִמין ֲעַלְייהו ְוַקּבִ ּ ְבָיכֹול ּכְ. ּ ל ִניחוִמין ַעל ַמה ְדֲאִבידּכִ ַּמאן ִדְמַקּבֵ ּ יָון . ּ ּכֵ
ְתׁשוָבה ל ִניחוִמין ַוַדאי ִדיָנא ִאְתֲעַבד ְוָלא ַתְלָיא ִמְלָתא ּבִ ְּדַקּבֵ ּ ּ ּ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]233דף [ -ּ

ְתׁשוָבה ְלָיא ּבִ ְנחוִמין ֲעַלְייהו, ֵּאיָמַתי ּתַ יל ּתַ ַּעד ָלא ַקּבִ ְנחוִמין ֲעַלְייהו . ּ יל ּתַ ָּהא ַקּבִ ּ
ַלל ְוִדיָנא ִאְתֲעִבידָלא ַתְל ְתׁשוָבה ּכְ ָּייא ִמְלָתא ּבִ ּוְכֵדין אֹוִסיף ִדיָנא ַעל ִדיָנא. ּ ּ ּ ,

ּ ְלַההוא ֲאַתר ְדִדיָנא)לקמן ע ב(ְוַאְתִקיף  ד ִדיָנא ְואֹוִביד לֹון ְלַחָייַבָיא ִמן , ּ ְּלֶמְעּבַ ּ
ֶחם ְיָי. ָעְלָמא ָרא ִדְכִתיב ַוִיּנָ ּקְ ְּוֹכָלא ּבַ ּ ל. ּ ְנחוִמיןִקּבֵ ב ֶאל ִלּבֹו. ּ ּתַ ּוְלָבַתר ַוִיְתַעּצֵ ָיַהב . ּ

ד ִדיָנא ּּתוְקָפא ְלִדיָנא ְלֶמְעּבַ ּּ.  

  ]ב''דף נז ע - ' זוהר חלק א[

ָאֶרץ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֶחם ְיָי ּכִ י ִחָייא ָאַמר ַוִיּנָ ַּרּבִ ְנחוִמין ְוֶחְדָוה. ּ ד ֲעַבד , ָּנַטל ּתַ ּכַ
ִריך  א ּבְ ְקוְדׁשָ ָחן ּ ּבְ ַגְווָנא ִעָלָאה ְוָכל ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְמׁשַ ַאְרָעא ְדִאיהו ּכְ ּהוא ָלָאָדם ּבְ ּ ּ ּ ּ

ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוָאָמרו  ד ָחמו ֵליה ּבְ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ  )תהלים ח) (ב''דף נז ע(ְ
ַעְטֵר ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ ַחּסְ ַּוּתְ א . ּהוּ ב קוְדׁשָ ד ָחָטא ָאָדם ִאְתַעּצֵ ְּלָבַתר ּכַ

ִריך הוא ַעל ְדָחָטא ּּבְ ּ ד . ְ ַקְדִמיָתא ּכַ יה ּבְ ֵרת ְדָאְמרו ַקּמֵ ְּדָיַהב ִפְתחֹון ֶפה ְלַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּ ּ ּּ ּ
ָעא ְלִמְבֵרי ֵליה י ִתְפְקֶדּנו, ּּבָ ֶרּנו וֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ּ ּ.  

ֱאַמר ָאַמר ּנֶ הו ִדיָנא ׁשֶ ד ּבְ ִגין ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ב ֶאל ִלּבֹו ּבְ י ְיהוָדה ַוִיְתַעּצֵ ּ ַרּבִ ּ ּ דברי (ּּ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו)הימים ב ב ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלוץ ְואֹוְמִרים הֹודו ַלְיָי ּכִ ּ ּבְ ּ י ִיְצָחק . ּ ְוָאַמר ַרּבִ
י טֹוב ִתיב ָהָכא ּכִ אי ָלא ּכְ ָרֵאלֶּאָלא . ַאּמַ ְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדאֹוִביד עֹוְבֵדי ְידֹוי ַקּמַ ּּ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 עֹו. ְּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָבֵדי ַיָדי ָטְבִעין ְּ

יָרה א ְוַאּתון ָאְמִרין ׁשִ ַיּמָ ֵדין . ּּבְ ל ַהָלְיָלה)שמות יד(ּכְ ּאוף ָהָכא . ּ ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ
ַכח ֲעַלְייהו ּתְ ֵדין ֲעִציבו ִאׁשְ יַעָיא ִאיהו ֵמָעְלָמא ּכְ ָכל ִזְמִנין ְדִאיּבוד ַרּשִׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֲע ׁשַ א ָאַמר ּבְ י ַאּבָ ִריך הוא ָאָדם ְוָעַבר ַעל ִפּקודֹויַרּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּתא ְדָחב ַקּמֵ ּ ּ ּּ ֵדין , ְ ּכְ
יה ַכח ֲעִציבו ַקּמֵ ּתְ ִּאׁשְ ת ֵחיָלא ִעָלָאה. ּ ִריך הוא ָאָדם ַווי ְדָחְלׁשַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .

ַכת ְנהֹוָרא ַחד ֲעָתא ִאְתַחׁשְ ַהאי ׁשַ ִריך ֵליה ִמ. ּבְ ִּמָיד ּתָ ְ א ְדֵעֶדןּ ְנּתָ   .ּגִ

ָנא א ְדֵעֶדן ְלָקְרָבא ָקְרּבָ ְָאַמר ֵליה ֲאָנא ַאֲעִלית ָלך ְלִגְנּתָ ָחא ְדָלא . ּ ְּוַאּתְ ְפִגיַמת ַמְדּבְ ּ
ָנא אן וְלָהְלָאה ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה. ִאְתְקַרב ָקְרּבָ ְּוָחס ֲעֵליה . ְּוָגַזר ֲעֵליה ִמיָתה. ִּמּכָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ אְּ ֲעָתא ְדִמית ָסִמיך ְלִגְנּתָ ׁשַ ְ ְוָגִניז ֵליה ּבְ ּ.  

ֵתיה ה הוא ְוִאּתְ ר ּבָ א ָחָדא ְוִאְתַטּמַ ַּמה ֲעַבד ָאָדם ֲעַבד ְמַעְרּתָ ּ ֶּאָלא ָחָמא . ְמָנא ָיַדע. ּ
יה יאוְבּתֵ א ְדֵעֶדן ְוָתַאב ּתֵ ְנּתָ ַההוא ֲאַתר ְדָנִפיק ִמּגִ יק ָעִייל ּבְ ַּחד ְנהֹוָרא ַדּקִ ּ ּ ּ . ּ ְלִקְבֵריהּ

א ְדֵעֶדן ן הוא ֲאַתר ָסמוך ִלְתַרע ְדִגְנּתָ ְּוַתּמָ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ֵמָעְלָמא ַעד ְדָחֵמי ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ַלק ּבַ ָּלא ִאְסּתַ ּ ִאיל ֵליה ַעל . ּ ּׁשָ
ְהוא ָאַמר ֵליה ַווי ִדְבִגיָנך ְנַפְקָנ. ְָמה ָאִזיל ֵמָעְלָמא ְוֵהיך ָנִפיק ּ ּ ְּוהוא ָאִתיב . א ֵמָעְלָמאּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]234דף [ -ּ

ִגיָנה ית ּבְ ׁשִ ִרי ֲאָנא ֲעָבִרית ַעל ִפּקוָדא ָחָדא ְוִאְתֲעּנָ ֵּליה ּבְ ּ ה . ּּ ה חֹוִבין ְוַכּמָ ּמָ ָחֵמי ַאּתְ ּכַ
ְִפּקוִדין ְדָמאָרך ֲעַבְרּתְ ּ ּ ּ.  

ֲאָבָה דֹו יֹוָמא ָקִאים ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָחֵזי ּבַ י ִחָייא ַעד ּכְ יֹוָמא ָּאַמר ַרּבִ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ן ּתְ
יָקָרא ִעָלָאה. ְואֹוֵדי ַעל חֹובֹוי יה ּבִ ְּוַאְחֵמי לֹון ַההוא ֲאַתר ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ל ִאּנון . ּ ְּוָאִזיל ְוָחֵמי ּכָ

א ְדֵעֶדן יה ְוָיְרתו ְלַההוא ְיָקָרא ִעָלָאה ִדְבִגְנּתָ ַּצִדיַקָייא ְוֲחִסיֵדי ְדָנְפקו ִמּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְלהֹון ְוֲאָב. ּ ָהן ּכֻ
ָנֶפיך ֶיחָסיון)תהלים לו(אֹוָדן ְוָאְמִרין  ֵצל ּכְ ּ ַמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ּ ָּ ָ ּ.  

ְלֵקי ִמן  ֲעָתא ְדִמְסּתַ ׁשַ ֵני ָעְלָמא ָחָמאן ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ְלהו ּבְ י ֵייָסא ָאַמר ּכֻ ַּרּבִ ּ ּ ּ
ַלק ֵמָעְלָמא ְוָלא ְבִגיֵניה ְּלַאֲחָזָאה ַסֲהדוָתא, ָעְלָמא ּ ִדְבִגין חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ִאיהו ִאְסּתַ ּ ּ ּּ
לא ֵחְטא. ְּדָאָדם ָמה ִדְתִניָנן ֵאין ִמיָתה ּבְ ִגין ַההוא . ּּכְ ָלקו ּבְ ָלָתא ְדִאְסּתַ ר ִאּנון ּתְ ּּבַ ּ ּ ּּ

ְדמֹוִני ְּוִאֵלין ִאּנון. ֵּעיָטא ְדָנָחׁש ַהּקַ י. ָיִמיןַּעְמָרם ֵלִוי וִבְנ, ּ ְּוִאית ְדָאְמֵרי אוף ָנֵמי ִיּשַׁ ּ .
יה ַכח ֲעַלְייהו חֹוָבא ִדימותון ּבֵ ּתְ ְּדָלא ָחבו ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ר ֲעַלְייהו ַההוא ֵעיָטא , ּ ר ְדַאְדּכַ ּּבַ ּ ּ

ְדֲאָמָרן   .ְּדָנָחׁש ּכִ

א ֲחֵזי י, ּתָ ְלהו ַאְפׁשִ יֹומֹוי ְדֹנַח ּכֻ ְלהֹון ָדִרין ְדֲהוו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ְלָיא ּ ִאְתּגַ ּטו חֹוִבין ַעל ָעְלָמא ּבְ
ְּלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ִפיֵלי ִדְטֶבְרָיה. ּ ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל יֹוָמא ַחד ּבְ י ׁשִ א ְדֲהֵוי , ַרּבִ ִני ְנׁשָ ָּחָמא ּבְ

קוְלָפא ְדַקְנִסיר א ּבְ ּתָ ִקיְטָרא ְדַקׁשְ ְּמַקְטֵרי ּבְ ְלָיא ְל. ּ ִאְתּגַ ָזא ָּאַמר וַמה חֹוָבא ָדא ּבְ ַאְרּגָ
א וִמיתו. ְלָמֵריהֹון הו ְוִאְתְרִמיו ְלגֹו ַיּמָ ָּיִהיב ֵעינֹוי ּבְ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי א ֵמַאְרָעא וְסִליַקת ִדיוָרה , ּתָ ִכיְנּתָ ְלָיא ָדֵחי ָלה ִלׁשְ ִאְתּגַ ל חֹוָבא ְדִאְתֲעִביד ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
א ָזִקיף ְוַעְב. ֵמָעְלָמא ִריׁשָ ִּאֵלין ֲהוו ָאְזִלין ּבְ א ּ ִכיְנּתָ ִאְתַגְלָייא ְוָדחו ָלה ִלׁשְ ֵּדי חֹוַבְייהו ּבְ ּ ּ
יה. ֵמָעְלָמא ִריך הוא ָדָחא לֹון ְוַאֲעִביר לֹון ִמּנֵ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִתיב . ְּ  )משלי כה(ְּוַעל ָדא ּכְ

ע ִלְפִני ֶמֶלך ְוגו ֶסף ְוגו' ְָהגֹו ָרׁשָ ים ִמּכֶ   :'ָהגֹו ִסּגִ

  ]א''דף נח ע - ' זוהר חלק א[

ר ְוגו ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ַּויֹאֶמר ְיָי ֹלא ָידֹון רוִחי ּבָ ּ א . 'ּ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָאַמר ַרּבִ
א , ֲחֵזי ׁשָ ּמָ ּתַ ִריך הוא ָעְלָמא ֲעַבד ְלַהאי ָעְלָמא ְלִאׁשְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ  )א''דף נח ע(ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵני ָע. ּכְ רְוַכד ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִאין ְדָאְזֵלי ּבְ ְּלָמא ִאּנון ַזּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ְרָיא ּבֵ ַּאְתַער רוָחא ְדַחֵיי ִדְלֵעיָלא ַעד ְדָמטו ִאּנון ַחִיין ְלֲאַתר ְדַיֲעֹקב ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

יך ַההוא רוָחא ְלַהאי  ן ָנְגֵדי ִאּנון ַחִיין ַעד ְדִאְתְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ְּ ְרָיא ּ א ׁשָ ּעֹוָלם ְדָדִוד ַמְלּכָ
יה ֵאי. ּּבֵ ּתָ ְרָכאן ְלֻכְלהו ִאּנון ּתַ ן ָנְגֵדי ּבִ ּמָ ּוִמּתַ ּ יך . ּ ְְוַההוא רוָחא ִעָלָאה ִאְתְנִגיד ְוִאְתְמׁשִ ּ ּ ּ

ָעְלָמא א ְוָיְכִלין ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ך ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ָדא הוא עֹוָלם ְדָד. ְלַתּתָ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ּ ּ ִוד ְּ
א ָלא ָוא. ַמְלּכָ ִתיב ְלֹעָלם ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ד . ו''ּ ּ ַההוא רוָחא ִאְתְנִגיד ְלַההוא )איהו(ְּדָהא ּכַ ּ ּ
ְרָכאן ְוַחִיין ְלֹכָלא ְלִאְתָקְייָמא, עֹוָלם ן ָנְפֵקי ּבִ ּמָ ַלק . ִּמּתַ א ִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ א ְדָחבו ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ
ִגין ְדָלא ִיְמ. ּּכָֹלא ֵאי ּּבְ ּתָ יה ּתַ ָאה ִמּנֵ ֵּטי ַההוא רוָחא ְדַחֵיי ְלַהאי עֹוָלם ְלִאְתַהּנָ ּ ּּ
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יה ּוְלִאְתָקְייָמא ּבֵ ִגין ְדָלא ִיְתַרק ַהאי רוָחא ְלַהאי עֹוָלם. ּ ר ּבְ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ּּבְ ּ ַמאי . ּ
ָאה ּתָ ָאה ָנָחׁש ּתַ י. ַּטְעָמא ְדָלא ְלַאְסּגָ ף ּבֵ ּקַ ְּדַדְרִגין ְדִיְתּתַ ּ רוָחא )ג ובעינן''א ל''ד(ּה ּ

רוַח ְמָסָאב א ְדָלא ִיְתָעַרב ּבְ ִּדְקדוׁשָ ּ ּ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ר ּכְ ׂשָ ך הוא ּבָ ַרך ְבִגין ּכָ ר ָדא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ְדִיְתּבָ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ ְ ,
ְמעֹון ָדא)בראשית ו( י ׁשִ א ְלָפַני ְוָאַמר ַרּבִ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ֶותּ ֵקץ ּכָ ְּוָהיו ָיָמיו ֵמָאה . ְ ַמְלַאך ַהּמָ

ָנה אֹוִריכו ְדקוְסִטיָרא ְדִקיְטָרא ִרים ׁשָ ְּוֶעׂשְ ּ ּ:  

ָאֶרץ ִפיִלים ָהיו ּבָ י יֹוֵסי ִאֵלין ַעָז. ַּהּנְ ֵני ַרּבִ ּּתָ ָמר ְדַאִפיק . ל''א ַוֲעָזֵא''ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ א ''ד(ּ

ִריך הוא ִמְקדו)דאפיל א ּבְ ּ לֹון קוְדׁשָ ּ ָתא ִדְלֵעיָלאְּ ְּוִאי ֵתיָמא ְוֵהיך ָיְכלו ְלִאְתַקְייָמא . ּׁשָ ְ

ַהאי ָעְלָמא י ִחָייא ִאֵלין ֲהוו ֵמִאּנון ִדְכִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ. ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ְוָהא . ּ
ֵחזו ִדְלהֹון א ּכְ ָמר ְדִאֵלין ִאְתֲחזו ִלְבֵני ָנׁשָ ִּאּתְ ּ ּ ָהא . ְּכִלין ְלִאְתַהָפָכאְְוִאי ֵתיָמא ֵהיך ָי. ּּ

ֲאִויָרא ְדָעְלָמא ְוִאְתַחזון  ֲעָתא ְדָנְחֵתי ַאְגִלימו ּבַ ה ְגָווִנין וְבׁשַ ָמר ְדִאְתַהְפָכן ְלַכּמָ ִּאּתְ ּ ּ ּ ּּ ּ
א ְבֵני ָנׁשָ   .ּכִ

ִריך הוא ְוַאְגִל''א ַוֲעָזֵא''ְּוָהֵני ַעָז א ּבְ ּל ְדָמְרדו ְלֵעיָלא ְוַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַאְרָעא ּ ּימו ּבְ
יה ָטא ִמּנֵ יה ְוָלא ָיִכילו ְלִאְתַפׁשְ ְּוִאְתָקְיימו ּבֵ ּ ּ י ָעְלָמא. ּּ ַתר ְנׁשֵ ּוְלָבַתר ָטעו ּבָ ָען . ּ ְוַעד ּכְ

ִרין ּבָ ִנין ְוָקרו ְלהו ֲעָנִקים ּגִ א ְואֹוִלידו ּבְ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ּיֹוָמא ָדא ִאּנון ָקְייֵמי ְואֹוְלֵפי ָחְרׁשִ ּ ּ ּ .
ֵני ֱאלִהיםְוִאּנ ּון ְנִפיִלים ִאְקרון ּבְ ָמר. ּ   .ְוָהא ִאּתְ

  )ו''סימן מ(השלמה מההשמטות 

ם ַמְעָלה ְוֵלב  בֹוד ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ּכָ בֹוד ְוֵלב ֲהֵרי ֵהן ֶאָחד ֶאָלא ׁשְ י ְרחוָמאי ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ם ְפעוַלת ַמָטה ִּאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ ּ ם ְוַהְיינו. ּ בֹוד ַהׁשֵ ְּוַהְיינו ּכְ ַמִיםּ ישעיה (ָּמאי ִניהו .  ֵלב ַהׁשָ

הוא ְלָמְעָלה )'ו יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ִנְבֵראת ּבְ ל אֹוָתה ֶאֶרץ ׁשְ בֹודֹו ֶאָלא ּכָ ל ָהָאֶרץ ּכְ ּ ְמֹלא ּכָ ּ ּ
ם וָמאי ִניְנהו ֲחָכִמים ִדְכִתיב  בֹוד ַהׁשֵ ָרֵאל ְמֵלָאה ִמּכְ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיׂשְ ּּכְ ּ בֹוד  )'משלי ג(ּ ּכָ

ִּיְנָחלו וְכִתיבֲחָכִמים  קֹומֹו)'יחזקאל ג( ּ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ.  

בֹוד ֶזה ל . ּוָמאי ֲהֵוי ּכָ ּכָ ַחְדרֹו ׁשֶ ָהָיה לֹו ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ְָמׁשָ ּ ּ
ל ַהיֹום ִל ִנים וָבִאים ּכָ ה ְוָהיו ָלה ּבָ ִעין ּבָ ַתֲעׁשְ ַּחָייָליו ִמׁשְ ּּ ּ ּ ֶלך וְמָבְרִכין ּ ְּראֹות ְפֵני ַהּמֶ ְ ּ

ה ּאֹותֹו ֲאְמרו לֹו ָאָנה ִאֵמנו ָאַמר ָלֶהם לא ּתוְכלו ִלְראֹוָתה ַעּתָ ּ ּ ּ ֵהא . ּ רוָכה ּתְ ֲּאְמרו ּבְ ּ
ִהיא ָכל ָמקֹום ׁשֶ ל . ּבְ א ְדָיַדע ֶאת ְמקֹומֹו ָמׁשָ ַלל ְדִליּכָ קֹומֹו ִמּכְ ּוָמאי ִדְכִתיב ִמּמְ ּ ּ ּ

ת ַחִיל ְלַמְטרֹוִניָתא ִהיא ֵאׁשֶ ָראו ׁשֶ ָאה ַעד ׁשְ ָאה ִמָמקֹום ָרחֹוק ְוֹלא ָיְדעו ֵמַאִין ּבָ ּבָ ּ ׁשְ ּ
יָה ָכל ַמֲעׂשֶ יָה ֵהִאיָרה ֶאת , ָּנָאה ְוַהּגוָנה ּבְ ַמֲעׂשֶ ך ּבְ ְֲאְמרו ֹזאת ַוָדאי ִמן ָהאֹור ִנְלְקָחה ּכַ ּ ּ

ֲאלו אֹוָתה ֵמַאִין ַאּתְ ָאְמָרה ָלֶהם. ָהעֹוָלם ּׁשָ י ּ דֹוִלים ַאְנׁשֵ ן ּגְ ּ ִמְמקֹוִמי ֲאְמרו ִאם ּכֵ
ְהִיי וְמבֹוָרך ְמקֹוֶמך רוָכה ּתִ ְְמקֹוֶמך ּבְ ְ ְּ ּּ.  
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אי ְמָבְרִכין ֵליה ַרע ַאּמָ בֹוד ְיָי ֶאָחד ִמִצְבאֹוָתיו לא ּגָ ל ְלָמה . ְּוִכי ֵאין ּכְ ֶּאָלא ָמׁשָ
ַּהָדָבר דֹוֶמה ָהָיה לֹו ָגן ָנָאה ְוחו, ּ ֶדהְּלִאיׁש ׁשֶ יַכת ׂשָ ּנו ַחּתִ ַקרֹוב ִמּמֶ ְוִאם . ּץ ְלַגן ּבְ

ן ל ַהּגָ ִים ַעל ּכָ ְקיותֹו ָהְלכו ָלֶהם ַהּמָ ִחַלת ׁשָ ּתְ ן ּבִ ָקה ַהּגָ ִּהׁשְ ּ ֶדה . ּ ל ׂשָ יָכה ׁשֶ ַּאך אֹוָתה ַחּתִ ְ

ִהיא ֵאיָנה ְדבוָקה ַהּכֹל ֶאָחד הוא ְלִפיָכך ָפַתח ָלה ָמקֹום , ּׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ׁשְ ּּ ָקה ָלה ְּ ְּוִהׁשְ
ְּלַבָדה   )עד כאן מההשמטות(. ּ

ָראִתי ֵמַעל ְפִני ָהֲאָדָמה ר ּבָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ י יֹוֵסי ָפַתח . ּ ישעיה (ַּרּבִ

בֹוֵתיֶכם)נה בֹוַתי ַמְחׁשְ י לא ַמְחׁשְ   . ּכִ

א ֲחֵזי ִתיק ְו, ּתָ ֵעי ְלָנְקָמא ֵמַאֲחָרא ׁשָ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ְּדִאילו אֹוְדֵעיה . ָלא ָאַמר ִמיִדיּכַ ּ ּ
ר ְוָלא ָיִכיל ֵליה ּמַ ִריך הוא ָלאו ָהִכי ָעִביד. ִּיְסּתַ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ָּלא ָעִביד ִדיָנא . ְּ

ֵרין וְתָלָתא ָעְלָמא ַעד ְדַאְכִריז ְואֹוַדע ְלהו ִזְמָנא ּתְ ּּבְ ּ יֵדיה . ּ ִגין ְדָלא ִאיָתאי ְדִיְמֵחי ּבִ ּּבְ ּ ּ
יהְּד יה ְוָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ַקּמֵ ר ִמּנֵ ּמַ ֵּייָמא ֵליה ָמה ֲעָבַדת ְוָלא ִיְסּתַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָראִתי ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ּתָ ר ּבָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ אֹוַדע לֹון ַעל . ּ
ְמֵעי ה ִזְמִנין ְוָלא ׁשָ ּמָ הֹון ּכַ ָמעוּבָ. ְיָדא ְדֹנַח ְוַאְתֵרי ּבְ ַּתר ְדָלא ׁשְ ַּאְייֵתי ֲעֵליהֹון ִדיָנא , ּ

  .ְּואֹוִביד לֹון ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא

מֹו  ֹנַח ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּּתָ נו)א' ס(ּ ֲעׂשֵ ּ ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ .
אלא לאמר . אמאי זהו. א אמאי הכא לאמר''ס( )י''בהגהת האר' ובתוס' זה מקומו בדף ס(

. רמז דקודשא בריך הוא קרא ליה לנח נייחא דארעא. זה דא צדיק. דא אתתא
לאמר זה . אלא אתר דא קרי ליה נח ומאן איהו ארעא קדישא. מאי לאמר. לאמר

כתיב הכא זה ינחמנו . ינחמנו עבד ליה קודשא בריך הוא לתתא כגוונא עילאה
 זכאין אנון צדיקייא דרשימין ברשימו . זה יי קוינו לו)ישעיה כה(וכתיב התם 

ואיהו שוי שמהן בארעא כדקא . דגושפנקא דמלכא עילאה למהוי בשמיה רשימין
אמאי לא .  ויקרא שמו יעקב)בראשית כה(, וכתיב, כתיב ויקרא את שמו נח. יאות

 ואראה )ישעיה ו(כמא דאת אמר . והכא דרגא אחרא) חדא(אלא התם דרגא . כתיב את
אוף הכא ויקרא שמו יעקב דרגא דיליה . ה יי לא כתיב אלא את ייוארא. 'את ה

  .)לאכללא שכינתא, ת''אבל הכא א. קודשא בריך הוא ממש קרי ליה יעקב

  ]ב''דף נח ע - ' זוהר חלק א[

ִריך הוא ָעְלָמא ִדְכִתיב ֲארוָרה . ְמָנא ֲהָוה ָיַדע א ּבְ ֲעָתא ְדַלְייט קוְדׁשָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֲעבוְרךָהֲאָדָמה ָ ּבַ י . ּ ִריך הוא )ב''דף נח ע(ָאַמר ָאָדם ַקּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ל עֹוָלם ַעד , ְּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַלְטיוָתא ַגְווָנא ִדיָלך. ָּמַתי ְיֵהא ָעְלָמא ּבְ ן ָמהול ּכְ ְָאַמר ֵליה ַעד ְדִיְתְיִליד ָלך ּבֵ ְּ ּ ְּוֲהוו . ּ
ֲעָתא ְדִאְתַיִליד ֹנַח אן ַעד ׁשַ ְּמַחּכָ ָאת )נח נט ב(ּיָון ְדִאְתַייִליד ְוֵכ. ּ ים ּבְ ִזיר ָרׁשִ ּ ָחָמא ֵליה ּגָ

א ֲהֵדיה. ַּקִדיׁשָ ָקא ּבַ ִכיְנָתא ִמְתַדּבְ ְּוָחָמא ׁשְ ֵמיה ַעל ָמה ְדָעִביד ְלָבָתר. ּ ֵדין ָקָרא ׁשְ ּּכְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]237דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ְלִמְזַרע וְלֶמֱחָצד וְלֶמֱחַרׁש ְוֲהוו ָעְבֵדי ּּבְ ּ ּ ּ פוְלָחָנא ְדַאְרָעא ּ ּ
יַדְייהו יָון ְדָאָתא ֹנַח ַאְתִקין אוְמנוָתא ְלהו ְוָכל ָמאִנין . ּּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ִדְצִריִכין ְלַתְקָנא )צו ב(ּ

ד ֵפיִרין נו וֵמִעְצבֹון ָיֵדינו. ַּאְרָעא ְלֶמְעּבַ ֲעׂשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ ִמן , ּ
ְּדִאיהו. ָהֲאָדָמה ה ְדִאְתַלְטָייאּ ּ ַאִפיק ַאְרָעא ִמּמַ ְּדֲהוו ָזְרִעין ִחִטין ְוָקְצִרין ּגֹוִבין . ּ ּ ּ
ִתיב ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ְּוַדְרַדִרין ְוְבִגיֵני ָכך ּכְ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר י ְיהוָדה ָאַמר ִאיׁש ָהֲאָדָמה ּכְ ִגין ְדִאְקֵרי .  ִאיׁש ָנֳעִמי)רות א(, ַּרּבִ ּּבְ
ה ְדִאְתַלְטָייא ִדְכִתיב לא אֹוִסיף ְלַקֵלל ַּצִדיק ְוַא ָנא ְדֲעַבד ִמּמַ ָקְרּבָ ִּפיק ָלה ְלַאְרָעא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲעבור ָהָאָדם ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ּעֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ְּוַעל ָדא ְקָרא ֵליה . ּ ּ
ָמא ַעל ַמה ְדֵייֵתי   .ּׁשְ

י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ָאֶרץ)תהלים מו(ּ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ַהאי . ּ
ָמר ְּקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ֲּאָבל ְלכו ֲחזו ְוגו. ּ  חזות )ישעיה כא(, מאי חזו כמא דאת אמר(. 'ּ

אשר . בעובדוי דקודשא בריך הוא אתגלי נבואה עלאה לבני נשא. קשה הוגד לי
ּ ְדִאלו ֲהוו )והוא לשון שממון( )א שמא גרים לכלאשמות ודאי דה. שם שמות בארץ ּ ּּ

ָאֶרץ ם ִקיום ּבָ ִּמְפֲעלֹות יוד הא ואו הא ׂשָ ָמא ֵדאלִהים , ּ ִגין ְדֲהוו ִמְפֲעלֹות ׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ
ָאֶרץ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ   .ׂשָ

א ִאְתָעַרת ְלַהאי ּתָ י ִחָייא ַהׁשְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִגין ְדֵבין . ּיהֲאָנא ָהִכי ֲאִמיָנא ֵל, ָלאו. ּ ּּבְ
ַבָחא ָמא ָדא ּכָֹלא הוא ׁשְ ָמא ָדא וֵבין ׁשְ ּׁשְ ָמה ְדִאְתָערו . ּּ ֲּאָבל ֲאָנא ֲאִמיָנא ֵליה ּכְ ּ ּ

ָמָהן ֵוי ׁשְ ׁש . ַּחְבַרָיא ְדׁשָ מֹות ַמּמָ ָאֶרץ ׁשֵ ּמֹות ּבָ שם בארץ ואמאי בגין לאשתמשא בהו (ׁשַ

  .)עלמא ולמהוי קיומא בעלמא

י ִיְצָח ּק ָאַמר ּכָֹלא הואַרּבִ ִפיר ָקֲאַמר. ּ י ְיהוָדה ׁשַ ְּוֲאִפילו ַמה ְדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּדִאלו ְיֵהא . ּ ּּ
ָמא ְדַרֲחֵמי ִיְתַקָיים ָעְלָמא ׁשְ ֵרי ָעְלָמא ַעל ִדיָנא ְוָקְייָמא ַעל , ָּעְלָמא ּבִ ִגין ְדִאְתּבְ ֲּאָבל ּבְ ּ

ִפיר הוא ְד ָאֶרץ ְוׁשַ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ִּדיָנא ׂשָ ּ י ּּ ּמֵ ך ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִאְתָקְייָמא ִמּקַ ְִאְלָמֵלא ּכָ

א   .ּחֹוֵביהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ

א ֲחֵזי ָמא ִדְנָחָמה , ּתָ ד ִאְתְייִליד ָקרון ֵליה ַעל ׁשְ ֹּנַח ּכַ ּ נייחא , נייחאליה, נח(ּ
נייחא לעלמא , נייחא לתתאין, נייחא לעלאין, נייחא לבנין, נייחא לאבהן, לעלמא

ָמא ָגִרים )א ולמהוי''ד( ְוֶלֱהֵוי )נייחא לעלמא דאתי, דין א )א לגבי''נ( ֲאָבל. ׁשְ ּ קוְדׁשָ
ִריך הוא ָלאו ָהִכי ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹנַח ָמָצא ֵחן. ְ ִהפוך ָאְתָוון ֵחן ּכְ ְֹנַח ּבְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ֵחן ַהְיינו ֹנַח ִרים . ָּאַמר ַרּבִ ֵמיהֹון ּגָ ַצִדיַקָייא ׁשְ ִרים . ְלַטבּּבְ ֵמיהֹון ּגָ ַחָייַבָיא ׁשְ ּּבְ
ֵעיֵני ְיָי. ְלִביׁש ִתיב ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ֹנַח ּכְ כֹור ְיהוָדה ִאְתַהָפכו ָאְתוֹוי ְלִביׁש. ּבְ ֵער ּבְ ּּבְ ר ''ֵע. ּּ

ֵעיֵני ְיָי. ע''ָר   .ַרע ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]238דף [ -ּ

א ֲחֵזי יָון ְדִאְתְייִליד ֹנַח ָחָמא עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנ, ּתָ ּּכֵ א ּ י קוְדׁשָ א ְדִאּנון ָחָטאן ַקּמֵ ּׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ְ ָדל ּבְ ּתְ ְרֵמיה ְוִאׁשְ ִניז ּגַ ְּוֲהָוה ּגָ ּ ּ ּ ִגין ְדֹלא ְלֵמַהך . ּ ְּבְ ּ
אֹוְרַחְייהו ַדל. ּּבְ ּתַ ה ִאׁשְ ּמָ ַההוא . ְּוִכי ּתֹאַמר ּבַ ְך ְוֲהָוה ּ ִסְפָרא ְדָאָדם ְוִסְפָרא ְדֲחנֹו)ז ב''ל(ּּבְ

הו ְלִמְפַלח ְלָמֵריה ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָנא ְלָמֵריה, ּתָ ְּדָהִכי הוא ְדָהא ֹנַח ְמָנא ֲהָוה ָיַדע ִלְקַרב ָקְרּבָ ּ ּ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ
ָנא ִמְתַקֵיים ְתַקֵיים ָעְלָמא ְוָיַדע ְדַעל ָקְרּבָ ח ָחְכְמָתא ַעל ַמה ּמִ ּכַ ְּדַאׁשְ ּּ ָנא ְוִאְלָמֵלא . ּ ָקְרּבָ

ֵאי ָּלא ֲהוו ָקְייֵמי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  

י ִחָייא י יֹוֵסי ְוַרּבִ ֵריה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ָאְרָחא ְוֲהוו ִעּמֵ ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּ .
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ִעי, ּ ן ּבָ י ֶאְלָעָזר ְלֲאבוִהי ָאְרָחא ְמַתְקָנא ַקּמָ ַמע ִמֵלי ָּאַמר ַרּבִ ָּנן ְלִמׁשְ

ְמעֹון ְוָאַמר . ְדאֹוַרְייָתא י ׁשִ ָכל הֹוֵלך ִלּבֹו ָחֵסר ְוגו)קהלת י(ָּפַתח ַרּבִ ַהּסָ ׁשֶ ֶדֶרך ּכְ ם ּבַ ְ ּגַ ְ ּ' .
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵעי ְלַאְתָקָנא ָאְרֵחיה ַקּמֵ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ּּכַ ּ ֵעי . ְּ ַּעד ָלא ִיפוק ְלָאְרָחא ּבָ ּ

יה ַעל ָאְרֵחיהְלַאְמָלָכ יה וְלַצֵלי ַקּמֵ ּא ּבֵ ּ ּ ָמה ְדָתִניָנן ִדְכִתיב. ּּ ּּכְ  ֶצֶדק ְלָפָניו )תהלים פה(, ּ
ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ְּיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ יה. ּ א ִמּנֵ א ָלא ִאְתָפְרׁשָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּּ.  

  ]א''דף נט ע - ' זוהר חלק א[

ָמֵריה ּוָמאן ְדִאיהו ָלא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּ ּ ִתיב , ּ ָכל  )א''דף נט ע(ַמה ּכְ ַהּסָ ׁשֶ ֶדֶרך ּכְ יה ְוַגם ּבַ ְּבֵ ּ ּ
ָאְרָחא ְוָגַרע ִמן . ַמאן ִלּבֹו. ְהֹוֵלך ִלּבֹו ָחֵסר יה ּבְ ִריך הוא ְדָלא ְיַהך ִעּמֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ

ָאְרֵחיה יה ּבְ ִּסַייְעּתֵ ּ יה . ּ ר ָנׁש ְדָלא ְמֵהיָמן ּבֵ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ָאְרָחא ּ ָמאֵריה ַעד ָלא ִיפוק ּבְ ּּבְ ּּ
א ְדָמאֵריה ֵעי ִסַיְעּתָ ָּלא ּבָ ּ.  

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ד ִאיהו ָאִזיל ָלא ִאׁשְ ָאְרָחא ּכַ ְּוֲאִפילו ּבְ ּּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך ִלּבֹו ָחֵסר . ּ ּ
ָאְרֵחיה ַכח ּבְ ּתְ ֲהֵדיה ְדָמֵריה ְוָלא ִאׁשְ ְּדָלא ָאִזיל ּבַ ּ ּ ּ ד , ֹּאֵמר ַלּכֹל ָסָכל הואְו. ּ ֲּאִפלו ּכַ ּ

ַמע ִמָלה ִדְמֵהיְמנוָתא ְדָמאֵריה ּׁשְ ּ יה, ּ ָדָלא ּבֵ ּתַ ּהוא ָאַמר ְדִטְפׁשוָתא הוא ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַהאי . ּּ ּכְ
ִאילו ְלַבר ָנׁש  ְּדׁשָ ֵריה ְדַבר ָנׁש)חד(ּ ִבׂשְ ימו ּבְ ּ ַעל ָאת ְקָייָמא ִדְרׁשִ ּ ּ ְּוָאַמר ָלאו ִאיהו . ּ

ָלא ְדַגְרֵמי. ּיְמנוָתאְמֵה יה ְוִאְתֲעִביד ּתִ ל ּבֵ ּכַ ַמע ַרב ֵייָבא ָסָבא ְוִאְסּתַ ּׁשָ ַהאי . ּּ ְוֲאַנן ּבְ
ִעיָנן ְלֵמיַמר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִריך הוא ּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ִסַייְעּתָ ּאֹוְרָחא ּבְ ּ ּ ְּ ּ.  

ך ֲאַהֵל)תהלים פו(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ הֹוֵרִני ְיָי ַדְרּכֶ ָ ֶמךּ ך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ָך ּבַ ָ ַהאי . ְ
ָיא ִריך הוא. ְקָרא ַקׁשְ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ִניָנן ּכָֹלא ִהיא ּבִ ְּדָהא ּתָ ּ ּ ָאה אֹו , ְּ ר ְלֶמֱהֵוי ַזּכָ ּבַ

ִריך הוא. ַּחָייָבא א ּבְ ַבע ָדא ֵמִעם קוְדׁשָ ְּוָדִוד ֵהיך ּתָ ּ ְּ ֶּאָלא ָדִוד ָהִכי ָקֲא. ְ הֹוֵרִני ְיָי . ַמרּ
ך ַָדְרּכֶ ַּההוא ֹאַרח ִמיׁשֹור וְמַתְקָנא ְלַגָלָאה ֵעיַני וְלִמְנַדע ֵליה. ּ ּ ּ ך , ּּ ֲאִמּתֶ ָוְלָבַתר ֲאַהֵלך ּבַ ְ ּ ּ

ָמאָלא ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוָלא ַאְסֵטי ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ ָמא ְדַאּתְ . ַיֵחד ְלָבִבי ַמאן ְלָבִבי. ְֵאיַהך ּבְ ּכְ
ֶמך. ּ צור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי)עגתהלים (ָאֵמר  ַבע ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְָוָכל ָדא ֲאָנא ּתָ ָקא . ּ ְּלִאְתַדּבְ

ך ַדַחְלּתָ ְדָקא ָיאֹות, ְּבְ ָרא אֹוְרֵחי ּכְ ּמָ ְרָיא . ְלִאְסּתַ ֶמך ֲאַתר חוְלִקי ְדֵביה ׁשַ ְּלִיְרָאה ׁשְ ּ ּ ָ

א ְלִמְדַחל   .ַדַחְלּתָ
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א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדָדִח, ּתָ ל ּבַ ְדָקא ּּכָ יה ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ְרָיא ִעּמֵ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּיל ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

פוְלָחָנא ְדָמֵריה ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ְּיאות ְדָהא ַההוא ּבַ ּ ּ ּ יה ַדֲחָלא ְדָמֵריה . ּ ְרָיא ּבֵ ּוָמאן ְדָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּ
ַדאי ְלֶמֱהֵו יה ְמֵהיְמנוָתא ְוָלאו ִאיהו ּכְ ְרָייא ִעּמֵ ָּלא ׁשָ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתיּ ּי ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ּ ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ִאין . ּ ַזּכָ
יָקֵריהֹון ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְדקוְדׁשָ ִּאּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

א אֹור נֹוַגה,  ֲחֵזיּתָ ִתיב ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ַּמה ּכְ אֹור נֹוַגה. ּ ַההוא ְנהֹוָרא . ַּמאי ּכְ ּּכְ
ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָנִהיר ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ָּדא הוא ְדָגִניז לֹון ְלַצִדיַקָיא , ְּ ּ ּ ּ

ּהֹוֵלך ְואֹור ְדִאיהו ָסִליק . ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ יהְ ִדיר ְוָלא ָגַרע ִמּנֵ ְנהֹוֵריה ּתָ ּּבִ ַחָייַבָיא . ּ ֲּאָבל ּבְ
ִתיב ֲאֵפָלה)משלי ד(, ַמה ּכְ ִעים ּכָ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ לו, ּ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֹּלא ָיְדעו ּבַ ְוִכי ָלא , ּלא ָיְדעו. ּ

ַהאי ָעְלָמא. ָיְדִעין ֲעִקימו ְדָאְרָחא ּבְ ֶּאָלא ַחָייַבָיא ָאְזֵלי ּבְ ּ ּ ין ְוָלא ּבָ. ּ ָלא ְדַזּמִ ּכְ ָּעאן ְלִאְסּתַ
ִדיָנא )ג לון''א ל''ד( ַההוא ָעְלָמא וְלַאָעָלָאה לֹון ּבְ ִריך הוא ְלֵמיַדן ְלהו ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַההוא . ְּדֵגיִהּנֹם ְּוִאּנון ָצווִחין ְוָאְמִרין ַווי ָלן ְדָלא אֹוִריְכָנא אוְדִנין ְוָלא ֲאִציְתָנא ּבְ ּ ּ ּ
  .)רלז ב(ְבָכל יֹוָמא ָאְמֵרי ווי ָדא ּו. ָעְלָמא

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאְנָהָרא לֹון ְלַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ ּוְלֵמיַהב , ְּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְלָטא ְלֵמיַקם ֲעֵליה ּכְ ּלֹון ֲאַגר חוַלְקהֹון ֲאַתר ְדֵעיָנא ָלא ׁשָ ּ  )ישעיה סד(, ּ

ה לֹוַעִין ֹלא  ה ִלְמַחּכֵ ָָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ִפְגֵרי )ישעיה סו(, ּוְכִתיב. ּ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ
י ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ פֹות )מלאכי ג(, ּוְכִתיב. ָּהֲאָנׁשִ ַחת ּכַ י ִיְהיו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ ּ ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ ּ

ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ּבְ. ַרְגֵליֶכם ַּזּכָ ִתיב . ָּעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּ  )ישעיה ס(ֲּעַלְייהו ּכְ
ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ִרים )תהלים קמ(, ּוְכִתיב. ּ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ֶָאת ָפֶניך רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן . ּ ְּבָ  :)חסר(ּ

  פרשת נח זוהר
 ב''דף נט ע

י ִחָייא ָפַתח , ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח )ב''דף נט ע( ַּרּבִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם )ישעיה ס(ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ִּייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ ְדֵלי . ּ ּתַ ָרֵאל ְדִמׁשְ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ִּדְבִגיָנה ִיְזּכון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְייָתאְּוָיְדֵעי ָאְרִחין ְדאֹוַר, ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ִאית לֹון חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ ל ִיׂשְ ִגין ְדָנְטִרין . ּּכָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ִרית ְדָעְלָמא ִאְתַקֵיים ֲעֵליה ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה )ירמיה לג(, ּכְ

יֻח ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ילו ֵליה ִאית לֹון . ּקֹות ׁשָ ִרית ְוַקּבִ ָרֵאל ְדָנְטֵרי ּבְ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּחוָלָקא ּבְ
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ִגין ָכך ִאְקרון ַצִדיִקים ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ְ ִרית . ּ ל ָמאן ְדָנִטיר ַהאי ּבְ אן אֹוִליְפָנא ּכָ ִּמּכָ
ְּקַיים ֲעֵליהְּדָעְלָמא ִאְת ִגין ְדָנַטר ֵליה ִלְבִרית ָעְלָמא. ְּמָנא ָלן ִמיֹוֵסף. ִּאְקֵרי ַצִדיק. ּ ּּבְ ּ ,

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ. ָּזָכה ְדִאְקֵרי ַצִדיק ך ּכֻ ך ְוַעּמֵ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ְ ְ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָכל ֲאַתר ָפַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים, ַרּבִ ֵּאֶלה ּבְ ִניָנן ְוכוּ ִתיב . 'ּ ּתָ ַמה ּכְ
ית  ָתא ִדְבֵראׁשִ ָפְרׁשָ ם )בראשית ב(ְלֵעיָלא ּבְ ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ּ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ְקיו ִדְלֵעיָלא ְוָעִביד . 'ִּיָפֵרד ְוגו ֵקי ֵליה ִמּשַׁ א ְוַאׁשְ ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוֲעִייל ְלִגְנּתָ ּ ּ ּּ
י ָזְרִעיןֵּליה ין ְוַרּבֵ ֵדין ַנְייָחא ְלֹכָלא.  ַנְייָחא ְוָעִביד ִאיּבִ א. ְּוהוא ּכְ . ְּוָדא ַנְייָחא ֵליה ְלִגְנּתָ

יה  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . )וגנתא נייחא ביה. א לגנתא''נ(ְּוָדא ָעִביד ַנְייָחא ּבֵ י בֹו  )בראשית ג(ּכְ ּכִ
ַבת ּבֹו)בראשית ב( ,ּוְכִתיב. ׁשָ ִביִעיּ ַוִיׁשְ יֹום ַהּשְׁ ְּוָדא ָרָזא ְדִמָלה ָדא ָעִביד ּתֹוְלדֹות . ּת ּבַ ּ

  .ְוָלא ָאֳחָרא

א ֲחֵזי  ועל . קיימא קדישא הוה דוגמא דלעילא. כח ב כגוונא דא נח לתתא(ּתָ
. דהא נח אצטריך לתיבה לאתחברא בה, ורזא אוליפנא. דא אקרי אישהאדמה

  .)ולקיימא זרעא דכולא דכתיב לחיות זרע

יָבהָמ ִרית)לג ב( )דא(ָּדא . אן ּתֵ דוְגָמא .  ֲארֹון ַהּבְ א ָהִכי ֲהוו ּכְ ְּוֹנַח ְוֵתיָבה ְלַתּתָ  )דא(ּ
ך ְוגו. ִדְלֵעיָלא ִריִתי ִאּתָ ִרית ִדְכִתיב ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְֹנַח ּכְ ּ ְּוַעד ְדִאְתְקַיים . 'ּ ּ

ִרית ָלא ָעִייל ְלֵתיבוָתא יה ּבְ ּּבֵ יָבהִּד. ּ ך וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ִריִתי ִאּתָ ְּכִתיב ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ְ .
ִרית יָבה ֲארֹון ַהּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּוְכֵדין ֲהָוה ּתֵ יָבה ְוֹנַח ּכָֹלא ּכְ ִרית . ּּתֵ ּוְבִגין ְדַהאי ּבְ ּ

ַגְווָנא ָדא ֹנַח . ְּלֵעיָלא הוא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ך . ִביד ּתֹוְלדֹותּ ִאיהו ָע)א לתתא''ד(ּכְ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

  .ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח)כמא דאת אמר(

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ֹּנַח ִאיׁש ַצִדיק ָּהִכי הוא ַוַדאי ּכְ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )משלי י(ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ְּדָהא ִאיהו ַעּמוָדא ְדָעְלָמא ָק. ְּוַאְרָעא ַעל ָדא ִאְתָקְייַמת. עֹוָלם ּכְ ּ ּ . ְּייָמא ֲעֵליהּ

ּוָמאן ִאיהו ָדא ַצִדיק ּ ּ א. ּ ֶאת ָהֱאלִהים ,  ְדֹכָלא)א דא''נ(ְוָרָזא . ְּוֹנַח ִאְקֵרי ַצִדיק ְלַתּתָ
ְִהְתַהֶלך ֹנַח יה ְלָעְלִמין, ַּדְייָקא, ּ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ַגְווָנא . ּּ ַאְרָעא ּכְ ּוְלֶמֱהֵוי הוא ּבְ ּ

ָלָמא ְדָעְלָמא. ֹוָדא ְדָעְלָמאִּדְלֵעיָלא ִאיׁש ַצִדיק ְיס לֹום ׁשְ ִרית ׁשָ . ִּאיׁש ָהֲאָדָמה ַוַדאי. ּּבְ
ֵעיֵני ְיָי)בראשית ו(ְּוַעל ָדא    . ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ

דֹורֹוָתיו ִמים ָהָיה ּבְ דֹורֹוָתיו. ּתָ יה, ַמאי ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ִלים ְלֻכְלהו. ּ ּהוא ַאׁשְ ּ .
ְלהוְּוהוא ֲהָו ִלים ִמּכֻ ִמים ָהָיה ְדִאְתְייִליד ָמהול ִדְכִתיב ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוהֵיה ָתִמים. ּה ׁשְ ְּתָ ּ ּ ּ ּ .

יה ָנְפקו  ָדִרין ְדָעְלָמא ְדָהא ִמּנֵ דֹורֹוָתיו ְולא ּבְ ּּבְ ּ ּ   .)תולדות בעלמא(ּ

ּתֹוֶסְפָתא  ֵרי ִזְמִניּ ה ֹנַח ֹנַח ּתְ ִד. ָלּמָ ִדיק וּצַ ל ּצַ ֶּאָלא ּכָ ּ ֵרין ּ ָעְלָמא ִאיּת ֵליה ּתְ ּיק ִדי ּבְ ּ
י. ּרוִחין ָעְלָמא ְדָאּתֵ ָעְלָמא ֵדין ורוָחא ַחד ּבְ ּרוָחא ַחד ּבְ ִדיֵקי . ּ ֻכְלהו ּצַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ּוָהִכי ּתִ ּ

ה ה מׁשֶ מוֵאל, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב, מׁשֶ מוֵאל ׁשְ ּׁשְ ם, ּ ם ׁשֵ ָחק . ׁשֵ ר ִמִיּצְ ּּבַ
הוְּדָלא  יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ יה ּכְ יב ּבֵ ּתִ ּּכְ ָחא . ּ י ַמְדּבְ ּבֵ ְקָרב ַעל ּגַ א ְדִאּתְ ֲעּתָ ׁשַ ָחק ּבְ ִגין ְדִיּצְ ּּבְ ּ
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ַהאי ָעְלָמא יה ּבְ יה ְדֲהַוּת ּבֵ ָמּתֵ ָּנְפַקּת ִנׁשְ ּ ּ ַאְבָרָהם. ּ יה ּבְ ָמר ּבֵ ּוֵכיָון ְדִאּתְ רוך ְמַחֵיה , ּ ּּבָ ָ ּ
יה ִנ ַבּת ּבֵ ים ּתָ ּתִ יַּהּמֵ יה ְדָעְלָמא ְדָאּתֵ ָמּתֵ ּׁשְ ּ ִריך . ּ א ּבְ ח ְדָלא ִיֵחד קוְדׁשָ ּכַ ׁשְ ִגין ָדא ּתִ ָּבְ ּ ּ ּ

ֵמּת ְוַעל ָדא ָרַמז ְקָרא וָאַמר  ב ּכְ ַחׁשַ ִגין ְדִאּתְ ָחק ּבְ ֵמיה ֶאָלא ַעל ִיּצְ ּהוא ׁשְ ּ ּ  ֵהן )איוב ז(ּּ
יו ֹלא ַיֲאִמין וגו ְקדֹוׁשָ   .'ּבִ

  ]א''דף ס ע - ' זוהר חלק א[

ֵרי ִזְמִני ח ֵליה ּתְ ּבַ ִדיק ׁשַ ִגין ְדֲהָוה ּצַ ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹוּת ּבְ ּ ּ יו. ּּ דֹורֹוּתָ ִמים ָהָיה ּבְ , ּתָ
ב ִלְכלום ָדִרין ַאֲחָרִנין ֵאינֹו ְנְחׁשַ ה וָדָרא ְדָדִוד, ֲּאָבל ּבְ מֹו ָדָרא ְדַאְבָרָהם וָדָרא ְדמׁשֶ . ּּכְ

ָדָרא ְדֻכְלהו ַחָייִביםָּדָבר ַאֵחר ָחֵמי ַמאי ָעַב ּד ּבְ ּ ָדָרא ְדֻכְלהו , ּ ַּקל ָוחֹוֶמר ִאלו ָהָיה ּבְ ּ ּ ּ
ִדיִקים   )עד כאן תוספתא(: ּּצַ

 ] בשנה22יום [סדר הלימוד ליום כב תשרי 

א ֲחֵזי ִחּבוָרא ַחד וְלֵמיַעל , ּתָ ֵתיָבה ּבְ ִרי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ֹּנַח ִאְתַחֵזי ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ הּ , ּּבָ
ְדָקא ְיאות ֲחָדא ָלא ֲהָוה ָעְלָמא ּכְ רו ּכְ ְּוַעד ָלא ִאְתַחּבְ ִתיב, ּ  )בראשית ט(, ְלָבַתר ַמה ּכְ

ל ָהָאֶרץ ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמהו ָנְפָצה. ּ ם ִיָפֵרד)בראשית ב(, ּכְ ּ וִמּשָׁ ן . ּ ּמָ ְּדִמּתַ
ָדרו ַכח ִפרוָדא ְוִאְתּבַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ דוְגָמא ָחָדאּ ּ ּתֹוְלדֹות ְלָכל ִסְטִרין ְוֹכָלא ַחד ּכְ ִגיֵני ָכך ֵאֶלה . ּ ּּבְ ְ

ֵּאֶלה ַוַדאי. ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְּדָהא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ִאיהו ְדָעִביד . ּ ּ ּתֹוְלדֹות ְלָקְייָמא  )א''דף ס ע(ּ
ַאְרָעא ֵקיה. ּבְ א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ַרּבִ ֵח. ּ ך הוא . ּיֵליה ִטיָנָרא ָנִקיב ְוָתַברָאַמר ַאְרָיא ּבְ ּּכָ ְ

א ֲחֵזי. ַּוַדאי יעוָרא ְדֵתיבוָתא אוף ָנֵמי ָהִכי הוא, ְוּתָ ִּמּשִׁ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות )תהלים מו(ַּרּבִ ש לעיל ''מ' ועי, בדפוס קרימונא אלקים(ּ

ָאֶרץ)נח ב ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ָמר ְואוְקמוָהַה.  ְיָי ֲאׁשֶ ּאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ְלכו ֲחזו. ּ ַמאי , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲּחזו ה הוַגד ִלי)ישעיה כא(, ּכְ ּ ָחזות ָקׁשֶ ִריך הוא . ּ א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

א, ָעִביד ִלי ְנבוָאה ִעָלָאה ִלְבִני ָנׁשָ ִּאְתּגְ ּמֹות. ּ ם ׁשַ ר ׂשָ מֹות ַוַדאי, ֲאׁשֶ ָמא , ּׁשֵ ְּדָהא ׁשְ
ִרים ְלֹכָלא   .ּּגָ

מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְוגו ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ אי ָהָכא ֵלאֹמר' ּּכְ אי ֶזה. ַאּמַ הובא (ֶּאָלא . ְוַאּמַ

ָתא)לשון זה' לעיל דף נח א ֶּזה ָדא ַצִדיק. ּ ֵלאֹמר ָדא ִאּתְ רמז כמו דקודשא בריך הוא (. ּ

ומאן איהו ארעא . אלא אתר דא קרי ליה נח. י לאמרמא, לאמר. קרא ליה נח נייחא דארעא
א ''נ( )עבד ליה קודשא בריך הוא לתתא כגוונא עלאה. 'לאמר זה ינחמנו ממעשנו וגו. קדישא

. בגין דלא מתפרשן דא מן דא. לאמר דא נוקבא. דא צדיק) נח, לאמר(זה דא צדיק וכן נח 
ִתיב )ב''הרש. א'' באמת בהגהת דל''כצ( )וזה אמת( )אמר רבי יצחק לאמר דא ארעא קדישא  ּכְ

ּ ֶזה ְיָי ִקִוינו לֹו)ישעיה כה(ּוְכִתיב ָהָתם , ָּהָכא ֶזה ְיַנֲחֵמנו יִמין . ּ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ִדְרׁשִ ַּזּכָ ּ
ַאְרָע ָמָהן ּבְ ֵוי ׁשְ יִמין ְוִאיהו ׁשָ ֵמיה ְרׁשִ ׁשְ א ְלֶמהֵוי ּבִ ַפְנָקא ְדַמְלּכָ ימו ְדגוׁשְ ְרׁשִ ּּבִ ּ ּ ְדָקא ּּ א ּכְ

  .ְּיאות
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מֹו ֹנַח ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ מֹו ַיֲעֹקב)וישב קפו ב(, ּוְכִתיב. ּּכְ ִתיב . ּ ַוִיְקָרא ׁשְ אי ָלא ּכְ ַאּמַ
א ַאֲחָרא . ֶאת ֶּאָלא ָהָתם ַדְרּגָ א אֹוֲחָרא)א חדא''ד(ּ כמה דאת אמר , א את''נ(. ּ ְוָהָכא ַדְרּגָ

ִדְכִתיב )ואראה את יי ִתיב ֶאָלא ֶאת ְיָי.  ָוֶאְרֶאה ֶאת ְיָי)וישעיה ( ,ּכְ ּאוף . ָּוֶאְרֶאה ְיָי ָלא ּכְ
מֹו ֹנַח ֹנַח ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ א ִדיֵליה. ָּהָכא ּבְ מֹו ַיֲעֹקב ַדְרּגָ ַּוִיְקָרא ׁשְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ׁש ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ִכיְנּתָ. ַּמּמָ ָלָלא ׁשְ א דהיא דרגא אחרא ''נ(. אֲאָבל ָהָכא ֶאת ְלִאְתּכְ

  :)לתתא

י ְיהוָדה ָפַתח . 'ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְוגו ַּרּבִ ל )תהלים קיב(ּ ּ טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן וַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ
ָפט ִמׁשְ ְּדָבָריו ּבְ ִריך הוא ְדִאְקֵרי טֹוב, טֹוב ִאיׁש. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב. ְּ תהלים (, ּּכְ

ְלֲאַתר . ְּלַהאי ּכֹל חֹוֵנן וַמְלֶוה. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ה)שמות טו( ,ּוְכִתיב. ּכֹלַל' טֹוב ה )קמה
ְּדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ּ ּ ָפט. ּ ִמׁשְ ל ְדָבָריו ּבְ ָזן ְיַכְלּכֵ יה ִאּתְ ְּוַההוא ֲאַתר ִמּנֵ ּ ּ ְּדָהא ַההוא ָדָבר , ּ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָפט ּכְ ִמׁשְ ָזן ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאּתְ ּ ְסֶאך)תהלים פט(ּ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ.  

ָּדא ַצִדיק ִדְכִתיב, ָּדָבר ַאֵחר טֹוב ִאיׁש ּ י ְפִרי )ישעיה ג(, ּ י טֹוב ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ ּ
י יֹוֵסי ָאַמר ָדא ֹנַח ִדְכִתיב ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק. ַּמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלו ַּרּבִ ּ י ִיְצָחק ָאַמר ָדא . ּ ַּרּבִ

תׁשְ ּבָ ְּדֵביה ָפַתח טֹוב, ָּבָחא ְדׁשַ ּ   .' טֹוב ְלהֹודֹות ַלה)תהלים צב(, ִּדְכִתיב, ּ

י ִחָייא ָאַמר ּכָֹלא ַחד ְוֻכְלהו ִמָלה ָחָדא ָאְמרו ַּרּבִ ּּ ּ ָעְלָמא. ּ . ְוָדא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּבְ
ּּתֹוְלדֹות ְדָעְלָמא ָמאן ִאּנון ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא. ּ ִּאֵלין ִנׁשְ ּ א ּ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְדִאּנון ִאיּבָ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִעְטרֹוי. ְ ִריך הוא ִמְתַעֵטר ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ִּמְתַעֵטר , ְּ
א ּתָ ֵּמֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ה. ּ ּמֶ א ּבַ ּתָ ִנׁשְ. ִּמְתַעֵטר ִמּתַ ַמְתהֹון ּבְ

ְּדַצִדיַקָיא א. ּ ּתָ ֵדין ִאּתֹוַסף ַחִיים ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּּכְ ל ִסְטִרין . ּ א ִמּכָ ִליל ֲאַתר ַמְקְדׁשָ ְּוִאְתּכְ
ִלים ּתְ א ִאׁשְ ּוְכֵדין ָיַהב ְלֹכָלא, ּוֵביָרא ִאְתַמְלָייא ְוַיּמָ ּ.  

  ]ב''דף ס ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ֵתה ַמִים ִמּבֹוְר)משלי ה(, ּכְ ֵאְרך ׁשְ ָך ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ְ אי . ָ ָ ּבֹוְרך )הכא(ַאּמַ

ֵאְרך ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ּבְ ָּבְ ְּדָהא ּבֹור ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ֵריַקְנָיא ְדָלא ְנִביַע. ּ ֵאר ַמִיין . ּּ ּבְ
ֶּאָלא ּכָֹלא ֲאַתר ַחד הוא. ְּדָנְבִעין ֵני . ּ ֶּאָלא ֲאַתר ְדִמְסּכְ יה ִאְקֵרי  ֲאִח)א דמסכנותא''נ(ּ ּיָדן ּבֵ

ַגֵויה. ּבֹור ְּדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ֶאָלא ַמה ְדַיֲהִבין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו דלי. ּּ ְלָבַתר ִאְתֲעִביד . ת''ּ
ֵאר ְדִאיהו ְנִביַע וַמְלָיא  ּּבְ ּ ל ִסְטִרין)א דמליא''ד(ּ ּוָמאן ִאיהו ה.  ִמּכָ ִאְתַמְלָייא ֵמֵעיָלא . א''ּ

אּוְנִב )ב''דף ס ע( ּתָ ָמה ְדֲאָמָרן. יַע ִמּתַ ַמְתהֹון . ִאְתַמְלָייא ֵמֵעיָלא ּכְ ׁשְ א ִמּנִ ּתָ ּוְנִביַע ִמּתַ
ְּדַצִדיַקָיא ּ.  

ֵתה ַמִים ִמּבֹוְרך ָָדָבר ַאֵחר ׁשְ יה , ּ א ִדְכִתיב ּבֵ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ֵקִני )שמואל ב כג(ּ  ִמי ַיׁשְ
ית ֶלֶחם ה ְדִאיהו . ְּונֹוְזִלים ָדא ִיְצָחק, רִּאית ָמאן ְדֵייַמ. ַמִים ִמּבֹור ּבֵ ִּמּתֹוך ָדא ֹמׁשֶ ּ ְ

ֶאְמָצִעיָתא ֵאר ַמִים ַחִיים. ּבְ ֵאְרך ָדא ַאֲהֹרן ְדִאְתְקֵרי ּבְ ּּבְ ּ ּ ר ִעְמהֹון. ָ א ְדִאְתַחּבַ ְּוָדִוד ַמְלּכָ ּ .
ֶאְמָצִעיָתא, ְִמּתֹוך. ְּונֹוְזִלים ָדא ַאְבָרָהם ָּדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ּ ֵּאְרך ָדא ִיְצָחק ְדִאְקֵרי ּבְ. ּ ּ ָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֵאר ַמִים ַחִיים א ִעָלָאה ֵמֲאָבָהן. ּּבְ ַכח ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּתְ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ָּהא ּבְ א . ּ ְוָדִוד ַמְלּכָ
ר ִעְמהֹון   .ִאְתַחּבַ

ד ֲעִייל רוָחא ָבה ְוַאׁשְ י ְדכוָרא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּכַ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּדת ַמָייא ּ ּ
ְּלִקְבָלא ַמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ּ ּ א . ּ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ָרֵאל ָלא ִאְתָעַרת ּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ּּכָ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ַגָווה, ְ רוָחא ְדַצִדיַקָיא ְדָעאִלין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָווה ְלִקְבָלא . ּ ּוְכֵדין ָנְבִעין ַמָייא ִמּגַ ּ ּּ
ַּמִיין ִד א ָחָדא . ְּדכוָראּ יאוְבּתָ ְּוֹכָלא ִאְתֲעִביד ּתִ וָרא )א וצבורא חדא''ס(ּ ּ וְצרֹוָרא ָחָדא ְוִקּשׁ ּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ָחָדא ִנׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָדא הוא ַרֲעָוא ְדֹכָלא ְוִטיוָלא ִדְמַטֵייל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ְד, ּתָ ּּכָ ִדיקּ א ְדֵעֶדן ָלא ָנְפִקין ִמּצַ ַהאי . ִּגְנּתָ ד ֲעִייל ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ
ִחּבוָרא ָחָדא יָבה ּבְ ה. ּּתֵ ִניִזין ּבָ ְּוֹכָלא ּגְ ּוְלָבַתר ִמיָנה ָנְפִקין. ּ ּאוף ָהָכא ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק . ּ ּ

יָבה ְוִאְת ָעְלָמא ַעד ְדָעאל ַלּתֵ ָּלא ַאִפיק ּתֹוְלדֹות ְלִמְפֵרי ּבְ ה ְוֲהוו ְגִניִזין ּ ַנׁש ּכָֹלא ּבָ ּּכְ ּ ּ
ה ַאְרָעא. ּּבָ ָעְלָמא וְלִאְתָקְייָמא ּבְ ה ָנְפקו ְלִמְפֵרי ּבְ ּוְלָבַתר ִמּנָ ּ ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדָנְפקו ִמּגֹו . ּ ּ

ָעְלָמא יָבה ָלא ִאְתַקְיימו ּבְ ּּתֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ יָבה ָנְפֵקי ְלֵעיָלא. ְּוֹכָלא ּכְ  ִמּגֹו .ִמּגֹו ּתֵ
א יָבה ָנְפֵקי ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא. ּתֵ ָּדא ּכְ ְדַמת ְדָנא)מגו(. ּ ּ ְוָהָכא ִאְתְקַיים ָעְלָמא ְוָלא ִמּקַ ּ .

ֵאְרך ִתיב ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ִָדְבִגיֵני ָכך ּכְ ְ ְ ה ָבִנים . ּ לׁשָ ּוְכִתיב ַויֹוֶלד ֹנַח ׁשְ אמר רבי יהודה (ּ

  :)ככתוב בדף סב א' וגו

ּשָׁ אי . ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהיםַוּתִ ֵחת ָהָאֶרץ ַאּמַ ּשָׁ יָון ִדְכִתיב ַוּתִ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ֵדין ִלְפֵני . ִלְפִני ָהֱאֹלִהים ְלָיא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ּכְ ִאְתּגַ יָון ְדֲעָבדו חֹוֵביהֹון ּבְ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּּ ּ ּ
ִתיב   .ָהֱאלִהים ּכְ

י יֹוֵסי ָאַמר  ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפִני ָהֱאֹלִהים. ֲאָנא ִאְפָכא ֲאָמִריתַרּבִ ּשָׁ ַקְדִמיָתא ִלְפֵני . ַוּתִ ּבְ
ְלָייא ִאְתּגַ ָּהֱאֹלִהים ְדָלא ֲהוו ָעְבֵדי ּבְ ּ א. ּ ֵני ְנׁשָ ּוְלַבסֹוף . ִּלְפֵני ָהֱאלִהים ֲעָבדו ְוָלא ִלְפֵני ּבְ

ּמָ ְלָיא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתִ ִאְתּגַ ֲּעָבדו ּבְ ָכל ַאְרָעא . ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמסּּ ְּדָלא ֲהָוה ֲאַתר ּבְ
ְלָיא ִאְתּגַ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ְווֵני ָאַמר ְקָרא. ּ ְתֵרי ּגַ ך ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ֵני . ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ל ּבְ א ָאַמר ִמיֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ּכָ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ
ָּעְלָמא ְדִאְתַיִל ֵני ָהָאָדםּ ּידו ְלָבַתר ִאְקרון ּבְ ָבָחא ִאְקרון ָהִכי. ּ ַמאן . ְּוָלא ִלׁשְ ֶּאָלא ּכְ

נֹוי ְדַההוא ְדֲעַבר ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ְּדָאַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָאָתא ֹנַח. ּּ ֵני ָעְלָמא ַעל , ּּכֵ ִּאְקרון ּבְ
ֵמיה ְדֹנַח ּׁשְ ְבָחא. ּ ָעְלָמאְּדָקִאים . ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְלׁשִ ְּוָלא ּתֹוְלדֹות ְדָאָדם ְדַאֲעבור . לֹון ּבְ ּ ּ

  .ּלֹון ֵמָעְלָמא ְוָגִרים מֹוָתא ְלֻכְלהו

י יֹוֵסי ִתיב ְלָבַתר ַוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָּהא ּכְ
ִני ָהָאָדם נו ּבְ ר ּבָ ְגָדל ֲאׁשֶ ַּהּמִ ִת. ּ ֵני ָהָאָדם ּכְ ֵני ֹנַחּבְ ִתיב ּבְ ִגין . יב ְוָלא ּכְ ָּאַמר ֵליה ּבְ

י ָמֵריה ַטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי ְוָלא ִיְכּתֹוב ֲעֵליה ַהאי ְקָרא)א חטא''דחטא ד(ְּדָאָדם  ּ ַקּמֵ ּ ּ ּ.  
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א ֲחֵזי ִתיב , ֶּאָלא ּתָ ח ָאב)משלי י(ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ָרא ַטב.  ּבֵ ד ּבְ ִני ָעְלָמא , ּכַ ל ּבְ ּכָ
יׁש. ִּרין ֵליה ְלֲאבֹוי ְלַטבָּדְכ ּּכָֹלא ָדְכִרין ֵליה ְלֲאבֹוי ְלִביׁש, ְּוַכד ִאיהו ּבִ ּ ִגין . ּ ָאָדם ּבְ

ְּדָחָטא ְוָעַבר ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ּ ּ נו , ּּ ר ּבָ ִתיב ֲאׁשֶ ָמֵריהֹון ַמה ּכְ ד ָאתו ִאּנון ְדָמְרדו ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
נֹוי  ֵני ָהָאָדם ּבְ ָמֵריה ְוֲעַבר ַעל ְפקוֵדיהּ ְדָאָדם ַק)עה א(ּבְ ְּדָמָאה ְדָמַרד ּבְ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך . ּּ ּ
יָבה ְוַאִפיקו ּתֹוְלִדין . ֵּאֶלה ְוָלא ַקְדָמֵאי. ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ֵּאֶלה ְדָנְפקו ְוָעאלו ּגֹו ּתֵ ּ ּ ּּ ּ

א ְדֵעֶדן ְוָלא ַאִפי ְנּתָ ְּלָעְלִמין ְוָלא ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְדָנַפק ִמּגִ ןּ ּמָ   .ק לֹון ִמּתַ

  ]א''דף סא ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א ְדֵעֶדן, ּתָ ְנּתָ ִּאלו ַאִפיק ָאָדם ּתֹוְלדֹות ִמּגִ ּ צון ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּתֵ ְוָלא . ָּלא ִיׁשְ
ך ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ְלָעְלִמין ְּוֻכְלהו ֲהוו ָקְייִמין ְלָעְלִמין. ְִאְתַחּשַׁ ְּוֲאִפילו ַמְלֲאֵכי ִע. ּ ָּלִאי ּ

ְנהֹוָרא ְוִזיָוא ְוָחְכְמָתא ָרא אֹותֹו. ָּלא ָקְייֵמי ָקַמְייהו ּבִ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ . ּכְ
יָון ְדָגִרים  א ְדֵעֶדן ְוֲעַבד ּתֹוְלדֹות ְלַבר )א''דף סא ע(ֲּאָבל ּכֵ ְנּתָ ָלא . ֶּחְטָאה ְוָנַפק ִאיהו ִמּגִ

ָעְלָמא ְוָל ְדָקא ָחֵזיִּאְתָקְיימו ּבְ   .א ֲהִוי ּכְ

יך  ן ְדָהא ִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמׁשִ ּמָ ד ּתֹוְלדֹות ּתַ י ִחְזִקָיה ְוֵכי ֵהיך ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ְָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ּ
ְלחֹודֹוי ְוָלא ַיֲעִביד ּתֹוְלדֹות ָעְלָמא ּבִ ֲּעֵליה ֵיֶצר ָהָרע ְוָחָטא ִאְתְקַיים ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ָדא . ּּ ּכְ

יכו ֲעַלְייהו ֵיֶצר ָהָרע ָלא ֲעָבדו ִּאְלָמֵל ֶעְגָלא ְוַאְמׁשִ ָרֵאל ּבְ ּא ְדָחבו ִיׂשְ ּ ּ ּ  )במדבר קפט א(ּ
ּּתֹוְלדֹות ְלָעְלִמין ְוָלא ֵייתון ָדִרין ָאֳחָרִנין ְלָעְלָמא ּ.  

ְטָרא ְדֵיֶצ ַגְווָנא ָדא ִמּסִ ָּאַמר ֵליה ִאְלָמֵלא ֹלא ָחָטא ָאָדם ָלא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּכְ ר ּ
א. ָהָרע ְטָרא ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ָעִביד ּתֹוְלדֹות ִמּסִ ּ א ָלא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ֶאָלא . ּ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ

ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע. ִּמּסִ ְלהו ִמּסִ א ּכֻ ּוְבִגין ְדָכל ּתֹוְלדֹות ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵּלית לֹון ִקיום ר לֹון ְלִאְתָקְייָמאְוִאי ֶא. ּ הו, ְפׁשָ ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ִאְתָעַרב ּבְ ג ''ח ל''ז(. ּ

  .)ואפשר לון בסטרא אחרא

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ַרך ִמּגִ ְֲאָבל ִאְלָמֵלא לא ָחָטא ָאָדם ְוָלא ִאְתּתָ ֲהָוה ָעִביד ּתֹוְלדֹות . ּ
ַמְלֲאֵכי ִעָל ין ּכְ א ְדַקִדיׁשִ ְטָרא ְדרוַח קוְדׁשָ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּ . ִאין ָקְייִמין ְלָדֵרי ָדִרין ּכְ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִנין ְלַבר ִמּגִ יָון ְדָחָטא ְואֹוִליד ּבְ א, ּּכֵ ְנּתָ ָלא , ְּוָלא ָזָכה ְלַאָפָקא לֹון ִמּגִ
ָעְלָמא ָדא א ּבְ ָרׁשָ ּתְ ִּאְתָקְיימו ֲאִפלו ְלִאׁשְ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְדִאיהו ַצִדיק ְוָע. ּּ ּ ּ ָבהּ ּתֵ ּוִמן . אל ּבַ

ל ָדִרין ְדָעְלָמא ָבה ָנְפקו ּכָ ּּתֵ ּ ע רוֵחי ָעְלָמא. ּ ְדרו ְלָכל ַאְרּבַ ן ִאְתּבַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ שייך לקמן ריש (. ּ

  :)סב

ָחָתה ה ִנׁשְ ָחָתה. ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנִ אי ִנׁשְ ר ֶאת . ַאּמַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ּכִ ּבְ
ָמר, ֹוַּדְרּכ ָמה ְדִאּתְ י ִחָייא ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר . ּּכְ ַּרּבִ י )יונה ג(ּ יֶהם ּכִ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ

ם ָהָרָעה בו ִמַדְרּכָ ּׁשָ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]245דף [ -ּ

א ֲחֵזי א ָזָכאן ְוָנְטֵרי ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ֲעָתא ִדְבֵני ָנׁשָ ׁשַ ּּבְ ְקַפת, ּּ ֵדין ַאְרָעא ִאְתּתַ , ּכְ
הְוָכל ֵח ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ּידו ִאׁשְ ְרָיא ַעל ַאְרָעא. ּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא . ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ֶחְדָוה ֵאי ּבְ ָלן ָאְרַחְייהו ְוָלא ָנְטֵרי ְפקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוָחָטאן . ִּעָלֵאי ְוַתּתָ א ְמַחּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוַכד ּבְ ּּ
י ָמאִריהֹון ָלאּוְכֵדין ּכִ, ַקּמֵ ָאַרת ַאְרָעא ְמַחּבְ ּתְ א ֵמָעְלָמא ְוִאׁשְ ִכיְנּתָ ְּבָיכֹול ַדְחָיין ָלה ִלׁשְ ּ .

ַלת ְרָיא ֲעָלה וְכֵדין ִאְתַחּבְ א ִאְתַדְחָייא ְוָלא ׁשָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ַלת. ּ ִגין . ַמאי ַטֲעָמא ִאְתַחּבְ ּבְ
ָלא ָעְלָמא ְרָיא רוָחא ָאֳחָרא ֲעָלה ִדְמַחּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ָרֵאל ָיֲהֵבי עֹוז . ּ ְּוַעל ָדא ַאְמִריָנן ְדִיׂשְ ּ

א. ֵּלאלִהים ִדְמַקְייִמין ָעְלָמא ִכיְנּתָ   .ֱּאלִהים ָדא ׁשְ

ִתיב חו ַחָייִבין ַמה ּכְ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ לֹום ִאי ִיׂשְ ְּוִאם ַחס ְוׁשָ ַמִים )תהלים ו(, ּ ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ
ת ֵהִכינ' ֱאֹלִהים ְוגו ום ְדֶרׁשֶ ִּמּשׁ ם. ּו ִלְפָעַמיּ ְנַאת ִחּנָ ִסַבת ָחָמס ְוׂשִ י ּבְ ַפף ַנְפׁשִ רו . ּכָ ּּכָ

ְנָאה ' ְּלָפַני ׁשוָחה ְוגו יֵניהֹון ׂשִ יֵניהֹון ֲהָוה ּבֵ ּבול ִדְבִגין ָחָמס ְדֲהַות ּבֵ ַגְווָנא ְדדֹור ַהּמַ ּּכְ ּ ּ
ּוְדָבבו ּ.  

ן ָרֵאל ּכֵ ִניָנן ַא. ָיכֹול ַאף ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ְרָיא ֲעָלה רוָחא ְוָהא ּתָ ָרֵאל ָלא ׁשַ ְּרָעא ְדִיׂשְ ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ א ָאֳחָרא ּבַ ָּאֳחָרא ְוָלא ְמַמּנָ א ֲחֵזי. ְּ ָרֵאל , ּתָ ְּדַאְרָעא ְדִיׂשְ

ְרָיא ֲעָלה  ָּהִכי הוא ְדָלא ׁשַ ּ ִריך)ב''פד ע(ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ ִליָחא ָאֳחָרא ּבַ א ְוָלא ׁשְ ְ ְמַמּנָ ּ הוא ּ
ְלחֹודֹוי א. ּבִ ִני ָנׁשָ ָלא ּבְ ְרָיא ֲעָלה ְלַחּבְ ֲעָתא ָחָדא ׁשַ ְּמָנָלן ִמָדִוד ִדְכִתיב. ֲּאָבל ׁשַ דברי (, ּ

ַל ם וְכֵדין )הימים א כא ָידֹו ְנטוָיה ַעל ְירוׁשָ לוָפה ּבְ ּ ַוַיְרא ָדִוד ֶאת ַמְלַאך ְיָי ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ
ַלת ַאְרָעא   .ִאְתַחּבָ

ִריך הוא ֲהָוהָאַמר ַר א ּבְ ֲעָתא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ֲאִפלו ּבְ ּּבִ ּ ְּ ִתיב ָהָכא ַמְלַאך . ּ ְּכְ

ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי )בראשית מח(ּוְכִתיב ָהָתם . ְיָי ע ַמְלַאך )שמות יד( ּוְכִתיב. ְַהּמַ ְ ַוִיּסַ ּ
ִריך הו. ָהֱאלִהים א ּבְ ֵּהן ְלַטב ְוֵהן ְלִביׁש קוְדׁשָ ִליט ֲעָלהְּ ּא ׁשַ ָרא . ּ ִגין ְדָלא ִאְתַמּסְ ְּלַטב ּבְ

ן ָאר ְמַמּנָ חֹות ׁשְ ְּוָכל ָדְייֵרי ָעְלָמא ִיְכְספון ִמן עֹוָבַדְייהו, ּתְ ּ ִגין ְדָלא ֶיחדון ִאּנון . ּ ְּלִביׁש ּבְ ּ ּ
ְלָטָאה ֲעָלה ִתיב )ג לא''א ל''ד(ְוִאי ֵתיָמא . ְּלׁשַ י ָרֲאָתה)איכה א( ,ְוָהא ּכְ או  ּכִ ּ גֹוִים ּבָ

א ן ָלא ִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְלִטין ִאּנון ְמַמּנָ יָתא ְוִאי ָלאו ׁשָ ה ְוֲחִריבו ּבֵ ִּמְקָדׁשָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָזַמם, ּתָ ה ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ יָת וְכִתיב ָעׂשָ ה ָעׂשִ י ַאּתָ ִתיב ּכִ א ֲחֵזי. ּּכְ ִתיב ַוַיְרא , ּתָ ּּכְ
ָח ה ִנׁשְ ָמר. ָתהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ָמה ְדִאּתְ ָחָתה ַוַדאי ּכְ ִּנׁשְ ּ ַוַיְרא )יונה ג(ָהִכי ָנֵמי . ּ

ם ָהָרָעה בו ִמַדְרּכָ י ׁשָ יֶהם ּכִ ֱּאלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵדין ַאְרָעא ָקָראת ְלֵעיָלא ְוָסְלָקא . ּ ְּדָהא ּכְ
ָטא ַאְנָפָהא ְסִליקו ִעָלָאה וְמַקׁשְ ּּבִ ּ ָטא ְלַג. ּּ נוְקָבא ִדְמַקׁשְ ּּכְ י ְדכוָראּ . ָהִכי ָנֵמי ַאְרָעא. ּּבֵ
א ִאין ְלַמְלּכָ ִנין ַזּכָ ִדיַלת ּבְ   .ְּדָהא ּגְ

  ]ב''דף סא ע - ' זוהר חלק א[

ָחָתה ְוגו ה ִנׁשְ ִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ְּוָהָכא ְדָלא ָתבו ָדָרא ְדטֹוָפָנא ַמה ּכְ ּ ּ ּ '
י ֲאַבת ְוַאְסּתִ ָתא ְדִאְסּתָ ִאּתְ ֲעָלהּּכְ ַּרת ַאְנָפָהא ִמּבַ א . ּ ִני ָנׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסִגיאו חֹוֵבי ּבְ ּ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ ּסוָפא ִמּכָֹלא ּכְ נוְקָבא ְדֵלית ָלה ּכִ ִויָתא ַאְנָפָהא ּכְ ַּאְרָעא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ,



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]246דף [ -ּ

ֶביָה)ישעיה כב( ַחת יֹוׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַי.  ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ּתַ ָחָתה ַוַדאיּ י ִנׁשְ ַמאי ַטֲעָמא . ְּרא ּכִ
ל  ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ּכִ ר ֶאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ )ב''דף סא ע(ּבְ ׂשָ   .ּּבָ

ן ָלקֹוְנָיא ָחמֹוי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲאַזל ְלַגּבֵ ַּרּבִ יָון ְדָחָמא ֵליה . ּ ּּכֵ ּ
ַּאְתִקין ֵליה ּתוְפ ָמטון ְדקוְלָפא ִויִתיבו)א טופסיסא''ס(ִסיָתא ּ ּ ְדקוְמָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָחמֹוי . ּ

ַמְעּתְ ֵמָאבוך ַהאי ִדְכִתיב  ר ְדׁשָ ְֶאְפׁשָ ּ ר )איכה ב(ּ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזַמם ּבִ ה ְיָי ֲאׁשֶ  ָעׂשָ
  .ִצָוה ִמיֵמי ֶקֶדם

ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא ּ ּצַ. ּ ְּדָבַזע פֹוְרִפיָרא ִדיֵליה, ע ֶאְמָרתֹוּבִ ּ ּּ ר ִצָוה . ּ ֲּאׁשֶ
ְּדָהא פֹוְרִפיָרא ָפִקיד ָלה ֵמִאּנון יֹוֵמי ַקְדָמֵאי ִעָלֵאי, ִמיֵמי ֶקֶדם ּ ּ ּּ ּ י , ּ ּוְביֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ

ַזע ָלה א ּבָ ַּמְקְדׁשָ ִגין ְדַהאי פֹוְרִפיָרא ִאיִהי ְיָקָרא ִדיֵליה . ּ ּּבְ ּּ ְּוִתיקוָנא ִדיֵליה וָבַזע ֵליהּ ּ ּ ּ.  

ר ָזַמם ה ְיָי ֲאׁשֶ יב . ָּאַמר ֵליה ָעׂשָ א ָחׁשִ א ִלְבנֹוי ַעד ָלא )קודם(ְוִכי ַמְלּכָ  ְלַאְבָאׁשָ
א ְדֲהָוה ֵליה ָמאן ְיָקר. ֵּייתון ְלֶמְחֵטי ָּאַמר ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ּוְבָכל יֹוָמא ֲהָוה ָדִחיל ֲעֵליה , ּ ּ ּ
ר  ֵעינֹויְּדָלא ִיְתּבַ ין ּבְ יה ְוַתּקִ ל ּבֵ ּכֵ א. ְּוֲהָוה ִמְסּתַ יז ֵליה ְלַמְלּכָ ֵריה ְוַאְרּגִ ְּליֹוִמין ֲאָתא ּבְ ּ ,

א ַההוא ָמאן ְיָקר וְתַבר ֵליה ְּנַטל ַמְלּכָ ּ ר ָזָמם. ּ ה ְיָי ֲאׁשֶ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעׂשָ

א ֲחֵזי א ֲהָו, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ יה ְוֲחִביב ּ ל ּבֵ ּכֵ ִריך הוא ִמְסּתַ א ּבְ ּה קוְדׁשָ ּ ְּ

א י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ְדֶיחטון ִויָחֵרב ּבֵ י ְוֲהָוה ָדִחיל ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ֲּעֵליה ַסּגֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ִזְמָנא . ּ ְוֵכן ּבְ
א ֲהָוה ָלִביׁש ַההוא פֹוְרִפיָרא י ַמְקְדׁשָ י ּבֵ ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ יזו ְּלָבַתר ְד. ּ ָּגְרמו חֹוִבין ְוַאְרּגִ ּ

א וָבַזע ַההוא פֹוְרִפיָרא  י ַמְקְדׁשָ א ִאְתָחַרב ּבֵ י ַמְלּכָ ַּקּמֵ ּ ּ ּ א גריס הס ההוא פורפירא ''ד(ּ

ר ָזַמם)ואתחרב בי מקדשא ה ְיָי ֲאׁשֶ   .ּ ַהְינו ִדְכִתיב ָעׂשָ

ע ִאְמָרתֹו ְוגו ּצַ טרו עטרא והא אתע. האי אמרתו בקדמיתא יתבא בראש אמיר(' ּבִ
וכדין עציבו קמיה בבתי בראי . ואיהי מימי קדם ודאי. לרישא ואילן נאה לפניו

ּ ַהְיינו )ויקרא יי צבאות ביום ההוא וגו) ישעיה כב. (אראלם צעקו חוצה) ישעיה לג(ודאי והן 
א י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּּבְ י ק. ּ ִזְמָנא ֳאָחָרא ֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ִריך הוא ֲאָבל ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יזו ַקּמֵ ִזְמָנא ְדִאְתֲאִבידו ַחָייֵבי ָעְלָמא ְוִאּנון ְדַאְרּגִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ  )משלי יא(, ּּ
ה ִעים ִרּנָ ַחָייֵבי ָעְלָמא. ּוַבֲאבֹוד ְרׁשָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְדָעִביד ִדיָנא ּבְ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ֶחְדָוה . ּ

א  ְחּתָ ּבַ ִריך הואְּותוׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ְּ.  

ד ִאיהו ָעִביד ִדיָנא  ִריך הוא ּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ִניָנן ְדֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתָ ּ ּ ּ ְּ

ַחָייַבָיא א ֲחֵזי. ּּבְ ַחָייַבָיא, ֶּאָלא ּתָ ֲעָתא ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ יה ַעל , ּ ָחן ַקּמֵ ּבְ ֶּחְדָוון ְותוׁשְ ּ
ד ָמָטא ַההוא ִזְמָנא . ִּאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמאְּד י ִמיֵלי ּכַ ְ ְדאֹוִריך לֹון ְוָלא )קכא ב, קיג ב(ְּוָהּנֵ ּ

יה ֵמחֹוַבְייהו ָּתאָבן ְלַגּבֵ הו ִדיָנא ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו. ּ ֲּאָבל ִאי ִאְתֲעִביד ּבְ ּ ועד דלא (, ּ

ה ּכִ))בראשית טו(, כמא דאת אמר, אשתלים חובייהו ֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַעד ֵהּנָ ֵדין , י לא ׁשָ ּכְ
יה ַעל ְדִאְתֲאִבידו ֵּלית ֶחְדָוה ַקֵמיה וָבִאיׁש ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]247דף [ -ּ

הו ִדיָנא אי ָעִביד ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִאיהו ַעד ָלא ָמטו ִזְמַנְייהו ַאּמַ ּ ּ ּ ְרִמין . ּ ֶּאָלא ִאּנון ּגָ ּ
א ְלַגְרַמְייהו יׁשָ א . ּּבִ ְּדָהא קוְדׁשָ הו ִדיָנא ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהוּ ִריך הוא ָלא ָעִביד ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְ .

א לֹון ָרֵאל ְלַאְבָאׁשָ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ֵפי ּבַ ּתְ ּתַ ִגין ְדִמׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ הו ִדיָנא . ּ ך ָעִביד ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ָלא ִזְמָנא י. ְואֹוִביד לֹון ֵמָעְלָמא ּבְ ְּוָדא הוא ְדַאְבִאיׁש ַקּמֵ ע ִמְצָרֵאי . ּהּ ך ַאְטּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ַיּמָ ָפט. ּבְ יֵמי ְיהֹוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ְלהו. ְּואֹוִביד ׂשַ ָרֵאל . ְּוֵכן ּכֻ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ּ

ָלא ִזְמָנא   .ִּאְתֲאִבידו ּבְ

ִלים ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון ְוָלא ָתבו ּתְ ד ִאׁשְ ֲּאָבל ּכַ ֵדין. ְּ יה ַעל ּכְ א ַקּמֵ ְחּתָ ּבַ ּ ֶחְדָוה ְותוׁשְ ּ
ְּדִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא א. ּ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ר ּבְ ּּבַ ִלים ִזְמָנא . ּ ּתְ ב ְדִאׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

יה יזו ַקּמֵ ִּדְלהֹון ְדַאְרּגִ ּ ּ יה, ּ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ֶחְדָוה ְל. ָּלא ֲהָוה ֶחְדָוה ַקּמֵ ֵעיָלא ּ
א   :ְוַתּתָ

ִעים ָלְיָלה ְוגו ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץ ַאְרּבָ י ְלָיִמים עֹוד ׁשִ . 'ּכִ
ְייהו ִעים ָלְיָלה ַמאי ֲעִביְדּתַ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ י ְיהוָדה ָאַמר ָהִני ַאְרּבָ ַּרּבִ ִעים יֹום . ּ ֶּאָלא ַאְרּבָ

ּנו ֹלא יֹוִסיף)דברים כה(, ּ ָעְלָמא וְכִתיבְּלַאְלָקָאה ַחָייֵבי ִעים ַיּכֶ ע ִסְטֵרי , ּ ַאְרּבָ ָלֳקֵבל ַאְרּבַ
ָרה ֵרי. ָעְלָמא ְלָכל ַחד ֲעׂשָ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ִאְתּבְ ר ָנׁש ֵמַאְרּבַ ִגין ְדּבַ ְּוַעל ָדא וָמִחיִתי . ּּבְ ּ

ל ַהְיקום ִעים ְלַאְלָקָאה. ֶּאת ּכָ   .ּ וְלִאְתְמֵחי ָעְלָמאְְוִאְצְטִריך ַאְרּבָ
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ְמעֹון ָאַמר ֵליה ַהאי ְקָרא  י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ִיְצָחק ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ּ ִּדְכִתיב  )דקאמרי(ּ
ֵחת ָהָאֶרץ ּשָׁ ה. ִלְפִני ָהֱאלִהים )א''דף סב ע( ַוּתִ ּמָ א ָחָטאן ַאְרָעא ּבְ ֵני ָנׁשָ ּה ָאַמר ֵלי. ִאי ּבְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ר ֶאת ַדְרּכֹו ּכְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ּּבְ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ  )ויקרא יח(ּכְ
ְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹוד ֲעֹוָנה ָעֶליָה ה. ַּוּתִ ּמָ א ָחָטאן ְוִאי ֵתיָמא ַאְרָעא ּבְ ֵני ָנׁשָ , ֶּאָלא ּבְ

א  ֵני ָנׁשָ ָרא ְדַאְרָעא ּבְ ַלת. ִּאּנוןֶּאָלא ִעּקְ ִלין ַאְרָעא ְוִהיא ִאְתַחּבָ ּוְקָרא אֹוַכח . ְּוִאּנון ְמַחּבְ
ר ֶאת ַדְרּכֹו ַעל  ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ ה ִנׁשְ ִּדְכִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ּּ

  .ָהָאֶרץ

א ֲחֵזי לוָתא ִדיֵליה, ּתָ ְלהו ַחּבָ ל ֶחְטאֹוי ְדַבר ָנׁש ּכֻ ּּכָ ּ ּ ְתׁשוָבהּ ְלָיין ּבִ יד . ּ ּתַ ְּוֶחְטָאה ְדאֹוׁשִ
ָלא ָאְרֵחיה ְוַאִפיק ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא ַּזְרָעא ַעל ַאְרָעא וְמַחּבְ ּ יל , ּ יל ֵליה וְמַחּבִ ְּמַחּבִ ּ

ִתיב. ַאְרָעא ם ֲעֹוִנך ְלָפַני)ירמיה ב(, ְּוֲעֵליה ּכְ יה . ְ ִנְכּתַ ּוְכִתיב ּבֵ י ֹלא ֵאל )תהלים ה(ּ  ּכִ
ה ֹלא ְיגוְרך ָרעָח ע ָאּתָ ֵָפץ ֶרׁשַ י. ּ ְתׁשוָבה ַסּגֵ ר ּבִ כֹור )בראשית לח(, ּוְכִתיב. ּּבַ  ַוְיִהי ֵער ּבְ

ָמר ֵעיֵני ְיָי ַוְיִמיֵתהו ְיָי ְוָהא ִאּתְ ְּיהוָדה ַרע ּבְ ּ.  

א ְוָל ֶאׁשָ ַמָיא ְוָלא ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ּבְ א ּבְ אי ָדִאין קוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה ַאּמַ ּ ּ ִמָלה ְּ ּא ּבְ
ִאין . ָאֳחָרא ּתָ ִגין ְדַמִיין ִעָלִאין וַמִיין ּתַ ילו ָאְרַחְייהו ּבְ ָּאַמר ֵליה ָרָזא הוא ְדָהא ִאּנון ַחּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות רו ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ָּלא ִאְתַחּבָ ּ ּ יָנה. ּ ּוַמאן ִאֵלין ַמִיין ִעָלִאין ּבִ ּּ ִאין . ּ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ּ
ָאה''ּא ִעָלָאה ה''ה. ַּמְלכות ּתָ ִלין. א ּתַ ַלק י, ְּוַכד ִאּנון ְמַחּבְ , ּו ְדהוא ְדַכר''ִאְסּתַ
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ַאר ה ּתָ כגוונא דא מיין , מאן אנון דחבילו ארחייהו. ומיין במיין(א ''א בה''ְוִאׁשְ
ומיין הוו רתיחן ופשטו משכא . ועל דא אתדנו במיא במה דאנון חבו. דכורין ונוקבי

 )הדא הוא דכתיב. דינא לקבל דינא.  ארחייהו במיין רתיחןמנייהו כמה דחבילו
ה הֹום ַרּבָ ל ַמְעְיינֹות ּתְ ִאין, ִּנְבְקעו ּכָ ּתָ חו ָדא ַמִיין . ָהא ַמִיין ּתַ ַמִים ִנְפּתָ ַּוֲארוּבֹות ַהּשָׁ ּ ּ

ִאין. ִּעָלִאין   .ַּמִיין ִעָלִאין ְוַתּתָ

י ְיהוָדה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ ַּרּבִ ּ יֵני . ָאְרָחאּ חו ּבֵ ּכָ י טוִרין ַרְבְרָבן ְוַאׁשְ ּוָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
ִני טֹוָפָנא א ְדֲהוו ֵמִאּנון ּבְ ֵני ָנׁשָ ְרֵמי ּבְ ּטוַרָיא ּגַ ּ ּ ַגְרָמא ָחָדא. ּ ַלת ְמָאה ְפִסיָען ּבְ ּוָפְסעו ּתְ ּ ּ .

ָווהו ָּאְמרו ַהְיינו ְדָאְמרו ַחְבָרָנא ְדִאּנון ָלא ֲהוו. ּּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ֵפי ִמִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ּ ִמּסְ ּ ּ ְּ

ָמה ִדְכִתיב ּנו ְוַדַעת ְדָרֶכיך ֹלא ָחָפְצנו)איוב כא(, ּכְ ּ ַויֹאְמרו ָלֵאל סור ִמּמֶ ּ ּ ּ ָּ . ָּמה ַעְבדו. ּ
ַרְגַלְייהו ַמּבוֵעי ְתהֹוָמא ֲּהוו ְסִתיִמין ּבְ ּ ּוַמִיין ָנְפִקין ְרִתיָחן ְוָלא ָיִכילו ְלֵמי. ּ הוּ ַעד , ַּקם ּבְ
ַאְרָעא וַמְייִתין ָמִטין וְנָפלו ּבְ ְּדֲהוו ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ:  

ה ָבִנים ְוגו לׁשָ א ְוֵאיָמא ָלך ִמֵלי . 'ַּויֹוֶלד ֹנַח ׁשְ י ְיהוָדה ּתָ י ִחָייא ְלַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ְ ּ ּ
ַהאי ַמְעָנא ּבְ ְּמָתל ְלַבר ָנׁש ְדָאִעיל ְלנוְקָבא ִדְמָעְרָיא . ְּדׁשָ ִזְמָנא )א דמעהאא איב''ד(ּ  ּבְ

ִנין. ָחָדא ָלָתא ּבְ ֵרין אֹו ּתְ עֹוָבדֹוי)כל(. ְוָנְפֵקי ּתְ ָאְרחֹוי ּבְ א ֵמָאֳחָרא ּבְ ָּדא . ּ ַחד ִמְתָפְרׁשָ
ינֹוִני ָאה ְוָדא ַחָייָבא ְוָדא ּבֵ ָטאן . ַּזּכָ ַלת ִקְטֵרי ְדרוָחא ָאְזִלין ְוׁשָ ּאוף ָהָכא ָנֵמי ּתְ ּ

ְתַל ִליָלן ּבִ   .ת ָעְלִמיןְוִאְתּכְ

א ֲחֵזי ָמָתא, ּתָ ִנׁשְ ר רוָחא ּבְ ין טוֵרי ִפרוָדא ְוִאְתַחּבַ ָמָתא ָנְפַקאת ְוָאִעיל ּבֵ ִּנׁשְ ּ ָנִחית . ּּ
רוַח ְוֻכְלהו  ר ֶנֶפׁש ּבְ א ִאְתַחּבַ ְּלַתּתָ ִרין ָדא ִעם ָדא)א נחתין''אזלי ד(ּ ּ וִמְתַחּבְ ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ִל ְּיהוָדה ֶנֶפׁש ְורוַח ּכְ ּיָלן ָדא ִעם ָדאּ ָאְרחֹוי ְדַבר ָנׁש. ּ ְרָיא ּבְ ְמָתא ׁשַ  ְוִהיא )והאי(. ִּנׁשְ
  .ְּמדֹוָרא ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתְייַדע ַאְתָרָהא

ָאה ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ין ֵליה , ֲּאָתא ּבַ א ְוָדָכאן ֵליה וְמַקְדׁשִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִנׁשְ ְּמַסְייִעין ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאה.ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש ין ְפִתיִחין ְדִאּנון ֶנֶפ, ּ ָלא ָזָכה ְוָלא ָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ַח ''ּׁש ְורו''ּּ

יה יה . ּּבֵ א ֵלית ּבֵ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִּנׁשְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאי . )סיועא דלעילא ודא כפום ארחיה(ּ ּ
ַאב ְמָסֲאִבין ֵליה ְּוִסיוָעא ִדְלֵעיָלא ַאֲעִד. ִּיְסּתָ ּיו ִמיֵניהּ ל ַחד ְלפום . ּ אן וְלָהְלָאה ּכָ ִּמּכָ ּ

  .ָּאְרֵחיה

ְּדַקְסטֹוֵרי ְדהוְסְטָרא , ְּקטוֵרי ָרָמאיּת ֹוֶסְפָתא  יָחן ַעְייִנין )א דההוא סטרא''ס(ּ ּ ֲאַנן ְפּתִ
יָחן אוְדִנין ְּפּתִ א. ּ ּתָ ִר. ָקל ִמן ָקַלָיא ָנִחיּת ֵמֵעיָלא ְלּתַ ר טוִרין וִטּנָ ּבַ ְּמּתַ ָּמאן ִאּנון . יןּ

יִמין ַעְייִנין. ֲּאִטיִמין אוְדִנין. ְּדָחָמאן ְוָלא ָחָמאן ְמִעין ָלא ָיְדִעין . ְסּתִ ָלא ָחָמאן וָלא ׁשָ
נו ֻסְכְלּתָ ַגווְייהו, ּּבְ ֵרין ּבְ ּתְ ַּחד ִדְכִליָלא ּבִ ָּדְחָיין ֵליה ְלַבר. ּ ּ.  

ָקן ֵבין  ַדּבְ ִּאּנון ִמּתְ ִאּנון ּתְ)א ביה''ס(ּ ְרָיא , ֵריּ ּבְ ַּחד אוָמָנא ְדאוָמָנא ָלא ׁשַ ּ  )א שווין''ס(ּ
ַגַווְייהו ּּבְ ין. ּ ין ִסְפֵרי ַקִדיׁשִ ָּלא ָעאִלין ּבֵ ל ִאּנון ְדאוָמָנא ָדא ָלא . ּ ּּכָ ּ ּ ְרָיא )ב''דף סב ע(ּ  ׁשַ
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ְמחון ִמִסְפָרא ְדַחֵי ִסְפֵרי ָדְכָרַנָייא ִאּתְ בו ּבְ ַגַווְייהו ָלא ִאְכּתְ ּּבְ ּ ּּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּ תהלים (י ּכְ

בו)סט ּתֵ ִדיִקים ַאל ִיּכָ חו ִמֵסֶפר ַחִיים ְוִעם ּצַ ּ ִיּמָ ּ ּּ ּ.  

ד ִיְפקון ֵמַהאי ָעְלָמא ווי לֹון  ּווי לֹון ּכַ יָדא . )לחייהון(ּ ַמְסרון ּבִ ד ִיּתְ ע לֹון ּכַ ּבַ ַּמאן ִיּתְ
נוָרא ְדָדִליק ְוָלא ִיְפקו ְּדדוָמה ויּתֹוְקדון ּבְ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ּּ י ּכְ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי וׁשַ ר ּבְ יה ּבַ ּן ִמּנֵ

ֲחוֹוּת )ישעיה סו(, ָאֵמר ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ּת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ וָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ
פֹון ַאְכִריז ֲעַלְיי. ְּלָפַני ָאַמר ְיָי רֹוָזא ְדִבְסַטר ּצָ ר ּכָ ְּלָבּתַ ּ ָיׁשובו )תהלים ט(ּהו וָאַמר ּ ּ

אֹוָלה ְוגו ִעים ִלׁשְ ע ִסְטִרין. 'ְרׁשָ ַאְרּבַ ְנׁשו ֲעַלְייהו ּבְ ּכַ ה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִאּתְ ּמָ ּּכַ א . ּ ֶאׁשָ
ן ִהּנֹם ֵגי ּבֶ   .ְמַלֲהָטא ּבְ

ַפְקָדן  יֹוָמא ִמּתְ ַלּת ִזְמִנין ּבְ ִזְמָנא. )א מתוקדן''ס(ּּתְ יבו ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ֲאּתִ ּ ְדִיׂשְ
א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ קֹול ָרם ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ָּבְ ְמֵלי ַרֲחִמין ְוַחִייס ַעל , ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּ

יֵדיה . ּּכָֹלא ָחן ּבִ ַלּת ַמְפּתְ ֵמיה וּתְ ְרֵעי ְדֵגיִהּנֹם סמריאל ׁשְ א ַעל ּתַ ּוָרִמיז ְלַמְלָאָכא ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּּ
ח  ּוְפּתַ ָרא ְוָחָמאן ְנהֹוָרא ְדַהאי ָעְלָמאּ ְרִעין ְדִבְסַטר ַמְדּבְ ַלּת ּתַ ּּתְ ָנָנא ְדנוָרא . ּ א ּתְ ֲּאּתָ

ים אֹוְרִחין   .וָסּתִ

ָנָנא  יבו ּתְ יַדְייהו וֲאּתִ ָבן ּבִ ַלּת ַמְגרֹוִפין ְמַנׁשְ חֹוּת ְיַדְייהו ּתְ ן ִדּתְ ַלּת ְמַמּנָ ֵדין ּתְ ּּכְ ּ ּ ּּ
ַרְייהו וַרְווִח אְּלַאּתְ ֲעּתָ א וַפְלגוּת ׁשַ ֲעּתָ ּין לֹון ׁשַ ְייהו. ּּ ְייִבין ְלֶאׁשַ ר ּתַ ּוְלָבּתַ ַלּת ִזְמִנין . ּ ְוֵכן ּתְ

א ְמָבַרך וכו ֵמיה ַרּבָ ָרֵאל ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ יֹוָמא וְבָכל ִזְמִנין ְדָאְמֵרי ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ . ִּאּנון ַרְווִחין לֹון' ָּ
ִדיַקָייא ְדאֹו ִאין ִאּנון ּצַ ַּזּכָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ַההוא ָעְלָמא ְלָכל ִסְטִרין ּכְ , ְּרֵחיהֹון ְמַנֲהָרא ּבְ

אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום )משלי ד( ִדיִקים ּכְ ּ ואֹוַרח ּצַ ָ ּ   :)עד כאן לשון התוספתא(ּ

א ָאַמר י ַאּבָ ְנָייִנין ּתְ, ַרּבִ ם ִאית ְמדֹוִרין ַעל ְמדֹוִרין ּתִ יִהּנָ ּגֵ ַבעּבַ ְוָהא . ִליָתִאין ַעד ׁשֶ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ִרין ֵמחֹוֵבי ַחָייַבָיא ְוָלא ָאְזֵלי . ּ ּמְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדִאּנון ִמְסּתַ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּ

הו ֲאֵבי ּבְ ָאְרַחְייהו ְוָלא ִמְסּתָ ּּבְ ד ָאִזיל ְלַההוא ָעְלָמא. ּ ַאב ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ָנִחית , ּ
י ָאה. ִהּנֹםַלּגֵ ּתָ   .ְוָנִחית ַעד ְמדֹוָרא ּתַ

אֹול ַוֲאַבדֹון ּוְתֵרין ְמדֹוִרין ִאּנון ִדְסִמיִכין ָדא ִעם ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ אֹול ַדְייִנין . ּ ָּמאן ְדָנִחית ִלׁשְ ּ
יה וְסִליקו ֵליה ִלְמדֹוָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה ל ָעְנׁשֵ ן וְמַקּבֵ ּמָ ֵּליה ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ַתר. ּ א ּבָ א ַעד ְּוֵכן ַדְרּגָ ּ ַדְרּגָ

ְּדִאּנון ָסְלִקין ֵליה ּ ֲּאָבל ָמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹון ָלא ָסְלִקין ֵליה ְלָעְלִמין. ּ ּ ך ִאְקֵרי . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֲּאַבדֹון ְדָהא ָאִביד הוא ִמּכָֹלא ּ ּ ּ.  

ָאה א ֲחֵזי ֹנַח ַזּכָ ְמֵעי ֵליה, ּתָ ְבֵני ָדֵריה ְוָלא ֲהוו ׁשָ ֲּהָוה ַאְתֵרי ּבִ ּ ִריך ַע. ּ א ּבְ ְד ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ּהוא ַאְייֵתי ֲעַלְייהו ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ּ א ְוַתְלָגא. ּ א. ַּמאי ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ֶאׁשָ ָּדא . ַמָייא ְוֶאׁשָ

ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדנו ְוִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא. ְצִניָנא ְוָדא ְרִתיָחא ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר ִאְתְקַיים . ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליהָעְל ל ִזיָנא ְוִזיָנא . ָּמא ּכְ ה ּכָ ָבה ְוָאִעיל ּבָ ּתֵ  )א מבריין''ד(ְּוָעאל ֹנַח ּבַ

ה ְפִרי ֲהָוה. ְּדָעְלָמא ַּוַדאי ֹנַח ֵעץ עֹוׂשֶ ַגְווָנא . ּ ל ְזָייֵני ָעְלָמא ּכְ ָבה ּכָ ְּוָנְפקו ִמן ּתֵ
  .ִדְלֵעיָלא
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א ֲחֵזי ה ְפִרי, ּתָ ד ַהאי ֵעץ עֹוׂשֶ ל ִאּנון ַזְייִנין ִדְלֵעיָלא ֵחיָוון ּּכַ ֵעץ ְפִרי ּכָ ר ּבְ ּ ִאְתַחּבַ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ה ַזְייִנין ְוָכל ַחד ְלִזיֵניה ּכְ ַּרְבְרָבן וְזֵעיָרן ְוַכּמָ ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות )תהלים קד(, ּ

דֹולֹות ָבה. ִעם ּגְ ּתֵ ַגְווָנא ָדא ֹנַח ּבַ יב. ּכְ ְּוֻכְלהו ָנְפקו ִמן ּתֵ ַגְווָנא ּ ּוָתא ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא ּכְ ּ
ְוְבִגיֵני ָכך ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ִאְקֵרי. ִדְלֵעיָלא ֹּנַח ִאיׁש ַצִדיק ִאְקֵרי ְוָהא אוְקמוָה. ּ ּ ּ.  

הו ַעל  ִנין ַעד ָלא ָאֵתי טֹוָפָנא ֲהָוה ֹנַח ַאְתֵרי ּבְ ַלת ְמָאה ׁשְ י ִחָייא ָאַמר ּתְ ַּרּבִ ּ
ְמִעין ֵליהעֹוָבֵדיהֹון ְוָלא ּ ֲהוו ׁשָ ִלים ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון . ּ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְַעד ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ

  .ְּוִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא

א ֲחֵזי י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹוב ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וָבנֹות יְֻלדו , ּתָ ִתיב ְלֵעיָלא ַוְיִהי ּכִ ַּמה ּכְ ּ ּ
ּן ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלאְּוֲהוו ָאְזִלין ַעְרִטיָלִאי. ָלֶהם ִתיב. ּ ֵני ָהֱאֹלִהים )בראשית ו(, ַמה ּכְ ּ ַוִיְראו ּבְ ּ

נֹות ָהָאָדם ְוגו חֹוֵביהֹון ַעד ְדָגִרים לֹון . 'ֶאת ּבְ ָרא ְלֵמיַגד ּבְ ְּוָדא ֲהָוה ְיסֹוָדא ְוִעּקָ
ָצָאה ֵמָעְלָמא ּתֵ ַתר ֵיֶצר ָהָרע ו. ְלִאׁשְ ָכאן ּבָ ך ִאְתַמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְרׁשֹויְּ ְּוָדחו . ְבִגְזעֹוי ְוׁשָ

יַנְייהו א ִמּבֵ ְּמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּ ֲאבו . ּ ָמר)א ואיתאבידו''נ(ְּוִאְסּתָ ָמה ְדִאּתְ ל . ּ ּכְ ך ֵקץ ּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ   :ַּלֲאָלָפא ָקֵטיגֹוְרָיא ֲעַלְייהו, ּבָ

ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ   .א ְלָפַניַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח ֵקץ ּכָ

  )סימן י(השלמה מההשמטות 

הֹון ְוָיַהב  ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ַזּכָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ
ִגין ְד א ּבְ ְמָרא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ א ְוַאְזָהר לֹון ְוָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאְסּתַ ָלא ְּלהֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ

ל ְמַקְטְרִגין ְוָכל  ְייהו ּכָ ִריך הוא ְוִאיּנון ַיְדֵעי ְלַדֲחָיא ִמּנַ א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבָ לֹוט ּבְ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  יה ּכְ ִגין ִדְיהֹון חוָלָקא ְדֲעְדֵביה ְוַאֲחַסְנּתֵ ַּקְסִטיִרין ּבְ ּ י ֵחֶלק )ב''דברים ל(ּ  ּכִ
  .ֲחָלתֹוְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנ

ֵני  ִדיָנא ַעל ַעְלָמא ְוָכל ּבְ ִריך הוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ ָנה קוְדׁשָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהׁשָ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ְּ

ָנא ְוִסְפִרין ְדַחִיין וֵמִתין ְפִתיָחן  ּבָ חוׁשְ ָנא ְוָלא ִאית ָמאן ְדָלא ָעאל ּבְ ּבָ חוׁשְ ַּעְלָמא ַיְתֵבי ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַההוא יֹוָמא ְוקוְדׁשָ ּּבְ ל ּ ָזָבא ִמּכָ ּתֵ הו ָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ ִגין ְדִאְתָרֵעי ּבְ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ּ ְ

ְרָייא ַעל ַעְלָמא ָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ִּקְטרוִגין ִדְלֵעיָלא ְדִאיּנון ִאְתָמָנן ְוֵכן ּבְ ּ ּ ָהאי יֹוָמא . ּ ּבְ
ָרֵאל ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי ָעַלְייהו וְב ִּאְזָדְמָנן ִיׂשְ ׁשֹוָפרּ ְּדָהא ָקָלא ְדָנִפיק ָסִליק ְלֵעיָלא . ָמה ּבְ

ֵדין  ִריך הוא ָקם )מתערי(ְוִאְתַער ׁשֹוָפר ִדְלֵעיָלא ּכְ א ּבְ ּ ִאְתֲערו ַרֲחֵמי ֵמַאְתַרְייהו ְוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵא כוְרַסָייא ְדַרֲחֵמי ְוָרִחים ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּמּכוְרַסָייא ְדִדיָנא ְוָיִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּל ְוָלא ִאְתְייִהיב ֵרׁשו ּ
  .ְלְמַקְטְרָגא

א ְוַתְקֵעי ׁשֹוָפר  ִתיוְבּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרֵאל ַיְתֵבי ַקֵמי קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ּ ּּ ּ ְוִאְתֲערו )ומתערי(ְ
ַּרֲחֵמי ְדָהא ַההוא ָקָלא ְדָנִפיק ִאְתָערוָתא ְדַרֲחֵמי ִאיהו וְכֵדין ַדְלטוָרא ָלא ָיִכיל  ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַכח ַקֵטיגֹוְרָייאְלַקְייָמ ּתְ ּא ַקֵמי כֹוְרַסָייא ְדַרֲחֵמי ְדָהא ָלא ָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַההוא  ָתא ְדָמַרְייהו ּבְ ְקדוׁשָ ָרֵאל ּבִ פוֵרי ְדִאיהו ַחִתיָמא ְדִדיָנא ְוַקְייֵמי ִיׂשְ יֹוָמא ְדּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִגין ְדָלא ִיְקָרב ַדְלטוָרא ְלַמ ְטָרא ְדרוָחא ּיֹוָמא ּבְ ִעיר ְדָאֵתי ִמּסִ א ָיֲהִבין ֵליה ׂשָ ְּקְדׁשָ ּ ּ

יה  ְּמָסָאָבא ְוהוא ְמָסָאָבא ְורוַח ְמָסָאָבא ִאְתַהֵני ּבֵ ּ יה ְוָלא ִאְתַקָרב )והוא(ּ ק ּבֵ ּ הוא ִאְתַעּסַ ּ
א ְלָסַאָבא  ַתְזִבין)מסאבא(ְּלַמְקְדׁשָ ָרֵאל ִמׁשְ ּ וְכֵדין ַאְנִפין ְנִהיִרין ְוִיׂשְ יהּ   .ּ ִמּנֵ
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ד ָסִגי  ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכַ א ְדִדיָנא ִאְתָער )סגיין(ּבְ ְעּתָ ׁשַ א ַהאי ַדְלטוָרא ּבְ ֵני ָנׁשָ ּ חֹוֵבי ּבְ ּ
ִריך הוא ְוִיְסָתַאב  א ּבְ ח ַדְלטוָרא ַקֵמי קוְדׁשָ ּכַ ּתְ ֵדין ִאיהו ָאֵתי ְוִאׁשְ ַּעל חֹוֵבי ַעְלָמא ּכְ ּ ּ ְּ

ַכח ְוַעל ָדא ַמְק ּתְ א ְוָכל ַאְנִפין ֲעִציִבין ְוִדיָנא ִאׁשְ ְּדׁשָ א )'בראשית ו(ּּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ
ְרמו, ְלָפַני ִגין ְדִאיּנון ּגָ ע חֹוֵבי ַעְלָמא ּבְ א ְלָפַני ַוָדאי ְלִמְתּבַ ּּבָ ּ  )עד כאן מההשמטות(: ּ

. )ין דאנון גרמובא לפני ודאי בג. אהדרנא למלה קדמאה קץ כל בשר בא לפני(
י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ י וִמַדת ָיַמי ָמה ִהיא ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני)תהלים לט(ּ ּ הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ ּ .

ִריך הוא)לעיל נד א(ָאַמר  א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ָדִוד ַקּמֵ ּ ין ִאּנון, ְּ ֵרין ִקּצִ ַחד ְלָיִמיָנא ְוַחד , ּּתְ
ָמאָלא ֵרין, ִלׂשְ א ְלַההוא ָעְלָמאְּוִאּנון ּתְ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ּ אֹוְרִחין ְלֵמיַהך ּבְ ּ ֵקץ ְלָיִמיָנא . ְ

ָמאָלא ִדְכִתיב, ּ ְלֵקץ ַהָיִמין)דניאל יב(, ִּדְכִתיב ך וְלָכל )איוב כח(, ְּוֵקץ ִלׂשְ ם ַלחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ְ

ְכִלית הוא חֹוֵקר  . מאן הוא חוקר, מאי ולכל תכלית הוא חוקר. אבן אופל וצלמות(ּּתַ
ְכִלית)אלא ההוא קץ לשמאלא דמחשיך אפיהון דברייתא ִזְמָנא , ּ ַמאי וְלָכל ּתַ ּבְ
יָצָאה ֶאֶבן אֹוֶפל ְוַצְלָמֶות ְרָיא ַעל ָעְלָמא ְלׁשֵ ך. ְדִדיָנא ׁשָ ם ַלחׁשֶ ְָדא ַמְלַאך . ְֵקץ ׂשָ ּ

ר, ָּדא ָנָחׁש, ַהָמֶות ׂשָ ל ּבָ ך, ֵקץ ּכָ ם ַלחׁשֶ . ִּהּתוָכא ְדַדֲהָבא ָקָאֵתיְדָהא ִמִסְטָרא ְד, ְֵקץ ׂשָ
ְרָיא ַעל ָעְלָמא הוא חֹוֵקר ְלֶמהֵוי ַקֵטיגֹוְרָיא ְלָעְלָמא  ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשָ ְכִלית ּבְ ּוְלָכל ּתַ ּ

ַרְייָתא ְוכו ָכא ַאֵפיהֹון ִדּבְ ְּלַאְחׁשָ ּ ְדָקֲאָמָרן ִדְכִתיב ְלֵקץ  )א''דף סג ע(. 'ּ ֵּקץ ְלָיִמיָנא ּכִ
  .ַּהָיִמין
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ץ ְוָתנוַח ה ֵלך ַלּקֵ ִריך הוא ְלָדִנֵיאל ְוַאּתָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַהאי . ְּ ָּאַמר ֵליה ְמנוָחה ּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָינוחו ַעל , ָּעְלָמא אֹו ּבְ ַההוא ָעְלָמא ּכְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ

בֹוָתם ּכְ אמרז ליה לאן אתר דהא לא . ותעמוד לגורלך לקץ הימין( )יאל יבדנ(. ִמׁשְ
ִזְמָנא ִדיקומון . )אמר ליה ותנוח. ידענא מה יהא עלי בההוא עלמא ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ

יַנְייהו אֹו ָלאו ֵּמַעְפָרא ֵאיקום ּבֵ ָּאַמר ֵליה ָהא ְיַדְעָנא ִדי ְיקומון . ָּאַמר ֵליה ְוַתֲעֹמד. ּ ּ ּ ּ
ּת ּתֹות ּכִ הֹון ְדַחָייֵבי ָעְלָמא, ֹותּכִ ֵאי ְקׁשֹוט וִמּנְ הֹון ְדַזּכָ ִּמּנְ ּ ּ הֹון , ּ ְוָלא ְיַדְעָנא ִעם ָמאן ִמּנְ

ָָאַמר ֵליה ְלגֹוָרְלך. ֵּאיקום ץ. ּ ה ֵלך ַלּקֵ ְָאַמר ֵליה ָהא ֲאַמְרּתְ ְוַאּתָ ִאית ֵקץ ְלָיִמיָנא . ּ
ָמאָלא ּ ְלֵקץ ַהָיִמין אֹו ְלֵקץ ַהָיִמים.ְוָלא ְיַדְעָנא ְלָאן ֵקץ, ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ . ּ
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ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]252דף [ -ּ

ִריך הוא  א ּבְ ּאוף ָהָכא ָדִוד ָאַמר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ י)תהלים לט(ְּ ָּמה ִאיהו .  הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ
ר ְדֶיהֵוי ְלָיִמיָנא ִדְכִת. ּחוַלק ַעְדִבי ּשַׂ יה ַעד ְדִאְתּבַ ְּוָלא ָנח ַדְעּתֵ ּ ּ ּ ב )תהלים קי(, יבּ  ׁשֵ

א ֲחֵזי. ִליִמיִני א ְלָפַני, ּתָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלֹנַח ֵקץ ּכָ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ָמאן . ְּ
א ְלָפַני. ִּאיהו ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ך ַאַפְייהו ִדְבִרָייָתא ְדִאיהו ֵקץ ּכָ ָּדא ֵקץ ְדַאְחׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ אן . ְ ִמּכָ

ָכא לֹוןּאֹוִליְפָנא ַחָייֵבי ָע ָכן ֵליה ֲעַלְייהו ְלַאְחׁשָ ְּלָמא ַמְקִדיִמין ֵליה וָמׁשְ ּ ּ ּ ְּדֵכיָון ְדָיֲהֵבי . ּ ּ
ָמָתא ֵּליה ְרׁשוָתא ָנִטיל ִנׁשְ ְּוָלא ָנִטיל ַעד ְדָיֲהֵבי ֵליה ְרׁשוָתא. ּ ּ א ְלָפַני . ּ ְּוַעל ָדא ּבָ

ָכא ַאַפְייהו ִדְבֵני ָעְלָמא ְּלֵמיַטל ְרׁשו ְלַאְחׁשָ ּ ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ.ּּ ִני ַמׁשְ ְ וְבִגיֵני ָכך ְוִהּנְ ּ .
ְלָטָאה ֲעָלך ָזָבא ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ַבת ֲעֵצי גֹוֶפר ּבְ ה ְלך ּתֵ ְְוַעל ָדא ֲעׂשֵ ָ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא , ּתָ ָמָתא אֹו ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתא ִאית ּבְ ִניָנן ּבְ א דאתייהיב רשו למלאך ''נ(ּתָ

ׁשוָקא. )חבלאהמות ל ר ָנׁש ּבְ ָלא ּכָֹלא. ָּלא ִיְתֲחֵזי ּבַ ָלא ְלַחּבָ ִגין ְדִאית ֵליה ְרׁשו ִלְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ .
י  ְמָרא ְוָלא ֶתחֵזי ַגְרָמך ַקּמֵ ֵעי ָלך ְלִאְסּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגיֵני ָכך ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּבְ ְ ְ ְּ ּ ּ

לֹוט ֲעָלך ָלא ְדָלא ִיׁשְ ְִדְמַחּבְ ּ.  

ָלאְוִאי  רו. ֵתיָמא ָמאן ָיִהיב ָהָכא ְמַחּבְ ּבָ ְּדָהא ַמִיין ֲהוו ְוִאְתּגַ ּ א ֲחֵזי. ּ ֵּלית ָלך ִדיָנא , ּתָ ְ

ִדיָנא ד ִאְתָמַסר ַעְלָמא ּבְ ד ִאְתַמֵחי אֹו ּכַ ָעְלָמא אֹו ּכַ ָלא , ּבְ ַכח ַההוא ְמַחּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ
גֹו ִאּנון ִדיִנין ְדִאְתֲעִביד ְּדָאִזיל ּבְ ּ ּ ָעְלָמאּ ָלא ָאִזיל , ּאוף ָהִכי ָהָכא טֹוָפָנא ֲהָוה. ּו ּבְ ּוְמַחּבְ

גֹו טֹוָפָנא ָמא ָדא. ּבְ ׁשְ ִליל ּבִ ְּוִאיהו ִאְקֵרי ָהִכי ְדִאְתּכְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ

ָעְלָמא   .ְּלֹנַח ְלַטְמָרא ַגְרֵמיה ְוָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ

י ַגֵוויהְוִאי ֵתיָמא ַהאי ּתֵ ָלא ָאִזיל ּבְ גֹו ַהאי ָעְלָמא וְמַחּבְ ּבוָתא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ ל ִזְמָנא . ּ ּכָ
ְלָטָאה ֲעֵליה ָלא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ י ְמַחּבְ ר ָנׁש ַקּמֵ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ַאֵפי ְדּבַ ּ ְצַרִים . ּּ ְמָנָלן ִמּמִ

יתֹו)שמות יב(, ִּדְכִתיב ם ֹלא ֵתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ּ ְוַאּתֶ ִגין .  ַעד ּבֶֹקרּ ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ָלא ח ְוָיִכיל הוא ְלַחּבְ ּכַ ּתְ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ יה. ּ ְּוֹלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַחָזָאה ַקּמֵ ּ ך ֲהָוה ָגִניז . ְ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵתיבוָתא יה ּבְ ֹּנַח ְוָכל ִאּנון ְדִעּמֵ ּ ּ ְלָטָאה ֲעַלְייהו. ּ ָלא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּוְמַחּבְ ּ:  

י ִח ָאְרָחאַרּבִ י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ ָּייא ְוַרּבִ י טוֵרי ְדַקְרדו. ּ ַהּנֵ ִּאָעַרע ּבְ ּ יִמין , ּ ָּחמו ְרׁשִ
ָאְרָחא ְדֲהוו ִמן יֹוֵמי ְדטֹוָפָנא ִקיִעין ּבְ ּּבְ ִקיִעין . ּ י ּבְ י יֹוֵסי ַהּנֵ י ִחָייא ְלַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ

ְּדֲהוו ִמיֹומֹוי ְדטֹוָפָנא ּ ִגין ְדָלא ִיְתַמֵחי ְּוקו, ּּ ִביק לֹון ְלָדֵרי ָדִרין ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ְ

יה יַעָיא ַקּמֵ ּחֹוֵביהֹון ְדַרּשִׁ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּדָכך ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִאין ְדָעְבִדין ְרעוֵתיה. ָ ְּלַזּכָ ּ רון ְלהו , ּ ֵעי ְדִיְדּכְ ּּבָ ּ ּ
י ד א ְוָלא ִיְתְנׁשֵ יַעָייא ְדָלא . ּוְכָרֵניהֹון ְלָדֵרי ָדִרין ְלַטבְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ַגְווָנא ָדא ְלַרּשִׁ ּּכְ

ָּעְבִדין ְרעוֵתיה ְייהו ְוָדְכָרֵניהֹון ְלִביׁש ְלָדֵרי , ּ ָרא ָעְנׁשַ י חֹוַבְייהו וְלַאְדּכָ ִגין ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ
ם ֲעֹוֵנך ְלָפַנ)ירמיה ב(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ָדִרין   .'י ְוגוְ ִנְכּתַ

י יֹוֵסי ְוָאַמר  ה ֲעִנָיה ֲעָנתֹות)ישעיה י(ָּפַתח ַרּבִ יִבי ַלְיׁשָ ִלים ַהְקׁשִ ת ּגַ ּ ַצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ּ ְ .
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָיא ָמר. ּ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת . ֲאָבל ַהאי ְקָרא ַעל ּכְ ְַצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ִלים יה ְדַאְבָרָה, ּּגַ ַרּתֵ ּּבְ ִדְכִתיבּ ִלים ּכְ ת ּגַ ּם ָאִבינו ָהִכי אוְקמוָה ּבַ ּ ּ ל )שיר השירים ד(, ּ  ּגַ
ִדְכִתיב. ָּנעול י ְוָאְזֵלי ְוָעאִלין ְלַגָווה וַמְלָיין ָלה ּכְ ְנׁשֵ ִלים ִאּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתּכַ ּּגַ ּ ּ ּ ּ ּ שיר (, ּ

ָלַחִיך ַפְרֵדס ִרּמֹוִנים)השירים ד ּ ׁשְ ּ ְ.  

  ]ב''ג עדף ס - ' זוהר חלק א[

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ּכְ יִבי ַלְיׁשָ ִלי ֶטֶרף)איוב ד(ַהְקׁשִ ה . ַּלִיׁש ְדַכר.  ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ַלְיׁשָ
אי ִאְקֵרי ַלִיׁש. ּנוְקָבא ום , ַאּמַ ֵהָמה)משלי ל(ִּאי ִמּשׁ ּבְ ּבֹור ּבַ ום , ּ ִדְכִתיב ַלִיׁש ּגִ ּאֹו ִמּשׁ

ִלי ָט בוָרה . ֶרףִּדְכִתיב ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ָאה וְדָאֵתי ִמּגְ ּתָ בוָרה ּתַ ֶּאָלא ּכָֹלא ִאיהו ַלִיׁש ּגְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִלי ָטֶרף. ִּעָלָאה ְלִקין ְוָלא ָעאִלין ְלַגָווה, ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ֲעָתא ְדִאּנון ְנָחִלין ִמְסּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ִלי ֶטֶרף ה ְדֲאִביַדת ִמּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ַלְיׁשָ ִלי ִּדְכִתיב ַלִי. ּּכְ ֶטֶרף  )ב''דף סג ע(ׁש אֹוֵבד ִמּבְ
ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָפְרדו ּּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר נוָתא ּכְ ָנא ְדִמְסּכֵ ּכֵ ה ַהְיינו ֲעִנָיה ֲעָנתֹות ִמּסְ ּוַמה ְדָאַמר ַלְיׁשָ ּ ּ ּ  )ירמיה א(, ּּ
ֲעָנתֹות וְכִתיב ר ּבַ ֶּאָלא . ַמאי ִאיְרָיא. ֶָדיךְ ֲעָנֹתת ֵלך ַעל ׂשָ)מלכים א ב(, ִּמן ַהּכֲֹהִנים ֲאׁשֶ
א ֲהָוה ַקָיים ל ִזְמָנא ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ עוְתָרא וְבֹכָלא, ּ ַלק ֶאְבָיָתר ּבְ ִּאְסּתַ ּּ ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה . ּ

ֶדיך ֹלֹמה ֲעָנתֹות ֵלך ַעל ׂשָ ָׁשְ ְ.  

ֹלֹמה ָהִכי אי ָקֵרי ֵליה ׁשְ יֹוָמך ֲהָוה ַאּבָ. ַּאּמַ ְֶאָלא ָאַמר ֵליה ּבְ ּ א ֵלך ּ ּתָ נו ְוַהׁשְ ִמְסּכֵ ְא ּבְ ּ
ֶדיך אי ִאְקֵרי ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות. ַָעל ׂשָ א ִאית לֹוַמר ַאּמַ ּתָ , ִּאי ֵתיָמא ְדֲהָוה ִמן ֲעָנתֹות. ַהׁשְ

ִניָנן ִדְכִתיב מֹו ֶאְבָיָתר)שמואל א כב(, ָּהא ּתָ ן ֲאִחיטוב וׁשְ ן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶלך ּבֶ ֵלט ּבֵ ּ ַוִיּמָ ּ ְ ּ .
ְּוַאף ַעל ִפי ְדָאְמרו ְדִהיא נֹוב ִהיא . ְּדָהא נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ֲהָוה, ִמּנֹוב ֲהָוהְּוהוא  ּ ּ ּ

א ַעל ְיָדא  נו ְוִאְתֲאִביד ַקְרּתָ ִגין ְדָנֲחַתת ְלִמְסּכֵ אי ָלה ִאְקֵרי ֲעָנתֹות ּבְ ֲּעָנתֹות ְוַאּמַ ּ ּ
ֲהִני אול ְוִאְתֲאִבידו ּכָ ְּדׁשָ ַפ. ּ ְּוַעל ָדא ָקֵרי ֵליה , ְּוָלאו הוא נֹוב, ר ֲהָוהֶּאָלא ֲעָנתֹות ּכְ ּ

ִגין ְדָאַמר , ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות ה ָאִבי)מלכים א ב(ּּבְ ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ .  ְוִכי ִהְתַעּנִ
א ְדנֹוב ֲהָוה ְרּתָ יֹומֹוי ִאְקֵרי ֵליה ָהִכי, ּוִמּקַ נו ְדָדִוד ְדֲהָוה ּבְ ְּוַעל ִמְסּכְ ּ ּ ּ.  

ִריך ָאַמר ַרּבִ א ּבְ נוָתא ֲהָוה ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ִפּקוֵדי קוְדׁשָ ִמְסּכְ ְי ִחָייא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ב ָעְלָמא, ּהוא ן ְוִאְתְייׁשַ ב ָעְלָמא . ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְוָקִריב ָקְרּבָ י יֹוֵסי ָלא ִאְתְייׁשַ ָאַמר ַרּבִ

ְּוָלא ַנְפָקא ַאְרָעא ִמזוֲהָמא ְדָנָחׁש ַעד ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוִאְתֲאִחידו ּ ּ ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּ
ב ָעְלָמא ֵדין ִאְתְייׁשַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּכְ   .ּּבְ

ִריך הוא ָלא ֲהוו ֵמִתין ְלָעְלִמין א ּבְ יה קוְדׁשָ ָרֵאל ְוָחאבו ַקּמֵ ְּוִאְלָמֵלא ְדָהְדרו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ְייהו זוֲהָמא ְדָנ ק ִמּנַ ְּדָהא ִאְתַפּסַ ּ רו ִאּנון לוֵחי ַקְדָמֵאי. ָחׁשּּ ֵדין ִאְתּבָ יָון ְדָחבו ּכְ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּדֲהוו , ּ ּ

הו ֵחירו ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ר. ּ ׂשָ ל ּבָ ֵּחירו ְדַההוא ָנָחׁש ְדִאיהו ֵקץ ּכָ ּ ּ ּ ְּוַכד ָקמו ֵליָוֵאי ְלַקְטָלא . ּ
ְייהו ְו, ְקָטָלא א ְוֲהָוה ָאִזיל ַקּמַ יׁשָ ֵדין ִאְתַער ִחְוָיא ּבִ הוּּכְ ְלָטָאה ּבְ ִגין , ָּלא ָיִכיל ְלׁשַ ּבְ

הו ְלָטָאה ּבְ ֲחִגירו ְמַזְייָנן ְוָלא ָיִכיל ַההוא ָנָחׁש ְלׁשַ ְלהו ּבְ ָרֵאל ִמְזָדְרִזין ּכֻ ְּדֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֵכיָון . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]254דף [ -ּ

ה  ה הֹוֵרד ֶעְדְיך ֵמָעֶליך)שמות לג(ְּדָאַמר ְלמׁשֶ ָ ְוַעּתָ ׁש ִּאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַהאי ָנָח, ָ
ְלָטָאה ֲעַלְייהו   .ְּלׁשַ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר ֹחֵרב)שמות לג(, ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ לו . ּ ַּוִיְתַנּצְ ּ
ֵעי ֵליה לו ִמּבָ ַּוְיַנּצְ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלָנָחׁש . ּ לו ַעל ְיָדא ְדַאֲחָרא ּבְ ֶּאָלא ַוִיְתַנּצְ ּ ּ ּ ּ ּ

ד ִאְתְייִהיב אֹוַרְייָתא . ְלָטָאהְלׁשַ לו ִמטוָרא ְדחֹוֵרב ּכַ ֶּאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ְדִקּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל   .ְלִיׂשְ

ִטיל מֹוָתא ֵמָעְלָמא אי ָלא ֲהָוה ּבָ י ִחָייא ֹנַח ְדֲהָוה ַצִדיק ַאּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ
ְּדַעד ָלא ָסְלַקת זוֲהָמא ֵמָעְלָמא ִריך הוא ְועֹוד . ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדִאּנון ָלא ֲהוו ְמֵהיְמִנין ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

רוַח ְמָסֳאָבא אן ּבְ ׁשָ א וִמְתַלּבְ ַטְרֵפי ִאיָלָנא ְלַתּתָ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּ ְּותו ְלָבַתר אֹוְספו . ּּ ּ
ַקְדִמיָתא ד ּבְ ַתר ֵיֶצר ָהָרע ּכַ ְְלֶמחֵטי וְלֵמַהך ּבָ ּא ְדִאיִהי ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּואֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ: ּ ּ
ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ָלא ָנִחית ָלה קוְדׁשָ ּתֵ ַּאּכַ ּ ָעְלָמא ְלָבַתר . ְּ יך ֵליה ּבְ ְּותו ְדִאיהו ַאְמׁשִ ּ ּ ְּ

ָמר תֹוך ָאֳהלה ְוָהא ִאּתְ ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְִדְכִתיב ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵל ָּחמו ַחד יוָדאי ְדֲהָוה ָאֵתי, יּ ּ ר ָנׁש יוָדאי ִאיהו . ּ י יֹוֵסי ַהאי ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ִאילו ֵליה. ְוִאְתֲחֵזי ְייהו ׁשְ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ּּכַ ּ ִליָחא ְדִמְצָוה ֲאָנא. ּ ְּדָהא ֲאַנן ָדְייֵרי . ָאַמר לֹון ׁשְ ּ

ְכַפר ְדָראִמין יהְוֲאַנן ְצ, ּוָמֵטי ִזְמָנא ְדַחג, ּּבִ ִּריִכין לוָלב ְוִזיִנין ְדִעּמֵ ּ ְוֲאָנא ָאִזיל , ּ
ֲחָדא. ְלָקְטָעא לֹון ְלִמְצָוה ע ִמיִנין ְדלוָלב . ֲּאְזלו ּכְ י ַאְרּבַ ָּאַמר ְלהו ַההוא יוָדאי ַהּנִ ּ ּ ּ ּ

ֻכְלהֹו ָאָתאן ְלַרצוֵיי ָעְלָמא  ְּדּבְ אי ֲאַנן ְצִריִכין לֹון ּבַ)א על מיא''נ(ּ ַמְעּתון ַאּמַ ָאַמר . ַחגּ ׁשְ
הו ַחְבַרָייא ָבר ִאְתָערו ּבְ ֵּליה ּכְ ּ חֹות ְיָדך ֵאיָמא ָלה. ּ א ִאיהו ּתְ ֲּאָבל ִאי ִמָלה ַחְדּתָ ְּ ּ.  

אֹוַרְייָתא יה הוא ְזֵעיר ְוֻכְלהו ָעְסֵקי ּבְ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ַההוא ֲאַתר ְדֲאַנן ָדְייֵרי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאית . ּ
ָנן ַרּבִ ֵמיהֲּעָלן צוְרָבא ֵמַרּבָ ר יֹוֵסי ֵמחֹוָזָאה ׁשְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָאַמר ָלן ִמִלין . ּי ִיְצָחק ּבַ ּ

אֹוַרְייָתא ין ּבְ ְלָטָאה. ַחְדּתִ ַחג ִזְמָנא הוא ְלׁשַ ְּוָאַמר ְדָהא ּבְ ישראל שליטין בההוא (. ּ
ונקיטנא לולב דמתחזי דאנן נציחנא עלייהו על כל אנון דאקרון הממ העם , זמנא
אזי עבר על נפשנו המים הזדונים ברוך יי שלא נתננו טרף ( )לטאה עלייהוולש

ין)א דכל אנון רברבין''ס( )אלא, וכי אית שנים למים. לשניהם ָאר ַעּמִ ִּאּנון . ּ ִאּנון ׁשְ
ְט ְרָכאן ִמּסִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות וִמְתּבָ ָאר ַעּמִ ן ַעל ׁשְ ַּרְבְרִבין ְמַמּנָ ַּרְייהו ּּ

ָרֵאל ְוָקִריָנן לֹון ַמִים ַהֵזידֹוִנים ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדִיׂשְ ִים ַהֵזדֹוִנים)תהלים קכד(, ּכְ   .ּ ַהּמַ

  ]א''דף סד ע - ' זוהר חלק א[

לוָלב  ּבַ ע ִמיִנין ׁשֶ ִאּנון ַאְרּבַ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְלָטָאה ֲעַלְייהו ָאֵתיָנא ּבְ ּוְבִגין ְלׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ ְּלַרּצוֵיי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְלָטָאה  )עלייהו(ְּ ָמא  )א''דף סד ע(ּוְלׁשַ ָרָזא ִדׁשְ ֲּעַלְייהו ּבְ

א ָחא. ַּקִדיׁשָ י ַמְדּבְ ּבֵ ין ְלַנְסָכא ַעל ּגַ ּוְלַאְתָעָרא ֲעָלן ַמִיין ַקִדיׁשִ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]255דף [ -ּ

ָנה ִאְתֲערוָתא ַקְדָמָאה ִאי ֹראׁש ַהּשָׁ ּּתו ָאַמר לֹון ּבְ ָעְלָמאּ ַּמאי ִאְתֲערוָתא . ּהו ּבְ
א . ַקְדָמָאה י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ָּדא ּבֵ . ּ ְדִאְתַער ְלֵמיַדן ַעְלָמא)א דא ראש השנה ממש''נ(ּ

ִדיָנא ְוָדִאין ָעְלָמא ִריך הוא ָיִתיב ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

י ִדיָנא ְלֵמיַדן ָעְלָמא ְלָטא ַהאי ּבֵ ְּדִכפוֵרי ְדָנֲהִרין ַאְנָפָהאַעד יֹוָמא , ְוׁשָ ּּ ְוָלא , ּ
ָעְלָמא ַכח ִחְוָיא ַדְלטֹוָרא ּבְ ּתְ ִעיר ְדִאיהו . ִּאׁשְ ֶמה ְדַאְתָיין ֵליה ַההוא ׂשָ ק ּבַ ְּדִאיהו ִאְתַעּסַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְטָרא ְדרוַח ְמָסֳאָבא ּכְ ִּמּסִ ּ ִעיר ָלא ָקִר. ּ ַההוא ׂשָ ק ּבְ ּוְבִגין ְדִאְתַעּסַ ּ יב ּ
א   .ְּלַמְקְדׁשָ

ָנה  יה ְוַאְנִהירו ַאְנָפָהא ְדֹראׁש ַהׁשָ ק ּבֵ ִעיר ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ְדִאְתַעּסַ ַההוא ׂשָ ִעיר ָדא ּכְ ְּוׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִחין ַרֲחֵמי . )אנפוי דמקדשא( )א אנהירו''נ( )א כך בראש השנה''נ( ּכְ ְלהו ַמׁשְ ָרֵאל ּכֻ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ

ִריך א ּבְ י קוְדׁשָ ְַקּמֵ ּ הוא ְוִאְתֲעַבר חֹוַבְייהוּ ְּוָרָזא ָחָדא ָאַמר לֹון ְוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו . ּ
יִמין ין ֶעְליֹוִנין ַחּכִ ר ְלֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ְּלַגָלָאה ּבַ י יֹוֵסי ַמאן ִאיהו. ּ ָאַמר לֹון ַעד . ָּאַמר ַרּבִ

כו ִדיְקָנא ּבְ   .ָּלא ּבָ

ד ִסיֲה. ְלָבַתר ָאַמר לֹון. ֲּאְזלו אּכַ ְמׁשָ ׁשִ ִריך הוא . ָרא ִאְתְקִריַבת ּבְ א ּבְ ַּאְתַער קוְדׁשָ ְּ

יה יך ָלה ְלַגּבֵ ְרִחימו וָמׁשִ ה ּבִ ִּסְטָרא ְדָצפֹון ְוָאִחיד ּבָ ּ ּ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, ְּ . ְוָדרֹום ִאְתַער ִמּסִ
ִמְזָרח ָרא ּבְ ֵרין ִסְטִרין ו. ְּוִסיֲהָרא ַסְלָקא וִמְתַחּבְ ּוְכֵדין ָיְנָקא ִמּתְ איּ ֲחׁשַ ְרָכאן ּבַ , ְנִטיַלת ּבִ
ְרָכא ִסיֲהָרא ְוִאְתַמְלָייא ַבֲעָלה. ּוְכֵדין ִאְתּבָ ָתא ּבְ   .ְּוָהָכא ִאְתְקִריַבת ִאּתְ

ְייֵפי  ָמה ְדִאית ָרָזא ִדיוְקָנא ׁשַ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי ִאית . ּ ְדָאָדם ְוִתיּקונֹוי)א בתיקוני דשייפי''נ(ּ
ּ ָרָזא ְדִדיוְקָנא)א איהו''נ( ְייֵפי נוְקָבא ְוִתּקוִני ְדנוְקָבאּ ּ ְדׁשַ ּ ּ ַגָוון. ּ ְּוֹכָלא ָפִריׁש ּבְ ָהִכי ָנֵמי . ּ

א ָרָזא )א מאן''ד(ִאית ְלֵעיָלא  ְרִחימו ָהִכי נֲֵמי ִאית ְלַתּתָ ה ְוִאְתַער ָלֳקֵבל ּבִ ּ ָאִחיד ּבָ ּ
חֹות ִסיֲהָרא  ָאה ָאֳחָרא ּתְ ּתָ ְּוִתּקוָנא ְדָאָדם ּתַ   .) דנוקבאא ותקונא''ד(ּ

ָמאָלא  ָמה ִדְדרֹוָעא ׂשְ ה ְוִאְתַער ְלֳקְבָלה )פקודי רלג ב, תשא קצד ב(ּכְ ּ ְלֵעיָלא ָאִחיד ּבָ ּ
ְרִחימו א. ּּבִ ווי העמודים כלהו קיימי שייפין לאתאחדא דא בדא (. ָהִכי ָנֵמי ִאית ְלַתּתָ

 ולאתקשרא דא בדא קשרי מהימנותא סטרא דקדושא מסטרא דרוח מסאבא דאיהו
ָמאָלא ְדרוַח ְמָסֳאָבא. )רזא דנחש לתתא ַּהאי ָנָחׁש ִאיהו ְדרֹוָעא ׂשְ יה ַמאן . ּ ְּוָאִחיד ּבֵ

יַנְייהו נ יך ָלה ּבֵ י ְדִסיֲהָרא וָמׁשִ יה ְוָקָרָבא ְלַגּבֵ ְּדָרִכיב ּבֵ ּ ּ ּ ְדִביקו ְדקוְטָפא ''ְּ ּא ּבִ ּ ּ
ֳאַבת   .ְוִאְסּתָ

א ְמָקְרִבין  ָרֵאל ְלַתּתָ ִעירּוְכֵדין ִיׂשְ ִעיר. ׂשָ ך ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ׂשָ ְּוַההוא ָנָחׁש ִאְתְמׁשַ ּ ּ ְּ .
ְרָכא ַרת ְלֵעיָלא ְלִאְתּבָ ׁשָ ּוְנִהיִרין ַאְנָפָהא ַמה . ְּוִסיֲהָרא ִאְתְדִכיַאת ְוַסְלָקאת ְלֵעיָלא ְוִאְתּקְ ּ

א ַכת ְלַתּתָ   .ְּדִאְתַחׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]256דף [ -ּ

יָון ְדַה יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּכֵ ֵדין ָהָכא ּבְ ּּכְ ּ ִעירּ ַההוא ׂשָ ק ּבְ א ִאְתַעּסַ יׁשָ ּהוא ִחְוָיא ּבִ ִסיֲהָרא . ּ
ַקת  יה ְוִאְתַעּסְ ת ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשַ א )בישראל(ּ ִאּמָ ּ ְלאֹוָלָפא ֲעַלְייהו ָסֵניגֹוְרָיא ְוסֹוֶכֶכת ֲעַלְייהו ּכְ ּ

ִנין ִריך לֹון ִמְלֵעיָלא וָמִחיל לֹון. ַעל ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ ְ.  

ד ָמטו ַלַחג ִמְתָעֵרי ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ְלֵעיָלא ָרֵאל ּכַ ְּלָבַתר ִיׂשְ יה . ּ ר ּבֵ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ ּּבְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ִּסיֲהָרא ְוִיְתְנִהירו ַאְנָפָהא ּכְ ּוְכֵדין ַפְלַגת . ּ ּ חוָלָקא ְדִבְרָכאן ְלָכל ִאּנון )יהב(ּ ּ ּ

קון ּבְ א ְדִיְתַעּסְ ן ִדְלַתּתָ ְּמַמּנָ ּ ִסְטָרא ְדחוַלְקהֹון . ּחוַלְקהֹוןּ ְּוָלא ֵייתון ְלָיְנָקא וְלָקָרָבא ּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

ְרכון ָאר ַעִמין ִאְתּבָ ד ׁשְ א ּכַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַאְחָסַנת . ּּכְ ִקין ּבְ ְלהֹון ִאּנון ִמְתַעּסְ ּּכֻ
ֲהַדְייהו. ּחוַלְקהֹון ְּוָלא ֲהוו ַאְתָיין ְלִאְתָעְרָבא ּבַ יהֹוןּ ָרֵאל וְלָחְמָדא חוַלק ַאְחַסְנּתֵ ּ ְדִיׂשְ ּ .

חוַלְקהֹון ְוָלא  קון ּבְ ִגין ְדִיְתַעּסְ ן ּבְ ְרָכאן ְלָכל ִאּנון ְמַמּנָ ִכין ּבִ ָרֵאל ִאּנון ָמׁשְ ך ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֲהַדְייהו ִּיְתָעְרבון ּבַ ּ.  

ְדָקא ְי ְרָכאן ְלֵעיָלא ּכְ ה . ּאותְוַכד ִסיֲהָרא ִאְתְמֵלי ּבִ ָרֵאל ָאְתָיין ְוָיְנִקין ִמיּנָ ִּיׂשְ
ְלחֹוַדְייהו ִתיב . ּּבִ ְהֶיה ָלֶכם)במדבר כט(ְּוַעל ָדא ּכְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ , ַמאי ֲעֶצֶרת. ּ ּבַ

ִניׁשו ַתְרּגומֹו ּכְ ּּכְ ְרָכאן ִעָלִאין. ּ ל ַמה ִדְכִניׁשו ֵמִאּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ יה. ּ ין ָאֳחָרִנין ָּלא ָיְנִקין ִמּנֵ  ַעּמִ
ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ר ִיׂשְ ְהֶיה ָלֶכם. ּּבַ ִתיב ֲעֶצֶרת ּתִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ין. ּ ָאר ַעּמִ ָלֶכם . ָלֶכם ְוָלא ִלׁשְ

ן ָאר ְמַמּנָ   .ְוָלא ִלׁשְ

י קון ּבֵ ְרָכאן ְדִיְתַעּסְ ִים ְלֵמיַהב לֹון חוַלק ּבִ ין ַעל ַהּמַ ְּוַעל ָדא ִאּנון ְמַרּצִ ּ ּ ּ ְוָלא . ּהּ
ְרָכאן ִעָלִאין ד ָיְנִקין ּבִ ָרֵאל ּכַ ֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ִּיְתָעְרבון ְלָבַתר ּבְ ִתיב . ּ ְּוַעל ַההוא יֹוָמא ּכְ

ֲהָדן. ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו   .ְּדָלא ִאְתָעַרב אֹוֲחָרא ּבַ
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ְסעוָדָתא ִע ן ְרִחימֹוי ּבִ א ְדַזּמַ ְּלַמְלּכָ יָמאּ ָּלָאה ְדֲעִביד ֵליה ְליֹוָמא ְרׁשִ ּ ָהא ְרִחימֹוי . ּ
א  א ְיַדע ְדַמְלּכָ יה )ב''דף סד ע(ְּדַמְלּכָ ֵעי ְלֶמֱחֵדי . ִּאְתָרֵעי ּבֵ א ֲאָנא ּבָ ּתָ א ַהׁשְ ָאַמר ַמְלּכָ

ל ִאּנון . ִעם ְרִחיָמאי ְסעוָדָתא ִעם ְרִחיָמאי ַיֲעלון ּכָ ְּוָדִחיְלָנא ְדַכד ֲאָנא ּבִ ּ ּ ן ּ ַקְסטֹוֵרי ְמַמּנָ
ָנא ִלְפתֹוָרא ְלִמְסַעד ְסעוָדָתא ְדֶחְדָוה ִעם ְרִחיָמאי ִּויִתיבון ִעּמָ ָּמה ֲעַבד ַאְקִדים ַההוא . ּ

ן ְלֵמיַכל ְייהו ְדִאּנון ַקְסטוֵרי ְמַמּנָ ָרא ְדתֹוֵרי ְוַאְקִריב ַקּמַ ְּרִחימֹוי קוְסטוִרין ִדירֹוֵקי וִבׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ל ִעדוִנין ְדָעְלָמאְלָבַתר ָיִתיב  א ִעם ְרִחימֹוי ְלַהִהיא ְסעוָדָתא ִעָלָאה ִמּכָ ַּמְלּכָ ּ ּ ּוְבעֹוד . ּּ

ל ָצְרּכֹוי ְוָיִהיב ֵליה ִאיל ֵליה ּכָ א ׁשָ ְלחֹודֹוי ִעם ַמְלּכָ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ א ִעם ְרִחימֹוי . ּ ְוַאֲחֵדי ַמְלּכָ
יַנ ְלחֹודֹוִהי ְוָלא ִאְתָעְרִבין ָאֳחָרִנין ּבֵ ִריך הוא. ְּייהוּבִ א ּבְ ָרֵאל ִעם קוְדׁשָ ך ִיׂשְ ּּכָ ְּ ך . ְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ִתיב ּבַ   .ּּכְ

ן ִריך הוא ַאְתִקין אֹוְרָחא ַקּמָ א ּבְ י ִחָייא קוְדׁשָ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ָּאְמרו ַרּבִ ּ ְּ ִאין ִאּנון . ּ ַּזּכָ
אֹוַרְי ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ קוהו. יָתאּ ָּאֵתי ְנׁשָ י יֹוֵסי . ּ ַנִיך ִלּמוֵדי )ישעיה נד(ָּקָרא ֲעֵליה ַרּבִ ּ ְוָכל ּבָ ְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]257דף [ -ּ

ָנִיך לֹום ּבָ י ֲחַקל ָיִתיבו. ְְיָי ְוַרב ׁשְ ד ָמטו ּבֵ ּּכַ ָנא ִדְכִתיב. ּ ר ָנׁש ַמאי ׁשְ ָּאַמר ַההוא ּבַ ּ ,
ָנא )נדפס בפקודי רכז ב(. 'ו ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוג)בראשית יט( ּ וַמאי ׁשְ

ָכל ֲאַתר טֹוָפָנא ִדְכִתיב ֱאלִהים ֱאלִהים ּבְ ִתיב ַוְיָי )אמאי(. ּּבְ   .)בכלא( ְוָלא ּכְ

ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ַוְיָי הוא וֵבית ִדינֹו ִניָנן ּבְ ֶּאָלא ּתָ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא . ֱּאֹלִהים ְסָתם ִדיָנא ּבִ
ְסדֹום ִאְתֲעִב יָצָאה ָעְלָמאּבִ ֲהֵדי ִדיָנא. ּיד ִדיָנא ְוָלא ְלׁשֵ ך ִאְתָעֵרב ִאיהו ּבַ ּוְבִגין ּכָ ֲאָבל . ְּ

חו  ּכָ ּתַ ֵצי ְוָכל ִאּנון ְדִאׁשְ ל ָעְלָמא ׁשָ טֹוָפָנא ּכָ ּּבְ ּ ָעְלָמא )א בלחודוי''נ(ּ  .ּבְ

יה )א דהא''ד( ְוִאי ֵתיָמא ֹּנַח וְדִעּמֵ ּים ַמֲעָיָנא ֲהָוה ְדָלא  ָסִת)א הא''נ(. )א אשתזיבו''ד( ּ
ֵצי ֵליה. ִאְתֲחֵזי ָעְלָמא ׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ל ַמה ְדִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ֵצי . ּ ִאְתַגְלָיא ְוָלא ׁשָ ְּוַעל ָדא ַוְיָי ּבְ
ֵצי. ֹּכָלא ָרא ְדָהא ּכָֹלא ׁשָ ּמְ ֵעי ְסִתימו וָבֵעי ְלִאְסּתַ ֱּאלִהים ּבָ ּ ּ ְלחֹודֹוי . ּ ְּוַעל ָדא ֱאלִהים ּבִ

  .ֵויֲה

ב)תהלים כט(ְּוָרָזא ָדא  ּבול ָיׁשָ ב. ּ ְיָי ַלּמַ ִתיב ָלא ָיְכִליָנן . ַּמהו ָיׁשָ ִאְלָמֵלא ְקָרא ּכְ
ְלחֹודֹוי ְדָלא ַאְתָיא ִעם ִדיָנא. ְלֵמיַמר ב ּבִ ָּיׁשָ ב. ּ ִתיב ָהָכא ָיׁשָ  )ויקרא יג(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ

ְלחֹודֹוי ב ּבִ ָדד ֵיׁשֵ   .ּבָ

ּוְבִגין ְדֹנַח ֵצי ָעְלָמא ְוָנח רוְגֵזיה ַמה .  ֲהָוה ָסִתים ַמֲעָיָנאּ ד ִאְתֲעִביד ִדיָנא ְוׁשָ ְּלָבַתר ּכַ ּ ּ
ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוגו ר ְדָסִתים ַמֲעָיָנא ֲהָוה. 'ּּכְ ֵצי ָעְלָמא ָלא ִאְדּכַ ד ׁשָ ְּדָהא ּכַ ּ .

ִריך הוא)ודא(ְוָרָזא  א ּבְ ּ אֹוִליְפָנא קוְדׁשָ א.  ָסִתים ְוַגְלָיאְּ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ְלָיא הוא ּבֵ . ּּגַ
ן ּמָ ְרָכאן ָנְפֵקי ִמּתַ ָּסִתים הוא ֲאַתר ְדָכל ּבִ ְסִתימו . ּ ל ִמלֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאּנון ּבִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְרָיין ֲעלֹוי ְרָכאן ׁשַ ְלָיא ַההוא ֲאַתר ְדֵבי . ּבִ ִאְתּגַ ְּוָכל ְדִאּנון ּבְ ּ ּ ִגין ּּ ְרָיאן ֲעלֹוי ּבְ ִדיָנא ׁשָ
ִליט ֲעֵליה ֵלי ְוַההוא ְדִאְקֵרי ַרע ַעִין ׁשַ ִאְתּגְ ְּדִאיהו ֲאַתר ּבְ ּ ּ ָרָזא ִעָלָאה , ּּ ְּוֹכָלא הוא ּבְ ּּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא   .ּכְ

ַגֵויה ְדָהא ְרָיא ּבְ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָאה ָדָרא ְדַרּבִ י יֹוֵסי ְוָאַמר ַזּכָ ָכה ַרּבִ ּּבָ ּ ּ ּ ְזכוָתא ִדיֵליה ּ ּ
ִאֵלין  טוֵרי ִמִלין ִעָלִאין ּכְ ַּאְזִמין ָלן ּבְ ּ ּ ר ָנׁש ְלאֹוָדָעא ָלן . )עד כאן(ּ י יֹוֵסי ַהאי ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ן ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ְדֵריה קוְדׁשָ ִּמִלין ִאֵלין ָקא ָאֵתי ְוׁשַ ּ ְּ ּ יה . ּ ד ָאתו ְוִסְדרו ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ּ ּּ
י ׁשִ ִפיר ָקא ָאַמרְּדַרּבִ ְּמעֹון ָאַמר ַוַדאי ׁשַ   .)נדפס בפקודי רסח ב(. ּ

ְמעֹון ֲאבוי י ׁשִ יה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַקּמֵ ַּרּבִ ּ ל . ּ ָּאַמר ֵליה ַהאי ֵקץ ּכָ
י ַמְדּבְ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל ּגַ ִנין ְדֲהוו ִיׂשְ י ֵמִאּנון ָקְרּבָ ר ִאְתַהּנֵ ׂשָ ּּבָ ּ ָּאַמר ֵליה . ָחא אֹו ָלאּ

א ֲחָדא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְפֵקי ּכְ ּּכָֹלא ֲהוו ִמְסּתַ ּ ּ.  

ין  ִחּבוָרא ְדִאּנון ְרעוִתין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ִאּנון ִאְקרון ָאָדם ּבְ ֲהִני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ְּוָתא ֲחֵזי ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַווְייהו ְּדָסְלִקין ִמּגַ א אֹו ִאְמָרא אֹו. ּ ּבָ ׂשְ ֵהָמה ְדָקְרִבין ִאְצְטִריך ַעד ָלא ַּההוא ּכִ ְ ַהִהיא ּבְ ּ

ין ְלִאְתַוָדָאה ֲעָלה יׁשִ ל ַחָטִאין ְוָכל ְרעוִתין ּבִ א ֲעָלה ּכָ ָחא ְלָפָרׁשָ י ַמְדּבְ ּבֵ ִּיְתְקִריב ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ .
ין ְוִהְרהו גֹו ִאּנון ַחָטִאין וִביׁשִ ֹכָלא ּבְ ֵהָמה ּבְ ּוְכֵדין ַהִהיא ִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּ   .ִריןּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]258דף [ -ּ

ָנא ַדֲעָזאֵזל ִדְכִתיב  ַגְווָנא ְדָקְרּבָ ּּכְ ּ ָרֵאל )ויקרא יו(ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
ֵרין. ָהִכי ָנֵמי ָהָכא. 'ְוגו ָחא ְמטוָלא ַעל ַחד ּתְ י ַמְדּבְ ּבֵ ך ָדא . ְּוַכד ָסְלָקא ַעל ּגַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָמה ְדַאּתְ . ַּסְלָקא ְלַאְתֵריהְוָדא . ַּסְלָקא ְלַאְתֵריה ָרָזא ִדְבֵהָמה ּכְ ָרָזא ְדָאָדם ְוָדא ּבְ ָּדא ּבְ
יַע ְיָי)תהלים לו(ָאֵמר    .ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

  ]א''דף סה ע - ' זוהר חלק א[

יָרָתא ְרעוָתא ְדַכֲהֵני ְוׁשִ א ּבִ ָאר ְמָנחֹות ְלַאְתָעָרא רוָחא ַקִדיׁשָ ֲּחִביִתין ְוָכל ׁשְ ּ ּ ּ ְדֵליָוֵאי ּ
ָרֵאל ְפִקין . ּוִבְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ְמָנא ְוִקְמָחא ְדָסִליק ִמְתַרָוון וִמְסּתַ ָנָנא ְוׁשַ ּוְבַההוא ּתְ ּ ּ ּ ּ א ''ס(ּ

ְלָטָאה  )א''דף סה ע( )א ומתפשטין''ס( )ומתפנקין ָאר ָמאֵרי ְדִדיִנין ְדָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ל ׁשְ ּּכָ
ַההוא ִדיָנא ְדִאְתָמַסר לֹון ִזְמָנא ָחָדא. ּּבְ א ֲחֵזי. ְּוֹכָלא ּבְ ָרָזא , ּתָ ּּכָֹלא ִאְתֲעִביד ּבְ

ָדא ְפָקא ָדא ּבְ ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלִאְסּתַ ָלָקא ְלֵעיָלא ָמאן ְדִאְצְטִריך ַעד ֵאין סֹוף, ּּ ְוְלִאְסּתַ ּ ּּ .
  )רסח ב, נדפס בפקודי רכא א(

ְצלֹוִתין ְל ְמעֹון ֲאֵריַמת ְיָדאי ּבִ י ׁשִ ְּדַכד ְרעוָתא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא , ֵעיָלאָאַמר ַרּבִ ּ ּ
יר  א ְדָסִתים ַיּתִ ַלל ְלָעְלִמין ֵריׁשָ ָּקְייָמא ַעל ַההוא ְרעוָתא ְדָלא ִאְתְיָדע ְוֹלא ִאְתַפס ּכְ ּ ּ ּּ

ְס. ְלֵעיָלא א ַאִפיק ַמאי ְדַאִפיק ְוָלא ְיִדיַע ְוָנִהיר ַמאי ְדָנִהיר ּכָֹלא ּבִ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּ ּ   .ִּתימוּ

יה ָבה ִעָלָאה ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה וְלִאְתְנָהָרא ִמּנֵ ְּרעֹו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ַּחד ְפִריסו ִאְתְפִריס. ּּ ּוִמּגֹו . ּּ
ָבה ִעָלָאה ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי ַעד ַההוא ְפִריָסא ָנִהיר ַמה  ְרִדיפו ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ַּההוא ְפִריָסא ּבִ ּּ ּ ּ ּּ

ְנִהירו )א ההוא''ס(ּוְכֵדין . ְּדָנִהיר ָבה ִעָלָאה ָנִהיר ּבִ ּ ִאיהו ַמֲחׁשָ ּ ָסִתים ְדָלא ְיִדיַע )בסתימו(ּּ
ָבה ָלא ָיַדע ְנִהירו . ְּוַההוא ַמֲחׁשָ ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ּבִ ַטׁש ַהאי ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ֵדין ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ

ה ְדָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְי ְּדַפְרָסא ְדָקְייָמא ְדָנִהיר ִמּמַ ּ ּ ְלָייאּ  )א האי''נ(ּוְכֵדין . יַדע ְוָלא ִאְתּגַ
ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידו  ְנִהירו ִדְפִריָסא ְוָנֲהִרין ּכְ ַטׁש ּבִ ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ּבָ ָּדא ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ע ֵהיָכִלין ׁשַ   .ּתֵ

ְּוֵהיָכִלין ָלאו ִאּנון ְנהֹוִרין ְוָלאו ִאּנון רוִחין ְוָלאו ִאּנון ִנׁשְ ּ ּ  ָמאן )איהו(ְוָלא ִאית . ָמִתיןּ
הו ְּדָקְייָמא ּבְ ְייהו . ּ ָבה ְדִאיהו ַחד ִמּנַ ַמֲחׁשָ ְלהו ּבְ ע ְנהֹוִרין ְדָקְייֵמי ּכֻ ׁשַ ְּרעוָתא ְדָכל ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָקן ְו ָבה ְוָלא ִמְתַדּבְ ַמֲחׁשָ ֲעָתא ְדָקְייֵמי ּבְ ׁשַ ְתַרְייהו ּבְ ְלהו ְלִמְרַדף ּבַ ָנא ּכֻ ּבְ חוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָלא ּ
ָבה ִעָלָאה . ִּאְתְייָדעו ַמֲחׁשָ ְרעוָתא ְוָלא ּבְ ְּוִאֵלין ָלא ָקְייֵמי ָלא ּבִ ה . )א עלאין''נ(ּּ ְפִסין ּבָ ּּתָ

ָבה ִעָלָאה . ְוָלא ָתְפִסין ל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָכל ִאּנון ְנהֹוִרין ֵמָרָזא ְדַמֲחׁשָ ִאֵלין ָקְייֵמי ּכָ ּּבְ ּּ ּ ּ
ְּלהו ִאְקרון ֵאין סֹוף ּכֻ)א ולתתא''דלתתא ד( ַּעד ָהָכא ָמטו ְנהֹוִרין ְוָלא ָמטון ְוָלא . ּ ּ

ָבה. ִּאְתְייָדעו ָבה ְוָלא ִאְתְייַדע )א כד''כדין ד(. ָּלאו ָהָכא ְרעוָתא ְוָלא ַמֲחׁשָ  ָנִהיר ַמֲחׁשָ

אן ְדָנִהיר)ידיע( יָנה ְוָנִהיר ְל. ּ ִמּמַ ים ּגֹו ּבִ ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתַלּבֵ ַּמאן ְדָנִהיר ְוָאִעיל ָדא ּכְ
ֲחָדא ְלהו ּכְ ִלילו ּכֻ ָדא ַעד ְדִאְתּכְ ּּבְ ּ ָדא . ּ ר ָדא ּבְ ד ָסִליק ּכָֹלא ִאְתַקּשַׁ ָנא ּכַ ּוְבָרָזא ְדָקְרּבָ ּ ּּ

ָדא ֵאין סֹוף. ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ָבה ִאְתַעַטר ּבְ ְסִליקו וַמֲחׁשָ ְלהו ּבִ ֵדין ָקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ּ ּ ַּההוא ְנִהירו. ּ ּ 
ָבה ִעָלָאה  יה ַמֲחׁשָ ְּדִאְתְנִהיר ִמּנֵ ּ ַכח .  ִאְקֵרי ֵאין סֹוף)דלא אתיידע בה כלל(ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]259דף [ -ּ

ְּוָקְייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן ְדָנִהיר ְוַעל ָדא ּכָֹלא ָקִאים ּ ָעְלָמא . ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ
ֵּדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

א ֲחֵזי ר,ּתָ ׂשָ ל ּבָ ֵחדו,  ַהאי ֵקץ ּכָ ַכח ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ וָרא ִאׁשְ ָמה ְדִקּשׁ ּּכְ ּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי , ּ
ֶחְדְווָתא א ּבְ א. ְלַתּתָ ְפָקא ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְרעוָתא ְלִאְסּתַ ּ ּ א ָקְייָמא ֲעַלְייהו . ּ ְּוִאיּמָ

ְדָקא ְיאות ָרֵאל ּכְ   .ְּדִיׂשְ

א ֲחֵזי ָכל ֵריׁשֵ, ּתָ ל ּבְ א ָיֲהִבין ֵליה ְלַהאי ֵקץ ּכָ ד ִסיֲהָרא ִמְתַחְדׁשָ ּי ַיְרָחא ְוַיְרָחא ּכַ ּ
חוָלֵקיה ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ יה ְוִיׁשְ ִנין ְלִאְתַעְסָקא ּבֵ יר ַעל ָקְרּבָ ר חוְלָקא ָחָדא ַיּתִ ׂשָ ּּבָ ּ ּ ִויֵהא ִסְטָרא . ּ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ַמְלֵכ. ְּדִיׂשְ ִגין ְדִיְתַאֲחדון ּבְ ּּבְ ִעיר, יהֹוןּ ִגין ְדִאיהו . ְּוָדא ִאיהו ׂשָ ּּבְ ּ
ִעיר  יה ׂשָ ו ִדְכִתיב ּבֵ חוָלָקא ְדֵעׂשָ ּּבְ ּ ּ ִעיר)בראשית כז(ּ ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ ְּוַעל ָדא ִאיהו .  ֵהן ֵעׂשָ ּ

חוָלֵקיה ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ִּאׁשְ חוָלֵקיהֹון. ּ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָרֵאל ִאּנון ִמׁשְ ְּוִיׂשְ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ִתיבּ  )תהלים קלה(, ּכְ
ָרֵאל ִלְסגוָלתֹו ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ּּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ר, ּתָ ׂשָ ל ּבָ ך , ַהאי ֵקץ ּכָ ִדיר וְבִגין ּכָ ָרא ּתָ ִבׂשְ ל ְרעוֵתיה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְּכָ ּ ּ ּ ּּ
ר ׂשָ ל ּבָ יה ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ָרא ּתָ ּקוָנא ְדִבׂשְ ּּתִ ּ ִליט. ּ ְּוַכד ִאיהו ׁשַ ִליט ַעל , ּ ּׁשַ

ְמָתא ָרא ִאְתְיִהיב ְלֲאַתר ָדא. ּּגוָפא ְוָלא ַעל ִנׁשְ ְמָתא ָסְלָקא ְלַאְתָרא וִבׂשְ ִּנׁשְ ַגְווָנא . ּ ּכְ
ָנא ִדְרעוָתא ָסְלָקא ְלֲאַתר ָחד ָקְרּבָ ָּדא ּבְ ָרא ְלֲאַתר ָחד, ּ   .ּוִבׂשְ

ָאה ִאיהו ר ָנׁש ְדִאיהו ַזּכָ ּוּבַ ּ ּ ׁש ְלַכָפָרהּ ָנא ַמּמָ ָאה. ּ ָקְרּבָ ְּוָאֳחָרא ְדָלאו ִאיהו ַזּכָ ָלאו , ּ
ִגין ְדֵביה מוָמא ִדְכִתיב ָנא ּבְ ִּאיהו ָקְרּבָ ּ ּ ּ י ֹלא ְלָרצֹון ְוגו)ויקרא כב(, ּ ְּוַעל ָדא ַצִדיַקָיא . ' ּכִ ּ

ָעְלָמא  ָנא ִאּנון ּבְ ָפָרה ִאּנון ְדָעְלָמא ְוָקְרּבָ ּּכַ ּ ּ   :)עד כאן(ּ

  ]ב''דף סה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א ְלָפַני, ּתָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ָכא ַאַפְייהו . ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ְּלֵמיַטל ְרׁשו ְלַאְחׁשָ ּּ
ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ִּדְבֵני ָעְלָמא )ב''דף סה ע( ְוְבִגיֵני ָכך ִהְנִני ַמׁשְ ועל דא עשה לך (. ּ

רבי חייא ורבי יוסי הוו .  בה ולא יכיל לשלטאה עלךתבת עצי גופר בגין לאשתזבא
ר ִצָוהו ה)אזלי בארחא אמר חד ֹכל ֲאׁשֶ ִתיב ַוַיַעׂש ֹנַח ּכְ   .'ּ ּכְ

  )סימן יא(השלמה מההשמטות 

א ְוִאיּנון . 'ִּצָוה ה ָרֵאל ְדִאְתְייִהיב ְלהֹון אֹוַרְיָתא ַקִדיׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ י יֹוֵסי ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ה ְיָמָמא ְוֵליֵליִמ ְדֵלי ּבָ ּתַ יבוָתא . ּׁשְ ח ֹנַח ִעם ּתֵ ּכַ ּתַ ַמע ְדִאלוֵלי ְדִאׁשְ א ֲחֵזי ְדָהא ַמׁשְ ּּתָ ּ

ִזיב  ּתֵ ֲחָדא ָלא ִאׁשְ רוָתא ּכַ ִאְתַחּבְ יבוָתא)ובגין כך(ּּבְ גֹו ּתֵ ים ִמן ֵעיָנא ּבְ ָּקמו ְוָאְזלו. ּ ַאְסּתִ ּ .
ַוַדאי ּכְ ָּאַמר ַההוא יוָדאי ּבְ ּ יַבת ֲעֵצי גֹוֶפרּ ה ְלך ּתֵ ָרא , ִָתיב ֲעׂשֵ ִגין ְלִאְתַחּבְ ְְלך ְלַגְרָמך ּבְ ָ

ר ִצָוהו ְוגֹו ָכל ֲאׁשֶ ִתיב ַוַיֲעׁשֹ ֹנַח ּכְ ה ָמה ּכְ ָזָבא ּבָ ּתֵ ֲהָדה וְלִאׁשְ ּּבַ ּ ּ   )עד כאן מההשמטות(. 'ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]260דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָנה ְוגו, ּתָ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ִתיב ְוֹנַח ּבֶ ָנא ָדא ְוִכי. 'ַמה ּכְ ּבְ אי ֲאָתא חוׁשְ ּ ַאּמַ
ר . ְלִמְמֵני ָנה ָלא ֵייעול ְלֵתיבוָתא ְוָלא ִיְתַחּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ֶּאָלא ִאילו ָלא ֲהָוה ֹנַח ּבֶ ּ ּ ּ
ֲהָדה ֲהָדה. ּּבַ ר ּבַ ֵדין ִאְתַחּבַ ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשֵ ִלים ּבְ ּתַ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּּ.  

ְּוַעל ָדא ִמן יֹוָמא ְדִאׁשְ ִריך הוא ַעד ּ א ּבְ ִלים חֹוַבְייהו ִדְבֵני ָעְלָמא אֹוִריך לֹון קוְדׁשָ ּּתַ ּ ּ ְּ ְ ּ
ִלים ְדָקא ְיאות ְוֲהָוה ַצִדיק ׁשְ יה ּכְ ִלים ַדְרּגֵ ּתַ ָנה ְוִאׁשְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשֵ ִלים ֹנַח ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ּוְכֵדין ָעאל ְלֵתיבוָתא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ:  

ָמה ְדֲאָמָרן ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ָנה. ְוֹנַח ּבֶ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ֶבן ׁשֵ ָמר ּכְ ְוְבִגיֵני ָכך ָלא ִאּתְ ּ .
ּבול ַמִים. )ג לקביל שית סטרין דעלמא''א ל''ד( ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּּ .

יָון ְדָאַמר ַוֲאִני ּ ּכָֹלא ִמָלה ָחָדא ִהיא)א הנני''נ(ָּלא ֲאִני ָאֹנִכי ֶא. ַּמאי ַטְעָמא ִהְנִני ּכֵ ּ.  

א ֲחֵזי ה ִדְלֵעיָלא, ּתָ ָלא ִמּמַ ְמָתא ַוַדאי ִדְמַקּבְ ָכל ֲאַתר ֲאִני ִאְתֲעִביד ּגוָפא ְלִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ .
ך ִריִתי ִאּתָ ה ּבְ ָאת ַקָייָמא ִדְכִתיב ֲאִני ִהּנֵ ך ִאְתְרִמיז ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְּ ְלָיא ֲּאִני ְד. ּּ ִאְתּגַ ָּקְייָמא ּבְ

ְרְסָיא ְלַמה ִדְלֵעיָלא. ְּמזוֶמֶנת ְלִמְנַדע ֲּאִני ְדֲעִביְדָנא נוְקִמין ְלָדֵרי ָדִרין. ֲּאִני ּכָ ַוֲאִני . ּ
ֲחָדא ִליל ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּּכָ ד ִדיָנא. ּ ן ְלֶמְעּבַ ְלחֹודֹוי ְדִאְזַדּמַ ים ּבִ ְּלָבַתר ִאְתְרׁשִ ּ . ִהְנִני. ּ

ּבול ַמִיםֵמִב   .ּיא ֶאת ַהּמַ

ּבול ָלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ַמִים יָון ְדָאַמר ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּּכֵ ּ ּ ּבול ְלַאְסָגָאה . ּ ֶּאָלא ֶאת ַהּמַ
ֶות ב ְדַמָיא ֲהוו, ְַמְלַאך ַהּמָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ָלא . ּ  ָאִזיל )א הוה''ד( )לחבלא בהון מחבלא(ְמַחּבְ

ִאּנ יָצָאה ּבְ ָעְלָמא ְלׁשֵ ְלָמא ֲאַגר ַטב , ֲאִני ְיָי. ּון ַמִייןּבְ ִניָנן ְנֱאָמן ֲאָנא ְלׁשַ ָּהִכי ּתָ
יַעָיא ְּלַצִדיַקָיא וְלִאְתָפַרע ֵמַרׁשִ ּּ ּ ְלָמא . ּ ֲאִני ְלׁשַ ך ַאְבַטח לֹון ְקָרא ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

יַעָי. ֲּאַגר ַטב ִדְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְייהו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוַאְגִזים ְלַרׁשִ ּא ְלִאְתְפַרע ִמּנַ ּ
ֲאִני   .ּבְ

ר ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ָלא ְדָעְלָמא. ְלׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְדָדא הוא ְמַחּבְ ּּכְ ִתיב. ּ שמות (, ְּוַעל ָדא ּכְ

יֶכם ִלְנגֹוף)יב ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ר ִמּסִ.  ְוֹלא ִיּתֵ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ְּטָרא ְדֵקץ ְּוָדא הוא ְלׁשַ
א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִריך הוא . ּכָ א ּבְ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון קוְדׁשָ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ּ ְּ ג ''א ל''ד(ְ

ר)ואוריך לון ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ֵדין ְלׁשַ ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ִלים ֹנַח ְלׁשֵ ָאַמר ָהִכי . ּ ַעד ְדַאׁשְ
ֵמיה ְדַרּבִ ּאֹוִליְפָנא ִמׁשְ  .)א האי דאמרי לכון''נ( ְּדָאַמר ָלן )א ברבי יוסי מחוזאי''ס(י ִיְצָחק ּ

יט ָאָדם עֹוד )ישעיה לח( ,ָּפַתח ְוָאַמר ֶאֶרץ ַהַחִיים ֹלא ַאּבִ י ֹלא ֶאְרֶאה ָיה ָיה ּבְ ּ ָאַמְרּתִ ּ ּ
ֵבי ָחֶדל י לא ֶאְרֶאה ָיה. ִעם יֹוׁשְ ִני ָנ, ָּאַמְרּתִ ה ֲאִטיִמין ִאּנון ּבְ ּמָ א ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ּּכַ ּׁשָ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא יִחין ּבְ ּגִ ְייהו רוָחא , ַּמׁשְ י ִמּנַ ִמלֹוי ְדָעְלָמא ְוִאְתְנׁשֵ ֵלי ּבְ ּכְ ֶּאָלא ִמְסּתַ ּ ּ ּ
  .ְדָחְכְמָתא

ַהא ל ַמה ְדֲעַבד ּבְ ָנא ְלָמאֵריה ִמּכָ ּבְ ַלק ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָיִהיב חוׁשְ ר ָנׁש ִאְסּתַ ְּדַכד ּבַ ּ ּ י ּּ
ֲחָדא ְוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי עֹוד ְדִאיהו ָקִאים רוָחא ְוגוָפא ּכְ ָּעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ַּעד ְדָאִזיל ְלַההוא , ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]261דף [ -ּ

ל ִאּנון ְדָנְטרו  א ְדֵעֶדן ְלֶמחֵמי ּכָ ָּעְלָמא וָפַגע ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ָיִתיב ְלַתְרָעא ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ּ
הו ִּפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון ְוָחֵדי ּבְ ּ ּ.  

ה ַצִדיַקָיא ָסֳחָרֵניה ְדָאָדםְו ַּכּמָ ּ י ָאְרָחא . ּּ ִּאּנון ְדִאְתְמָנעו ֵמָאְרָחא ְדֵגיִהּנֹם ְוָסטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ
ֵבי ָחֶדל. ְּדַגן ֵעֶדן ְּוִאֵלין ִאְקרון יֹוׁשְ ֵבי ָחֶלד. ּ ִתיב יֹוׁשְ מֹו חוְלָדה . ְוָלא ּכְ ִגין ְדָלא ֲהוו ּכְ ּּבְ ּ ּ

ְּדָגְרָרא וַמְנָחא ְוָל ְבָקאּ ֵבי ָחֶדל. א ָיְדָעא ְלַמאן ׁשַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֶּאָלא יֹוׁשְ  )ישעיה ב(, ּכְ

ּ ְדִאְתְמַנע לֹון ֵמָאְרָחא ְדִגיִהּנֹם)אלא יושבי חדל( 'ִּחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ְוגו ְּוַאְתִקיפו . ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ הו ְלַאָעָלא ְלהו ּבְ ּּבְ ּ.  

ֵבי ָח ְרַמְייהו ֵמִאּנון חֹוִבין ְדַחָייַבָיאָּדָבר ַאֵחר יֹוׁשְ ֶּדל ִאּנון ָמֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ִדְמָנעו ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
י ָמאֵריה א ַקּמֵ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ּוְבִגין ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּתָ ּ ּ ּ ַעל ִאּנון ְדִאְתְמָנעו )א עם''נ(ָיִתיב . ּ ּ ּ

ֵני ָחֶדל ָמא ְדַאּתְ . ֵּמחֹוֵביהֹון ְוִאּנון ּבְ ך .  ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני)תהלים לט(, ָאֵמרּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
א  ַההוא אֹוְרָחא ְדִגְנּתָ ַצִדיַקָיא ְדַאְתָיין ּבְ הו ּבְ א ְדֵעֶדן ְוָחֵדי ּבְ ִּאיהו ָיִתיב ְלַתְרָעא ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

  .ְּדֵעֶדן

  ]א''דף סו ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי י לא ֶאְר, ּתָ ִתיב ָאַמְרּתִ ֶּאָלא סֹוָפא . ְּוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ָיה. ֶּאה ָיהַמה ּכְ
ֶאֶרץ ַהַחִיים ִּדְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב ָיה ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ד , ּתָ ָמִתין ְלֲאַתר )תרומה קמא(ּכַ  ָסְלִקין ִנׁשְ

ָזֳהָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ְדָנִהיר . ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי ן ּבְ ן ִמְתַהּנָ ּמָ ּּתַ ּ ֵמֲאַתר  )א''דף סו ע(ּּ
א ָאֳחָרא ָלא ִתיכֹול . ִּעָלָאה ְדֹכָלא ָזֲהָרא ִדְלבוׁשָ ָמָתא ּבְ א ִנׁשְ ׁשָ ְּוִאילו ָלא ִמְתַלּבְ ּ

א . ְּלִאְתָקָרָבא ְלֶמחֵמי ַההוא ְנהֹוָרא ָמָתא ְלבוׁשָ ָמה ְדַיֲהֵבי ְלִנׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּ ּ
ַה יה ְלֵמיַקם ּבְ א ּבֵ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ א ְדָזֲהָרא ִעָלָאה ְלֵמיַקם . אי ָעְלָמאּ ָּהִכי ָנֵמי ַיֲהֵבי ָלה ְלבוׁשָ ּ ּ ּ

גֹו ַההוא ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ִמּגֹו ַההוא ֶאֶרץ ַהַחִיים ָלא ּבְ ּכָ ַההוא ָעְלָמא וְלִאְסּתַ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ה , ּתָ ּמֶ ָלא ּבַ ּכְ ה ָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא ְלִאְסּתַ ׁש מׁשֶ ד ִאְתַלּבַ ל ֶאָלא ּכַ ּכַ ְּדִאְסּתַ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  א ָאֳחָרא ּכְ ְלבוׁשָ תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר)שמות כד(ּּבִ ה ּבְ ּ ַוָיֹבא מׁשֶ ְּ .

ְמִציעות ֲעָנָנא ְּוַתְרּגום ּבִ א. ּ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַמאן ְדִאְתַלּבַ ה ּכְ ׁש ּבָ ְּוִאְתַלּבַ ּ  )שמות כ(ּוְבִגין ָדא . ּ
ם ָהֱאלִהים וְכִתיבּו ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ תֹוך ֶהָעָנן )שמות כד(, ּמׁשֶ ה ּבְ ְ ַוָיֹבא מׁשֶ ּ

ל' ְוגו ּכַ ה ְדִאְסּתַ ּמֶ ָלא ּבַ ּכָ ִעים ָלְיָלה ְוָיִכיל ְלִאְסּתַ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   .ַוְיִהי מׁשֶ

ַמְת ין ִנׁשְ ׁשִ ַגְווָנא ָדא ִמְתַלּבְ ַגְווָנא ְדַההוא ּכְ א ּכְ ְלבוׁשָ ַההוא ָעְלָמא ּבִ ּהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְנהֹוָרא ְדָנִהיר  ָלא ּבִ ּכָ ַגְווָנא ָדא ְוָקְייֵמי ְלִאְסּתַ א ּכְ ְלבוׁשָ ָּעְלָמא ְדָלא ִיְתַנֵהג ֶאָלא ּבִ ּ ּּ

ַההוא ֶאֶרץ ַהַחִיים ּּבְ ֶאֶרץ ַהַחִיים. ּ ְּוֶזהו ָיה ָיה ּבְ ּ ּ י ְלַההוא ְנהֹוָרא ְּדֲהָו. ּ ּה ָסִביר ְדָלא ִיְזּכֵ ּ
ִגין ְדַנֲהָרא ְדָנִגיד ָפִסיק ֵליה ְוָלא אֹוִליד לוָתא ּבְ ּכְ ּוְלַההוא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ יט ָאָדם עֹוד . ּּ לא ַאּבִ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָּדא ָאָדם ַקְדָמָאה ּכְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]262דף [ -ּ

ה י ֵמת ַאּתָ. ְוָכל ָדא ָלּמָ ִגין ְדָאַמר ֵליה ְנִביָאה ּכִ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוָלא ִתְחֶיה ְלַההוא ּ ּה ּבְ
ִגין. ָעְלָמא ְּדָמאן ְדָלא . ּבְ ַהאי ָעְלָמא)הוה(ּ ִנין ּבְ יה ְמַתְרִכין ֵליה ,  אֹוִליד ּבְ ד ָנִפיק ִמּנֵ ּּכַ ּ

ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר . ִּמָכל ַמה ְדֲאָמָרן ְרָיא ְלֶמחֵמי ּבְ ְּוָלא ׁשַ כל שכן וכל שכן שאר עמא (ּ

ך. )ני נשאושאר ב ָאה ַצִדיק ַוֲחִסיָדא ּכָ ְוַמה ִחְזִקָיה ְדֲהָוה ֵליה ְזכות ָאבֹות ְוִאיהו ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ל . ּּ ּכָ
י ָמאֵריה ן ַמאן ְדֵלית ֵליה ְזכות ָאבֹות ְוָחֵטי ַקּמֵ ּכֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה24יום [סדר הלימוד ליום כד תשרי 

א ְדָקֲאָמָרן ִאיהו  ַּהאי ְלבוׁשָ ּ ָנן ְדִאְתְלִביׁשו ּ ַמה ְד)אנון(ּ ָּאְמרו ַחְבַרָייא ֲחלוָקא ְדַרּבָ ּ ּ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא ה ָטִבין . ּּבְ ּמָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדָגִניז לֹון קוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ְּוִעידוִנין ְלַההוא ָעְלָמא ִתיב, ּ ה  ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים)ישעיה סד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ָ זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ּ
ה לֹו   :ִלְמַחּכֵ

ּבול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ י ְיהוָדה ָפַתח . ַּוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ַּרּבִ ה ֵמי )במדבר כ(ּ  ֵהּמָ
ם ֵדׁש ּבָ ָרֵאל ֶאת ְיָי ַוִיּקָ ֵני ִיׂשְ ר ָרבו ּבְ ְּמִריָבה ֲאׁשֶ ֵני . ּ ֲאַתר ָאֳחָרא ֹלא ָרבו ּבְ ְּוִכי ּבְ

ָרֵאל  ה ֵמי ְמִריָבה ְוָלא ָאֳחָרִנין. ֶאת ְיָיִיׂשְ ָנא ָהָכא ְדָקָאַמר ֵהּמָ י ֵמי . ַּמאי ׁשְ ֶּאָלא ַהּנֵ
ְקָפא ְּמִריָבה ֲהוו ַוַדאי ְדָיֲהבו ֵחיָלא ְותוְקָפא ְלָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְלִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאית ַמִיין . ּ ּּבְ

ָלם ְוִאית . ִליָלן ְוִאית ַמִיין ֲעִכיָרןִאית ַמִיין ְצ. ְּמתוִקין ְוִאית ַמִיין ְמִריָרן ִאית ַמִיין ׁשְ
ָרֵאל ֶאת ְיָי. ַּמִיין ְקָטטו ֵני ִיׂשְ ר ָרבו ּבְ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ֵהּמָ יכו ֲעַלְייהו , ּ ְּדַאְמׁשִ ּ ּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּק ִאיבו ּבֵ ְּלַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך ְוִאְסּתְ ּ ּ ּ   .םִָדׁש ּב1ְָּ

ֵעי ֵליה ֵדׁשו ִמּבָ ֵדׁש ַוִיּקָ י ִחְזִקָיה ִאי ָהִכי ַמאי ַוִיּקָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּּ ִליַקת. ּ ֶּאָלא ִמָלה ִאְסּתְ ּ .
ֵדׁש ִאְתְפִגים ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך ְַוִיּקָ ּ ּ ְבָיכֹול ְדִאְתְפֵגיַמת ִסיֲהָרא. ּ ּּכִ ְבָחא . ּ ֵדׁש ָלאו ְלׁשִ ַּוִיּקָ ּ

ָלא ֲעַלְייהו ַו. ִּאיהו ָהָכא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְלַאְייָתָאה ְמַחּבְ ּבול ּכְ ֲּאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּ ּ
יה ָאבו ּבֵ ָמה ְדִאּנון ִאְסּתְ ּּכְ ּ ּ.  

ִריך הוא ַעל  א ּבְ י קוְדׁשָ ָעאן ְלֲאָתָבא ַקּמֵ יַעָיא ְדָלא ּבָ י יֹוֵסי ַווי לֹון ְלַרּשִׁ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ

עֹוד  ַהאי ָעְלָמאחֹוֵביהֹון ּבְ ְּדִאּנון ּבְ ר ָנׁש ָאִתיב ְוִאְתֶנָחם ַעל חֹובֹוי. ּ א . ְּדַכד ּבַ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָמִחיל ֵליה ּּבְ ּ א . ְ י קוְדׁשָ עו ְלֲאָתָבא ַקּמֵ חֹוַבְייהו ְוָלא ּבָ ְקִפין ּבְ ְּוָכל ִאּנון ְדִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ַעל  ּּבְ ן  ִי)ינפול( ְלָבַתר. חֹוֵביהֹון )חובוי(ְ ּמָ יִהּנֹם ְוָלא ִיְסקון ֵליה ִמּתַ ְּנְפלו ְלּגֵ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

א ֲחֵזי ל ִאּנון ָדָרא ְדֹנַח וָבעו ְלַאֲחָזָאה חֹוַבְייהו , ּתָ ְייהו ּכָ ִגין ְדַאְתִקיפו ִלּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ַההוא ַגְווָנ. ּבְ ִריך הוא ַאְייֵתי ִדיָנא ֲעַלְייהו ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ י ִיְצָחק . אְּ ָאַמר ַרּבִ

ִריך הוא ַרֲחָמן א ּבְ ְסָיא קוְדׁשָ ר ָנׁש ְבִאְתּכַ ד ָחֵטי ּבַ ְּוֲאִפילו ּכַ ּ ְּ יה . ּ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ב ּבַ ְּוִאי ּתָ
ִביק ֵליה ָּחֵפי ֲעֵליה וָמִחיל ֵליה ְוׁשָ ּ ּ ֵלי ֵליה ְלֵעיֵני ֹכָלא, ְוִאי ָלא. ּ ּּגָ   .ְמָנָלן ִמּסֹוָטה. ּ

  ]ב''דף סו ע -  'זוהר חלק א[



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]263דף [ -ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ְּוָהִכי ָנֵמי ִאְתְמחון ִאֵלין ַחָייַבָיא ֵמַאְרָעא ּבְ ּ ְּוֵהיך ִאְתְמחון. ּ ֶּאָלא ְדֲהוו ָנְפֵקי . ְ ּ ּ
ָכא ְייהו ָמׁשְ הֹוָמא ְוָסְלֵקי ְוַאֲעַבר ִמּנַ ַּמָייא ְוֲהוו ְרִתיָחן ִמן ּתְ ְייהו . ּ ְּוֵכיָון ְדַאֲעַבר ִמּנַ ּ

ָכא ָהִכ ַגְרַמְייהו ְלחֹודָמׁשְ ָארו ֶאָלא ּבְ ּתְ ָרא ְוָלא ִאׁשְ ׂשְ ּי ָנֵמי ּבִ חו ִמן . ּּ ְּלַקְייָמא ִדְכִתיב ַוִיּמָ ּ
ֲחָדא. ָהָאֶרץ ֲארו ּכְ ּתָ ְרֵמי ִאְתָפְרָדן ָדא ִמן ָדא ְוָלא ִאׁשְ ְּוָכל ִאּנון ּגַ ּ ּ ּוִמּכָֹלא ִאְתֲעָברו . ּּ ּ

י ִיְצָחק ָאַמר ַוִיּמָ. ֵמָעְלָמא חו, ּחו ִמן ָהָאֶרץַּרּבִ ַּמאי ַוִיּמָ ֶפר , ּ חו ִמּסֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִיּמָ ּּכְ
ִדיָנא. ַּחִיים ִחָיה ְלָעְלִמין ְוָלא ְיקומון ּבְ אן אֹוִליְפָנא ְדֵלית לֹון ּתְ ִּמּכָ ּ   )ב''דף סו ע(. ּּ

ך ִריִתי ִאּתָ י ֶאְלָעָזר ֵמָהָכא ִקיוָמא . ְַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ִקיוָמא ּ ִּדְבִרית ְלֵעיָלא ּכְ ּ
א ך. ִּדְבִרית ְלַתּתָ ַמע ִדְכִתיב ִאּתָ ְַמׁשְ ִאין . ּ אן אֹוִליְפָנא ְדַכד ַזּכָ י ֶאְלָעָזר ִמּכָ ְּוָאַמר ַרּבִ

א ָעְלָמא ִאְתְקַיים ָעְלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִּאּנון ּבְ ְמעֹון ִמָלה ָסִתים ִאיהו. ּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ד . ּ ּכַ
י ָלהִאְתֲער ד ִאיהו ְמַקּנֵ י נוְקָבא ּכַ ּוָתא ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יה , ּתָ א ָלא ִאְתֲעִדיַאת ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָעְלָמא ִמָיד ׁשְ ד ַצִדיָקא ִאיהו ּבְ ָּרָזא ְדִמָלה ּכַ ּ ּּ ּ
יה א ִדיָלה ּבֵ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ְרִחימו ּכְ. ּ ה ּבִ א ִדְלֵעיָלא ְלַגּבָ יאוְבּתָ ֵדין ּתִ ּּכְ ּ א ִדְדכוָרא ּ ִּתיאוְבּתָ ּ

י ָלה ד ִאיהו ְמַקּנִ ְּלנוְקֵביה ּכַ ּ ּ ך. ּ ִריִתי ִאּתָ ְְוַעל ָדא ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ א . ּ יאוְבּתָ ִּאְתַער ּתִ
ִגיָנך ַגְווָנא ָדא . ְּבְ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק)בראשית יז(ּכְ   . ְוֶאת ּבְ

ך ְלֶמֱהֵו ִריִתי ִאּתָ ָעְלָמאְַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ִריִתי ּבְ ָבה. י ָאת ּבְ ּוְלָבַתר וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ּ ,
ְּדִאְלָמֵלא ָלאו ִאיהו ַצִדיק  ּ ר )ברית(ּ ָבה ּבַ ר ַלּתֵ ּ ָלא ֵייעול ְלֵתיבוָתא ְדָהא ָלא ִאְתַחּבַ ּ ּ

ָמר, ַּצִדיק ָבה ְוָהא ִאּתְ ּוְבִגיֵני ָכך וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ְּ.  

ָכל ִזְמ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְבִרית ָדאָאַמר ַרּבִ א ִיְתַאֲחדון ּבִ ָּנא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ קון ֵליה, ּ ּבְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ,
א לֹון ָעְלָמא ְדֵייכול ְלַאְבָאׁשָ ן ּבְ ֵּלית ַעם ְוִליׁשָ ְבִרית ָדא ְוָנַטר ֵליה. ּ ְּוֹנַח ַאְתִקיף ּבִ ּ ,

ִריך הוא ָנַטר ֵליה  א ּבְ ִגיֵני ָכך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ִנ. )וכל דיליה(ְ ּי ָדֵריה ָלא ָנְטרו ֵליהְוָכל ּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִריך הוא ַאֲעַבר לֹון ֵמָעְלָמא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ׁש ְדִאּנון . ְ ַההוא חֹוָבא ַמּמָ ָמר ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ

ַההוא ַגְווָנא ִאְתְמחון ֵמָעְלָמא ָּחאבו ּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ְיהוָדה ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ּ ַהאי ְקָרא ִדְכִתיבְוֲהו, ּ ּו ָעְסֵקי ּבְ מלכים א (, ּ

ח ה)יח א ֲחֵזי. ַּמאי ַוְיַרֵפא. ֶּהָהרוס' ּ ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ יֵמי ֵאִלָיהו, ּתָ ּּבִ ְלהו , ּ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ
ִרית ַקָייָמא ִדְלהֹון ְבקו ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ְבקו ֵליה ְלקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ד ֲאָתא ֵאִלָיהו. ְּ ּּכַ  ְוָחָמא ּ

ִרית ְייהו ַהאי ּבְ ִרית ַקָייָמא ְוַאֲעָברו ִמּנַ ָרֵאל ַהאי ּבְ ֵני ִיׂשְ ְבקו ּבְ ְּדָקא ׁשָ ּ ּּ.  

יה יָון ְדָחָמא ֵאִלָיהו ָכך ֲאָתא ְלַאְתָקָנא ִמָלה ְלדוְכּתֵ ּּכֵ ּ ּ ּּ ְ יה . ּ יָון ְדָקִריב ִמָלה ְלדוְכּתֵ ּּכֵ ּ ּּ
ֵסי ּכָֹלא ח ְיָי ֶהָהרוסֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְי. ִּאּתְ ַּרֵפא ֶאת ִמְזּבַ ִרית ַקָייָמא . ּ ָּדא ּבְ ג ''א ל''ד(ּ

ִביק ֵמָעְלָמא)דאתא לאתקנא מזבח יי ההרוס ברית קיימא  )מלכים א יח(, ּוְכִתיב. ּ ְדֲהָוה ׁשָ
ֵני ַיֲעֹקב ְבֵטי ּבְ ֵרה ֲאָבִנים ְלִמְסַפר ׁשִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ח ֵאִלָיהו ׁשְ ַּוִיּקַ ּ ּ ָּדא הוא ּתִ. ּ ח ְיָיּ ּּקוָנא ְדִמְזּבַ ּ.  
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ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ ר ָהָיה ְדַבר ְיָי ֵאָליו ֵלאֹמר ִיׂשְ ֲָאׁשֶ ָרֵאל. ּ ר ָהָכא ִיׂשְ , ַמאי ַטְעָמא ִאְדּכַ
ִרית ַקָייָמא  ָלָקא ְלֵעיָלא ְוְלֲאָתָבא ּבְ ֶמך ַוַדאי ְלִאְסּתַ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ ֶּאָלא ַוַדאי ִיׂשְ ּ ּּ ָּ

ָרֵאלְוַהְי. ְּלַאְתֵריה ִני ִיׂשְ ִריְתך ּבְ י ָעְזבו ּבְ ָנו ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ חֹוֶתיך ָהָרסו. ּ ך ֶאת ִמְזּבְ ּוְבִגין ּכָ ָּ ְ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ֵדין ָעְבֵדי ִקיוָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּכְ ָרֵאל ָנְטרו ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ ּּ .
ֵדין ָלא  ִרית ּכְ ְבֵקי ְלַהאי ּבְ א ִדְכִתיבְוַכד ׁשָ ַכח ִקיום ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ּ  ִאם )ירמיה לג(, ּ

י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ח ְיָי . לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ך ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ְּוִכי ְרפוָאה ִאיהו. ֶּהָהרוס ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ְמַקֵיים ְלַההוא ֲא. ּ ּ ּ ְלָיא ּּ ַּתר ִדְמֵהיְמנוָתא ּתַ ּ

יה   .ּּבֵ

א ֲחֵזי ִרית , ּתָ י ְלעֹוָבָדא ְדִזְמִרי ַאְתִקין ְלַהאי ּבְ ֲעָתא ְדַקּנֵ ׁשַ ּאוף ָהִכי ִפְנָחס ּבְ ּ
ַאְתֵריה ִתיב. ּּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ לֹום)במדבר כה(, ּ ִריִתי ׁשָ ְוִכי ַסְלָקא .  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ

ך ִדְב ַּדְעּתָ ִרית. ִּגין ִפְנָחס ֲהָוהְ ַהאי ּבְ ּוַמה ְקָטָטא ֲהָוה ֵליה ְלִפְנָחס ּבְ ר . ּ ֶּאָלא ָהָכא ִאְתְקׁשַ
יה דוְכּתֵ ִּמָלה ּבְ ּ ִריִתי. ּ לֹום . ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ן לֹו ׁשָ  )לאתחברא כל חד בדוכתיה(ּוָמה ֶאּתֵ

ַאְתֵריה ִרית ּבְ ָרא ּבְ ִריִתי ְּוַעל ָדא ִהְנ. ְּלִאְתַחּבְ  )א איהו''נ( ּוַמה. )שלום(ִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ
ֲהֵדיה ָרא ּבַ לֹום ְדִאיהו ַאְתֵריה ְלִאְתַחּבְ ּׁשָ ּ ּ חֹוַבְייהו. ּ יה ּבְ ַּמה ְדִאְתָפַרׁש ִמּנֵ ּ ר . ּּ ִגיֵניה ִאְתַחּבַ ּּבְ

יה יה. ּּבֵ דוְכּתֵ ְּוַעל ָדא הֹוִאיל ְוהוא ַאְתִקין ִמָלה ּבְ ּ ּ אן וְלָה, ּּ ְּלָאה ְוָהְיָתה לֹו וְלַזְרעֹו ִּמּכָ
ת עֹוָלם ֻהּנַ ִרית ּכְ א ֵלאֹלָהיו ְוגו, ַאֲחָריו ּבְ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ   .'ּתַ
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מֹו חֹוָבא  י ָלה ּכְ ִריך הוא ַקּנֵ א ּבְ ָעְלָמא ְדקוְדׁשָ ְמעֹון ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ ְּ
ָמא ְדַא ִרית)ויקרא כו(, ּתְ ָאֵמרִדְבִרית ּכְ א ֲחֵזי.  ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ִלים , ְוּתָ ּתְ ָלא ִאׁשְ

ילו , ּחֹוָבא ְדָדָרא ְדטֹוָפָנא ַחּבִ ִגין ְדָחבו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ב .  ַעל ַאְרָעא)דארחייהו(ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס  ּמָ ִדְכִתיב ַוּתִ ְּדֲהוו ְמַקְפֵחי ָדא ְלָדא ּכְ ּ י )וחמס מכלא הוה ובגין כך(ּ  ּוְכִתיב ּכִ

ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. ָּמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם )א''דף סז ע( ּשָׁ ל ָמקֹום ַוּתִ . ִמּכָ
ֶנֶגד ִמָדה ִחיָתם ִמָדה ּכְ ְּוִהְנִני ַמׁשְ לוָתא, ּ חֹוָבא ְדַחּבָ ִחיָתם ּבְ ִּהְנִני ַמׁשְ ּ.  

ְּוִאית ְדָאְמֵרי ְדָל חֹוָבא ְדָחָמס ְדֲהוו ְמַקְפִחין ָדא ְלָדא ּ ִלים ִקְסַטְייהו ֶאָלא ּבְ ּתְ ּא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִריֹות ַמִים ְוַלּבְ ין ַלּשָׁ יׁשִ ְּדֲהוו ּבִ ּ א ֲחֵזי. ּ ן ִמְלֵעיָלא ְדִאְתָפְקָדן ַעל ָקֵלי , ּתָ ה ִאּנון ְמַמּנָ ּמָ ּּכַ ּ ּּ

ְּדִאּנון ְדָמְסֵרי ִדיָנא ַעל ַחְבֵריהֹון ַעל י ָמְלָאה ָהָאֶרץ . ּ ַמה ְדָעְבֵדי לֹוןּ ִתיב ּכִ ְּוַעל ָדא ּכְ
ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ָּחָמס ִמְפֵניֶהם ִתיב ְוִהְנִני ַמׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ:  

יְתך ה ְוָכל ּבֵ ַָויֹאֶמר ְיָי ְלֹנַח ּבֹא ַאּתָ ֻכְלהו . ּ אי ּבְ ְמעֹון ַאּמַ י ׁשִ  )ג אמר''א ל''ד(ָּאַמר ַרּבִ
ָמא ִעָלָאה ְדַרֲחֵמי. ְוָהָכא ְיָיֱאֹלִהים  ָמר ְיָי ׁשְ ָנא ָהָכא ְדִאּתְ ַּמאי ׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו . ּּ ּ

ְרׁשו ְדַבֲעָלה. ְּדאֹוִליְפָנא ֲהָדה ֶאָלא ּבִ ִפיָזא ּבַ ָתא אוׁשְ ָלא ִאּתְ ָּלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַקּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֵתיב)נמי נח(ּאוף ָהִכי  ָעא ְלַאָעָלא ּבְ ֲהָדה ֹנַח ּבָ ָרא ּבַ ּוָתא ְלִאְתַחּבְ  )ליה(ְוָלאו ֲהָוה . ּ
ָּיאֹות ַעד ְדַבֲעָלה ְדֵתיָבה ָיַהב ֵליה ְרׁשו ְלַאֲעָלָאה  ּ ּ ּ יְתך . )בהדה(ּ ה ְוָכל ּבֵ ִָדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ ּ

ָבה ֲעָלה ְדֵתיָבה. ֶאל ַהּתֵ ך ִאְקֵרי ָהָכא ְיָי ּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ֲהָדהּוְכֵדין ָעאל ֹנַח ְוִאְתַח. ְּ ר ּבַ ְוֵכן . ּּבַ
ֲעָלה ָמאֵריה  ְרׁשו ּבַ ִפיָזא ְלֵמיָעאל ְלֵביָתא ֶאָלא ּבִ ּאֹוִליְפָנא ְדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָבַתר ַוָיֹבא ֹנַח ְוגו, ְּדֵביָתא ּ'.  

א ֲחֵזי דֹור, ּתָ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִתיב ּכִ ַּמה ּכְ ּ אן אֹוִליְפָנא ְדָלא . ּ ַהֶזהָ ִּמּכָ
יה ְדִאיהו ַחָייָבא יד ּבֵ ֵביֵתיה ִאי ִאיהו ָחׁשִ ִפיָזא ּבְ ר ָנׁש אוׁשְ ל ּבַ ְּיַקּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִאי ָקִאים . ּּ

ָלל ֵעינֹוי ּכְ יד ּבְ ָאה ְדָלא ָחׁשִ ֵעינֹוי ְלַזּכָ יְתך ֶאל . ּּבְ ה ְוָכל ּבֵ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ ּ
דֹור ַהֶזה, ָבהַהּתֵ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִגין ּכִ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ָ.  

יה ְלחֹודֹוי ְוָלא ָיִהיב ְרׁשו ְלָכל ִאּנון ְדַאְתָיין ִעּמֵ ְּואֹוִליְפָנא ְדִאי ָיִהיב ֵליה ְרׁשו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ָלא , ּ
ה ְוָכ. ֵּייעול לֹון ְלֵביָתא ָבהֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ יְתך ֶאל ַהּתֵ ְלֹכָלא ָיִהיב . ָל ּבֵ

ּוִמְקָרא ָדא אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָאְרחֹוי ְדַאְרָעא. ְּרׁשוָתא ְלֵמיַעל ג בא אתה וכל ''א ל''ד(. ּ
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י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ֵבי ָב)תהלים כד(ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ּתֵ ָהא . ּהּ
א אַרת ֲעֵליה רוַח ַקִדׁשָ יָרָתא וְלָבַתר ׁשָ ִניָנן ְלָדִוד ִמְזמֹור ְדָאַמר ׁשִ ּּתָ ּ ּ ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד , ּ

א וְלָבַתר ָאַמר  אַרת ֲעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ְּדׁשָ ּ ּ ּ יָרָתא)לה(ּ ַּלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה.  ׁשִ ַהאי ְקָרא , ּ
ָמר ְד ָרֵאל ִאּתְ אַּעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ . ִּאיִהי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוְמלֹוָאה ָדא ׁשְ ּ ּ

ית ְיָי)דברי הימים ב ה(, ָאֵמר י ָמֵלא ְכבֹוד ְיָי ֶאת ּבֵ ּ וְכבֹוד ְיָי ָמֵלא )שמות מ(, ּוְכִתיב.  ּכִ
ן ּכָ ׁשְ ֶּאָלא ָמֵלא ַוַדאי ְדִאְתַמְלָייא . ַמאי ָמֵלא ְוָלא ִמיָלא. ֶאת ַהּמִ ּ ְּדִאְתַמְלָייא ִמן . ִּמּכָֹלאּ

א ְמׁשָ ָכל ִסְטִרין. ׁשִ ִלים ּבְ ל טוָבא ִדְלֵעיָלא. ִסיֲהָרא ׁשְ ִאְסקֹוָפא ָדא . ָּמֵלא ִמּכָ ּכְ
ל טוָבא ְדָעְלָמא ְּדִאְתַמְלָייא ִמּכָ ּ ִתיב ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֵבי ָבה . ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּּתֵ

ָאר ַאְרָע   .אןָּדא ׁשְ

ִריך הוא ִאְתָרֵעי  א ּבְ א ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ָּדָבר ַאֵחר ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ָדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא . ָּבה ּוְמלֹוָאה ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ א ''ד( ִאְתַמְלָייא )ג דכלהון מליין לה''א ל''ד(ּּ

ְייהו ֵמֵחיָלא ְדַעּמ)דאתמלייא ּ ִמּנַ ּוָדא ַחד ְדָעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליהּ ּ ְוִאי ֵתיָמא ַעל ָחד . ּ
  .ָקְייָמא

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ים ְיָסָדה)תהלים כד(, ַמה ּכְ י הוא ַעל ַיּמִ ּ ּכִ ּ.  

  )ז''סימן מ(השלמה מההשמטות 

ים ָיְסָדה ָרֵאל ַרְבְרַבָיא ְדָיְסָדן אֹוַרְייָתא , ַעל ַיּמִ יִמין ְדִיׂשְ ִּאֵלין ַחּכִ ּּ ְוָחְכָמָתא ּ
דֹול ְוֵכן הוא אֹוֵמר  ְּדִאְתְקִריַאת ַהָים ַהּגָ ְלִמיָדָייא ְדִאינון )'קהלת א(ּּ ּ ְוַעל ְנַהרֹות ִאֵלין ּתַ ּ ּ ּ

דֹול ִמן ַהָתְלִמיִדים. ַרְבְרִבין ִמן ַנֲהָרא יֹוֵתיֶהן. ְוֵכן ַהָרב ּגָ קוׁשִ ְּוִאינון ְמַחְדִדין ֶאת ַהָרב ּבְ ּ .



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]266דף [ -ּ

לְּוהוא ְמָתֵרץ לֹון יֹות ְוֵאינֹו ִמְתָרׁשֵ ל ַהקוׁשִ ִכין ַלָים ְוֵאינֹו ָמֵלא . ּ ּכָ ִנְמׁשָ מֹו ַהְנַהרֹות ׁשְ ּּכְ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ל ַהּנְ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ַהר ְיָי. ּׁשְ ְּוַהְרָאָיה ֲאְמרו ָאֲחֵרי ֵכן ִמי ַיֲעֶלה ּבְ י . ּ ּכִ

ָלא ָחְכָמה ה ּבְ י ַהַתְלמוד ֵמ. ֵאין ַמֲעׂשֶ הּּכִ   )עד כאן מההשמטות(: ִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ

י הוא ִריך הוא. ַּמאן הוא. ּּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ נו. ְּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר הוא ָעׂשָ ּּכְ , ּוְכִתיב. ּ
יט)איוב כח( י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ְבָעה . ּ ּכִ ים ְיָסָדה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ִאֵלין ׁשִ ַּעל ַיּמִ ּ

ּ ֲעַלְייהו וַמְלָיין ָלה)ארעא(ִּדים ְדָקְייָמא ַּעּמו ּ ְייהו. ּ ְֵהיך ִאְתַמְלָייא , ִּהיא ִאְתַמְלָייא ִמּנַ

ְייהו ֵדין ַאְרָעא ָדא ַעְבַדת ֵפיִרין ְוִאְתַמְלָייא . ִּמּנַ ָעְלָמא ּכְ ִאין ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
  .ִּמּכָֹלא

יאו  ֲעָתא ְדַאְסּגִ ּוְבׁשַ ּ ִתיבּ ֵדין ּכְ ָעְלָמא ּכְ י ָים ְוָנָהר )איוב יד(, ַּחָייִבין ּבְ ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ
י ָים. ֶיחָרב ְוָיֵבׁש ְקיו ִעָלָאה, ָּאְזלו ַמִים ִמּנִ ְקָיא ִמּשַׁ ּתַ א ְדֲאָמָרן ְדִאׁשְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ .

ַּההוא ַעּמוָדא ַחד ְדָקִאים , ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש ּ יהּ ֲּעָלה ְלִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש . ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(ּכְ   .ּ ַהּצַ

ִריך הוא  א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתֲאִבידו ִאּנון ַחָיִבין ֵמָעְלָמא קוְדׁשָ י ְיהוָדה ּבְ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ַדל ַעל ָעְל )א אסתכל''נ( )עציב( ּתַ ְוִאי ֵתיָמא . ּ ְדָאִגין עֹוָלה)דקאים( ָמא ְוָלא ָחָמא ַמאןִאׁשְ

ָנא ַעל , ָהא ֹנַח ְּדֲהָוה ֵליה ְלַאּגָ יה ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא)דריה(ּ ּ ַגְרֵמיה וְלֲאָפָקא ִמּנֵ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
דֹור ַהֶזה י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִּדְכִתיב ּכִ ּ ּ דֹור ַהֶזה ַדְי. ָ ּּבַ   .יָקאּּ

  ]ב''דף סז ע - ' זוהר חלק א[

י יֹוֵסי  ַההוא ָדָרא ַחָייָבא  )ב''דף סז ע(ַרּבִ ָבָחא ִדיֵליה ְדֲהָוה ּבְ דֹור ַהֶזה ָדא ׁשְ ָּאַמר ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִמים  ַכח ּכוֵלי ַהאי ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ  )א ודא די ליה''ס( )ודאי ולאו בדרא דיליה אלא(ּ

ָדָרא  ְּוֲאִפילו ּבְ הּ ָנא ַעל ָעְלָמא, ְדמׁשֶ חו . ֲאָבל ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלַאּגָ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָעְלָמא ּכְ ָרה ּבְ חו )בראשית יח(, ֲעׂשָ ּכְ ּתַ ָרה ְוָלא ִאׁשְ ם ֲעׂשָ ְצאון ׁשָ ּ אוַלי ִיּמָ ּ ּ

ן ּמָ ָרה, ּתַ חו ֲעׂשָ ּכְ ּתַ ּאוף ָהָכא ָלא ִאׁשְ ֶּאָלא הוא ו. ּ ָרהּ נֹוי ְונוְקַבְייהו ְוָלא ֲהוו ֲעׂשָ ְּתַלת ּבְ ּ ּ.  

רוך הוא )מזוהר ישן( )סימן יב(השלמה מההשמטות ִּסְתֵרי תֹוָרה  דֹוׁש ּבָ יב ַהּקָ ּ ָמה ֵהׁשִ ָּ

ִחיל ִלְבּכֹוּת ְלָפָניו ְוָאַמר ִרּבֹונֹו ׁשֶ יָבה ְוָרָאה ֶאּת ָהעֹוָלם ָחֵרב וִהּתְ א ִמן ַהּתֵ ָיּצָ ׁשֶ ְּלֹנַח ּכְ ל ּ
ך ְוכו ִריֹוּתֶ ּעֹוָלם ִנְקֵראּתָ ַרחום ָהָיה ְלך ְלַרֵחם ַעל ּבְ ָּ רוך הוא ְוָאַמר. 'ָ דֹוׁש ּבָ יבֹו ַהּקָ ֶּהׁשִ ָּ .

ְטָייא א ֲאַמְרּתָ ָדא, ַרֲעיָא ׁשָ ּתָ א ְדֲאָמִריּת ָלך, ַּהׁשְ ְעּתָ ׁשַ ך , ָָלָמה ֹלא ֲאַמְרּתָ ּבְ י אֹוּתְ ָּכִ

ִדיק ְלָפַני  י ּצַ ָּרִאיּתִ ך. 'ְוגֹוּ ּבול ַמִים, ְָוַאַחר ּכָ ך. ִּהְנִני ֵמִביא ֶאּת ַהּמַ ָעשה ְלך , ְָוַאַחר ּכָ

י גֹוֶפר יַבּת ֲעּצֵ ְבֵעי ַרֲחִמין ַעל ַעְלָמא. ּּתֵ ִגין ְדּתַ ִביּת וֲאָמִריּת ָלך ּבְ ֲעּכָ ל ַהאי ִאּתְ ּּכָ ָ .
א ָלא ָעא יבוּתָ ּתֵ ִזיב ּבְ ּתְ ׁשְ א ְדּתִ ָמְעּתָ ֵדין ׁשְ ּוִמּכְ ך ְלִמְבֵעי ַרֲחִמין על ִיׁשוָבא ּ ִלּבָ ּל ּבְ ָ

ְחּת פוָמך ְלַמְלָלא ֳקָדָמי  ֲאִביד ַעְלָמא ַפּתָ ִזיַבּת וְכַען ְדִאּתְ ּתְ א ְוִאׁשְ יבוּתָ ְּדַעְלָמא וֲעָבְדּת ּתֵ ָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֲחנוִנים ְעָיין ְוּתַ ך. ּּבַ יָון ְדָחָזא ֹנַח ּכָ ִנין וֲעָלָוון ִדְכּתִ, ָּכֵ ח )'בראשית ח(יב ַּאְקִריב ָקֵרּבָ ּ ַוִיּקַ

ל ַהעֹוף ַהָטהֹור ְוגֹו ֵהָמה ַהְטהֹוָרה וִמּכָ ל ַהּבְ   .'ִּמּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]267דף [ -ּ

ָרֵאל ַאַחר ֹנַח וֵבין ֹנַח ָהיו ָלֶהם ְלִיׂשְ ִדיִקים ׁשֶ ין ּצַ י יֹוָחָנן ּבֹא וְרֵאה ָמה ּבֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ֹנַח , ּ
ַא ָפֵלל ֲעֵליֶהם ּכְ ִריך הוא , ְבָרָהםּלא ֵהִגין ַעל דֹורֹו ְוֹלא ִהּתְ א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ָּ

ׁש ַאִבָרָהם ַויֹאַמר ְוגֹו)ח''בראשית י(ְלַאְבָרָהם  ה ִמָיד ַוִיּגַ י ַרּבָ ּ ַזֲעָקּת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ּ '
ָרה א ֲעׂשָ ִאם ִיְמּצָ אל ׁשְ ׁשָ רוך הוא ַעד ׁשְ דֹוׁש ּבָ ֲחנוִנים ִלְפִני ַהּקָ ה ּתַ ְּוִהְרּבָ ּ ָּ ִדיִקים ּ ּ ּצַ

ֲעבוָרם קֹום ּבַ ְיַכֶפר ְלָכל ַהּמָ ּׁשֶ יו , ּ ּתֹו וְבנֹוּתָ ִעיר ִעם לֹוט ְוִאׁשְ ָהיו ּבָ ב ַאְבָרָהם ׁשֶ ְּוַחׁשָ ּ
ָפֵלל ִדיִקים וְלִפיָכך לא ִהּתְ ָרה ּצַ ֲּעׂשָ ָּ ּ ּ.  

דֹו ָאַמר ַהּקָ יָון ׁשֶ ָפֵלל ְוֵהִגין ַעל דֹורֹו ּכֵ ה ְוִהּתְ א ֹמׁשֶ ך ּבָ ַּאַחר ּכַ רוך הוא ָ ּׁש ּבָ שמות (ָּ

ָ ָסרו ָמֵהר ִמן ַהֶדֶרך)ב''ל ּ ִפָלה ַוְיַחל מֹשה ְוגֹו. ּ ּתְ ה ּבַ ִּמָיד ֲעָמד ֹמׁשֶ ַאַחָזּתֹו ַחְלַחָלה' ּ . ַעד ׁשֶ
ָנן ַאְמֵרי ן ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם ִמן ָהעֹוָלם , ָרּבַ ָנּתַ ִריך הוא ַעד ׁשֶ א ּבְ יַח משֹה ְלקוְדׁשָ ֹּלא ִהּנִ ּ ָּ

ַּהֶזה ו יב ּ א ִדְכּתִ י )שם(ִּמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ְבּתָ ָאַמר ַרּבִ ּתָ ְפֶרך אשר ּכַ ָ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ּ
ֶפֶרץ ְלָפָניו)ו''תהלים ק(יֹוֵסי ֵמָהָכא  ִחירֹו ָעָמד ּבַ ה ּבְ ִמיָדם לוֵלא ֹמׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ּ ּ.  

י ְיהוֹשֹ◌ַע יֵק, ָאַמר ַרּבִ לא ּבִ ִלּבֹו אוַלי ֹלא . ׁש ַרֲחִמים ַעל דֹורֹוָּמה ָרָאה ֹנַח ׁשֶ ָּאַמר ּבְ
יב  לֹוַמר ְלִפי ַהדֹור )'בראשית ז(ַּאָמֵלט ִדְכּתִ דֹור ַהֶזה ּכְ ִדיק ְלָפַני ּבָ י ּצַ ך ָרִאיּתִ י אֹוּתְ ּ ּכִ ּּ ּ ָ

יֵקׁש ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ָוְלִפיָכך לא ּבִ ּ י ֶאְלָעָזר ֲאִפילו . ּ ָּאַמר ַרּבִ יר ֲה)הכי(ּ ָּוה ֵליה  ֵהּכִ
ִריך הוא א ּבְ ִגין ְדִניָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּלִמְבֵעי ַרֲחִמין ַעל ַעְלָמא ּבְ ּ ּ ָמאן ְדֵייָמר ָטָבא ַעל , ָּ

נֹוי א . ּבְ אי וִמׁשום ְדָאַמר ִטיבוּתָ ר ַזּכָ אי ְוָלא ּבָ ר יֹוַאׁש ְדָלא ֲהָוה ַזּכָ ְּמָנא ָלן ִמִגְדעֹון ּבָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִריך הואָּאַמר ֵליה, ַעל ִיׂשְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְעּתָ ֶאּת )'שופטים ו(, ָּ ֹכַחך ְזה ְוהֹוׁשָ ָ ֵלך ּבְ ָ

ָרֵאל ִמָיד ִמְדָין ַני. ִּיׂשְ א ְדַאָמַרּת ַעל ּבָ ֹכַחך ֶזה ִטיבוּתָ ָּמהו ּבְ ּ   )עד כאן מההשמטות(. ָּ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ֵליה ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ֲע, ַּרּבִ ׁשַ ִניָנן ּבְ ָתא ְדָעְלָמא ִאְתַמְלָייא ָהא ּתָ
א ְוִדיָנא ָנַפק ֵני ָנׁשָ חֹובֹוי , חֹוֵבי ּבְ ָעְלָמא ְדִאיהו ִאְתַפס ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּווי ְלַההוא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ

ַקְדִמיָתא חֹוַבְייהו. ְדַחָייַבָיא ּבְ ִזיב ְדָלא ִאְתַפס ּבְ ּתְ ֹּנַח ֵאיך ִאׁשְ ּּ ָמר . ְ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ
יבוָתאְּדק יה ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא ִמּגֹו ּתֵ ָעא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ְּותו ְדָהא ִדיָנא . ְּ ּ ּ

ְסָייא ֵמֵעיָנא ָבה ְוִאְתּכַ ּתֵ ִגין ְדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּבְ   .ָּלא ָיְכָלא ְלׁשַ

א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ְקׁשו ֶצ)צפניה ב(, ּכְ יֹום ַאף ְיָיּ ּבַ ְתרו ּבְ ּסָ ְקׁשו ֲעָנָוה אוַלי ּתִ ֶּדק ּבַ ּ ְוֹנַח . ּ
ְלָטָאה וְלַקְטְרָגא ֵליה ַגָווה ְלׁשַ ׁש ֶצֶדק ְוָעאל ּבְ ּקֵ ּּבִ ּ ּ י ֶעְליֹוִנין . ּ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ְלִאּנון ַקִדיׁשֵ ּ

ין ִעָלִאין ִהפוָכא ְדַאְתָו ָרָזא ְדַאְתָוון ַקִדיׁשִ ְּלִמְנַדע ּבְ ּ ּ ּּ ּב ְלִאְתְמֵחי ְלִאּנון ַחָייַבָיא''ון כּ ְוַעל . ּ
ִתיב חו ִמן ָהָאֶרץ ּכְ ָּדא ַוִיּמָ יְתך. ּּ ה ְוָכל ּבֵ   .ָּבֹא ַאּתָ

י ִיְצָחק ָפַתח  ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם )ישעיה סג(ַּרּבִ ה ְזרֹוַע ּתִ ּ מֹוִליך ִליִמין מׁשֶ ְ

ם עֹוָלם ה)ע תפארתוא זרו''נ(. ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ ּ ָדא ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ָיִמיָנא ִמּמׁשֶ ּ ּ ּ .
ה ְפֶאֶרת ְדמׁשֶ ך ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם. ּּתִ ּוְבִגין ּכָ ְ ְּדָהא ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ּבֹוֵקַע ַמִים ִאיהו. ּ ּ ּ .

ם עֹוָלם   .ְּוָכל ָדא ָלָמה ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ
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א ֲחֵזי ה ִלׁשְ, ּתָ ין מׁשֶ ֵני ָעְלָמאַמה ּבֵ ִריך הוא . ָאר ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ָלה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ה  יָחה ִלי ְוגו)שמות לב(ְלמׁשֶ ה ַהּנִ ה אֹוְתך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו. ' ְוַעּתָ ה . 'ְָוֶאֱעׂשֶ ִּמָיד ָאַמר מׁשֶ
ִגיִני ָרֵאל ּבְ ּבֹוק ִדיְנהֹון ְדִיׂשְ ְּוִכי ֶאׁשְ ל ִא. ּ א ֵייְמרון ּכָ ּתָ ֵני ָעְלָמא ְדֲאָנא ַקְטִלית ַּהׁשְ ּּנון ּבְ ּ

ָרֵאל ָמה ְדֲעַבד ֹנַח. לֹון ְלִיׂשְ   .ּּכְ

ֵתיבוָתא  ִזיב ֵליה ּבְ ִריך הוא ִדיׁשֵ א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִדְכִתיב )כמה דאתמר(ְּ
ּבול ַמִים ְוגו ּוְכִתיב וָמִחיִתי ֶא. 'ַּוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ יִתי ֵמַעל ּ ר ָעׂשִ ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ּת ּכָ

ִריִתי ְוגו יָון ְדָאַמר ֵליה ' ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ּבְ ָבה ּכֵ ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ ּ ּ
ָעא ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא ְוִאְתֲאִבידו ִזיב הוא וְבנֹוי ָלא ּבָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּב. ּ ך ִאְקרון ֵמי ַהּמַ ּוְבִגין ּכָ ּול ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵמיה ּכְ י מָעבֹור ֵמי )ישעיה נד(, ַּעל ׁשְ ַעּתִ י ֵמי ֹנַח ֹזאת לי אׁשר נׁשּבָ  ּכִ
  .ֹנַח

ה  ִגין ְדָאַמר ִלי ְוֶאֱעׂשֶ ִני ָעְלָמא ְדֲאָנא ְקִטיַלת לֹון ּבְ א ֵייְמרון ּבְ ּתָ ה ַהׁשְ ָּאַמר מׁשֶ ּ ּ
א ַטב ִלי ְדֵא. ָאֹוְתך ְלגֹוי ָגדֹול ּתָ ָרֵאלַּהׁשְ צון ִיׂשְ ּתֵ ּימות ְוָלא ִיׁשְ ה ֶאת . ּ ִּמָיד ַוְיַחל מׁשֶ

ָעא ַרֲחִמין ֲעַלְייהו ְוִאְתַער ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא. ְּפֵני ְיָי ֱאֹלָהיו   .ּּבָ

ירוָתא ְדָבָעא ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ַמאי ָקֲאַמר י ִיְצָחק ׁשֵ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ה ְיָי ֶיחֶרה ַאְפך . ּ ָָלּמָ ּ
ך ַעּמֶ ה.ָּבְ ה ָלּמָ ּ ְוִכי ִמָלה ָדא ֵאיך ָאַמר ֵליה מׁשֶ ְ ָמא ְדַאּתְ . ּ ְּוָהא ֲעָבדו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכְ ּ ּ

ֲחוו לֹו ַויֹאְמרו ֵאֶלה ְוגו ּתַ ֶכה ַוִיׁשְ ָּאֵמר ָעׂשו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ ּ ּ ּּ ה. 'ּ ה ָאַמר ָלּמָ ֶּאָלא ָהִכי . ּומׁשֶ
ה ְלָאֳחָרא ד ַההוא חֹוָבא ּאֹוִליְפָנא ַמאן ִדְמַרּצֶ ֵעי ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא ַיְזִעיר ,  ַרב)דאיהו(ּ ָלא ּבָ

יה ֵּליה ַקּמֵ יה ָאֳחָרא . ּ י ֵליה ַקּמֵ ּוְלָבַתר ַיְסּגֵ ּ ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה )ג חייבא''א ל''ד(ּ ּ ִדְכִתיב ַאּתֶ
  .ְגֹדָלה

ְרֵמיה ְל ִריך הוא ַעד ְדָמַסר ּגַ א ּבְ ִביק ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ּ ה ִאם ְּ ּמֹוָתא ִדְכִתיב ְוַעּתָ
ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ א ֲחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ּשָׂ ִריך הוא ָמִחיל לֹון . ָּתִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ֶחם ְיָי ַעל ָהָרָעה ְוגו ִּדְכִתיב ַוִיּנָ ל . 'ּ ִביק ּכָ ָזָבא ְוׁשָ ּתְ ָעא ְלִאׁשְ ן ֶאָלא ּבָ ְּוֹנַח ָלא ֲעַבד ּכֵ
  .ְלָמאָע

ְרָיא ַעל ָעְלָמא ה , ּוְבָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ מׁשֶ ַכח ּכְ ּתְ א ָאַמר ַווי ְדָלא ִאׁשְ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ּ
ֲעֵלם ִמָים ְוגו )וגו( )ימי עולם משה עמו( ַּוִיְזּכֹור )ג''ישעיה ס(ִּדְכִתיב  ַּאֵיה ַהּמַ  ִּדְכִתיב. 'ּ

ְצ)שמות יד( ה ַמה ּתִ א. ַעק ֵאָליּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל מׁשֶ ְצלֹוָתא ָסִליק לֹון ִמן ַיּמָ ְּדָהא ִאיהו ּבִ ּ .
א ַיּמָ ָרֵאל ּבְ ְצלֹוָתא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְרֵמיה ּבִ ֵוי ּגַ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ּ ֲעֵלם ִמָים)על שמיה(ִאיְקֵרי . ּ . ּ ַהּמַ

א יק לֹון ִמן ַיּמָ ְּדִאיהו ַאּסִ ּ.  

  ]א''דף סח ע - ' זוהר חלק א[

ם ּבְ ֵרי ַּאֵיה ַהּשָׂ ה ְדַאׁשְ ִּקְרּבֹו ֶאת רוַח ָקְדׁשֹו ָדא ִאיהו מׁשֶ ּ ּ א  )א''דף סח ע(ּ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָרֵאל יַנְייהו ְדִיׂשְ א . ּּבֵ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ הֹוֵמי ּבְ גֹו ּתְ ְקעו ַמָיא ְוֲאְזלו ּבְ ד ִאְתּבָ ֹהמֹות ּכַ ּתְ ּמֹוִליָכם ּבַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]269דף [ -ּ

ִּדְגִלידו ַמָיא  ְרֵמיה )רי משה עמוא ועל דא אק''נ(. )וכלא אתמר על משה(ּ ִגין ְדַאְמַסר ּגַ ּ ּבְ ּ
ָרֵאל ַדאי . ַעל ִיׂשְ ָאה ֲהָוה ֹנַח ָלאו ִאיהו ּכְ ב ְדַזּכָ י ְיהוָדה ַאף ַעל ּגַ ָּאַמר ַרּבִ ּ  )בגין(ּ

ִגיֵניה ִריך הוא ָיִגין ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ְזכוֵתיה ֶאָל, ּתָ ָלה ִמָלה ּבִ ה ָלא ּתָ ּמׁשֶ ּּ ְזכות ֲאָבָהן ַקְדָמֵאיּ ֲאָבל ֹנַח ָלא ֲהָוה . ּא ּבִ
ה מׁשֶ ְזכוָתא ּכְ ַמאן ְדִיְתֵלי ּבִ ֵּליה ּבְ ּ יָון ְדָאַמר ֵליה . ּ ל ָדא ּכֵ י ִיְצָחק ְוִעם ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ

ך ֲהָוה ֵליה ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייה ִריִתי ִאּתָ ִריך הוא ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ָנא . ּוְ ְוָקְרּבָ
ֵכך רוְגָזא ֵמָעְלָמא, ְּדַאְקִריב ְלָבַתר ְּדַיְקִריב ֵליה ִמן ַקְדַמת ְדָנא ִדְלָמא ִיּשָׁ ּ ּ ּ ְּ.  

א  י קוְדׁשָ יִזין ַקּמֵ ד ְדָהא ַחָייֵבי ָעְלָמא ֲהוו ַמְרּגִ י ְיהוָדה ַמאי ֲהָוה ֵליה ְלֶמְעּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ְוִאיהו ַיְקִרי ּּבְ ּ ָנאְ ְרֵמיה ֲהָוה. ב ָקְרּבָ ֶּאָלא ַוַדאי ֹנַח ָדִחיל ַעל ּגַ ּ ּ ִגין ְדָלא ֶיֱעַרע , ּ ּּבְ

ל יֹוָמא א ּכָ יׁשָ גֹו ַחָייֵבי ָעְלָמא ְדֲהָוה ָחֵמי עֹוָבֵדיהֹון ּבִ יה מֹוָתא ּבְ ּּבֵ י , ּּ ְְוֵהיך ַמְרְגָזן ַקּמֵ

ל יֹוָמא ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

י  יאו)אלעזר פתח(ַרּבִ ל ִזְמָנא ְדַחָייֵבי ָעְלָמא ַאְסּגִ ּ ִיְצָחק ָאַמר ּכָ ַכח , ּּ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּזּכָ
ַקְדִמיָתא יַנְייהו הוא ִאְתַפס ּבְ ּּבֵ ּ ֵחלו)יחזקאל ט(, ִּדְכִתיב. ּ י ּתָ ְקָדׁשִ ּ וִמּמִ ּ ְקֵרי . ּּ ְוָתִניָנן ַאל ּתִ

י קוָדׁשִ י ֶאָלא ִמּמְ ְקָדׁשִ ִּמּמִ ל ִאּנון ַחָייַבָיאְְוֹנַח ֵהיך ׁשֵ. ּּ ין ּכָ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִּזיב ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .
ְדָקא ְיאות ָעְלָמא ְדֲהָוה ַצִדיק ּכְ יה ּתֹוָלִדין ּבְ ִגין ְדִיְפקון ִמּנֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יה ילו ִמּנֵ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוָלא ַקּבִ הו ּכָ ְּותו ְדִאיהו ַאְתֵרי ּבְ ּ ּ ּ ּ ַנְפׁשֵ, ּ ּיה ְקָרא ְּוִקֵיים ּבְ
ע ְוגו)יחזקאל ג(, ִּדְכִתיב י ִהְזַהְרּתָ ָרׁשָ ה ּכִ ְלּתָ. ' ְוַאּתָ ך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ָוְכִתיב ְוַאּתָ אן . ּ ִמּכָ

ִזיב ֵליה ְלַגְרֵמיה ְוַההוא  יה הוא ׁשֵ יל ִמּנֵ ב ְדָלא ַקּבִ ל ַמאן ְדַאְזַהר ְלַחָייָבא ַאף ַעל ּגַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַּחָייָבא ִאְתַפס ּבְ ה ַיְזַהר ֵליה ַעד ְדִיְמֵחי ֵליה ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ּחֹוֵביהּ ּמָ ְּוַעד ּכַ ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון יֹוָמא ַחד י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י יֹוֵסי ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ א , ּ ָּאַמר ֵליה ַמאי ָחָמא קוְדׁשָ ּ
ה ַמָיא ִעּמְ ָרא ְועֹוף ׁשְ ל ֵחיַות ּבְ יָצָאה ּכָ ִריך הוא ְלׁשֵ ּּבְ א ָחָטאן . ֹּון ְדַחָייַבָיאְ ֵני ָנׁשָ ִאי ּבְ

ִרָיין ַמה ָחטו ָאר ּבְ ַמָיא וׁשְ ִעיֵרי ְועֹוֵפי ׁשְ ּּבְ ר . ּ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ
ֵלי ָאְרַחְייהו. ֶּאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ְלהו ֲהוו ְמַחּבְ ּּכֻ ּ ְבֵקי ִזיַנְיהו ְוָדְבקו. ּ ּׁשַ ִזיָנא ָאֳחָראּ   . ּבְ

א ֲחֵזי ְרָיין, ּתָ ְרמו ָהִכי ְלָכל ּבִ ִּאּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ּגָ א עֹוָבָדא )לאשכחא(ּוָבעֹון . ּּ ָחׁשָ  ְלַאּכְ
ית ָלן. ִדְבֵראׁשִ ָמה ְדִאּנון ְמַחּבְ ָלא ָאְרַחְייהו ּכְ ְרָיין ְלַחּבְ ְרמו ְלָכל ּבִ ְּוִאּנון ּגָ ּ ּ א . ּ ָּאַמר קוְדׁשָ

ִריך ִעיתו ְּבְ ּ הוא ַאּתון ּבְ ּ א עֹוָבֵדי ְיַדי)לאשכחא(ּ ָחׁשָ ִלים ְרעוָתא ִדְלכֹון ,  ְלַאּכְ ֲּאָנא ַאׁשְ ּ
יִתי ֵמַעל ְפִני ָהֲאָדָמה ר ָעׂשִ ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ ּ ָמה ְדֲהָוה . ּ ַּאֲהַדר ָעְלָמא ְלַמִיין ּכְ

ָמר ַמִיין ְוָהא ִאּתְ ַקְדִמיָתא ַמִיין ּבְ ְדָקא .ּבְ ָעְלָמא ּכְ ְרָיין ָאֳחָרִנין ּבְ אן וְלָהְלָאה ַאֲעִביד ּבִ ּ ִמּכָ
  :ְּיאות

י ָבָניו ִאּתֹו ּתֹו וְנׁשֵ ַּוָיֹבא ֹנַח וָבָניו ְוִאׁשְ ּ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר . ּ ַּרּבִ ֵתר )ירמיה כג(ּ  ִאם ִיּסָ
ִרים ַוֲאִני לא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי ְסּתָ ּמִ ה . ִּאיׁש ּבַ ּמָ א ְסִתיִמין ּכַ א ֲאִטיִמין ִלּבָ ֵני ָנׁשָ ִּאּנון ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]270דף [ -ּ

ַמִים ְוֶאת  יה ֲהֹלא ֶאת ַהּשָׁ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ִדְכִתיב ּבֵ יִחין ְוָלא ָיְדִעין ּבִ ּגִ ַּעְייִנין ְדָלא ַמׁשְ ּ ּ
ָרא ֵמחֹוַבְייהו ְוָאְמֵרי ִמי . ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ּתְ א ְלִאְסּתַ ִני ָנׁשָ עון ּבְ ֵּהיך ּבָ ּ ּרֹוֵאנו וִמי ְ ּ

יֶהם)ישעיה כט(, ּוְכִתיב. ּיֹוְדֵענו ך ַמֲעׂשֵ ַמְחׁשָ יה. ְ ְוָהָיה ּבְ ּמֵ ְּלָאן ִיְתַטְמרון ִמּקַ ּ.  

חֹות ַאְרָעא ְטִמיִרין ְפִציִרין א ְדָבָנה ַפְלְטִרין ְוֲעַבד ּתְ ְּלַמְלּכָ ּ ֵני ַפְלְטִרין . ּ ְּליֹוִמין ָמָרדו ּבְ ּ
א ַאְסַחר  ַמְלּכָ ַגְייסֹוי )אצער(ּבְ א ּבְ חֹות . ֲּעַלְייהו ַמְלּכָ ְרַמְייהו ּתְ ָּמה ֲעָבדו ָעאלו וְטִמירו ּגַ ּ ּ ּ ּ
ּנוְקֵבי ְפִסיִרין ָרא. ּ ָעאן ְלִאְתַטּמָ אי ַאּתון ּבָ ּמָ א ֲאָנא ַעְבִדית לֹון וִמּקַ ָּאַמר ַמְלּכָ ֲהָדא , ּ

ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶא ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ֲּאָנא הוא ַדֲעָבִדית . ְּרֶאּנו ְנֻאם ְיָיּהוא ִדְכִתיב ִאם ִיּסָ ּ
אי ָרא ַקּמָ ְנוְקֵבי ְפִסיִרין ְוֲעָבִדית ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ְוַאּתון ֵאיך ָיְכִלין ְלִאְתַטּמָ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''דף סח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְס, ּתָ ְרֵמיה ְלִאְתּכַ יך ּגַ י ָמאֵריה ְוַאְמׁשִ ר ָנׁש ָחֵטי ַקּמֵ ד ּבַ ּּכַ ִריך . ָיאְּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ יה ִדיָנא ּבְ ּהוא ָעִביד ּבֵ ּ ֵעי . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ י ַגְרֵמיה קוְדׁשָ ר ָנׁש ַאְדּכֵ ְּוַכד ּבַ ּ ְּ

יֹום ַאף ְיָי ָרא ֵליה ְדָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ ְּלַאְסּתָ ֵעי ֵליה ְלֵאיַנׁש . ּ ְּדַוַדאי ִאּבָ ּ ְּדָלא  )ב''דף סח ע(ּ
יהִיְתֲחֵזי ַק ל ּבֵ ּכֵ ְרָיא ַעל ַעְלָמא ְדָלא ִיְסּתַ ד ׁשַ ָלא ּכַ י ְמַחּבְ ּּמֵ ל ִאּנון ְדִיְתַחזון . ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּּ

ָלא יה ִאית ֵליה ְרׁשו ְלַחּבָ ַּקּמֵ ּ ּ.  

א יׁשָ ר ָנׁש ְדֵעיֵניה ּבִ ל ּבַ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָקֲאַמר ַרּבִ ּ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ָלא ׁשַ . ֵּעיָנא ִדְמַחּבְ
ָלא ְדָעְלָמא ִאְקֵרי יה ְוָלא ְלִאְתְקָרָבא . ְּוִאיהו ְמַחּבְ ָרא ִמּנֵ ּמְ ֵעי ֵליה ְלִאיֵניׁש ְלִאְסּתַ ְּוִלּבָ ּ

ַזק  ֲהֵדיה ְדָלא ִיּתְ ּּבַ ְלָיא. )קמיה(ּ ִאְתּגַ ֲהֵדיה ּבְ ום ָהִכי ֵמִאיׁש ַרע ַעִין . ְּוָאִסיר ְלִמְקַרב ּבַ ּוִמּשׁ ּ
ָרא ִמּנִ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ה. ּיהּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶות ַעל ַאַחת ּכַ י ַמְלַאך ַהּמָ ּמֵ ִתיב  )ועל דא(. ְִמּקַ ַמה ּכְ

ִבְלָעם ֻתם ָהָעִין)במדבר כד( ּבְ ֶבר ׁשְ א ֲהָוה ֵליה וְבָכל ֲאַתר ְדֲהָוה . ּ וְנֻאם ַהּגֶ יׁשָ ְּדֵעיָנא ּבִ ּ ּ ּ
ָלא יך ֲעֵליה רוַח ְמַחּבְ יה ֲהָוה ַאְמׁשִ ל ּבֵ ּכֵ ִּמְסּתַ ּ הו ּו. ְּ ָלא ּבְ ּכָ ֵעי ְלִאְסּתַ ך ֲהָוה ּבָ ְּבִגין ּכָ ְ

ל ּכֵ ָכל ֲאַתר ְדֵעיֵניה ֲהָוה ִמְסּתַ ֵצי ּבְ ִגין ִדיׁשֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּּבְ ּ ְלָעם ֶאת ֵעיָניו . ּ א ּבִ ִתיב ַוִיּשָׂ ַּמה ּכְ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ִגין ְלִאְסּתַ ְּדָזִקיף ֵעיָנא ַחד וָמִאיך ֵעיָנא ַחד ּבְ ּ אְּ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ   . ּבְ

א ֲחֵזי ָבָטיו, ּתָ ָרֵאל ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ִתיב ַוַיְרא ֶאת ִיׂשְ א ַחְפָיא ֲעַלְייהו . ַּמה ּכְ ִכיְנּתָ ְּוָחָמא ִדׁשְ ּ
ְלָטָאה ֲעַלְייהו ֵעיֵניה חֹוָתה ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְבִטין ּתְ ְתֵריַסר ׁשִ ָנא ּבִ ּקְ ּוְרִביָעא ֲעַלְייהו ִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ .

ַגְדָפָהאָאַמר ֵא א ִעָלָאה ְרִביָעא ֲעַלְייהו ְוָחַפת לֹון ּבְ ּיך ֵאיכֹול ְלהֹון ְדָהא רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ְ .
ֲאִרי ַכב ּכַ ַרע ׁשָ ִגין . ִּמי ְיִקיֶמּנו. ּוְכָלִביא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ִּמי ְיִקיֶמּנו ֵמֲעַלְייהו ּבְ ּ

ְלָטא ֵעיָנא ֲעַלְייהו ְּדִיְתַגְלָיין ְוׁשָ ּ.  

ָרא ֵמֵעיָנא ְדָלא ָיִכיל רוַח  ּתְ ָעא ְלַחְפָיא ְלֹנַח ְלִאְסּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמר ל ְוָהא ִאּתְ ִגין ְדָלא ִיְתַחּבֵ ְלָטא ֲעֵליה ּבְ ְּמָסֳאָבא ְלׁשַ ָמר . ּ ָמה ְדִאּתְ ַּוָיֹבא ֹנַח ּכְ ּ
ָרא ֵמֵעיָנא ּתְ ּבו. ְלִאְסּתַ ִּמְפֵני ֵמי ַהּמַ ּ ְדַמִיין ָדֲחקו ֵליה)דהא(ל ּ ּ ּ י יֹוֵסי ָחָמא ַמְלַאך . ּ ְָאַמר ַרּבִ

ֶות ְדֲהָוה ָאֵתי  ך ָעאל ְלֵתיבוָתא)ג לגביה''א ל''ד(ַּהּמָ ּ וְבִגין ּכָ ְּ  
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ִריַסר ַיְרֵחי  ר ָבה ּתְ ּמַ ֵריַסר ַיְרִחין. )שתא(ְּוִאְסּתַ אי ּתְ י. ְוַאּמַ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ה ַרּבִ ְּפִליֵגי ּבָ ּ 
ּב ַיְרִחין ְדָכך ִאיהו ִדיָנא ְדַחָייַבָיא''ַחד ָאַמר י. ְּיהוָדה ּ ָלָמא ַצִדיק . ְּ א ''נ(ְּוַחד ָאַמר ְלַאׁשְ

יָבה)צריך ין ְדִאְתַחֵזי ְלֲאָפָקא ִמן ּתֵ ָאר ַדְרּגִ ֵריַסר וׁשְ ין ּתְ ּ ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ.  

י ַמָיא ְוׁשִ א ַיְרֵחי ִאּנון ּבְ ּתָ י ְיהוָדה ָאַמר ׁשִ ַּרּבִ אּ ֶאׁשָ א ַיְרֵחי ּבְ ְּוָהא ָהָכא ַמָייא ֲהוו . ּתָ
ֵריַסר ַיְרֵחי אי ּתְ א)ליה(ָאַמר . ַאּמַ ַמָיא ְוֶאׁשָ ְתֵרי ִדיִנין ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ י יֹוֵסי ּבִ ּ ַרּבִ ּ .

ַתְלָגא ַמָיא ְדַמִיין ְדָנֲחתו ֲעַלְייהו ִמְלֵעיָלא ֲהוו ְצִניִנין ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ א ְדַמ. ּּ ֶאׁשָ א ּּבְ ּתָ ִּיין ְדַנְפֵקי ִמּתַ
א ֶאׁשָ א וַמָייא . ֲּהוו ְרִתיָחן ּכְ ֶאׁשָ ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ובגין כך תריסר (ּ

. ירחי הוו דאמר רבי אלעזר דינא דחייביא בגיהנם תריסר ירחי הוו והא אוקמוה
ִציאו )א ואשאועל דא כל אנון חייבי עלמא אתדנו בתרין דינין אלין במי ּתֵ ּ ַעד ְדִאׁשְ ּ

יה. ֵמָעְלָמא ָלא ָלא ָקִריב ְלַגּבֵ י ֵמֵעיָנא וְמַחּבְ ּסֵ ֵתיבוָתא ְוִאְתּכַ ר ּבְ ּתֵ ְּוֹנַח ֲהָוה ִמְסּתַ ּ ּ ,
ָרם  יָבה ַוּתָ או ֶאת ַהּתֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיׂשְ ְטָיא ַעל ַאְנֵפי ַמָיא ּכְ ְּוֵתיבוָתא ִאיִהי ֲהָוה ׁשַ ּּ ּ

  .ֶרץֵמַעל ָהָא

ִעים יֹום ָלקו ִעים יֹום ַעל ָהָאֶרץ ְוגו. ַּאְרּבָ ּבול ַאְרּבָ ִּדְכִתיב ַוְיִהי ַהּמַ ָאר ִזְמָנא . 'ּ ְוָכל ׁשְ
חו ִמן ָהָאֶרץ. ִּאְתְמחון ֵמָעְלָמא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּמָ ַּווי לֹון ְלִאּנון ַחָייַבָיא ְדָהא ָלא . ּּ ּ

ָעְלָמא ְּיקומון ְלַאְחָייא ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ חו ּכְ ִדיָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּמָ ּ ְלֵמיַקם ּבְ ּּ ,
ָמם ָמִחית ְלעֹוָלם ָוֶעד)תהלים ט( ִדיָנא ָלא ְיקומון.  ׁשְ ְּדֲאִפילו ְלֵמיַקם ּבְ ּ ּ ּּ:  

ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ ָבה ַוּתָ או ֶאת ַהּתֵ ַּוִיׂשְ א ָפַתח . ּ י ַאּבָ ַמִים ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ)תהלים נז(ַּרּבִ
בֹוֶדך ל ָהָאֶרץ ּכְ ָכל . ֱָאֹלִהים ַעל ּכָ יִזין ְלָמאֵריהֹון ּבְ ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדִאּנון ָחָטאן וַמְרּגִ ּ ּ

א ֵמַאְרָעא. יֹוָמא ִכיְנּתָ ּוְבחֹוַבְייהו ַדְחָיין ָלה ַלּשְׁ ּ ּ ֵלק ֵמָעְלָמא. ּ ְּוָגְרִמין ְדִתְסּתַ א . ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ַמִים ֱאלִהים. םִאְקֵרי ֱאֹלִהי ִתיב רוָמה ַעל ַהּשָׁ ְּוֲעָלה ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָבה ְדַדְחָיין ָלה ְלַבר, ּתָ או ֶאת ַהּתֵ ִתיב ַוִיׂשְ ַּמה ּכְ ּ ּ ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ּ ְּדָלא , ַוּתָ
ה ְלַקת ִמּנָ ָעְלָמא ְוִאְסּתַ ְרָייא ּבְ ְלַקת ֵמָעְלָמא. ּׁשַ ּגַ, ְוַכד ִאְסּתַ ָעְלָמא ָּהא ֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ח ּבְ

ְלָטא  ֵדין ֲעלֹוי)בדינא(ְוִדיָנא ׁשָ יה .  ּכְ ְלקון ִמּנֵ ְּוַכד ִיְתָמחון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְוִיְסּתַ ּ ּּ , )דעלמא(ּ
ָעְלָמא א ֲאַהְדַרת ְמדֹוָרה ּבְ ִכיְנּתָ   .ּׁשְ

  ]א''דף סט ע - ' זוהר חלק א[

י ֵייָסא ָרֵא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַההוא ִאי ָהִכי ָהא ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּל ְדִאְתָמחון ַחָייַבָיא ְדֲהוו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ִדְבַקְדִמיָתא א ְלַאְתָרה ּכְ ִכיְנּתָ אי ָלא ֲאַהְדַרת ׁשְ ִּזְמָנא ַאּמַ ֲארו . ּ ּתָ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ

ֵאי ָעְלָמא ָאר ַזּכָ ִויַאת )אבל(ֶּאָלא . ָּבה ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדֲאְזלו ַנְחַתת ְוׁשַ ּ ּבְ ּ ְּמדֹוָרה  )א''ט עדף ס(ּ
הֹון ְייהו. ִעּמְ א ִמּנַ ַאְרָעא נוְכָרָאה ָאֳחָרא ָלא ִאְתָפְרׁשָ ּוַמה ּבְ ּ ָארו , ּּ ּתְ ן ִאי ִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ   .ּּבְ
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ָמר א. ְוָהא ִאּתְ ִכיְנּתָ ָכל חֹוִבין ְדַחָייֵבי ָעְלָמא ַדְחָיין ָלה ַלּשְׁ ּּבְ ּ ְייהו ַמאן ִד. ּּ ַּחד ִמּנַ ל ּ ְמַחּבֵ
ְדֲאָמָרן ַפְלֵטִרין. ָּאְרֵחיה ַעל ַאְרָעא ּכִ א ְוָלא ָעאל ּבְ ִכיְנּתָ ך ָלא ָחֵמי ַאְנֵפי ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ .

חו ִמן ָהָאֶרץ ִאְתָמחון ִמן ּכָֹלא ִאֵלין ַוִיּמָ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִריך, ּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְדַזּמִ ְּבְ ּ ּ ל ִאּנון ֵמִתין , ּ הוא ְלַאְחָייָאה ֵמַתָייאּ ּּכָ
ִריך הוא ִיְבָרא לֹון ּגוַפְייהו  א ּבְ ָאר ַאְרִעין נוְכָרִאין קוְדׁשָ ׁשְ חון ְלַבר ּבִ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ א יוקים ''נ(ְּ

ְדָקא ָחֵזי)לון בגופייהו ח.  ּכְ ַבר ָנׁש ּתְ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ְרָמא ַחד ְדִאׁשְ ְּדָהא ּגַ ּ ֹּות ַאְרָעא ַההוא ּ
ל ּגוָפא ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִעיָסה ְוֲעֵליה ִיְבֵני קוְדׁשָ ֲחִמיָרא ּבְ ַּגְרָמא ִיְתֲעִביד ּכְ ּ ּ ְּ.  

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָמִתין ֶאָלא ּבְ ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ְּוָלא ָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ יחזקאל (, ִּדְכִתיב. ְּ

ה ֲאִני פֹוֵתַח ֶאת ִקְבר)לז י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ּ ִהּנֵ ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ
ָרֵאל חֹות ַאְרָעא. ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ לון ּתְ ְלּגְ ְּדִיְתּגַ י רוִחי ָבֶכם . ּ ִתיב ְוָנַתּתִ ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ּ

ָמִתין ּכָ. 'ִוְחִייֶתם ְוגו לון ִנׁשְ ָרֵאל ְיַקּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ֵני ָעְלָמא )אנון(ל ּ ר ִאֵלין. ּבְ  ּּבַ

ֲאבו וְסִאיבו ַאְרָעא)דרא דטופנא( ּ ְדִאְסּתָ ּ ּ חו ִמן ָהָאֶרץ. ּ ִתיב ַוִיּמָ ִאֵלין ּכְ ּּבְ ּ ִמן ָהָאֶרץ . ּ
ב ְדַאְקׁשו ְוַאְפִליגו ַקְדָמֵאי ַעל ָדא. ַּדְייָקא ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ חו ּכְ ַּוִיּמָ תהלים (, ּ

ֶפר ַחִיים)טס חו ִמּסֵ   .ּ ִיּמָ
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חו ִמן ָהָאֶרץ ָעְלָמא ְדָאֵתי ִדְכִתיב ַוִיּמָ ְמעֹון ַוַדאי ֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ .
ּוְכִתיב ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ִדין. ּ ֲּאָבל ְיקומון ּבְ ִתי. ּ ִני )דניאל יב(, בְּוֲעַלְייהו ּכְ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלֵדָראֹון עֹוָלם ּּ ָהא . ּּ א ּבְ ּוְפלוְגּתָ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ֲּאָבל ּכָֹלא ּכְ ּ ּ:  

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ַּוִיּמַ ּ י ַאּבָ. ּ ל )את כל(א ָאַמר ַרּבִ  ְלַאְכָלָלא ּכָ
ן ַעל ַאְרָעא ְלִטין ְמַמּנָ ִליִטין ְדׁשָ ִּאּנון ׁשַ ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ּּ ְּוָדא הוא ַהְיקום ֲאׁשֶ ּ ְּדַכד . ּ

ן ֲעַלְייהו  ִליִטין ִדְמַמּנָ ְבֵני ָעְלָמא ַאֲעַבר ְלִאּנון ׁשַ ִריך הוא ִדיָנא ּבִ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְדַפְייהו ִדְכִתיב ּבְ חֹות ּגַ ַּקְדִמיָתא וְלָבַתר ְלִאּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּ ּ ּ  ִיְפקֹוד ְיָי ַעל ְצָבא )ישעיה כד(ּ
רֹום וְלָבַתר ַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ   .ַּהּמָ

יה ְּוֵהיך ִמְתַעְבָרן ַקּמֵ נוָרא ְדָדִליק ֲהָדא הו. ָ ֶּאָלא ַאֲעַבר לֹון ּבְ ּ ּ  )דברים ד(, א ִדְכִתיבּ
י ה א' ּכִ ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא ֵאל ַקּנָ א . ָ א)הוא(ֶאׁשָ ַּההוא ָיקום . ּ ְדָאִכיל ֶאׁשָ ּ

ְּדֲעַלְייהו  א)א מעבר''נ(ּ ֶאׁשָ ַמָיא.  ּבְ חֹוַתְייהו ּבְ ְּוִאּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּ ל . ּ ח ֶאת ּכָ ך ַוִיּמַ ּוְבִגיֵני ּכָ ְ ּ
ר ַעל ְפ ַּהְיקום ֲאׁשֶ ַמִים . ִני ָהֲאָדָמהּ ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהּשָׁ ּוְלָבַתר ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ

חו ִמן ָהָאֶרץ ַּוִיּמָ א. ּ ל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ּּכָ ֶאר ַאך ֹנַח. ּ ְַוִיּשָׁ ַּאך ִלְמעוֵטי. ּ ֲארו . ְ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ ּ
ֵתיבוָתא יה ּבְ ר ֹנַח וְדִעּמֵ ָעְלָמא ּבַ ּּבְ ּ י יֹוֵס. ּ ּי אֹוֵמר ֲחִגיר ֲהָוה ְדָאִכיׁש ֵליה ַאְרָיא ְוָהא ַרּבִ ּ

ּאוְקמוָה ּ:  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]273דף [ -ּ

ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ל ַהַחָיה ְוֶאת ּכָ ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּכָ י ִחָייא . ּ ַּרּבִ
ר)משלי כב(ָּפַתח  ָמר ַעל ֹנַח ְד. ּ ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ָּעאל ְלֵתיבוָתא ַּהאי ְקָרא ִאּתְ

ה ר ּבָ ּתַ ִזְמָנא ְדַמָייא ָדֲחקו ֵליה. ְּוִאְסּתַ ְּוָעאל ְלגֹו ֵתיבוָתא ּבְ ּ ּ ָמר ְדַעד ָלא ָעאל . ּּ ְּוָהא ִאּתְ
יַנְייהו ְוַאְסַחר לֹון ֶות ְדָאִזיל ּבֵ ְּלֵתיבוָתא ָחָמא ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ יָון ְדָחָמא ֵליה. ְּ ּּכֵ ָעאל , ּ

ָבה ְוִאְס ַגָוהַלּתֵ ר ּבְ ּתַ ּּתַ ר. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ְָרָאה ָרָעה ָדא ַמְלַאך . ּ ּ
ּבול יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִמְפֵני ֵמי ַהּמַ ּמֵ ר ִמּקַ ֶות ְוִנְסּתָ ַּהּמָ ּ ּּ.  

ר י יֹוֵסי ָאַמר ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ָמר ַאֲהַדר ַעל ַמ, )ויסתר לא כתיב(. ַּרּבִ ּה ְדִאּתְ
י  ֵתר ְוָלא ָיקום ְלַבר ְוָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ ים ִיּסָ ר ָנׁש ַחּכִ ָעְלָמא ּבַ ְרָיא ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ּּבְ ּ

ָלא ִגין ְדֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו. ְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ יה ְוַיַעְברון , ּ חון ַקּמֵ ּכְ ּתַ ל ִאּנון ְדִיׁשְ ל ּכָ ְּיַחּבֵ ּ ּ ּ ּ
יה  ִאְתַגְלָייאַּקּמֵ יה . ּבְ יה ְוִאְתַחְזָיין ַקּמֵ ְּוסֹוָפא ִדְקָרא וְפָתִאים ָעְברו ְוֶנֱעָנׁשו ָעְבִרין ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ
  .ְּוֶנֱעָנׁשו
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ָּדָבר ַאֵחר ָעְברו ָּעְברו ִפּקוָדא , ּ ָּדָבר ַאֵחר ָערום ָרָאה . ּ ְוֶנֱעָנׁשו)א דמאריהון''נ( )דא(ּּ ּ
ר ָדא ֹנַחָרָעה ֵני ָדֵריה. ּ ְוִנְסּתָ ּוְפָתִאים ָעְברו ְוֶנֱעָנׁשו ִאֵלין ּבְ ּ ּ ר , )ונענשו(. ּּ ּתַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ

ל ַההוא ִזְמָנא ן ּכָ ּמָ ֵהי ּתַ ּתָ   .ְּלָבַתר ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח )ב''דף סט ע(. ְּוִאׁשְ

ְמעֹון  י ׁשִ א )ויזכור אלהים את נח(ָאַמר ַרּבִ ִתיב  ּתָ ֲעָתא ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד ָלא ּכְ ׁשַ ֲּחֵזי ּבְ
יה ְזִכיָרה יָון ְדִאְתֲעִביד . ּּבֵ ּ ִדיָנא ְוִאְתֲאִבידו ַחָייֵבי ָעְלָמא)ביה(ּּכֵ ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ֵדין ּכְ ּּכְ

ַכח. ְזִכיָרה ּתְ רוָתא ָלא ִאׁשְ ָעְלָמא ִאְתַחּבְ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְּדָהא ּכַ ּ ָלא. ּ ְרָיא ַעל ּוְמַחּבְ  ׁשַ
יך רוְגָזא. ָעְלָמא ּכִ ּתַ יָון ְדִאְתֲעַבר ִדיָנא ְוִאׁשְ ּּכֵ ּ ב ּכָֹלא ְלַאְתֵריה, ְּ ּּתָ ִתיב ָהָכא . ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְרָיא ָזכֹור. ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְּדֵביה ׁשַ יה. ּ ִתיב ּבֵ ְּדֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּכְ ּ ּ.  

ִתיב ה מ)תהלים פט(, ּכְ ֵחם ַאּתָ ּבְ ה ְתׁשַ ׂשֹוא ַגָליו ַאּתָ ֵגאות ַהָים ּבְ ל ּבְ ֹּוׁשֵ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ
ַגְלּגוֵלי וְתהֹוֵמי ָסְלֵקי ְוָנֲחֵתי א ָקִפיץ ּבְ ְּדַיּמָ ּ ְטָרא , ּ ַדר ַחד חוָטא ִמּסִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ִכיך ַזְעֵפיה ְוֵלית ַמא לֹוי ְוׁשָ ְלּגְ יך ּגַ ְּדָיִמיָנא וָמׁשִ ּ ּּ ְ ּן ְדָיַדע ֵליהְ ּ.  

ן ֵליה ַההוא נוָנא וָבַלע ֵליה א ְוִאְזַדּמַ ּיֹוָנה ָנַחת ְלַיּמָ ּ ּ ּ ּ יה . ּ ְמֵתיה ִמּנֵ ֵּהיך ָלא ָנְפַקת ִנׁשְ ּ ְ

ְּוָלא ָפְרָחא ִמָיד א. ּ אוָתא ְדַיּמָ ַההוא ּגֵ ִליט ּבְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּוַההוא . ְ
אוָתא ְדַיּמָ ַלקּּגֵ א ְלֵעיָלא וֵביה ִאְסּתַ ָמאָלא ְדָסִליק ֵליה ְלַיּמָ ּא הוא ַחד חוָטא ִדׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאי . ּ

ְטָרא ְדָיִמיָנא ָלא ָסְלָקא ְלָעְלִמין ָּלאו ַההוא חוָטא ְדָמֵטי ֵליה ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ְדַההוא )דכיון(ְדַכד . ּ ּ
ֵדין  ה ּכְ א ִאְתַאִחיד ּבָ א ְוַיּמָ ּחוָטא ָנִחית ְלַיּמָ ֲאָגן ְלִמְטַרף ַטְרָפאּ לֹוי ְוׁשַ ְלּגְ ַעד . ִּאְתָעִרין ּגַ

ִריך הוא ָאִתיב ֵליה  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ   .ּ ְלֲאחֹוָרא ְוָתִבין ְלַאְתַרְייהו)לון(ְּ

ֵחם ּבְ ה ְתׁשַ ׂשֹוא ַגָליו ַאּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ א. ּ ֵלי ַיּמָ ֵחם ְלִאּנון ּגַ ּבְ ׁשַ ּּתְ ֵחם . ּ ּבְ ׁשַ ּתְ
ַתּבַ ִגין ְדָסְלִקין . ּר לֹון ְלֲאָתָבא ְלַאְתַרְייהוּתְ ָבָחא הוא לֹון ּבְ ׁש ׁשְ ֵחם ַמּמָ ּבְ ׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]274דף [ -ּ

א ְלֶמחֵמי ִתיאוְבּתָ ב ְדָלא ָיִכיל . ּּבְ ָלא וְלִמְנַדע ַאף ַעל ּגַ ּכָ ל ָמאן ְדָכִסיף ְלִאְסּתַ אן ּכָ ִּמּכָ ּ ּ
ָבָחא ִאי)א ולא יהבין ליה רשותא''נ( ָחן ֵליה ׁשְ ּבְ ּהו ִדיֵליה ְוֹכָלא ְמׁשַ ּ ּּ.  

ִריך הוא  א ּבְ ר ֵליה קוְדׁשָ יָבה ָדִחיל ֲהָוה ְדָלא ִיְדּכַ ּתֵ ד ֲהָוה ּבַ י ְיהוָדה ֹנַח ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִתיב ַוִיְזּכֹר. ְלָעְלִמין ֵדין ַמה ּכְ ְּוֵכיָון ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ְוִאְתֲעָברו ַחָייֵבי ָעְלָמא ּכְ ּ ּ ּ  ֱאֹלִהים ּ
  .ֶאת ֹנַח

א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר ָאַמרּתָ ֵעי ֵליה ְלֵאיִניׁש , ַרּבִ ָעְלָמא ָלא ִליּבָ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ׁשַ ּּבְ
ֵמיה ְלֵעיָלא  ר ׁשְ ְּדִיְדּכַ רון . )קמיה דקודשא בריך הוא בעלמא(ּ ֵמיה ִיְדּכְ ר ׁשְ ְּדָהא ִאי ַאְדּכַ ּ ּ

יהּ ְוֵייתון ְלַא)כלהו(חֹובֹוי  ָחא ּבֵ ּגָ ית. ּׁשְ וַנּמִ ְּדַההוא יֹוָמא יֹום טֹוב ְדֹראׁש , ְּמָנָלן ִמּשׁ ּ ּ
ִריך הוא ָדִאין ָעְלָמא א ּבְ ָנה ֲהָוה ְוקוְדׁשָ ַּהּשָׁ ּ ע . ְּ ּוְכֵדין ָאַמר ֵליה ֱאִליׁשָ  ֲהֵיׁש )מלכים ב ד(ּ

ִריך הוא א ּבְ ֶלך ָדא קוְדׁשָ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְּלַדּבֵ ּ ְּ ְ דֹוׁש ֶמֶלך . ְְקֵרי ֶמֶלךִּדְכֵדין ִא. ְ ְֶמֶלך ַהּקָ ְ

ָפט ׁשְ ֶבת. ַּהּמִ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ י ֶאָלא . ְַוּתֹאֶמר ּבְ חון ּבִ ּגְ רון ִלי ְוִיׁשְ ֵעיָנא ְדִיְדּכְ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ
תֹוך ַעִמי א . ְּבְ ין ַעּמָ יה ּבֵ ַּמאן ְדֲעִייל ֵריׁשֵ חון ֲעֵליה ְלֵמיַדן ֵל)כלא(ּּ ּגְ ּ ָלא ִיׁשְ . ּיה ְלִביׁשּ

י תֹוך ַעּמִ ִגיֵני ָכך ָאְמָרה ּבְ ְּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ר, ּתָ ָעְלָמא ָלא ִאְדּכַ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשַ ׁשַ יָון ְדִדיָנא ִאְתֲעָבר ַמה . ֹּנַח ּבְ ּּכֵ
ֵמיה ר ׁשְ א ִאְדּכַ ּתָ ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ַהׁשְ ּּכְ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְזּכֹר ֱאלִהי. ּ ָמה ּ ם ֶאת ֹנַח ּכְ

ִריִתי   .ְּדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ

פֹוְטִקָיא ְללוד י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ַּרּבִ ּ י ֵייָסא. ּּ יה ַרּבִ ָּפַגע ּבֵ ַווְהָנא ֲעָלך . ּ ְָאַמר ֵליה ּתְ ּ
ְלחֹוָדך ְְדַאּתְ ּבִ ָא. ּ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ִניָנן ְדָלא ִיפוק ּבַ ְּדָהא ּתָ ּ ָּאַמר ֵליה ַרְבָיא ַחד . ְרָחאּּ

ֲהָדאי ְוִאיהו ָאֵתי ֲאַבְתָראי ֲהָדך ַמאן . ָּאִזיל ּבַ ַווְהָנא ֵאיך ָאִזיל ּבַ ְָאַמר ֵליה ְוַעל ָדא ּתְ ְ ּ ּ
יה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ֵעי ּבֵ ּתָ ְּדָלא ִתׁשְ ּ יה ִמֵלי. ּ ָאְרָחא ְוָלאו ִעּמֵ ל ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ִניָנן ּכָ ְּדָהא ּתָ ּ ּ ּ 

יה ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכַ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי. ְּדאֹוַרְייָתא ִאְסּתַ ּ ּ.  

ִרי ֵמָאן ֲאַתר ַאְנּתְ. ַּאְדָהִכי ָמָטא ַההוא ַרְבָיא י ֵייָסא ּבְ ָּאַמר ֵליה . ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יָנא ן ְוַזּמִ ּמָ ים ָאִזיל ּתַ ר ָנׁש ַחּכִ ַמְעָנא ְדַהאי ּבַ א ְדלוד ְוׁשָ ְרּתָ ִּמּקַ ּ ַגְרָמאי ְלפוְלָחִניה ּ ּ

ֲהֵדיה ּוְלֵמיַהך ּבַ ִרי ְיַדְעּתְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ְּ ָּאַמר ֵליה ּבְ א ֲהָוה . ּ ָּאַמר ֵליה ְיַדְעָנא ְדָהא ַאּבָ ּ
נֹות ְוַאְרִכיָנא אוְדָנאי ְלַמאי ְדֲהָוה ָאַמר ִעם ָאִחי ְדִאיהו  ת ָקְרּבָ ָפָרׁשַ ּאֹוִליף ִלי ּבְ ּ ּ ּ

א ִמ יׁשָ איְקׁשִ ִרי ֵאיָמא ִלי. ּנָ י ֵייָסא ּבְ   .ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

ל ָהעֹוף ַהָטהֹור ַוַיַעל  ֵהָמה ַהְטהֹוָרה וִמּכָ ל ַהּבְ ח ִמּכָ ַח ַלְיָי ַוִיּקַ ָּפַתח ְוָאַמר ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַח ְזּבֵ ּמִ ַח. עֹולֹות ּבַ ַח ְדַאְקִריב ּבֵ, ַּוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ ָּדא ִאיהו ִמְזּבֵ ּ דף ע (ֹנַח . ּיה ָאָדם ַקְדָמָאהּ

אי ָקִריב עֹוָלה)א''ע א .  ַאּמַ ִגין ִהְרהוָרא ְדִלּבָ ְּדָהא עֹוָלה ָלא ַסְלָקא ֶאָלא ּבְ  ְוֹנַח )דרעותא(ּּ
ה ָחב ּמָ ַזר ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ְדִיְתָחַרב. ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ֶּאָלא ֹנַח ִהְרֵהר ְוָאַמר ָהא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,

ָעְלָמאִּדיְל ַאר ִלי ְזכו ּבְ ּתָ ל ְזכוָתא ָפַקע ִלי ְוָלא ִיׁשְ ִזיב ִלי ּכָ ִגין ְדׁשֵ ָּמא ּבְ ּ ִּמָיד ַוִיֶבן ֹנַח . ּּ ּ
ַח ַלְיָי   .ִמְזּבֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]275דף [ -ּ

יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה ַח ְדַאְקִריב ּבֵ ַּההוא ִמְזּבֵ ּ אי ַוִיֶבן. ּ ִגין ְדַחָייֵבי . ִּאי ָהִכי ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
יהָעְלָמא ּגָ דוְכּתֵ ְּרמו ְדָלא ָקְייָמא ּבְ ּ ּ יה ַוִיֶבן. ּ ִתיב ּבֵ יָון ְדָאָתא ֹנַח ּכְ ּּכֵ ּ ַּוַיַעל עֹולֹות ֹעַלת . ּ

ִתיב ָחָדא  ִתיב. )הוא(ּכְ ה ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי )ויקרא א( ,ּכְ לעולם עולה סלקא ( עֹוָלה ִהוא ִאּשֵׁ

ּ עֹוָלה ַסְלָקא ְדַכר ְוָלא ַסְלָקא נו)אי. דכר ִמים ַיְקִריֶבּנוּ ְּקָבא ִדְכִתיב ָזָכר ּתָ ִתיב . ּ אי ּכְ ַאּמַ
ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ה ְדָהא ֵאׁש ּבָ   .ִּאּשֶׁ

ב ְדעֹוָלה ִאְתְקִריב ָדָכר ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ּוְלַאְתֵריה ִאְתְקִריב. ּ ְעָיא . ּ ּנוְקָבא ָלא ּבָ
יה א ִמּנֵ ְּלִאְתָפְרׁשָ ה ִאְתְקִר, ּ ֶּאָלא ּבָ ָדאּ ָרא ָדא ּבְ ִגין ְלַחּבְ י . ּיב ּבְ ְּדָסְלָקא נוְקָבא ְלַגּבֵ ּ

ֲחָדא ָרא ּכְ ים. ְּדכוָרא ְלִאְתַחּבְ ה ְלׁשום ִאיׁשִ ב ְדִאּשֶׁ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  

ֹּנַח ִאְצְטִריך ֵליה ְלִמְקַרב עֹוָלה ֲאַתר ִדְדכוָרא. ְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְֲעַבד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
יָבהּהוא ְלִא ּתֵ ָרא וְלַאֲעָלָאה ּבַ ה. ְּוַעל ָדא ַאְקִריב עֹוָלה. ְּתַחּבְ ' ֵאׁש ה. ּעֹוָלה הוא ִאּשֶׁ

ר  נוְקָבא )בה(ְּדִאְתַחּבַ ָמאָלא ּבְ ָמאָלא ָקא ַאְתָיא )כל( ְּדָהא. ּׂשְ ְטָרא ִדׂשְ ּ נוְקָבא ִמּסִ
ָדא קוָתא ָדא ּבְ ִאְתַדּבְ ּוְדכוָרא ִמִסְטָרא ִדיִמיָנא ּבְ ּ ּ ּ ה. ּ ך ִאְקֵרי נוְקָבא ִאּשֶׁ ּוְבִגין ּכָ ה . ְּ ִאּשֶׁ

ֲחָדא ָרא ּכְ ָמאָלא ְלַסְלָקא ָלה ְלֵעיָלא וְלִאְתַקּשְׁ ה ׂשְ ְּקִטירו ִדְרִחימו ְדָאִחיד ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ה)א כתיב''ד( ָדא.  עֹוָלה ִהוא ִאּשֵׁ ירו ִדְדַכר ְונוְקָבא ָדא ּבְ ְּקׁשִ ּ ּ ּ:  

יֹחַחַּוָיַרח ְיָי ֶאת ה ֵריַח ִניחֹוַח.  ֵריַח ַהּנִ א . ּוְכִתיב ִאּשֶׁ ָנָנא ְוֶאׁשָ ַמְעָנא ּתְ ה ָהִכי ׁשְ ִאּשֶׁ
ֲחָדא ִרין ּכְ ָמה ִדְכִתיב . ְמֻחּבָ א ּכְ ָלא ֶאׁשָ ָנָנא ּבְ לֹו )שמות יט(ְּדָהא ֵלית ּתְ ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ

ֵאׁש ר ָיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ   .ִּמְפֵני ֲאׁשֶ

א ֲח ּ ֵאׁש ָנִפיק ִמְלָגיו ְוִאיהו ַדק)קלח, נשא קלז(ֵזי ּתָ ּ ִמָלה ָאֳחָרא ְלַבר ְדָלאו . ּ ְּוָאִחיד ּבְ ּ
ָנָנא ָסְלָקא ָדא וְכֵדין ּתְ ִּאיהו ַדק ָהִכי ְוִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּ ּ ִגין ְדִאְתֲאִחיד . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ִמָלה ְדָרִגיׁש א ּבְ ֶּאׁשָ ְּוִסיָמָניך חוְטָמא ְד. ּ ּ אְ ָנָנא ִמּגֹו ֶאׁשָ יה ּתְ   .ָּנִפיק ּבֵ

ִתיב  ַאֶפך)דברים לג(ְּוַעל ָדא ּכְ ימו ְקטֹוָרה ּבְ ָ ָיׂשִ ּ א ְלַאְתֵריה. ּ ִגין ְדַאֲהַדר ֶאׁשָ ּּבְ ּ .
ַההוא ֵריָחא ְלגֹו ְלגֹו ַעד ְדִאְתַאִחיד ּכָֹלא ְוָתב ְלַאְתֵריה)אתרגיש(ְוחֹוְטָמא  ִניׁש ּבְ ּ ִאְתּכְ ּ ּּ .

ָבה ְוִאְתֲעִביד ְרעוָתא ָחָדאְוִאְתְקִר ּיב ּכָֹלא ְלגֹו ַמְחׁשָ ְּדָנח רוְגָזא . ּוְכֵדין ֵריַח ִניֹחַח. ּ ּ
  .ְוִאְתֲעִביד ַנְייָחא

ְרַווְייהו ְלגֹו  ְתָנָנא ְוַעְייֵלי ּתַ א ָאִחיד ּבִ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ִניׁש ְוֲעִייל ְוָקִמיט ּבְ ָנָנא ִאְתּכְ ְּדָהא ּתְ ּּ
ְּלגֹו ַעד ְדָנח רו ּ ּכָֹלא ָדא ְבָדא ְוָנח רוְגָזא)אחיד(ְוַכד ִאְתֲאִחיד . ְגָזאּ ֵדין הוא ַנְייָחא, ּ , ּּכְ

ירו ַחד ְוִאְתְקֵרי ַנְייָחא ּוְקׁשִ ֲחָדא. ּ ַּנְייָחא ְדרוָחא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ּכְ ּ ְּנִהירו ְדבֹוִציִנין ְנִהירו . ּ ּ ּ
ְּדַאְנִפין ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יֹחַחַּוָיַרח ְי, ּ ַמאן ְדָאַרח ְוָכִניׁש ּכָֹלא ְלגֹו . ָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּּכְ ּ
  .ַּאְתֵריה

ֵקיה י ֵייָסא וְנׁשָ ַּאָתא ַרּבִ יה. ּ חֹות ְיָדך ְוָלא ְיַדְעָנא ּבֵ ל ָהֵדין ָטָבא ִאית ּתְ ָּאַמר וַמה ּכָ ְּ .
ֲהָדך, ָאַמר ַאֲהַדְרָנא ִמן אֹוְרָחא ר ּבַ ֲהֵדי ָאַמר. ֲּאְזלו. ְְוִנְתַחּבֵ י ִחְזִקָיה ָאְרָחא ָדא ּבַ ּ ַרּבִ
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ן א ְנַהך ְדָהא ִמַתְקָנא ַקּמָ ִכיְנּתָ ּׁשְ יָדא ְדַההוא ְינוָקא ְוֲאְזלו. ְ ָּאִחיד ּבִ ּ ּ ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא . ּ ּ
ְָלן ְקָרא ַחד ֵמִאנון ְדָאַמר ָלך ֲאבוך ְּ ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ְינוָקא ְוָאַמר  ּ ֵקִני ִמ)שיר השירים א(ּ יקֹות ִפיהו ִיּשָׁ ְּנׁשִ א , ּ אֹוְבּתָ ָּדא הוא ּתְ ּ
ִּעָלָאה ְדִיפוק  ּּ א ָנְפָקא)דנפקא(ּ ד ֶאׁשָ ָקא ְוָלא ָנִפיק ֵמחֹוְטָמא ּכַ ּ ְרעוָתא ִמפוָמא ְלַנׁשְ ּּ ,

ֶחְדָוה ְדֹכָל ְנִהירו ְדַאְנִפין ּבְ ְרעוָתא ּבִ א ּבִ ָקא ָנִפיק ֶאׁשָ ר פוָמא ְלַנׁשְ ד ִאְתַחּבֵ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּ ּּ א ּ
קוָתא ְדַנְייָחא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ.  

  ]ב''דף ע ע - ' זוהר חלק א[

י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ך ּכִ ּוְבִגין ּכָ ָ ְּ ּ ְדֶמחֵדי ְוָנִהיר ַאְנִפין ְוָחְייִכין ַעְייִנין )יין(ֵּמַההוא ַיִין . ּ ּ
ר . ְּוָעִביד ְרעוָתא ּכֵ ְּוָלאו ִמַיִין ִדְמׁשַ יך ַאְנִפין ְוָלֲהָטאן ַעְייִנין ּ ְוָעִביד רוְגָזא ְו)דשכיר(ּ ַּאְחׁשִ ְ

ַּיִין ְדרוְגָזא ִגין ְדֲחַמר ָדא ַטב. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ א , ּ יאוְבּתָ ָּנִהיר ַאְנִפין ְוָחֵדי ַעְייִנין ְוָעִביד ּתִ ּ
ָחא , ִּדְרִחימו י ַמְדּבְ ּבֵ ל יֹוָמא ַעל ּגַ עוָרא ְדַמאן ְד )ב''דף ע ע(ַּמְקִריִבין ֵליה ּכָ ּׁשִ ּ ֵתי ֵליה ּ ּׁשָ

ָּחֵדי ֵליה ְוָעִביד ֵליה ַנְייָחא ִדְכִתיב  י .  ְוִנְסּכֹו ַיִין ְרִביִעית ַהִהין)במדבר כח(ּ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּטֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ָ א. ּ ֵּמַההוא ַיִין ְדִאְתַער ְרִחימוָתא ְוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ.  

א ִאְתַער ְרִחימוָתא ִד ָמה ִדְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּכְ ּ ד ִאְתָדַעך ְנהֹוָרא . ְלֵעיָלאּ ין ּכַ ַרּגִ ֵרין ׁשְ ְּתְ

א ִאְתְדִליק ַההוא ִדְלֵעיָלא ְתָנָנא ְדָסִליק ֵמַההוא ִדְלַתּתָ ִּדְלֵעיָלא ּבִ ּ ּ י ִחְזִקָיה . ּ ָאַמר ַרּבִ
ִעָלָאה ָאה ּבְ ָאה ְוַתּתָ ַתּתָ ְלָיא ּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּתַ ּ ּ ּ י ּוֵמִזְמָנא , ּ ְּדִאְתְחִריב ּבֵ

א חו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ א ּבִ ַּמְקְדׁשָ ְלָיא. ּ ָדא ּתַ   .ְּלַאֲחָזָאה ְדָדא ּבְ

חו ּכָ ּתַ חו וְלָווִטין ִאׁשְ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ י יֹוֵסי ּבִ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ַההוא , ּ ְּדָהא ְיִניקו ְדֹכָלא ּבְ ּ ּ ּּ
ַאְרָעא ְוָלא , ַמאי ַטְעָמא, )אן לא נפקיא וברכ''ד(ִסְטָרא ָנְפֵקי  ְרָיין ּבְ ָרֵאל ָלא ׁשַ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ

ְרָכאן ָחא ּבִ ּכָ ּתַ ָּפְלֵחי פוְלָחָנא ְדִאְצְטִריך ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין וְלִאׁשְ ְּ ּ ך ָלא , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ֵחי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכְ ּתַ ִקיוֵמיה, ִמׁשְ ְּוָעְלָמא ָלא ָיִתיב ּבְ ּ ְדָקא ְיאותּ   .ּ ּכְ

ֲעבור ָהָאָדם י ִחְזִקָיה לא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ְּוֲאַמר ַרּבִ ּ ָאַמר , ַּמאי הוא. ּ
א ִדְלֵעיָלא אֹוִסיף ְלָתְקָפא ל ִזְמָנא ְדֶאׁשָ ְמעֹון ְדָאַמר ּכָ י ׁשִ ַמְעָנא ֵמַרּבִ י ֵייָסא ָהִכי ׁשְ ַּרּבִ ּ ּ ,

ָנָנא ְדִאיהו ִדיָנ ּּתְ ֵצי ּכָֹלאּ א ַאְתִקיף רוְגָזא ְוׁשָ ּא ִדְלַתּתָ א ֵלית ֵליה . ּ ִגין ְדַכד ָנִפיק ֶאׁשָ ּּבְ ּ
ִלים ִדיָנא)קמיה(ֶּפֶסק  ּתְ ּ ַעד ְדִיׁשְ ִדיָנא . ּ ְקָפא ּבְ א ָלא אֹוִסיף ְלִאְתּתַ ְּוַכד ִדיָנא ִדְלַתּתָ ּ

ַלם ִדיָנ ּתַ ִּדְלֵעיָלא ָעִביד ִדיָנא וָפִסיק ְוָלא ִיׁשְ ּ יָצָאהּּ ִתיב ֹלא אֹוִסיף . א ְלׁשֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ְקָפא ִדיָנא ִדְלַתּתָ   .ְלֵמיַהב ּתֹוֶסֶפת ְלִאְתּתַ

ֲעבוְרך ִגין ִדְכִתיב ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ַמְעָנא ּבְ ָָאַמר ַההוא ְינוָקא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַהִהיא . ּ ְּדָהא ּבְ
חֹוָבא ְדָאָדם ֲעָתא ְדִאְתַלְטָיא ַאְרָעא ּבְ ְלָטָאה ֲעָלה ַההוא ִחְוָיא ִא. ּׁשַ ְּתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ

ֵני ָעְלָמא ֵצי ּבְ ָלא ְדָעְלָמא ְוׁשָ א ְדִאיהו ְמַחּבְ ִּביׁשָ ָנא. ּ ֵּמַההוא יֹוָמא ְדָקִריב ֹנַח ָקְרּבָ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּוָאַרח ֵליה קוְדׁשָ ּ חֹות ַההוא ָנ, ְּ ִּאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַאְרָעא ְלַנְפָקא ִמּתְ ָחׁש ּ
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ִגין ְלַאְנָהָרא . ְוָנְפָקא ִמְמָסָאָבא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ָקְרּבָ ְּוַעל ָדא ַמְקִריִבין ִיׂשְ ּ ְּ

  .ַּאֵפי ַאְרָעא

 )סימן יג(השלמה מההשמטות 

ּעֹוד ָפַתח ַההוא ְינֹוָקא ְוָאַמר ָמְניך טֹוִבים)'שיר השירים א( ּ ָּלא ֶא, ְלֵריַח ָמאן. ָ ְלֵריַח ׁשְ
טֹוֶרת. ִאית ֵריַח ְוִאית ֵריַח ן ְוֵריַח ַהּקְ ְרּבָ ל ִאינון . ֵריַח ַהּקָ ן ַמְקִריב וְמַייֵחד ּכָ ְרּבָ ֵּריַח ַהּקָ ּ

טֹוֶרת ַמְקִריב וְמַייֵחד ְוַאְנִהיר ִאינון ּבֹוִציִנין ִעָלִאין  ית ָדִוד ְוֵריַח ַהּקְ ְבַטָיא ְדֵהיָכָלא ְדּבֵ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
  ַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ֲא)נהרי(ָנִהיר 

ִחין ֲהוו ְּוַעל ָדא ְתֵרין ָמְדּבְ טֹוֶרת ִאיהו , ּ ח ַהּקְ ַח ָהעֹוָלה ִמְזּבַ טֹוֶרת וִמְזּבֶ ַח ַהּקְ ִּמְזּבֵ ּ
ח ָהעֹוָלה ִאיהו ְלַבר ְּפִניָמָאה ִמְזּבַ ִאין. ּ ּתָ ח ָהעֹוָלה ַמְתִקין ְלַאְנֲהָרא ּבֹוִציִנין ּתַ , ֵריַח ִמְזּבַ

טֹוֶרת ַמְתִקין ְלַאְנֲהָרא ּבֹוִציִנין ִעָלִאיןֵריַח ִמְזּבַ ָמֶניך טֹוִבים . ּח ַהּקְ ְָוַעל ָדא ְלֵריַח ׁשְ ּ
ָמְניך טֹוִבים ְָלֵריַח ְדַההוא ְקטֹוֶרת ׁשְ ּ ּ.  

א ַח ִחיצֹון ְלַתּתָ ַח ְפִניִמי ְלֵעיָלא ִמְזּבֵ חֹות ֵהן ִמְזּבֵ י ִמְזּבֶ ּתֵ ּּבֹא וְרֵאה ׁשְ ַח ַהְפִניִמ. ּ י ִּמְזּבֵ
תֹוֶסֶפת ֵה ָחה ּבְ ְזּבֵ ֵלם ְוֶזהו ִדְכִתיב ַהּמִ ּהוא ׁשָ ּ ּא ְוָכך הוא ְבָכל ָמקֹום''ּ ַח ַהִחיצֹון הוא . ְ ּוִמְזּבֵ ּ

מֹו ַנֲעָרה ַנַער ָחֵסר ה''ָחֵסר ֵה ַח ַהְפִניִמי ' א ּכְ א ְדִמְזּבֵ ַכח ְדִמִאְתַערוּתָ ּתְ ִּאׁשְ  )א החיצון''ס(ּ
ַח ל ַמָטה ִאְתָער ִמְזּבֵ ֵריַח ּׁשֶ ל ַמְעָלה וְבָמה ִאְתָער ּבְ ּ ַהְפִניִמי ׁשֶ א דמאתערותא ''ס(ּ

. דמזבח החיצון של מטה אתער מזבח החיצון של מעלה ובמה אתער בריח הקרבנות
ובמה , ובריח הקטורת של מזבח הפנימי של מטה אתער מזבח הפנימי של מעלה

טֹוֶרת)ועל דא. אתער בריח הקטורת טֹוֶרת ׁשֶ.  ַהּקְ ל ַהּקְ ן ׁשֶ ְרּבָ ל ַמְעָלה ְוִאְתָער ֵריַח ַהּקָ
ַּמָטה ְוַעל ָדא  ָמֶניך טֹוִבים ִאינון ּבֹוִציִנין ַנֲהִרין ְוָנִציִצין)'שיר השירים א(ּ ּ ְלֵריַח ׁשְ ִתיב . ָ ּכְ

י טֹוב)'בראשית א(ָּהָכא טֹוִבים וְכִתיב ֲהָתם  עד כאן (: ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

 )מההשמטות

י ִחְזִקָיה ָיאֹות הואָא ַּמר ַרּבִ ָרֵאל ַעל טוָרא )והיא( ּ ֵלי ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ְוַהאי ֲהָוה ּתָ ּ ּ
ְלָטא ַההוא ָנָחׁש. ְדִסיַני ִריך הוא ַאְזִעיר ָלה ְלִסיֲהָרא ְוׁשָ א ּבְ י ִיִיָסא קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ ,

ִגין  ִגין חֹוָבא ְדָאָדם ִאְתַלְטָייא ּבְ ַההוא יֹוָמא . ְלֵמיַלט ָעְלָמאֲּאָבל ּבְ דאתייהבת (ּּבְ

ַהִהיא ְגִריעוָתא)אורייתא ֲעָתא , ּ ַנְפַקת ַאְרָעא ֵמַהִהיא ְקָלָלה ְוָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ׁשַ ר ּבְ ּבַ
ָרֵאל ָיְתִבין ַעל ַאְרֲעהֹון ָעְלָמא ְוִיׂשְ חו ּבְ ּכָ ּתַ ָנא ִאׁשְ ְּדקוְרּבָ ּ.  

י ֵייָסא ְלַההוא ְי ָמךָּאַמר ַרּבִ ְנוָקא ַמה ּשְׁ א, ּ ֵהא . ָּאַמר ֵליה ַאּבָ א ּתְ ָּאַמר ֵליה ַאּבָ
ִנין ָחְכָמה וְבׁשָ ֹכָלא ּבְ ּּבְ ך)משלי כג(ָּקָרא ֲעֵליה . ּ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ָ.  

ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא רוַח ְמָסֳאָב א ּבְ ין קוְדׁשָ י ִחְזִקָיה ַזּמִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ ָמה ּ א ''ד(א ִמן ָעְלָמא ּכְ

ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג( ,ִדְכִתיב )ג דאתמר''ל  )ישעיה כה(, ּוְכִתיב. ּ
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ל  ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ַלע ַהּמָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ
י ְיָי ִד רָּהָאֶרץ ּכִ   .ּבֶ

ִגין ַההוא ִחְוָיא  ִריך הוא ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא ְוְלֲאָפָקא ָלה ֵמֲחׁשֹוָכא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ ְּ

א ָמה ִדְכִתיב. ִביׁשָ ה ִיְהֶיה )ישעיה ל(, ּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ְבַעת ַהָיִמי אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ִריך הוא , ַמאי אֹור. םּׁשִ א ּבְ ַּההוא אֹור ְדָגִניז ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ   :ּבְ

ָניו ַויֹאֶמר ָלֶהם ְפרו וְרבו ְוגו ַּוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ ּ ּ ּ א ָפַתח ְוָאַמר. 'ָ י ַאּבָ , ַּרּבִ
יר ְולא יֹוִסיף ֶע)משלי י( ת ְיָי ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ ה ּבִ א ְדִאיִהי . ֶּצב ִעּמָ ִכיְנּתָ ת ְיָי ָדא ׁשְ ְרּכַ ּּבִ ּ

ְרָכאן ְדָעְלָמא ִּאְתַפְקָדא ַעל ּבִ ְרָכאן ְלֹכָלא, ּ ה ָנְפֵקי ּבִ ּוִמּנָ ּ ּ.  

  ]א''דף עא ע - ' זוהר חלק א[

יְתך ֶאל ַהּתֵ ה ְוָכל ּבֵ ַקְדִמיָתא ַויֹאֶמר ְיָי ְלֹנַח ּבֹא ַאּתָ ִתיב ּבְ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָּתָ . 'יָבה ְוגוּ
ָמר ְדָמאֵריה ְדֵביָתא ָיַהב ֵליה ְרׁשו ְלֵמיָעאל ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָתא ָאְמָרה ֵליה . ּ ְּלָבַתר ִאּתְ

ְרׁשוָתא ְדַבֲעָלה. ְלַנְפָקא ַקְדִמיָתא ָעאל ּבִ ּּבְ ָתא, ּ ְרׁשו ְדִאּתְ אן אֹוִליְפָנא . ְּלסֹוף ָנַפק ּבִ ִמּכָ
ִפיקְּדֵביָתא  )א''דף עא ע(ָּמאֵריה  ָתא ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ֶאל , ָיִעיל ְוִאּתְ ּ

ָבה ִפיָזא ְוָלא ְלַאֲעָלא ֵליה. ֹנַח ֵלאֹמר ֵצא ִמן ַהּתֵ ְּדְרׁשו ֲהָוה ִביָדָהא ְלֲאָפָקא ֵליה ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּּ.  

ָנן ָלה יָון ְדָנַפק ָיַהב ַמּתְ ּּכֵ ֵביָתא וֵביָתא ּבִ, ּ ִגין ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ָנן ְדָיַהב ָלה . יָדָהאּ ְּוִאנון ַמּתְ ּ ּ
ַבֲעָלה ָאה ָלה ְרִחימוָתא ּבְ ִגין ְלַאְסּגָ ּּבְ ּ ִפיָזא. ּ אן אֹוִליְפָנא אֹוַרח ַאְרָעא ְלאוׁשְ ִּמּכָ למיהב (. ּ

 )בידא דבעלה כד נפק יהב מתנן לאתתיה ולא בידה ובגין כך כיון דיהב ליה מתנן
ְּוַעל ָדא ְלָבַתר ְדָיַהב ָלה  ּ ַבֲעָלה ּ ָאה ָלה ְרִחימוָתא ּבְ ָנן ְלַאְסּגָ ַּמּתְ ּ   א''נ(ּ

כיון דנפק יהב מתנן ונבזבזן בידא דבעלה למיהב לאתתיה ולמחדי בה ולאסגאה 
אלין , ויעל עולות במזבח' הדא הוא דכתיב ויקח מכל וגו, לה רחימותא בבעלה

פנא אורח ומכאן אולי, מתנן דיהב בידא דבעלה בגין לאסגאה לה רחימותא בעלמא
ועל דא ויעל , ארעא לאושפיזא דיהב מתנן בידא דבעלה לאתתיה ולא בידהא

ְרָכא ֵליה)קורבנא לדכורא לאסגאה רחימותא בבעלה ברכא ליה, עולות במזבח , ּ ּבָ
ָניו ַויֹאֶמר ָלֶהם ְפרו וְרבו ְוגו ִּדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ ּ ּּ ּ ך ּכְ. 'ְ ְוְבִגין ּכָ , ִתיבּ

יר)משלי י( ת ְיָי ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ ָמר.  ּבִ ָמה ְדִאּתְ   .ַּוַדאי ּכְ

ה ה. ְּוֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ָלא . ָּרָזא ִדְכִתיב ּבְ בֹון ֲעִציבו ְורוְגָזא ּבְ ִּעּצָ ּ
ְּנִהירו ְדַאְנִפין ּכְ. ּ ּתַ ך ִסיֲהָרא וִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ ד ִאְתֲחׁשַ ּּכַ בֹון ִסְטָרא ְדרוָחא . ֵחיְ ִעּצָ ּּבְ

ְרָכאן ֵמָעְלָמא ה, ָּאֳחָרא ְדִאְמַנע ּבִ ך ְוֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ ּוְבִגין ּכָ ְּוָדא הוא ָרָזא . ְּ
  :ּ לא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה)בראשית ח(, ִדְכִתיב
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ֶכם ִיְהֶיה אן וְלָהְלָאה ְיֵהא . ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ א ְדָהא ִּמּכָ ְּלכֹון ְדיֹוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּּ
א ַקְדִמיָתא ָלא ֲהוו ִדיוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ֶצֶלם )בראשית ט(, ּבְ  ּבְ

ה ֶאת ָהָאָדם ה אֹותֹו)בראשית ה(, ּוְכִתיב. ֱאֹלִהים ָעׂשָ ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ יָון ְדָחטו . ּ ּבִ ּּכֵ ּ
ָראִאׁשְ י ֵחיָוון ּבְ ּמֵ ּנו ְדיוְקַנְייהו ֵמַההוא ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוִאְתַהָפכו ִאנון ְלִמְדַחל ִמּקַ ּּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

א ִעָלָאה ְוָזָעאן  ִרָיין ְדָעְלָמא ָזְקָפן ַעְייִנין ְוָחָמאן ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ל ּבְ ַקְדִמיָתא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ּמֵ יָון . ְּוָדֲחִלין ִמּקַ ְּדָחטו ִאְתַהַפך ְדיוְקַנְייהו ֵמֵעיַנְייהו ִלְדיוְקָנא ָאֳחָראּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְְוִאְתַהַפך . ּ ּ

ִרָיין ָאר ּבְ י ׁשְ א ָזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ ִּדְבֵני ָנׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי י ָמאֵריהֹון ְוָלא ָעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי , ּתָ א ְדָלא ָחָטאן ַקּמֵ ֵני ָנׁשָ ל ִאנון ּבְ ּּכָ ּ ּּ
י ֵמֵחיזו ִדְדיוְקָנא ִעָלָאה. ָתאאֹוַרְיי ּנֵ ּתַ ִּזיו ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ִרָיין ְדָעְלָמא . ּ ְּוָכל ּבְ ּ

יה ֵמי אֹוַרְייָתא. ָּזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ א ָעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ֲעָתא ִדְבִני ָנׁשָ ּוְבׁשַ ּ ִּאְתַחַלף ִדיוְקָנא , ּ ּ ּ
ִרָיין ָאֳחָרִניןִּדְלהֹון ְוֻכְלהו ָזִעין ְו י ּבְ ּמֵ ִגין ְדִאְתַחַלף ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוִאְתֲעַבר , ָדֲחִלין ִמּקַ ּּבְ ּּ ּ ּ

ְייהו ָרא, ִּמּנַ הו ֵחיַות ּבְ ְלֵטי ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ְדָקָחֵזי, ּ הו ַההוא ִדיוְקָנא ִעָלָאה ּכִ ְּדָהא ָלא ָחמו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יָון ְדָעְלָמא ִא א ּכֵ ּתָ ך ַהׁשְ ְּוַעל ּכָ ִמְלַקְדִמיןְ ְּתַחַדׁש ּכְ ִליט לֹון , ּּ ָרָכה ָדא ְוׁשַ ִריך לֹון ּבְ ּּבָ ְ

נו, ַּעל ּכָֹלא ֶיְדֶכם ִנּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָכל ְדֵגי ַהָים ּבְ ּּכְ א. ּּ ְּוֲאִפילו נוֵני ַיּמָ ּ י ִחָייא . ּ ַּרּבִ
נו ֶיְדֶכם ִנּתָ ְדַמת ְדָנא. ָּאַמר ּבְ ָרא קוְדׁשָ. ִּמּקַ ְּדַכד ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ְמַסר ּכָֹלא ּ ּא ּבְ ּ ְ

ַמִים ְוגו יֵדהֹון ִדְכִתיב וְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּּבִ ּ ּ ּּ'.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח . ַָוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ַּרּבִ ע )תהלים לכ(ּ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ יל ַאׁשְ ּכִ ּ ְלָדִוד ַמׂשְ ּ
סוי ֲחָטָאה ַּהאי ְקָרא אוְקמו. ּּכְ ָמר, ָהּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ִניָנן . ֲּאָבל ְקָרא ָדא ּבְ ְּדָהא ּתָ

יל ּכִ ְייהו ַמׂשְ ִריך הוא ְוַחד ִמּנַ א ּבְ ח ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּבַ ָבָחא ׁשַ ָרה ִזיֵני ׁשְ ֲעׂשָ ּּבַ ּ ּ א . ְּ ְּוהוא ַדְרּגָ ּ
ָרה ֵרי ֲע. ַּחד ֵמִאנון ֲעׂשָ ְרֵמיה ַעד ָלא ִיׁשְ אְּוָדִוד ַאְתִקין ּגַ   .ּלֹוי ַהאי ַדְרּגָ

ע ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ַּאׁשְ ִריך הוא ַאְתִקיל חֹוֵבי ְוַזְכָוון ִדְבֵני , ּ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ְּ

א ְדַההוא  ָּנׁשָ ְלִקין ְוִאנון אֹוֳחָרִנין ַזְכָיין ְדִאנון )א כד ההוא''ד(ּ ּ ִתיְקָלא ְדִבְסַטר חֹוִבין ִמְסּתַ ּ ּ ּּ
ִתיְקָלא  עּבְ א ָדא הוא ְנׂשוי ֶפׁשַ ָּאֳחָרא ַמְכִריִעין ְלַתּתָ ּ ּ ּ.  

לֹוט ֲעלֹוי  ָעְלָמא ִדיֵהא ְמַחְפָיא ְדָלא ִיׁשְ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ׁשַ סוי ֲחָטָאה ּבְ ּּכְ ּ ּ
ָלא ִריך הוא ֵמַההוא ֲחָטָאה ְדַאְמׁשִ, ְמַחּבְ א ּבְ י ֵליה קוְדׁשָ ָמה ְדֲהָוה ְלֹנַח ְדַכּסֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּיך ֲעֵליה ְּ ְ

ְּדֵכיָון ְדֲחָטָאה ָדא ַאְנִגיד ָאָדם ַעל ַעְלָמא. ָאָדם ַעל ָעְלָמא ְלָטאן וַבר , ּ ִרָיין ׁשָ ָאר ּבְ ּׁשְ ּ
ִתּקוִניה ְייהו ְוָעְלָמא ָלא ַאְתִקין ּבְ ָּנׁש ָדִחיל ִמּנַ ּ ּ א . ּ יבוָתא קוְדׁשָ ד ָנַפק ֹנַח ִמּתֵ ך ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ְר ִריך הוא ּבָ ּּבְ ָניו ְוגו. ֵּכיהְ ְִדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ':  

  ]ב''דף עא ע - ' זוהר חלק א[
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ם ְפרו וְרבו ְּוַאּתֶ ּ ּ חו נוְקֵבי. ּ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ י ּבִ ַהּנֵ ּּבְ ָניו, ּ ֲאָבל , ֶּאָלא ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ
ְמעֹון ְו. ּנוְקֵבי ָלא ָאַמר ְקָרא י ׁשִ ָלָלא ִדְדכוֵרי ָאַמר ַרּבִ ם ּכְ ַּאּתֶ ְּונוְקֵבי  )ב''דף עא ע(ּ

ֲחָדא ָאה נוְקֵביה. ּכְ ְּותו ֶאת ֹנַח ְלַאְסּגָ ּ ָאה נוְקֵבי ִדְלהֹון. ּ ָניו ְלַאְסּגָ   .ְּוֶאת ּבָ

ְרצו ָבָאֶרץ אן וְלָהְלָאה ׁשִ ד ּתֹוְלדֹות ִמּכָ ם ְפרו וְרבו ְלֶמְעּבַ ִתיב ַאּתֶ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ָכא ְוָה. ְ
ְתַרְייהו ַבע ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא לֹון וְלָכל ְדָאתו ֲאּבַ ִריך הוא ׁשֶ א ּבְ ָּיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַעד , ְ

ֲחָדא ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּכְ טוָרא ְדִסיַני ְוִאְתְייַהב לֹון ּכָ ָרֵאל ּבְ ְּדָקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּּ:  

יִני וֵביֵניֶכם ְוגוֹזאת אֹות ַה. 'ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ְוגו ר ֲאִני נֹוֵתן ּבֵ ִרית ֲאׁשֶ ֶאת . 'ּּבְ
ָעָנן י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ְדַמת ְדָנא. ַקׁשְ י ִמּקַ ְמעֹון ָפַתח . ָּנַתּתִ י ׁשִ ַעל ָלָרִקיַע )יחזקאל א(ַּרּבִ ּ וִמּמַ

א ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ִתיב ְלֵעיָלא ָו. ּ ַמע ֶאת קֹול ַמה ּכְ ֶאׁשְ
ן ֶלְכּתָ ַדי ּבְ קֹול ׁשַ ים ּכְ קֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם ּכְ ין . ּּכַ ע ֵחיָוון ַרְבְרָבן ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ

ָנא ֲעַלְייהו ּקְ ְּדַההוא ָרִקיַע ִמְתּתַ ּ ְּוֻכְלהו ַגְדַפְייהו . ּ ָדא )ג פרישן''א ל''ד(ּ ָראן ָדא ּבְ ּ ִמְתַחּבְ
ָּייא גוַפְייהוְלַחְפ ּ.  

י ַגְדַפְייהו ֲעָתא ְדִאנון ָפְרׂשֵ ּוְבׁשַ ּ ּ יָרָתא, ּּ ְדִפין ְדֻכְלהו ְדָאְמֵרי ׁשִ ַמע קֹול ּגַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ֲהָדא , ּ
ַדי קֹול ׁשַ ּהוא ִדְכִתיב ּכְ ִכיך ְלָעְלִמין. ּ ּתְ ְְדָלא ִאׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ ְרך )תהלים ל(, ּכְ ָ ְלַמַען ְיַזּמֶ

ָלה ִצְדָקתֹו)תהלים צח(, ּוַמאי ָאְמֵרי. ּדֹוםָכבֹוד ְולא ִי ּ הֹוִדיַע ְיָי ְיׁשוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוים ּגִ ּ.  

קֹול ַמֲחְנה ל ֵחיִלין ִעָלִאין , ּקֹול ֲהֻמָלה ּכְ ָרן ּכָ ד ִמְתַחּבְ א ּכַ ְרָייָתא ַקִדיׁשָ קֹול ַמּשִׁ ּּכְ ּ
בֹודֹוּוַמאי ָאְמֵרי ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיָי. ְלֵעיָלא ֲּאַהְדרו .  ְצָבאֹות ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּ

ֲּאַהְדרו ְלָצפֹון ָאְמרו ָקדֹוׁש, ְּלָדרֹום ָאְמרו ָקדֹוׁש ּ ֲּאַהְדרו ְלִמְזָרח ָאְמרו ָקדֹוׁש. ּ ּ ֲּאַהְדרו . ּ ּ
רוך ְְלַמֲעָרב ָאְמרו ּבָ ּ ּ.  

יהֹון ּוְבָכל ֲאַתר ְדִאיִהי ָאְז. ְוַהאי ָרִקיַע ָקִאים ַעל ֵריׁשֵ ַּאְסָחרו ַאִפין ְלַהִהיא , ָלאּ ּ
יה ִלילו ַאְנִפין ּבֵ ִּסְטָרא ְדִאְתּכְ ּ ע ָזְוָיין. ּּ ִּאְסָחרו ַאְנִפין ְלַאְרּבַ א, ּ ֲחִרין ְלַתּתָ . ְּוֻכְלהו ִמְסּתַ

ע ַאְנִפין ַאְרּבַ ִליַפת ּבְ ִרּבוָעא ִדיֵליה ִאְתּגְ ּּבְ ּ ָרא. ַּאְנֵפי ַאְרֵיה, ּ ַּאְנֵפי . ֹורַּאְנֵפי ׁש. ַּאְנֵפי ִנׁשְ
ֻכְלהו ָאָדם. ָאָדם ִליף ּבְ . )א אדם''ד(ר ''ַּאְנֵפי ׁשֹו. ר ָאָדם''ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ. ה ָאָדם''ַּאְנֵפי ַאְרֵי. ּּגָ

יה ִליָלן ּבֵ ְלהו ּכְ ּּכֻ ִתיב וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם. ּ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ.  

ָווִנ ְלהו ּגְ ע ּכֻ ְּוַהאי ָרִקיַע ְדִאְתַרּבַ יהּ ִליָלן ּבֵ ִליִפין , ּין ּכְ יה ּגְ ָווִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ע ּגְ ַּאְרּבַ ּ
ע ע ַאְרּבַ ַאְרּבַ ִאין. ּבְ יִמין ְטִהיִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִליִפין ְרׁשִ ע ּגְ ַאְרּבַ ָווִנין . ּּבְ אן ּגְ ד ִמְתָפְרׁשָ ּּכַ

ֵריַסר ע ָסְלִקין ּתְ ְּדִאנון ַאְרּבַ ָוון ָיֹרק. ּ ָוון . ּגַ ָוון ִחַוור. ּסוָמקּגַ ּּגַ ִלילו . ּ ָוון ַסִפיר ְדִאְתּכְ ּּגַ ּ
ָווִנין ל ּגְ ם )יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמּכָ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ

בֹוד ְיָי ן ַמְרֵאה ַהּנֹוַגה ָסִביב הוא ַמְרֶאה ְדמות ּכְ ּּכֵ ּ ּ ֵּחיזו ִדְגָווִני. ּ ּן ְדֹכָלאּ ך ֶאת . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָעָנן י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ   .ַקׁשְ
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י ּתִ יֹוֵסף ִדְכִתיב, ַמאי ַקׁשְ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּתֹו)בראשית מט(, ּּכְ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ִגין .  ַוּתֵ ּבְ
ְּדיֹוֵסף ַצִדיק ִאְקֵרי ִליל, ּ ת ְדִאְתּכְ ִרית ְדֶקׁשֶ ּתֹו ָדא ּבְ ך ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַצִדיקְּ ִּדְבִרית ָדא , ּ ּבְ ּ

ָדא ִאְתַאִחיד ּוְבִגין ְדֹנַח ֲהָוה ַצִדיק. ּבְ ת, ּ   .ָּקְייָמא ִדיֵליה ֶקׁשֶ

ַּוָיפֹוזו ַּמאי ַוָיפֹוזו. ּ ֲחִמידו ְדֹכָלא, ּ ַּאְנִהירו ּבַ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ֱחָמִדים )תהלים יט(ּכְ  ַהּנֶ
ִּמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ּ ּּ ִריתִאְתְנִה. ּ ַטר ּבְ ד ּנָ ְנִהירו ִעָלָאה ּכַ ּירו ּבִ ּ ך ִאְקֵרי יֹוֵסף . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִדיק ִרית. ַּהּצַ ת ּבְ ׁשֶ ָדא, ַּעל ָדא ִאְקֵרי ַהּקֶ ִליל ָדא ּבְ   .ּּכָ

ֵחיזו ְטִמיִרין  ָּזֲהָרא ְיָקָרא ִעָלָאה ֵחיזו ְדָכל ֵחיזו ָחזו ּכְ ּ ּ ּ ּ ָווִנין ְטִמיִרין)א טמירא''נ(ּ .  ּגְ
ְלָייןּגְ ָעְלָמא ְדָלא . ָּווִנין ְדָלא ִאְתּגַ ד ִאְתֲחֵזי ּבְ ת ּכַ ׁשֶ ּקֶ ֵעיָנא ּבַ ָלא ּבְ ּכָ ְּוֵלית ְרׁשו ְלִאְסּתַ ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ֵחיזו ְיָקָרא . ִיְתֲחֵזי ְקָלָנא ּבִ ת הוא ֵחיזו סֹוְסִטיָפא ְקִטיָרא ּכְ ָווִנין ְדֶקׁשֶ ְּוֵכן ּגְ ּ ּ ּ
ּכָ ִּעָלָאה ְדָלא ְלִאְסּתַ   .ָלאּ

א ת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֵכיָון ְדַאְרָעא ָחַמאת ְלַהאי ֶקׁשֶ ִקיוָמא, ּ ִּאְתָקְייַמת ּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ין ֱאלִהים ְוגו ִרית ּבֵ ִליל . 'ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ ָווִנין ְוַחד ְדִאְתּכְ ַלת ּגְ ַּהאי ְדֲאָמָרן ְדִאֵלין ּתְ ּ ּּ

ְלהו ָרָזא ָחָדא יַנְייהו ּכֻ ּּבֵ ר )יחזקאל א(. גֹו ֲעָנָנא ָסְלָקא ְלִאְתֲחָזָאהּוְב. ּ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּ וִמּמַ
ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ם ּכְ ִתָיה ְדִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ְדָכל ָעְלָמא. ַּעל ֹראׁשָ ַּהאי ִהיא ֶאֶבן ׁשְ ּ ּ ּ .
ים ָדׁשִ א ִע, ּוַמאי ִהיא. ְּוָקְייָמא ֲעָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ א ַעל ּּכֻ ָּלָאה ְדִאיִהי ְמַמּנָ ּ

ע ָסְמִכין ַאְרּבַ א ּבְ ּסֵ ע ְדמות ּכִ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּוָדא הוא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ.  

  ]א''דף עב ע - ' זוהר חלק א[

ַמְרֶאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה א ְדמות ּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ ְכָתב. ּ ּבִ ָּדא הוא ּתֹוָרה ׁשֶ אן . ּ ִמּכָ
וון  ְכָתב ְיׁשַ ּבִ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ּ ַעל ֶפה )א''דף עב ע(ּ ּבְ ָּיָתה ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ְרְסָייא . ּ ִגין ְדַהאי ּכֻ ּּבְ

ַמְרֵאה ָאָדם ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ָיִתיב ֲעָלה, ְלָדא ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַפְל אֹוַרְייָתא ּבְ י ְיהוָדה ָקם ֵליְלָיא ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ ָמָתא ַּרּבִ ִפיָזא ּבְ ֵבי אוׁשְ ּגו ֵליְלָיא ּבְ ּ ּ
ְתֵרי ְקִסיָרא ְדַקְטִפיָרא. ַמְחֵסָיא ֵביָתא ַחד יוָדאי ְדֲאָתא ּבִ ן ּבְ ּמָ ְּוֲהָוה ּתַ י ְיהוָדה . ּ ָּפַתח ַרּבִ ּ
ית ֱאֹלִהים)בראשית כח(ְוָאַמר  ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֶבן ָּדא ִהיא ֶא. ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ יל ָעְלָמא ְוֲעָלה ִאְתּבְ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ִתָיה ְדִמּתַ ּׁשְ ּ ּ.  

ר יה ַההוא יוָדאי ְוֲאַמר ָלה ַהאי ִמָלה ֵאיך ֶאְפׁשָ ְָזַקף ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ּ ִתָיה ַעד ָלא , ּ ְּוָהא ֶאֶבן ׁשְ
יל ָעְלָמא ּתִ ֵרי ָעְלָמא ֲהַות וִמיָנה ִאׁשְ ִּאְתּבְ י ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ, ּ ְמּתִ ר ׂשַ ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ

ָבה א ִדְכִתיב. ַמּצֵ ּתָ ֵוי ָלה ַהׁשְ ַמע ְדַיֲעֹקב ׁשַ ְּדַמׁשְ ּ ּ ם )בראשית כח(, ּ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּ ַוִיּקַ
ַל ם. ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ְירוׁשָ ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַהאי ַאְבָנא ֲהַות ּבִ ְּותו ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָל יהַּרּבִ יה ְלַגּבֵ ּא ַאְסַחר ֵריׁשֵ ָ ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶקיך )עמוס ד(ָּפַתח ְוָאַמר , ּ

ָרֵאל ָרֵאל)דברים כז(, ּוְכִתיב. ִיׂשְ ַמע ִיׂשְ ת וׁשְ ָווָנה. ּ ַהְסּכֵ ְעָיין ּכַ ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּוִמִלין . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]282דף [ -ּ

גוָפא וְרעוָת ָנא ּבְ ּקָ ָעאן ְלִאְתּתַ ְּדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ּ ֲחָדאּ ׁש. א ּכְ ָּקם ַההוא יוָדאי ְוִאְתַלּבַ ְוָיִתיב , ּ
י ְיהוָדה יה ְדַרּבִ ְּלַגּבֵ ּ אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵלי, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָיא ְדִמׁשְ ְּוָאַמר ַזּכָ ּ ּ ּ.  

ְרָמך א ְדַכְווַנת ּגַ ּתָ י ְיהוָדה ַהׁשְ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ֵּאיָמא ִמיָלך ְדִנְת, ּ ֲחָדאְ ר ּכְ ְּדָהא ִמֵלי . ַחּבֵ ּ
א ּקוָנא ְדגוָפא ְוִתּקוָנא ְדִלּבָ ְעָיין ּתִ ְּדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ אי . ּ ִכיְבָנא וְבִלּבָ ַעְרָסאי ׁשְ ְּוִאי ָלאו ּבְ

א ִאְתַחּבְ. ָּאַמְרָנא ִמִלין ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא ׁשְ ִניָנן ְדָאִפילו ַחד ְדָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ ֶּאָלא ָהא ּתָ ּ ּּ ַרת ּ
ֲהֵדיה ַעְרָסאי, ּּבַ ִכיב ּבְ א ָהָכא ְוֲאָנא ׁשָ ִכיְנּתָ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַבֲעָיין ַצחוָתא. ּוַמה ּשְׁ ּ ּ.  

ר ָנׁש  ְּותו ְדָכל ּבַ ד ִאְתַער )אחרי מות סז א(ּ אֹוַרְייָתא ִמַפְלגו ֵליְלָיא ּכַ ּ ְדָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ּּ
א ּבְ)בפלגו דליליא(ּרוַח ָצפֹון  א ּ קוְדׁשָ ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִּריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ ּ ְ

ְלהו ַצְייִתין . ְדֵעֶדן א ּכֻ ְּוהוא ְוָכל ַצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ּ ּ ְלִאֵלין ִמִלין ְדָנְפֵקי )ליה וצייתין(ּ ּ ּ
ִּמפוֵמיה ּ ִריך הוא ְוָכל ַצִדיַקָייא ִמְתַעְדִנין ְלִמ. ּ א ּבְ ּוַמה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ַמע ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְ ּׁשְ

ַעְרָסאי ִכיב ּבְ ֲעָתא ָדא ְוֲאָנא ֱאֵהא ׁשָ ׁשַ א ֵאיָמא ִמיָלך. ּּבְ ּתָ ְָאַמר ֵליה ַהׁשְ ּ.  

ְפסוָקא ָדא  ֵאיְלָנא ַעל ַמה ְדֲאַמְרּתְ ּבִ ָּאַמר ֵליה ׁשְ ּ  ְוָהֶאֶבן )רזא דאבן שתיה דאמרת(ּ
ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתָיהַּהזֹאת ֲאׁשֶ ְ ֵהיך )השתא דציית למלי(. ּית ֱאלִהים ְדָדא ֶאֶבן ׁשְ

ר יל ָעְלָמא, ֶאְפׁשָ ּתִ ה ִאׁשְ ֵרי ָעְלָמא ֲהַות וִמּנָ ִתָיה ַעד ָלא ִאְתּבְ ְּדָהא ֶאֶבן ׁשְ ּ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ּּ
י ְמּתִ ר ׂשַ א, ֲאׁשֶ ּתָ ֵוי ָלה ַהׁשְ ַמע ְדַיֲעֹקב ׁשַ ְּדַמׁשְ ּ ּ ח. ּ ּוְכִתיב ַוִיּקַ ם ּ ר ׂשָ  ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ
  .ֵמַרֲאׁשֹוָתיו

ַלם ְירוׁשָ ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַאְבָנא ָדא ֲהַות ּבִ ְּותו ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ָרֵאל . ּ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָּאַמר ֵליה ּכָ
חֹוֵתיה ֲהַות חֹותֹוי ְוַההוא ֶאֶבן ּתְ ִּאְכַפל ּתְ ּ ִתיב. ּ ם ּכְ ר ׂשָ ּוְכִתיב ְוָהֶאֶבן . ָּאַמר ֵליה ֲאׁשֶ

ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ָּאַמר ֵליה ִאי ָיַדְעּתְ ִמָלה ֵאיָמא ָלה. ַּהֹזאת ֲאׁשֶ ּּ.  

מוָנֶתך)תהלים יז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ָ ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאחֶזה ָפֶניך ֶאׂשְ א . ָּ ָּדִוד ַמְלּכָ
ַהאי ֶאֶבן ֲהָוה ֲּחִביבוָתא וְדֵבקוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים )תהלים קיח(ר ְּוֲעָלה ָאַמ. ּ

ה ִחיזו ְיָקָרא ְדָמֵריה. ָּהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ְּוַכד ּבָ יֵדיה , ּ ְּנַטל ְלַהאי ֶאֶבן ּבִ
ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ָעִייל   .ּּבְ

 ] בשנה26יום [סדר הלימוד ליום כו תשרי 

ִגין ְדָכל ַמאן ְדָבֵעי ְלִאְת ּּבְ י ָמֵריהּ ַהאי ֶאֶבן, ֲּחָזָאה ַקּמֵ , ִּדְכִתיב. ָּלא ָאִעיל ֶאָלא ּבְ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא יג( ֶצֶדק ֶאחֶזה .  ּבְ ְרֵמיה ְוָאַמר ֲאִני ּבְ ח ּגַ ּבַ ְּוָדִוד ְמׁשַ

ְדָקא . ָָפֶניך ַהאי ֶאֶבן ּכְ ְדלוֵתיה ְדָדִוד ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאׁשְ ּ ּ י ִדְלֵעיָלאּ ְּיאות ְלַגּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַּאְבָרָהם ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ְואֹוַדע ִטיבו ְדָמאֵריה ּבְ ְוַאְתִקין . ּ
ְדָקא ָיאֹות ִדְכִתיב ִתּקוָנָהא ּכְ ֲעָתא ּבְ ַּהִהיא ׁשַ ּבֶֹקר)בראשית כב(, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִיְצָחק . ּ ַוַיׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]283דף [ -ּ

ָזָבא וְלֵמיַדן ַאְתִקין ְצלֹוָת ָעְלָמא ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין ְדָיכֹול ְלׁשֵ ּא ְדִמְנָחה ְואֹוַדע ּבְ ּ ּ ּ ּּ
  .ָעְלָמא

  ]ב''דף עב ע - ' זוהר חלק א[

ּוְבִגין ְצלֹוָתא ָדא ְדַאְתִקין ַמה ְדָלא ַאְתִקין ַבר ָנׁש , ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ּ ּ
ְדָק ְדַמת ְדָנא ּכְ ְרֵמיה ְוָאַמר . ּא ְיאותִּמּקַ ח ּגַ ּבַ ך ׁשַ ְּבִגין ּכָ ר  )ב''דף עב ע(ְ ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ

ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ָווֵתיה. ׂשַ ִוי ָלה ָאֳחָרא ּכַ ֲעָתא ָלא ׁשַ ְּדַעד ַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ם אֹוָתה ַמּצֵ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוָיׂשֶ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ך ַוִיּקַ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ָבה . ָבהְ ַמאי ַמּצֵ
ְּדֲהָוה ְנִפיָלה ְואֹוִקים ָלה ה. ּ ֶמן ַעל ֹראׁשָ ַּוִיּצֹוק ׁשֶ ד . ּ ְלָיא ִמיְלָתא ְלֶמְעּבַ ַיֲעֹקב ּתַ ְּדָהא ּבְ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ ֵקיה. ַיּתִ י ְיהוָדה וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ּ  ְוַאּתְ )והיך(ָּאַמר ֵליה ְוָכל ַהאי ְיַדְעּתְ , ּ
ּתַ ח ַחֵיי ָעְלָמאִמׁשְ ְסחֹוָרָתא וַמּנַ ֵּדל ּבִ ּ ֲעָתא. ּ ָּאַמר ֵליה ְדֲהָוה ְדִחיָקא ִלי ׁשַ ֵרין , ּ ְוִאית ִלי ּתְ

ַדְלָנא ַעל ְמזֹוַנְייהו וְלֵמיַהב לֹון ֲאַגר  ּתַ ֵבי ַרב ְוֲאָנא ִאׁשְ ל יֹוָמא ּבְ ִנין ְוָקְייִמין ּכָ ּּבְ ּ ּ
ְדלון ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ְּלמֹוַרְייהו ּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתאּ   . ּבְ

ּכֹון ַמְלכותֹו ְמֹאד)מלכים א ב(, ָּפַתח ְוָאַמר א ָדִוד ָאִביו ַוּתִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֹלֹמה ָיׁשַ ּ וׁשְ ּ ַמאי . ּ
ָבָחא ָדא ּכֹון ַמְלכותֹו . ׁשְ ים וְכֵדין ַוּתִ ָדׁשִ ֵוי ֲעָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִתָיה ְוׁשַ ֶּאָלא ְדַאְתִקין ֶאֶבן ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִרית עֹוָלם)בראשית ט( ,ּוְכִתיב. ְמֹאד ִריך הוא . ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ִדיר ה ּתָ א ִדיֵליה ּבָ יאוְבּתָ ּּתִ ּ י ָמאֵריה, ּ ה ָלא ָאִעיל ַקּמֵ ּוַמאן ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִרית עֹוָלם ִתיב וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ   .ּּכְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ְרִאיִתיָהַּמאי ו. ּוְרִאיִתיָה יו ַעל )יחזקאל ט(ָּרָזא הוא ּכְ  ְוִהְתֵויָת ּתָ
ְּלִאְתַחָזָאה ֲעַלְייהו. 'ִמְצחֹות ְוגו ָרא. ּ ִבׂשְ א ִדי ּבְ ימו ְדָאת ַקִדיׁשָ א ְדָאְמֵרי ָדא ְרׁשִ ְּוִאיּכָ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ַוַדאי ּכָֹלא הוא ָּאַמר ַרּבִ ּ ָרָזא  ֲאָבל ַהא)א הכי''ד(. ּּ ָעְלָמא ּבְ ת ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּי ֶקׁשֶ
ַגְוונֹוי . ִעָלָאה ָקְייָמא ָטא ּבְ ת ְלִאְתַקׁשְ לוָתא ְזִמיָנא ַהאי ֶקׁשֶ ָרֵאל ִמן ּגָ ְּוַכד ִיְפקון ִיׂשְ ּ

ָטא ְלַבֲעָלה ַכָלה ָדא ְדִמְתַקּשְׁ ּּכְ ּ ד ֲהָוה . ּ א ּכַ ך ָאַמר ִלי ַאּבָ ְָאַמר ֵליה ַההוא יוָדאי ּכָ ּ ּ ּ
ַלק ֵמָעְלָמא ִמְס ָעְלָמא )אמר לי(ּּתַ ת ּבְ יָחא ַעד ְדִיְתֲחֵזי ַהאי ֶקׁשֶ ּ ָלא ְתַצֵפי ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ ּ
ַגְווִני ְנִהיִרין ְוִיְתְנִהיר ְלָעְלָמא)ג בעננא''א ל''ד( ָטא ּבְ יַח.  ִמְתַקׁשְ ּוְכֵדין ְצֵפי ֵליה ְלָמׁשִ ּ.  

ִּדְכִתיב וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ, ְמָנָלן ְגָווִנין ֲחׁשֹוִכין . ִרית עֹוָלםּ א ְדִאְתַחְזָיא ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ
ִּמְתַחְזָיא ְלדוְכָרָנא  ּ ְדָלא ִיִיֵתי ַמּבול)והיא לזכור(ּ ְגָווִנין . ּ ַהִהיא ִזְמָנא ִאְתַחְזָייא ּבִ ֲּאָבל ּבְ

ָטא ְלַבֲעָלה ַכָלה ְדִמְתַקּשְׁ ִתּקוָנא ּכְ ָטא ּבְ ְּנִהיִרין וִמְתַקּשְׁ ּ ּ ר ּּ ִרית עֹוָלם ְוִיְדּכַ ּ וְכֵדין ִלְזּכֹר ּבְ
ָגלוָתא ְוָיִקים ָלה ֵמַעְפָרא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִרית ְדִאיהו ּבְ ִריך הוא ְלַהאי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ם)הושע ג( ׁשו ֶאת ְיָי ֱאלֵהיֶהם ְוֶאת ָדִוד ַמְלּכָ ּ וִבּקְ ּ ּ ְוָעְבדו ֶאת ְיָי )ירמיה ל(, ּוְכִתיב. ּ
ר ָאִקים ָלֶהםֱאֹל ם ֲאׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵּהיֶהם ְוֶאת ָדִוד ַמְלּכָ ר ָאִקים ֵמָעָפר ּכְ עמוס (, ֲאׁשֶ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]284דף [ -ּ

ת ָדִוד ַהּנֹוָפֶלת)ט ִרית עֹוָלם וְלַאְקָמא ָלה . ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ְּוַעל ָדא וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ּ ּ ּ
  .ֵמַעְפָרא

ך ִא א ִדְבִגין ּכָ ְְוָאַמר ָהִכי ַאּבָ ָרֵאל וְדכוָרָנא ִדיָלהּ אֹוַרְייָתא פוְרָקָנא ְדִיׂשְ ר ּבְ ְּדּכַ ּ ּ ּ ּ ְוָדא . ּ
י )ישעיה נד(, ּהוא ִדְכִתיב ְעּתִ ּבַ ן ִנׁשְ י ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ּכֵ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ  ֲאׁשֶ

ך ָער ּבָ ְִמְקצֹוף ָעַלִיך וִמּגְ ְּ:  

ִני ֹנַח ַהיֹוְצִאים ִמן  ַּוִיְהיו ּבְ ָבהּּ ֵני ֹנַח. ַהּתֵ יָון ִדְכִתיב ַוִיְהיו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכֵ ַּרּבִ אי . ּּ ַאּמַ
ָבה יבוָתא. ָּאַמר ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ִנין ָאֳחָרִנין ֲהוו ֵליה ְדָלא ָנְפֵקי ִמן ּתֵ ְּוִכי ּבְ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

א ִאין י ַאּבָ ִנין. ַרּבִ נֹוי ּבְ ְּדָהא ְלָבַתר אֹוִלידו ּבְ ם ְוגו. ּ ִּדְכִתיב ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ׁשֵ ְּוִאנון . 'ּ
יבוָתא ם ָחם ָוָיֶפת. ָּלא ָנְפֵקי ִמּגֹו ּתֵ יָבה ׁשֵ ִתיב ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ִריך הוא ִסְפָרא  א ּבְ ד ָיִהיב קוְדׁשָ ָעְלָמא ּכַ ִכיַח ּבְ ְמעֹון ָאַמר ִאילו ֲהֵויָנא ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ְּ ּ
ָעְלָמא ְוִסְפָרא ְדָאָדם א, ְְדֲחנֹוך ּבְ יֵני ֱאָנׁשָ חון ּבֵ ּכְ ּתַ ַּאְתִקיְפָנא ְדָלא ִיׁשְ ִגין ְדָלא ַחְייׁשו , ּ ּּבְ ּ

ִמִלין ָאֳחָרִנין ְלֲאָפָקא ֵמְרׁשו ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא הו ְוָטָען ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ל ֲחָכָמאן ְלִאְסּתַ ּּכָ ּ ּּ ּ .
יֵמ א ָהא ַחּכִ ּתָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹוןְוַהׁשְ ְקֵפי ּבְ ּי ָעְלָמא ָיְדִעין ִמִלין ְוָסְתִמין לֹון וִמְתּתַ ּ ּ ּ.  

ָרָזא ְדָרִזין ְחָנא ּבְ ּכַ ּ ְדַכד ִאְתַער ֶחְדָוה ְדָכל ֶחְדָוון ְטִמיָרא )תוספתא(. ְוַהאי ְקָרא ַאׁשְ ּ
יק יה ְנִהירו ַדּקִ ין ַאְנִהיר ִמּנֵ א ְדַסְבּתִ ְּסִתיָמא ַסְבּתָ ּ ּ ֶחְדָוה ְדָכל ֶחְדָוון ָנִהיר ְלָיִמיָנא .ּ

ח ְרבות ִעָלָאה ְמׁשַ ּּבִ ֶחְדָווה ְדַחְמָרא ַטב. ּ ָמאָלא ּבְ ֶחְדָווה , ְּוָנִהיר ִלׂשְ ָנִהיר ְלֶאְמָצִעיָתא ּבְ
רוָחא. ּ ִדְתֵרין ִסְטִרין)א דארגוונא''ד( ּרוַח ִאְתַער ְורוַח ָסְלָקא ְוִאְתְייִהיב ּבְ ּ ּ.  

  ]א''דף עג ע -  'זוהר חלק א[

ָדא ָּדְבָקן ָדא ּבְ ְתַלת. ּ ַלת ָעאִלין ּבִ ְבִרית. ּתְ ִרית ְדָדְבָקא ּבִ ַלת ָנְפָקא ַחד ּבְ . ִמּגֹו ּתְ
ִּאְתֲעָבַרת רוַח ְדָסְלָקא יה, ּ קו רוָחא . ִּמְתֲעָבַרת ִמּנֵ ְתֵרין ִסְטִרין ִאְתַדּבְ ד ִאְתְייִהיַבת ּבִ ּּכַ ּ ּ

רוָחא  ִניןּוִמְת )א''דף עג ע(ּּבְ ַלת ּבְ ָרן ִמּתְ ָלָתא. ַעּבְ ְייהו ּתְ ְּוֹנַח ְוֵתיָבה ָנְפקו ִמּנַ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ם ְוָחם ְוָיֶפת, ּ ִעָלִאין)דלתתא(ִּדְתָלָתא  יבוָתא ׁשֵ ְּוִאֵלין ִאנון ְדָנְפקו ִמּגֹו ּתֵ ּ ּ ּ ם ְדִבְסַטר . ּ ּׁשֵ

ָמאָלא, ָיִמיָנא ָווָנא ְד. ָּחם ְדִבְסַטר ׂשְ   .ָכִליל לֹוןֶּיֶפת ַאְרּגְ

חֹות ַקְסִטיִפין. ְּוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען ִּאְתֲערוָתא ְדרוָחא ְמָסֲאָבא . ּזוֲהָמא ְדַדֲהָבא ּתְ ּ ּ
ים ְוָאַמר. ְּדָנָחׁש ַקְדָמָאה ך ְרׁשִ ְוְבִגין ּכָ . ְּדַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא. ְּוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען, ּ

ַּההוא ְכָנַען ְדִאְתַלְטָי ּ ִרָיין. אּ יך ַאְנֵפי ּבְ ַּההוא ְכָנַען ְדַאְחׁשִ ּ ְ ּ ּ.  

ך  ְוְבִגין ּכָ ָלָלא ְדֻכְלהו ֶאָלא ָדא ִדְכִתיב ְוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען)כלהו(ּ ּ ָלא ָנִפיק ִמּגֹו ּכְ ּ ּ ּּ .
יך ָעְלָמא ְַההוא ְדַאְחׁשִ ּ ם הוא ֲאִבי ָכך אֹו ֶיֶפת הוא, ּ ְכָלָלא ָדא ְוׁשֵ ִתיב ּבִ ְּוָלא ּכְ  ֲאִבי ְּ

ֶּאָלא ִמָיד ָקַפץ ְוָאַמר ְוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען, ְָכך ּ   .ַּוַדאי. ּ

ִתיב  ד ֲאָתא ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ָאֶרץ)בראשית יב(ְּוַעל ָדא ּכַ ְּדַעד ָלא ֲהָוה . ּ ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ
ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ִּקיוָמא ְדֲאָבָהן ְוָלא ָאתו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּ ְּדִיפוק ׁשְ, ּ ָמא ִעָלָאה ּּ ָּמא ָדא ְוֵייעול ׁשְ ּ
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א ָרֵאל. ַּקִדיׁשָ ָמא ָדא ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ִאְקֵרי ַאְרָעא ַעל ׁשְ ִאין ִיׂשְ ד ֲהוו ַזּכָ ד ָלא ָזכו . ּּכַ ּּכַ
ָמא ָאֳחָרא ָנַען, ִאְקֵרי ַאְרָעא ַעל ׁשְ   .ֶאֶרץ ּכְ

ִתיב ַנַען ֶעֶב)בראשית ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ַויֹאֶמר ָארור ּכְ ְּדִאיהו . ד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיוּ ּ
ִתיב. ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא ֵהָמה)בראשית ג(, ּוְבָנָחׁש ַמה ּכְ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ַּהְיינו . ּ ָארור ַאּתָ

ם ָחם ְוָיֶפת. ִדְכִתיב ֶעֶבד ֲעָבִדים ִתיב ׁשֵ ֵני ֹנַח ַהיֹוְצִאים ִמן . ְּוַעל ָדא ּכְ ַלת ִאֵלין ּבְ ּּתְ
ְדָקַאְמִריָנןַה יָבה ּכִ   :ּתֵ

ִני ֹנַח ה ֵאֶלה ּבְ לׁשָ ִּקיוָמא ְדָכל ָעְלָמא. ּׁשְ ּ ִּקיוָמא ְדָרָזא ִעָלָאה, ּ ּ ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ָכל . ּ ּ
ָווִנין ִעָלִאין)דא(ַּהְיינו ָרָזא . ָהָאֶרץ ּ ִדְתַלת ּגְ ֵקי . ּ ְּדַכד ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ַאׁשְ ּ ּ

ֵח ּיָלא ִדְתַלת ִאֵלין ִעָלִאיןְלִגְנָתא ּבְ ִליל . ּ ל ַחד ְוַחד ּכָ א ּכָ ָווִנין ִדְלַתּתָ ן ּגְ ן ִאְתָפְרׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּּ
ַחְבֵריה א, ּּבְ ט ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִריך הוא ִאְתַפּשַׁ א ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ִדיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ַחד , ְּ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ   .ּּבְ

י ֶאְלָעָז הָאַמר ַרּבִ ַטר ִדְקדוׁשָ ָכל ִאנון ְדַאְתָיין ִמּסְ ָווִנין ִאֵלין ּבְ ַלת ּגְ ּר ּתְ ּ ּ ּ ּוֵמֵחיזו , ּ ּ
ְטָרא ְדרוָחא ָאֳחָרא אן ְלָכל ִאנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ָווִנין ִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ִּדְתַלת ּגְ ּ ּ ּּ ל . ּ ּכֵ ְסּתַ ְוַכד ּתִ

ן ח ֵהיך ִמְתָפְרׁשָ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ָרָזא ְדַדְרּגִ ּּבְ ָרָזא ְ א ּבְ ָווִנין ְלָכל ִאנון ִסְטִרין ַעד ְדָעְייִלין ְלַתּתָ ּ ּגְ ּ
ִרין ִצּנֹוִרין  ְבָעה ְוֶעׂשְ ְּדִאנון ׁשִ י ְדָחְפָיין ִלְתהֹוֵמי)סטרי(ּ ּ ְדַדּשֵׁ ּ.  

ִריך ה. ְּוֹכָלא ְיִדיָעא ַלֲחִכיִמין ֶעְליֹוִנין א ּבְ ָאה חוַלְקהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדקוְדׁשָ ְַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּוא ּ
יְקֵריהֹון ְוָגֵלי לֹון ִסְתִרין ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא ִּאְתָרֵעי ּבִ ִתיב, ּ  סֹוד ְיָי )תהלים כה(, ֲּעַלְייהו ּכְ

  .ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  יָת )ישעיה כה(ָּפַתח ַרּבִ י ָעׂשִ ְמך ּכִ ה ֲארֹוִמְמך אֹוֶדה ׁשִ ָ ְיָי ֱאלַהי ַאּתָ ָ

א . ּא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמוָנה ֹאֶמןֶּפֶל יְקָרא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבִ ּכָ א ְלִאְסּתַ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ּּכַ ּ
ָחא ִליָקֵריה ּבְ ִריך הוא וְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות. ְ ָחא ְלָמאֵריה ּכְ ּבְ ִגין ְדָכל ַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא ָעִביד ֵליה ְרע א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּוֵתיהְּ א. ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ י ּבִ   .ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַאְסּגֵ

ֵמיה ָחא ֵליה ְלָמאֵריה וְלַיֲחָדא ׁשְ ּבְ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ָּחִביב הוא ְלֵעיָלא ְוָחִמיד , ּ
יה  ַח ּבֵ ּבֵ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְּלַתּתָ ּ ּ ַויֹאֶמר )ישעיה מט( ,ִתיבְּוֲעֵליה ּכְ, )א ביקריה''נ(ְּ
ך ֶאְתָפֵאר ר ּבְ ה ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶ ִּלי ַעְבִדי ַאּתָ ָ ּ:  

ֶרם ַּוָיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִיַטע ּכֶ ּ י יֹוֵסי. ּ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ן ֵעֶדן . ַּרּבִ  )אתרכבת(ַחד ָאַמר ִמּגַ
ְרַכת וְנִציב ָלה ָהָכא ִּאְתּתַ ַאְרָעא ֲהַו. ּ ַתל ָלהְוַחד ָאַמר ּבְ ּת ְוָעַקר ָלה ְוׁשָ ּוְבַההוא יֹוָמא , ּ ּ

ֵתי ִמן ַחְמָרא ְוָרֵוי ין ְוִניַצת ַלְבְלִבין ְוֲעָנִבים ְוֲהָוה ָסִחיט ָלה ְוׁשָ   .ַּעְבַדת ִאיּבִ

  ]ב''דף עג ע - ' זוהר חלק א[

ַהאי ְקָרא ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו ָהָכא ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ָעא . ּ ד ּבָ ַההוא ּכַ ֹּנַח ְלִמְבַדק ּבְ ּ
יה. ּחֹוָבא ְדָבַדק ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקא ּבֵ ָּלאו ְלִאְתַדּבְ ֶּאָלא ְלִמְנַדע וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא ְוָלא , ּ ּ
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ֶרם. ָיִכיל ַההוא ּכֶ ָּסַחט ֲעָנִבים ְלִמְבַדק ּבְ יָון ְדָמָטא ְלַהאי. ּ ל)א כדין''ד(, ּּכֵ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּ ַוִיׁשְ ּ .
ֵלי ִפְרָצה ְדָעְלָמא ְדֲהָוה ָסִתים. ָּוה ֵליה ֵחיָלא ְלֵמיַקםְוָלא ֲה ל ּגַ ך ַוִיְתּגָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ּ תֹוך . ְ ְּבְ

ה ִתיב ּבְ יָתה. א''ָאֳהֹלה ּכְ ְקַרב ֶאל ֶפַתח ּבֵ ִתיב ְוַאל ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ תֹוך . ּּ  )ב''דף עג ע(ְּבְ
ֶרם ָּאֳהָלה ְדַההוא ּכָ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ּבְ תוֵיי ַיִין ֲהווּכְ ֵּני ַאֲהֹרן ְדָתִניָנן ׁשְ ּ ַההוא ֲאַתר . ּ ְּוִכי ַמאן ָיִהיב לֹון ַחְמָרא ּבְ
י ּתֵ ך ְדִאנון ֲחִציִפין ֲהוו ְדָרוֹו ַחְמָרא. ְלִמׁשְ ִּאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי ֵמַההוא , ָלאו ָהִכי. ְ ּ ּ

ּ ַוַיְקִריבו)ויקרא י(, ַּחְמָרא ָרוֹו ִדְכִתיב ִתיב ָהָכא ֵאׁש ָזָרה וְכִתיב .  ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרהּ ּּכְ
ה ָזָרה ְוֹכָלא ַחד ִמָלה)משלי ז(ָהָתם  ָמְרך ֵמִאּשָׁ ּ ִלׁשְ ּ ָ.  

ל ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ַגְווָנא ָדא ַוֵיׁשְ ְּוֵכן ּכְ ּ ּ ָמה . ּ ְּוַעל ָדא ִאְתַער ָחם ֲאִבי ְכָנַען ּכְ
ָמר ְו ְלָטָאהְּדִאּתְ ָרָזא ִדְבִרית ֵסְרסֹו, ִאְתְיִהיב ֲאַתר ִלְכַנַען ְלׁשַ ּוַמאי ְדֲהָוה ָהֵדין ַצִדיק ּבְ ּ ּ ּ .

ְּוַתְנָיא ְדַאֲעַבר ִמיֵניה ַההוא ִקיוָמא ּ ּ ּּ.  

ָעְלָמא ַקְדִמיָתא ַעל ְיֵדיה ּבְ ך ָאַמר ָארור ְדָהא ְלָווִטין ִאְתָערו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ועל דא (. ְּ

ָמא ְדַאּתְ . )רור כנען דהא לווטין ייתון על עלמא כקדמיתאויאמר א ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ּכְ
ֵהָמה ְוגו ל ַהּבְ ה ִמּכָ ן. 'ָּאֵמר ָארור ַאּתָ ּקַ ן ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְוהוא ָלא ִיְתּתַ ּקַ ּּכָֹלא ִיְתּתַ ּ ְּוֹכָלא . ּ

ִּיְפקון ְלֵחירו ְוהוא ָלא ִיפוק ּ ּ ִביֵלי ְדאֹוַרְייָתאְּוָרָזא ִאיהו ְלִא. ּּ ּנון ְדָיְדֵעי ָאְרחֹוי וׁשְ ּ ּ.  

ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד)תהלים נא(ָּפַתח ְוָאַמר  י ְפׁשָ ּ ּכִ ה ִאית לֹון ִלְבֵני . ּ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ָרא ֵמחֹוַבְייהו ִמּקַ ּמְ א ְלִאְסּתַ ָּנׁשָ ּ ְּדָהא ְלָבַתר ְדָחָטא ּבַ. ְּ ים ּ ר ָנׁש ָרׁשִ

א ַסְגָיא תוְקָפא ִדְתיוְבּתָ ר ּבְ ּהוא חֹוֵביה ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתְמַחק ּבַ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ירמיה (, ּכְ

ם ֲעֹוֵנך ְלָפָני)ב י ָלך ּבֹוִרית ִנְכּתַ ֶתר ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ י ִאם ּתְ ְ ּכִ ְ.  

א ֲחֵזי י קו, ּתָ יָון ְדָחב ַבר ָנׁש ַקּמֵ ּּכֵ ימוּ ִריך הוא ִזְמָנא ָחָדא ָעִביד ְרׁשִ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ְוַכד . ְ
יר ימו ַיּתִ ף ַההוא ְרׁשִ ּקַ ְנָייָנא ִאְתּתַ יה ִזְמָנא ּתִ ָּחב ּבֵ ּ ט . ּ ִליָתָאה ִאְתַפּשַׁ יה ִזְמָנא ּתְ ָּחב ּבֵ ּ

ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְתָמא ִמּסִ ם ֲעֹוֵנך ְלָפ, ַּההוא ּכִ ִתיב ִנְכּתַ ֵדין ּכְ   .ָניְּכְ

א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ִריך הוא ַעל ִעְסָקא ְדַבת ׁשֶ א ּבְ י קוְדׁשָ יָון ְדָחב ַקּמֵ א ּכֵ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ יב , ְּ ָחׁשִ
ים ֲעֵליה ְלָעְלִמין ְּדַההוא חֹוָבא ִאְתְרׁשִ ּ ִתיב. ּ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך )שמואל ב יב(, ַמה ּכְ ָ ּגַ ּ

יה ַאֲעַבר )קודשא בריך הוא(. ּלא ָתמות ּמֵ ימו ִמּקַ ַּההוא ְרׁשִ ּ ּ.  

א ֲהַות ִמן יֹוָמא  ַבע ִדיֵליה ְדָדִוד ַמְלּכָ ִניָנן ְדַבת ׁשֶ א ְוָהא ּתָ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ֵרי ָעְלָמא י ִמן ַקְדַמת ְדָנא, ְּדִאְתּבְ ִריך הוא ְלאוִרָיה ַהִחּתִ א ּבְ אי ָיֲהָבה קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ ּ ּ ָאַמר . ְּ

ָתא ַאְזִמיָנא ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי ֵּליה ָהִכי אֹו ב ְדִאּתְ ִריך הוא ַאף ַעל ּגַ א ּבְ ְּרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַּאְקִדים ַאֲחָרא וְנִסיב ָלה ַעד ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדַהאי, ִּדיֵליה ּ ּ ּ יָון ְדָמָטא ִזְמֵניה. ּ ּּכֵ ִּאְתַדְחָייא , ּ
י ַהאי ָאֳחָרא ְד ּמֵ ַּהאי ְדָנִסיב ָלה ִמּקַ ּ ַלק ֵמָעְלָמאּ א . ָּאֵתי ְלָבַתר ְוִאְסּתַ יה קוְדׁשָ י ַקּמֵ ְּוָקׁשֵ ּ

י ַהאי ָאֳחָרא ּמֵ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ָמֵטי ִזְמֵניה ִמּקַ ּּבְ ּ ּ ְ.  
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י  ַבע ְדִאְתְייִהיַבת ְלאוִרָיה ַהִחּתִ ְּוָרָזא ְדַבת ׁשֶ ּ ַקְדִמיָתא)כדאמרן(ּ ּפוק ְודוק ְו,  ּבְ ּ חּ ּכַ . ִתׁשְ
ָרֵאל א ִלְכַנַען ַעד ָלא ֵייתון ִיׂשְ אי ִאְתְיִהיַבת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּאּמַ ח ִמָלה ָדא. ּ ּכַ ְּוֹכָלא . ְּוִתׁשְ

ָּרָזא ָחָדא ִאיהו וִמָלה ָחָדא ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ְתיוְבּתָ ב ְדאֹוֵדי ַעל חֹוֵביה ְוָתב ּבִ ָּדִוד ַאף ַעל ּגַ ּ ּ יה , ּ ּוְרעוֵתיה ָּלא ַאֲעֵדי ִלּבֵ ּ ּ
ֵּמִאנון חֹוִבין ְדָחב ַבע, ּ ּוֵמַההוא חֹוָבא ְדַבת ׁשֶ ּ ִרים , ּ ִדיר ִדיְלָמא ּגָ ִגין ְדָדִחיל ֲעַלְייהו ּתָ ּּבְ ּ ּ

ָנה ֲעָתא ְדַסּכָ ׁשַ ְייהו ִויַקְטֵרג ֲעֵליה ּבְ ַּחד ִמּנַ י לֹון ִמיֵניה וֵמְרעוֵתיה. ּ ך ָלא ַאְנׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲאִני ֵאָדעָדָבר ֲאַחר ּכִ ֵני ָנׁשָ הו חֹוֵבי ּבְ ין ְדַתְלָיין ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ּכֻ ּי ְפׁשָ ּ ּ ּ .
ֹלֹמה  א ַעד ְדָאָתא ׁשְ ְּוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד ָדא ְפִגימו ְדִסיֲהָרא ְדָלא ָנְפָקא ִמְסאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָלמוָתא ַאׁשְ ם. ְּוִאְתְנִהיַרת ּבְ ּסָ ָרֵאל ְלָרֲחָצן ִדְכִתיבּוְכֵדין ִאְתּבַ ּ ָעְלָמא ִויִתיבו ִיׂשְ מלכים א (, ּ

ְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו)ה ַחת ּגַ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ב ְיהוָדה ְוִיׂשְ ּ ַוֵיׁשֶ ל ָדא ְוַחָטאִתי . ּ ְּוִעם ּכָ ּ
יָחא ְלִזְמ. ְּוָלא ִאְתְפָסק ֵמָעְלָמא. ֶּנְגִדי ָתִמיד א ְמׁשִ ָמה ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ָּנא ְדָאֵתי ּכְ

ָמר  ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ְּדִאּתְ ּ ּ:  

ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי ִנְמרֹוד ּגִ ן ֵיָאַמר ּכְ ּבֹור ַצִיד ִלְפִני ְיָי ַעל ּכֵ ּהוא ָהָיה ּגִ א ֲחֵזי. ּ ּהוא , ּתָ
יף ּקִ ַבר ּתַ ְּלבוׁשֹוי ְדָאָדם ָהִראׁשֹו. ֲהָוה ּגְ ּן ֲהָוה ָלִביׁש ְוֲהָוה ָיַדע ְלֵמיַצד ֵציָדה ִדְבִרָייָתא ּ ּ

הו   .ּּבְ

ַתר פוְלַחן ְדַעבֹוָדה ָזָרה ְוֲהָוה  י ִלְבִרָייָתא ְלֵמיַהך ּבָ י ֶאְלָעָזר ִנְמרֹוד ֲהָוה ְמַפּתֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְ ּ
ֵני ָעְלָמא ְוֲהָוה ָאַמר ְדִאי ין ְוָנַצח ּבְ ִאנון ְלבוׁשִ ִליט ּבְ ּׁשַ ּ ּ ָעְלָמא וָפְלִחין ֵליה ּ ִליָטא ּבְ ּהו ׁשַ ּ ּּ

א ִני ָנׁשָ ִעָלֵאי . ּבְ א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְדָמַרד ּבְ ַמְלּכָ ֵמיה ִנְמרֹוד ְדָמַרד ּבְ אי ִאְקֵרי ׁשְ ְּוַאּמַ ּּ ּ ּ ּ
ֵאי ַתּתָ   .ּוָמַרד ּבְ

  ]א''דף עד ע - ' זוהר חלק א[

ִאנון  ל) א''דף עד ע(ּּבְ ִליט ַעל ּכָ ין ׁשַ ְּלבוׁשִ הו וָמַרד )א שאר''ד( ּ ִני ָעְלָמא וָמַלך ּבְ ּ ּבְ ּ ְּ

ֵני  ך ּבְ י ִלְבִרָייָתא ֲאַבְתֵריה ַעד ְדָמׁשַ ִליָטא ְדָעְלָמא ְוֲהָוה ְמַפּתֵ ָמאֵריה ְוָאַמר ְדִאיהו ׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַתר פוְלָחָנא ְדָמאֵרי ָעְלָמא א ְלֵמיַפק ִמּבָ ָּנׁשָ ּ ִאיֵלין. ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ין ָיְדֵעי ָאַמר ַרּבִ ּ ְלבוׁשִ

הו ַחְבַרָייא ָרָזא ִעָלָאה ּּבְ ּ:  

ָפה ַאַחת וְדָבִרים ֲאָחִדים. ַמְתִניִתין ְמעֹון ָפַתח . ַּוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ י ׁשִ  )מלכים א ו(ַּרּבִ
ְרֶז ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ע ִנְבָנה וַמּקָ ֵלָמה ַמּסַ נֹותֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ ִית ְּוַהּבַ ּבַ ַמע ּבַ ל לא ִנׁשְ

נֹותֹו ִהּבָ נֹותֹו, )האי קרא אית לאסתכלא ביה(. ּבְ ִהּבָ ִית ּבְ לֹמה . ְוַהּבַ ִני ֵליה ׁשְ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ּבָ
ן ּמָ ְּוֻכְלהו אוָמִנין ְדֲהוו ּתַ ּ ּ נֹותֹו, ּ ִהּבָ   .ַּמהו ּבְ

ָמה ִדְכִתיב ך הוא ּכְ ֶּאָלא ּכָ ְ ה)שמות כה(, ּ יָעׂשֶ ה ּתֵ ה ַמהו .  ַהְמנֹוָרה ִמְקׁשָ ִּאם ִהיא ִמְקׁשָ
ה יָעׂשֶ ְרֵמיה. ּתֵ א ִאְתֲעִביד ִאיהו ִמּגַ ָאת ְוִניּסָ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ד . ּ ָראן ְלֶמְעּבַ יָון ְדׁשָ ּּכֵ

ְדַמת ְדָנא ה ַמה ְדֹלא ֲהוו ָיְדִעין ִמּקַ ד ּבָ א אֹוִליף ְלאוָמִנין ְלֶמְעּבַ ֲּעִביְדּתָ ּ ּ ּ ּ.  
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ָרא ַעל ְיַדְייהוַמאי ַטְעָמ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ִגין ְדִבְרְכָתא ְדקוְדׁשָ ּא ּבְ ּ ּ ּ ִתיב , ְּ ְּוַעל ָדא ּכְ
ְרֵמיה ִני ִמּגַ נֹותֹו ִאיהו ִאְתּבְ ִהּבָ ּּבְ ד, ּ ָראן ְלֶמְעּבַ ְְדהוא אוְלָפא אוְלַפן ְלאוָמִנין ֵהיאך ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ימו ְדַההוא  ַלק ֵמֵעיַנְייהו ְרׁשִ ְּוָלא ִאְסּתַ ּ ּ ּ יה ְוָעְבֵדי ַעד ּ ָלאן ּבֵ ּכְ ׁש וִמְסּתַ א ַמּמָ ֲּעִביְדּתָ ּ
יָתא ל ּבֵ ֵני ּכָ   .ְּדִאְתּבְ

ע ִנְבֶנה ֵלָמה ַמּסַ ִתיב ָחֵסר יו. ֶאֶבן ׁשְ ֵלָמה ּכְ ֵלָמה ַוַדאי''ׁשְ ע ְדִאְתְנִטיל . ּד ֶאֶבן ׁשְ ַּמּסַ
א  ְרָייא ֲעַלְייהו ְוִאְתֲעִביד ֲעִביְדּתָ ע , )אתנטיל ועביד עבידתאמסע ד(ְּוַאְתָייא ְוׁשָ ַמּסַ

ְייהו ד ְדָלא ִמַדְעּתַ ְּדַאְנִטיל ָיָדן ְלֶמְעּבַ ּ ּ ע וְכִתיב ָהָתם . ּ ִתיב ָהָכא ַמּסַ ע )במדבר י(ּּכְ ּ וְלַמּסַ
ֲחנֹות ַמע. ֶאת ַהּמַ ְרֶזל ֹלא ִנׁשְ ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ַזע ּכָֹלא ְוָלא. ּוַמּקָ ִמיר ּבָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ 

ַמע ִמָלה ּתְ ד, ִּאׁשְ ָאר ָמאִנין ְלֶמְעּבַ ְּדָלא ִאְצְטִריכו ִלׁשְ א ֲהָוה. ּ ָאת ְוִניּסָ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ה ֲחִביִבין ִאנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּמָ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ק . ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאְתַעּסַ ַּזּכָ ּ ּ
הו ְוָיַדע ְלֵמיַהך  ְּבְ ֹאַרח ְקׁש)ביה(ּ נֹותֹו. ֹוט ּבְ ִהּבָ ִית ּבְ א . ְוַהּבַ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ד ָסְלָקא ּבִ ּּכַ ּ ּ

ד ְיָקָרא ִליָקֵריה ִריך הוא ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ָטא, ְ ָבה ְרעוָתא ְלִאְתַפׁשְ ָּסְלָקא ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַטת , ּ ְּוִאְתַפׁשְ
ָבה ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייַדע ֵּמֲאַתר ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ ּ.  

ַּעד ְדִאְתַפׁשְ ָרָזא ְדִאיהו רוַח ַחִייםּ ִדיר ּבְ ְרָייא ְלֵבי ָגרֹון ֲאַתר ְדִאיהו ְנִביַע ּתָ ַּטת ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ .
ֲאַתר ָדא ְרָיא ּבְ ָבה ְוׁשָ ַטת ַהִהיא ַמֲחׁשָ ד ִאְתַפׁשְ ּוְכֵדין ּכַ ָבה ֱאֹלִהים , ּּ ִאְקֵרי ַהִהיא ַמֲחׁשָ

ּ הוא ֱאלִהים ַחִיים)ירמיה י(, ִּדְכִתיב. ַּחִיים ּ.  

ן ָנְפקו ֶאׁשָע ּמָ ְלָיא ִמּתַ ָטא וְלִאְתּגַ ָעא ְלִאְתַפׁשְ ֹּוד ּבָ ּּ ֲחָדא''ּא וַמָי''ּא ְורוָח''ּ ִליָלן ּכְ , א ּכְ
ַמע ּתְ ִלים ְוִאיהו קֹול ַחד ְדָנִפיק ְוִאׁשְ ַבר ׁשְ ְּוָנַפק ַיֲעֹקב ּגְ ָבה ְדֲהָוה ְסִתיָמא . ּ ֵּמָהָכא ַמֲחׁשָ

ַמע ְלִאְתּגַ ּתְ אי ִאׁשְ ֲחׁשַ   .ְלָיאּבַ

ְלָיא ָבה ְלִאְתּגַ ַטת ַהאי ַמֲחׁשָ ְפָוון. ּעֹוד ִאְתַפׁשְ ׂשִ יׁש ּבְ ּוְכֵדין , ּוָבַטׁש ַהאי קֹול ְוַאּקִ
ַּנְפָקא ִדּבור ִלים ּכָֹלא, ּ ְּדַאׁשְ ָבה ְסִתיָמא . ְּוָגֵלי ּכָֹלא, ּ ַמע ְדֹכָלא ִאיהו ַהִהיא ַמֲחׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּּ

ְּדֲהַות ְלגֹו ְוֹכָלא ַחד ּ.  

ְתִקיָפא ְדַההוא ָקָלאּכֵ טוָתא ָדא ְוִאְתֲעִביד ִדּבור ּבִ ּיָון ְדָמָטא ִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּ ִית , ּּ ֵדין ְוַהּבַ ּכְ
נֹותֹו ִהּבָ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא. ּבְ נֹותֹו ּבְ ִהּבָ ִתיב ֶאָלא ּבְ ר ִנְבָנה לא ּכְ ֲאׁשֶ ָמה . ּּכַ ֵלָמה ּכְ ֶאֶבן ׁשְ
ָמר ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו)שיר השירים ג(, ּוְכִתיב. ְּדִאּתְ ֲעָטָרה ׁשֶ   . ּבָ

ְרָיא ְוָנִטיל ְלַבר ע ְדַנְפָקא ִמְלגֹו ְוׁשַ ַּמּסַ א, ּ ְרָיא ְוָנִטיל ְלַתּתָ . ַּנְפָקא ִמְלֵעיָלא ְוׁשַ
ְרֶזל ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ יה ְוָל. ּוַמּקָ ְלָיין ּבֵ ִאין ְדֻכְלהו ּתַ ּתָ ין ּתַ ָאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ א ּ

ן ּמָ ד ִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא וְלָיְנָקא ִמּתַ ָלן ְלגֹו ּכַ ָמעו ְוָלא ִאְתַקּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְוָדא . ּ
נֹותֹו ִהּבָ ד ִאיִהי ָיְנָקא. ּהוא ּבְ ְרָכאן, ּוְכֵדין ּכַ ֶחְדָווָתא ְוָיְנִקין ְוִאְתַמְלָיין ּבִ ְלהו ָקְייֵמי ּבְ . ּּכֻ

ִיחוָדא ַחדּוְכֵדין ָקְייִמין ָעְל ָרָזא ָחָדא ּבְ ְלהו ּבְ ִּמין ּכֻ ֻכְלהו ָעְלִמין , ּ הו ּבְ ְּוָלא ֲהֵוי ּבְ ּ
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ִּפירוָדא ן ְלִסְטַרְייהו ְלָמה . ּ ָטן וִמְתָפְרׁשָ ְלהו ִמְתַפׁשְ ל ַחד ְוַחד ּכֻ ְּלָבַתר ְדָנְטֵלי חוַלְקהֹון ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ן   .ְדִאְתַמּנָ

  ]ב''דף עד ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָפה ַאַחת ְוגו, ּתָ ָנְסָעם  )ב''דף עד ע(' ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ְלָבַתר ַמה ּכְ
ֶדם ְנָער. ֵּמַההוא ַקְדָמָאה ְדָעְלָמא. ִמּקֶ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ַּוִיְמְצאו ּבִ ן . ּ ן ִמְתָפְרׁשָ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ

ְּוִאיהו ִריׁש ַמְלכו ְלִאְתּבְ, ְּלָכל ִאנון ִסְטִרין   .ָדָראּ

ִתיב  ם ִיָפֵרד)בראשית ב(ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּכְ ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ּ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ .
ן ֲהֵוי ִפירוָדא ּמָ ַּוַדאי ָהִכי הוא ְדֵכיָון ְדָנְטֵלי ִמּתַ ּ ּ ּ ן ְלַיְנָקָאה ָלא , ּּ ּמָ ין ּתַ ִניׁשִ ְּוַכד ִאנון ּכְ

ֲּהִוי ִפירוָדא ִּלין ֲהֵוי ִפירוָדאְוַכד ָנְט. ּ ָמה , ּ ְקָעה ּכְ ֶדם ַוִיְמְצאו ּבִ ָנְסָעם ִמּקֶ ִּדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ּּ
ָמר   .ְּדִאּתְ

ָרא  יסֹוָדא ְוִעּקָ ֵדין ָעְלָמא ּבִ ָפה ֶאָחת וְדָבִרים ֲאָחִדים ְדָהא ּכְ ַּוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ ּ
קוְד יה ּבְ א ָחָדא וְמֵהיְמנוָתא ָחָדא ּבֵ ְרׁשָ ְּוׁשָ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ֶדם . ְ ָנְסָעם ִמּקֶ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ַמה ּכְ

ָרא ְדָעְלָמא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ְדָמָאה ִעּקָ ִּמּקַ ּ ּ ְקָעה. ּ ַּוִיְמְצאו ּבִ ה . ּ חו ְוָנְפקו ּבָ ּכָ ְּמִציָאה ַאׁשְ ּ ּ
חֹות ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה  ִּמּתְ   .)וימצאו(ּ

א ֲחֵזי ִתיב ּבֵ, ּתָ ֶבלִנְמרֹוד ַמה ּכְ ית ַמְמַלְכּתֹו ּבָ ִהי ֵראׁשִ ן ְנַטל . ּיה ַוּתְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ְרׁשו ָאֳחָרא ְייהו . ְּלִאְתַאֲחָדא ּבִ ִלּבַ ן ְנָטלו ּבְ ּמָ ְנָער ִמּתַ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ְּוָהָכא ַוִיְמְצאו ּבִ ּ ּ ּ

ְּלֲאָפָקא ֵמְרׁשוָתא ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא ּּ:  

ֵרּת )ב''ד ע''דף ע(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ קוְמטוָרא ְדֻהְרָמָנא ְמַמְלָלן ּבְ ּ ּ ּּ
ן ָאֳחָרא ִליׁשָ יה ְוָלא ֲהוו ְמַמְלִלין ּבְ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ר ֵמֶהם . ּ ּצֵ ה ֹלא ִיּבָ יב ְוַעּתָ ּתִ ך ּכְ ִגין ּכָ ָּבְ

ן ָאֳחָרא . 'ְוגו ִליׁשָ ָעאן ּבְ ּתָ יהְּדִאְלָמֵלי ִמׁשְ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָלא ֲהוו ִאׁשְ ּ ַרע , ּּ ּגָ
ד ִבין ְלֶמְעּבַ יבו ְדִאנון ָחׁשְ ֲּחׁשִ ּ ִרְגָעא ָחָדא ְלֵחזו . ּ ִדין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ִגין ְדעֹוָבָדא ְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּּ

יר א ולא ַיּתִ ֵני ֱאָנׁשָ   .ּבְ

ְּדֲהוו ָיְדִעין ַדְרּגִ. ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ּ ְחַלף ְלהו ּ ל ַחד ְוַחד על ּבוְרֵייה ולא ִאּתְ ּין ִעָלִאין ּכָ ּ ּ ּ
יב וְדָבִרים ֲאָחִדים ּתִ ך ּכְ א וְבִגין ּכָ ַּדְרּגָ ּ א ִעיָטא . ָּ יׁשָ ִעיָטא ּבִ ָיֲעטו ּבְ ך ִאּתְ ּוְבִגין ּכָ ָּ

יב ָהָבה ִנְבֶנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל א ִדְכּתִ ְּדָחְכְמּתָ ּ ּ ּ ָרָזא ְדָח. ּ ּּכָלא ּבְ א הואּ ּוָבעו , ְּכְמּתָ ּ
ַאְרָעא ִסְטָרא ָאֳחָרא וְלִמְפַלח פוְלָחָנא ִדיֵליה ְקָפא ּבְ ְּלִאּתַ ּ ּ ּּ ּ ל . ּ ִגין ְדֲהוו ָיְדִעין ְדָהא ּכָ ּּבְ ּ ּ

ין ְלָעְלִמין ן ַנֲחּתִ ּמָ ין ִמּתַ יׁשִ א. ִּדיִנין ּבִ א ְדֻקְדׁשָ ּוָבְעָיין ִלְדחוֵיי ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ.  

ּר וִמְגָד''ִעי א ִעָלָאה,ל''ּ ּ ָדא ָחְכְמּתָ ף )א דהא''ד(. ּ ּקַ ּתַ א ָלא ִאּתְ ּ ֲהוו ָיְדֵעי דשָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַאְרָעא ִעיר וִמְגָדל, ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ יב''ִעי. ּ יֹון )א ח''מ) (שמואל ב ה(, ּר ִדְכּתִ ּ ִעיר ָדוד ִהיא ּצִ ּ

יב ''ִּמְגָד. 'ְוגו ִמְגַדל ָדִוד ּצַ)שיר השירים ד(ּל ִדְכּתִ ּ ּכְ ָָואֵרךּ א ֲעָבדו ְלֶמֱהֵוי . ּ ּוְבָחְכְמּתָ ּ
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ַאְרָעא ְדַדְחָייא  ְלָטָנא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ ּׁשָ ֵריה)א לדחייא''ד(ּ ל ָהָאֶרץ ֵמַאּתְ . ּ ֹ ֲאדֹון ּכָ
ַאְרָעא ּוְלֶמֱהִוי ִדיוָרא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ּ.  

ם ה ָלנו ׁשֵ ָמה ַדֲאִחיָדא . ְּוַנֲעׂשֶ ם ְלֵעיָלא ִאי)א דאחרא''ד(ּּכְ יננא , ּהו ׁשֵ ִקיף ָלה ּבֵ ַּנּתְ
ַאְרָעא ם ּבְ ֶּפן ָנפֹוץ. ְלֶמֱהֵוי ׁשֵ ְדרון ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא. ּ ּבַ ְּיִדיָעה ֲהוו ָיְדִעין ְדִיּתְ ּ ּ ּ ך . ּ ָוְבִגין ּכָ ּ

ָחְכָמה א ָדא ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ַיֲחִדין ְלֶמְעּבַ   .ֲּהוו ִמּתְ

ִּסְטָרא ָאֳחָרא ִאיהו ְדַכר ְונו ּ ָיאּ ְּקָבא ּתוְקָפא ְדזוֲהָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּוְכָמה ְדָאָדם ָחב . ּּ
ִגיֵניה על ָעְלָמא)ביה( ָקפו ּבְ הו ְוִאּתְ ּ ּבְ ּ יר. ּּ ף ַיּתִ ּקַ ּתַ ּאוף ָהִכי ִאּנון ָעְבִדין ְדִאּתְ ּ יב . ּ ִּדְכּתִ

ֵני ָהָאָדם נו ּבְ ר ּבָ י ְוַא. ֲּאׁשֶ נֹוי ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדַאְייּתֵ ּּבְ ִליט ִסְטָרא ָאֳחָרא ַעל ָעְלָמא ּ ׁשְ
א ִעיר וִמְגָדל. ִסְטָרא ִביׁשָ ַהאי ָעְלָמא ֶאָלא ּבְ ְלָטֵניה ּבְ ה ָלאו ׁשָ ָמה ְדִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ .

ָעְלָמא א ּבְ יׁשָ ַלט ַהאי ְסַטר ּבִ יֵבי ִאּנון ְלִמְבֵני ִעיר וִמְגָדל ְלִמׁשְ ּאוף ָהִכי ֲחׁשִ ּ ּ ּ:  

א ְלֶמֱחִזי) א''דף עה ע(. ִלְראֹוּתִּוִיֶרד ְיָי  ָמא ְדַקִדיׁשָ ָּנַחּת ַהאי ׁשְ  עֹוָבֵדיהֹון )על (ּ
ְּדִבְנָיינא ְדָבנו ּ ין ְוֲהוו . ּ ין ַקִדיׁשִ ל ִאּנון ַדְרּגִ י ּכָ ְלׁשֹון ֹקֶדׁש ְלַגּבֵ ְּוִאּנון ֲהוו ְמַמְלָלן ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִליִחין ּבַ. ַמּצְ ה ִאּתְ ּת ְקֻדׁשָ יָון ְדַנֲחּתַ יןּּכֵ ל ִאּנון ַדְרּגִ לו ּכָ ְּלּבְ ּ ִאין ְסִליקו. ּ ּתָ ִּעָלִאין ָנֲחּתו ְוּתַ ּ ּ .
ָמה ְדֲהוו ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּוָלא ֲהוו ָקְייִמין ּבְ ּ ע. ּ ְנהֹון ּבְ ל ִליׁשַ ְלּבֵ ר ּבִ ָדרו ' ּוְלָבּתַ ּבַ ן ְוִאּתְ ִּליׁשָ ּ

  .ְלָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא

ְרִקיָעא וֵב א הוא ּבִ ַּחד ְמַמּנָ ל ּ ָחן ְדעֹוָבֵדי ָעְלָמא)ג אנון''א ל''ד(ּיה ָקְייִמין ּכָ ּ ַמְפּתְ ּ .
י ְוִרְגֵעי ְדיֹוָמא ֲעּתֵ ׁשַ ין ּבְ ְנָזא ְדַהאי . ּוִאיהו ָקְייָמא ַזּמִ א ּגִ ָרָזא ְדָחְכְמּתָ ְּוִאּנון ֲהוו ָיְדִעין ּבְ ּ ּ

א עֹוָבֵדיהֹו. ְמַמּנָ ְלֵחי ּבְ ֵחי ְוָסְגֵרי וַמּצְ ְּוֲהוו ָפּתְ ֵמיְמָרא ְדפוְמהֹוןּּ ּן ּבְ יָון . ּ  )דאסתכלא(ּכֵ
ל ֵמיְמָרא ִדְלהֹון ְלּבָ ּבַ ְייהו, ְּדִאּתְ ְמָנע ִמּנַ ּּכָֹלא ִאּתְ ְקָעה. ּ ַההוא ּבִ חו ּבְ ּכָ ן ַאׁשְ ּקָ ר ְמּתֻ ַּוֲאּתַ ּ .

ְקָעה: ִּסְטָרא ְדִסְטִרין או ּבִ ַּוִיְמּצְ ן ְלַהאי . ּ ּקָ ר ְמּתֻ א ְדָבעו  ִסְט)ג ההוא''א ל''ד(ֲאּתַ יׁשָ ָּרא ּבִ ּ
ְמָנעו ָקָפא ְוִאּתְ ִּאּנון ְלַאּתְ ּּתוְקָפא . ּּ ַהִהיא )דיליה(ּ ְפָרָעא ּבְ ְלָיא ְלִאּתְ ּ ְדַההוא ִסְטָרא ֲהָוה ּתַ ּ ּ

ְי א וִמְגְדָלא ְוִאּתְ ַגְווָנא ְדִאּנון ְדָבנו ַקְרּתָ יְרָיין ּכְ ן ֵחיִלין וַמׁשִ ּמָ ְקָעה ַעד ְדָנְטָלא ּתַ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּהיבו ּ
יָדָהא)כלא( ְלהו ּבִ ֵק. ּ ּכֻ עו ְלֵמיַפק ּבְ ן ִאּנון דלא ּבָ ּמָ ַקָטלו ּתַ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ִהילו . ן''ּץ ַהָיִמי''ּ ּבְ ִּאּתְ

ֵקץ ַהָיִמי ְּוָנְפלו ּבְ ּ ְקָעה. ם''ּ ַהאי ּבִ א ּבְ ַקְדִמיּתָ ְקָפא ּבְ ַחַלׁש ּתֻ ר ְדִאּתְ ַההוא ֲאּתַ ּּבְ ּ ּ ּועל ָדא . ּ
יב ּתִ מֹוּת) לויחזקאל(, ּכְ ר.  ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעּצָ ַההוא ּצוְלָמא ְדָאִקים ְנבוַכְדֶנּצַ ְקַפּת ּבְ ּתַ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ .

ְרִמין וְבַההוא ּצוְלָמא ִאּנון ּגַ ר ּבְ ר ּתוְקָפא ְלָבּתַ ּבַ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ְּדִאּנון ַקְדָמֵאי ָקְיימו וָקמו ַעל . ּּ ּ ּ ּ
ר. ַרְגֵליהֹון ּבָ ְּוַההוא ּצוְלָמא ִאּתְ א ּו. ּ ר קוְדׁשָ ין ְדָעְלָמא ְדֵליּת ֱאלֹוַה ּבַ ל ַעּמִ ְּכֵדין ָיְדעו ּכָ ּ ּ ּ ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ ּּבְ ַחד . ָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְוכָלא ּבְ ֵמיה ַעל ְיָדא ְדֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ַקַדׁש ׁשְ ּוּתו ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ
יב. יֹוָמא ּתִ ּ ְוִהְקִדיׁשו ֶאּת ְקדֹו)ישעיה כט(, ְּוַעל ָדא ּכְ   )עד כאן סתרי תורה(', ׁש ַיֲעֹקב וגוּ

ם ה ָלנו ׁשֵ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ּשָׁ ַּויֹאְמרו ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ ּ ּ ּ ּ י ִחָייא ָפַתח . ּ ַּרּבִ ּ
ָים ִנְגָרׁש ְוגו)ישעיה נז( ִעים ּכַ א ַנְפָקא , ִאין. ְוִכי ִאית ָים ִנְגָרׁש. 'ּ ְוָהְרׁשָ ְּדַכד ַיּמָ
ּקוֵניה ְוָאִזיל ִמ ּּתִ ָלא)בלא הבלא(ּ ָלא ַחּבָ ַרך ֵמַאְתֵריה,  ּבְ ֵדין ִנְגַרׁש ְוִאְתּתְ ּּכְ ַמאן ְדָרֵוי , ְ ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]291דף [ -ּ

ַּחְמָרא ְוָלא ָיִתיב ַעל ּבוְרֵייה ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא ֵקט לא יוַכל. ּ י ַהׁשְ ִגין ּכִ , ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ְפָווֵתיהְּדַמ. ְּוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ְוִטיט א ְוָכל ִטּנוָפא ְלׂשִ ל ַההוא ִטיָנא ְדַיּמָ ְּפקו ֵמימֹוי ּכָ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף עה ע - ' זוהר חלק א[

ּקוָנא ָלא ּתִ ָרִוי ַחְמָרא ּבְ ִעים ְדַנְפָקא ֵמָאְרָחא ְדָתְקָנא ְוָאְזֵלי ּכְ ַגְווָנא ָדא ִאנון ְרׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ר ְלאֹוַרח ָעִקי ֵקט לא יוָכל, ַמאי ַטְעָמא. םְּדָנְפֵקי ֵמאֹוַרח ֵמיׁשָ י ַהׁשְ ִגין ּכִ ְּדָהא . ּּבְ

ִכיכו ָלא ִתּקוָנא וְבָלא ׁשְ ִרים לֹון ְלֵמַהך ּבְ ֲּעִקימו ְדָאְרַחְייהו ּגָ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָכל . ְּ ּ
ֲעָתא ְדָאְמִרי ִמָלה ִמפוַמְייהו ַההוא ִמָלה ֶרֶפׁש ְוִטיט  ׁשַ ּרוְגָזא ִדיְדהו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ְלהו ַמְפֵקי ּּ ּּכֻ

ֲאֵבי  ִּטּנוָפא ְוִגיעוָלא ִמפוַמְייהו ְלַבר ַעד ְדִמְסּתָ ּ ּ ּ   .ּוְמָסֲאֵבי לֹון )א''דף עה ע(ּּ

א ֲחֵזי ַמִים, ּתָ ּשָׁ ַּויֹאְמרו ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ ּ ּ ּ ֵּלית ָהָבה ֶאָלא ַהְזָמָנה . ּ
ָעְלָמא ִּנְבֶנה ָלנו ִעיר ו. ּבְ ַמִיםּ ּשָׁ יה . ִּמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ א ָאתו ְלַסְרָבא ּבֵ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ טוָתא ָאתו . ְּ ׁשְ ּּבִ א)איהו(ּ ִטְפׁשו ְדִלּבָ ּ ּבְ ּ ּ.  

ְייהו ִלּבַ טוָתא ְנִסיבו ּבְ א ׁשְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ יעו ָאתו ּבְ. ּ ָחְכָמה ִדְרׁשִ ֲּאָבל ּבְ ּ ִגין ְלָנְפָקא ּ
ֵּמְרׁשו ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא וְלַאְחָלָפא ְיָקֵריה ִליָקָרא נוְכָרָאה ּ ּ ּ ּוְבֹכָלא ִאית ָרָזא . ּּ ּ

ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּ.  

ָּהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ּ א ֲחֵזי. ּ ְקָעה ְדִאיהו ְרׁשו נוְכָרָאה , ּתָ ד ָמטו ְלַהאי ּבִ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
ִלי אְוִאְתּגְ גֹו נוֵני ַיּמָ ִקיַע ּבְ ְלְטנוָתא ָדא ּתְ ּ ְלהו ֲאַתר ְדׁשָ ּ ּ ּ ָּאְמרו ָהא ֲאַתר ְלֵמיַתב . ּ

ֵאי ּתָ יה ּתַ ָאה ּבֵ א ְלִאְתַהּנָ ְקָפא ִלּבָ ּוְלִאְתּתַ ִּמָיד ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר. ּ ֲאַתר ָדא . ּ ַּנְתִקין ּבְ
ִּעיר וִמְגָדל ּ.  

ם ה ָלנו ׁשֵ ְּוִנְבֶנה ְלֲאַתר ָדא ,  ְיֵהא ָלן ְלַדֲחָלא ְוָלא ָאֳחָרא)יהיב לון( ֲּאַתר ָדא. ְּוַנֲעׂשֶ
ִּעיר וִמְגָדל ה. ּ ָאה ִמּנָ ה ָלן ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ְדָלא ֵניכֹול ְלִאְתַהּנָ ָּלּמָ ָהא ָהָכא ֲאַתר . ּ

ן. ְמַתְקָנא ּמָ ם ַדֲחָלא ְלִמְפַלח ּתַ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ין. ּ ֶּפן ָנפוץ ְלַדְרּגִ ַדר ְלִסְטֵרי ּ ּ ָאֳחָרִנין ְוִנְתּבַ
  :ָעְלָמא

ר ִזְמִנין ְדָנֲחָתא  ְגָדל ָדא הוא ַחד ֵמִאּנון ֶעׂשֶ ַּוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ּ ּ ּ ּ ּ
א ְלַאְרָעא ִכיְנּתָ ְדַמת ְדָנא. ׁשְ ְּוִכי ַמה הוא ִלְראֹות ְוָלא ֲהָוה ָיַדע ִמּקַ ֶּאָלא ִלְראֹות . ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרְלַאׁשְ ִדיָנא ּכְ ָחא ּבְ פֹט)שמות ה(, ּגָ ֶאת ָהִעיר ְוֶאת . ּ ֵיֶרא ְיָי ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ
ְגָדל ָלא. ַּהּמִ ּכָ ֵני ָהָאָדם. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִתיב ִלְראֹות ֶאת ּבְ ֶּאָלא ִלְראֹות . ְּדָהא ָלא ּכְ

ְגָדל אי. ֶּאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ֲע. ַאּמַ ׁשַ ִדיָנאֶּאָלא ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ָּתא ְדַאׁשְ ּ ְּ ,
א ִדְלֵעיָלא ַדְרּגָ ח ּבְ ּגַ ַקְדִמיָתא ַיׁשְ א, ּבְ א ִדְלַתּתָ ַדְרּגָ ִעָלֵאי וְלָבַתר . ּוְלָבַתר ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ּּבְ ּ

ֵאי ַתּתָ ּוְבִגין ְדַהאי ִמָלה ָמָטא ְלֵעיָלא. ּבְ ּ חוָתא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה , ּ ּגָ ַקְדִמיָתא ַּאׁשְ יה ּבְ ּּבֵ
ְגָדל ִּדְכִתיב ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]292דף [ -ּ

ֵני ָהָאָדם נו ּבְ ר ּבָ ָמֵריה ְוָגַרם . ֲּאׁשֶ נֹוי ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדָמַרד ּבְ ֵני ָהָאָדם ּבְ ַּמאי ּבְ ּ
ְנָייָנא ַוַדאי ָאְמרו . מֹוָתא ְלָעְלָמא ֵני ָהָאָדם ּבִ נו ּבְ ר ּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּוָבעו ְלִמְבִני ְלֵעיָלא )גרמו(ּ ּ.  

  ]ב''דף עה ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ ַער )יחזקאל מו( )ואמר(ַּרּבִ ֶהָחֵצר  )ב''דף עה ע( ּכֹה ָאַמר ְיָי ֱאֹלִהים ׁשַ
ת ִיָפֵתַח וְב ּבָ ה וְביֹום ַהּשַׁ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ַּהְפִניִמית ַהפֹוֶנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ּ ּּ ּ יֹום ַהֹחֶדׁש ּ

יה. ִּיָפֵתַח ָלא ּבֵ ּכָ ָמר. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָמה ְדִאּתְ ת ְיֵמי . ְּוִאיהו ָרָזא ּכְ ׁשֶ ִּיְהֶיה ָסגור ׁשֵ
ה ֲעׂשֶ אי . ַהּמַ אמאי יהיה סגור כל . 'וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח וגו(ַאּמַ

  .)אנון יומין דששת ימי המעשה

א. לֶּאָלא ִאֵלין ְיֵמי חֹו קוְדׁשָ א חֹול ּבְ ׁשָ ּמָ ּתַ ְּדַתְרָעא ָדא ִיְהֶיה ָסגור ְדָלא ְלִאׁשְ ּ ּ ּוְביֹום . ּ
ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָפֵתַח ּבָ ַּהּשַׁ א . ּּ ּמוׁשָ ֵדין ׁשִ ְּדָהא ּכְ א )דקודשא בריך הוא(ּ ּ ְדקוְדׁשָ ּ

א קוְדׁשָ ָרא ּבְ. ּּבְ אּוְכֵדין ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא ְלִאְתַחּבְ ְמׁשָ   .ׁשִ

א ֲחֵזי א יֹוֵמי ְדחֹול, ּתָ ּתָ ִאּנון ׁשִ ח ּבְ ְרָעא ָדא ָלא ִאְתַפּתַ ּּתַ ּ ִאּנון יֹוֵמי . ּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ
ַאְרָעא  ר ּבְ ית יֹוִמין ְדחֹול ַעל ָעְלָמא ּבַ ל ִאּנון ׁשִ ְלִטין ּכָ ָזן ְוׁשָ ָאה ִאּתְ ּתָ ְּדחֹול ָעְלָמא ּתַ ּ ּ

ָרֵאל   .ְדִיׂשְ

ְּוִאּנון ְד ַער ַהֶזה ִאיהו ָסגורּ ִגין ְדַהּשַׁ א ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלֵטי ּבְ ְלֵטי ָלא ׁשָ ּׁשָ ּ ּ יֹום . ּּ ֲאָבל ּבְ
ַער ַהֶזה ִאיהו ָפתוַח ְוָעְלָמא  ִגין ְדַהּשַׁ ְלִטין ּבְ ָרן ְוָלא ׁשָ ְלהו ִמְתַעּבְ ת וְביֹום ַהֹחֶדׁש ּכֻ ּבָ ַּהּשַׁ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָזן ִמּתַ ֶחְדָוה ְוִאּתְ ן ְוָלא ִאְתְייִהיב ָעְלָמא ִלְרׁשו ָאֳחָראִּאיהו ּבְ   .ּּמָ

ְלחֹוַדְייהו ְלִטין ּבִ ית יֹוִמין ִאּנון ׁשָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָכל ִאּנון ׁשִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ַעד . ַּהפֹוֶנה ָקִדים, ּתָ
ָעְלָמא ִדיר ּבְ ל ּתָ ּכַ ְלָטָאה ִאיהו ִאְסּתַ ָּלא ְיקומון ְלׁשַ ּ ח ְלִאְת. ּ ְזָנא ָעְלָמא ֲּאָבל ָלא ִאְתַפּתַ

א א וְביֹוָמא ְדָחְדׁשָ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ר ּבְ א ּבַ ִּמּקוְדׁשָ יֹוָמא . ּ ָקן ּבְ ְלהו ִאְתַדּבְ ְּוֻכְלהו יֹוִמין ּכֻ ּ ּ
ן ּמָ א ְוִאְתְזנו ִמּתַ ּתָ ּבַ ְרִעין ְפִתיָחן ְוַנְייָחא )ג כדין''א ל''ד(ְּדָהא . ְּדׁשַ ְלהו ּתַ א ּכֻ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּבְ ּ ּ

ֵאיִאׁשְ ַכח ְלֹכָלא ְלִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּתְ א ֲחֵזי. ּ א ְלחֹול . ַּוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות, ּתָ ורדיד (ָּנַחת ִמּקוְדׁשָ

נו ְוָקְיימו ִקיוָמא ְלַאְתָעָרא ַעל ָעְלָמא ְלָדֲחָלא לֹון)פרישא ה ְדּבָ ּמֶ ָחא ּבַ ּגָ ּ ְלַאׁשְ ּ ּ ּּ.  

י יה ְדַרּבִ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ַּרּבִ ְמעֹוןּ טוָתא .  ׁשִ ָּאַמר ֵליה ָמה ָחמו ִאֵלין ְדֲעָבדו ׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ָדא ֵעיָטא ָחָדא ִאְתָקְיימו ּבְ ִריך הוא ְוֻכְלהו ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָּדא ְלָמְרָדא ּבֵ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָהא . ְּ

א ֶדם ִאְתְנִטילו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָנְסָעם ִמּקֶ ָמר ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ִּאּתְ ְּנִטילו ֵמַאְרָעא ִאְת. ּ
ָרֵאל ְוָנֲחתו ְלָבָבל ק. ְּדִיׂשְ   .ָּאְמרו ָהא ָהָכא ֲאַתר ְלִמְדּבַ

 ] בשנה27יום [סדר הלימוד ליום כז תשרי 

ם ְוגו ה ָלנו ׁשֵ ֲאַתר ָדא' ְּוַנֲעׂשֶ א ּבְ ק ִסיוָעא ִדְלַתּתָ ְּוִיְתַדּבַ ּ ִגין ְדַכד ִדיָנא ָאֵתי . ּּ ּּבְ ּ
ָעְלָמא ָרָאה ּבְ ָּהא ֲאַתר ָדא ְלֳקְבֵליה, ְלַאׁשְ ָזן. ּ י ָעְלָמא ְוִיּתְ ְּדָהא ְלֵעיָלא . ּוֵמָהָכא ִאְתַהּנֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]293דף [ -ּ

יה ְּדִחיקו ִאיהו ְלִאְתְזָנא ָעְלָמא ִמּנֵ ּ ּ יה ְקָרָבא . ּ ח ּבֵ ק ִלְרִקיָעא ְוַנּגַ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ֲאַנן ִנּסַ ּ
ִדְבַקְדִמיָת)ביה(ְּדָלא ֵיחֹות  ָעְלָמא ּכְ   :א טֹוָפָנא ּבְ

ָפה ַאַחת ְלֻכָלם ַּויֹאֶמר ְיָי ֵהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ ֲחָדא. ּ ִגין ְדֻכְלהו ּכְ ּּבְ ִייחוָדא ְדֻכְלהֹון , ּ ּּבְ ּ
עֹוָבַדְייהו ַּיַעְבדון ְוִיְצְלחון ּבְ ּ ל ַחד ְלִסְטֵריה. ּ ין ּכָ ְדרון ַדְרּגִ ִּיְתּבַ ּ ּ ל . ּ ְדרון ּכָ ך ִיְתּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

א י ִדְלַתּתָ םַמ. ַהּנֵ ִתיב ַוָיֶפץ ְיָי אֹוָתם ִמּשָׁ   .ּה ּכְ

ל  ְלּבֵ אי ִאְתּבַ ְנהֹון ַאּמַ ִגין . )אתבדר ובלבל לון קודשא בריך הוא(ְוִאי ֵתיָמא ִליׁשַ ֶּאָלא ּבְ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְּדֻכְלהֹון ְמַמְלִלין ּבִ ָנא ָקא ָעִביד לֹון ִסיוָעא. ּ ַּההוא ִליׁשְ ִגין ִדְבעֹוָבָדא . ּּ ּּבְ

אּוְבִמ ָוָנה ְדִלּבָ ָקא ּכַ ְלָיין ִמִלין ִאֵלין ְלַאְדּבְ ּלוָלא ְדפוָמא ּתַ ּ ּּ ּ ּוְבָדא ָעְבֵדי ִסיוָעא ְלַההוא . ּ ּ ּּ
  .ֲּאַתר ְדָבֵעי ְלַאָקָמא

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָפא ְרעוְתהֹון ּבִ ּקָ ְנהֹון ְדָלא ָיִכילו ְלִאְתּתַ ל ִליׁשַ ְלּבָ ְּוַעל ָדא ִאְתּבַ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
עֹוָבָדא ְּדִאְת ְנהֹון ָלא ַאְצָלחו ּבְ ַּחַלף ִליׁשַ ִגין ְדֵחיָלא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיְדֵעי )ת''כט א בס(ּ ּ ּבְ ּ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ר ּבִ מֹוְדֵעי ּבַ ּתְ ָנא ִדְלהֹון ִאְתַחַלׁש ֵחיֵליהֹון . ְוָלא ִאׁשְ ל ִליׁשְ ְלּבָ ְּוַכד ִאְתּבַ
ר ּתוְקָפא ִדְלהֹון   .ְּוִאְתּבַ

א ֲחֵזי ְּדָהא ִמָלה , ּתָ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש)דא(ּ ֵאי ּבִ ּתָ יה , ּ ְדָאְמֵרי ּתַ ַמָיא ָיְדֵעי ּבֵ ְלהו ֵחיֵלי ׁשְ ּּכֻ ּ
יה ְקֵפי ּבֵ יה. ְּוִאְתּתַ מֹוְדֵעי ּבֵ ּתְ ן ָאֳחָרא ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ יָון . ְּוִליׁשַ ְּוַעל ָדא ִאֵלין ּכֵ ּ

ָנא ִדְלהֹון ל ִליׁשָ ְלּבָ ּד ַוַיְחְדלו ִלְבנֹות ָהִעירִּמָי, ְּדִאְתּבַ ּ ר ֵחיַלְייהו ְוָלא ָיִכילו . ּ ְּדָהא ִאְתּבַ ּ ּ
ְרעוָתא ִדְלהֹון ד ִמֵדי ּבִ ְּלֶמְעּבַ ֵמיה )דניאל ב(. ּ  )דקודשא בריך הוא( )די אלהא( ֶּלֱהֵוי ׁשְ
ִּדי ָחְכְמָתא וְגבוָרָתא ִדי ֵלהִהיא, ְְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ּ ּ ְדַאְנִחית )דא(ִגין ְּדָהא ּבְ. ּ

ִריך הוא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא ְלָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָרא , ְּ א וָבעו ְלִאְתּגָ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ְלָקלו ּבֵ ִּאְתּקַ ּ ּ ּ
יה   .ּּבֵ

  ]א''דף עו ע - ' זוהר חלק א[

ֵּלי ֵליה ָיַדע ְּדִאְתּגְ )א''דף עו ע(ּוְבַהִהיא ָחְכָמה , ָּיַהב ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון
ין ֵיֶצר ָהָרע, ַּדְרּגִ יה ַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא, ְּוִאְתְדַבק ּבְ ְלקו ִמּנֵ ַּעד ְדִאְסּתַ ּ ּ י . ּּ ב ַקּמֵ ּוְלָבַתר ּתָ

ַקְדִמיָתא, ָּמאֵריה ְייהו ְוָלא ּכְ ְלָיין ֵליה ִמּנַ ְּוִאְתּגַ ּ ַההוא ִסְפָרא ִדיֵליה ָיַדע . ּ ְּלָבַתר ּבְ ּ
יהּוְלָב. ָחְכָמאן יזו ַקּמֵ א ְוַאְרּגִ ֵני ָנׁשָ ַּתר ָאתו ּבְ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּיַהב ָחְכְמָתא ְלֹנַח וְפַלח ּבָ ּ ּ ּתְ ִמן ַהַיִין , ְּ ִתיב ַוֵיׁשְ ְּלָבַתר ַמה ּכְ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ל ּכְ ר ַוִיְתּגַ ּכָ ַּוִיׁשְ ּ א. ּ ה ְלקוְדׁשָ ָּיַהב ָחְכְמָתא ְלַאְבָרָהם וְפַלח ּבָ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְ .

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ יז ַקּמֵ ָמֵעאל ְדַאְרּגִ יה ִיׁשְ ְּלָבַתר ָנַפק ִמּנֵ ּ ּ ו. ְּ יה ֵעׂשָ . ְּוֵכן ִיְצָחק ָנַפק ִמּנֵ
ֵרין ֲאָחָתן   .ַיֲעֹקב ְנַסב ּתְ
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יה  ִתיב ּבֵ ה ַמה ּכְ יִתי ְנֱאָמן הוא)במדבר יב(ָּיַהב ָחְכְמָתא ְלמׁשֶ ָכל ּבֵ ה ְוָלא ֲהָו. ּ ּבְ
ְייהו א ְדַחד ִמּנַ ִתיאוְבּתָ יה ּבְ ין ְוָלא ָסָטא ִלּבֵ ֻכְלהו ַדְרּגִ ׁש ְמֵהיָמן ּבְ ּמָ ה ׁשַ מׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ּ

ְדָקא ְיאות ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּכְ ָּקִאים ּבִ ּּ.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ יה . ָּיַהב ָחְכְמָתא ִעָלָאה ִלׁשְ ִתיב ּבֵ ֵלי )משלי א(ְּלָבַתר ַמה ּכְ ֹלֹמה ִמׁשְ  ׁשְ
ֶבר ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל)משלי ל( א ְנֻאם ַהּגֶ ּשָׂ י ֵאל ְוָחְכְמָתא .  ַהּמַ ֹלֹמה ִאּתִ ָאַמר ׁשְ

ִּדיֵליה הוא ד ְרעוִתי. ּ ְּואוָכל ְוֵאיכול ְלֶמְעּבַ ּ ֹלֹמה )מלכים א יח(ְלָבַתר . ּ ָטן ִלׁשְ ּ ַוָיֶקם ְיָי ׂשָ
  .'ְוגו

א ֲחֵזי ִגין ְזִעי, ּתָ חו ִאֵלין ֵמַההוא ָחְכָמה ְדַקְדָמֵאיּבְ ּכָ ּרו ְדָחְכְמָתא ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ּ יה , ּּ רו ּבֵ ִּאְתּגָ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ל ַמה ְדֲעָבדו, ְּ ּוָבנו ִמְגָדל ְוֲעָבדו ּכָ ּ ּ ּ ּ ָדרו ֵמַאְנֵפי ַאְרָעא . ּ ַּעד ְדִאְתּבַ ּ ּ ּ

ד ִמיֵדי הו ָחְכָמה ְלֶמְעּבַ ַאר ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ִריך הוא ִיְתַער . ּ א ּבְ ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָעְלָמא ְוִיְפְלחון ֵליה ּבָ ָּחְכְמָתא ּבְ ּ ּ ן )יחזקאל לו(, ּ ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ
יִתי ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ יה ָעְלָמא. ּבְ ַקְדָמֵאי ְדֲחִבילו ּבֵ ָּלאו ּכְ ּ יִתי ֶאת ֲא. ּ י ֶּאָלא ְוָעׂשִ ֻחּקַ ר ּבְ ׁשֶ

יֶתם ְמרו ַוֲעׂשִ ׁשְ ָפַטי ּתִ ֵלכו ְוֶאת ִמׁשְ ּּתֵ ּּ.  

ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַּרּבִ ח . ּ י ִחָייא ִנְפּתַ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ
אֹוַרְייָתא ְוֵניָמא ִמָלה י יֹוֵסי ְוָאַמר . ּּבְ י ְיָי)דברים כג(ָּפַתח ַרּבִ ֶקֶרב  ּכִ ְ ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָּ

ב  יְלך ְוָלֵתת ֹאְיֶביך ְלָפֶניך ְוָהָיה ַמְחְניך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות ָדָבר ְוׁשָ ַּמֲחְנך ְלַהּצִ ָ ָ ָ ָ ָ ָ

י ְיָי ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך. ֵָמַאֲחֶריך ְּכִ ֵעי ֵליה, ָּ ְּמַהֵלך ִמּבָ ְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )ת גבראשי(ֶּאָלא ּכְ
ן ְלרוַח ַהיֹום ּגָ ִּמְתַהֵלך ּבַ ּ ְ יה ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּ ְּוָדא הוא ִאיָלָנא ְדָאַכל ִמּנֵ ּ ִּמְתַהֵלך נוְקָבא . ּ ְ ּ

ְּמַהֵלך ְדַכר ְ ּ.  

ָרא ִדְכִתיב  ַמְדּבְ ד ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ ָרֵאל ּכַ ְייהו ְדִיׂשְ ְּוָדא הוא ְדָאִזיל ַקּמַ ּ ּ ּ ְ ַוְיָי הֹוֵלך )שמות יג(ּ

ָאְרָחא. 'יֶהם יֹוָמם ְוגוִלְפֵנ ד ָאִזיל ּבְ ר ָנׁש ּכַ יה ְדּבַ ּהוא ְדָאִזיל ַקּמֵ ּ  )תהלים פה(, ִּדְכִתיב. ּ
ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ֶּצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ ֲעָתא ְדִאיהו . ּ ׁשַ ר ָנׁש ּבְ יה ְדּבַ ְּוָדא הוא ְדָאִזיל ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ה. ָזֵכי יְלך ְוָלֵת. ְוָלּמָ ָת אֹוְיֶביך ְלָפֶניךְָלַהּצִ יה . ָ לֹוט ּבֵ ָאְרָחא ְוָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ּבְ ָזָבא ּבַ ּתְ ְּלִאׁשְ
  .ָאֳחָרא

ָאה ְלַגְרֵמיה ָרא ֵמחֹובֹוי וְלַדּכָ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ֵליה ְלּבַ ך ִלּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַּמאי ַדְכיו ָדא. ְּ ּ ּ .
ֵעי ֵליה,  ַמאי ָקדֹוׁש.ָ ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש)דברים כג(, ִּדְכִתיב ים ִמּבָ ֶָאָלא ַמֲחֶניך . ְּקדֹוׁשִ ּ

הו ן ּבְ ּקַ ר ְוִאְתּתַ ְייֵפי גוָפא ְדגוָפא ִאְתַחּבַ ָּקדֹוׁש ִאֵלין ׁשַ ּ ּ ּ ך ְוָהָיה ַמֲחְניך ָקדֹוׁש. ּ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ .
ְּולא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות ָדָבר ָ.  

ָּדא ִמְלָתא . ַּמאי ֶעְרַות ָדָבר ִריך הוא . ֶעְרָיין ְד)ערייתא(ּ א ּבְ ְּדָדא הוא ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ
יר ִמּכָֹלא ה ַיּתִ ָּמִאיס ּבָ יָון ְדָאַמר ְולא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות. ּ ָּכֵ אי ָדָבר, ּ י ַחָייֵבי . ַּאּמַ ֶּאָלא ַהּנִ ּ

ִמָלה ִדְלהֹון ְדָנְפֵקי ִמפוַמ ָּעְלָמא ְדָגֲעֵלי וְמָסֲאֵבי ַגְרַמְייהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּייהו ְוָהא ִאיהו ֶעְרַות ָדָברּ ּ ּ.  
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ה ך ָלּמָ ך. ְְוָכל ּכָ ִגין ְדִאיהו ָאִזיל ַקּמָ ְּבְ ּ ֵדין. ּ ב ֵמַאֲחֶריך, ְוִאי ַאּתְ ָעִביד ּכְ ִָמָיד ְוׁשָ ּ ,
ֲהָדך ְוֵייתוב ֵמַאֲחֶריך ְָדָלא ֵיִזיל ּבַ ְּ ִמֵלי . ּ ק ּבְ ָאְרָחא ִנְתַעּסֵ יה ּבְ ְּוֲאַנן ָהא ַאְזִליָנן ַקּמֵ ּ

א ָלא ַאֲעִדיַאת . ְדאֹוַרְייָתא ִכיְנּתָ יה ְדַבר ָנׁש וׁשְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאְתַעְטָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ּ
יה   .ִּמיּנֵ

  ]ב''דף עו ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ְוָאַמר ַויֹאֶמר ה ָּפַתח ַרּבִ ּ ָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוגו' ּ א ֲחֵזי' ֶּהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ ַמה , ּתָ
ִתיב ַוְי ֶדםּכְ ָנְסָעם ִמּקֶ ֶדם. ִהי ּבְ ל עֹוָלם. ַמאי ִמּקֶ ְדמֹונֹו ׁשֶ ַּוִיְמְצאו. ִמּקַ ֵעי ֵליה . ּ ַּוִיְראו ִמּבָ ּ ּ

ַּמאי ַוִיְמְצאו ֵני . ּ ן ִמן ּבְ ּמָ ְדָמֵאי ְדִאְתְנַער ּתַ ן ֵמָרֵזי ְדָחְכְמָתא ִמּקַ ּמָ חו ּתַ ּכָ ֶּאָלא ְמִציָאה ַאׁשְ ּ ּ
ְדלו, טֹוָפָנא ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ִריך ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ א ְדֲעָבדו ְלַסְרָבא ּבֵ ַהִהיא ֲעִביְדּתָ ד ּבְ ְ ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ

פוָמא ְוַעְבֵדי , ּהוא ְּוֲהוו ָאְמֵרי ּבְ א )ב''דף עו ע(ּ   .ֲעִביְדּתָ

ָפה ַאַחת ְלֻכָלם ִתיב ֶהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ א ַחד וְרעוָתא ַח. ָּחֵמי ַמה ּכְ ִלּבָ ִגין ְדִאּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ד ּ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוְמַמְלֵלי ּבִ ר ָיְזמו ַלֲעׂשֹות. ּ ל ֲאׁשֶ ֵצר ֵמֶהם ּכָ ה לא ִיּבָ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמַנע . ְּוַעּתָ

ין ִדְלֵעיָלא, ֲאָבל ַמאי ַאֲעִביד. עֹוָבָדא ִדְלהֹון ל לֹון ַדְרּגִ א, ֲּאַבְלּבֵ ן ִדְלהֹון ְלַתּתָ . ְּוִליׁשַ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש . ְלהֹוןּוְכֵדין ִאְתְמַנע עֹוָבָדא ִד א ַחד וְמַמְלֵלי ּבִ ְרעוָתא ְוִלּבָ ִגין ְדֲהוו ּבִ ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ר ָיְזמו ַלֲעׂשֹות ֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ ִתיב ֹלא ִיּבָ הו, ּּכְ ְלָטָאה ּבְ . ְּוִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ
אֹוַרְייָתא ִקין ּבְ א ַחד וְרעוָתא ַחדְו, ֲּאַנן אֹו ַחְבַרָייא ְדִמְתַעּסְ ִלּבָ ֲּאַנן ּבְ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ה   .ְוַכּמָ

אן ְלִאּנון ָמאֵרי ְדַמְחלֹוֶקת ֵלית לֹון ִקיוָמא י יֹוֵסי ִמּכָ ָּאַמר ַרּבִ ל ִזְמָנא . ּּ  )דאלין(ְּדָהא ּכָ
א ָחד ְרעוָתא ָחָדא ְוִלּבָ ִּדְבֵני ָעְלָמא ִאֵלין ִעם ִאֵלין ּבִ ּּ ב ְד, ּ א ַּאף ַעל ּגַ קוְדׁשָ יה ּבְ ָּמְרֵדי ּבֵ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ הו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ְ ְלָטא ּבְ ָּלא ׁשָ ם . ּ יָון ְדִאְתַפְלגו ִמָיד ַוָיֶפץ ְיָי אֹוָתם ִמּשָׁ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ
  .'ְוגו

ְלָייא ִמָלה ְדפוָמא ּתַ ַמע ְדֹכָלא ּבְ ּתְ י ִחָייא ִאׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ ְלּבֵ. ּ יָון ְדִאְתּבַ ְּדָהא ּכֵ ּל ִמָיד ּ
ם ִתיב. ַּוָיֶפץ ְיָי ֹאָתם ִמּשָׁ ִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ ים )צפניה ג(, ֲאָבל ּבְ י ָאז ֶאֱהֹפך ֶאל ַעּמִ ְ ּכִ

ֶכם ֶאָחד וְכִתיב ם ְיָי וְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ָלם ּבְ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ּכֻ ּׂשָ ּ ְ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך )זכריה יד(, ּּ

יֹום ַה ל ָהָאֶרץ ּבַ מֹו ֶאָחדַּעל ּכָ ּהוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ ְּבָ ּ:  

  פרשת לך לךזוהר 
א)ב''ו ע''דף ע(ִסְתֵרי תֹוָרה  ּתוְקָפא ְדֻהְרָמנו ְדַמְלּכָ ּ ּתאָנא ּבְ ּ א , ּּ יב ַחד ִאיָלָנא ַרּבָ ַאְנּצִ

יף ּגֹו ְנִטיָען ִעָלִאין ּקִ ַחר, אְּנִטיַע ִאיָלָנא ָד, ְוּתַ חוִמין ִאְסּתַ ֵריַסר ּתְ ּתְ ע ִסְטִרין , ּּבִ ַאְרּבַ ּבְ
א ַרְגֵליה ְּדָעְלָמא ְפִריׂשָ ְלָיין, ּק ַפְרֵסי ַמְטָלנֹוי''ּת. ּ יה ּתָ ין ְדִאּנון ָפְרִסין ּבֵ ל ְרעוּתִ ּּכָ ּ ּ ד , ּּ ּכַ

ַער ַהאי ֲהֵדיה ֵליּת ַמאן ְדָנִפיק ֵמְרעוּתֵ, ִאּתְ ָעִרין ּבַ ְלהו ִמּתְ ּּכֻ ּ ּ רּּ א , ּיה ְלָבּתַ ְרעוּתָ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ
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ֲהֵדיה א)א נחית''ס(ָּקם ִמְלֵעיָלא , ָּחָדא ּבַ ַמְטָלנֹוי ְלגֹו ַיּמָ ָנִחיּת ּבְ א .  ִאּתְ יה ַיּמָ ) אתגלי(ִּמּנֵ

ַמְלָייא ל ֵמימֹוי. ּ ַמִיין ְדָנְבִעין)א לכל''דכל ד (ִּאיהו ְמקֹוָרא. ִאּתְ ַפְלִגין ּכָ יה ִמּתְ חֹוּתֵ ּּתְ ּ ּ 
יּת ְלָיין, ִּדְבֵראׁשִ יה ּתַ א ּבֵ ְקיו ְדִגְנּתָ ּׁשַ ּ ּ.  

יה ָפְרִחין ין ְדָעְלָמא ִמּנִ ְמּתִ ל ִנׁשְ ּּכָ ּ א ְלַהאי . ּ א ְלָנֲחּתָ ִגְנּתָ ין ִאֵלין ָעאִלין ּבְ ְמּתִ ִּנׁשְ
א . ָעְלָמא ְרָכאן ְלֶמֱהֵוי ַאּבָ בע ּבִ ׁשֶ ְרָכא ּבְ ּבָ ד ָנְפָקא ִאּתְ א ּכַ ָמּתָ ) ג לרוחא ודם''א ל''ד(ִּנׁשְ

ְּלגוָפא ְסִליקו )ולמהוי (ּ דדיוקנא עלאה הדא הוא דכתיב ויאמר יי אל אברם הא (ּ ּבִ
ּ ְדִדיוְקנא ִעָלָאה)לגופא בסליקו) ג לרוחא ודם''א ל''ד(נשמתא עלאה אבא  ּ ּ.  

ְעָיא  ד ּבַ א ְלַהאי ָעְלָמא)נפשא(ּכַ ִריך הוא ְלִמ,  ְלָנֲחּתָ א ּבְ ּאֹוֵמי ָלה קוְדׁשָ ּ ּיַטר ִפּקוֵדי ָּ ּ
יה ד ְרעוּתֵ א וְלֶמְעּבַ ּאֹוַרְייּתָ ּ ָחאן ְדִבְרָכאן. ּ ּוָמַסר ָלה ְמָאה ַמְפּתְ ּ ומולדתך דא גופא . (ּּ

אביך . ומבית אביך דא שכינתא. דאתקרי אילנא דחיי דאיהו תריסר שבטין עלאין
 ואין .' גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע וגו)משלי כח(שנאמר . דא קודשא בריך הוא

אל הארץ אשר אראך . אביו אלא קודשא בריך הוא ואין אמו אלא כנסת ישראל
ומבית אביך תריסר תחומין , א ומולדתך דא אילנא דחיי''נ(, )דא איהו האי עלמא

  )עד כאן סתרי תורה(, )אל הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא. שבטין עלאין

ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך וגו ָ א ָפ. 'ָ י ַאּבָ ִיִרי ֵלב )ישעיה מו(, ַתח ְוָאַמרַּרּבִ ְמעו ֵאַלי ַאּבִ ּ ׁשִ
יֵרי ֵלב. ָהְרחֹוִקים ִמְצָדָקה ְמעו ֵאַלי ַאּבִ ְייהו ְדַחָייַבָיא, ּׁשִ יִפין ִלּבַ ּקִ ה ּתַ ּמָ ּּכַ ְּדָחָמאן , ּ

הו ָלן ּבְ ּכְ ִביֵלי וָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא וָלא ִמְסּתַ יִפין ְדָלא , ּׁשְ ּקִ ְייהו ּתַ ּוִלּבַ א ּ ְתיוְבּתָ ְּמַהְדִרין ּבִ ּ
י ָמֵריהֹון יֵרי ֵלב, ְלַגּבֵ ָדָקה ְדִמְתַרֲחֵקי ֵמאֹוַרְייָתא. ְּוִאְקרון ַאּבִ   .ָּהְרחֹוִקים ִמּצְ

יה ִריך הוא ְוִאּנון ְרִחיִקין ִמּנֵ א ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ְדִמְתַרֲחֵקי ִמקוְדׁשָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ְּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יֵרי ֵל ִריך הוא. בִּאְקרון ַאּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָעאן ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ָדָקה ְדָלא ּבָ ָּהְרחֹוִקים ִמּצְ ּ ְּ ,

ָדָקה ך ִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ִגין ּכָ ּּבְ לֹום , ְ ָדָקה ְרחֹוִקים ִאּנון ִמּשָׁ יָון ְדִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ּּכֵ ּ ּ
לֹום לֹום )ישעיה מח(, ִּדְכִתיב. ְּדֵלית לֹון ׁשָ ִעים ֵאין ׁשָ ִגין . ָאַמר ְיָי ָלְרׁשָ ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ָדָקה ְּדִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ּ.  

  ]א''דף עז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִריך הוא ְוִאְתָקַרב, ּתָ א ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ַּאְבָרָהם ּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ
ע)תהלים מה( ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ִג.  ָאַהְבּתָ ֶצֶדק ַוּתִ ע ִאְתָקַרב ִלְצָדָקהּבְ ָנא ֶרׁשַ , ין ְדָאַהב ֶצֶדק ְוׂשָ

ִתיב ִגין ִדְכִתיב ָאַהְבּתָ , ַמאי ַטְעָמא אֹוֲהִבי.  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי)ישעיה מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּבְ
ִריך הוא ְדָרִחים . ֶצֶדק א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵני ָד )א''דף עז ע(ְּ ל ּבְ ִּריה ֵּליה ַאְבָרָהם ִמּכָ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָדָקה ּכְ יֵרי ֵלב ְוִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ְּדֲהוו ַאּבִ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח  נֹוֶתיך ְיָי ְצָבאֹות)תהלים פד(ַּרּבִ ּכְ ָ ַמה ְיִדידות ִמׁשְ ּ ה ִאית לֹון ִלְבִני . ּ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ָּנׁשָ ּ ּ א ָלא ָיְדֵעי ְוָלא ְּדָה. ְּ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ א ּכָ
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ִאים ָעְלָמא ֵלי ַעל ַמה ּקָ ּכְ ְייִמין. ִמְסּתַ ִריך הוא . ְּוִאּנון ַעל ַמה ּקָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבְ ּ ְּ

ְלֵדי ֲחָדא ְוָלא ֲהוו ּגַ ִים ִמְתָעְרִבין ּכְ ַמָיא ֵמֵאׁש וִמּמַ ָּעְלָמא ֲעַבד ׁשְ ּוְלָבַתר ַאְגִלידו . ּ ּ
ִתיל ָעְלָמאְוָק ן ׁשָ ּמָ רוָחא ִעָלָאה וִמּתַ ְּיימו ּבְ ּ ְּוִאּנון ָסְמִכין ָלא , ְלָקְייָמא ַעל ָסְמִכין, ּּ

ַההוא רוָחא ָּקְייִמין ֶאָלא ּבְ ּ ְלהו ְמַרְפִפין ְוָזִעין , ּ ַלק ּכֻ ֲעָתא ְדַההוא רוָחא ִאְסּתַ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ת ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יז ֶאֶרץ ִמְמקֹוָמה ְוַעּמוֶדיָה ִיְתַפָלצון)איוב ט(, ְּוָעְלָמא ִאְרּתַ ְרּגִ ּ ַהּמַ ּ ּּ ּ .

אֹוַרְייָתא ִמְתַקֵיים ָעְלָמא ְוִאּנון , ְּוֹכָלא ָקִאים ַעל אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ְּדַכד ִיׂשְ ּ ּּ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ַאְתַרְייהו ּבְ ָּקְייִמין ְוָסְמִכין ָקְייִמין ּבְ ּּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעאל ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדִאְתַער ַפְלגות ֵליְלָיא ְוקוְדׁשָ ּׁשַ ּ ְּ ּ
ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְעׁשְ ּתַ יה, ְּלִאׁשְ ָחן ַקּמֵ ּבְ ָרן וְמׁשַ ְלהו ִאיָלִנין ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְמַזּמְ ּּכֻ ּ ּ ּ .

נו ֲעֵצי ַהָיַע)דברי הימים א טז(, ִּדְכִתיב ּ ָאז ְיַרּנְ   .'ּר ִמִלְפֵני ְיָי ְוגוּ

ין ֶעְליֹוִנין ָּמאן ִמְנכֹון ְדָעִייל רוָחא , ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר ְלכֹון ָאְמִרין ַקִדיׁשִ ּ
ָמע אוְדנֹוי ְלִמׁשְ יה ָפתוַח ְלִמְנַדע. ְּוֵעינֹוי ְפִקִחין ְלֶמֱחֵמי, ּּבְ ְּוִלּבֵ ֲעָתא ְדרוָחא ְדָכל , ּּ ׁשַ ּּבְ ּ

ָמָתאּרוִחין ָא ִסימו ְדִנׁשְ ן ָנִפיק ָקָלא ְדָקַלָיא, ִּרים ּבְ ּמָ ּוִמּתַ ע ִסְטֵרי , ּ ַדר ְלַאְרּבַ ֵּחְיִלין ִאְתּבַ
 ַחד )לעיל לב ב, תיקונים עג(ג . ּב ַחד ָנִחית ְלַההוא ְסַטר. א ַחד ָסִליק ִלְסַטר ָחד. ָעְלָמא

ֵרין ין ּתְ ֵרין ִמְתָעִרין ִמְתַעְטָרן . ָעִייל ּבֵ ְתַלתּד ּתְ ַחד. ּבִ ַלת ָעְייֵלי ּבְ ּו ַחד ַאִפיק . ה ּתְ
ָווִנין ית ִמְנהֹון ִלְסַטר ָחד. ּגְ ית ִמְנהֹון ָנֲחֵתי ְלַההוא ְסַטר, ז ׁשִ ית ָעְייֵלי . ְּוׁשִ ח ׁשִ

ְתֵריַסר ִרין וְתֵרין. ּבִ ֶעׂשְ ֵריַסר ִמְתָעִרין ּבְ ָרה. ּט ּתְ ֲעׂשָ ִליָלן ּבַ ית ּכְ ָרה ָקִא. י ׁשִ ים יא ֲעׂשָ
ַחד   .ּבְ

  ]ב''דף עז ע - ' זוהר חלק א[

חֹוֵריהֹון ְנָתא ּבְ ַּווי ְלִאּנון ְדַנְייֵמי ׁשֵ ִדיָנא , ּ ָלאן ֵאיך ְיקומון ּבְ ּכְ ָּלא ָיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ ּ ְ

ן ִאְתַפַקד ּבַ ְּדחוׁשְ ּ ַאב ּגוָפא )ב''דף עז ע(, ּ ד ִאְסּתָ ְטָיא ַעל ַאְנֵפי ְדֲאִויָר, ּּכַ ָמָתא ׁשַ ְּוִנׁשְ א ּ
ָחן, ְוָסְלָקא ְוַנֲחָתא, ְּדִטיֲהָרא גֹו קוְסִפיָתא, ְּוַתְרִעין ָלא ִמְתַפּתְ ַאְבִנין ּבְ ָלן ּכְ ְלּגְ ַווי . ִּמְתּגַ

ע לֹון י ְדִעּנוֵגי ְדַצִדיַקָיא, לֹון ַמאן ִיְתּבַ גֹו דוְכּתֵ ִעדוָנא ָדא ּבְ ְּדָלא ְיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתַפְקדון , ּ ּ ּ
ְייהו ּדוְכּתַ ּ יָדא ְדדוָמה. ּ רון ּבִ ִּאְתַמּסְ ִתיב. ַנֲחֵתי ְוָלא ַסְלֵקי, ּ ָלה ָעָנן )איוב ז(, ֲּעַלְייהו ּכְ  ּכָ

אֹול לא ַיֲעֶלה ן יֹוֵרד ׁשְ ְַוֵיַלך ּכֵ ּ.  

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ְוָנִחית  ַאְרּבַ ַטר ָצפֹון וָבַטׁש ּבְ ְלהֹוָבא ַחד ִמּסְ ֲעָתא ִאְתַער ׁשַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ
י יה ְוָקֵריּוָמֵטי ּבֵ ְלהֹוָבא ּבֵ ְדֵפי ְדַתְרְנגֹוָלא ְוִאְתַער ַההוא ׁשַ ּן ּגַ ר , ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִאְתַער ּבַ

אֹוַרְייָתא ֵאי ְקׁשֹוט ְדָקְייֵמי ְוִאְתָערו ּבְ ִּאּנון ַזּכָ ּ ִריך הוא ְוָכל ִאּנון . ּ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַּצִדיַקָייא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייֵת ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. י ְלָקֵליהֹוןּ ֶבת )שיר השירים ח(, ּכְ ּ ַהיֹוׁשֶ
ִמיִעִני יִבים ְלקֹוֵלך ַהּשְׁ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ   :ְּבַ

ִתיב ְלֵעיָלא , ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ַרח ָאִביו )בראשית יא(ַמה ּכְ ּ ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפֵני ּתֶ ּ
ר ֶא, ַמאי ִאיְרָיא ָהָכא. 'ְוגו ַחֵיי ֲאבֹוי ּבַ ר ָנׁש ְדִמית ּבְ ָּלא ַעד ַההוא יֹוָמא ָלא ֲהָוה ּבַ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]298דף [ -ּ

ן ַמאן ָקִטיל לֹון , ְּוַכד ִאְתְרֵמי ַאְבָרם ְלנוָרא ִאְתְקִטיל ָהָרן, ָּדא ּמָ ּוְבִגין ָדא ָנְפקו ִמּתַ ּ ּ
ָדֵאי, ְלָהָרן ּשְׂ יָון ְדָרמו ַאְבָרָהם ְלנוָרא ְדּכַ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ִל, ּ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ּי ֲעֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ָזֵביה ּוׁשֵ ן, ּ ּמָ   .ְּוֲהָוה ָהָרן ֲאחוי ָקֵאי ּתַ

ִזיב ּתְ ָדֵאי ְבִגין ְזכוֵתיה ְדָהָרן ִאׁשְ ּשְׂ ָּאְמרו ּכַ ּ א ְואֹוְקֵדיה , ּ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ִּמָיד ָנַפק ׁשַ ּ ּ
ַרח ָא, ְלָהָרן ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפִני ּתֶ ּ ַרח ֵלית . ִביוּ ְּוִאית ְדָאְמֵרי ַזְרָעא ְדּתֶ

יה ְלָטא ּבֵ א ׁשָ ָרֵמי ְלָהָרן ְלנוָרא, ֶּאׁשָ ְלָטא , ֲּאָבל ּנְ ַוַדאי ְדָלא ׁשָ ְּוִאי ָלא ִאיּתֹוַקד ֵנַדע ּבְ ּ
ַזְרֵעיה ַרח ֲאבֹוי ָקִאים ּתַ, ּנוָרא ּבְ ִּמָיד ָרִמי ֵליה ְלָהָרן ְלנוָרא ְוִאּתֹוְקד ְוֲהָוה ּתֶ ּ ן ֲהָדא ּ ּמָ

ַרח ָאִביו ּהוא ִדְכִתיב ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפֵני ּתֶ ּ ּ.  

ִריך  א ּבְ יְזֵביה ְלַאְבָרָהם ֶאָלא קוְדׁשָ ַנָיא ְדָלא ׁשֵ ל אוַמָיא ְוִליׁשְ ַההוא יֹוָמא ָיְדעו ּכָ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ּהוא ְדִאיהו ְיִחיָדִאי ְדָעְלָמא ּ ֵנ, ּ ּכְ ַנְייהו ְלִמׁשְ ְּוֲהוו ַמְייֵתין ּבְ ּיה ְדַאְבָרָהם ְוָאְמִרין ֵליה ּ ּ

ִריך הוא ְדִאיהו ִרּבֹוֵניה ְדָעְלָמא, ְָחִמיָנן ָלך א ּבְ קוְדׁשָ ְּדַאּתְ ָרִחיץ ּבְ ּ ּ ּ ּ ּאֹוִליף ְלָבָנָנא , ְּ
ֵּמאֹוְרָחך ְדַאּתְ ֵיַדע ים ֶנֱאָספו ַעם ֱא )תהלים מז(ְּוֲעַלְייהו ָאַמר ְקָרא , ְ ֹלֵהי ְּנִדיֵבי ַעּמִ

  .ַאְבָרָהם

א ֲחֵזי ן ָהָרן ְוגו, ּתָ נֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ִתיב ַוִיּקַ ם . 'ַּמה ּכְ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ּ
ִדים ׂשְ ם. ֵּמאור ּכַ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ֵעי ֵליה, ּ ַרח ְוגו. ִּאּתֹו ִמּבָ ח ּתֶ ִתיב ַוִיּקַ ְּדָהא ּכְ ַּמאי ַוֵיְצאו ' ּ ּ

ם ַרח ְולֹוט ִעם . ִאּתָ ָרא ְלֵמיַפק ִמּגֹו ִאּנון ֶּאָלא ּתֶ ָרה ַנְפקו ְדִאּנון ֲהוו ִעּקְ ַּאְבָרָהם ְוׂשָ ּ ּ ּ ּּ
ַּחָייַבָיא ִזיב ִמּגֹו נוָרא, ּ ּתְ ֵריה ִאׁשְ ַרח ְדַאְבָרָהם ּבְ ְּדֵכיָון ְדָחָמא ּתֶ ּ ּ ּ ד , ּ ִּאְתַהַדר ְלֶמְעּבַ

ְּרעוֵתיה ְדַאְבָרָהם ּ ַרח ְו, ּ ם ּתֶ ך ַוֵיְצאו ִאּתָ ּוְבִגין ּכָ ּּ   .לֹוטְ

ַנַען ִתיב ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ֲעָתא ְדַנְפקו ַמה ּכְ ּוְבׁשַ ּ ן. ּ ּמָ ְִדְרעוָתא ִדְלהֹון ֲהָוה ְלֵמיַהך ּתַ ּ ּ .
ָאה ְמַסְייִעין ֵליה ל ַמאן ְדִאְתַער ְלִאְתַדּכָ אן אֹוִליְפָנא ּכָ ִּמּכָ ּ א ֲחֵזי. ּ ְּדָהִכי הוא ְדֵכיָון , ּתָ ּ ּ

ַָנַען ִמָיד ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלךִּדְכִתיב ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ְ ּ ְּוַעד ְדִאיהו ִאְתַער , ּ ּ
ִתיב ֶלך ְלך ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ָּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ֵרי , ּתָ ַקְדִמיָתא ַעל ַמה ְדִתׁשְ א ּבְ ִּמָלה ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתַער ַעד ְדִאְתַער ְלַתּתָ ּ
ְנהֹוָרא ִחָווָרא ַעד ְדִאיִהי ְנהֹוָרא, ְּוָרָזא ְדִמָלה, ַהִהיא ִדְלֵעיָלא ּ אוְכָמא ָלא ִאְתַאִחיד ּבִ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ִאְתָעִרית ּבְ יָון ְדִאיִהי ִאְתָעִרית ּבְ ְרָייא ֲעָלה, ּּכֵ ִּמָיד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ׁשַ ּ.  

ִתיב  ֹק)תהלים פג(ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ ֱחָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאֹלִהים ַאל ָדִמי ָלך ַאל ּתֶ ִגין . ט ֵאלּ ּבְ
ְּדָלא ִיְתְפַסק ְנהֹוָרא ִחָווָרא ֵמָעְלָמא ְלָעְלִמין יִרים ֶאת ְיָי ַאל ֳדִמי )ישעיה סב(ְוֵכן . ּּ ְזּכִ ּ ַהּמַ

ֵרי ִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא. ָלֶכם ה ְדִיׁשְ ּמָ א ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ְלַתּתָ ר ָנׁש . ּּבְ יָון ְדִאְתַער ּבַ ְּוֵכן ּכֵ
ֵדין ִאְתַער ִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלאִּאְתֲערוָתא  ַקְדִמיָתא ּכְ א ֲחֵזי. ּּבְ יָון ִדְכִתיב ַוֵיְצאו , ּתָ ּּכֵ ּּ

ִדים ְוגו ׂשְ ם ֵמאור ּכַ ִּמָיד ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו' ִּאּתָ ּ'.  

  ]א''דף עח ע - ' זוהר חלק א[



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]299דף [ -ּ

ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלך ְ י ֶאְלָעָזר , ּ ֶָלך ְלךָאַמר ַרּבִ ְרָמך, ְ ְְלַגְרָמך ְלַאְתָקָנא ּגַ ְ ,
א ִדיָלך)לאתתקפא( ְ ְלַאְתָקָנא ַדְרּגָ ֶָלך ְלך. ּ ין )א כדאי''ס(ֵלית ַאְנּתְ , ְ  ְלֵמיַקם ָהָכא ּבֵ

ַּחָייִבין ִאֵלין ְָוָרָזא ְדִמָלה ֶלך ְלך . ּ ְ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה  )א''דף עח ע(ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ּ ִסְטֵרי ְדִייׁשוֵבי ָעְלָמא)צנורי(ְּוֲהָוה ָיַדע וְמָצֵרף , ּם רוָחא ְדָחְכְמָתאְלַאְבָרָה ל , ּ ּכַ ְוִאְסּתַ
ן ַעל ִסְטֵרי ִייׁשוָבא ִתיְקָלא ְוָיַדע ֵחיִלין ִדי ְמַמּנָ הו ְוַאְתַקל ּבְ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיְקָל ִקיל ּבְ ד ָמָטא ְלגֹו ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִייׁשוָבא ּתָ ּּכַ ּ ָיֵדיהּ . ּא ְוָלא ֲהָוה ָסִליק ּבְ
ְרעוֵתיה ָקא ּבִ א ֲעָלה ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ח ְלִמְנַדע ֵחיָלא ִדי ְמַמּנָ ּגַ ַּאׁשְ ּ ּ ה ִזְמִנין , ּ ּמָ ִקיל ּכַ ּתָ

ל ָעְלָמא יל ּכָ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ח ְוָצַרף ְוָתַקל ְלִמְנַדע ְוָחָמא ְדָהא ֵחיָלא, ְּוָחָמא ְדָהא ִמּתַ ּגַ  ַּאׁשְ
וָבא י ְדִיּשׁ ַגְווֵני ְדִסְטֵרי ַדְרּגֵ עוָרא ָעִמיק ְוָסִתים ְוָלאו ִאיהו ּכְ ִּעָלָאה ְדֲעָלה ֵלית ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יל  ּתִ יה ִאׁשְ וָבא ִמּנֵ ה ְדֵמַהִהיא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדִיּשׁ ּמָ ַגח ְוָתִקיל ְוָיַדע ְדָהא ּכְ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ל ָעְלָמא ְלָכל ִסְטרֹוי ָאר . ּכָ ל ׁשְ ן ָנְפקו ּכָ ּמָ ֵרי ֲעָלה ִמּתַ ָּהִכי ָנֵמי ָיַדע ְדָהא ֵחיָלא ְדׁשָ ּ ּ ּ

ל ִסְטֵרי ָעְלָמא יה ֲאִחיָדן, ֵּחיִלין ִדְמַמָנן ַעל ּכָ ְּוֻכְלהו ּבֵ ֵדין . ּ ם )בראשית יא(ּכְ ּ ַוֵיְצאו ִאּתָ ּ
ַנַען ִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ׂשְ   .ֵּמאור ּכַ

ח ְוָתִקיל ּגַ ִריָרא ְדִמָלה ְדַההוא ֲאַתר ְוָלא ֲהָוה ָיַדע ְוָלא עֹוד ַאׁשְ ּ ְוָצִריף ְלֵמיַקם ַעל ּבְ ּ ּ
ָקא ָּיִכיל ְלֵמיַקם ֲעָלה ְלִאְתַדּבְ יָון ְדָחָמא ּתוְקָפא ְדַהאי ֲאַתר ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם ֲעֵליה , ּ ּּכֵ ּ ּ ּ
ם בו ׁשָ ִּמָיד ַוָיֹבאו ַעד ָחָרן ַוֵיׁשְ ּּ ּ ּ.  

ֵרי . ְבָרָהםַמאי ַטְעָמא ְדַא ְלָטִנין ְמַדּבְ ָכל ִאּנון ׁשָ ֶּאָלא ְדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְוָצִריף ּבְ ּ ּ ּ
וָבא ָכל ִסְטרֹו ְדִיּשׁ ֵרי , ָּעְלָמא ּבְ וָבא ְמַדּבְ ִסְטֵרי ְדִיּשׁ ְלִטין ּבְ ִקיל ְוָצִריף ִאּנון ְדׁשָ ְּוֲהָוה ּתָ ּ ּ

ּּכְֹכַבָיא וַמָזֵליהֹון יִפין ִא, ּ ּקִ ֵּלין ַעל ִאֵליןַּמאן ִאּנון ּתַ וֵבי ְדָעְלָמא , ּ ל ִיּשׁ ִקיל ּכָ ְּוֲהָוה ּתָ
ידֹוי)ולא( יפו ְדֲעִמיִקין ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם .  ְוֲהָוה ָסִליק ּבִ ּקִ ד ָמָטא ְלַהאי ֲאַתר ָחָמא ּתַ ּּכַ ּ

יה א ִד. ּּבֵ ִריך הוא ִאְתֲערוָתא ִדיֵליה ְוִתיאוְבּתָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִלי . ּיֵליהְּ ִּמָיד ִאְתּגְ
ֲָעֵליה ְוָאַמר ֵליה ֶלך ְלך ְ ּ ְרָמך. ּ ְְלִמְנַדע ָלך וְלַאְתָקָנא ּגַ ְּ.  

יה, ֵָמַאְרְצך ק ּבֵ וָבא ְדֲהִוית ִמְתַדּבַ ֵּמַההוא ִסְטָרא ְדִיּשׁ ּ ּ ּ ך. ּ ָוִמּמֹוַלְדּתְ ֵּמַההוא ָחְכָמה , ּ
ח ְוָתִקיל ּתֹוְלָדָתא ִדיָלך  ּגַ ְְדַאּתְ ַמׁשְ יה וְבַההוא ּ ֲעָתא ְוִזְמָנא ְדִאְתְייִליַדת ּבֵ ְּוִרְגָעא ְוׁשַ ּ ּ ּ

ּּכֹוָכָבא וְבַההוא ַמָזָלא ּ ית ָאִביך. ּ ָוִמּבֵ ֵביָתא ְדֲאבוך, ּ ח ּבְ ּגַ ְְדָלא ַתׁשְ ּ ּ א . ּ ְרׁשָ ְְוִאי ִאית ָלך ׁשָ

יָתא ְדֲאבוך ָעְלָמא ִמּבֵ ְְלַאְצָלָחא ּבְ ּ ך ֶלך ְלך ֵמָחְכ, ּ ִגין ּכָ ָּבְ ְ חוָתא ָדאְ ּגָ ָּמה ָדא וֵמַאׁשְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדָהִכי הוא, ּתָ ָחָרן, ּ ִדים ְוֲהוו ּבְ ׂשְ ְּדָהא ָנְפקו ֵמאור ּכַ ּ ּ ּ אי ֵייָמא ֵליה ֶלך ְלך , ּ ַָאּמַ ְ ּ
ך ֵָמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָמר. ָּ ָמה ְדִאּתְ ָרא ְדִמְלָתא ּכְ ֶּאָלא ִעּקְ ּ ר ַאְרֶאָך. ּ . ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָּך ַמה ְדָלא ְיִכיַלת ְלֵמיַקם ֲעֵליה ְוָלא ְיִכיַלת ְלִמְנַדע ֵחיָלא ְדַהִהיא ַאְרָעא ְדִאיהו ַאְרֶא ּ ּ ּ ּ ּ
  :ָעִמיק ְוָסִתים



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]300דף [ -ּ

א ָחָדאִּסְתֵרי תֹוָרה  ּתָ ְרּכְ ך ְלגֹוי ָגדֹול ַהאי ּבִ ֵרין, ְָוֶאֶעׂשְ ֶמך , ַָוֲאָבֶרְכך ּתְ ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ּ
ַלּת ָרָכה ַא, ּתְ עְוְהֵיה ּבְ יּת, ַָוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיך ָחֵמׁש. ְרּבַ ָוְמַקֶלְלך ָאאֹור ׁשִ ּ ל . ּ ְָוִנְבְרכו ְבך ּכָ ּ

ַבע ְפחֹוּת ָהֲאָדָמה הא ׁשֶ ְרָכאן. ִּמׁשְ ַבע ּבִ ִאֵלין ׁשֶ ְרכו ּבְ ּבָ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ּ יב ַוֵיֶלך ַאְבָרם , ּ ּתִ ַָמה ּכְ ּ
א ְלַה ר ֵאָליו ְיָי ְלָנֲחּתָ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָפְקָדאּּכַ ָמה ְדִאּתְ ּאי ָעְלָמא ּכְ ִָמָיד ַוֵיֶלך ִאּתֹו לֹוט. ּ ּ ָּדא . ּ

ָחא ְלַאְסָטָאה ְלגוָפא ִגיֵניה ְדִאיהו ָקִאים ְלִפּתְ ַלְטָיא ָעְלָמא ּבְ ַלְטָיא ְוִאּתְ ִּאיהו ָנָחׁש ְדִאּתְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַפְקַדּת ַעד ְדַיַע א פוְלָחָנא ְדִאּתְ ָמּתָ ְפעֹול ִנׁשְ ּולא ּתִ ּּ ּ ַהאי ָעְלָמא יּ ְּברון ֲעָלה ּבְ ִנין''ּ , ג ׁשְ

ַפְקַדּת ֲהָדא הוא  ָעַרּת ְלִמְפַלח פוְלָחנא ְדִאּתְ א ִאּתְ ָמּתָ ִנין וְלֵעיָלא ִנׁשְ ֵריַסר ׁשְ ְּדָהא ִמּתְ ּ ּ ּּ ּ ּ
יב ָנה. ִדְכּתִ ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ֵריַסר ִאּנון . ְוַאְבָרם ּבֶ ַבע ְוָחֵמׁש ּתְ ן עלאין ותרי(ּׁשֶ

  .)עלייהו ארבע סרי אנון

ַהאי ָעְלָמא א ּבְ ָמּתָ ֲחִזיַאּת ִנׁשְ ִנים ְדִאּנון ּת. ּוְכֵדין ִאּתְ ָיא ֵמָחמש ׁשָ ְּדִאיִהי ַאּתְ ּ ּק ַפְרֵסי ''ּ
ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ין . ּ ִביָעָאה ְלַדְרּגִ ׁש ְדִאיהו ׁשְ ָנה ָדא ִאיהו ַההוא ִאיָלָנא ַמּמָ ְבִעים ׁשָ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ְקֵריְו ָנה ִאּתְ ְבִעין ׁשָ א ֲהָדא . ׁשִ פוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ֵדין ָנְפַקּת ֵמַההוא זוֲהָמא ְדָנָחׁש ְוָעאַלּת ּבְ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ
אּתֹו ֵמָחָרן  ּצֵ יב ּבְ ּ ֵמַההוא רוְגָזא )שנה לא ספורות חיים מההוא ארבע סרי' ימי ע(ּהוא ִדְכּתִ ּ

ְּוּתוְקָפא ְדַההוא  ּ ְלָטא ֲעלֹויּ ָנָחׁש ְדֲהָו)שטן(ּּ א ְלגוָפא ְוׁשָ ּתָ ּה ַאְסֵטי ֵליה ַעד ַהׁשְ ּ ּ.  

ִנין ַלּת ׁשְ ְלָטא ָעְרָלה ּתְ ִאיָלָנא ׁשָ ֵני ָעְרָלה. ּבְ ִנין ְדִאְקרון ׁשְ ַלּת ָסֵרי ׁשְ ַבר ָנׁש ּתְ ּּבְ ּ ,
ַעְבַרּת  ִנין ְוִאּתְ יָון ְדַאֲעָברו ַעל ּגוָפא ִאּנון ׁשְ ּּכֵ ּ ּ ָמּתָ)א ואתערת''ד(ּּ ּא ְלִמְפַלח פוְלָחָנא  ִנׁשְ ּ ּ

א א ָטָבא, ַּקִדיׁשָ ְּפִקיַדּת ְלגוָפא ִלְרעוּתָ ּּ ְלָטָאה , ּ ִּלְכפֹוף ְלַההוא ָנָחׁש ְדָהא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּ
ָמה ְדַהִוי ּתֹו ְוגו, ּּכְ ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאּת ׂשָ יב ַוִיּקַ ִּדְכּתִ ' י. 'את שרי דא ה' אברם דא י(' ּ

ָּדא ּגוָפא). דא נשמתא דנוקבא' ה. וא זכרדא נשמתא לנשמתא וה ּ י , ּ ְּדִאיִהי ְלַגּבֵ
י ְדכוָרא נוְקָבא ְלַגּבֵ א ּכְ ָמּתָ ִּנׁשְ ן ָאִחיו ָדא . ּ ל )יצר הרע(ְּוֶאּת לֹוט ּבֶ ּ ָנָחׁש דלא ַאֲעֵדי ּכָ

ך ִמן ּגוָפא ּּכָ ּ ך , ָ ל ּכָ א ְדגוָפא ָלא ַאֲעִדיו ּכָ ִגין ְדֵבקוּתָ ָּבְ ּ ּ ּ ּ יה)אזמנא ההו(ּּ ֲאָבל , ּ ִמּנֵ
ְרֵחיה  יה ְואֹוַכח ֵליה ְוָכִפיף ֵליה על ּכָ ֵרי ּבֵ ִדיר ְוַאּתְ א ַאְלֵקי ֵליה ּתָ ָמּתָ א ְדִנׁשְ ֲערוּתָ ִּאּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְלָטָאה   .ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ

ַהאי ָעְלָמ ר ָנׁש ּבְ ר ָרָכׁשו ִאֵלין עֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד ּבַ ם ֲאׁשֶ ל ְרכוׁשָ ְּוֶאּת ּכָ ּ א ּּ
א ָמּתָ א ְדִנׁשְ ֲערוּתָ ִאּתְ ר עשו ְבָחָרן. ּּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְּוֶאּת ַהּנְ א , ּ ְדֵבקוּתָ ַּההוא ְנֶפׁש ְדֲהַוּת ּבִ ּ ּּ

ר ִקין ָלה ְלָבּתַ ֲהֵדי גוָפא ְוַאּתְ א ְדַהִהיא ָעְרָלה ּבַ ַחְברוּתָ א ּבְ ַקְדִמיּתָ ּּבְ ּ ר , ּּ ְּדָהא ְלָבּתַ
ִנין וְלֵעיָלא ְד ֵליַסר ׁשְ ִּדּתְ ּ ָקָנא ְלגוָפאּ ָעַרּת ְלַאּתְ א ִאּתְ ָמּתָ ִּנׁשְ ִנין ְלַההוא , ּ ּקְ ְרַווייהו ְמּתַ ּּתַ ּ

ר  פׁש ֲאׁשֶ יב ְוֶאּת ַהּנְ א ֲהָדא הוא ִדְכּתִ יׁשָ יה ּבִ אוְבּתֵ ּתוְקָפא ְדָנָחׁש וּתְ ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ְּנֶפׁש ְדִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵק. ָּעׂשו ְבָחָרן א ַאּתְ ְמּתָ ל ָדא ִנׁשְ ּתוְקָפא ְּוִעם ּכָ ָרא ֵליה ּבְ ּבְ ַההוא ָנָחׁש ְלּתַ יה ּבְ ּיַפּת ּבֵ ּּ ּ ּ ּ

ׁשוָבה  ְעּבודא ִדּתְ ׁשִ ּּבְ ּ ואמשיך ליה לגבי בתי כנסיות ובתי , א בשעבודא דאורייתא''נ(ּ
יב וַיֲעבֹור ) מדרשות בגין דלא יתגבר על רוחא כדבקדמיתא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ הכתוב (ּ

  )עד כאן סתרי תורה) (ו''אחר הגליון שורה ט' בדף פ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]301דף [ -ּ

ך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו ך' ְָוֶאֶעׂשְ ִגין ִדְכִתיב ֶלך ְלך, ְָוֶאֶעׂשְ ָּבְ ְ ִגין ִדְכִתיב , ַּוֲאָבַרֶכָך. ּ ּּבְ
ֶמך. ֵָמַאְרְצך ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ך, ּ ִגין ִדְכִתיב וִמּמֹוַלְדּתְ ָּבְ ּ ָרָכה. ּ ית , ְוְהֵיה ּבְ ִגין ִדְכִתיב וִמּבֵ ּּבְ ּ

  .ָָאִביך

  ]ב''דף עח ע - ' והר חלק אז[

ְטָרא ְדָיִמיָנא ך ְלגֹוי ָגדֹול ִמּסִ ְמעֹון ָאַמר ְוֶאֶעׂשְ י ׁשִ ַּרּבִ ָמאָלא . ָ ְטָרא ִדׂשְ ַּוֲאָבַרֶכָך ִמּסִ ּ
ְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא ֶמך ִמּסִ ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ָרֵאל. ּ ְטָרא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ָרָכה ִמּסִ ָהא ָהָכא . ְוְהֵיה ּבְ

ְרְסָיי ַאְבָרָהםּכֻ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ ע ָסְמִכין ְדֻכְלהו ּכְ ּא ְדַאְרּבַ ּ ּ ְרָכאן ְלַאֲחִריֵני , ּ אן וְלָהְלָאה ּבִ ִּמּכָ
ְזֵני ֵמָהָכא ִדְכִתיב ַוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיך  ְָדִמּתְ ּ ָוְמַקֶלְלך ָאאֹור ְוִנְבְרכו ְבך ּכֹל  )ב''דף עח ע(ּ ָּ ּּ

ְפחֹות ָהֲאָדָמה   .ִּמׁשְ

י ֶאְלָע ְמעֹון ֲאבֹויַרּבִ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּזר ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ י ִיְצָחק , ּ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ְּוֲהֵוי ִעֵמיה ַרּבִ ּ
י ִחְזִקָיה ְמעֹון ֲאבֹוי. ְּוַרּבִ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַָהאי ִדְכִתיב ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָ ְ

ך ָוִמּמֹוַלְדּתְ יָון ְדֻכְלהו ָנ, ּ ּּכֵ ְְפקו ְלֵמַהךּ ָמר ֵליה ְדֻכְלהו ִיְפקון, ּ אי ָלא ִאּתְ ַּאּמַ ּ ּ ְּדָהא ַאף . ּ
ב ְדֶתַרח ֲהָוה ְפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ַּעל ּגַ ֲהֵדיה . ּ ִאְתֲערוָתא ַטב ְלֵמיַפק ּבַ יָון ְדִאְתַער ּבְ ּּכֵ ּ ּ

ְתיוְבּתָ, ְּדַאְבָרָהם ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ ְּוָחִמיָנן ְדקוְדׁשָ ּ ּ אי ְּ ָרא ְלֵמיַפק ַאּמַ ּא ְדַחָייַבָיא וׁשְ ּּ
ִתיב ְלכו ָלֶכם ְלחֹודֹוי ֶלך ְלך, ָּלא ּכְ אי ְלַאְבָרָהם ּבִ ַָאּמַ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִגין ְלַאֲהָדָרא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִדים ּבְ ׂשְ ד ָנַפק ֵמאור ּכַ ִּאי ֵתיָמא ְדֶתַרח ּכַ ּ ּ
ְתׁשוָבה ֲהָוה ָזָבא ָנַפקֶּאָלא ּכַ. ָלאו ָהִכי, ּּבִ ּתְ ָעאן , ד ָנַפק ְלִאׁשְ ֵני ַאְרֵעיה ּבָ ְלהו ּבְ ְּדֲהוו ּכֻ ּ ּ ּ

ִזיב ַאְבָרָהם ֲהוו ָאְמֵרי ֵליה ְלֶתַרח. ְּלִמְקְטֵליה ּתְ יָון ְדָחזו ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ַּאְנּתְ הוא ְדֲהִוית ַמְטֵעי , ּ ּ
ִאֵלין ְפִסיִלין ָּלן ּבְ ּוִמּגֹו ַדֲחָלא ִדְלהֹון ָנַפק ּתֶ, ּ ּ ן , ַרחּ ּמָ יָון ְדָמָטא ְלָחָרן ָלא ָנַפק ִמּתַ ּּכֵ

ר ֵאָליו ְיָי ַוֵיֶלך ִאּתֹו לֹוט, ְלָבַתר ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְִדְכִתיב ַוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ְּ ּּ ִתיב , ּ ַרח ָלא ּכְ ְּוִאילו ּתֶ
 .)אלא ויצא, ביה וילך(

ִעים אֹוָרם וְזרֹוַע ָר)איוב לח( ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ רּ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּמָ ּ ,
ִעים אֹוָרם ְייהו ְדֲהָוה אֹוָרם, ֲּאָבל ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ ָּדא ִנְמרֹוד וְבֵני ָדֵריה ְדָנַפק ַאְבָרָהם ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ר ּבֵ ׁשַ ה ּתְ   .ָּדא ִנְמרֹוד, ּוְזרֹוַע ָרּמָ

ִעים אֹוָרם ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ ַרח, ּ ּ וְבֵני ֵביֵתיהָּדא ּתֶ ָהאֹור . ָּדא ַאְבָרָהם, אֹוָרם. ּ
הֹון ִתיב ֶאָלא אֹוָרם ְדֲהָוה ִעּמְ ָּלא ּכְ ר. ּ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ָּדא ִנְמרֹוד ְדֲהָוה ַמְטֵעי , ּוְזרֹוַע ָרּמָ ּ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִתיב ֶלך ְלך, ֲּאַבְתֵריה ּכָ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְ ְ ִגין ְלַאְנָהָרא ָלך וְלָכל . ּ ּּבְ ִּאּנון ְדִיְפקון ְ ּ ּ
אן וְלָהְלָאה ִּמיָנך ִמּכָ ְ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָחִקים ְורוַח ָעְבָרה )איוב לז(, ּ ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ה ֹלא ָראו אֹור ּבָ ּ ְוַעּתָ ּ ּ
ַטֲהֵרם ה לא ָראו אֹור. ַוּתְ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ֶלך, ֵאיָמַתי, ְּוַעּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ְּבְ ְּ ּ ּ 

ית ָאִביך ך וִמּבֵ ְָלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ָּ ָחִקים. ּ ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ִריך הוא . ּּבָ א ּבְ ְּדָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]302דף [ -ּ

ן ּמָ ַההוא אֹור ִדְלֵעיָלא וְלַאְנָהָרא ּתַ ָקא ֵליה ְלַאְבָרָהם ּבְ ְּלַאְדּבָ ּ ּ ַטֲהֵרם. ּ . ְּורוַח ָעְבָרה ַוּתְ
ְתיו בו ּבִ ְּדָהא ְלָבַתר ּתָ ּ ֵני ֵביֵתיה ּ ַרח ְוָכל ּבְ א ּתֶ ֵני ֵביֵתיה. )א וכל בני מאתיה''נ(ְּבּתָ א ''נ( ּּבְ

ר ָעׂשו ְבָחָרן)בני מאתיה ֶפׁש ֲאׁשֶ ּ ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּנֶ ַרח. ּ ה ָתֹבא ֶאל ֲאבֹוֶתיך , ּתֶ ִָדְכִתיב ְוַאּתָ ּ
לֹום ְוגו ׁשָ   .'ּבְ

ר ֵאָליו ְיָי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ַּוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ָ א ֲחֵזיָא. ּ י ֶאְלָעָזר ּתָ ִתיב ַוֵיֵצא , ַמר ַרּבִ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ
ר ֵאָליו ְיָי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְֶאָלא ַוֵיֶלך. ַּאְבָרם ּכַ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶלך ְלך. ּ ָּכְ ְּדָהא ְיִציָאה , ְ

ָנ ִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ׂשְ ם ֵמאור ּכַ ַקְדִמיָתא ֲעְבדו ִדְכִתיב ַוֵיְצאו ִאּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ִתיב , ַעןּּ א ּכְ ּתָ ְוַהׁשְ
ִתיב ַוֵיֵצא ַּוֵיֶלך ְוָלא ּכְ ְּ.  

ר ֵאָליו ְיָי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֻכְלהו ַהְבָטחֹות, ּּכַ ְּדַאְבַטח ֵליה ּבְ ּ ְַוֵיֶלך ִאּתֹו לֹוט. ּ יה , ּ ר ִעּמֵ ְּדִאְתַחּבַ ּ
ִגין ְלֵמיַלף ֵמעֹוָבדֹוי ל ָדא ָלא אֹוִליף ּכוֵלי ַהאי, ּבְ ְּוִעם ּכָ ִאין ִאּנון ָאַמר ַר. ּ י ֶאְלָעָזר ַזּכָ ּּבִ

יה ֵמַההוא  הו וְלָדֲחָלא ִמּנֵ ִגין ְלֵמיַהך ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּצִדיַקָייא ְדאֹוְלֵפי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ּבָ ר ָנׁש ְלֵמיַהב ִדיָנא ְוחוׁשְ ין ּבַ ּיֹוָמא ְדִדיָנא ְדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ.  

  ]א''דף עט ע - '  אזוהר חלק[

הו ַהאי ְקָרא )איוב לז(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַמֲעׂשֵ ל ַאְנׁשֵ ל ָאָדם ַיְחּתֹום ָלַדַעת ּכָ ַיד ּכָ ּ ּבְ
ּאוְקמוָה ִלימו יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ְלֲאָפָקא  )א''דף עט ע(ֲאָבל . ּ ַההוא יֹוָמא ְדַאׁשְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ּ ּ
ַּההוא יֹוָמא ְדגוָפא ִא, ֵמָעְלָמא ּ יהּ א ִמּנֵ ְעָיא ְלִאְתָפְרׁשָ א ּבָ ר ְוַנְפׁשָ ְּתּבַ ֵדין ִאְתְייִהיב , ּ ּכְ

ְלָטא ְוָקִאים ַעל  ִזְמָנא ְדגוָפא ׁשָ ְּרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלֶמֱחֵמי ַמה ְדָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשו ְלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ּּבוְרֵייה ּ.  

ֵבי יֹומ ִליָחן ְוָחׁשְ ַלת ׁשְ ּוְכֵדין ָקְייֵמי ֲעֵליה ּתְ ַהאי ָעְלָמאּ , ֹּוי ְוחֹובֹוי ְוָכל ַמה ְדֲעַבד ּבְ
פוֵמיה ְּוהוא אֹוֵדי ַעל ּכָֹלא ּבְ ּ יֵדיה, ּּ ּוְלָבַתר הוא ָחִתים ֲעֵליה ּבִ ּ ּ ַיד , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ

ל ָאָדם ַיְחּתֹום ְלהו ֲחִתיִמין ְלֵמיַדן ֵליה , ּכָ ּוִביֵדיה ּכֻ ּ ּ ְדָמֵאי  ָעְלָמא ַעל ַק)א בהאי''בההוא ד(ּ
ְייהו י ַחד ִמּנַ יֵקי ָלא ִאְתְנׁשֵ י ְוַעל ַעּתִ ְתָרֵאי ַעל ַחְדּתֵ ל , ְּוַעל ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָלַדַעת ּכָ

הו י ַמֲעׂשֵ גוָפא ְורוָחא ָהִכי ָנֵמי ָיִהיב . ַּאְנׁשֵ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּוָכל ִאּנון עֹוָבִדין ְדֲעַבד ּבְ ּ ּ ּ
גוָפא ְורו ָנא ּבְ ּבְ ּחוׁשְ ּ ָּחא ַעד ָלא ִיפוק ֵמָעְלָמאּּ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדָבֵעי , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ַהאי ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ֲאִפלו ּבְ י ְקַדל ּבְ ָמה ְדַחָייַבָיא ַאְקׁשֵ ּּכַ ּ ּ ּ
י ְקַדל ַהאי ָעְלָמא . ְלַנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ַאְקׁשֵ ר ָנׁש ְדָיִליף ּבְ ָאה הוא ּבַ ך ַזּכָ ְּבִגין ּכָ ּ ְ

ָּאְרחֹוי ְדקו הוּ ִגין ְלֵמיַהך ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדׁשָ ְּ י . ְ ַהּנֵ ל ּבְ ּכַ ב ְדִאְסּתַ ְּוַחָייָבא ַאף ַעל ּגַ א ''נ(ּ

ֵעי ְלֵמיַלף)דאשתדל בהדי י ְקַדל ְוָלא ּבָ ך ִאית ֵליה ְלַצִדיָקא . ּ ַצִדיַקָייא ַאְקׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ב ְדַחָייָבא ַאְקׁשֵ יה ְוַאף ַעל ּגַ ְּלִמְתַקף ּבֵ ּ ּבֹוק ֵליה ְוִאית ֵליה ְלַאְתָקָפא ּ ּי ְקַדל הוא ָלא ִיׁשְ ּ ּ
ּבֹוק ֵליה יֵדיה ְוָלא ִיׁשְ ּּבִ ּבֹוק ֵליה ְיַהך ְוַיֲחִריב ָעְלָמא, ּ ְְדִאי ִיׁשְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]303דף [ -ּ

א ֲחֵזי ע ְדָדָחה ְלֵגֲחִזי, ּתָ ֲהֵדיה ָלא . ִּמן ֱאִליׁשָ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה לֹוט ּבַ ַאְבָרָהם ּכָ ְּוֵכן ּבְ ּ
יַעָיאִאְת ֲהֵדי ַרּשִׁ ר ּבַ ר , ַּחּבַ ּכַ ל ּכִ ִתיב ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ יה ַמה ּכְ יָון ְדִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּּ

ַּהַיְרֵדן י ְסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי . ּוְכִתיב ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום, ּ ְתֵריה ְוַאְנׁשֵ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ּ
  .ְמֹאד

 ] בשנה28יום [סדר הלימוד ליום כח תשרי 

ִפיר הוא ִתיב ַוֵיֵצא ַאְבָרם ׁשַ א ַהאי ְדֲאַמְרּתְ ַוֵיֶלך ַאְבָרם ְוָלא ּכְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ ֲאָבל . ְּ
ֵצאתֹו ֵמָחָרן ִתיב ּבְ ִתיב ְוַהִהיא ְיִציָאה . סֹוָפא ִדְקָרא ַמה ּכְ י ֶאְלָעָזר ֵמָחָרן ּכְ ָאַמר ַרּבִ

ַקְד   :ִמיָתאֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ֲהַות ּבְ

ּתֹו ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ח. ַּוִיּקַ ַּמהו ַוִיּקַ ִמֵלי ַמַעְלָייָתא, ּ יך ָלה ּבְ ֶּאָלא ַאְמׁשִ ּּ ִגין , ְ ּבְ
ָלא ְרעוָתא ִדיָלה ַאְרָעא ָאֳחָרא ּבְ ֵתיה ְלֵמיַהך ּבְ ר ָנׁש ְלֲאָפָקא ִאּתְ ְּדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ח .  ַקח ֶאת ַהְלִוִים)במדבר ג( ַקח ֶאת ַאֲהֹרן )במדבר כ(ְּוֵכן הוא אֹוֵמר  ך ַוִיּקַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ין יׁשִ ה ּבִ ּמָ ִני ָדָרא ּכַ ִמִלין ְואֹוַדע ָלה ָאְרֵחיהֹון ְדִאּנון ּבְ יך ָלה ּבְ ַּאְבָרם ָמׁשִ ּ ּ ּּ ך . ְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ּתֹו ַרי ִאׁשְ   .ַּוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ

ן ָאִחיו יה לֹוטָמה ָח. ְוֶאת לֹוט ּבֶ רוַח , ָּמא ַאְבָרָהם ְלָדְבָקא ִעּמֵ ִגין ְדָצָפה ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
יה ָדִוד ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ַּהּקֶֹדׁש ְדַזּמִ ּ ר ָעׂשו ְבָחָרן. ּּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ִרים ְוִגיֹורֹות . ְּוֶאת ַהּנֶ ִּאֵלין ּגֵ ּ

ְייהו ְּדַאְתִקינו ַנְפׁשַ ּ ָר, ּ ַּאְבָרָהם ְמַגֵייר ּגוְבִרין ְוׂשָ ִאלו ּ ין וַמֲעֶלה ֲעֵליהֹון ּכְ ּה ְמַגֶייֶרת ָנׁשִ ּּ ּ
  .ֲּעְבדו ְלהֹון

  ]ב''דף עט ע - ' זוהר חלק א[

א ֲהוו ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ א ִאי ָהִכי ּכַ י ַאּבָ יה, ָּאַמר ַרּבִ ִּאי ֵתיָמא ְדֻכְלהו ֲאְזלו ִעּמֵ ּ ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְלהו ִאְקרון  ּבְ)א ובגין כך כלהו''ובגין כלהו ד(. ֶאְלָעָזר ִאין יה ּכֻ א ְדֲהוו ָאְזִלין ִעּמֵ ֵּני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ

ַאְרָעא ְוָלא ֲהָוה ָדִחיל ִדְכִתיב ַוַיֲעֹבר . ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם )ב''דף עט ע( ְּוֲהָוה ַמֲעַבר ּבְ ּ ּ
ָאֶרץ   .ַאְבָרם ּבָ

ר ָעׂשו ְבָחָר ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוַהּנֶ א ִאי ֲהָוה ּכְ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֶּאָלא , ן ֲהָוה ֲאִמיָנא ָהִכיּ
ִתיב ֶפׁש ּכְ יה, ְוֶאת ַהּנֶ אן ְדֲהוו ָאְזֵלי ִעּמֵ ָאה ְזכוָתא ְדֻכְלהו ַנְפׁשָ ֶּאת ְלַאְסּגָ ּ ּ ּ ּ ְּדָכל ַמאן , ּ

יה יה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְלָיא ּבֵ ה ְלָאֳחָרא ַההוא ְזכוָתא ּתַ ִּדְמַזּכֶ ּ ּ ּ ֶפׁש , ּ ְּמָנָלן ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּנֶ
ר ָעׂשו ְבָחָרןֲא יה ְדַאְבָרָהם, ּׁשֶ ן ֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ְּזכוָתא ְדִאּנון ַנְפׁשָ ּ ּ ּ ֶָלך ְלך. ּ ְ.  

ִריך הוא ֲעֵליה  א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ְמעֹון ַמאי ַטְעָמא ְדִגלוָיא ַקְדָמָאה ְדִאְתּגְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֶלך ְלך ְָדַאְבָרָהם ָפַתח ּבְ ְ ּ ִריך הואְּדָהא ַעד ָהָכא ָלא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ּ ַמִליל ִעּמֵ ּ ְּ ַמאי , ּ

ַָטְעָמא ָפַתח ֶלך ְלך ְ ִנין . ּ ִניה ְמָאה ְדָהא ְלֵמָאה ׁשְ ּבְ חוׁשְ ֶּאָלא ָהא ָקֲאְמרו ְדָרַמז ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ר   .ִּאְתְייִליד ֵליה ּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]304דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַאְרָעא ּכָֹלא ָר, ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ַמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ , ָּזא ְדָחְכְמָתא ִאיהוְּ
ְדָקא ָחֵזי ֵדין ּכְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִגין ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָדִביק ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ְָאַמר ֵליה ֶלך , ְּ ּ

ִריך הוא, ְָלך א ּבְ ֲהֵדיה ְדקוְדׁשָ ְּוָדא ֶרֶמז ְלַההוא ֲאַתר ְדָבֵעי ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ
ִריך הואַקְד א ּבְ ָּמָאה ְלָאֳעָלא ְלקוְדׁשָ ך ֶלך ְלך, ְּ ִגין ּכָ ָּבְ ְ ְ.  

ן ְיַקֵבל ֵליה  יה ַעד ְדֵייעול ְלַאְרָעא ְדַתּמָ ְּוַהאי ַדְרָגא ָלא ָיִכיל ַאְבָרָהם ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ִתיב, ְּלַההוא ַדְרָגא ַגְווָנא ָדא ּכְ ְיָי)שמואל ב ב(, ּכְ ַאל ָדִוד ּבַ ּ ַוִיׁשְ ַאַחת ּ  ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ּבְ

ֵּמָעֵרי ְיהוָדה ַויֹאֶמר ְיָי ֲעֵלה ַויֹאֶמר ָאָנה ֶאֱעֶלה ַוֹיאֶמר ֶחְברֹוָנה ּ ּ אול . ּ יָון ְדִמית ׁשָ ְּוִכי ּכֵ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ יל ַמְלכוָתא ִמָיד ַעל ּכָ אי ָלא ַקּבִ ּוַמְלכוָתא ִאְתֲחֵזי ְלָדִוד ַאּמַ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ּכָֹלא ָרָזא ְדָח ָלא ַמְלכוָתא ֶאָלא ַעד , ְּכְמָתא ִאיהוּ ִגין ְדָדִוד ֵלית ֵליה ְלַקּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ל ַמְלכוָתא הו ְיַקּבֵ ֶחְברֹון וְכֵדין ּבְ ֲאָבָהן ְדִאּנון ּבְ ר ּבַ ְּדִיְתַחּבַ ּ ּ ּ ּ ַבע . ּ ן ׁשְ ּמָ ב ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְתַעּכַ

ְדָקא ְיאות ְוֹכ ל ַמְלכוָתא ּכְ ִגין ִדיַקּבֵ ִנין ּבְ ּׁשְ ּ ן ַמְלכוֵתיהּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא וְבִגין ִדיַתּקֵ ָּלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ִריך הוא ַעד ְדָעאל ְלַאְרָעא א ּבְ ִקיוָמא ְדקוְדׁשָ ַגְווָנא ָדא ַאְבָרָהם ָלא ָעאל ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ָאֶרץ ִתיב ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ֵעי ֵליה. ָּחֵמי ַמה ּכְ ַּוַיֲעֹבר ַוֵיֶלך ִמּבָ ְ ּ ּהוא ֶרֶמז ֶאָלא ָהָכא , ּ
ע יה ָעְלָמא ּבְ ים ּבֵ א ְדִאְתַחּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ָמא ָדא''ּ ׁשְ ִליָפן ְדֻכְלהו ּבִ ּב ַאְתָוון ּגְ ִתיב . ּ ּכְ

ָּהָכא ַוַיֲעֹבר וְכִתיב ָהָתם  ּ ַוַיֲעֹבר ְיָי ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא)שמות לה(ּ ּּ:  

א )ה עד ויעבור הוא גליון''ב מקב''ט ע''ע(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ִריך הוא ָרִמיז ָחְכְמּתָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ָּ

ָחק ַאְבָרָהם וְבִיּצְ ִּעָלָאה ּבְ א ְוִאיִהי , ּ ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ ָמ, )א אב ורם''ס(ַּאְבָרָהם ָדא ִנׁשְ ה ''ְנׁשָ
ָרה ּלֹוט ָדא הוא ָנָח. דא ִהיא ׂשָ ּׁש וַבּת זוֵגיה ְדַההוא סמאל''ּ ּ ּ ּ א ָדא ִיּצְ''ּרו. ּ ַּח ַקִדיׁשָ . ָחקּ

א ָדא ִרְבָקה''ְּנֶפ ּׁש ַקִדיׁשָ ֵהָמה''ֵיּצֶ. ּ ּר ָהָרע ָדא רוַח ַהּבְ יה , ּ ָחְכָמּתֵ ֹלֹמה ּבְ ּועל ָדא ָאַמר ׁשְ ּ
ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְוגו)קהלת ג( ְטָרא ' ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ ֲהִמיּת ָדא ְנֶפׁש ִמּסִ ְּנֶפׁש ַהּבַ ּּ

ר ָהָרע   .ְּדֵיּצֶ

ִיְרָא)א דההוא''נ(ּרו ְּוַעל ָדא ָאְמ ֲעָרא ְלַגְבָרא ּבְ א ִאּתְ ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ ה ''ּ ְדִאיִהי ִנׁשְ
א''ּוְבָחְכְמ ִביָנה, ּתָ ֲעָרא ְלִאיִניׁש ּבְ א ִאּתְ ָמּתָ יב, ִנׁשְ ּ ַויֹאֶמר )איוב כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ

ָמ. 'ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאּת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוגו א ִאּתְ''ִנׁשְ ׁשוָבּתָ ּתְ יָנה ְוִאְקֵרי ''ֳּעֵרי ּבִ ְקֵרי ּבִ ּה ְדִאּתְ
ָר א''ַּח הוא ַהּקֹו''ְּורו. ה''ׂשָ אֹוַרְייּתָ ֳעֵרי ְלִאיִניׁש ִדי ָסִליק ָקֵליה ּבְ ְקֵרי ַדַעּת ְוִאּתְ ּל ְוִאּתְ ּ ,

ב ְכּתָ ּבִ ְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ יה עֹוָבִדי, ְוִאּתְ ָער ִמּנֵ ְכִליּת ִאּתְ ְּוְנֶפׁש ַהׂשִ   .ן ָטִביןּ

ַגְווָנא ְדהוא  ע ְיסֹודֹוּת ֵאׁש ְורוַח ְוָעָפר וַמִים ּכְ ָרא גוָפא ֵמַאְרּבַ ּוְבדוְגָמא ָדא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש א ְנׁשָ ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ ִּנׁשְ ה. ּ יֵקי ִדְקדוׁשָ ַּמִים ָדא ְדַכר ודא הוא ַמִים ְמּתִ ּ ּ ּ ,

ר ָהָרעְּוִאיּת ַמִים ַהְמָאְרִרים ְדִאּנ א נוְכָרָאה . ּון ֵיּצֶ א נוְקָבא ְוִאיּת ֶאׁשָ א ַקִדיׁשָ ִּאיּת ֶאׁשָ ּ ּ
ָכל ֵעּת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, אש ָזָרה יב ְוַאל ָיֹבא ּבְ ּתִ ר ָהָרע, ְּוַעל ָדא ּכְ א ִמן ֵיּצֶ ְּדִאיִהי נוְקְבּתָ ּ .

א ִאיהו ְדַכר ּרוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ר ָהָר. ּ ִּאיּת רוַח ְמָסֳאָבא ָדא ֵיּצֶ ֱאַמר ּ ּנֶ י ִמׁשֶֹרׁש )ישעיה יד(ע ׁשֶ  ּכִ
ַפע א ּצֶ א וִאיּת ָעָפר ְמָסֳאָבא. ָּנָחׁש ִיּצֻ ִּאיּת ָעָפר ַקִדיׁשָ ּּ.  
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ׁשוָב א ְדִאיִהי ּתְ ָמּתָ ְּוַעל דא ִנׁשְ ּ ְבָרא ֵליה ''ּ ַההוא ָנָחׁש ְלּתַ יה ּבְ ִקיַפּת ּבֵ ּה ַאּתְ ּ ּ ּ
יך ֵל ׁשוָבה וַאְמׁשִ ְעּבוָדא ִדּתְ ׁשִ ָּבְ ּ ּ י ִמְדָרׁשֹוּתּ י ְכֵנִסיֹוּת וְלָבּתֵ ּיה ְלָבּתֵ ע ְיסֹוֵדי , ּּ ְּוִאּנון ַאְרּבַ

ִטין ְלכ ַפׁשְ ָוון אחה''ִּמּתְ   :)עד כאן גליון(. ץ''ּת זסשר''ק דטלנ''ף גיכ''ע בומ''ב ַאּתְ

ֶכם ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ר ְדִדיוָר. ַּוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ א ֲאּתַ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ָּדא ּבֵ ּ ן ּּ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּא ִדׁשְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר י ְלך ׁשְ'' וֲאִנ)בראשית מח(, ּכְ ּתִ ֲחֵזי , ֶאָחד' ם'ֶכ'ָי ָנּתַ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ

ִדיק ְקֵרי ּצַ ֵּליה הֹוִאיל ְוִאּתְ ִדיק, ּ ֲהֵדי ּצַ ֶדק ָלאו ִדיוָרה ֶאָלא ּבַ ְּדָהא ּצֶ ּ ּ ּ ּּ ְּוָדא הוא ַעד , ּ
ֶכם ים. ְמקֹום ׁשְ ַרּבִ ן ּתֹוָרה ּבָ ּמָ י ִמְדָרׁשֹוּת ְדאֹוְלִפין ומֹוִרים ּתַ ּתֵ ַּעד ֵאלֹון מֹוֶרה ֵאלו ּבָ ּ ּּ ּ.  

ָאֶרץ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְרֵחיה. ְוַהּכְ ַעל ּכָ גוָפא ּבְ ר ָהָרע ּבְ ן ֵיּצֶ ּקַ ּתַ ם ְוִאּתְ ּסַ ּבַ ֵדין ִאּתְ ּּכְ יִאין . ּּ ְּדַסּגִ
ָמָהן ִאיּת ֵליה יִאין)אתהדר(ָך ּוְבִגיֵני ָכ, ּׁשְ ָמָהן ַסּגִ ׁשְ ר ּבִ ְפָיא .  ִאְדּכַ ּכַ ָאֶרץ ודאי ְוִאּתְ ָּאז ּבָ ּ

ַהאי ך, ּבְ ל ּכָ יה ַההוא ָנָחׁש ּכָ ֲעַבר ִמּנִ ִזְמָנא ְדָלא ִאּתְ ִגין ִדְכֵדין ִאיהו גוָפא ּבְ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ָאֶרץ ַנֲעִני ָאז ּבָ ֵדין ַהּכְ א ְדגוָפא ּכְ ְּדֵבקוּתָ ּ ּ ּ ַנֲעִניַא, ּ אי ִאְקֵרי ּכְ ְּדַאְסַחר ּגוָפא ְלִדיִנין , ּמַ ּ ּ

ין יׁשִ ַהאי ָעְלָמא . ּבִ א ָקְייָמא ּבְ ָמּתָ י )לאתתקנא אורחוי דגופא(ְוִנׁשְ ִגין ְלִמְזּכֵ ְדָקא ְיאוּת ּבְ ּ ּכְ
ה ָרה ְדָנְפַקּת , ּּבָ ד ָנְפַקּת ֵמַהאי ָעְלָמא ִאי ָזָכאּת ָסְלָקא ְלַאּתְ ר ּכַ ְּלָבּתַ ּּ יב ֶאל ּ ן ִדְכּתִ ּמָ ִּמּתַ

ם ָאֳהלה  ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ יב ֶאל ַהּמָ ִראׁשֹוָנה וְכּתִ ם ּבָ ה ׁשָ ַח אשר ָעׂשָ ְזּבֵ ְּמקֹום ַהּמִ
ִחָלה ּתְ ֵה. ּּבַ   .א''ָאֳהלה ּבְ

א ּתָ א ְלּתַ ין ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא וֵבין ְלָנֲחּתָ א ִאיִהי ָקְייָמא ּבֵ ּתָ יּת)דכתיב(. ְּוַהׁשְ ין ּבֵ  אל  ּבֵ
ַח. ּוֵבין ָהָעי ְזּבֵ ם ְוגו, ִאי ָזָכאּת ָסְלָקא אל ְמקֹום ַהּמִ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַּמאן עשה וַמאן . 'ֲאׁשֶ

ַח ם. ִמְזּבֵ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ִריך הוא, ֶּאָלא ֲאׁשֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ַח . ָּ ן ַהאי ִמְזּבֵ ּמָ ְּדִאיהו ָעַבד ּתַ ּ
ֵריַסר ַאְבִנין ְלִמְס ִקין ָלה על ּתְ ֵני ַיֲעֹקב אשר ָהָיה ְדַבר ְיָי ֵאָליו ֵלאֹמר ְּוַאּתְ ְבֵטי ּבְ ַּפר ׁשִ ּ

ֶמך וַדאי ָרֵאל ִיְהְיה ׁשְ ִּיׂשְ ָ.  

ֵרי ָעְלָמא ִעָלָאה  ּבְ ד ִאּתְ ִראׁשֹוָנה ּכַ ם ּבָ ה ׁשָ ַח ָדא ָעׂשָ ּוִמְזּבֵ ּ  ְטִמיָרא ְלָכל )עלאה(ּ
א ָקִאים וַמְקִריב ''ּוִמיָכֵא, ָעְלִמין ֲהָנא ַרּבָ יןּל ּכַ ָמּתִ ִנין ְדִנׁשְ ֲּעָלה ָקְרּבָ יָון , ּ  )ב''דף פ ע(ּכֵ

ם ַאְבָרם ּבשם ְיָי יב ַוִיְקָרא ׁשָ ּתִ ן ַמה ּכְ ּמָ א ָסְלָקא ּתַ ָמּתָ ְּדִנׁשְ ן , ּ ּמָ א ָקאֵרי ּתַ ָמּתָ ִנׁשְ
רֹוָרא ְדַחֵיי ּצְ ִריָרא ּבִ   .ְּוִאּצְ

ָקָנא ּגו, ְּוָכל ָדא ַהאי ָעְלָמא ְלַאּתְ ָאה ּבְ ְפָיא ִּאי ַזּכָ ְדָקא ָיאֹוּת וְלִאּכַ ָּפא ּכְ  )ולאספיא(ּּ
ּּתוְקָפא ְדַההוא ָלְטָייא ּ יב, ּּ ּתִ יה ַמה ּכְ א ִמּנֵ ָפְרׁשָ ַּעד ְדִאּתְ ין רֹוֵעי ִמְקֵנה , ּּ ַוְיִהי ִריב ּבֵ

ַהאי ָעְלָמא, )דא יצר הרע(ַּאְבָרם וֵבין רֹוֵעי ִמְקֵנה לֹוט  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבְ ן ִסיָען ִּאּנו, ְּדּבְ
א ָמּתָ ּוַמְנִהיִגי ְדִנׁשְ ר ָהָרע, ּ ְּוִאּנון ִסיָען וַמְנִהיִגין ְדֵיּצֶ ּ ִקְטרוָגא ְמַקְטְרִגין ִאֵלין , ּ ִּאּנון ּבְ ּ ּ

ִאֵלין יִחין , ּּבְ א ְוַההוא ָנָחׁש ְדָקא ַמּגִ ָמּתָ ין ִנׁשְ יַנְייהו ּבֵ ֲעָרא ּבֵ ּצַ ְייִפין ְדגוָפא ּבְ ְּוָכל ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָכל יֹוָמאְקָרָבא  יב ַויֹאֶמר ַאְבָרם אל לֹוט. ּבְ ּתִ ר ָהָרע . ַּמה ּכְ י ֵיּצֶ א ֲאַהְדָרא ְלַגּבֵ ָמּתָ ִּנׁשְ

יִני וֵביְניך וֵבין רֹוַעי וֵבין רֹוֶעיך, ְּוָאַמר ֵליה ִהי ְמִריָבה ּבֵ ַָאל נא ּתְ ָּ ּ ִּסְטִרין ִדיִלי ְוִסְטִרין , ּ
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ִָדיָלך ים ַאִחים ֲאַנְחנו. ּ י ֲאָנׁשִ ָדא, ּּכִ ר ָהָרע ְקֵריִבין ָדא ּבְ ר טֹוב ְוֵיּצֶ ָּדא ִליִמיָנא ְוָדא , ִּיּצֶ
ָמאָלא   .ִלׂשְ

ֲּהלא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפְניך ִהָפֶרד ָנא ֵמָעַלי ָעְלָמא. ָּ יִאין ַחָייַבָיא ִאּנון ּבְ ַּסּגִ ִּזיל ְוׁשוט , ּ
י ְפַרׁש ֵמִעּמִ ַרְייהו ְוִאּתְ ּתְ ֲּאּבַ ֹמאל ְוֵאיִמ. ּ ה . 'יָנה ְוגוִאם ַהׂשְ ַכּמָ ְּואֹוַכח ֵליה ְוָאִעיק ֵליה ּבְ ּ

ָכל יֹוָמא ֲהֵדיה ּבְ ְּקָרִבין ְדָעִביד ּבַ יב ַוִיָפְרדו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו, ּ ּעד ִדְכּתִ ּּ ּ.  

יב ּתִ ין ָדא ִמן ָדא ַמה ּכְ ָפְרׁשִ יָון ְדִמּתְ ּּכֵ ּ ָנַען, ּּ ֶאֶרץ ּכְ א . ַאְבָרם ישב ּבְ ַבּת ִנׁשמּתָ ַיׁשְ ִאּתְ
ָלם ׁשְ ִיׁשוָבא ַטב ּבִ ִדיַקָיא ּבְ ִאּנון ּצַ ּּבְ ּ ר. ּ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ַּההוא ָלְטָיא ְמַקְטְרָגא , ְולֹוט ָיׁשַ

יב ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ן ִדְכּתִ ּמָ ר ְדַחָייַבָיא ּתַ ֲאּתַ ָרא ּבְ ַחּבְ ָּאִזיל ְלַקְטְרָגא וְלִאּתְ ּּ ּ יב . ּ ּתִ ַמה ּכְ
י ְסד ֵריה ְוַאְנׁשֵ ּתְ יַנְייהו . ֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי ְמֹאדּּבַ ִוי ִדיוֵריה ּבֵ ְרָיא ְוׁשָ ן ׁשַ ּמָ ּּתַ ּ ּ ּּ

הו ְלַאְסָטָאה לֹון וְלאֹוָבָדא לֹון ָרא ּבְ ַחּבְ ְּלִאּתְ ) ואברהם בעובדין טבין בתשובה באורייתא(. ּ

ין)א''ס) (חסר( יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ   . ּבְ

ָמּתָ ָאַרּת ִנׁשְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ְדֵכי גוָפא ֵמַההוא זוֲהָמאּּכֵ ָלא ְמַקְטְרָגא ְוִאּתְ ּא ּבְ ּ ּ א , ּּ ִּמָיד קוְדׁשָ ּ
ָאה ּתָ א ִעָלָאה ְוּתַ ֲהֵדיה ְוָיִריּת ַאְחַסְנּתָ ֵרי ִדיוֵריה ּבַ ִריך הוא ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ין , ָ ְּוִאיּת ֵליה ַנְייָחא ּבֵ

ִדיַקָיא יַעָיי, ּּצַ ין ִאּנון ַרׁשִ ּוַההוא ָלְטָיא ּבֵ ֲהֵדיהּ ַּעד ְדָלא ֲהָוה פוְרָקָנא , ּא ָחָטאן ּבַ ּּ
ה ָאִחיו. ְּלחֹוַבְייהו ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ יב ַוִיׁשְ ּתִ א . ַּמה ּכְ ָמּתָ ַמע ַאְבָרם ָדא ִנׁשְ ַּוִיׁשְ ּ

גוָפא ַדְכיו ּבְ ָאַרּת ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ה ָאִחיו. ּ ּבָ י ִנׁשְ ה ּבֵ, ּכִ ּבָ ר ָהָרע ְדִנׁשְ ָּדא ֵיּצֶ ּין ִאּנון ַחָייַבָיא ּ ּ
יִאין חֹוִבין ַסּגִ א , ַּוָיֶרק ֶאּת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביּתֹו. ּבְ אֹוַרְייּתָ ִדיַקָייא ְדָלָעאן ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ּצַ ּ ּ ּ

ֲהֵדיה י ְייֵפי ְדגוָפא ְזִריִזין ְלֵמיַהך ּבַ ְּדִאּנון ׁשַ ּ ּ ָּ ּ ְייִפין ''ִּאֵלין רמ, ּח וֹשלׁש ֵמאֹוּת''ּ ּח ׁשַ
ּגוָפאְּד ְבִעין, ּ ן , וׁשִ ּמָ א ְדָנְפָקא ִמּתַ ָמּתָ ְּדָרָזא ְדִנׁשְ ּ ּ י . )כ''ע(ּ ן ְלַגּבֵ ּמָ כָלא ִאְזְדָרז ְלֵמַהך ּתַ ָּבְ ּ ּ

ָבא לֹון  ִּאּנון ַחָייַבָיא ְלֲאּתָ   . ֵמחֹוֵביהֹון)מחובוי(ּ

יב וִיְרדֹף ַעד ָדן ּתִ ַּמה ּכְ ּ ַרְייהו ְואֹוַדע לֹון ִד. ּ ּתְ ָּרִדיף ֲאּבַ א ּ ּינא ְדַההוא ָעְלָמא ְועֹוְנׁשָ ּ
יָמָמא וְבֵליְלָיא עד ְדאֹוַכח לֹון ְלִאּנון ַחָייִבין , ְּדֵגיִהּנֹם ְּוָלא ָיִהיב ְדִמיכו ְלֵעיֵניה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ יוְבּתָ ּתְ יב לֹון ּבִ ְּוָאּתִ ּ ל ָהְרכוׁש. ָּ ב ֶאּת ּכָ יב ַוָיׁשֶ ּתִ ַּמה ּכְ יב ָא, ּ ּתִ
ְדָקא ְיאוּת ֵליָמא ּכְ א ׁשְ יוְבּתָ ּתְ ּלֹון ּבִ ּ.  

ַעל . 'ְוַגם ֶאּת לֹוט ָאִחיו ְוגו ֲהֵדיה ַעד ְדַאְכְפֵייה ּבְ ִקיף ּבַ ר ָהָרע ַאּתְ ֲּאִפלו ְלַההוא ֵיּצֶ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְרֵחיה  ְדָקא ָחֵזי)ולא(ּּכָ יק ֵליה ּכְ ֵליָמּתָ. ּ ְוַאְמּתִ א ׁשְ יוְבּתָ ּתְ יב ּבִ ּּכָלא ָאּתִ ְדָקא ְיאוּתּ , ּא ּכְ

ַכח ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ַעד ְדאֹוַכח לֹון וְרַדף לֹון ַעל ַההוא חֹוָבא ְדָחאבו ַעד  ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקָחזו א ּכִ ֵליָמּתָ א ׁשְ יוְבּתָ ּתְ אבו ּבִ ְּדּתָ ּ ּ ּ.  

א ּתָ ַּאֲהַדְרָנא ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי ְדָפְרׁשָ ּ ִתיב . ּ אוִני ַהׁשֹוְמִרים )שיר השירים ג(ּכְ ּ ְמּצָ
ִעיר וגו , ד''תנן כדוגמת דרמיז באברהם ויצחק ושרה ורבקה ידו. ('ַהּסֹוְבִבים ּבָ

 ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני )רות א(כדוגמא דא רמיז בהאי קרא 
ָמה''ָנְעִמ.) ך דא נשמתא לנשמתא''אלימל. בניו מחלון וכליון אפרתים , ּי ָדא ְנׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]307דף [ -ּ

ְקֵרי ָנְעִמיְוַאּמַ א. ּ ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵהינו)תהלים צ(ִּמׁשום , אי ִאּתְ ַּמְחלֹון ָדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ה ִאְתְקֵרי ַמְחלֹון ְדָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ְּוָלּמָ ּ ּ א''ּרו. ְּ ּת ָדא ֶנֶפׁש ַקִדיׁשָ ה , ּ ְוָלּמָ

ם ּתֹו''ִּאְתְקֵרי רו ּן ָדא רוָח''ִכְליֹו. ר''ת ַעל ׁשֵ ִעיָר''ּ ּוַעל ָדא ָאַמר ְשלֹמה ָעָליו , א''א ְדּבְ
לֹום  ּ רוַח ַהּבהמה ָדא ֵיֶצ)קהלת ג(ַהׁשָ ָמאָלא ַבת זוֵגיה ''ָּעְרָפ. ע''ר ָהָר''ּ א ִדׂשְ ּה ָדא ַנְפׁשָ ּ ּ ּ

ל ֵיֶצר ָהָרע י ַעם קשרז ֹעֶרף הוא. ׁשֶ ה ִאְתְקֵרי ָעְרָפה ִמׁשום ּכִ ְּוָלּמָ ּ ּ.  

א ִעָלָאהִאי ָזָכ ָמּתָ ר ָנׁש ָסְלָקא ִנׁשְ א , ּה ּבַ ָמּתָ ְלֵקי ִאּנון דֹוְבֵרי ִנׁשְ ְּוִאי ָלאו ִמְסּתַ ּ
ְכִליּת א ִעָלָאה ְוְנֶפׁש ַהׂשִ ָמּתָ ַאר ִנׁשְ ּתָ ְּורוָחא ְוִאׁשְ ּ יב, ּ ּתִ קֹום )רות א(, ַמה ּכְ א ִמן ַהּמָ ּצֵ  ַוּתֵ

יָה  י ַכלֹוּתֶ ּתֵ ה וׁשְ ּמָ ה ׁשָ ר ָהיּתָ י ְוגוֲּאׁשֶ יָה ׁשְֹבָנה ְבֹנּתַ ה ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלַכלֹוּתֶ ַוּתֹאֶמר . 'ִּעּמָ
ִעי ִבי ְוגו ְפּגְ ּרוּת ַאל ּתִ ה וְלֱאלֶהיָה' ּ ָבה ְלַעּמָ ְּוָעְרָפה ׁשָ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ַנן ָעַבד קוְדׁשָ ּּתְ ָּ

ֵלם ְלֵע ַלםְּירוׁשְ ַגְווָנא ִדְירוׁשָ ּיָלא ּכְ אּ ּתָ ׁשו, ּ ִדְלּתַ יִחיןּּבְ ִחין ְפּתִ ִּרין וִמְגָדִלין וִפּתְ ּ ּ ּ ְּוִאּנון , ּ
ן ִאיּת ֲעַלְייהו ָנְטִרין  ּמָ ּחֹומֹוּת ְדּתַ יב)א''דף פא ע(ּ ְרֵעי ְדִאּנון חֹומֹוּת ִדְכּתִ ּ ְדָנְטֵרי ּתַ ּ ּ ּ ,

י ׁשֹוְמִרים ְוגו)ישעיה סב( ַלִים ִהְפַקְדּתִ ִיך ְירוׁשָ ּ ַעל חֹומֹוּתַ ּ ֲה. 'ָ א ִעָלָאה ּוִמיָכֵאל ּכַ ָּנא ַרּבָ
ְרֵעי ְדִאּנון חֹומֹוּת ְלהו ָנְטֵרי ּתַ ִּמּכֻ ּ ּ.  

ָמ ד ָנְפַקּת ֵמַהאי ָעְלָמא)י''דאתקרי נעמ(ה ''ְנׁשָ א ְדֵעֶדן , ּ ּכַ ִגְנּתָ ִאי ָזָכאּת ָעאַלּת ּבְ
ַגְווָנא ְד ִדיַקָייא ּכְ ִריך הוא ְלרוֵחיהֹון ְדּצַ א ּבְ ְּדַאְרָעא ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ א ְדֵעֶדן ָּ ְנּתָ ַּההוא ּגִ ּ

ִדיַקָייא ְדָעְלָמא. ִּדְלֵעיָלא ל ּצַ ן ּכָ ּמָ ְּוּתַ ּ.  

א ָנְפַקּת ֵמַהאי ָעְלָמא ָמּתָ ן , ְּוַכד ִנׁשְ ָחא ְדּגַ ן ִאיִהי ִפּתְ ּמָ א ְדּתַ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ָּעאַלּת ּבִ ּ ּּ ּ
ָאָדם ָהִראׁשֹון וְבִאּנון ֲאָבָהן ְד. ֵעֶדן ָּפְגַעּת ּבְ ּ ּ ןּ ּמָ ִחין ָלה , ִאי ָזָכאּת ִאיִהי, ּתַ ה וָפּתְ ָּחָדאן ּבָ ּ ּּ

ִחין ְוָעאַלּת ּוִאי ָלא ַדְחָיין ָלה ְלַבר. ִּפּתְ  )שיר השירים ג(ומה היא אמרה כד דחיין לה לבר (. ּ
לבתר דאזלת תמן מקמי דאתיא לעלמא דא ויהיבת . אזלת' מצאוני השומרים וגו

הלו נרו עלי ראשי כל מאן דחזון לה מזדעזעין  ב)איוב כט(נר על רישיה שנאמר 
  .ואמרי הזאת נעמי

אני מלאה . ' אל תקראנה לי נזעמי קראן לי מרה וגו)רות א(אתיבת היא ואמרה 
הלכתי בההוא אתר וריקם השיבני יי בלא תורה ובלא מעשים טובים דאעיל לי 

א ְדֵעֶדןוִאי ז ָזָכאּת ָע). בגופא בישא למה תקראנה לי נעמי ויי ענה בי , ְייַלּת ְלִגְנּתָ
א  ִגְנּתָ ן ּבְ ּמָ ָבא ּתַ יָון ְדָעְייַלּת ָיּתְ אזדווגת באלימלך דא מחלון דדא רוח אזדווג ברות דדא (ּּכֵ

ׁשו )נפש השכלית ַלּבְ ַעְדַנּת )א ואתלבשת''ד(ּ ְוִאּתְ א ְדִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוִאּתְ ְלבוׁשָ ן ּבִ ּמָ ּ ּתַ ּ ּ ּ ּ
ן ּמָ   .ּתַ

ָר ָמַסרִסּתְ א ִאּתְ ִרין ַלֲחִכיֵמי ִלּבָ ָדא)ארבע(. א ְדִסּתְ ין ִאּנון ְדֲאִחיָדן ָדא ּבְ ַלּת ַדְרּגִ ּ ּתְ ּ ּ ּ ,
ּוִאֵלין ִאּנון ֶנֶפׁש  ּ ָמה''ּ רו)ד''נשמתא לנשמתא נשמתא עלאה דאתקרי יו(ּ ּ ְנֶפׁש )ש''נפ(. ַּח וְנׁשָ

יה ֵני ִמּנֵ ּבְ ִּאיהו ֵחיָלא ְדגוָפא ִאּתְ ּ ּ נוְקֵביה ְּדַכד. ּּ ַהאי ָעְלָמא ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ַער ּבְ ר ָנׁש ִאּתְ ּ ּבַ ּ ּ
ֵמי  ּכְ ִייֵפי ִמְסּתַ ל ׁשַ ָאה  ֹ)א מתכנשי''נ(ּּכָ ַהּנָ ְקֵני ְלִאּתְ ּתַ ן)לנשמה (ּוִמּתְ ּמָ ְּוַההוא ְנֶפׁש ,  ּתַ ּ
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ַההוא עֹוָבָדא  יה ּבְ ם ּבֵ ּכַ א ִדיֵליה ִאְסּתַ ּוְרעוּתָ ּ ּ ּ יך ֵל)ממש(ּ ָ וָמׁשִ ּיה ְלַההוא ְנֶפׁש ְוָאִעיל ֵליה ּ ּ ּּ
יד ַההוא ַזְרָעא ְדאֹוׁשִ ן ּבְ ּמָ ּּתַ ּ.  

ן ּמָ יך ּתַ א ְדָמׁשִ יכו ְדַנְפׁשָ א וְמׁשִ ָוִמּגֹו ְרעוּתָ ּ ּ ּ ּ ן ֵמִאּנון , ּּ ּמָ ך ֵחיָלא אֹוֲחָרא ּתַ ְמׁשַ ִּאּתְ ָ

י ְקרון ִאיׁשִ ין ְדִאּתְ ַּדְרּגִ ּ יכו ְדַה, ם''ּ ְמׁשִ ְּוָעאל ּכָלא ּבִ ּ יה ּגוָפא, ּהוא ַזְרָעאּ ֵני ִמּנֵ ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ .
ָאה ְדִאּנון  ּתָ ְּוָדא ִאיהו ֵחיָלא ַקְדָמָאה ּתַ ּ ַלּת) ארבע(ּ  .ּתְ

ּוְבִגין ְדַהאי א ִויסֹוָדא ְדגוָפא)נשמתא לנשמתא (ּ ְדֵבקוּתָ ּ ְנֶפׁש ַאְקִריב ּבִ ּּ ָנא , ּ ָקְרּבָ
א ִאּתְ ָמּתָ ְקִריב ְלַכָפָרא ַעל ִנׁשְ ְּדִאּתְ יּ ין ְדִאיׁשִ ְּיִהיַבּת חוָלָקא ְלִאּנון ַדְרּגִ ּ ּ דאתקרון רוח (ם ''ּ

יכו ְדחוְלָקא ְדַההוא )ונפש השכלית ּ ְבִגין ִדְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְייהו)נשמה(ּ י ִמּנַ ּ ְנֶפׁש ָאּתֵ יב . ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ
י  ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ מאור מהו לחמי לאשי דיהיב מזונא לאשי ודא הוא שפע (ֶאּת ָקְרּבָ

ָפָרה ְדְנֶפׁש ָנְטֵלי חוָלֵקיהֹון) דאנון מתהנן מזיו השכינה ִגין ְדהוא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ ר ָנׁש . ּ ְוַכד ִמיּת ּבַ
ַהאי ָעְלָמא ֲעֵדי ִמן ִקְבָרא ְלָעְלִמין, ּבְ ָייא , ַּהִהיא ְנֶפׁש ָלא ִאּתְ ּוְבֵחיָלא ָדא ָיְדֵעי ֵמּתַ

עו ָדא ִעם ָדא ּתָ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ּרוַח ִאיהו ַהאי ָעְלָמאּ ֶפׁש ּבְ ּ ִדְמַקֵיים ַלּנְ ּ י . ּ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ֲערוּתָ יכו ְדִאּתְ ְּוִאיהו ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ
א ָחָדא יאוְבּתָ ּתִ ד ִאּנון ּבְ ְּדכוָרא ּכַ ּ א ִדיָלה. ּ יאוְבּתָ ּתִ י ְדכוָרא ּבְ ָעַרּת ְלַגּבֵ ּוְכֵדין ִאּתְ ּ ּ ְלַהאי , ּ

י  ַגְווָנא ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּרוַח ּכְ ּ י ְדכוָראּ א ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּתִ ִדיַאּת ַזְרָעא ּבְ א ַאׁשְ ּתָ ִּדְלּתַ ּ ָרא . ּ ְוִסּתְ
ׁשוב אל )קהלת יב) (כד אשדיאת שפע בתיאובתא לגבי נוקבא והכא רזא(ָדא  ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ

ָנה ר ְנּתָ  ּ ָנְפָקא ֵמַהאי)א לנשמתא כד''ה ונשמת''ש ונשמ''ונפ(ַח ''ְּוַהאי רו. ָּהֱאלִהים ֲאׁשֶ
ה אסתלק לגנתא דעדן בשמיא עלאה ומתלבש ''אתפרשן י ()ואתפרשת מנפש(ָעְלָמא 

א ְדֵעֶדן ִדְבַהאי ָעְלָמא ) בדיוקנא עלאה מרקמא בכל גוונין , )תתאה(ָּעאל ְלִגְנּתָ
ד ָנֲחּתִ י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכַ ׁשֵ ַלּבְ ָמה ְדִמּתְ א ּכְ ן ּגֹו ֲאויָרא ְדִגְנּתָ ּמָ ׁש ּתַ ַלּבַ ְּוִאּתְ . ין ְלַהאי ָעְלָמאּ

יב ִגין ְדִאּנון ֵמַההוא רוַח ֲהוו ִדְכּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה ַמְלָאָכיו רוחֹוּת וגו)תהלים קד(, ּ   .'ּ עֹוׂשֶ

ַעְדַנּת  ן ִאּתְ ּמָ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוּתַ ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא ּבְ ּגַ ׁש ּבְ ַלּבָ ּאוף ָהִכי רוחא ִמּתְ ּ ּ ּ
ָכל ִעדוִנין ּּבְ ן ֵעֶדן, ּ ּגַ יוִרין ְוִדיוְקִנין ְדַהאי ָעְלָמאּבְ ּ ָדא ִאיּת ּצִ ּ ּ יוִרין ְוִדיוְקִנין . ּּ ְּוִאיּת ּצִ ּ ּ ּ

ן, ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ּמָ ַעְדִנין ּתַ ִדיַקָייא ָאְזִלין וִמּתְ ל ִאּנון ּצַ ן ּכָ ּמָ ְּוּתַ ּ ּ י , ּּ ּתֵ ּבַ ּוְבֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ
ָעָאן ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ש דבהאי עלמא ובדיוקנא דא ''ח וא''נא דא מרודיוק. (ִּאּנון ּבָ

ש ומתפשטי ''ח ונפ''י אסתלקו רו''י ושבת''י וירח''אתעדנו בכל עדונין ובכל זמנ
באן . מהאי גופא ומתלבשי בדיוקנא עלאה בגן עדן דלעילא מרקמא בכל גוונין

) ד ואנון נהנין מאור השכינה''ה בלבושא דיליה ואזדווגו כחדא ידו''אתר הוא י
ָווִנין ָכל ּגְ ָמא ּבְ א ִאיּת ַעּמוָדא ָחָדא ֵמֻרּקָ ְנּתָ יעוּת ּגִ ּוִבְמּצִ ּ ָעא ְלָסְלָקא. ּ ד ּבָ ְּוַההוא רוַח ּכַ ּ ,

א  ן ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּמָ ט ּתַ ַפׁשַ ִּאּתְ ּ ְּוָעאל ּגֹו ַההוא ַעּמוָדא) ונפשא אשתארת תמן בגופא(ּ ּ 

ר ְד)וסלקת( ּ ְוָסִליק ְלֵעיָלא ּגֹו ַההוא ֲאּתַ יהּ ָּנְפַקּת ִמּנֵ ׁשוב ְוגו, ּ יב ְוָהרוַח ּתָ ִדְכּתִ ּּכְ ּ'.  
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ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ן ּבוְסִמין ַקּמֵ א וַמְקִריב ָלה ָקְרּבַ ֲהָנא ַרּבָ ְּוָנִטיל ָלה ִמיָכֵאל ּכַ ּ ּ ּ ּ ָּ ,
רֹוָרא ְדַחֵיי )ואתת( ַההוא ּצְ ַעְדָנא ּבְ ן וִמּתְ ּמָ ָבא ּתַ ּ ְוָיּתְ ּ ּ ה ֱאלִהים ּ ְדַעִי)ישעיה סד(ּ ן ֹלא ָרָאּתָ

ך ְוגו ָזוָלּתְ ר . 'ּ ָכל ִעדוִנין)ב''דף פא ע(ְלָבּתַ ַעְדָנא ּבְ א ְדַאְרָעא וִמּתְ א ְלגֹו ִגְנּתָ ּ ָנֲחּתָ ּ ּ ּ ,
א  ַההוא ְלבוׁשָ ּת ּבְ ׁשַ ַלּבְ ְּוִאּתְ ֵרין )ואזדווגא בנפש דידיה(ּ טוָרא ַעל ַחד ּתְ ן ּבְ ּמָ ָבא ּתַ ּ ְוָיּתְ

ה ְדֲהַוּת ּמָ אִּמּכַ ַקְדִמיּתָ ודא הוא בחול ואסתלקא בישיבות דגן עדן ומתעסק . ( ּבְ
  ).באורייתא ובכל רישי ירחי וזמני ושבתי נחתא אזדווגת בנפש

ל ִאֵלין ָמה ִהיא ֵחיָלא ִעָלָאה על ּכָ ְּנׁשָ ְּוִאיִהי ֵמֵחיָלא ִדְדכוָרא ָרָזא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ .
י ְוָכ. ְּוָדא ָסְלָקא ְלֵעיָלא ִמָיד ָדא)א אנון''ד(ל ַהּנֵ ֲחָדא ָדא ּבְ ִרין ּכְ ַקׁשְ ין ִמּתְ ַלּת ַדְרּגִ ּ ּתְ ּ .

יה ר ְדַנְפקו ִמּנֵ ִבין ְלַההוא ֲאּתַ ְלהו ָסְלִקין וּתָ ן ּכֻ ָפְרׁשָ ְּוַכד ִמּתְ ּ ּ ּ ּּ ד ַהאי רוָחא ָנְפַקּת . ּ ּּכַ ּ
א ְדָאָדם ְוֲאָבָהן ּתַ גֹו ְמַעְרּתָ ןֵּמַהאי ָעְלָמא ְוָעאַלּת ּבְ ִּאּנון ָיֲהִבין ָלה ִפְנָקס ִסיָמָנא , ּמָ ּ ּ

א ְדֵעֶדן י ִגְנּתָ רוִבים ְוַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב , ְוָעאַלּת ְלַגּבֵ ַחּת ּכְ ּכָ ן ְוַאׁשְ ּמָ ְּקִריַבּת ּתַ ּ
ַהֶפֶכּת ּתְ ָחא ְוָעאַלּת. ַּהּמִ ִחין ָלה ִפּתְ ִּאי ָזָכאּת ָחָמאן ִפְנָקס ִסיָמָנא וָפּתְ ּ ּּ ְּחָיין ָלה ְּוִאי ָלא ַד. ּ

  .ְלַבר

  ]א''דף פ ע - ' זוהר חלק א[

ן ּמָ ָבא ּתַ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ְוָיּתְ ן ּבְ ּמָ א ּתַ ׁשָ ַלּבְ ָבא ִמּתְ ל ַההוא ִזְמָנא ְדָיּתְ ּּכָ ּ ּוְבֵריׁש . ּ
ָעאּת ְלַסְלָקא ד ּבָ י ּכַ ּתֵ ּבַ א ְדֵעֶדן ַיֲהִבין ָל. ַיְרֵחי ְוׁשַ ִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּּצַ ּה ִפְנָקס ִסיָמָנאּּ ּ ,

ֵלם ִאּנון ָנְטֵרי חֹומֹוּת ְירוׁשְ ַההוא ַעּמוָדא וָפְגַעּת ּבְ ְּוָסְלַקּת ּבְ ּ ּ ּ ָחא , ּּ ִחין ָלה ִפּתְ ִּאי ָזְכָאה ָפּתְ ּּ
ְּוִאי ָלא ָנְטִלין ִמיָנה ַההוא ִפְנָקס ְוַדְחָיין ָלה ְלַבר. ְוָעאַלּת ּ א וָאְמָרה . ּּ ַבּת ְלִגְנּתָ שיר (ּתָ

ִעיר ְוגו)ירים גהש אוִני ַהׁשֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ או ֶאּת ְרִדיַדי ֵמָעַלי' ּ ְמּצָ ָּדא ִאיהו , ָּנׂשְ ּ
יה  ִּפְנָקס ִסיָמָנא ְדָנְטֵלי ִמּנֵ ּ ּׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹוּת ִאֵלין ִאּנון ָנְטֵרי חֹומֹוּת . )א מינה''ד(ּ ּ

ַלִים הוא לבושא דלעילא ומסתלק כדוגמא דא נשמתא לנשמתא אתפשט מה. (ְּירוׁשָ
שמות קמא (אשתארת בגופא ) א ונפשא''ס(ונשמה . לעילא לעילא ואתהני מאור השכינה

 ובכל רישי ירחי וזמני ושבתי נחתא נשמה לנשמה ומזדווגא לנשמה דאשתארת )ב
בגופא ומזדווגא בנשמה ודיוקנא דגנתא דעדן דלתתא הוא אש ומים שנאמר 

היורדת למטה אזלת לדרגא דיליה ונפש דיליה עד הכא רוחא דשמאלא . שמים
ועל דא אמרו . ' אך בשרו עליו יכאב וגו)איוב יד(, אשתארא בגופא דארעא דכתיב

) דמתיא ידעי בעלמא דאתי מיקרא דצדיקייא ומעלמא תתאה ומשתעיין דא עם דא
  :)עד כאן סתרי תורה(

ִתיב ָהָכא ַוַיֲעֹב י ֵייָסא ָסָבא ּכְ ִסְפָרא ְדַרּבִ ּּבְ ָאֶרץ וְכִתיב ָהָתם ּ  ֲאִני )שמות לג(ּר ַאְבָרם ּבָ
ל טוִבי ְדָקא ָחֵזי. ַּאֲעִביר ּכָ ה ְדַאְרָעא ְדָאֵתי ֵמֲאַתר ִעָלָאה ּכְ ְּוהוא ֶרֶמז ִלְקדוׁשָ ּ ּ ַעד . ּ

ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְטָרא ָדא . ְמקֹום ׁשְ ְדָקא ָחֵזי. )ג דלתתא''א ל''ד(ִמּסִ . ְלִסְטָרא ָדא ּכְ
ָאֶרץְוַהּכְ א ְדִאְתַלְטָיא ְוַאְייֵתי ְלָווִטין . ַנֲעִני ָאז ּבָ יׁשָ ְלָטא ִחְוָיא ּבִ ֵדין ׁשָ ָמר ְדַעד ּכְ ָּהא ִאּתְ ּ

ַנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו וְכִתיב)בראשית ט(, ַּעל ָעְלָמא ִדְכִתיב ּ ָארור ּכְ בראשית (, ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]310דף [ -ּ

ֵהָמה ְוגו)נ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ִריך הוא. 'ּ ָארור ַאּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ן ִאְתְקִריב ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ְּוַתּמָ ַמה . ְּ
ִלי ֵליה ַמה ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ַההוא ֵחיָלא ֲעִמיָקא  ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ָהָכא ִאְתּגְ ּּכְ ּ ּ ּ

ְלָטא ַעל ַאְרָעא ך ַוֵיָרא ַמה . ְלׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְ י  )א''דף פ ע(ּ ּסֵ יהְּדֲהָוה ִמְתּכַ   .ִּמּנֵ

ְרֶאה ֵאָליו ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ּוְכֵדין ַוִיֶבן ׁשָ ְרֶאה ֵאָליו, ּ יָון ְדָאַמר ַלְיָי ַמהו ַהּנִ ּּכֵ ֶּאָלא . ּ
יה יה ְוִאְתְקַיים ּבֵ ְלָטא ַעל ַאְרָעא ְוָעאל ּבֵ ִלי ֵליה ַההוא ַדְרָגא ְדׁשָ ָּהָכא ִאְתּגְ ּ ּ ּ ּּ:  

ם ָהָהָרה ק ִמּשָׁ ן ָיַדע ַהר ְיָיִמּתַ. ַּוַיְעּתֵ ַהאי ֲאַתר. ּמָ ין ִדְנִטיִעין ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ַּוֵיט ָאֳהלה . ּ
ֵה ִתיב''ּבְ יה. א ּכְ ין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ֻכְלהו ַדְרּגִ ַמָיא ּבְ יל ַמְלכו ׁשְ ָּפִריׂש ְפִריׂשו ְוַקּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע . ּ

ִליט ַעל ּכָֹלא ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַח. ְּ ָנה ִמְזּבֵ ָחן ֲהוו. ּוְכֵדין ּבָ ּוְתֵרין ַמְדּבְ ִגין ְדָהָכא , ּ ּּבְ
ִליט ַעל ּכָֹלא ְוָיַדע ָחְכָמה ִעָלָאה ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ִלי ֵליה ְדָהא קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ְּ

ְדַמת ְדָנא א ְדִא. ָּיַדע ִמּקַ ָחן ַחד ְלַדְרּגָ ִרין ַמְדּבְ ּוָבָנה ּתְ ּ ְסָיאּ א ְדִאְתּכַ ְלָיא ְוַחד ְלַדְרּגָ   .ְּתּגַ

א ֲחֵזי ְרֶאה ֵאָליו ְוגו, ּתָ ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ַקְדִמיָתא ּכְ ְּדָהִכי ֲהָוה ּבְ ּוְלָבַתר . 'ּ
ְרֶאה ֵאָליו ִתיב ַהּנִ ַח ַלְיָי ְסָתם ְוָלא ּכְ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ . ְּכְמָתא ִאיהוְּוֹכָלא ָרָזא ְדָח. ּּכְ

ע  יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּסַ א ַעד ְדָסִליק ְלַדְרּגֵ א ְלַדְרּגָ ּוְכֵדין ִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ִמַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ְגּבָ ָּדא ָדרֹום ְדהוא חוָלֵקיה ְדַאְבָרָהם. ְַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּ ּ ּ ּ ַתר . ּ א ּבָ ָּהלֹוך ְוָנסֹוַע ַדְרּגָ ְ

א  יה ְדָדרֹוםַּדְרּגָ ְדָקא ְיאות ְוָסִליק ְלַדְרּגֵ ר ּכְ ן ִאְתַקּשַׁ ַּעד ְדָסִליק ְלָדרֹום ְוַתּמָ ּ יָון . ּ ּכֵ
א ְוָעאל  ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַדְרּגֹוי ּבְ ְּדִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ּבְ ּ א)בארעא(ּ א ַקִדיׁשָ ַדְרּגָ ֵדין ַמה , ּ ּבְ ּכְ

ָאֶרץ ִתיב ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ְּדָלא ֲהוו ָי. ּכְ ִריך הואּ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ְּדֵעי ְיִדיָעה ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְּ:  

ָאְרץ ָען ָלא ֲהָוה ֵחיָלא ְדַעל ַאְרָעא ָיִהיב ּתוְקָפא וְמזֹוָנא ַעל , ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ּ
ת , ַאְרָעא ִגין ְדַעד ָלא ִאְתַקְדׁשַ ּּבְ ִקיוָמא)א אתתקנת''נ(ּ ּ ְוָלא ָקְייָמא ּבְ יָון. ּ ּ ְדָחָמא ּכֵ

ְדָקָחֵזי א ּכִ א ַעל ַאְרָעא ָלא ָיִהיב ּתוְקָפא ְוֵחיָלא ַקִדיׁשָ ַּאְבָרָהם ְדָהא ַההוא ֵחיָלא ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ,
ם ֵדין ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגור ׁשָ ּּכְ י ֶאת , ְמָנא ָיַדע ַאְבָרָהם. ּ ִָדְכִתיב ְלַזְרֲעך ָנַתּתִ ּ

ֵדין ָיַד. ָּהָאֶרץ ַהזֹאת א ֶאָלא ּכְ ִתּקוָנא ַקִדיׁשָ ְקָנא ּבְ ּע ַאְבָרָהם ְדָהא ַאְרָעא ָלא ִאְתּתַ ּ ּ ּ
ין  ַדְרּגִ יה)ידיען(ּבְ ין ְדִיְפקון ִמּנֵ ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדַאְרָעא ָלא , ּ ּ

ְדֲאָמָרן ה ֶאָלא ּכִ ְקדוׁשָ ן ּבִ ּקַ ִּתּתַ ּ:  

םַּוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְי ִקיל ְלַגן ְיָי. ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצַרִים. ָּמה ָלגור ׁשָ ִגין ְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ .
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַגן ְיָי ּכְ ִקיל ְוָנִחית ַחד ַנֲהָרא ְדִאיהו ְלָיִמיָנא ִדְכִתיב. ִּדְכִתיב ּכְ ן ׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ,

ל ֶאֶר)בראשית ב( ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון הוא ַהּסֹוֵבב ֶאת ּכָ ּ ׁשֵ ם ַהָזָהבּ ר ׁשָ . ּץ ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ
ֵליָמָתא ֵהיְמנוָתא ׁשְ יָון ְדָיַדע ְוָעאל ּבְ ְּוַאְבָרָהם ּכֵ ין . ּ ל ִאּנון ַדְרּגִ ָעא ְלִמְנַדע ּכָ ּּבָ ּ

א ּוִמְצַרִים ֲהָוה ָנִטיל ִמָיִמיָנא . ְּדִאְתַאֲחָדן ְלַתּתָ ך ָנַחת ְלִמְצַרִים)א לימינא''ד(ּ ְ וְבִגין ּכָ ּ .
ְלֵקי ַרֲחֵמי ִמן ִדיָנא, א ֲחֵזיְוּתָ ד ִמְסּתַ ַאְרָעא ֶאָלא ּכַ ַכח ּבְ ּתְ ְפָנא ָלא ִאׁשְ ּּכַ ּ ר : ּ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

ר ִהְקִריב. ִהְקִריב ָלֹבא ִמְצָרְיָמה ֲאׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּכַ ֵעי ֵליה, ָאַמר ַרּבִ ר ָקַרב ִמּבָ ֲאׁשֶ ַמאי . ּּכַ
ר ִהְקִריב ֲאׁשֶ ִדְכִתיב, ּכַ ָרֵאל )שמות יד(, ֶּאָלא ּכְ ּ וַפְרֹעה ִהְקִריב ְדִאיהו ַאְקִריב ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]311דף [ -ּ

א ְדָקא ְיאות, ּאוף ָהָכא ִהְקִריב. ְּלִתיוְבּתָ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְרֵמיה ְלקוְדׁשָ ְּדַאְקִריב ּגַ ּ ּ ּ ָלֹבא . ְּ
ְייהו וְל ין וְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ִאּנון ַדְרּגִ ָחא ּבְ ּגָ ִּמְצָרְיָמה ְלַאׁשְ ּ ּ ּ   .ִאְתַרֲחָקא ֵמעֹוְבֵדי ִמְצַרִיםּ

א ֲחֵזי י ְיהוָדה ּתָ ָלא ְרׁשו)א בגין''ס(ֵכיָון , ָּאַמר ַרּבִ ּ ְדָנַחת ַאְבָרָהם ְלִמְצַרִים ּבְ ּ ,
ִנין ע ְמָאה ׁשְ ִמְצַרִים ַאְרּבַ נֹוי ּבְ ידו ּבְ ְעּבִ ּתַ ִתיב ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה, ִּאׁשְ ְּדָהא ּכְ ְוָלא . ּ

ִתיב  ָרה, ֵרד ִמְצָרִיםּכְ ִגיָנה ְדׂשָ ל ַההוא ֵליְלָיא ּבְ ְּוִאְצָטַער ּכָ ּ ּ.  

ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּתְ י ִאּשָׁ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּתֹו ִהּנֵ ָרה ִאׁשְ ְוִכי ַעד ַהִהיא . ַּויֹאֶמר ֶאל ׂשָ
ה ְיַפת ַמְרֶאה ֲהַות ֲעָתא ָלא ֲהָוה ָיַדע ַאְבָרָהם ְדִאּשָׁ ֶּאָלא ָהא אוְק. ּׁשַ ּמוָה ְדַעד ַהִהיא ּ ּ

יֵניהֹון ְסִגיאות ְצִניעוָתא ְדֲהַות ּבֵ ָרה ּבִ ִדיוְקָנא ְדׂשָ ל ּבְ ּכַ ֲעָתא ָלא ִאְסּתַ ּׁשַ ּ ּ ְוַכד ָקִריב , ּ
ה   .ְּלִמְצַרִים ִאְתַגְלָייא ִאיִהי ְוָחָמא ּבָ

  ]א''דף פב ע - ' זוהר חלק א[

ה ָיַדע ּמָ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדטֹוַר, ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ֶזה ְוִהיא ָקְייָמא ּ ר ָנׁש ִמְתּבַ ּח אֹוְרָחא ּבַ
י ּנִ ּתַ ִפירו ִדיָלה ְוָלא ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ה ׁשְ י ְדָחָמא ִעּמָ ה ָנא ָיַדְעּתִ ָּדָבר ַאֵחר ִהּנִ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָווִנ. ִאְתְרַחץ ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ַלק ִלְתֵרי ּגְ ּוִמָלה ָדא ִאְסּתָ ּ ָמעֹו. יןּ ַמׁשְ ְוַחד . ַחד ּכְ
ִדְכִתיב , ּוְכִתיב. ּוְכִתיב ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ָאּתְ.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז(, ּכְ

ר ֵאֵלינו)דברים ה( ַדּבֵ ֲעבוֵרך. ּ ְוַאּתְ ּתְ ְְלַמַען ִייַטב ִלי ּבַ ֲעבוֵרך ִייַטב , ּ ִכיָנה ָאַמר ּבַ ַלֵפי ׁשְ ְּכְ ּ ּ
ִריך הואִּלי קוְד א ּבְ ּׁשָ ְגָלֵלך. ְ י ּבִ ה . ְְוָחְיָתה ַנְפׁשִ ר ָנׁש ְוִיְזּכֶ ַלק ּבַ ִגין ִדְבָדא ִיְסּתַ ּּבְ ּ

ְלָקא ְלָאְרָחא ְדַחֵיי ְּלִאְסּתַ י ֵייָסא ָאַמר ָיַדע ֲהָוה ַאְבָרָהם . 'ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ְוגו. ּ ַרּבִ
ִזּמָ ִטיִפין ִאּנון ּבְ ְּדֻכְלהו ִמְצָרֵאי ׁשְ ּ אי ָלא ָדִחיל  )א''דף פב ע(ְּוֵכיָון ְדָכל ַהאי , הּ ָיַדע ַאּמַ

ן ֵתיה ְדָלא ַאֲהַדר ֵמָאְרָחא ְוָלא ֵייעול ְלַתּמָ ַּעל ִאּתְ ּ ה. ּ א ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ְדָחָמא ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ:  

  )סימן יד(השלמה מההשמטות 

בֹוא ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ֵעי ֵל, ַוְיִהי ּכְ ּבָ בֹוָאם ּמִ ָרה ֵהיָכן ָהְיָתהּכְ ֶּאָלא ַאְבָרָהם . ּיה ְוׂשָ
א ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב  יָון ְדָמָטא ְלִמְצָרִים ֲאְמרו ֵליה ַהב ִמְכּסָ א ְוָסַגר ֲעָלה ּכֵ ֵתיבוּתָ ַּאֲעָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ

א ָס. ִמְכּסָ ֲּאְמרו ֵליה ָמאִנין ַאּתְ ָטִעין ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב ְדָמאִנין ָאְמרו ֵליה ַמְטּכְ ּ ּ א ַאּתְ ּ
ָסא ָּאְמרו ֵליה ַמְרֶגָלאן ַאּתְ ָטִעין. ָּטִעין ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב ְדַמְטּכְ ָּאַמר ְלהו ֲאָנא ָיִהיב , ּ

א ְדַמְרֶגָלאן ר, ִּמְכּסָ ָּאְמרו ֵליה ִאי ֶאְפׁשָ ַגָווה, ּ יבוָתא ְוֶנחֵזי ָמה ּבְ ח ּתֵ ֶּאָלא ְלִמְפּתַ ּ יָון . ּ ּכֵ
יבוָתא ִאְתָנַה ְּדַפְתחו ּתֵ ּ הֹוָרא ִדיָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ָּרא ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ִמּנְ ּ ּ ַוִיְראו )שם(ּ ּ

ה ְוגֹו בֹוָאם ִמְצַרְיָמה' ַהִמְצִרים ֶאת ַהִאׁשָ י ְיהוָדה ַוְיִהי ּבְ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ֶאָלא , ָּאַמר ַרּבִ ּ
ֵתיָבה ְוכו   )עד כאן מההשמטות(: 'ּּבַ

ֹבא ַאְבָרם ִמְצ י ָיָפה ִהיא ְמֹאדַוְיִהי ּכְ ה ּכִ ְצִרים ֶאת ָהִאּשָׁ ָּרְיָמה ַוִיְראו ַהּמִ י . ּ ָאַמר ַרּבִ
ֵתיָבה ָאִעיל ָלה ְּיהוָדה ּבְ ה קוְסטוָנא, ּ ּוְפָתחו ָלה ְלֵמיַסב ִמּנָ ּ ּ ּ ח ֲהָוה ְנהֹוָרא . ּ יָון ְדִאְתַפּתַ ּּכֵ ּ

י ָיָפה ִהיא א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּּכִ יָבה , ַמאי ְמֹאד.  ְמֹאדּ ּתֵ ֶּאָלא ְדָחמו ּבַ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]312דף [ -ּ

ִמְלַקְדִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְראו .  ָאֳחָרא)א נהורא''נ(ִּדיוְקָנא  ַּאִפיקו ָלה ְוָחמו ָלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֵרי ַפְרֹעה ה ַמאי ַוִיְראו אֹוָתה. ּאֹוָתה ׂשָ ְצִרים ֶאת ָהִאּשָׁ יָון ִדְכִתיב ַוִיְראו ַהּמִ ּּכֵ ּ ּ ּּ ֵרי ּ  ׂשָ

ִמְלַקְדִמין וְכֵדין ַוְיַהְללו אֹוָתה ֶאל ַפְרֹעה ְוגו, ַפְרֹעה ֶּאָלא ְדֲאִפיקו ָלה ְוָחמו ָלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ כאן (. 'ּ

  )ב''ח דף לח ע''שייך מה שבז

י ִיְצָחק ֲעִב. ָאַמר ַרּבִ יִחין ּבַ ּגִ ַּווי ְלִאּנון ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ יה ּּ ּיְדּתֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵלי , ְּ ּכְ א )בכלא(ְּוִאּנון ָלא ִמְסּתַ ָעְלָמא ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ְדָכל ַמה ְדֲהֵוי ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ִאיהו ּּבְ ּ סֹוָפא ִדְכִתיב, ְ ַקְדִמיָתא ַמה ִדְלהֵוי ּבְ ְּדִאיהו ָיַדע ּבְ ּ ּ יד )ישעיה מו(, ּ  ַמּגִ
ית ַאֲחִרית ִגין ְלָסְלָקא לֹון ְלָבַתר ְּוִאיהו . ֵמִראׁשִ ַקְדִמיָתא ּבְ ֵכי ְוֲעִביד ֲעִביָדן ּבְ ִאְסּתָ

  .יֹוִמין

י ַפְרֹעה ַרי ְלַגּבֵ א ֲחֵזי ִאְלָמֵלא ְדִאְנִסיַבת ׂשָ ּּתָ ִרים , ָּלא ַאְלֵקי הוא, ּ ְּוַאְלָקאוָתא ָדא ּגָ ּ
דֹו ְנָגִעים ּגְ ן ְדִיְלקון ִמְצַרִים ּבִ ַּאְלָקאוָתא ְלָבַתר ּכֵ ּ דֹוִלים וְכִתיב , ִליםּ ִתיב ָהָכא ְנָגִעים ּגְ ּּכְ

ִמְצַרִים)דברים ו(ָהָתם  דֹוִלים ְוָרִעים ּבְ ן ְיָי אֹותֹות ומֹוְפִתים ּגְ ּ ַוִיּתֵ ר ַמּכֹות . ּ ַּמה ְלַהָלן ֶעׂשֶ ּ
ר ַמּכֹות אן ֶעׂשֶ ין וְגבוָרן ְלִיׂשְ. ַאף ּכָ ִריך הוא ִנּסִ א ּבְ ָמה ְדֲעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ , ָרֵאל ֵליְלָיאְּ

ין וְגבוָראן ֵליְלָיא ָרה ִנּסִ ִריך הוא ְלׂשָ א ּבְ ּאוף ָהָכא ֲעַבד ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר  י)תהלים ג(ַּרּבִ בֹוִדי וֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ ָּאַמר ָדִוד . ּ ְוַאּתָ
ֵני ָעְלָמא ֵייתון ַלֲא ב ְדָכל ּבְ ַּאף ַעל ּגַ י ְקָרָבאּ ֲעִדי, ָגָחא ּבִ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ א ֲחֵזי. ְוַאּתָ , ּתָ

ֲעִדי ִתיב ָמֵגן ּבַ ִריך הוא. ּכְ א ּבְ ָּאַמר ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּ ל עֹוָלם ִמְפֵני ָמה ָלא ַעְבֵדי , ְּ ִּרּבֹונֹו ׁשֶ
ַאְבָרָהם ִדְכִתיב ָאֹנִכי  ָרָכה ּבְ ָמה ְדָחְתֵמי ּבְ י ֲחִתיָמה ִדְבָרָכה ּכְ ּּבִ ְוָאְמֵרי ָמֵגן . ְָמֵגן ָלךּ

  .ַאְבָרָהם

ִריך הוא ְלָדִוד א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ אי , ְּ יו ְוָקִאים ַקּמָ יו וְצַרְפּתִ ַחְנּתִ ָבר ּבְ ַּאְבָרָהם ּכְ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ָּאַמר ֵליה ָדִוד ִאי ָהִכי . ּ ִני ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִל)תהלים כו(ּ ָחֵנִני ְיָי ְוַנּסֵ י ּבְ . ּבִ

יה ַעל ַמה ְדָאַמר ר ָדִוד ַקּמֵ ַבע ִאְדּכַ יָון ְדֲעַבד ַהִהיא ִמָלה ְדַבת ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ ּ  )תהלים יז(ָאַמר . ּּ
ל ַיֲעָבר ִפי ְמָצא ַזּמֹוִתי ּבַ ל ּתִ י ּבַ ּנִ י ָפַקְדּתָ ַלְיָלה ְצַרְפּתַ ַחְנּתָ ִלּבִ ּּבָ ּ.  

ִני ְו ָחִנִני ְיָי ְוַנּסֵ יָאַמר ֲאָנא ֲאִמיָנא ּבְ ַחְנּתָ ִלּבִ ֲאָנא ֲאִמיָנא ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוַאּתְ . ַאְנּתְ ּבָ
ְדָקא ְיאות ְחּתְ ִלי ּכְ ּכַ ְמָצא ָלא ַאׁשְ ל ּתִ י ּבַ ּנִ ל ַיֲעָבר ִפי. ְּצַרְפּתַ ן ְוַהאי . ַּזּמֹוִתי ּבַ ַמאן ִיּתֵ

ִבית ְדָלא ַיֲעָבר ִלי פוָמאי ִּמָלה ַדֲחׁשָ ּ ּּ ל ָדא ָחְתִמי, ּ ָרָכה ְדָקֲאָמָרן ָמֵגן ְּוִעם ּכָ יה ּבְ ּן ּבֵ ּ
ֲעִדי, ָּדִוד ה ְיָי ָמֵגן ּבַ ך ָאַמר ָדִוד ְוַאּתָ ּוְבִגין ּכָ י, ְּ בֹוד וֵמִרים ֹראׁשִ ּ ַוַדאי )ג והאי''א ל''ד(. ּּכְ

יה א ָדא ְיָקָרא ִדיִלי ְדֲאָנא ִמְתַעַטְרָנא ּבֵ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ:  

ים ַוְיׁשַ ְּלחו אֹותֹוַּוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנׁשִ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא ִאיהו ָמֵגן , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

א ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ְלטון ּבְ ְּלַצִדיַקָייא ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ִריך הוא ָאִגין ַעל ַאְבָרָהם ְדָלא , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵתיה יה וְבִאּתְ ְלטון ּבֵ ִּיׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]313דף [ -ּ

א ֲחֵזי ה, ּתָ א ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּנָ ִכיְנּתָ ל ַההוא ֵליְלָיאּׁשְ ָרה ּכָ ּ ְדׂשָ ֲּאָתא ַפְרֹעה ְלִמְקַרב , ּ
ֲהָדה ֲּאָתא ַמְלַאך ְוַאְלֵקי ֵליה, ּּבַ ָרה ַאְלֵקי הוא ַמְלֵקי, ְ ל ֵאיַמת ְדֲאְמָרה ׂשָ ּּכָ ְוַאְבָרָהם , ּ

ְלָטָאה ֲעָלה ֲהָדא הוא ִדְכִת ָרה ָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ָמאֵריה ְדָהא ׂשָ ֲּהָוה ַמְתִקיף ּבְ ּ ּ  )משלי כח(, יבּ
ְכִפיר ִיְבָטח ִריך הוא, ְּוַצִדיִקים ּכִ א ּבְ ְּוָהָכא ִנְסיֹוָנא הוא ְדָלא ִהְרֵהר ֲאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי י ִיְצָחק ּתָ ִריך הוא ְלַנֲחָתא ְלִמְצַרִים , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ יד קוְדׁשָ ך ָלא ַפּקֵ ִּדְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

ֶּאָלא הוא ַעְצמֹו ִמַג ן , ְּרֵמיה ָנַחתּ ִגין ְדָלא ְיֵהא ִפְתחֹון ֶפה ִלְבֵני ָעְלָמא ְדָאַמר ֵליה ּכֵ ּּבְ ּ ּּ ּ
ֵתיה ּוְלָבַתר ִאְצַטֵער ַעל ִאּתְ ּ.  

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר  א)תהלים צב(ַּרּבִ ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ ּ ַצִדיק ּכַ ַּצִדיק . ּ
ָמר ִיְפָרח ּתָ יׁש ַצִדיק ְלָתָמרִּמְפ. ּכַ יָון ְדָגְזִרין ֵליה ָלא ָסִליק ַעד . ֵּני ָמה ַאּקִ ָמר ּכֵ ַּמה ּתָ ּ

חֹותֹוי ַעד ְזַמן , ְזַמן ַסְגָיא יָון ְדִאְתֲאִביד ֵמָעְלָמא ָלא ָסִליק ַאֵחר ּתְ ּאוף ָהִכי ַצִדיק ּכֵ ּ ּ
ֶגא אוף ָהִכי ָנֵמי. ַסְגָיא ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ּּכְ ּ.  
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ָמר ָלא ָסִליק ֶאָלא ְדַכר ְונוְקָבא ָמר ִיְפָרח ַמה ּתָ ּתָ ּּכַ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק ָלא ָסִליק ֶאָלא . ּ ּ ּ
ְּדַכר ְונוְקָבא ְּדַכר ַצִדיק ְונוְקָבא ַצֶדֶקת, ּ ּ ּ ָרה, ּ ַגְווָנא ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶגא . ּּכְ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ּּכְ

חֹותֹויָמ ְלָבנֹון ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ְוֹכָלא ַיְתֵבי ּתְ ּה ֶאֶרז ּבַ ּ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק הוא ִעָלָאה ַעל , ּ ּ ּ ּ
חֹותֹוי ּּכָֹלא ְוֹכָלא ַיְתֵבי ּתְ ְּוָעְלָמא ָלא ָקְייָמא ֶאָלא ַעל ַצִדיק ַחד ִדְכִתיב. ּ ּ  )משלי י(, ּ

ִמיך, ָמאְּוֲעֵליה ָקִאים ָעְל. ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוְבִגיֵניה ִאְסּתְ ּ יל, ּ ּתִ   .ְּוֲעֵליה ִאׁשְ
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ְבָעה ָסְמִכין ָעְלָמא ָקְייָמא ִדְכִתיב ִניָנן ְדַעל ׁשִ י ְיהוָדה ָאַמר ְוָהא ּתָ ַּרּבִ ּ  )משלי ט(, ּ
ְבָעה י יֹוֵסי ָהִכי הוא ַוַדאי. ָּחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ְלהו ָאֳחָרִנין  )הכא(ֲאָבל , ּ ּּכֻ

ִביָעָאה ׁשְ ָּקְייֵמי ְדִאיהו ָסְמָכא ְדָעְלָמא )ב''דף פב ע( ּבִ ֵקי , ּ ְּוִאיהו ַצִדיק ְוָדא ַאׁשְ  )לעלמא(ּ

ִתיב. ְּוָזן ּכָֹלא )א מן כלא''ס( ְוָרִוי ָעְלָמא י ְפִרי )ישעיה ג( ְּוֲעֵליה ּכְ י טֹוב ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ ּ
יו)תהלים קמה(, ּוְכִתיב. ֵּליֶהם יאֵכלוַמַעְל ל ַמֲעׂשָ   . טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ן)בראשית ב(, ָהא ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ָּדא .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ּהוא ָסְמָכא ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעֵליה ֵקי ְלִגְנָתא , ּ יה )ןדעד(ְּוִאיהו ַאׁשְ י ִמּנֵ ּקֵ ּתַ ּ ְוִגְנָתא ִאׁשְ

יה ֲעִביָדא ֵפיִרין ּוִמּנֵ ּ ָעְלָמא ְוִאּנון ִקיוָמא ְדָעְלָמא ִקיוָמא . ּ ְּוֻכְלהו ֵפיִרין ָפְרִחין ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּוַמאן ִניְנהו, ְדאֹוַרְייָתא ִריך, ּ א ּבְ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדִאּנון ְפִרי עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ . ּ הואּּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ָסְלָקן ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ִנׁשְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  
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הו ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוַכד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא קוְדׁשָ ּ ְּ ַמאן. ּ . ּבְ
ֻכְלהו י יֹוֵסי ּבְ ין ִאּנון ִדְמדֹוֵריה, ָּאַמר ַרּבִ ּּבֵ ַההוא ָעְלָמאּ ְמדֹוֵריהֹון , ֹּון ּבְ ין ִאּנון ְדָיְתֵבי ּבִ ּּבֵ ּ

ַהאי ָעְלָמא ַפְלּגות ֵליְלָיא, ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ הו קוְדׁשָ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ֻכְלהו ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ּתָ ָּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתֲערוָתא ְדָעְלָמא ּתַ ַמְתה, ְ ֹון ְוַכד ִנׁשְ
ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא  י ּבִ ׁשֵ ְלהו ִמְתַלּבְ ְּדַצִדיַקָייא ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָסְלֵקי ְלֵעיָלא ּכֻ ּ ּ

ִדיוְקָנא ְיָקר ע ְוָתִאיב לֹון ְדִאיְנהו ְפִרי עֹוָבדֹוי, ּּבְ ֲעׁשַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ּוְבהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ָרֵאל ְדִא ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִיׂשְ ּ ִריך הואּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ין ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ּית לֹון ִנׁשְ ּ ָמא , ְּ ּכְ

ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(ְדַאּתְ ָאֵמר  ִנים ַאּתֶ א ְדעֹוָבדֹוי,  ּבָ ִנים ַוַדאי ִאיּבָ ּּבָ ּ.  

י ֵייָסא ְוֲאִפילו ִאּנון ִדְבַהאי ָעְלָמא  ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ִגין ִדי ָאַמר ֵלי. ְֵהיַאך, )דארעא(ּ ּה ּבְ ּ
ַמע  אֹוַרְייָתא וְלִמׁשְ ְלהו ִמְתָעֵרי ְלִמְקֵרי ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט ּכֻ ל ִאּנון ַזּכָ ַפְלגות ֵליְלָיא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ

ָחן ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּתוׁשְ ִריך הוא ְוָכל ִאּנון ַצִדיַקָיא ִדְבגֹו ִגְנָתא , ּ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְלהו  יָמָמא ִדְכִתיב, ַצְייִתין ְלָקֵליהֹוןְּדֵעֶדן ּכֻ ך ֲעַלְייהו ּבִ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשַ ּ תהלים (, ְּ

י)מב יֹרה ִעּמִ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ ּ.  

ִלים א ׁשְ ְחּתָ ּבַ יה ָדא ּתוׁשְ ֵליְלָיא ַקּמֵ ָחן ְדָסְלִקין ּבְ ּבְ ְּוַעל ָדא ּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ֲעָתא ּבְ, ּתָ ׁשַ
כֹוֵריהֹון ְדִמְצָרֵאי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ָקַטל קוְדׁשָ יהֹון ּכַ ָבּתֵ ָרֵאל ֲהוו ְסִגיִרין ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ֲּהוו , ְּ

יה ָחן ַקּמֵ ּבְ   .ֲּאָמֵרי ֲהֵליָלא ְוֻתׁשְ

א ֲחֵזי ַפְלגות ֵליְלָיא, ּתָ א ֲהָוה ָקם ּבְ ְּדָדִוד ַמְלּכָ ְּדִאי ֵתיָמא ְדֲהָוה ָיִתיב , ּ ִכיב ּ אֹו ׁשָ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַעְרֵסיה ְוֲהָוה ָאַמר ׁשִ ּּבְ ָמה ִדְכִתיב , ָלא, ּ  ֲחצֹות ַלְיָלה )תהלים קיט(ֶּאָלא ּכְ

ָָאקום ְלהֹודֹות ְלך ָחן ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ָקא ּבְ ֲעִמיָדה ְלִאְתַעּסְ ָּאקום ַוַדאי ּבַ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
ך ָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ א, א ַחי ְלָעְלִמיןְ יָחא ִאיהו ַמְלּכָ א ְמׁשִ יֹוֵמי ַמְלּכָ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ א . ּ ַנן ַמְלּכָ ְּדָהא ּתְ

ֵמיה ֵמיה ְוִאי ִמן ֵמַתָייא הוא ָדִוד ׁשְ יָחא ִאי ִמן ַחָייא הוא ָדִוד ׁשְ ְּמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ֲהָוה ִאְתַער , ּ
ַצְפָרא ַעד ָלא ֵייֵתי ִדְכִתיב ַחר)תהלים נז(, ּּבְ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ׁשָ ּ עוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהּנֵ ּ.  

א ֲחֵזי יה ְדַפְרֹעה ָאתו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלַזְמָרא ֵליה , ּתָ ָרה ֲהַות ְלַגּבֵ ל ַההוא ֵליְלָיא ְדׂשָ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ִריך, ְּ א ּבְ ְָאַמר ְלהו קוְדׁשָ ּ ְלכו ִזילו ְוֲעִבידו ּ ּ הוא ּכֻ ּ ּ ּּ

ִמְצַרִים ין ַרְבְרִבין ּבְ ׁשִ ד ְלָבַתר, ַמְכּתְ ין ְלֶמְעּבַ ימו ְלַמאן ְדֲאָנא ַזּמִ ְּרׁשִ ִתיב )דא(, ּ  ַמה ּכְ
דֹוִלים ְוגו ע ְיָי ֶאת ַפְרֹעה ְנָגִעים ּגְ   .'ַּוְיַנּגַ

א ֲחֵזי ִתיב ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ְו, ּתָ ַּמה ּכְ ִתיב ָהָכא , ְמָנא ֲהָוה ָיַדע. 'גוּ ְּדָהא ָלא ּכְ
י ָנִביא הוא ְוגו ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ֲאִביֶמֶלך ִדְכִתיב ְוַעּתָ ָמר ּבַ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ְוָהָכא ָלא ', ְּ

ָּאַמר ֵליה ִמִדי ּ.  

ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ִתיב ַעל ְדַבר ׂשָ י ִיְצָחק ָהא ּכְ ֲּהוו ָאְמֵרי ֵליהְּדָהִכי . ָּאַמר ַרּבִ ַעל , ּ
ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ֲאִביֶמֶלך. ְּדַבר ׂשָ ָמה ִדְמַמֵליל ּבַ יה ּכְ ְְדָהא ָלא ֲהָוה ְמַמֵליל ִעּמֵ ּ ּּ ּ ֶּאָלא , ּ
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יר ָמר ְוָלא ַיּתִ ִמָלה ָדא ִאּתְ ת ַאְבָרם ִאיִהי, ּּבְ ַרי ֵאׁשֶ א ָדא ַעל ְדַבר ׂשָ ׁשָ ְוָלא ֲהָוה , ַּמְכּתְ
יהִע )דא(ַּמִליל  ֵדין ָיַדע, ּּמֵ ֵתיה ְדַאְבָרָהם ִאיִהי)הוא( ּכְ ּ ְדָהא ִאּתְ ּ ִּמָיד ַוִיְקָרא ַפְרֹעה , ּ ּ ּ

  .'ְּלַאְבָרם ַויֹאֶמר ְוגו

ים א לֹון. ַּוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנׁשִ הו ְלַאְבָאׁשָ ר ַנׁש ּבְ ִגין ְדָלא ִיְקַרב ּבַ ה ּבְ ָּלּמָ ְלחו . ּ ַּוְיׁשַ ּ
ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִיםְלָוָייה ֲעָב, אֹותֹו ּדו ֵליה ּבְ ִריך הוא ָהִכי ַאְנּתְ . ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ד ִלְבנֹוי ַאּתְ ּתֹוִזיף לֹון ֵמַאְרָעך ִדְכִתיב ין ְלֶמְעּבַ ַּזּמִ ַלח ַפְרֹעה ֶאת )שמות יג(, ְ ׁשַ ּ ַוְיִהי ּבְ ּ
ל ַאְרֵעיה ָּהָעם ְדאֹוִזיף לֹון ִמּכָ ּ.  

  ]א''דף פג ע - ' זוהר חלק א[

ן ֵליה ְלַאְבָרָהם וְלַמאי ִאיְצְטִריך ה ִאְזַדּמֵ ך ָלּמָ ל ּכָ א ּכָ י ַאּבָ ְָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ
ָעְלָמא ָרה ּבְ ֵמיה ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ְּלַגְדָלא ׁשְ ּ י  )א''דף פג ע(, ּ ִמְצַרִים ְדִאּנון ֳחָרׁשֵ ְּדָאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ

ְייהוָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ָיִכי ִזיב ִמּנַ ּתְ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ִליק ְלֵעיָלא . ּל ּבַ ַדל ַאְבָרָהם ְוִאְסּתַ ִּאְתּגַ ּ
ְצַרִים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ה, ּ ְגּבָ ומאי הוא ואשתו וכל (. ְלָאן ֲאַתר ַהּנֶ

אלא לאודעא דלא גזלו מניה מדעם מאנון מתנן דיהבו ליה בדיל שרה , אשר לו
  )מלכאדתהא ל

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ּּכָֹלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ָאַמר ַרּבִ ָחְכְמָתא , ּ ְוָקא ָרַמז ָהָכא ּבְ
א ְדָקא ָנִחית ַאְבָרָהם ְלעוְמַקָייא ִדְלהֹון ְוָיַדע לֹון ין ִדְלַתּתָ ְּוַדְרּגִ ּ ּ הו, ּ ק ּבְ ְּוָלא ִאְתַדּבָ ְוָתב , ּ

י ָמֵריה ָנָחׁש ְוָגִרים ְּוָלא ִאְתַפּתָ. ְּלַקּמֵ א ּבְ ָאָדם ְדַכד ָמָטא ְלַההוא ַדְרָגא ִאְתַפּתָ הו ּכְ ּא ּבְ ּ ּ ּ
ִתיב. מֹוָתא ְלָעְלָמא א ַמה ּכְ ֹנַח ְדַכד ָנַחת וָמָטא ְלַההוא ַדְרּגָ א ּכְ ְּוָלא ִאְתַפּתָ ּ ּ בראשית (, ּ

תֹוך ָאֳהֹלה)ט ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ה. ּ ִתיב ּבְ   .א''ָאֳהֹלה ּכְ

ְצַרִים ִתיב ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ְּוָתב ְלַאְתֵריה , ְּדָסִליק ְוָלא ָנִחית. ֲּאָבל ּבְ
ַקְדִמיָתא יה ּבְ ק ּבֵ ְּלַדְרָגא ִעָלָאה ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא , ְועֹוָבָדא ָדא ֲהָוה. ּ ּבְ

ִק ְּדִאְתַקָיים ּבְ ִקיוָמא ְוָתב ְלַאְתֵריהּ א ְוָקם ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְוָלא ִאְתַפּתָ ִלים ּכְ ּיוָמא ׁשְ ּ ּ ּּ ּּ .
ה ְגּבָ ה, ַהּנֶ ְגּבָ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ יה ּבְ א ִעָלָאה ְדִאְתֲאִחיד ּבֵ ְָדא ָדרֹום ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ה ְגּבָ ַקְדִמיָתאֲּאַתר ְדִאְתַדּבַ, ּאוף ָהָכא ַהּנֶ יה ּבְ   .ּק ּבֵ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ן ּבְ ּמָ ָלא . ִּאי ַאְבָרם ָלא ֵייחות ְלִמְצַרִים ְוָלא ִיְצָטֵרף ּתַ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ְּיֵהא חוַלק ַעְדֵביה ּבְ ּ ּ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ַגווָנא ָדא ִלְבנֹוי ּכַ ּּכְ ְּ

ד ֵליה יה)א לון''ד( ְּלֶמעּבַ ִלים וְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ׁשְ א ָחָדא ַעּמָ ּ ַעּמָ ִּאי ָלא ָנֲחתו , ּ
ן ּמָ ַקְדִמיָתא ְלִמְצַרִים ְוָלא ִיְצַטְרפון ּתַ א ְיִחיָדא ִדיֵליה, ּּבְ ּלא ֲהוו ַעּמָ ַגְווָנא ָדא )סא א(. ּ  ּכְ

ַקְד א ִלְכַנַען ּבְ ה ָלא ֲהות ַאְרָעא ִּאי ָלא ִאְתְייִהיַבת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ לֹוט ּבָ ּמיָתא ְוִיׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ּחוְלֵקיה ְוַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא. ְּ
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ָאְרָחא ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י , ַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ֵריה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ּ
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ְּיהוָדה יִחין ְלִמְנַדע ָא, ּ ּגִ ֵני ָעְלָמא ָלא ַמׁשְ ַווְהָנא ֵהיך ּבְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ְַמר ַרּבִ

ַלְיָלה ַאף רוִחי )ישעיה כו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא וָעל ָמה ָקְייֵמי י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ּּ ָ

ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְואֹוִקיְמָנא , ּּבְ א ֲחִזי, ֵּליהּ ר ָנׁש, ֲאָבל ּתָ א ְדּבַ , ַּנְפׁשָ
ד  יה ְוָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ָסִליק ְלַעְרֵסיה)איהו(ּכָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדֻכְלהו ָסְלָקאן. ָּנְפַקת ִמּנֵ ָלאו . ּ

א ל ַחד ְוַחד ָחֵמי ַאֵפי ַמְלּכָ ֲהֵדי גוָפ, ּּכָ ה ּבַ ַאר ּבָ ּתָ א ָסְלָקא ְוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ַנְפׁשָ ּ ר ַחד ּ א ּבַ
ימו  א)נשימו(ְּרׁשִ ּ ְדֻקיְסָטא ְדַחיוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ּּ.  

א ָאְזָלא וָבְעָיא ְלָסְלָקא ין ְלָסְלָקא. ְּוַנְפׁשָ ין ְלַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ָטאת ְוִהיא ִאְתָעְרַעת , ְּוַכּמָ ׁשָ
י קוְמִרין ְטִהיִרין ִדְמָסֲאבוָתא ַהּנֵ ּּבְ ּ ָא. ּ ִּאי ִהיא ְדִכיַאת ְדָלא ִאְסּתָ יָמָמא ָסְלָקא ּ ַבת ּבִ

יר, ְּוִאי ָלאו ְדִכיַאת. ְלֵעיָלא הו ְוָלא ָסְלָקא ַיּתִ ַקת ּבְ יַנְייהו ְוִאְתַדּבְ ֳאַבת ּבֵ ִּאְסּתָ ּ ן . ּ ְוַתּמָ
ַקת ֵמִאּנון ִמִלין ִדְזַמן ָקִריב ּמֹוָדֵעי ָלה ִמִלין ְוִאיהו ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּּ ה ומֹוָדִע. ּ ּוְלִזְמִנין ְדַחְייִכין ּבָ ּ ּ ין ּ

ִדיִבין ָּלה ִמִלין ּכְ ר ָנׁש ְוָתאַבת . ּ ל ֵליְלָיא ַעד ְדִיְתַער ּבַ ְווָנא ּכָ ַהאי ּגַ ּוְכֵדין ָאְזָלא ּכְ ּ
ִגין . ְּלַאְתָרה ֶחְלָמא ּבְ ִריך הוא ָרִזין ִדיֵליה ּבְ א ּבְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָייא ְדָגֵלי לֹון קוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

רון ִמן ִדיָנ ּמְ ְּדִיְסּתַ ּ ְייהו. אּ ְרַמְייהו ְוַנְפׁשַ ַּווי ְלִאּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ִדְמָסֲאִבין ּגַ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֲאבו, ּתָ ִּאּנון ְדָלא ִאְסּתָ ּ ַעְרַסְייהו, ּ ד ָסְלֵקי ּבְ ל , ּּכַ ין ּכָ א ָסְלָקא ְוָעאַלת ּבֵ ַנְפׁשָ
הו ַקת ּבְ ַקְדִמיָתא ְוָסְלָקא ְוָלא ִאְתַדּבְ ין ּבְ י ַדְרּגִ ַּהּנֵ פום . ּ ָטאת ְוָסְלָקא ּכְ ּוְלָבַתר ָאְזָלא ְוׁשָ ּ

  .ּאֹוְרָחה

ְרעוָתא  ַקת ּבִ יה ִדְסַבר ַאֵפי יֹוִמין ְוִאְתַדּבְ א ְדָזָכת ְלָסְלָקא ִאְתֲחִזיַאת ַקּמֵ ַּהִהיא ַנְפׁשָ ּ ּ ּּ
ֵהיָכ ָרא ּבְ א וְלַבּקְ נֹוַעם ַמְלּכָ א ִעָלָאה ְלֶמֱחֵמי ּבְ ִתיאוְבּתָ ְּלִאְתַחָזָאה ּבְ ּּ ר . ֵּליהּ ְּוָדא הוא ּבַ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִדיר ּבְ ָּנׁש ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּתָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא  א ּבְ קוְדׁשָ ד ָסְלָקא ּבְ א ִדְכִסיָפא ִדיָלה ּכַ ְּוָדא ִהיא ַנְפׁשָ ּ ּ ְוָלא , )תדיר(ְּ
י ִזיִנין ְטִהיִרין ַאֲחָרִנין ַהּנֵ ַקת ּבְ ַתר ִזיָנא, ִאְתַדּבְ ַאְתָרא ְוִהיא ָאְזַלת ּבָ א ּבְ א בתר ''ד(ּ ַקִדיׁשָ

ן)אתרא ּמָ ָלְיָלה. ּ ְדָנְפַקת ִמּתַ י ִאִויִתיך ּבַ ִתיב ַנְפׁשִ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ָ ְּ ְתָרך ְוָלא . ּ ִגין ְלִמְרַדף ּבַ ְּבְ ּ
ַתר ִזיָנא ָאֳחָרא נוְכָרָאה ָאה ּבָ ְּלִאְתַפּתָ ּ.  

  ]ב''דף פג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי י ָדא , ּתָ אַּנְפׁשִ ַתר ַדְרּגָ ַלְיָלה וְלִמְרַדף ּבָ ְלָטא ּבַ ֶּנֶפׁש ְדִאיִהי ׁשָ ּ ּ יֹום. ּּ ּרוַח ּבַ ּ ,
י ִאִויִתיך  ִָדְכִתיב ַנְפׁשִ ּ ַלְיָלה )ב''דף פג ע(ּ ַלְיָלה, ּּבַ ְלָטא ּבַ ָּדא ֶנֶפׁש ְדִאיִהי ׁשָ ּ ַּאף רוִחי . ּ

ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ְלָטא ּבִ. ּּבְ ָּדא רוַח ְדִאיהו ׁשָ ּ ּ   .יָמָמאּ

ְפרוָדא ין ִאּנון ּבִ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ּ א ַחד ִאּנון, ָלאו ָהִכי, ּ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ ֵרין , ּ ְּוִאּנון ּתְ
ִחּבוָרא ַחד יה . ּּבְ הו ְוִאּנון ּבֵ ק ּבְ ְלָטא ֲעַלְייהו ְוִאְתַדּבָ ְּוַחד ִעָלָאה ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ  ְוִאְתְקִריַאת )ואקרון(ּ

ָמה ָרָזא ְדָחְכְמָתאְוֻכְל, ְנׁשָ ין ָסְלָקאן ּבְ ּהו ַדְרּגִ ּ ר ָנׁש , ּ ל ּבַ ּכֵ ין ִיְסּתַ ָלן ִאֵלין ַדְרּגִ ּכְ ְּדַכד ִמְסּתַ ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]317דף [ -ּ

ָחְכָמה ִעָלָאה ה, ּּבְ ָקן ּבָ הו וִמְתַדּבְ ָמה ָעִייל ּבְ ְּוַהאי ְנׁשָ ּ ּ ר , ּ ֵדין ַההוא ּבַ ְלָטא ּכְ ְּוַכד ַהאי ׁשָ
ִלים ִמּכֹ ִריך הוא. ָּלאָנׁש ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּרעוָתא ָחָדא ְלַגּבֵ ּ ְּ.  

גוָפא ְוָזַנת ֵליה''ֶנֶפ ָאה ְוָדא ְסִמיָכא ּבְ ּתָ ּׁש ִאיהו ִאְתֲערוָתא ּתַ ּ ּ ה ְוִהיא , ּ ְּוגוָפא ָאִחיד ּבָ ּ
גוָפא ָרָאה ֲעָלה . ִּאְתַאֲחַדת ּבְ ְרְסָייא ְלַאׁשְ ְקַנת ְוִאְתֲעִביַדת ּכֻ ִאְתֲערוָתא ְּלָבַתר ִאְתּתַ ּרוַח ּבְ ּ

גוָפא ְּדַהאי ֶנֶפׁש ְדִאְתֲאִחיַדת ּבְ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ רֹום)ישעיה לכ(, ּכְ ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ּ.  

ְרַווְייהו ִני ּתַ ְּלָבַתר ִדְמַתּקְ ָמה, ּ ָלא ְנׁשָ י . ְזִמיִנין ְלַקּבְ ְרְסָייא ְלַגּבֵ ְּדָהא רוַח ִאְתֲעִביד ּכֻ ּ
ָמה ְלַא ָרָאה ֲעֵליהְנׁשָ ָמה ִאיִהי ְסִתיָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ְטִמיָרא ְדָכל , ּׁשְ ְּוַהאי ְנׁשָ ּ

ַכח ְדִאית . ְטִמיִרין ּתְ י ִעָלָאה ֲעַלְייהו)לה(ִּאׁשְ ְרְסָייא ְלַגּבֵ ְרְסָייא ְוּכֻ ְרְסָייא ְלּכֻ ּ ּכֻ ְוַכד . ּ
ח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּבְ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכַ ְסּתַ ַהאי . ַּהאי ִמָלהּתִ ָקא ּבְ ְּוֹכָלא הוא ָחְכְמָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ

  .ַּגְווָנא ִמִלין ְסִתיִמין

א ֲחֵזי  גוָפא)לעיל עז ב(ּתָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ָאה ְדִאְתַדּבְ ּתָ ּ ֶנֶפׁש ִאיִהי ִאְתֲערוָתא ּתַ ּ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ
ִּדְנהֹוָרא ְדבוִציָנא ָאה ְדִאיִהי או. ּ ּתָ ִּדְנהֹוָרא ּתַ ּ ה ּ ְפִתיָלה ְוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנָ ַקת ּבִ ְּכָמא ִאְתַדּבְ ּּ

ה ְקַנת ֶאָלא ּבָ ְּוָלא ִאְתּתַ ְרְסָייא ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה . ּ ְפִתיָלה ִאְתֲעִביַדת ּכֻ ְקַנת ּבַ ְּוַכד ִאְתּתַ ּ
ְרָייא ַעל ַההוא ְנהֹוָרא אוְכָמא ִּחָווָרא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  

ְרַוו ְקָנן ּתַ ד ִמְתּתַ ְרְסָייא ִלְנהֹוָרא ְלָבַתר ּכַ ְּייהו ִאְתֲעִביַדת ַההוא ְנהֹוָרא ִחָווָרא ּכֻ ּ ּ
ָרא ַעל ַההוא ְנהֹוָרא ִחָווָרא ְּסִתיָמָאה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתְייַדע ַמה ְדׁשָ ּ ּ ּוְכֵדין ְנהֹוָרא . ּ

ִלים ֹכָלא. ׁשְ ִלים ּבְ ר ָנׁש ְדִאיהו ׁשְ ְּוָכך הוא ּבַ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, דֹוׁשּוְכֵדין ִאְקֵרי ָק. ְ , ּכְ
ה ְוגו)תהלים טז( ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָרָזא ִעָלָאה. ' ִלְקדֹוׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָעאל ַאְבָרָהם ְלַאְרָעא, ּתָ ׁשַ ָמה , ּּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ִּאְתֲחִזִי ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ְרֶא ָמר ִדְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ְּדִאּתְ ַח ְלַההוא ַדְרָגא, ה ֵאָליוּ ן ֶנֶפׁש וָבָנה ִמְזּבֵ ּמָ יל ּתַ ְּוַקּבִ ְלָבַתר . ּ
יל רוַח ה ְדַקּבִ ְגּבָ ָּהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּ ֵדין ַוִיֶבן )עד(ְלָבַתר . ְ ָמה ּכְ ָקא ּגֹו ְנׁשָ ּ ְדָסִליק ְלִאְתַדּבְ ּ ּ

ַח ַלְיָי ְסָתם ם ִמְזּבֵ ָמה ְדִאיִהי , ׁשָ ָּדא ִהיא ְנׁשָ   .ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמיןּ

ין ַדְרּגִ ְּלָבַתר ָיַדע ְדָבֵעי ְלִאְצְטָרָפא וְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ִּמָיד ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה, ּ ּ ,
ן ּמָ ִזיב ִמּתַ ּתְ א ּגֹו ִאּנון ְטִהיִרין. ְוִאׁשְ ְּוָלא ִאְתַפּתָ יָון ְדָנַחת . ְּוִאְתָצִריף ְוָתב ְלַאְתֵריה, ּ ּּכֵ

ְצַרִים, ִריףְוִאְתָצ ִּמָיד ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ְמֵהיְמנוָתא , ּ ק ּבִ ָּסִליק ַוַדאי ְוָתב ְלַאְתֵריה ְוִאְתָדּבַ ּ ּ ּ
ה ְגּבָ ִּעָלָאה ִדְכִתיב ַהּנֶ ּ.  

ִריך הוא ְוִאְתֲעִביד  א ּבְ קוְדׁשָ ק ּבְ אן וְלָהְלָאה ָיַדע ַאְבָרָהם ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְוִאְתָדּבַ ִּמּכָ ּ ּ ְּ ּ
ֶסף וַבָזָהב. א ְדָעְלָמאָיִמיָנ ּכֶ ְקְנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ֵדין ְוַאְבָרם ּכָ ּּכְ ִסְטָרא . ּ ֵבד ְמֹאד ּבְ ּכָ

ִסְטָרא ְדַמֲעָרב. ְדִמְזָרח ְקֶנה ּבְ ּמִ ְטָרא ְדָדרֹום. ּבַ ֶסף ִמּסִ ּכֶ ְטָרא ְדָצפֹון. ּּבַ ָזָהב ִמּסִ   .ּּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]318דף [ -ּ

א ְוֻכְלה י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ קו ְידֹויָּאתו ַרּבִ ּו ַחְבַרָיא וְנׁשָ ּ א ְוָאַמר ַווי ַווי . ּ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ּבְ
ַלק ִמן ָעְלָמא ַמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ְסּתַ ד ּתִ ְמִעין . ּּכַ ָאה חוַלְקהֹון ְדַחְבַרָייא ְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ

ְִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאֵלין ִמפוָמך ּ ּּ ּ ּ.  

ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ָעיו, א ֲחֵזיָאַמר ַרּבִ ִתיב ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ַָמה ּכְ ָעיו . ְּלִמְפַקד ַאְתֵריה ְוַדְרּגֹוי, ּ ְלַמּסָ
ִתיב עֹו ּכְ עֹו, ְלַמּסָ ַקְדִמיָתא. ַמאן ַמּסָ א ַקְדָמָאה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ָּדא ַדְרּגָ ּ ִתיב ָהָכא , ּ ּכְ

עֹו וְכִתיב ָהָתם  ע ִנ)מלכים א ו(ַּמּסָ ֵלָמה ַמּסַ ֵלָמה . ְבֶנה ֶאֶבן ׁשְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ֶאֶבן ׁשְ
ָמר. ַּוַדאי ָמה ְדִאּתְ ע ּכְ   .ַמּסַ

  ]א''דף פד ע - ' זוהר חלק א[

ָעיו ַָוֵיֶלך ְלַמּסָ ַתר )ו' ג סוף פ''ע' הגלגולים דף ו' בס' עיין פי(. ּ א ּבָ ין ַדְרּגָ ל ִאּנון ַדְרּגִ ּ ּכָ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ֶגב . ַּדְרּגָ ָרא לֹון  )א''דף פד ע(ִמּנֶ ית ֵאל ְלַאְתָקָנא ַאְתֵריה וְלַחּבְ ְּוַעד ּבֵ ּ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ ְדָקא ְיאות. ּּבְ ַכח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּכְ ּתְ ית ֵאל ִאׁשְ ֶגב ְוַעד ּבֵ ְּדָהא ִמּנֶ ּ.  

ִחָלה ּתְ ם ָאֳהֹלה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ֵה, ֶּאל ַהּמָ ית , ַמאן ָאֳהלה, א''ָאֳהלה ּבְ . ֵאלָּדא ּבֵ
ְדֲאָמָרן ֵלָמה ּכִ ִראׁשֹוָנה . ֶאֶבן ׁשְ ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ים ְוָאַמר ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ּתו ְרׁשִ

ְרֶאה ֵאָליו ם ְיָי. ִּדְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ּוְכֵדין ַוִיְקָרא ׁשָ ְמֵהיְמנוָתא . ּ ק ּבִ ֵדין ִאְתָדּבַ ּּכְ ּ
ֵליָמָתא   .ׁשְ

א ֲחֵזי א ְלֵעיָלא ִדְכִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם, ּתָ ּתָ ַקְדִמיָתא ָסִליק ִמּתַ ּּבְ ּוְכִתיב ַלְיָי . ּ
ְרֶאה ֵאָליו ֵלָמה . ַהּנִ ְדֲאָמָרן ֶאֶבן ׁשְ א ַקְדָמָאה ּכִ ְּוָדא הוא ַדְרּגָ . )מסע נבנה וכתיב למסעו(ּ

ה ְגּבָ ְוְלָבַתר ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ַתר ַד. ּ א ּבָ ַּדְרּגָ ָדרֹום חוָלֵקיה ְוַעְדֵביהּ א ַעד ְדִאְתַעַטר ּבַ ְּרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ .
ד ָסִליק ְוָאַמר ַלְיָי ְסָתם ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה, ְּלָבַתר ָסִתים ִמָלה ּכַ ין . ּ ַדְרּגִ ן ָנִטיל ּבְ ּמָ ּוִמּתַ

ְדָקא ְיאות ַאְתֵריה ּכְ ק ּכָֹלא ּבְ א ְוִאְתָדּבַ ְּוָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ּּ.  

ח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאהְוָהָכ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ד ּתִ ָעו . ּא ּכַ ִתיב ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ְַמה ּכְ

ירוָתא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְסִתיָמא ֲעִמיָקא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף ְטָרא ְדָיִמיָנא ׁשֵ ֶגב ִמּסִ ִּמּנֶ ּ ּ ּ ,
א  ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ְּוָנִחית ַדְרּגָ ֶג)עד(ּ א ִמּנֶ ית ֵאל ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ב ְוַעד ּבֵ

ְדָקא ְיאות ִדְכִתיב ֶאל  ַאְתֵריה ּכְ ק ִיחוָדא ּבְ ם ְיָי ַאְדּבַ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ִראׁשֹוָנה ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם. ְמקֹום ַהּמִ ה ׁשָ ר ָעׂשָ א , ַמאי ֲאׁשֶ ּתָ ְּדָסִליק ָלה ִמּתַ ּ

א. אְלֵעיָל ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ַדְרּגִ א ָנִחית ּבְ ּתָ ין , ְוַהׁשְ ִגין ְדִהיא ָלא ַתֲעֵדי ֵמִאּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ
ה, ִּעָלִאין ְּוִאּנון ָלא ַיֲעדון ִמּנָ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ ִיחוָדא ָחָדא ּכְ ְּוִיְתַיֵחד ּכָֹלא ּבְ ּ.  

ֵדין ִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ְוֲהָוה חוַלק ַעְדֵביה ְד ּּכְ ּ ּ ִריך הוא ַוַדאיּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִאין ִאּנון . ְּ ַּזּכָ
הֹון ִריך הוא ְוהוא ִמְתַעֵטר ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַּצִדיַקָייא ְדִמְתַעְטֵרי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ָעְלָמא . ּ ִאין ִאּנון ּבְ ַּזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ִאּנון ּבְ ִתיב. ֵּדין ְוַזּכָ ך)ישעיה ס(, ֲּעַלְייהו ּכְ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ְ ְוַעּמֵ ּ ּכֻ ּ
אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ּוְכִתיב. ִּיְרׁשו ָאֶרץ ּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ּ.  
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י ֲחַקל ָיְתבו, ֲּאְזלו ַחד ּבֵ ד ָמטו ּבְ ּּכַ ְמעֹון ְוָאַמר . ּ י ׁשִ ּ ְפֵנה ֵאַלי )תהלים כה(ָּפַתח ַרּבִ
יה. 'ְוָחִנִני ְוגו ָלא ּבֵ ּכָ ה ֲאַתר, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ַכּמָ ֲאָבל . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ

יה ַהאי ְקָרא ִמִלין ְסִתיִמין ִאית ּבֵ ּּבְ ִגין . ְּוִכי ָדִוד ָאַמר ְפֵנה ֵאַלי ְוָחִנִני. ְּפֵנה ֵאַלי. ּ ֶּאָלא ּבְ
יה ָקֲאַמ א ִדיֵליה ְדִאיהו ִאְתַעַטר ּבֵ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך. רּ ָּתְ ָנה ֻעְזך ָדא ֹעז ִעָלָאה , ָּ ּּתְ ּ ָ

ִדְכִתיב ן ֹעז ְלַמְלּכֹו)שמואל א ב(, ּכְ יָחא.  ְוִיּתֵ א ְמׁשִ ְַמאן ַמְלּכֹו ָדא ֶמֶלך ְסָתם ַמְלּכָ ּאוף . ּ
ְדֲאָמָרן ֶמֶלך ְסָתם יָחא ּכִ א ְמׁשִ ְָהָכא ְלַעְבֶדך ָדא ַמְלּכָ ָּ ּ.  

יָעה ְלֶבן יה , ָ ֲאָמֶתךְוהֹוׁשִ ָמא ְדִאּמֵ ׁשְ י ִאיהו ַעד ְדִאיהו ָאַמר ּבִ ֵריה ְדִיׁשַ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמא ְדֲאבֹוי ׁשְ ָרא. ְּוָלא ּבִ ל ִמָלה ִעָלָאה ְלִאְדּכָ ר ָנׁש ְלַקּבֵ ֶּאָלא ָהא אֹוִקיְמָנא ְדַכד ֵייֵתי ּבַ ּ ּ ,

ִמָלה ְדִאיהו ַוַדאי ֵעי ְלֵמַהך ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ יה ְוָלא ְלֲאבֹויְוַעל. ְ ר ְלִאּמֵ ּ ָדא ַאְדּכַ ִניָנן . ּ א ''ד(ְּותו ָהא ּתָ

ְדָקֲאָמָרן)ג דהא''ל ְ ְדָדא ֶמֶלך ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם, ָאַמר ַרּבִ ִתיב ַוְיִהי ִריב ּבֵ ִתיב ָחֵסר , ַמה ּכְ ִרב ּכְ
ְּדָבָעא לֹוט ְלֶמהַדר ְלפוְלָחָנא , יוד ּנוְכָרָאה ְדַפְלֵחי ָיְתֵבי ַאְרָעאּ ְּוסֹוֵפיה ִדְקָרא אֹוַכח , ּ ּ

ָאֶרץ ב ּבָ ַנֲעִני ְוַהְפִריִזי ָאז יֹוׁשֵ ִּדְכִתיב ְוַהּכְ ּוְמָנָלן ְדלֹוט ַאֲהַדר ְלָסְרָחֵניה ְלפוְלָחָנא . ּ ּ ּ ּ
ֶדם, ּנוְכָרָאה ע לֹוט ִמּקֶ ִּדְכִתיב ַוִיּסַ ֶדם)לעיל עד ב(ַמאי . ּ ל עֹוָלםִמ,  ִמּקֶ ְדמֹונֹו ׁשֶ ִתיב . ּקַ ּכְ

ל עֹוָלם  ְדמֹונֹו ׁשֶ ֶדם ַמה ְלַהָלן ְנִטילו ִמּקַ ָנְסָעם ִמּקֶ ֶדם וְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ע לֹוט ִמּקֶ ָּהָכא ַוִיּסַ ּּ ּ ּ
ן   .ּאוף ָהָכא ּכֵ

  ]ב''דף פד ע - ' זוהר חלק א[

יה יָון ְדָיַדע ַאְבָרָהם ְדלֹוט ְלָהִכי ָנֵטי ִלּבֵ ּּכֵ ּ ִּהָפֶרד ָנא ' ּד ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ְוגוִּמָי. ּ
ֲהָדאי. ֵמָעַלי ָרא ּבַ ַדאי ְלִאְתַחּבְ ָעא . ֵלית ַאְנּתְ ּכְ יה ְוָלא ּבָ ֵדין ִאְתְפַרׁש ַאְבָרָהם ִמּנֵ ּּכְ ּ

יה ָרא ִעּמֵ ְּלֵמיַהך וְלִאְתַחּבָ ּ ר ְלַחָייָבא סֹוֵפיה ְלֵמיַהך ֲאַבְת, ְ ְְדָכל ַמאן ְדִיְתַחּבַ ּ ּ ֵּריה ּּ
ׁש  ִגיֵניה )ב''דף פד ע(ּוְלִאְתַעּנַ   .ּּבְ

ן ִדְכִתיב ּמָ ׁש ּתַ ר ִעם ַאְחָאב ְוִאְלָמֵלא ְזכו ְדֲאָבָהן ִאְתַעּנַ ָפט ְדִאְתַחּבַ ְּמָנָלן ִמיהֹוׁשָ ּ ּ ּ ,
ָפט)דברי הימים ב יח( ּנ. ּ ַוִיְזַעק ְיהֹוׁשָ ִזיב ִדְכִתיב ַוְיִסיֵתם ֱאלִהים ִמּמֶ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ְוַעל . ּוּ

ֲהֵדיה ְדלֹוט ָעא ַאְבָרם ְלֵמיַהך ּבַ ָּדא ָלא ּבָ ּ ָעא לֹוט ְלֶמהַדר . ְּ ל ָדא ָלא ּבָ ְּוִעם ּכָ
ר ַהַיְרֵדן ּכַ ל ּכִ ִּמּסוְרָחֵניה ֶאָלא ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ ּ ּּ ּ ֶדם ִאְתְנִטיל ִמן . ּ ע לֹוט ִמּקֶ ַּוִיּסַ

ָעא ְלִאְת ַאְבָרָהםַקְדָמָאה ְדָעְלָמא ְוָלא ּבָ ֵליָמָתא ּכְ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ָקא ּבִ ַּדּבְ ב . ּ ַאְבָרם ָיׁשַ
ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָמאֵריה. ּבְ ָקא ּבְ ַאְתָרא ִדְמֵהיְמנוָתא וְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְלִאְתַדּבְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ִּעם ִאּנון ַחָיי. ְּולֹוט ָיׁשַ ִּבין ְדָעְלָמא ְדַנְפקו ִמּגֹו ּ ּ ּ
י ְסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי ְמֹאד ְּמֵהיְמנוָתא ִדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ּ ל ַחד ִאְתְפַרׁש ְלָאְרֵחיה . ּ ּּכָ ּ

ְדָקא ְיאות אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ּּכְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאּנון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ך ַזּכָ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ְ ,
ִריך הואְו א ּבְ קוְדׁשָ ַּחְברוָתא ִדְלהֹון ּבְ ּ ִתיב. ְּ ְיָי )דברים ד(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּּ:  
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א ָפַתח . 'ַּוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגו י ַאּבָ ּ ַוָיָקם יֹוָנה )יונה א(ַּרּבִ
ה ִמִלְפִני ְיָי ְוגו יׁשָ ְרׁשִ ִריך הוא ִדְכִתיב . 'ִּלְברֹוַח ּתַ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ִמּקַ ּתַ ַּווי ְלַמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ ְּ

יה  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ְיָי ְוהוא ָאֵתי ְלֶמֱעַרק )ירמיהכג(ּּבֵ ּ ֲהלא ֶאת ַהּשָׁ
יה ּמֵ   .ִּמּקַ

ִתיב ְדֵרָגה) בשיר השירים(, ֶּאָלא ּכְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ֶנֶסת .  יֹוָנִתי ּבְ ּיֹוָנִתי ָדא ּכְ
ָרֵאל ל ָעְלָמא. ִיׂשְ ֵלם ְדִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכָ ַלע ָדא ְירוׁשְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ּּבְ ּ ַלע ִאיִהי ִעָלָאה . ּ ַּמה ּסֶ

י ֵלם ִאיִהי ִעָלָאה ְוַתּקִ ָלא אוף ְירוׁשְ יָפא ַעל ּכֻ ְּוַתּקִ ּּ ְדֵרָגה ָדא . ָּפא ַעל ּכָֹלאּ ֵסֶתר ַהּמַ ּּבְ
א ְדָכל ָעְלָמא)בית המקדש( ים ִלּבָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבֵ ּ.  

ָתא ְדִאיִהי  ִאּתְ ָרא ּכְ ּתְ א ִמְסּתַ ִכיְנּתָ ן ֲהַות ׁשְ ִגין ְדַתּמָ ְדֵרָגה ּבְ ֵסֶתר ַהּמַ ִתיב ּבְ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

יָתא ְלַברְּצנוָעה ְלַבֲעָל ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ּה ְוָלא ָנְפָקא ִמּבֵ ֶגֶפן )תהלים קכח(ּכְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ

ֵתי ֵביֶתך ְוגו ַיְרּכְ ָפֹוִרָיה ּבְ א . 'ּ ְסִתירו ְדַדְרּגָ ְרָייא ְלַבר ֵמַאְתָרָהא ּבִ ָרֵאל ָלא ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ּּכָ ּ ְ

גֹו ּגָ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ְדִאיהו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָגלוָתא, ּלוָתאּ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ין ִאית לֹון , ּ ָאר ַעּמִ ׁשְ
יר ְלָוה ַיּתִ   .ִּטיבו ְוׁשַ

ְדָקא ְיאות ן ּכְ ּקַ א ּכָֹלא ֲהָוה ִמְתּתַ ְרָיין ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ׁשַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּּ ,
ִלים ֲעַלְייהו ְרְסָייא ׁשְ ְּוַעְבֵדי פוְל, ְּוּכֻ ָּחָנא וָבַקע ֲאִויִרין ְדָעְלָמא ְוָסִליק ַההוא פוְלָחָנא ּּ ּ ּ ּּ

ְלחֹוַדְייהו, ְּלֵעיָלא ְלַאְתֵריה ָרֵאל ּבִ ְקַנת ְלפוְלָחָנא ֶאָלא ְלִיׂשְ ִגין ְדַאְרָעא ָלא ִאְתּתַ ּּבְ ּ ּּ .
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲהוו ִמְתַרֲח ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ה ְ ְלִטין ּבָ ֵּקי ְדָלא ֲהוו ׁשָ ּ ּ

ְמִצית ִגין ְדָלא ִאְתָזנו ֶאָלא ִמּתַ א ּבְ ּתָ ְדַהׁשְ ּּכִ ּ ּ.  

ְקָדׁש ַקָיים ַעל  ִזְמָנא ְדֵבית ַהּמִ ִליִטין ּבְ ה ַמְלִכין ֲהוו ְדׁשַ ּמָ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ָחֵמיָנן ּכַ ּ ּ ּ ּּ
א ֲחֵזי. ָעְלָמא ַבִית ִראׁשֹון ַעד ָלא ְסִאיבו, ּתָ ָרֵאל ַאְרָעאּּבְ ָאר ,  ִיׂשְ ְלִטין ׁשְ ָּלא ֲהוו ׁשָ

ל  ְלִטין ְוָלאו ּכָ ְמִצית וָבה ֲהוו ׁשָ ַּעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֶאָלא ִאְתָזנו ִמּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ך ִכיְנ. ְּכָ ְבָיכֹול ָדחו ָלה ִלׁשְ ֵדין ּכִ ָרֵאל ְוָסִאיבו ַאְרָעא ּכְ יָון ְדָחבו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ א ֵמַאְתָרה ּ ּּתָ

א ָאֳחָרא ְלָטָאה, ְּוִאְתָקְרַבת ְלדוְכּתָ ָאר ַעִמין ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ְלִטין ׁשְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ר קוְדׁשָ א ָאֳחָרא ּבַ ִליט ֲעָלה ְמַמּנָ ָרֵאל ָלא ׁשַ ַּאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ְּ ּ
ְלחֹודֹוי ֲעָתא ְדָחא. ּבִ ּוְבׁשַ גֹו ַאְרָעאּ ָרֵאל ְוֲהוו ְמַקְטִרין ְלַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ּבְ ּבו ִיׂשְ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

א ִכיְנּתָ ָרא ַטֲעָוון ָאֳחָרן ּגֹו ׁשְ ֵכי וְמַקְטֵרי ְלִאְתַקׁשְ ִכיְנָתא ֵמַאְתָרה וָמׁשְ ִּאַדְחָייא ׁשְ ּ ּ ּוְכֵדין , ּ
ְלָטנוָתא ִגין ִדְקֹטֶרת ִקְט, ִּאְתְייִהיב לֹון ׁשָ ָּרא הוא ְלִאְתַקָטָראּּבְ ָאר . ּ ְלטו ׁשְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ

ין ּוָבְטלו ְנִביִאים, ַעּמִ ַאְרָעא, ּ ְלטו ּבְ ין ִעָלִאין ָלא ׁשָ ְּוָכל ִאּנון ַדְרּגִ ּ ּּ.  

ְייהו א ְלַגּבַ ִכיְנּתָ כו ִלׁשְ ִגין ְדִאּנון ָמׁשְ ין ּבְ ָאר ַעּמִ ְלָטנוָתא ִדׁשְ ְּוָלא ַאֲעִדיו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ א ְּוַעל ָד. ּ
א  ִכיְנּתָ ָגלוָתא ִדׁשְ ן ּבְ ּכֵ ָאר ַעִמין ָלא ַאֲעִדיו ְוָכל ׁשֶ ִני ָהא ׁשוְלָטנוָתא ִמׁשְ ֵבית ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
א ְדִאְתְקִריַבת  ִכיְנּתָ ְלהו ַיְנִקין ִמן ׁשְ ך ּכֻ ְלִטין וְבִגין ּכָ ן ׁשָ ָאר ְמַמּנָ ין ֲאַתר ִדׁשְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ְּ

ְיהו ּבַ   .ּּגַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]321דף [ -ּ

  ]א''ף פה עד - ' זוהר חלק א[

ָראן ַעל ַאְרָעא וָפְלֵחי פוְלָחָנא  )א''דף פה ע(ְוַעל  ָרֵאל ֲהוו ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ָּדא ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יָתא ְלַבר , ְּ יַנְייהו ְוָלא ָנְפַקת ִמּגֹו ּבֵ א ֲהַות ְצנוָעה ּבֵ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ

ְלָייא ִאְתּגַ ל ִאּנון. ּבְ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ַההוא ִזְמָנא ָלא ָנְטלו ְנבוָאה ֶאָלא ְּ ּ ְנִביִאים ְדֲהוו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקֲאָמָרן ַאְתָרה ּכִ א. ּּבְ ך יֹוָנה ֲהָוה ָעַרק ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ּכָ ֵלי ֲעֵליה , ְּ ְּדָלא ִיְתּגְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִליחוָתא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ְּנבוָאה ְוָלא ְיַהך ּבִ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

ָבֶבל ְדִאיהו ְלַברְוִאי ֵת א ּבְ ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ּיָמא ָהא ָחִמיָנן ְדִאְתּגַ ּ , ָּהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב. ּּ
א,  ָהֹיה ָהָיה)יחזקאל א( י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ְּדֲהָוה ַמה ְדָלא ֲהָוה ִמן ַקְדַמת ְדָנא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּּ ,

ֲעָתא ֲהַות וְכִתיב  ְּוַהִהיא ְנבוָאה ְלׁשַ ָברּ ֵרי , ַעל ְנַהר ּכְ ָּנָהר ִדְכָבר ֲהָוה ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ
ִדיר ֲעֵליה ִדְכִתיב, ָעְלָמא ְלָייא ּתָ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ּּ

ם ִיָפֶרד ְוגו ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ְּלַהׁשְ ּ ְוָדא ִאיהו ַחד ִמיַנְייהו)שם האחד וגו(. 'ּ ּ.  

ָרֵאל ְלפום ַצֲעַרְייהוְו ֲעָתא ְדִאְצְטִריכו ָלה ִיׂשְ א ְלפום ׁשַ ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ן ִאְתּגַ ַּתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּ
ְלָייא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָלא ִאְתּגַ א ְוָלא . ּּבְ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעלֹוי ׁשְ ִגין ְדָלא ִתׁשְ ך יֹוָנה ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֵלי ֲעֵליה א ְוֲעַרקָאַזל ֵמַאְרָע, ִּתְתּגְ ּוְכִתיב . ּ ִמִלְפֵני ְיָי)יונה א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּא ַקִדיׁשָ
י ִמִלְפִני ְיָי הוא ּבֹוֵרַח ים ּכִ י ָיְדעו ָהֲאָנׁשִ ּּכִ ּּ.  

א ֲחֵזי ַאְתָרא ְדִאְתֲחֵזי ָלה, ּתָ ְלָיא ֶאָלא ּבְ א ָלא ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ּמָ ּּכְ ּ ּּ ּאוף ָהִכי ָלא , ּ
ר ָנׁש ְדִאְתֲחֵזי ָלהִאְתֲחֵזי ְו ּבַ ְלָיא ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאְתּגַ ּ ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדָסִליק ַעל ְרעוֵתיה . ּ ּ ּ ּ

ֻסְרָחֵניה ְּדלֹוט ְלִאְתַהְפָכא ּבְ א ֵמַאְבָרָהם, ּּ ְלַקת רוָחא ַקִדיׁשָ ִּאְסּתַ ַלק לֹוט . ּ ְּוַכד ִאְסּתַ
יה דוְכּתֵ, ִּמּנֵ א ּבְ ָרא רוַח קוְדׁשָ ִּמָיד ׁשָ ּ ּ ּיה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ּ ּ

  .'ִּהָפְרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגו

א ֲחֵזי ב ְלֻסְרָחֵניה, ּתָ יָון ְדָחָמא ַאְבָרָהם ְדלֹוט ֲהָוה ּתָ ּּכֵ ּ ָאַמר . ֲּהָוה ָדִחיל ַאְבָרָהם, ּ
ִג ִגין ַחְברוָתא ְדָדא ֲאִביְדָנא ּבְ לֹום ּבְ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ א ְדַאֲעַטר ִלי ּ ּיֵניה חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ קֹום . ְּ א ָנא ֵעיֶניך וְרֵאה ִמן ַהּמָ יה ָאַמר ֵליה ׂשָ יָון ְדִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּ ָּ ּ
ם ר ַאָתה ׁשָ   .ֲאׁשֶ

ַקְדִמיָתא ְוִאְתַעְט יה ּבְ ַקת ּבֵ ם ְדִאְתַדּבְ ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַּמאי ִמן ַהּמָ ּ ּ ֵהיְמנוָתא ּ ַּרת ּבְ
ֵליָמָתא ה ָוֵקְדָמה ְוָיָמה. ׁשְ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ַוֵיֶלך . ָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ָעיו ְדֲהוו ּבְ ְִאֵלין ִאּנון ַמּסָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעיו ה. ְלַמּסָ ְגּבָ ְוְכִתיב ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ְמֵהיְמנוָתא . ּ ין ִעָלִאין ְדִאְתַעַטר ּבִ ִּאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ּ

ַקְדִמיָתאׁשְ   .ֵליָמָתא ּבְ

ר  ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ נֹוי ְלָעְלִמין ִדְכִתיב ּכִ יה וִמן ּבְ ר ְדָלא ַיֲעֵדי ִמּנֵ ּשַׂ ּוְכֵדין ִאְתּבַ ּ ּ ּ ּ
ה רֹוֶאה ה רֹוֶאה. ַאּתָ ר ַאּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ֲאׁשֶ ְלָיא ֵליה ּכְ א ַקְדָמָאה ְדִאְתּגַ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּּ
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ְרֶאה ֵאָליוַלְיָי ַה ִליל . ּנִ ִגין ְדַדְרָגא ָדא ַקְדָמָאה ִאְתּכְ ה רֹוֶאה ּבְ ר ַאּתָ ך ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

יה ין ְוֻכְלהו ִאְתֲחזון ּבֵ ְלהו ַדְרּגִ ִּמּכֻ ּ ּ ּ ה רֹוֶאה ְוגו, ּ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ'.  

ִפ ֵבי אוׁשְ י ֶאְלָעָזר ִאֲעַרא ּבְ ַּרּבִ לודּ י ִחְזִקָיה, ּיָזא ּבְ יה ַרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ֵליְלָיא . ּ ָקם ּבְ
אֹוַרְייָתא יה, ְלִמְלֵעי ּבְ ּבֵ י ִחְזִקָיה ּגַ ָּקם ַרּבִ ִקיְסְטָרא ְדקוְסָטא . ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ

ִכיֵחי   .ַחְבַרְייא ׁשְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  ַתפ)שיר השירים ב(ָּפַתח ַרּבִ ֲעֵצי ַהַיַער ְוגוּ ּכְ ּוַח ּבַ ַתפוַח. 'ּ ּּכְ ָּדא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָאר ִאיָלִנין ְדָלא ִאית ְדָדֵמי , ְּ ל ׁשְ ְגָוונֹוי ִמּכָ ְּדִאיהו ָחִמיד וִמְתַעַטר ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ים ִאיהו ִמּכָֹלא. ֵּליה ָּרׁשִ ָוֵתיה, ּ ים הוא ְדֵלית ָאֳחָרא ּכַ ָּרׁשִ ּ ּ ִצ. ּ ך ּבְ ִגיִני ּכָ יְּבְ . ּלֹו ִחַמְדּתִ
ִצָלא ָאֳחָרא ִצלֹו ְוָלא ּבְ ּּבְ ן. ּ ָאר ְמַמּנָ ִצלֹו ְוָלא ְבִצָלא ִדׁשְ ּּבְ י. ּ ְדּתִ ִמן יֹוָמא , ֵאיָמַתי, ִחּמַ

ָמא ְדַאּתְ  ַאֲהָבה ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָעְלָמא ְדִאיהו ָחִמיד ְוָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּדֲהָוה ַאְבָרָהם ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

י.  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי)יה מאישע(, ָאֵמר א , ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ָּדא הוא ִיְצָחק ְדִאיהו ִאיּבָ ּ ּ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

י ְבּתִ י ְוָיׁשַ ִצלֹו ִחַמְדּתִ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ י. ָּדא ַיֲעֹקב, ּ ִדיק , ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ָּדא יֹוֵסף ַהּצַ ּ
ָעְלָמא ין ּבְ ְּדֲעַבד ֵפיִרין ַקִדיׁשִ ִתיב .ּּ . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(ּ ְוַעל ָדא ּכְ
ְּדָכל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ְדַיֲעֹקב  ּ דעביד , א ביוסף הצדיק קיימי''נ( )יוסף דאיהו דעביד תולדות(ּ

ָמא ְדֶאְפַרִים , )ג שבטים''א ל''ד( )תולדות כעין כלהו ָרֵאל ַעל ׁשְ ך ִאְקרון ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יר ִלי ֶאְפַרִים ְוגו)ירמיה לא(, ְכִתיבִּד   .' ֲהֵבן ַיּקִ

  ]ב''דף פה ע - ' זוהר חלק א[

ֲעֵצי ַהַיַער ַתפוַח ּבַ ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ּ ְּדָדֵמי ֵליה ְלַתפוַח ְדָסִליק ֵריִחין . ָּדא ַאְבָרָהם. ּּ ּ ּ דף פה (ּּ

ֵנ )ב''ע ל ּבְ ֵליָמָתא ַעל ּכָ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ים ּבִ ים ַחד ְלֵעיָלא, ּי ָדֵריהְּוִאְתְרׁשִ , ְוִאְתְרׁשִ
א ִדְכִתיב  ים ַחד ְלַתּתָ ַמאי ַטְעָמא ֲהָוה .  ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם)ד''ג כ''יחזקאל ל(ְּוִאְתְרׁשִ

ר ִאיהו. ֶאָחד ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָעְלָמא ִדי ָסִליק ִלְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ְּדָלא ֲהָוה ָאֳחָרא ּבְ ּ ּ ּ ְּ .
ר ָעׂשו ְבָחָרןָּאַמר ֵליה ַר ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוֶאת ַהּנֶ י ִחְזִקָיה ְוָהא ּכְ ּּבִ ָען ִאּנון . ּ ָּאַמר ֵליה ַעד ּכְ ּ

הו ַאְבָרָהם ין ִעָלִאין ְדִאְתַעַטר ּבְ ַדְרּגִ ָּלא ֲהוו ּבְ ּ ּ ּ.  

ִיְצ ַלק ּבְ ַמְעָנא ְדָלא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם ֶאָחד ַעד ְדִאְסּתַ ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה תו ׁשְ ּ ּ ּ . ָחק ְוַיֲעֹקבּ
ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ַלק ּבְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ֵדין ִאְקֵרי )א והא''נ(ּ ָלְתהֹון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא ּכְ ְלהו ּתְ ּ ְוֲהוו ּכֻ ּ ּ

ֵני ָעְלָמא. ַאְבָרָהם ֶאָחד ל ּבְ ים ִמּכָ ָעְלָמא ָרׁשִ פוַח ּבְ ּוְכֵדין הוא ּתַ ּ ִפיר ָקא . ּּ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ּ
  .ֲאַמְרּתְ

ִריך הואָּד א ּבְ ֲעֵצי ַהַיַער ָדא קוְדׁשָ ַתפוַח ּבַ ָּבר ַאֵחר ּכְ ּ ּ ְּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ן דֹוִדי ָדא קוְדׁשָ ְּכֵ ּ ּ ּ
ִריך הוא. ּהוא א ּבְ ִצלֹו ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ י. ּ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ִריך , ִחַמְדּתִ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ יֹוָמא ְדִאְתּגְ ְּבְ ּ

יל ּהוא ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ ָרֵאל אֹוַרְייָתא ְוָאְמרו ּ ּו ִיׂשְ ַמע)שמות כד(ּ ה ְוִנׁשְ   . ַנֲעׂשֶ
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י הו . ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ִּאֵלין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ וְמתוִקים ִמְדַבׁש )תהלים יט(ּ ּ ּ
י. ְּונֹוֶפת צוִפים ָּדָבר ַאֵחר וִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ַמְתהֹון ְד, ּ ִּאֵלין ִנׁשְ א ּ ַּצִדיַקָיא ְדֻכְלהו ִאיּבָ ּ ּ

יה ְלֵעיָלא ִריך הוא ְוָקְייֵמי ִעּמֵ א ּבְ ְּדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ְלהו ַחד , ּתָ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָמִתין ְדָעְלָמא ְדִאּנון ִאיּבָ ל ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָרָזא ַחד ְגָווִנין ְדַכר ְונוְקָבאְוַכד ָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ּכֻ, ּבְ ין ּבִ ְּלהו ִמְתָפְרׁשִ ּ ְּוִאּנון ְדַכר , ּּ ּ
ֲחָדא ִרין ּכְ   .ְּונוְקָבא ְמֻחּבָ

א ֲחֵזי י ְדכוָרא ָעִביד ֶנֶפׁש, ְוּתָ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּּתִ ּ א ִדְדכוָרא . ּ ּוְרעוָתא ְדִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ּ
קוָתא ִדיֵל י נוְקָבא ְוִאְתַדּבְ ְּלַגּבֵ ּ הּ ּיה ּבָ א , ּ יאוְבּתָ ַּאִפיק ֶנֶפׁש ְוָכִליל ּתִ  )א תיאובתיה''נ(ּ

ְּדנוְקָבא ְוָנִטיל ָלה ִליל. ּ א ִדְלֵעיָלא ְוִאְתֲעִבידו ְרעוָתא ְוִאְתּכְ ִתיאוְבּתָ ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ יאוְבּתָ ּ ּתִ ּ ּ ּ ּ
ָלא ִפירוָדא ָּחָדא ּבְ ּ.  

ִליל ּכָֹלא נוְקָבא ְוִאְתַעּבְ)נטיל(ּוְכֵדין  ָקן ּ ּכָ ין ְדַתְרַווְייהו ִמְתַדּבְ ַּרת ִמן ְדכוָרא ְוִתיאוְבּתִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֲחָדא ָדא, ּכְ ִליל ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּכָ ֲחָדא ָנְפִקין. ּּ ָמִתין ָנְפִקין ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְּוַכד ִנׁשְ ּ .

ן ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא  יָון ְדָנֲחֵתי ִמְתָפְרׁשָ ְּלָבַתר ּכֵ ִריך הוא , ָדאּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי. ְּמַזִווג לֹון ְלָבַתר ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ִזווָגא ְלָאֳחָרא ֶאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
ְדָקא ָיאֹות ָרא לֹון ּכְ ְּדִאיהו ָיַדע ִזווָגא ִדְלהֹון ְלַחּבְ ּ ּ ּ ּ.  

עֹוָבדֹוי ְו ר ָנׁש ְדָזֵכי ּבְ ָאה הוא ּבַ ַּזּכָ ֶנֶפׁש ּ ר ֶנֶפׁש ּבְ ִגין ְדִאְתַחּבַ אֹוַרח ְקׁשֹוט ּבְ ָּאִזיל ּבְ
ָמה ְדֲהָוה ֵמִעיָקָרא ְדָקא ְיאות, ּּכְ ִלים ּכְ ר ָנׁש ׁשְ עֹוָבדֹוי ָדא הוא ּבַ ְּדָהא ִאי ָזֵכי ּבְ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

י ִתיב וִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ך ּכְ ּּכָ ִתּקוָנא ְמֹבָרך ְלִאְתּבָ. ְ ְְדהוא ּבְ ּ ּ יה ָעְלָמאּ ִגין , ְּרָכא ִמּנֵ ּבְ
ְלָיא ִאי ָזֵכי ִאי ָלא ָזֵכי עֹוָבִדין ְדַבר ָנׁש ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ּּ.  

ַמְעָנא ִדְכִתיב י ִחְזִקָיה ָהִכי ׁשָ ָּאַמר ַרּבִ י ֶפְרְיך ִנְמָצא)הושע יד(, ּ ּנִ ָ ִמּמֶ ִריך . ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ּנִ ָרֵאל ִמּמֶ ּהוא ָאַמר ֵליה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ָי ַוַדאי ֶפְרְיך ִנְמָצאּ ּ ִתיב ֶאָלא . ּ ֶּפְרִיי ִנְמָצא ָלא ּכְ ּ

ֶָפְרְיך ִליל . ּ תוְקָפא ִדְדכוָרא ְוִאְתּכְ ִליל ּבְ א ְדנוְקָבא ְדֲעִביד ֶנֶפׁש ְוִאְתּכְ יאוְבּתָ ַּההוא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדֲאָמָרן ָדא ּכִ ִליל ָדא ּבְ ֶנֶפׁש ְוִאְתֲעִבידו ָחד ּכָ ֶּנֶפׁש ּבְ ָעְלָמאְלָבַת. ּ ְרַווְייהו ּבְ חו ּתַ ּכָ ּתַ ּר ִאׁשְ ּ ,

א ְדנוְקָבא ַכח ִאיּבָ ּתְ ֵחיָלא ִדְדכוָרא ִאׁשְ ְּוָדא ּבְ ּ ּ.  

 ] בשנה30יום [סדר הלימוד ליום ל תשרי 

א ִדְדכוָרא ַכח ִאיּבָ ּתְ א ְדנוְקָבא ִאׁשְ ִתיאוְבּתָ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ּ ּ ּ א . ּ יאוְבּתָ ְּדִאי ָלאו ּתִ ּ
ְּדנוְקָבא ְלַג י ֶפְרְיך ּ ּנִ י ְדכוָרא ָלא ִאְתֲעִבידו ֵפיִרין ְלָעְלִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִמּמֶ ָּבֵ ּ ּּ ּ ּ

  :ִנְמָצא

ְנָער ְוגו יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלך ׁשִ י יֹוֵסי ָפַתח . 'ְַוְיִהי ּבִ ְזָרח ֶצֶדק )ישעיה מא(ַּרּבִ  ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ַּהאי ְקָרא אוְקמו. 'ִּיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו ְוגו ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו. ָה ַחְבַרָייאּ . ֲּאָבל ַהאי ְקָרא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]324דף [ -ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ְבָעה ְרִקיִעין ֲעַבד קוְדׁשָ ִניָנן ׁשִ ְּדָהא ּתָ ּ מֹוַדע ְיָקָרא , ְּ ּתְ ְּוֻכְלהו ְלִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ְלאֹוָדָעא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָל, ְּ ּ   .ָאהּ

  ]א''דף פו ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְבָעה, ּתָ ְייהו ְדִאּנון ׁשִ ִּאית ְרִקיָעא ִעָלָאה ָסִתים ְלֵעיָלא ִמּנַ ּ ּ ְּוָדא הוא ְרִקיָעא , ּ
ר לֹון ְוָנִהיר לֹון ְלֻכְלהו ְּדַדּבָ א ְדָלא ְיִדיָעא, ְוָדא ָלא ִאְתְייַדע, ּ ֶאְלּתָ ׁשְ ִגין , ְּוָקְייָמא ּבִ ּבְ

ָווִהין ֲעֵליה, ּיהו ָסִתים ְוָעִמיקְּדִא ְּוֹכָלא ּתְ ך ִאְקֵרי ִמ, ּ ְוְבִגין ּכָ ָמה ְדאוְקמוָה , י''ּ ּּכְ ּ
ָמר)איוב לח(, ִּדְכִתיב ַרח ְוִאּתְ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ְּוַהאי הוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ,  ִמּבֶ  )א''דף פו ע(ּ

ְבָעה ל ִאּנון ׁשִ ְּדָקְייָמא ַעל ּכָ ּ.  

ְלהו ְוָלא ָנִהירְוִאית ְלַתּתָ ָאה ִמּכֻ ּתָ ּא ְרִקיָעא ְדִאיהו ּתַ ּ ָאה ְדָלא , ּ ּתָ ּוְבִגין ְדִאיהו ּתַ ּ ּ ּ
יה, ָנִהיר ר ּבֵ ַּההוא ְרִקיָעא ְדֲעַלְייהו ִאְתַחּבַ ּ ּ ַגֵויה ְוִאְקֵרי , ּ ִליל לֹון ּבְ ֵרין ַאְתָוון ּכָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ

ְּדַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי, ָים ּ   .י'' ִמּּ

יה ִגין ְדָכל ִאּנון ְרִקיִעין ָאֳחָרִנין ִאְתֲעִבידו ַנֲחִלין ְוָעאִלין ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ִאיהו ַים , ּ ּ
ין ְונוִנין ִלְזַנְייהו ִּעָלָאה ְוֲעַבד ִאיּבִ ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד , ּ דֹול וְרַחב )תהלים קד(ּ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּ

ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמ דֹולֹותָיַדִים ׁשָ ְּסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּ.  

ִתיב ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו)ישעיה מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְזָרח. ּ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ . ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ּ ָדא הוא )'א צדק יקראהו לרגלו וגו''ד, א דא שרה''נ(. ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו. ָּדא ַאְבָרָהם ּ

ָאה ְדֻכְלהו ְרִקיִעין ְדִאְתֲעִביד ָיםְרִקיָעא ּתַ ּּתָ ּ ּ.  

ן ְלָפָניו ּגֹוִים ָאה ְדֲאָמָרן ְדֲעִביד נוְקִמין ְוַאִפיל , ַמאן ַהאי. ִיּתֵ ּתָ ּהוא ְרִקיָעא ּתַ ּ ּ ּ ּ
ְנִאין ח ָדִוד ְוָאַמר . ׂשָ ּבַ ּתַ ּוְבַהאי ִאׁשְ ְנַאי ַאְצִמי)תהלים יח(ּ ה ִלי ֹעֶרף וְמׂשַ ּ ְוֹאיַבי ָנַתּתָ . ֵתםּ

ן ְלָפָניו ּגֹוִים)ישעיה מא( א .  ִיּתֵ ין ְדֲהָוה ָרִדיף ֲעֵליהֹון ַאְבָרָהם ְוקוְדׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ַעּמִ ּ ּ ּ
ִריך הוא ֲהָוה ָקִטיל לֹון ּּבְ  אלין מלכים דממנן לעילא )מאי ירד אלא. (ומלכים ירד(. ְ

ּ וְמָלִכים ַיְרְד )אלין עמין דלתתא, יתן לפניו גוים. עלייהו ן ַרְבְרָבן ּ ִּאֵלין ְמַמּנָ
ָעְלָמא . ִּדְלֵעיָלא ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ְּדַכד ֲעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ֹכָלא ֲעִביד ִדיָנא )א בעמא''ד(ְּ ּ ּבְ ּ

א ֵעיָלא ְוַתּתָ   .ּבְ

ַרְגָליו ֹלא ָיבֹוא לֹום ֹאַרח ּבְ ִּיְרְדֵפם ָדא ַאְבָרָהם. ִּיְרְדֵפם ַיֲעבֹור ׁשָ ה ְּדַאְבָרָהם ֲהָו. ּ
יה ְוָקִטיל לֹון, ָרִדיף לֹון ִריך הוא ֲהָוה ָעַבר ַקּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ לֹום ָדא . ְּ ִּדְכִתיב ַיֲעבֹור ׁשָ ּ

לֹום ִריך הוא ְדִאְקֵרי ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ַרְגָליו לא ָיבֹוא גֹו. ֹאַרח ּבְ גֹו ֲעָנֵני אֹו ּבְ ך ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ָאִזיל ּבְ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְ 
ּסוְסָוון וְרִתיִכין ַרְגָליו ֹלא ָיבֹוא. ּ יה ְדַאְבָרָהם ָלא , ֶּאָלא ֹאַרח ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ ּ ּ

ַרְגָליו ְלחֹודֹוי ִדְכִתיב ֹאַרח ּבְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִליָחא ֶאָלא קוְדׁשָ ַּמְלָאָכא ְוָלא ׁשְ ּ ְּ ַמאן . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]325דף [ -ּ

חֹו ַּרְגָליו ִאֵלין ַמְלָאִכין ְדִאּנון ּתְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּתֹוי ְדקוְדׁשָ ּ  )זכריה יד(, ְּ
יֹום ַההוא ְוגו ְּוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ּּ'.  

ְזָרח א ֲחֵזי. ָּדָבר ַאֵחר ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ִריך הוא ִאְתָער ָעְלָמא , ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ְּלַאְייָתָאה ְלַאְבָרָהם וְלָקְרָבא ֵליה ְל יהּ ין ַיֲעֹקב ְלֵמיַפק , ַּגּבֵ ִגין ְדַזּמִ ַּהאי ִאְתֲערוָתא ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ְלהו ַזּכָ ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ יה וְלָקְייָמא ּתְ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו . ְּ

ִדיר ִמן יֹוָמא . ְלַרְגלֹו ִריך הוא ֲהָוה ָקֵרי ֵליה ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ְּ ֵרי ָעְלָמא ּכְ ְּדִאְתּבְ
ך ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ַוַדאי, ּ קֹוֵרא ַהדֹורֹות ֵמֹראׁש)ישעיה מא(, ָאֵמר ּוְבִגין ּכָ ּ , ְלַרְגלֹו. ְּ

יה פוְלָחֵניה וְלָקְרָבא ֵליה ְלַגּבֵ יה ּבְ ָרא ּבֵ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ר )שמות יא(, ּכְ  ָהָעם ֲאׁשֶ
ַרְגֶל   .ָיךּבְ

ְזָרח רוָתא ִדְנהֹוָרא ְלַאְנָהָרא. ָּדָבר ַאֵחר ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ן ׁשֵ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ִגין ְדָדרֹום ַההוא . ּ ּּבְ ּ
ּּתוְקָפא ִדיֵליה ִמּגֹו ִמְזָרח ִאיהו ּ ְּוַעל ָדא ִמי ֵהִעיר ַההוא ְנהֹוָרא ְדָדרֹום. ּ ּ ְזָרח. ּ ִגין , ִמּמִ ּבְ

ָזן ּבְ ְּדִאיהו ָנִטיל ְוִאּתְ א ְדַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְלֵמיַהב ֵליה ְלִמְזָרח, ַקְדִמיָתאּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּדא ַמֲעָרב. ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו ִכיך ּכְ ִדיר ְוָלא ׁשָ ְְדִאיהו ָקֵרי ֵליה ּתָ ּ ּ ּ
קֹוט)תהלים פג( ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ִדיר .  ֵאלּ ִגין ְדַמֲעָרב ִאְתַער ּתָ ּּבְ

יה ן ְלָפָניו ּגֹוִים וְמָלִכים ַיְרְד. ְּלַגּבֵ ִּיּתֵ ין . ּ ל ִאּנון ַעּמִ יל ּתוְקָפא ְלַאְכָנָעא ּכָ יה ַקּבִ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ּ ּ
  .ְּדָעְלָמא

י ְיהוָדה ָאַמר  ְזָרח)ישעיה מא(ַּרּבִ ָּדא ַאְבָרָהם ְדָלא ָנ,  ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ִּטיל ִאְתֲערוָתא ּ
ְזָרח ִריך הוא ֶאָלא ִמּמִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ְטָרא , ְּ ַצְפָרא ִמּסִ א ְדָנִפיק ּבְ ְמׁשָ ִגין ְדָחָמא ׁשִ ּּבְ ּ

ִריך הוא, ְדִמְזָרח א ּבְ יה ְדִאיהו קוְדׁשָ ָּנִטיל ִאְתֲערוָתא ְלַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ א . ְּ ָּאַמר ָדא הוא ַמְלּכָ ּ
ל ַההוא יֹוָמאְּפַלח . ְּדָבָרא ָיִתי ֵּליה ּכָ ִניׁש , ּ א ְדִאְתּכְ ְמׁשָ א ָחָמא ׁשִ  )וירחא נפקת(ְּלַרְמׁשָ

ל ַהאי יֹוָמא. ְוִסיֲהָרא ָנֲהָרא ִליט ַעל ַההוא פוְלָחָנא ְדָפָלִחית ּכָ ָּאַמר ָדא הוא ַוַדאי ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
יה ְוָלא ָנִהיר ך ַקּמֵ ְּדָהא ִאְתֲחׁשַ ל ַההו. ְּ ָּפַלח ֵליה ּכָ ּ   .א ֵליְלָיאּ

א . ְּלַצְפָרא ָחָמא ְדָאְזָלא ֲחׁשֹוָכא ְוִאְתְנִהיר ִסְטָרא ְדִמְזָרח ל ִאֵלין ַמְלּכָ ָּאַמר ַוַדאי ּכָ ּ
ִליט ְדַאְנִהיג לֹון ִּאית ֲעַלְייהו ְוׁשַ א ְדַאְבָרָהם . ּּ יאוְבּתָ ִריך הוא ּתִ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּ

יה ֵדין ִאְתּגָ, ְּלַגּבֵ יהּכְ ֵּלי ֲעלֹוי וַמִליל ִעּמֵ ִּדְכִתיב ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו, ּּ יה . ּ ְּדַמִליל ִעּמֵ ּּ
  .ְּוִאְתְגֵלי ֲעֵליה

  ]ב''דף פו ע - ' זוהר חלק א[

י ִיְצָחק ָפַתח  ִרים )ישעיה מה(ַּרּבִ יד ֵמיׁשָ ִריך  )ב''דף פו ע( .ּדֹוֵבר ֶצֶדק ַמּגִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ל ִמלֹוי  ּהוא ּכָ ָטאּ קוׁשְ ִּאּנון ּבְ ִרים, ּ ִרים, ְוֲעִביד ֵמיׁשָ ה ֲעִביד ֵמיׁשָ ּמָ ָרא . ּבְ ִגין ְדַכד ּבְ ּּבְ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה . ָּלא ֲהָוה ָקִאים ְוֲהָוה ִמְתמֹוֵטט ְלָהָכא וְלָהָכא, ְּ
ִריך הוא ְלָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּמה ָלך ְדַאּתְ ִמְתמֹוֵטט, ְּ ְ ל עֹוָלם ָלא , ָּאַמר ֵליה. ּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
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י ְיסֹוָדא ַעל ַמה ְדִאְתַקָיים ָּיִכיְלָנא ְלֵמיַקם ְדֵלית ּבִ ּ ך . ּ ין ְלֵמיַקם ּבָ ְָאַמר ֵליה ָהא ֲאָנא ַזּמִ ּ
ַּחד ַצִדיק ְדִאיהו ַאְבָרָהם ִדי ַיְרִחים ִלי ּ ּ ִקיוֵמיה ֲהָדא הוא ִדְכִת. ּ ִּמָיד ָקִאים ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ , יבּ

ַאְבָרָהם)בראשיתב( ְרָאם ֶאָלא ּבְ ִהּבָ ְקָרא ּבְ ְרָאם ַאל ּתִ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ .
ַאְבָרָהם ִמְתַקֵיים ָעְלָמא   .ּּבְ

י ִחָייא  ִרים)ישעיה מה(ָּאַמר ַרּבִ יד ֵמיׁשָ ִריך .  ַמּגִ א ּבְ ְְדָהא ָאִתיב ֵליה ָעְלָמא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ
א ְויֹוִקידו אֹוַרְייָתאּהוא ִנין ְדַיֲחִריבו ַמְקְדׁשָ יה ּבְ ין הוא ְדִיְפקון ִמּנֵ ּ ַההוא ַאְבָרָהם ַזּמִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

אמר ליה זמין למיפק מניה עשו , אמר ליה הא יצחק, א לנפקא מניה ישמעאל''נ(
ר ָנׁש ְלֵמ, )חייבא דיחרב בי מקדשא ויוקיד אורייתא ין ַחד ּבַ יה ָּאַמר ֵליה ַזּמִ ּיַפק ִמּנֵ ּ

ִאין ְלהו ַזּכָ ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ יה ּתְ ְּדִאיהו ַיֲעֹקב ְוִיְפקון ִמּנֵ ּ ּ ּ ִגיֵניה . ּ ִּמָיד ִאְתְקַיים ָעְלָמא ּבְ ּ ּ
ִרים יד ֵמיׁשָ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמּגִ

ְלהו ְלַט ד ַויֹאֶמר ּכֻ ר ַוַיּגֵ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ַאְתַעְרָנא ַוְיַדּבֵ ַּרּבִ ּ ןּ ֲּעַמְייהו ִמְתָפְרׁשָ ר . ּ ַוְיַדּבֵ
א ְלַבר ְלָיא ַדְרּגָ ִאְתּגַ ִּאיהו ּבְ ין ִעָלִאין, ּ ִאּנון ַדְרּגִ א ְפִניָמָאה ּכְ ְּדָלא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּּ

ְלָטָאה ַע. ּ דֹוֵבר ֶצֶדק)ישעיה מה( א ְפִניָמָאה ִעָלָאה ְדׁשַ ד ִאיהו ֶרֶמז ְלַדְרּגָ ַּוַיּגֵ ּּ ּ ּל ִדּבורּ ּ ,
ִרים יד ֵמיׁשָ יה ֲהָדא הוא . ְּוָדא הוא ַמּגִ ְרָייא ּבֵ א ִעָלָאה ְדַיֲעֹקב ׁשַ ִרים ָדא ַדְרּגָ ַּמאן ֵמיׁשָ ּ ּּ

ִרים)תהלים צט(, ִדְכִתיב ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ִתיב.  ַאּתָ יד ּכְ ך ַמּגִ ְוְבִגין ּכָ ִתיב דֹוֵבר, ּ   .ְּוָלא ּכְ

י ִיְצָחק ְוָהא ּכְ ִריתֹו)דברים ד(, ִתיבָאַמר ַרּבִ ד ָלֶכם ֶאת ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא . ּ ַוַיּגֵ ּ
ָאה ְדִאיהו דֹוֵבר ֶצֶדק ּתָ ְלָטא ַעל ּתַ א ְדׁשָ ַּוַדאי ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ א לאשתלא ''נ( ִּאיהו )בה(ְּוֹכָלא . ּ

ָלא )איבא ּכָ א ֲחֵזי)א אתיא''נ( .ָהָכא )איכא( ְלִאְסּתַ ב ְד,  ּתָ ָאהְּדַאף ַעל ּגַ ּתָ ִּדּבור ִאיהו ּתַ ּ ּ ,
ָּלא ֵתיָמא ְדָלא ִעָלָאה ִאיהו א ִעָלָאה ִאיהו, ּּ ֶּאָלא ַוַדאי ִדּבור ַמְלָייא ִאיהו ִמּכָֹלא ְוַדְרּגָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ .

ם)דברים לכ(ְְוִסיָמִניך  י לא ָדָבר ֵרק הוא ִמּכֶ ּ ּכִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵבי ֲחמֹוי י, ַרּבִ י ִחְזִקָיהְּוֲהוו ִעּמֵ י יֹוֵסי ְוַרּבִ י ִחָייא ְוַרּבִ ּה ַרּבִ ּ ָאַמר . ּ
א ד ִאְתַער ְלַתּתָ י ֶאְלָעָזר ָהא ָחֵמיָנא ְדִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּכַ ַּרּבִ ּ ּ ְּדָהא , ּ

ְלָייא  א ּתַ א ִדְלַתּתָ ִתיאוְבּתָ ִּאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא ּבְ  .)מלתא(ּ

קֹוט ֵאל)ים פגתהל( ,ָּפַתח ְוָאַמר ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאלִהים ַעל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ָּדא הוא . ּ ּ
ְלָטָאה ִגין ְלׁשַ א ּבְ ְֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך, ָּאַמר ָדִוד. ִּאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ י , ּ ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ

י ָיִמיָנא ּבֵ ָרא ּגַ ִּעָלָאה וְלִאְתַחּבְ ִגין . ּ ה אֹוְיֶביך ֶיֱהָמיון ְוגו )גתהלים פ(ַמאי ַטְעָמא ּבְ י ִהּנֵ ּּכִ ָ' 
ִרית ִיְכרֹותו)וכתיב( י נֹוֲעצו ֵלב ַיְחָדיו ָעֶליך ּבְ ּ ּכִ ּ ך ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך , ָּ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ

י ֵעיָלא ֲהָדה, ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ ֵדין ִאְתָעַרת ָיִמיָנא וְקִטיַרת ָלה ּבַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ַרת . ּ ְוַכד ִאְתַקׁשְ
ְנִאין ִדְכִתיב ּבְ ר ׂשָ ֵדין ִאְתּבַ ְרַעץ )שמות טו(ָּיִמיָנא ּכְ ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי ּתִ ָ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ָּ

  .אֹוֵיב

ָחא ְקָרָבא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ל ִאּנון ַמְלִכין ְלַאּגָ רו ּכָ ֲעָתא ְדִאְתַחּבָ ׁשַ ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ר ַאחוָה ְדַאְבָרָהם ִמָיד ֲאְזלו, ּה ִמן ָעְלָמאִּאְתָייֲעטו ְלַאֲעָבָרא ֵלי לֹוט ּבַ ְלטו ּבְ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]327דף [ -ּ

ן ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵיֵלכו ִּדְכִתיב ַוִיְקחו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרכוׁשֹו ּבֶ ּ ּ ּּ ִגין ְדִדיוְקֵניה , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ
ך ַוֵיֵל, ְּדלֹוט ֲהָוה ָדֵמי ְלַאְבָרָהם ּוְבִגין ּכָ ְ ִגיֵניה ֲהָוה, ּכוּ ְּדָכל ַההוא ְקָרָבא ּבְ ּ ּ.  

ֵני ָעְלָמא ִמפוְלָחָנא נוְכָרָאה ְוָאִעיל לֹון . ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ַאִפיק ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ פוָלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִגין ְלַג. ְּ ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ַאְתַער לֹון ּבְ א ּבְ ְּותו קוְדׁשָ ּ ְּדָלא ְּ

ָעְלָמא וְלָקְרָבא ֵליה ְלפוְלָחֵניה ָמא ְדַאְבָרָהם ּבְ ּׁשְ ּ ּ יָון ְדַאְבָרָהם ִאְתַער . ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכֵ ּ
ַאְבָרָהם ר ּכָֹלא ּבְ ֵדין ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַעד ְדִאְתַקּשַׁ ְתַרְייהו ּכְ ְּלִמְרַדף ֲאּבַ ּ ּ ּ ְוַכד , ְּ

ַאְבָרָה ר ּכָֹלא ּבְ ְדָקא ֲאָמָרן ִדְכִתיב ְיִמיְנך ִּאְתַקּשַׁ יה ּכְ ּמֵ ְלהו ַמְלִכין ִמּקַ רו ּכֻ ֵדין ִאְתּבָ ָם ּכְ ּ ּ ּ ּ
ְרַעץ אֹוֵיב ְוגו   :'ְיָי ּתִ
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ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ְוַמְלּכִ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר . ּ י ׁשִ  ַוְיִהי )תהלים עו(ַּרּבִ
ֵל ׁשָ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ַחד . 'ם ֻסּכֹו ְוגוּבְ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ד ָסִליק ּבִ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ּ ְּ

ְלהֹוָבא ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּׁשַ ּ ּ ַכאת ְואֹוִקיַדת. ּ ִזיָקא ָחׁשְ ף ִזיָקא ּבְ דף (ְּוַאִפיק ִמּגֹו . ּוְנׁשַ

הֹוָמא ַחד ִטיף ְוִחּבֵ )א''פז ע הו ָעְלָמאִסְטֵרי ּתְ ַחד וָבָרא ּבְ ּר לֹון ּכְ ּ.  

ָמאָלא ּשְׂ ְלהֹוָבא ָסִליק ְוִאְתַעְטָרא ּבִ ַּההוא ׁשַ ָיִמיָנא, ּ ְּוַההוא ִטיף ָסִליק ְוִאְתַעַטר ּבְ ּ ,
י ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדא ַחד ִאְחָלפו דוְכּתֵ ָּסְלקו ַחד ּבְ ּ ּ ּ ְּדָנִחית ָסִליק וְדָסִליק , ּ ּ

ָדא.ָנִחית ּ ִאְתַקְטרו ָדא ּבְ ּ ִלים, ּ יַנְייהו רוַח ׁשְ ָּנִפיק ִמּבֵ ֵרין ִסְטִרין ִאְתֲעִבידו . ּ ֵדין ִאּנון ּתְ ּּכְ ּ
ַחד יַנְייהו ְוִאְתַעְטרו ַחד ּבְ ַּחד ְוִאְתְייִהיב ּבֵ ּ א. ּ ָלם ְלַתּתָ ָלם ְלֵעיָלא וׁשְ ַכח ׁשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ , ּּכְ

א ִאְתַקָיים   .ְּוַדְרּגָ

וא''ַרת הִּאְתַעְט ה''ו ָוא''א ּבְ ֵדין ַסְלָקא ה, א''ו ּבְ ִלים''ּכְ וָרא ׁשְ ִקּשׁ ָרא ּבְ . ּא ְוִאְתַקּשְׁ
ֵלם י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ֵדין וַמְלּכִ ְּכְ ִלימו. ּ ׁשְ ִליט ּבִ ֵלם ַוַדאי ֶמֶלך ִאיהו ְדׁשַ ֶּמֶלך ׁשָ ּ ּ ּּ ְ ֵאיָמַתי , ְ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ְדָכל ַא ֵלם ּבְ ִּאיהו ֶמֶלך ׁשָ ּ ּּ , דבר אחר מלכי צדק מלך שלם(. ְּנִפין ְנִהיִריןְ
אמר רבי שמעון בעא קודשא בריך הוא למיפק כהונתא משם כמא דאת אמר ברוך 

אמרז ליה , כיון דאקדים ברכתא דאברהם לברכתא דמריה, אברם לאל עליון
מיד אתיהיבת כהונתא , אברהם וכי מקדימין ברכתא דעבדא לברכתא דמריה

וכתיב בתריה נשבע יי ולא .  נאם יי לאדני שב לימיני)תהלים קי(, לאברהם דכתיב
ואין , דכתיב והוא כהן לאל עליון, ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

  )זרעו כהן

י ֶצֶדק ָּדָבר ַאֵחר וַמְלּכִ ְתָרָאה. ּ ֵלם. ָּדא ָעְלָמא ּבַ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה, ְֶמֶלך ׁשָ ְּדִאְתַעַטר . ּ ּ
ַחד  ֲחָדאַחד ּבְ ֵרין ָעְלִמין ּכְ ָלא ִפירוָדא ּתְ ּּבְ ָאה ּכָֹלא הוא, ּ ּתָ ְּוֲאִפילו ָעְלָמא ּתַ ּּ ְּוַחד ִמָלה . ּ

יה. ִּאיהו ּהֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ִדְתֵרי ִאֵלין ּבֵ ׁש ָעְלָמא ָלֳקֵבל . ּּ ּמֵ ְּוהוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ְמׁשַ
ְּוהוא ֹכֵהן ָדא ָיִמיָנא. ָעְלָמא ֲהָנא ְלָבְרָכא . ְּליֹון ָעְלָמא ִעָלָאהְלֵאל ֶע. ּ ֵעי ּכַ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ
  .ָעְלָמא
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א ֲחֵזי ְרָכאן , ּתָ א )ג כד''א ל''ד(ּבִ ַכֲהָנא ַרּבָ ר ּבְ ד ִאְתַחּבַ ָאה ּכַ ּתָ  ָנִטיל ַהאי ָעְלָמא ּתַ
רוך ַאְבָרם  ֵדין ַוְיָבַרֵכהו ַויֹאַמר ּבָ ְּכְ ּ ֵעי . ּא ַוַדאיּ ְלֵאל ֶעְליֹון ָהִכי הו)וגו(ּּ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּכְ

ָרא  ָיִמיָנא ְלִאְתַקּשְׁ ר ּבְ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ א ּבְ ִרין וְלָבְרָכא ַהאי דוְכּתָ ָרא ִקׁשְ א ְלָקׁשְ ֲהָנא ְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ
ַחד ֵרין ָעְלִמין ּכְ ּקוָנא ְדִבְרָכאן ִאיהו. ּתְ רוך ַאְבָרם ָרָזא ְדִמָלה ּתִ ּּבָ ּ ּ ּּ ְ.  

רוך ַאְבָרם  ָּבָ הּ רוך ַאּתָ ָמה ְדַאְמִריָנן ּבָ ְּכְ ּ ַמִים ָוָאֶרץ. ְּיָי ֱאלֵהינו. ְלֵאל ֶעְליֹון. ּ . קֹוֵנה ׁשָ
ְּוַהאי ְקָרא ָרָזא ְדִבְרָכאן ִאיהו. ְֶמֶלך ָהעֹוָלם א ְלֵעיָלא)ובגין כך(. ּ ּתָ ְוָברוך . ּ ַוְיָבַרֵכהו ִמּתַ ּ ּ
ֲאַתר . אֵמֵעיָלא ְלַתּתָ. )אשר מגן צריך בידך(ֵאל ֶעְליֹון  ָקא ּבְ ר ִמּכֹל ְלִאְתַדּבְ ן לֹו ַמֲעׂשֵ ַּוִיּתֶ ּ

א ר ְלַתּתָ ּשַׁ וָרא ִאְתּקַ ְּדִקּשׁ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ֲהֵדיה, ּ י ֵייָסא ְוַחד יוָדאי ּבַ הו ַרּבִ ִּאֲעַרע ּבְ ּ ְּוֲהָוה ָאַמר ַההוא יוָדאי . ּ ּ
א)תהלים כה( י ֶאּשָׂ ִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד אֹו . דְלָדִו. ָ ְלָדִוד ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ אי ָלא ּכְ ְוִכי ַאּמַ

י . ְלָדִוד ִמְזמֹור ִגיֵניה ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ א ְדָאַמר ּבְ ְחּתָ ּבַ יה ָקֲאַמר ְלָדִוד ּתוׁשְ ִגין ַדְרּגֵ ֶָאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
א י. ֵָאֶליך ְיָי ְלֵעיָלא. ֶאּשָׂ י, ַנְפׁשִ ָּדא ָדִוד )אשא(, ַמאן ַנְפׁשִ א ַקְדָמָאה ּ ַדְר)הוא( ּ ּגָ

א. ְּדָקֲאָמָרן ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲּאַסֵלק, ֶאּשָׂ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(, ּכְ ִגין .  ֶאּשָׂ ּבְ
ן  ּמָ ָרא ּתַ יה ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא וְלִאְתַקּשְׁ ֵדל ְלַסְלָקא ַדְרּגֵ ּתַ ְּדָכל יֹומֹוי ְדָדִוד ֲהָוה ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִלים ּכְ וָרא ׁשְ ִקּשׁ   .ְּדָקא ְיאותּּבְ

ַגְווָנא ָדא  ֲאַמר)תהלים קג(ּכְ יה ּקָ ִגין ַדְרּגֵ י ֶאת ְיָי ּבְ ְרִכי ַנְפׁשִ ּ ְלָדִוד ּבָ ּוַמאי ָאַמר , ּ
י ֶאת ְיָי ְרִכי ַנְפׁשִ וָרא ְלֵעיָלא. ּבָ ִקּשׁ ָרא ּבְ ִּאֵלין . ַמאן ְקָרַבי, ְוָכל ְקָרַבי. ֶּאת ְלִאְתַקּשְׁ

ָרא ָאר ֵחיָון ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרְּדִא. ׁשְ ּ וֵמַעי ָהמו ָעָליו)שיר השירים ה(, ְּקרון ְקָרַבִים ּכְ ּ .
י ְרִכי ַנְפׁשִ ִגיֵניה ָקֲאַמר, ָּדָבר ַאֵחר ּבָ ִלימו ְדֹכָלא. ּּבְ ֶּאת ְיָי ָדא ׁשְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ֶּאת ְיָי ּכְ ּ.  

י ֵייָסא ָחִמיָנא ָלך ְדָה י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַרתְּ א ָקֲאִתית ְוִאְתַחּבָ ִכיְנּתָ . א ִעם ׁשְ
ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי ּ ה ִמֵלי , ּ ּמָ ֲהֵדיה ְוָאַמר ִלי ּכַ ּוְתַלת ַפְרֵסי הוא ְדָאִזיְלָנא ּבַ ּ ּ ּּ

ְדָחִמ ַּמַעְלָייָתא ְוֲאָנא ֲאִגיְרָנא ֵליה ְליֹוָמא ָדא ְוָלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ּבֹוִציָנא ְדָנִהיר ּכִ ּ ּ יָנא ּ
א ּתָ   .ַהׁשְ
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ָמך י ֶאְלָעָזר ְלַההוא יוָדאי ַמה ּשְׁ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ָּאַמר ֵליה יֹוֶעֶזר . ָּאַמר ֵליה יֹוֶעְזִר, ּ
ֲחָדא)מלה חדא(ְוֶאְלָעָזר  ָרא ,  ְיִתיָבן ּכְ י ַחד ִטּנָ ּבֵ ַההוא ֲחַקל )ב''דף פז ע(ָּיְתבו ּגַ ָּפַתח . ּּבְ

ּהוא יוַדאי ְוָאַמר ַה ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחטֹאֶתיך ֹלא )ישעיה מג(ּ ָ ָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָּ ּ
ֵרי ִזְמֵני ָאֹנִכי ָאֹנִכי. ֶאְזּכֹור   .ַמאי ַטְעָמא ּתְ

ֲעָתא ְדָבָרא ָעְלָמא ׁשַ ִסיַני ְוַחד ּבְ ֶּאָלא ַחד ּבְ ּ ָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלֶהיך ָד)שמות כ(ִּדְכִתיב , ּ א ָ
ִסיַני ָרא ָעְלָמא ִדְכִתיב. ּהוא ּבְ ד ּבְ יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה )ישעיה מה(, ְּוַחד ּכַ  ָאֹנִכי ָעׂשִ

ָראִתי א, ּהוא. ּבָ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדָלא ֲהֵוי ִפירוָדא ּבֵ ּּבְ ּּ.  
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ֶעיך ִתיב. ָמֹוֶחה ְפׁשָ ֶעיך ָלא ּכְ ַָמֲעִביר ְפׁשָ ִגין ְדָלא ִיְתַחזון ְלָעְלִמין. הֶּאָלא מֹוֶח, ּ ּּבְ ּּ .
י ִדְכִתיב, ַמאי ְלַמֲעִני. ְלַמֲעִני ִגין ִאּנון ַרֲחִמין ְדַתְלָיין ּבִ ּּבְ ּ י ֵאל ַרחום ְיָי )דברים ד(, ּ ּ ּכִ

  .'ֱָאלֶהיך ְוגו

ֶעיך ְלַמֲעִני ָָדָבר ַאֵחר מֹוֶחה ְפׁשָ א ֲחֵזי . ּ ִּדין ְפִגימוָתא ּ ַחָייֵבי ָעְלָמא ָעְב)לעיל פד ב(ּתָ ּ
א, ְלֵעיָלא יקו ְדִבְרָכאן ָלא ָנִחית ְלַתּתָ ְּדַכד ִאּנון חֹוִבין ָסְלִקין ַרֲחִמין וְנִהירו ִעָלָאה ְוַיּנִ ּ ּ ּ ּּ ,

א ָקא ְלַתּתָ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְלַיּנָ א ָלא ָנִטיל ּבִ ִגין ְדָלא . ְּוַהאי ַדְרּגָ ך ְלַמֲעִני ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָקא ִּיְתָמְנעון  ְרָכאן ְלַיּנָ ַגְווָנא ָדא. ְּלֹכָלא )ליה(ּבִ י ֲאִני ֲאִני )דברים לכ( ּכְ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ
ָמר. ּהוא ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָלא ֲהֵוי ִפירוָדא ּבֵ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא ִאְתָערו, ּתָ ִאין ּבְ חו ַזּכָ ּכָ ּתַ ד ִאׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּּכְ ְלהוּ ְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ . ּ ּבִ
ָרָכה ְרָכאן ְלָעְלָמא ִדְכִתיב ַוֲאָבֶרְכך ְוְהֵיה ּבְ יָון ְדָאָתא ַאְבָרָהם ִאְתַער ּבִ ָּכֵ ּ ַמאי ֶוְהֵיה . ּ

ָרָכה א ִדְכִתיב ְוִנְבְרכו ְבך ְוגו. ּבְ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגיֵניה ּבִ חון ּבְ ּכְ ּתַ ֶָרֶמז ְדִיׁשְ ּ ּ ּ  ּוְכִתיב' ּ
  .ַָוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיך

יַעָיא ֲּאָתא ִיְצָחק אֹוַדע ְלֹכָלא ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין ְלֵעיָלא ְלִאְתָפְרָעא ֵמַרּשִׁ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדִיְדֲחלון ֵליה ְלקוְדׁשָ ָעְלָמא ּבְ ִּאְתַער ִדיָנא ּבְ ּ ּ ּ ּ ֲאָתא . ְּ

ְדָקא ָחֵזיַיֲעֹקב ְוִאְת ָעְלָמא ּכְ ִלים ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ָעְלָמא ְוַאׁשְ   .ַּער ַרֲחֵמי ּבְ

ֵלם י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ִתיב וַמְלּכִ יֹוֵמי ְדַאְבָרָהם ַמה ּכְ ְּבְ יה, ּ דוְכּתֵ ְרְסָייא ּבְ ְּדִאְתַעְטַרת ּכֻ ּ ּ ּ ,
ַלל ָלא ְפִגימו ּכְ ֵלם ּבְ ַכח ֶמֶלך ׁשָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּּ ֶּחם ָוָיִין ְדַאִפיק ְמזֹוִנין ְלָעְלִמין הֹוִציא ֶל. ְ ּ

ְדָקא ָחֵזי ְלהו ּכְ ְלהו ָעְלִמין. ּּכֻ ְרָכאן ִמּכֻ ּהֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְדָלא ִאְתְמָנעו ּבִ ּ ָמא . ּ הֹוִציא ּכְ
ין ִדְלֵעיָלא ַאִפיק ְמזֹוִנין וִבְרָכאן ְלָע)בראשית א(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ִמַדְרּגִ ְלִמין ּּ

ְלהו   .ּּכֻ

ְדָקא ָחֵזי ִלימו ִעָלָאה ּכְ ׁשְ ַכח ּכָֹלא ּבִ ּתְ ְּוהוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ְדִאׁשְ ּּ ּ ָמה . ּ ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ
ְרָכאן ָעְלָמא וָמְנֵעי ּבִ ְּדַחָייַבָיא ָעְבֵדי ְפִגימו ּבְ ּ ּ ִאין ַאְתָיין . ּ ִגין ַזּכָ  )אתחזיאן(ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ְרָכאן ְלָעְל ֵני ָעְלָמא, ָמאּבִ ל ּבְ ְרָכאן ּכָ ּוְבִגיַנְייהו ִאְתּבָ ּ:  

ר ִמּכֹל ן לֹו ַמֲעׂשֵ ְרָכאן ְדָנְפֵקי ִמּכֹל. ַּוִיּתֶ ר ִמּכֹל ֵמִאּנון ּבִ ַּמאי ַמֲעׂשֵ ִגין ְדִאיהו ֲאַתר . ּ ּּבְ ּ
ן ָנְפֵקי ּמָ ְרָכאן ְדָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ִמּתַ ְּדָכל ּבִ ן לֹו ַמ. ּ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ר ִמּכֹלּ ִריך . ֲעׂשֵ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ָרא ּהוא ַיַהב ֵליה ַמַעׂשְ ּוַמאן ִאיהו. ּ א ְדָכל ִפְתִחין ִדְמֵהיְמנוָתא וִבְרָכאן , ּ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּּ
ָאה ָרה ִמּמֵ ָרה ְוִאיהו ֲעׂשָ ר ְוִאיהו ַחד ֵמֲעׂשָ יה ָקְייֵמי ְוִאיהו ַמֲעׂשֵ ְּדָעְלָמא ּבֵ ּ ּ ּ אן . ּ ִמּכָ

ְדָקא ָחֵזיּוְלָהְלָאה ָע ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא ּכְ ּאל ַאְבָרָהם ּבְ ּ.  

ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ י ֶאְלָעָזר ׁשַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ך. ּ י ֶאְלָעָזר ַמאי ֲעִביְדּתָ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ָאַמר , ּ
ַאְתִרי ֵּליה ַקְרָיָנא ַדְרְדֵקי ּבְ י יֹוֵסי ִדְכַפר ָחִנין ְלָמָתא ו, ּ א ֲאָתא ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ְּסִליקו לֹון ּ
יה אי ְואֹוְתבו לֹון ְלַגּבֵ ִּמַגּבָ ַההוא ִזְמָנא ְדַדְרְדֵקי . ּ ִני ָמָתא ַאְגָרא ּכְ ל ּבְ ְּוֲהוו ָיֲהִבין ִלי ּכָ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]330דף [ -ּ

אי ּבָ ָנא. ֲּהוו ּגַ ְייהו ְלַמּגָ י ִמּנַ אי ְדָלא ִאְתֲחֵזי ִלי ְלִאְתַהּנֵ ַנְפׁשָ ְלָנא ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ַוֲאִגיְרָנא , ּ
יםַגְרָמאי ֲהֵדי ְדַהאי ַחּכִ א ִאְצְטִריכו ָהָכא. ּ ּבַ ְרָכאן ְדַאּבָ י ֶאְלָעָזר ּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ.  

  ]א''דף פח ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון . ָּקמו י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאתו ַקּמֵ ּ י , )לבתר(ּ יה ְדַרּבִ ל יֹוָמא ַקּמֵ ְּוֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּכָ ּ
ְמעֹון יהְויֹוָמא ַחד ֲהָוה ָעִסי. ׁשִ ְנִטיַלת ָיַדִים ַקּמֵ ל ַמאן ְדָלא ָנִטיל ְידֹוי . ּק ּבִ ָּאַמר ּכָ

ְדָקא ְיאות א, ּּכְ ׁש ְלַתּתָ ׁש ְלֵעיָלא ִאְתַעּנַ ב ְדִאְתַעּנַ א, ַּאף ַעל ּגַ יה ְלַתּתָ ּוַמאי עֹוְנׁשֵ ּ ,
נוָתא ְּדָגִרים ֵליה ְלַגְרֵמיה ִמְסּכְ ּ ּ ך. ּ יה ּכָ ָמה ְדעֹוְנׁשֵ ְּכְ ּ ּ ָזֵכי ַמאן ְדָנִטיל ְידֹוי ָּהִכי הוא, ּ

ְדָקא ְיאות ְרָכאן ַעל ְידֹוי ּכְ ָראן ּבִ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְדׁשָ ְדָקא ְיאות ְדָגִרים ְלַגְרֵמיה ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
עוְתָרא ַרך ּבְ ְּוִאְתּבָ   )א''דף פח ע(. ְ

ַמָיא ְוָנ ְמעֹון ָחָמא ֵליה ְדַאְנַטל ְידֹוי ּבְ י ׁשִ ְּלָבַתר ַאְקִדים ַרּבִ ּ יעוָרא ַסְגָייא ּ ׁשִ ִּטיל לֹון ּבְ
ְרכֹוֶתיך. ְדַמִיין ְמעֹון ַמֵלא ָיָדיו ִמּבִ י ׁשִ ָָאַמר ַרּבִ ֵּמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה , ְְוָכך ֲהָוה. ּ ּ

ל יֹוָמא ֵני ּכָ אֹוַרְייָתא ְוָיִהיב ְמזֹוָנא ְלִמְסּכְ ח ִסיָמא ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ ּכַ ר ְוַאׁשְ ְוֲהָוה ָחֵדי , ִאְתַעּתַ
ר לֹון ַאְנִפין ְנִהיִרין הֹון וַמְסּבַ ִּעּמְ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ְיָי  )א''מ' ישעי(ָּקָרא ֲעֵליה ַרּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ ְוַאּתָ

ְקדֹוׁש ְוגו   )חסר( ',ּבִ

ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו י ְיהוָדה ַפָתח . 'ּּ ַּרּבִ  )שיר השירים ז(ּ
ׁשוָקתֹוֲאִני ְלדֹוִדי ָּהא אוְקמוָה. ּ ְוָעַלי ּתְ ַכח ִאְתֲערוָתא , ּ ּתְ א ִאׁשְ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ֲּאָבל ּבְ ּ

א, ְלֵעיָלא ְּדָהא ָלא ִאְתַער ְלֵעיָלא ַעד ְדִאְתַער ְלַתּתָ ֵחי . ּ ּכְ ּתַ ּוִבְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ִמׁשְ ּ
א ְוָלאו ִאיהו ֵר ׁשָ יה ַמּמָ ֶמה ְדִאית ּבֵ ֶּאָלא ּבַ ּ ּ   .יַקְנָיאּ

ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגוִּסְתֵרי תֹוָרה  א. 'ּ ֵמי אֹוַרְייּתָ ּגָ ִּאֵלין ִפּתְ יב, ּ  )דברים ה(, ִּדְכּתִ
ל ְקַהְלֶכם ר ְיָי ֶאל ּכָ ֶּאּת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִדּבֶ א. ּּ ֵמי אֹוַרְייּתָ ּגָ ַּמה ְלַהָלן ִפּתְ ּ ּאוף ָהָכא , ּ

א ֵמי אֹוַרְייּתָ ּגָ ְדָבִרים ָהֵאֶלה. ִּפּתְ ַהאי ָעְלָמא ּבַ ר ָנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתַ ר ְדִאׁשְ ּתַ ּּבָ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ָקוְדׁשָ ּ
ָלם  א ׁשְ ָמּתָ ר ֵליה ְוַאְקִדים ָלה ְלִנׁשְ ּהוא ְמַבׂשֵ ּ ּ יב ַאל , )בשורות טובות(ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ

יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך ין ְד. ָּתִ יׁשִ ל ַזְייִנין ּבִ   .ֵגיִהּנֹםִּמּכָ

ַהאי ָעְלָמא ָזֵכי ְוַאְחִסין  א ּבְ אֹוַרְייּתָ ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ה ְמֹאד ּבְ ָכְרך ַהְרּבֵ ּׂשְ ּ ּ ָ

יב  ָמה ִדְכּתִ י ּכְ ָעְלָמא ְדָאּתֵ א ּבְ א ַאְחַסְנּתָ ְּירוּתָ ׁש ''מאי ֵי.  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ִיׁש)משלי ח(ּ
דיהבי ליה אחסנתא עלאה בעלמא ) מכילן(דאפרסמונא דכיא ש מאין תלת עשר נהרי ''דא י(

יֶהם ֲאַמֵלא. )א דא עלמא דאתי''נ) (דאתי רֹוּתֵ ל ִטיבו , ְּואֹוּצְ ָרא וִמּכָ ַהאי ָעְלָמא ֵמעוּתְ ּּבְ ּ ּ
י. ְדָעְלָמא ָרא, ַּמאן ְדָאִזיל ְלָיִמיָנא ָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאּתֵ ָמאָלא ָהא עוּתְ ּוַמאן ְדָאִזיל ִלׂשְ ּ ּ 

ָעְלָמא ֵדין ודא הוא דאמרינן מאן , דאית שמאלא קדישא ואית שמאלא מסאבא(, ּבְ
ויהבי ליה עשר וכבוד , דמתעסק באורייתא יהבי ליה ארך ימים בעלמא דאתי

ומאן דיתרעי דיתהני גופא ',  ארך ימים בימינה וגו)משלי ג(בעלמא דין שנאמר 
הבי ליה עותרא בעלמא דין י, בעלמא דין ולא אתעסק באורייתא ובעובדין טבין
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ואי . ובעותרא דא עביד ביש ירית גיהנם, מסטרא דשמאלא מסטרא דיצר הרע
דכל המקיים את , אין, תימא וכי לא אית בעלמא דין עותרא מסטרא דקדושה

י ). ודא הוא עותרא טבא דמסטרא דקדושה, התורה מעוני סופו לקיימה מעשר ַרּבִ
ם א ֵמָהּתָ ד ֲאּתָ א ּכַ ָעְלָמא ֲה, ַאּבָ ֵעי אֹוְרָכא ְדַחֵיי ּבְ ָרא וַמאן ּבָ ֵעי עוּתְ ָּוה ַמְכִריז ַמאן ּבָ ּ ּ ּ

א אֹוַרְייּתָ ַדל ּבְ ּתַ י ְוִיׁשְ י ֵייּתֵ יה. ְּדָאּתֵ ין ּכוֵלי ַעְלָמא ְלַגּבֵ ְנׁשִ ּכַ ֲּהוו ִמּתְ ּ ַּרָווק ַחד ֲהָוה . ּ
יה יְבבוּתֵ ׁשִ ּּבְ יה. ּ א ְלַגּבֵ ֵדי ָּאַמר ֵליה, ּיֹוָמא ַחד ֲאּתָ א ּכְ אֹוַרְייּתָ ֵעיָנא ְלִמְלֵעי ּבְ י ּבָ  ַרּבִ

ָרא ִיְהֶיה ִלי עוּתְ ּׁשֶ ָּאַמר ֵליה ָהא ַוַדאי. ּ ֶמך. ּ ָָאַמר ֵליה ַמה ׁשְ ָּאַמר ֵליה ְדָאִזיל ְלָיִמיָנא . ּ ּ
י ָעְלָמא ֵדין, ָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאּתֵ ָרא ּבְ ָמאָלא ָהא עוּתְ ּוַמאן ְדָאִזיל ִלׂשְ ּ אלא דאית שמ(, ּ

ודא הוא דאמרינן מאן דמתעסק באורייתא יהבי , קדישא ואית שמאלא מסאבא
 )משלי ג(ויהבי ליה עשר וכבוד בעלמא דין שנאמר , ליה ארך ימים בעלמא דאתי

ומאן דיתרעי דיתהני גופא בעלמא דין ולא אתעסק ', ארך ימים בימינה וגו
טרא דשמאלא מסטרא יהבי ליה עותרא בעלמא דין מס, באורייתא ובעובדין טבין

ואי תימא וכי לא אית בעלמא דין . ובעותרא דא עביד ביש ירית גיהנם, דיצר הרע
, דכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעשר, אין, עותרא מסטרא דקדושה

ם). ודא הוא עותרא טבא דמסטרא דקדושה א ֵמָהּתָ ד ֲאּתָ א ּכַ י ַאּבָ ֲהָוה ַמְכִריז , ַרּבִ
ֵעי ע אַמאן ּבָ אֹוַרְייּתָ ַדל ּבְ ּתַ י ְוִיׁשְ י ֵייּתֵ ָעְלָמא ְדָאּתֵ ֵעי אֹוְרָכא ְדַחֵיי ּבְ ָרא וַמאן ּבָ ּוּתְ ּ ּ ֲּהוו . ּּ

יה ין ּכוֵלי ַעְלָמא ְלַגּבֵ ְנׁשִ ּכַ ִּמּתְ יה. ּ יְבבוּתֵ ׁשִ ַּרָווק ַחד ֲהָוה ּבְ ּ יה. ּ א ְלַגּבֵ ָאַמר , ּיֹוָמא ַחד ֲאּתָ
ֵעיָנא ְלִמְלֵע י ּבָ ָראֵּליה ַרּבִ ִיְהֶיה ִלי עוּתְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ אֹוַרְייּתָ ּי ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהא ַוַדאי. ּ ָאַמר . ּ

ֶמך ֵָליה ַמה ׁשְ י יֹוֵסי ָמאֵרי . ָּאַמר ֵליה יֹוֵסי. ּ ְלִמידֹוי ְדִיְקרון ֵליה ַרּבִ ָּאַמר לֹון ְלּתַ ּ ּ
ָרא ויָקָרא ְּדעוּתְ א. ּ אֹוַרְייּתָ ק ּבְ ַעּסַ יב וִאּתְ   .ָיּתִ

יהְליֹוִמי ָרא, ּן ֲהָוה ָקִאים ַקּמֵ י ָאן הוא עוּתְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ַמע ִמיָנה ְדָלא . ּ ָּאַמר ׁשְ ּ
ַמִים ָקא ֲעִביד ם ׁשָ יה , ְּוָעאל ְלִאְדֵריה, ְלׁשֵ ַעְנׁשֵ ַמע ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ָלא ּתַ ּׁשְ תוב (ּ

א ִליֱהִוי)לגביה יה. ּ ְדַגְבָרא ַרּבָ ב ְלַגּבֵ יב ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלך ָאַמר ֵלי, ּּתָ ִרי ּתִ יב ּבְ ָה ּתִ ּ
ָרא   .ּעוּתְ

יֵדיה ְבָרא ַחד וָמאָנא ְדָפז ּבִ א ּגַ ַּאְדָהִכי ֲאּתָ ּ א, ּּ ֵביּתָ ַּאְפֵקיה וְנַפל ְנהֹוָרא ּבְ ּּ ָּאַמר ֵליה . ּ
א ְוֲאָנא ָלא ָזִכיָנא אֹוַרְייּתָ י ּבְ ֵעיָנא ְלִמְזּכֵ י ּבָ ּוָבֵעיָנא ָמאן ְדִיׁשְ, ַרּבִ א ּ אֹוַרְייּתָ ַדל ּבְ ּּתַ

ִגיִני א. ּבְ ַבק ִלי ַאּבָ י ְדָקא ׁשְ ָרא ַסּגֵ ְּדָהא ִאיּת ִלי עוּתְ ּ יב על ְפּתֹוֵריה ֲהָוה , ּ ְּדַכד ָיּתִ ּּ
י ֵמִאֵלין ּסֵ ֵליַסר ּכַ ְּמַסַדר ֲעֵליה ּתְ ּ ָרא. ּ א ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא עוּתְ אֹוַרְייּתָ י ּבְ ּוָבֵעיָנא ְלִמְזּכֵ ָאַמר . ּ

ָראֵל א ְוָדא ָיִהיב ָלך עוּתְ אֹוַרְייּתָ ַדל ּבְ ּתַ ׁשְ ּיה ְלַההוא ַרָווק ּתִ ּ ּ ּ א ְדָפז, ָּ ּסָ ָּיַהב ֵליה ַההוא ּכַ ּ ּ ּ .
א  י ַאּבָ ִלי ָפז)איוב כח(ָּקָרא ֲעֵליה ַרּבִ ה ּכְ מוָרּתָ ה ָזָהב וְזכוִכיּת וּתְ ּ לא ַיַעְרֶכּנָ ּ ּ ּ ּ יב . ּ ָיּתִ
א ְוַההו אֹוַרְייּתָ ָראְּוָלָעא ּבְ ר ָנׁש ֲהָוה ָיִהיב ֵליה עוּתְ ּא ּבַ א . ּ ְּליֹוִמין ָעאל ֲחִמידו ְדאֹוַרְייּתָ

ְמעֹוי ֵכי. ּבִ יב ְוֲהָוה ּבָ ֵכי. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיּתִ יה ְדֲהָוה ּבָ ֵחיה ַרּבֵ ּכְ ַּאׁשְ ּ ָּאַמר ֵליה ַעל ָמה ָקא , ּ
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ִכיּת ְחנא ַחֵיי ְדָעְלָמא ְדָא. ּבָ ָּאַמר ֵליה וָמה ַמּנַ ּ ִגין ַהאיּ י ּבְ י , ּתֵ ֵעיָנא ֶאָלא ְלִמְזּכֵ ָּלא ּבְ
אי ַמִים ָקא ֲעִביד. ְלַגּבָ ם ׁשָ ַמע ִמיָנה ְדָהא ְלׁשֵ א ׁשְ ּתָ ָּאַמר ַהׁשְ ּ.  

ָּקָרא ֵליה ְלַההוא ַגְבָרא ִני, ּ ֵמי וְלִמְסּכְ ָרך ְוַהב ֵליה ְלַיּתְ ָּאַמר ֵליה טֹול עוּתְ ּ ּ ְוֲאָנא , ָּ
ָּיִהיְבָנא ָלך חוַלק ָכל ַמה ְדֲאַנן ָלָעאןָ א ּבְ אֹוַרְייּתָ יר ּבְ י יֹוֵסי ַההוא . ּ ַיּתִ ַּאֲהַדר ֵליה ַרּבִ ּ

א ְדָפז ּסָ ּּכַ ֵמיה, ּ ן ַפִזי, ְּוַעד יֹוָמא ָלא ַאֲעֵדי ׁשְ נֹוי ּבֶ ּוִמן ּבְ ּ ן ַפִזי, ּ י יֹוֵסי ּבֶ ְּוַהְיינו ַרּבִ ְוָזָכה , ּ
א הוא וְבנֹוי  ה אֹוַרְייּתָ ְּלַכּמָ ָמאן . )דלעא באורייתאבגין (ּ ָעְלָמא ּכְ ְָדֵליּת ָלך ֲאַגר ַטב ּבְ ּ

א וְמַקְייָמה אֹוַרְייּתָ ְּדָלֵעי ּבְ ּ ּ:  

ֲחֶזה ֵלאֹמר ְוגו ּמַ ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ יב ', ּּ ר ִדְכּתִ ָכל ֲאּתַ ּּבְ
ּגְ ָמא ְדִאּתְ ֲחֶזה ָדא ׁשְ ּמַ א ּבַ אֹוַרְייּתָ ּּבְ ּוָמאן ִאיהו, ֵלי ַלֲאָבָהןּ ַד, ּ ֱאַמר , י''ּׁשַ ּנֶ  )שמות ו(ׁשֶ

ַדי ֵאל ׁשַ ָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיּצְ ר )במדבר כד(, ּכְ  ֲאׁשֶ
ַדי ֶיחֶזה ַחְזָיין ִמּגַ. ַמֲחֵזה ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ֵחיזו ְדָכל ֶחְזָוון ִעָלִאין ִאּתְ ּ ּ ּ ִּויהּ ַהאי ַמְרֶאה ְדָכל , ּ ּּכְ

יה וֹכָלא ַחד ַחְזָיין ּבֵ ִּדיוְקִנין ִאּתְ ּ ּ ְרּגום ְוָדא ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ַּמְרֶאה ַמֲחֶזה ַחד הוא. ּּ ָּדא ּתַ ּ.  

א אֹוַרְייּתָ יִאין ִאּנון ּבְ י יֹוֵסי ַסּגִ ְרּגֵ, ָּאַמר ַרּבִ ְּוַעל ָדא ֲהָוה ֵליה רשו ְלאוְנְקלוס ְלּתַ ּ ּ ּ ם ּ
א אֹוַרְייּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָנא ְדָגֵלי קוְדׁשָ ַההוא ִליׁשְ ּּבְ ּ ּ ים ִאיהו ִמּגֹו . ָּ ָנא ָדא ָסּתִ ְּוִליׁשְ

ֲחֶזה , ַמְלֲאֵכי ִעָלָאה ּמַ ד ְמַמֵליל )דהא(ּבַ ָדא ּכַ ְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְדָלא ָיְדֵעי ּבְ ים ִמּמַ ּ ְדֲהָוה ָסּתִ ּּ ּ
ַאְבָרָהם יה ּבְ ָרא, ַמאי ַטְעָמא. ּּבֵ ׂשְ ים ּבִ ִגין ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָמהול ְוֲהָוה ָעֵרל ָסּתִ ּּבְ ּ .

ְרּגום ְלׁשֹון ּתַ ְייהו ּבִ ים ִמּנַ ך ֲהָוה ָסּתִ ּוְבִגין ּכָ ּ ַדי . ָּ ר ַמֲחֵזה ׁשַ יב ֲאׁשֶ ְלָעם ִדְכּתִ ַגְווָנא ָדא ּבִ ּּכְ ּ
ים ֲהָוה ִמָלה ִמּגֹו ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ. ְיֱחֶזה, ֶיחְזִה א ָּסּתִ ִגין דלא ְיֵהא לֹון ִפְטָרא ְדקוְדׁשָ ֵּרּת ּבְ ּ ּּ

ַההוא ָעֵרל ְמָסֳאָבא  ִריך הוא ְמַמֵלל ּבְ ּּבְ ּּ י ָלאו) עה ב, עד ב(ָ ְּדָהא ַמְלֲאֵכי ַקִדיׁשֵ  )יקרון (ּ
ְרּגום ְלׁשֹון ּתַ ִּנְזָקִקין ּבִ ּ.  

יָמא דלא ָיְדֵעי ְבִריֵאל אֹוִליף ְליֹוֵסף ע, ִאי ּתֵ ְרּגום ַחד ֵמע, ֹוןָלׁש' ְוָהא ּגַ ָלׁשֹון ' ּוּתַ
ַנן, ּהוא יִחין ֲעֵליה ְדָהא , ֶּאָלא ִמְנַדע ָיְדֵעי ֲאָבל ָלא ִנְזָקִקין ּתְ ּגִ י ולא ַמׁשְ ְּדָלא ַחְייׁשֵ ּ ּ

ָאר ָלׁשֹון ל ׁשְ ְייהו ִמּכָ ָּמִאיס ִאיהו ַקּמַ ְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ּ יָמא הֹוִאיל וָמִאיס ִאיהו ִמּמַ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ,
ַהאי ָלׁשֹוןַאּמַ א ּבְ ם אוְנְקלוס אֹוַרְייּתָ ְרּגֵ ּאי ּתִ ְקָרא, ּ ן עוִזיֵאל ַהּמִ ן ּבֶ ֶּאָלא ָמִאיס . ְּויֹוָנּתָ

ְטִריך ְייהו וָהִכי ִאּצְ ָהוא ַקּמַ ּ ָרֵאל , ּ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ְּדֵליּת ִקְנָאה ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבַ אלא (ּּ
)  הוה להו קנאה בהדייהו דישראלואלמלא הוו ידעי שבחי דאורייתא, אורייתא

יר ך, ַיּתִ ְרּגום ּתֹוָרה וִמְקָרא ּכָ ְָוַעל ָדא ּתַ ּ ּ ב , ּ ּתַ י ּכָ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּולא ָמִאיס ִאיהו ְדָהא ּבְ ּ ּ
א ָהִכי אֹוַרְייּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּ.  

י ים ִאיהו ִמּגֹו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַקִדיׁשֵ ך ָסּתִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ַאְבָרָהם ְו. ָ יה ּבְ ִלי ּבֵ ּגְ ַּעל ָדא ִאּתְ ּ
ין ְוָלא ְיֵהא לֹון ִפְטָרא יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ חון ּבֵ ּגְ ים ְדָלא ִיׁשְ אֹוַרח ָסּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָדקוְדׁשָ ּ ּ

ר ָנׁש ָעֵרל ִלי ַעל ּבַ ּגְ ְלָיא ְדַמְלֲאֵכי ִע. ּהוא ִאּתְ ּגַ ִאּתְ ִלי ֵליה ּבְ ּגְ י ִאּתְ ֵּאיָמּתַ ד ָיִהיב , ָּלֵאיּּ ּכַ
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ר ִאּתֹו ֱאלִהים ֵלאֹמר יב ַוְיַדּבֵ א ִדְכּתִ ִריּת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ֵּליה ּבְ ּ א , ּ ָמא ְדקוְדׁשָ ֱּאלִהים ׁשְ
ֲחֶזה ּמַ יב ּבַ ּתִ ְלָייא. ולא ּכְ ּגַ ִאּתְ ָמא ּבְ   .ּׁשְ

ִא, ֵלאֹמר ַמאי ֵלאֹמר ֵהא ּבְ ָכל ָלׁשֹון ְדָלא ּתְ ֵּלאֹמר וְלַאְכָרָזא ּבְ ְסָיאּ ּכַ ָנא , ּתְ ִליׁשְ ָלאו ּבְ
ה ְדָיְכֵלי ְלֵמיַמר ָדא ְלָדא ְוָלא ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא , ָאֳחָרא ְעָיין ּבָ ּתָ ָנא ְדכָלא ִמׁשְ ִליׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ּוְלֵמיַמר ִפְטָרא ר ִאּתֹו ֱאלִהים ֵלאֹמר, ּ ִגין ְדֲהָוה . ֱאלִהים ְולא ַמֲחְזה. ְּוַעל ָדא ַוְיַדּבֵ ּּבְ
יהְמֲע א ְוָקִריב ֵליה ְלַגּבֵ ְבִריּת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ִּייל ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ.  

ך ָאּת ה י ְיהוָדה ָאַמר ְבִגין ּכָ ַָרּבִ ַזר' ּ ּגַ ְייַהב ֵליה ַעד ְדִאּתְ ָּלא ִאּתְ ּ ַּמאי ַטְעָמא ְדִאיִהי , ּ
ִריּת ִאְקֵרי ׁש ּבְ ֵדין ִאּתְ. ַמּמָ ְבִריּת ּכְ יָון ְדָעאל ּבִ ְּוַעל ָדא ּכֵ יב . א''ְּייִהיַבּת ֵליה ָאּת הּ ִּדְכּתִ

ְמך ַאְבָרם ְוגו ך ְוָהִייּתָ ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ולא ִיָקֵרא עֹוד ׁשִ י ִאּתָ ִריּתִ ה ּבְ ֲָאִני ִהּנֵ ָ':  

ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה י ֶאְלָעָזר. ּ י ִחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ י , ַּרּבִ יה ַרּבִ ְּפַגע ּבֵ ּ
א יה ְדַמר ְלָאן ִאיהו ָאִזיל, יַחּגַ ְקנא ַקּמֵ ָּאַמר ֵליה ַהאי ָאְרָחא ִדְמּתַ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ְלֶמֱחֵמי , ּ

י ֶאְלָעָזר ֲהָדך, ְלַרּבִ ָָאַמר ֵליה ְוֲאָנא ָנֵמי ֵאיִזיל ּבַ ר ְסָבָרא , ּ יכול ְלִמְסּבַ ָּאַמר ֵליה ִאי ּתֵ ּ
ַמע ִזיל ְוִאי ָלאו ּתוב ֲאַבּתְ ׁשְ ָּאַמר ֵליה לא ִליחוׁש ַמר ְלַהאי, ָָרךְּלַמאי ְדּתִ ְּדָהא ֲאָנא , ּ

הו א ְוָיִכיְלָנא ְלֵמיַקם ּבְ ה ָרֵזי ְדאֹוַרְייּתָ ּמָ ַמְענא ּכַ אי ְוָאַמר. ּׁשְ י ַחּגַ ח ַרּבִ יב, ָּפּתַ , ַמאי ִדְכּתִ
י) במדבר כח( ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ִני ָד. ' ְוגו)ב''דף פט ע (ֶאּת ָקְרּבָ ָרא ֶּאּת ָקְרּבָ ׂשְ ן ּבִ א ָקְרּבַ

ָרא ׂשְ ָרא ַעל ּבִ ׂשְ ְקַרב ְלַכָפָרא ָדָמא על ָדָמא ּבִ ְּדִאּתְ ּ ָקְרִבין , ּּ ִנין ָלאו ִמּתְ ִגין ְדָכל ָקְרּבָ ּּבְ
ָרא ׂשְ ָרא ְלַכָפָרא על ּבִ ׂשְ ֶּאָלא ַעל ּבִ ֵהָמה ַמה ָחָטאּת. ּ ר ָנׁש ָחָטא ּבְ ַמְעָנא ִאי ּבַ , ְוָהִכי ׁשְ

א ּבְ ִּריך הוא ָאַמר ְּדקוְדׁשָ ן ְוגו)ויקרא א(ָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ אי. ' ָאָדם ּכִ ֶּאָלא , ַאּמַ
ֵהָמה א ְורוַח ַהּבְ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא ֲעִביד רוַח ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַאְפִריׁש ָדא ִמן ָדא, ָּ ּ ך . ּ ָוְבִגין ּכָ ּ

ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְו)קהלת ג( ֵהָמה ְוגוּ רוַח ּבְ ְפַרׁש ָדא ִמן ' ּרוַח ַהּבְ ּוַדאי ִמּתְ ּּ
יב. ָּדא ּתִ ל )בראשית א(, ַעד ָלא ָחָטא ָאָדם ַמה ּכְ י ָלֶכם ֶאּת ּכָ ּתִ ה ָנּתַ ּ ַויֹאֶמר ֱאלִהים ִהּנִ

ב זֹוֵרַע ָזַרע ְוגו יר' ֵעׂשֶ יב ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ולא ַיּתִ ר ָה. ּוְכּתִ יָון ְדָחָטא ְוֵיּצֶ ָרע ּּכֵ
גוָפא ִדיֵליה ִאיב ּבְ ּתָ ִּאׁשְ הו ִדיָנא, ּּ ּוְבָכל ִאּנון ּתֹוָלִדין ֲעַבד ּבְ ּ ּ א ֹנַח וָחָמא . ּ ר ֲאּתָ ּוְלָבּתַ

ר ָהָרע ָרא ְדֵיּצֶ ֵני ֵמַאּתְ ּבְ ְּדָהא גוָפא ִאּתְ ּ ָמה ְדַאְקִריב ָאָדם, ּּ ן ּכְ יב, ַּאְקִריב ָקְרּבָ ּתִ , ַמה ּכְ
יֹחַח וגוַּוָיַרח ְיָי ֶא) בראשית ח( עוָריו)וכתיב (.'ּת ֵריַח ַהּנִ ר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ י ֵיּצֶ ָאַמר . ּ ּכִ

ר ָהָרע ִאיב ֵמַההוא ֵיּצֶ ּתָ אן וְלָהְלָאה הֹוִאיל ְוגוָפא ִאׁשְ ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ג , ָ ַעּנַ ִיּתְ
ָרא ׂשְ ֲחֵזי ֵליה ֵייכול ּבִ ָמה ְדִאּתְ ּּגוָפא ּכְ ּ ְיֶרק . ּּ י ָלֶכם ֶאּת ּכֹלּכְ ּתִ ב ָנּתַ ד ָאִכיל . ֵעׂשֶ ּכַ

ָרא ׂשְ יה. ּבִ י גוָפא ִמּנֵ ַרּבֵ ָדא ְוִאּתְ ָעַרב ָדא ּבְ ָרא ִדיֵליה ְוִאּתְ ׂשְ ג ּבִ ַעּנַ ָרא ִאּתְ ׂשְ ֵּמַההוא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ה ֶחְטִאין ַכּמָ ּוֵמַההוא ֹעֶנג ּגוָפא ָחָטא ּבְ ּ ּ ָפָרה. ּ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ּ על ּגוָפא ָּ ּ

ָרא ׂשְ י ִמיֵניה וֵביה ָחָטא. ּבִ ַרּבֵ ָרא ִאּתְ ָרא ָאִכיל וִבׂשְ ׂשְ ּּבִ ּ ּ ך ְלַכָפָרא על ּגוֵפיה . ּ ְּבִגין ּכָ ּּ ּ ָ

ָרא ׂשְ ָרא ֲעִביד ָדָמא ְלגוָפא . ּבִ ׂשְ ָרא ְדָאִכיל ּבִ ּוִבׂשְ ּ ּ ּ בגין כך דמא דאשתאר מההוא בשרא (ּ

ד  ְבִגין )דאכיל בשרא עבד דמא לגופא ַעּתַ ָרא ְלַבר ִאּתְ ׂשְ ַאר ֵמַההוא ּבִ ּתָ ך ָדָמא ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]334דף [ -ּ

יב ָרא ִדיֵליה ִדְכּתִ ׂשְ ֲעִביד ֵמַההוא ּבִ ְּלַכָפָרא ַעל ָדָמא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ י ַהָדם הוא )ויקרא יז(, ּ ּ ּכִ ּ
ֶפׁש ְיַכֵפר ּנְ ּּבַ ּ.  

ִני יב ָקְרּבָ ּתִ יב, ּכְ ְנֶכם ִדְכּתִ יב ָקְרּבַ ּוְכּתִ ְנֶכם)ויקרא א(, ּ ְקִריבו ֶאּת ָקְרּבַ ין ַהאי , ּ ּתַ ַמה ּבֵ
ִני, ְלַהאי לֹום. ֶּאָלא ָקְרּבָ ָיין ַעל ׁשָ ָלִמים ְדַאּתְ גֹון ׁשְ ְנֶכם. ּּכְ מֹוּת , ָקְרּבַ גֹון ַחָטאֹוּת ַוֲאׁשָ ּכְ

ם ָיין ַעל ֵחְטא וָאׁשָ ָרא, ְּדַאּתְ ׂשְ ִני ּבִ ך ֶאּת ָקְרּבָ ֵּריַח ָדא . ְמָראַלְחִמי ַנֲהָמא ְוַח. ְָבִגין ּכָ
א. ְקטֹוֶרּת ָמא ַקִדיׁשָ א ִדׁשְ ְרעוּתָ ֲהָנא ּבִ ִּניֹחִחי ָדא ַנַחּת רוַח ְדֲעִביד ּכַ ּ ּ ּ ּ א , ּ ְרעוּתָ ְּוֵליָוֵאי ּבִ

ָבָחה יר וׁשְ ְּדׁשִ ּ.  

מֹוֲעדֹו ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ מֹוֲעדֹו ַמאי ֲהִוי. ּּתִ ּבֶֹקר ו, ּבְ ָכל יֹוָמא ּבַ יָמא ּבְ , ָבֶעֶרבִּאי ּתֵ
מֹוֲעדֹו  ַההוא ִזְמָנא , )א מאי אריא דאיהו מועדו''נ(ּמאי ִאיהו ּבְ ְלָטא ּבְ ֶּאָלא מֹוֲעדֹו ְדׁשָ ּ ּ

א ְיִדיָעא. ַרֲעָוא ַדְרּגָ ַכח ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ְּרעו ְדִאׁשְ מֹוֲעדֹו. ּ יב ּבְ ּתִ ן . ּועל ָדא ּכְ ד ָקְרּבָ ּכַ
ְקִריב ּּכָלא ָנְטִלין חוָלָקא. ִאּתְ ְדָרן ְקִליִפין ְלָכל ִסְטָראְוִא, ּ ּבַ ּּתְ ְקִריב , ּ ְּוִייחוָדא ִאּתְ

ִריך הוא  א ּבְ ָכל ָעְלִמין ְוקוְדׁשָ ַכח ַרֲעָוא וְרעו ּבְ ּתְ ַנֲהִרין ְוִאׁשְ יִנין ִאּתְ ַייַחד ובֹוּצִ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ָּ

ְדָקא ָחֵזי ָרָזא ְדִיחוָדא ָחָדא ּכְ ַכח ּבְ ּתְ י ִחָייא ו. ִּאׁשְ א ַרּבִ ֲּאּתָ ֵקיהּ ָּאַמר ֵליה ָיאֹוּת ַאְנּתְ , ְּנׁשָ
י ְלֵמיַהך ְלֶמֱחֵמי ֵליה ִלְסָבר ַאְנִפין ְדיֹוִמין ִרי ִמיּנִ ּּבְ ּּ תו פתח ואמר דוד מלכא דאיהו (. ָ

א אמאי דוד מלכא אחסין מלכותא דאיהו רביעאה ''נ ()רביעאה ואיהו אבן מאסו הבונים
  ).דאיהו אבן מאסו הבונים

ד ָמט, ֲּאְזלו יהּכַ ּון ְלַגּבֵ ְרָעא, ּ ֵבי ַעל ּתַ ּמשא ִזיל ְוֵאיָמא , ָחָמא לֹון ַיּתְ ָּאַמר ֵליה ְלׁשַ
ל ֶאָחד  ַלּת ָקְייִמין ַמהו ּכָ ְרְסָייא ִדּתְ ּלֹון ַהאי ּכֻ ָּאְמרו ֵליה ִזיל ְוֵאיָמא ֵליה . )א כלא חד''ס(ּ ּ ּ
א ְדִאיהו ְרִב ָנא ָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ְּלַמר ְדָלאו ְלַמּגָ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ִזיל . ּיָעָאה ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִניםּ

ָדוד ְדִאיהו ָאַמר ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים יה ּבְ ֲעלו ּבֵ ְּוֵאיָמא לֹון ְדָאן ּגָ ּ ּ ּ ּ י ִחָייא . ּ ַּאֲהַדר ַרּבִ
ַהאי ִמיִדי ְמַעּת ּבְ אי ְוָאַמר ֵליה ׁשַ י ַחּגַ י ַרּבִ יה ְלַגּבֵ ֵּריׁשֵ ַהא. ּ ַמְענא ּבְ י ְקָרא ָאַמר ׁשְ

יב ֵני  '')שיר השירים א(, ִּדְכּתִ י ''ּבְ מוִני ְוגו''ִאּמִ ִּנֲחרו ִבי ׂשָ א . 'ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדַהאי ְקָרא ׁשְ
ְייהו, ֲאָמרֹו ד ָדחו ֵליה ֲאחוִהי ִמּנַ ָמר ּכַ א ִאּתְ ְּוַעל ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ְלֵמיַה א ּבְ ַמְעָנא ַמאי ָחָמא קוְדׁשָ ְּוּתו ׁשְ ּ ל ֲאחוִהיָּ א ִליהוָדה ִמּכָ ּב ַמְלכוּתָ ּ ּ ,
יה ֵמיה ֲחִקיָקן ּבֵ ָוון ִדׁשְ ֶּאָלא ַאּתְ ּ ּ ך , ּ ֵמיה וְבִגין ּכָ ִריך הוא ָיַהב ְיָקָרא ִלׁשְ א ּבְ ְָוקוְדׁשָ ָּ ּ ּ ּ

א ֵמיה ַוַדאי. ַּאְחִסין ַמְלכוּתָ ָוון ִדׁשְ ַמְעָנא ְיהוָדה ָהא ַאּתְ ְּוּתו ׁשְ ּ ּ ּ א' ד, ּ יה ַאּמַ ֶּאָלא . יֵּליּתֵ
יב ֵני ָעְלָמא ִדְכּתִ ל ּבְ ֵמיה ִמּכָ ׁשְ ר ּבִ ַקׁשַ א ְדִאּתְ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ׁשו ֶאּת ְיָי )הושע ג(, ּ ּ וִבּקְ ּ

ם ְוגו ֵמיה' ֱּאלֵהיֶהם ְוֶאּת ָדוד ַמְלּכָ ׁשְ יר ּבִ ָּהא ָדִוד ָקׁשִ ִפִלין וַדאי , ּ ל ּתְ ר ֶשׁ ּּתו ְדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
א' ד ֵמיה, )א קשר של תפלין ודאי''ד( ָּדוד ַמְלּכָ ׁשְ ר ּבִ ַקׁשַ ך ָדִוד ִאּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ יָון , ָּעאלו. ָּ ּכֵ

יה יבו ַקּמֵ ְּדָעאלו ְיּתִ ּ ּ יקו, ּ ּתִ י ֶאְלָעָזר ְוִאּנון ִאׁשְ יק ַרּבִ ּתִ ִּאׁשְ י ֶאְלָעָזר ְלִאְדֵריה . ּ ָּעאל ַרּבִ
ַמע ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ִרין ִאּנוןּׁשְ ְעָיין ִדְכׁשֵ ּ ַמה ְדִאּנון ּבָ ּ ּ ַאֲהַדר . ּ

ְייהו ַמע ִמָלה ֵליָמא ִלי. ְּלַגּבַ ָּאַמר לֹון ִאיּת ַמאן ִדׁשְ אן ְלַאְנָהָרא . ּ ָּאְמרו ֵליה ֲאַנן ְמַחּכָ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]335דף [ -ּ

יָנא ִעָלָאה וְסָבָרא  א ְדבוּצִ חוּתָ ִּמּגֹו ּצַ ּ ּ ר) א''דף צ ע(ּּ ח ְוָאַמר. ִנְסּבַ  ַוְיָי )בקוק בח (,ָּפּתַ
ל ָהָאֶרץ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו ּכָ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא. ּּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל , ָּ ּכַ ִאְסּתַ

ים ִרׁשוִמין ולא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיַקם א ְוָרׁשִ ָבה ָרָזא ְדאֹוַרְייּתָ ׁשוָבה , ּּגֹו ַמֲחׁשָ ַּעד ְדָבָרא ּתְ ּ
ָוון ְּדִאיִהי ֵהיָכָלא ְיירו ַאּתְ ּצַ ימו ְוִאּתְ ְרׁשִ ן ִאּתְ ּמָ יָמא ְוּתַ ּ ְפִניָמָאה ִעָלָאה ְוָרָזא ְסּתִ ּ ּ ּ

ִגלוַפְייהו ּּבְ ּּ ּ. 

יוִרין ְדָכל ָעְלָמא  יה ּצִ ים ַקּמֵ ַהאי ֵהיָכָלא ְוָרׁשִ ל ּבְ ּכַ ֵרי ָדא ֲהָוה ִמְסּתַ ּבְ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ּ ּ ּּ
ל ָהָאֶר יב ַהס ִמָפָניו ּכָ ִּדְכּתִ יוִרין ְדָכל ָעְלָמאּ יה ְרׁשוִמין ְוּצִ ים ַקּמֵ ּץ ְרׁשִ ּ ּ ֵעי ְלִמְבֵרי . ּּ ּבָ

ַמִים יה וְבָרא ׁשָ ַעַטף ּבֵ אֹור ַקְדָמָאה ְוִאּתְ ל ּבְ ּכַ ַמִים ָמה ֲעַבד ִאְסּתַ ּׁשָ יב. ּ  )תהלים קד(, ִּדְכּתִ
ְיִריָעה ַמִים ּכַ ך נֹוֶטה ׁשָ ְלָמה ְוַאַחר ּכָ ׁשַ   .ָעֹוֶטה אֹור ּכַ

ל ִא ּכַ יה ִאְסּתַ יה וִמּנֵ ָאה ֲעַבד ֵהיָכָלא אֹוֲחָרא ְוָעאל ּבֵ ּתָ ד ָעְלָמא ּתַ ל ְלֶמְעּבַ ּכַ ְּסּתַ ּ ּ
א וְבָרא לֹו ּתָ ל ָעְלִמין ְלּתַ יה ּכָ ים ַקּמֵ ּוְרׁשִ ּ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו . ּ יב ַוְיָי ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ

ל ָהָאֶרץ ין ְוָחֵמׁשס ָרׁשִ''ה, ּס ִמָפָניו''ַה. ּכָ ּתִ ל ְנקוִדין ְדָכל ָעְלָמא ְדִאּנון ׁשִ יה ּכָ ּים ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ,
ן ה ּבַ חוׁשְ ין ִאּנון ְוָחֵמׁש ִאּנון, ס''ּּכְ ּתִ ּׁשִ ָרא ָעְלָמא, ּ ד ּבְ יה ּכַ ים ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ָרׁשִ ך . ּ ְָבִגין ּכָ

ִריך הוא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ְלִאּנון ְד א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ אֹוַרח ָ ה ּבְ ָּיְדִעין ָאְרחֹוי וְמֲהִכין ּבָ ּ
ְדָקא ְיאוּת ֲהַדְייהו. ְּקׁשֹוט ּכְ ֵעי ּבַ ּתָ ַּאְדָהִכי ְדֲהָוה ִמׁשְ א נוָרא ְוַאְסַחר ֵליה, ּ ֲּאּתָ ְּוִאּנון , ּ

בו ְלַבר ֶלך ֲחָדָריו ּבְ. ָּיּתְ א ֱהִביֲאִני ַהּמֶ ָמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ִאי ַקִדיׁשָ ָׁשְ ּ ּ ָּכל ִאּנון ּ
א  ִּאיְדִרין ְדָסָבא ְדַאְנִפין עוֵליָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָחן ִדְלהֹון )א עולימתא קדישתא''נ(ּּ ְמָסרו ַמְפּתְ ּ ְדִאּתְ ּּ

יֵדיה ְקָנן ָלך וְלִאּנון ִדְבִגיָנך, ּּבִ ְָוֻכְלהו ְמּתַ ָּ ּ ּ ַמָיא ָנִגיָלה . ּ ל ֵחיָלא ִדׁשְ א ּכָ ּוְבַחָייך ַקִדיׁשָ ָּ ּ
ְמָחה  ד ָחמו ִאֵלין ָהִכי. ָָבךוִנׂשְ ּּכַ ִּאְזַדְעזְעו, ּ י ָנַפל ֲעַלְייהו, ּ ּוְדִחילו ָסּגִ ּ ֵליּת ֲאַנן , ֲאְמֵרי, ּּ

אן ְוֵנַהך ְלאֹוְרִחין, ַחְזָיין ְלַהאי ִָנפוק ִמּכָ ּ ן ּכל ַההוא יֹוָמא ְוָלא ָיִכילו )אזלו(, ּ ּמָ בו ּתַ ּ ַיּתְ ּ ּ
ְּוָאְמרו ֵליּת ְרעו, ְּלֶמֱחֵמי ֵליה ן ְוַאְזֵליּ ּמָ יב ָהָכא ָנְפקו ִמּתַ ִריך הוא ְדֵניּתִ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּּתָ ּ ּ ּּ ָ.  

י ִחָייא ְוָאַמר  ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ָפַתח ַרּבִ ּ ּ י )תהלים קג(ּ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ ּ ּבָ
ין . 'ְדָברֹו ְוגו ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ָרֵעי ַּזּכָ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּדָעְלָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָּ

יה ין ְוֲעַבד לֹון חוְלֵקיה ְוַאְחַסְנּתֵ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ הו ִמּכָ ּּבְ ּ ּ א , ּ ְּוַעל ָדא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייּתָ
א ָיה ִל, ַּקִדיׁשָ א ֲחָדא ַעל טוָרא ְדִסיַני וַאְקִדימו ֲעׂשִ ְרעוּתָ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוו ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִמיָעהּ   .ׁשְ

ְלָיא ִדיֵליה ָאַמר לֹון  ִריך הוא ְלַפּמַ א ּבְ ִמיָעה ְקָרא קוְדׁשָ יָון ְדַאְקִדימו עשָיה ִלׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ
ָעְלָמא אי ּבְ ַּעד ָהָכא ַאּתון ֲהִויּתון ְיִחיָדִאין ַקּמָ ַאְרָעא ֲחֵבִרים , ּ ַני ּבְ אן וְלָהְלָאה ָהא ּבָ ִּמּכָ

כָלא ֲהַדְייהו ּבְ ּּבַ ַאְרָעאֵל. ּ ֲהַדְייכו ּבְ רון ּבַ ַחּבְ ָרֵאל ִיּתְ ִמי ַעד ְדִיׂשְ א ׁשְ ּיּת ְלכו רשו ְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ִמי א ׁשְ ֲחָדא ֲחֵבִרים ְלַקְדׁשָ ֱהוֹון ּכְ ְּוֻכְלהו ּתֶ ַגְוונא , ּ ִמיָעה ּכְ ָיה ִלׁשְ ִגין ְדַאְקִדימו ֲעׂשִ ּּבְ ּ ּ ּ

ְרִקיָעא ִדְכּתִ ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָעְבֵדי ּבִ מֹוַע ּּ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ ּיב ּבָ ּ
קֹול ְדָברֹו ֹמע. ּּבְ ר ִלׁשְ א וְלָבּתַ ַקְדִמיּתָ י ְדָברֹו ּבְ ּעֹוׂשֵ ּ.  
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ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ָּדָבר ַאֵחר ּבָ י קוְד. ּ ַאְרָעא ְדִאּנון ֲחׁשוִבין ַקּמֵ ִדיַקָיא ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ּצַ ּ ּ ּ ּ ּ א ּ ׁשָ
ְרִקיָעא ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבִ ִריך הוא ּכְ ּּבְ ּ ר , ָ ִגּבָ ֵריהֹון ּכְ ֵרי ַעל ִיּצְ ּבְ ּגַ ּבֹוֵרי ֹכַח ְדִמּתְ ִגין ְדִאּנון ּגִ ּּבְ ּ ּ

ְנֵאיה ר ַעל ׂשַ ּבֵ ּגַ ַּטב ְדִמּתְ קֹול ְדָברֹו. ּ ֹמַע ּבְ ַמע ָקָלא . ִּלׁשְ ָכל יֹוָמא ְלִמׁשְ ְּדָזָכאן ּבְ
ׁשַ ְטִריכוִּמְלֵעיָלא ּבְ א ְדִאּצְ ֲּעּתָ ין . ּ ֲהַדְייהו ְדִאּנון ַקִדיׁשִ א ָמאן ָיִכיל ְלֵמיַקם ּבַ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ

ְייהו, ֶעְליֹוִנין ִאין ִאּנון ְדָיְכֵלי ְלֵמיַקם ַקּמַ ַּזּכָ ּ ִאין ִאּנון ְדָיְכֵלי , ּ ַּזּכָ  )ג למאן דייכול''א ל''ד(ּ
ְייהו ּמַ ָזָבא ִמּקַ ּתְ חוּתָ, ְּלִאׁשְ ּגָ ָכל יֹוָמאַּאׁשְ ִריך הוא ֲעַלְייהו ּבְ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֵָהיך ֲאַנן , ָּ

ְייהו יב. ְּיִכיָלן ְלֵמיַעל ַקּמַ ּתִ ֶריך )תהלים סה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּכֹן ֲחּצֵ ָקֵרב ִיׁשְ ְבַחר וּתְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ּ
יב  ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְוגו)תהלים פד(ּוְכּתִ   :)עד כאן סתרי תורה(', ָ ַאׁשְ

ע  ת עֹוַבְדָיהו ְדָאַמר ָלה ֱאִליׁשָ ְּמָנָלן ֵמֵאׁשֶ ּ ִית)מלכים ב ד(ּ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֵיׁש ָלך ּבַ ְ ַהּגִ ּ .
ֲאַתר ֵריַקְנָיא ְרָיין ַעל ָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא ְוָלא ּבְ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשָ ְּדָהא ּבִ ּ ִתיב . ּ ַמה ּכְ

ִי ּבָ ְפָחְתך ּכֹל ּבַ ֶמןַָוּתֹאֶמר ֵאין ְלׁשִ י ִאם ָאסוך ׁשָ ְת ּכִ ְַמאי ָאסוך. ּ ֶּאָלא ֲאְמָרה ֵליה . ּ ּ
ָעא ְזִעיָרא יַחת ֶאְצּבְ ֵדי ְמׁשִ ָחא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא ּכְ יעוָרא ְדַהאי ִמׁשְ ּׁשִ ּ.  

ִני א ֵריַקְנָיא. ָּאַמר ָלה ִנַחְמּתַ דוְכּתָ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ּבְ רון ּבִ ְּדָהא ָלא ְיַדְעָנא ֵהיַאך ִיׁשְ ּ ּ ְּ ,
ֶמן א ְדִאית ָלך ׁשֶ ּתָ ְֲאָבל ַהׁשְ ְרָכאן, ּ יה ּבִ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ ָּדא הוא ֲאַתר ְלִאׁשְ ּ ָלן ִדְכִתיב. ּ , ִּמּנָ

ֶמן ַהטֹוב ְוגו)תהלים קלג( ּשֶׁ ִתיב' ּ ּכַ ם ִצָוה ְיָי ֶאת )תהלים קלג(, ְּוֵסיֵפיה ַמה ּכְ י ׁשָ ּ ּכִ
ָרָכה ַחִיים ַעד ָהעֹוָלם ּוְבַאְתָרא ָד. ַּהּבְ ְרָכאןּ ָראן ּבִ  .)ואתמר(. א ׁשָ

ֶמן ֶאָלא ַטל)תהלים קלג( ְוִאי ֵתיָמא ִתיב ׁשֶ יֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִציֹון ְוָלא ּכְ ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ ּ ּכְ ּ .
ֶמן ְוִאיהו ַטל ֶּאָלא ִאיהו ׁשֶ ּ ָחא ִעָלָאה. ּ ׁשְ ִריך הוא ִמּמִ א ּבְ ַּההוא ַטל ִאיהו ְדַאִטיל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ְּדַההוא ׁשֶ   .ֶּמן ָנַפק ְלִסְטָרא ְדָיִמיָנאּ

ֶמן ֵרין ִאּנון ַיִין ְוׁשֶ ֶמן ִלְסַטר ָיִמיָנא. ְּוָאְזלו ִלְתֵרין ִסְטִרין. ּּתְ ָמאָלא ׁשֶ . ַיִין ִלְסַטר ׂשְ
א וְבִגין ְדׁשֶ ח ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ן ִאְתְמׁשַ ּמָ ְרָכאן ְלָעְלָמא וִמּתַ ְטָרא ְדָיִמיָנא ָנְפֵקי ּבִ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ֶמן ּ

ַקְדִמיָתא א ּבְ ן ְלַתּתָ ּקַ ן ְלֵעיָלא ֲאִריקו ְדִבְרָכאן, ֲהָוה ִאְתּתַ ֶמן ִאְזַדּמַ ּׁשֶ ּ.  
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