
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ֲאָדר ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

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

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

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 ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1650דף [ -ּ

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

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

 קדושהוב טם של ספרי בע, אשונים ואחרוניםר, 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

רך על בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום לב' נודה את ה
הזוהר  ב חלקי ספרי"ימנו והגיענו לזמן הזה להדפיס את ייהמוגמר 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 , הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן בעדינוזכות רבינו 
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  
ים וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונ

 שכתבו על לימוד ואמירת ספר הזוהר הקדוש ותיקונים אפילו כשאין 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

הלימוד בספר הזוהר הקדוש ובזכות הקריאה ו. א''רבי שמעון בר יוחאי זיע
דבר זה . מנא ליצלןמובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח

 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''ר משה רבנו עוכך אומ
   .''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

ספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו ב! 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"

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך  '',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

  . על הגאולה השלימה המרמז - ''בארץ

הנה מבואר מכאן  '', שכתב על כך,ה הקדוש''וכאור לעינים ביאורו של השל
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 ''זה שאמר ובגינה בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו ו

כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל' אחוזתו וכו
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, אשוןעשרה מאמרות מאמר ר( ''בה

 מסוגל הלימוד , בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים,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
תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש , ועוד'' ישרים

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

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

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 
   .'' כי לא דבר קשה הוא כלליכול לעשותו

א אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא ''ל זיע''רמחהמי לנו גדול כו
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

, היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיועד כמה 
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
הודי אשר לא רוצה לפעול על וכי ימצא חלילה י, ולימוד בספר הזוהר הקדוש

, אלא. ל''מנת לקרב גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות רח
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 , דותואף לא בוחל כדרכו בשקרים ובהפח, ממש

כדרכו של היצר הוא פונה לכל אדם בשפתו שלו . טובה מישראל חלילה וחס
  :וכביכול מתוך דאגה עמוקה ואהבה

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

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

  .כעת זה ביטול תורה

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , 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 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. ישתגע, ומי שיעיז! פר הזוהר בס

 קריאה ללא הבנה כלל בספר הזוהר - בראשונה נבאר כי אף גירסא בעלמא 
  .הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות

 לרופא הנותן תרופה לאדם הנזקק לה אף על -משל למה הדבר דומה ונביא 
ון שלקח תרופה מרופא ומכי, חכמת הרפואהפי שאדם זה אינו מבין כלום ב

 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
עלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות ספר הזוהר הקדוש פו

, 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 ''  מכרזת עליו מבחוץתוק בתורה מבפנים תורהעוס

 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

ת הלב לתורה ולזכך  שזה יעזור לפתוח א,דפים בספר הזוהר' לקרא בכל יום מס
 כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב , והוסיף עוד ואמר.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 . לימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדוש

   . 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 ' זדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה לעבודת הת
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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 ! ם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות בהלהרחיק

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 . על כך לא נאמרו כלל ועיקר על לימוד פשט הזהר ומוסריו ועל הקריאה בו

 ,'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

  . ל ישראללצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכל

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  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 רעותיות רעות וממינצל מתאו ♦

  . הרי הוא כהוגה ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסים ♦

  . '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 ♦
  . ליון ולהצילה מכל דיניםולהעלותה למקומה הע
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שבזכות שלומדים '' כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'' ♦
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''רשב ראשי תיבות ,כל העולמותבב רפע שפע ושיועל 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
דבר שמועה מפיהם הם מתפללים עליו כל האומר ]: ד"סימן רכ[בספר חסידים 

  .שם וממליצים טוב עליו

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 , כו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושהיז

 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 ּ  המוציאים לאור.       ואל צדק במהרה בימינו אמןבביאת ג "ּ

v  
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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 

ימוד הזוהר הקדוש מטהר ל: פלא יועץ  .שעא
לימוד זוהר הקדוש אפילו  -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 , כללהקדוש אפילו באין מבין 

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

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

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

 יעקב קאפיל של ר"ל מהמקובל האלוקי מוהר"סידור כוונות האריז(
בבית  ל אשר היה מגיד מישרים"רבי יעקב קאפיל איש ליפשיץ זצוק

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .שעג
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

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

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

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

  )ד"מ' מורה באצבע סי, א"עבודת הקודש להחיד(. לנשמה

לימוד הזוהר הקדוש : נפש חיים  .שעה
נורא 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
הגדולים משם ', אות ד' נפש חיים מערכת הז (.לתקן הנפש

  )א"להחיד

לשון הזוהר : דגל מחנה אפרים  .שעו
אף שאינו , הקדוש הוא מסוגל לנשמה
  מרומבין כלל מה 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

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

אמירת הזוהר : ל"ט ז"אמר הבעש  .שעז
  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" רשספר נתיב (.מסוגל לנשמה

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .שעח
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  ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו

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

  הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

בעל (ר הזקן "וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו
ולזה ', שיש בחינת טמטום המוח וכו, 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  .שפ
  ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה

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

 .לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה
  )ר"תיקון ליל הוש(

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

התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן 
  מקשרין את האדם לאין סוף יתברך

' שם הקדוש רבענין לימוד זוהר הקדוש אמר ב
שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא אהרן 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  .שפב
   גם למי שלא יודע כלוםלזכך הנשמה

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

  )'מונקטש אות ט

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

 - טעם התורה מאורות מימיו ולא טעם
 אפילו -ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה 

אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה 
 ובפרט ספר -ותיקון הנפש מאוד 

התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש מכל 
  פגם וסיג וחולאת

ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי על כן בני 
ומי שלא ראה אור , הזוהר והתיקונים בשקידה

 ולא א ראה מאורות מימיול,  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  .שפד
לומד כבר מגיל תשע היה , שומע בקולי

  ספר הזוהר
היה לומד כבר מגיל , אם דורי היה שומע בקולי"

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  .שפה
  מאמרי זוהר

ט צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו "הבעש
  )ענין זוהר, דורש טוב, יצחק בר ישעיה עטיה' ר (.מרי זוהרמא

 זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .שפו
  מזכך הנשמה

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

  )ז"סעיף ט' סימן א, סעודה
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לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה  .שפז
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

התיבות והדיבור של : שארית ישראל  .שפח
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 : ברסלבק רבי נחמן מ"רביה  .שפט
על ידי לימוד  -הזוהר מסוגל מאוד מאוד 

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

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

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

, ן"שיחות הר, רבי נחמן מברסלב (.מאוד לעבודת השם יתברך
  )ח"ק

דברי הזוהר ותיקונים : סידור קול יעקב .שצ
   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  .שצא
  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 תקע1צרים ר הזקן הק"מאמרי האדמו

הלשון מסוגלת : רבי חיים הכהן  .שצב
  לזכך 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  .א
 על פי כן לשון מי שלא ידע כלום אף

  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  .ב
ן של הרב חיים "ספר הזוהר וכתבי מר

ים גדולים לנשמה לתקן הם תיקונ... ויטאל
  כל הגלגולים

ן של "כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר
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  .ג
 שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן

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

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

דוש מעורר לשון הזוהר הק: החזון איש  .ד
  ל"יותר מכל מאמרי חז

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

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

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 (.יאתן מאוד מאודדבריהם ומתלהבין בקר
  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר לכולם 
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  .ז
  להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה, אחד

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו  .ח
  יבוא הגואל

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

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

  גזירות קשות ורעותו

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

  )א"שנת תרפ, ירושלים

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה  .י

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

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

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

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

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

פנימיות התורה הם חיים : ל"א ז"הגר  .יב
  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  .יג
  הקבלה

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

  )'אות ג

העוסקים ברמז וסוד אין : ל"א ז"הגר  .יד
  .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"זא "הגר  .טו
והשיב ללמוד ספר הזוהר ושערי אורה כדי 
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  .טז
  מבין

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

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

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-גות צדיקים הנה(

דף זוהר הקדוש אליבא : ערוגת הבושם  .יח
  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 : מטשערנאבילרבי מרדכי   .יט
  בכל יום

 ,זוהר... לקבוע עתים לתורה דהיינו ללמוד בכל יום 
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

  )יל הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאב-הנהגות צדיקים (

זוהר הוא חלק : רבי מרדכי מטשערנאביל  .כ
  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 .כא
  ילמוד זוהר

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

 בלי ל עצמנוקבלנו ע: א מדינוב"מהרצ  .כב
  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  .כג
  יום זוהר

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

למוד זוהר ל: רבי נחמן מטולטשין  .כד
  דושהק

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

 :אשי תיבותת ר"בי: רבי אליהו מני .כה
  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  .כו
  תיקון גדול לנפש

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

  )'אמונים אגרת ה

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

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

ה לכל אחד מהאברכים לומר איזה ואני מצוו
, דפים תקוני זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפש

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  .כח
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה  .כט
  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

על פי דפים ולרשום כל לחלק הזוהר   .ל
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 
'  לאנשי עירם החרדים על דבר הויחלקו הפתקאות

ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל יום ובזה יוכלו 
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 .לא
גאונים  מטעם רבנים ה-לגאולה האמתית 

לימוד הזוהר הקדוש  - 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 
לעילוי מזל עם ישראל ולבטל אשתקד סיום זוהר אחד 

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

נה שעברה והש. 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 

ושה מבקשים מכל בר ישראל אשר ידו משגת הקד
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 

 ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח ולא תעשינה
  .וקראתם דרור בארץונראה 

אם אינם לומדים קבלה : כסא מלך  .לג
  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 "אולה רחגלותא כי הם מעכבים הג
בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה כלמוד 
חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 

  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

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

יזכה ללמוד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד 
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

שיחא עכשיו בעיקבא דמ: כסא אליהו .לה
נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים 

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 

וגם ועכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים 
ל אי אפשר לטהר נשמתם רק "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 
חכמתיה בכל דרין דהוו אבתריה עד ביאת הגואל אור 
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  .לו
' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  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

מוד הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש אחת בלי
  )כסא מלך לתיקוני זוהר שם( .ימים בפשטי התורה

מי שיכול לקנות לו רב : כסא מלך  .לז
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 ,  אחד בלימוד הקבלהביום

אם ישתדל בה כל אחד כפי  - כנגד כולם
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

שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר ומי 
', 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

 לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון בראיות
  .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

ל הוא כי שקו, מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה
  .כנגד כולם

דוק מינה הא , ש וגרים דלא ישתדלון בהון"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

. במלכותא דרקיעאפני המלך היושבים ראשונה 
כסא מלך ( .בינה והשכל' ודי בהערה זו למי שחננו ה

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים .לח
  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 .לט
  וחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם הבאי

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

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

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

ל בשער "האריז(. העסק בספר הזוהר סגולה להשגה
 )ב"רוח הקודש דף יא ע

העסק בזוהר הקדוש  :שארית ישראל .מב
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' קשרות שער אההת

  תיקון גדול לבעל תשובה: ל"שבחי האריז  .מג
שבחי (. הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה

 ).ל"האריז

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

 ).אות מד

  זוהר מסיר טמטום הלבה: בעל התניא .מה
מאה ( .טמטום הלבלימוד בזוהר הקדוש מסיר 

 )שערים לבעל התניא

א לא ישב ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה  .מו
  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  .מז
  הנגלות התור

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

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

 )ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(

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

אמרי (. אמונההלימוד בזוהר מביא את האדם ל
 )פנחס שער ט אות ג

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .נ
  לרגלים

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

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

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

והספר הזה עתיד : ר החמהאו  .נב
והנה כל . להתפרסם בימי מלכא משיחא

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
על ידי ' גורם לייחד קודשא בריך הוא ושכינתישזה 

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
ועסק התורה נקרא , 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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  אדר לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  1667............................] בשנה149יום [סדר הלימוד ליום א אדר 

  1677.............................] בשנה150יום [סדר הלימוד ליום ב אדר 

  1687.............................] בשנה151יום [סדר הלימוד ליום ג אדר 

  1698.............................] בשנה152יום [לימוד ליום ד אדר סדר ה

  1708.............................] בשנה153יום [סדר הלימוד ליום ה אדר 

  1718..............................] בשנה154יום [סדר הלימוד ליום ו אדר 

  1728..............................] בשנה155יום [סדר הלימוד ליום ז אדר 

  1738............................] בשנה156יום [סדר הלימוד ליום ח אדר 

  1748............................] בשנה157יום [סדר הלימוד ליום ט אדר 

  1758..............................] בשנה158יום [סדר הלימוד ליום י אדר 

  1772...........................] בשנה159יום [ום יא אדר סדר הלימוד לי

  1780............................] בשנה160יום [סדר הלימוד ליום יב אדר 

  1790............................] בשנה161יום [סדר הלימוד ליום יג אדר 

  1800............................] בשנה162יום [סדר הלימוד ליום יד אדר 

  1811...........................] בשנה163יום [סדר הלימוד ליום טו אדר 

  1821...........................] בשנה164יום [סדר הלימוד ליום טז אדר 
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  1831.............................] בשנה165יום [סדר הלימוד ליום יז אדר 

  1841...........................] בשנה166יום [ם יח אדר סדר הלימוד ליו

  1851...........................] בשנה167יום [סדר הלימוד ליום יט אדר 

  1862.............................] בשנה168יום [סדר הלימוד ליום כ אדר 

  1873..........................] בשנה169יום [סדר הלימוד ליום כא אדר 

  1883...........................] בשנה170יום [סדר הלימוד ליום כב אדר 

  1893...........................] בשנה171יום [סדר הלימוד ליום כג אדר 

  1903...........................] בשנה172יום [סדר הלימוד ליום כד אדר 

  1913..........................] בשנה173יום [כה אדר סדר הלימוד ליום 

  1923............................] בשנה174יום [סדר הלימוד ליום כו אדר 

  1933............................] בשנה175יום [סדר הלימוד ליום כז אדר 

  1944..........................] בשנה176יום [סדר הלימוד ליום כח אדר 

  1954..........................] בשנה177יום [סדר הלימוד ליום כט אדר 
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 ] בשנה149יום [סדר הלימוד ליום א אדר 

  ]ב''ה ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ִתיב ַכן ָעָליו ֶהָעָנן ְו, ְוָהָכא ַמה ּכְ י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ַמאי . 'גֹוְולא ָיֹכל ֹמׁשֶ
ְתְקָנא. ַטֲעָמא ִגין ַדֲהַות ִאיִהי ִמּתַ ְעָלה, ּּבְ י ּבַ ָטת ְלַגּבֵ ְקָנת ְוִאְתַקּשְׁ ָתא ְדִאְתּתַ ַהאי ִאּתְ ּּכְ ּ ,

ָטת ֲעָתא ְדִאיִהי ָקא ִמְתַקּשְׁ ּוְבַהִהיא ׁשַ ה, ּ ָּלא ִאְתָחֵזי ְלַבְעָלה ְלַאֲעָלא ְלַגּבָ ְּוַעל ָדא ְולא . ּ
ה ָלֹבא ן ֶאל ָיֹכל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ך ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ִגין ּכַ ַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּבְ י ׁשָ ּ ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ּ ְ

ה ָלאָכה ְוגֹו. ֹמׁשֶ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ִתיב ַוַיְרא ֹמׁשֶ   )ב''ה ע''דף רל( )א''א ע''רל(. 'ּעֹוד ַמה ּכְ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ָכל ֲעִביָדן ְדַמׁשְ ֻכְלהו ֲהָוה ּגַ, ּּבְ ּּבְ ִגין ְדִתְכָלא ִאיהו . ְּווָנא ְדִתְכָלאּ ּּבְ ּ
ְווִנין ָרָזא ְדָכל ּגַ ְווָנא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּּגַ ִתיב ַוַיֲעׂשו ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו. ּ ַּמה ּכְ נו ', ּ ַּוִיּתְ ּ

ֵכֶלת ְוגֹו ְּוָהא אוְקמוָה', ָּעָליו ְפִתיל ּתְ יב, ּ ָרָזא ִדְכּתִ י)שמות כח(, ּּבְ ָת ִציץ ָזָהב ָטהֹור  ְוָעׂשִ
ְחּתָ ָעָליו ִפּתוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה ּוִפּתַ ב ִפּתוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה. 'ּּ בו ָעָליו ִמְכּתַ ַּוִיְכּתְ ּּ ּ'.  

ָרִזין ִעיָלִאיןתוספתא  ִכיִחין ִאֵלין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ְוִאֵלין . ּבְ ַּטְסקוֵרי ְקִמיִטין ׁשְ ּ ּ
ִקיוַמְייה ַּקְייִמין ּבְ יׁשּ ּנִ ִלין ְדָסֲחָראן ֲהוו ַקְייָמן ֵמַההוא ִזְמָנא ְדַעְפָרא ִאְתּכַ ּו ַגְלּגַ ּ ִּאינון . ּּ

א ָסַחָרנוּתָ ִלין ַסֲחִרין ַעְלָמא ּבְ ַּגְלּגַ ּ.  

ִרין ָּסֲחָרנוָתא ְדָסֲחִרין ִמְדּבָ ַגַווְייהו, ּ ִּטיְפְסָרא ְדקוְלָטא ּבְ ּ ּ ַגַווְייהו. ּ ָלא ִאית ּבְ ְלּגַ ַּחד ּגַ ּ ,
ָלא ָסֲחָרא ְוָלא ָסֲחָרא ְלּגַ ְתֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלִמין. ַּהאי ּגַ ִכיַח. ַּקְייָמא ּבִ יַנְייהו ׁשְ ָסִליק , ּּבֵ

ַגַווְייהו   .ְּוָנִטיל ּבְ

ָלא ְלּגַ חֹות ַההוא ּגַ ּּתְ א, ּ הֹוָמא ַרּבָ ַּקְייָמא ַחד ַעּמוָדא ְדָנִעיץ ַעד ּתְ ּ יה. ּ ָלאן , ּּבֵ ְלּגְ ִמְתּגַ
הֹוֵמיֲאָבִנין ּג ין, ֹו ּתְ ִּאיּנון ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ַּההוא ַעּמוָדא ָקִאים ָעַלְייהו. ּ ּ , ָנִטיל ְוָלא ָנִטיל, ּ

א ִלין ַאֲחָרִנין, ָּנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְלּגַ ִרין ּגַ ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ַעּמוָדא, ָּסֲחָראן ָמאָתן ְוֶעׂשְ ּ ּ ּ.  

ָלא ַאֲחָרא ְדָעֵליה ְלּגַ ַּההוא ּגַ ּ ְתֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלָמא, ּּ ִּאיהו ָסֲחָרא ּגֹו , ְּדָקִאים ּבִ
ָנא ּכְ ֵריָסר ַאְלֵפי ָעְלִמין. ָסֲחָרא ְוָלא ָסֲחָרא, ַמׁשְ ָנא ָקִאים ַעל ּתְ ּכְ יה ַקְייָמא , ַּההוא ַמׁשְ ּּבֵ ּ

רֹוָזא ָמרו , ַּההוא ּכָ ְּדָקֵרי ִאְסּתָ ָלא ְדָסֲחָרא)ב''כ ע''ר(ּ   .ּ ְמַגְלּגַ

ָסְכְלָתנוַּמאן ְד ִּאיהו ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ ּ ָחְכְמָתא ְדָמאֵריה, ּ ל ּבְ ּכַ ִּיְנַדע ְוִיְסּתָ ּ ְּוִיְנַדע , ּ
ְּדִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין ּ ּ ן, ּ ּמָ ָחן ְדָמאֵריה ַקְייָמן ּתַ ְּדַמְפּתְ ּ ָנא , ּ ּכְ ִּדי ִאיּנון ְטִמיָראן ּגֹו ַמׁשְ ּ

א ַה. ַּקִדיׁשָ ִאין ִאיּנון ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, אי ָעְלָמאַּזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ִתיב , ּ תהלים (ָּעַלְייהו ּכְ

ְלָבָבם)פד ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְמִסלֹות ּבִ ּ ַאׁשְ ּכֹון )תהלים סה(. ְ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ּ ַאׁשְ
יֶתך ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלך טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ֲָחֵצֶריך ִנׂשְ ָ   )כ תוספתא''ע(. ָּ
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ָנא ַקְייָמן ָרִזין ִעָלִאין ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ּּבְ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ַּהאי ִאיהו , י'' ֲאֹדָנ)עלאה(ּ
ָנא ּכְ ַגְווָנא ָרָזא ִעָלָאה, ָּרָזא ְדַמׁשְ יב, ָּרָזא ַדֲארֹוָנא, ּּכְ ָמה ִדְכּתִ ה ֲארֹון )יהושע ג(, ּּכְ  ִהּנֵ

ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ל ָהָאֶרץֲא. ַהּבְ ָמא ְדָאֶל, דֹון ּכָ א ִדׁשְ ָּדא הוא ָרָזא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ת ''ּף ָדֶל''ּ
א ִעָלָאה ְידֹוָ. ד''ן יֹו''ּנו ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ ּ ַגְווָנא . ד''ּ ְּוַאְתָוון ִאֵלין ּכְ

ְּדִאֵלין ּ.  

ַגְוו)א דא''נ(ד ''ָּרָזא ְדיֹו', ִאיִהי י' א ְּוָהא אוְקמוָה', ָּנא ָדא א ּכְ ', ִּאיהו ָרָזא ה', ד. ּ
ַגְווָנא ְדָדא ַגְווָנא ְוָרָזא ֲחָדא, ְּוָדא ּכְ ', ִּאיִהי ָרָזא ְדָאת ו',  נ)א''ה ע''ויקרא קנ(. ְּוֹכָלא ּכְ

ב ְדָדא ְדַכר ְּוַאף ַעל ּגַ א)ב''פ ע''ק(ְוָדא , ּ ָדא. ּ נוְקּבָ ִליל ּבְ ּ אוְקמוָה ְוָהא, ֲּאָבל ָדא ִאְתּכְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא)ב''ג ע''קפ(' ו' ן ָלָלא ֲחָדא, ּ ִאיהו ּבְ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ִּאיהו ָרָזא ְדָאת י' ה. ּ א ''נ(' ּ

ִגין ְדָהָכא, )'איהי רזא דאת ה' י ְּדִאְקֵרי ָחְכַמת , ָּדא ִאיִהי ָחְכָמה ְזֵעיָרא, )'א דה''נ( ּּבְ
לֹמה   .ׁשְ

ִלילו ַאְתָוון ִא ִאֵליןְּוִאְתּכְ ֵּלין ּבְ ִאֵלין, ְּוֹכָלא ִאיִהי ָרָזא ֲחָדא, ּ ִליָלן ִאֵלין ּבְ ּּכְ ְּוֹכָלא , ּ
ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ֲחָדא, ַחד ין, ּ ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ַאְרָעא. ּּבְ א ּבְ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ְּוַעל ָדא ַמׁשְ ַּקְייָמא , ּ

ָנא ִעָלָאה ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ּּבְ ָנא, ּ ּכְ ָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה , ּ ִעָלָאהְּוַההוא ַמׁשְ ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ּ ּ
ָדא ְלֶמהֵוי ַחד. ַּעל ּכָֹלא ִליל ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכָ ּ ִתיב, ּ ן ֶאָחד, ְּוַעל ָדא ּכְ ּכָ ׁשְ   .ְוָהָיה ַהּמִ

ִתיב  ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד)במדבר כד(ּכְ א ֲחֵזי.  ֵראׁשִ יֹוָמא ְדִאְתַקם , ּתָ ּּבְ
ָנא ּכְ ה, ַמׁשְ ְּדָאִקים ֵליה ֹמׁשֶ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ן, ּּכְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ יב ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ְּדָלא ֲהָוה , ּ

ַּעד ְדאֹוִקים ֵליה ִאיהו, ָיִכיל ְלֵמיָקם ּ ְּדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ַאֲחָרא ְלֵמיָקם , ְלַמְטרֹוִניָתא. ּ ּ
ָּלה ֶאָלא ּבַ ל ִאיּנון אוָמִנין, ּאוף ָהִכי. ְּעָלהּ ּּכָ ָנא, ּ ּכְ ְלהו ָאֵתי ְלַאָקָמא ַמׁשְ ּּכֻ ְוָלא ָיִכיל , ּ

ה, ְּלֵמיָקם ַעל ְיַדְייהו ִגין ְדִאיהו , ְּואֹוִקים ֵליה, ַּעד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ּּבְ  )ב''א ע''בראשית נ(ּ
ָּמאִריה ְדֵביָתא ּ.  

ָנ ּכְ ה ַית ַמׁשְ יָון ְדָאִקים ֹמׁשֶ אּּכֵ ָנא ַאֲחָרא ְלֵעיָלא, א ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ָמה , ִּאּתְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב הוַקם, ּ ִּדְכּתִ ְּוָלא ָפִריׁש ַעל ְיָדא ְדַמאן, ּ ַקם ֶאָלא ֵמָרָזא )אלא(, ּ ּ ְדָלא ִאּתְ ּ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ְּדִאיהו ָסִתים ְוָגִניז, ּ ה, ּ ַּעל ְיָדא ְדָרָזא ְדֹמׁשֶ ִגין ְלִאְת, ּ ֲהֵדיהּבְ ְקָנא ּבַ   .ּּתַ

  ]א''ו ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ִתיב ְלֵעיָלא ים , ַּמה ּכְ ל ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ַּוָיֹבאו ּכָ ל ְמֶלאֶכת  )א''ו ע''דף רל(ּ ֵאת ּכָ
ים', ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ָמאָלא. ַּמאן ִאיּנון ֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ִּאֵלין ִאיּנון ְיִמיָנא וׂשְ ּ ַאר , ּ ְוָכל ׁשְ

א, ִריןִסְט ִביִלין ְלַאֲעָלא ּגֹו ַיּמָ ְּדִאיּנון אֹוְרִחין וׁשְ ּ ּוְלַמְלָיא ֵליה, ּ ָנא , ּ ּכְ ְּוִאיּנון ַעְבדו ַמׁשְ ּ
ְּוַאְתִקינו ֵליה, ְּלֵעיָלא ּ.  

א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ּּכְ ה ּבְ ְסָטר ְיִמיָנא, ְוָעׂשָ ְסָטר , ָּדא ּבִ ְוָדא ּבִ
ָמאָלא ַצְלֵאל ִליִמיָנא)ב''כ ע''ר(, ׂשְ ָמאָלא,  ּבְ ָּדא ִמיהוָדה, ְוָאֳהִליָאב ִלׂשְ , ְּוָדא ִמָדן, ּ
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ים, ּוְלָבַתר ְוֹכל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ל ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ַגְווָנא , ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ַּוָיֹבאו ּכָ ְּוֹכָלא ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

ָנא ּכְ ַקם ַמׁשְ ַההוא יֹוָמא ְדִאּתְ ּּבְ ַטל מֹוָתא ֵמָעְלָמא,ּ יָמא.  ִאְתּבָ ַטל ָלא ּתֵ ֶּאָלא , ִאְתּבָ
ָלק ֵמָעְלָמא ְלָטָאה, ִּאְסּתַ ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ַטל ֵיֶצר ָהָרע . ּּכְ ִגין ְדָלא ִיְתּבְ ּּבְ

יָחא, ֵמָעְלָמא א ְמׁשִ ִריך הוא ַיְחֵדי ּבְ, ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ישעיה (ּעֹוָבדֹוי וְכֵדין ְּ

ֶות ָלֶנַצח)כה ַלע ַהּמָ ה. ּ ּבִ ָנא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּכְ ַקם ַמׁשְ ד ִאּתְ ת ֵחיָלא ְדֵיֶצר , ּּכַ ֵדין ִאְתְפָרׁשַ ּּכְ ּ
ְפָיא, ָהָרע ְלָטָאה, ְוִאְתּכַ ֲעָתא. ְּוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלׁשַ ַהִהיא ׁשַ יָפא , ל''ִּאְתְפַרׁש ָסָמֵא, ּבְ ּקִ ּתַ

ָמאָלאּרו א, ְּגָזא ִדׂשְ יׁשָ ֵּמַעל ּתוְקָפא ְדִחְוָיא ּבִ ְלָטא ַעל ָעְלָמא, ּּ ְוָלא , ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ַבר ָנׁש יה ּבְ ָרא ּבֵ ּוְלִמְסֵטי ֵליה, ָּיִכיל ְלִאְתַחּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ָרֵאל ַית ֶעְגָלא, ִּרּבִ ד ָעְבדו ִיׂשְ ִתיב , ּּכַ ה )שמות לג(ַמה ּכְ אשית בר( ּוֹמׁשֶ

ֲחֶנה)ב''ב ע''נ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ִגין ְדָחָמא ֵיֶצר ָהָרע . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִיּקַ ּּבְ
יַנְייהו ְּדֲהָוה ָאִזיל ּבֵ ה. ּ גֹו ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ָאַמר ֹמׁשֶ ֵרי ּבְ ׁשְ ה ָלא ּתִ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ י . ּ ִרּבִ

ל ִזְמָנא ְד, ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלָטאּּכָ ה ׁשַ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְלָטָאה, ּ , ִּסְטָרא ְמַסֲאָבא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ
יה ְפָיא ַקּמֵ ֵניָנן. ְּוִאְתּכַ ְהֶיה ְמֵלָאה, ְּוַעל ָדא ּתָ ַלם ּתִ ל ִזְמָנא ִדְירוׁשָ ּּכָ ּצור ַחָייָבא ְיֵהא , ּ ּ

  .ֲחֵרָבה

ֶדה  ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָה)בראשית כד(, ָּפַתח ְוָאַמר ּשָׂ ְִאיׁש ַהָלֶזה ַההֹוֵלך ּבַ ּ
ִּלְקָראֵתינו ַויֹאֶמר ָהֶעֶבד ְוגֹו ִתיב ְלֵעיָלא. 'ּ ֶרא ֶאת , ַּמה ּכְ א ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוּתֵ ּשָׂ ַוּתִ

ָמל פֹול ֵמַעל ַהּגָ אֹוַרְייָתא. ִּיְצָחק ַוּתִ ב ּבְ ִגי, ְּותו. ְַהאי ְקָרא ֲאַמאי ִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ן ְוִכי ּבְ
ִפירו ְדִיְצָחק  ְּדָחָמאת ׁשְ ּ ְמָלא)מאי טעמא(ּ יַנת ִמּגַ   . ִאְתְרּכִ

א ֲחֵזי. ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִאיהו, ֶּאָלא , ותרא את יצחק מנא ידעא דאיהו יצחק(, ּתָ
א בשעתא דמטאת ''ס( )אלא ותרא את יצחק חמאת בההיא שעתא מה דלא ידעת

ההוא זמנא דינא אתער וב, שעתא דצלותא דמנחה הות, רבקה לגבי דיצחק
ָיא, )בעלמא רוְגָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוָחָמאת ֵליה ּבְ ּ ָיא ִאיהו , ּ ְּוָחָמאת ְדָהא ִסיום ְדרוְגָזא ַקׁשְ ּ ּ ּ ּּ

א ָמל ְלַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדמֹוָתא, ּגָ ְרָמה ֵמַההוא , ּ ִמיַטת ּגַ יַנת ְוַאׁשְ ך ִאְתְרּכִ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ

ָמל ד . ּגָ ָיאְּדָהא ּכַ ל ִדיָנא ַקׁשְ ּכַ ף, ִּאְסּתָ ּקַ ָמל ִאְתּתָ ְרָמה . ַּההוא ּגָ ִמיַטת ּגַ ך ַאׁשְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ה ן, ִּמיּנֵ ּמָ א רזא דמותא וכד האי דינא קשיא אתער ההוא גמל ''ס(. ְוָלא ַיְתַבת ּתַ
  )אתתקף ובגין כך אתרכנת ואשמיטת גרמה מההוא גמל

א ֲחֵזי ָמל, ּתָ יבַּהְיינו ָר, ַהאי ּגָ ֶלם לֹו)משלי יט(, ָּזא ִדְכּתִ ּ וְגמולֹו ְיׁשַ ּ מול , ּ ָּדא ּגְ ּ
ְּדִאיּנון ַחָייַבָיא ּ ּ יב, ּ ה לֹו)ישעיה ג(, ִּדְכּתִ מול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ י ּגְ ע ָרע ּכִ ּ אֹוי ְלָרׁשָ ְּוַהאי ִאיהו . ּ

ָמל ְּדַקְייָמא ְלָאְכָלא ּכָֹלא, ּגָ ּ יָצָאה ּכָֹלא, ּ ּוְלׁשֵ ִדיר ָלֳקֵבל ְּוַהאי ִאיהו. ּ ין ּתָ א לקטלא ''נ( ַזּמִ

א)א לחבלא''נ ֵני ָנׁשָ ך .  ּבְ ְוְבִגין ּכַ ֶחְלֵמיה )ב''ו ע''ב אמור ק''ח ע''רמ(ּ ּ ַהאי ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ
ָמל ָזַרת ָעֵליה, ּגָ ַּאְחִמיו ֵליה מֹוָתא ְדִאְתּגְ ּ ּ יה, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ   .ְּוִאׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1670דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְוַהאי ֲהָוה , ְּדָגִרים ִמיָתא ְלָכל ָעְלָמא, א ִאְקֵרי ָהִכיַּהאי ִסְטָרא ִדְמָסֲאָב, ּתָ
ֵתיה ְּדַאְסֵטי ְלָאָדם וְלִאּתְ ּ ְּוַההוא ְדָרִכיב ָעֵליה ִאיהו ָסָמֵא, ּ ּ ּ ְּוִאיהו ָאָתא ְלִמְטֵעי , ל''ּ

ִליט ַעל ּכָֹלא. ְּוָגַרם מֹוָתא ְלֹכָלא, ָעְלָמא ך ָאָתא ְוׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְ יך ֵליה ָאָדם ִאיה. ּ ּו ַאְמׁשִ ְּ

יה יה, ְּלַגּבֵ יך ֵליה ְלַגּבֵ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ַאְמׁשִ ּ ּ ך ֲאַבְתַרְייהו, ְּ ֵדין ִאיהו ִאְתְמׁשָ ּּכְ ַּעד ְדַאְסֵטי , ְּ
לֹמה. לֹון ך ָאַמר ׁשְ ְוְבִגין ּכַ יָתה)משלי ה(, ּ ְקַרב ֶאל ֶפַתח ּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתְקִריב , ּ ְוַאל ּתִ ּ

ַכת ֲאַבְתֵריהּכְ, ְּלֵביָתה ָרת ְוִאְתַמּשְׁ ֵּדין ִאיִהי ַנְפַקת וִמְתַקּשְׁ ּ.  

ָיא, ְּוַעל ָדא ִרְבָקה ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָקא ּבְ ד ָחָמאת ְדֲהָוה ֵליה ְלִאְתַדּבְ ּּכַ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
ָיא ָרָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָחָמאת ֵליה ְלִיְצָחק ּבְ ּ ְּוָחָמאת ְדֵמַההוא ִסְטָרא ָנַפ, ּ ּק ִדיָנא ַאֲחָרא ּ

יָפא ּקִ ִּמזֹוֲהָמא ְדַדֲהָבא, ּתַ ד ָחָמאת ַהאי, ּ ָמל, ּכַ פֹול ֵמַעל ַהּגָ ִּמַיד ַוּתִ ִגין ְלִאְתַרפוֵיי , ּ ּּבְ
ִּמן ִדיָנא ֵמַההוא זוֲהָמא ּ ִתיב . ּ מול ְלאֹוְיָביו'  קֹול ְיָי)ישעיה סו(ּכְ ֵלם ּגְ ְּמׁשַ ֵּמַההוא , ּ

  .ּזוֲהָמא

  ]ב''ו ע''דף רל -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי  ָרֵאל ַההוא עֹוָבָדא )ב''ו ע''דף רל(ּתָ ד ָעְבדו ִיׂשְ ּּכַ ְּוָגְרמו ְלַההוא חֹוָבא, ּ ַמאי , ּ
יָמא. ְוָלא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַטֲעָמא ֵעֶגל ִרירו ֶעְגָלא, ְוִאי ּתֵ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּ
ִּאיּנון ָאְמרו ר ֵיְלכו ְלָפֵנינוּ קום ֲעׂשֵ)שמות לב(, ּ ּה ָלנו ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ְּוַאֲהֹרן ְרעוֵתיה ֲהָוה , ּ ּ

ָבא לֹון   .ְלַאְעּכְ

ְדָקא ֲחֵזי א ִאְתָעִביד ּכַ ֶּאָלא ַוַדאי ֲעִביְדּתָ ְטָרא ְדַדֲהָבא, ּ ְּדָהא ִמּסִ , ָּנְפָקא סוְסִפיָתא, ּ
ִריר ַדֲהָבא ד ִאְתּבְ ל ִא, ּּכַ ֵטי ּכָ ן ִמְתַפּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ָמאָלאּ ְּדִאיּנון ִהּתוָכא ְדַההוא , ּיּנון ִסְטֵרי ׂשְ ּ ּ ּ ּ

ּ סוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא)ב''ד ע''כ( ה ִסְטִרין, ּ אן ְלַכּמָ ּוִמְתָפְרׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאית לֹון ֵחיזו . ּ ּ ּ
טוֵרי, ּסוָמָקא ון ְדַדֲהָבא ַקְייָמא ּבְ ּּגֹוָ תוְקֵפיה, ּ א ּבְ ְמׁשָ ד ׁשִ ּּכַ ִגין ְד, ּּ א ּּבְ ְמׁשָ ּּתוְקָפא ְדׁשִ ּּ

ַאְרָעא, ַּאְחֵזי ַדֲהָבא א. ְּואֹוִליד ֵליה ּבְ ְמׁשָ ַההוא ּתוְקָפא ְדׁשִ ְּוַההוא ִדְמָמָנא ּבְ ּ ּ ּ ֵּחיזו , ּּ
ֶעְגָלא ִּדיֵליה ּכְ ְּוָדא ָנְפָקא ִמּגֹו ֶעְגָלא ִהּתוָכא , ּ ֶקֶטב ָיׁשוד ָצֳהָרִים)תהלים צא(ְוִאְקִרי , ּ
ּסוָמָקא ְדַדֲהָב ְּוָכל ָהֵני ַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא סוָמָקא, אּ ְּדָכל ִאיּנון , ּרוַח ְמַסֲאָבא, ּ ּ

ָעְלָמא ֵטי ּבְ י ֵמרוַח ִמְסֲאָבא ִמְתַפּשְׁ ְּדִמְתָפְרׁשֵ ּּ ּ.  

א, ְּוַהאי רוַח ִמְסֲאָבא יׁשָ ּ ְוִאית ַמאן ְדָרִכיב ָעֵליה)א''ה ע''ויחי רכ(. ִּאיהו ִחְוָיא ּבִ ּ ,
אְּוִאיּנון  ְּדַכר ְונוְקּבָ ְּוִאְקרון ֵאֶלה. ּ ָעְלָמא, ּ ִנין ּבְ ְּדִאיּנון ִמְזַדּמְ ּ ָכל ִאיּנון ִסְטִרין ִדְלהֹון, ּ ּּבְ ּ .

א ִאְקֵרי ֹזאת ְּורוַח קוְדׁשָ ְּדִאיִהי ָרָזא ִדְבִרית, ּ יה , ּ ִדיר ִעּמֵ ַכח ּתָ ּתְ א ְדִאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ ּ ּ
ר ָנׁש ֲּאָבל ִאֵלין ִאְקרון ֵאֶלה,  ֶזה ֵאִלי)שמות טו( ',ֶזה ְיָי )ישעיה כה(ְוֵכן . ְּדּבַ ְּוַעל ָדא , ּּ

ִתיב ָרֵאל, ּכְ ֵָאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ם )ישעיה מט(, ּ ּ ֵאֶלה )א''א ע''רכ( ּגַ
ְחָנה ּכַ ֵחך, ְּוָאֹנִכי ָרָזא ְדֹזאת. ִתׁשְ ּכָ , ּה ֲאִני בֹוִכָיהּ ַעל ֵאֶל)איכה א(ּוְכִתיב . ְֹלא ֶאׁשְ

ְכָיין ָמה ּבִ י לֹון ּכַ ִרים ְלִמְבּכֵ ְּדַההוא חֹוָבה ּגָ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1671דף [ -ּ

ָּדָבר ַאֵחר ַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ּ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ַלֲאָתר ָדא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל ְלָטָאה ַעל ִיׂשְ א, ְּלׁשַ י ַמְקְדׁשָ א ּבֵ ּוְלַחְרּבָ ּוְבִגין ְדִאְתְי. ּ ְלָטָאהּ ּיִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּ ,

ִתיב ַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ּּכְ ָּרָזא ְדִמָלה ַעל ֵאֶלה ָדא ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ְדִאְתְייִהיב לֹון , ּ ּ ּ ּּ ּ
ְלָטָאה ְּרׁשו ְלׁשַ א ְדִאְקֵרי ֲאִני. ּ ֲּאִני בֹוִכָיה ָדא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ִרית)דברים כח(ָהא ּכְ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ְּדָכל ִאיּנון ָלא , ּ ּ
ֶּאָלא ִמּגֹו ֵאֶלה, ִּמְתַקְייִמין ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ָארור, ּ ל ְלָווִטין ּכְ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

ֵהָמה)בראשית ג( ל ַהּבְ ה ִמּכָ ך. ּ ָארור ַאּתָ ְוְבִגין ּכָ ְּדַקְייָמא ְלַמאן , ַּמר ֵאֶלהַּאְקִדים ְוָא, ּ ּ
ִרית ְּדָעַבר ִדְבֵרי ַהּבְ ר ִצָוה ְיָי)ויקרא כז(. ּ ְצֹות ֲאׁשֶ ּ ֵאֶלה ַהּמִ ה' ּ ִגין ְדִפּקוַדָיא , ֶאת ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ר ָנׁש ָאה ּבַ ן, ְּוָלא ִיְסֵטי ְלאֹוְרָחא ָדא, ְּדאֹוַרְייָתא ְלִאְתַדּכְ ּמָ ַמר ִמּתַ ְּוִיְתְפַרׁש , ְוִיְסּתָ
ְייהו   .ִּמּנַ

יָמא  ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ֹנַח)בראשית ו(ְוִאי ּתֵ ְּדִאיהו , ְּדָהא ָנַפק ָחם, ּ ּ
ַנַען ַנַען)בראשית ט(, ֲאִבי ּכְ ּ וְכִתיב ָארור ּכְ ְּוִאיהו ָרָזא ָדא ְדֵאֶלה, ּ ּ ּ ל ָהִני . ּ ְּוַעל ָדא ּכָ

ִּהּתוָכא סוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא ּ ְּדִאיהו ִסְטָרא , ַּאֲהֹרן ָקִריב ַדֲהָבאְו. ּ ּ ִדיֵליה)אחרא(ּ ְּדָכִליל , ּ
א ּתוְקָפא ְדֶאּשָׁ ִּאיהו ּבְ ּ א, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ְּוִסְטָרא ָדא ַדֲהָבא ָוֶאּשָׁ ּ.  

ָרא ַמְדּבְ ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ ְּורוַח ִמַסֲאָבא ְדִאׁשְ ְתְקָפ, ּ ַההוא ִזְמָנא ְלִאּתַ ח ֲאָתר ּבְ ּכַ יהַּאׁשְ . ּא ּבֵ
ָרֵאל ַדְכָיין ּוַמה ַדֲהוֹו ִיׂשְ ּ ֵּמַההוא זוֲהָמא ַקְדָמָאה, ּ ָעְלָמא, ּ ְוָגִרים מֹוָתא , ְּדָאִטיל ּבְ

ד ַקְיימו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְּלֹכָלא ּּכַ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ַרם לֹון ּכְ ּּגָ ְתְקָפא , ְלָסֲאָבא לֹון, ּ ּוְלִאּתַ
ְתֵריהֹון, ּוְלָכל ָעְלָמא, ְוָגִרים לֹון מֹוָתא, ָּעַלְייהו יב, ּוְלָדֵריהֹון ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ תהלים (, ּ

ם ְוגֹו)פב י ֱאלִהים ַאּתֶ מותון ְוגֹו. ' ֲאִני ָאַמְרּתִ ָאָדם ּתְ ָּאֵכן ּכְ ך)כ''ע(. 'ּ ְ וְבִגין ּכַ ַאֲהֹרן , ּ
ָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ַּאְהָדר ְלָבַתר ְלִאְתַדּכְ ּּבְ ּ יןּבְ, ּ ְבָעה יֹוִמין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ׁשִ ּ ,

ֶעְגָלא ָאה ּבְ   .ּוְלָבַתר ְלִאְתַדּכְ

ָאה, ְוָתא ֲחֵזי ָעא ַאֲהֹרן ְלִאְתַדּכְ ֹכָלא ּבָ ְּדִאלו ִאיהו ָלא ֲהָוה, ּּבְ ּ ַמאי . ָלא ָנַפק ֶעְגָלא, ּּ
ִגין ְדַאֲהֹרן ִאיהו . ַטְעָמא ּּבְ ְּוִאיהו ּתוְק.  ְיִמיָנא)א''א ע''רפ(ּ אּ ְמׁשָ ָּפא ְדׁשִ ְוַדֲהָבא , ּ

א ְמׁשָ ן, ּרוַח ִמַסֲאָבא ָנַחת. ִמׁשִ ּמָ ִליל ּתַ ָרֵאל, ְוִאְתּכְ ָאבו ִיׂשְ ַאב ִאיהו, ְּוִאְסּתְ ַעד , ְּוִאְסּתְ
ְּדִאְתָדכו ּ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ַאב ִגין ְדָנַפק ֵעֶגל. ַמאי ַטְעָמא ִאְסּתְ ְטָרא , ּּבְ ְּדִאיהו ִמּסִ ָמאָלאּ ְּדִאיהו ׁשֹור, ִּדׂשְ ּ ,
ּוִמיִמיֵניה ֵעֶגל ָמאָלא. ּ ַמר, ְּוִאיהו ׂשְ ָמה ְדִאּתְ יב , ּּכְ ּ וְפִני )יחזקאל א) (א''ז ע''דף רל(ִּדְכּתִ

ן ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ְּוַאֲהֹרן ְדִאיהו ְיִמיָנא. ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ָמאָלא, ּ יה ׂשְ ִליל ּבֵ ְוָנַפק ַעל , ִּאְתּכְ
ִרים, ִּאְתְייִהיב ֵליה ֵעֶגל, ַּעל ָדאְו. ְּיֵדיה ָמה ְדִאיהו ּגָ ּּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1672דף [ -ּ

ך ְוְבִגין ּכָ ף, ּ ּקַ ד ַהאי רוָחא ְמַסֲאָבא ִאְתּתָ ִמְלַקְדִמין ַעל ָעְלָמא, ּּכַ ִליט ּכְ ְּוׁשָ ְּדָהא , ּ
ָרֵאל ִזְמָנא ְדָחאבו ִיׂשְ ּּבְ ִמְלַקְדִמ, ּ יכו ָעַלְייהו ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ַּאְמׁשִ ּ ּ ד ִאְתָדכו . יןּּ ּּכַ ּ

ָרֵאל ָאה, ִיׂשְ ּוָבעו ְלִאְתַדּכָ ִעיר, ּ ִגין ְדשִעיר ִאיהו חוָלָקא ְדַההוא , ִּאְצְטִריכו ְלָקְרָבא ׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ְדַקאְמָרן, ֵיֶצר ָהָרע ַּההוא רוַח ְמַסֲאָבא ּכִ ּ.  

ִתיב  ַתְבִנית ׁשֹור אֹוֵכל ֵעׂשֶ)תהלים קו(ּכְ בֹוָדם ּבְ ּ ַוָיִמירו ֶאת ּכְ ְבִנית ׁשֹור. בּ ָּדא . ַמאי ּתַ
ָמאָלא. ֵעֶגל ְטָרא ִדׂשְ יה, ַאֲהֹרן ְיִמיָנא, ּׁשֹור ִמּסִ ָמאָלא ּבֵ ִליל ׂשְ יה, ִּאְתּכְ ַקף ּבֵ , ְּוִאְתּתָ

א ֲחֵזי. ְּוָנַפק ַעל ְיֵדיה בֹוָדם, ּתָ ַּוָיִמירו ֶאת ּכְ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדַאְזַלת ָקַמְייהו, ָּדא ׁשְ ְּוַאְחְלפו , ּ
א ְמַסֲאָבאָּלה דוְכּתָ ר זוֲהָמא ָדא ֵמָעְלָמא. ֵאל ַאֲחָרא, ּ ּבְ ך ָלא ִאְתַעּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ַעד , ְּ

ִריך הוא ֵמָעְלָמא א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ִדְיָעַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  ְוֶאת )זכריה יג(ּכְ
ּרוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ּ   .ָנאְוָהא אֹוִקיְמ, ּ

ִתיב  ָכה)שמות לב(ּכְ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ל ַהֶזה, ּ ַוַיֲעׂשֵ ִליֵכהו ָבֵאׁש ַוֵיֵצא ָהֵעּגֶ ּוְכִתיב ָוַאׁשְ ּ ּ ּ ,
ַמע ְדָלא ָעֵבד ֵליה ַּמׁשְ הו, ּ ִּאי ָהִכי ַמאי ַוַיֲעׂשֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּכְ ּ ְּדִאְלָמֵלא , ּ

ף רוָחא ְמַס, ַאֲהֹרן ּקַ ַדֲהָבאָּלא ִאְתּתָ ְלָלא ּבְ ּקוָנא ְדִאְצְטִריך, ֲּאָבא ְלִאְתּכַ ל ּתִ ְֲאָבל ּכָ ּ ּ ,
ָנָאה ח ְלִאְתּבְ ּכַ   )א לאתרוואה''ס(. ַאׁשְ

א ֲחֵזי ידֹוי, ּתָ ין ְוַאְצַלח ּבִ ַההוא . ִּאית ַמאן ְדָעִביד ַחְרׁשִ ְּוִאית ַמאן ְדָעִביד לֹון ּכְ ּ
ׁש ְווָנא ַמּמָ ידֹוי, ּגַ ָנא ִאְצְטִריך, ְוָלא ַאְצַלח ּבִ ְבָרא ְמֻתּקְ ְְדָהא ְלעֹוָבִדין ִאֵלין ּגַ ּ ּ.  

ְלָעם א ֲחֵזי ִמּבִ ָנא, ּתָ ְּדִאיהו ֲהָוה ְמֻתּקְ ין ִדיֵליה, ּ ְּלִאיּנון ַחְרׁשִ ּ ידֹוי, ּ ִגין , ְלַאְצְלָחא ּבִ ּבְ
יב ֻתם ָהָעִין)במדבר כד(, ִּדְכּתִ ֶבר ׁשְ תום ָהָעִין. ּ וְנֻאם ַהּגֶ ְּדָחד . ִּין ּכָֹלא ַחדְּסתום ָהַע, ּׁשְ

ִדיר ֹאַרח , ֵעיָנא ָסִתים ּתָ ְּוֵחיזו ְדֵעינֹוי ָלא ֲהָוה ּבְ ר)ב''ג ע''ויקרא ס(ּ יה ,  ֵמיׁשָ ּמוָמא ֲהָוה ּבֵ ּ
ֵעינֹוי ִתיב . ּבְ י)ויקרא טז(ּכְ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ ֹכָלא, ּ ְוׁשִ ין ּבְ ר, ַּזּמִ ׁשַ ַּחזו ְדֵעינֹוי ְדָלא ִיְתּכְ ּ ּ .

אֲאָב ּל רוַח קוְדׁשָ ִתיב, ּ ֲהֵדיה ַמה ּכְ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ר ּבֹו מום )ויקרא כא(, ּ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּכָ
ַח   .ֹּלא ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵור אֹו ִפּסֵ

ן ְלרוָחא ְמַסֲאָבא, ְוָהָכא ּּכָֹלא ִאְתּקַ ְלָטָאה, ּ א ְלׁשַ ְּלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ָרא . ּ ח ַמְדּבְ ּכַ ַאׁשְ
ּהו ָחרוב ִמּכָֹלאְּדִאי ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו)דברים ח(, ּּכְ ן ִאיהו ',  ָנָחׁש ׂשָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ

ּׁשוְלָטנוָתא ִדיֵליה ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ח ַדֲהָבא ִספוָקא ּכְ ּכַ ַּאׁשְ ח ַאֲהֹרן. ּּ ּכַ ְתְקָפא , ַאׁשְ ְלִאּתַ
יִמיָנא יה, ּבִ ְלָלא ּבֵ ּוְלִאְתּכַ ֵדין ַא. ּ ְדָקא ֵיאֹותּכְ יה ּכַ ִלים דוְכּתֵ ּׁשְ ּ ִלים , ּ ּתָ ְוָנִפיק ְוִאׁשְ
ּעוָבָדא ּ.  

ּוְמָנָלן ְדרוַח ְמַסֲאָבא ֲהָוה ּ יב. ּ דֹוָלה)שמות לב(, ִּדְכּתִ , ּ ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ַחָטָאה ּגְ
ָּדא רוַח ְמַסֲאָבא ין, ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ּ ה דוְכּתִ ַכּמָ ְדַקאְמָרן ּבְ ּּכִ ִּזְמָנא ְדָבָעא ַאֲהֹרן ּוְב. ּ

ָאה יה ִדיָנא, ֵּמַההוא ִסְטָרא, ַאְקִריב ֵעֶגל, ְלִאְתַדּכְ ד ּבֵ ְּלֶמְעּבַ ַקְדִמיָתא ָעֵבד ֵליה . ּ ּּבְ
ְלָטָאה יה ִדיָנא, ְּלׁשַ א ְדַיֲעֵביד ּבֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּלַאְכְפָייא ֵליה, ּ ד ִאְתָעִביד ִדיָנא , ּ ְּדָהא ּכַ ּ

ִסְטָרא ָדא ְטֵריהִאְת, ּּבְ ְלִטין ִמּסִ ל ִאיּנון ְדׁשַ ְפָיין ּכָ ּּכַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1673דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ִתיב, ּבְ ַההוא ִסְטָרא ִדְלהֹון ּכְ ּּבְ ּנו ָנא ְוגֹו)שמות יב(, ּ ּ ַאל ֹתאְכלו ִמּמֶ ּ' .
ִגין ְדִיְסַלק ֵריחֹו נֹוֵדף, ְצִלי ֵאׁש ָרָעיו. ּּבְ ְבָרא ֵליה וְלַאְכְפ, ֹראׁשֹו ַעל ּכְ ְּלּתַ ּ , ָּייא ֵליהּ

ְלֵטי ְטֵריה ָלא ׁשַ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ה )במדבר יט(ּּכְ ּ ָפָרה ֲאדוּמָ
ִמיָמה ְוגֹו ל ִאיּנון ִסְטֵרי ִמְסַאָבא', ּתְ ִגין ְלַאְכְפָייא ּכָ ּּבְ ְלטון, ּ ְּדָלא ִיׁשְ ּ.  

א י ַאּבָ ְּוָהא ָפָרה ַקִד, ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ א ִאיִהיּ ָּאַמר ֵליה ָהִכי . ַוֲאַמאי, ַּדְכָיא ִאיִהי, יׁשָ
ְּוָהא אוְקמוָה, ּהוא ָוון ֲהַות, ּ ע ַמְלּכְ ָלָלא ְדַאְרּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּפָרה. ּּכְ י )הושע ד(ּכְ  ּכִ

ָרֵאל ָפָרה סֹוֵרָרה ָסַרר ִיׂשְ ה. ּכְ ֶבל, ֲּאדוּמָ ָּדא ַמְלכות ּבָ יב, ּ ּ ַאְנּתְ הוא )דניאל ב(, ִּדְכּתִ
א ִדי ַדֲהָבא ֵּריׁשָ ִמיָמה. ּ ָּדא ַמְלכות ָמַדי, ּתְ ה מום. ּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ָּדא ַמְלכות ָיָון, ּ דאינון (. ּ

ר לא ָעָלה ָעֶליָה עֹול)קריבין לארחי מיהמנותא ָּדא ַמְלכות ֱאדֹום,  ֲאׁשֶ ְּדָלא ָסִליק ָעֵליה , ּ ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ָדא. עֹול ָרֵאיַאף ַעל, ּּ ּקְ ה ִמִלין ִאְתְייִהיבו ְלִמְדָרׁש ּבַ ב ְדַכּמָ ּ ּגַ ְלהו ַחד, ּּ ּּכֻ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ַמר יב, ָהא ִאּתְ ן ָטהֹור ִמָטֵמא ֹלא ֶאָחד)איוב יד(, ִּדְכּתִ ן ָטהֹור . ּ ִמי ִיּתֵ ז ''דף רל(ִמי ִיּתֵ

ִּאיהו ָטהֹור ְדָנַפק ִמָטֵמאְּדָדא , ָּהִכי הוא, ָּרָזא ָדא, ִּמָטֵמא )ב''ע ּ ַקְדִמיָתא . ּ ְּדָהא ּבְ
יה ִדיָנא, ָטֵמא א ְדִאְתָעִביד ּבֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ נוָרא ְדָדִליק, ּ א ּבְ ְּוִאְתְייִהיב ִליֵקיַדת ֶאּשָׁ ּ ,

א ִאיהו ָטהֹור ִמָטֵמא, ְוִאְתָעִביד ָעָפר ּתָ ַּהׁשְ ָּטהֹור ְדָנִפיק ִמָטֵמא, ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ הּכָ, ּ ְדֵלי ּבָ ּתַ ּל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ֲאֵבי, ּ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ְּדָהא ָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ ְוֵכיָון , ּ
ן, ְּדִאְתָעִביד ֵאֶפר ּמָ ִליק ִמּתַ ִניׁש ְוִיְסּתָ ֵדין ַעד ְדִיְתּכְ ַּמְסִאיב ְלֻכְלהו, ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּּכְ

ס ָהאֹוֵסף ְוגֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . אי ַטְעָמאַמ, ֵאֶפר. ְוָטֵמא' ְוִכּבֶ  ְוַעּסֹוֶתם )מלאכי ג(ּכְ
פֹות ַרְגֵליֶכם ַחת ּכַ י ִיְהיו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ ְּרׁשָ ְּוֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ַעל ַההוא ֵאֶפר ַמִים. ּ ֵדין , ּ ּכְ

ִּאיהו ָטהֹור ִמָטֵמא ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה יב, ּ ָמה ְדַא, ֵּמי ַחָטאת )במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ַלֶפַתח )בראשית ד( ּתְ ָאֵמרּכְ
ּוְבִגין ְדִאיִהי ֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ַוַדאי. ַּחָטאת רֹוֵבץ ּ ּ ִתיב, ּּ ַקְדִמיָתא ּכְ ְּוהֹוִציא אֹוָתה , ּבְ

ֲחֶנה ָגן. ֶּאל ִמחוץ ַלּמַ ך ִאְתְייִהיַבת ַלּסְ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ְּוָדא הוא ָטהֹור , ְוָלא ְלַכֲהָנא ַרּבָ
ַק, ִּמָטֵמא א ָטהֹור, ְדִמיָתא ָטֵמאּבְ ּתָ יָון ְדָחָמא ָדא, ְּוָכל ְסָטר רוַח ְמַסֲאָבא. ְוַהׁשְ ּּכֵ ּ ,
א, ָעַרק ַההוא דוְכּתָ ְּוָלא ָיִתיב ּבְ ּ ּ.  

ֵּמי ַחָטאת ַוַדאי א. ּּכָֹלא ְמַסֲאָבא, ֵּמי ִנָדה, ּ ְלָטא רוַח קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ ְּורוַח , ּ
ְפָיא ַללְּדָל, ְמַסֲאָבא ִאְתּכַ ְלָטא ּכְ ְּוָדא הוא ִדיָנא ְדרוַח ְמַסֲאָבא. א ׁשַ ּ ּ ֲחֶנה, ּ . ִּמחוץ ַלּמַ

ִגין ְדִאיִהי רוַח ְמַסֲאָבא ּּבְ יב, ּ א . ָ ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש)דברים כג(, ִּדְכּתִ י ַאּבָ ָאָתא ִרּבִ
ֵקיה ּוְנׁשָ ּ.  
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ְמעֹון י ׁשִ ב ְדָכל ָהֵני ִמִלין ּכִ, ָאַמר ַרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ִריך הוא ָיִהיב , ְדַקאְמָרןּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ֵּליה ׁשוְלָטנו ּ ָכל ִסְטִרין. ּ ֵעי ְלַאְכְפָיא ֵליה ּבְ ְּורוַח ְמַסֲאָבא ּבָ א ְוִאיָמא ְלך ָרָזא ֲחָדא. ּּ , ָּתָ
י ֶעְליֹוִנין ר ְלִאיּנון ַקִדיׁשֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְלַגָלָאה ּבַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ּיהו רוַח ְמַסֲאָבאְּלַהאי ֲאָתר ְדִא, ּתָ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ׁשוְלָטנו. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ָעְלָמא ַלט ּבְ ה ִסְטִרין, ְלִמׁשְ ַכּמָ יה , ּ ְרׁשו)א לן''נ(ְּוֵלית ֵליה , ְוָיִכיל ְלַנְזָקא, ּבְ ְּלַאְנָהָגא ּבֵ

יה, ְקָלָנא ָרא ִמּנֵ ּמְ ְּדָבֵעיָנן ְלִאְסּתַ ה ִדיָלןְּדָלא ְיַקְטֵרג ֲעָלן ּבְ, ּ ּגֹו ְקדוּשָׁ ְּוַעל ָדא ָרָזא . ּ
א ְזֵעיר, ֲחָדא ִאית ָלן ְּדָבֵעיָנן ְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ה ִדיָלן , ּ גֹו ְקדוּשָׁ ּּבְ דלא אשתכח (ּ

ה ָנִפיק ׁשוְלָטנו ִדיֵליה)מקטרגא בגו קדושא דילן ּ ְדָהא ִמּגֹו ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְּדָבֵעיָנן ּגֹו ָרָזא ִדְתִפִלין ּ ֲעָרא ְדֶעְגָלא)סוד שער שבתפילין( ְלַאְצְנָעא ,ּ ְּדִיפוק , ּ ַחד ׂשַ ּּ
ֲעָרא ָדא ָלא ַמְסִאיב. ְלַבר ְוִיְתָחֵזי ְּדָהא חוָטא ְדׂשַ ּ ּ ֲעָרא, ּ ר ַהאי ׂשַ ר ְדִאי ִאְתַחּבָ , ּּבַ

עוָרא ּשְׁ ֲּאָבל ָפחות ִמן ָדא ָלא ַמְסִאיב, ְּוִאְתָעִביד ּכַ ּ ֲעָרא ּבָ. ּ ֵּעי ְלַאֲעָלא ֵליה ְּוַההוא ׂשַ
ה ִעָלָאה ִדיָלן גֹו ְקדוּשָׁ ּּבְ א, ּּ ּוְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ן, ּ ִקדוׁשָ ִגין ְדָלא ְיַקְטֵרג ָלן ּבְ ּּבְ ּ.  

ֲעָרא ְלַבר ְּוִיפוק ִמן ַההוא ׂשַ ּ ה ִעָלָאה, ְּדִיְתָחֵזי, ּ ְקדוּשָׁ ר ָנׁש ּבִ ְּדַכד ָחֵמי ְלַההוא ּבַ ּ ּ ּ ,
ְּוחוָלָקא ִדיֵליה  ּ ף ְלַתָמןּ ּתֵ ּתַ ֵדין ָלא ְיַקְטֵרג ֵליה, ִמׁשְ א ֵליה ְלֵעיָלא , ּּכְ ְּוָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ּ

א א ְיַהב ֵליה, ְוַתּתָ ְּדָהא דוְכּתָ ּ ּ ְּוִאי ַההוא חוָלָקא ָלא ָיֲהִבין ֵליה . ּ ּ ה)דוכתא(ּ ַהאי ְקדוּשָׁ , ּ ּבְ
א א ֵליה ְלַתּתָ ָּגא ֵליה ְלֵעיָלאְוָסִליק ְמַקְטְר, ָּיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ְּוָאַמר ְפלֹוִני ְדָקא ְמַקֵדׁש , ּ ּ ּ

א ּתָ ך ְוַכך ֲעַבד יֹוָמא ְפלֹוִני, ַהׁשְ ּּכַ ְ ְּוַכך ִאיּנון חֹובֹוי, ְ ר , ְ ַּעד ְדִיְמֵטי ִדיָנא ַעל ַההוא ּבַ ּ ּ
  .)וכן שעיר המשתלח(. ְוִיְתֲעֵנׁש ַעל ְידֹוי, ָנׁש

ָרֵאל ַעְבֵדי ה ִעָלָאה , ּוֹו ַיְדֵעי ָרָזא ָדאַּדֲה, ְָוַכך ֲהוֹו ִיׂשְ ְקדוּשָׁ א ּבִ ָראן ְלִאְתַקְדׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּבְ ֵלי ִמַיד ְלֵמיַהב חוָלֵקיה ְלַהאי ֲאָתר, ּּ ּכְ ֲּהוֹו ִמְסּתַ ּ ּוְלֵמיַהב ֵליה חוָלָקא , ּ ּ ּ

יַנְייהו ח ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו, ּּבֵ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ָרֵאלְוָל, ּ ָרא חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ּא ֵייתון ְלַאְדּכְ ּ .
ה ֲחִביִלין ְרָיין, ְּדַכּמָ ה ַמׁשִ יה, ְוַכּמָ ָנן ְלַנְטָלא ִמָלה ִמּנֵ ִּאיּנון ְדִאְזַדּמְ ּ ד ָאֵתי ְלַקְטְרָגא, ּּ . ּכַ
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ָרא, ּ ּמְ רון חֹובֹוי ְלֵעיָל, ַּמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ְּדָלא ִיְדּכְ ּ ִגחון ָעֵליה , אּ ְּוָלא ַיׁשְ ּ

  .ְלִביׁש

א י ַאּבָ ַּאְדָהִכי ֲהוֹו ַזְלִגין ֵעינֹוי ְדִרּבִ א, ָּאַמר ֵליה. ּ א ַאּבָ ְִזיל ַטְנִפיר ְקטוָרך, ַאּבָ ּ ,
קוְלָטך ְְוַאְקִפיד ּבְ ּ יב, ּ ֵאי ִאְתְייִהיבו ִדְכּתִ ְּדָהא ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְלַזּכָ ּ ּ '  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ּ

  .ִליֵרָאיו

  ]א''ח ע''דף רל -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָנה, ּתָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ָדן, ּּבְ א , ָּעְלָמא ִאּתְ ּוֵבי ִדיָנא ַקִדיׁשָ ּ  )קודשא בריך הוא(ּ
ל ָעְלָמא, ָיִתיב ְטָרא ָדא. ְוָדן ּכָ ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקִאים ִמּסִ ָדנו , ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאּתְ ּ ּ
ח ָעַלְייהוְלמֹו ּגַ ימו ָקֵמיה, ָּתא ַאׁשְ ְּוִאְתְרׁשִ ֲעָתא . ּ ָרֵאל ִמְתָעֵרי  )א''ח ע''דף רל(ּוְבׁשַ ְּדִיׂשְ
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ַההוא קֹול ׁשֹוָפר, ַרֲחֵמי ֵדין ִאְתַעְרְבָבא ֵליה ּכָֹלא, ּּבְ ּּכְ ח, ּ ּגַ ִאיּנון , ְּדָלא ָיַדע ְוָלא ַמׁשְ ּּבְ
ָדנו ְּדִאּתְ ל ִאיּנ. ּ אַּעד ִדְלָבַתר ּכָ ִתיוְבּתָ ּון ְדָלא ְמַהְדֵרי ּבְ ּ ּ ַּוַדאי , ְּוִאְגַזר ָעַלְייהו מֹוָתא, ּּ

א י ַמְלּכָ ְּוִאְתְמָסרו ֵליה, ָּנְפִקין ִפְתִקין ִמּבֵ יָון ְדִאְתְמָסרו ֵליה, ּ ּּכֵ ּ ָּלא ָאַהְדרו ִפְתִקין, ּ ַעד , ּ
ְּדִאְתָעִביד ִדיָנא ּ.  

ְלהו ָרֵאל ּכֻ ְּוִיׂשְ ְעָיין ְלִאְס, ּ יהּבַ ָרא ִמּנֵ ּמְ ְלחֹודֹוי, ּּתַ ר ָנׁש ּבִ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ וכל שכן וכל (. ּכָ

ָרָזא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא)שכן ּ ְדָהא ּבְ ּּ ָרא, ּ ּמְ ֵעיָנן ְלִאְסּתַ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּבָ ּוְלֵמיַהב ֵליה ּבְ ּ ,
א ֵעי ְלִאְתַחְדּתָ ד ִסיֲהָרא ּבָ ִעיר, ּּכַ ִגין ְדָלא ְיַקְט, ַחד ׂשָ ֵּרג ַחְדּתוָתא ּּבְ ּ ְוִיטֹול )א חדוותא''נ(ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ּחוָלֵקיה ּכַ ּ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ה ְלַחְדּתוֵתי ּכְ ְקדוּשָׁ א ְלָיְנָקא ּבִ ְּוִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא א ּבְ ִגין , ְּוַכד ִמְתַחְדׁשָ ך ִאְקֵרי ַנַער)ב''ט ע''בראשית קמ(ּבְ ְוָהא , ְ ּכַ
ְמָסֲאבו, ְּוַהאי ַאֲחָרא ָדא. ִקיְמָנאאֹו ִדיר ּבִ ְּדִאיהו ּתָ ּ יה, ּ ְִאְקֵרי ֶמֶלך ָזֵקן , ְוָלא ָנִפיק ִמּנֵ

ך. ּוְכִסיל ְוְבִגין ּכָ א ַחד, ּ ין ְדִאיּנון ַעּמָ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ א, ּ ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ּתְ, ּהוא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא ָעְלָמא ֵדין. ָּזָבא ִמּכָֹלאְלִאׁשְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ,

יב ה ָיַדי )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ּ ְ

  .ְּלִהְתָפֵאר

 )ב''ה ע''עליו לעיל דף רל' עי, סימן ה(השלמה מההשמטות 

ה ְוגֹו)טשמות ל( ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ִתיב . 'ּ ַעל ָלָרִקיַע)יחזקאל א(ּכְ ָּדא , ּ וִמּמַ
ע ֵחיָוון, ִּאיהו ְרִקיָעא ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ְדַאְרּבַ ּ גֹו ַחד ֲאֵויָרא ְדָבַטׁש , ּּ ְלֵקי ּבְ ְּדַכד ִמְסּתַ ּּ

הו ָלא ְל, ּּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ   .ֵּעיָלאָלא ַזְקִפין ֵריׁשָ

ִגין ְדַההוא רוַח ַהַחָיה ּּבְ ּ ּ ֻכְלהו, ּ ַטׁש ּבְ ּּבָ ְלהו, ּ ְלֵקי ּכֻ ּוְבַההוא רוַח ִמְסּתַ ּ ּ ּּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ָתם ים ְלֻעּמָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ּוְבִהּנָ ים. ּּ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּוְכִתיב ּכִ ּ ּ.  

ְלֵק ַטׁש ַההוא ֲאִויָרא ָעַלְייהו. יֲּאַמאי ִמְסּתַ ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ּ ע ִדְתחֹות , ּ ָּסִליק ְלִאֵלין ַאְרּבַ ּ
ְּוִאיּנון ַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ַּהאי ַחָיה ּ י ִזֲהָרא ִעָלָאה, ּ ַּעד ְדַמְתָיין ָלה ְלַגּבֵ ּ ְּוַהְיינו ָרָזא , ּ

יב תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֶתיָה )תהלים מה(, ִּדְכּתִ ְמוָבאֹות ָלךּ ּבְ ע ִאְקרון , ּ ִגין ְדָהֵני ַאְרּבַ ּּבְ ּ
ְּוָלא ָזזו ִמן ַחָיה ָדא, ָהִכי ְּדִאיִהי ּכוְרְסָייא, ּּ א ְלֵעיָלא. ְלָעְלִמין, ּ ּתָ ְּוָסְלִקין ָלה ִמּתַ ּּ ,

י ֵעיָלא ְּלַאְתְקָנא ּכוְרְסָייא ְלַגּבֵ ָבה ַוּתָ)בראשית ז(ְּוָרָזא ָדא , ּ או ֶאת ַהּתֵ ּ ַוִיׂשְ ָרם ֵמַעל ּ
ָלַקת ְלֵעיָלא. ָהָאֶרץ ְּוִאֵלין ַסְלִקין ָלה, ְּוַכד ִאְסּתָ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ן ֶאל , ּכְ ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ
ה   .ֹמׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר מוָבאֹות ָלך, ּ ְּכְ ָבה, ּ או ֶאת ַהּתֵ ּוְכִתיב ַוִיׂשְ ֶאל . ּּ
ה ָמה , ֹמׁשֶ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלהּכְ ְּדַאּתְ ָאֵמר ְדמות ּכְ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָאָדם, ּ ּוְמָנָלן . ּ

יב, ְּדִאְקֵרי ָאָדם ר)בראשית ו(, ִּדְכּתִ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגַ ׁשַ ּ ָלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ּ ,
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ה ך. ְּוַהְיינו ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּיוְקָנא ְדָאָדם ַקְייָמא ָעֵליהִּד, ַּעל ַהאי ּכוְרְסָייא, ּ ּ ּּ ה, ּ . ְּוַהְיינו ֹמׁשֶ
ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ע ֵחיָוון, ּ ְדַקאְמָרן, ִּאֵלין ַאְרּבַ ד ַסְלִקין ּכִ   .ּּכַ

ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ְייִפין ְדגוָפא, ּ ל ׁשַ ִּאֵלין ּכָ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ִתיאוְבּתָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ּ בי אמר ר(, ּּ

יה)אבהו ְלהו ַאֲחִדין ּבֵ ּ ּכֻ ּ ֲחָדא, ּ א ּכַ ָקא ְדַכר ְונוְקּבָ ְּלִאְתַדּבְ ּ ן. ּ ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ְלֵמיַעל , ּ
ַקְדִמיָתא ָלה ַלחוָפה ּבְ ּּכַ ּ ִּאיּנון ְצִריִכין ְלַסְלָקא ָלה, ּ יה, ּּ ּוְלַאְייָתָאה ָלה ְלַגּבֵ ּ ּוְלָבַתר ִאיהו , ּ ּ

ה ּתָ   . אֹוִקיְמָנא)א''ה ע''רל(ְוָהא , ִדירֵּייֵתי ְלַגּבָ

ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ִרין ְדִיחוָדא, ּ ֵרי ִקׁשְ ָּרָזא ְדָכל ִאיּנון ְדַקׁשְ ּ ּ ּ ְּוַיְחֵדי ִיחוָדא ְדָרֵזי , ּ ּ
ל יֹוָמא ִּדְמֵהיְמנוָתא ּכָ ּ ִאיּנון ַסְלִקין ָלה ְלכוְרְסָייא ָדא)אלין ארבע חיון(, ּ ּ ּ ָיין ַּעד ְדַאְת, ּּ

ה י ֹמׁשֶ ה, ָּלה ְלַגּבֵ י ֹמׁשֶ ְּוֵכיָון ְדַדְבֵקי ָלה ְלַגּבֵ ְרָכאן ִמְמקֹוָרא , ּ ֵדין ִאיּנון ֲהוֹו ְדָרְווֵחי ּבִ ּּכְ ּ
ְּדַחֵיי ִרין, ַּעל ָרָזא ָדא, ּ וָרא ְדִיחוָדא ְדִאיּנון ִקׁשְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ִרין ִיחוָדא , ְּוָרָזא ָדא. ּ ד ִמְתַקּשְׁ ּּכַ

ְּדֹכָלא ּכַ ִתיב, ְדָקא ֵיאֹותּ ָלאָכה ְוגֹו, ְּוָרָזא ָדא ּכְ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ְַוְיָבֶרך אֹוָתם ', ַּוַיְרא ֹמׁשֶ

ה יה, ֹמׁשֶ ְרָיא ּבֵ ה ׁשַ א ְדֹמׁשֶ ְרָכאן ֵמֲאָתר ַדְרּגָ ַּרְווֵחי ּבִ ּ ים ֵאת , ּ ְּוָדא ִאיהו ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ
ל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִגין ְדִאיּנון, ּכָ ּּבְ ְדָקא ֲחֵזיּ א ּכַ א ְדקוְדׁשָ ּ ַיְדֵעי ְלַסְדָרא ֲעִביְדּתָ ּ ּ.  
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ל ַמאן ְדַצֵלי ְצלֹוָתא, ְּוַעל ָדא ּּכָ יר ִיחוָדא)וקשורא(, ּ יה ִאי ִאיִהי , ּ ְוָקׁשִ ִלין ּבֵ ּכְ ִּמְסּתַ
ְדָקא ֵיאֹות וָרא ּכְ ְדָקא  )ב''ח ע''דף רל(ְוִאי ַהִהיא ְצלֹוָתא , ְּצלֹוָתא ְוִקּשׁ וָרא ּכְ ְּוַההוא ִקּשׁ ּ

ַקְדִמיָתא, ֵיאֹות ַרך ִאיהו ּבְ ֵדין ִאְתּבְ ּּכְ ְרָכאן ָנְפִקין, ְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֵּמֲאָתר ְדָכל ּבִ
ה ָעׂשו אֹוָתה ְוגֹו ְּוִהּנֵ ה', ּ ְִמַיד ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֹמׁשֶ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ּכָ, ּ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ הּ ְּדִאיהו ָמאֵרי , ן ֶאל ֹמׁשֶ , ּ ְדֵביָתא)ב''א ע''בראשית נ(ּ
ִתּקוָנא ְדֵביֵתיה ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּ ּקוָנָהא ְוָרִזין ִדיָלה, ּ ְּוֵליה ִאְצְטִריך ְלֵמחֵזי ּתִ ּ ּ ְּדָלא ִאְתְייִהיבו , ְּ ּ

ה, ְלַאֲחָרא ָלא וְלֶמחֵזי ּבָ ּכְ ִאיּנון ִסְתִרין וְבִאיּנ, ְּלִאְסּתַ ּּבְ ּון ָרִזין ִדיָלהּ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ה ּבִ ר ֹמׁשֶ   .ּבַ

ָליו ל ּכֵ ה ֶאת ָהֹאֶהל ְוֶאת ּכָ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ְּוַכד ַאְייִתיאו ֵליה . ּּ ּ
ה ְייִפין ְיִדיָעאן, ְלֹמׁשֶ ׁשַ ּּכָֹלא ַאְייִתיאו ֵליה ּבְ ּ ל ַחד ְוָחד ְלַאְתְקָנא, ּ ְייָפא ּבְ, ּכָ ְייָפאׁשַ , ׁשַ

ָדא ָדא, ְּלַאֲעָלא ָדא ּבְ ָנא ָדא ּבְ ָעאן ְלַתּקְ ָדא, ְּוַכד ֲהוֹו ּבָ ּוְלַאְעָלָאה ָדא ּבְ ָלא ֲהָוה , ּ
יֵדיהֹון ה. ָסִליק ּבִ יָון ְדַאְייִתיאו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּכֵ ּ יֵדיה, ּ ִליק ּבִ ִּמַיד ּכָֹלא ִאְסּתָ ּ ְייָפא , ּ ְוָכל ׁשַ

ִל ְייָפא ֲהָוה ִאְסּתָ יהְוׁשַ דוְכּתֵ ּיק ְוָעאל ּבְ ן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ן ּכָ ׁשְ ּוְכִתיב הוַקם ַהּמִ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ָמא ִמׁשְ ה ְלַאּקָ אֵרי ֹמׁשֶ ד ׁשָ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ּקוָנא , ּבְ ֲאִרי ְלַאְתְקָנא ּתִ ְּוׁשָ
ְייִפין ָדאְלַא, ְּדׁשַ ֵדין. ֲּעָלא ָדא ּבְ ּקוִנין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא , ּכְ ְייִפין ְוָכל ּתִ ל ׁשַ ִּאְתְרִפיו ּכָ ּ ּ
א, ְמַסֲאָבא ֵרי ְלַאְתְקָפא ַהאי ִסְטָרא ְדִאיִהי ַקִדיׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ִאְתַרֵפי ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ
ַקף ָדא ְוִאְתַרֵפי ָדא, ְמַסֲאָבא ִּאּתָ ְתִקיפוְּדָכ, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּל ִזְמָנא ְדִהיא ּבִ ִסְטָרא , ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1677דף [ -ּ

ְייפֹוי ל ׁשַ ְּוָדא ָחרוב, ָּדא ַמְלָיא, ַאֲחָרא ִאְתַרָפן ּכָ ַל ם ְוצֹור ַחָייָבא, ּ ְּוָרָזא ָדא ְירוׁשָ ּ ד , ּ ּכַ
ָּחרוב ָדא, ַּמְלָיא ָדא ַקף ָדא ִאְתַרֵפי ָדא, ְּוַעל ָדא. ּ ד ִאּתָ ּּכַ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ןַּוָיֶקם ֹמׁשֶ, ּ ּכָ ׁשְ ָפא ֵמָרָזא ִדְלֵעיָלא, ה ֶאת ַהּמִ ּקְ ְּלִאְתּתַ ְוָלא ִיְתַקף ֵמָרָזא , ּ
א ה ְדֲהָוה ֵמָרָזא ְדגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא. ִּדְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ּ ּ ָמא , ּּ ִּאְצְטִריך ִאיהו ְלַאּקָ ְ

ָנא ּכְ יה, ַמׁשְ א )ועל דא(. ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ְּלַאְנָהָרא ִמּנֵ ְמׁשָ , ְִסיֲהָרא ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָרא ִמן ׁשִ
א ֲחֵזי. ְוָלא ֵמַאֲחָרא ְלָקא ְלֵעיָלא, ּתָ ָרֵאל ִאְצְטִריַכת ְלִאְסּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ָקא ּגֹו , ּ ּוְלִאְתַדּבְ ּ

א ְמׁשָ  )א''ו ע''צו כ(. ׁשִ

ְמעֹוןָאַמר ַר,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה)ויקרא ו(, ָּפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ִתיב, ּבִ , ּכְ
יַע ְיָי)תהלים לו( ָרֵאל ְלֵעיָלא. 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ְנֶסת ִיׂשְ ירו ְדּכְ ּעֹוָלה ְסִליקו וְקׁשִ ּ ּ ּ ּ ,

גֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִדּבוָקא ִדיָלה ּבְ ּ ּ ים. ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ך . ִאְקֵרי עֹוָלה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ְוְבִגין ּכַ ּ
ְּדַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד,  עֹוָלהִאְקֵרי ּּ ִחדו. ּ וָרא ֲחָדא ּבְ ִקּשׁ ּּבְ ּ.  

ּוְבִגין ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּ ּ ּ ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּ ֲחָדא. ּכְ א ּכַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ,
ַעל ֶפה ּבְ ב ְותֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ ַּסְלָקא ּגֹו ָעְלָמא ְדָאֵתיְּד: ָהעֹוָלה. ּּתֹוָרה ׁשֶ ַגֵויה, ּ ָרא ּבְ , ְּלִאְתַקּשְׁ

ים ַוַדאי ָדׁשִ ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ים ִהיא, ּ ָדׁשִ   .ְועֹוָלה ָנֵמי ֹקֶדׁש ַהּקֳ

ך ְוְבִגין ּכַ ִּסדוָרא ִדְנִכיסו ִדיָלה ִלְסַטר ָצפֹון, ּ ּ ּ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ְסָטר ׂשְ ְּדַהאי ּתֹוָרה . ּ
ַעל ּבְ ֲחִביבוָתאׁשֶ ּ ֶפה ָלא ַסְלָקא ּבַ ּ ד ַאְתַער ִסְטָרא ְדָצפֹון, ּ ֶּאָלא ּכַ יב, ּ שיר השירים (, ִּדְכּתִ

ֵקִני)ב ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֲחִביבוָתא,  ׂשְ ּוְכֵדין ִאיִהי ַסְלָקא ּבַ ְּוִאְתַעְטָרא , ּּ
יִמיָנא ֶאְמָצִעיָתא, ּבִ ַרת ּבְ ים, ְּתְנִהיר ּכָֹלאְוִא, ְוִאְתֲחּבָ ָדׁשִ ְוָדא ִמּגֹו , ֵּמָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ

ְרעו ְדַכֲהָנא, ָּרָזא ְדָאָדם ּּבִ יָרָתא ְדֵליָוֵאי, ּ ּוְבׁשִ ָרֵאל, ּ ּוִבְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ּ.  
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ים, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָדׁשִ ָרָזא ְדר, ְּדעֹוָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּוַח ִעָלָאהּּבְ ִגין ִדְתַלת רוִחין , ּ ּּבְ ּ
ֲחָדא יִרין ּכַ ָאה, ְקׁשִ ּתָ ֶאְמָצִעיָתא )א''א ע''ויקרא ס(ְּדִאְקֵרי , ּרוַח ּתַ ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש רוַח ִדְלגֹו ּבְ ּ ּ

ְּדִאְקֵרי רוַח ָחְכָמה וִביָנה ּ ָאה. ּ ּתָ ֲּאָבל ַהאי ִאְקֵרי רוַח ְדָנִפיק ִמ, ְּוֵכן ִאְקֵרי רוַח ּתַ ּגֹו ּ
ָיא, ׁשֹוָפר א וְבּמַ ֶאּשָׁ לול ּבְ ּּכָ ּרוַח ִעָלָאה. ּ אי, ּ ֲחׁשָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבַ ל רוִחין , ּ ְּדֵביה ַקְייָמן ּכָ ּ ּ

ין ך. ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ַּקִדיׁשִ ְוְבִגין ּכַ ׁש, ּ   .ַּאֲהְדַרת עֹוָלה רוַח ַמּמָ
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ָזנו, ּא ִדְבֵהָמהֵמָרָז, ּוְלָבַתר ְפֵקי ְוִאּתְ ִּמְסּתַ ָרא רוַח ַאֲחָרא ְדִאיהו ּגֹו ְמָסֲאבו, ּ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ,
ַמר ָמה ְדִאּתְ ְמנוִנין ּכְ ין ְוׁשַ ְרּבִ ֵּמִאיּנון ּתַ ּ ך. ּ ִגין ּכָ ים, ְּבְ ָדׁשִ ִנין , עֹוָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ַאר ָקְרּבָ ׁשְ

ָעְלָמא ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ְל, ְלֶמְעּבַ ה ִסְטִריןּּכֻ ּמָ ּוָמאֵרי ִדיִנין , ּהו ִמּכַ  ְלִאְתַעְרָבא )א לאתעברא''נ(ּ

ָמא)א לאתעטרא''נ( ּסְ ּ וְלִאְתַנֲהָרא ִמּגֹו ְרעוָתא ְלִאְתּבַ ים ַקִלים, ּ ִגין ְדָלא , ִּאְקרון ֳקָדׁשִ ּּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1678דף [ -ּ

ִּמְתַעְטָרא ְלֵעיָלא  ים )א''ט ע''דף רל(ּ ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ ים ְוַעל, ְּלֵעיָלא ּבְ ּ ָדא ִאיּנון ֳקָדׁשִ ּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַקִלים ָכל ֲאָתר ּכְ ּוְנִכיסו ִדיְלהֹון ּבְ ּ ּ ֲּאָבל עֹוָלה ְדִאיהו ָרָזא ְדֹקֶדׁש . ּ ּ ּ

ים ָדׁשִ ִנין, ַהּקָ ַאר ָקְרּבָ ׁשְ   .ְּדָכל עֹוָבָדָהא ֹקֶדׁש, ָּלאו ִאיהו ּכִ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה,  ִמדֹו ַבד ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן)ויקרא ו(ַמה ּכְ ין ְמַייֲחִדין ִלְקדוּשָׁ ִּאֵלין ְלבוׁשִ ּ ּ .
ד ה, ְיִחיָדאי: ּבַ ם. ְּמַיֲחָדא ִלְקדוּשָׁ רֹו וְלֵבׁשָ ׂשָ ִים ֶאת ּבְ ּמַ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ ּוְכִתיב ּבִ ּ .

ְדַקאְמָרן)דא קדש(. ַמאי ַטֲעָמא ּ ֶאָלא ָרָזא ְדִמָלה ּכִ ָד, ּּ יםְּדִאיִהי ֹקֶדׁש ַהּקָ ְּדַסְלָקא , ׁשִ ּ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ ּּכָֹלא ְוִאְתַעְטָרא ּבְ וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ ר רוַח ִמְסֲאָבא . ּּבְ ּוְלָבַתר ַמְפֵני ְוַאְעּבַ ּ

ְּדָסִאיב ּכָֹלא ְלָטא, ּ א, ְּדָלא ׁשַ א, ְּוָלא ִיְתְקִריב ּגֹו ַמְקְדׁשָ ל ִסְטֵרי קוְדׁשָ ר ִמּכָ , ְּוִאְתֲעּבָ
ַאר ּתְ ה ְיִחיָדאיְוִאׁשְ ְקדוּשָׁ ּ ּכָֹלא ֹקֶדׁש ּבִ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמר , ְוָאַמר ִרּבִ יב )ב''ד ע''רמ, ב''ב ע''רס(ָהא ִאּתְ  ָאָדם )תהלים לו( ,ִּדְכּתִ
יַע ְיָי ְּוָהִכי ָסְלָקא ָרָזא ְדָאָדם. 'ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ְטָרא ְדָאָדם ַוַדאי, ּ ִּמּסִ ֵהָמה. ּ ְטָרא , ּבְ ִמּסִ

ִתיב.ִּדְבֵהָמה ך ּכְ ְ וְבִגין ּכָ ם)ויקרא א(, ּ י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵניה , ָּאָדם ַוַדאי,  ָאָדם ּכִ ְּדָדא ָקְרּבָ ּ
ָרָזא ְדָאָדם, ְּלֵעיָלא ָרא ּבְ ָרא ִקׁשְ ֵהָמה. ְּלַקּשְׁ ָרָזא ְדָאָדם , ּוְלָבַתר ִמן ַהּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ְְוָדא הוא ָרָזא ְדִאְצְטִריך ְלָק. ּוְבֵהָמה ּ ָנאּ ְדַקאְמָרן, ְרּבָ א ֲחֵזי. ָּאָדם וְבֵהָמה ּכִ ָרא , ּתָ ד ּבָ ּכַ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ   .ָּהִכי ֲעַבד ָאָדם וְבֵהָמה, ְּ

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ְייהו ְמָקְרִבין ,  ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(ְוָהא ּכְ ְּדָהא ִמּנַ ּ
ִנין ַּוֲאִפילו עֹוָל, ָקְרּבָ יב, הּ ָמה ִדְכּתִ נֹו)ויקרא א(, ּּכְ א ֲחֵזי.  ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרּבָ , ּתָ

ל ִאיּנון עֹוֵפי ָּלא ְמָקְרִבין ֶאָלא ּתֹוִרים וְבֵני יֹוָנה, ִּמּכָ ר )אלא רזא דא(, ּ ׁשַ ּ ַמה ְדִאְתּכְ
ָדא ָדא ָדא ְיִמיָנא, ּבְ ָּפִסיל ּבְ ָמאָלא, ּ   .ְוָדא ׂשְ

ִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ, א אֹוִקיְמָנאֲּאָבל ָרָזא ָדא ָה ְּדִאיּנון ָרָזא ִדְרִתיָכא, ּכְ ּ ּ ,
ָלק רוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְבהו ִאְסּתַ ּ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ֵרי, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָמאָלא, ַחד ִליִמיָנא, ּ , ְוַחד ִלׂשְ

ָמאָלא, ְיעֹוֵפף. ְוָדא ִמיָכֵאל, עֹוף ִליִמיָנא ְבִריֵאל)א''ו ע''בראשית מ(א ְוָד, ִלׂשְ ָּדא .  ּגַ
ָמאָלא ך. ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ ְוְבִגין ּכָ ֵרין ִאֵלין, ּ א, ְּמָקְרִבין ּתְ ְּלַסְלָקא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ,

א ָמאָלא ְמַעֵטר ְוָזִיין ְלַתּתָ ּוׂשְ ָמאָלא, ּ ָתא . ְּלַההוא ְסָטר ׂשְ ָרא ִאּתְ ִויִמיָנא ִליִמיָנא ְוִאְתַקּשְׁ
ַב א, ְלֶמֱהֵוי ַחד, ְּעָלהּבְ ֲחָדא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ּכַ ָלק ְוִאְתָקׁשַ ְּוֹכָלא ִאְסּתַ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַקף ְלחֹודֹוי ְוִאּתָ ָלק ּבִ   .ִּאְסּתַ

ָנא, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָזָנא, ִמְסּכְ ָרא, ָּלא ָיִהיב חוָלָקא ְלַאּתְ ֶּאָלא ְלֵעיָלא ְלִאְתַקּשְׁ ּ ,
רֲאָב א ִמְתָקׁשַ ּל ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה ּכְ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּּכָ

  )ב''ו ע''ויקרא כ(

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ וָרא ְדֹכָלא , ָאַמר, ִרּבִ ָּהא ִקּשׁ ּ ר , )א דעולה''נ(ּ ִאְתָקׁשַ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ ָרֵאל ְלֵעיָלא. ֲהָראְלִאְתַנ, ּבְ קוָתא ִדְרעוָתא ְדַכֲהָנא ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ּ ִאיהו ַסְלָקא)ב''ג ע''רי, ב''ד ע''רמ(ַעד ֵהיָכן  ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1679דף [ -ּ

ִלימו, ַעד ֵאין סֹוף, ָהא אֹוִקיְמָנא, ֲּאַמר ֵליה וָרא ְוִיחוָדא וׁשְ ְּדָכל ִקּשׁ ּ ּ ּ ְלַאְצְנָעא , ּ
ַההוא ְצִניעו ּּבְ קְּד, ּ יה, ְוָלא ִאְתְייַדע, ָּלא ִאְתַדּבָ ְּדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ּבֵ ּ ֵאין סֹוף ָלא , ּ

ד סֹוף, ַּקְייָמא ְלאֹוָדָעא ד ֹראׁש, ְוַלאו ְלֶמְעּבַ ָמה ְדָאִין ַקְדָמָאה ַאִפיק , ְוָלאו ְלֶמְעּבַ ּּכְ ּ
ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה. ַמאן ֹראׁש. ֹראׁש ְוסֹוף ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ, ּ ּא ְדֹכָלא ְסִתיָמָאהּ ְּדַקְייָמא ּגֹו , ּ ּ

ָבה   .ֵאין סֹוף, ֲאָבל ְלָהָתם. ּ סֹוף ָדָבר)קהלת יב(ְּדִאְקֵרי , ְוָעִביד סֹוף. ַמֲחׁשָ

ַההוא ֵאין סֹוף, ָּלאו ּבוִציִנין, ָלאו ְנהֹוִרין, ָּלאו ְרעוִתין ל ִאֵלין ּבוִציִנין , ּּבְ ּּכָ ּ
ְלָיין ְלִאְתַק, ּוְנהֹוִרין הוּתַ ְּייָמא ּבְ ָקא ַמאן ְדָיַדע ְוָלא ָיַדע, ּ ְּוָלא ַקְייָמא ְלִאְתַדּבְ ָלאו , ּ

ִּאיהו ֶאָלא ְרעו ִעָלָאה ּּ   )ב''ו ע''צו כ(. ָאִין, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ

ְּוַכד ְנקוָדה ִעָלָאה ָלקו, ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ר ֵריָחא, ִּאְסּתְ ַמאן ְדָא, ָלא ַיְדֵעי ּבַ ַרח ּּכְ
ָסם ֵריָחא ְוִאְתּבָ ִתיב , ְּוָלאו ָדא ַנְייָחא ִנחֹוַח. ּבְ ִריַח )ויקרא כו(ְּדָהא ּכְ  ְוֹלא ָאִריַח ּבָ

ֵּריָחא ִדְרעוָתא ְדָכל ָהֵני ְרעוָתא ִדְצלֹוָתא, ְּדָהא ֵריַח ִניֹחַח, ִניֹחֲחֶכם ּ ּ ּ ּוְרעוָתא , ּ ּ
יָרָתא ּוְרעוָתא ְדַכֲהָנא, ְּדׁשִ ּ ְּדֻכְלהו ָר, ּ ְלהו ִאְתָעִבידו ְרעוָתא ֲחָדא. ָּזא ְדָאָדםּּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ַתְרּגומֹו, ַרֲעָוא, ְּוַההוא ִאְקֵרי ִניֹחַח ֲחָדא. ּּכְ ר ְוִאְתְנִהיר ּכַ ֵדין ּכָֹלא ִאְתָקׁשַ ְדָקא , ּּכְ ּכְ
ַמר, ֵיאֹות ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ]ב''ט ע''דף רל -' בזוהר חלק [

יָדא ְדַכֲהָנא, אי ִסְטָרא ַאֲחָראְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיַבת ַה יב, ּּבִ ַצו ֶאת  )ויקרא ו(, ִּדְכּתִ
ָניו ֵלאֹמר )ב''ט ע''דף רל( ַאֲהֹרן ְּדָהא אֹוִקיְמָנא ֵלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוַדת , ָרָזא ָהָכא, ְוֶאת ּבָ ּ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָב, ְּוָהָכא ִאְתְייִהיַבת ֵליה, ּ ָרא ָלה , ה ָרָעהְלִאּתֹוְקָדא ַהִהיא ַמֲחׁשָ ּוְלַאְעּבְ ּ
א ַהאי ְרעוָתא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ִּמּגֹו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ָנָנא, ּ ין ְדִאּתֹוְקָדן, ּוְבָהא ּתְ ִגין . ְּוַתְרּבִ ּבְ

א ָרא ִמן קוְדׁשָ ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא, ְוַהאי ַצו. ְּלִאְתַעּבְ ּּבִ ּ א, ּ א ָלה ִמן קוְדׁשָ ְּלַאְפָרׁשָ ִמּגֹו , ּ
ָנאַהא יָמא . י ָקְרּבָ ָרֵאל)במדבר כח(ְוִאי ּתֵ ִני ִיׂשְ ְרׁשוַתְייהו , ָהִכי ָנֵמי.  ַצו ֶאת ּבְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ

ל ִזְמָנא ְדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון)א לאפרשא לה מן קדושה''ד(, ַּקְייָמא ּ ּכָ ּ ְּדָלא ַיְכָלא , ּ
ְלָטָאה ָעַלְייהו ְּלׁשַ ּ.  

ָּיא ְלַאֲחָזָאה ָרָזא ְדִמָלהַאְת, ְּוַהאי ְקָרא ּכָֹלא א, ּ ְּלַאְעְטָרא ְלַההוא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ,
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ָלה ְלָדא רוַח טוְמָאה, ּ ּוְלַאְפְרׁשָ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ א ָלה ְלַתּתָ ָּדא , ְּלַנְחּתָ

ְדַקאְמָרן ְרעוָתא וִבְצלֹוָתא ּכִ ּּבִ עֹוָבָדא, ּ ְדָקָחֵזי ֵל, ְוָדא ּבְ   .ּיהּּכָֹלא ּכִ

יב, ְּוַהאי ְקָרא מֹוַכח ָעַלְייהו ָניו ֵלאֹמר, ִּדְכּתִ ָּדא ֲעבֹוַדת : ַצו. ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות רוַח ִמְסֲאָבא ָתא )א''ע' נח ס(: ֵלאֹמר. ּּ  ִיְרַאת )משלי לא( ְּדִאְקֵרי, ָּדא ִאּתְ

ִתיב ָהָכא ֵלאֹמר. 'ְיָי ּתֹו)ירמיה ג(ֵלאֹמר ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ְוָהא , ּ ֵהן ְיׁשַ
ּאוְקמוָה ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַמר, ּ ְּוַכֲהָנא ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּּכָֹלא ִאּתְ ָרָזא , ּ  )ב''ד ע''רמ(ּבְ

ְּדָאָדם וְבֵהָמה ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּלִאיּנון ַיְדֵעי , ּ ְדָאֵתיּוְבָעְלָמא, ּּבְ
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ֹאַרח ְקׁשֹוט, ָּאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ה ּבְ ִתיב, ְּוַאְזֵלי ּבָ . ֲּעֵליֶהם ִיְחיו'  ְיָי)ישעיה לח(, ָּעַלְייהו ּכְ
ִּאֵלין ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ַמאי ֲעֵליֶהם ַהאי ָעְלָמא, ִּיְחיו. ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּיְתַקְיימו ּבְ ּ.  

א ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה,  ֲחֵזיּתָ י ִחָייא, ּכְ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ
ְווָנא ָרֵאל: ֹזאת ּתֹוַרת, ּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי ַסְלַקת ְוִאְתַעְטַרת ְלֵעיָלא : ָהעֹוָלה. ָּדא ּכְ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְּלֵעיָלא ָרא ּכְ יםַּעד ֲאָתר ְד, ְלִאְתַקּשְׁ ָדׁשִ   .ִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקָ

ָרֵאל: ֹזאת ּתֹוַרת, ָּדָבר ַאֵחר ֶנֶסת ִיׂשְ ָבה ָרָעה: ָהעֹוָלה. ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי ַסְלָקא , ָּדא ַמֲחׁשָ ּ
ַּעל ְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ְּלַאְסָטָאה ֵליה ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ּ ִּהיא ִהיא ְדַסְלָקא, ִהיא ָהעֹוָלה. ּ ּ ,

נוָרא, ּיה ְלַבר ָנׁשְוַאְסִטיַאת ֵל ֵעי ְלאֹוְקָדא ֵליה ּבְ ּּבָ א , ּ ִגין ְדָלא ִיְתָייִהיב ָלה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ א ''נ(ּ

ָאה)לאסטאה   . ְלַאְסּגָ

ך ְוְבִגין ּכָ ל ַהַלְיָלה, ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ָרֵאל, ַמאן ַלְיָלה, ַּעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ דאיהי (. ָּדא ּכְ

ָאה ֵליה ְלַבר ָנׁשּ ְדַאְתָיא ְל)זאת בגין ֵּמַההוא ְרעוָתא, ַּדּכְ ִגין ִדי ָנָהר . ַעל מֹוְקָדה. ּ ּּבְ
ִּדינור ִּאיהו ֲאָתר ְלאֹוְקָדא ְלָכל ִאיּנון, ּ ִקיוַמְייהו, ּ ְּדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ְּדָהא ָעאִלין לֹון , ּּ

ַההוא נֹוָרא ְדָדִליק ּּבְ ֵרי ׁשוְלָטֵנהֹון ֵמָעְלָמא, ּ ּוְמַעּבְ לֹוטּוְבִג. ּ ְִאְצְטִריך ַעל , ּין ְדָלא ִיׁשְ

ל ַהַלְיָלה ַח ּכָ ְזּבֵ ְלָטא, ּמֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ְפָייא ְוָלא ׁשַ   .ְוִאְתּכַ

ְפָייא ַהאי, ְּוַעל ָדא ד ִאְתּכַ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ א, ַּסְלָקא ּכְ ְּדִאיִהי רוַח קוְדׁשָ ּ ְּדַסְלָקא , ּ ּ
ְּוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ּיקו ִדיָלהְּדָהא ְסִל, ּ ּ ְפָייא ַהאי ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ ד ִאְתּכַ א , ּכַ ְּוִאְתַפְרׁשָ

ה ך. ִּמיּנָ ְוְבִגין ּכָ ָנא, ּ ָרָזא ְדָקְרּבְ ֵעיָנן ּבְ א, ּּבָ א ְלַהאי ִסְטָרא ֵמרוַח קוְדׁשָ ְּלַאְפָרׁשָ ּ ,
ּוְלֵמיַהב ָלה חוָלָקא ּ ָלק ְלֵעיָלא, ּ א ִאְסּתַ ִגין ְדרוַח קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א, ָתא ֲחֵזיְו י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּבְ ּּבְ ְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִאְתָעִביד, ּ , ִאְתּכַ
ָלק ֵמָעְלָמא ָלק ֵמָעְלָמא. ְּוִאְסּתַ ה, ְּוַכד ִאְסּתַ ָנא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּכְ ַקם ַמׁשְ ַקם , ְּוִאּתְ ֵדין ִאּתְ ּכְ

א ןַו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶּאָלא ְדאֹוִקים . ַּמאי ַוָיֶקם. ָּיֶקם ֹמׁשֶ ּ
ְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ָּלה ְּלִאְסּתַ ּ ה, ְּוַעל ָדא. ּ ַּמאן ְדֲהָוה ָמִאיך אוְקֵמיה, ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּ ְּ ,

ַמאן ְדאֹוִקים ְלַמאן ְדָנִפיל ּּכְ ַגְווָנא ָדא. ּ ִתיב , ּּכְ ת )מוס טע(ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ  ָאִקים ֶאת ֻסּכַ
  .ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת

  ]א''מ ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ִתיב ָרֵאל)עמוס ה(, ּכְ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ משמע (. ַּמאי לא ּתֹוִסיף קום, ּ

ִזְמָנא ַאֲחָרא ָקַמת)דחד זמנא אחרא קמת ְרָמה. ּ ֶאָלא ּבְ ּם ָלה ְוָלא אֹוִקי, ִּהיא ָקַמת ִמּגַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים. ְּ ְּדָהא ּבְ ּ ִריך הוא אֹוִקים ָלה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמה , ְּ ְוֲעַבד ּכַ

ין ָמא ָלה, ִנּסִ ִגין ְלַאּקָ ּוְבָגלוָתא ְדָבֶבל הוא ָלא אֹוִקים ָלה, ּּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא ֲעַבד לֹון , ּ ּּבְ
ים ֵני ּגֹוָלה.  ִהיא ָקַמתֶּאָלא, ְּדָגִרים חֹוָבה, ִנּסִ ּוְסִליקו ּבְ ִאיּנון ְדָלא ֲהָוה לֹון ָפרֹוָקא, ּ ּּכְ ּ ּ ,



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ
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ִריך הוא ָעַלְייהו א ּבְ א ְדקוְדׁשָ יאוְבּתָ ְּוָלא ֲהָוה ּתִ ּ ּ ִגין ְדָגַרם ַההוא חֹוָבא, ְּ ּּבְ מ ''דף ר(, ּ

ים ָנְכִריֹות )א''ע ְּדִאיּנון ָנׁשִ ּ ּ.  

ִריך , ְּוַעל ָדא א ּבְ ְקוְדׁשָ ָרֵאלּ ּהוא ָלא אֹוִקים ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ין , ּ ְּוָלא ָעֵבד ָלה ִנּסִ
ְדָקא ֵיאֹות ַההוא ִזְמָנא ּכְ ּוְגבוָראן ּבְ ּ ִתיב, ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ָלא , ֹּלא תֹוִסיף קום ּכְ

ְרָמה, ּתֹוִסיף ּקום ִמּגַ ִריך הוא יֹוִקים ָלה, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ יב , ּ ת ָדִוד ִּדְכּתִ ָּאִקים ֶאת סוּכַ ּ
ר ָאִקים ָלֶהם)ירמיה ל(ּוְכִתיב . ַהּנֹוֶפֶלת ם ֲאׁשֶ ִתיב ָהָכא. ּ ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ ,

ן ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה ְוגֹו. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ   .'ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ה ְלַמׁשְ ד אֹוִקים ֵליה ֹמׁשֶ ַקם ַמׁשְ, ּּכַ יהִאּתְ ָנא ַאֲחָרא ִעּמֵ ָנא . ּּכְ ּכְ ּוַמׁשְ
ָנא ִעָלָאה, ּ ְוָסִעיד ּכָֹלא)א אוקיר''נ(אֹוִקים , ִּעָלָאה ּכְ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ ָּסִתים ְוָגִניז ִאיהו , ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ְוַקְייָמא ָעֵליה. ּ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ַקם ַעל ַמׁשְ ָנא ַאֲחָרא ִאּתְ ּכְ ּוַמׁשְ ּ ּּ א ''ס(, ּ
. ומשכנא עילאה ההוא דסתים וגניז לעילא לעילא אוקים וסעיד כלא. עמיה

ֵחיָלא ְדַההוא )ומשכנא אחרא ההוא אתקם על ידא דמשכנא דלתתא קיימא עליה ּ ּבְ ּ
ָנא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּכְ ַּמׁשְ ה. ּ א ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ה ְדִאּתְ ְּוַכּמָ ּ ּאוף ָהִכי , ּ

ה ,ְּלֵעיָלא ֵני ְדֹמׁשֶ ּ ַעל ְיֵדי ְדַההוא ְדּבָ ּ יב. ְמָנָלן. )א דרגא דמשה''נ(ּ ה ֶאת , ִּדְכּתִ ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ן ּכָ ׁשְ ָקנו , ֶּאת ַדְייָקא. ַהּמִ ה ִאּתְ ָרָזא ְדֹמׁשֶ ִנין ּבְ ּכְ ְּלִאְתֲחָזָאה ִדְתֵרי ַמׁשְ ּ ּ   .)א אתקמו''נ(ּ

י יֹוֵסי ה, ָאַמר ִרּבִ ןְוָה, ְּוִכי ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ּקַ ְּוִקיָמה ָלאו ִאיהו ֶאָלא , ּא ּכָֹלא ַעד ָלא ִאְתּתָ ּ
ִלים ּכָֹלא ּתְ ד ִאׁשְ ְייֵפיה, ּּכַ ׁשַ ְייָפא ּבְ י ִיְצָחק. ַּמאי ַוָיֶקם, ְּוָעאל ׁשַ ְתַלת ִסְטִרין , ָאַמר ִרּבִ ּבִ

ָנא ּכְ ה ַית ַמׁשְ ן, אֹוִקים ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ִתיב ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ן ֶאת ֲאָדָניוַוִי, ַּמה ּכְ ם , ּתֵ ַּוָיׂשֶ
יו ַלת ִסְטֵרי. ֶאת ְקָרׁשָ ָהִני ּתְ ָנא, ּבְ ּכְ ה ַית ַמׁשְ ַלת ִסְטֵרי. אֹוִקים ֹמׁשֶ ָלק , ּוְבָהֵני ּתְ ִּאְסּתַ

ָנא ּכְ ְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ַמׁשְ ה ְלַהאי ִסְטָרא, וֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוִאְתּכַ ד אֹוִקים ֹמׁשֶ , ּכַ
ְפָייא ִסְט ה אֹוִקים ֵליה ְוָלא ַאֲחָרא. ָרא ַאֲחָראִאְתּכַ ך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ן ֶאת ֲאָדָניו, ּתָ ִתיב ַוִיּתֵ ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ָסָמֵא, ּכְ ַהִהיא ׁשַ ִעין , ּל ֵמַאְתִריה''ּּבְ ְוַאְרּבְ
יה ְּרִתיִכין ְדִעּמֵ ע ֵמָאה ַפְרֵסי, ּ ּּגֹו ְטִסירו ְדנוְקּבָ, ְּוָעַרק ַאְרּבַ ּ ה . ּא ְדַעְפָראּ ָאִעיל ֹמׁשֶ

ִקיף ִסְטָרא ָדא, ִּאיּנון ַסְמִכין ֵדין ִאיּנון ַסְמִכין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוִאּתָ ּּכְ ָּנְפלו ְוִאְתְרפו, ּ ּ.  

ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו, ָּפַתח ְוָאַמר יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּּבַ יֹום ַההוא', ּ יֹוָמא . ַּמאי ּבַ ּבְ
ְּדקוְד ָעְלָמאּ יד ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ַיְעּבִ א ּבְ ּׁשָ ּ עֹוָבֵדיהֹון, ְ ְּדָהא . ְּוִיְפקֹוד ַעל ַחָייֵבי ָעְלָמא ּכְ

ָרֵאל ֵמַעְפָרא ָעְלָמא, ֵלית ִקיָמה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל ְיקומון ּבְ עֹוד ְדִאיּנון ַחָייִבין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַמה . ּּ
ִתיב ְלֵעיָלא ֶחֶר)עמוס ט(, ּּכְ י ָהאֹוְמִרים לא ַתִגיׁש ְוַתְקִדים  ּבַ ּב ָימותו ּכֹל ֲחָטֵאי ַעּמִ ּ ּ ּ
ֲעֵדנו ָהָרָעה ְתֵריה. ּּבַ ִתיב ּבַ ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו, ַּמה ּכְ יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּּבַ ּ'.  

יה ָלא ּבֵ ּכְ ֵע, ּ ֶאת ִפְרֵציֶהן)עמוס(, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ֶּאת ִפְרָצה ִמּבָ . ּי ֵליהּ
ֵעי ֵליה, ַוֲהִריסֹוָתיו אן. ַּוֲהִריסֹוֶתיָה ִמּבָ י ֶאת ִפְרֵציֶהן ִמּמַ ֶּאָלא ְוָגַדְרּתִ ֵּמִאיּנון ַחָייִבין, ּ ּ ,

י ֶחֶרב ָימותו ּכֹל ַחָטֵאי ַעּמִ יב ּבַ ִּדְכּתִ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ֵדין ִיְתֲעִביד ִפְרָצן ּבְ ְּדָהא ּכְ ְּוַעל ָדא , ּ
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י ֶאת ִפ ת ָדִוד, ֲּהִריסֹוָתיו ְדַמאן, ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים. ְרֵציֶהןְּוָגַדְרּתִ ֲּהִריסֹוָתיו ְדסוּכַ ּ ממאן (. ּ

ִגין)מדוד ָעְלָמא,  ּבְ ַקף ַמְלכו ַחָייָבא ּבְ ְּדַכד ִאּתָ ּ א ִאְתַרֵפי, ּ ֵדין ַהאי ַמְלכו ַקִדיׁשָ ּּכְ ת , ּ ְוֻסּכַ
ְנָייָנא ִדיֵליה יר ּבִ ָּדִוד ַאְסּתִ ּ   .א ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקיםְּוַעל ָד, ּ

ֵניָנן ַקף, ְּדָהא ּתָ ל ִזְמָנא ְדַהאי ִאּתָ ך. ְוָדא ָחְרָבה, ָּדא ַמְלָיא. ַהאי ִאְתַרֵפי, ּּכָ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ַּמְלכו ַחָייָבא ִיְתַקף, ַּעד ַההוא יֹוָמא ַההוא יֹוָמא. ּ ִריך , ּּבְ א ּבְ ַקף ְויֹוִקים ָלה קוְדׁשָ ְִיּתָ ּ ּ

אְלַהאי ַמ, ּהוא ְּלכו ַקִדיׁשָ יֵמי עֹוָלם. ְּוַעל ָדא ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים. ּ ַמאי , ּוְבִניִתיָה ּכִ
יֵמי עֹוָלם יב. ּוְבִניִתיָה ּכִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ה ְוגֹו)ישעיה ל(, ּ אֹור ַהַחּמָ . 'ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ

ן)שמות לט( ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ַמאי אֹוִקים , ּ ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ן ֶאת ֲאָדָניו ְוָיַהב . ֵּליהּבְ יב ַוִיּתֵ ִּדְכּתִ
ִּאיּנון ַסְמִכין ִדְתחֹוֵתיה ּ ְּלַקְייָמא ָעַלְייהו, ּ הו ִאיּנון ִציִרים ְדִפְתִחין, ּ ּוְלַאְסֲחָרא ּבְ ּ ּ ִגין . ּ ּבְ

ְּדִאיּנון ַסְמִכין ִדְתחֹוַתְייהו ּ ּ ִּאיּנון ִקיוָמא ְלַאְסֲחָרא, ּ ן. ּ יף ְוַאְתִקין לֹון ַאְתִק. ֲאַמאי ַוִיּתֵ
תוְקפֹוי ֲעָתא ַאְעִדיו ִאיּנון ַסְמִכין ַאֲחָרִנין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּּבְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ַל ם ָהאֹוְמִרים ָערו '  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז(ּכְ ִּלְבִני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירוׁשָ ּ
ה ין. ָּערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ַל םְּוַעל ָדא ַזּמִ ִריך הוא ְלִמְבֵני ְיסֹוֵדי ְירוׁשָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִמְיסֹוִדין , ְּ

ְלטון ַעל ּכָֹלא, ַאֲחָרִנין ְּדִיׁשְ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ יב. ַּסִפיִרין. ּ יך )ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ְ ִויַסְדּתִ

ִפיִרים ּסַ ְּדִאֵלין ִאיּנון ְיסֹוִדין, ּּבַ יִפין ְוִעָלִאי, ּּ ּקִ ַקְדָמֵאי, ןְּוַסְמִכין ּתַ ְּדֵלית ְלהו ֲחִליׁשו ּכְ ּ ּ.  

  ]ב''מ ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ִגין ְדֲאָבִנין . ַמאי ַטֲעָמא ין , ַּקְדָמִאין ֵמִאיּנון ְיסֹוֵדי )ב''מ ע''דף ר(ּּבְ ַאר ַעּמִ ָּיִכילו ׁשְ
ַלט ָעַלְייהו הו ְנִהירו ִעָלָאה. ַמאי ַטֲעָמא. ְּלִמׁשְ ִגין ְדֵלית ּבְ ּּבְ ּ ּ , ֲּאָבל ִאֵלין. ְדָקא ֵיאֹותּכְ, ּ

ְּיהֹון ְנִהיִרין ִמּגֹו ְנִהירו ִעָלָאה הֹוֵמי, ּ ָעאן ּגֹו ּתְ ּקְ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּוְמׁשַ ְּדָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ּּ .
ְּוִאֵלין ִאיּנון ַסִפיִרין ּ א, ּ ְּדִיְנֲהרון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִגין ִדְבַההוא ִזְמָנא)ואי תימא(. ּ ּ ּבְ ַסף ִיּתֹו, ּ

ְּנִהירו ִעָלָאה א, ּ   .ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ

יָמא ִאיּנון ְיסֹוֵדי ַקְדָמֵאי ִּיְתַבְטלון, ְּוִאי ּתֵ ִתיב . ּ יץ )ישעיה נד(ָהא ּכְ ה ָאֹנִכי ַמְרּבִ  ִהּנֵ
פוך ֲאָבַנִיך ְּבַ ְ ּ ִביָרא. ּ יץ ְלַאְתְקָנא ּתְ פוך. ַמְרּבִ ְַמאי ּבַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ם  ַו)מלכים ב ט(ּכְ ׂשֶ ּתָ
פוך ֵעיֶניָה ְּבַ ּ ְֲאָבִנים ִאית ְדִאְקרון פוך. ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר ָרָזא ִאיהו. ַמאי ַטֲעָמא ַהאי. ּּ , ָּאַמר ִרּבִ

ְּוָרָזא ָדא ִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאְתְייִהיב ְלִמְנַדע ּ.  

א ֲחֵזי ַלם, ּתָ ִּאיּנון ֲאָבִנין ִדְיסֹוֵדי ִציֹון ִוְירוׁשָ ּ לֹום ִד, ּּ ַאר ַּחס ְוׁשָ ִליטו ָעַלְייהו ׁשְ ּׁשְ ּ
ין ִניזו, ְּוָלא ִאּתֹוְקדון, ְּוָלא אֹוְקדו לֹון, ַעּמִ ְלהו ִאְתּגְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוָגִניז לֹון קוְדׁשָ ּ
ִניזו, ּהוא ְלהו ִאְתּגְ א ּכֻ יָתא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְיסֹוֵדי ּבֵ ּ ּ ְייהו ֲאִפיל, ּּ ְּוָלא ִאְתֲאִבידו ִמּנַ ּ . ּו ַחדּ

ַלם ַעל ַאְתֵריה ִריך הוא ְויֹוִקים ָלה ִלְירוׁשָ א ּבְ ְּוַכד ֶיְהַדר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּאיּנון ְיסֹוֵדי ֲאָבִנין , ְּ
ָּיַהְדרון ְלַאְתַרְייהו, ַקְדָמֵאי הו ֵעיָנא ַאֲחָרא , ּ ִליט ּבְ ִזְמָנא , )א בישא''נ(ְּוָלא ַיׁשְ ר ּבְ ּבַ

ר ָנׁש ֵעינֹוי ּבְ ַּההוא פוָכאְּדִיְכחֹול ּבַ יה, ּּ ְּוִיְמֵלי ֵעיֵניה ִמּנֵ ל ֲאָבִנין ְוָכל , ּ ּוְכֵדין ֶיֱחֵמי ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1683דף [ -ּ

ַל ם ָנן ַעל ַאְתַרְייהו, ְּיסֹוֵדי ְירוׁשָ ין, ְּמֻתּקְ ַאר ַעּמִ הו ׁשְ ִליטו ּבְ ְּדָלא ׁשָ ּ ְּוָכל ִאיּנון ֲאָבִנין , ּ
ְנָייִני ֲאָבִנין, ְיָקִרין ַאֲחָרִנין ְלהו ַקְייֵמי ַעל ִקיוַמְייהו, ְּוָכל ִאיּנון ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

ׁשוב ְיָי)ישעיה נב(ּוְכֵדין  ַעִין ִיְראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ ׁשוב ְיָי. ִּציֹון' ּ ִליטו . 'ַּמאי ּבְ ד ׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּ
ין ַאר ַעּמִ ִריך הוא ָסִליק ָלה ְלֵעיָלא, ָּעָלה ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיהו ֶיְהַד, ְּ ּ ּ ּר ָלה ּ

ׁשוב ְיָי, ְּלַאְתָרה יב ּבְ ִּדְכּתִ ׁשוב ְיָי. ִּציֹון' ּ   .ַּוַדאי' ּּבְ

ים ִמן ֵעיָנא, ְוָתא ֲחֵזי ל ַמאן ְדַאְסּתִ יה ֵעיָנא, ּּכָ ְלָטָאה ּבֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ ָלא , ּּ
יה ֵעיָנא ַלט ּבֵ ִכְחָלא ְדֵעיָנא, ַּיְכִלין ְלִמׁשְ ר ּבְ ִמִלין, ּּבַ ך.  ְיִדיָעאןּּבְ ְוְבִגין ּכָ ה ָאֹנִכי , ּ ִהּנִ

פוך ֲאָבַנִיך יץ ּבַ ְַמְרּבִ ְ ּ א ֲחֵזי. ּ ַאְתַרְייהו, ְוּתָ ל ִאֵלין ֲאָבִנין ִיְתַקְיימון ּבְ ּּכָ ּ ּ ְוֶלֱהוֹו ִיסֹוִדין , ּ
ַקְדֵמיָתא ֲאָתר ַאֲחָרא ָסֲחָרָנא)אחרנין(ִּויסֹוֵדי ַסִפיִרין , ּכְ ּ ִיְתַקְיימון ּבַ אְּלפו, ּ , ְּתָיא וְלַאְרּכָ

ִפיִרים ּסַ יך ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִויַסְדּתִ ְ ּ.  

ִריך הוא ְלֵביֵתיה א ּבְ ִזְמָנא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִתיב, ְּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ  )ישעיה כה(, ּּבְ
ֶות ָלֶנַצח ַלע ַהּמָ ַלע. ּּבִ ְדָאְמִריָנן , ּּבִ ַלע ְיָי)איכה ב(ּכִ ָתה ,ְוֹלא ָחַמל' ּ ּבִ ּ ַההוא ּכֹוס ְדׁשָ ּ

ה ַהאי, ַהאי ּתֶ   .ִיׁשְ

יָמא ָרֵאל, ְוִאי ּתֵ ִיׂשְ ַלע ִאיהו ִלְזַמן ְיִדיָעא ְוָקִציב ּכְ ַּההוא ּבִ ִתיב ָלֶנַצח. ָלאו ָהִכי, ּּ , ּכְ
ָרֵאל. ְּלָדֵרי ָדִרין. ַמאי ָלֶנַצח ִיׂשְ ה ַית ַמׁשְ, ְוָלאו ּכְ ַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים ֹמׁשֶ ְּוָלאו ּכְ ָנאּ . ּכְ

  .ֶּאָלא ָלֶנַצח ְלָעְלִמין

ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא יֹוִקים ָלה ִלּכְ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ , ְוֵסיֵפי, ְּוִאיהו יֹוִקים ַסְמִכין, ְּ
יָתא ְקֵרי ּבֵ ִתּקונֹוי, ְּוָכל ִאיּנון ּתִ ּ ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא)א בתקיפו''ס(, ּּבְ ישעיה (ּוְכִתיב . ּ

ִגין ְדִיְתְבַלע ִסְטָרא ַאֲחָרא', ְ ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלך ְוגֹו)נד ְּוָלא ְיקום ְלָעְלִמין וְכֵדין, ּּבְ ּ ,
י ְיָי)ישעיה כה( ל ָהָאֶרץ ּכִ ר' ּ ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ה ֶאת )שמות לט(. ִּדּבֵ ּ ַוָיֶקם ֹמׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאֵלין , ַהּמִ ּּבְ ּ ָקמוּ ַאְתַרְייהו, ַּסְמִכין ִאּתְ ְּוִאְתְייִהיבו ּבְ ַּההוא ִזְמָנא , ּ
ֲאָתר ְסָטר ַאֲחָרא ִּאְתְרפו ְוִאְתֲעָברו ֵמַאְתַרְייהו ַסְמִכין ּבַ ּ ן ֶאת ֲאָדָניו, ְּוַעל ָדא, ּ   .ְּוִיּתֵ

ן יה ְלָסָמֵא, ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ַּמאי ְוִיּתֵ ה ְלַקּמֵ ְּדָחָמא ֹמׁשֶ יה , יָבאּל ַחָי''ּ ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ּ
ה, ְּלַקְטְרָגא ֵליה יה ֹמׁשֶ ּוְכֵדין ַאְתִקיף ּבֵ יה, ּ יר ֵליה ַקּמֵ ְּוָקׁשִ ָנא, ּ ּכְ , ְּואֹוִקים ֵליה ְלַמׁשְ
ן ֶאת ֲאָדָניו. ְוָיַהב ְלַסְמכֹוי יב ְוִיּתֵ ִּדְכּתִ ן. ּ ְתִקיפו: ְּוִיּתֵ ר ָנׁש ַאֲחָרא , ּּבִ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ

ְלָטָאה ָעֵליהְל ּׁשַ ַאְתַרְייהו, ּ ּוְלֵמיַהב ַסְמִכין ּבְ ה, ּ ֹמׁשֶ ְתִקיפו ַרב. ּכְ ְּדָהא ּבִ ּאֹוִקים ֵליה , ּ
ה   .ֹמׁשֶ

  ]א''א ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ָנא ּכְ ַקם ַמׁשְ ַההוא יֹוָמא ְדִאּתְ ּּבְ ָמא ֵליה, ּ ה ְלַאּקָ ֲאִרי ֹמׁשֶ ד ׁשָ ִניָסן ֲהָוה, ּּכַ ַחד ּבְ , ּבְ
ָעְלָמא, ּהוא ִזְמָנאּוְבַה ִקיפו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּבְ יֹוֵמי ְדִניָסן, ּּתְ ְּדָהא ּבְ ֵריׁש ּתֹוָרא , ּ

ִדיקוָלא  ֵניָנן. )סליק לאגרא(ּּבְ ה. ּתָ אֵרי ֹמׁשֶ ָאִזיל , ל''ְּוָחָמא ֵליה ְלָסָמֵא, ּוְבִניָסן ׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1684דף [ -ּ

ָבא ֵליה, ַּסֲחָרֵניה ר ָעֵליה , ְּלַעְרּבְ ּבָ הְּוִאְתּגַ ן ֶאת ֲאָדָניו, ּוְכֵדין, ֹמׁשֶ אֵרי הוא ְוָיַהב . ַּוִיּתֵ ּׁשָ
א אִרי ְוָיַהב , ְלַתּתָ אִרי ַמאן ְדׁשָ ְּלֵעיָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא )א''א ע''דף רמ(ְּוׁשָ ּ ּ.  

א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַהאי ַמׁשְ יֹוָמא ְדִאּתְ א ְלֵעיָלא, ּּבְ ָנא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ִּאּתְ ּ ,
ָנא ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניזּוַמ ּכְ   .ְּוִאְתָנַהרון ָעְלִמין, ַּאִפיק ְנהֹוִרין ְלָכל ְסָטר, ּׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ָרא, ֲּאַמר ֵליה, ִרּבִ ּקְ ִנין ֲחֵמיָנן ּבַ ּכְ ַלת ַמׁשְ יב, ּתְ , ִּדְכּתִ
ן)במדבר ט( ּכָ ׁשְ ה ֶהָעָנ, ּ וְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ּסָ ן ְלֹאֶהל ָהֵעדותּכִ ּכָ ׁשְ ּוָבֶעֶרב , ּן ֶאת ַהּמִ

ַמְרֵאה ֵאׁש ַעד ּבֶֹקר ן ּכְ ּכָ ׁשְ ִנין ָהָכא, ִיְהֶיה ַעל ַהּמִ ּכְ ַלת ַמׁשְ ָנא. ָהא ּתְ ּכְ ְוָלא , ַוֲאַמאי ַמׁשְ
ִית ן, ּבַ ּכָ ִית ִאְצְטִריך ְוָלא ִמׁשְ ְְדָהא ּבַ ּ.  

ְסִאי ְוגֹוַה'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה סו(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים ּכִ א ֲחֵזי. 'ּשָׁ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ְוַעְדֵביה ָרֵאל ְלַאֲחַסְנּתֵ ִיׂשְ הו ּבְ ִּאְתְרֵעי ּבְ ּ יה, ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדֲעַבד . ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ
ַהאי ָעְלָמא ן ְיִדיָען ּבְ ְייהו ַדְרּגִ ִּמּנַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ַחדְלׁשַ, ּ ְלהו ּכְ ְּכְלָלא ָעְלִמין ּכֻ ּ ,

א א ְלֶמהֵוי . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ְלׁשַ ַמִים ּכִ יב ַהּשָׁ ִּדְכּתִ ּ
  .ַחד

א ֲחֵזי ְסִאי, ּתָ ַמִים ּכִ יה, ַהּשָׁ ְרָיא ּבֵ ָּדא ְרִקיָעא ְדַיֲעֹקב ׁשַ ּ ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ִע, ּ ּ ּ , ָּלָאהּּ
א)א כורסייא עלאה לדיוקנא''ס(ְּלכוְרְסָייא  ּ ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָּדא ְרִקיָעא , ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. ּ

יה ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ְּדָדִוד ַמְלּכָ ְּלִאְתֲהָנָאה ִמִזיָוא ְדַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּ ּ ּוְבִגין ְדָבֵעי . ּ ּ
א ָאַמ יר ְלַתּתָ ָטא ַיּתִ ְבנו ִלי. ר ֲהדֹום ַרְגָליְּלִאְתַפׁשְ ר ּתִ ית , ֵּאיֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ְנַין ּבֵ ָּדא ּבִ

א א, ְּוֵאיֶזה ָמקֹום ְמנוָחִתי. ַּמְקְדׁשָ ים ִדְלַתּתָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ָּדא ּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ָרא, ֲאָבל ּתָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ל ִזְמָנא ְדָאְזלו ִיׂשְ ּּכָ ן, ּ ּכָ ּתו ַּעד ְדָא, ֲּהָוה ְלהו ִמׁשְ
יֹלה ן, ְלׁשִ ּמָ ָדא, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ַוֲהָוה ּתַ ָכא ָדא ּבְ ָדא, ְּלַאְמׁשָ ּוְלַאֲעָלא ָדא ּבְ ּ ,

ָדא ָרא ָדא ּבְ ִגין ְלַאְנָהָרא, ְּלִאְתַקּשְׁ ד , ְּדָהא ָלאו ַנְייָחא. ֲאָבל ָלאו ְלַנְייָחא. ּבְ ר ּכַ ּבַ
א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֹל, ִּאְתּבְ יֹומֹוי ִדׁשְ אּּבְ א, ֹמה ַמְלּכָ ֵדין ִאיהו ְמנוָחה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ .

ִקיפו ְדַנְייָחא ן ּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ   .ְוָלא ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ

ן ּכָ ך ִאית ִמׁשְ ְוְבִגין ּכַ ִית, ּ ן. ְוִאית ּבַ ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ִמׁשְ ִני )ויקרא כו(, ּּכְ ּכָ י ִמׁשְ  ְוָנַתּתִ
י ֶאְתֶכםּבְ ִני. תֹוְכֶכם ְולא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ּכָ ִריך הוא. ַמאי ִמׁשְ א ּבְ נֹוָתיו ְדקוְדׁשָ ּכְ ִּמׁשְ ּ ְּ ,

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ּבַ ְּדִלהוֹון ּגַ ּ י ֶאְתֶכם. ַמאי ַטֲעָמא. ּ יב ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ִגין ִדְכּתִ   .ּּבְ

ין ַהאי ְלַהאי ן. ַמה ּבֵ ּכָ ַמְלּכָ, ֶּאָלא ִמׁשְ י ְרִחיֵמיהּכְ ּא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ל , ּ ְוָלא ַמְייֵתי ּכָ
יה ֻּאְכלוִסין ִדיֵליה ִעּמֵ ּ ּ ִגין ְדָלא ְלַאְטְרָחא ָעֵליה, ּ ּּבְ ְזֵעיר ֵחיִלין, ּ יה ּבִ ִּאיהו ָאֵתי ְלַגּבֵ ּ .

ִית ּ ֹאְכלֹוִסין ִדיֵליה)ב''ע' ויקרא ב(ְּדָכל ֵחיִלין ְוָכל : ּבַ ְלהו ַאְייֵתי ִעּמֵ, ּ ּּכֻ ְּלַדְייָרא , ּיהּ
יָתא ַההוא ּבֵ ִית, ּּבְ ן וֵבין ּבַ ּכָ ין ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּבֵ ְקָדׁש. ּ ית ַהּמִ ִּאיהו ִדיוָרא ְדַנְייָחא , ּּבֵ ּ ּ ּּ

ָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ְלָעְלִמין ָכל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ּּבְ ּּבְ ּ ָכל ִאיּנון עֹוָבִדין, ּ ַגְווָנא , ּּבְ ּכְ
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ִּדְלֵעיָלא ָרא ְלַת. ּ א)א לחברא''ד(ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ עֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּּכְ ן. ּ ּכָ ְזֵעיר , ִמׁשְ ּבִ
ִּדיוְקִנין ְזִעיִרין עֹוָבִדין, ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּבִ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ.  

א ֲחֵזי ּכְ, ּתָ ה ַעל ַמׁשְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ד ָפִקיד קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם , ָנאּ
יה ִדיוְקֵניה, ּּבֵ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ּכָֹלא ּבְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ל ִמָלה וִמָלה, ְ ּּכָ ה ַאְחֵזי . ּּ ּמָ ּבְ
א ִחָווָרא. ֵּליה ֶאּשָׁ א אוָכָמא, ּּבְ ּוְבֶאּשָׁ א סוָמָקא, ּ ּוְבֶאּשָׁ א ְירֹוָקא, ּ ִתיב. ּוְבֶאּשָׁ , ַמה ּכְ

ָהר)שמות כה( ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּכְ י ֵליה . ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ ל ָדא ַאְקׁשֵ ִּעם ּכָ ּ
ה   .ְלֹמׁשֶ

א ֲחֵזי ד, ּתָ ה ְלֶמְעּבַ ָעא ֹמׁשֶ ֵעיָנא ָלא ּבָ ב ְדַאְחֵזי ֵליה ֵעיָנא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
ד ְּדִאיהו ָלא ָיַדע ְלֶמְעּבַ יהאֹו ָחְכְמָת, ּ א ֲחֵזי. ּא ָלא ֲהָוה ִעּמֵ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ּתָ ְוָכל , ּבְ

ַאר ַאֲחָרִנין ה, ִּאיּנון ׁשְ ֹמׁשֶ ב ְדָלא ָחמו ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ִתיב, ּ ל , ַמה ּכְ ה ֶאת ּכָ ַּוַיְרא ֹמׁשֶ
ה ָעׂשו אֹוָתה ְוגֹו ָלאָכה ְוִהּנִ ַּהּמְ ִּאי ִאיּנון ְדָלא ָחמו', ּ ּ ך, ּ ְָעְבדו ּכַ ה ְדָחָמאֹמ. ּ ַעל ַאַחת , ּׁשֶ

ה ָמה ְוַכּמָ ה. ּכַ ָנא ֵמֲעִביָדָתא, ֶּאָלא ֹמׁשֶ ּכְ ָלק ִמן ַמׁשְ ב ְדִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ ּּכָֹלא ֲהָוה , ּ
יֵדיה ֵמיה, ְּוַעל ְיֵדיה, ּּבִ ְּוִאיהו ִאְקֵרי ַעל ׁשְ ה, ּ ִתיב וְרֵאה ַוֲעׂשֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

  ]ב''א ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ָלק ִמן ָדא, ָבר ַאֵחרָּד ה ִאְסּתַ ֹּמׁשֶ יה ְלַאֲחָרא, ּ ְּוָיִהיב דוְכּתֵ ּ א , ּ ַּעד ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא) ב''א ע''דף רמ( ּּבְ ַצְלֵאל)שמות לא( ְ ם ּבְ ּוְכִתיב . ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב,  ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ

ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיׁש ֲחַכ ה ּבְ ה, ִּאי ְיָקָרא ָדא. ם ֵלבְוָעׂשָ יד , ֲּהָוה ְדֹמׁשֶ ְּדִאיהו ַיְעּבִ ּ
ִדיר, ֵּליה יה ּתָ ִּיְתְקָיים ּבֵ   )א יתיר תדיר''ס(. ּ

ל ָדא יָון ְדִאיהו ָפִקיד, ְּוִעם ּכָ ּּכֵ ּ ּוְבִפקוֵדיה ִיְתֲעִביד, ּ ּ ִּאיהו ָעִביד ּכָֹלא, ּ ל , ּּתו. ּ ּכָ
א ָלא ַקְייָמא ִּסיוָמא ְדעֹוָבָדאֶּאָלא ּבְ, ֲּעִביְדּתָ ן, ְּוַעל ָדא, ּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ עו . ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּּבָ

א יֵמי ִלּבָ ל ִאיּנון ַחּכִ ָמא ֵליה ּכָ ְּלַאּקָ ה, ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַקֵיים, ּ ִגין ְיָקֵריה ְדֹמׁשֶ ּּבְ ַּעד ְדָאָתא , ּ
ה ְּוָהא אוְקמוָה. ְּואֹוִקים ֵליה, ֹמׁשֶ י ְיהוָדה ָפַתחּ ַוָיֶקם ֹמׁשֶ)שמות מ(. ּ ן ִרּבִ ּכָ ׁשְ ּה ֶאת ַהּמִ ּ ,

י ְוגֹו)מיכה ז( י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ י ִלי. ' ַאל ּתִ ְּדָבבו ְדַמְלכו . ַמאן אֹוַיְבּתִ ּ ּ ּ
א ַמְלכות ַקִדיׁשָ ַּחָייָבא ּבְ ּ ָרֵאל ָאַמר ֵליה. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְמִחי , ְּוַהאי ְקָרא ּכְ ׂשְ י ִלי ַאל ּתִ אֹוַיְבּתִ

י י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ ְַמה ְדֵלית ָלך ָהִכי , ּכִ ְּדֵכיָון ְדִתפֹול ָלא , ּ ְלַמְלכו ַאֲחָרא)א לה הכי''נ(ּ ּ ּ
קום ְלָעְלִמין ָרֵאל. ּּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ְדַנְפַלת, ֲאָבל ּכְ ַאר ִזְמִנין, ַּאף ַעל ּגַ קום ְוָקַמת ׁשְ . ּּתָ

י ָק י ָנַפְלּתִ יב ּכִ יִּדְכּתִ   .ְמּתִ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ִזְמִנין ַנְפַלת ּכְ ְּדָהא ּכַ ין ִאיּנון ָמאֵרי ְדָבבו, ּ ְּוָיְתָבא ּבֵ ּ ּ ,
יָצָאה לֹון ֵמָעְלָמא ָרֵאל ְלׁשֵ ין ָקמו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )ולא יכילו(, ּ , ּכְ

ך ַיֲעִרימ)תהלים פג( י נֹוֲעצו ֵלב ַיְחָדיו ְוגֹו, ּו סֹודָ ַעל ַעּמְ ּוְכִתיב ּכִ ּ ָּאְמרו ְלכו ְוַנְכִחיֵדם ', ּ ּ
ל ָדא. ִמּגֹוי ין ָקמו ָעַלְייהו, ְּוִעם ּכָ ַאר ַעּמִ ב ִדׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ִריך הוא ָלא ֲאָנח , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1686דף [ -ּ

יַדְייהו ְּוִאי ָנְפלו ָקמו, ּלֹון ּבִ י, ּ י ָנַפְלּתִ יב ּכִ יִּדְכּתִ ִריך הוא ָאִקים .  ָקְמּתִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ִדיר   .ָּלה ּתָ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא , ּוְזִמיָנא ּכְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ְּ

ְּדָגלוָתא יה, ּ ַלק ִמּנֵ י ָקְמ, ְּוִתְסּתָ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ יַאל ּתִ ָגלוָתא. ּתִ י ּבְ י ָנַפְלּתִ , ּּכִ
ַני דו ּבָ ְעּבְ ּתַ ַהאי ִזְמָנא, ְּוִאׁשְ י ּבְ ך. ָקְמּתִ ְוְבִגין ּכַ ה לֹון , ּ ַההוא ִזְמָנא ְדַאִפיק ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָרֵאל ין וְגבוָראן ְדָעַבד לֹון, ְלִיׂשְ ִריך הוא ִאיּנון ִנּסִ א ּבְ ד ָעֵבד לֹון קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ֵדין ַוָי. ְּ ֶקם ּּכְ
ִתיב ן ּכְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ָכל ִזְמָנא, ֹמׁשֶ ַקם ּבְ ה ִאּתְ ְּדָהא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ם ֵיֵלכו ְוגֹו)יחזקאל א(, ִּרּבִ ֶלְכּתָ ם ֵיֵלכו וְבָעְמָדם . 'ּ ּבְ ֶלְכּתָ ּּבְ ּ
יה. ַּיֲעֹמדו ָלא ּבֵ ּכְ ם. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ֶלְכּתָ ם , ּ ֵיֵלכוּבְ ֶלְכּתָ ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדָהא ּבְ
ּוְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו, ֵּיֵלכו ם ְדַמאן. ּ ֶלְכּתָ ֶּאָלא ּבְ ם ְדַחיֹות. ּ ֶלְכּתָ ּּבְ ְּדַכד ִאיּנון ַאְזִלין. ּ ִּאיּנון , ּ

ים ֵיֵלכו ים ֶאְצָל. ּאֹוַפּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ּּכְ ם . םּּ ֶלְכּתָ ְּוַעל ָדא ּבְ
ֵּיֵלכו וְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו ּ ים, ּ ִגין ְדָכל ַמַטְלֵניהֹון ְדִאיּנון אֹוַפּנִ ּּבְ ּ ַמְטָלִנין , ּ ָּלאו ִאיּנון ֶאָלא ּבְ ּ

ְּדַחיֹות ַאְתַרְייהו, ּ ְּוִקיוָמא ִדיְלהֹון ָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ַחיֹות, ּ ְלָיא ּבַ ֶּאָלא ּכָֹלא ּתַ ִת. ּ יב ְוֵכן ּכְ
ֲחָדא  ים ּכַ ִגין ְדַחיֹות ְואֹוַפּנִ ָתם ּבְ ים ְלֻעּמָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ּוְבִהּנָ ּּ ּ ּ

  .ַאְזִלין

א ֲחֵזי ּקֹוִפין, ְוּתָ ע ַמׁשְ ִרין ְוַאְרּבַ קֹוָפא ֲחָדא , ֶעׂשְ ְּדַמְטָרִנין ִעָלִאין ַקְייִמין ּגֹו ַמׁשְ ּ
ָמרֹות, ַּהאי ִפְתָחאְל. ְּדִבְסַטר ִמְזָרח ִרין ִמׁשְ ע ְוֶעׂשְ ְּטִמיִרין ּגֹו ּתוְקָפא , ַנְטִרין ַאְרּבַ ּ

ְלהֹוָבא קֹוָפא ֵמַההוא ִסְטָרא ְדִמְזָרח, ְּדׁשַ ְּדַעָטָרא ְוָסֲחָרא ְלגֹו ַההוא ַמׁשְ ּ ּ ּ.  

חֹוַתְייהו ִרין ַסְמִכין ּתְ ע ְוֶעׂשְ ע ַעּמוִדיןְּוַעל ִאֵלין ַסְמִכין ַקְייִמין, ְּוַאְרּבַ ִרין ְוַאְרּבַ , ּ ֶעׂשְ
ִדיר ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייִמין ּתָ ּ ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּ ְּוָלא ַפְרִחין ּגֹו ֲאֵויָרא ּכְ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּ ּ

ְּדִאְקרון עֹוְמִדים ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה)זכריה ג(, ּכְ י ָלך ַמְהְלִכים ּבֵ ּ ְוָנַתּתִ ְ .
ְּוִאֵלין ַעּמוִדים ְייהו, ַּקְייִמין ַעל ִאיּנון ַסְמִכין, ּ דוְכּתַ הו ָסֲחָרן ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ד ִאֵלין ַעּמוִדים ַקְייִמין ַעל ִקיוַמְייהו ּּכַ ּ ּ ִליִטין ְדַקְייִמין ָעַלְייהו, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ ּּ ְמַעְפֵפי , ּ
ל ָעְלָמא ָחן ַע, ְוָטִסין ּכָ ּגְ ְּוִאיּנון ְדַצְייִתי ַקִלין. ְייִניןְוַאׁשְ ַּסְלִקין ִמִלין ְלֵעיָלא, ּ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול)קהלת י(ְּדַאּתְ ָאֵמר  י עֹוף ַהּשָׁ ך. ְ ּכִ ְוְבִגין ּכַ ִּאיּנון ַסְמִכין ַקְייִמין , ּ
ִדיר ִקיוָמא ּתָ ּּבְ ּ.  

  ]א''ב ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ֶל, ּתָ ְדַקאְמָרןּבְ ם ֵיֵלכו ּכִ ים . ְּכּתָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ּשְׂ ּוְבִהּנָ ב ''דף רמ(ּ

ָתם )א''ע ָמה ְדִאֵלין ַחיֹות ַנְטִלין ְוַסְלִקין. ְּלעוּמָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא. ָּהִכי ִאיּנון, ּ , ּבְ
ים אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּּכִ ּרוַח ַהַחָי. ּ א, הּ ּרוַח קוְדׁשָ ים, ּ ֻכְלהו אֹוַפּנִ יב וָבַטׁש ּבְ ְּדָנׁשִ ּ . ְְלֵמַהך, ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1687דף [ -ּ

ַכח ּתְ א ִעָלָאה, ִאׁשְ ַדְרּגָ ְּדָכל ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ִּאיהו ָנִטיל ְלַמאן ְדָנִטיל ֵליה, ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ְּדָארֹון ִאיהו ֲהָוה ָנִטיל ְלַמאן ְדָנִטיל ֵליה ּ ּ ים, ַחיֹות, ּאוף ָהָכא. ּ   .ִּאיּנון ַנְטִלין ָלאֹוַפּנִ

ִתיב ים ּכְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ יָמא ּכִ ְּוִאי ּתֵ ָּדא ַחָיה, ָהִכי ָנֵמי. ּ ְּדִאיהו ִלְסַטר ְיִמיָנא, ּ ּ ,
ָמאָלא ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחיֹות, ְּוָדא ִאיִהי ַחָיה, ְוִלְסָטר ֲאחֹוָרא, ְוִלְסָטר ָקָמא, ִלְסַטר ׂשְ ּ.  

ִתיב  ָבר)יחזקאל י(ּכְ ְנָהר ּכְ ָרֵאל ּבִ ַחת ֱאלֵהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ָּדא ִהיא , ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ע ְלַאְרּבַ ַּחָיה ִדְמַרּבָ ּ ְּוָדא ִאיִהי ְדַקְייָמא ּכוְרְסָייא. ּ ְּלִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּּ ּ ּ .

יב ָמה ִדְכּתִ א ְדמו, ּּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלהּ ְּוֹכָלא ְלַההוא . ת ּכְ ּ
א ְסִתיָמָאה א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ָרֵאל, ּּ   .ְּדִאְקֵרי ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

א ְּוָדא ַחָיה ִדְלַתּתָ ין, ּ ְלהו ֵחיָוון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ חֹות ּכֻ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ ּּ ּ ִגין ְדִאית ֵחיָוון . ּ ּּבְ
ִּעָלִאין ִאֵל ָרֵאל. ּין ַעל ִאֵליןּ ּּכוְרְסָייא ִדְתחֹות ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ָּדא ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב, ּ ּ ּ ְּוכוְרְסָייא . ּּ

א ָּדא ִדיוְקָנא ְדָדִוד, ִּדְלַתּתָ ּ ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּּ ָעא ְלַאְרּבַ ִּאיִהי ִדְמַרּבְ ך רוָחא . ּ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָּנִפיק ִמְלֵעיָלא אְוָנִגיד ְוִאְת, ּ א ְלַדְרּגָ ך ִמַדְרּגָ ְּמׁשַ א, ְ ֵאי ִדְלַתּתָ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ַּעד ְדָבַטׁש ּבְ ּ ּּ ,
ְּוַההוא רוָחא ַאְנִהיג ְלֹכָלא ּ ּקוָנא ְדֻכְלהו ְלַאְתְקָנא, ּ ְּוַאְתִקין ּתִ ּ א בההוא גוונא ממש ''ס(. ּּ

ׁש)'דאית תקונא לעילא בההוא וכו ְווָנא ַמּמָ ּ וְבַההוא ּגַ ן , ּ ּקַ אִאְתּתָ ִתיב ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ , ַּמה ּכְ
ים אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּּכִ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיְלכו. ּ ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ּוְכִתיב ֶאל ֲאׁשֶ ּ א ַמה . ּ ְלַתּתָ

ִתיב ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּמָ א)א למאי''ס(. ּבְ א ִדְלַתּתָ ּ ְלֶמֱהֵוי רוַח ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ,
ַההוא ִדיוְקָנא ְדַההוא רוַח ִעָלָאה ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּּ ַחת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ , ִּהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ

ּוֵמַהאי ַחָיה ָנְפָקא רוָחא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא ּ ה. ּּ א. ָהִכי ָנֵמי ֹמׁשֶ ִּהיא ַהַחָיה ְדָיַהב רוָחא ְלַתּתָ ּ ּ ,
ך ּכְ. ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא ִגין ּכָ ן, ַּוָיֶקם, ִתיבְּבְ ם, ַוִיּתֵ ִוי רוָחא. ַּוָיׂשֶ ּוְבֹכָלא ׁשַ ּ   .ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּּ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ה, ּבְ ָנא ְדֲעַבד ֹמׁשֶ ּכְ ַמׁשְ ִּאיהו ַאְתִקין ֵליה, ּּבְ א , ּ ָרָזא ְדַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ
יה ִּעָלָאה ְדִאיהו ַקְייָמא ּבֵ ּ ּּ א ְדָעַבד. ּ ַמְקְדׁשָ ּּבְ ֹלֹמהּ ין ֵליה,  ׁשְ ּקִ ִּאיהו ּתַ ָרָזא ְדַההוא , ּ ּּבְ ּ

ָלָמא ְדֵביָתא, ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְּוִאיהו ַנְייָחא ְדֵביָתא, ּ ָרָזא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ
ָנא ּכְ א ַדֲחִביבוָתא, ְּדַמׁשְ ִּאיהו קוְרּבָ ּ ּ א , ּ ַדְרּגָ ּ ְדגוָפא)א ברזא''ס(ּּבְ ַּההוא ַדְרּגָ, ּ הּ , ּא ְדֹמׁשֶ

א ַדֲחִביבוָתא יה קוְרּבָ ַּקְייָמא ּבֵ ּ ּ ּ לֹמה. ְּוָלאו ְדַנְייָחא, ּ ד ָאָתא ׁשְ א, ּכַ , ְּוַאְתִקין ַמְקְדׁשָ
ן ּקַ א ִאְתּתָ ַּההוא ַמְקְדׁשָ ָרָזא ַדֲחִביבו ְדַנְייָחא, ּ ּּבְ ּ ֹלֹמה. ּ ׁשְ ִתיב ּבִ ' דברי הימים א(, ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ּ ְמנוָחהּ הוא ִיְהֶיה ִאיׁש)כב

 ] בשנה151יום [סדר הלימוד ליום ג אדר 

ך ְוְבִגין ּכָ א, ּ ַחד ַדְרּגָ ָּדא ַאְתִקין ּבְ א, ּ ַחד ַדְרּגָ ַהאי, ְּוָדא ַאְתִקין ּבְ ִּדיוְקָנא ְדַהאי ּבְ ּ ּּ ,
  .ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(, ְּוָרָזא ָדא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1688דף [ -ּ

ה ֲאִרי ֹמׁשֶ ירוָתא ְדׁשָ ּׁשֵ ַהאי ֲאָתרְלַאְת, ּ ה אֹוִקים ִקיָמה , ְקָנא ּבְ ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ִּדְנקוָדה ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ַאְתֵריה, ּ קוַע ּבְ ְּדֲהָוה ָחׁשוך ְוׁשָ ּ ּ ְוָלא ָנִהיר , ְוָלא ִאְתָחֵזי, ְּ

ַלל ירוָתא ְדֹכָלא אֹוִקים ָלה ְלַהאי ְנקוָדה, ּכְ ְּוׁשֵ ּ ּ ָק, ּּ ּתְ ַאְתָרָהאְּדִאׁשְ ּוְלָבַתר ְלָכל . ַעת ּבְ
ְנָייָנא ְדַהאי ְנקוָדה, ַאֲחָרא ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ.  

ן  ּקַ ַקְדִמיָתא)א אתתקם''נ(ְּוִאם ַהאי ְנקוָדה ָלא ִאְתּתָ ה,  ּבְ ט ִמּנָ ל ַמאן ְדִאְתָפּשַׁ ּּכָ ָלא , ּּ
ְקָנא ָקַמת ְוִאְתְנִה. ָיִכיל ְלִאְתּתַ ְּוֵכיָון ְדַהאי ְנקוָדה ִאּתְ ֵדין, יַרתּ ּקוָנא , ּכְ ַאר ּתִ ל ׁשְ ּּכָ

ן ּקַ ה, ַאֲחָרא ִאְתּתָ דוְכּתָ ַבת ּבְ ְּוִאְתְייׁשָ ן, ְּוַעל ָדא. ּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ּ ָדא ְנקוָדה )את(. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּ
ַאְתֵריה ִקיָעא ּבְ ַּדֲהַוות ֲחׁשֹוָכא וׁשְ ּ ן ֶאת ֲאָדָניו, ּוְלָבַתר. ּ ִּאיּנון ַסְמִכין ְד, ַּוִיּתֵ אן ּ ִּאיּנון ִמּכָ

אן ּבָֹנא)בגין דאית אדנים ואית אדנים(. ּוִמּכָ ּ ְוֻכְלהו ֲהוֹו ֵמָאה ְלֶחׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְתְפָלגו , ּ ּּ ּ
יב, ְּלַאְתַרְייהו ר ָלָאֶדן, ִּדְכּתִ ּכָ ר ּכִ ּכָ   .ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ

  ]ב''ב ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

הו ִקיָמה, ָהא אֹוִקיְמָנא )ב''ב ע''דף רמ(ְּוִאֵלין ֲאָדִנים  ִתיב ּבְ ן, ֲּאָבל ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוִיּתֵ ּ ,
ָווָאה ָעַלְייהו ַמה ְדִאְצְטִריך ְְנִתיָנה ְלׁשַ ּ ּ ִאין ְוִעָלִאין, ּ ּתָ ִגין ְדִאית ּתַ ּּבְ ְּרִכיִבין ָדא ַעל ָדא, ּ ּ .

הו ְנִתיָנה ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ֲעָתא ְדַהאי ַהִהיא ׁשַ ָקַמתּּבְ ָקַעת ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְנקוָדה ִאּתְ ּתְ ַלל. ִאׁשְ , ְוָלא ִאְתָמַחת ּכְ
ֶּאָלא ְלַההוא ִזְמָנא ְדָאֵתי, ְּדָהא ָלא ִאְתְמֵחי ּ ַמר, ְּדִאְתְמֵחי ֵמָעְלָמא, ּ ָמה ְדִאּתְ ַקם , ּּכְ ִאּתְ

ָקַעת ָדא ּתְ ָּדא ְוִאׁשְ ן ֶאת ֲאָדָניו)שמות מ(. ּ ֵדין ׁשָ, ּ ַוִיּתֵ ְתְקָפא ַהאי ִסְטָרא ּכְ א ''ד(ֲאִרי ְלִאּתַ

ה ְוַכד ִאְתְייִהיבו ִאֵלין ַסְמִכין)רוחא ּ ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ְלהו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ָקעו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְּוָעאלו , ּּ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ה ִעָלָאה. ּ ָלק ַהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ּּ ּ ְּוִאיהו חו, ּ ָלָקא ּ

ְלָקא ַקע, ְּלִאְסּתַ ּתְ א ִדְתהֹוָמא, ּוְכֵדין ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ַההוא נוְקּבָ ְּוָעאל ּבְ ּ ּ.  

ָרֵאל ָחאבו ְּוִאְלָמֵלא ְדִיׂשְ יר)בקדמיתא(, ּ ָעְלָמא ַיּתִ ְלָטָאה ּבְ ּוְלָבַתר אוף . ּ ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ
יכו ֵליה ָעַלְייהו , ָּהִכי ָחאבו ְּוַאְמׁשִ ּ ַקְדֵמיָתאּ ּוֵמַההוא יֹוָמא. ּכְ ֶּאָלא , ָלא ֲהָוה ֵעיָטא, ּ

ֹכָלא ְּלֵמיַהב חוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ּ ִנין וְנָסִכין ְוִעָלָוון, ּ ָרָזא ְדָקְרּבְ ּּבְ ּ א ֲחֵזי . ּ ְוּתָ
א ֶאּשָׁ ך עֹוָלה ִאּתֹוְקָדא ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ְלָקא ִסְטָרא ּו, ְּלַאְכְפָייא ַהאי ִסְטָרא, ְ ְּלִאְסּתַ

ה ִּדְקדוּשָׁ ה אֹוִקים ַלֲאָתר ָדא, ּ ד ֹמׁשֶ ך ּכַ ּוְבִגין ּכַ ַקע ֲאָתר ָדא. ְּ ּתְ   .ִּאׁשְ

ה א ֲחֵזי ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ה, ּּתָ ַּהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ַקע ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ּ ּתְ ן. ְוִאׁשְ . ַּוִיּתֵ
ה ְּלַהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ם. ַרְפָיא ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבאְוִאְת, ּ ְלַהאי ִסְטָרא , ַּוָיׂשֶ

ה ִּדְקדוּשָׁ ְפָיא ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ִריָחיו. ְּוִאְתּכַ ן ֶאת ּבְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ַוִיּתֵ ּ.  

ּוְלָבַתר ַוָיֶקם ִקי. ַמאי ַטְעָמא. ּ ירוָתא ְוִסיוָמא ּבְ ִגין ִדְיֵהא ׁשֵ ּּבְ ּ ִקיָמה, ָמהּּ ֲאִרי ּבְ , ׁשָ
ִקיָמה ֵעי ִקיָמה. ְּוִסֵיים ּבְ ִגין ִדְבֹכָלא ּבָ ּּבְ ירוָתא ְוִסיוָמא, ּ ּׁשֵ ירוָתא ְדִסְטָרא . ּּ ׁשֵ ִּקיָמה ּבְ ּ
ה, ְוָדא. ַאֲחָרא ִאְתַרֵפי ִּאיהו ִקיָמה ְלִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ְלָקא , ּ ִגין ְלִאְתַקְייָמא וְלִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1689דף [ -ּ

ְדָקא ֵיאֹותְל, ְּלֵעיָלא רוָתא ֲחָדא ּכְ ְלָטא . ֶּמהֵוי ִאְתַקׁשְ ה ׁשַ ִגין ְדָכל ִזְמָנא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ
ִפיל, ְּוַסְלָקא א, ְּמָסֲאבו ׁשָ ְוָמִאיך ְלַתּתָ ּ.  

א ִדְנקוָדה ֵּריׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ין ִדי ּבְ חֹות ַדְרּגִ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ א ִדְלַבר, ּּ ִּאיהו ִריׁש ַדְרּגָ ּ ּ ,
א ִדְדכוָראֵר ּיׁשָ ָמל, ּ ך , ְּוַקְייָמא ָרִכיב ַעל ַחד ּגָ א ְלַבר ְדַחד ִעְרבוָבא ְדֹחׁשֶ ְִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ

ט ְּדִאְתָפּשַׁ ּ.  

יף ּקִ ָנָנא ָנְפָקא ִמּגֹו רוְגָזא ּתַ ְּדַכד ּתְ ָנָנא, ּ ט ַההוא ּתְ ִּאְתָפּשַׁ ַתר , ּ ְּוָאִזיל רוְגָזא ּבָ
ָּדא ַעל ָדא, ּרוְגָזא ִליט ַעל ָדאְוָד, ּ א ְלֶמהֵוי ּכָֹלא , ּא ָרִכיב ְוׁשָ ֵחיזו ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ

יף ּקִ   .ּרוְגָזא ּתַ

ָטא ָנָנא ְלִאְתַפּשְׁ ֲאִרי ּתְ ָטא, ְּוַכד ׁשָ ְדִחיקו ְדָחד ְנקוָדה ְלִאְתַפּשְׁ ָּדִחיק ִמּגֹו רוְגָזא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָנָנא  ט ּתְ ּוְלָבַתר ִאְתָפּשַׁ ימוּ ְדר)א''ל ע''ק(ּ ַעּקִ ּוְגָזא ּבְ א, ּ ים ְלַאְבָאׁשָ ַחד ִחְוָיא ַחּכִ   .ּכְ

ָטא א ְדָנְפָקא ְלִאְתַפּשְׁ ֵּריׁשָ א ְדִאיהו ָחׁשוך, ּ ְִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ אט, ָסִליק ְוָנִחית, ּ , ָאִזיל ְוׁשָ
יה דוְכּתֵ ְּוָנח ּבְ ָבא, ּ א ְלִאְתַייּשְׁ ְּוַקְייָמא ַדְרּגָ ָנָנא ְדָנִפיק , ּ ֵּמַההוא ּתְ . ְּוִאיהו ֵצל, ִּמּגֹו רוְגָזאּ

ֲחָדא. ַּעל ֲאָתר ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ָמֶות, ִּצָלא ְרַווְייהו ּכַ ָרן ּתַ ס ''ויצא ק(ִאְקֵרי , ְּוַכד ִמְתַחּבְ

ֲחָדא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ַצְלָמֶות)ב''ע ָראן ּכַ ין ִאיּנון ְדִמְתַחּבְ ִרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ּ.  

ירוָתא, ַהאי ֵצל ִּאיהו ׁשֵ ָאה ִדְלַברּ ּתָ ּ ִדְנקוָדה ּתַ ּ א, ּ ֲּחׁשֹוָכא ִדְמַרָחָקא ִמְנקוָדה ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ֶאְמָצִעיָתא ְּדַקְייָמא ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְנקוָדה. ּ ְּדָלא ַקְייָמא, ּ ַגְווָנָהא, ּ יַמת ּבְ . ְוָלא ִאְתְרׁשִ

א יטו ְלַבר וְלַתּתָ ַטת ְפׁשִ ּוִמיָנה ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּּ ּתְ. ּ ְוָלא , ָקַעת ְוָלא ִאְתֲחִזיַאתְוִאיִהי ִאׁשְ
יַמת   .ִאְתְרׁשִ

  ]א''ג ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ַטת ְלַתּתָ ָמאָלא, ַּהאי ִאְתַפּשְׁ ֶאְמָצִעיָתא, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַטת ּבְ ְּגֹו ָחׁשוך, ְּוִאְתַפׁשְ ּ ,
ְלִפין ְלִסְטָרא ָדא. ָּקֵבל ֶאֶלף וֵמָאה ֵרין ַסְמִכין ִמְתּגַ ּּתְ ט ֲחׁשֹוָכא, ְּטָרא ָדאּוְלִס, ּ , ִּאְתָפּשַׁ

ון אוָכם ְוָלא אוָכם גֹו ּגֹוָ ּּבְ יה, ּ ון ְלִאְתַקְייָמא ּבֵ ְּדָהא ֵלית ֵליה ּגֹוָ ּ יטו. ּּ ּוְבַההוא ְפׁשִ ּ ּּ ,
ִמְצַרִים ׁשו ּבְ ּמְ ַּקְייִמין ֲחׁשוִכין ִאיּנון ְדׁשִ ּ ּ יב , ּ ּ לא ְראו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוֹלא )'שמות י(ִּדְכּתִ

ת ָיִמים ֹלׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ ך. ָּקמו ִאיׁש ִמּתַ ְוְכִתיב ְוָיֵמׁש ֹחׁשֶ יטו )א''ג ע''דף רמ(. ּ ַּהאי ְפׁשִ ּ ,
ה ִזיִנין ַכּמָ ט ּבְ ְנָיין ִאֵלין ּגֹו ִאֵלין, ִּאְתָפׁשַ ְּמׁשַ יטו. ּ ּּגֹו ַההוא ְפׁשִ ָנְפָקא ַחד ִזֲהָרא , ּּ

ַדֲהָבא ע ּבְ ְּוָדא ִאיהו ַדֲה, ְּדִאְצְטּבַ ט ַהאי ִזֲהָרא. ָּבא סוָמָקאּ א, ִּאְתָפׁשַ ְּוָחֵפי ָחׁשוך ְדִריׁשָ ְּ ,
ְּוִאיהו ַדֲהָבא יה ֲחׁשֹוָכא, ּ ִליל ּבֵ ְּדִאְתּכְ ּ.  

ָמאָלא ט ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ֵרין ִסְטִרין. ַּהאי ֲחׁשֹוָכא ִאְתָפׁשַ ּוִמּגֹו ִאֵלין ּתְ ְווָנא , ּ ָנְפָקא ַחד ּגַ
ְּדַכְסָפא ון ִדְכַסף. ְּדָלא ָזִהיר, ּ ט ַהאי ּגֹוָ ִּאְתָפׁשַ ָדא, ְוָחֵפי ֲחׁשֹוָכא, ּ ִליל ָדא ּבְ , ְּוִאְתּכְ

א   .ְוָנִחית ְלַתּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1690דף [ -ּ

ט ֲחׁשֹוָכא ֵרין ֲחׁשוִכין, ִּאְתָפׁשַ ֵּריׁש אוָכָמא ְדַקְייִמין, ְּוַקְייָמן ּתְ ן )א דנפקין''ד(, ּ ּמָ ּ וִמּתַ
ת ון ִדְנֹחׁשֶ ט ְוָנִפיק ַחד ּגֹוָ ִּמְתָפּשַׁ א. ּ ט ְלַתּתָ ן ִאְתָפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ ְַההוא ָחׁשוך, ּ ּ , ְּוָקִאים ַקְייָמא, ּ

ון אוָכם ֵחיזו ְדַפְרְזָלא ְּוָנִפיק ַחד ּגֹוָ ּ ָרָזא ַדֲחׁשֹוָכא. ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

ֵרין ַקְייִמין ין ּתְ ֲחׁשֹוָכא, ָּנִפיק ַקָייָמא ַחד, ִמּבֵ ְָחׁשוך ּבַ ְווִנין ִאְת, ּ יהְּוָכל ִאֵלין ּגַ ָּחזון ּבֵ ּ .
ְּדַאְנִהיג ְדַכר ִלְנֵקָבה, ְּוַהאי ִאיהו ָעְרָלה ֲחָדא, ּ ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ   .ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ

ז, ָהֵני ַקְייִמין ין ַרְבְרִבין ' ּבְ א ַקְדָמָאה.  ְיִדיָעאן)דכרין(ַּדְרּגִ א ְדָקִאים , ַּדְרּגָ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ּ
ִסְטָרא ְדַהאי ֲחׁשֹוָכא א, ּ ֲחׁשֹוָכא ַסְלָקאָּדא. ּּבְ ּּגֹו ְטִמירו ִדְתָנָנא ְדֶאּשָׁ ּ ָגֶוון , ּ ִליל ּבְ ַהאי ּכָ

ָנָנא א, ּתְ ּוְבָגֶוון אוָכם, ּוְבָגֶוון ֶאּשָׁ ְווִנין. ּ ַלת ּגַ ה ִסְטִרין, ִּאֵלין ּתְ ן ְלַכּמָ , ִּמְתָפְרׁשָ
ִעְמֵקי ָעְלָמא ָמא ּבְ   .ְלִאְתַעּקְ

ָנָנא ַהאי ון ּתְ א, ּגֹוָ ה ִסְטִרין,  ְלָעְלָמאַנְחּתָ ָעְלָמא, ְוָאִעיל ְלַכּמָ ט ּבְ , ְּוָדא ִאְתָפׁשַ
יזו ְרּגִ א ּבִ ֵני ָנׁשָ ְּוַאְסֵטי ְלרוֵחי ּבְ רוְגַזְייהו, ְּלַאְסָטָאה ָאְרַחְייהו, ּ ָפא ּבְ ּקְ ּוְלִאְתּתַ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב ֲחֶוה ְל)תהלים פא(, ּכְ ּתַ ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר . ֵאל ֵנָכרָ ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוֹלא ִתׁשְ

ָּדא ְדכוָרא ּ א. ּ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר ָדא נוְקּבָ ּתַ ְּוֹלא ִתׁשְ ַקף . ּ ְלָטא ְוִאּתָ ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ְדׁשַ ּ ּ
ָעְלָמא א, ּבְ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ א, ְוָעאל ּבְ   .ְוַאְתִקיף לֹון ְלַאְבָאׁשָ

א ון ֶאּשָׁ א, ּגֹוָ ְווָנא ַנְחּתָ ה ִסְטִרין,  ְלָעְלָמאַהאי ּגַ א, ְוָעאל ְלַכּמָ , ְלָקְטָלא, ְלַאְבָאׁשָ
ָדא ָדִמין ּוְלאֹוׁשְ א, ּ ּוְלַקְפָחא ִלְבֵני ָנׁשָ ִתיב. ּ נו )משלי א(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ִאם ֹיאְמרו ְלָכה ִאּתָ ּ

ם ֵדי ָדִמין ְלַמּגָ. ֶּנֶאְרָבה ְלָדם ִנְצְפָנה ְלָנִקי ִחּנָ ִגין ְדִאית אֹוׁשְ ּּבְ ָנא, ָנאּ ְוִאית . ְוַקְטֵלי ְלַמּגָ
ְקָרָבא ֵדי ָדִמין ְוַקְטֵלי ּבִ ְּדאֹוׁשְ א, ּ ְטָרא ְדנוְקּבָ ְטָרא ִדְדכוָרא ְוַהאי ִמּסִ ְּוַהאי ִמּסִ ּ ּ ִסְטָרא . ּ
ָנא יד ָדִמין ְלַמּגָ ִּדְדכוָרא אֹוׁשִ ּ ְדַקאְמָרן, ּ א. ּכִ ִּסְטָרא ְדנוְקּבָ ָחא ְקָרִבין, ּ ְּטָלא ּוְלִאְתַק, ְלַאּגָ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ִאֵלין, ּ ְּוָכל ְקָרִבין ְוַקטֹוִלין ִאֵלין ּבְ א ָקא ַאְתָיין, ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ּ ּ.  

ון אוָכם א ְלָעְלָמא, ּּגֹוָ ְווָנא ַנְחּתָ ל ְפצוִעין, ַהאי ּגַ א ְלִאְתַמָנָאה ַעל ּכָ ְּוַנְחּתָ , ּוַמְחָיין, ּ
ּוְתִפיסו ְדגוִפין ּ ּ א, ַּוֲחִניקו, ּיבוּוְצִל, ּ ִדיר ִלְבֵני ָנׁשָ א ּתָ ְווִנין. ְלַאְבָאׁשָ ַלת ּגַ , ִּאֵלין ּתְ

ה ִסְטִרין ְדָעְלָמא ן ְלַכּמָ ִּמְתָפְרׁשָ ֵני ָעְלָמא, ּ ָטן ּגֹו ּבְ   .ְּוִאְתַפּשְׁ

ָעְלָמא א ּבְ ָנָנא ַנְחּתָ ון ּתְ ון ַקְדָמָאה, ּגֹוָ ִקיַע ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ְנק, ְּוַהאי ִאיהו ּגֹוָ ּוָדה ְדׁשָ ּ
ֵּמַההוא ֵצל ְדָקָאַמָרן ְּדִאיהו ָסָמֵא, ּ ָמל, ל''ּ ַמר, ְּדָקא ָרִכיב ַעל ּגָ ָמה ְדִאּתְ ון , ּּכְ ְוַהאי ּגֹוָ
ָנָנא ִאְקֵרי ַקְצִפיֵא א. ל ַרְבְרָבא''ּּתְ ְּוַהאי ִאיהו רוְגָזא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ רוְגָזא, ּ א ּבְ ְּדַאְתִקיפו ִלּבָ ּ ּ.  

חֹות ַהאי ית ֵמָאה ֲחִביִלין,ּתְ א,  ְמָמָנן ֶאֶלף ְוׁשִ ְּדִאיּנון רוְגָזא ְדגוָפְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ד ִדיָנא ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ְלָטא ּבְ ִגין ְדִאית רוְגָזא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ִאיהו רוְגָזא)סטרא(ֲאָבל ַהאי . ּ ּ ,

א גוַפְייהו ִדְבִני ָנׁשָ ְלָטא ְוָעאל ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ַהאי רוְגָזאְּדִאְתְר, ּ ִּגיזו ּבְ ִּאיהו , ְּוַהאי רוְגָזא. ּ
ָווֵני ַאר ּגְ הו, ְּיסֹוָדא ְדָכל ׁשְ ד ּבְ א, ְּלֶמְעּבַ ְנָייָנא ְלַאְבָאׁשָ ָנָנא, ּבִ ִגין ְדַהאי ּתְ ָנְפָקא , ּּבְ

א ִעָלָאה ִּמּגֹו רוְגָזא ְדֶאּשָׁ ּ א, ִּדְמַלֲהָטא, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְדָמָאה ְלַההוא ֶאּשָׁ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1691דף [ -ּ

אן ֵמַההוא רוְגָזאַא ע רוְגֵזי ִמְתָפְרׁשָ ְּרּבַ ּ ִּאְקֵרי ֹרֶגז ְוָדא ִאיהו , ּרוְגָזא ַקְדָמָאה. ּּ
א ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ יז ִלּבַ ְּדַאְרּגִ ּ א, ּ א ְוַאְזָלא ְוַסְטָיא ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָדא ִאיהו ְדַנְחּתָ ְּוִאְתְרִגיזו , ּ

רוְגַזְייהו ּּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדַאְמׁשִ. ּ ָלא ַעל ָעְלָמאּ ברוגז רחם ) 'חבקוק ג(ועל דא כתיב (. ְיך ְמַחּבְ

  )תזכור
  ]ב''ג ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ְנָייָנא א ְלָעְלָמא, ּרוְגָזא ּתִ ט ְלָכל ִסְטִרין, ַּהאי ִאיהו ַנְחּתָ אט ְוִאְתָפּשַׁ ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּוׁשָ
ְנָאה א. ׂשִ ְבֵני ָנׁשָ א ְוָעאל ּבִ יָון ְדָעאל, ְוַהאי ַנְחּתָ ִתיָקא , ְּוַהאי ּכֵ ָלא ׁשְ דף (ִאְקֵרי ְמַחּבְ

ִתיק )ב''ג ע''רמ ְּוַהאי ִאיהו ָרְגָזא ְדׁשָ א, ּ ַההוא ֲאָתר ְדנוְקּבָ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְוַהאי . ּ
ִתיָקה ִּאיהו רוְגָזא ִדׁשְ ּ ימו, ּ ַעּקִ ְּדַקְייָמא ּבְ ְלהו. ּּ ָיא ִמּכֻ ַּהאי ַקׁשְ ַגְווָנא , ּ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ

ִדיר, ְּדִחְוָיא ִתיק ּתָ   .ְוָקִטיל ְלָבַתר, ְּדׁשָ

ִליָתָאה ְדָמָאה, ּרוְגָזא ּתְ ִהפוָכא ִמּקַ ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ּבְ ּ ִתיק, ּּ ַקף ְוָלא ׁשָ , ְּדַאְזָלא ְוִאּתָ
ֵלי ַההוא רוְגָזא ֶּאָלא ִאְתּגְ ּ ֵלי ָהִכי ִאּתְ, ּ ִתיקְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגְ ֵלי ְוָלא ׁשָ ל ַמה ְדִאְתּגְ , ַּבר ּכָ

ר ּבַ ִביָרא, ָהִכי ִאּתְ   .ְּוָהִכי ִאְקֵרי רוְגָזא ּתְ

יף, ּרוְגָזא ְרִביָעָאה ּקִ ירוָתא ּתַ ִביר, ּׁשֵ ְּוַעל ָדא ַהאי ִאיהו רוְגָזא. סֹוָפא ּתָ ּ ִּדְמַהְפָכא , ּ
ך. ִמן ַקְדַמְייָתא ִגין ּכַ ְלהוַּהאי ִאיהו ִסְטָרא ּתְ, ְּבְ ִּביָרא ִמּכֻ א , ְּוַעל ָדא. ּ ַדְרּגָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ

  .ַקְדָמָאה

ְנָייָנא א ּתִ א ְדָנִפיק ֵמֲחׁשֹוָכא, ַּדְרּגָ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ון ֲחׁשוך, ּ ְְוַהאי ִאיהו ּגֹוָ ּ ְּדַקְייָמא ִמּגֹו , ּ ּ
ִגין ְדֹכָלא ַקְייָמא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ַּהאי ֲחׁשֹוָכא ּבְ ּ ין ְיִדיָעאןְּוַקְייָמ. ּ ַדְרּגִ ט . א ּבְ ְּוַהאי ִאְתָפׁשַ

ְגָווִנין ְיִדיָעאן א ּבִ   .ְלַתּתָ

א ָדא ַדְרּגָ ַלת ֵמָאה ִסְטִרין, ּּבְ ין ָדא ִמן ָדא, ַקְייִמין ּתְ ִּמְתָפְרׁשִ ּ ִליָלן ָדא , ּ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ
ָדא ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ּבְ ב ִדְמׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָרן , ּ ּבְ ּ ָדא ִמן ָדא)א ואנהרן''ד(ְוִאְתּגַ ִליל , ּ ּּכָֹלא ּכָ

ָדא ך. ָּדא ּבְ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ַהאי ִסְטָרא ְלַאְבָאׁשָ ין ְיִדיָעאן ּבְ ל ַדְרּגִ   .ּּכָ

ָעְלָמא ְטָיין ּבְ ִלין ְדׁשַ ל ִאֵלין ְמַחּבְ ֵּמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ ְלָייא , ּ ִאְתּגַ א ''ד(ְּוַעְבֵדי ִדיָנא ּבְ

ְטִמירוַעל עֹוָבִדי, )בעלמא ּן ְסִתיִמין ְדִאְתָעֵבידו ּגֹו ָחׁשוך ּבִ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ְטָיין ּבְ , ְּוִאיּנון ׁשַ
הו ְלָייא ּבְ ִאְתּגַ ְּוַעְבֵדי ִדיָנא ּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָעְלָמא, ּ ְטָיין ּבְ ל ִאֵלין ְדׁשַ ּּכָ ְּוַעְבֵדי ִדיָנא , ּ

ְלָייא ִאְתּגַ ָקְבֵלייהו , ּבְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ אּ ִדיר, ִּדְבֵני ָנׁשָ ָדא ּתָ י ִאיּנון חֹוִבין , ְלִאְתַעּתְ ּבֵ ּּגַ
ה, ְּטִמיִרין ְדָקָאַמָרן ְּוִאיּנון ְדִאְקרון ַאף ְוֵחּמָ ּ הֹון ְוַעְבֵדי ִדיָנא ָעַלְייהו ִדְבֵני , ּ ָרן ִעּמְ ִּמְתַחּבְ ּ ּ

א ָעְלָמא. ָנׁשָ ְד, ַהאי ִאְתָעִביד ּבְ ֵּמִאֵלין ָמאֵרי ְדִדיָנא ּכִ   .ַקאְמָרןּ

א א ָדא ַקְייָמא ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְוֶאּשָׁ ַּדְרּגָ ּ ְּדִאיהו ָרָזא ֲחָדא, ּ א ָדא, ּ ּוִמּגֹו ַדְרּגָ ּ ן , ּ ִּמְתָפְרׁשָ
יִפין  ּקִ ין ּתַ ָמה ַדְרּגִ חֹות ִסְטָרא ִדְרִקיָעא ֲחָדא)גברין(ּּכַ ּ ְדַקְייָמן ּתְ ְּדִאְקֵרי ְרִקיָעא אוָכָמא, ּ ּ .



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1692דף [ -ּ

ִליָת א ּתְ ין, ַּהאי ִאיהו ְרִקיָעא, ָאהַּדְרּגָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ָטא ַעל ּכָ ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ְּדִאיּנון סוָמִקין , ּּ ּ ּ
ַווְרָדא ְּוִאֵלין ִאְקרון ְדרֹוִעין ְדַהאי ִסְטָרא. ּּכְ ּ ּ ּ.  

חֹות ִאֵלין ין, ּּתְ א ַדְרּגִ ִטין ְלַתּתָ ִּמְתַפּשְׁ ִליָתָאה , ּ א ּתְ ַּעד ְדָמטו ְלגֹו ַדְרּגָ ּ א ההוא ''ס(ּ

ְנָייָנא)רקיעא אוכמא א ּתִ ַדְרּגָ ִגין ְדִאֵלין ִדי ּבְ ּ ּבְ ַּנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ְרִקיָעא אוָכָמא, ּּ ְטָיין , ּ ְוׁשַ
ָעְלָמא ָמאָלא, ִּאֵלין ִמיִמיָנא. ּבְ ִּאֵלין ִדיִמיָנא. ְּוִאֵלין ִמּשְׂ ן ִלְתַלת ִסְטִרין, ּ , ִּמְתָפְרׁשָ
ְּדִאיּנון  ִרין)א''א ע''ויחי רמ(ּ ַלת ִקׁשְ ָמאָלא.  ּתְ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ן ִלְתַלת ִסְטִרין, ּ ְּדִאיּנון , ִּמְתָפְרׁשָ ּ

ִרין ַאֲחָרִנין ַלת ִקׁשְ   .ּתְ

ָרא ַקְדָמָאה ַּקְייָמא ְלֵעיָלא, ִקׁשְ רוְגָזא. ּ ּוְתָנָנא ֲחׁשֹוָכא ּבְ יה, ּ ר ּבֵ ָרא. ִּאְתָקׁשַ , ַהאי ִקׁשְ
ְווִנין  ַלת ּגַ ה ּתְ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ֲחׁשֹוִכיןִּאית ּבָ ּוְמׁשַ ּ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ָרא. ּ , ְוַהאי ִקׁשְ

ִפיף ט , ִּאיהו ּכָ ר ְלִזְמִנין ְיִדיָעאן, )א אתכפייא''ס(ְּוָלא ִאְתָפׁשַ   .ה''ַהאי ִאְקֵרי ֶעְבָר, ּבַ

ִכיכו ָלא ׁשְ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּבְ ִכיך, ּּ ִגין ְדָלא ׁשָ ְּבְ ר ּבְ, ּ ָנא ּבַ ָרֵאל ְמָקְרִבין ָקְרּבָ ִּזְמָנא ְדִיׂשְ
א ך ַההוא רוְגָזא, ְלַתּתָ ּכַ ּתְ ִגין ִדְבַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ א, ְּ ְפָייא ְלַתּתָ ְּוִאְתַחָלׁש , ְוִאְתּכַ
ּרוְגֵזיה ְקָפא)א תוקפיה''ד(. ּ ְלָטָאה וְלַאּתְ ּ ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ֵדין ִק, ְוַכד ִאְתֲחָלׁש ַהאי. ּ ָרא ּכְ ׁשְ
ְנָייָנא ֶאְמָצִעיָתא ָלא ָיִכיל ְלַנְטָלא וְלַאְנָהָגא, ּתִ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ.  

ְנָייָנא ָרא ּתִ ָּדא הוא ְדִאְקֵרי ַזַעם, ִקׁשְ ּ ָרא ִאיהו ְדָנִטיל ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ ַּהאי ִקׁשְ ּ ,
ִרין ַאר ִקׁשְ ְלהו, ְוַאְנִהיג ְלָכל ׁשְ ִרין ּכֻ ַאר ִקׁשְ ְּוָכל ׁשְ יהִאְתַנ, ּ ַהאי , ֲּהָגן ּבֵ ָקפו ּבְ ְּוֻכְלהו ִאּתָ ּ ּ

ָרא ל ַצְעִרין ְלָעְלָמא. ִקׁשְ ַּהאי ִאיהו ְדַמְנִהיג ּכָ א ַאֲחָרא, ּ ַדְרּגָ ר ּבְ ִגין ְדַכד ִאְתַחּבָ , ּּבְ
א ָקא ְלנוְקּבָ י ְלָעְלָמא, ְּלַחּבְ ֵדין ַנְחּתֵ ל ַצְעִרין, ּכְ א ְּדָהא ָל, ְּוָכל ָעאקו, ְּוָכל ַדֲחִקין, ּכָ

ָלא ָדא ְלָטָאה ָדא ּבְ ָּיִכילו ְלׁשַ ּ ין. ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ א, ּ ִּאְתְייִהיבו ְלנוְקּבָ ְלָטָאה, ּ ּוְלִמְסֵטי , ְּלׁשַ
ְּוִאי ָלאו ְדָרִכיב ָדא ַעל ָדא, ָעְלָמא ּ ָדא, ּ ר ָדא ּבְ ְלָטָאה, ְּוִאְתַחּבָ   .ָּלא ַיְכִלין ְלׁשַ

  ]א''ד ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ֲח א ְדֵעֶדן, ֵזיּתָ ִגְנּתָ ד ֲהָוה ָאָדם ּבְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ּּכַ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ָנַחת ַהאי . ּ
ין ְדֵביה )א''ד ע''דף רמ(ְוָכל , ל''ָסָמֵא ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ א, ּ יׁשָ , ַּוֲהָוה ָרִכיב ַעל ַההוא ִחְוָיא ּבִ

ִגין ְלַאְסָטָאה לֹון ִגין ְדַההוא ִחְוָי. ּבְ ּּבְ חֹוֵתיהּ ּא ְדֲהָוה ָקִאים ּתְ , ִּאיהו ֲעִקיָמא ְלַאְסָטָאה, ּ
א ֵני ָנׁשָ ָאה לֹון, ּבְ יב. ּוְלַפּתָ ִגין ִדְכּתִ ְפֵתי ָזָרה ְוָחָלק )משלי ה(, ּּבְ טְֹפָנה ׂשִ י ֹנֶפת ּתִ ּ ּכִ

ה ֶמן ִחּכָ ָעְלָמא, ְוָדא ָיִהיב ֵחיָלא. ִּמּשֶׁ ְּוָדא ָעִביד אוָמנוָתא ּבְ ָל, ּ ּא ָדא ָלא ַיְכֵלי ְוָדא ּבְ
ְלָטָאה   .ְּלׁשַ

ך ִגין ּכָ ָרא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּבְ ד ַההוא ִקׁשְ ּּכַ א, ּ נוְקּבָ ר ּבְ י ִדיִנין, ִּאְתַחּבָ ֵדין ַנְחּתֵ ְוָכל , ּּכְ
ף ְדָלא ָנִטיל ּקַ ַּדֲחִקין ְלָעְלָמא ְוַכד ַהאי ָלא ִאְתּתָ ְפָייא, ּ ַבר ְוִאְתּכַ ְּדָלא ָיִכיל , ּּכָֹלא ִאּתְ

ְלָטָאה ְפָייא, ְּוַעל ָדא. ְּלׁשַ ר ְוִאְתּכַ ּבַ א, ּּכָֹלא ִאּתְ ִנין ִדְלַתּתָ ָרָזא ְדָקְרּבְ ּּבְ ְּוַסְלָקא ַמאן . ּ
ְּדַסְלָקא ְּלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, ּ ְרָכא ֵמִעְמָקא ִעָלָאה, ּ ּוְלִאְתּבָ ְּדָנִהיר ְלָכל ַאְנִפין, ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1693דף [ -ּ

ּקִ ִליָתָאה ַהאי ִאיהו ּתַ ָרא ּתְ ירִּקׁשְ ְתִקיפו ַיּתִ ִגין ְדֵמַהאי , ה''ְוַהאי ִאְקֵרי ָצָר, ּיָפא ּבִ ּּבְ
ַּנְפֵקי ׁשוְלָטנו ָרָאה ַדֲחִקין, ּ א, ְּלַאׁשְ ד ָעאקו ִלְבֵני ָנׁשָ ּוְלֶמְעּבַ ִרין . ּ ְּוָרָזא ִדְתַלת ִקׁשְ

יב, ִּאֵלין ִר.  ֶעְבָרה ְוַזַעם ְוָצָרה)תהלים עח(, ִּדְכּתִ ַלת ִקׁשְ   .ּין ִדיִמיָנאִּאֵלין ּתְ

ָמאָלא ִרין ִדׂשְ ַלת ִקׁשְ ֲחָדא, ּּתְ ְקֵפי ּכַ ד ִמְתּתַ ָמאָלא ִאְקֵרי, ּכַ ֵדין ַהִהיא ׂשְ  )תהלים עח(, ּכְ
ַלַח ָמאָלא. ת ַמְלֲאֵכי ָרִעים''ִמׁשְ ִגין ְדֵמַהאי ׂשְ א, ּּבְ ָדרו ְלַתּתָ ּתָ ְּוַנְטֵלי ּתוְקָפא, ִּאׁשְ ל , ּ ּכָ

יׁשִ א, יןִּאיּנון ַמְלֲאִכין ּבִ ְטָרא ִדְלַתּתָ ִּאיּנון ְדַנְפֵקי ִמּסִ ּ ְדַקאְמָרן, ּ א . ּכִ ְּוָכל ָדא ִמּגֹו ַדְרּגָ ּ
ִליָתָאה א ּתְ ְנָייָנא ְוַדְרּגָ   .ּתִ

א ְרִביָעָאה א ַקְייָמא, ַּדְרּגָ ַּהאי ַדְרּגָ ִּמּגֹו ֲעִקימו ְדרוְגָזא, ּ ּ א, ּ ון ֶאּשָׁ ְוַהאי ִאְקֵרי . ּגֹוָ
ּיהו ּגוָפאְּדִא. ֶאְמָצִעיָתא ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ ְּדַקְייָמא ּבֵ ִּדְמַלֲהָטא , ָהָכא ִאית ַלֲהָטא. ּּ

ַווְרָדא סוָמָקא ּכְ ּּבְ א. ּ א ְלַתּתָ ִקיפו ְלַנְחּתָ ִגין . ְּלַאְתְקָפא ְלאֹוָשָדא ָדִמין, ֵּמָהָכא ַנְפֵקי ּתְ ּבְ
א ְּדַהאי ִאיהו ְדָיִהיב ְרׁשו ְוׁשוְלָטָנא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ָדא ָדִמיןְל, ּ ַּאְתְקָפא וְלאֹוׁשְ ַהאי ְנִביַע . ּ

א א, ְְוָדא ִאְצְטִריך ְלָדא, ְּלנוְקּבָ ָמה ְדִאְצְטִריך ּגוָפא ְלַנְפׁשָ ּּכְ א ָלא ָעִביד , ְּ ְוַנְפׁשָ
ּאוָמנוָתא גוָפא, ּ ֶּאָלא ּבְ ל ֵחיָלא, ְּוַעל ָדא. ּ ִקיפו, ּכָ , ְלַאְתְקָפא, ֵמָהָכא ָנִפיק, ְּוָכל ּתְ

ָעְלָמאּוְלֶמ ד אוָמנוָתא ּבְ ְּעּבַ א, ּ ִדיר. ְלַאְבָאׁשָ ָלא ִמן ְדכוָרא ּתָ א ִדְמַקּבְ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ּ.  

א א ְוַדְרּגָ ָכל ַדְרּגָ ָרא, ּּבְ ָרא ְוִקׁשְ ָמה ְמָמָנן, ּוְבָכל ִקׁשְ , ְוַכָמה ְטִריֵקי ֲחִביִלין, ִאית ּכַ
ִגיַנְייהו ְּדֻכְלהו ִאְתָנֲהָגן ּבְ ּ ְּוֻכְלהו ְד, ּּ ּ ִגיַנְייהוּ א, ִּאְתָנֲהָגן ּבְ ְלהו ְלַתּתָ ּּכֻ ְּדִאיּנון ַחָייִלין ִדי , ּ ּ ּּ

א נוְקּבָ יה, ּּבְ א ְיִדיָעא ְלֵעיָלא ְלִאְתָנֲהָגא ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ַדְרּגָ ּ ּּ ּ.  

א ָמה ְדִאית ְלִסְטָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּכְ ין ִעָלִא, ֵהיָכִלין ְיִדיָעאן, ּּ י ַדְרּגִ ְלָלא , יןְּלַגּבֵ ְּלִאְתּכַ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ א , ּ ִהפוָכא)א בחשוכא''ס(ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ּ ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ין, ּבְ , ִּאית ַדְרּגִ

א י ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדנוְקּבָ ְּלַגּבֵ ּ ִאֵלין, ּ ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ.  

א ַהאי ַדְרּגָ ְּדִאיהו ְרִביָעָאה, ּּבְ יןַּקְייָמן ִד, ּ יׁשִ א, יִנין ּבִ א ְלַתּתָ ּוְלִאְתַמְסָרא , ְלַנְחּתָ
יָפא ּקִ א ּתַ יׁשָ ְּלִאיּנון ְדַעְבִדין ִדיָנא ּבִ ּ ֵּמָהָכא ַיְנֵקי ּתוְקָפא ִדיְלהֹון. ּ , ְלַאְתְקָפא, ּּ

ְלָמא ַההוא ִדיָנא ְדַעְבֵדי ּוְלַאׁשְ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ הו, ּ ִליָלן ּבְ ין ּכְ ל ָהִני ַדְרּגִ ּּכָ ָכל ִאיּנון ,ּ ּ ּבְ
ִאין ּתָ א, ֵהיָכִלין ּתַ א ִדְלַתּתָ ְּדִלְסַטר נוְקּבָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדָסטו ָאְרַחְייהו , ּ ּ ּ
ִריך הוא, ֵּמאֹוְרָחא ָדא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַתר ַדַחְלּתָ ְּוַאְזֵלי ּבָ ּ ה , ְּ ְקדוּשָׁ א ּבִ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ

ָעְלָמא ֵדיןַזּכָ, ְּדָמאֵריהֹון ִּאין ִאיּנון ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ָאה א ֲחִמיׁשָ ין . ַּדְרּגָ א ִאְתְפִליג ִלְתֵרין ַדְרּגִ ַּהאי ַדְרּגָ ָמאָלא, ְיִמיָנא )א סטרין''ס(ּּ  .ּוׂשְ
ּ ְוִאֵלין ִאְקרון ׁשֹוִקין)ב''ב ע''רל( א וְלִמְרַדף, ּ ָקן ְלַאְבָאׁשָ ִּמְתַדּבְ ּ ִגין ְד. ּ ִקיפו ּּבְ ָּהָכא ּתְ

ִּדְרִדיפו ין, ְּדָכל ַמְרִעין. ּ יׁשִ ְתַרְייהו ְדַחָייַבָיא, ְוָכל ּבִ ְּדַרְדֵפי ּבַ ּ ּ ּ ּ ָדא )א דרגא''ס(ְּוַכד ִדיָנא . ּ
ֵדין ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים, ִאְתְקִריב ּּכְ ּ א. ּ ְּוִאיּנון ָרִצים ִאיּנון ְלַתּתָ א, ּ . ְלִמְרַהט ְלַאְבָאׁשָ
ּון ִאְקרון רֹוְדִפיםְוָכל ִאיּנ ִתיב , ּ ָמִים)איכה ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ֵרי ׁשָ ׁשְ ּ ַקִלים ָהיו רֹוְדֵפנו ִמּנִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1694דף [ -ּ

  ]ב''ד ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ִאְתְפַלג ִלְתֵרין ִסְטִרין ַּהאי ַדְרּגָ ָמאָלא, ּ ִרין ִאיּנון ִליִמיָנא. ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַלת ִקׁשְ . ּּתְ
ָמאָלא)א'' עא''ויחי רמ(ּוְתַלת  ִרין ִאיּנון ִלׂשְ ִרין, ּ ִקׁשְ ִרין ְדָקָאַמָרן, ְּוִאֵלין ִקׁשְ ְּוִאיּנון ִקׁשְ ּ ,

ָלן ַלֲאחֹוָרא ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ִרין ִעָלִאין . ּ ִגין ְדִאיּנון ִקׁשְ ּּבְ ּ ין) ב''ד ע''דף רמ(ּ ְלהו, ַּקִדיׁשִ ּּכֻ ּ 

ָלן ְלגֹו ְפִניָמֵאי ְל)ד''ויצא קכ( ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּגוָפאּ ִמְסּתַ  ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם )מלכים א ז(ּכְ
ְיָתה ָלן ַלֲאחֹוָרא. ּבָ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ּ.  

ין ַהאי ְלַהאי ִרין. ַמה ּבֵ ֶּאָלא ִאֵלין ִקׁשְ ָרָזא ְדָאָדם, ּ ְלהו ּבְ ין ּכֻ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּּ ּוְבִגין , ּ
ָרָזא ְדָא ְּדֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ִתיב, ָדםּּ ְיָתה ּכְ ל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ ִרין ַאֲחָרִנין ְדָקָאַמָרן. ּכָ ְּוִאֵלין ִקׁשְ ּ ,

ִרין ְדֶאְמָצִעיָתא ִּאיּנון ִקׁשְ ָלן ַלֲאחֹוָרא, ּ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ָרָזא ִדְבֵהָמה, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּוְבִגין . ּ
ל ֲאחֹוֵריֶהם ַלֲאחֹוָרא ך ּכָ  ָאָדם )תהלים לו( ,ְּדאֹוִקיְמָנא )ב''ט ע''רל(ָמה ְּוָרָזא ָדא ּכְ. ְּכָ

יַע ְיָי ִסְטָרא ְדָאָדם. 'ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ָּדא ּבְ ִסְטָרא ִדְבֵהָמה, ּ ָנא ָהִכי ַסְלָקא. ְּוָדא ּבְ , ְּוָקְרּבָ
  .ָּאָדם וְבֵהָמה

ָרא ַקְדָמָאה ְווָנא ַדֲחׁשֹוָכא ּגֹו עוְרְפָלא, ִקׁשְ יה ַקְייָמא ּגַ ּּבֵ ּ  )א גו טהירא דעורפילא''ס( ,ּּ
חֹות ַאְבָנא ְדַקְייָמא ָעֵליה ִאְתַלְטָייא ּתְ ְּדָצַמח ּבְ ּ ְּוַהאי ַקְייָמא ָעַלְייהו . ְּדָלא ָצַמח, ּּ ּ

ֵאי הו ַזְכָיין, ְּדַזּכָ ְּדִאית ּבְ הו, ּ ְתְקָפא ּבְ הו ְזכו ַדֲאָבָהָתא ְלִאּתַ ְּוָלא ִאית ּבְ ּ ּ ָנא , ּ ּוְלַאּגָ
  .ָּעַלְייהו

ִרין ַאֲחָרִניןְו ְדַמת ְדָנא, ַקׁשְ ַתר ַחָייַבָיא ְדָסטו ָאְרַחְייהו ִמּקַ ַּרְדֵפי ּבָ ּ ּ ּ ּ , ְּוַרְדֵפי ֲאַבְתַרְייהו, ּ
מֹוְדָעא ּתְ הו ְלִאׁשְ ימו ִאְתָחֵזי ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְרׁשִ ּ ּ א. ּ ׁשָ ִגין ְדָכל ִאיּנון ְדִאְתָחזון ְלִאְתָעּנְ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ִל, ַחד ַמְלָאָכא אׁשְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּיָחא ַקִדיׁשָ ִּדי ִמּסִ ּ יָמא, ּ הו ְרׁשִ ים ּבְ ְּוַההוא , ָּנִחית ְוָרׁשִ
מֹוָדע ְלֵעיָלא ּתְ יָמא ִאׁשְ ל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ְּרׁשִ י ּכָ ְּלַגּבֵ יָמא . ּ ְּוַכד ַההוא ְרׁשִ

ְייהו מֹוַדע ְלַגּבַ ּתְ ַמְרִעיןַא, ַּמאן ְדִאְתָחֵזי ְלַמְרִעין, ִּאׁשְ ַּמאן ְדִאְתָחֵזי . ְּלֵקי ֵליה ּבְ
ין, ְלַמְכאֹוִבין ַאר עֹוָנׁשִ ימו, ְוִלׁשְ ַההוא ְרׁשִ ּּכָֹלא ָחָמאן ּבְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ְלהו ַקְיימו ַלֲאחֹוָרא, ּ ִרין ּכֻ ִּאיּנון ִקׁשְ ּ ָמאֵריהֹון, ּּ ִאיּנון ְדַבֲעֵטי ּבְ ּוַבֲעֵטי ּבְ ּ ּ ,
ּוְבָכל ִאיּנון ְדִאְתָח ּ הוּ ּזון ְלַבֲעָטא ּבְ ר ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְוִאית לֹון ְזכו ַדֲאָבָהן. ּ ּּבַ ּ ְּדַמְרִעין , ּ

הו, ַּרְדִפין ֲאַבְתַרְייהו ְלֵטי ּבְ ְּדִאֵלין ָלא ׁשַ ְטָרא ָדא, ּּ   .ְּוָלא ָאֵתי לֹון ַמְרִעין ִמּסִ

יָמא ִת. ֵמָאן ֲאָתר ָאֵתי לֹון ַמְרִעין, ְוִאי ּתֵ א ֲחֵזי ּכְ אֹו '  ַוְיָי)ישעיה נג(, יבּתָ ָּחֵפץ ַדּכְ
אֹו, ָחֵפץ' ַוְיָי. ֶהחִלי ּוְלֵמיַהב ֵליה ַמְרִעין, ִּאְתְרֵעי ְלַמֲחָאה ֵליה, ַּדּכְ ָאה לֹון , ּ ִגין ְלַזּכָ ּבְ

ְטָרא ַאֲחָרא, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִאֵלין ִאְקרון ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה, ְוָלא ִמּסִ ּ ּ ַחד ַמ, ּ ְתְקָלא ְּוֹכָלא ּבְ
א ַסְלָקא ְּדקוְדׁשָ ּ ּ.  

ִתיָתָאה א ׁשְ ִאין, ְוָדא. ַהאי ִאְקֵרי ָעְרָלה. ַּדְרּגָ ּתָ ין ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ַדְרּגִ א, ּ ְלהו , ְלַתּתָ ּּכֻ ּ
ְטָרא ָדא, ִּאְקרון ָעְרָלה ִגין ְדַיְנֵקי ִמּסִ ּּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּגֹו ָרָזא ְדָנָח. ּ ִריַח''ּ , ְוַהאי ָיִניק. ׁש ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1695דף [ -ּ

ין ַאֲחָרִנין. ן''ּׁש ֲעַקָלתֹו''ְּלַההוא ָנָח ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ַהאי ִסְטָרא, ּ ִּאְקרון ּגוַהְרֵקי , ְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ
ָרָזא ֲחָדא ָקא ַאְזֵלי. ְּדָעְרָלה   .ְּוֹכָלא ּבְ

א ֲחֵזי ַאְרָעא, ַּעל ָדא, ְוּתָ ל ִאיּנון ִאיָלִנין ְדִאְתְנָטעו ּבְ ּּכָ ּ ָרׁשוַעד ָלא ִא, ּ ּתְ ְרָיא , ּׁשְ ׁשַ
ְטָרא ְדַהאי ָעְרָלה ָּעַלְייהו רוָחא ִמּסִ ּ ִתיב, ּ ם ָעְרָלתֹו ֶאת )ויקרא יט(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ַוֲעַרְלּתֶ

ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל לׁש ׁשָ ִריך הוא. ִּפְריֹו ׁשָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ֲּחִביבוָתא , ְּ
ִדיר  ָרֵאל ּתָ יהְּדִיׂשְ ין, ְוָרִחיק לֹון, ְּלַגּבֵ יׁשִ ל אֹוְרִחין ּבִ ין וְמָסֲאִבין, ִמּכָ יׁשִ , ְּוִסְטִרין ּבִ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוַזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

ְמעֹוןהיכלות מסטרא דקדושה  י ׁשִ ִאיּנון ֵהיָכִליןָהא, ָאַמר ִרּבִ ֵניָנן ּבְ , ּ ּתָ
ְּדִאיּנון ַקְייִמין ין ִסדוָרא ְדַקְייָמא , ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ְּלַסְדָרא ִסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְרעוָתא ין ִסדוָרא ְדַקְייָמא ּבִ ִמָלה ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ ִמָלה. ּ ִגין ְדִאית ִסדוָרא ְדַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּדוָרא ְוִאית ִס, ּ ּ
א ְרעוָתא ְוַכָווָנה ְדִלּבָ ְּדַקְייָמא ּבִ ּ ּ ָלא, ּּ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא , ּ ּכְ ִגין ְלִאְסּתַ ּּבְ ּ

ן , ַעד ֵאין סֹוף ִבין)א''ט ע''קל(ְּדַתּמָ ִקיעו ְדָכל ְרעוִתין וַמֲחׁשָ ּ ּתְ ּ ּ ַלל, ּ ִמָלה ּכְ , ְּוָלא ַקְייִמין ּבְ
ָמ ּה ְדִאיהו ָסִתיםֶּאָלא ּכְ ְסִתימו, ּ ל ִמלֹוי ּבִ ָּהִכי ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי  ְלהו )א''א ע''בראשית מ(ּתָ ִאיּנון ֵהיָכִלין ּכֻ ּ ַהאי ְדַאָמָרן ּבְ ּ ל ִאיּנון , )א תליין''נ(ּּ ּּכָ
ָלָלא ֲחָדא ִּסדוִרין ִאיּנון ּכְ ּ ִעָלֵאי, ּ ֵאי ּבְ ּתָ ְלָלא ּתַ ִגין ְלִאְתּכַ ּּבְ ּ.  

  ]א''ה ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָרֵאל, ֲאָבל ּתָ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ד ִסֵדר ְצלֹוֵתיה ּבְ ה ּכַ ֹּמׁשֶ ּ ַהאי ְצלֹוָתא, ּ ִגין , ְָאִריך ּבְ ּבְ
ְּדִאיִהי ְצלֹוָתא ְדַקְייָמא ְלֵעיָלא ּ ּ יה. ּ ְקִצירו ְדַאְחּתֵ ְּוַכד ִסֵדר ְצלֹוֵתיה ּבִ ּ ּ ּ ה, ּ ָּלא ָאִריך ּבָ ְ ,

ִגין ְדַקְיי ּּבְ אּ יב. ָמא ְלַתּתָ יר, ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)במדבר יב(, ִּדְכּתִ ִגין , ְוָלא ָאִריך ַיּתִ ּבְ
ּ ְדִאיהו ָמאֵרי ְדֵביָתא)ב''א ע''בראשית צ( ּ ְדָקא ֲחִזי, ּ יֵתיה ּכַ ּוָפִקיד ּבֵ ּוְבִגין  )א''ה ע''דף רמ(, ּ

ָבעוֵתיה יר ּבְ ך ָלא ָאִריך ַיּתִ ּּכָ ּ ְ ּ ְוֻכְלהו ִסדוִרין)וא ועל דא כולה''נ(. ְ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ ְלַאׁשְ
ָעְלָמא ָכל ִאיּנון , ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ   .ּ ֵהיָכִלין ְדָקָאַמָרן)שאר(ּ

ְמעֹון ָקם ְוָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלָקא ִדיָלך ָאָדם ַקְדָמָאה, ַרּבִ ְַזּכָ ּ ִריָרא ְדָכל ִנְבָרִאין, ּ , ּּבְ
ָעְלָמ ִריך הוא ַעל ּכָֹלא, אְּדַקְייִמין ּבְ א ּבְ י ָלך קוְדׁשָ ְּדַרּבֵ ּ ּ ְּ א ְדֵעֶדן, ְ ִגְנּתָ ְּוָאִעיל ָלך ּבְ ְ ,
יה' ְְוַאְתִקין ָלך ז ּחופֹות ּבֵ ִעּנוָגא ְדֹנַעם ִעָלָאה, ּּ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ֹנַעם ְיָי)תהלים כז( ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ֹנַעם ְיָי. ּוְלַבּקֵ ֵהיָכלֹו . ְּלֵעיָלא' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ
א נֹוַעם ְיָי. ְלַתּתָ ְבָעה ְרִקיִעין ְלֵעיָלא', ַלֲחזֹות ּבְ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ִאיּנון , ּ ֵהיָכלֹו ּבְ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ ּ

א ְבָעה ְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ְּוִאֵלין ַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּׁשִ ּ ּ.  

א ְדֵעֶדןּוְבֻכ ִגְנּתָ ְּלהו ָקְמת ּבְ ּ ין. ּ ְבָעה חופֹות ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ׁשִ ּ ּּ ְַקְיימו ֲעָלך , ּ ּ
הו, ְּלֵעיָלא ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ִאין' ְּוִאיּנון ז. ּ ּתָ הו, ּתַ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ הו ְלִאׁשְ ָּקְמת ּבְ ּוְבֻכְלהו , ּ ּּ

ִלים ָלך ָמאָרך ְַאׁשְ ִלים, ְ ֹכָלאְלֶמֱהֵוי ׁשְ   .ּ ּבְ
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ְַעד ְדִאְתְדחו ַרְגָלך ּ ּ א, ּ יׁשָ ַתר ֵעיָטא ְדַההוא ִחְוָיא ּבִ ּּבָ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ָרְכת ִמּגִ , ְּוִאְתּתַ
א, ּוְלָכל ָעְלָמא, ְְוַגָרְמת מֹוָתא ָלך ָבְקת ִאֵלין ִעדוִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ,

ַתר ִאיּנון ּכִ ְכת ּבָ ְּדִאְקרון , ּסוִפין ִמְסָאִביןְּוִאְתַמּשָׁ יך , ּ ֹראׁש ְפָתִנים)איוב כ(ּ ְְדגוָפא ָמׁשִ ּ ּ
הו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָלא רוָחא, ּּבְ ּוְכִתיב ֲעָנֵבימֹו . ּ ְוֹראׁש ְפָתִנים ַאְכָזר)דברים לב(, ּכְ

ֵבי ֹראׁש אִרי ְלַאְתְקָנא ָעְלָמ, ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם ֲחִסיָדא. ִעּנְ ְּוָעאל ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא , אְוׁשָ
א א, ַּקִדיׁשָ ִאיּנון ְרִקיִעין ִעָלִאין, ְּוַאְתִקן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ִאין, ּ ּתָ ּוְבִאיּנון ְרִקיִעין ּתַ ּ.  

ִאין ּתָ ֵּהיָכִלין ְלִאיּנון ְרִקיִעין ִעָלִאין, ִּאיּנון ּתַ ָדא, ּ ָרא ָדא , ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ ּוְלִאְתַקּשְׁ ּ
ָד ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדָקָאַמָרן, אּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ ּ ב ְדאֹוִקיְמָנא ָהָתם ּגֹו . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ָלָלא ְדָקא ֵיאֹות, ָּהָכא ִאית ָלן ְלַפְרָטא ִמִלין, ּכְ ּוְלַאְתְקָנא ְלִיחוָדא ּכְ ִגין ְדָלא ִיְטעון , ּ ּּבְ ּ
ר, ַּחְבַרָייא ֹאַרח ֵמיׁשָ יב ּכְ, ְּוֵיָהכון ּבְ ִרים ַדְרֵכי ְיָי)הושע יד(ָּמה ִדְכּתִ י ְיׁשָ ְּוַצִדיִקים ' ּ ּכִ

ם ְוגֹו   .'ֵּיְלכו ּבָ

ירוָתא ּגֹו . ֵהיָכָלא ַקְדָמָאההיכל לבנת הספיר יסוד ועטרה  ּׁשֵ
ירוָתא ְלָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּמֵהיְמנוָתא ְּוַהאי ִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּוְבַדְרִגין ְדֵחיזו ִדְמֵהיְמנו, ּ ּ ּ ּ . ָתאּ

ֲּהוֹו ָחָמאן ִמּגֹו ָדא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדֵאיָנה ְמִאיָרה, ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּוְבִגין ְדַהאי ִאיהו , ּ ּ ּ
ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ּׁשֵ ּ ִתיב , ּ ר ְיָי)הושע א(ּכְ ִחַלת ִדּבֶ ּ ּתְ ַע' ּ הֹוׁשֵ ְּדָחָמא ִמּגֹו ַדְרָגא ָדא. ּבְ ּ ּ ,

ירוָתא ְדָכל ַדְרּגִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ּין ְלַסְלָקא ְלֵעיָלאּ א, ּ א ְלַתּתָ ין ְלַנְחּתָ ְּוסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ.  

ירוָתא ָדא ַע ָחָמא ִמּגֹו ׁשֵ ּוְבִגין ְדהֹוׁשֵ ּ ּ ין, ּ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ְִאְצְטִריך ְלַנְטָלא ַהאי , ּ

ת ְזנוִנים ן ְל, ֵּאׁשֶ כו ִמַתּמָ ָרֵאל ִאְתָדחו ְוִאְתְמׁשָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ אּ י ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ַתּתָ ְּלַגּבֵ ּ
ת ְזנוִנים ְבקו, ֵּאׁשֶ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ת ַחִיל, ּ ַהאי ֵאׁשֶ קו ּבְ ְּוָלא ִאְתָדּבָ ל ִאיּנון . ּ ן ּכָ ְּוָחָמא ִמַתּמָ

ִסְטָרא ְמַסֲאָבא ֵּהיָכִלין ְדִאיּנון ּבְ   )דאית ליה(. ּ

ְלהו ִמְסָאִבין ְלַמ, ֵּהיָכִלין ִדְמָסֲאָבא ּּכֻ הֹוןּ ק ּבְ ּאן ְדִאְתָדּבַ ִתיב, ּ ַָקח ְלך , ְּוַעל ָדא ּכְ

ת ְזנוִנים ְוגֹו ְְוִכי ְנִביָאה ִדְקׁשֹוט ִאְצְטִריך ְלָדא. 'ֵּאׁשֶ ִגין ְדָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש , ֶּאָלא. ּ ּּבְ ּ
ִאיּנון ֵהיָכִלין ך ֲאַבְתַרְייהו, ְּלַאֲעָלא ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתְמׁשַ ּּבְ ַגְווָנ, ְּ יב, ּא ְדָעַבד ֹנַחּכְ , ִּדְכּתִ

ל)בראשית ט( ר ַוִיְתּגַ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ּ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ.  

קו ָרֵאל ְוִאְתְדּבָ הו ִיׂשְ ָאבו ּבְ ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדִאְסּתְ ָלא ּבְ ּכְ ַע ָדִחיל ְלִאְסּתַ ְּוהֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ך ֲאַבְתַרְייהו ִּיְתְמׁשַ ֹנ, ְ יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ לּּכְ ר ַוִיְתּגַ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ַּח ַוֵיׁשְ ּ ּ ַּעד ְדָאַמר ֵליה. ּ ַקח , ּ

ת ְזנוִנים ְוַיְלֵדי ְזנוִנים ְּלך ֵאׁשֶ ּ ת ִדְבָלִים. ָ ח ֶאת ּגֶֹמר ּבַ ּוְכִתיב ַוֵיֶלך ַוִיּקַ ּּ ָמה . ְּ ְּלִמְנַדע ּבְ
ָאבו קו ְוִאְסּתְ ְּדִאְתְדּבָ ּ ּ ְבקו ָרָזא ִדְמֵהיְמ, ּ ְּוׁשָ ִגין , ּנוָתאּ , ְּוַעל ָדא.  ֵאל ִנָכר)א''ג ע''רמ(ּבְ
ין, ָּחָמא ִמגֹו ֵהיָכָלא ָדא ירוָתא ְדָכל ַדְרּגִ ּׁשֵ ּ ּ.  
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ירוָתא ְדֹכָלא, ֵּהיָכָלא ָדא ּׁשֵ ּ ין, ּ ַדְרּגִ ִּאיהו ָמדֹוָרא ְדַקְייָמא , ַהאי ֵהיָכָלא. ְּלַסְלָקא ּבְ ּ ּ
ְנִהירו ַדְרּגֹוי. ּּבִ ין ִעָלִאין, ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ִאיּנון ַדְרּגִ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יב, ּ  )שמות כד(, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַּוִיְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ַהאי ֵהיָכָלא א ָטֲהִריֵא, ּבְ ָמׁשָ ֵמיה''ַחד ְמָמָנא ׁשַ ְּוִאיהו ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ְדַההוא . ּל ׁשְ ּ ּּ ּ
ָמִתין ְדַסְלִקיןְו, ֵהיָכָלא ָּכל ִנׁשְ ַהאי ִפְתָחא, ּ ַּקְייָמא ַהאי ְמָמָנא ּבְ ה ְמָמָנן ַאֲחָרִנין , ּ ְוַכּמָ
יה א ִדְמַלֲהָטא, ִּעּמֵ ְלהו ֶאּשָׁ ּּכֻ ּ א , ּ ְרִביִטין ְדֶאּשָׁ יַדְייהו )א''ב ע''רי(ְּוׁשַ ְּוֻכְלהו, ּּבִ ה ''דף רמ( ּ

ִסְטָרא ָדאַהאי ְמָמָנא ַק. ָּמאֵרי ְדַעְייִנין )ב''ע ְּייָמא ּבְ ְמָתא ְלֵמיַעל, ּ , ִאי ַזָכַאת ַהאי ִנׁשְ
ַּהאי ְמָמָנא ָפַתח ִפְתָחא ְוָעאַלת ּ.  

ַאת ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאי ָלא ַזּכָ ַּההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ין, ּ ה ֶאֶלף , ַזּמִ ְוַכּמָ
יה ְרִדיֵני ִנימוִסין ִעּמֵ ְּוִרְבָבן ּגַ ּ אָּדֵחי ָל. ּ ּה ַההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּ ְּוָנִקיט ָלה ַהאי , ּ

ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ַאֲחָרא ִּדי ּבְ ְּוָאִעיל ָלה ּגֹו ִאיּנון ֵהיָכֵלי ִמְסֲאֵבי, ּ ְרִדיֵני . ּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ
ִּנימוִסין ַאְחֵדי ָלה ּ ם, ּ י ָלה ַלֵגיִהּנָ ַּעד ְדַנְחּתֵ ן ּתְ, ּ ּמָ ּקוָנא ְדַההוא . ֵריָסר ַיְרֵחיְּוִאְתָדַנת ּתַ ּּתִ ּ ּ

הו ַחָייַבָיא, ִסְטָרא ַאֲחָרא י ִדיָנא ְלַאְתְדָנא ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא א, ּּכְ ְּדַקְייָמא ַעל ַההוא ִפְתָחא, ַּההוא ְמָמָנא ַקִדיׁשָ ּ ל ִאיּנון ְצלֹוִתין, ּּ , ּּכָ
ְּדַבְקֵעי ֲאִויִרין וְרִקיִעין י ַמ, ּ אְלֵמיָעאל ַקּמֵ ִּאי ְצלֹוָתא ְדַסִגיִאין ִאיּנון, ְלּכָ ָּפַתח ִפְתָחא, ּ ּ ,

ל ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא ְּוָאִעיל ַההוא ְצלֹוָתא ַעד ְדִאְתָעֵבידו ּכָ ּ ּ א ְדַצִדיק ַחי , ּ ֵריׁשָ ֲּעָטָרא ּבְ
ָמה ְדאוְקמוָה, ָעְלִמין ּּכְ ּ ּ.  

ַּסְלָקא ַעד ְדָמֵטי ְלִפְתָחא, ְּוִאי ְצלֹוָתא ְדָיִחיד ּ ְדֵהיָכָלא ָדאּ ְּדַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא , ּ ּ
יה א , ִאי ָיָאה ַהִהיא ְצלֹוָתא. ּּבֵ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּמַיד ָפַתח ִפְתָחא, )יאות(ְלַאֲעָלא ַקּמֵ ּ ּ ,

ָּדֵחי ָלה ְלַבר, ְוִאי ָלא ָיָאה. ְּוָאִעיל ָלה ָעְלָמא, ּ ְטָיא ּבְ ׁשַ ִקיָעא ְּוַקְייָמא ּגֹו ְר, ְוַנְחָתא ְוִאּתְ
א ָאה ֵמִאיּנון ְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ּתָ ּּתַ ּוְבַההוא ְרִקיָעא, ִּדְמָדְבֵרי ּגֹו ָעְלָמא, ּ ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא , ּ

ֵמיה ָסֲהִדיֵא ִּדי ׁשְ ל ָהֵני ְצלֹוִתין ְדִאְתַדְחָיין. ּוְמָמָנא ַעל ַהאי ְרִקיָעא, ל''ּ , ְּוָנִטיל ּכָ
ְּדִאְקרון ְצלֹוֵתי ְפִסיָלאן ּ ָדן ,  ְוָגִניז לֹוןּ ַּעד ְדִאּתְ ר ָנׁש)א דתב''נ(ּ   .ּ ַההוא ּבַ

ְדָקא ֵיאֹות ב ְלַגֵבי ָמאֵריה ּכְ ָאה, ִּאי ּתָ ָאה , ְּוַצֵלי ְצלֹוָתא ַאֲחָרא ַזּכָ ַהִהיא ְצלֹוָתא ַזּכָ
ד ַסְלָקא ְּוָסִליק ָלה ְלֵעיָלא, ל ַהאי ְצלֹוָתא''ָּנִטיל ַההוא ְמָמָנא ָסֲהִדיֵא, ּּכַ ַּעד ְדִאְעַרע , ּ

ָאה ַהִהיא ְצלֹוָתא ַזּכָ ֲחָדא, ּבְ ְּוַסְלִקין ְוִאְתָעְרבון ּכַ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ   .ְוָעאִלין ַקּמֵ

ַתר ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְלִזְמִנין ִאְתַדְחָיא ַהִהיא ְצלֹוָתא ך ּבָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשָ ִגין ְדַההוא ּבַ ְּבְ ּ ּ ,
ַההוא ִס ַאב ּבְ ְּוִאיהו ִאְסּתְ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא , ְטָראּ ְּוָנִטיל ָלה ַההוא ְמָמָנא ִדי ּבְ ּ ּ ּ

ּוְכֵדין ַקְייָמא ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ְמַסֲאָבא ר ָנׁש . ּּ ר חֹובֹוי ְדַההוא ּבַ ָּסִליק ְוַאְדּכַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּוַאְסֵטי ָעֵליה ְלֵעיָלא, ְּ ל ְצ, ְּוַעל ָדא. ּ ָמִתין, לֹוִתיןּכָ ד , ְוָכל ִנׁשְ ּכַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1698דף [ -ּ

ְלהֹון ַסְלִקין ְוַקְייָמן ָקֵמי ֵהיָכָלא ָדא, ַּסְלִקין ּּכֻ ּ ְּוַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ְדֵהיָכָלא . ּ ּ ּ
ָמִתין וְצלֹוִתין, ָּדא   .אֹו ְלַדְחָייא לֹון ְלַבר, ְּלַאֲעָלא ִנׁשְ

 ] בשנה152יום [סדר הלימוד ליום ד אדר 

ּיָלא ֵמַהאי ִפְתָחאְלֵע ִריך הוא ָחִתיר ָלה ְוִאְתְפַתח , ִּאית ִפְתָחא ַאֲחָרא, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יֹוָמא ַלת ִזְמֵני ּבְ ְּוַקְייָמא ְלִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִתיוְבָתא, ְוָלא ַאְנִעיל, ּתְ ּ ּ ִדין ִדְמָעה , ּ ִּדי אֹוׁשְ ּ
ְצלֹוְתהֹון ָקֵמי ָמאֵריהֹון ְר. ּבִ ִּעין וִפְתִחין ִנְנָעלוְוָכל ּתַ ְרׁשוָתא, ּ ַּעד ְדַעְייֵלי ּבִ ְרִעין , ּ ר ּתַ ּבַ

ְעֵרי ִדְמָעה, ִּאֵלין ְּדִאְקרון ׁשַ ּ ּ.  

ְּוַכד ַהאי ְצלֹוָתא ְדִדְמָעה ַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ ְרִעין, ּ ִאיּנון ּתַ ִּאְזָדַמן ַההוא אֹוָפן , ְּלַאֲעָלא ּבְ ּ
ית ֵמָאה ֵחיָו ְּדַקְייָמא ַעל ׁשִ ֵמיה''ְוַרֲחִמיֵא, ון ַרְבְרָבןּ ִאיּנון , ְוָנִטיל ַהִהיא ְצלֹוָתא, ּל ׁשְ ּּבְ

ַרת ְלֵעיָלא, ִּדְמִעין   .ְּצלֹוָתא ָעאַלת ְוִאְתָקּשָׁ

ֲארו ָהָכא ּתָ ְּוִאיּנון ִדְמִעין ִאׁשְ ּ ַהאי ִפְתָחא, ּ יִמין ּבְ ּוְרׁשִ יִמין , ְּוִאית ִדְמִעין ַאֲחָרִנין. ּ ּוְרׁשִ
ִדיר ַע ּל ּכֹל ִאיּנון ְרִתיִכין ִעָלִאיןּתָ ְּדָלא ִאְתְמחון , ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְמִעין. )א אתחמון''ס(ּ ּ ּ ,

דו ְלֵעיָלא ְוַתָתא ְּדאֹוׁשְ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחַרב ּבֵ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו )ישעיה לג(ִּדְכִתיב , ּכַ ּ
יון לֹום ַמר ִיְבּכָ ּחוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ִדין ַעל ַצִדיַקָייאְּוִאיּנו. ּ ּן ִדְמִעין ְדאֹוׁשְ ּ ִאין, ּ ד , ְוַזּכָ ּכַ

ְלֵקי ֵמָעְלָמא ְלהו ַנְטֵלי לֹון ִאיּנון ְרִתיִכין. ִּמְסּתַ ּּכֻ ּ ִאיּנון ִדְמִעין, ּ ְּוַעְרֵבי לֹון ּבְ דו , ּ ְּדִאתֹוׁשְ ּ
ִתיב א ְוַעל ָדא ּכְ ַּעל ָחִריבו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ל ' ָיּ וָמָחה ְי)ישעיה כה(, ּ ֱּאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ

ין. ַּמאן ָפִנים. ָּפִנים ִּאֵלין ְרִתיִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ל . ּ ּוְלָבַתר ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ּ
י ְיָי ר' ָהָאֶרץ ּכִ   .ִּדּבֵ

  ]א''ו ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ַהאי ֵהיָכָלא ִּאית רוַח ְדִאְקֵרי , ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ֵחיזו ָסִפיָרא, ה''ְטִרָיּ ִסטו)א''ג ע''רל(ּ ּ ,
ְּוַהאי ִאיהו ְדַקְייָמא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְּדָנִציץ ְלָכל ֵעיָבר ּ אן ְנִציִצין , ּ ּוֵמִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ

ְרָגא ְנִציצו ְדׁשַ ּּכִ ָמה , ּ ה ִסְטִרין)א''בראשית ע(ּכְ ַכּמָ ה . ּ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ  )א''ו ע''דף רמ(ְוַכּמָ
ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְווִנין ְמַלֲהָטן ֵמַהאי ּבְ   .ּּגַ

ד ַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ּּכַ ָמִתין, ָּנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ ְלַאֲעָלא ּגֹו , ַאִפיק ִנׁשְ
ִביָעָאה ְלֵעיָלא ִביָעָאה ָנִקיט לֹון, ֵּהיָכָלא ׁשְ ָמִת. ַּההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ין ְּוַכד ַנְפֵקי ִאיּנון ִנׁשְ

ין ִביָעָאה, ַקִדיׁשִ ַּנְחִתין ַעד ְדָמטון ְלַהאי ֵהיָכָלא, ִּמגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ְוָנִקיט לֹון ַהאי , ּ
א ִסְטטוִרָי ּרוָחא ַקִדיׁשָ ֵמיה)ה''סטוטרי(ה ''ּ ְּדִאיהו ִליִמיָנא, ּ ׁשְ ָמִתין . ּ ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ

ְּדכוִרין ְּדִאיּנון ְזִמיִנין ְלִאְתָפְר, ּ ּ ִאין ְדכוִריןּ ַזּכָ ָּחא ּבְ ְלהו ָנִקיט לֹון, ּ ִּליִמיָנא ּכֻ ֵבי , ּ ּוִמְתַעּכְ
ן ּמָ ָמִתין ְדנוְקֵבי, ּתַ ִנׁשְ ִלילו ּבְ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ.  
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ָמאָלא, ּ רוָחא ַאֲחָרא)א''ס ע''ר(ֵּמַהאי רוָחא ָנְפָקא  ִליל . ִלׂשְ ִניז ְוִאְתּכְ ְּדִאְתָחֵזי ְוִאְתּגְ
ַהאי רוָחא ַק ָדא, ְּוִאיּנון ַחד, ְדָמָאהּּבְ ִליָלן ָדא ּבְ ּה ''ִּאְקֵרי ַאִדיִרָי, ְּוַהאי רוָחא ַאֲחָרא. ּּכְ

ָמאָלא)א סנוגיא סטניה''נ(ה ''סניגי. א''ָּסנוְגָי ּ ַהאי ִאיהו רוָחא ִלׂשְ ְּדַכד , ְּוַהאי ַקְייָמא. ּ
ָקא  ִביָעָאה ְלִאְתַדּבְ א ְדֵהיָכָלא ׁשְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק)א''ח ע''רנ(ּ ּ ּבְ ַּההוא , ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ְּרעוָתא ְדַסְלָקא ִמּתַ ּ ּ ְרעוָתא ִדיֵליה, ּ ָמִתין ּבִ ָּעְבָדא ִנׁשְ ּ ְּוִאיּנון נוְקֵבי, ּ ּ.  

ְּוַכד ְרעוָתא ְדַההוא ָנָהר ּ א, ּ ָקא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ְוִאְתַדּבְ ַּנְחּתָ ָמִתין ְד, ּ ַּעְבִדין ִנׁשְ . ּכוִריןּ
ְּרעוָתא ִדְלֵעיָלא ָעִביד ְדכוִרין ּ ּ א ָעִביד נוְקִבין. ּּ ּתָ ְּרעוָתא ִדְלּתַ ּ ּ.  

ִביָעָאה ָמִתין נוְקִבין ָנְפִקין ִמּגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ְּוַכד ִאֵלין ִנׁשְ ּ ין , ּ  ַעד )א נפקין''ס(ַנְחּתִ
ָמאָלא ְּדָמטו ְלַהאי רוָחא ׂשְ ּ ְּדִאְקֵרי ַאִדיִרָי, ּ ּ ִפי''ְוִאְקֵרי ִלְבַנ. ּה''ּ ָמה . ר''ּת ַהּסַ ּכְ

ִסְטִרין ַאֲחָרִנין   .ְּדאֹוִקיְמָנא ּבְ

ָמִתין נוְקִבין יָון ְדָמטו ְלַהאי רוָחא ִאיּנון ִנׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ יה, ַּנְקָטא לֹון ַהאי רוָחא, ּ . ְּוַקְייָמאן ּבֵ
ָמאָלא ִלילו רוָחא ָדא ִדׂשְ ּוְלָבַתר ִאְתּכְ ּ ּ ּ רוָחא ָד, ּ ּּבְ ּוְכֵדין ִאְתָעִבידו ִאיּנון . ּא ִדיִמיָנאּ ּ ּ

ָמִתין ֲחָדא , ִנׁשְ א ּכַ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ְבֵני )מזדווגן(ּ ן ּבִ ּ וַפְרָחאן ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוִאְתָפְרׁשָ ּ
א פום ָאְרֵחיה)כד אתא לאתכללא(. ָנׁשָ ל ַחד ּכְ ּ ּכָ ֲחָדא, ּ ּוְלָבַתר ִמְזַדְווָגן ּכַ ּ כד אתא (. ּ

יִמיָנא)תכללאלא ָמאָלא ּבִ ּ רוָחא ָדא ִדׂשְ ּ ְלָלא, ּ ָדא ְלִאְתּכַ ַטׁש ָדא ּבְ ּּבָ ְוַנְפֵקי ְנִציִצין . ּ
ֵטי ְלָכל ֵעיָבר ְּדִמְתַפּשְׁ ְייהו, ּ ים ִמּנַ ְּוִאְתָעִבידו ִאיּנון אֹוַפּנִ ּ ֵּמִאיּנון ְנִציִצין ְדַנְפֵקי ִמּגֹו , ּ ּ

ָמאָלא הו, ּרוָחא ׂשְ יב ּבְ ִּדְכּתִ יׁש)יחזקאל א( ,ּ ְרׁשִ ֵעין ּתַ יֶהם ּכְ ים וַמֲעׂשֵ . ּ ַמְרֶאה ָהאֹוַפּנִ
א ים ִדְמַלֲהָטן ֶאּשָׁ ְּוִאֵלין ִאיּנון אֹוַפּנִ ּ יָרָתא, ּ ׁשִ   .ְוַקְייִמין ּבְ

רוָחא ָסמו רוָחא ּבְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ ּ ֲחָדא, ּ ִלילו ּכַ ֵדין ָנְפָקא ַחד ְנִהירו ְדַסְלָקא , ְּוִאְתּכְ ּּכְ ּ ּ
אְו ע ׁשוִרין ְדאֹוַפִנים, ַנְחּתָ ָבא ַעל ַאְרּבַ ּוִמְתַיּשְׁ ּ ְלָטא ָעַלְייהו, ּ ְּוִאיהו ַחד ֵחיָוָתא ְדׁשַ ּ ּ ,

ָזק ְלהֹוָבא, ְוִאְקֵרי ּבָ ְנהֹוָרא ְדָנִציץ ּגֹו ׁשַ ָזק ָנִהיר ּבִ ל ִאיּנון , ַּהאי ּבָ ְלָטא ַעל ּכָ ְּוׁשַ
ים   .אֹוַפּנִ

יה ַחד ְר ט ִמּנֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ֵרין ַסְמִכין, ִקיָעאּ ְּדַקְייָמא ַעל ּתְ ֵרין ַסְמִכין ִאיּנון , ּ ְּוִאיּנון ּתְ ּ
רוִבין ֵרין ּכְ ְטָרא ָדא, ּּתְ ְטָרא ָדא, ַּחד ִמּסִ ְייהו. ְּוַחד ִמּסִ ָמה , ְּוַהאי ָרִקיַע ַעל ֵריׁשַ ּכְ

יב ר ַעל ֹראׁש)יחזקאל י(, ִּדְכּתִ ה ֶאל ָהָרִקיַע ֲאׁשֶ רוִבים ָוֶאְרֶאה ְוִהּנֵ ְוָלאו ַהאי ָרִקיַע . ּ ַהּכְ
ָזק ְמָמָנא ָעֵליה. ְּדַעל ֵריׁש ֵחיָוָתא ִליל, ְּוַהאי ּבָ ְּורוָחא ִעָלָאה ְדִאְתּכְ   .ַּעל ּכָֹלא, ּּ

ל ִאיּנון ְצלֹוִתין ְלהו ְצלֹוֵתהֹון, ּּכָ ָרֵאל ּכֻ ִּדְמַקְדֵמי ַעל ָלא ַסְייֵמי ִיׂשְ ּ ַהאי , ּּ ֵבי ּבְ ִמְתַעּכְ
ְלָטא ַעל ַהאי ְרִקיָעא, ְרִקיָעא ָזק ְדׁשַ ן לֹון, ְּוַהאי ּבָ ַּעד ְדָאָתא ַסְנַדְל. ְמַתּקֵ פֹון ַרב ''ּ
ּרוַח ִעָלָאה, ְמָמָנא ִליט ַעל ּכָֹלא, ּ ְּדׁשַ ּ ְלהו ְצלֹוִתין, ּ ָרֵאל ּכֻ ְּוַכד ַסְייֵמי ִיׂשְ ָנִטיל לֹון , ּ

ִרין, ֵמַהאי ְרִקיָעא יר לֹון ִקׁשְ ָמה ְדאוְקמוָה)וכתרין( ְּוַסְלָקא ְוָקׁשִ ּ ְלָמאֵריה ּכְ ּ ּ ּ.  
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ָזק ל ִאיּנון ְצלֹוִתין ְדַסְלָקן, ַהאי ּבָ ָּקִאים ְלִמְמֵני ּכָ ְּוָכל ִאיּנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּּ
ֵליְלָיא ְּדִמְתַעְטָרן ּבְ ד רוָחא ְדָצפֹון ַאְתַער, ּ ּּכַ ַהִהי, ּ ל ַמאן ְדָקִאים ּבְ ְּוֵליְלָיא ִאְתְפַלג ּכָ א ּ

ֲעָתא אֹוַרְייָתא, ׁשַ ל ִאיּנון ִמִלין ַסְלִקין, ְוִאְתֲעָסק ּבְ ּּכָ ּ ָז, ּ ְוָאַנח לֹון , ק''ְוָנִטיל לֹון ַהאי ּבָ
ַהאי ְרִקיָעא ַּעד ְדַסְלָקא ְיָמָמא, ּבְ ּ.  

ּוְלָבַתר ְדָסִליק ְיָמָמא ַּסְלָקן ִאיּנון ִמִלין, ּ ֲאָתר ִדְרִקיָעא, ּ אָרן ּבַ ְּדֵביה , ְּוׁשָ ראשית ב(ּ

א ְוִסיֲהָרא)א''א ע''ל ְמׁשָ ְלָיין ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ׁשִ ּ ּתַ רֹון )א''ע' ע(ְוַהאי ִאְקֵרי . ּ , ֵּסֶפר ַהִזּכָ
יב רֹון ְלָפָניו)מלאכי ג( ,ִּדְכּתִ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ וָרא , ְלָפָניו. ּ ַוִיּכָ ִקּשׁ ָתב ּבְ רֹון ּכְ ִגין ְדֵסֶפר ְוִזּכָ ּּבְ ּ

  .ֲחָדא

ִליןִּאיּנון ַאְר ְלּגַ ע ּגַ ֵריָסר ַסְמִכין, ּּבַ . ל''ַאֲהִניֵא', ִּאֵלין ד. ִּאיּנון ַנְטִלין ַעל ּתְ
ָחאן . ה''ּ ְיֲהדֹוִנָי)ב''מ ע''ר( ,י''ְיֲאַהדֹוָנִה )ל''א מלכיא''א קדומי''ס(ל ''ְּקדוִמיֵא ִּדי ַמְפּתְ

יַדְייהו א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ִליָלן  ע ִאיּנון ּכְ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ָרָזא ְדַאְתָוון) ב''ו ע''דף רמ(ּ ִּדי , י'' ֲאֹדָנ)א''ס ע''ר( ּּבְ
הו. ן ָמאֵרי ְרִתיִכין''ַּסְנַדְלפֹו ֵמׁש ּבְ ּתַ ֲאִויָרא. ִּמׁשְ ע ַאְתָוון ַפְרִחין ּבַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ְּדַההוא , ּ ּ

ָמא  ַאְתָוון ִדׁשְ ִליל ּבְ אֲּאִויָרא ּכָ ְּוַההוא ֲאִויָרא . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ה''ְיהֹוָ, ַּקִדיׁשָ
ִליל לֹון ִאֵלין, ּכָ ִלילו ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ָזק, ַנְטִלין לֹון' ְּוִאֵלין ד. ּ ָרָזא ְדַההוא ּבָ ּּבְ ּ.  

ד' ְּוִאֵלין ד ִאֵלין', ָעאִלין ּבְ ִּאֵלין ּבְ יב, ּ ילֹות )שמות כו(, ִּדְכּתִ ַּהלוָלאֹות ֶאָחת ֶאל  ַמְקּבִ ּ
ִאֵלין, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ֶאָחת ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּוָרָזא ִאיהו ְלִאְתּכַ ּ ּ ִאֵלין, ּ ְלָבא ִאֵלין ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָרָזא ְדַההוא רוָחא ְדָכִליל ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמא ָדא. ּ ׁשְ ָמא ָדא ּבִ ְּדָכִליל ׁשְ ּ ּ.  

ַהאי  ַההוא רוָחא, ֵהיָכָלא ִמְתַנֲהֵגיְּוֹכָלא ּבְ ְּוַנְטֵלי ּבְ ִליט , ּ א ְדׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ַהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ְיַאֲהדֹוָנִה. ַּעל ּכָֹלא ָמָהן, י''ּּבְ ָלָלא ִדְתֵרין ׁשְ ִּמּגֹו ְדִאיהו רוָחא , ּּכְ ּ ּ

רוָחא ָמא ָדא. ּּבְ ָרָזא ְדרוָח, ְּוַכד ׁשְ ְּדָכִליל ּבְ ּ רוָחאּ ָדא, ּא ּבְ ָדא. ְּוָכִליל ָדא ּבְ , ָּנִהיר ָדא ּבְ
ֵדין ָנִהיר ּכָֹלא א, ּּכְ א ּגֹו ַמָיא ואֹוִקיְמָנא, ְּוַסְלָקא ְנהֹוָרא ְוַנְחּתָ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּּכִ ּ.  

ִגיֵניה, ּ ַהאי רוָחא ָנִטיל)כד(ּוְכֵדין  ּּכָֹלא ַנְטִלין ּבְ יב, ּ ר ִיְהֶיה  ֶאל ֲא)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ׁשֶ
ן ֶלְכּתָ ּבו ּבְ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו לא ִיּסַ ּמָ ּּשָׁ ּ ָמא ָדא. ּ ׁשְ ְּוַכד רוָחא ָדא ָנִהיר ּבִ ּ ֵדין ָעאִלין , ּ ּכְ

ָדא ְלהו ָדא ּבְ ּּכֻ ּ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ רו ּכֻ ְּוִאְתַקּשָׁ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ א, ּ ָמא ָדא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ֶאְמָצִע ּיָתא ְדֵהיָכָלא ָדאּבְ ַּקְייָמא ַחד ַעּמוָדא, ּ ְנָייָנא, ּ , ָּנִעיץ ֵמֵהיָכָלא ָדא ְלֵהיָכָלא ּתִ
י רוָחא ִדְלֵעיָלא א ְלַגּבֵ ּתָ ַהאי ָסִליק רוָחא ִדְלּתַ ּּבְ ּ ּ ּ רוָחא, ּ ְּלִאְתַאֲחָדא רוָחא ּבְ ְוֵכן ַעד , ּ

ְלהו ְּלֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְלהו רוָחא ֲחָד, ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְורוַח ֶאָחד ָלֶהם , אּ   .)לכל(ּּכְ

ֶאְמָצִעיָתא ַּעּמוָדא ָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ֵמיה''ַאְדָרָהִני, ּ ָמא , ֵּאל ׁשְ ָחן ִדׁשְ ְּוָרִזין ְדַמְפּתְ ּ
יֵדיה א ּבִ ַּקִדיׁשָ ד ְצלֹוִתין ַסְלָקאן וָמָטאן ְלַהאי ַעּמוָדא. ּ ּּכַ ּ ְלהו, ּ ֵדין ַנְטֵלי ּכֻ ּּכְ ּ ְדִאיּנון ּ ּ
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ֵהיָכָלא ָדא ְנָייָנא, ּּבְ ָדא, ְלגֹו ֵהיָכָלא ּתִ ָרָזא ֲחָדא, ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ , ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ּבְ
ְדָקא ֵיאֹות ִלים ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ֲחָדא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ א ּכַ ְּלִאְתַייֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

ְנָייָנאד ''ּהיכל עצם השמים הו ַּקְייָמא ּגֹו ָרָזא , ּ ֵהיָכָלא ָדאֵהיָכָלא ּתִ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלִאְתַאֲחָדא ּבְ . ָטִמיר ְוָגִניז ַיִתיר ִמן ַקְדָמָאה, ַהאי ֵהיָכָלא. ּ
ֵהיָכָלא ָדא ַלת ִפְתִחין, ּּבְ א ְמָמָנא ָעַלְייהו, ִּאית ּתְ ָמׁשָ ֵמיה''ּאוְרָפִני, ְּוַחד ׁשַ ַהאי . ֵּאל ׁשְ

ַלת ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָנאְמָמ ִליט ַעל ּתְ ָּדרֹום ְוָצפֹון וִמְזָרח, ּׁשַ ְוָצפֹון , ָּדרֹום ֵמַהאי ִסְטָרא. ּ
ֶאְמָצִעיָתא, ֵמַהאי ִסְטָרא   .ּוִמְזָרח ּבְ

ַלת ִפְתִחין ִּאֵלין ּתְ ֵרין ְסִתיִמין. ִּלְתַלת ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ֶאְמָצִעיָתא ָפִתיַח, ּתְ ָרָז, ְּוַחד ּבְ א ּבְ
ַמִים ָלֹטַהר)שמות כד(, ִּדְכִתיב ַההוא ִפְתָחא . ּ וְכֶעֶצם ַהּשָׁ ַּהאי ְמָמָנא ִאְתְפַקד ְוַקְייָמא ּבְ ּּ ּ

ְּדִאיהו ָפִתיַח ּ ֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ּ ּוְתחֹות ְיֵדיה ּתְ ִּדְמָמָנן ַעל ִאיּנון ִפְתִחין ַאֲחָרִנין , ּ ּ ּ
  .ְסִתיִמין

ָמִתי ית ִדין, ןְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ְּדִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ּ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ּאֹו ִאיּנון ְקטוֵלי ׁשְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
חֹות ְיֵדיהֹון ְּוַהאי ְמָמָנא ְדָעַלְייהו, ִאְתָמָנן ּתְ ְלבוׁשֹוי, ּ ָּחִקיק לֹון ְלִדיוְקֵניהֹון ּבִ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ּנור ָדִליק ְוָחִקיק לֹון , ּוְכֵדין ָנִטיל לֹון, ָּמאֵריהְוַאְחֵמי לֹון ְל, ְּוָסִליק לֹון ְלֵעיָלא, ּ
פוְרפורֹוי ּּבְ ין, ּּ ַאר ַעּמִ ְּלִאיּנון ְקטוֵלי ׁשְ ּ.  

ית ִדין ְּוִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ּ ֵרין ִפְתִחין , ָנִחית לֹון ַהאי ְמָמָנא, ּ ַתר ִאיּנון ּתְ ְּוָאִעיל לֹון ּבָ ּ
ֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִני, ְסִתיִמין ְּדִאיּנון ּתְ ן ָחָמאן ְיָקָרא ְדָכל ִאיּנון , ּן ַקְייִמין ָעַלְייהוּ ְּוַתּמָ ּ

ְּדַקְיימו אֹוַרְייָתא ְּוָנְטרו ִפּקֹודֹוי, ּ ַגְרַמְייהו, ּ ִסיִפין ּבְ ְּוִאיּנון ּכְ ְּוִנְכִוין ֵמחוָפה ִדְלהֹון, ּ ַעד . ּּ
ְּדַהאי ְמָמָנא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו ּ ְרָעא ְדִמְז, ּּ ָּפַתח לֹון ּתַ ְּוָיִהיב לֹון ַחִיים , ְוָנִהיר לֹון, ָרחּ

ְרָעא ְדִמְזָרח ַההוא ּתַ ְּדִאְתָפָתחו ּבְ ּ ּ א ְדַחִיין. ּּ ּסָ ּוִביָדא ְדַההוא ְמָמָנא ַחד ּכַ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ַמְלָיא , ּ ּ
ְנחוִמין, ְנהֹוִרין ָסא ְדַחֵיי, ְּוַהאי ִאְקֵרי ּכֹוס ּתַ ּּכַ ִגין ּ ְדָהא)א ונהיר ויהיב לון חיים''נ(. ּ  ּבְ

ַקְדִמיָתא תו ּבְ א ַאֲחָרא ְדׁשָ ּסָ ּּכַ   .ָּזכו ְלַהאי, ּ

  ]א''ז ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ִסְטָרא ַאֲחָרא ַגְווָנא ָדא ִאית ּבְ ֵהיָכָלא ִדְמָסֲאָבא, ּּכְ ּוִביֵדיה ּכֹוס , ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּּבְ ּ
ְרֵעָלה)א''ד ע''רס, ב''ב ע''ויקרא י(ְּדִאְקֵרי  ָמה ְדָתֵניָנן. ֹוס ֲחָמתֹוּכ,  ּכֹוס ּתַ ִאית ַיִין , ּּכְ
, ַיִין ְלָטב. ְוָדא ְלִביׁש, ָּדא ְלָטב, ְּוֹכָלא, ָהִכי ָנֵמי ִאית ּכֹוס ְוִאית ּכֹוס, ְוִאית ַיִין

יב ח ְלַבב ֱאנֹוׁש)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ּמַ יב, ְוַיִין ְלִביׁש.  ְוַיִין ְיׂשַ  ְוַיִין ָחַמר )תהלים עה(, ִּדְכּתִ
יב, ּכֹוס ְלָטב. 'ְָמֵלא ֶמֶסך ְוגֹו א )תהלים קטז(, ִּדְכּתִ ) א''ז ע''דף רמ( ּכֹוס. ּּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ

יב, ְלִביׁש ְרֵעָלה)ישעיה נא( ,ִּדְכּתִ   . ּכֹוס ֲחָמתֹו ּכֹוס ַהּתַ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ֵּהיָכִלין וְמָמָנן ּכָֹלא ְלָטב, ּ ין ְוָכל ִסְטִרין ְּורוִחי, ּ ּן ַקִדיׁשִ
ין ְסָטר ְמַסֲאָבא. ַּקִדיׁשִ ְלהו ְלִביׁש, ָהִכי ָנֵמי ִאית ּבִ ֵּהיָכִלין וְמָמָנן ּכֻ , ְּורוִחין ִמְסָאִבין, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1702דף [ -ּ

גֹון ֵיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ְּוָדא ָלֳקֵבל ָדא. ְוָכל ִסְטִרין ִמְסָאִבין, ְמָמָנן ָרָזא , ּּכְ ְּוֹכָלא ּבְ
  .ֲחָדא

יה רוָחא, ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֵהיָכל זֹוַהר ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ְּדִאְקֵרי אוְרָפִניֵא, ּ ְּוִאיהו . ל''ּ
י ּנִ ּתַ ְנִהירו ְסִתיָמא, ּזֹוַהר ְדָלא ִאׁשְ ְּוַקְייָמא ּבִ ְּדָנִהיר ֵמֵעיָלא, ּ א, ּ ּוִבְנִהירו ְדָנִהיר ְלַתּתָ ּ ּ .

ַטׁש ְנִהירו ִדְלַתּתָ ְּוַכד ּבָ ְנִהירו ִעָלָאהּ ּא ּבִ , ּ ָנִהיר ַהאי רוָחא)א וכד נהיר נהורא בנהורא''נ(, ּ
ַגְווָנא ְדֵחיזו ְדֵעיָנא ּּכְ ּ ָלא, ּ ְלּגְ ֵדין ַאִפיק ְנהֹוָרא ְדָנִציץ ְוָזֲהָרא, ְּדַכד ִמְתּגַ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי , ּ

  .ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי זֹוַהר, ְּוַעל ָדא. ַּהאי רוָחא

ַּהאי רוָחא ְד ַּהאי ִאיהו ְדָנִהיר ְלֵהיָכָלא ָדא, ֵאל''ִּאְקֵרי אוְרָפִניּ ּ ְוָנִהיר ְלֵהיָכָלא , ּ
ִגין ְדַההוא רוָחא ְדֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ַקְדָמָאה ּּבְ ּ ּ ְלָיא, ּ ִאְתּגַ ַהאי , ָנִהיר ּבְ  )א מהאי''ד(ּבֵ

ּרוָחא ְדִאיהו ְסִתיָמָאה ּ ָּדא רוָחא ָנִטיל ְלֵעיָלא ְוָנִטיל . ּ ּ אּ יב, ְלַתּתָ ָרָזא ִדְכּתִ שיר (, ּּבְ

מֹו ֲחָלִאים)א''ח ע''רנ( ַּחּמוֵקי )השירים ז ְוַמה ְדָאַמר ַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך. ְ ְיֵרַכִיך ּכְ ּ ּ ִגין ְדִאית . ּ ּּבְ
ָמאָלא יה ִלְסַטר ׂשְ ּרוָחא ַאֲחָרא ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ ִתיב ַחּמוֵקי. ְּוִאְתָקׁשַ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ 

ֵרין ָמאָלא ִאְקֵרי ֲהַדְרִניֵא. ּתְ ָדא, ל''ְּוַהאי רוָחא ׂשְ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ֲחָדא, ּ ִליָלן ּכַ , ּכְ
ַמִים ֵאׁש וַמִים, ְּוִאיּנון ֶעֶצם ַהּשָׁ ִּדְכִליָלא ּבְ ּ.  

ִתיב  ם ְוגֹו)יחזקאל א(ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ּאי רוָחא ַה. ' ּכְ
א, ל''ַּקְדָמָאה אוְרָפִניֵא ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבֵ ּ ֵעין )יחזקאל א(ִּאיהו , ְוָנִהיר, ּ  ּכְ

ָמל ָמל, ַחׁשְ ֵעין ַחׁשְ ָמל, ַּהאי ִאיהו ּכְ ּוְלִזְמִנין ִאיהו ַחׁשְ ל ִאיּנון . ּ יה ַקְייִמין ּכָ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ ּ
ָרִפים  א ְמַמְלָלן ֵחיָו)ב''א ע''פ(ׂשְ ָמל, ֵּחיָוון ְדַקְייֵמי ְוָלא ַקְייֵמי, ּון ֶאּשָׁ ְּוַעל ָדא ִאיהו ַחׁשְ ּ.  

מֹוְדָען ַחִיין ְלָעְלָמא, ּל ְדָקָאַמָרן''ּאוְרָפִניֵא ּתְ ָדא ִאׁשְ ָדן ָעְלָמא ְלָטב. ּּבְ ד ִאּתְ ֵדין , ּכַ ּכְ
ָּנִהיר רוָחא ָדא ַכח, ּ ּתְ ְּוָכל ַחִיין ְוָכל ִחדו ִאׁשְ יָון ִדְזכוָתא ָנְפָקא, ּ ְּדָהא ּכֵ ּ ּוְנִהירו ִדיִנין , ּ ּ ּ

ֵדין רוָחא ָדא ַאְנִהיר ּּכְ אֹור ְפִני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז(ְְוִסיָמִנך . ּ ּ ּבְ ְ ּ.  

ִדיָנא ָדן ָעְלָמא ּבְ ֵדין ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא)בההוא זכותא(, ְּוַכד ִאּתְ ְלָטא , ּ ּכְ ׁשַ
ַקף כדין ההוא רוחא אחרא ,  וכד אתדן עלמא בדינא בההוא זכותאא''ס(, ְוִאּתָ

ך)שלטא ואתקף ְ ְוַהאי רוָחא ִאְגִניז ְוִאְתֲחׁשָ ָדן, ּ ִדיָנא ְוִאּתְ ל ָעְלָמא ַקְייָמא ּבְ ּוְכֵדין ּכָ ּּ .
ַהאי רוָחא ְּוֹכָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ן)דניאל ה(ְְוִסיָמִניך . ּ ָבֵתיה ָדא ְלָדא ָנְקׁשָ ּ ְוַאְרּכֻ ּ.  

ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא, ָכא ַקְייָמןָה ין ְדִנׁשְ ל ִאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּּכָ ּ ּ ּ ּ י , ּ ְּדַסְלִקין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ
יה, ָמאִריהֹון ּוְלַקְייָמא ַקּמֵ ְמָתא ַסְלָקא וָמֵטי ְלַהאי ֵהיָכָלא. ּּ ְּוַכד ִנׁשְ ֵדין ִאְזָדַמן ַחד , ּ ּּכְ

ְּדִאְתְפַקד ַעל ִאיּנו, ְמָמָנא יןּּ ֵמיה''ְוִצְדִקיֵא, ּן ְלבוׁשִ ר ָנׁש ָעִביד . ּל ׁשְ ִזְמָנא ְדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ְרֵמיה, ּ ַדל ּגַ ּתָ ַגְווָנא ְדִאיהו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ָּהִכי ִאְתָעִביד ֵליה , ּ

ַהאי ֵהיָכָלא ְלֵעיָלא יה, ּּבְ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ַּמְלּבוׁשָ   .ַּההוא ָעְלָמאּבְ, ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ
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ְמָתא ַסְלָקא א ִדיָלה, ְּוַכד ִנׁשְ ַּההוא ְמָמָנא ָנִטיל ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ה ַעד ִדי , ּ ְּוָאִזיל ִעּמָ ּ
ָּמָטא ְלָנָהר ִדינור ן, ּ ּמָ ָנא ּתַ ְמָתא ִאְצְטִריָכא ְלִאְתַסְחָייא וְלִאְתַלּבְ ִּדי ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין , ּ

ְמָתא  ן ְוִאּתֹוְקָדאְּדַטְבָעא ַהִהיא ִנׁשְ ּמָ ְּוָלא ַסְלָקא ּכָֹלא יֹוָמא, ּתַ ַצְפָרא, ּ ד , ַעד ּבְ ּכַ
ַּאְתַער רוָחא ְדִסְטָרא ְדָדרֹום ּ ן, ּ ְלהו וִמְתַחְדׁשָ ֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ּ ּ יָרָתא, ּ ָרן , ְוַאְמֵרי ׁשִ ּוְמַזּמְ

ַגְווָנא ְדִאיּנון ַמְלֲאִכין ְדִאְתֲעָבר  ּּכְ ּ ן , ְלָטֵנהֹון ְוִאּתֹוְקָדן ׁשֻ)ב''ב ע''צו ל(ּ ְּוַקְייָמן וִמְתַחְדׁשָ ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ יָרָתא, ּ ָמִתין)ואזלי לון(, ְוַאְמֵרי ׁשִ   .ּ ָהִכי ָנֵמי ִאֵלין ִנׁשְ

ְמָתא ְוַסְלַקת ָאת ַהאי ִנׁשְ ְמָתא, ל''ַהאי ְמָמָנא ִצְדִקיֵא. ְוִאי ַזּכָ , ָּנִטיל ָלה ְלַהאי ִנׁשְ
יׁש ָלה  אְּוַאְלּבִ ַההוא ְלבוׁשָ ּּבְ יה, ּ ְקָנת ּבֵ ֲהָנא, ְּוִאּתַ ָנא ַעל ְיָדא ְדִמיָכֵאל ּכַ ְּוַסְלָקא ְלָקְרּבָ ּ ,

יק יֹוִמין ל יֹוִמין ָקֵמי ַעּתִ ִדיר ּכָ ְמָתא, ְּלַקְייָמא ּתָ ָאה חוָלָקא ְדַהאי ִנׁשְ ַּזּכָ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
  .ְוָזָכאת ְלַהאי

  ]ב''ז ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ִּאְתָמָנא ַהאי רוָחא אוְרָפִניֵא, ֹּכָלאּוְב ִליט ַעל ַהאי ֵהיָכָלא, ּל ְדָקָאַמָרן''ּ ְּוִאיהו ׁשַ ּ .
ָלָלא ָדא רוָחא, ִּמּכְ ִליל רוָחא ּבְ ד ִאְתּכְ ּּכַ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכַ ָדא ְלִאְתּכַ ּוָבַטׁש ָדא ּבְ ּ ִריאו , ּ ִּאְתּבְ

ִליִטין ַאֲחָרִנין ְדִאְתְמָנן ַע ִּאיּנון ׁשַ ְדִפין, ל ָעְלָמאּּ ית ּגַ ָרִפים ְדׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ׂשְ ּ ּ י . ּ ִּדְמַקְדׁשֵ ּ
ַלת  יֹוָמא )ב''ז ע''דף רמ(ְלָמֵריהֹון ּתְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְמַדְקְדֵקי ִעם ַצִדיַקָייא. ִזְמִנין ּבְ ּ ּ ּ ֲּאִפילו , ּ ּ

ֲעָרא ַחד ִניָמא ְדׂשַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייֵמי ְלַא. ּּכְ ּ אּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְעָנׁשָ ּּבְ ּ .
אֹוַרְייָתא יה ֲאִפילו ִמָלה ֲחָדא ּבְ ר ָנׁש ְדאֹוִליפו ִמּנֵ ּוְלִאיּנון ִדְמַזְלְזֵלי ְלּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָלא ְמָנֲהֵגי , ּ

יה ְיָקר י. ּּבֵ ְמׁשֵ ּתַ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ָנה, ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ַמאן ְדָקאִרי ׁשִ ְּלַיֲחָדא ִיחוָדא , ּּבְ
  .ְּדָמאֵריהֹון

רוָחא ָבן רוָחא ּבְ ד ִמְתַיּשְׁ ּּכַ ֲחָדא, ּ ֵּמַההוא ְנִהירו ָנְפָקא ֵחיָוָתא ֲחָדא. ְוִאְתָנֲהָרן ּכַ ּ ,
ָרִפים ְלָטא ַעל ִאיּנון ׂשְ ְּדׁשַ חֹוָתה, ּ ע ּתְ ר, ְּוַאְרּבַ ְּדַאְנַפְייהו ַאְנִפין ְדֶנׁשֶ ּ ּּ ַהאי ֵחיָוָתא , ּ

ֵמיה''ֵאיֹוִפי ָכל ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּל ׁשְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ָחאן ְדָחְכְמָתא , ּ ְּלָכל ִאיּנון ַמְפּתְ ּ
יה   .ַּקְייִמין ּבֵ

ִריך הוא, ַהאי ֵחיָוָתא א ּבְ ע ַאְגָרא ֵמִעם קוְדׁשָ ַּקְייָמא ְלִמְתּבַ ְּ ְּלֵמיַהב ְלָכל ִאיּנון , ּ
ל ָמאֵריהֹון ְד ַתר ּכָ ְּדַרְדֵפי ּבָ ר ָנׁש, ָחְכָמהּ ל ּבַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ְּואֹוְלֵפי ָחְכָמה ְלִמְנַדע , ּ

ַתר ָחְכָמה ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון, ְלָמאֵריהֹון א ְדַרְדֵפי ּבָ ְּוַההוא ַאְגָרא ְדָיִהיב ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָרִפים ְמ' ַהאי ֵחיָוָתא ָנְפָקא ַעל ד, ְּדַכד ָנַפק ּבַ ְוָטאַסת , ֹעְפִפיןׂשְ
יה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּקּמֵ ְרִדיֵני ִנימוִסין ִדי ּבְ ל ִאיּנון ּגַ ִביק ּכָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ה , ְּלִמְקַרב ּבַ ְוַכּמָ

ָלם ִליָחן ִדׁשְ ִּאיּנון ׁשְ ד ַנְטִלין ְוִאְתַחְזָיין. ַּסֲחָרֵניה, ּ ָרִפים ּכַ ְּוִאֵלין ׂשְ ְפָיין ִאיּנון , ּ ִּאְתּכַ
יםׂשְ ְּדַנְפָקן ֵמַההוא ָנָחׁש ְדָגִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ָרִפים ְנָחׁשִ ּ ּ.  
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יה ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ ד ִנׁשְ א ַקְייָמא ּכַ ַּהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּּ ָרָזא , ּ ַאל ָלה ּבְ ֵדין ׁשָ ּּכְ
ְּדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף ֲאַבְת, ּ ּ ק ּ ָהִכי ַיֲהֵבי , )א בה''ס(ָּרה ְוַאְדּבַ

ֵּליה ַאְגֵריה ק. ּ ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ חֹות , ְוָלא ַעְייָלה, ּ ְּוַקְייָמא ּתְ
ְכִסיפו ַּההוא ֵהיָכָלא ּבִ ְדַפְייהו, ּ ָרִפים ִדְתחֹוָתה, ְּוַכד ַנְטֵלי ּגַ ִּאֵלין ׂשְ ּ ֵדין ּכֻ, ּ י ּכְ ְטׁשֵ ְּלהו ּבַ ּ

ַגְדַפְייהו ְּואֹוְקדון ָלה ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת, ּּבְ ְּוַקְייָמא ְוָלא ַקְייָמא, ּ ָדָנת , ּ ְוָהִכי ִאּתְ
ָכל יֹוָמא   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ּבְ

ב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלה ְּוַאף ַעל ּגַ ִגין , ּ ַההוא ּ ְדֵלית ַאְגָר)ב''בראשית קל(ּבְ ּא ּבְ
ָחְכְמָתא, ָעְלָמא ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכְ ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ָלא ּבִ ּכְ יעוָרא , ְּלִאְסּתַ ְּוֵלית ׁשִ

ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא, ְלַאְגָרא ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ָלא ּבִ ּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון . ְּלִאְסּתַ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין יב, ְּלָמא ְדָאֵתיּוְבָע, ּּבְ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק )משלי ג(, ִּדְכּתִ  ַאׁשְ

בוָנה   .ּּתְ

ּרוָחא ָדא ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּ ה. ּׁשַ ִליָלן ּבָ ּּכָֹלא ּכְ ה, ּ ְכָיין ְלַגּבָ ּּכָֹלא ִאְסּתַ , ַהאי ֵחיָוָתא. ּ
ע ַאֲחָרִנין ְלָטא ַעל ַאְרּבַ ִל, ׁשַ ְלּגַ ע ּגַ ֵכי ִלְסַטר . ין ְלָכל ַחד ְוַחדְּוַאְרּבַ ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ְלּגַ ּּגַ

ֵכי ִלְסַטר ָצפֹון. ִמְזָרח ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ֵכי ִלְסַטר ָדרֹום. ְּוַגְלּגַ ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ְּוַגְלּגַ ָלא . ּ ְּוַגְלּגַ
ֵכי ִלְסַטר ַמֲעָרב ְתַלת ַסְמִכין. ֲחָדא ִאְסּתָ   .ְוָכל ַחד ְוַחד ּבִ

ָל ְלּגַ ֵמיה''ַחִניֵא. ּא ְדִלְסַטר ִמְזָרחּּגַ ָלא ְדִלְסַטר ָצפֹון. ּל ׁשְ ְלּגַ ּּגַ יֵא, ּ ֵמיה''ַקְרׁשִ . ּל ׁשְ
ָלא ְדִלְסַטר ָדרֹום ְלּגַ ּּגַ ּ ֵמיה''ַעְזִריֵא, ּ ָלא ְדִלְסַטר ַמֲעָרב. ּל ׁשְ ְלּגַ ּּגַ ֵמיה''ָעִניֵא, ּ ְּוִאיּנון . ּל ׁשְ

ַלת ַסְמִכין ְדִאיּנון ְלָכל ַח ּּתְ ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא, ד ְוַחדּ ְלהו ִאְסּתַ ּּכֻ ִגין ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו . ּ ּּבְ ּ
ִגיֵניה ְדֶאְמָצִעיָתא, ָנִטיל לֹון ְּוֻכְלהו ַנְטלו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ּבְ יָרָתא, ּ ׁשִ ְלהו ְמָמָנן ּבְ ּּכֻ יָרָתא. ּ ְּוִאֵלין ִדיִמיָנא ָאְמֵרי ׁשִ ּ ,
ְּדַסְל ָּקא ְרעוָתא ְלֵעיָלאּ יָרָתא. ְוָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּ ָמאָלא ָאְמֵרי ׁשִ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ְּוַסְלֵקי ְרעוָתא , ּ

רוך, ְּלֵעיָלא ְְוַאְמֵרי ּבָ א, ָּקדֹוׁש ְלֵעיָלא. ּ ְוָברוך ְלַתּתָ ּ ּ.  

ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ְלֵעיָלא ִלְסַטר ְיִמיָנא ה, ּּ ָר, ַּנְטֵלי ְקדוּשָׁ הּוִמְתַחּבְ ְקדוּשָׁ ָכל ִאיּנון , ּאן ּבִ ּּבְ
א ְלָמאֵריהֹון ְּדַיְדֵעי ְלַקְדׁשָ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ִיחוָדא ּבְ ּּבְ ָמאָלא. ּ ׂשְ ְּוִאֵלין ְדַקְייֵמי ּבִ ַנְטֵלי , ּ

ה ְדָקא ֵיאֹות, ְּקדוּשָׁ א ְלָמאֵריהֹון ּכַ ָכל ִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי ְלַקְדׁשָ ָראן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ּ ְּלהו ְוֻכ. ּ ּ
ִיחוָדא ֲחָדא ִאֵלין ּבְ ִליָלן ִאֵלין ּבְ ּּכְ ּ ָדא, ּ ָראן ָדא ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ וָרא , ּ ַּעד ְדֻכְלהו ִאְתָעִבידו ִקּשׁ ּ ּ ּּ

ִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ְּורוָחא ֲחָדא, ֲחָדא ָרן ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ּ ָדא, ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְלָלא ָדא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ.  

  ]א''ח ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדָחְכְמָתא, ֵּמֲאָתר ָדא ַּיְנֵקי ּכָ ְּדַקְייָמן ְלִמְנַדע , ּ ז ''רנ, ב''א ע''וישב קנ(ּ

ַמְרֶאה)ב''ע ָרָזא ,  ּבְ , ּ ְדֶחְלָמא)א''ב ע''רס, ב''א ע''ע, א''ח ע''רנ, א''כ, ב''א ע''תיקון י(אֹו ּבְ
ִגין ִדְנִביִאים ַיְנֵקי ִמ ְּוִאֵלין ָמאֵרי ְדֶחְלָמא. ְּלֵעיָלאּּבְ ְוַכד . ַיְנֵקי ֵמָהָכא, ּאֹו ְדַמְרֶאה, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1705דף [ -ּ

וָרא ֲחָדא ִקּשׁ ַאְתָרא ִדְלֵעיָלא ּבְ ָרא ַאְתָרא ָדא ּבְ ִּמְתַחּבְ ּ ֵדין ְנִביִאים, ּּ ַּיְנֵקי ֵמֵעיָלא , ּכְ
א ּתָ וָרא ֲחָדא, ּוִמּתַ ִקּשׁ   . )א''ח ע''דף רמ(. ּּבְ

ך ְוְבִגין ּכָ ִמַלְייהו, ּ ל ּבְ ִּאית ָמׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּדָלא ַצְחְצָחא ְנבוַאְתהֹון ּכְ ָמה ְדֲהָוה , ּ ּּכְ
ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ֹכָלא, ּּבֵ ְנבוָאֵתיה ּבְ ְּדֲהָוה ִצְחצוָחא ּבִ ּ ּ ּ ִגין ִדְנִהירו ָנִפיק ֵמֵעיָלא. ּ ּּבְ ּ ֵּמֲאָתר ְדָכל , ּ

יה ן ָיִניק ְנבוָאֵתיה, ּיהּוָמָטא ְלַדְרּגֵ, ְּנהֹוִרין ָנְפִקין ִמּנֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ֵדין , ְוָנִהיר, ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכְ
ַאר ְנִביִאין, ְּלֹכָלא ִּאיּנון ָמאֵריהֹון ְדֶחְלָמא. ְלָכל ׁשְ ְלהו ַיְנֵקי , ָּמאֵריהֹון ְדַמְרֶאה, ּ ּּכֻ ּ

א ָלא ִחּבוָרא ִדְלֵעיָלא, ֵּמֲאָתר ָדא ְלַתּתָ ּּבְ ּ יה ְדִאיהו ַּעל ְיָדא ְדַדְרָגא ַא, ּ ָאה ִמיּנֵ ּתָ ֲּחָרא ּתַ ּ ּ
  .ְלַבר

ָמה ְדַדְרָגא ִדְנִביִאים ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ּ ר ַעל ְיָדא ְדַדְרָגא , ָּלא ֲהוֹו ָחָמאן ֵליה ְנִביִאים, ּ ּּבַ
ָאה ּתָ א ִדְיִניקו ִדיְלהֹון ִאיהו ְלֵעיָלא, ָּהִכי ָנֵמי ִאֵלין. ַאֲחָרא ּתַ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ַהאי ַדְרּגָ, ּ ָאהּּבְ ּתָ , א ּתַ

ְלָיא לֹון ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדַדְרָגא ַאֲחָרא ְלַבר, ֲאָבל ָלא ִאְתּגַ יה, ּ ָאה ִמּנֵ ּתָ ְּדִאיהו ּתַ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְרָעא ְדֵהיָכָלא ָדא, ְּדָנְפָקא ֵמַהאי ֵהיָכָלא ּוָמָטא ִמָלה ַעד ַההוא ְמָמָנא ְדַקְייָמא ַעל ּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ן ְלַההוא ְמָמָנ ּמָ ּוִמּתַ ּא ִדְתחֹות ְיֵדיהּ ה ִאיּנון ְדַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה)א כלהו''ס(ְוֵכן ַעד , ּ ּ ְדַכּמָ ּ ּ ּ ,
ֲהָדה ְּוִאְתָעְרבו ּבַ יה ְדַבר ָנׁש. ּ ד ָמָטא ְלַגּבֵ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ֲהָדה, ּ ָמה ִאיּנון ְדִאְתַעְרֵבי ּבַ ּּכַ ּ ְוַעל , ּ

ְדָקא ֵיאֹות ָּדא ָלא ַצְחְצָחא ִמָלה ּכַ ּ.  

ד ִמ ִליןּכַ ְלּגַ ע ּגַ ִרין ִאֵלין ַאְרּבַ ְּתַחּבְ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ע ִאיּנון ִדי ּבְ ַאְרּבַ ּּבְ ְלהו ִאְקרון , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ
ך. ְּדַמְרֶאה, ְּוִאיּנון ָמאִריהֹון. ֲּחמודֹות ְוְבִגין ּכָ ְלָטא ָעַלְייהו, ַּהאי ֵחיָוָתא ְדַקאְמָרן, ּ . ּׁשַ

ך ְוְבִגין ּכָ יב. ִּאיׁש ֲחמודֹות, לִּאְקֵרי ָדִניֵא, ּ ה)דניאל ט(, ִּדְכּתִ י ֲחמודֹות ָאּתָ ְּוֹכָלא ָרָזא . ּ ּכִ
ְדָקא ֵיאֹות ִאין ִאיּנון ְדַיְדִעין ָרֵזי ְדָמאֵריהֹון. ּכְ ַּזּכָ ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ָעְלָמא ֵדין , ְְלֵמיַהך ּבְ ּּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ִליָתָאהח ''ּהיכל נוגה נצ ְנִהירו , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ּתְ ֵּהיָכָלא ְדַקְייָמא ּבִ ּּ
ל ִאֵלין ַקְדָמֵאי, ִּעָלָאה ע ִפְתִחין. ַּיִתיר ַעל ּכָ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ַאְרּבַ ּּבְ ַחד ִלְסַטר , ּ
ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא . ְוַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב, ְוַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ְוַחד ִלְסַטר ִמְזָרח, ָּדרֹום ּּבְ ִאית ּ

ל ִפְתָחא וִפְתָחא, ְמָמָנא ֲחָדא ְּדַקְייָמא ְמָמָנא ַעל ּכָ ּּ ּ.  

יה ַחד ְמָמָנא, ִּפְתָחא ַקְדָמָאה ָּדא ִפְתָחא ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ּּ יֵא, ּ ֵמיה''ַמְלּכִ ְּוִאיהו . ּל ׁשְ
ל ִאיּנון ִפְתִקין ִליָטא ַעל ּכָ ּׁשַ ּ א, ּ י ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּדַנְפֵקי ִמּבֵ ּ בההוא (. ָנא ָעְלָמאְּלִאְתְד, ּ

ִאיּנון ִפְתִקין)פתקא הו ּבְ ָגָחא ּבְ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְמָמָנא ְלַאׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ּ חֹות ְיֵדיה, ּ ּוְתֵרין סֹוְפִרין ּתְ ּ ,
ָמאָלא   .ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ

ּקוֵני ִפְתִקין ְלַאְתְקָנא, ְלַהאי ִּאְתְייִהיבו ּתִ ּ ְר, ּ , ָעא ְלַברַּעד ָלא ִיְפקון ֵמַהאי ּתַ
יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ְּוִיְתְמָסרו ּבִ ּ ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּ יָדא . ִּדי ּבְ ְּדָהא ִמִזְמָנא ְדִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּּ

ְּדַההוא ְמָמָנא ִדְבֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ּ ן, ּ   .ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאָתָבא לֹון, ָהא ַנְפֵקי ִמַתּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1706דף [ -ּ

ְּדָהא ִמַיד ִאְזָדַמן ְמָמָנא ְדִסְט יָפא, ָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבאּּ ּקִ ָיא ּתַ ָּמאֵריה ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ,
ֵמיה)א וסהדיאל''ס(ל ''ְוַסְנַגִדיֵא, ְּדָלא ְמַרֵחם ְרָעא ְדֵהיָכָלא , ּ ׁשְ ְּוִאיהו ְמָמָנא ַעל ּתַ ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא)ולא גריס קדמאה, א גריס אחרא''ס(ַקְדָמָאה  ם, ּ ִדי ּבְ יִהּנָ ְּדִאיהו ּגֵ ה ְוַכ, ּ ּמָ
ָעְלָמא ְטָיא ּבְ ְרִדיִני ִנימוִסין ְמָמָנן ְלׁשַ ִּאיּנון ּגַ ּ ד ִדיָנא, ּ ּוְזִמיִנין ְלֶמְעּבַ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ִפְתִקין, ּ ַּקְייָמא ַההוא ְמָמָנא ְלַעְייָנא ּבְ חֹות , ּ ֵרין סֹוְפִרין ְדַקְייֵמי ּתְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ
יֵא, ְּמָמָנא ָדא ׁשִ ּמָ ִּאֵלין סֹוְפִרין ְלַאְתְקָנא ִפְתִקין, ל''ּל ְוָקמוֵא''ׁשַ ְּוַההוא ְמָמָנא ָעַלְייהו , ּ ּ

יֵא ְּדִאיהו ַמְלּכִ ְסַטר ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ל''ּ ִגין ִדְבִאיּנון ֵהיָכִלין ִדי ּבִ ּּבְ ּ ִּאְתְפִקידו ְמָמָנן , ּ ּ
ֵהיָכִלין ִאֵלין, ְיִדיָעאן ִהפוָכא ֵמִאֵלין ְמָמָנן ִדי ּבְ ּּבְ ּּ ּ ָּכל ִאיּנון רוִחין ְוָכל ִאיּנון ְמָמָנןְו, ּ ּ ּ ,
ן א, ְּדַתּמָ ְלהו ְלַאְבָאׁשָ ּּכֻ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ד ָנִטיל ִפְתָקא)א סהדיאל''ס(ל ''ַהאי ַסְנַגִדיֵא, ּתָ ְטָרא ְדַההוא ְמָמָנא , ּ ּכַ ִּמּסִ ּ
ְּדַקְייָמא ְלִפְתָחא ַקְדָמָאה ָּפַתח ַחד ִפְת, ּ ַחת, ְּלִסְטָרא ַדֲחׁשֹוָכא, ָחאּ ֵאר ׁשַ , ְּדִאְקֵרי ּבְ

ן ְמָמָנן ֶאֶלף ְוִרְבָבן ְזִמיִנין ְלַנְטָלא ִאיּנון ִפְתִקין ְּוַתּמָ ּוְכֵדין ָכרֹוִזין . ְּוַהאי ְמָמָנא ָעַלְייהו, ּ
ְטָיין , ָנְפִקין ְרִדיֵני ׁשַ ה ּגַ ָעְלָמא )ב''ח ע''דף רמ(ְּוַכּמָ ְּוַההוא ִד, ּבְ ִליםּ ּתְ , ְּוַעל ָדא, יָנא ִאׁשְ

ִפְתִקין ְּמָמָנא ָדא ַקְייָמא ְלַעְייָנא ּבְ ּוְלַאְתְקָנא ִנימוֵסי ִפְתִקין, ּ ּ ַּעד ָלא ַנְפקו ֵמַהאי , ּ
ְּוַהאי ִפְתָחא ִאיהו ִפְתָחא ְדָדרֹום, ִּפְתָחא ּּ ּ.  

ְנָייָנא ְלָיין, ִּפְתָחא ּתִ ָּדא ִפְתָחא ְדַחִיין ומֹוִתין ּתַ ּ ּּ יהּ ִגין ְדַהאי ִפְתָחא, ּ ּבֵ ּּבְ ַחְתִמין , ּ
ַּחִתיִמין ְדָכל ִפְתִקין ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָקנו ּכְ ְּדֵכיָון ְדִפְתִקין ִאּתְ ּ ין, ּ א ַזּמִ ָמׁשָ ְזִריֵא, ַחד ׁשַ ל ''ּגַ

ֵמיה ְנָייָנא, ּׁשְ ַהאי ִפְתָחא ּתִ ְּוָנִטיל ִפְתִקין ּבְ ן ַחְתִמין ְלהו, ּ   .ְּוַתּמָ

ּ ַקְייָמא ַעל ַההוא ִפְתָחאְמָמָנא ֲחָדא ּ ֵמיה''ְוַעְזִריֵא, ּ ְּוָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ִאְתְקֵרי , ּל ׁשְ ּ
ָדא ָעֵליה ָמא ְדַההוא ְמָמָנא ְדִאְתַפּקְ ַּעל ׁשְ ּ ּ חֹות ׁשוְלָטֵניה. ּּ ַּהאי ְמָמָנא ּתְ ּוְתחֹות ְיֵדיה, ּ ּ ,

ָמהֹון  ין ִדי ׁשְ ׁשִ ּמָ ֵרין ׁשַ ָמאָלא. ל''ָעִדיֵא, א''ִּרָיּ ָסנו)ה''א סטרי''ס(ּּתְ . ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ
ְלָיין ַחִיין, ַּההוא ִמיִמיָנא יה ּתַ ּּבֵ ָמאָלא. ּ ְּוַההוא ִדׂשְ ְלָיא מֹוָתא, ּ יה ּתַ ּוְתֵרין חֹוָתִמין . ּּבֵ

יַדְייהו ָּדא ָקִאים ְלִסְטָרא ָדא. ּחֹוָתם ַחִיים ְוחֹוָתם ָמֶות, ּּבִ   .ְּטָרא ָדאְוָדא ָקִאים ְלִס, ּ

א ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ְבָתא, ַּהאי ִפְתָחא ָסִתים ּכָ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ א ִאְתְפַתח, ּ ּוְביֹוֵמי ְדָחְדׁשָ ּ ּ ,
ַההוא חֹוָתָמא ְּלַאֲחָזָאה ַחִיים ּבְ יה ַחִיים, ּ ְּדַתְלָיין ּבֵ ּ ת ְוֹחֶדׁש חֹוָתָמא ְדַחִיים , ּ ּבָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ

הו ִּאְתְקָיים ּבְ ּ.  

יֹוָמ ּא ְדִכפוֵריּבְ ְצלֹוִתין וָבעוִתין, ּּ ְלהו ַקְייֵמי ּבִ ָרֵאל ּכֻ ְּדִיׂשְ ּ ּ פוְלָחָנא , ּּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ
ָּסִתים ַההוא ִפְתָחא, ְּדָמאֵריהֹון ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּ ַּעד ׁשַ יָון ְדַאְעַבר ַהאי ְצלֹוָתא . ּ ּּכֵ

י ִדיָנא ְדֵהיָכ, ְּדִמְנָחה ֵּמֲאָתר ּבֵ ָּלא ִדְזכוָתאּ ּוִפְתָחא ָדא ִאְתְפַתח, ַחד ֲאִויָרא ָנְפָקא, ּ ּ ּ ,
ְּוַהאי ְמָמָנא ְדֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ּ ָמאָלא, ּ ין ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ׁשִ ּמָ ֵרין ׁשַ , ְּוִאיּנון ּתְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1707דף [ -ּ

יַדְייהו ְּוחֹוָתֵמי ְדַחִיים ומֹוָתא ּבִ ּ ְייה, ּּ ְּוָכל ִפְתִקין ְדָעְלָמא ַקּמַ ּוְכֵדין ַאְחִתימו ֵהן ַלַחִיים , ּוּ ּ ּ
ְּוָדא הוא ִפְתָחא ְדִמְזָרח. ֵהן ַלָמֶות ּּ.  

ִליָתָאה ִקיוָמא, ִּפְתָחא ּתְ ָּדא ִפְתָחא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ּ ל ִאיּנון ִדי ִדיָנא ַיְעַבר , ּ ְּלִמְנַדע ּכָ ּ ּ ּ
ין ְלַמְרִעין, ָּעַלְייהו ין ְלַמְכאֹוִבין, ּבֵ ין ְלִמְסּכְ, ּבֵ ִּדיָנא ְדָלא ַקְייָמא ְלמֹוָתא. ּנוּבֵ ּ ד . ּ ּכַ

ְרָעא ְדִפְתָחא ָדא ָסִגיר ּּתַ ר ָנׁש, ּ ים ַעל ּבַ ֵדין ִדיָנא ִאְתְרׁשִ ְייִבין ֵליה, ּּכְ ְּדָלא ּתַ ר , ּ ּבַ
יָפא ּקִ ֵחיָלא ִדְצלֹוָתא ּתַ ִלים, ּּבְ   .ָּפֵתַח ִיְסּגֹור ַעל ִאיׁש ְולא ִי)איוב יב(ִּדְכִתיב . ְּוִתיוְבָתא ׁשְ

ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא ּ ֵמיה''ְוַקְפִציֵא, ּ ְּוַהאי ְמָמָנא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּל ׁשְ ּ ,
ִגין ְלַסְגָרא ַהאי ִפְתָחא ר ָנׁש, ּּבְ א, ַּעל ַההוא ּבַ ׁשָ ל , ְּדִאְתָחֵזי ְלִאְתַעּנְ ִגין ְדָלא ִיְתָקּבַ ּּבְ

ְצלֹוָתא ַּעד ְדֵיתוב ְלָקֵמי ָמ, ּבִ   .ּאֵריהּ

ְבנֹוי ְדָלא ָחאבו ַזר ִדיָנא ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ִאיּנון ַרְבָיין ְזִעיִרין, ּ ַחד ְמָמָנא , ּּבְ
חֹות ְיֵדיה א ּתְ ָמׁשָ ֵמיה''ִעיִריֵא, ּׁשַ ָמאָלא, ּל ׁשְ ַּעד ְדִאְתַער ַחד , ְוָנַפק ְוָכִריז ִלְסַטר ׂשְ

ְּדִאיהו רוָחא ִדְפּגִ, ּרוָחא ּ ּ ימו ְדִסיֲהָרא)ב''ד ע''רס(, ּימוּ ְפּגִ ֵרי ּבִ ּ ִאְתּבְ ָר, ּ , א''ְוִאְקֵרי ַאְסּכָ
ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַקְייָמא ַעל ַדְרָגא  ּ ּ ִליָתָאה,  ְרִביָעָאה)א פתחא''ס(ּּ ֵהיָכָלא ּתְ ְסַטר , ּבְ ִּדי ּבִ

ְּוָדא ַקְייָמא ַעל ִקטוָלא ִדְלהֹון, ְמַסֲאָבא ּ ּ ָתא ִדְרִביַאת ְלַרְבֵיי, ן ְלַרְבֵייְוִיְתָחֵזי לֹו, ּ ִאּתְ , ּּכְ
  .ְוַקְטַלת לֹון, ַוֲאִחיַדת לֹון

ְמָתא ְּוַסְלָקא ָלה ַלְמָמָנא ְדַקְייָמא , ְּוָאִחיד ָלה ַהאי ְמָמָנא, ַּסְלָקא, ּוְכֵדין ַהִהיא ִנׁשְ ּ ּ ּ
ְּוַההוא ְמָמָנא ְמַגְדָלא לֹון, ַעל ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ּתַ, ּ הוְוִאׁשְ ע ּבְ ְוָסִליק לֹון , ְּעׁשַ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ת, ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ , ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוֵריׁש ַיְרָחא, ּבְ
ְּוִאְתָחזון ָקֵמיה יה, ּ ְרכון ִמּנֵ ְּוִאְתּבָ ְלָטא. ּ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשַ ּוְבׁשַ ּ ִריך , ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ל ּבְ ּכַ ְִאְסּתָ ּ ּ

  .ְּוָחִייס ַעל ָעְלָמא, ּהוא

  ]א''ט ע''דף רמ -' בזוהר חלק [

ִנין, ְּוָכל ִאיּנון ַרְבָיין ִלימו ׁשְ ְּדָלא ַאׁשְ ִנין ְויֹוָמא ַחד, ּ ֵליָסר ׁשְ ְלהו ִאְתְמָסרו , ַעד ּתְ ּּכֻ ּ ּ
יָדא ְדַהאי ִרין)ב''ד ע''רס(, ּּבִ ִנין ַעד ֶעׂשְ ֵליַסר ׁשְ ְלהו ִאְתְמָסרו,  ִמּתְ ּּכֻ ּ ּ ַעל ְיָדא ְדרוָחא ּ ּ

ְּדָגִרים מֹוָתא ,  ֲעִמיָקא)א עקימא''ס(ְּדָנְפָקא ֵמַהאי ָנָחׁש , ן''ְּדִאְקֵרי ָאִגיְריסֹו, ַאֲחָרא
ִנין וְלֵעיָלא. ְּוִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ְלָכל ָעְלָמא ִרין ׁשְ ֵּמֶעׂשְ י ִדיָנא, ּ ר ָנׁש ִמּבֵ ִּאְתָדן ּבַ ֲאָתר , ּ

ְּדִאְקֵרי ְזכוָתא ַגְרֵמיה ָאָתאִא, ּ ּיהו ּבְ ּוְבחֹובֹוי ִאְתָדן, ּ יָדא ְדַהאי ִחְוָיא ְדִאיהו , ּ ְּוִאְתְמָסר ּבִ ּ ּ
ֶות ַּהאי רוָחא ְדַקְייָמא , )עד תליסר שנין, בגין דהא מעשרין שנין ולתתא(. ְַמְלָאך ַהּמָ ּ דף (ּ

ָנָחׁש )א''ט ע''רמ יה ּכְ ד . ְּדָקָאַמָרןן ''ָּדא ָאִגיִריסֹו, ָּאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּּבֵ ִגין ְדָלא ִאְתְנִטיר ּכַ ּּבְ
ְדָקא ֵיאֹות יה ִסיַמן ְדִיְתְפִגים ְלָבַתר. ֲּהָוה ַרְבָיא ָדִקיק ּכְ ְּוָחֵמי ּבֵ ּ ָלא . ּ ְוַהאי ִאְתְנִטיל ּבְ

ִתיב, ְּרׁשו ָפט)משלי יג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ִתיב . ּ  )אבראשית (ְּוָרָזא ָדא ּכְ
ה טֹוב ְמֹאד ה טֹוב ְמֹאד, ְוָתֵניָנן, ְוִהּנֵ ֶות, ְוִהּנִ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ ְּדַאְקִדים ֵליה ַעד ָלא , ּ ּ
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ְּוַהאי ְמָמָנא ְדָקִאים ַעל ַהאי ִפְתָחא. ִּיְתְפִגים ְלָבַתר ָמֵתיה ְוַסְלָקא ָלה , ּ ָּאִעיל ִנׁשְ ּּ
  .ְּלֵעיָלא

א ִנין וְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ָרא , ּן ַעל חֹובֹוי ְדָאבֹויִּאְתָד, ִּמּתְ יָדא ְדַהאי ַאְסּכָ ְּוִאְתְמָסר ּבִ
ֵּהיָכָלא ָדא ָלֳקֵבל ֵהיָכָלא ָדא, ְוָכל ַחד ְוַחד. ְּדָקָאַמָרן ִהפוָכא ִמן ָדא. ּ ָּדא ּבְ ּ ְדַקאְמָרן, ּּ , ּכִ

ְּוַהאי ִפְתָחא ִאיהו ִלְסַטר ָצפֹון ּ.  

ִּפְתָחא ָדא ַקְי, ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ְּוִאְקֵרי ִפְתָחא ְדַאְסָווָתא, יָמא ְלַאְסָווָתאּ ַהאי , ּ ּבְ
ִּפְתָחא ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ֵמיה''ּ ְפָדיֵא)א''ב ע''רנ(, ּ ל ִאיּנון . ּל ׁשְ ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ּכָ ּ

ּוְלַאֲעָלא ְצלֹוִתין ְדָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַמְכאֹוִבין וַמְרִעי, ַּאְסָווִתין ְדָעְלָמא ּ ּ ּ ְוַהאי , ן ְוַצְעִריןּ
ָכל  ִריך הוא, ּ ִאיּנון ְצלֹוִתין)א לכל''נ(ִּאיהו ָסִליק ּבְ א ּבְ ְּוָאִעיל לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  
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י ָאֶלף)איוב לג(ְּוַהאי ִאיהו  ַה, ְ ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ִגין ְדִאיּנון ֶאֶלף ַקְייִמין ּבְ ּּבְ ּהוא ּ
ְייהו, ִּפְתָחא ַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר, ְּוַהאי ַחד ִמּנַ ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ּ ּּ ִגין . ּ ּבְ

ַהאי  ְּוַקְייָמא ֵמִליץ טֹוב ָעֵליה ְדַבר ָנׁש,  ְצלֹוָתא)א להאי''נ(ְּדָסִליק ּבְ ּ ר ְזכוֵתיה , ּ ְּוַאְדּכַ ּ
א ַקִד אְּדָעַבד ָקֵמי ַמְלּכָ ִדיר ְלָטב, יׁשָ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְדַקְייָמא ּתָ ּּבְ ּ ּ ל , ְּוַעל ָדא, ּ ּכָ

ַהאי ִפְתָחא ִדי ְפָדיֵא ַּאְסָווָתא ַקְייָמא ּבְ ּּ יה''ּ ִּפְתָחא ָדא ִאיהו ִלְסַטר ַמֲעָרב. ּל ְמָמָנא ּבֵ ּ ּ .
ּוְבִגין ָדא ֵהיָכָלא ָדא, ּ ע ִפְתִחין ַקְייִמין ּבְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ.  

ֵּהיָכָלא ָדא ַקְייָמא רוָחא ֲחָדא ְדִאְקֵרי ֹנַגהּבְ ּ ּ ַהאי , ּּ ִליָטא ּבְ ַּהאי ִאיהו רוָחא ׁשַ ּ ּ
יה, ֵהיָכָלא יאוְבָתא ַקְייָמאן ּבֵ ל ִזיָוא ְוָכל ּתִ ּּכָ ַּהאי רוָחא ִאיהו ַקְייָמא ְלָכל ִאיּנון ְדִאית . ּּ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ּלֹון חוָלָקא ּבְ ָּדא ַאְעָטר, ּ ִזיָוא ִדְיָקָראּ ָמִתין ּבְ ּ ְלִאיּנון ִנׁשְ ל , ּ ִגין ְלִמְנַדע ּכָ ּבְ
ֵהיָכִלין ַאֲחָרִנין ִּאיּנון רוִחין ִדי ּבְ ּ ר ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדָדא ִאיהו ּבַ ּ ֻכְלהו, ּ ְּוַיְעַבר ּבְ ּ ְוֵלית , ּ

יֵדיה ַּמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּ.  

ִּאיהו רוָחא ַדְכָיא, ַּהאי רוָחא ּ ִריר , ּ ָתִאיןּבָ ֵמיה''ָזֲהִריֵא, ֵּמִאֵלין ּתַ ֵּמַההוא , ּל ׁשְ
א ְדָנִגיד ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ָחא ִדְרבות קוְדׁשָ ִּמׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ֵרי , ָּנִגיד ּבֵ ָחא ִאְתּבָ ּוֵמַההוא ִמׁשְ א ''נ(ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַהאי ִאיהו ֵנר.  ְוַאְצַמח)אתרבי י ִנר ִלְמׁשִ)תהלים קלב(ּּכְ ִגין . יִחי ָעַרְכּתִ ּבְ
א ְלֵעיָלא ְּדַהאי ִאיהו ִסדוָרא ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ִמַתּתָ ּ ּ ּ ּ ָרא ָעֵליה ְנִהירו ְדָנִגיד , ּ ד ׁשָ ּּכַ ּ ּ

ִּמְלֵעיָלא ִגין ְדַהאי ִאְתָסָדר, ּ א, ּּבְ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ל ִאיּנון ּתַ יה ּכָ ִלילו ּבֵ ד ִאְתּכְ ּּכַ ּ ּ.  

ִאיןְּוַכד ִאְתָסָדר ַהאי רוָחא ּבְ ּתָ יה ְנהֹוָרא ַחד, ְוָנִהיר, ָּכל ִאיּנון ּתַ ֵדין ַאִפיק ִמּנֵ ִּדי , ּּכְ
ֵמיה ַאֲקִריֵא רוָחא ָדא)ל''א אהדיא''ס(ל ''ּׁשְ ִליל ּבְ ּ ְוַהאי ּכָ חֹות , ּ  )א האי''ס(ַּהאי ַקְייָמא ּתְ

ָכא, ּרוָחא ָמִתין ְדַסְלִקין)א לאמשחא''ס( ְלֲאְמׁשְ ּ ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ְדִאית לֹון חוָלָקא ,ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִאְתָחזון ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּבְ ּ ּ.  
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ְמָתא ַסְלָקא ִגין ְדַכד ִנׁשְ ּּבְ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ֵהיָכִלין ּתַ ִרין , ְּוָעאַלת ּבְ ֶעׂשְ יָמא ִאיִהי ּבְ ְרׁשִ
ּ וְתֵרין ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא)א''י ע''ר( ַהאי , ּ יִמין ּבְ ְמָתאִּדְרׁשִ ְמָתא ַזָכאת ְוָקַמת . ִנׁשְ ְוַכד ִנׁשְ

יה ְדַההוא רוָחא ַּקּמֵ ּ ּ ח לֹון''ָּדא ְמָמָנא ַאֲהִדיֵא, ּ ַההוא ְנַהר ִדינור . ל ָמׁשַ ְּוַסְלִקין ְוָעאִלין ּבְ ּ ּ
ָנא ְּוַסְלִקין ְוִאְתְקִריבו ְלָקְרּבָ ּ.  

ְתַלת ְנהֹוִרין ִליל ּבִ ִגין ְדַההוא, ַהאי ְנהֹוָרא ּכָ ּּבְ ָחאּ ָווִנין, ּ ְרבות ִמׁשְ ְתַלת ּגְ ִליל ּבִ . ִאְתּכְ
ִרין וְתִרין , ְוַכד ָנִציץ ַהאי ְנהֹוָרא יה ֶעׂשְ ָּנִציץ ִמּנֵ ב ַאְתָוון ''ָלֳקֵבל כ,  ְנהֹוִרין)אתוון(ּ

ְמָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ַהאי ִנׁשְ יִמין ּבְ ִרין וְתֵרין ְנהֹוִרין. ִּדְרׁשִ ְּוִאֵלין ֶעׂשְ ְלהו ְמ, ּ ּּכֻ ין ּ ׁשִ ּמָ ָמָנן ׁשַ
יה ְּדַקְייֵמי ִעּמֵ ָמא ְדַהאי ְנהֹוָרא ְדָעַלְייהו, ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְקרון ַעל ׁשְ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ִלילו ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ּ .

ָכל ִאיּנון ְנהֹוִרין ַהאי רוָחא, ַּהאי ְנהֹוָרא ּבְ ִליל ּבְ יה, ִּאְתּכְ ִליל ּבֵ ְּוַהאי רוָחא ּכָ ֵכי , ּ ְוִאְסּתָ
ָבא ּגֹו ֵהיָכָלא ְרִביָעָאהְלִאְת   .ַיּשְׁ
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ּרוָחא ָדא הֹוָרא ָדא, ּ ִליל ִמּנְ ד ִאְתּכְ ּוִמֻכְלהו ְנהֹוִרין, ּּכַ ד ָדֲחָיין , ּּ ּּכַ  )א דחקין''נ(ּ

ָצא א )ב''ט ע''דף רמ( ְלִאְתַנּצְ ְייהו ַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ִליָלא ּבִ, ָּנְפָקא ִמּנַ ָווֵניּכְ ַאְרָיא , ְתֵרי ּגְ
ָרא ְּוִאיִהי ַחד ִדיוְקָנא, ְוִנׁשְ   )ל''א אתיא''ס(. ל''ְוַהאי ִאְקֵרי ֲאִהיֵא, ּּ

א ִציצו ִדיָלה, ְוַהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ַּנְפֵקי ִמּנְ ּ ה, ּ ד ָמֵטי ְנִהירו ְדַהאי רוָחא ִעָלָאה ּבָ ּּכַ ּ ּ ּּ ,
ים ע אֹוַפּנִ ָו, ַאְרּבַ ָכל ּגְ ִליָלן ּבְ הקדמה (, א''ַאֲהדֹוִרָי, ל''ְיֲהְדִריֵא, ל''ְּוִאיּנון ַהְדִריֵא, וִניןּכְ

ְדִפין. )ן''א אטימו''נ(ן ''ָאִסימֹו )ב''ד ע''י ְתַמְנָיא ּגַ ל ִאֵלין ּבִ ּּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְמָמָנן, ּ ל , ּ ַעל ּכָ
ַמָיא יֵחי ְקָרָבא, ֵחיֵלי ׁשְ ַכח ְקָרָב. ַמּגִ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ָעְלָמאּּבְ ּאֹו ֲעִקירו ְדַמְלכוָתא , א ּבְ ּ ּ
ַמָיא, ֵּמַאְתַרְייהו ַאר ְרִקיִעין, ַּעד ְדֵחיֵלי ׁשְ ְּוֹכָכַבָיא ִדׁשְ ְלהו ַאְחִזיו ְקָרִבין ְוִסְכסוִכין , ּ ּּכֻ ּ ּ ּ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ים. ּ ע אֹוַפּנִ ע ִסְטִרין ְדָעְל, ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ַּקְייֵמי ָעַלְייהו ְלַאְרּבַ   .ָמאּ

ע ָחא ְקָרִבין, ִּאֵלין ַאְרּבַ ד ַנְטִלין ְלַאּגָ ֵּמָרָזא ְדֵהיָכָלא ִדְלֵעיָלא ַנְטִלין, ּכַ ּ י , ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ
ָנא. ְּוִאְקֵרי ְזכוָתא, ִּדיָנא ּבָ ְרָיין ְדֵלית לֹון חוׁשְ ָמה ֵחיִלין וַמּשִׁ ִּמִזיָעא ִדְלהֹון ַאִפיקו ּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ח ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּתְ יםּ   .ֹּות ִאֵלין אֹוַפּנִ

יָרָתא הֹון ַקְייֵמי ַעל ׁשִ ִליָחן ַעל ָעְלָמא, ִמּנְ הֹון ׁשְ ִליָחן ְדִלְסַטר . ּוִמּנְ ָּלֳקֵבל ִאיּנון ׁשְ ּ
ִליָתָאה ִדיָלה, ְמַסֲאָבא ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ּתְ ּ ּ א, ּ . ְּוִאיּנון ְמַקְטְרֵגי ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ

ָכחו ָלֳקְבַלְייהוְּוִאֵלין ִאׁשְ ּּתְ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ י ִאיּנון ְדִמׁשְ ְלטון ְלַגּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ְוגֹו)תהלים צא(ָאֵמר  ְ ּכִ ֶאֶבן . 'ּ גֹוף ּבָ אוְנך ֶפן ּתִ ַפִים ִיּשָׂ ּוְכִתיב ַעל ּכַ ָּ ּ ּ

ְוַהאי . ַּהאי ִאְקֵרי ֶאֶבן ֶנֶגף צור ִמְכׁשֹול. ֶּנֶגף צור ִמְכׁשֹול ֶאֶבן )ישעיה ח(ָּדא . 'ְוגֹו
ת ִיְקַרת )ישעיה כח(ִאְקֵרי  ָרֵאל)ישעיה כח( ,ֶּאֶבן ּבַֹחן ִפּנַ ְּוֹכָלא ַקְייָמא ָדא . ּ צור ִיׂשְ ּ ּ

  .ָּלֳקֵבל ָדא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1710דף [ -ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ִליָתָאה ִדי ּבְ ֵּמָרָזא ְדֵהיָכָלא ּתְ ֵרי, ּ ְּדִאְקרון ַא, ּן רוִחיןַנְפֵקי ּתְ , ה''ף ְוֵחָמ''ּ
ֵרין ִאֵלין ּוִמּתְ א ֵמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט, ּ ִני ָנׁשָ ִליָחן ְדָאְזִלין ְלַאְסָטָאה ּבְ ל ִאיּנון ׁשְ ָּנְפִקין ּכָ ּ ּ ,

ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייָמאן ּ ּ ר ָנׁש, ּ ְּוַאְקִדימו ַעל ּבַ ְּדָקא ָאִזיל ְלאֹוְרָחא ְדִמְצָוה, ּ ַּעל ָדא ְו. ּ
ים ַקְייָמן ָלֳקְבַלְייהו ִּאֵלין אֹוַפּנִ ר ָנׁש ְדָלא ִיְתָנְזקון, ּ ָנא ָעֵליה ְדּבַ ִגין ְלַאּגָ ּּבְ ּ ּ ֵרין . ּ ֵּמִאֵלין ּתְ

ה ּרוִחין ָדִחיל ֹמׁשֶ ד ֲהָוה ָנִחית ִמן טוָרא, ּ יב, ּּכַ י ִמְפֵני ָהַאף )דברים ט(, ִּדְכּתִ י ָיֹגְרּתִ ּ ּכִ
  .ְוַהֵחָמה

ֶאְמ ָּצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדאּבְ ְּדַקְייָמא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִאית ַאְתָרא ַאֲחָרא, ּ ּ ּ ע , ּ ַאְרּבַ ּבְ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִּפְתִחין ר ְמָמָנן ְלָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ְלַאְרּבַ ֶּעׂשֶ . ְּוַחד ְמָמָנא ָעַלְייהו, ּ

ְנהֹוָרא ְדִאְקֵרי ַאֲהִדיֵא ִליל ּבִ תֹוך ָהאֹוָפןְו, ל''ְּוַהאי ּכָ ְַהאי ִאיהו אֹוָפן ּבְ ָלָבן ָדא , ּ ְּמׁשֻ ּ
ָדא   .ּבְ

ִעין י ְזכוָתא, ִּאֵלין ַאְרּבְ ַּנְטֵלי ִדיָנא ִמּבֵ ְמָתא ְדָחָבאת , ּ א ''ס(ְּלַאְלָקָאה ְלַהאי ִנׁשְ

ָמִתין.  ְלַאְלָקָאה)ובעאת י ִאיּנון ִנׁשְ ְלהֹוֵבי נוָרא ְלַגּבֵ ׁשַ ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ ָטאִסין ְלַבר ְו, ּ
ְמָתא ָדא, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ָזַרת , ְּוַקְייָמא ְנִזיָפא ְלַבר, ְּוַאְלָקאן ְלִנׁשְ ל ִאיּנון יֹוִמין ְדִאְתּגְ ּּכָ ּ

  .ְוָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָדא, ָּעָלה

ִעים ִּאיּנון ְדַקְייִמין ַוֲאְנִזיפו וְמַנִדין, ְּוִאֵלין ַאְרּבָ ּ ּ ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדַאִפ, ּ ּ ּיקו ִמפוַמְייהו ִמָלה ּ ּ ּ ּּ
א, ְּדָלא ִאְצְטִריָכא ּוָבַתר ָדא ַאִפיקו ִמפוַמְייהו ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּוְמָטְנֵפי , ּ

ה ּפוַמְייהו ּבָ ּ ּ ּוְמַנִדין לֹון, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי. ּ ִעין יֹוִמין, ּ ַהאי ִנדוָייא ַאְרּבְ ְּוַקְייֵמי ּבְ א ְּדָל, ּ
ַמע ְצלֹוְתהֹון ּתְ   .ִאׁשְ

ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון ְדָחאבו ִאיּנון חֹוִבין ּ ּ ָכל יֹוָמא, ְּדַבְעָיין ְלַנְזָפא, ּ רֹוִזין ַנְפֵקי ּבְ ָרה ּכָ , ֲעׂשָ
ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין ּוַמְכְרֵזי ּבְ ְרָיין, ּ ּוְבָכל ִאיּנון ֵחיִלין וַמּשִׁ ּ ְפַלְנָיא ְדִאיהו, ּ ִּאְזְדָהרו ּבִ ּ ּ ּ 

ְּנִזיָפא ִאיהו ַעל חֹוָבא ְפלֹוִני ְדֲעַבד. ְנִזיָפא י ָמאִריה, ּּ ַּעד ְדָתב ַקּמֵ ְזָבן, ּ   .ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ

ב ֵמַההוא חֹוָבא ד ּתָ ִעין, ּּכַ ֵפי ִאֵלין ַאְרּבְ ּנְ ָראן ֵליה, ִּמְתּכַ ּוְכֵדין ַאְכִריזו ָעֵליה. ְּוׁשָ ּ ּ ,
ָרא ְנִזיָפא אן ו. ְּפַלְנָיא ׁשָ ב. ְלָהְלָאה ְצלֹוָתא ָעאַלתִּמּכָ ָּנִזיף ִאיהו ְלֵעיָלא , ְוַעד ָלא ּתָ ּ

א יה, ְוַתּתָ ּוְנִטירו ְדָמאֵריה ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ּ ָמֵתיה ְנִזיָפא. ּ ֵליְלָיא ִנׁשְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ְּדָסְתִמין ָלה , ּ ּ
ַמָיא ְוָלא ַסְלָקא ְרֵעי ׁשְ ל ּתַ ּּכָ   .ְּוַדְחָיין ָלה ְלַבר, ּ

  ]א''נ ע''דף ר -' ב זוהר חלק[

ִעין ַּהאי אֹוָפן ְדַקְייָמא ַעל ִאֵלין ַאְרּבְ ּ ד ָנִטיל ָמָטא ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ּ ּּכַ מלכים א (ּ

א ָהָרִצי)יד ִעין, ְוַכד ָעאל. ם'' ּתָ יה ִאיּנון ַאְרּבְ ָּעאלו ִעּמֵ ּ ע ִפְתִחין, ּ ַאְרּבַ ִּדי ְמָמָנן ּבְ ּ ,
ל ִאיּנון  ְּוַסְלִקין ּכָ ין ִדי ַדֲהָבאּ ְּמִגיּנִ ַמִלי. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַמְלֲאִכין ְדִאְקרון ַחׁשְ ּ ּ ְּוִאיּנון . ם''ּ

ין ְוַסְייִפין ְורוְמִחין ַאר , ְּמִגיּנִ ָרֵאל ִמּשְׁ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדַרֲהֵטי ְלַאּגָ ּ ין )א''נ ע''דף ר(ּ , ַעּמִ
הו ָחא ְקָרָבא ּבְ ּוְלַאּגָ ֲעָתאּוְלַנְקָמא לֹון, ּ פום ׁשַ ָלא ֲאִריכו, ּ ּכְ   .ּּבְ
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א ָהָרִצים ך ִאְקֵרי ּתָ ְוְבִגין ּכָ ֲּאָתר ְדִאיּנון ָרִצים ַרֲהֵטי, ּ ָחא, ּ ּוְלָנְקָמא , ְּואֹוחו ְלַאּגָ
א וְלַאְתְרָעא ַמָזִלין, ּנוְקִמין ָלֳקֵבל ָרִצים ַאֲחָרִנין ְּדַרֲהֵטי ְלַאְבָאׁשָ ּ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּ ְּלׁשַ ּ .

ּ ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים)אסתר ג(, ָּזא ָדאְוָר ּ ְטָרא ָדא. ּ ְטָרא ָדא, ָּרִצים ִמּסִ , ְּוָרִצים ִמּסִ
ֵמָחה )אסתר ח(, ּוְבִגיֵנהֹון ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ִּאי ְמַקְדֵמי ִאֵלין .  ָנבֹוָכה)אסתר ג( אֹו, ְּוָהִעיר ׁשוׁשָ ּ

ֵמָחה, ְּדָהָכא ן ׂשָ ֵּמי ִאֵלין ְדִסְטָרא ַאֲחָראְּוִאי ְמַקְד. ָּהִעיר ׁשוׁשָ ן ָנבֹוָכה, ּ   .ָּהִעיר ׁשוׁשָ

ִּדְבֹכָלא ַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּ ּ ִּסְטָרא ָדא ָלֳקֵבל ִסְטָרא ָדא, ּ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ין ְלֹכָלא, ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְמִגיּנִ ִאֵלין. ּּ ד ַסְלִקין ִאֵלין ּבְ ּּכַ ּ ד ֲאֵויָרא ָנַפק ַח, ּ
ִּדְלֵעיָלא ְלהו ָמֵגן ַחד, ּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ   .ְ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך)בראשיתטו(, ְְוִסיָמִנך. ּּ

ִלין ְלּגַ ֵריָסר ּגַ ִּאיּנון ְדַסֲחָראן ּגֹו ֵהיָכָלא ָדא, ּּתְ ּ ָרִפים, ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון ׂשְ ְווִנין, ּ , ִּדְתֵרין ּגַ
ִּחָוור ְוסוָמק ִדיר, אַרֲחֵמי ְוִדיָנ, ּ ָחא ּתָ ּגָ ִּאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי ְלַאׁשְ ל ִאיּנון ָמאֵרי , ּ ַּעל ּכָ

ין, ְּדַצֲעָרא ַאר ַעּמִ ְּוִאְקרון ַחלֹונֹות, ְוַדֲחִקין לֹון, ְּדַצְעִרין לֹון ׁשְ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ שיר (, ּ

יַח ִמן ַהַחלֹונֹות)השירים ב ּגִ   .ּ ַמׁשְ

ָלאְּוִאֵלין ַקְייֵמי ְלִאְס ּכְ ל ִאיּנון ִדְמַצָלאן ְצלֹוַתְייהו, ּתַ ּּכָ ּ א, ּּ ּתָ ִניׁשְ ִּדְמַקְדֵמי ְלֵבי ּכְ ּ ,
ָרה ַקְדָמֵאי ְּוִאְתְמנון ֵמִאיּנון ֲעׂשָ ֵדין ַסְלִקין ְוַכְתִבין לֹון ְלֵעיָלא. ּ ּּכְ ִגין ְדִאֵלין ִאְקרון , ּ ּּבְ ּּ

ְייהו ִמִעיִני)שירים חשיר ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּחֵבִרים ְלַגּבַ יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ   .ְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּדַיְדֵעי ְלַסְדָרא ְצלֹוְתהֹון ּכְ ִגין ְדַכד ַהאי ְצלֹוָתא , ּ ּּבְ
ְלָקא ָראת ְלִאְסּתַ ַהאי ְצלֹוָתא, ּׁשָ ִּאֵלין ַסְלִקין ּבְ ָכל ִאיּנון, ּ ּוְבָכל ,  ְרִקיִעיןְּוָעאִלין ּבְ

ְרָעא ְדִפְתָחא ִעָלָאה, ִּאיּנון ֵהיָכִלין ַּעד ּתַ א, ּ , ְוָעאַלת ַהִהיא ְצלֹוָתא ָקֵמי ַמְלּכָ
ַמר. ְּלִאְתַעְטָרא ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ל ִאיּנון ִדְמַצָלאן ְצלֹוִתין, ּתָ ּּכָ ּ ִלים, ּ ְרעוָתא ׁשְ י ְלָמֵריהֹון ּבִ ּוְמַקְדׁשֵ ּ ַהאי , ּ
ָבהְצל ְעָיא ְלַאָפָקא ָלה ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ֹּוָתא ּבַ ּוִבְרעוָתא ְדִמלוָלא ְורוָחא, ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ִאְתַקָדׁש , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ י ִאֵלין ֲחֵבִרים. ְּ ְלהו ַנְטֵלי ְלַהִהיא , ְּוַכד ָמָטאת ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ
ֲהָדה ַעד ֵהיָכָלא ְרִב, ְצלֹוָתא ַההוא ִפְתָחא, יָעָאהְּוַאְזָלן ּבַ ּּבְ ַההוא . ּ ִחין ּבְ ּבְ ְּוִאֵלין ְמׁשַ ּ

ִּזְמָנא ִדְמַצָלאן ְצלֹוִתין ַההוא ִזְמָנא, ּ י ּבְ ּוְמַקְדׁשֵ ּ הו , ּ יָמָמא ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִדי ְמָמָנן ּבִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ הֹון ֲחֵבִרים, ּבְ ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּ וְבֵליְלָיא)א ולאו בליליא כאינון''ס(. ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ , ּּבְ

ֵליְלָיא יָרָתא ּבְ   .ְּדַאְמֵרי ׁשִ

ִתיב ע ָחֵבר הוא ְלִאיׁש )משלי כח(, ְוָתא ֲחֵזי ּכְ ּ ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ָפׁשַ ּ
ִחית ִריך הוא, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ַמׁשְ א ּבְ ְרָכאן ְדקוְדׁשָ ִגין ְדָמַנע ּבִ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ָאִביו, ְּ ָמה .ּ  ּכְ
יב ְדך )דברים לכ(, ִּדְכּתִ ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ ָׁשְ יב. ָ ַמח ָאִביך)משלי כג( ּוְכּתִ ְּואוְקמוָה. ָ ִיׂשְ ּ.  

ִחית ִחית, ָּחֵבר הוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ָּדא ִאיהו ַההוא ִאיׁש. ַמאן ִאיׁש ַמׁשְ ּ . ְּדָפִגים ְלִסיֲהָרא, ּ
ְהפוכֹות )משלי טז(ְוִאְקֵרי  ִּאיׁש ּתַ  ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד )בראשית כה( .ִאיׁש ָלׁשֹון )ים קמתהל( .ּ
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ֶדה ִחית. ִאיׁש ׂשָ ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש ַמׁשְ ְּדַהאי ִאיהו ָמַנע ּבִ ַמאן , ּאוף ָהִכי. ּ
ְרָכאן ֵמָעְלָמא ְדַקאְמָרן, ְּדָמַנע ּבִ ִחית ּכִ ִגין ּבְ, ְּוָדא הוא ָרָזא. ָּחֵבר הוא ְלַהאי ִאיׁש ַמׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּ ּ ְּ ְדָקא ֵיאֹות, ְּ ּוְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ּכַ ּ .
א ֵמיה ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ין, ְּ ִאֵלין ֲחֵבִרין ַקִדיׁשִ ר ּבְ ְּוִיְתַחּבָ ִגין . ְּוָלא ִיְפגֹום ְצלֹוֵתיה, ּ ּבְ

ְרָכאן , ְרָכאן ֵמָעְלָמאְּדִיְמַנע ּבִ ִחית ְדִאיהו ָמַנע ּבִ ַההוא ָחֵבר ִאיׁש ַמׁשְ ר ּבְ ְּוִיְתַחּבָ ּ ּ
ְּוָגִרים מֹוָתא ְלֻכְלהו, ֵמָעְלָמא ּ.  

ִתיב  ַתר ִסְטָרא . ַמאי ְוחֹוֵבר ָחֶבר,  ְוחֹוֵבר ָחֶבר)דברים יח(ּכְ ַּההוא ַמאן ְדָאִזיל ּבָ ּ
ין, ַאֲחָרא ך ָעֵליה רוָחא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבאִּאיהו, ְוָחָרׁש ַחְרׁשִ ּ ָמׁשִ ּ ַההוא , ְ ר ּבְ ְּוִאְתַחּבָ

ַּחְברוָתא ְדַההוא ָחֵבר ָרע ּ ֲהֵדיה, ּ ַחְברוָתא ּבַ ֲאִרי ּבְ ְּוׁשָ ִחית, ּ ֲאַמאי . ַּההוא ָחֵבר ִאיׁש ַמׁשְ
יה. ִאְקֵרי ָחֵבר ר ִעּמֵ ר ָנׁש ִאְתַחּבָ ֲעָתא ְדִאְתְייִליד ּבַ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ ֲהֵדיה ְו. ּ ָּתִדיר ַקְייָמא ּבַ

ִּאְתַהָפך ֵליה ָחֵבר, ְלָבַתר. ָחֵבר ְ ִחית, ּ   .ִאיׁש ַמׁשְ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוָהִכי ִאית ּבְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ יה ְדַבר , ָחֵבר טֹוב, ּּבְ ְּדָעִביד ִטיבו ִעּמֵ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָּנׁש ּבְ ּ ר ָנׁשְּוִאֵלין ֲחֵבִרים . ּ ִדיר ָעֵליה ְדּבַ ַּקְייֵמי ּתָ ַחְברוָתא , ּ ּּבְ

יָזָבא ֵליה, ֲחָדא ָנא ָעֵליה, ְּלׁשֵ ּוְלַאּגָ יה ֲחֵבִרים, ּ ּוְלֶמהֵוי ִעּמֵ ָמא ְדָמאֵריהֹון, ּ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ ּ ,
יה ָחא ַקּמֵ ּבְ ָרא וְלׁשַ ּוְלַזּמְ ּ ִדיר. ּ   .ּתָ

  ]ב''נ ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ע ַסְמִכין ַאֲחָרִנין )ב''נ ע''דף ר(י ֵּמִאֵלין ַנְפֵק ֵריָסר ְדָקָאַמָרן, ַאְרּבַ ְּלִאיּנון ּתְ ָהֵני , ּ
א ְלַצִדיַקָייא. ֲחֵבִרים י ִאיּנון ְדַיְעִטין ֵעיָטא ְלַאְבָאׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ב . ּ ַאף ַעל ּגַ

ְּדָלא ַעְבֵדי ּוַבְטֵלי ְלַההוא ֵעיָטא, ָּלאְּוַסְלֵקי ְואֹוְדֵעי ִמָלה ְלֵעי, ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון , ּ ּ
ב ְדֻכְלהו ִאְתְמנון ְלָדא''ֶּאְרֶאִלי ּם ְוַאף ַעל ּגַ ּ ל ַחד ְוַחד ִאְתָמָנא ְוִאְתְפַקד ַעל ִמִלין , ּּ ּּכָ ּ
ָנא. ְיִדיָעאן ּבָ ּוְתחֹות ִאֵלין ֵלית לֹון חוׁשְ ּּ.  

ע ע ִסְטֵר, ִּאֵלין ַאְרּבַ ָחא ָעַלְייהו , י ָעְלָמאַקְייֵמי ְלַאְרּבַ ּגָ ְּוָכל ַחד ָקִאים ְלַאׁשְ
ָרֵאל ים. ְּדִיׂשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֲחַרּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ים)שיר השירים ב(ּּכְ .  ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ

ים ע ְדִאְקרון ֲחַרּכִ ָמא ְדִאֵלין ַאְרּבַ ּׁשְ ּ . ל''ָעִריֵא. )ה''א עזרי''נ(ה ''ִעיִרָי. ל''ִעיָגֵא, ּּ
  .ל''ְיִהיָרֵא

ל ִאיּנון ְדַעְבִדין , ִּאיהו ָקִאים ִלְסַטר ִמְזָרח, ל''ִעיָגֵא ָחא ַעל ּכָ ּגָ ְּוָדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ּ
ָבה ְדִמְצָוה, עֹוָבִדין ָטִבין ֵבי ַמֲחׁשָ ל ִאיּנון ִדְמַחּשְׁ ְּוַעל ּכָ ּ ד, ּ ב ְדָלא ַיְכֵלי ְלֶמְעּבַ   .ַּאף ַעל ּגַ

ָחא. ָּמא ִלְסַטר ָדרֹוםַּקְיי, ה''ִעיִרָי ּגָ ָנא, ְּוָדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ְּלָכל ִאיּנון ִדְמַנֲחֵמי ְלִמְסּכְ ּ ,
ְייהו ָעֵליה ּאֹו ְדַצֲעֵרי ִלּבַ ּ ב ְדָלא ַיְכֵלי ְלֵמיַהב ֵליה, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּוְלִאיּנון ְדַאְזֵלי ְלאֹוְרָחא . ּ ּ ּ

ּוְלִאינון ְדַעְבֵדי ֶחֶסד ִעם ֵמ. ְּדִמְצָוה ּ ְּוִאיהו ַקְייָמא ִקיוָמא ֶדֱאֶמת. ִתיםּ ּ ְוַהאי ִאְתָמָנא . ּּ
ָרא ֵליה ְלֵעיָלא ְּלַאְדּכְ ּוְלַאֲחָקא ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ְּלַאֲעָלא ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּ.  
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ָחא ְלָכל ִאיּנון ַדֲחׁשִ. ַּקְייָמא ִלְסַטר ָצפֹון, ל''ָעִריֵא ּגָ ְּוָדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ד ּ ּיבו ְלֶמְעּבַ
ין יׁשִ ָעאן ְלֶמחֵטי. ְוָלא ַעְבֵדי, ּבִ ד, אֹו ּבָ ִיְצֵריה ְוָלא ָעִביד, ְּוָאתו ְלֶמְעּבַ ַקף ּבְ   .ְּוִאּתָ

ָחא ְלָכל ִאיּנון ְדָלָעאן . ַּקְייָמא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ל''ְיִהיָרֵא ּגָ ְּוַהאי ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ַנְייהו. ּבְ אֹוַרְייָתא ְלֵבי ַרבְּוַעְייֵלי ּבְ ֵלי ַעל ְמַרע.  ְלִמְלֵעי ּבְ ּכְ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמְסּתַ ּ ּ ,

ֵבי ַמְרֵעיה ד ִאיהו ּבְ ּּכַ חו ָעֵליה. ּ ּגָ ְּוַאׁשְ חֹובֹוי וְבעֹוָבדֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ְּואֹוִדעו ֵליה ְדִיְסּתָ ּ ּ ְּוֵיתוב , ּ
ְייהו ְלָמאֵריה ִּמּנַ ּתָ. ּ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּּבְ ַההוא ְמַרעּ ַּדל ּבְ עֹוָבדֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ְּוֵיתוב , ְּדִיְסּתָ

ִריך הוא א ּבְ א ָקֵמי קוְדׁשָ ִתיוְבּתָ ּּבְ ּ ְּ ָזָבא, ּ ּתְ ִרים ֵליה ְלִאׁשְ ִּאיהו ּגָ ּוְלָאָתָבא ֵליה רוֵחיה, ּ ּ ּ ּ.  

ִתיב  יֹום ָרָעה ְיַמְלֵט)תהלים מא(ְּוַעל ָדא ּכְ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ִרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ יֹום . 'ּהו ְיָיּ ַמאי ּבְ
ֵעי ֵליה, ָרָעה יֹום ָרע ִמּבָ יֹום ָרָעה. ּּבְ ְלָטא ַההוא ָרָעה ְלֵמיַסב , ֶּאָלא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ

ָמֵתיה יל ֶאל ָדל. ִּנׁשְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ָּדא הוא ְמַרע, ַּאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַמדוַע )שמואל ב יג(, ּכְ
ן ַה ָכה ַדל ּבֶ ה ּכָ ֶלךַּאּתָ ך. ְּמֶ ְוְבִגין ּכָ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי, ּ ּּבְ ּ'.  

ַההוא ְמַרע)א אינון דמסתכלי''ס(ְּוִאֵלין  ֵלי ּבְ ּכְ ּ ְדִאיּנון ִמְסּתַ ּ י , ּ ּבֵ ְּלָאָתָבא ֵליה ֵמחֹובֹוי ּגַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ָעֵליה. ּּכְ ּּבְ ָחאְלַאׁשְ, ּּ ּוְביֹוָמא . ּגָ

ְרָיא ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ְּדׁשַ יה, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי, ִּיׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ּּכְ יֹוָמא . 'ּ
יה  ְלָטָאה ּבֵ ְמַסר ִדיָנא ְלַהִהיא ָרָעה ְלׁשַ ְּדִאּתְ ּ ָחא)על עלמא(ּּ ּגָ ּ ְוֻכְלהו ִאֵלין ַקְייֵמי ְלַאׁשְ ּּ .

יםְוַעל  ָּדא ִאְקרון ֲחַרּכִ ּ.  

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא, ּּבְ ִריך הוא ָקִאים ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ְּוַההוא , ְּ
א ָאֵתי ְלַאְסָטָאה יׁשָ ל ָהֵני, ִסְטָרא ּבִ ֵפי ּכָ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ִריך הוא, ּכְ א ּבְ ְּוַקְייָמן ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ .

ּוְכֵדין ִמְתַעְטָרן ְלהוּ ּ ּכֻ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוַקְייָמן ָקֵמי קוְדׁשָ ִתיב. ְּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ יַח , ּּבְ ּגִ ַמׁשְ
ים ח ֵמֲאָתר ָדִקיק: ֵמִציץ. ִּמן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגַ ַמאן ְדַאׁשְ ּּכְ ל , ּ ְּדָחֵמי ְוָלא ָחֵמי ּכָ

ְַמה ְדִאְצְטִריך יַח ִמן, ּוְלָבַתר. ּ ּגִ יר, ּ ַהַחלֹונֹותַמׁשְ חוָתא ַיּתִ ּגָ ְּדָפַתח ִפְתִחין , ֲּאָתר ַאׁשְ ּ
ח ַעל ָעְלָמא, ְּלַרֲחָמא ַעל ּכָֹלא ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ִאֵלין ַחלֹונֹות, ְּ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ,

ים ּוְבִאֵלין ֲחַרּכִ   .ְּוָחִייס ַעל ּכָֹלא, ּ

ְקִעין ּבְ ָרֵאל ּתַ ד ִיׂשְ ֹוָפרּוְכֵדין ּכַ א ַההוא קֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ּתָ ַער ִמּתַ ַּההוא ׁשֹוָפר ְוִאּתְ ּ ּ ,
א וַמָיא ְורוָחא ִליל ֵמֶאּשָׁ ּּכָ ְּוִאְתָעִביד ִמּכָֹלא ַההוא קֹול, ּ ָעָרא קֹול ִעָלָאה, ּ ִגין ְלִאּתְ , ּּבְ
ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ַההוא ׁשֹוָפר ַגְווָנא ָדא, ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ֶאּשָׁ, ּ ִליל ּבְ ָיא ְורוָחאּכָ ּא וְבּמַ רֹוָזא . ּ ֵדין ּכָ ּכְ

ֻכְלהו ְרִקיִעין, ָנְפָקא ְּוַאְכִריז ּבְ א ְוגֹו, ּ ה ֶזה ּבָ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ', ְּוָאַמר קֹול דֹוִדי ִהּנֵ ּגִ ַּמׁשְ
ים   .ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ

  ]א''א ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ְלהו ּוְכֵדין ַיְדֵעי ּכֻ ְּדָהא קוְדׁשָ, ּּ ָרֵאלּ ִריך הוא ָחִייס ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּא ּבְ ּ ּ ִאין , ְ ְוַאְמֵרי ַזּכָ
ָרֵאל ַאְרָעא, ִּאיּנון ִיׂשְ ָעָרא ַרֲחֵמי ִמְלֵעיָלא, ְּדִאית לֹון ֵעיָטא ּבְ ִגין ְלִאּתְ ּּבְ ִתיב , ּ ֵדין ּכְ ּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1714דף [ -ּ

ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט( ּיֹוְדֵעי ְתרוָעה ַוַדאי, ּ ַאׁשְ יֹוְדֵעי  )א''א ע''דף רנ(, ּ
רוָעה: ְּתרוָעה ֵרי ַהאי ּתְ ָיא, ְּמַתּבְ ְּדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ּ ה, ּ ְּדֹכָלא ִאְתָדנו ּבֵ ּ ּ ִאין ִאיּנון . ּּ ַּזּכָ

ָעְלָמא ֵדין ָרֵאל ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִגין ְדִאיּנון ַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ ,
ָאְרחֹויְוַיְד ְדָקא ֵיאֹות, ְֵעי ְלֵמַהך ּבְ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּכְ ּ.  

ִּאֵלין ַחלֹונֹות ים, ּ ל ְצלֹוִתין, ְּוִאֵלין ֲחַרּכִ ְלהו ְלַאֲחָדא ּכָ ַּקְייֵמי ּכֻ א , ּ ּתָ ְּדַסְלִקין ִמּתַ ּ
הו, ְּלֵעיָלא ָחא ּבְ ּגָ ּוְלַאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלַאֲעָלא לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ית ְו. ְּ ל ּבֵ ַּעל ָדא ּכָ

יה ַחלֹונֹות ֵנֶסת ְדָלאו ּבֵ ַּהּכְ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ יה ּכְ ָּלאו ֲאָתר ְלַצָלָאה ּבֵ ּ.  

א ֵנֶסת ְלַתּתָ ית ַהּכְ ִנֶסת ִדְלֵעיָלא, ְּדָהא ּבֵ ית ַהּכְ ָּלֳקֵבל ּבֵ ֵנֶסת ִדְלֵעיָלא ְדִאית . ּ ית ַהּכְ ּּבֵ ּּ
יה  ָמה ְד)ב''ט ע''נ(ּּבֵ ּ ַחלֹונֹות ּכְ א, ַאָמָרןּ דֹוָלה. ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ֶנֶסת ַהּגְ יה , ְּלֵעיָלא ּכְ ִּאית ּבֵ

ֵריָסר ַחלֹונֹות ִעָלִאין ּּתְ ָאה, ּ ּתָ ֵנֶסת ּתַ ית ַהּכְ ְּוֹכָלא ַקְייָמאן ָדא ָלֳקֵבל . ָהִכי ָנֵמי ְלַהאי ּבֵ ּ ּ
ַגְווָנא ְדִאֵלין, ָּדא ִגין ְדָעְלִמין ַקְייִמין ִאֵלין ּבְ ּּבְ ּּ ִריך הוא ָסִליק ְיָקֵריה ְו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ֹכָלא יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי. ּּבְ ְּוַעל ָדא ּבְ א', ּּ יׁשָ ְלָטא ַהִהיא ִסְטָרא ּבִ ד ׁשַ ְּיַמְלֵטהו ְיָי, ּכַ ּ'.  

ַגווָנא ָדא ֵני, ל''ַהאי ְמָמָנא ְיִהיָרֵא, ּּכְ ל ִאיּנון ְדַחְייֵסי ַעל ִמְסּכְ ַּקְייָמא ַעל ּכָ ּ ָמה ,ּ  ּכְ
יל ֶאל ָדל ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵהיָכָלא ָדא. ְּדַאּתְ ָאֵמר ַאׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ְּוֵהיָכָלא ָדא , ּ
ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ְרִביָעָאה ִליל ּבְ ְזִרין ְוִדיִנין ְלֹכָלא, ִאְתּכְ ן הוא ּגִ ְּדַתּמָ ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ּ ַּזּכָ ּ

ְנֵזי ְדָמא ְּדָיַדע ּגִ ִדיָרא, ְּלַיֲחָדא ֵליה, ֵּריהּ ֵמיה ְדָמאֵריה ּתְ א ׁשְ ּוְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ י ֵליה , ּ ְּלִמְזּכֵ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ּ.  

ִריך הוא , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ְרִביָעָאהה ''היכל הזכות גבור א ּבְ ִּדי קוְדׁשָ ּ ְּ

ִגי ַאְרָעא ּבְ מֹוַדע ׁשוְלָטֵניה ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְּדַקְייָמא ְלֵמַטר ָאְרחֹוי , ְּוָדא ִאיהו ֵהיָכָלא. ֵּניהּ ּ
ָּדא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי ִדְזכות. ְּדאֹוַרְייָתא ּ ל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּ ְּדֵביה ִאְתָדנו ּכָ ּ ּ ּ ּ ְוָכל , ְוָכל ַזְכָיין, ּ

ין, חֹוִבין ְּלִאיּנון ְדַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹו, ְוָכל ֲאָגר ַטב, ְוָכל עֹוָנׁשִ ּ   .ַרְייָתאּּ

ֵּהיָכל ָדא ִדְזכות ּ ַאר ֵהיָכִלין, ּ ְנָייא ִמָכל ׁשְ ע , ְוַהאי ֵהיָכָלא, ְמׁשַ יה ַאְרּבַ ִליָלן ּבֵ ּּכְ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ֵהיָכִלין ְּמׁשַ ְּוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא, ּ ֵהיָכָלא ָדא ִאית רוָחא ֲחָדא. ּ ּּבְ ְּדִאְקֵרי , ּ

ֵמיה ְזכותְּוֵהיָכָלא ָדא ִאְק. ת ֵאל''ְּזכו ֵּרי ַעל ׁשְ ל ִדיִנין . ְּוַהאי ִאיהו ֵאל, ּ ְּוָהָכא ִאְתָדנו ּכָ ּ
ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב, ְּדָעְלָמא ָכל יֹום)תהלים ז(, ּ   . ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ

ֵהיָכָלא ָדא' ד, ֵהיָכִלין' ד ִּאֵלין ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּ ִליָלן ָדא, ּ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ָדאּ ,  ּבְ
ְּוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא ע ֵהיָכִלין ִאֵלין. ְּוִאְקֵרי ְזכוָתא, ּ ִּאית ְלהו ִפְתִחין, ַּאְרּבַ ַחד ְמָמָנא . ּ

ִּעָלָאה ְדַקְייָמא ְלַבר ְלִפְתָחא ַקְדָמָאה ְדֵהיָכָלא ָדא ּ ּּ ֵמיה''ַּסְנָסִנָי, ּ ּה ׁשְ ָמא ָדא, ּ , ְּוַעל ׁשְ
ָמאָלאִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא ְלִסְטָר ַההוא ֵהיָכָלא ִדיֵליה, ּא ַאֲחָרא ִדׂשְ ְּדָנִטל ִדיִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ד ּבְ יה. ְלַאְתֲעָרא ְלֶמְעּבַ ּוְבִגין ְדָנִטיל ִמּנֵ ּ ֵמיה, ּ ְּוִאיהו . ּה''ַּסְנָסִנָי, ִּאְקֵרי ַעל ׁשְ

ָר ִליט ַעל ַההוא ַאְסּכָ ּׁשַ   .ּא ְדַרְבֵיי''ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1715דף [ -ּ

ד ָנִטיל ִדיָנא, ּה''ָּסִנָיְּוַהאי ְמָמָנא ִעָלָאה ַסְנ ַּאְכִריז ְלִאיּנון ְמָמָנן ְדַקְייִמין ַעל , ּּכַ ּ
ֵריָסר ִפְתִחין ל ִאיּנון ִדיִנין, ּּתְ רֹוִזין ְדַמְכְרֵזי ּכָ ְּוִאיּנון ּכָ ּ ּ ְּדִאְתָדנו ְמֵהיָכָלא ִדְזכוָתא ָדא, ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּרוָחא ָדא ְדָנִטיל ּכָֹלא ּ ּ ְּדִאְקֵרי ְזכות ֵא, ּ יה, ּל ְדָקָאַמָרן''ּ ִליל ּבֵ ּּכָֹלא ּכָ יה ַנְפקו . ּ ִּמּנֵ ּ
ְבִעין ְנהֹוִרין ְנִציִצין ִעגוָלא ַקְייֵמי, ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ֵסי ָדא , ּ ָדא ְדָלא ִאְתּכַ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָדא ּבְ ּּבְ ּ ּ

ין, ָכל ַזְכָיין. ִּמן ָדא ְלהו ְנהֹוִר, ְּוָכל ִדיִנין, ְוָכל עֹוָנׁשִ ָּקֵמי ּכֻ   .ּין ִאֵלין ַקְייִמיןּ

ֵרין ְנהֹוִרין ְייהו ַנְפֵקי ּתְ ִדיר, ִּמּנַ ְּדַקְייֵמי ָקַמְייהו ּתָ ּוְתֵרין ְנהֹוִרין , ְנהֹוִרין' ְּוִאֵלין ע. ּ
ְּדַקְייֵמי ָקַמְייהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא, ּ ִּאיּנון ְלגֹו ּבְ ִתיב. ּ ְּוַעל ָרָזא ְדֵהיָכָלא ָדא ּכְ שיר (, ּ

ֶזג)השירים ז ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ְרֵרך ֲאַגן ַהּסַ   .ְ ׁשָ

ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָּלֳקֵבל ִאיּנון ַנְפֵקי ׁשִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְבִעין וְתֵרין . ִּמּסִ ְּוׁשִ
ָמאָלא, ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאֵלין ַקְדָמֵאי ִאיּנון ְפִניָמֵאי ְלגֹו. ִּמּסִ ּ ֶאְמָצִעיָתא ּבְ, ּ

י ְנהֹוִרין ִאֵלין. ְּדֵהיָכָלא ָאה, ְּלַקּמֵ ל ַזְכָוון ְוָכל חֹוִבין ְלִאְתַדּכָ ל עֹוָבִדין . ָעאִלין ּכָ ּכָ
ֵּמִאֵלין ְפִניָמֵאי ַנְפֵקי, ְּדָעְלָמא ל ְנהֹוִרין ְדַנְפֵקי ֵמרוָחא ָדא ִעָלָאה. ּ ָכחו ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ָמאָתן , ּ

ית ְסֵרי ְנהֹוִר רוָחא ָדא, יןְוׁשִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּ.  

ֵרי ְנהֹוִרין ְבִעין, ִּאיּנון ּתְ ְּדַקְייֵמי ָקֵמי ִאיּנון ׁשִ ִדיר, ּ ִּאיּנון ַסֲהֵדי ַסֲהדוָתא ּתָ ְוַכְתֵבי , ּ
ִּפְתֵקי ִדיָנא ִדְזכו אֹו ְדחֹוָבה ּ ּ ּ ְזֵרי ְוַדְייִנין ִד. ּ ְזִרין ּגַ ְבִעין ִאיּנון ּגִ ִּאֵלין ׁשִ ּ ְּוָכל ִדיִנין . יִניןּ

ְּדָעְלָמא ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש ָהָכא ִאיהו ּ.  

  ]ב''א ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ּרוָחא ָדא ְּדִאיהו ְזכות ֵא, ּ ּ ְדַקאְמָרן''ּ ַלת ַאְתָוון, ל ּכִ יִמין ּתְ יה ְרׁשִ יה , ּּבֵ ָקן ּבֵ ְּדִמְתַדּבְ ּ ּ
ִּמְלֵעיָלא ְּדִאיּנון יה, ּ ַהאי ֲאָתרְוָהא אֹוִקיְמ. ו''ּ ָקאן ּבְ ָּנא ְדַכד ִאֵלין ַאְתָוון ִמְתַדּבְ דף (, ּּ

א )ב''א ע''רנ נוְקּבָ קוָתא ִדְדכוָרא ּבְ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ַהאי רוָחא. ּ ימו ּבְ ֵדין ִאְתְרׁשִ ּּכְ . ִּאיּנון ַאְתָוון, ּ
ָּרָזא ְדרוָחא ָדא ְד. ּ ֵואֹלַהי ְלצור ַמְחִסי)תהלים צד(, ְּוָהָכא ָאַמר ָדִוד ּ ּ ל ְוָרָזא ''ִאְקֵרי ֵאּ

יה יִמין ּבֵ ְּדִאיּנון ַאְתָוון ִדְרׁשִ ּ ּ ְּדִאְקרון יה, ּ ַלת ִסְטִרין ִדְנהֹוִרין ְדָקָאַמָרן, ו''ּ ִּאֵלין ּתְ ּ ּ.  

ֵתי ִדיִנין ַלת ּבָ ִּאיּנון ּתְ ִדיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ְּדִמְתַפְלֵגי ּבְ ּ ִמיֵלי ְדָעְלָמא, ּ ּּבְ עוְתָרא, ּ , ּּבְ
ִמְסּכְ ַמְרִעין, ּנוּבְ ִלימו, ּבְ ׁשְ ָנן ְלָכל ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּּבִ ע ֵהיָכִלין ְדִאיּנון ְמַתּקְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ,

ֵרי ִסְטֵרי ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ִרין ֵהיָכִלין ְלִאֵלין ּתְ ְּוַחד ֵהיָכָלא ְלָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ּּתְ ּ ,
ָבָנא ִמָכ ְּדַעְבֵדי חוׁשְ חֹות ִאֵלין , ְלסֹוְפִרין ַאֲחָרִנין, ְוַחד ֵהיָכָלא. ּל עֹוָבִדין ְדָעְלָמאּ ִּדי ּתְ ּ

ע ֵהיָכִלין. ַּקְדָמֵאי ְפִניָמֵאי ֵהיָכָלא ָדא, ִּאֵלין ַאְרּבַ ִליָלן ּבְ ָמא ְדַהאי , ּּכְ ְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ ּ
ּרוָחא ְזכוָתא ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ְדִא ּּבְ ּ ִפְתָחא ַקְדָמָאה ִאית ְמָמָנא , ִאית ְמָמָנא ַחד, ֵּלין ֵהיָכִליןּ ּבְ
ְזִריֵא, ֲחָדא ֵמיה ִאְקֵרי ּגַ ִּדׁשְ  ַהאי )ה דמינה נטיל''לפתחא קדמאה דשמיה דכלא סנסני(. ל''ּ

ַּההוא ְמָמָנא ִאיהו ְלַגָלָאה ִדיִנין, ְמָמָנא ַאֲחָרא ּ ָזרו ְלַהה, ּּ ְּדִאְתָדנו ְוִאְתּגְ ּ ּ ּוא ְמָמָנא ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1716דף [ -ּ

ֵמיה ַסְנָסִנָי, ַקְדָמָאה ִּדׁשְ ּ יה ָנִטיל ַהאי ְמָמָנא ַאֲחָרא''ּ ּה ְדִמּנֵ ּ ְּדַקְייָמא ַעל ֵהיָכָלא , ּ ּ
ָרה ְדַרְבֵיי, ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּוַקְייָמא ַעל ַאְסּכָ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ְזִריֵא ָּנִטיל ִמָלה ְדֵבי ִדיָנא ְפִנ, ל''ְוַהאי ְמָמָנא ּגַ ּ ּ ְּדֹכָלא. יָמָאהּ ן, ּ ּמָ ּוְכֵדין , ִאְתְגַזר ּתַ
ּאֹוִדיַע ִמָלה ְלַהאי ְמָמָנא ִדְלַבר ָכל ְרִקיִעין, ּ רֹוֵזי ַמְכְרֵזי ְוַאְמֵרי ּבְ ך ְוַכך , ְּוָכל ִאיּנון ּכָ ְּכַ ְ

א י ַמְלּכָ ַזר ִמּבֵ א, ִאְתּגְ ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ַּעד ְדַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ּבְ ּמָ, ּּ ּן ַנְפֵקי וַמְכְרֵזי ּוִמּתַ
ָתִאין, ִּמָלה ֻכְלהו ְרִקיִעין ּתַ ַמע ּבְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ י ְואֹוְדֵעי ִמָלה, ּּ א, ְּוַנְחּתֵ ְּלֻכְלהו ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

ִאין ּתָ ְלהו ּתַ ְּוַנְטֵלי ִמָלה ּכֻ ּ ַמָיא, ִמַדְרָגא ְלַדְרָגא, ּ ֲּאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּ , ְּועֹוֵפי ְדַאְרָעא, ּ
ְלהו  ּּכֻ ָעְלָמא, ַּנְטֵלי ִמָלהּ ְרִדיֵני ִנימוִסין. ְּואֹוְדֵעי ָלה ּבְ ל ִאיּנון ּגַ ַּעד ְדַנְטֵלי ִמָלה ּכָ ּ ּ ּּ ,

א ֶחְלָמא ִלְבֵני ָנׁשָ   .ְּוַאְתָיא ַהִהיא ִמָלה ִלְזַמן ָקִריב, ְוַאְחְזָיין ּבְ

ּוְלִזְמִנין ְדַהִהיא ִמָלה ְדִאְצְטִריָכא ְלַמְלֵכי ַאְרָעא ּ ָרא , ּּנון ְמָמָנן ְלַאְתְזָנאְּדִאי, ּּ ּוְלַדּבְ
א. ַעִמין א ִדְלַתּתָ ְמׁשָ ְּדאֹוְדִעין ַהִהיא ִמָלה ַעד ְרִקיָעא ְדׁשִ ּ ן, ּּ ּמָ ַּעד ְדִאיּנון . ְּוַקְייָמא ּתַ ּ

א ְמׁשָ א, ְמָמָנן ׁשִ ְמׁשָ ְּדִאְתָמנון ַעל ׁשִ ְּואֹוְדֵעי ָלה ְלִאיּנון ְמָמָנן, ַּנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה, ּ ּ 
ִסְטָרא ַאֲחָרא ִּעָלִאין ִדי ּבְ ְּוִאיּנון מֹוִדִעין ַהִהיא ִמָלה ְלַמְלֵכי ַאְרָעא, ּ ִסְטָרא , ּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ

  .ִּדְלהֹון

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ֲּהוֹו ַנְטִלין ְנבוָאה ִדְלהֹון, ְּוַכד ֲהוֹו ְנִביִאים ּבְ ֵרין ַעּמוִדין ִעָלִאין , ּ ִּמּתְ ּ
ְְדאֹוַרְייָתא ָסִמיך ָלקו ְנִביִאים ֵמָעְלָמא. ּ ָעַלְייהוּ ְּלָבַתר ְדִאְסּתָ ְּוָאתו ָמאֵרי ְדַמְרֶאה, ּ ּ ,
ּוָמאֵרי ְדֶחְלָמא ְדָקָאְמָרן, ּ ַּנְטֵלי ִמָלה ֵמַאְתֵריה ּכִ ָרֵאל. ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכד ַמְלֵכי ֲהוֹו ּבֵ ּ ,

ָלקו ּוְנִביִאים ִאְסּתָ ּוָמאֵרי ְדֶחְלָמא וַמְרֶאה ָלא, ּ ּ ָכחוּ ּתְ ּאֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון ַמְלִכין, ּ ִאׁשְ ּ ,
ְדָקָאְמָרן   .ֵּמַהאי ִפְתָחא ּכִ

יָמא ֵהיך ָנִטיל ִמָלה ֵמַהאי ֲאָתר ְּוִאי ּתֵ א ֲחֵזי. ְ א, ּתָ ל ַדְרָגא ְוַדְרּגָ ְּוָכל ִפְתָחא , ּּכָ
ְלהו ִאית לֹון ְלַבר, ּוִפְתָחא ּּכֻ ְּדִאְתָמנון, ְמָמָנן ְיִדיָען, ּ ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין)בסטרא דלהון( ּ , ּ ּבְ

ִגין ְדָהא ֵמִאֵלין  ִאין ְואֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון ְדִאְצְטִריך ּבְ ּתָ ְרִקיִעין ּתַ א ּבִ ַּעד ְדַנְחֵתי ְלַתּתָ ּּ ּ ּ ְּ

ה ְוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ֵּהיָכִלין ְדִאיּנון ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ין ְל, ּ ִּאְתְפָרׁשו ַדְרּגִ ּ אּ ָרָזא , ַתּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ין, ּ ין ַעל ַדְרּגִ ְּוַנְחּתו ַדְרּגִ ּ יה, ַּעד ְדַפְרִחין ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוִאְתְמנון ּבֵ ּ.  

הֹון ְטָרא ַאֲחָרא, ִמּנְ א ִמּסִ ֵני ָנׁשָ ִזיֵקי ָעְלָמא, ְלַנְטָרא ּבְ ּוְבִאיּנון ָאְרֵחי ְדָקא , ּוִמּנְ ּ ּ
הֹוןּוִמ. ָאְזֵלי א, ּנְ ד ָאָתאן ְלִאְתַדְכָאה, ְּלַסְייָעא ִלְבֵני ָנׁשָ הֹון. ּּכַ ין , ּוִמּנְ ד ָאִתין ְוִנּסִ ְלֶמְעּבַ

ָעְלָמא א. ּבְ עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ָגָחא ּבְ הֹון ְדַקְייֵמי ְלַאׁשְ ּוִמּנְ ּ בגוונא (ְוֵכן . ְּלִמְסַהד ַסֲהדוָתא, ּ

י)דא ָמה ַדְרּגִ ין ּכַ ּ ִמְתָפְרׁשִ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּן ְלִסְטַרְייהוּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּּ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ ּּבִ
  .ִּעָלָאה

  ]א''ב ע''דף רנ -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1717דף [ -ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ַגְווָנא ָדא ּבְ ין ֵמִאיּנון ֵהיָכִלין , ִסְטָרא ְמַסֲאָבא, ּּכְ ין ַדְרּגִ ִּמְתָפְרׁשִ ּ ּ
א ין ְלַא, ְלַתּתָ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ אּ הֹון: ּוְלַאְסָטָאה ָעְלָמא, ְבָאׁשָ א, ִמּנְ ִני ָנׁשָ , ַקְייֵמי ְלַאְסָטָאה ּבְ

א יׁשָ ִני . ֵמֹאַרח ַטב ְלֹאַרח ּבִ הֹון ַקְייֵמי ְלָסֲאָבא ּבְ א )א''ב ע''דף רנ(ּוִמּנְ ְּלִאיּנון ְדָאתו , ָנׁשָ ּ ּ
ֲאָבא ָמה ְדָתֵניָנן, ְלִאְסּתַ ֲא, ּּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ַהאי ָעְלָמא, ָבאָאָתא ּבַ , ְּמָסֲאִבין ֵליה ּבְ

ַההוא ָעְלָמא ּוְמָסֲאִבין ֵליה ּבְ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרו צֹוָאה רֹוַתַחת, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )ישעיה ל(ּכְ
ין ְדַקְייָמן ְלָסֲאָבא ַיִתיר. ֵצא ּתֹאַמר לֹו ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ִדיר ָלֳקֵבל ִאֵל, ּ ִּאֵלין ּתָ , יןּ

ְדָקא ֲחֵזי ין ְיִדיָעאן ּכַ ַדְרּגִ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ.  

ְנָייָנא ַהאי ִפְתָחא ִאית ְמָמָנא. ִּפְתָחא ּתִ ֵמיה''ַּדֲהִריֵא, ּּבְ , ְּוִאיהו ִלְסַטר ְיִמיָנא. ּל ׁשְ
א, ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ל ְזכוִתין ְדָזכו ּבְ ְּלַאֲעָלא ּכָ ּ ּ ִגין ְדִי, ּ ר ָנׁש ְלָטב ּּבְ ְּתָדן ּבַ

ָדן ְלָטב ד ִאּתְ א, ָּעַלְייהו ּכַ ֵני ָנׁשָ ֵדין ַהאי , ְּוִאיּנון ַזְכָיין ַקְייָמן ַסִגיָאן ַעל חֹוֵבי ּבְ ּכְ
ָּפִקיד ַעל ַאְגָרא ְוחוָלָקא ְדִאיּנון ַזְכָיין ְוַאְגָרן ְלָטב, ְמָמָנא ּ ּ ּ.  

ְּוַאִפיק ַההוא ִדיָנא ּ ּוָמֵני ֵליה ְלַהה, ּ ְּדִאְקֵרי ְפָדיֵא, ּוא ְמָמָנאּ ֵהיָכָלא , ל''ּ ִּדי ּבְ
ִליָתָאה ּוְכֵדין ֲאַמר ֵליה. ּתְ ַחת)איוב לג(, ּ ּ ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ֵבי . ּ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ִגין ְדַכד ּבַ ּּבְ
א, ַּמְרֵעיה ְתִפיסו ְדַמְלּכָ ְּוִאְתַפס ּבִ ּ ר ָנׁש, ּ ֵדין ִאְתָדן ּבַ ַהאי ְּוָכל ְזכו ְוָכ. ּּכְ ּל חֹוָבה ְדֲעַבד ּבְ
ַהאי ֵהיָכָלא ְלִאְתְדָנא, ָעְלָמא ּּכָֹלא ָעאל ּבְ ּ.  

ַהאי ִפְתָחא ָנַפק ִדיֵניה ְלָטב, ְּוַכד ִאְתָדן ְלָטב ּּבְ ּ ִּליִמיָנא ְדַהאי ְמָמָנא ַדֲהִריֵא, ּ , ל''ּ
יה ְּדַקְייָמא ּבֵ ְּואֹוְדִעין ִדיִניה ְלָטב, ּּ ִזיב, ּ ּתְ א ַההוא ִדיָנאְוַנ. ַּעד ְדִאׁשְ ְּחּתָ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ

מֹוָדעו ְלָטב ְלַתָתא, ְמָמָנן ּתְ ין ְדִאׁשְ ַּדְרּגִ ּ ְלהו ַדְרִגין ַעל ַדְרִגין, ּ ּּכֻ ּ ּ ין , ְּוֹכָלא, ּ ין ְלָטב ּבֵ ּבֵ
ר ָנׁש, ְלִביׁש א ִאְתָדן ַההוא ּבַ י ַמְלּכָ ִּמּבֵ ּ.  

ִליָתָאה ַהאי ִפְתָחא ִאית ְמ. ִּפְתָחא ּתְ ִדיֵא, ָמָנא ַחדּּבְ ֵמיה''ּגַ ְּוִאיהו ִלְסַטר . ּל ׁשְ
ָמאָלא ין)א לאתקלא''ס(ְלַאֲעָלא , ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא, ׂשְ יׁשִ ל חֹוִבין ְוָכל ּבִ ר ָנׁש ,  ּכָ ְּדּבַ

ַהאי ָעְלָמא ִאיּנון ַזְכָיין ְד, ְוָנִחית לֹון ּגֹו ַמְתְקָלא ְלַאְתְקָלא. ַּאְסֵטי ֲאַבְתַרְייהו ּבְ ּּבְ ָּעאלו ּ
יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדָקָאַמָרן ּּבִ ּ ּ.  

ְּוַההוא ַמְתְקָלא ַקְייָמא ּגֹו ִפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ֲחָדא, ּ ן ִאְתָקלו ַזְכָיין ְוחֹוִבין ּכַ ַמאן . ְּוַתּמָ
ְייהו ְּדָנַצח ִמּנַ ַההוא ִסְטָרא, ּ ָּהִכי ִאית ֵליה ְמָמָנן ּבְ ָמ, ִאי ַנְצָחן ַזְכָיין. ּ ה ְמָמָנן ִאית ּכַ

ְסַטר ִדיִמיָנא ְּוַנְטֵלי ַההוא ִדיָנא, ּּבִ ר ָנׁש, ּ ין וַמְרִעין ֵמַההוא ּבַ יׁשִ ּוַמֲעִבִרין ּבִ ּ ַעד , ּ
ִזיב ּתְ ָמאָלא, ִאי ַנְצָחן חֹוִבין. ְּדִאׁשְ ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ָמה ְמָמָנן ִאית ֵליה ּבְ ּּכַ ּ ַּעד ְדַנְטֵלי , ּ

ִּמָלה ַההוא ִסְטָרא ַא ְרִדיִני ִנּמוִסין, ֲחָראּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ ַּעד ְדִאְתַרע ַמָזֵליה, ּ א . ּּ ּוְכֵדין ַנְחּתָ
ְמָתא, ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא . ְוָנִטיל ִנׁשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּּ

  .ְּדָאֵתי

ַהאי ִפְתָחא. ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ֵמיה)ה''א מאזני''ס(ה ''ואזני, ְּייָמא ַחד ְמָמָנאַק, ּּבְ . ּ ׁשְ
ֲחָדא,  ַזְכָיין ְוחֹוִבין)א דתקיל''ס(ְּדַנְטָלא , ְּוַהאי ִאיהו ַמְתְקָלא ְלהו ּכַ ָקלו ּכֻ ּוֵביה ִאּתְ ּ ּ ְוָדא . ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1718דף [ -ּ

ִדְכִתיב. ֹמאְזֵני ֶצֶדק )א''ה ע''רנ(ִאְקֵרי  ַהאי ִא.  ֹמאְזִני ֶצֶדק)ויקרא יט( ּכְ ְלהו ּבְ ָקלו ּכֻ ּּתְ ּּ
ְדָנא   .ְּלִאּתְ

חֹות ַהאי ְמָמָנא ֵרין ְמָמָנן, ּתְ ָמאָלא, ִאית ּתְ , ַחד ִליִמיָנא. ַחד ִליִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ
ֵמיה''ֲהִריֵא ָמאָלא. ּל ׁשְ דוִדיֵא, ַחד ִלׂשְ ֵמיה''ּּגְ ָקלו ַזְכָיין ְוחֹוִבין. ּל ׁשְ ָּדא ַאְכַרע , ְּוַכד ִאּתְ

ָמאָלא,ִלְסַטר ְיִמיָנא ַהאי רוָחא ְדִאְקֵרי ְזכו.  ְוָדא ַאְכַרע ִלְסַטר ׂשְ ִלילו ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ת ''ּ
  .ֵאל

 ] בשנה154יום [סדר הלימוד ליום ו אדר 

יה ְלהו ּבֵ ִליָלן ּכֻ ְּוַכד ִאְתּכְ ּ א,  ֵחיָוָתא)א חד''ס(ַּאִפיק , ּ , ְוַהאי ֵחיָוָתא ְמָלֲהָטא, ַּקִדיׁשָ
ֵמ ָעְלָמא, ַהאי ֵחיָוָתא. ל''ּּתוִמיֵא, ּיהְוִאְקֵרי ׁשְ ָחא ּבְ ּגָ ִּאיִהי ֵחיָוָתא ְדַקְייָמא ְלַאׁשְ ִאיּנון , ּ ּּבְ

ָעְלָמא', ֵעיִני ְיָי ָטאן ּבְ חוָתא', ְּוִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. ְּדַאְזָלן ְוׁשָ ּגָ ְלהו ַנְטלו ַאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ֵּמִאיּנון , ּ
ְט ּעֹוָבִדין ָטִבין ְדִאְתָעֵבידו ּבִ א, ִּמירוּ ִלימו ְדִלּבָ ׁשְ ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִאיּנון ּבִ ָחא ּבְ ּגָ ּוְלַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְדָקא ֵיאֹות ב ְדָלא ִאְתָעִבידו ּכַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  

חוָתא ִדְצלֹוִתין ּגָ ַאׁשְ ַּהאי ֵחיָוָתא ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ּ ִני . ּ ֲאֵלי ּבְ ין ְדׁשָ ֶאְלּתִ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ
א  ְצלֹוֵתהֹוןָנׁשָ יָדא ְדַהאי ֵחיָוָתא, ּבִ ְלהו ַקְייֵמי ּבִ ּּכֻ ּ ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ְוַקְייִמין , ְּוָאַנח ְלהו ּבְ

ִעין יֹוִמין ַהאי ֵהיָכָלא ַעד ַאְרּבְ ין ּבְ ֶאְלּתִ הו, ִּאיּנון ׁשְ ָחא ּבְ ּגָ   .ְּלַאׁשְ

  ]ב''ב ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ָכל ַא)בסוף ארבעין יומין(ְּדָהא  ִעין ּבְ ִעין ְוַאְרּבְ ְוָנִטיל ְלָכל , ָנְפָקא ַהאי ֵחיָוָתא, ְרּבְ
ין ֶאְלּתִ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ִּאיּנון ׁשְ ְּוָאַנח לֹון ָקַמְייהו ְדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ּוְכֵדין ַהאי . ְוַדְייִנין לֹון, ּ

ּרוָחא ְדִאְקֵרי ְזכו ּ הו )ב''ב ע''דף רנ(, ת ֵאל''ּ ְּמַעֵיין ּבְ ָנְפָקא , ִאי ָזֵכי. ֵכי ִאי ָלא ָזֵכיִאי ָז, ּ
א, ַהאי ְצלֹוָתא ֶאְלּתָ ָלא ַהאי ׁשְ ְלּגְ ֵריָסר ְמָמָנן, ּוִמְתּגַ ה ּתְ ְבִעין , ְּוָנְפָקן ִעּמָ ְוָכל ַחד ְוַחד ּתַ

ֵּמִעם ַההוא רוָחא א, ּ ֶאְלּתָ ַהאי ׁשְ הו, ִּקיוָמא ּבְ ְּוִאְתַקְייָמא ּבְ ּ.  

חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ָרִפין ְמַלֲהָטןַאְרּבָ, ּתְ ַרְפֵא, ָעה ׂשְ ְרִקיֵא, ל''ׂשְ יֵא, ל''ּבַ ל ''ְקִריׁשִ
ְּקדוְמָי ע ִסְטֵרי ָעְלָמא. ּה''ּ חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ַקְייִמין ְלַאְרּבַ ע ּתְ ַקְייֵמי ' ִּאֵלין ד, ְּוִאֵלין ַאְרּבַ

ָכל ִאיּנון, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְלד ָחא ּבְ ּגָ ְּוִאיּנון ְמָמָנן ְלַאׁשְ ָתאּ ּבְ ּ ְדַנְטֵרי יֹוָמא ְדׁשַ ֵגי , ּ ּוְמַעּנְ
ְדָקא ֵיאֹות ָתא ּכְ ּבְ   .ׁשַ

ד ַנְטֵלי ע ּכַ א, ֵּמִאֵלין ַאְרּבַ ִביִבין ְדֶאּשָׁ ְבִעין , ַּנְפֵקי ׁשְ ִביִבין ִאְתָעִבידו ׁשִ ּוֵמִאֵלין ׁשְ ּּ
ִלין ְלּגַ ּוְתֵרין ּגַ א, ּ ֶאּשָׁ ׁשוֵניה . ּינורֵּמָהָכא ִאְתָעִביד ְנַהר ִד. ְמַלֲהָטן ּבְ ּמְ ֶּאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּ
ָתא, ְּלַההוא ַנֲהָרא ּבְ ֵגי ׁשַ ל ִאיּנון ִדְמַעּנְ ּּכָ ָכל ִאיּנון , ּ ָחן ּבְ ּגְ ע ְמָמָנן ַמׁשְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ

ָתא ּבְ ֵגי ׁשַ ְּוַהאי ֵחיָוָתא ַקְייָמא ָעַלְייהו, ִּדְמַעּנְ חֹוָתה, ּ ִגיָנה ּתְ ְּוַנְטֵלי ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1719דף [ -ּ

ָכל יֹו ָּנִגיד ַההוא ְנַהר ִדינור, ָמא ְויֹוָמאּבְ ּ ה רוִחין, ּ ִליִטין, ְּואֹוִקיד ְלַכּמָ ּוְלַכָמה ׁשַ ּ .
ָתא ּבְ רֹוָזא ָנְפָקא, ְוַכד ָעִיִיל ׁשַ ִכיך ַההוא ְנַהר ִדינור, ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ִביִבין , ְ ְּוַזְעִפין ְוִזיִקין וׁשְ ּ

ָככו ּתְ ָרִפים ְדָקָאַמָרןְּוַהאי ֵחיָוָתא ַאְזָלא ְוַסְלָק. ִּאׁשְ ָעה ִאֵלין ׂשְ ּא ַעל ַאְרּבָ ְוָעאל ּגֹו . ּ
ֶּאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹעֶנג, ּ ּּבְ ּ.  

ִגין ִדְבַהאי ֲאָתר ָתא, ּּבְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ ל ָפתֹוֵרי ִדְבֵני ָעְלָמא, ּכַ ן ּכָ ּמָ ִּמְתַסְדָראן ּתַ ּּ ,
ֵני ֵהיָכָלא ְּדִאְקרו ּבְ אּ ָוון ְמָמָנן, ְוֶאֶלף ַאְלִפין, ּ ְדַמְלּכָ ַּקְייֵמי ַעל ִאיּנון ָפתֹוֵרי, ְוִרּבֹו ִרּבְ ּ .

ָרִפים ָעה ׂשְ ְּוַהאי ֵחיָוָתא ִעָלָאה ַעל ִאֵלין ַאְרּבָ ַההוא ֲאָתר, ּ ל ִאיּנון , ְּוָעאל ּבְ ְּוָחָמא ּכָ
ָכל ָפ)וכל אינון דקיימא עלייהו(, ָּפתֹוֵרי ח ּבְ ּגַ ֵגי ֵליה ְלָכל , ּתֹוָרא וָפתֹוָראּ ְוַאׁשְ ְּוֵהיך ְמַעּנְ ְ

ָּפתֹוָרא וָפתֹוָרא ְּוַקְייָמא וָבִריך ֵליה ְלַההוא ָפתֹוָרא, ּ ּ ּ ְּ ְוִרּבֹוא , ְּוָכל ִאיּנון ֶאֶלף ַאְלִפין. ּ
ָבן ְלהו ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי ָאֵמן, ִרּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

ָרָכה ִהיא ְדָבִריך ַעל ַהאי ָפתֹוָר ּוַמה ּבְ ְ ּ ְדָקא ֵיאֹותּ ָגא ּכְ  )ישעיה נח(. ּא ְדִמְתָסָדר ְוִאְתַעּנְ
ג ַעל ְיָי ְתַעּנַ י ִפי ְיָי' ְוגֹו' ָאז ּתִ ר' ּּכִ ְּוֻכְלהו ַאְמֵרי. ִּדּבֵ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח(, ּ ַיֲעֶנה '  ָאז ּתִ

ּרוָחא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ְזכו. 'ְוגֹו ּ ד ַההוא ָפתֹוָרא ִאְתַעּנָ, ת ֵאל''ּּ ּּכַ ֻכְלהו ְסעוָדֵתיּ ּג ּבְ ּ ּ ,
ִליָתָאה ְמַסֵיים ְוָאַמר ְתָרָאה ּתְ ְסעוָדָתא ּבַ ּּבִ ל ִאיּנון ַקְדָמֵאי, ּ  ָאז )ישעיה נח(ְוָאַמר , ַּעל ּכָ

ַחר אֹוֶרך ְוגֹו ׁשַ ַקע ּכַ בֹוד ְיָי', ִָיּבָ ַָיַאְסֶפך' ּכְ ָכל . ּ ְבִעין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ּבְ ל ִאיּנון ׁשִ ּּכָ
ֶבר ְיֵרא ְיָי)תהלים קכח(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ִסְטִרין י ֵכן ְיבֹוַרך ּגָ ה ּכִ   .'ְ ִהּנֵ

ְדָקא ֵיאֹות ִסדוָרא ְדִעּנוָגא ּכְ ַההוא ֲאָתר ּבְ ְּוַכד ָפתֹוָרא ְדַבר ָנׁש ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵדין , ּ ּכְ
ע ִדְתחֹוָתה, ַהאי ֵחיָוָתא ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּ ָבןְּוָכל ִאיּנון ֶאֶל, ּ ְלהו ַדְחָיין , ף ַאְלִפין ְוִרּבֹו ִרּבְ ּּכֻ ּ ּ

ְרִדיִני ִנימוִסין, ְּלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֵּליה ְלַבר ה ּגַ ּוְכּמָ ּ ְלהו ַנְטֵלי ֵליה ְוַעְייֵלי ֵליה , ּ ּּכֻ ּ ּ ּ
ִהפוָכא ִמן ָדא, ְּלַההוא ֲאָתר ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּמָ. ְוִאְקֵרי ֶנַגע, ּּ  )א פתחי''ס(, ןְּוַכד ַעִיִיל ָלה ּתַ

ּנו)תהלים קט( ְוַאְמֵרי ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ  )תהלים קט(. ּ
ר לֹו ְוגֹו ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ך ָחֶסד ְוגֹו', ְיַנּקֵ ְזָבן. 'ְַאל ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ   .ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ

ּבְ ִגין ְדִעּנוָגא ְדׁשַ ּּבְ ּ ִריך הוא , ָתאּ א ּבְ ּוְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ א האי איהו אלין ''ס(ְּ
ּוְבִגין . ּ ִאיהו)פתורי דעינוגא דשבתא וזמנין וחגין כולהו חדוותא דקודשא בריך הוא

ָתא ְוִזְמֵני ומֹוֲעֵדי, ָּדא ּבְ ל ִאיּנון ִדְמַעְנֵגי ִעּנוָגא ְדׁשַ ּּכָ ּ ּ ּ ע ְדַקְייֵמי ּתְ, ּ ִּאֵלין ַאְרּבַ חֹות ַהאי ּ
ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ַההוא ְנַהר ִדינור, ֵחיָוָתא ּ ּ יה, ּ ְבֵקי ְלִאּתֹוְקָדא ּבֵ ְּלָכל ִאיּנון , ְּוָלא ׁשַ

ְדָקא ֵיאֹות ֵגי ִעּנוַגְייהו ּכְ ְּדִמְתַעּנְ ּ ּ.  

ע חֹות ִאֵלין ַאְרּבַ מֹוְדָעאן ִמּסִ, ְּדַקְייֵמי ְלַבר, ִאית ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ּּתְ ּתְ ְטָרא ְּדִאׁשְ
ְּדֵהיָכָלא ָדא  ּ וַמְכְרֵזי ְלֹכָלא ִאיּנון ִדיִנין)וכל כרוזין לבר(ּ ּ ָזרו , ּּ ְזִרין ְדִאְתּגְ ְּוָכל ִאיּנון ּגִ ּ ּ
ַהאי ֵהיָכָלא   .ּבְ

ָדן ָהָכא ּּכָֹלא ִאּתְ ַלת ִמִלין, ּ ר ּתְ ֵהיָכָלא ָדא ְדִאְקֵרי , ּּבַ ְּדָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ָהָכא ּבְ ּ ּ ּ
ֵני: ּ ִאיּנון)ב''ה ע''ויקרא כ, א''א ע''קפ, ב''ג ע''בראשית מ(ּ וִאֵלין .ְּזכוָתא . ּוְמזֹוֵני, ַּחֵיי, ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1720דף [ -ּ

ָלָתא ְּדָהא ִאֵלין ּתְ ְלָיאן, ָלא ַקְייֵמי ָהָכא, ּ ַמָזָלא ּתַ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד . ּ ּ ּ
ְלָיין ַחִיין ִדְלֵעיָל, ְוָנִפיק ן ּתַ ּמָ ּּתַ ּ ְלָיין ְמזֹוֵני, אּ ן ּתַ ֵני, ְוַתּמָ ְלָיין ּבְ ן ּתַ ְּדָהא ִאֵלין , ְוַתּמָ ּ

ן ַנְפֵקי ּמָ ָלָתא ִמּתַ א, ּתְ ָכאן ְלַתּתָ ך. ְּוַנְגֵדי ְוִאְתַמּשְׁ ְוְבִגין ּכַ ֵהיָכָלא ָדא, ּ ּּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ,
ָלָתא ר ָהֵני ּתְ   .ּבַ
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ר ָנׁש ּכַ ֵבי ַמְרֵעיהּבַ ּד ִאיהו ּבְ ָדן, ּ ַאר ִדיִנין ְדָעְלָמא, ָּהָכא ִאּתְ ְּוָכל ׁשְ יָמא. ּ ר , וִאי ּתֵ ּבַ
ֵבי  ָדן ַלַחִיים ָיֲהִבין ֵליה, ַּמְרֵעיה )א''ג ע''דף רנ(ָנׁש ּבְ ִּאי ִאּתְ ְלָיין ָהָכא. ּּ ָּלאו ְדַחִיין ּתַ ּ ,

ָדן ָהָכא ְלַחִיים ד ִאּתְ ֶּאָלא ּכַ ּ ֵדין , ּ ַּנְגִדין ַחִיים ִמְלֵעיָלאּכְ ּ ּ  )ואי לא לא יהבין(. ְּוָיֲהֵבי ֵליה, ּ
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ַּזּכָ ּ ּ ּ ה ְלַחֵיי ָעְלָמא, ּּ אן ּבָ ְּוַזּכָ ָּעַלְייהו , ּ

ִתיב  ך ּכוָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶר)ישעיה ס(ּכְ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ   .'ץ וגוְ

ָאהד ''היכל אהבה חס ֵּהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ְלִאֵלין , ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּ ּ
ֵאי ּתָ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ּבְ ּ ּ ִּפְתָחא ֲחָדא ַקְייָמא . ּּ ּ

ַהאי ֵהיָכָלא ַּהאי ְמָמָנא ַקְייָמא . ה''ָנא ִאְקֵרי ָסִניגֹוְרָיְּוַההוא ְמָמ, ְּוַחד ְמָמָנא ָעֵליה, ּבְ
ַּעל ִפְתָחא ָדא ִגין ְלֵמיַלף , ּ א סניגוריא עלייהו דישראל ובגין דא אקרי שמיה ''ס(ּבְ

יגֹוָרא ִדְלהֹון)כך דהא איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל למיעל יה , ּ ַסּנֵ ַּקּמֵ
לֹוט ָעַלְיי. ְּדָמאֵריהֹון   .ּהו ִסְטָרא ַאֲחָראְוָלא ִיׁשְ

ֵהיָכָלא ָדא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּּבְ ע, ּ ַאְרּבַ ע , ְּדָכִליל ּבְ ַאְרּבַ ִליל ּבְ ְּדָהא רוָחא ָדא ּכָ ּ ּ
ָווִנין ִּחָוור ְואוָכם ָירֹוק ְוסוָמק, ּגְ ּ ֹכָלא. ּ ִליל ּבְ ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַקְייָמא ּכָ ּ ּ ּ ְוִאְקֵרי , ּ
ּסוִרָי ִאיןַרב ַעל ּכָ, ה''ּ ּתָ ּל ִאיּנון ַחָייִלין ּתַ חֹוֵתיה. ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּתְ ּ חֹות ְיֵדיה, ּ ּוְמָמָנן ּתְ ּ.  

ְּדָסִגיר וָפַתח, ַּהאי רוָחא יֵדיה. ּ ְלהו ִאְתַמְסָרן ּבִ ָחאן ִעָלִאין ּכֻ ל ַמְפּתְ ּּכָ ּ ּ תלת זמנין (. ּ

ִאין)ביומא ּתָ ל ַחָייִלין ּתַ ִליָלן, ּ ּכָ ְלהו ִאְתּכְ ּּכֻ חֹוֵתיהּ יה ִאְתָזנו, ּ ְוַקְייָמן ּתְ ּוִמּנֵ ּ ַּהאי ַקְייָמא . ּ
ָכל ָרִזין ְדָמאֵריה ּּבְ יֵדיה, ּ ְלהו ִאְתַמְסָרן ּבִ ִנִזין ִעָלִאין ּכֻ ל ּגְ ּּכָ ּ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא. ַּהאי רוָחא ִאְקֵרי ַאֲהָבה ִגין ְדָהָכא . ֵהיָכל ַאֲהָבה, ִּאְקֵרי ֵהיָכל ָדא, ּ ּּבְ
ל ָרָזא ְדָרִזיןִּאְתְגִניזו יה, ּ ּכָ ָקא ּבֵ ְּלַמאן ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ ּ ְּוָהָכא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ְּ ּ ,

ן ֶאת דֹוִדי ָלך)שיר השירים ז( ם ֶאּתֵ ְ ׁשָ ּ.  

ּרוָחא ָדא ל ְנִטירו ִדְלֵעיָלא, ּ ִּאיהו ָנִטיר ּכָ ּ ּ ָרֵאל )תהלים קכא(ְוָדא ִאְקֵרי , ּ  .ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ִרית )דברים ז( ְנִזין ִעָלִאין. ׁשֹוֵמר ַהּבְ ִגין ְדָהָכא ִאיהו ְנִטירו ְדָכל ּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ִניִזין , ּ ְּוַעל ָדא ּגְ

יה ִניִזין ּבֵ ְּדָמאֵריה ּגְ ּ א. ּ ִביִלין ְוָאְרִחין ְלִאיּנון ִדְלַתּתָ ֵּמַהאי ַנְפֵקי ׁשְ הו , ּ ִגין ְלַאְתֲעָרא ּבְ ּּבְ
ּרוָחא ִדְרִחימוָתא ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1721דף [ -ּ

ָּווִנין ְדֵביהּגְ' ִּאֵלין ד ָדא, ּ ְכִליָלן ָדא ּבְ ָעאן ְלַאְכְלָלא. ִּאּתְ ָדא, ְוַכד ּבָ ַטׁש ָדא ּבְ , ּּבָ
א ְלהו ַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ְּוָנַפק ִמּכֻ ִתיב. ְּדִאְקֵרי ֹזַהר, ּ  )יחזקאל י(, ְּוַהאי ֵחיָוָתא ַעל ָדא ּכְ

ָבר ר ָרִאיִתי ַעל ְנַהר ּכְ   .ִּהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ

יִקין , ָּלא ָדאֵמֵהיָכ ִקיוָמא ְדְנׁשִ ין ְדַקְייִמין ּבְ ל רוִחין ַקִדיׁשִ ָּנְפִקין ּכָ ּ ּ ְּדָהא . )עלאין(ּּ
יִקין ָּנְפָקא ֲאֵויָרא ְדרוָחא, ֵּמִאיּנון ְנׁשִ ָמִתין ִעָלִאין, ּ א ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ ְּלִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

א ְבֵני ָנׁשָ ְּדִאְתְייִהיבו ּבִ ּהוא ִדְכִתיבְוָרָזא ַה. ּ ל מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח(, ּ י ַעל ּכָ ִיְחֶיה ' ּ ּכִ
ָמִתין. ָהָאָדם ל ִנׁשְ ִגין ִדְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייִמין ּכָ ְבִני , ְּוָכל רוִחין, ּּבְ א ּבִ ִּדְזִמיִנין ְלַנְחּתָ
א ֵרי ָעְלָמא, ָנׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָמִתין ְדָנְפִקין ּכָ, ֵּהיָכָלא ָדא ַנְקָטא, ְּוַעל ָדא. ּ ּל ִאיּנון ִנׁשְ ּ

ֵּמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ּוְבִגין ָדא. ּ ֵריָקַנָייא, ּ ֵּהיָכָלא ָדא ָלא ַקְייָמא ְלָעְלָמא ּבְ ּ ּ.  

א י ַמְקְדׁשָ ּוִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ָמִתין ַאֲחָרִנין, ּּ ְיימון . ָּלא ָעאלו ָהָכא ִנׁשְ ְּוַכד ִיְסּתַ
ֵריָקַנָיאֵה, ִּאֵלין ּיָכָלא ַקְייָמא ּבְ ְּוִיְתְפַקד ִמְלֵעיָלא, ּ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ ְוַאְתַער . ּוְכֵדין ֵייֵתי ַמְלּכָ

ֵּהיָכָלא ָדא ְלֵעיָלא   .ְוִיְתַער ֵהיָכָלא ְלַתָתא, ּ

ִתיב ּוְבָרָזא ְדֵהיָכָלא ָדא ּכְ ּ ִני ֳעָפִרים ְוגֹו)שיר השירים ד(, ּ ׁשְ ַדִיך ּכִ ִני ׁשָ ִגין ּבְ. 'ְ ׁשְ
ִּדְבֵהיָכָלא ָדא ַההוא רוָחא ְדָקָאַמָרן ּ ּ ּ ִליָלן ָדא , ְּוַההוא ֵחיָוָתא, ּ ֵרין ְנהֹוִרין ּכְ ַּאִפיק ּתְ

ָדא ָדא, ּבְ ָרן ָדא ּבְ ַד''ְּוִאְקרון ֵא, ִּמְתַקּשְׁ ַד. י''ּל ׁשַ ִּאֵלין ִאְקרון ׁשַ ּ א''ְוֵא, י''ּ ּתָ , ּל ִדְלּתַ
ָדא ָרן ָדא ּבְ ָדאְוָא, ִּמְתַחּבְ ָד''ְוִאְקֵרי ֵא, ִּעיל ָדא ּבְ ִגין ְדָנַפק ִמְכָלָלא ְדִאֵלין . י''ל ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ַדִים   .ׁשָ

ְטָרא ִדיִמיָנא''ְוַהאי ֵא ּל ְדִאיהו ִמּסִ ּ ל ִאיּנון ַרֲחִמין, ָּנִטיל ֵמֲאָתר ָדא, ּ ְּדַקְייֵמי , ּּכָ
ְּלַאְתָזָנא ַההוא ֵהיָכָלא ִדְלַתָתא ְּדִאְקֵרי ְזכוָת, ּ ָמא ְדַהאי רוָחא ְדֵביה , א''ּ ַּעל ׁשְ ּ ּ ּ

ַדי. ְּדָקָאַמָרן ִאין, ַּהאי ׁשַ ּתָ ּוְלָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין, ָּיִניק ְלָכל ִאיּנון ּתַ ּוְלָכל ִאיּנון ִדְלַבר, ּ ּ ּ ,
ְטָרא ָדא ְּדַקְייֵמי ִמּסִ ן, ּ ּכָ ׁשְ ְּדִאְקרון ִיְתדֹות ַהּמִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ַדיְּוַעל ָדא ִאְק. ּּכְ , ֵּרי ׁשַ

ֵאי ּתָ ִגין ִדְמַסְפָקא ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו ּתַ ּּבְ ּּ ָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ְמַקּבְ ּּכְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ   .ִּמּסִ

  ]ב''ג ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ָּנְפקו ִאיּנון ְנהֹוִרין, ֵמָהָכא ְּדִאְקרון , ּ ְתַהֶפֶכת)בראשית ג(ּ ִגין . ּ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּבְ
ָווִניןְּדִמְתַה ה ּגְ ִליחוָתא ִדְלֵעיָלא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּפָכא ְלַכּמָ ׁשְ ְּדִאֵלין ִמְתָעֵרי ִדיָנא ּבִ ּּ ּ ּ ּ ,

ָעְלָמא  ָמאָלא )ב''ג ע''דף רנ(ְּוִאיּנון ּבְ ָטר ׂשְ ד ִאְתְפַרׁש , ִמּסְ ּ רוָחא ָדא)א אתפשט''ס(ּּכַ ּ ,
ִא, ּוָבַטׁש ְלַאָפָקא ְנהֹוִרין ְלָכל ִסְטִרין ַדִים ְדָרָמאן ֲחָלָבא ְלָכל ְסָטרּכְ ּיּנון ׁשָ ָהִכי ָנֵמי , ּ

ִּדי ְמָמָנא ַעל ִאֵלין, ְּוַאִפיקו ַחד ֵחיָוָתא ַאֲחָרא, ַנְפֵקי ְלָכל ְסָטר, ֵּמַהאי רוָחא ְּדִאְקֵרי , ּ
ְתַהֶפֶכת   )א שבע ודא איהו דממנא''ס( )חסר(. ְוָדא ִאְקֵרי. ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

יה. ּאי ִדְמָמָנא ַעל ָעְלָמאְּוַההוא ְוַה ְפָנא ַעל ָעְלָמא ְוִאְתָדן ּבֵ ִזְמָנא ִדי ְמָמָנא ּכַ ּּבְ ּ ּ ,
ֵדין ַהאי ֵחיָוָתא ִאְתָפְקָדא ַעל ָעְלָמא ְּוַאִפיק רוָחא ִדְמזֹוָנא, ּּכְ ֵני , ּ ְּלָכל ִאיּנון ּבְ
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ַכְפָנא, ְּמֵהיְמנוָתא ְּדָלא ְימותון ּבְ ּ ְייהו, ּ ְטָרא ַאֲחָרא.ְּוָסִעיד ִלּבַ ִגין ְדָהא ִמּסִ ְלָטא , ּ ּבְ ד ׁשַ ּכַ
ָעְלָמא ְפָנא ּבְ ֵרין רוִחין ִמְסֲאִבין, ּכַ ְּוָדא ִאיהו . ְּוִאְקרון ׁשֹוד ְוָכָפן, ַּנְפֵקי ֵמַהאי ִסְטָרא ּתְ

ָחק)איוב ה(, ָרָזא ׂשְ ָעְלָמא. ּ ְלׁשֹוד וְלָכָפן ּתִ ִגין ְדִאֵלין ַקְייִמין ּבְ ּּבְ ן לֹון ִלְבֵני ְוַעְבִדי, ּ
א ִקְטרוָגא ְפָנא, ַחד. ָּנׁשָ ֵדר ְלהו ּכַ ַּההוא ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ א , ְוַחד. ּוַמְייִתי, ּ ֵני ָנׁשָ ְּדָקא ַאְכֵלי ּבְ

ְבִעין ָעְלָמא, ְוָלא ׂשַ ְלָטא ּבְ א ׁשַ יׁשָ ִגין ְדָהא רוָחא ּבִ ּּבְ ּ.  

ִציצ, ַאִפיק ַחד ִניצֹוָצא, ֵּחיָוָתא ָדא ּו ִדְתֵרין ִניצֹוִצין ְדַאָמָרןְּדָקא ָנִפיק ִמּנְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ָווִנין ה ּגְ ָרִפים. ִּמְתַהְפָכאן ְלַכּמָ הֹון, ְוַהאי ִניצֹוָצא ִאְקֵרי ׂשְ   .ְוָלִהיט לֹון, ְוַהאי ָאִחיד ּבְ

ֵרין ְמָמָנן ֵהיָכָלא ָדא ִאית ּתְ ָבן ְדִאְקר, ּּבְ ְּנהֹוִרין ְדַקְייִמין ַעל ֶאֶלף ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּון ּ
ָפִנים ָבן ְדִאְקרון ִרּמֹוִנים, ּגְ ְּוֶאֶלף ְוִרּבֹוא ִרּבְ ֲחִביבוָתא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבַ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּ ּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ין ִיׂשְ ְּדַאֲעֵלי ְרִחימוָתא ּבֵ ִריך הוא ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי . ְּ ּ
א ְלֵעיָלא. ְּרִחימוְוַקְייָמן ּבִ, ְּרִחימוָתא ּתָ ְּוַכד ַאְתַער ְרִחימו ִמּתַ א, ּ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין , ּ ּכְ

ה ָטִבין, ָּדא, ִאְתַמְלָיא ֵהיָכָלא ּמָ ה ֲחָסִדין, ִמּכַ ּמָ א, ִמּכַ ה ַרֲחִמין וְכֵדין ְרִחימו ִדְלַתּתָ ּמָ ִּמּכַ ּ ּ ,
ּּגֹו ְרִחימו ִעָלָאה ָדא, ּ ק ָדא ּבְ ִּאְתַדּבָ ּ.  

ֵרין ְמָמָנןֵמָהָכ ָמא ְדֵהיָכָלא, ְּוִאְקרון ַאֲהָבה, א ַנְפֵקי ּתְ ָחא . ַּעל ׁשְ ּגָ ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלַאׁשְ
ְרִחימו ל ִאיּנון ִדְמַיְחֵדי ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון ּבִ ַּעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ְרִחימו, ּ ְייהו ָעֵליה ּבִ ּוַמְסֵרי ַנְפׁשַ ּ ּ ְוַסְלֵקי , ּ

ְּוַאְסִהידו ְלֵעיָלא ְוָכל ָעְלָמאּ ּ ִאיּנון ְדַעְבֵדי ֶחֶסד ּבְ ּ ִּאיּנון ֲחָסִדין ַסְלִקין ְוָעאִלין ּגֹו ַהאי , ּ ּ
ן, ֵהיָכָלא ּמָ ּוִמְתַעְטֵרי ּתַ ְּוַסְלֵקי ְלִאְתַעְטָרא ּגֹו ַאֲהָבה ִעָלָאה, ּ ִתיב. ּ תהלים (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ַמִים ַחְסֶדך)קח דֹול ֵמַעל ׁשָ י ּגָ ָ ּכִ ֵהיָכָלא ָדא. ּ ִתיבּּבְ ים ֹלא )שיר השירים ח(,  ּכְ  ַמִים ַרּבִ
ְטפוָה וגֹו ּיוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה וְנָהרֹות לא ִיׁשְ ּ ּ ּ'.  

ִתיָתָאהת ''היכל הרצון תפאר ָּדא הוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ֵהיָכָלא . ֵהיָכָלא ׁשְ ּ ּ
ְּדִאיהו ַרֲעָוא, ְּדָרצֹון קוָתא ְדֹכָלא',  מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח(ְּדִאְקֵרי , ּ ֶּחְדָוה ְדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ְוָהָכא . ּ

ִּאיהו ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ָרָזא ִדְכִתיב, ּ ְפתֹוַתִיך)שיר השירים ד(, ּּבְ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ַּרֲעָוא ְדָכל . ּ
ָמִתין ְּדַנְפֵקי ֵמַההוא מֹוָצא ִפי ְיָי, ִנׁשְ ּ'.  

ֶאְלִתיןְּדַקְי. ֵּהיָכָלא ְדַרֲעָוא, ַהאי ֵהיָכָלא ל ׁשְ עוִתין ְדָעְלָמא, יָמן ָהָכא ּכָ ְּוָכל ּבָ ִגין . ּ ּבְ
ְּדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ָכחו, ּ ּתְ יִקין ִאׁשְ ד ְנׁשִ יב, ּּכַ ָרָזא ִדְכּתִ ק ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ּּבְ ּ וִיּשַׁ

יק ָדא ְלָדא. ְלָרֵחל ד ָנׁשִ ּוְכֵדין ּכַ ֵדין ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ּ ִגין ְד. ּכְ ִלימו ּּבְ ֵדין ׁשְ ָּהא ּכְ
ַכח ּתְ ְכָחא, ְּוַכד ְצלֹוִתין ַסְלִקין. ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ִאׁשְ ּתַ ֵדין ִאיהו ֵעת ָרצֹון ְלִאׁשְ ְוַעל , ּּכְ

ִתיב  ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי)תהלים סט(ָּדא ּכְ ְּדִאיהו ִחּבוָרא ָדא ִעם ָדא. ֵעת ָרצֹון' ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ית ִפְתִחיןּּבְ ְוַחד , ְּוַחד ְלֵעיָלא, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ִּפְתִחין ְלד' ד, ּ ַקְייָמן ׁשִ
א ִאֵלין ִפְתִחין ִאְתָמָנא ַחד רוָחא. ְלַתּתָ ּּבְ ּ ָכל ִאֵלין , ּ ְלהו ִדי ְמָמָנן ּבְ ְּדִאיהו ַרב ַעל ּכֻ ּּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1723דף [ -ּ

ֵמיה''ְוָרִזיֵא, ִּפְתִחין ָכל ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאיןְּוַהאי ִאְתָמָנא ְוִאְתְפ. ּל ׁשְ ַּקד ּבְ ְּדפוָמא , ּ ּ
ְרִחימו ִדְרִחימוָתא, ְּלפוָמא ְמַמְלָלן ִקין ָדא ְדָלא ּבִ ְּדַנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָּרִזין ִאֵלין ָלא ַקְייָמן ְלַגָלָאה ְרִעין ִאְתְפָתחו, ּ ד ּתַ ֲּאָבל ּכַ ְלהו ֵהיָכִלין, ּ ֵדין ַיְדִעין ּכֻ ּּכְ ּ ,
ְּוָכל ִאיּנון רוִח ְרָיין, יןּ ְרֵעי ְדָרצֹון ִאְתְפָתחו, ְּוָכל ִאיּנון ַמּשִׁ ְּדָהא ּתַ ּ ִאֵלין . ּּ ְּוָלא ָעאִלין ּבְ

ְרִעין ֶּאָלא ַרֲעֵוי ִדְצלֹוִתין, ּתַ ָבָחא, ּ ין ִעָלִאין, ַּרֲעֵוי ִדׁשְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ַּרֲעֵוי ְדִנׁשְ ּ.  

ה ַּהאי ִאיהו ֵהיָכָלא ְדֹמׁשֶ ַהאי ֵהיָכָלא ִאְת, ּ ְרִחימוּבְ ה ּבִ ִניׁש ֹמׁשֶ יִקין, ּּכְ יק ְנׁשִ . ְוָנׁשִ
ַהאי ֵהיָכָלא ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעְנּנו ְבקֹול)שמות יט(, ּבְ ה ְיַדּבֵ   .ּ ֹמׁשֶ

  ]א''ד ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

יִקין ְנׁשִ יִקין ּבִ קו ְנׁשִ ד ִאְתָדּבָ ּּכַ ָּדא ִעם ָדא )א''ד ע''דף רנ(, ּ ִתיב, ּ יר ש(, ְּוַעל ָדא ּכְ

יקֹות ִפיהו ְוגֹו)השירים א ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ד . 'ּ יִקין ְדֶחְדָוה וְרִחימוָתא ֶאָלא ּכַ ֵּלית ְנׁשִ ּ ּ ּ
ָדא ָקן ָדא ּבְ ִּמְתַדּבְ פוָמא, ּ ּפוָמא ּבְ ּ רוָחא, ּ ּרוָחא ּבְ ִּדְכֵדין ָרָוואן ָדא ִעם ָדא, ּ ּ ַתְפנוִקין , ּ ּּבְ

ְּדֹכָלא ִהירו , ּוְבֶחְדָוה, ּ   .ִּעָלָאהִּמּנְ

א ֲחֵזי ר, ּתָ ה ְיַדּבֵ יב, ֹמׁשֶ ך ָיָפה ַרְעָיִתי)שיר השירים א(, ִּדְכּתִ שיר השירים (ּוְכִתיב , ְ ִהּנָ

ְפתֹוַתִיך)ד ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ יב, ְּוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול. ּ ך ָיֶפה )שיר השירים א(, ִּדְכּתִ ָ ִהּנְ

ים נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר)השירים השיר (ּוְכִתיב , ּדֹוִדי ַאף ָנִעים ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ   . ׂשִ

יֵדיה, ַּהאי רוָחא ִּאְתְמָסרו ּבִ ָמִתין ִעָלִאין, ּ ל ָרִזין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ּ יאוְבָתא , ּ ְּדִמְתָעֵרי ּתִ ּ
ֲחָדא א ּכַ ִּדְרִחימו ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ָמִתין ִעָלִאין. ּ ִּאיּנון ִנׁשְ גֹון ִרּבִ, ּ , י ֲעִקיָבא ְוַחְברֹויּכְ

ְנַהר ִדינור ֲחָאה ּבִ ְּדִאֵלין ָלא ִאְתְקִריבו ְלִאְסּתַ ּ ּ ן , ּּ ּמָ ְחָיין ּתַ ָמִתין ִאְסּתַ ַאר ִנׁשְ ָמה ִדׁשְ ּּכְ
יה ְּוָעְברו ּבֵ ּרוָחא ָדא, )תא חזי(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ֵריָסר ְנהֹוִרין, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי , ַאִפיק ּתְ ּ

ָרָזא ִד ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ְּתחֹות ַהאי רוָחאּּבְ ַאְרּבַ ְלִטין , ְּנהֹוִרין ִעָלִאין' ַקְייִמין ד, ּּבְ ְּדׁשַ
ע ִסְטִרין ִסְטָרא ְדָדרֹום. ְלַאְרּבַ ַּקְייָמא ַחד ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְיִמיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ּּבְ ּ ְּדָהא , ּ

ָרָז ָרֵאל ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ָראן ִיׂשְ יה ׁשָ ּא ִדְמֵהיְמנוָתאִּמּנֵ ַּרב ֵחיָלא ִדְנהֹוָרא , ְּוִאיהו ִמיָכֵאל, ּ
ְטָרא ְדָדרֹום, ִּעָלָאה ְּדַנְחָתא ִמּסִ תוְקֵפיה, ּ ן ְנהֹוָרא ַקְייָמא ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּּ ּ.  

ָרֵאל, ְנהֹוָרא ְיִמיָנא, ַהאי ִמיָכֵאל א ְדִיׂשְ ִגין. ַּאָפְטרֹופֹוָסא ַרּבָ ְּדַכד ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּבְ
ָרֵאלַק ְּייָמא ְלַאְסָטָאה ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ יה, ּ ֵדין ִמיָכֵאל ָטַען ִעּמֵ יגֹוְרָיא , ּּכְ ְוִאְתָעִביד ַסּנֵ

ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ָרֵאל, ּ ֲעֵלי ְדָבבו ְדִיׂשְ ִזָבן ֵמַההוא ַקֵטיגֹוְרָיא ְדָמאֵרי ּבַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ַלם ִזְמָנא ְדִאיְחַרב ְירוׁשָ ר ּבְ ּּבַ ֲהֵדיה ,ּ רו חֹוִבין וִמיָכֵאל ָלא ָיִכיל ּבַ ֵדין ִאְתַגּבָ ּ ְדָהא ּכְ ּ ּ ּ
ָרֵאל, ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ִביָרא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדַטֲעָנֵתיה ְדִמיָכֵאל ּתְ ּ ּ ּ יב )איכה ב(ּוְכֵדין , ּ  ֵהׁשִ

  .ָּאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב

ִסְטָרא ְדָצפֹון ְּדָהא ִאיהו ַקְייָמא , ָראַּקְייָמא ְנהֹוָרא ַאֲח, ּּבְ ּ ּ ְלַבְטָלא ִדיָנא )א לנטלא''ס(ּ ּ
י ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְּוָיַהב ַלְמָמָנא ְדִפְתָחא ִדְבַההוא ִפְתָחא ַקְייָמא ְמָמָנן ַאֲחָרן ְדִאיּנון . ִמּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
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אן ְלַההוא ְמָמָנא ְוַנְטֵלי ִדיָנא, ְּדִבְסַטר ְמַסֲאָבא ְּמַחּכָ ּין ְדַהאי ְנהֹוָרא ְדְבִסְטָרא ּוְלִזְמִנ. ּ ּ
ִּאיהו ָעִביד ִדיָנא, ְּדָצפֹון יָדא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ִגין ְדָכל ִדיִנין . ְּוָלא ִיְתְמָסר ּבִ ּּבְ ּ

יה ְּדִאְתָעֵבידו ּבֵ ּ ִאיּנון ַאְתֵרי. ִאית לֹון ַאְסָווָתא, ּ ִריך הוא ָעִביד ֶחֶסד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְבִריֵא ּיהו ַהאי ְנהֹוָרא ִדְבִסְטָרא ְדָצפֹוןל ִא''ּגַ ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָמֵחי, ּ ּ יה , ּ ֵרי ּבֵ ּׁשָ
ִגין ְדַגְבִריֵא. ֶחֶסד ְתֵרין ִסְטִרין''ּּבְ ַתְרַווְייהו, ל ּבִ ִליל ּבְ יה, ְּוַעל ָדא, ּּכָ . ַּמְחָיא ְוַאְסָווָתא ּבֵ

יב ִסְטָרא ָדא ַקְייָמא ָרָזא ִדְכּתִ ּּבְ נֹו ְיָי)ם חדברי(, ּּ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ֱָאֹלֶהיך '  ּכִ

ֶרָך ְּוִאֵלין ִיּסוִרין ִדְרִחימוָתא. ְּמַיּסְ ּ ּ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ּ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ ּ ּ.  

ִסְטָרא ְדִמְזָרח ָכל ִמֵלי ְדַאְסָווָת, ַּקְייָמא ְנהֹוָרא ַאֲחָרא, ּּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ְלֵמיַעל , אּ
י ָמאֵריה ֵבי ַמְרַעְייהו, ַּקּמֵ ָיין ּבְ ל ִאיּנון ְדִאְתַנׁשְ ּּכָ ּ ּוְלָקְרָבא ִזְמִנין ְוִקִצין ְלִאיּנון ַמְרִעין , ּ ּ

ִלימו ְמֵהיְמנוַתְייהו ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּ ְלָמא ַאְסָווָתא , ְוַאְסַחר ָעְלָמא ּבְ ִגין ְלַאׁשְ ּבְ
ִפּקוָדא  ְּדָמאִריהּּבְ ֵמיה'' ְנהֹוָרא ְרָפֵא)איהו(ְוַהאי , ּ ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה . ּל ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ּוְלִסְטָרא ָדא, ְּוָדא ָאִחיד ְלִסְטָרא ָדא. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּוְלִסְטָרא , ְּלִסְטָרא ְדִמיָכֵאל, ּ
  .ְּדַגְבִריֵאל

ֲעָתא ְדִאְתָד, ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא ׁשַ ּּבְ ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ַלַחִייםּ ר ָנׁש ּבְ ֵדין ִאיהו , ּן ּבַ ּּכְ
ַאְסָווָתא ְּוַהאי ַאְסָווָתא ִמּגֹו ְדִחיקו ָנְפָקא. ַאְקִדים ּבְ ֵרין ִסְטִרין ָנְפָקא, ּ ִגין ְדִמּתְ ְוַהאי , ּּבְ

ָמאָלא ְּדִחיקו ַאְתָיא ִמּגֹו ְסָטר ׂשְ ד , ַּעל ָדאְו. ְוַאְסָווָתא ִמּגֹו ְסָטר ְיִמיָנא, ּ ַּההוא ְמַרע ּכַ
יא ַאְתָיא ֵליה, ַּאְתָיא ֵליה ַאְסָווָתא ִּמּגֹו ְדִחיקו ַסּגִ ּ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ְטָרא ְדַמֲעָרב ְּוָהִכי הוא ִמּסִ ְסָטר ִמְזָרח, ּ ב ְדַאָמָרן ִדְרָפֵאל ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ְּואוְקמוָה , ּ ּ
ְסָטר ָדא ְדַמֲעָרב ּּבִ ָטר ִמְזָרחַא, ּ ְּסָווָתא ְוַחִיין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִמּסְ ּ ן )ב''ו ע''רמ(ְּדָהא , ּ  ִמַתּמָ

ָכאן ַחִיין ְלַתָתא ֵמיה''ְּנהֹוָרא ַחד ְונוִריֵא, )ובהאי סטרא דמערב(. ִּאְתַמּשְׁ ְּוִאיהו , ּל ׁשְ
ְלהו. ל''ּאוִריֵא ִליל ִמּכֻ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ֹכ, ּּ ִליָחא ּבְ ֲאָבל , ִסְטִרין' ְּוִאית ֵליה ג. ָּלאְּוַקְייָמא ׁשְ

ֵרין ִאיּנון ַחְבֵריה, ּּתְ ִליל ּבְ ִגין ְדָכל ַחד ֵמִאֵלין ּכָ ּּבְ ע ְיסֹוִדין  )ב''ד ע''דף רנ(, ּּ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ
ִאין ּתָ ע ְיסֹוֵדי ָעְלָמא, ּתַ ִּעָלִאין ַעל ּכָֹלא, ֵּמִאיּנון ַאְרּבַ ּוְבִגין ְדֻכְלהו ִמְתַקּשְׁ. ּ ּ ָּרן ָדא ּּ
ָדא י ִלְראֹות)שיר השירים ו(, ָרַמז ְקָרא ְוָאַמר, ּבְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ   . ֶאל ּגִ

ֵריָסר ְנהֹוִרין ַההוא רוָחא ְדַקאְמָרן, ִּאיּנון ּתְ ַּקְייִמין ּבְ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ְּוַההוא רוָחא ָעַלְייהו ּבִ ּ ּ ּ ,
ע ְנהֹוִרין ִעָלִאין ִּאֵלין ַאְרּבַ חֹו, ּ ַמְנָיא ַאֲחָרִניןִאית ּתְ ִלימו, ַּתְייהו ּתְ ׁשְ ּוְבֻכְלהו , ְּלֶמֱהֵוי ּבִ ּּ

ִלימו ַחד  ירדתי לראות אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמניא אחרנין (ּׁשְ
ואינון תריסר נהורין דקימין תחות ההוא רוחא דקאמרן וההוא רוחא עלייהו בשלימו 

ְלהוְּוַכד ִמְתָפְר, )למהוי בכלהו שלימו חד ין ּכֻ ּׁשִ ַלת ְלָכל ְסָטר, ּ   .ִּאיּנון ּתְ
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ע ַסְמִכין ַּקְייִמין ְלַסְלָקא וְלִאְתַאֲחָדא ַהאי ֵהיָכָלא ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ַאְרּבַ ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ּּ ּּבַ
ַמִים ֲחָדא, ׁשָ ִאֵלין ּכַ יִקין ִאֵלין ּבְ ָרא ְנׁשִ ְּלִאְתַחּבְ חֹות ִאֵלין. ּ ין , ּּתְ ָמה ַדְרּגִ יןּּכַ ְלהו , ְלַדְרּגִ ּּכֻ ּ

ְייהו ִאין, ַּנְפֵקי ִמּנַ ּתָ ְטָרא ְדַמָיא, ֵּמִאֵלין ְיסֹוִדין ּתַ ְייהו ִמּסִ ִּמּנַ ּ א, ּ ְטָרא ְדֶאּשָׁ ְייהו ִמּסִ ּוִמּנַ ּ ּ ,
ְטָרא ְדרוָחא ְייהו ִמּסִ ּוִמּנַ ּ ּ ְטָרא ְדַעְפָרא, ּ ְייהו ִמּסִ ּוִמּנַ ּ ּ.  

ִניָנן ַגְווָנא ָדא ּתָ ָע, ּּכְ ּה ִנְכְנסו ַלַפְרֵדסַאְרּבָ א ָדא, ּ ִרירו ְלדוְכּתָ ְּוֻכְלהו ִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּלִאֵלין , ּ
ע ְיסֹוֵדי יה. ַאְרּבַ דוְכּתֵ ר ּבְ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאְתָקּשָׁ א, ּ ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ ָּדא ּבְ ִסְטָרא , ּ ְוָדא ּבְ

ְּדַמָיא ִסְטָרא ְדרוָחא, ּ ְּוָדא ּבְ ִסְטָרא ְדַעְפָרא, ּ יסֹוָדא ִדיֵליהְו. ְּוָדא ּבְ עו ּבִ ֻּכְלהו ַאְטּבָ ּ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ְּדָאֲעלו ֵליָמא ֲחִסיָדא. ּ ר ַההוא ׁשְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּּבַ ְּדַאְתָיא ּבְ יִמיָנא, ּ ק ּבִ ְוָסִליק , ְּוִאְתָדּבַ
  .ְּלֵעיָלא

ְרעו ְד, ְּוַכד ָמָטא ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֵהיָכל ַאֲהָבה יה ּבִ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ ּ ּ אּ ַהאי , ָאַמר. ִלּבָ
ָקא ֵליה, ֵהיָכָלא ְּצִריָכא ִאיהו ְלַדּבְ ֵהיָכָלא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ה, ּ ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים . ּבְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּכְ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּּבְ א, ּ ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים ַאֲהָבה זוָטא ּבְ ְּוִאיהו ָסִליק ְוַאׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְוַעל . ּכַ
ַא ַהאי ְקָרא, ֲהָבהָּדא ִמית ּבְ ָמֵתיה ּבְ ָאה חוָלֵקיה.  ְוָאַהְבּתָ)דברים ו(, ְּוָנַפק ִנׁשְ ַּזּכָ ּ.  

ל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ל ַחד ְוַחד, ּּכָ ַההוא ְיסֹוָדא ְדָנַחת ְלַתָתא, ַּנְחתו ְלַתָתא ּכָ ְּוִאְתֲעָנׁשו ּבְ ּ ּ .
ָמאָלא ְסָטר ׂשְ ע ָנַחת ְלַתָתא ּבִ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ, ֱאִליׁשָ יה ְוָלא ָסִליק, אּ ְוִאְעַרע , ְּוָנִחית ּבֵ

ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשוָבה. ְּדִאְקֵרי ֵאל ַאֵחר, ּּבְ יה ּתְ ְּוִאְתְמַנע ִמּנֵ ִגין , ּ ְְוִאְתָתַרך ּבְ

יה ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ   .ְואֹוִקיְמָנא, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַאֵחר, ּ

ן ֲעָזאי יסֹוָדא ְדַעְפָרא, ּבֶ ַּעד ָלא ָמָטא ְלאֹוִקידו ְדַעְפָראְו, ָּנִחית ּבִ ְּדָמֵטי ְלַההוא , ּ ּ
ַההוא ַעְפָרא, ְסָטר ַאֲחָרא ִתיב. ּוִמית, ַּאְטַבע ּבְ ֵעיֵני ְיָי)תהלים קטז(, ְּוַעל ָדא ּכְ '  ָיָקר ּבְ

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו   .ַהּמָ

ן זֹוָמא יסֹוָדא ְדרוָחא, ּבֶ ָּנִחית ּבִ רוָחא ַאֲחָרא, ּ , ָמָטא ִלְסַטר ְמַסֲאָבאְּד, ְּוִאְעַרע ּבְ
ְּדִאְקֵרי ֶפַגע ַרע יה, ּ ך ָפַגע ּבֵ ּוְבִגין ּכַ ּּ יה, ְ ב ּבֵ ָזָבן , ְּוָלא ִאְתָייׁשָ ּתֵ ְּוֻכְלהו ָלא ִאׁשְ ּ

א לֹמה. ֵמעֹוְנׁשָ ר ֵיׁש )קהלת ח(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ִגיַע ּמַ ִעיםַּצִדיִקים ׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ין ִאֵלין.  ֲאֵליֶהם ּכְ ַדְרּגִ ִגין ְדִאֵלין ַנְחתו ּבְ ּּבְ ּּ   .ְּוִאְתֲעָנׁשו, ּ

א ֲחֵזי ְדָקא ֵיאֹות, ּתָ י ֲעִקיָבא ָסִליק ְלֵעיָלא ּכְ ִגין ְדִרּבִ ּּבְ ָלם, ּ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ . ָעאל ּבִ
א ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ' ָ ִמְמִתים ָיְדך ְיָי)תהלים יז(ְכִתיב ִּד, ְּוָלא ִאְתְפַרׁש, ָּדִוד ׁשָ

ַחִיים ָקטוֵלי ָעְלָמא ַצִדיַקָייא)א תוהא''ס(. ֶּחְלָקם ּבַ ּ ַעל ַמה ָדא ִאֵלין ְדִאְתְקָטלו ּבְ ּ ּ ּ ִאין , ּּ ַזּכָ
ִגין ְדִיְתָעְנׁשון ְּדָלא ָחאבו חֹוָבה ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַחִייםִמְמ', ִָמְמִתים ָיְדך ְיָי, ּתָ ֵרי ִסְטֵרי, ִּתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ ָָיְדך , ָּהָכא ִאיהו ּתְ

ִריך הוא', ָָיְדך ְיָי. ְוֶחֶלד. 'ְיָי א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ִניׁש ְלַגּבֵ ְמָתא ִאְתּכְ ְּדִנׁשְ , ִמְמִתים ֵמֶחֶלד. ּ
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ְלָטא ֲעלֹוי, ָּדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדגוָפא ִאיהו ׁשַ ּ יט ָאָדם עֹוד )יה לחישע(ִּדְכִתיב , ּ  לא ַאּבִ
  .ִעם יֹוְשֵבי ָחֶדל

א ֲחֵזי ְמָתא ְדִאֵלין, ּתָ ִּנׁשְ א, ּ ָלמוָתא ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ְּלַאׁשְ ּ ָתא , ּ ָרה רוִחין ִמּתַ ִּדְלהֹון ֲעׂשָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְּוגוָפא ִדְלהֹון ִיְתְמָסר ְלַמְלכו ַחָייָבא, ּכְ ּ ּ ל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה. ּ ּּכָ ָר, ּ ָזא ּבְ

ִנין   .ְּדָקְרּבְ

ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוָתא ֲחֵזי א ׁשֵ ֵּריׁשָ ּ ָבה, ּ ַטׁש ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּגֹו ַמֲחׁשָ ּּבָ ּ ּ ,
ָבה  ִלְתַלת ֵמָאה )ב''ב ע''ויקרא רצ( ְנִציִצין ָזִריק, ִנצֹוִצין )א ואפיק''ס(, ְוָסִליק ּגֹו ַמֲחׁשָ

ִרין ֵעיָבר ּוָבִריר ְפ, ְוֶעׂשְ ָבהּ ִריר, סֹוֶלת ִמּגֹו ַמֲחׁשָ   .ְוִאְתּבְ

  ]א''ה ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ָבה, ּאוף ָהִכי ַמֲחׁשָ ַגְווָנא ָדא ָסִליק ּבְ יה ְפסֹוֶלת, ּּכְ ַרר ּבֵ ָמה ְדִאְתּבְ ּּכְ ּ א ויתבריר ''ס(, ּ
 )ודאי כך סליק במחשבה וכלא, אלין בהו אשתלים מאן דאצטריך, אוף הכי

ִריר ִא ִלים ַמאן ְדִאְצְטִריך, ֵּליןְוִיְתּבְ ּתְ הו ִאׁשְ ְּבְ ּ ד ָסִליק, ּ ָבה ָסִליק ְוֹכָלא , וָדאי ּכַ ַמֲחׁשָ ּּבְ
ָמה ְדִאְצְטִריך )א''ה ע''דף רנ( ְּכְ ְטָרא ָדא. ּ ִּחידו ִמּסִ ְטָרא ָדא, ּ ַּוֲעִציבו ִמּסִ ּ.  

ִתיב  ר ֵאין טֹו)קהלת ח(ּכְ ְמָחה ֲאׁשֶ י ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ ְחּתִ ּבַ י ִאם  ְוׁשִ ֶמׁש ּכִ ַחת ַהּשֶׁ ב ָלָאָדם ּתַ
ַחת  ר ָנַתן לֹו ָהֱאלִהים ּתַ ֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָייו ֲאׁשֶ מֹוַח ְוהוא ִיְלֶוּנו ּבַ ּתֹות ְוִלׂשְ ֶּלֱאכֹול ְוִלׁשְ ּ

ֶמׁש ְמָחה. ַהּשָׁ י ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ ְחּתִ ּבַ ח ָדא, ְוׁשִ ּבַ א ְמׁשַ לֹמה ַמְלּכָ ְחּתִ. ְּוִכי ׁשְ ּבַ י ֲאִני ֶּאָלא ְוׁשִ
ְמָחה א, ֶאת ַהּשִׂ א ַקִדיׁשָ ָּדא ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ְלָטא, ּ ִזְמָנא ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ָתא וְביֹוִמין , ּ ּבְ ׁשַ ּּבְ

ר ָנׁש ָעִביד, ָטִבין ל עֹוָבִדין ָטִבין ְדּבַ ְּדִמּכָ ֶמׁש, ּ ַחת ַהּשֶׁ י ִאם , ֵאין טֹוב ָלָאָדם ּתַ ּכִ
ּתֹות ַההואּוְלַאְחָז, ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ִגין ִדְיֵהא ֵליה חוָלָקא )א זמנא''נ(, ָּאה ֶחְדָווָתא ּבְ ּ ִסְטָרא ּבְ ּ ּ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי

ֲעָמלֹו ְּוהוא ִיְלֶוּנו ּבַ ִריך הוא. ַמאן. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּהוא ִיְלֶוּנו, ְּ יה ְלַאֲעָלא , ּ ְּוֵיַהך ִעּמֵ ְ

ֵּליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ְוהוא  ֵתי ְוַחֵדי. ַּמאן הוא, ִּיְלֶוּנוּ ר ָנׁש ְדָאִכיל ְוׁשָ ַּההוא ּבַ ל ַמאי ְדַאִפיק , ּ ּּכָ
י ּתֵ ַהְלָוָאה, ְּלֵמיַכל וְלִמׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּהוא ִיְלֶוּנו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְפֵלי , ּ ְּוִאיהו ָיִהיב ֵליה ּכִ ּ

ְפַלִים ַהאי, ּכִ ל ַמה ְדַאִפיק ּבְ ְתֵרין ִאֵל. ִּמּכָ ִריך הוא, יןּּבִ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּאֹוִזיף ּבַ ְּ ד , ּ ּכַ
ָנא ַּחִייס ֵליה ְלִמְסּכְ ֵתי ְוִזְמֵני. ּ ּבָ ׁשַ ִריך הוא. ְוַכד ַאִפיק ּבְ א ּבְ ְּדָהא ּכָֹלא אֹוִזיף ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶלם לֹו'  ַמְלֶוה ְיָי)משלי יט(ּכְ ּחֹוֵנן ָדל וְגמולֹו ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ְמָחה, ּ ָּדא ַחִיים ְוָדא ָמֶות. ְּוָדא ֲעִציבו, ָּדא ׂשִ ן , ְוָדא ָרע, ָּדא טֹוב. ּ ָּדא ּגַ
ם, ֵעֶדן יִהּנָ ִהפוָכא ְדָדא, ְּוֹכָלא. ְוָדא ּגֵ ָּדא ּבְ ּ ֲעִציבו, ּּ ְּוַעל ָדא ּגוָפא ִדְלהֹון ֲהָוה ּבַ ּ ּ ּ ,

ֶחְדָוה ְמָתא ּבְ ָרה ְדִאְקרון ֲהרוֵגי ַמְלכותְּוַכד ֲהוֹו ִאֵל. ְוִנׁשְ ּין ֲעׂשָ ּ ּ ְטָרא , ּ ֲּהרוִגים ֲהוֹו ִמּסִ
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ה, ַאֲחָרא ִלימו ֲאָתר ַאֲחָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוַאׁשְ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ּּכָֹלא ּגַ ְּ ּ ּ ,
ְדָקא ֵיאֹות   .ְוִאְתָעִביד ּכְ

ֵר ֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ִאיּנון ּתְ ּּבְ ע ִאֵלין ְלֵעיָלא. יָסרּ ַּאְרּבַ הֹון, ּ ִגין ְדָכל . ּוְתַמְנָיא ִעּמְ ּּבְ
ִרין, ַחד יה ּתְ ָמה ְדִאיהו ִסדוָרא , ָּנִטיל ִעּמֵ ּּכְ ּ א)דתרין(ּ ִסדוָרא ִדְלַתּתָ ּ ִדְדָגִלים ְוֵכן ּבְ ּ ַעד , ּ

ּסֹוף ְדָכל ַדְרִגין ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ל ִאיּנון ְצלֹוִתין, ּּבְ ָבִחין ְדִאְתָעֵבידו ,ָּעאִלין ּכָ ּ ְוָכל ִאיּנון ַרֲעִוין ִדׁשְ ּ ּ ּ
ְרִחימו ַהאי ֵהיָכָלא, ּּבִ יה, ְוַכד ָעאִלין ּבְ ָקן ּבֵ ְלהו ִמְתַדּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ וְבָכל )בקודשא בריך הוא(. ּ

רו, יֹוָמא יִקין ִאְתַחּבָ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדְנׁשִ ּ ֵדין ִאיהו ִזְמָנא, ּ ִריך הו, ּּכְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ א ְּ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִנׁשְ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ִּאׁשְ ּ יִקין, ּ ְעׁשוַע ְדִמְתֲעִרין ִאיּנון ְנׁשִ ּוַמהו ַהׁשַ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ַּאְקִדימו ְלַההוא ִעּנוָגא ּ ּ ִתיב , ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(ְּוַעל ָדא ּכְ ְתַעּנַ   .ְואֹוִקיְמָנא',  ָאז ּתִ

ָלָלא ְדָכל ִא, ֵּהיָכָלא ָדא ִאיןּּכְ ּתָ ַהאי ֵהיָכָלא, ּיּנון ֵהיָכִלין ּתַ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ֵהיָכָלא . ּ
ן ַקְייָמא ַההוא רוָחא ְדַקאְמָרן, ַקְדָמָאה ְּדַתּמָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ְדֵביה, ּּ ּ ְתֵרין , ּ ִמיך ּבִ ְִאְסּתְ

ּוִבְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָדרֹום, ַסְמִכין ִלְסַטר ִמְזָרח ּוִבְתֵרין , ְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ַמֲעָרבּוִב, ּ
ַמְנָיא, ַסְמִכין ִלְסַטר ָצפֹון ן. ְּוִאיּנון ּתְ ּכָ ׁשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ   .ְוַקְייֵמי ְלַבר, ּ

א ִעָלָאה ָאֵתי ד ַמְלּכָ ְּוִאְתַעְקָרן ֵמַאְתַרְייהו ִאיּנון ֵמיָתִרי, ַּנְטֵלי ִאיּנון ְיֵתדֹות, ּּכַ , םּ
ַמְנָיא ַאֲחָרִנין ְּדִאיּנון ּתְ ר ֵמִאיּנון ְיֵתדֹות ְדָקא ַאָמָרן, ּ ּּבַ גֹו . ּ ְּוַההוא רוָחא ַקְדָמָאה ִדי ּבְ ּ ּ

גֹו ַההוא , ָקִדים ְוָעאל, ֵּהיָכָלא ָדא ִליל ּבְ ּ רוָחא )א תניינא ברוחא אחרא דביה''ס(ְּוִאְתּכְ
ְנָייָנא ְדֵביה ּּתִ ּ.  

ֵרין ַסְמִכ ֵריָסר ַאְלֵפי , ל''ִּאיּנון ַקְרִעיֵא, ּין ְדִלְסַטר ִמְזָרחִּאיּנון ּתְ ְּדִאְתַמָנא ְלַבר ַעל ּתְ
ן, ְמָמָנן ּכָ ׁשְ ְּדֻכְלהו ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ ְמִעיֵא. ָּדא ִליִמיָנא, ּּ ָמאָלא ׁשַ ְוִאְתָמָנא ַעל , ל''ִלׂשְ

ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹו, ּתְ ְדַקאְמָרןּ  ַסְמִכין )אינון ממנן אחרנין(. ת ּכִ
ְּדִאְתָמנון ִלְסַטר ָדרֹום ּ ל ַחד ְוַחד)ל''א סעריהא''נ(, ל''ְוַחד ְסָטִריֵא, ל''ַחד ַסֲעִדיֵא, ּ ַעל ,  ּכָ

ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ִּאֵלין ָלא ִאְתֲעדון ִמׁשוְלָטֵנהֹון ְלָעְלִמין. ּתְ ּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ְלהו ִּאֵלין ּכֻ ּ ְּמָמָנן ַעל ִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ מאינון דקיימן בקיומא דאינון דאתנסיבו (ִּאֵלין , ּ

א אינון דתקלי במתקלא דכורין ''ס( )במתקלא דוכרין ונוקבין דא עם דא) ב''ו ע''קט(דשקלי 
ְּוִאֵלין ִאְקרון ֹמאְזַנִים. )לאתנסבא דא עם דא, ונוקבין ִתיב, ּ  )תהלים סב(, ַּעל ָדא ּכְ

ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות הו , ּבְ יב ּבְ ְּוָלא ִאיּנון ִדְכּתִ ּ . ְּדַקאְמָרן,  ֹמאְזֵני ֶצֶדק)ויקרא יט( )א''ב ע''רנ(ּ
ִקיִלין ָדא ִעם ָדא ל ִאיּנון ִדׁשְ ּּכָ ּ ּ ִקיל ָדא ַיִתיר ִמן ָדא, ּ ְּוָלא ׁשָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ , ַּסְלִקין ְוִאְתַחּבְ

ּיּנון ִחּבוָרא ְוִא ֲחָדא )ב''ה ע''דף רנ(ּ א ּכַ ִּדְדַכר ְונוְקּבָ ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות, ּ ְוַאף ַעל . ְּוַעל ָדא ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ
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ְייָעא ִמְלָתא ב ִדְלִזְמִנין ִמְסּתַ ּּגַ ּ ִקיל ָדא ַיִתיר ִמן ָדא, ּ ְּוׁשָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ַּסְלִקין וִמְתַחּבְ ְוָהא , ּ
  .אֹוִקיְמָנא

ֵרין ל ַחד ְוַחד. ל''ֲעָטִריֵא, ל''ַּפְתִחיֵא, ּ ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָצפֹוןִּאיּנון ּתְ ַעל , ּוְמָמָנן ּכָ
ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ָכן, ּתְ ׁשְ ּוְבִאֵלין ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ְּוִאיּנון ְיֵתדֹות ַהּמִ ִּאיּנון . ּּ

ֵרין ַסְמִכין ַאֲחָרִנין ְדִלְסַטר ַמֲע ִּאיּנון ְפָדִתיֵא, ָרבְּמָמָנן ּתְ ל , ל''ל ּתֹוִמיָהֵא''ּ ְּוִאְתְמנון ּכָ
ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ַחד ַעל ּתְ ן ּכִ ּכָ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ.  

ֵדי ִדְמִעין ִּאֵלין ִאיּנון ְדאֹוׁשְ ּ ּ יהֹון ָקַמְייָתא, ּ ל ִאיּנון ִדְמָתְרֵכי ְנׁשֵ ַּעל ּכָ ִג. ּ ּין ְדִאיּנון ּבְ ּ
ְרָכאן ְדִאְתְמָסרו ָלה ַבע ּבִ ּׁשֶ ּ ְּוָלא ִאְתְקָיימו, ִאְתֲעָדן, ּ ָרָכא, ּ ִגין ְדִאְתּתָ ְּוָלא ִאְתְדָבקו , ּּבְ ּ

ֲחָדא ָתא ּכַ ְעָלה ְוִאּתְ ֵדי ִדְמִעין. ּּבַ ְלהו אֹוׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ירוִכין, ּּ ְּדַאְחֵזי ּתִ ַבע , ּ ְּדִאיּנון ׁשֶ ּ
ְרָכאן ּכְ ָּמה ְדִאְתֲעָדן ֵמֲאָתר ַאֲחָראּבִ ֲעָתא ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר. ּ ַהִהיא ׁשַ ֵדין ּבְ  )ישעיה נ(, ּכְ

יָה ַלְחּתִ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתות ִאּמְ ֵּאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ ּ.  

 ] בשנה155יום [סדר הלימוד ליום ז אדר 

ְנָייָנא ְּדָקא ַאָמָרן ְדָכִליל ְלֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ֵהיָכָלא ּתִ יה, ּ ְּוָכל ִאיּנון . ְּלִאְתַייֲחָדא ּבֵ
ַקְדָמֵאי, ֵחיָוון ַמְנָיא ַסְמִכין ּכְ ְּוכוְלהו ְמָמָנן. ָּהִכי ָנֵמי ִאית ֵליה ּתְ ל ַחד ְוַחד, ּ ַעל , ּכָ

ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ּתְ ִאֵלין ַקְדָמֵאי ּכִ ֵרין ַסְמִכין ִאיּנון ִלְסַטר ִמ. ּּכְ , ְזָרחּּתְ
ֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָדרֹום   .ּוְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ַמֲעָרב, ּוְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָצפֹון, ּּתְ

ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ִמְזָרח ִּאֵלין ּתְ זוִרָי, ל''ְיָהָדִניֵא, ּ ּּגְ ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ְדָכל ַחד. ה''ּ , ּּתְ
ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות ֵּרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָדרֹוםִּאיּנון ּתְ. ּ ְרִהיֵא, ל''ָאֲהִריֵא, ּ ל ַחד ְוַחד. ל''ּבָ , ּכָ

ַקְדָמֵאי ֵריָסר ַאְלִפין ּכְ   .ִּאיּנון ַעל ּתְ

ר ּבֵ ין, ִּאֵלין ְמָמָנן ַעל ַמׁשְ ְּוַנְטֵלי ִאיּנון ַקֵלי ְדָנׁשִ ּוַמְנָחן לֹון ָקֵמי ַההוא ֵהיָכָלא, ּ ְוַכד . ּ
ֲעָתאַּההוא ִסְטָרא ַא ַהאי ׁשַ ָנה, ֲחָרא ָאֵתי ְלַקְטְרָגא ּבְ ֲעָתא ְדַסּכָ ְּדִאיהו ׁשַ ּ , ַּקְייֵמי ִאֵלין, ּ

ְּוָעאִלין ָהֵני ָקֵלי ַלְמָמָנא ְדַעל ִפְתָחא ּוְלִזְמִנין . ְּוָלא ָיִכיל ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַקְטְרָגא, ּ
ְּדָקִדים ַההוא ְסָטר ַאֲחָרא ְוָעאל ְוַקְטִריג   .ִכיל ְלַנְזָקָאהְוָי, ּ

ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָצפֹון ִּאֵלין ּתְ ִּאיּנון , ל''ַקְרָסִפיָהֵא, )ל''א סלסליא''ס(ל ''ַחְלָחִליֵא, ּ
ֵריָסר ַאְלִפין ַאֲחָרִנין ל ַחד ַעל ּתְ ְּדִלְסַטר ַמֲעָרב ִאיּנון. ְמָמָנן ּכָ . )א''א סוגרי''ס(ה ''ּסוַגְדָי, ּ

ַדְרָי ֵריָסר ַאְלֵפי ַאֲחָרִניןְּוִאֵלי. ה''ּגְ   .ן ַעל ּתְ

ְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל ַההוא ָדָמא ִדְבִרית ּ ּ ד ִאְתְגַזר ַההוא ַוְלָדא ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵלין , ּ ּּכַ ּ ּ
ַּנְטֵלי ַההוא ָדָמא ּוַמְנָחן ֵליה ָקֵמי ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ָעְלָמא. ּ ַגח , ְּוַכד רוְגָזא ַאְתַער ּבְ ַאׁשְ

ִריך הוא ַעל ַההוא ָדָמאּקוְדׁשָ ּא ּבְ ּ ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְרׁשו ְלַאַעָלא , ְ ּ
ן ּמָ   .ּתַ
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א ֲחֵזי ר ָנׁש ִלְתַמְנָיא יֹוִמין, ּתָ ַזר ַההוא ּבַ ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּּבְ ּ ת, ּ ּבָ ַראת ָעֵליה ׁשַ ַּמְלכות , ְּוׁשָ
א ָדאן ֵליה ְלַברַּהִהיא ָעְרָלה ְדַגְזִרין ְו, ַקִדיׁשָ ֵדין ַקְייָמא ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּׁשָ ּּכְ ּ ,

ָנא ָדא ְרּבְ ְּוָחָמא ְדַהאי ִאיהו חוָלֵקיה ִמּקָ ּ ּ ּ ר, ּ ֵדין ִאְתּבַ ְלָטָאה וְלַקְטֵרָגא , ּכְ ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ
ָרֵאל, ֲעלֹוי יגֹוְרָיא ַעל ִיׂשְ ִר, ְוָסִליק ְוִאְתֲעָבד ַסּנֵ א ּבְ ּיך הואָּקֵמי קוְדׁשָ ְ.  

ִליָתָאה ֵּהיָכָלא ָדא ְדַקְייָמא ְלַאְכְלָלא. ֵהיָכָלא ּתְ ּ ְנָייָנא, ּ יה ַההוא ֵהיָכָלא ּתִ ּוְלַיֲחָדא ּבֵ ּ ּ ,
ְּוַההוא רוָחא ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ְדֵביה, ּ ּ ָדא, ּ ִליָלן ְוִאְתַייֲחָדן ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ְּוִאיּנון ַחד רוָחא . ּ ּ
ְּדָכִליל ָדא  ָדאּ ַמְנָיא ַסְמִכין, ּבְ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ָּהִכי ָנֵמי ִאית ֵליה ּתְ ְּוֻכְלהו , ְּלַאְרּבַ ּ

ן ּכָ ׁשְ ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָדרֹום. ִּאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּּתְ ְכִניֵא, ּ א ''ס(. ה''ֲּעזוְזָי, ל''ִּאיּנון ׁשַ
ֵרין ַסְמִכין )ון אחרניןואינון ממנן על תריסר אלפי ממנן אחרנין כל חד כאינ  ּתְ

ל ַחד ְוַחד. ל''ה ַעְזִריֵא''ְיהֹוִדָי, ְּדִלְסַטר ִמְזָרח ב ַאְלֵפי ְמָמָנן ''ַעל י, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּכָ
ן, ַאֲחָרִנין ּכָ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ ּ.  

א ְּוִאֵלין ִאְתָמנון ַעל ַההוא ֲהָבל ְדִתינֹוקֹות ְדָלָעאן ּבְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין . ְּלַקְייָמא ָעְלָמא, ֹוַרְייָתאּ
ְּוַסְלֵקי ֵליה ְלֵעיָלא, ַּנְטֵלי ַההוא ֲהָבל ינֹוקֹות ְדָלָעאן . ּ ְּוָכל ֲהָבל ַוֲהָבל ְדִאיּנון ּתִ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְלַקְייָמא ָעְלָמא יה רוָחא ֲחָדא, ּּבְ ִּאְתָעִביד ִמּנֵ ְּוַסְלָקא ַההוא רוָחא ְלֵעיָלא, ּ ּּ ּ ,
אְוִא ַעָטָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתָמָנא ְנטוָרא ְדָעְלָמא, ְּתַעָטר ּבְ ְלהו, ּ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

  ]א''ו ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ֵרין ַסְמִכין ְדִאיּנון ִלְסַטר ָצפֹון ּּתְ ְּוִאיּנון . ל''ְקָטָטִריָהֵא, )ל''א קטצירהא''ס(ל ''ַּעְזִפיֵא, ּ
ֵריָסר  )א''ו ע''דף רנ(ְמָמָנן  ְדַקאְמָרןַעל ּתְ ל ַחד ְוַחד ּכִ ֵרין ַסְמִכין . ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ּכָ ּתְ

ִּאיּנון ֲעִסְסִנָי, ְּדִלְסַטר ַמֲעָרב ֵריָסר . )ה''א אדירי''נ(ה ''ַּאִדיִריִרָי, ּה''ּ ְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל ּתְ
ְדַקאְמָרן, ַאְלִפין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ל ַחד ְוַחד ּכִ   .ּכָ

ָכל ְרִקיִעיןִּאֵלין ִאְת ַנְייהו ֵמאֹוַרְייָתא, ָּמנון ְלַאְכְרָזא ּבְ ְּלָכל ִאיּנון ִדְמַעְבִרין ּבְ ּ ּ ,
ה ְּוַסְלִקין לֹון ְדָלא ִיְלעון ּבָ ּ ּ ל ָהֵני ְמָמָנן וַמְכִרֵזי ְוַאְמֵרי, ּ ֵדין ַנְפֵקי ּכָ ַווי ִלְפָלַנָיא , ּּכְ

ֵריה ֵמאֹוַרְייָתא ר ּבְ ְּדַאְעּבָ ְּדָקא ִאְתַאִביד ֵמָעְלָמא ֵדיןַּווי ֵליה , ּ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ְנִהירו ַיִתיר. ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ֵּהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ּבִ ּ ָּסֲחִרין ֵליה , ֵּהיָכָלא ָדא. ּּ
ָלִתין וְתֵרין ְיֵתדֹות ִעָלִאין ּּתְ חֹות ִא, ּ ע . ֵּליןְּוָחֵמׁש ֵמָאה ֶאֶלף ַאֲחָרִנין ִדְמָמָנן ּתְ ְוַאְרּבַ

ְלהו, ַאֲחָרִנין ִּעָלִאין ַעל ּכֻ ּ ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות ְדֵהיָכָלא ָדא, ּ ּ ּ ע ִאיּנון. ּ ִּאֵלין ַאְרּבַ . ל''ַחְסִדיָהֵא: ּ
ְּקדוְמָי. )ה''א קסדי''נ(ּה ''ָּקִסיִרָי ְלהו. ל''ַּדֲהִריֵא. ּה''ּ ע ְמָמָנן ַעל ּכֻ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
חֹוַתְייהו, יןַאֲחָרִנ ְלהו ְמָמָנן ּתְ ּּכֻ ּ ּ.  

ְּוַעל ְיָדא ְדִאֵלין ָעְלָמא, ּ ד ּבְ ִתיב , ִּאְתְיַדע ִדיָנא ְלֶמְעּבַ ּ וֵמַאַמר )דניאל ד(ְּוַעל ִאֵלין ּכְ
א ֵאְלּתָ ין ׁשְ ע. ַּקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַחָייִלין, ְלָהִני ַאְרּבַ ַּאְתָיין ּכָ ִּדי ְמָמָנן ַעל ִדיָנא, ּ ֲא, ּ ָלא ְלׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1730דף [ -ּ

ָעְלָמא ֵּהיך ִאְתְגַזר ִדיָנא ּבְ ִפְתִקין. ְ ל ִאיּנון ִדיִנין ְדָלא ִאְתְייִהיבו ּבְ ּּכָ ּ ּ ְּלִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ ּ ּ ,
ֲאָלא ְלהו ַאְתָיין ְלׁשָ ְּוַעל ָדא ּכֻ ְלהו ְמָמָנן ַעל ָדא. ּּ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ְ.  

ָלִתין וְתֵרין ַאֲחָרִנין ִּאיּנון ּתְ ִדירִּאיּנון , ּ אֹוַרְייָתא ּתָ ל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ְּמָמָנן ַעל ּכָ ּ ,
יָמָמא וְבֵליְלָיא ְּוָלא ַפְסֵקי ּבִ ְלהו ִדְתחֹוַתְייהו, ּ ְּוִאֵלין ַאֲחָרִנין ּכֻ ּ ּ ּ ל , ּ ִּאיּנון ְמָמָנן ַעל ּכָ

ִּאיּנון ְדַקְבִעין ִזְמִנין ְיִדיָעאן ְלאֹוַרְייָתא ְּוַעל ָדא ִאיּנון ְמָמָנן. ּ ְלהוּ ּ ּכֻ ְלהו, ּ א ּכֻ ּוְלַאְעְנׁשָ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלָכל ִאיּנון ְדַיְכֵלי ְלִאׁשְ ְדֵלי, ּ ּתַ   .ְוָלא ִמׁשְ

ָאה ין ְוָחֵמׁש ְמָמָנן, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּתִ ַלת ֵמָאה ְוׁשִ יה ּתְ ָבן , ַּקְייִמין ּבֵ חוׁשְ ּּכְ
א ּתָ ְלהוְּוֵעיָלא ִמּנַ. ְיֵמי ׁשַ ע ַסְמִכין ִעָלִאין ַעל ּכֻ ְּייהו ַאְרּבַ ּּ ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּ יָהֵא: ּ . ל''ְקָרׁשִ
ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיֵתדֹות ְדֵהיָכָלא ָדא. ל''ַקְדִמיֵא. ה''ֲּעִסיִרָי. ל''ַסְרִטיָהֵא ּ ּ ּ.  

ִּאֵלין ִאְתְמנון ְלַבְדָחא ָעְלָמא  ְמָתא ִאתֹוְסָפת ֵמֶעֶר. )אלין(ּ ד ִנׁשְ תּכַ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ . ב ׁשַ
ד ִאיִהי ַנְפַקת, ְוִאיִהי ַנְפַקת ה, ּכַ ָּנְפִקין ִאֵלין ִעּמָ ל ֲעִציבו, ּ ָרֵאל ּכָ ּוְמַעְבֵרי ִמִיׂשְ ְוָכל , ּ

א, ְיִגיָעא ְּוָכל ְמִרירו ְדַנְפׁשָ ְּוָכל רוְגָזא ְדָעְלָמא, ּ ִדיֵחי ָעְלָמא, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ.  

ל ִאיּנון ִד ּּכָ ָעהּ א ֵמִאֵלין ַאְרּבָ ָרא ִדיָנא, ְּלַתּתָ ְלהו ִאְתָמנון ְלַאְעּבְ ּּכֻ ּ ּ ֵּמִאיּנון ָמאֵרי , ּ
ם, ְּדִדיָנא ֵגיִהּנָ ּוֵמִאיּנון ְדַטְרֵדי לֹון ּבְ ּ ְייהו, ּ ִּדיַסְלקון ִדיָנא ִמּנַ ּ ּ ל ִאֵלין ְיֵתדֹות , ְּוַעל ָדא. ּ ּּכָ

ֶחְדָוה ְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּּכֻ ְּוֻכְלהו ֵהיָכִלין ַקְייֵמי ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, ה ַנְפֵקיּוֵמֶחְדָו, ּ ָמה . ּּ ּכְ
ַמר   .ְּדִאּתְ

ִתיָתָאה ָתִאין, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ׁשְ ל ֵהיָכִלין ּתַ ֵּהיָכָלא ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ַהאי. ּ ֵמָאה , ּבְ
ַּאֲחָרִנין ְדַקְייָמאן ְלַבר ִאיּנון , ּ ְּדִאְקרון ְיֵתדֹות ּכְ ּ , ְּוִאיּנון ֵמָאה ִלְסַטר ְיִמיָנא. ַאֲחָרִניןּ

ָמאָלא   .ּוֵמָאה ַאֲחָרִנין ִלְסַטר ׂשְ

ֵרין ְמָמָנן ִעָלִאין ִלְסַטר ְיִמיָנא ָמאָלא, ּּתְ ּוְתֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ִעָלִאין ִלְסַטר ׂשְ ִּאֵלין . ּ
ִּדיִמיָנא ִאיּנון יֵא: ּ ַמְעָיהֵא. ל''ַמְלּכִ ָמאָלאְּוִאֵלין. ל''ׁשְ ִּאְקרון ִמַסְרָסִנָי, ּ ִדׂשְ . ּה''ּ

ִּאֵלין ִאיּנון ְיֵתדֹות ִעָלִאין. ּה''ַּצְפָצִפָי ָמאָלא, ּּ   .ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ

ָעְלָמא ְּוִאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי וְזִמיִנין ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ְלָקא , ּּבְ ְּדַצִדיָקא ָמָטא ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ
ן. ְּייִהיב ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָראְוִאְת, ֵמָעְלָמא ּמָ ע ַקְייֵמי ְלִאְתַעְתָדא ּתַ ִגין , ִּאֵלין ַאְרּבַ ּבְ

יָקה ְנׁשִ ָמֵתיה ּבִ ְּדִתפוק ִנׁשְ ּ ׁשוְלָטנו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְצַטֵער ּבְ ְּוָלא ּתִ ּ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ַּצִדיַקָייא ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּאֵריהֹון ַאְקִדים ָעַלְייהו ׁשוְלָטֵניהֹוןְּדָמ. ּ ְלֶמֱהִוי , ּ

ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּנִטיָרן ּבְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ל ָרִזין, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ָראן ּכָ ְּוָכל ַדְרִגין ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ׁשָ ָרא, ּ ַכח . ְלִאְתַחּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ
ִלימוּּכָֹל ׁשְ ּא ֵעיָלא ְוַתָתא ּבִ א , ְּוִחּבוָרא ַחד, ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְלִאְתַייֲחָדא ׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות ְלָמא, ּכְ ּתַ ַתָתָאה, ּוְלִאׁשְ ְּלַאְנָהָרא ְנִגידו ִעָלָאה ּבְ א לנגדא נהירי עלאה ''נ(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1731דף [ -ּ

ָחד)לתתא ּ וְנִהירו ְדבוִציִנין ּכְ ּ ּ ְעֵדי ָדא ִמן ָדא)בוצינין כולהו כחדאא ונהרי ''נ(, ּ ּ ְדָלא ּתַ ּ ּ .
ך ך ַמאן ְדִאְתְמׁשָ ְוְכֵדין ָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ְּ ִגין ְדִיְתָקֵרב , ְּדָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתַגְלָייא, ּ א ''נ(ּּבְ

ְּוִיְתַייֵחד ָדא ִעם ָדא )ב''ו ע''דף רנ( )דיתקדש ִלים , ּ ִיחוָדא ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ ְדָקא ֵיאֹותּ   .ּכְ

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ָרִזין ְדָמאֵריה, ּ ַּמאן ְדָיַדע ּבְ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ מֹוְדָעא ֵליה ּכְ ּתְ ְּדָהא . ְּלִאׁשְ
ָעְלָמא ֵדין ִּאיּנון ַאְכִלין חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב . ּ ה )ישעיה סה(ַּעל ָדא ּכְ  ִהּנֵ

ִאי. ֲּעָבַדי ֹיאֵכלו אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵליַזּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּן ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ִגין ְדִאיּנון . ּּ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּיְדֵעי אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ְּ א ּכְ ְּוַיְדֵעי ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ְּדָכל , ּ

ִלימו ּכַ ׁשְ א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ְדָקא ֲחֵזיּ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא , ּ
  .ְּדָאֵתי

וָרא ְדָכל ָהֵני ֵהיָכִלין ִּקּשׁ ָרן, ּ יעקב קשירו דכל מהימנותא רוח (. ָהָכא ִמְתַקּשְׁ
דקיימא לקבלא רוח דאיהו לתתא והאי רוחא דאיהו לעילא קיימא לקבלא רוח 

עקב דאיהו רוח אמצעיתא דכל רוחין ואיהו עילאה דכל רוחין קיימין ביה דא איהו י
נטיל האי היכלא שתיתאה באינון נשיקין לאתדבקא רוחא ברוחא כמה דאת אמר 

א הכא קשירו דכל ''ס(וכל נשיקה איהו ,  ישקני מנשיקות פיהו)שיר השירים א(
מהימנותא יעקב דאיהו רוח אמצעיתא דכל רוחין איהו נטיל האי היכלא שתיתאה 

רוָחא))ןבאינון נשיקי ָקא רוָחא ּבְ ּ ְלִאְתַדּבְ ּ ִעָלָאה, ּ ָתָאה ּבְ ַלק . ּּתַ יִקין ִאְסּתָ ּוְבִאֵלין ְנׁשִ ּ ּ
רוָחא ִדְלֵעיָלא ָקא ּבְ ּרוָחא ִדְלַתָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ רוָחא. ּ ָקן רוָחא ּבְ ְּוַכד ִמְתַדּבְ ּ ֵדין רוָחא , ּ ּּכְ
ֲאִרי ַעל ַהאי רוָחא ְדֶא ִּעָלָאה ְסִתיָמָאה ׁשָ ּ ָקא רוָחא . ְמָצִעיָתאּ ְּוַעד ָלא ַאְתַער ְלִאְתַדּבְ ּ

רוָחא ּרוָחא ִעָלָאה, ּּבְ ְרָיא ַעל . ּ ּ רוָחא ְדֶאְמָצִעיָתא)ההיא(ָלא ׁשַ ּ.  

רוָחא, ְּוָרָזא ָדא ד ִאְתֲאִחיד רוָחא ּבְ ּּכַ ָרא וִמְתָעִרין , ּ יִקין ְלִאְתַחּבְ ָראן ְנׁשִ ֵדין ׁשָ ּּכְ
ִתי ְייִפין ּבְ ַאר ׁשַ ָדא, ּאוְבָתאׁשְ ָקא ּבְ ְּורוָחא ָדא ִמְתַדּבְ ּ ְלהו ִמְתָעֵרי ִאֵלין , ּוְכֵדין. ּ ְייִפין ּכֻ ּׁשַ ּּ

ִאֵלין ְייֵפיה, ּּבְ ׁשַ ְייָפא ּבְ ָרא ׁשַ   .ְּלִאְתַקּשְׁ

יָמא ָתֵאי, ְוִאי ּתֵ ְייֵפי ּתַ ְייֵפי ִעָלֵאי, ַמאן ַאְתַער ׁשַ ִדי. ּאֹו ׁשַ ָתֵאי ִמְתָעֵרי ּתָ ְייֵפי ּתַ ר ׁשַ
י ִעָלֵאי ֲחׁשֹוָכא, ְּלַגּבֵ ַּמאן ְדִאיהו ּבַ ְנהֹוָרא, ּ ִדיר ְלֶמֱהֵוי ּבִ ִאיב ּתָ ְלהֹוָבא אוָכָמא . ּתָ ּׁשַ

י , ִּדְלַתָתא ִדיר ְלַגּבֵ ְלהֹוָבא ִחָווָרא ִדְלֵעיָלא)א''א ע''בראשית נ(ַאְתַער ּתָ ּ ׁשַ ּ ִגין , ּ ּבְ
יה ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ חֹוֵתי, ּ ֵרי ּתְ ְ ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל )תהלים פג א(, ְּוָרָזא ָדא, ּהּוְלִמׁשְ ּ

קֹוט ֵאל ׁשְ חַרׁש ְוַאל ּתִ   .ּתֶ

ִתיָתָאה ד ָנִטיל ַיֲעֹקב ַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי , ּכַ א ִעָלָאה )א''ג ע''רי(ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּ ּבִ
ֵליָמא ֵליָמא ְדֹכָלא. 'ַוְיָי, ׁשְ יָמא ׁשְ ְּוִאי ּתֵ ְלהו ֵהיָכִלין , ִכיָלאו ָה. ּ ִלימו ּכֻ ּתְ ד ִאׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּּ ּ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ִלים, ּ ָמא ׁשְ ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ּבִ , ב''ח ע''רנ(ְּוָדא הוא . ד ֱאלִהים''ְידֹוָ, ּּכְ

ִלים ִמּכָֹלא)א''ח ע''בראשית ע ָמא ׁשְ רו ָדא ִעם ָדא. ּ ׁשְ ְּוַעד ָלא ִאְתַחּבְ ּ ֵה, ּ , יָכִליןֵהיָכִלין ּבְ
ֵליָמא ָדא ָמא ׁשְ ׁשְ ִאֵלין. ָּלא ִאְקֵרי ּבִ ֲחָדא ִאֵלין ּבְ ָרן ּכַ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ִלים ּכָֹלא , ּ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1732דף [ -ּ

ּוְנִהירו ְדֵעיָלא ְלֵעיָלא. ֵּמֵעיָלא ְוַתָתא ּ ּ ּ ְרָיא ַעל ּכָֹלא, ּ א ְוׁשַ ֲחָדא, ַּנְחּתָ ר ּכָֹלא ּכַ , ְּוִאְתָקׁשַ
  .א ַחדְּלֶמֱהֵוי ּכָֹל

ְּוָרָזא ְדִמָלה ין, ּ ע ָנׁשִ ַגֵויה, ַיֲעֹקב ָנִטיל ַאְרּבַ ב ְדאֹוִקיְמָנא . ְּוָכִליל לֹון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָרָזא ַאֲחָרא ין , ְּלַהאי ִמָלה ּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבֵ ּ ֵרין ָעְלִמין)ב''ג ע''ויצא קנ(ּ ְּוָרָזא ְדֹכָלא.  ּתְ ּ ,
ד ַיֲעֹקב ָנִטיל ַהאי ֵהי ִתיָתָאה, ָכָלאּכַ ְּדִאיהו ׁשְ ע , ּ ל ִאיּנון ַאְרּבַ ַגֵויה ּכָ ָּנִטיל ְוָכִליל ּבְ ּ ּ

ין ע ַמְלָאִכין, ָנׁשִ ֵהיָכָלא ָדא, ַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ַדְבֵקי ּבְ ּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון . ּ י )א''ד ע''רנ(ּ ע ֵריׁשֵ  ַאְרּבַ
יב, ַנֲהִרין ם ִיָפֵרד ְוָהָיה )בראשית ב(, ִּדְכּתִ ּ וִמּשָׁ יםּ ָעה ָראׁשִ ין. ְלַאְרּבָ ע ֵריׁשִ , ִּאֵלין ַאְרּבַ

ין ָנִטיל לֹון ַיֲעֹקב ע ָנׁשִ   .ּ ָנִטיל ֵהיָכָלא ָדא)כדקאמרן וליה אצטריך ואיהו(, ִּאיּנון ַאְרּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכָלא ַוְיָי ד ִאיהו ְלָטב ּכְ ְַוְיָי הֹוֵלך  )שמות יג(ּּכַ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם'  ַוְיָי)בראשית יח( .יֶהם יֹוָמםִלְפֵנ ר ִיְצָחק. ָאָמר ַהְמַכּסֶ , ְוַכד ִאְתֲחּבָ
ֵהיָכָלא ְדֵבי ִדיָנא ּּבְ ְּדִאְקֵרי ְזכוָת, ּ ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ַוְיָי, א''ּ א ְלַחָייַבָיא', ּּכְ ְּלַאְעְנׁשָ ָמה , ּ ּכְ

ְדָקא ֵיאֹות', יר ַעל ְסדֹום ְוגֹוִהְמִט'  ַוְיָי)בראשית יט(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרָזא ֲחָדא ּכְ   .ְּוֹכָלא ּבְ

לֹום, ְּוַכד ַיֲעֹקב ָנִטיל ֵהיָכָלא ָדא ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ָרצֹון ׁשָ ובהגיע ) אסתר ב(וסימניך (. ּּכְ

אן וְלָהְלָאה. ּ ְוָדא הוא ֵעת ָרצֹון)תור אסתר ּוִמּכָ ָרא וְל, ּ ָראן ֵהיָכִלין ְלִאְתַחּבְ ָרא ּׁשָ ִאְתַקּשְׁ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ב ְדָתֵניָנן . ּ ֲחָדא. ּ ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית)א''כ ע''ויקרא ק(ְּוַאף ַעל ּגַ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכַ ּ ,

רוָחא ָּהָכא ִאיהו רוָחא ּבְ ּ ְּדֵבקוָתא ֲחָדא, ּ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ֵרי ַאְבָרָהם אן ׁשָ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ִמּכָ ואיהו נטיל היכלא . רבה דקאמרן(ִאְקֵרי ַאֲהָבה ְּד, ּ

ֵדין. )ה''דאקרי אהב ַדִים ָנכֹונו)ז''יחזקאל ט(, ּכְ ְּוִאְתַמְלָיין ִמָכל טוב, ּ ׁשָ ְּלַסָפָקא וְלַאְתְזָנא , ּ ּ
ַדִים ָנכֹונו ְוִאְתַמְלָיין ִמגֹו ְרִחימו)א''ג ע''פקודי רנ(ְּוַכד ִאֵלין . ּּכָֹלא ֵמָהָכא ּ ׁשָ , ּ ִעָלָאהּּ

ַד ֵדין ִאְקֵרי ֵהיָכָלא ָדא ֵאל ׁשַ ּּכְ ְדַקאְמָרן''ּ ל . י ּכִ ָפק ּכָ ּוְבַהאי ִאְסּתַ ָעְלָמא  )א''ז ע''דף רנ(ּ
ֵרי ד ִאְתּבְ   .ּכַ

ֵרי ָעְלָמא ד ִאְתּבְ ִקיוָמא, ְּדָהא ּכַ ָּלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ ֵלי , ְוָלא ֲהָוה ָקִאים, ּ ַּעד ְדִאְתּגְ
ֵּהיָכָלא ָדא ְד ַהאי ֵהיָכָלא, ָנִטיל ַאְבָרָהםּ ֵלי ַאְבָרָהם ּבְ א כדי לעלמא דיהא ''נ(, ְוַכד ִאְתּגְ

ֵדין ָאַמר ְלָעְלָמא ַדי)'ספוקא וכו יה ָעְלָמא וְלִאְתַקְייָמא, ּ ּכְ ָּהא ִספוָקא ְלַאְתְזָנא ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ַדי ִאְקֵרי, ּ ַד''ֵא, ֵּאל ׁשַ י''ּל ׁשַ א ולאתזנה מניה תא חזי היכלא דא ''נ(. ּהּי ְלֹכָלא ּבֵ

  .)'זמין וכו

ִריך הוא ְלַמְלָיא ֵליה א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּּ ּ וְלַאְתְקָנא ֵליה ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ִדְכִתיב )א ביה''נ(, ְ ּ ּ ּ
מֹוּצו ְוִהְתַעּנַ)ישעיה סו( ְנֻחֶמיָה ְלַמַען ּתָ ֹד ּתַ ם ִמּשׂ ַבְעּתֶ יְנקו וׂשְ ּ ְלַמַען ּתִ ּ בֹוָדהּ ם ִמִזיז ּכְ ְּגּתֶ ּ .

בֹוָדה ְנֻחֶמיָה ְוִזיז ּכְ ַהאי ֵהיָכָלא, ּׁשֹד ּתַ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ִתיב. ּ ַההוא ִזְמָנא ּכְ ּוְכֵדין ּבְ בראשית (, ּ

ָרה)כא ַאְבָרָהם, ּ ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֵהִניָקה ָבִנים ׂשָ יה ּבְ ְלָיא ּבֵ ְּדָהא ְיִניָקא ּתַ ּ.  
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ִּיְצָחק ְדִאיהו ִריך הואּ א ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ׂשְ ל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ְּ יה ִמְתֲעִרין ּכָ ֲּאָתר ְדִמּנֵ ּ ּ ּ ,
ָמאָלא ְּוִאיהו ְדרֹוָעא ִדׂשְ ּ ירוָתא ְדָכל ִדיִנין, ּ ּׁשֵ ּ ן, ּ ַּהאי ִאיהו , ְּוָכל ִדיִנין ִמְתָעֵרי ִמַתּמָ

ָּנִטיל ְוָאִחיד ַההוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ְזכוָתא ּ ִדיָנאְל, ּ ָרא ִדיָנא ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ִּאְתַחּבְ ּ
וָרא ֲחָדא ִגין ְדַהאי ִאיהו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ִּקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ יה, ּ יִמין ְדִדיִנין ַקְייִמין ּבֵ ּוְרׁשִ ּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ ִגין ְדִאית ֱאלִהים ַחִיים. ְּדִאְקֵרי ֱאלִהים, ְוָהָכא ִאְתְרׁשִ ּּבְ ְּדִאיהו, ּ ּ 
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ְוִאית ֱאלִהים. ָּסִתים ִמּכָֹלא, ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ , ֵואֹלִהים. ּ

י ִדיָנא ִדְלַתָתא ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ָאֶרץ)תהלים נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ . ְ ַאך ֶיׁש ֱאלִהים ׁשֹוְפִטים ּבָ
ָּרָזא ֶדֱאֹלִהים ַחִיים, ֱּאלִהים ִעָלָאה ִליל ְלִאֵלין ִדְלַתָתא, ּ ּּכָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ּ ּ.  

ַהאי ֵהיָכָלא יה, ַאְתַער ִיְצָחק, ּבְ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין ִדְכִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ ּ ְייהו , ּ ְּדִמּנַ ּ
ל ִדיִנין  ָזרו ּכָ ִּאְתּגְ ּ ִדְלַתָתא ְדָעְלָמא)א דעלמא דלתתא''ס(ּ יב, ּ ְג)דניאל ד(, ִּדְכּתִ ֵזַרת  ּבִ

ָמא ַהאי ִעיר. ַּוֲאַמאי ִאְקרון ִעיִרין. ִּעיִרין ִפְתּגָ ִגין ְדֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּ  )תהלים מח(. ּ
ל ִאיּנון ֵהיָכִלין ְלֵעיָלא. ִּעיר ֱאלֵהינו. ְצָבאֹות' ִעיר ְיָי ּּכָ ל ַחד ְוַחד ִאְקֵרי ִעיר, ּ ָמה , ּכָ ּכְ

ְּוִאֵלין ִאיּנון ִעיִרין. ַּקִדיׁש ִעיר ְו)דניאל ד(ְדַאּתְ ָאֵמר  גֹו ְדֵהיָכָלא, ּ ְּדַקְייִמין ְלגֹו ּבְ ּ ,
ִעיר ך ִאְקרון ִעיִרי, ְּדַקְייִמן ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ   .ן''ְ

ִיְצָחק, ַהאי ֵהיָכָלא ִליל ּבְ ֵהיָכָלא ְדַאְבָרָהם, ִאְתּכְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ִגין ִדיִמיָנא ַאְכִליל , ּ ּּבְ
ָמאָלא ִליל ְלַחְבֵריה, ָתא ֲחֵזיְו. ִלׂשְ ל ַחד ְוַחד ּכָ ִגין ָדא ַאְבָרָהם , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּּכָ ְּדּבְ ּ

יה ִדיָנא, ָעַקד ְלִיְצָחק ִגין ְלַאְכְלָלא ּבֵ ּּבְ ִליל )א בימינא''נ(, ּ ָמאָלא ּכָ ְכָחא ׂשְ ּתַ ּ וְלִאׁשְ
יִמיָנא  ָמאָלאּ וְלַא)'א ולאשתכחא ימינא על שמאלא ולאשלטא וכו''ס(ּבִ ְלָטא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ   .ׁשְ

ִריך הוא ָפִקיד ֵליה ְלַאְבָרָהם א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ֵריה ְלִדיָנא, ְ ּוְלַאְתָקָפא , ְּלָקְרָבא ּבְ
ַכח. ֶּאָלא ְלַאְבָרָהם, ְּוָלא ָפִקיד ְלִיְצָחק, ֲעלֹוי ּתְ ִדיָנא, ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ֶחֶסד, ָּדא ּבְ , ְוָדא ּבְ

ָדא, ַחדְּוֹכָלא  ִליל ָדא ּבְ ִעָלִאין, ְוָהִכי. ְּוִאְתּכְ ָתִאין ּבְ ִלילו ֵהיָכִלין ּתַ ִּאְתּכְ ּ.  

ד ָנִטיל ִיְצָחק ֵהיָכָלא ָדא ֵדין ּכָֹלא ִאיהו ְלָטב, ּּכַ ּּכְ ְזכוָתא. ּ ִּדיָנא ּבִ ר , ְּוַעל ָדא. ּ ֵעי ּבַ ּבָ
ָּנׁש ְדָדִאין ִדיָנא ְזכוָתא, ּ ְּלֵמיָדן ִדיָנא ּבִ ִּגין ְדִאיהו ָרָזא ִעָלָאהּבְ. ּ ּ ִלימו ְדִדיָנא, ּ ּׁשְ ִגין . ּ ּבְ

ִלימו ְדִדיָנא ְּדֵלית ׁשְ ּ ְזכוָתא, ּ ֶּאָלא ּבִ ִלימו, ּ ָלא ָדא ָלאו ִאיהו ׁשְ ָּדא ּבְ ּ ּ ְזכוָתא. ּ ִּדיָנא ּבִ ּ ,
ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ.  

יֹוָמא ְדֹראׁש ַה ָנהּבְ ָעְלָמא, ּשָׁ ד ִדיָנא ַאְתַער ּבְ ָרֵאל ְלַתָתא, ּּכַ ָעאן ִיׂשְ ְלַאְתֲעָרא , ּבָ
ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ַרֲחֵמי ִמּגֹו ׁשֹוָפר ּּכְ ָרא ִדיָנא ָלֳקֵבל . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּוָבֵעיָנא ְלַחּבְ ּ

ְזכוָתא, ְּזכוָתא ִגין ְדַכד ַקְייָמא ִדיָנא ּבִ ּּבְ ּ ִחּבוָרא ֲחָדאּּכָֹל, ּּ ּא ִאיהו ּבְ ְּוֵעיָלא ְוַתָתא . ּ
ִלימו ׁשְ ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ְלַאְסָטָאה וְלַקְטְרָגא , ּ ְועֹוָלָתה ָקְפָצה ִפיָה)איוב ה(, ּוְכֵדין. ּּבִ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָקא ֵיאֹות. ּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ּכְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ָלא ְזכו ָלאו ִאיהו ִדיָנ. ּּ ְּוִדיָנא ּבְ ּ   .אּ
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ָרֵאל ְּוָדא ִאיהו ְדִיׂשְ ְזכוָתא, ּ ְּדִאית לֹון ִדיָנא ּבִ ּ ין. ּ ַאר ַעּמִ ָּלא ִאית לֹון ִדיָנא , ֲאָבל ׁשְ
ְזכוָתא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּוַעל ָדא ָאִסיר ָלן, ּּבִ ֵאי ְדַעּמִ ַעְרּכָ ְּלַסְדָרא ִדיִנין ִדיָלן ּבְ ּ ּ ּ ,

ְסָט ְּדָהא ֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּר ְמֵהיְמנוָתא ִדיָלןּ ה ֵכן ְלָכל )תהלים קמז(, ִּדְכִתיב. ּ  ָלא ָעׂשָ
ל ְיָדעום ָפִטים ּבַ ּּגֹוי וִמׁשְ ל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא. ּּ ָרֵאל ּכָ ְטָרא ְדִיׂשְ ּוִמּסִ ּ ּ יה , ּ ְּוָלא ַאְכִליל ּבֵ

ָּדא ִאיהו ָחֵטי, ְּזכות ַרע ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּדָקא ּגָ ּ ְרֵמיה ְלַההוא ִסְטָראְוַאְסֵט, ּ ּי ּגַ ְּדִאית , ּ
ָלא ְזכות יה ִדיָנא ּבְ ּּבֵ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ד ַקְייֵמי ַסְנֶהְדִרין ְלַתָתא, ְוּתָ ִּאְצְטִריכו ְלִמְפַתח , ְּלֵמיָדן ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ּכַ
ְזכוָתא ִדיָנא. ּּבִ ִגין ְלַאְכְלָלא ְזכוָתא ּבְ י , ּתוְו. ּּבְ ְּדָהא ִאְקרון ִמּבֵ ְוַעל . ּ ְזכוָתא)א''א ע''רנ(ּ

ְדלוָתא ִדיְלהֹון, ָּדא ּתַ ִּאׁשְ ּ ְזכוָתא, ּ ח ּבִ ְזכוָתא ִמְזֵעיָרא, ְּלִמְפּתַ ָראן ּבִ ְּוׁשָ ִלים , ּ ּתְ ּוְלָבַתר ִאׁשְ
ִּדיָנא ֵמִעָלָאה ִדיָנא. ּ ִליל ּבְ ָּדא ְלֵעיָלא. ְּלֶמֱהֵוי ְזכוָתא ּכָ ְזכוָתא. ַתָתאְוָדא ְל, ּ ִּדיָנא ּבִ ּ ,
ִלימו ְדִדיָנא ּׁשְ ָלא ָדא. ּ ָּדא ּבְ ִלימו, ּ ָּלאו ִאיהו ׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ְוִרְבָקה  )ב''ז ע''דף רנ(ִיְצָחק , ּ
ֲחָדא ִאיּנון ָּדא ִדיָנא, ּּכַ ֲחָדא, ְּוָדא ְזכוָתא, ּ ִלימו ּכַ ָרֵאל. ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ, 

ֵליָמָתא ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּ ַגְווָנא , ְְלֵמיַהך ּבְ ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

א ֲחֵזי ְּדִאיּנון ָלא ַדְייִנין ִדיָנא, ּתָ ּ ּ ְזכו, ּ ֶּאָלא ּבִ ַקְדִמיָתא, ּ ּוְלַעְייָנא ְזכוָתא ּבְ ְלֶמהֵוי , ּ
ָדא ִליל ָדא ּבְ ִדיָנאְוַסְנ. ּּכָ ְזכוָתא ּבְ ֶּהְדִרין ָקא ְמַהְפֵכי ּבִ ֲחָדא, ּ ִגין , ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא ּכַ ּבְ

לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא ַכח. ְּדָלא ִיׁשְ ּתְ ד ְזכוָתא ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּכַ ַכח, ּ ּתְ , ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ
ִדיָנא, ְּדִאְקֵרי חֹוָבה ַרת ּבְ חֹוָבהְּוִאַתְתְקַפת ְוָדא הוא , ְוִאְתֲחּבְ   .ִּדיָנא ּבְ

ָנה, ְּוַעל ָדא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא, ּּבְ ָרא ְזכוָתא ּבְ ֵעיָנא ְלַחּבְ ר חֹוָבה, ּּבָ ּבָ . ְוָלא ִיְתּגַ
ך ְוְבִגין ּכַ ֲחָדא, ּ ֵעיָנא ְזכוָתא ְוִדיָנא ְלֶמֱהֵוי ּכַ ִלים, ּּבָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ְּדַכד ִסְטָרא ַאֲחָרא . ּ

ְלָטא ִליםָלאו, ׁשַ ֶּאָלא ִקְטרוָגא, ּ ִאיהו ׁשְ ָמה ְדִאיהו ִקְטרוָגא, ּ ּּכְ ּ ע ִמיתֹות, ּ , ְּוִאיּנון ַאְרּבַ
ְלָטא ְּוַכד ִסְטָרא ְדִאיהו ְזכות ׁשַ ּ ִלים, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ׁשְ לֹום ְוֱאֶמת )מלכים ב כ(, ּ תהלים ( ׁשָ

  . ֶחֶסד ְוַרֲחִמים)קג

ִד ַרת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ִקְטרוָגא, יָנאְוַכד ִאְתַחּבְ ְלָטא ּבְ ע ִמיתֹות ַבִית , ּׁשַ ִאיּנון ַאְרּבַ ּּבְ
ֵריָפה, ְסִקיָלה: ִּדין א. ְוֶחְנק, ֶהֶרג, ׂשְ יׁשָ ְלהו ׁשוְלָטנוָתא ְדִקְטרוָגא ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ִגין , ְסִקיָלה. ּ ּבְ

ְּדִאיהו  ֵריָפה. ֶאֶבן ֶנֶגף )ישעיה ח(ּ ִגין ְדִאיהו, ׂשְ ּּבְ ִקיָפא, ׁשֹולּ צור ִמְכ)ישעיה ח( ּ א ּתַ . ֶאּשָׁ
ר)דברים לב(ָּדא , ֶהְרג ׂשָ ר ַוָדאי.  ֶחֶרב ּתֹאַכל ּבָ ׂשָ ְלָטא , ּתֹאַכל ּבָ  )א''ע ע''שלח ק(ְּדׁשַ

ָרא ִבׂשְ ר)בראשית ו( ְּוָדא הוא, ּבְ ׂשָ ל ּבָ ִגין ְדִאיהו , ֶחֶנק.  ֵקץ ּכָ ּּבְ ּ ִקְלַלת )דברים כא(ּ
ְלָטא ַע, ם''ֱאֹלִהי ַּההוא ְדׁשַ ַאר ֶאָלא , ְואֹוִקיְמָנא. ַּעל ְצִליבו, ל ֶחֶנקּ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ

ְלחֹודֹוי ָרא ּבִ ׂשְ ְּוַההוא ִקְלַלת ֱאֹלִהים, ּבִ ָרא, ּ ִבׂשְ ְלָטא ּבְ ך. ָמָרה ֲחׁשֹוָכא, ׁשַ ְוְבִגין ּכַ ָּדא , ּ
  .ְלָטב ְוָדא ְלִביׁש



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1735דף [ -ּ

ָרֵאל ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּוִאְצְטִריכו ִיׂשְ ּ ּ הוּ ְמָרא, ּ ּבְ לֹוט ִסְטָרא , ְלִאְסּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ָעְלָמא ֵדין, ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ְלָטָאה ַזּכָ א ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ְּוָלא ַיֲהבון דוְכּתָ ּ ּ ּ ּּ ,

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב , ּ ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ישעיה ס(ָּעַלְייהו ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ'.  

ְּדִאיּנון ִסְטִרין ִעָלִאין, ִביִאיןְנ ּ א, ּ ֵרין ַיְרִכין ְדַסְמִכין ְלאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ַנְטִלין , ּּתְ
יה ְּלֵהיָכָלא ִדְתֵרין רוִחין ּבֵ ּ ְּדִאיּנון ֹנַגה ְוֹזַהר, ּ ּ ֵרין ַיְרִכין ְלַתָתא. ּ ְלַסְמָכא , ְּוִאיּנון ּתְ

ְּלִאיּנון ֵהיָכִלין ִדְלֵעיָל ּ ַעל ֶפה, אּ ּבְ ְּדִאְקרון ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ָמה ְדִאית ַסְמִכין ְלאֹוַרְייָתא . ּ ּּכְ
ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה, ְּדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ך ִאית ַסְמִכין ַקְייִמין ְלאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ּּכַ ּ ְ .
ָדא ְּוִאְתְכִלילו ָדא ּבְ ֵרין ַסְמִכין ִדְלַת. ּ ֵדין ִאֵלין ּתְ ּּכְ אּ ִאֵלין ִעָלִאין, ּתָ ָרן ּבְ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ּ ,

הו ִסְטָרא ִדְנבוָאה ים ּבְ ִּאְתְרׁשִ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ַגְווָנא ִדְנבוָאה,  ַמְרֶאה)רמז(. ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ.  

ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדַמְרֶאה ְּלֵעיָלא ְנבוָאה. ֵמָהָכא ַיְנִקין, ּ , ְּוַעל ָדא. ָהָכא ַמְרֶאה, ּ
ַגְווָנא ָדאִא ּיהו ָדא ּכְ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ָדא. ְּוָדא ּכְ ָרן ָדא ּבְ ִליט ַעל ַהאי , ְּוַכד ִמְתַחּבְ ֵדין ׁשַ ּּכְ

א)אתרשים(, ֲאָתר ָמא ַקִדיׁשָ ין. ְּדִאְקֵרי ְצָבאֹות,  ׁשְ ִגין ְדָכל ִאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ְּוֻכְלהו ִאְקרו, ַקְייֵמי ָהָכא ּ ְטָרא ִדְנבוָאהּ ּן ִמּסִ ְטָרא ִדְנבוָאה ֲהוֹו, ּ ַּמְרֶאה ְוֶחְלָמא ִמּסִ ּ.  

ב ְדָקא ַאְמֵריָנן א, ְּוַאף ַעל ּגַ גֹו ַההוא אֹות ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִּדי ּבְ ּ ָמא ָדא, ּּ ְרָיא ׁשְ . ּׁשַ
ְלהו ַחָייִלין ַנְפֵקי ֵמַהאי אֹות ִגין ְדּכֻ ּּבְ ּ ל ָדא. ּּ ָקֵריָנן , ִּאיּנון ַקְייִמין ְלַברַּיְרִכין ְד, ִּעם ּכָ

ָמא ָדא ַרְייֵתי, ַּעל ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדִאְקרון ּבָ ּ ּ ָנה, ּ ׁשְ ַרְייָתא ְלַבר ִמּמִ ַמְתִניִתין . ְּדָהא ּבָ
ַרְייֵתי ָראי, ַּקְייָמא ְלגֹו ּבָ י ּבָ ּתֵ ַגְווָנא ִדי ְלֵעיָלא, ְּוִאְקרון ַיְרִכין ּבָ ּּכְ ּ.  

ּו ָרָזא ְדַקְייָמא ְלגֹוַמְתִניִתין ִאיה ּ ָרא ְדֹכָלא, ּ ן ִעּקָ ּמָ ְּדאֹוְלֵפי ּתַ ּ  )דא(ְוָרָזא , ְוַעל ָתָנֵאי, ּ

ְְדַהך ֵדִני)שיר השירים ח( ,ּ ַלּמְ י ּתְ ית ִאּמִ ָ ֶאְנָהְגך ֲאִביֲאך ֶאל ּבֵ י. ָ ית ִאּמִ ָּדא ֹקֶדׁש : ֶאל ּבֵ
ים ָדׁשִ ֵדִני. ַהּקָ ַלּמְ ָּדא הוא ָרָזא ְדַמְת: ּתְ ּ ְּדַכד ָעאל ָדא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ִניִתיןּ ּ ַההוא , ּ ּּבְ

ים ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ֵדִני, ּבֵ ַלּמְ ִתיב ּתְ ָנה, ְּוָדא הוא ָרָזא. ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּדִאְקֵרי ִמׁשְ ּכְ
ֵנה ַהּתֹוָרה ַהזֹאת)דברים יז(   .ּ ֶאת ִמׁשְ

ָכא ְלַבר ד ִאְתַמּשְׁ ַרְי, ּכַ ַרְייֵתי. יָתאִאְקֵרי ּבָ ֵרין ַיְרִכין ִאיּנון ּבָ ָּרָזא ְדָרִזין ְדָלא , ּּתְ ּ
ָלָאה יֵמי ֶעְליֹוִנין. ִּאְתְייִהיב ְלִאְתּגַ ר ְלַחּכִ ִגין ְדָלא ִאְתְמַסר ָרָזא ּבַ ֵלי. ּּבְ ַווי , ַווי ִאי ִאְתּגְ

ֵלי ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֵמָרִזין ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ, ִאי ָלא ִאְתּגְ ּּבְ ּ יה ָעְלָמאּּ ִריך הוא ַאְנִהיג ּבֵ ּא ּבְ ּ ְ.  

  ]א''ח ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ֹלֹמה יֵמי ׁשְ ִית ִראׁשֹון ַקְייָמא ּבִ ִית ִראׁשֹון, ָּלֳקֵבל ָעְלָמא ִעָלָאה, ּּבַ , ְּוִאיהו ִאְקֵרי ּבַ
ים ָדׁשִ ֵבית ֹקֶדׁש ַהּקָ ַמׁש ּכָֹלא ּבְ ּתָ יה, ְּוִאׁשְ ׁש ּבֵ ּמֵ ּתַ ֲּאָתר ְדִאׁשְ א ּ ְמׁשָ  )א''ח ע''דף רנ( ׁשִ

ִסיֲהָרא ִלימו. ּבְ ׁשְ ְלהו ּבִ ְּוָרִזין ִעָלִאין ּכֻ ּ ּ ְלמוָתא, ּ ַאׁשְ ְּוַקְייָמא ָעְלָמא ּבְ ְרמו . ּ ּוְלָבַתר ּגָ ּ
כו ָרִזין, חֹוִבין ים ְלַבר, ְּוִאְתְמׁשָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ד ִאְתָדחו ְלַיְרִכין. ְּוִאְתַדְחָיין ִמּבֵ ּּכַ ֵד, ּ ין ּכְ

ָראי, ַּקְיימו ְלַבר י ּבָ ּתֵ ְּדִאְקרון ּבָ   .ְּוִאְצְטִריכו ְלָבַרְייֵתי, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1736דף [ -ּ

ין ַיְרּכִ ָראי ּבְ י ּבָ ָבּתֵ ִני ַקְיימו ּבְ ִית ׁשֵ ֲארו , ּּבַ ְייהו ָאַהְדרו ְוׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ ֵבית ֹקֶדׁש )האי(ּ  ּבְ
ִני ִית ׁשֵ ים ְוִאיהו ּבַ ָדׁשִ ּתָ. ַּהּקָ ָבַרְייָתא ְלַברְּוִאיּנון ַאֲחָרִנין ִאׁשְ יֵני ַיְרִכין, ֲּארו ּבְ א ''ס(. ּבֵ

 )'והני עקרא דלהון מתניתין דאיהו בית שני וברייתא אינון דשרו בבי ירכין והוו וכו
ְתִניִתין ה, ַּוֲהוו אֹוְלִפין ִמּמַ ְּוִאְתְנִהיגו ִמיּנָ יב, ּ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ֵצא )ישעיה ב(, ּ יֹון ּתֵ י ִמּצִ ּ ּכִ

  .הּתֹוָר

ְרמו חֹוִבין ד ּגָ ּוְלָבַתר ּכַ ִני, ּ ִית ׁשֵ ִּאְתָעֵדי ׁשוְלָטנוָתא ְדַהאי ּבַ ּ ּ ְדׁשוְלָטָנא )ואף על גב(, ּ ּ
ַבִית ִראׁשֹון ִּדיֵליה ָלא ֲהָוה ּכְ ִדיר, ּ ָלָמא ּתָ יה ׁשְ ְּדֲהָוה ּבֵ ָלָמא ִדיֵליה , ּ א ִדׁשְ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ

ַגֵוויה ִדיר ֲהָוה ּבְ ּּתָ ָלםְו, ּ ׁשְ ָלם ָהִכי. ַּעל ָדא ֲהָוה ּבִ יה ׁשְ ִני ָלא ֲהָוה ּבֵ ִית ׁשֵ ִגין , ּּבַ ּבְ
ִדיר יה ּתָ ְּדָעְרָלה ִקְטרוָגא ּבֵ ּ ַגֵויה, ּ ֲהֵני ְזִמיִנין ּבְ ְּוַעל ָדא ֲהוֹו ּכַ ּ ַהאי ָעְרָלה, ּ , ְלַקְטְרָגא ּבְ

ּוְלהו ִאְצְטִריך ִמָלה ְ ּ ֲהָדה, ּ ָנ, ְּלַקְטְרָגא ּבַ ִניּוְלַאּגָ ִית ׁשֵ ְדָקא ֲחֵזי. א ַעל ּבַ ָרָזא ּכַ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ְרמו חֹוִבין ְלָטא ַהִהיא ָעְרָלה, ְּלָבַתר ּגָ ִני ְלַבר, ְוׁשַ ִית ׁשֵ ן , ְּוִאְתַדְחָיין ִמּבַ ּמָ ְּוַנְחּתו ִמּתַ
א, ְּלַחּמוֵקי ַיְרִכין רון ּ ַעד ִד)א ולבתר נחתי מתמן ואתדחו מאינון חמוקי דלתתא''נ(, ְלַתּתָ ּי ׁשָ
ַרְגִלין א ּבְ ַרְגִלין. ְלַתּתָ ֵדין, ְּוַכד ִיְתבון ּבְ יֹום ַההוא)זכריה יד(, ּכְ ּ ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ְוָעְלָמא , ּ

ְדָקא ֲחֵזי ָרָזא ִעָלָאה ּכַ ֹכָלא ִיְתְנִהיג ּבְ ּּבְ יה. ּ ָבקו ִמּנֵ ּתְ ב ְדִאְתַדחו ְוָלא ִאׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ,
יהּוְלָעְלִמין ִאְת ֲּאִחידו ּבֵ ּ.  

יעוָרא  ׁשִ ּוַמאן ְדָיַדע וָמִדיד ּבְ ּ ּ ָדה)א''ג ע''רל(ּ ּ ְדַקו ַהּמִ ין ַעד , ּ יכו ְדַיְרּכִ א ִדְמׁשִ ַּאְרּכָ ּ ּ
ך)א''ס ע''ויקרא ר(ָּיִכיל ְלִמְנַדע , ַרְגִלין יָחא ְדָגלוָתא ְדִאְתְמׁשָ ְ ְמׁשִ ּ ּ ין . ּ ְּוָרָזא ִאיהו ּבֵ

ֵדי ַחְקָלא ָרָזא ִעָלָאהְוֹכ, ְמַחּצְ ָּלא ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ַרְייֵתי, ּ ְלהו ּבָ ּּכֻ ָנֵאי, ּ ְּוֻכְלהו ּתָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ְדָקא ֲחֵזי, ֱאמֹוָרֵאי ְייהו ּכַ דוְכּתַ ַּקְייֵמי ּבְ ִאיּנון ַחּמוֵקי ַיְרִכין , ְּוִאֵלין ְלַבר, ִּאֵלין ְלגֹו, ּ ּּבְ ּ

א ְמָבְרִכין)ואלין לבר( ּוְבֻכְל. ּ וְלַתּתָ ַעל ֶפהּ ּבְ ּהו ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל . ּ י ִיׂשְ ּוְבֻכְלהו ַנְחּתֵ ּּ
לו   .ְּוִאְתּגָ

לוָתא ֵיים ּגָ ד ִיְסּתַ ּוְכֵדין ּכַ יכו ְדַרְגִלין, ּ ְמׁשִ ּּבִ יֹום ַההוא, ּ ֵדין ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ּּכְ ְוִיְתֲעָבר , ּ
ַּההוא רוָחא ְמַסֲאָבא ָעְרָלה ִמן ָעְלָמא ְדָקא ְוִיְתַהְד, ּ ְלָטָאה ּכְ ְלחֹוַדְייהו ְלׁשַ ָרֵאל ּבִ ּרון ִיׂשְ ּ ּ

ִגין ְדַההוא ָעְרָלה, ֵיאֹות ּּבְ א, ּ א, ָנִחית לֹון ְלַתּתָ ּתָ אן וְלָהְלָאה. ַעד ַהׁשְ ּוִמּכָ ְּדַהאי ָעְרָלה , ּ
ֵדין , ִאְתְקָצץ ְוִאְתֲעָבר ִמּגֹו ָעְלָמא ַטח ּבָ)דברים לג(ּכְ ָרֵאל ּבֶ ּכֹון ִיׂשְ . ָדד ֵעין ַיֲעֹקב ַוִיׁשְ

ַההוא ֵעין ַיֲעֹקב ַכח ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו, ּּבְ ּתְ ָעְלָמא . ְּוָלא ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵּדין ּבְ ּ.  

ִדיק ַּעּמוָדא ְדָעְלָמא, יֹוֵסף ַהּצַ ְרׁשוָתא ֵהיָכָלא ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ִּאיהו ָנִטיל ּבִ ְּרׁשוֵתיה ּוִב, ּ ּ
ִביָעָאה ב ְדָקא ַאָמָרן ְדֵהיָכָלא . ַּקְייָמא ֵהיָכָלא ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ , א''ו ע''רס, א''ו ע''רמ(ּ

ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא)א''ה ע''בראשית מ ִפיר ּבִ ּ ְדִלְבַנת ַהּסַ ּ ּ ן, ּּ ָּהִכי הוא ְדֵביה ְמַתּקֵ ּ א . ּ ֲאָבל ּתָ
ד. ְּנִביִאים ְדָקא ַאָמָרן, ֲחֵזי אּכַ ֵרי ְלַתּתָ ְייהו,  ִמְתַחּבְ ין ִמּנַ ין ִמְתָפְרׁשִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ַמְרֶאה , ּּ

ַיְרִכין, ַוֲחלֹום ִאיּנון ַחּמוִקין ַקְייֵמי ַמְרֶאה. ְוַקְייֵמי ּבְ ּּבְ ה, ּ ְּוַההוא ְדִאְקֵרי ְנבוָאה ְקַטּנָ ּ ּ .
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א  ַּעד ְדָמאטו ַרְגִלין , ם ֲחלֹום ָקִאי)ב''ז ע''א רמ''ב ע''רס( )א לתתא''ס(ְּמַיְרִכין וְלַתּתָ ּ
ַרְגִלין ִפיר. ּבְ ָאה ְוִאְקֵרי ִלְבַנת ַהּסַ ּתָ ן ָקִאים ֵהיָכָלא ּתַ   .ְּוַתּמָ

ַיְרִכין ַחד, ּּכָֹלא ַיְרִכין ּבְ ְלָמא ַחד ּבְ ּתַ ין ִדְנבוָאה, ְּלִאׁשְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ן ַנְפֵקי , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ָראן ְייהו ַמְרֶאהְּוִאְתָעִבידו , ְוׁשָ ָראן ַעל ַהאי ֲאָתר, ִּמּנַ ְייהו ֲחלֹום, ְוׁשָ יֹוֵסף . ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ
ִדיק ֵליָמא ְדֹכָלא, ַהּצַ ִּאיהו ׁשְ ּ ִּאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ִגיֵניה. ּ ן ּבְ ִגין ְדֹכָלא ִאְתּקַ ּּבְ ִאיב , ּּ ּּכָֹלא ּתָ

ִגיִניה א ּבְ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָת, ּתָ ׁשַ ִדיק ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלאּבְ ּא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ּ ֵדין ִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ּּכְ ְוַכד . ּ
ֵהיָכֵליה ר ּבְ ְלהו, ִּאְתַחּבָ ֵדין ִמְתָעֵרי ּכֻ ּּכְ א וְרעוָתא, ּ יאוְבּתָ ְּלַנְטָלא ּתִ ּ ֵאי, ּ , ִּעָלֵאי ְוַתּתָ

ִלימו ַחד ְרעוָתא ֲחָדא וׁשְ ְּוֹכָלא ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ ֵאי)למהוי(ֶּמְחֵדי ְל, ּ ְּרעוָתא ֲחָדא , ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ
ְדָקא ֵיאֹות ִגיֵניה. ּכְ ִקיוָמא ּבְ ֵאי ַקְייֵמי ּבְ ּתָ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ּּ ִתיב, ּ ּ ְוַצִדיק )משלי י(, ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ְוַעל ַהאי ְיסֹוָדא ָקִאים ַהאי ָעְלָמא. ְיסֹוד עֹוָלם

  ]ב''ח ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ִפי'' ִלְבַנַהאי ִקיוֵמיה, ר''ּת ַהּסַ ָּלא ָקִאים ּבְ ּ ִדיק, ּ ן. ַּעד ְדַהאי יֹוֵסף ַהּצַ ּקַ ְוַכד . ִאְתּתָ
ן ּקַ ְנָייָנא, ִּאיהו ִאְתּתָ ְלהו ּבִ ְקִני ָדא הוא ְיסֹוָדא ְדּכֻ ּּכָֹלא ִמְתּתַ ּ ּ ּּ ִתיב. ּ בראשית (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ָלע' ּ ַוִיֶבן ְיָי)ב ִתיב ַוִייֶצר, ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ִתיב ַוִיְבָרא, ְּוָלא ּכְ ִגין ְדַהאי ַקְייָמא . ְּוָלא ּכְ ּּבְ ּ
ן, ַעל ְיסֹוָדא ּוְלָבַתר ִדְיסֹוָדא ִאְתּקַ ֵני , ּ ּוְבִגין ָדא. ָּעֵליה )ב''ח ע''דף רנ(ּּכָֹלא ִאְתּבְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ַהאי   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ַקְייִמין ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָלע' ּ ַוִיֶבן ְיָי)ת בבראשי(ּכְ ְטָרא ְדֲאחֹוָרא, ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ַּדֲהַות ִמּסִ ּ ,
ַאְנִפין ְּוַאְתִקין ָלה ְלָאַהְדָרא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ל ְלַסְלָקא ָלה , ֲּאָבל ַוִיֶבן. ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ּ ּכַ ִּאְסּתָ ּ

יה ְרָיא ּבֵ א ְדָעְלָמא ִעָלָאה ׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָדאְלֶמהֵו, ּּ ּי ָדא ּכְ ּ.  

ּּתו ַוִיֶבן ִסְטרֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ל רוחֹוֶתיָה, ִאְסּתָ ְּוַאְתִקין ְוַכִוין ּכָ ָקָאה וְלאֹוָלָדא, ּ ְּלִמְזַרע וְלַאׁשְ ּ ,
ל ָצְרכֹוי ד ָלה ּכָ ָמה ְדִאְצְטִריך, ְּלֶמְעּבַ ְּכְ ָמה, ּוְלָבַתר ַוְיִביֶאָה. ּ ַהאי ַצִדיק. ּבְ י. ּּבְ , בִּדְכּתִ

ֶלך)אסתר ב( )א''א ע''רס( ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְ וָבֶזה ַהּנַ יך ְלֹכָלא, ּ ְּדַהאי ַאְמׁשִ ְ ְּלַסְלָקא , ּ
ִלימו ׁשְ ְּלִאְתַעְטָרא ּבִ ָּהָכא ְמִניעו ְדָכל חֹוִבין. ּ ין, ּ יׁשִ ין ּבִ יאוְבּתִ ָּהָכא ְמִניעו ְדָכל ּתִ ּ ּ.  

ִת ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ַּמה ְדָלא ִאיהו ּבְ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא, יָתָאהּ ין, ּבְ יׁשִ ל ִעּנוִגין ּבִ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ ,
ין ְדִעּנוָגא ְדַהאי ָעְלָמא ְּוָכל ִסְטִרין ְדִתיאוְבּתִ ּ ּ ּ הו, ּ א , ְּוַכד ַהאי ָעְלָמא ִאְתְנִהיג ּבְ ִני ָנׁשָ ּבְ

הו  ֵלי ּבְ ׁשְ ָמה . ּ ְלַההוא ָעְלָמא)א ובגין דבני נשא טעיין בהו כשלין בהו''נ(ּּכַ ְּדָחָמאן ּכַ
ין ִּעּנוִגין ְוִתיאוְבּתִ ְייהו, ּ ְּדגוָפא ִאְתֲהִני ְוִאְתַעִניג ִמּנַ ּ ֲּהָדא הוא . ְּוַטְעָיין ֲאַבְתַרְייהו, ּ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוגֹו)בראשית ג(, ִדְכִתיב ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ ין ְוָכל . ' ַוּתֵ יאוְבּתִ ל ּתִ ְּדָהא ּכָ ּ
ִּעּנוִגין ְדָעְלָמ ְלָייןּ יה ּתַ   .ּא ּבֵ
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ַגְווָנא ָדא, ְּוַעל ָדא הו, ּּכְ ִּאית ִמִלין ְדגוָפא ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ּ ְוָלא , ְּוַעְייֵלי ְלגוָפא, ּ
ְמָתא ְייהו. ְלִנׁשְ ְמָתא ִאְתֲהֵני ִמּנַ ְּוִאית ִמִלין ְדִנׁשְ ּ ין , ְּוַעל ָדא. ְּוָלא ּגוָפא, ּ ין ְפִריׁשִ ַּדְרּגִ ּ

ָּדא ִמן ָדא ִא. ּ ּין ִאיּנון ַצִדיַקָייאַזּכָ ּ ר, ּ ְרַמְייהו ֵמַההוא ִסְטָרא, ְּדַנְטֵלי אֹוַרח ֵמיׁשָ ּוַמְנֵעי ּגַ ּ ּ ,
ה ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ָקן ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ָמָהן, ּּבְ ַאר ׁשְ ל ׁשְ ִליָלן ּכָ ְּדָכל ִאֵלין ֵהיָכִלין , ּכְ א)א וחיילין''נ(ּ ֵרי . ּ ִדְלַתּתָ ּתְ
ָמָהן  ָמָהן ַאֲחָרִניןׁשְ ַאר ׁשְ ִּאיּנון ִדְכִלילו ׁשְ ּ א. ּ ַתּתָ ר ֵעיָלא ּבְ ַּחד ְדַכד ִאְתַחּבָ ְוַיֲעֹקב ָנִטיל , ּ
יִקין, ֵּהיָכֵליה ִאיּנון ְנׁשִ ָרָזא ִעָלָאה, ּּבְ ָמָהן. ּּבְ ַאר ׁשְ ל ׁשְ ִליל ּכָ ֵדין ּכָ ה ''ְוִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּכְ
ם ָמֵלא, ם''ֱאלִהי ָמה , ְּוָדא ִאְקֵרי ׁשֵ , ְוַחד. ּ ְדאֹוִקיְמָנא)ב''ו ע''רמ, ב''ח ע''בראשית מ(ּכְ

ֵהיָכֵליה ר ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ּבְ ד ִאְתַחּבָ ּּכַ יה, ּ א ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ֲחִביבוָתא וְבּתִ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יה ִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ָמָהן, ּ ַאר ׁשְ ִליל ׁשְ ֵדין ּכָ ָמא . ה ְצָבאֹות''ְוִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּכְ ְוָדא ִאְקֵרי ׁשְ

ִלים א ׁשְ ַהאי ַאֲחָרא, ַּקִדיׁשָ ִלים ּכְ   .ְּוָלאו ִאיהו ׁשְ
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ין ַהאי ְלַהאי ָאה. ַמה ּבֵ ַתּתָ ִליט ִעָלָאה ּבְ ָּדא ׁשַ ּ גוָפא , ּ ּּגוָפא ּבְ  )ודא איהו שליט בכלא(ּ
ְדַקאְמָרן ִל. ּכִ אְּוָדא ׁשַ ּיט ֵמֲאָתר ְדִסיוָמא ְדגוָפא וְלַתּתָ ּ ּ ּ א, ּ ִאיּנון ֵהיָכִלין וְבֹכָלא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ּּ ,
ִני, ְּוָרָזא ָדא ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ּּבַ ָמָהן , ּ ַאר ׁשְ ל ׁשְ ִליל ּכָ ֵּהיָכָלא ָדא ּכָ
א ָמה ְדאֹוִקיְמָנא )וכלהו שמהן כללינן בהאי שמא כולהו שמהן דלתתא(, ִּדְלַתּתָ , ְּוַעל ָדא. ּּכְ

ָמָהן ִאֵלין ָּדא ַסְלָקא ְוָדא ָנִחית, ּׁשְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ.  

ן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְּיסֹוָדא ָדא ּקַ א, ַחד. ִאְתּתָ ַאר ִדְלַתּתָ ל ׁשְ א ְלַאְתְקָנ, ְוַחד. ְּלַאְתְקָנא ּכָ
ִביָעָאה ָדא, ֵהיָכָלא ׁשְ ּוְלַאְתְקָנא ָדא ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרעו ֲחָדא ּכְ ַעד ָהָכא . ּ

ִּיחוָדא ִדְתֵרין ִסְטִרין א, ּ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלימו, ּ ׁשְ ֲחָדא ּבִ ֹאַרח , ְּלִאְתַייֲחָדא ּכַ ְְלֵמיַהך ּבְ

ר   .ֵמיׁשָ

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ּוְלָסדוֵרי ִסדוָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּיַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדאַּמאן ְד, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְְלֵמיַהך , ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּבְ ָאה ִאיהו ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ִתיב. ּ  )תהלים פה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
קו לֹום ָנׁשָ ׁשו ֶצֶדק ְוׁשָ ֶּחֶסד ְוֱאֶמת ִנְפּגָ ְצָמח ְוֶצֶדק  ֱא)תהלים פה(ּוְכֵדין . ּ ֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

ָקף ַמִים ִנׁשְ ם ְיָי. ִמּשָׁ ן ְיבוָלה' ּגַ ּתֵ ן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנו ּתִ ִּיּתֵ ּ ּ ּ.  

ִביָעָאההיכל קודש הקדשים דזעיר דבריאה  , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ׁשְ
ל ָהִני ֵהיָכִלין ַּהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ְסִתימו. ֵּהיָכָלא ְפִניָמָאה ִמּכָ ׁשְּדָל, ּ יה ִדיוְקָנא ַמּמָ ּאו ּבֵ ּ ּּ ,

ַלל ָּהָכא ְסִתימו ְדגֹו ָרָזא ְדָרִזין. ְּוֵלית ּגוָפא ּכְ ּ ְּדִאיהו ֲאָתר, ַּהאי ִאיהו ָרָזא, ּ ְלַאֲעָלא , ּ
גֹו ִאיּנון ִצּנֹוִרין ִדְלֵעיָלא ן ּבְ ּמָ ּּתַ ּ ּרוָחא ְדָכל רוִחין. ּ ּ ָרא ּכֹ, ַּרֲעָוון ְדָכל ַרֲעִווין, ּ ָּלא ְלִאְתַחּבְ

ֲחָדא ּרוָחא ְדַחֵיי . ּכַ ּ ַהאי)דהא(ּ ּקוָנא ֲחָדא,  ּבְ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּתִ ּ.  
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ים)ב''ה ע''רנ(ִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ א נשמתא ''ס(ֲאָתר ָלֳקְבָלא ַהאי .  ּבֵ

ָמִתין ִעיָלִאין)עלאה יהְּלַאְתֲעָרא ָעְלָמא ְדָאֵתי , ְּדִאְקֵרי ָהִכי, ּ ִנׁשְ   .ְּלַגּבֵ

  ]א''ט ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

י ָעְלָמא ִעָלָאה, ְסִליָקא: עֹוָלם. ַהאי ָעְלָמא עֹוָלם ִאְקֵרי ָאה ְלַגּבֵ ּתָ ְּדָסִליק ָעְלָמא ּתַ ּ ,
ַגֵווה ר ּבְ ּתָ יה, ְּוִאְסּתַ יָרה, ְּוִאְתַעָלם ּבֵ ְסּתִ ְלָייא ּבִ ְּדָסִליק ִאיהו: עֹוָלם. ִאְתּגַ ָכל ִאיּנ, ּ ּון ּבְ

יה )א''ט ע''דף רנ( ְּדַקְרִבין ּבֵ ָרן ּגֹו ְסִתירו ִעָלָאה, ּ ּתְ ְּוִאְסּתַ ר : ּעֹוָלם ִעָלָאה. ּ ּתָ ָסִליק ְוִאְסּתַ
ְרעוָתא ִעָלָאה ּּבִ ַלל , ּ ּּגֹו ְטִמירו ְדָכל ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְייַדע ּכְ ּ ֵלי, )כלל(ּ ְוֵלית , ְוָלא ִאְתּגְ
ַּמאן ְדָיַדע ֵליה ּ.  

א ְדַפְרָסא ְפִריָסאָּפרֹוְכ ּּתָ ַּחְפָיא ּגֹו ְטִמירו ָסִתים, ּ פֹוְרָתא ְפִריָסא ּגֹו ְטִמיִרין ִעָלִאין. ּ ּּכַ ּ ּ ,
ָמא ְסִתיִמין ְדָהא ְטִמיִרין וְסִתיִמין ְּלַאְסּתְ א פרוכתא פריסא גו טהירין עילאין ''נ(. ּ

פֹוְרָתא)דסתמא סתימא דהאי טמיר וסתים , ָתר ָסִתים ְוָטִמיר ְוָגִניזִאית ֲא, ּ ְלגֹו ִמן ּכַ
ַגֵויה א ֵליה ּבְ ְּלַאְכָנׁשָ ח ְרבות ִעָלָאה. ּ ְּמׁשַ ּרוָחא ְדַחֵיי, ּ ּ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד , ּ ּ ּ

ְּוַההוא ָנָהר ִאְקֵרי ַמּבוָעא ְדֵביָרא, ְוָנִפיק ּ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְוַכד ַהאי ָעֵייל . ּ
א ִמְלֵעיָלאְוָנִגי ל ַההוא ְרבות קוְדׁשָ ּד ּכָ ּ ּ ּ ים, ּ ָדׁשִ ְּנִהירו ְנִגידו ָנִחית . ֵמֲאָתר ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ
ן. ּּגֹו ִאיּנון ִצּנֹוִרין, ְוָאֵתי ּמָ ָרא ְוִאְתַמְלָיא ִמן , ַּהאי ִאְתַמְלָייא ִמּתַ א ְדִמְתַעּבְ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ

ְּדכוָרא ּ.  

ָלא,ּאוף ָהִכי ָנֵמי ַהאי ֵהיָכָלא ִדיר ְלַקּבְ ָלא ִמן ְדכוָרא,  ִמְתַתְקָנא ּתָ א ִדְמַקּבְ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ּ .
ילו ילו ְדַקּבִ ַּקּבִ ּ ין ְדַנְחִתין ְלָעְלָמא, ּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון רוִחין ְוִנׁשְ ּּכָ ּ רו , ּ א ''ס(ְּוִאְתַעּבְ

ן)ואתעכבו ּמָ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך.  ּתַ ְּכָ ּ ּ.  

בו יָחאִּיְתַעּכְ א ְמׁשִ ָמִתין, ּן ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ל ִאיּנון ִנׁשְ ְפקון ּכָ ְּוִיְסּתַ ּ ְּוֵייתון ְוַיְחֵדי , ּ
ִמְלַקְדִמין ָּעְלָמא ּכְ ִמְלַקְדִמין, ּוְכֵדין. ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ַּיְחֵדי קוְדׁשָ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ תהלים (ּכְ

ַמח ְיָי)קד יו'  ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   .ּבְ

ַהאי ַּקְייִמין ִעּנוִגין ְוַתְפנוִקין ְדרוֵחי,  ֵהיָכָלאּבְ ּ ּ א , ּ ע קוְדׁשָ ֲעׁשָ ּתַ עוָתא ְדִאׁשְ ְעׁשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ יאוְבָתא ְדֹכָלא. ְ ָּהָכא ִאיהו ּתִ ּ ּ ְּוִעּנוָגא ְדֹכָלא, ּ ּ ָרא ּכָֹלא , ּ ְּלִאְתַחּבְ

ֲחָדא ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַח, ּכַ ִיחוָדא ֲחָדא ָהָכא ַקְייָמא, דּ וָרא ְדֹכָלא ּבְ ִּקּשׁ ּ ּ ּּ.  

ְייִפין ִעָלִאין ׁשַ ָראן ּבְ ְלהו ִמְתַחּבְ ְייֵפי ּכֻ ְּדַכד ׁשַ ּּ ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ֵלית לֹון , ּּכָ
יאוְבָתא ִיחוָדא ְדַהאי ֵהיָכָלא, ְּוֵלית לֹון ִעּנוָגא, ּּתִ ר ּבְ ּּבַ ְלָיאּּכָֹלא ָהָכ, ּ ד . א ּתַ ּכַ

ִיחוָדא ֲחָדא רוָתא ְדָהָכא ִאְתָייָחד ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ְייִפין, ּ ל ְנִהירו ְדׁשַ ֵדין ּכָ ּּכְ ְּוָכל ְנִהירו , ּ
ְּדַאְנִפין ְלהו ְנִהיִרין ְוַחָדאן, ְוָכל ֶחְדָוון, ּ ּּכֻ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1740דף [ -ּ

ָאה חוָלֵקיה ַּז ּכָ ַּמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוִרין, ּ ּ ּ ְדָקא ּוְלַאְתְקָנ, ּ ְלמוָתא ּכְ ּתַ ּקוִני ִאׁשְ ּא ּתִ ּ
ַהאי ָעְלָמא, ֵיאֹות ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ ל ִדיִנין, ּוְכֵדין. ּ ְוָכל , ּּכָ

ין יׁשִ ְזִרין ּבִ ִרין וִמְתַבְטִלין ֵמָעְלָמא, ּגִ ִּמְתַעּבְ ּ.  

ֵּהיָכָלא ְדִתיאוְבָתא, ֵּהיָכָלא ָדא ּיָכָלא ְדִעּנוָגאֵה, ּ ָעא ֵעיָלא , ּ ְעׁשְ ּתַ ֵּהיָכָלא ְלִאׁשְ
ֲחָדא ָלא ּכָֹלא ְנִהירו ְדבוִציָנא ִעָלָאה ְדָנִהיר ְלֹכָלא. ְוַתָתא ּכַ ּוְמַקּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּוְלִאְתַייֲחָדא ּכָֹלא , ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִלים. ּכְ ִיחוָדא ׁשְ ְטִמירו ְד, ְּוַעל ָדא. ּּבְ ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּבִ ּ ִניז ִמּכָֹלא, ֹּכָלאּ . ּּגָ

ב ְדֻכְלהו ְטִמיִרין ַּאף ַעל ּגַ ֲחָדא. ָּדא ָטִמיר ְוָגִניז ַיִתיר. ּּ ִרית ַקָייָמא ּכָֹלא ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ּ ,
ִלים א ְלֶמֱהִוי ׁשְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ.  

ִרית ל ָהָאֶרץ, ֵּהיָכל ָדא ִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ִגין ְד. ּ , ַּהאי ִאיהו ֲאָתרּּבְ
ָמִתין ְדָעְלָמא ל ִנׁשְ יה ּכָ ְּדַנְפקו ִמּנֵ ּ ּ א, ּ א , ְּלַיֲחָדא ִיחוָדא ְלַתּתָ ָכא ִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּוְלַאְמׁשָ ּ ּ

א ִריך הוא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּּבְ ּ ִדיק, ְ ִגין ְדַנְפקו , ְלָיֲהָבא ַלּצַ ּּבְ ְוַעְייֵלי , ּ ִמַצִדיק)ב''ה ע''ויצא קנ(ּ
ִד ּצַ ן, ּוְלָבַתר ַנְפֵקי ִמַצִדיק. יקּּבְ ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמַתּמָ   .ְּוַעְייֵלי ּבַ

ִרית ִדיק, ַהאי ֲארֹון ַהּבְ ָּנִקיט ּכָֹלא ִמּצַ יה, ּוְלָבַתר. ּ א, ַּנְפֵקי ִמּנֵ ִדיק ְלַתּתָ ּצַ . ְּוַעְייֵלי ּבְ
א ִדיק ִדְלַתּתָ ְּלָבַתר ַנְפֵקי ִמּצַ ַהאי ֲארֹון ַהּבְ, ּ ִליָלן . ִריתְוַעְייֵלי ּבְ ָמִתין ּכְ ל ִנׁשְ ְלֶמֱהֵוי ּכָ

א ֵּמֵעיָלא וִמַתּתָ ל ִסְטִרין. ּ ִלים ִמּכָ ִרית. ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִדיק ִאיּנון , ְוַהאי ֲארֹון ַהּבְ ָּנִקיט ִמּצַ ּ
ָמִתין ֵרין ִסְטִרין, ִנׁשְ   .ִמּתְ

א ֲחֵזי יָרא ְלָעְלִמי, ּתָ א ִמּבֵ ַּמּבוָעא ְדֵביָרא ָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ , ַהאי ֲאָתר, ְּוַעל ָדא, ןּ
ְכלוָלא ְדֹכָלא ּׁשִ ּ ִּקיוָמא ְדָכל ּגוָפא, ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֹכָלא ּכְ ִלים ּבְ ּהוא , ָהָכא. ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ

ֲחָדא וָרא ּכַ ִּיחוָדא ְוִקּשׁ א ַחד, ּ וָרא ֲחָדא, ְּלֶמֱהֵוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ִקּשׁ ל , ּּבְ ן ּכָ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ
ְייִפין ָד ַאְנִפין, ּא ִמן ָדאּׁשַ ְכָחא ּכָֹלא ַאְנִפין ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ֵניָנן ִמיׁש ַעְרֵסיה ֵמַאחֹוָרא, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּמאן ְדׁשַ לוָתא ַאְנִפין , ּ ּכְ ּקוָנא ְדִאְסּתַ ַּאְכִחיׁש ּתִ ּ ּ ּ
ַאְנִפין ֲחָדא, ּּבְ ְכָחא ּכָֹלא ַאְנִפין ּבְ, ְּלַאְנָהָרא ּכָֹלא ּכַ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ְדָקא , ַּאְנִפיןּ ְדֵבקוָתא ּכַ ּּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵיאֹות ּתֹו)בראשית ב(ּּכְ ִאׁשְ ּתֹו ַדְייָקא,  ְוָדַבק ּבְ ִאׁשְ ּתֹו, ּּבְ   .ְוָלא ֲאחֹוֵרי ִאׁשְ

  ]ב''ט ע''דף רנ -' בזוהר חלק [

ֵרין ִאיּנון ַּיֲעֹקב ִאיהו ְלֵעיָלא, ּּתְ א, ּ יאוְב. יֹוֵסף ְלַתּתָ ֵרין ּתִ ַחד ֵהיָכָלא . ִּתין ִאיּנוןּּתְ
ִתיָתָאה ִביָעָאה. ׁשְ יאוְבָתא ְלֵעיָלא. ְוַחד ַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ ּּתִ יִקין ְדָנִטיל ַיֲעֹקב, ּ ִאיּנון ְנׁשִ ּּבְ ּ .

א יאוְבָתא ְלַתּתָ א ְדָנִטיל יֹוֵסף, ּּתִ ּמוׁשָ ַהאי ׁשִ ּּבְ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין. ּ דף ( )האי(ָנִטיל , ִּמּתְ

ִרית רוָחא ְדַחֵיי )ב''ט ע''רנ ֲּארֹון ַהּבְ ּ ְטָרא ְדַיֲעֹקב. ּ ָּנִטיל רוָחא ְדַחֵיי ִדְלֵעיָלא, ִּמּסִ ּ ּ ּּ ,
יִקין ִאיּנון ְנׁשִ יה ּבְ ְּדִאְתָדַבק ּבֵ ּ ּ ּ רוָחא ְדַחֵיי ִדְלֵעיָלא )א ועייל''נ( )באינון נשיקין(ְוָאִעיל , ּ ּ ּ ּּ

יה יה, ּּבֵ ְטָרא ְד. ְּלִאְתְזָנא ִמּנִ א, יֹוֵסףִּמּסִ ְּדִאיהו ְלַתּתָ ִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּּבְ ּ ַהאי ֵהיָכָלא, ּ . ּבְ
א ָמִתין ְלַאְרָקא ְלַתּתָ   .ְלַהאי ָעְלָמא, ָּנִטיל רוִחין ְוִנׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1741דף [ -ּ

ֵרין ִסְטִרין ן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ִּאֵלין ּתְ ט ְוָיִהיב ּתוְקָפא, ִּסְטָרא ְדַיֲעֹקב. ִּמְתָפְרׁשָ ִּאְתָפׁשַ ּּ ,
ַדִיםְלַנְבָעא  ִאיּנון ׁשָ ְּדִאְתַמְלָיין ֵמַההוא רוָחא ְדַחֵיי, ּּבְ ּ ּ ּ הו ְלִאיּנון ַמְלֲאִכין , ּּ ְּוָיִניק ּבְ ּ
ין ְּדִאיּנון ַחִיין ְוַקְייִמין ְלָעְלִמין, ַקִדיׁשִ ּ יה, ּ ִקיוָמא ּבֵ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ ָעִיִיל , ִּסְטָרא ְדיֹוֵסף, ּ

א ְוָיַהב ּתוְקָפא ְל ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ָמִתין ְורוִחין, גֹוּ א, ְּוָעִביד ִנׁשְ הו , ְלַנְחָתא ְלַתּתָ ּוְלַאְתְזָנא ּבְ ּ
ֵני ָעְלָמא   .ּבְ

ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ָּדא ְלֵעיָלא, ַּקְייִמין ּתְ א, ּ ָּדא ְלַאְתְזָנא ְלֵעיָלא. ְוָדא ְלַתּתָ ּ ,
א ְדָקא ֲחֵז. ְוָדא ְלֵמיָזן ְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּ ְוֹכָלא ִאיהו ַחד)ועל דא(, ּי ֵליהּכָ ְוַחד ָרָזא , ּ

ל ָדא. ִּאיהו ֵקי ֵליה, ּיֹוֵסף ָזן ְלָכל ּגוָפא, ְּוִעם ּכָ קוָתא . ְּוַאׁשְ ְּדֵמַהאי רוָחא ְדַחֵיי ְדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
א, ְּדַיֲעֹקב ִרית, ָנִחית ְלַתּתָ ּוֵביה ִאְתָדַבק ַהאי ֲארֹון ַהּבְ ּ ְרעוָתא ְלֵעיָל, ּ ּּבִ ְּוָנִחית ַההוא , אּ

א ּרוָחא ְדַחֵיי ְלַתּתָ ּ קוָתא ְדיֹוֵסף, ּ ַההוא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ֲחָדא, ּ ר ּכָֹלא ּכַ ִּאְתַמְלָיין , ְּוַכד ִאְתֲחּבָ
ַדִים ְלָיְנָקא ְלֹכָלא ִּאיּנון ׁשָ ך ּכָֹלא ִאיִהי ַחד, ּ ּוְבִגין ּכַ ְ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ַּמאן ְדָיַדע , ּ

ָרא ִק ִריןְלַקּשְׁ ְדָקא ֵיאֹות, ׁשְ א ּכְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ְצלֹוֵתיה ּבִ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּבִ ּ ּ ָקא , ּ ִגין ְלַדּבְ ּבְ
ְייָפא ׁשַ ְייָפא ּבְ רוָחא, ׁשַ ּרוָחא ּבְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּּכָֹלא ּבִ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ּכַ

א ֲחֵזי ד ִאֵלין רוִחין , ַהאי ֵהיָכָלא, ּתָ ּּכַ יןּ ְּוָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין וְרִתיִכין, ַקִדיׁשִ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ֲחָדא וָרא ֲחָדא, ִמְתַייֲחֵדי ּכַ ִקּשׁ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ֵדין ַהאי רוָחא ִעָלָאה ְדֻכְלהו, ּ ּּכְ ּ ּּ ְּדִאיהו , ּ ּ

הו, ְּנקוָדה ֲחָדא ים ּבְ ְלָייא, ַּאְסּתִ . ַּגְווָנא ִעָלָאהְּוִאְתָעִביד רוָחא ָסִתים ּכְ, ְוָלא ִאְתּגַ
ְדַקאְמָרן, ְְוִסיָמִניך ֱאגֹוָזא וָרא ְדֹכָלא ּכִ ִקּשׁ ִּיחוָדא ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ָרא ָדא ּבְ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא , ְּלִאְתַקּשְׁ

ִלים ִלימו , ׁשְ ׁשְ ֲחָדא)דכר ונוקבא(ּּבִ   . ּכַ

ַגְווָנא ָדא ָנא ַסְלָקא ְלַיֲחָדא , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּכְ ָנא וְלַיֲחָדא )ודאא יח''נ(ָּקְרּבְ א ''ד( ָּקְרּבְ

ָנָנא ְדָסִליק)ולאסתפקא ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ֵמַההוא ּתְ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּ ּכָ ּ ֲהָנא ְדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ּּכַ ּ ,
ְרעוָתא וָרא ְדִיחוָדא ּבִ ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ יָרָתא, ּ ׁשִ ָדא. ְוֵליָוֵאי ּבְ ִליל ָדא ּבְ ֵהיָכָלא. ּּכָ ּרוָחא , ֵהיָכָלא ּבְ

ר ַאְתַרְייהו, ּוָחאּבְ ָרן ּבְ ַּעד ְדִמְתַחּבְ ְייָפא, ּ ׁשַ ְייָפא ּבְ ְדָקא , ׁשַ ֲחָדא ּכְ ִליל ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּכָ
  .ֵיאֹות

ֲחָדא ִלים ּכָֹלא ּכַ ּתְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדַכד ִאׁשְ ִאין, ּ ַתּתָ ְייִפין ִעָלִאין ּבְ ֵדין, ּׁשַ ְמָתא , ּכְ ִנׁשְ
ִּעָלָאה ְדֹכָלא ֻכְלהו, ַרתִאְתֲע, ּּ ְּוָעאַלת ּבְ ְרָכאן ִעָלִאין , ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ּּ

ְּוַההוא ְדָלא ִאְתְייָדע. ְוַתָתִאין ָבָנא, ּ חוׁשְ ְּרעוָתא ְדָלא ִאְתַפס ְלָעְלִמין, ְּוָלא ָעאל ּבְ ּ ,
ֵדין ּכָֹלא ָסִליק ַעד ֵאין סֹוף וָר, ּּכְ ִקּשׁ ר ּכָֹלא ּבְ ְּוִאְתָקּשַׁ ַּההוא ְרעוָתא , ּוָבִסים, א ֲחָדאּ ּ

ימו ְסּתִ גֹו ּבִ   .ְּלגֹו ּבְ

ְמָתא ִעָלָאה ְּנִהירו ְדִנׁשְ ּ גֹו, ּ גֹו ְדַהאי ְנִהירו. ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ַּסְלָקא ְלגֹו ּבְ ּּבְ ָאִעיל , ּ
ָבה ְּסִתימו ְדַמֲחׁשָ ִליל ּכָֹלא, ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ַההוא ְרעו ְדַמ, ּוְבגֹו ְלגֹו, ּ ּּבְ ּ ָבהּ ַאְנִהיר , ֲחׁשָ

ִפיס ָסם ְוָתִפיס ְוָלא ּתָ יה)א האי רעו''ס(ְּוַסְלָקא , ְוִאְתּבָ א ּבֵ ָבה ְלָתְפׂשָ גֹו ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ּמִ ּ ּ ,
יה, ְוַכד ַהאי ָסִליק ִפיס ּבֵ א ּתָ ְּנִהירו ִדְלַתּתָ ּ ּ.  
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ְרָכא ּכָֹל, ְּוֵכן ּכָֹלא ָרא וְלִאְתַמְלָיא וְלִאְתּבָ ְּלִאְתַקּשְׁ ּּ ֲחָדאּ ְדָקא ֵיאֹות, א ּכַ ּוְכֵדין . ּכְ
ְדָקא ַאָמָרן ָדא ּכַ ר ָדא ּבְ ֵהיָכִלין, ִּאְתָקּשַׁ ִעָלִאין, ֵהיָכִלין ּבְ ִאין ּבְ ּתָ א , ּּתַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ

ֲחָדא ְּנִהירו ִעָלָאה, ּכַ יה, ּ ְנִהירו ְדָסִתים ְוָגִניז ַיִתיר ּבֵ ּּבִ ּ ְּוַההוא ְדָגִניז. ּ ִליל, ּ ָמה ְדָגִניז ּכָ ּ ּבְ
ְדָקא ֵיאֹות, ַיִתיר ַכח ּכָֹלא ּכְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ִיחוָדא ֲחָדא, ּ   .ּּבְ

ֵני ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ל ּבְ ה ֲהָוה ָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוָרא ְדָמאֵריה ִמּכָ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ד ִאְצְטִריך , ּ ְּכַ

ָרא. ְָאִריך, ְלַאְרָכא ָמה . ָקָצר, ְלַקּצְ  ֵאל ָנא ְרָפא )במדבר יב( ,ֹוִקיְמָנאְּדא )ב''ד ע''רמ(ּכְ
ֵניָנן. ָּנא ָלה יה, ּתָ ל ּבֵ ּכַ ְצלֹוֵתיה ְוִיְסּתָ ַּמאן ְדֹאִריך ּבִ ּ ֵאב ֵלב, ְּ , ְוָתֵניָנן. ְלסֹוף ָאָתא ִליֵדי ּכְ

ְצלֹוֵתיה ַּמאן ְדאֹוִריך ּבִ   .ּיֹוְרכון יֹומֹוי, ְּ

  ]א''ס ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָראַמא, ּ ֲאָתר ְדָבֵעי ְלַקּצְ ּן ְדָאִריך ּבַ ֵאב ֵלב, ְּ ָּדא . ַמאן ֵלב, ָאֵתי ִליֵדי ּכְ
ּהוא ִדְכִתיב ה ָתִמיד)משלי טו(, ּ ּתֶ ָרא.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ִגין ְדִאיהו ֲאָתר ְדָבֵעי ְלַקּצְ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ

יה ְּדָהא ּכָֹלא ָקִאים ְלֵעיָלא, ְּלַאְרָכא ּבֵ ּ ּוָבֵעי ְדָלא ְל, ּ ָכא ֵליהּ ָרא ֵליה , ַּאְמׁשָ ְּלַקּשְׁ
וָרא ִדְלֵעיָלא ִקּשׁ ּּבְ ּ ָלא ֲאִריכו ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ּ ּּבְ ִיחוָדא ַחד )א''ס ע''דף ר(ּ ְוֵכיָון . ַּחד ּבְ
ֲחָדא ר ּכַ ָאִריכו, ְּדִאְתָקׁשָ ֵעי ְלַאְרָכא ּבְ ֵדין ָלא ּבָ ַתֲחנוֵני, ּּכְ ּוְלִאְתַחְנָנא ּבְ ְְוַכד ָאִריך . ּ

ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ֲּאִריכוּבַ ְּבַ יל ְצלֹוֵתיה, ּ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוָדא הוא ְיָקָרא , ְּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִרין, ְּ ר ִקׁשְ ִגין ְדִיחוָדא ִדְצלֹוָתא ָקא ְמַקּשֵׁ ּּבְ ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא , ּ ְּוַאְסֵגי ּבִ

א   .ְוַתּתָ

ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי רוָחא, ּקוָדה ֲחָדא ְטִמיְרָתאַּקְייָמא ְנ, ּּגֹו ֵהיָכָלא ָדא ָלֳקְבָלא , ּ
ּרוָחא ַאֲחָרא ִעָלָאה רוָחא. ּ ְרָיא רוָחא ּבְ ְּוַכד ׁשַ ָדא ְוִאיהו ַחד, ּ ֵדין ָעאל ָדא ּבְ ּּכְ ּ ,

ּוְדֵבקוָתא ֲחָדא ָדא ְלֶמֱהֵוי ַחד. ּ יב ָד, ְּוִאְתְרִכיב ָדא ּבְ ַהאי ִאיָלָנא ְדַאְרּכִ ּּכְ ָדא ְוִאיהו ּ ּא ּבְ
ִזיֵניה, ַחד ִּזיָנא ּבְ ָלא ִזיֵניה. ּ יב ִזיָנא ּבְ ַּווי ַמאן ְדַאְרּכִ ֵני ַאֲהֹרן, ּ ִאיּנון ּבְ ְּדָבעו , ּּכְ ּ

ַאֲחָרא ְדָלאו ִאיהו ִזיֵניה ָבא ִאיָלָנא ּבְ ְּלַאְרּכָ ּ ּ.  

ִזיֵניה יב ִזיָנא ּבְ ּוַמאן ְדַאְרּכִ ּ ָרא ּבְ, ּ ָרא ִקׁשְ ֵריהְוָיַדע ְלַקּשְׁ ֵהיָכֵליה, ִּקׁשְ , ֵּהיָכָלא ּבְ
ַדְרֵגיה ַּדְרָגא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָּדא ִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ַהאי , ְּוַעל ָדא. ּּכְ

ִלימו ְדֹכָלא ִּאיהו ׁשְ ּ ּ ָדא. ּ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ִזיֵניה , ְּוַכד ִאׁשְ ְּוִאיהו ּכָֹלא ַחד עֹוָבָדא ִזיָנא ּבְ ּּ
ָבה ה ֶמְרּכָ ִלימו ַההוא ִאְקֵרי ַמֲעׂשֵ ְּדָנִפיק ֵמַהאי ׁשְ ּ ּ.  

ם ָמֵלא)ב''ח ע''בראשית מ(, ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(ְּוָרָזא ָדא  . ּ ׁשֵ
ָבה ְּוָאָדם ִאיהו עֹוָבָדא ְדַהאי ֶמְרּכָ ָדא, ּ יב ָדא ּבְ ְּדַאְרּכִ ִלימו ְדֹכָל, ּ ּעֹוָבָדא ִדׁשְ ּ ּ ְוַכד , אּ

ָדא ִלים ָדא ּבְ ּתְ ֵדין ְיָי, ִּאׁשְ ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים' ּכְ ֵרי . ּׁשֵ ָרא ִקׁשְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ְלַקּשְׁ ַּזּכָ ּ
ְדָקא ֲחֵזי. ְּמֵהיְמנוָתא ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּכַ ּ.  
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א ֲחֵזי ין ִעָלִאין, ּתָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָמה ְדִאיְתְנהו ׁשְ ּּכְ ּ ִרין ִאֵל, ּ ִאֵליןִּמְתַחּבְ ָּהִכי ִאיהו , ּין ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא. ׁשְ א, ּ ָמא ָדא ִאיהו ְלֵעיָלא. ְּוִאְתְפַרׁש ְלַתּתָ ּׁשְ ּ ָמא ָדא , ּ ּׁשְ

ֶאְמָצִעיָתא א, ִּאיהו ּבְ ָמא ָדא ִאיהו ְלַתּתָ ּׁשְ א''ְיהֹוָ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּה ְדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ִּאיהו , ּ
ימוָתא ְדָעֵליה, ָּעְלָמא ִעָלָאה. ֹּכָלאָּרָזא ְד. ַחד ְסִתימו ִדְסּתִ ּּבִ ּ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְּדִאׁשְ ְּוִאיהו , ּ
ָאה. ַחד ּתָ ְסִתימו ְדֶאְמָצִעיָתא, ָעְלָמא ּתַ ּּבִ א ִעָלָאה ְדָעֵליה, ּ ָּרָזא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,

ים שמא דא איהו לעילא א תא חזי רזא דשמא קדישא דא יי אלה''ס(. ְואֹוִקיְמָנא
לעילא רזא דעלמא דאתי . שמא דא איהו באמצעיתא שמא דא איהו לתתא

לתתא רזא דעלמא תתאה ועלמא עילאה . בסתימו דסתימותא דעליה ואיהו חד
באמצעיתא ברזא דרתיכא קדישא עילאה . דעליה אשתתף בהדיה ואיהו חד

  )ואוקימנא

יָסא ע ְרִתיִכין ָנְפִקיןּו, ְרִתיִכין ָנְפִקין' ד, ֵמַהאי ּגִ יָסא ַאְרּבַ ִגין ְדָכל ַחד , ֵמַהאי ּגִ ּּבְ
ע ע ִאיּנון, ְּוַחד ִמְתְפַרׁש ְלַאְרּבַ ל ְרִתיָכא ַאְרּבַ ִלין ַדְרִגין, ּּכָ ּכְ ד ִמְסּתַ ע . ּּכַ ְלהו ַאְרּבַ ְּוֵכן ּכֻ ּ

ע ַאְרּבַ ָמא ַקִד)עד דנחתין דרגא לתתא בההוא אתר דאקרי(, ּבְ ָרָזא ִדׁשְ א ְדִאיהו ּ ּבְ ּיׁשָ ּ
ָמא ָדא, י''ֲאֹדָנ ׁשְ ִאיּנון ְרִתיִכין ְדַקְייֵמי ְוַנְטֵלי ּבִ ּּבְ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון , ּ ת)זכריה ו(ּ ,  ָהֵרי ְנֹחׁשֶ

ִגין ְדִאית ָהִרים ְוִאית ָהִרים ִאין)א''ט ע''קל(, ִּאית ָהִרים ִעָלִאין. ּּבְ ּתָ ְּוִאיּנון .  ְוָהִרים ּתַ
ְתַלת ִסְטִרי ת, ן ַקְייֵמיּבִ   .ְּוַנְפֵקי ִמּגֹו ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ

א ת ְלַתּתָ ִגין ְדִאיּנון ְרִתיִכין ְדַנְפֵקי ִמגֹו ָאֶל, ְנֹחׁשֶ ּּבְ ּ גֹו ''ן יֹו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּ ּד ִדי ּבְ
ֵרין רוִחי, ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ע ְרִתיִכין ְדָנְפִקין ִמגֹו ִאיּנון ּתְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ָמאָלאּ , ּן ְיִמיָנא וׂשְ

ִפיר ְדַקאְמָרן)א''ו ע''רמ(, ִמּגֹו ִלְבַנת ַהּסַ ֵרין רוִחין ְדָקָאְמֵריָנן ָהָתם.  ּכִ ִּאֵלין ּתְ ּ ִּאיּנון , ּ
ֵרי טוִרים ִּאְקרון ּתְ ת)א''ג ע''רל(ְּוִאיּנון , ּ   . ָהֵרי ְנֹחׁשֶ

ת ֵרי רוִחין ְדִאְקרון ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ֵּמִאיּנון ּתְ ּ ּ ַההוא , ְרִתיִכין' ֵּקי ִאיּנון דַנְפ, ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ
ָמא  ַסְנַדְלפֹו, ת''ּף ָדֶל''ּ ְדָאֶל)ב''ו ע''רמ(ׁשְ ַקע ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ָּמאֵריה ְדֲאַפָיא, ן''ּ ּ ִליָחן . ּ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּ

ָעְלָמא ָרָזא ְדסוְסָוון וְרִתיִכין, ַּעל ִאֵלין ּבְ ּּבְ ּ ִגין ְדִאית ְרִתי, ּ ְּדַנְטֵלי ָלה, ָּכא ַעל סוְסָווןּּבְ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ יֹו, ְוָדא ׁשְ ִליל ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, א''ד ֵה''ִאְתּכְ ִליל ָאֶל, ּּכְ ת ''ּף ָדֶל''ְּדִאְתּכְ
יֹו ַמר)ב''ו ע''רמ(. י''ְּוִאיהו ְיֲאַהדֹוָנִה, א''ד ֵה''ּבְ ָמא ,  ְוָהא ִאּתְ ׁשְ ִליל ּבִ ֱאלִהים ָלא ִאְתּכְ

ִגין ְדִאית ֱאֹלִהים ַחִיים, אַאֲחָר ּּבְ ה ִסְטִרין, ּוֵמַהאי, ּ ט ְלַכּמָ ִניׁש, ִּאְתָפׁשַ ֶּאָלא , ְוָלא ִאְתּכְ
ט   .ִּאְתָפׁשַ

ָמָהן ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ָמא , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ּׁשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ֵצרוָפא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
א ֲהָנ, ַקִדיׁשָ ְּדֵביה ֲהָוה ָיַדע ּכַ ָכל ִסְטרֹוי, אּ ה ִסְטִרין, ְלָצְרָפא ּבְ ַכּמָ ָמָהן ּבְ , ַּעד ְדַסְלֵקי ׁשְ

ְווִנין)א''ע' בראשית ט( ִעין וְתֵרין ּגַ ַאְרּבְ ָטחו ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּ ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדַהאי ִאיהו , ּ ּ
ָמָהן ל ׁשְ ִליל ּכָ   .ּכָ

  ]ב''ס ע''דף ר -' בזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1744דף [ -ּ

ָמא ָדא ּוׁשְ ָמָהן, ּ ל ׁשְ ִליל ּכָ ִליָלן ַאֲחָרִנין . ם ִסיָמן''אאלדהניי. ּכָ ִאֵלין ַאְתָוון ּכְ ּּבְ
ָרן ט ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא. ְּוַעְייֵלי ִאֵלין, ְּוַנְפֵקי ִאֵלין. ִמְתַחּבְ ד ִאְתְנֵטי ְוִאְתָפּשַׁ ְּלָבַתר ּכַ ּ ּ ,

ַגָווה ִּמְצָטְרֵפי ַאְתָוון ּבְ ע ַאְתָוון, ְוַנְפֵקי ַאְתָוון, ןְוַאֲעֵלי ַאְתָוו, ּ ׁשַ ָרָזא ְדִאֵלין ּתֵ ּּבְ ְּוִאֵלין . ּ
י ֶעְליֹוִנין אֹוְרָחא ְדָרָזא ְדַאְתָוון )ב''ס ע''דף ר(, ִּאְתְמָסרו ְלַקִדיׁשֵ ְּלֵמַהך ּבְ ּ ְּלָצְרָפא ִיחוָדא . ְ

ָמָהן ְדַאְתָוון ִּדׁשְ ָמ, ּ ֲהָנא ְלָצְרָפא ׁשְ ָמה ְדֲהָוה ָיַדע ּכַ יָמן, ָהןּּכְ ַאְתָוון ְרׁשִ  ִויֵדי )יחזקאל א(. ּבְ
ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ ְלהו ְיֵדי ָאָדם. ָאָדם ִמּתַ ּּכֻ ְּדִאיּנון , ָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ּ רוִחין ְוֵחיָוון )א שרפים''נ(ּ

ים ַגְדִפין)כרובים וחיות ואופנים(. ְואֹוַפּנִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ְדַפְייהו, ּ חֹות ּגַ ִּויִדין ּתְ , ָלא ְצלֹוִתיןְלַקּבְ, ּ
ָלא ָמאֵרי ְדִתיוְבָתא ּוְלַקּבְ ּ א, ְּיֵדי ָאָדם ַאְתִרין ְודוְכִתין. ּ ֵני ָנׁשָ ָלא ּבְ ְצלֹוְתהֹון , ְלַקּבְ ּבִ

ּוָבעוְתהֹון ָלא לֹון, ּ ָחא ִפְתִחין ְלַקּבְ ּוְלַאְפּתְ ִרין, ּ ָרא ִקׁשְ ּוְלֶמְעַבד ְרעוֵתהֹון, ְּלַיֲחָדא וְלַקּשְׁ ּ.  

ִּרין ְודוְכִתין ְדִאְקרון ְיֵדי ָאָדםְּוִאֵלין ַאְת ּ א, ּ ָמָהן , ְּדַקְייֵמי ִלְבִני ָנׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ
ין ָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא, ַקִדיׁשִ ִליִטין ּבְ ְּדׁשָ א)בגין(, ּ ֵני ָנׁשָ ְצלֹוֵתהֹון , ּ ִדְבהֹון ָעאִלין ּבְ ּבִ

ּוָבעוְתהֹון ְרִעין ִעָלִאין, ּ ָכל ּתַ ִאין ְלֵעיָלאּוְבָדא . ּּבְ ּתָ ְלִטין ּתַ  )תהלים קיט(, ְּוָרָזא ָדא. ּׁשַ
ָּיֶדיך ָעׂשוִני ַוְיכֹוְננוִני ּ ין, ָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ה ְנֵטה ֶאת ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות ט(. ְּוִאֵלין ׁשְ ֶאל ֹמׁשֶ

ַמִים ַמָיא. ָָיְדך ַעל ַהּשָׁ ְּוִכי ֵהיך ָיִכיל ְלָאָרָמא ְיֵדיה ַעל ׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ . ַאְרִכין: הֶּאָלא ְנֵט. ְ ּכְ
ַמִים ַוֵיַרד)תהלים יח(, ָאֵמר ּ ַוֵיט ׁשָ יכו ִמְלֵעיָלא ְלַתָתא, ּ ְּמׁשִ ּ א . ְַאְתָרך: ָָיְדך. ּ ַּאְתָרא ְדַדְרּגָ
ְִדיָלך ַגֵויה, ּ ֲאִרי ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוֹכָלא ִעָלֵאי ְוַתָתֵאי. ְּוָדא ּבְ ָרָזא, ּ  ּבְ

ָמָהן ַנְטֵלי ְוַקְייֵמי א ְלֵהיָכִלין ִעָלִאין. ִּדׁשְ ֵני ָנׁשָ ּוְבהו ָעאִלין ּבְ ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי , ּ
יַדְייהו ְדָקא ֵיאֹות. ּּבִ ִאין ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַסְדָרא ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ַּזּכָ ּ ּ ֹאַרח , ּ ְוְלֵמיַהך ּבְ ּ
ִגין ְדָלא ִיְטעו, ְקׁשֹוט ּּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּ ּן ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ֵהיָכִלין ִאֵלין, ּתָ ִּאית ָרָזא ִעָלָאה ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא, ּּבְ ְּוֻכְלהו ֵחיָוון ְרִתיִכין. ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ְּמׁשַ ִאֵלין ְלָטב, ּ ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ָנא, ּ ּנְ)אסתר ב(ְְוִסיָמִניך . ְלִאָתּקְ ָה  ַוְיׁשַ

ְבָעה ֵהיָכִלין ִאֵלין. ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ׁשִ ִלימו ְדֵעיָלא, ּּבְ ּׁשְ ּ ָדא. ּ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ , ּּכַ
ְּוָעאלו ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּ ְּדַמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא לֹון. ּ ּ ָמה ְדַאּתְ . ְּלַאְתְקָנא לֹון ְלֵעיָלא, ּ ּכְ

ַבע ַהּנְ)אסתר ב(ָאֵמר  ֶלך ְוֵאת ׁשֶ ית ַהּמֶ ְָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ּ ּּ.  

ך)ישעיה מה(. ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ְ יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ְּנִהירו ְדֶאֶבן ָטָבא ְסִפירו. ּ ּ ְּדֶאֶבן , ּ
ָמה , ָטָבא ָנִציץ ִלְתֵרין ִסְטִרין ָמאָלא)א''נ ע''ר(ּכְ ךאֹור ְוֹח, ּ ְדאֹוִקיְמָנא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ . ְׁשֶ

יך ְיָי)תהלים קד( ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ים ְוַגְלַגִלים, ּּכֻ ְלהו אֹוַפּנִ ּּכֻ ָמְלָאה , ּּ
א ְיַאֲהדֹוָנִה. 'ָָהָאֶרץ ִקְנָיֶניך ְוגֹו ָמא ַקִדיׁשָ ֶלך ַהְמרֹוָמם ְלַבדֹו ֵמָאז ׁשְ ַּהּמֶ ּ ָלָלא , י''ְ ּכְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִלי, ּ ָמָהןׁשְ ְתֵרי ׁשְ ֲאִויָרא, ם ּבִ א ִמימֹות עֹוָלם, ְּוָדא הוא ָסִליק ּבַ   .ּוִמְתַנּשֵׂ

ְנָייָנא דֹול ֵדָעה, ֵהיָכָלא ּתִ רוך ּגְ ֵּאל ּבָ ּ ְדָכִליל )א רזא אתוון זעירין''נ(, ל''אֹוְרָפִניֵא, ְּ
יָתא ָּרִזין ְדַאְתָוון ְזִעיִרין ְדַאְלָפא ּבֵ ָּהָכא ִאיּנון ְדַקאְמ. ּ ְֵרי ָקדֹוׁש וָברוךּ ּ ְּוָהָכא ִאיהו . ּ

ה בֹוד ְיָי, ְּקדוּשָׁ ְוָברוך ּכְ ּ ִליָתָאה. 'ּ רוך , ֵהיָכָלא ּתְ ְָלֵאל ּבָ נו)ב''ו ע''מ(ּ   .ּ ְנִעימֹות ִיּתֵ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1745דף [ -ּ

ית ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טובֹו ּבְ ֵּהיָכָלא ְרִביָעָאה ַהְמַחֵדׁש ּבְ ִגין ְדָהָכא . ּ ּּבְ
ְלּגְ ַּמאן ְדִאיהו ְלַחִיים. ְּוִדיִנין ְדָעְלָמא, ִלין ְנהֹוִריןִמְתּגַ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ִּמְתַחֵדׁש ּכְ ּּ ,

ָעְלָמא ְנהֹוָרא ִדיִמיָנא, ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ְדַקאְמָרן, ּּבִ   .ְּדִאְקֵרי ֵאל ּכִ

ָאה י. ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ַאֲהַבת עֹוָלם. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּכו ִדְרִחימוָתא ְּוָדא ִאיהו ְמׁשִ ּ ּ
ְּדֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ַאֲהָבה נו ְיָי, ּ ה ְיָי, ֱּאֹלֵהינו' ְּוָדא ִהיא ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתָ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ '

ַאֲהָבה ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָרָזא ְדֵא, ַהּבֹוֵחר ּבְ ַד''ּּבְ   .י''ּל ׁשַ

ִתיָתָאה ין ֵהיָכִלין ִאֵלין. םֱּאֶמת ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָיי, ֵהיָכָלא ׁשְ ּוָבֵעיָנן ְדָלא ְלַאְפְסָקא ּבֵ ּ ּ .
ֲחָדא)לאלין( ָראן ּכַ יכו ִדְצלֹוָתא וְרעוָתא ִמְתַחּבְ ְמׁשִ ּ ְדָהא ּבִ ּ ּ ּ ִאֵלין, ּ ָראן ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתַקּשְׁ ּ ,

ָכל ַחד ְוַחד ִליִטין ּבְ ין ְדׁשָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ.  

  ]א''א ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ִביָעָאה ח, ֵהיָכָלא ׁשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְלִחיׁשו, ֲאֹדָני ׂשְ ָּרָזא ְדָרִזין ּבִ ַמע ָקָלא, ּ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ
א ָּהָכא ִאיהו ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ְווָנא וְלַסְלָקא ְרעוָתא ִמַתּתָ ְּלִאְתּכַ ּּ , ַעד ֵאין סֹוף, ּ

ִביָע ׁשְ ִביָעָאה ּבִ ָרא ׁשְ ָדא )וכלא חד בחד(, ָאהּוְלַקּשְׁ , ּ וְלָבַתר)א מתתא לעילא''נ( ָּדא ּבְ
א ֻכְלהו ָעְלִמין, ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ְרָכאן ּבְ ָכא ּבִ ְּלַאְמׁשָ קֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ִּמּמְ א דאיהו שביעאה ''נ(, ּ

ִביָעָאה ִעָלָאה )לעלאה ּ ְדִאיהו ֵהיָכָלא ׁשְ ּ א)ודא שכינתא(ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּבִ ִּתימו ּוִבְס, ּ
ין, ְּדַעְייִנין ָמָהן ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ַבע ׁשְ ְּדָרָזא ְדַאְתָוון ְדׁשֶ ּ ּ   )א''א ע''דף רס(. ּ

ִביָעָאה ִעָלָאה ָדא ֵּהיָכָלא ׁשְ ְּדִאיהו , ּ ּ ְמקֹוָרא ְדַחֵיי)א''ה ע''רכ(ּ ְרָכָתא , ּ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ
ירוָתא, ְּוָדא ִאיהו ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ָקַמְייָתא אּׁשֵ ּ ְדֹכָלא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ִביָעָאה , ּ ּוְלַנְטָלא ׁשְ
א ּתָ ָדא, ִמּתַ ָרא ָדא ּבְ ִביָעָאה, ְּלִאְתַחּבְ ׁשְ ִביָעָאה ּבִ א. ׁשְ ְּדָהא ֵמַהאי ִדְלַתּתָ ָעֵייל ַמאן , ּ
  .ְּלֵהיָכָלא ִעָלָאה, ְּדָעִייל

רוך)א''ה ע''בראשית מ(, ְּוָדא הוא ָרָזא ְ ּבָ ִּרבוָיא ְדֻכְל, ּ ּ ֵאיּ ּתָ ֵחיָוון , ּהו ּתַ ִליָלא ּבְ ּכְ
ים ָרִפים ְואֹוַפּנִ ים, ּוׂשְ ָדׁשִ ְּוֻכְלהו ֵהיָכִלין ִרבוָיא ְדָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקָ ּ ּ ּ ְגִניזו, ּ ַגֵויה ּבִ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ,
רו ּוְכֵדין ִאְקֵרי ּבָ ָכל ִאֵלין ִרבוָיין וִבְרָכאן, ְך''ּ ּּבְ ּ ִלימו ּבָ, ּ ּתְ ְּוָרִזין ְדִאׁשְ   .הּ

ִּעטוָרא ִדְסִתימו ְדַאְתָוון, ה''ַאּתָ ּ ּ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו כ, ּ ּּכְ ' ה. ת''ְּוָדא הוא ָא. ב ַאְתָוון''ּּ
ְּדָכִליל לֹון ֵמֵעיָלא ַהאי ה, ּ ַגִויה', ּבְ ְוַכד ִאיִהי . 'ת ה''ְּוָדא ִאיהו ָא, ְּוָכִניׁש לֹון ּבְ

ַההוא  ִלימו ּבְ ׁשְ ּּבִ הּ ָנָהר ְדָאִח)ב''ו ע''רל(ּ ַּסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, יד ּבָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ּ
ֶלך)ב''ה ע''רכ( )אסתר ב(, ִּדְכִתיב ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְ וָבֶזה ַהּנַ ר ּתֹאַמר , ּ ל ֲאׁשֶ ּוְכֵדין ֵאת ּכָ

ֶתן ָלה ה. ִּיּנָ רוך ַאּתָ ְְוָדא ִאיהו ָרָזא ּבָ ּ ַהאי ָרָז, ּ ָרא ְרעוָתא , אּוָבֵעי ְלִאְתַכְווָנא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ּ
ַהאי ָרָזא א ִעָלָאה ְלֵעיָלא: ֱּאלֵהינו' ְיָי. ּבְ וָרא ְוִיחוָדא ְדַמְלּכָ ָּדא ִאיהו ִקּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ַהאי, ּ ד , ּבְ ּכַ

ֶתן ָלה ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל ֲאׁשֶ ֶלך ֵאת ּכָ ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ַּהּנַ ְ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1746דף [ -ּ

ָּדא ָרָזא ַדֲאָבָהן: ֵּואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ָּבְרָכא ָלהְל, ּ
ֵאי. ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ּתָ ָבַקת ִמּתַ ּתְ ָמה ְדַהאי ַנֲעָרה ָלא ִאׁשְ ְתָבַקת , ּּכְ ָהִכי ָנֵמי ָלא ִאׁשְ

הֹון . ֵמֲאָבָהן ְלָעְלִמין   .ּ ְלַעְטָרא ָלה)א לנטרא לון ולעטרא לה''נ(ִּאיהו ֲאִחיַדת ּבְ

הֹון ל ַחד ִמּנְ ְרָכא ִמּכָ ּוְבִגין ְדִאְתּבָ ל ַחד ְוַחד, ּ ָרא ָלה ַעל ּכָ ֵעי ְלַאְדּכְ ּוְלָבַתר . ּּבָ
ִחּבוָרא ֲחָדא ְלהו ּבְ ׁשון ּכֻ ּנְ ִּיְתּכַ ּ ֲהָדה)א לגו מער דאמא''ס(, ּּ ּ וִמְתַעְטֵרי ּבַ ּ דֹול , ּ ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֲחָד, ַהּגִ ְלהו ּכַ ָּהא ּכֻ א , אּ ּתָ א ְוַהׁשְ ַקְדִמיָתא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ
א ְלֵעיָלא ּתָ ְלהו . ִּמּתַ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ּכֻ דֹול ַהּגִ ֲהֵדיה ְדֵכיָון ְדָאַמר ָהֵאל ַהּגָ ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבַ ּ ּ ּּ

ה ִליָלן ּבָ ָלָלא ְדֹכָלא. ה ַהּכֹלֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹוֵנ, ּוְכֵדין. ּּכְ ְּוָדא ּכְ ּ.  

ֲהָדה , ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות הו ּבַ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ְמָעָהא)דאשתכחן כחדא(ּ ְרכון , ּ ְוָעאלו ּבִ ְּוִאְתּבָ
ן ּמָ ְרָכאן ִמַגָווה. ּתַ ד ִאיּנון ִאְתּבָ ֲאִרי לֹון ְוַאִפיק לֹון ּכַ ּוְלָבַתר ׁשָ ּ ֲחָוָאה . ּ ּתַ ּוְבַהִהיא ִהׁשְ
ה ְיָיְּדָא רוך ַאּתָ ְַמר ּבָ ְכָלָלא, ָמֵגן ַאְבָרָהם' ּ ְלהו ּבִ ָּהָכא ַנְפֵקי ּכֻ ְלהו , ּ יִמיָנא ּכֻ ְּדָהא ּבִ ּּ

ְדָקא ֲחֵזי ְרָכאן ּכַ   .ִמְתּבָ

א ֲחֵזי ִביָעָאה ָדא, ּתָ א ִעָלָאה, ֵּהיָכָלא ׁשְ ָּרָזא ְדַמְלּכָ יה ֲאָבָהן , ּ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ
ְדַקאְמָרן יהְוִאְת, ּכִ ִלילו ּבֵ ּּכְ ִלילו. ּ א ִאְתּכְ ּתָ ִּאיהו ֵהיָכָלא , ּוָבֵעי ְלַאָפָקא לֹון, ְּוַעד ַהׁשְ

ִגין ַהאי ַנֲעָרה)א מתברכאן''נ(, ְוַכד ַאִפיק לֹון ְמָבְרָכאן, ָּדא הו,  ּבְ ֵדין ִאיִהי ֲאִחיַדת ּבְ , ּּכְ
ְרָכאן ָכל ִאיּנון ּבִ ִלילו. ּּבְ ב ְדָהא ִאְתּכְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵהיָכִליןּ א ִאְתֲאִחידו ,  ֵהיָכִלין ּבְ ּתָ ַּהׁשְ

ֲחָדא ְרָכאן ּכַ ִאיּנון ּבִ יַע וָמֵגן, ּּבְ ְּוַכד ָאַמר ֶמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ ֵדין ַאִפיק לֹון ְמָבְרָכאן, ְ   .ּכְ

ִביָעָאה, ְוַהאי א ִעָלָאה, ִּאיהו ַחד ֵהיָכָלא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ָר'. ּו''ּּבוכ, ּ ָכה ּבְ
ָפט'ּכַֹח 'ָוֶחֶסד ' ָלָלא ָרָזא , ּוִמׁשְ  )א דאיהי''ס( ּהוא ָרָזא, ְּוָרָזא ָדא )כלא( )א דרזא''נ(ּכְ

ָלָלא ְדֹכָלא''ְּדֶאְהֶי ּה ּכְ ָלָלא ְדֹכָלא. ּ ִגין ְדִאֵלין ַאְתָוון ּכְ ּּבְ ּּ ִגין ְדִאֵלין ַאְתָוון. ּ ּּבְ ַּאִפיקו , ּ
ּ ְדַנְפקו ִמּנַ)א לון''ס(ִּאֵלין  ָלָלא ַדֲאָבָהן, ְּייהוּ ֲהַדְייהו, ּּכְ ָרא ּבַ ְּוָדא ִאיהו ְדִמְתַחּבְ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
ָרָכה   .ּבְ

ה ְיָי רוך ַאּתָ יָון ְדָאַמר ּבָ ְּכֵ ּ ְייהו, ָמֵגן ַאְבָרָהם' ּ ְרָכאן ִמּנַ ָרָזא ְדֵהיָכָלא , ָּהא ֲאִחיַדת ּבִ ּּבְ
ָאה ַאֲהָבה ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ֲחִמיׁשָ ָאהְוִאיה, ּ ְרִחימו ְדִבְרָכאן ִדיִמיָנא, ּו ֲחִמיׁשָ ָרא ּבִ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ּ .
ְרָכא, ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ֵהיָכָלא . ֵּמֵעיָלא ְלַתָתא ְלִאְתּבָ ָללו ֵהיָכָלא ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְתּכְ ּּבְ

ְדַקאְמָרן ְדַמת ִאֵל, ּכִ ָחא ִאֵלין ִמּקַ ַתּכְ ְרָכאן ְלִאׁשְ א ַנְטֵלי ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ב ְדִאית . יןּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ַקְדִמיָתא)א דאתנטיף''ס(ְּדָנִטיל  ְרָכאן.  ּבְ ְטָרא ִדיִמיָנא ּבִ ָכחו ִמּסִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ֵהיָכָלא , ּ ּבְ

אֵרי ְלַאֲחָדא ָאה ׁשָ   .ֲחִמיׁשָ

ָמאָלא ְסָטר ׂשְ ּבֹור, ּוְלָבַתר ּבִ ה ּגִ ָרָזא ָדא ַאּתָ ְּוַהאי ִאיהו ִחּבוָרא ַאּתָ. ּּבְ ֵרין , ה ְוִגּבֹורּ ּתְ
ְרָכאן. ִּדיִנין ָכאן ּבִ ַרֲחֵמי, ְּוֵכיָון ְדִאְתַמׁשְ ִליל ּבְ ַההוא ִסְטָרא ּכָֹלא , ִאְתּכְ ַכח ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
ֲחָדא ְּוָדא הוא ְמַחֵיה ֵמִתים סֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ְוכו, ּכַ ְּ ּ'.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1747דף [ -ּ

  ]ב''א ע''דף רס -' בזוהר חלק [

א ְדִאְקֵרי ֲאַכְדַטְּוָדא ִאיהו ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּ ּבְ ָמא ְדִאְקֵרי , ם''ּ ַאְתָוון ִדׁשְ ָּרָזא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ִגין ְדִאֵלין ַאְתָוון ַסְלִקין ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא. ם''ֱאֹלִהי ּּבְ ּ ּּ ְּוַאִפיקו ְלהו ִאֵלין ְלִאְתְקֵרי , ּ ּ ּ
הֹון ְּוַסְלִקין ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָל, ּבְ ַאְתָוון, ּא ֱאלִהים ַחִייםּּ ְגִריעו, ְוָגַרע ּבְ ּוֵמָהָכא . ְּלַאֲחָדא ּבִ

א )ב''א ע''דף רס( ט ְלַתּתָ ּוְלַסְלָקא ֵמִאֵלין , ְּלַנְטָלא ִמּגֹו ִאֵלין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ִּאְתְפּשָׁ ּ ּ
ָמא ֶדֱאלִהים, ַאְתָוון   .ִּלׁשְ

ַחִמיׁשָ ָכאן ַאְתָוון ּבְ יָון ְדִאְתַמׁשְ ְדַקאְמָרןּּכֵ ָּאה וְרִביָעָאה ֵמֵעיָלא ּכִ ֲאִרי ְוָאִחיד , ּ ׁשָ
ְרָכאן ֵמֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ִתיָתָאה, ּּבִ ַהאי וְבַהאי, ֵמֵהיָכָלא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ך . ְּוָאִחיד ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ

ה ָקדֹוׁש)בכלא אתה קדוש ואתכליל( ָקדֹוׁש,  ַאּתָ ה ּבְ ִליל ַאּתָ   .ִאְתּכְ

ְמך ָק ה ָקדֹוׁש, דֹוׁשְָוׁשִ יָון ְדָאַמר ַאּתָ ְמך ָקדֹוׁש, ּּכֵ ם, ֲָאַמאי ְוׁשִ ה, ַּהְיינו ׁשֵ . ַּהְיינו ַאּתָ
ֵניָנן וָרא, ֶּאָלא ָהא ּתָ ַכח ִיחוָדא ְוִקּשׁ ּתְ ָכל ֲאָתר ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ֵעיָנן , ּ ה)א''ג ע''קל(ּבָ , ּ ְקדוּשָׁ
ה ָרא, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ּ הוא ַיִתיר ִמּכָֹלאְּוַההוא ּתֹוֶסֶפת ִעּקָ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִתיב , ּ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ּ

ה ַהאי ֲאָתר, ְוָלא ַיִתיר, ַאּתָ ה, ְוָהָכא ּבְ ה, ָּאַמר ְקדוּשָׁ ה ָקדֹוׁש . ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ַאּתָ
ה ה, ְּקדוּשָׁ ְמך ָקדֹוׁש ּתֹוֵסֶפת ְקדוּשָׁ ְּוׁשִ ָכל יֹום. ָ ים ּבְ ַאר ְקד: ּוְקדֹוׁשִ ֵּאלו ׁשְ ין ִעָלִאיןּ , ֹּוׁשִ

ָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא י ֵמַהאי ּתֹוֶסֶפת, ִּדי ּבְ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ה ָקַמְייָתא ִאיִהי ָלה. ּ ִגין ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ,
ה ַאר ְדַקאְמָרן, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ל ִאיּנון ׁשְ א ּכָ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ.  

א ּכָֹלא ֵמֵעיָלא ּוְלָבַתר ִאְתַקְדׁשָ ּ ּוִמֻכְל, ּ וָרא ֲחָדא, ּהו ֲאָבָהןּ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוַהְיינו , ִּאְתְקׁשָ
ה ְיָי רוך ַאּתָ ְּבָ דֹוׁש' ּ ָּהָכא ּכָֹלא ִקׁשוָרא ֲחָדא. ָהֵאל ַהּקָ ה ְיָי, ּ רוך ַאּתָ ִגין ְדָאַמר ּבָ ְּבְ ּ ָהֵאל ' ּ

דֹוׁש ִיחוָדא ַחד. ַהּקָ וָרא ְדֹכָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ְצרֹוָרא ְוִקּשׁ ּ ּ ָּאה חוָלֵקיהַזּכָ. ּּ ַּמאן ְדָיַדע , ּ
ֲאָתר ְדִאְצְטִריך ָבֵחי ְדָמאֵריה ּבַ ְְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ּ ֲחָדא , ַעד ָהָכא. ּ ה ּכַ אן וְקדוּשָׁ ְּדֵבקוָתא וִבְרּכָ ּ ּ ּ ּ

ֲאָבָהן   .ּבַ

אן וְלָהְלָאה ין וָבעוִתין, ִּמּכָ ֶאְלּתִ ַּקְייִמין ׁשְ ַאל. ּ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ירוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּׁשֵ ְּלִמְנַדע , ּ
ִמִלין ְדָמאֵריה ּּבְ ּ יה, ּ יאוְבֵתיה ְלַגּבֵ ִגין ְלֵמחֵזי ּתִ ּּבְ ּ יה, ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ר . ּ ִגין ְדָבֵעי ּבַ ּּבְ

א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ה ִדׁשְ ְקדוּשָׁ ָפא ּבִ ּתְ ּתַ ָּנׁש ְלִאׁשְ ּ ּ יה, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ָמא , ּ ְּוִאיהו ׁשְ
ָאן ְוִקדו ְּדִבְרּכָ ּ יןּ א ְידֹוָ. ּו''ּּכוז, ׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ה''ּ ְקדוּשָׁ ּד ְדִאיהו ַקִדיׁש ּבִ ּ ּ ְּוִאֵלין . ּ

יה ָהֵני ַאְתָוון ַאֲחָרִנין)אחרנין(ַאְתָוון  ּ ַאִפיקו ִמּנֵ ּ ִּחּבוָרא ְדָהֵני, ּ א, ּ נוְקּבָ ִחּבוָרא ִדְדַכר ּבְ ּּכְ ּ ּ .
ין ִעָלִאין ְּוָהֵני ַקִדיׁשִ הָרָזא, ּ ּ ִדְקדוּשָׁ ּ.  

ִּאֵלין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ִאְקרון ַט ַמִים. ל''ּ ָנא ְדַאְתָוון ִדיֵליה. ַטל ַהּשָׁ ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
א ָנא, ְּדָהָכא ְלַתּתָ ּבָ חוׁשְ ל ִמִלין ּבְ ַּקְייָמן ּכָ ָנא)ב''ו ע''ט(ְוָלא , ּ ּבָ . ֶּאָלא ְלִסיֲהָרא, ּ חוׁשְ

ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ה ְדָמאֵריהּ ְקדוּשָׁ ָרא ּבִ ֵּעי ְלִאְתַקּשְׁ ּ יה, ּ ר ָנׁש ִמּנֵ ְּוָלא ִיְתְפַרׁש ּבַ ִאיל. ּ , ְוַכד ׁשָ
ין ְלִמְנַדע ְלָמאֵריה ֶאְלּתִ ירוָתא ִדׁשְ ּׁשֵ ּ ּ יה, ּ יה ְלַגּבֵ ְּלַאֲחָזָאה ְדִתיאוְבּתֵ ּ אן וְלָהְלָאה. ּ , ִּמּכָ

ֶא, ִּיְתְפַרׁש ְזֵעיר ְזֵעיר ַאל ׁשְ ֲאָלאַוִיׁשְ ְְלּתֹוי ַמה ְדִאְצְטִריך ְלׁשָ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1748דף [ -ּ

ֶאְלּתֹוי ֵיהֹון ְּלָבַתר ִדיַסֵדר ִסדוָרא ָדא ְדַקאְמָרן, ְוָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ֶאְלּתֹוי , ּּכְ ל ׁשְ ּכָ
י ָמאֵריה ַתֲחנוִנים וָבעוִתין ְלַקּמֵ ֵּיהֹון ּבְ ּ ּ יה)א ירחיק''ס(ְוָלא ַיְצִדיק , ּ ְרֵמיה ִמּנֵ ּ ּגַ ָאה ַזּכָ. ּ

ּחוָלֵקיה ַּמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוָרא ָדא, ּ ּ ּ ּ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְדָקא ֲחֵזי, ְְלֵמַהך ּבְ   .ּכַ

ַמָיא א ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַאֲחָדא ֶאּשָׁ ּּכְ א, ּ ֶאּשָׁ פֹון. ּוַמָיא ּבְ ּצָ ָדרֹום, ָּדרֹום ּבְ ִמְזָרח . ְוָצפֹון ּבְ
ֲעָרב ּמַ ִמְזָרח, ּבְ ֲחָדאָהִכי ָנ. ּוַמֲעָרב ּבְ ר ּכָֹלא ּכַ ָדא, ֵּמי ִאְתָקׁשַ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ְּוִיחוָדא ִאׁשְ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ְּוָכל ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַסְדָרא ְצלֹוְתהֹון ּכְ ּ י ֵהיָכִלין ִאֵלין , ּ ְלָלא ָהּנִ ְּלִאְתּכַ ּ
ִאֵלין ָדא, ּּבְ ָרא ָדא ּבְ ּוְלִאְתָקּשְׁ הו. ּ ר ּבְ ר ָנׁש ִאְתָקׁשַ הו, ַּהאי ּבַ ְלָלא ּבְ ְּוָקִריב ֵליה ְלִאְתּכַ ּּ .

ִאיל ְוָיִהיב ֵליה א ׁשָ ֶאְלּתָ ַהאי ָעְלָמא. ּׁשְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ִאיל ְוִסֵיים  א ְוִאיהו ׁשָ ֶחְדָוה ְדִלּבָ ָכל ִסְטִרין ּבְ ִלים ּבְ ין ְוגוָפא ׁשְ ֶאְלּתִ ַתר ְדִסֵיים ׁשְ ּּבָ ּּ ּ ּ ּ
ֶאְלּתִ א. יןׁשְ ְרָכאן ְוֶחְדָווָאן ְלַתּתָ ָכא ּבִ ִליָתָאה, ֶּיְהָדר ְלַאְמׁשָ ָרָזא ְדֵהיָכָלא ּתְ ָכא , ּּבְ ְלַאְמׁשָ
א ַעּמְ' ְּוָדא הוא ְרֵצה ְיָי, ְלַתּתָ ָרֵא''ֱּאלֵהינו ּבְ ּ ְדַמֲעָמדֹות )א בגין''נ(ַּהאי ִאיהו . ל''ָך ִיׂשְ

ִּאיּנון ַסְמִכין ְדגוָפא ּ ירוָתא ְל. ּ ֵרין ַיְרִכיןּׁשֵ א ִמן ּגוָפא ּתְ ין, ַּתּתָ   .ַּעד ְדָמֵטי ְלִבְרּכִ

 ] בשנה157יום [סדר הלימוד ליום ט אדר 

ְּוִאֵלין ִאיּנון ָרָזא ְדַמֲעָמדֹות ּ ָנא, ּ ירוָתא ִדְתֵרין . ְּדַקְייֵמי ַעל ָקְרּבְ ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ׁשֵ ּ ּ
ַּיְרִכין ִמְלֵעיָלא ְרִכין, ּ א, ּוַמְראֹות. ּא ִדְנִביִאיםִּחּבוָר, ַעד ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ּ ,

ָפ)ש''ת ב''ת בא''צבאו(ְּדִאְקֵרי  ּתָ ָמא ְדִאְקֵרי ְצָבאֹות. א'' ַהׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ , ָּדא ָסִליק. ּ
  .ְוָדא ַמְראֹות, ָּדא ְנִביִאים. ְוָדא ָנִחית

ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ִד ין, ְּבַרְייֵתי ְדַקאְמָרןּּ ְרּכִ רוך , ְוַכד ָמֵטי ִאיִניׁש ְלּבִ ְִיְכַרע ּבָ ּ
ה ְיָי ִכיָנתֹו ְלִציֹון' ַאּתָ ַרְייֵתי , ַּהַמֲחִזיר ׁשְ  ְלַמְתִניִתין )ב''ז ע''רנ(ְּוָהא ָהָכא ָאַהְדרו ּבְ

ֲחָדא ְרָכאן ּכַ   .ְוִאְתּבָ

  ]א''ב ע''דף רס -' בזוהר חלק [

א )א''ב ע''דף רס(ֵהיָכָלא  ְנָייָנא ְלַתּתָ ָמִתין ְלַסְלָקא, ּתִ יה ִנׁשְ ְּדִאְתְפָקדו ּבֵ ּ ּ ְלִאְתֲחָזָאה , ּּ
ֵחיזו  ְרִכין, מֹוִדים. ּ ְדֶחְלָמא)ח''רנ(ּּבְ ָמִתין, ְלַאְכְרָעה ּבִ ְדַקאְמָרן ַעל , ְלאֹוָדָאה ַעל ִנׁשְ ּכִ

מֹוֵתינו ַהְפקודֹות ִּנׁשְ  היכלא תניינא לאמשכא ברכאן א''ס( )כיון דאשתאיל ממאריה(, ּּ
לתתא מודים אנחנו לך והאי היכלא איהו דאתפקדו ביה נשמתין לסלקא לאתחזאה 

הכא בעי בר נש לאכרעא ברכין לאודעא על נשמתין ודא הוא על . בחיזו דחלמא
ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות)נשמותינו הפקודות ָ ַעד ְדָמֵטי ְלַהטֹוב ׁשִ ָּ ּ ּ.  

אְּוָדא הוא ּגֹו ָרָז ָמא ַקִדיׁשָ ּא ִדׁשְ מוָכ''ְּדִאְקֵרי ּבָ, ּ , ָּדא ִאְקֵרי ֵאל ֱאֹלִהים. ן''ּם ּבְ
ָרָזא ִעָלָאה ְּדִאיהו ּבְ ּ ָלָלא ְדִאֵלין ַאְתָוון . ּה הוא יֹוֵדַע''ם ְיהֹוָ''ל ֱאֹלִהי'' ֵא)יהושע כב(. ּ ּּכְ ּ

ְייהו ַּאֲחָרִנין ְדַנְפֵקי ִמּנַ א)הו ירכין מברכיןא והכא איהו רזא חדא דכול''ד(, ּ ָרָזא , ּ וְלַתּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1749דף [ -ּ

ָמִתין. ְּדֶחְלָמא הו ִנׁשְ ָּרָזא ְלַההוא ֲאָתר ְלַאֲעָלא ּבְ ְרָכאן. ּ ָהֵני ּבִ ָכא ּבְ ִגין , ּוָבֵעיָנן ְלַאְמׁשָ ּבְ
ַהאי ָעְלָמא ָחא ַנְייָחא ּבְ ּכְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלַאׁשְ ּ.  

א ָאה ְלַתּתָ ּתָ לֹום ט, ֵהיָכָלא ּתַ ים ׁשָ לֹום. ֹּוָבה וְבָרָכהׂשִ ָלָלא ְדׁשָ ָּהָכא ִאיהו ּכְ לֹום . ּ ׁשָ
א, ְּלֵעיָלא לֹום ְלַתּתָ לֹום ְלָכל ִסְטִרין, ׁשָ ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא, ׁשָ לֹום ּבְ ּׁשָ ָפַמְלָיא , ּ לֹום ּבְ ׁשָ
א א, ִּדְלַתּתָ ְּוֵהיָכָלא ָדא ִאיהו ָפַמְלָיא ִדְלַתּתָ ּ  )'בחבורא וכוא דאיהו היכלא דלתתא ודא ''ס(. ּּ

ָפַמְלָיא  ִחּבוָרא ֲחָדא ּבְ ּ ִדְלֵעיָלא)א בהיכלה''נ(ּּבְ ֵאי ִדְלַבר. ּ ּתָ ּוֵמָהָכא ָנִגיד ְלָכל ִאיּנון ּתַ ּ ּ.  

ֲחָדא ִלים ּכָֹלא ּכַ ּתְ ִליל ְוִאׁשְ א, ְּוָהָכא ִאְתּכְ ְנִהירו ֲחָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ם , ּּבִ ְלָמא ׁשֵ ּתַ ְּלִאׁשְ
ֵלם. יםֱאֹלִה' ְיָי, ָמֵלא ם ָדא ְדִאיהו ׁשָ ּׁשֵ ּ ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין, ּ ָכל ִאיּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּּבְ ּּבְ ּ ,

ְלהו ַחד ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ   )שים שלום טובה וברכה(. ּ

ר ָנׁש ִאיל ֵמֵהיָכָלא ָדא ְלָנְפָקא ְלַבר, ַהאי ּבַ ּתְ ד ִאׁשְ ְרֵמיה. ּּכַ ֵוי ּגַ ְּיׁשַ ַמאן ְדָנִפיק , ּ ּּכְ
אֵמַחְב ּרוָתא ְדַמְלּכָ ּוִמּגֹו ֵהיָכֵליה, ּ ְרֵמיה ָקֵמיה, ּ ְּוַיְמִאיך ּגַ ּ ְרֵמיה. ְ ְּדָהא , ֲּאָבל ֶיֱחֵדי ּגַ

ָאן ְדַנְגִדין ִמִיחוָדא ְדָמאֵריה, ַּקְדָמָאה ִאיהו יכו ְדִבְרּכָ ְּלַנְטָלא ִעְטָרא ִדְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו . ּ ּ
ר א, ּבַ ְּדִאיהו ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ א. ּ י ַמְלּכָ ּמֵ ֲעָתא ְדָקא ָנִפיק ִמּקַ ַהאי ׁשַ ְּדָהא ּבְ ְּוֹכָלא , ּ

ָכל ָהֵני ִסְטִרין יר ּבְ וָרא , ָקׁשִ ִקּשׁ ּ ְדִיחוָדא)א''ז ע''קט(ּּבְ אן, ּ ה, ּוִבְרּכָ ּוְקדוּשָׁ ְותֹוֶסֶפת , ּ
ה ִריך הוא ָקֵרי ְלָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא. ְּקדוׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש , ןְוָאַמר לֹו, ְּ תֹובו ְלַהאי ּבַ ּּכְ
מֹו, ְּפַלְנָיא ֵבי ׁשְ ֵּמִאיּנון ְדִאְקרון חֹוׁשְ ּ ּ.  

מֹו ֵבי ׁשְ ֵמיה. ַמאן חֹוׁשְ ָרָזא ִדׁשְ ֵבי וְמַכְווִנין ּבְ ִּאיּנון ִדְמַחּשְׁ ּ ּ ּ ֵהיָכִלין, ּ , ְלַיֲחָדא ֵהיָכִלין ּבְ
ִרין ָרא ִקׁשְ ִיחוָדא, ְלַקּשְׁ ְלהו ּבְ ּוְלַיֲחָדא ּכֻ ּ מֹו.  ֲחָדאּּ ֵבי ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון חֹוׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

מֹו)מלאכי ג(ָאֵמר  ֵבי ׁשְ יבו ֵליה. ּ וְלחֹוׁשְ ֵדין ַאְכּתִ ּּכְ מֹוַדע ְלֵעיָלא, ּ ּתְ ים ְוִאׁשְ , ְּוִאְתְרׁשִ
א)ואתרשים( ִלים ִאיהו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ּ ְוִאׁשְ ּ.  

ּוַמאן ְדָקִריב ָקֵמי ָמאֵריה ּ ֵּלי ְצלֹוֵתיהְוַצ, ּ ִלים ִיחוָדא, ּ ְוָלא ָחִייׁש ַעל ְיָקָרא , ְּוָלא ַאׁשְ
ְּדָמאֵריה ְדַקאְמָרן, ּ ִרין ּכִ ָרא ִקׁשְ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ְלַקּשְׁ ִריך הוא ָאַמר . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָיָמיו)ירמיה כב( ֶבר ָלא ִיְצַלח ּבְ ְתבו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶזה ֲעִריִרי ּגֶ ּ ּכִ  ּגֹוֵזל )משלי כח(ָּדא ִאיהו ְו. ּ
  .ָאִביו ְוִאּמֹו

א ִלים ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ָּהָכא ִאׁשְ ִליָטא ְלֵעיָלא, ּ א ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ץ ''ַמְצֵפ. ּ
ֵּאל ַרחום ְוַחּנון' ְיָי'  ְיָי)שמות לה(. ץ''ַמְצֵפ א ָדא. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ,

ָרהְל ֵבי ֲעׂשָ ַאְתוֹוי ּבְ א ּבְ ְצלֹוָתא, ִּאְתַקְדׁשָ ה ִדיִחיָדאי ּבִ ְקדוּשָׁ ְּוַאְתָוון ַאֲחָרִנין ּבִ ַתר . ּ ּבָ
ְּדִסֵיים ִגין ְדָלא ְיֵהא ,  ַעל חֹובֹוי)ב''כ ע''ק( ְלאֹוָדָאה )א לכפרא''נ(, ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ּ ּּבְ

ִּפְטָרא ְדפוָמא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ְפָיא ָקֵמיה, ְּסָטָאה ֵליהְלַא, ּ ִקיוֵמיה . ְּוִאְתּכַ ְּוֵיקום ּבְ ּ ּּ
א י ַמְלּכָ ְרָכא ִמּבֵ   .ְלִאְתּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1750דף [ -ּ

ְדַקאְמָרן ְצלֹוָתא ּכִ ְווָנא ּבִ ַהאי ּגַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאְתַקָדׁש ּבְ ְּוַזּכָ ּ ּ ִרין, ּ ר ִקׁשְ , ְוָקׁשַ
ְדָקא ֵי, ְּוִייֵחד ִיחוִדין ֹכָלא ּכְ ַוון ּבְ ָמאָלא, אֹותְּוִיְתּכְ ְּצלֹוֵתיה ָלא . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ֵריָקַנָיא ַּאְהָדר ּבְ ִזיר ְוִאיהו ְמַבֵטל. ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִתיב . ְּ ַמח )משלי כג(ַּעל ָדא ּכְ  ִיׂשְ
ך ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָָאִביך ְוִאּמֶ ָ ָעְלָמא ֵדין. ָ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ) אסתר ב((. ְּלָמא ְדָאֵתיּוְבָע, ּ

 )בערב היא באה היינו

ִתיב ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוגֹו)משלי לא( ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ָאן' ּ ַוּתָ ֵּמַההוא ִרּבוָיא ְדִבְרּכָ ּ ּ ,
ה ּוְקדוּשָׁ ה ְדָקא ַנְטָלא, ּ ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ק ּ ְוָלֶעֶרב ְיַחֵל)בראשית מט(ּכְ

ָלל ִּדְפִליַגת חוָלָקא ְלֹכָלא, ׁשָ ּ ְלחֹוָדָהא, ּ ַּוֲאִפילו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא חוָלָקא ּבִ ּ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ּחוָלָקא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא. ָּרָזא ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא, ְּוָרָזא ָדא ל ִאיּנון חֹוִבין, ּ , ּּכָ
ִרין ְדִיחוָדא,ְּוָכל ִאיּנון ֲחָטִאין ר ִקׁשְ ר ָנׁש ְדָקׁשַ ּ ְדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ְּדִאְתָוָדה ָעַלְייהו, ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ְרָיין ָעֵליה ְדִסְטָרא ַאֲחָרא א ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא. ּׁשַ ְּוִאיּנון חוָלָקא ְוַאֲחַסְנּתָ ּ דף (. ּ

ַכח ְמַקְטְרָג, ְּוִאי ָלא אֹוֵדי ָעֵליה )ב''ב ע''רס ּתְ   .ּא ְוָיִכיל ֵליהִאׁשְ

ל חֹובֹוי ַהִהיא ְצלֹוָתא, ְוִאי אֹוֵדי ַעל ּכָ ִרין ְדִיחוָדא, ּבְ יר ִקׁשְ ְּדָקׁשִ ּ ְרָכאן ִעָלֵאי , ּ ְּוִאְתּבָ
ֵאי ּוֵמַההוא חוָלָקא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוַתּתָ ּ ּ ל ִאיּנון חֹוִבין ְוַחָטִאין ְדאֹוֵדי ָעַלְייהו, ּ ּּכָ ּ ּ ַנְטָלא , ּ

ִעיר. ֵּקיהּלֹון ְלחוָל יב. ְּוָרָזא ָדא ׂשָ ל ֲעֹונֹות ְוגֹו)ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ', ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
ִעיר ְוגֹו א ַהּשָׂ יה', ּוְכִתיב ְוָנׂשָ ָּדא הוא חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ְוַאֲחָסְנּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ב ְלָסְרֲחֵני ְדחֹובֹוי ר ָנׁש ּתָ ְּוִאי ַההוא ּבַ ְּדֻכְל, ַּווי ֵליה, ּ ּהו ָנִטיל לֹון ֵמַההוא ִסְטָראּ ּ ,
ְרֵחיה ְדַההוא ִסְטָרא ַעל ּכָ ּּבְ ּ ְרֵחיה ְדַההוא ִסְטָרא. ּ ַעל ּכָ ּוִמּגֹו ְדָנִטיל לֹון ֵמַהאי ִסְטָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ֵדין ַאְבִאיׁש ֵליה ְּוִאְתַהֵפך ָעֵליה ְמַקְטְרָגא, ּּכְ ְ ֹון ָנִטיל ל, ְוַכד אֹוֵדי ֲעלֹוי. ְּוַקְטִריג ֵליה, ּ
ְּוִאיהו ַעְדֵביה ְוחוָלֵקיה, ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ּ ּ.  

ָנא, ְּוָרָזא ָדא ָנא, ָהִכי ָנֵמי ָקְרּבְ ְּדָבֵעי ְלאֹוָדָאה ַעל ַההוא ָקְרּבְ ל חֹובֹוי ְוֶחְטאֹוי, ּ , ּכָ
ְְלֵמיַהב חוָלָקא ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ּ ָנא ּכָֹלא ְלִסְטָרא ָדא חוָלָקא ְדקו. ּ ָּקְרּבְ ּ ּ ּ אּ ְּוֵרעוָתא , ְדׁשָ

א ְּדקוְדׁשָ ּוְלִסְטָרא ָדא. ּ ַּההוא חוָלָקא ְדִאיּנון חֹוִבין, ּ ּ ּ הֹוָדָאה ַעל , ּ ְּוַחָטִאין ְדִאְתְייִהיבו ּבְ ּ ּ
ָנא ָרא ְדָקְרּבְ ׂשְ ַּההוא ּבִ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוגֹו)משלי כה(, ּּכְ ָ' .

י ֶגָחִלים ה חֹוֶתה ְוגֹוּכִ ה)אסתר ה(ְְוִסיָמִניך ',  ַאּתָ ּתֶ ׁשְ ֶלך ְוָהָמן ֶאל ַהּמִ ָאה . ְ ָיֹבא ַהּמֶ ַזּכָ
ֹאַרח ְקׁשֹוט ְִאיהו ַמאן ְדָיַדע ָאְרֵחיה ְלֵמַהך ּבְ ּ ּ ּ.  

ָבָחא ְדָמאֵריה ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ִגין ְדִאְצְטִר. ּ ְיך ּּבְ

ָלָמא ְלֵעיָלא ְּצלֹוָתא ְדִאיהו ׁשְ ּ ָבה)בגין דאצטריך צלותא(. ּ א,  ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ,
ְפָוון, ְוָקָלא ּוִמָלה ְדׂשִ וָרא ְוִיחוָדא ְלֵעיָלא. ּּ ִלימו ְוִקּשׁ ד ׁשְ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ַגְווָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ ּ .
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ִלימ ַגְווָנא ְדָנְפָקא ׁשְ אּּכְ ּו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ָּהִכי ִאְצְטִריך ִמּתַ ָרא , ְ ָרא ִקׁשְ ְלַקּשְׁ
ְדָקא ֵיאֹות   .ּכַ

ר ֹאַרח ֵמיׁשַ ָּרָזא ְלַחְבַרָייא ְדֵיַהכון ּבְ ּ ָבה, ּ ּוִמָלה. ְוָקָלא. ְּוֵרעוָתא. ַמֲחׁשָ ע . ּ ִּאֵלין ַאְרּבַ
ִרין ִרין ִקׁשְ ירו ִקׁשְ. ְמַקׁשְ ֲחָדאְּלָבַתר ְקׁשִ ְלהו ּכַ ִּרין ּכֻ ְלהו ְרִתיָכא ֲחָדא, ּ ִּאְתָעִבידו ּכֻ ּּ ,

א ִכיְנּתָ ָרָאה ָעַלְייהו ׁשְ הו, ְּלַאׁשְ ָעה ַסְמִכין ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְלהו ְלָבַתר ַאְרּבָ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּ ּ ּּ ,
ִמיך ָעַלְייהו א ִאְסּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ִרין ִעָלִאין, ְּ ָכל ִאיּנון ִקׁשְ ּּבְ ּ.  

ָבה ַאִפיק ְרעוָתאַמ ֲּחׁשָ ָבה)רעותא אפיק כלא(, ּ ּ ְרעוָתא ְדָנִפיק ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַּאִפיק ָקָלא , ּ
ַמע ּתְ ַמע, ְּדִאׁשְ ּתְ ְּוַההוא ָקָלא ְדִאׁשְ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ִרין ִמּתַ ָרא ִקׁשְ ֵהיָכִלין , ָּסִליק ְלַקּשְׁ

ִעָלִאין ִאין ּבְ ּתָ יר ִקׁשְ. ּּתַ ָּקָלא ְדִאיהו ָקׁשִ ְלִחיׁשוּ א ּבִ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יך ּבִ ִּרין וָמׁשִ ּּ ְ ,
ָעה ַסְמִכין ָּסִמיך ִאֵלין ַאְרּבָ ָבה: ְ ּוְרעוָתא. ַמֲחׁשָ ּוִמָלה. ָקָלא. ּ וָרא. ּ ִסיוָמא ְדִקּשׁ ְּסִמיכו ּבְ ּ ּ ּ ,

ֲחָדא יה ּכַ ר ּבֵ ֲּאָתר ְדֹכָלא ִאְתָקׁשַ ְלהו ַחד, ּּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּּ.  

ָא ִרין ְדָמאֵריהַזּכָ ר ִקׁשְ ר ָנׁש ְדָקׁשַ ּה ִאיהו ּבַ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָוון , ְְוָסִמיך ְסִמיִכין ּכְ ְוִאְתּכַ
ָכל ָהֵני ִמִלין ְדַקאְמָרן ּּבְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיהו ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ַעד ָהָכא . ּ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְכָללו ֵהיָכִלין ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמרִר י ׁשִ ְגדו ִבי)הושע ו(, ּּבִ ם ּבָ ָאָדם ָעְברו ְבִרית ׁשָ ּ ְוֵהָמה ּכְ ַמאן ְיַגֶלה . ּ
ִריך הוא ָפִקיד ָלך ִפּקוָדא ֲחָדא, ָָעָפר ֵמֵעיֶניך ָאָדם ַקְדָמָאה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּ ְּ ְוָלא ָיִכיַלת , ְּ

ה ית ַעל. ְּלַקְייָמא ּבָ ִגין ְדִאְתַפּתִ ּּבְ יןּ יׁשִ א, ּ ִמִלין ּבִ יׁשָ ְּדַאְסֵטי ָלך ַההוא ִחְוָיא ּבִ ְּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ָחׁש ָהָיה ָערום)בראשית ג( ך. ּ ְוַהּנָ ְוְבִגין ּכָ ית ֲאַבְתֵריה, ּ ִּאְתַפּתִ , ְְוַגְרַמת ִמיָתה ְלַגְרָמך, ּ

ְוְלָכל ִאיּנון ּתֹוָלִדין ְדַנְפקו ִמיָנך ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ְּדָכל ַמאן ְד, ּתָ יה ּ א ֲאַבְתֵריה ְוָנִחית ְלַגּבֵ ִּאְתַפּתָ ּ ּ
ִרְגָעא ֲחָדא יה, ּבְ   .ִּיְתֲאִביד ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ְמקֹוָרא ְדַמִיין ַנְבִעין, ּתָ ָּדִוד ֲהָוה ִקיוָמא ָנִעיץ ּבִ ּ ְּוַכד ִאְתַדְחָיא ְלַאְרָעא , ּ
ּוְלפום ַצְעֵריה ִאְתַדְחָיא ֵמַאְרָעא, ְּוַצְעִרין ֵליה, ַאֲחָרא ּ ּ אּ ב ְדָנִחית . ּ ַקִדיׁשָ ַּאף ַעל ּגַ

ָאה ּתָ א ּתַ ִקיוֵמיה, ִּמַדְרּגֹוי ְלַדְרּגָ ָּקם ּבְ ּ יה, ְוָלא ָעאל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ַמר ִמּנֵ ַמה . ְּוִאְסּתְ
ִתיב  ֶות' ּ ְואוָלם ַחי ְיָי)שמואל א כ(ּכְ יִני וֵבין ַהּמָ ע ּבֵ ֶפׂשַ י ּכְ ך ּכִ ְּוֵחי ַנְפׁשֶ  ְּדָהא ָנִחית. ָ
ַדְרּגֹוי עוָרא, ּבְ יה ַהאי ׁשִ ַּעד ְדֲהָוה ּבֵ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ְּוַזּכָ ַמר ֵמַההוא ִסְטָרא , ּ ַּמאן ְדִאְסּתְ ּ
א יׁשָ ין ְדַההוא ִסְטָרא, ּבִ ל ַדְרּגִ ּוִמּכָ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ   .ְּדִמׁשְ

  ]א''ג ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ין ִאית ְל ה ִסְטִרין ְוַדְרּגִ ָטן. ָּנָחׁש ֲעַקָלתֹון: ֵיֶצר ָהָרעְּדַכּמָ  )א''ג ע''דף רס(ְַמְלַאך . ׂשָ
ֶות ְּוָהא אוְקמוָה. ֵיֶצר ָהָרע. ַהּמָ ָמָהן ִאֵלין ִאְקֵרי. ּ ב ְדִבׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ָמָהן ִאיּנון , ּ ַבע ׁשְ ּׁשֶ
ָטן: ֵּליה ָמָהןִּאֵלין. ְצפֹוִני. ָרע. ָעֵרל. ֶאֶבן ִמְכׁשֹול. ׂשֹוֵנא. ָטֵמא. ׂשָ ַבע ׁשְ , ּ ִאיּנון ׁשֶ

ין ְדֵהיָכִלין ִדיֵליה ַבע ַדְרּגִ ָּלֳקֵבל ׁשֶ ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ ְטָרא ִמְסֲאָבא ּכִ ְּדֻכְלהו ִמּסִ ָּלֳקֵבל ִאֵלין . ּּ
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ָמָהן ְבָעה ׁשְ ם, ׁשִ יִהּנָ הו ּגֵ ִּאיּנון ְדִאְקֵרי ּבְ ּ יה ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא, ּ ָדנו ּבֵ ֲּאָתר ְדִאּתְ ּ ּ ּּ ין ְּוִאֵל. ּ
ַחת. ּבֹור: ִּאיּנון ּדוָמה. ׁשָ אֹול. ִּטיט ַהָיֵון. ּ ית. ַצְלָמֶות. ׁשְ ְחּתִ ְבָעה . ֶאֶרץ ּתַ ל ִאֵלין ׁשִ ּּכָ

ם ָמָהן, ָּמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ַבע ׁשְ ְּדִאית ֵליה ְלֵיֶצר ָהָרע, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ׁשֶ ּ.  

ין ְוֵהיָכִל, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ה ְדִאית ַדְרּגִ ִּדְכּמָ ּ הּ . ָהִכי ָנֵמי ִלְסַטר ִמְסֲאָבא, ּין ִלְסַטר ְקדוּשָׁ
ָעְלָמא ְלֵטי ּבְ ֵחי ְוׁשַ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ְסָטר , ּ ְבָעה ֵהיָכִלין ִאיּנון.  ִמְסֲאָבא)א שמאלא''ס(ּבִ , ּׁשִ

ָמָהן ְבָעה ׁשְ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ם , ּ יִהּנָ הו ּגֵ ְּדִאְקֵרי ּבְ ְּוֻכְלהו. )יצר הרע(ּ  )לאסטאה בישא( ּ
הו, ּוְלַסָאָבא, ַּקְייֵמי ְלַדְייָנא ֵקי ּבְ ְּלִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְדַדּבְ ּ ָרן ָאְרַחְייהו , ּּ ּמְ ְּוָלא ִאְסּתַ

יה ַהאי ָעְלָמא, ִּמּנֵ ד ִאיּנון ּבְ   .ּּכַ

ַהאי ָעְלָמא ָאה ּבְ ְּדָהא ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכְ ִסְטָרא ְדַדְכָיא, ּ ִא, ּּבְ ַההוא , ּין ֵליהְמַדּכְ ּּבְ
ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ין ִאיּנון. ּ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ ה ְמָמָנן, ּ ְּדֻכְלהו ַקְייִמן ְלָקְרָבא , ְוַכּמָ ּּ

ִריך הוא א ּבְ א ְלפוְלָחֵניה ְדקוְדׁשָ ִּלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ָאה ֵליה, ְּ ּוְלַדּכְ ֲאָבא. ּ ּוַמאן ְדָאֵתי ְלִאְסּתַ ּ ,
ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאיהו ִמְסֲאָבאְמָסֲא ִּבין ֵליה ּבְ ּ ין. ּ ָמה ַדְרּגִ ְּדָהא ּכַ ה ְמָמָנן, ּ ְלהו , ְוַכּמָ ּּכֻ ּ

א   .ַקְייֵמי ְלָסֲאָבא לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

הו ַּמאן ְדִיְקַרב ּבְ א, ּ יׁשָ ַתר ַההוא ִסְטָרא ּבִ ָכא ּבָ ִתיב, ְּוָאֵתי ְלִאְתַמּשְׁ תהלים (, ָּעֵליה ּכְ

ְות ְיַמֵלט ַנְפׁשֹו ְוגֹו)טפ ֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה ּמָ ָעְלָמא . 'ּ ִמי ּגֶ ֵרי ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתּבְ ַּמאן ִאיהו ּבַ ּ
ָכאן ֲאַבְתֵריה, ְּדָלא ֶיחֵמי מֹוָתא ַּההוא ְדָכל ָעְלָמא ִאְתַמּשְׁ ּ ר . ּ ַההוא ִזְמָנא ְדָאֵתי ּבַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ָנא ָק ּבָ ַּעד ָלא ִיפוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ֵּמי ָמאֵריהָּנׁש ְלֵמיַהב חוׁשְ ְוָהא , ָּחֵמי ֵליה, ּ
  .אֹוִקיְמָנא

ְבָעה ֵהיָכִלין יִהָנם, ְּוִאֵלין ׁשִ ְבָעה ָמדֹוִרין ַלּגֵ ְּדִאיּנון ׁשִ ֵריָסר ַיְרִחין ִאְקרון. ּ ִגין , ּּתְ ּבְ
ֵריָסר ַיְרִחין ָמה ְדִאית ִלְסַטר ְמֵהיְמנוָתא ּתְ ְּדָהא ּכְ ּ יןַּד, ּ ין ַקִדיׁשִ ָהִכי ָנֵמי ִאית , ְּרּגִ

ֵריָסר ַיְרִחין הו, ְּלִסְטָרא ַאֲחָרא ָדא ּתְ ְּדַחָייַבָיא ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּּ הו, ּ ָדָנת ּבְ ְמָתא ִדְלהֹון ִאּתְ ְּוִנׁשְ ּ .
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְייהו ּבְ ְּדִאְתָמְנָען ַרְגַלְייהו ִמּנַ ּ ָלא ִמְתָקְרֵבי ְו, ּ

ַההוא ָעְלָמא, ְּלַתְרַעְייהו ְייהו ּבְ ָזָבא ִמּנַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ.  

ירוָתא ְדִסְטָרא דֵיֶצר ָהָרע. ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ּׁשֵ ִאְקֵרי ּבֹור , ַהאי ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ּ
יה. ֵּריָקא ִמּכָֹלא ַּמאן ְדָאֵתי ְלַאֲעָלא ּבֵ ְלהו ַדְחָיין ֵליה ְלִמְנַפל . ּיהֵּלית ַמאן ְדָאִחיד ּבֵ, ּ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ

ְּדָלא ֵיקום יה ְסָמך ְלָטב, ּ ְֵלית ּבֵ ּ.  

ַהאי ֵהיָכָלא ֵמיה, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא, ּבְ ְּודוָמה ׁשְ א. ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ .
ְמָתא ִנׁשְ ָּדא ִאיהו ָאִחיד ּבְ ד ִאְתַדְחָיא ֵמֵהיָכָלא ַקִדי, ּ ּּכַ אּ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ְמָמָנא , ׁשָ ּ

א, ל''ָטֲהִריֵא ְרָעא ְדַההוא ִסְטָרא ַקִדיׁשָ י ַההוא ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ָקִאים ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ַּקְייָמא ַהאי דוָמה ּ ְמָתא, ּ ֲהֵדיה, ְּלַאֲחָדא ָלה ְלִנׁשְ ְרִדיֵני ִנימוִסין ּבַ ה ּגַ ְּוַכּמָ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1753דף [ -ּ

חֹוֵתיה, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, אּוְתחֹות ַהאי ְמָמָנ ָבן ּתְ ִּדי ֶאֶלף ְוִרּבְ ְוַהאי ְמָמָנא . ּ
ִּאְקֵרי ִפּתו א. ת''ּ ֵני ָנׁשָ ָאה ּבְ ָּדא הוא ְדִאיהו ַקְייָמא ְלַפּתָ ּ ּ ּ יה. ּ ֵרי ְלַגּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ְדׁשָ ּ ּ ,
ָמה ְדָלא, ְּוַאְסֵטי ֵליה ָלא וְלַעְייָנא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ה ִנאוִפיןּ ה ְזנוִנין וְבַכּמָ ַכּמָ ּ ִאְצְטִריך ּבְ ּ ּ ְוָכל . ְ

יה ִּאיּנון ְדִעּמֵ ּ יה, ּ ְלהו ַקְייָמן ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ יה, ּ , ְּוַאְכִריָחן ֵליה ְלַאְסָטָאה ֵעינֹוי, ְּוָאְזִלין ַקּמֵ
ָמה ְדָלא ִאְצְטִריך ָלא ּבְ ּכְ ְְלִאְסּתַ ּ.  

א יׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ִסְרסוָרא ּבִ יןְלָכ, ּ יׁשִ ִזְמָנא ְדִאְתָדן , ּל ִאיּנון ּבִ ַּהאי ָקִאים ַעל ִקְבָרא ּבְ ּ
ַּההוא ּגוָפא ִגין ְדִאיהו ָרַווח לֹון. ְּוָתַבר ֵליה ֵעינֹוי, ּ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִאיהו ּבְ ְּוִדיֵליה , ּּכַ

  .ִּאיּנון

  ]ב''ג ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ְמָתא ָדָנת ִנׁשְ ַּעד ְדָעאָלת ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבֹור, ּוְבַהאי ֲאָתר ִאּתְ ים , ּ ה ְנָחׁשִ ְוַכּמָ
יה ים ִאית ּבֵ ְּדֻכְלהו ַעְקֵצי ָלה ְלַהאי , ְּוַעְקַרּבִ ּ ְמָתא )ב''ג ע''דף רס(ּּ ה, ִנׁשְ ְּוַאְחֵדי ּבָ ּ ,

  .ְּוַדְייִנין ָלה

ְּדִאיהו ִעָלָא, ִּאית ַחד רוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְּלגֹו ִמן ָדא ּ ְּוָדא ַקְייָמא ַעל . ּה ַעל ּכָֹלאּ
ל ֵהיָכָלא ָדא ִגיֵניה, ּּכָ ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי ּבְ ּ ְמִגיָמ, ּ  )א''ו ע''רמ(ַּהאי הוא . א''ְוַהאי ִאְקֵרי ּגַ
ַווְרָדא ּסוָמָקא ּכְ ִדיר, ּ א ּתָ ר ָנׁש ִאְתַדְחָיא, ִּאיהו ָקִאים ְלַאְבָאׁשָ ד ְצלֹוָתא ְדּבַ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ,

ר ָנׁשְוָלא ָז ה ַההוא ּבַ ֵּכי ּבָ ַּהאי רוָחא ַקְייָמא, ּ רוָחא ִמְסֲאָבא ִעָלָאה , ּ ף ּבְ ּתַ ּתָ ְּוַסְלָקא ְוִאׁשְ ּּ
ִריך הוא, ְּוַאְסֵטי ְלֵעיָלא, ַּעל ּכָֹלא א ּבְ יר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ְּוַאְדּכִ ּ ְְוִסיָמִניך , ְּ

ָט''ּ ַוָיֹבא ּגַ)איוב א( ם, תֹוָכםן ּבְ''ם ַהּשָׂ ָטן ֶאָלא ּגַ ִתיב ַוָיֹבא ַהּשָׂ ְּוָלא ּכְ ּ.  

א יׁשָ ּוֵמַהאי רוָחא ּבִ ְרִדיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ָמה ּגַ ְלָיין ּכַ ְּדִאיּנון ְמָמָנן ְלַאֲחָדא ִמָלה , ּּתַ ּ ּ
א יׁשָ ר ָנׁש ִמפוֵמיה, ּבִ ּאֹו ִמָלה ִטּנוָפא ְדַאִפיק ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּוְלָבַתר ַאִפיק ִמִלין ַקִד, ּ ּּ יןּ , ַווי לֹון. יׁשִ

ְלָטָאה, ַּווי ְלַחֵייהֹון ְרִדיִנין ַאֲחָרִנין ְלׁשַ א ְדַגְרֵמי ְלִאֵלין ּגַ ֵני ָנׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּּ ּ ם , ּ ְלִמְפּגַ
א ַהאי ָעְלָמא. ֲּאָתר ַקִדיׁשָ ִגין. ַּווי לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַווי לֹון ּבְ ְּדִאֵלין רוִחין , ּבְ ּּ

א, ַּנְטִלין ַהאי ִמָלה ִמְסֲאָבא, ִמְסֲאִבין ר ָנׁש ְלָבַתר ִמָלה ַקִדיׁשָ ְּוַכד ַאִפיק ּבַ ּ ַּאְקִדימו , ּ ּ
ִּאֵלין רוֵחי ִמְסֲאֵבי א, ְּוַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ִמְסֲאָבא, ּ ּוְמָסֲאֵבי ְלַהִהיא ִמָלה ַקִדיׁשָ ְוָלא ָזֵכי , ּּ

ר ָנׁש יה ּבַ ׁש ֵחיָלא ַק, ּּבֵ ׁשַ אְוַכְבָיכֹול ּתָ   .ִּדיׁשָ

ְּוֵעיָל א ֵמִאֵלין ִאית ַחד ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט ֵמיה''ּ ְרִדיֵני ִנימוִסין. ּא ׁשְ ה ּגַ ְּוַכּמָ ְוַהאי , ּ
ְּמָמָנא ְדָעַלְייהו ין, ּ יׁשִ ַּנְטֵלי ִאיּנון ִמִלין ּבִ ר ָנׁש , ּ ל ִאֵלין ִמִלין ְדָזִריק ּבַ ְּוָהִכי ָנֵמי ַנְטֵלי ּכָ ּ ּ

ידֹוי ד רו, ּבִ ְרָיא ֲעלֹויּּכַ ֵדין ַהאי ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט, ְגָזא ׁשַ , ּא ָנִקיט ַהאי ִמָלה''ְּדָהא ּכְ
רוְגֵזיה ר ָנׁש ּבְ ְּדָזִריק ּבַ ּ ָנא ִדְפַלְנָיא, ְוָסִליק ְוָאַמר, ּ ָּדא הוא ָקְרּבְ ּ ְּדָקִריב ְלִסְטָרא ִדיָלן, ּ ּ.  

ִגין ְדָכל ִסְטָרא ְדַנְייָחא ּּבְ ְטָר, ּ ְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּא ִדיִמיָנאִּאיהו ִמּסִ ּוִמּסִ ּ ְוָכל ִסְטָרא . ּ
ְּדרוְגָזא א, ּ יׁשָ ְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ֵדי ִמן ְידֹוי . ִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ִּאיהו ִמּסִ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדַאׁשְ ּ
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רוְגָזא ל ִאֵלין ַנְטִלין ָלה ְלַהאי ִמָלה ְדִאְזְדִריק, ִּמִדי ּבְ ּּכָ ּּ ְוִאְתְקִריב , ְּלֵעיָלאְּוַסְלֵקי ָלה , ּ
ָנא ִדְפַלְנָיא)א פולחנא דקרבנא''ס(ְּוָאְמֵרי ָדא , ְּלַההוא ִסְטָרא   .ּ ָקְרּבְ

ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין ְוָאְמֵרי ַתר ֵאל ָזר, ְּוָכרֹוָזא ָקאֵרי ּבְ ַּווי ִלְפָלְנָיא ְדַאְסֵטי ּבָ ּוָפַלח , ּ
ְנָי. ְלֵאל ַאֵחר י ְוגֹו)הושע ז(, ָנא ְוָאַמרְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ִזְמָנא ּתִ ּנִ י ָנְדדו ִמּמֶ . 'ּ אֹוי ָלֶהם ּכִ

ר ָנׁש ָאה ִאיהו ּבַ ַמר ֵמָאְרחֹוי, ַּזּכָ ָמאָלא, ְּדִאְסּתְ גֹו . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּוָלא ִיְנפֹול ּבְ
יָרא ֲעִמיָקא יה, ּבֵ ְּדָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמּנֵ ּּ.  

ְנָייָנא יר ַעל ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּיָכָלא ָדאֵה, ֵהיָכָלא ּתִ ְִאיהו ָחׁשוך ַיּתִ ּ ַהאי ִאְקֵרי , ּ
ַחת ָמא ְדִאְקֵרי ָטֵמא, ׁשָ ִגין ְדֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ִאְקֵרי ּבֹור. ָּלֳקֵבל ׁשְ ָמא , ּּבְ ָלֳקֵבל ׁשְ

ָטן ַחת. ְּדִאְקֵרי ׂשָ ָמא ְדִאְקֵרי ָטֵמא, ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשָ ֵה. ָּלֳקֵבל ׁשְ ַלת ּבְ ּיָכָלא ָדא ַקְייִמין ּתְ
  .ִלְתַלת ִסְטִרין, ִּפְתִחין

יה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא. ִּפְתָחא ַקְדָמָאה ּּבֵ ֵמיה''ַּעְסִטיִרָי, ּ ָבן ְמָמָנן . ּא ׁשְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ְוַכּמָ
חֹוֵתיה ֵלי ָאְרַחְייהו, ּּתְ ל ִאיּנון ִדְמַחּבְ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ַעל ּכָ ּ ּ ָדא ַזְרָעא ַעל ְלאֹו, ּּ ׁשָ
ָאְרָחא, ּאֹו ְדַמְפֵקי ַזְרָעא. ַאְרָעא יַדְייהו. ְּדָלא ּכְ ּאֹו ְלָכל ִאיּנון ִדְמָזנו ּבִ ּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון . ּ ּ

ַלל א ּכְ ִכיְנּתָ ְּדָלא ָחָמאן ַאְנֵפי ׁשְ ֶּאָלא ַהאי ְמָמָנא ְדִבְסַטר ִמְסֲאָבא ְדַקאְמָרן. ּ ּ ָנִפיק , ּ
ַההוא ִזְמָנא ָבן, ּּבְ ה ִאיּנון ֶאֶלף ְוִרּבְ ר ָנׁש, ְּוַכּמָ ֵפי ַעל ַההוא ּבַ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ ּוְמָסֲאֵבי ֵליה , ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יה ֵמַהאי ָעְלָמא. ּבְ ָמֵתיה ִמּנֵ ד ָנַפק ִנׁשְ ּוְלָבַתר ּכַ ַּהאי ְמָמָנא ְוָכל ִאיּנון , ּ

יה ְּדִעּמֵ ָמֵתיה, ּ ְּמָסֲאִבין ֵליה ְלִנׁשְ הְוַאֲחִד, ּ ָדָנא )ואסתאבת בהו(, ּין ּבָ ּ ְוָאִעילו ָלה ְלִאּתְ ּ ּ
הו   .ּּבְ

  ]א''ד ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ְּוִאֵלין ִאְקרון ׁשִ ְלהו ַעל ָדא. ּ ְּדֻכְלהו רוְגִזין ִמְסֲאִבין ַקְייִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ִגין , ּ ּבְ
ָראן ָעֵליה ְדַבר ָנ ְּדֻכְלהו ַקְייִמין ְוׁשָ ּ ּ ְרֵמיה, ׁשּּ ח ּגַ ַההוא ִזְמָנא ְדַאְרּתַ ּּבְ ּ ְּוָחִמים ֵליה , ּ

א ָדא ְּלִתיאוְבּתָ א. ּ יאוְבּתָ ּוְכֵדין ַנְטִלין ֵליה ְלַההוא ּתִ ּ ּ ַאְרָעא. ּ ד ּבְ ְּוַההוא ַזְרָעא ְדִאּתֹוׁשָ ּ .
יה ָקפו ּבֵ ְּוִאְתּתָ ְּוַסְלֵקי ֵליה ְלֵעיָלא. ְּוַנְטֵלי ֵליה, ּ ְּוָגְרמו ִדְב, ּ ְסָטר ּ ד ּבִ ְעּבֵ ּתַ ִּרית ָדא ְדִיׁשְ ּ

  )א''ד ע''דף רס(. ִמְסֲאָבא

ְנָייָנא יה ַקְייָמא ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִּפְתָחא ּתִ ּּבֵ ֵמיה''ַטְסִקיָפ, ּ ַעל , ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא, ּה ׁשְ
ֵלי ָאְרַחְייהו ל ִאיּנון ִדְמַחּבְ ּּכָ ּ ֵדי ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, ּ ֵדי ַזְרָעא ֶּאָלא, ְּדָלא אֹוׁשְ ּ ְדאֹוׁשְ

ְבִעיֵרי ִאיסוִרין ֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ּבִ ּאֹו ּבְ ּ ִאיּנון ֲעָריֹות, ּ ה ֶאֶלף , ּּבְ ַהאי ְמָמָנא ְוַכּמָ
יה ָבן ְדִעּמֵ ְּוִרּבְ ְלהו ַקְייֵמי ָעֵליה, ּ ּּכֻ ּ ַמה )א לסאבא ליה ולמידן ליה''ס(, ּ ָדָנא ֵליה ּכְ ּ ְלִאּתְ ּ
ִאיּנ ַמר ּבְ   .ּון ַאֲחָרִניןְּדִאּתְ

א ֲחֵזי ָסא ֲחָדא, ּתָ יֵדיה ּכַ ְרֵעָלה ּכֹוס ֲחָמתֹו)ישעיה נא(ְוִאְקֵרי , ַּהאי ְמָמָנא ּבִ ,  ּכֹוס ַהּתַ
ית ִדין ְּוָכל ִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ּ ְּדִאְתְקָטלו, ּ ּאֹו ִאְתֲעָנׁשו ַעל חֹוִבין ִאֵלין, ּ ְלהו ִאְתֲעָקרו , ּ ּּכֻ ּ ּ
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הֹון, ֲאִביןֵּמִאֵלין ִסְטִרין ִמְס ְרֵעָלה, ְּוָלא ִאית לֹון חוָלָקא ּבְ א ְדִאְקֵרי ּכֹוס ַהּתַ ּסָ ּוְבַהאי ּכַ ּ ,
ַקְדִמיָתא תו ּבְ א ַאֲחָרא ְדׁשָ ּסָ ִגין ּכַ ּּבְ ית ִדין. ּ א ְדּבֵ ּסָ תו ַההוא ּכַ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

ְרֵעָלה ָרא ֵמַהאי ּכֹוס ַהּתַ ד ָנִפ, ְלִאְתַעּקְ ָמֵתיה ֵמַהאי ָעְלָמאְלָבַתר ּכַ ַהאי ְמָמָנא , ּיק ִנׁשְ
יה ְּוָכל ִאיּנון ְדִעּמֵ ּ יה ְוָדא הוא , ּ ֲּאִחיָדן ּבֵ ר)עמוס ח(ּ ְמָתא,  יֹום ַהּמָ ְּוַרֵוי ָלה ְלַהאי ִנׁשְ ּ ,

ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין ה ִדיִנין ְמׁשַ ּמָ ִּמּכַ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּּבְ ְּדִאֵלין, ּ חֹוֵתיהּ . ל''ְּוָדא הוא ִניֲאִציִריֵא, ּ ְמָמָנן ּתְ
יָפא ּקִ ַלת ִטיִפין, ֵּמַהאי רוָחא ּתַ ַהאי , ְמִריָרן, ַּנְפֵקי ּתְ ְרֵעָלה)ב''ו ע''רמ(ְּדַנְפֵלי ּבְ .  ּכֹוס ַהּתַ

ַע, ְוַחד. ץ''ַחד ִאְקֵרי ָחָצ י להאי א וכלהו מתכנש''ד(, ת''ִּאְקֵרי ַמר ַהָמֶות ְוַחד ִאְקֵרי קוּבַ

ַלת ִטיִפין ָנְפלו ְלָבַתר ֵמַהאי ּכֹוס)כוס לבתר ּ ְוִאֵלין ּתְ ּ  )א בההיא''ס( )נפקו תלתטיפין(, ּ
א ֵני ָנׁשָ א ְדָקְטָלא ּבְ ְּדַהִהיא ַחְרּבָ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ִליָתָאה ִדיֵא, ִּפְתָחא ּתְ יה ַקְייָמא ְמָמָנא ַחד ַסְנּגַ ּּבֵ ֵמיה''ּּ ַעל , ּיהו ְמָמָנאְוַהאי ִא, ּל ׁשְ
א ִרית ַקִדיׁשָ ל ִאיּנון ְדַעְייֵלי ַהאי ּבְ ּּכָ ּ ִאיְנּתו ַאֲחָרא, ּ ְּדִאיהו ֵמַההוא ִסְטָרא ְדֵאל ֵנָכר, ּּבְ ּ ּ ּ .
ָדא ֵלי ָאְרַחְייהו ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמַחּבְ ּ א, ּ ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְקֵרי ּבְ ּוְמׁשַ ְוָכל , ַהאי ְמָמָנא, ּּ

יהִּאיּנון ְמָמ ָּנן ְדִעּמֵ ַגַווְייהו, ּ ְלהו ְמַצְייֵרי ּבְ ּּכֻ ּּ ין ִמְסֲאִבין, ּ ִּציוִרין ְדִאיּנון ָנׁשִ ּ ּ ָאב , ּ ְּדִאְסּתְ
א הו ַההוא ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ יה, ּּ ימו ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ִאְתְרׁשִ ּ ּ ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ד ָנִפיק ּבַ , ּכַ
ּוְמָסֲאֵבי ֵליה ְלָבַתר ְלַההוא ּ   .ּ רוָחאּ

ין, ְּוֵהיָכָלא ָדא ל ָרֵזי ְדָחָרׁשִ ְלָיין ּכָ א ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמַנְייהו, ּּתַ ֵני ָנׁשָ , ְּלָקְטָלא ּבְ
א ֵני ָנׁשָ ין ְדִאְצְטִריכו ּבְ ְּוֻכְלהו ַחְרׁשִ ּ ּ הו. ּ ֲאָבא ּבְ ְייהו ְלִאְסּתַ י ַחְרׁשַ ִּאיּנון ְדָחְרׁשֵ ּ ּ גֹון , ּ ּכְ

ְלָעם ַחְרׁשֹויָחָר, ְּדֲהָוה ּבִ ֵדי , ׁש ּבְ ְמָסֲאבו ְדַזְרָעא רֹוַתַחת ְדַאׁשְ ַקְדִמיָתא ּבִ ַאב ּבְ ְּוִאְסּתְ ּ ּ
ְבִעיֵרי ּוְבִגין ָדא, ּבִ ָדן, ּ יה ִאּתְ ּּבֵ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ְדַקאְמָרן, ּ ַההוא ׁשִ ּּבְ ַהאי , ְּוַעל ָדא. ּ

ַחת ָטֵמא, ֵהיָכָלא ִאְקֵרי   .ׁשָ

חֹות ַההוא רוָחא ִדְלֵעיָלא, ּוָחא ַאֲחָראִאית ר, ּוְבַהאי ֵהיָכָלא ִּדי ְמָמָנא ּתְ ּ ּ ּ ְוַהאי , ּ
חֹוֵתיה, א''ִאְקֵרי ַסְרַטָי ָבן ּתְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ּ ְוֻכְלהו ַקְייֵמי ַעל ַהִהיא ִמָלה)א''ל ע''ק(. ְּוַכּמָ ּּ ,

ֶחְלָמא ר ָנׁש ּבְ ֲהֵדי רוָחא ְדּבַ ְּדָנִפיק ּבַ ּ ְוָכל , ַּהאי רוָחא ִמְסֲאָבא. אִּמּגֹו ִסְטָרא ַקִדיׁשָ, ּ
יה ְרִדיִנין ְדִעּמֵ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ ַהִהיא ִמָלה, ּ ָראן ּבְ ְלהו ַנְפֵקי וִמְתַחּבְ ּּכֻ ּּ ה, ּ י ּבָ ּוִמְתָעְרֵבי , ְּוַנְחּתֵ

ֲהָדה יה, ּּבַ א ָלה ִמּנֵ ִגין ְלַאְכֲחׁשָ ּּבְ ר ָנׁש ִמִלין ַאֲחָרִנין, ּ ְּואֹוְדִעין ֵליה ְלּבַ ִדיִביןִמיִלי, ּ , ן ּכְ
ִמָלה ִדְקׁשֹוט ּּבְ ּ.  

ְּדַכך ָאְרחֹוי ִדְכִדיָבא ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָנִטיל ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ָּ ִדיבֹוי, ּּ ָנא ּכְ . ָלא ָיִכיל ְלַתּקְ
ּאוף ָהָכא ִאֵלין ִמֵלי ְקׁשֹוט, ּ יָון ְדִמְתָעֵרי ּבְ ּּכֵ יה, ּ י לֹון ִמּנֵ ּוַמְכִחיׁשֵ ּמֹוָדֵעי ֵליה ִמָלה , ּ ּ

ִדיבֹוי, ְקׁשֹוטִּד ִגין ְלַקְייָמא ּכְ , א מתפשטא ההיא מלה''ס( )מתפשטי כל אינון(ְלָבַתר . ּּבְ

א)באינון ֵאי ְלַתּתָ ּתָ ְּדֵלית לֹון ִקיוָמא,  ּתַ ָעְלָמא, ְּוָלא ִמְתַקְייֵמי. ּ ה , ְואֹוְדֵעי ִמיִלין ּבְ ְלַכּמָ
ה ַזְייִנין) בכמה סטריןא וכל הני אינון לתתא בדרגין דמתפרשאן לבר''ד(ִסְטִרין    . ְלַכּמָ
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ֵרין רוִחין, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ְּדִמְתַהְפָכאן, ָּנְפִקין ּתְ ין, ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין, ּ ְּוִאֵלין , ְלִזְמִנין ָנׁשִ
ֲאִויָרא ָעְלָמא ּבַ ָטאן ּבְ גֹו ֶחְלָמא, ָאְזִלין ְוׁשָ א ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ְּוִאְתָחזון לֹון ְלגו, ְוַחְייָכאן ּבִ , ְבִריןּ
ֵחיזו ְדֶחְלָמא ִפיָרן ּבְ ין ׁשְ ָנׁשִ ּּכְ א ְדַבר ָנׁש, ּ יאוְבּתָ ְּוַנְטֵלי ּתִ ין. ּ ִּאְתָחזון , ּאוף ָהִכי ְלָנׁשִ

גוְבִרין ְּוִאֵלין ִאְקרון ָרָעה ְוְנַגע, ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה ֵאֶליך ָרָעה )תהלים צא(ּכְ ָ לא ְתאוּנֶ ּ
ָאֳה   .ֶָלךְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ

  ]ב''ד ע''דף רס -' בזוהר חלק [

א ֵאי ְלַתּתָ ּתָ ְּוִאֵלין ִאְקרון רוֵחי ּתַ ּ א. ּ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ׁשַ ְּדַכד ַנְטִלין ִאֵלין . ּ ּ
ּרוִחין ִדְלֵעיָלא ּ גֹו ֵהיָכָלא ָדא, ּ ִּדי ּבְ א, ּ ְלהֹוֵבי ְדֶאּשָׁ ֵרי ׁשַ ַּנְפקו ּתְ , ָעְלָמאְּוִאֵלין ָטָסאן ּבְ, ּ

ְדָקא ַאָמָרן ֵרין רוִחין ּכַ ְּוִאְתָעִבידו ִאֵלין ּתְ ִסְטָרא ָדא ִמְסֲאָבא, ּּ ְּוֹכָלא ּבְ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ְייהו ָמרו ִמּנַ ְטִרין ִאֵלין ְוִאְסּתְ ַּצִדיַקָייא ְדִאְתָמְנָען ִמּסִ ּ ּ ּּ ִתיב) ב''ד ע''דף רס(ְוַעל . ּ  ,ָּדא ּכְ

ָמְרך ֵמ)משלי ז( ה ָזָרה ְוגֹוָ ִלׁשְ   .'ִאּשָׁ

ִליָתָאה יך, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ּתְ ְִאיהו ֵהיָכָלא ְדָאִפיל ְוָחׁשִ ּ ַלל, ּ יה ְנהֹוָרא ּכְ , ְּוֵלית ּבֵ
יר ִמן ַקְדָמֵאי ְּוַהאי ִאיהו ְדִאְקֵרי דוָמ. ְּוִאיהו ָאִפיל ַיּתִ ּ ּ ָמא ְדִאְקֵרי ׂשֹוֵנ, ה''ּ . א''ָּלֳקֵבל ׁשְ

ֵהיָכָלא ָד ע ִפְתִחיןּּבְ ַּחד ַקְייָמא ְלִסְטָרא ָדא, ּא ַקְייֵמי ַאְרּבַ ְוֵכן , ְּוַחד ְלִסְטָרא ָדא, ּ
ע ִסְטִרין   .ְלַאְרּבַ

ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ַהאי ִפְתָחא ַקְדָמָאה ִקיפו , ּ ַההוא ּתַ ְּוַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ
ְּדרוְגָזא ְדָעְלָמא ּ ָע. ּ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ַהאי ִפְתָחא, ְלָמאּּכַ ֵרי ּבְ ַּהאי ְמָמָנא ְדׁשָ ָנִטיל , ּ

א , ַזְייִנין ּתָ ִניׁשְ ְרִעין ְדֵבי ּכְ ְּוָאַנח לֹון ְלִאיּנון ּתַ א ְוָדא ''ְּוַהאי ִאְקֵרי ָסָקפֹוְרַטָי, )דבני נשא(ּ
לֹוָנא ְדָעְלָמא ׁשְ ּהוא ּכִ ִתיב , ּ ֲאֵפ)משלי ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ִעים ּכָ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ ה ּ ּמֶ ָּלה לא ָיְדעו ּבַ

לו ׁשֵ ִליט)האי ממנא קיימא על פרשת ארחין למחמי(, ִּיּכָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ְרָיא , ּ ְוׁשַ
ָעְלָמא ׁשוָקא, ִּדיָנא ּבְ ַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ ִּאיהו ַקְייָמא ְלֵמחֵמי ּבְ ּ ְּוִאי הוא ִאְעַרע , ּּ

ֲהֵדיה ּוְלַאְתַרע ַמָזֵליה, ֵּליהָיִכיל ְלַנְזָקא , ּּבַ ּּ.  

ְנָייָנא יה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחִריָנא, ִּפְתָחא ּתִ ּּבֵ ְּוָדא ִאיהו ַקְייָמא ְלַנְטָלא ִפְתִקין , ּ ּ ּ
ִדיֵא, ְּדִדיָנא ּוְתחֹות ְיֵדיה. ל''ְּוָדא ִאיהו ַסְנּגַ ְרִדיֵני ִנמוִסין, ּ ָמה ּגַ ּּכַ ְלָטאן, ּ ְּדַקְייִמין , ְּדׁשַ

ָלא ִאיּנון ִפְתִקין ְדִדיָנאְל ַּקּבְ ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּּ ּ ּ.  

ְּוַכד ָנִטיל ִפְתָקא ְדִדיָנא ַּהאי ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּ ּ א, ּ ְּלִאיּנון ִפְתִחין , ְוָנִחית ְלַתּתָ ּ
א ַחת. ֲּחׁשֹוָכאן ִדְלַתּתָ ַּחד ְלַההוא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּוַחד ְלַההוא ְד. ּ א, ִאְקֵרי ּבֹורּ ְּדִאיּנון ְלַתּתָ ּ .

ן ָמה ֶאֶלף, ְוַתּמָ ָבן, ּכַ ה ִרּבְ ד ִדיָנא, ְוַכּמָ ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ְלֵטי ּבְ ְּמָמָנן ְדׁשַ ִלים ִדיָנא , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ
ַההוא ִפְתָקא ּּבְ ּ.  
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ִליָתָאה ַהאי ִפְתָחא. ִּפְתָחא ּתְ ַריֹו, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּּבְ ֵמ''ַאְנּגְ ּיה ְוָדא ִאיהו ן ׁשְ ּ
ל ִאיּנון ַמְרִעין וַמְכאֹוִבין, ַּקְייָמא ַּעל ּכָ א ְדַגְרֵמי, ּ ְּוִחְלחוִלין ְוֶאּשָׁ ָמה . ּ יה ַנְפֵקי ּכַ ְּדָהא ִמּנֵ ּ

יה ָבן ִדְמָמָנן ִעּמֵ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ְּוַכּמָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ל ִאיּנון ַמְרִעין וַמְכאֹוִבין ּכְ ַּעל ּכָ ּ ּ.  

ָּהָכא ִאיהו ַחד רוָחא, ִביָעָאהִּפְתָחא ְר ֵרי , ּ ְפִגימו ְדִסיֲהָרא)ב''ו ע''רס(ְּדִאְתּבְ ּ ּבִ ְוִאְקֵרי , ּ
ָר ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ְקטוֵלי ְדַרְבֵיי. א''ַאְסּכָ ּ הֹון, ְוָדא ִאְתָחֵזי לֹון, ּ ַּעד ְדָקִטיל , ְְוַחִייך ּבְ

יה ְדַר, לֹון ָתא ִאּמֵ ִאּתְ ְּוִאְדֵמי לֹון ּכְ הו, ּוְמִניָקא לֹון, ְבֵיאּ , ַוֲאִחיַדת לֹון, ְּוַחְייָכא ּבְ
  .ְוַקְטַלת לֹון

ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּּבְ ַעל , ַהאי ִאְתַמָנא. ן''ְּדִאְקֵרי ָאִגיִריסֹו, ּ
ִנין ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ל ִאיּנון ְדֵמִתין ִמּבַ ּּכָ ִנין, ּ ִרין ׁשְ ּ ִאיהו ְקטֹוָלא ִדְלהֹוןַהאי. ַעד ֶעׂשְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַחְברוָתא , ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוָדא ִאיהו ּבְ ְּדַההוא ָנָחׁש  )א בחכמתא''ד(ּ ְדַקאְמָרן )ב''ח ע''רמ(ּ  ּכִ
ֲהֵדיה ְּוַקְייָמא ּבַ ֶות טֹוב ְמֹאד. ְּוָאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּ ְְוַעל ָדא ִאְקֵרי ַמְלָאך ַהּמָ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ה טֹוב ְמֹאד ְו)בראשית א(   .ְואֹוִקיְמָנא, ִהּנֵ

ֵרין רוִחין ִטין ְוָנְפִקין ּתְ ֵּמָהָכא ִמְתַפּשְׁ ְּוִאֵלין ִאְתְמנון. ה''ף ְוֵחָמ''ַא, ּ ל ִאיּנון , ּ ַּעל ּכָ
אֹוַרְייָתא אן ְדָלֵעי ּבְ ְמֵעי ְנִזיָפא ִמּמָ ְּדׁשַ יה, ּ י ָעֵליה, ְּוִאְתַרְחָצן ּבֵ ל ְוֵכן ַעל ּכָ. ְּוָלא ַחְייׁשֵ

ֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִּאיּנון ְדַחְייָכאן ִמּמִ ּ ָנן, ּּ ֵלי ְדַרּבָ ּאֹו ִמּמִ ּ.  

ה ִאֵלין ָמה ֶאֶלף, ֵּמַאף ְוֵחּמָ ה ִרְבָבן, ָנְפִקין ּכַ אָרן ָעַלְייהו ִדְבֵני , ְוַכּמָ ְּוֻכְלהו ַנְפֵקי ְוׁשָ ּ ּ ּ
א אֹוַרְייָתא, ָנׁשָ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ִמֵלי ְדִמְצָוהּאֹו ְדִמׁשְ, ּ ְדֵלי ּבְ ּּתַ ָאְרָחא , ּּ ְוָאְזֵלי ּבְ

בון. ְּדִמְצָוה ִגין ְדִיְתַעּצְ ּּבְ ה, ּ ְּוָלא ֶיחדון ּבָ ה. ּ ֵרין ִאֵלין ָדִחיל ֹמׁשֶ ּוִמּתְ ָרֵאל, ּּ ד ָחאבו ִיׂשְ , ּּכַ
יב ְּוָנִחית ִמן טוָרא ִדְכּתִ י ִמְפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה)דברים ט(, ּ י ָיֹגְרּתִ   .ּ ּכִ
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חֹות ִאֵלין א, ִּאית רוָחא ֲחָדא, ּּתְ יׁשָ ָנא ּבִ ל ִאיּנון ָמאֵרי ְדִליׁשָ ְּדַקְייָמא ַעל ּכָ ּ ְּדַכד , ּּ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ א ּבְ ֵני ָנׁשָ א, ִמְתָעֵרי ּבְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ר ָנׁש ְדִאְתֲעִרי ּבְ ּאֹו ַההוא ּבַ ֵדין , ּ ּכְ

א ִמְסֲאָבא ִדְלֵעיָלאִאְתַער ַה יׁשָ ּאי רוָחא ּבִ ּ ֲאִרי ַעל ַההוא . א''ְּדִאְקֵרי ַסְכִסיָכ, ּ ְּוִאיהו ׁשָ ּ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִּאְתֲערוָתא ְדִליׁשָ א, ּ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ֲאִרי ּבֵ ְּדׁשָ ְּוִאיהו ָעאל ְלֵעיָלא, ּ ַההוא , ּ ְּוָגִרים ּבְ

א יׁשָ ָנא ּבִ ִּאְתֲערו ְדִליׁשָ ָעְלָמאמֹוָתא ְוַח, ּ א ְוָקטֹוָלא ּבְ ַּווי ְלִאיּנון  )א''ה ע''דף רס(. ְרּבָ
א יׁשָ ֵנהֹון, ְּדִמְתָעֵרי ְלַהאי ִסְטָרא ּבִ ְּוָלא ַנְטֵרי פוַמְייהו ְוִליׁשָ ּ י ַעל ָדא, ּ ׁשֵ ְוָלא , ְּוָלא ַחׁשְ
א ִאְתֲערו ִדְלַתּתָ ַּיְדֵעי ְדָהא ּבְ ּ ְלָיא ִאְתֲערו ִדְלֵעיָלא, ּ ּּתַ ּ ין ְל, ּ ין ְלִביׁשּבֵ   .ָטב ּבֵ

א ֲחֵזי א ִאְתַער ְלַתָתא, ּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ד ַהאי ִאְתֲערו ְדִליׁשָ ּּכַ ֵדין ַהאי ָנָחׁש ֲעָקָלתֹון, ּ , ּּכְ
ְקׂשֹוי ְסִליקו, ָסִליק ַקׂשְ א ַעד ַרְגלֹוי, ְּואֹוִקים לֹון ּבִ ְקׂשֹוי ְסִליקו . ְוִאְתַער ֵמִריׁשָ ְּוַכד ַקׂשְ

ֵדין , ּוִמְתָעֵרי ל ּגוָפא ִאְתַערּכְ ְקׂשֹוי. ּּכָ ְרִדיֵני ִנימוִסין ִדְלַבר, ַקׂשְ ל ּגַ ִּאֵלין ִאיּנון ּכָ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1758דף [ -ּ

א יׁשָ ַההוא ִמָלה ּבִ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי ְוַאֲחִדין ּבְ ּּ ּוִמְתָעֵרי ְלַגֵבי ַההוא , ּ  ָנָחׁש )ישעיה כז(ּ
ִריַח א, ּבָ יׁשָ ל ּגוָפא ּבִ ֵדין ּכָ יה, ּּכְ ָכל ָהֵני ֵהיָכִלין ְדַקאְמָרן,  ְוַעד ַרְגלֹויִּאְתַער ֵמֵריׁשֵ . ּּבְ

ְלָדא ַההוא ּגִ ין ּבְ ְקׂשִ ְּוָכל ִאיּנון ַקׂשְ ּ א, ּ ין ְלַתּתָ יה ְוָנִחית , ַנְחּתִ ט ִמּנֵ ְלָדא ִאְתְפּשַׁ ְּוַההוא ּגִ ּּ
א ְּוִאְתַער ְלֶמֱהִוי ַדְלטֹוָרא ְלֵעיָלא, ְּוגוָפא ָסִליק. ְלַתּתָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ב ְדִזְמָנא ְקִביָעא ִאיהוַא, ּתָ ּף ַעל ּגַ ָכא , ְּלָכל ִחְוָיין ְדָעְלָמא, ּ ָטא ִמׁשְ ְּלִאְתַפּשְׁ
ֵטי, ִּדְלהֹון א, ָּלא ִמְתַפּשְׁ א ְלַתּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַער , ּ

ַּההוא רוָחא  א ְלֵעיָלא)א חויא''נ(ּ יׁשָ יהּוָפׁשַ, ּ ּבִ ְקׂשֹוי ִמּנֵ יה ְוַקׂשְ ּכֵ ּט ַמׁשְ ְוָדא , ָּדא ָסִליק. ּ
יה ִמּכָֹלא, ָנִחית ּכֵ ִמׁשְ ְקׂשֹוי ּבְ טוָתא ְדַקׂשְ ָיא ָעֵליה ַההוא ִאְתַפּשְׁ ְּוַקׁשְ ּ ּ ּ ּ ִגין . ַמאי ַטֲעָמא. ּּ ּבְ

ְּדִאְתְפַרׁש ִמִזווֵגיה ּ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא. ּּ ְּדִאְלָמֵלא ֲהָוה ּכָֹלא ּבְ ל לֹוןָלא ַי, ּּ , ְכִלין ָעְלִמין ְלִמְסּבַ
א א ִדְלַתּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ִגין ִאְתֲערוָתא ְדִליׁשָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ.  

ָכא ֵטי ֵמַההוא ִמׁשְ א ִמְתַפּשְׁ ְּוַכד ִחְוָיין ִדְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ָיִהיב ָקָלא, ּּ ֵדין ּכָ ְוַאְתַער , ּכְ
ַההוא ֲאָתר ה ִחְוָיין ְדַקְייֵמי ּבְ ְּלַכּמָ ין ַקְייִמין, ִאְקֵרי ּבֹורְּד, ּ ָמה ְנָחׁשִ ן ּכַ ְּוֻכְלהו . ְּדַתּמָ ּ

א, ַּדְלטֹוִרין ְּלֶמֱהֵוי ַדְלטֹוָרא ַעל ָעְלָמא, ְלַאְתֲעָרא ְלַהאי ִחְוָיא ַרּבָ ִגין ַהאי . ּ ְּוֹכָלא ּבְ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִּאְתֲערו ְדִליׁשָ א, ּ ד ַקְייָמא ִאְתֲערוָתא ִדיֵליה ְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא, ַּגְווָנא ָדאּכְ ָמה ִאיּנון ְדִאְקרון ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ ּּכַ ּ ָרן , ּ ְּדִמְתַחּבְ
ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְּוַאְתֲעֵרי ַאְתֲערוָתא ָּלׁשֹון ֵמַההוא ֹקֶדׁש ִדְלֵעיָלא. ּ ּ ּ .

ין ִמְתֲע ה ְקדוׁשֹות ְוִקדוׁשִ ְּוַכּמָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ִרין ִמָכל ִסְטִריןּ ַּזּכָ ּ ּ ִּאיּנון ְדַגְרֵמי , ּ ּ
א ין ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ְּלַאְתֲעָרא ִקדוׁשִ ּ א, ּּ ה ִדְלַתּתָ ה ִדְלֵעיָלא וְקדוּשָׁ ְּקדוׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  

ִתיב ים)ויקרא יא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ םְוִהְת. ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּתֶ ֵּאלו ַמִים : ַּקִדׁשְ ּ
ְּוִאיּנון ִאְתְקרון ַמִיין ִעָלִאין. ִראׁשֹוִנים ּ ים. ּ ִאין: ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתָ ְּוִאְקרון , ִּאֵלין ַמִיין ּתַ

ֶאְמַצע. ַמִים ַאֲחרֹוִנים ין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים, ּוָמזֹון ּבְ ָלאו , ְּוַעל ָדא ָמזֹון. ּבֵ
ַמִים ַאֲחרֹוִניםִּאיהו ַמִים ִראׁשֹוִנים,  ּבְ ְלָיא . ֶּאָלא ּבְ ַּמִים ִראׁשֹוִנים ֵמֵעיָלא ִדְמזֹוָנא ּתַ ּ
יה ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּּבֵ י ֶעְליֹוִנין ִאְתְייִהיב. ְוָלא ּבְ ָעְלָמא . ְּוָרָזא ְלַקִדיׁשֵ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדין ּ.  
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ִּאיהו ְדִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה  )תהלים מ( ְּוָדא ִאיהו. ה''חֹוָב )א''ע' ז(ּ
ָמא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶאֶבן ִמְכׁשֹול, ִּטיט ַהיִון ִגין , ה''ִּאיהו חֹוָב. ְּוֹכָלא ַחד, ָּלֳקֵבל ׁשְ ּבְ

ל חֹוֵב ן ַקְייֵמי ּכָ ַּאְכָרעוָתא ְדחֹוִבין, ּי ְדָעְלָמאְּדַתּמָ ּ.  

א ִני ָנׁשָ ִגין ְדַכד ָחָבאן ּבְ ְרִדיֵני ִנימוִסין, ּּבְ ל ִאיּנון ּגַ ּּכָ ּ ּוַמְנֵחי , ַּנְטִלין ִאיּנון חֹוִבין, ּ
ַהאי ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי חֹוָבה ין ִדְמ, ְּוָכל ַזְכָיין ְדָעְלָמא. ּלֹון ּבְ ְלהו ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּ ָמָנן ַעל ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1759דף [ -ּ

ְלהו ַנְטֵלי ְלִאיּנון ַזְכָוון, ַּזְכָוון ְדָעְלָמא ּּכֻ ּ ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְדִאְקֵרי ְזכות, ּ ְּואֹוְקֵמי לֹון ּבְ ּ ,
א ן ַקְייֵמי ַזְכָוון ִדְבִני ָנׁשָ ֵהיָכָלא ַאֲחָרא. ְּוַתּמָ ְּוַאְתָקלו . ְּדִאְקֵרי חֹוָבה, ְוחֹוִבין ַקְייֵמי ּבְ

ֲחָדא ּבְ י ּכַ ָנה ּכִ ה ָהֱאלִהים)קהלת ז(ּיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ת ֶזה ָעׂשָ ּוְלָבַתר .  ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ
ְּדַאְכָרעו ַזְכָיין   .ָהִכי ָנַצח, ּאֹו ְלִסְטָרא ָדא, ְּלִסְטָרא ָדא, אֹו חֹוִבין, ּ
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ָנה, ְּוַעל ָדא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ד ִמ, ּּבְ ֵרין ִסְטִריןּכַ ּוְבהו . ְּזכות ְוחֹוָבה, ְּתָעִרין ִאֵלין ּתְ ּ
ְלָיין ַחִיים וָמֶות ּּתַ ְּלִסְטָרא ָדא ְדִאְקֵרי ְזכות, ִּאי ַזְכָיין ַאְכָרעו. ּ ּ ַההוא , ּ ר ָנׁש ּבְ ִּאְכּתוב ּבַ ּ

ִּסְטָרא ְדִאְקֵרי ַחִיים ִגין )ב''ה ע''דף רס(. ּ ֵרין ִסְטִרין ַק, ּבְ ַההוא יֹוָמאְּדָהֵני ּתְ ָּדא , ְּייֵמי ּבְ
ִסְטָרא ָדא ִסְטָרא ָדא, ּּבְ ר ָנׁש. ְּוָדא ּבְ ָּהא ִאְכּתוב , ְּוַנְצִחין ִאיּנון ַזְכָיין, ִּאי ָזֵכי ַההוא ּבַ

ר ָנׁש ְלַחִיים א. ַּההוא ּבַ יה ַהאי ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ְּדִאְקֵרי ְזכות, ּ ְּוַחִיים ָאִחיד , ּ
ְּוָאַמר ָדא ִדיִלי הוא, ּיהּבֵ ּ ר ָנׁש ְלַחִיים, ְוִדיִדי ֲהָוה, ּ ּוְכֵדין ִאְכּתוב ַההוא ּבַ ּ א ואכתוב ''ס(. ּ

  )עד איהו דיליה

ְּדִאְקֵרי חֹוָבה וָמְות, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְוִאי ַנְצָחן חֹוִבין יה, ּ ָאַמר , ָּאִחיד ּבֵ
ַּהאי ִדיִדי הוא ּוְכֵדין ִאְכּתוב ְדִאיהו ִדיֵליה, ִויְוִדיִדי ֲה, ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן. ּ יֹוָמא , ּ ְּדָהא ּבְ

ָנה ר ָנׁש, ָּדא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ה. אֹו ְלַחִיים אֹו ְלִמיָתה, ִּאְכּתוב ּבַ ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּאי ִאְכּתוב ּבְ ּ ּ ,
ן, ִּאְכּתוב ְלַחִיים ּמָ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּיהְוִאְתְדַבק ּבֵ, ְּוִאְתָקָיים ּתַ ִּאְתְקָיים , ְּוִאי ִאְכּתוב ּבְ

ִסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ּּבְ יה, ּ ַהאי ִסְטָרא . ְּוָדא הוא ֵהן ְלַחִיים ֵהן ַלָמְות, ְּוָדִביק ּבֵ ך ּבְ ְְוִאְתְמׁשַ

ַהאי ִסְטָרא   .אֹו ּבְ

ה ִסְטָרא ָדא ִדְקדוׁשָ ל ִזְמָנא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ל ִק, ּּ ִקין ּכָ ין ְוָכל ַדְכָיין ִמְתַדּבְ ּדוׁשִ ּ ּ ּ
יה ַמע ֵליה. ּּבֵ ִריך הוא ָיִתיב ְוִיׁשְ א ּבְ ִּיְקָרא ְוקוְדׁשָ ּ ּּ ִתיב , ְ  ִיְקָרֵאִני )תהלים צא(ָּעֵליה ּכְ

יֵעהו ְוַאְרֵאהו ּבִ ּבִ ֵדהו אֹוֶרך ָיִמים ַאׂשְ ְּוֶאֱעֵנהו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ ּ ּ ְּ . ּיׁשוָעִתיּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבא ְּוָכל ִזְמָנא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ל ִמְסֲאבו, ּּ ין , ְוָכל חֹוָבה, ּּכָ יׁשִ ְוָכל ּבִ

יה ָקן ּבֵ ִּמְתַדּבְ ַמע ֵליה, ִיְקָרא. ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּמָרַחָקא ִאיהו ְמקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ִתיב  ִעים ְיׁשוָעה וְכִתיב )טתהלים קי(ָּעֵליה ּכְ ָּרחֹוק ֵמְרׁשָ ִפָלה )ישעיה א( ּ י ַתְרּבו ּתְ ם ּכִ ּ ּגַ ּ
י ׁשֹוֵמַע   .ֵאיֶנּנִ

ִּאיהו ֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ְדִאְקרון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֵּהיָכָלא ָדא ּ ּ ּ ְלָיין ָהָכא, ּ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ .
א  ְּוָכל ִאיּנון ִדְמַפּתו ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ִעּנוִגין ְדַהאי ָעְלָמאּ ּּבְ ִעּנוֵגי , ּ ָגא ּבְ ְּלַאְזָנָאה ְלִאְתַעּנְ

ִּנאוִפין ְדָעְלָמא ַתר ִעּנוִגין ְוִנאוִפין ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ֵכי ְלהו ּבָ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ַהאי ֵהיָכָלא יָפא, ּבְ ּקִ ִליט ּתַ ִּאְתָחֵזי ַחד רוָחא ׁשַ ְלהו, ּ ְּדִאיהו ַעל ּכֻ ּ ּ ְוָדא ִאְקֵרי אוף ,ּּ
ַגְווָנא ְדַאֲחָרא , ָהִכי ֵאל ה )א''ח ע''רנ(ּּכְ ְּדִבְסַטר ְקדוּשָׁ ל '' ֵא)דברים לכ( ַּהאי ִאיהו. ּ

אֹוַרְייָתא. ר''ֵנָכ י ְלַבר ָנׁש ְדָלֵעי ּבְ ְּוָדא ִאיהו ִדְמַפּתֵ ּ א, ּ ֵבי ִמְדָרׁשָ ַהאי . ּאֹו ְדָקִאים ּבְ
י ֵל יָפא ְמַפּתֵ ּקִ ָמה ִהְרהוִרין, ּיהּרוָחא ּתַ יב ּכַ ְַטב ָלך , ְוָאַמר ַמה ַאּתְ ָקִאים ָהָכא, ְּוָחׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1760דף [ -ּ

א ֵני ָנׁשָ ַחּבוַרת ִאיּנון ְדָגאו ַעל ּבְ ְּלֵמיַהך ּבְ ּ ּ ּ ִפיָראן, ְ ין ׁשְ ַתר ָנׁשִ ְּוִאיּנון ְדָאְזִלין ּבָ ּ ,
ִעּנוֵגי ָעְלָמא ֵגי ּבְ ּוִמְתַעּנְ י . ּ ר ָנׁש ִאְתַפּתֵ יָון ְדּבַ ּּכֵ ְטָיין ְוָאְזֵלי , ֲּאַבְתֵריהּ ְלהו ׁשַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ

ָכָאן ֲאַבְתֵריה   .ְּוִאְתַמּשְׁ

חֹוֵתיה ה ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְדַקְייִמין ּתְ ְּוַכּמָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו ְמָסֲאֵבי ֵליה ּבְ ּ ּוְמָסֲאֵבי , ּ
ַההוא ָעְלָמא ֵּליה ּבְ ּ ְוִאיּנון ִאְקרון צֹוָאה)ב''ן ע''ק(. ּ יבּ  ֵצא ּתֹאַמר )ישעיה ל(, ּ רֹוַתַחת ִדְכּתִ

ִדיר. לֹו ין ְדַקְייִמין ְלָסֲאָבא ּתָ ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא ּוֵמַהאי ָנְפָקא רוָחא . ְּדִאְקֵרי ֶנַגע, ִּאית רוָחא ַאֲחָרא, ּּבְ ּ
ִדירְּוִאיהו. ַּאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶנַגע ָצַרַעת ָנא , ּ ַקְייָמא ּתָ ְּלָסֲאָבא ְלָכל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִליׁשָ ּ

א יׁשָ ל ַמה ִדְמָסַאִבין ֵליה, ּבִ ַּיִתיר ַעל ּכָ ל ִאיּנון , ְּוַהאי ֶנַגע ִעָלָאה. ּ ִּאיהו ְמָמָנא ַעל ּכָ ּ
ָתא ּבְ ָּפתֹוֵרי ְדׁשַ ָתא, ּ ּבְ ִעּנוָגא , ְּדַכד ָעֵייל ׁשַ ְּוָלא ִאְתְסָדרו ּבְ ְדָקא ֵיאֹותּ ָתא ּכְ ּבְ , ְּדׁשַ

ָתא ּבְ ְּוִאיּנון ָקא ְמַבֵזי ִעּנוָגא ְדׁשַ ּ ִעּנוָגא , ּּ ַּהאי ֶנַגע ָנִטיל ְלִאיּנון ָפתֹוֵרי ְדָלאו ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּּ
ָתא  ּבְ ְדַקאְמָרן)ב''ב ע''רנ(ְּדׁשַ   . ּכִ

ְּוַכד ַהאי ָנִטיל ְלִאיּנון ָפתֹוֵרי ְרִדיֵני ִנ, ּ ל ִאיּנון ּגַ ּּכָ יהּ ּימוִסין ְדַקְייֵמי ּבֵ ּ ְלהו ָפְתֵחי , ּ ּּכֻ ּ ּ
ּנו)תהלים קט(, ְוָאְמֵרי ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ׁש . ּ ְּוִיְלּבַ

ַמדֹו ְוגֹו ר לֹו ְוגֹו. 'ְּקָלָלה ּכְ ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ך ָחֶס. 'ְיַנּקֵ   .'ד ְוגֹוְַאל ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ

ָתא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ּּבְ א, ּ יׁשָ ד ָפתֹוֵרי ִאְתְייִהיבו ְלַההוא ִסְטָרא ּבִ ּּכַ ּ ּ ,
א יׁשָ ף ַההוא ִסְטָרא ּבִ ֵדין ִאְתָתּקַ ר ָנׁש ִאְתְמַסר ְלַההוא ִסְטָרא, ִמְסֲאָבא, ּּכְ ְּוַההוא ּבַ ַווי . ּ

ַרע ֵמַההוא ִס ֵּליה ְדִאְתּגְ ּ אּ ִּסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְטָרא ַקִדיׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא . ּ ד ּבְ ְּוִאְתְפּקַ
ָכל ִאיּנון ְסעוָדֵתי ְדיֹום טֹוב. ִמְסֲאָבא ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ַהאי ֵהיָכָלא ִהפוָכא ִאי )ב''ו ע''דף רס(, ָהָכא ּבְ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ּבְ ּּבְ ּּ ּוְבַההוא ֵהיָכָלא . ּהוּ ּ
א ַלת ִאֵלין, ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ  ְוָהָכא ַקְייִמין )א''ע' עיין ו(, ְּוַתְלָיין ְלֵעיָלא, ָּלא ַקְייֵמי ּתְ

ר ָנׁש ְלַהאי ֵהיָכָלא)א מטו בנוי דבר נש''ס(ְּדַכד . ְלִביׁש ן ַקְייִמין ֵחיָוון ,  ָמֵטי ּבַ ּמָ ָהא ּתַ
יָצָאה לֹון ד ִאיּנון ְזִעיִריןְוָהא ּתַ. ְלׁשֵ ִנין ּכַ ן ּבְ ִגין ְלִאְתַמָנָאה , ֵמָהָכא ָנְפָקא, ּּמָ ּבְ

ן ַקְייִמין ְמזֹוֵני. ַּקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהו ּמָ יה, ְוָהא ּתַ ָרא לֹון ִמּנִ חֹוָבה. ְּלַאְעּבְ ְלָיא ּבְ . ְּוֹכָלא ּתַ
ַמר. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכָלא חֹוָבה ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

יה. א''ְּדִאְקֵרי ֲאִריִרָי, ֵּמָהָכא ָנְפָקא ַחד רוָחא ִמְסֲאָבאּו ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ִעּמֵ ְּוֻכְלהו , ְּוַכּמָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאְקרון אֹוְרֵרי יֹום בוהו אֹוְרֵרי יֹום)איוב ג(ּכְ ּ ִיּקְ ְּוַהאי רוָחא ְוָכל ִאיּנון . ּ ּ

יה ְּדִעּמֵ ְלהו ַקְייֵמי ְלַנְט, ּ ּּכֻ רוְגֵזיהּ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ָּלא ַהִהיא ִמָלה ְדָלִייט ּבַ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִמְתָעֵרי , ּ
ִגין ְלַאְייָתָאה וְלַאְתֲעָרא ְלָווִטין ,  ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון)ישעיה כז(ְּדִאְקֵרי , ְלַהאי ִחְוָיא ּּבְ
בוהו אֹוְרֵרי יֹום , ַעל ָעְלָמא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיּקְ ּ   .'ְוגֹוּ
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ְעֵתי ְדיֹוָמא, ְּוִאֵלין אֹוְרֵרי יֹום ְלִטין ַעל ִרְגֵעי ְוׁשַ ר , ּׁשַ ְּוַנְטֵלי ִאיּנון ִמיִלין ְדָלִייט ּבַ ּ
ְרֵמיה רוְגָזא, ָּנׁש ּגַ ין ּבְ אֹוָמָאה, ּּבֵ ין ּבְ ּוְבַהִהיא ִמָלה, ּבֵ , ִּמְתָעֵרי ְלַהאי ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ּ

ִג, ְּדִאְקֵרי ִלְוָיָתן ָלא ְלָעְלָמאּבְ ּין ְלַקְייָמא ֵליה ְלַחּבְ ַצֲעֵריה. ּ ְּוַעל ָדא ָלִייט ִאיֹוב יֹוֵמיה ּבְ ּ ּּ ,
ְּוָלא ּגוֵפיה ְתִחָלה)איוב ג(ִּדְכִתיב . ּ ּ ַוְיַקֵלל ֶאת יֹומֹו ּבַ בוהו אֹוְרֵרי יֹום, ּ ּוְלָבַתר ִיּקְ ּ ּ .

א יׁשָ ְטָרא ּבִ ְזָבן ִמּסִ ּוִמתוְקפֹו, ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ א. יּ יׁשָ ל ִמָלה ּבִ ּוִמּכָ ּ.  

ָאה ִּאיהו ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ אֹו)א''ד ע''מצורע נ(ּ ָלֳקֵבל , ל'' ׁשְ
ָמא ְדִאְקֵרי ָעֵרל ַּההוא ׁשְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָדא ִאיהו ָרָזא ְדָעְרָלה, ּ ּ ַהאי ֵהיָכָלא. ּ ִאית , ּבְ

ִדיר ִקְטרוָגא ַעל ָעְלָמא. ָּמָנא ָעֵליהְוַחד ְמ, ַּחד ִפְתָחא ְּוָדא ִאיהו ְמָמָנא ְלַאְתֲעָרא ּתָ ּ ,
ָמא ְדַהאי ִפְתָחא ֵאיָב, ה''ְּוַהאי רוָחא ִאְקֵרי ֵאיָב ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ֵמיה''ּ בראשית (ְְוִסיָמִניך , ּה ׁשְ

ה ְוגֹו)ג יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ָ'.  

ַהאי ֵהיָכָל ִליט ַעל ּכָֹלאּבְ ּא ַקְייָמא ַחד רוָחא ְדׁשַ ּ ּ ּ  )שוד(ְּוִאיהו . ד''ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשֹוֵד, ּ

ֶבר)ישעיה נט( ֵאי.  ׁשֹוד ָוׁשֶ טוֵרי ָרּמָ ְּוָדא הוא ׁשֹוֵדד ּבְ ֵּמֵהיָכָלא ָדא . ּּגֹו ִטָנִרין ְוטוִרין, ּ
ִנין ָחְרּבְ ֵצי ּבְ ְדֵדי וְמׁשַ ל ִאיּנון ְמׁשַ ַּיְנֵקי ּכָ ַסְייִפין , ּ וֵמָהָכא ָנְפִקין.ּ ל ִאיּנון ְדַקְטֵלי ּבְ ּּכָ ּ

יָצָאה ּכָֹלא, ְּורוְמִחין ְתַהֶפֶכת ְלׁשֵ ַתר ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְּוַאְזִלין ּבָ ּ.  

ְפָנא ַעל ָעְלָמא. ְוִאְקֵרי ׁשֹוד, ֵּמַהאי ָנִפיק רוָחא ַאֲחָרא ִליט ּכַ ַּהאי רוָחא , ְּוַכד ׁשַ
ַכח,ד''ְּדִאְקֵרי ׁשֹו ּתְ יה. ּ ִאיהו ִאׁשְ ף ִעּמֵ ּתַ ּתָ ְּורוָחא ַאֲחָרא ִאׁשְ ָפ, ּ ְּוִאֵלין ַאְזֵלי . ן''ְּדִאְקֵרי ּכָ

ָעְלָמא א, ּבְ ֵני ָנׁשָ ְכֵחי ָלֳקֵבל ּבְ ּתַ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ּוִמׁשְ ָחק)איוב ה(, ּ ׂשְ . ּ ְלׁשֹד וְלָכָפן ּתִ
א ְּוִאֵלין ַעְבִדין ִקְטרוָגא ִלְבֵני ָנׁשָ ְדֵדי ְלֹכָלא, ּ ּוְמׁשַ גֹו , ַּחד ְדִאְקֵרי ׁשֹוד. ּ ְּדָבַתר ְדָאִזיל ּבְ ּ

ֵצי ּכָֹלא, ּטוִרין ָרָמִאין ִדיד ְוָחִריב ְוׁשֵ א. ְּוׁשָ ַדד ִלְבֵני ָנׁשָ ב ְוׁשָ ֵדין ּתָ א , ּכְ חוְלׁשָ ּוֵמִתין ּבְ ּ
ִּדיֵליה א. ּ ֵני ָנׁשָ ְבִעין, ְוַכד ַאְכֵלי ּבְ ִגין ְדִאיה, ָלא ׂשַ ָעְלָמאּּבְ ְלָטא ּבְ   .ּו ׁשַ

ּוְבַההוא ִזְמָנא א, ּ ֵני ָנׁשָ י, ַּמאן ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ּתֵ ַדאי , ְּוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּכְ
ֵרין רוִחין ְלַבר ִּאיהו ְלַדְחָייא לֹון ְלִאֵלין ּתְ ָעְלָמא, ּּ ְלֵטי ּבְ ָרֵאל ָלא ַעְבֵדי . ְּדָלא ׁשַ ְּוַכד ִיׂשְ

אֶחֶסד ִעם ּבְ ָעְלָמא, ֵני ָנׁשָ ין ַעְבֵדי ֶחֶסד ּבְ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ִמין . ּ ֵרין רוִחין ִמְתַבּסְ ֵדין ִאֵלין ּתְ ּּכְ ּ
ּ ִמַלְייהו)'א לשאר עמין ומתקפי וכו''ס( ָרֵאל, ּ ּוִמְתְקֵפי ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ֵדין ִאְתַקף . ּ ִגין ְדָהא ּכְ ּּבְ

ָרֵאל ִאְתַכ, ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא   .ְּפָייןְוִיׂשְ

ָרֵאל ַעְבֵדי ֶחֶסד ְפָיא ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתַחָלׁש, ְּוַכד ִיׂשְ ִּאְתּכַ ה , ּ ְּוִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ
ֶחֶסד. ִאְתַקף ָרֵאל ָלא ִמְתָעֵרי ּבְ ִרין רוִחין , ְוַכד ִיׂשְ ִּאיּנון ּתְ חד אתבסם להו , א מתבסמי''ד(ּ

ּ וִמְתַהְפֵכי ְלַאְכְפָי)לשאר עמין ּ ָרֵאלּ י ִמְלֵעיָלא, יא לֹון ְלִיׂשְ ְרָכָאן ְדַנְחּתֵ ּוְכֵדין ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ָטר ְיִמיָנא ין, ִמּסְ ַאר ַעּמִ שיר (, ּ ְוֲהָדא הוא ִדְכִתיב)א וקיימא לההוא סטרא''ד(. ַיְנֵקי לֹון ׁשְ

ָרִמים)השירים א מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ין, ּ ׂשָ ַאר ַעּמִ ְרִמ. ִּאֵלין ׁשְ יּכַ ִלי לא ָנַטְרּתִ ִּאֵלין , ּי ׁשֶ
ָרֵאל ַגַווְייהו. ִיׂשְ ֵכי ֵליה ּבְ ין ַמׁשְ ַאר ַעּמִ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ִאיּנון ֲחָסִדים ְדַעְבִדין ִעם ּבְ ּּבְ ּ ּ .

ָרֵאל ְמַרֲחָקן ֵליה ִמַגַווְייהו ְּוִיׂשְ ׁשְ, ּ ִאיּנון ֲחָסִדים ּכִ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ ּ יןּ   .ַאר ַעּמִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1762דף [ -ּ
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ּוְתחֹות ִאֵלין רוִחין ל ִאיּנון ְדִאְקרון ָעְרָלה, ּּ ַּקְייִמין ּכָ ּ , ָעְרָלה )ב''ו ע''דף רס(ְזמֹוֵרי . ּ
הֹון ַחד ְמָמָנא. ַעְנֵפי ָעְרָלה ַזר ִדיַנָי, ְּוֵעיָלא ִמּנְ ְּדִאְקֵרי ּגְ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ַע. א''ּ ל ּ ל ּכָ

ֵני ָעְרָלה ְדִאיָלָנא ִּאיּנון ְדָלא ַנְטֵרי ׁשְ ּ ל ִאיּנון. ּ ֵבי ֶאת ַקָייָמא ִלְבַרְייהו, ְּוַעל ּכָ ִּדְמַעּכְ ּּ .
ה, ְּוַעל ָדא ָעא ִחְוָיא ְלָקְטָלא ִלְבֵריה ְדֹמׁשֶ ּּבָ ַּעד ְדַגְזַרת ֵליה ִצפֹוָרה. ּ יב, ּ  )שמות ד(, ִּדְכּתִ

ח ִצפֹוָרה ֹצר ַו ּקַ ָנה ְוגֹוַוּתִ ְכֹרת ֶאת ָעְרַלת ּבְ   .'ּּתִ

ֵלי ָאְרַחְייהו, ְּוַהאי רוָחא א ִדְמַחּבְ ִני ָנׁשָ ְּמָמָנא ַעל ּבְ י ִליָקָרא ְדָמאִריהֹון, ּ , ְּוָלא ַחְייׁשֵ
א ם. ְּלֵמיַטר ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ אֹול , ְוַהאי ָאִעיל לֹון ַלֵגיִהּנָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשְ ּ

ן, ןַוֲאַבדֹו ּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהָכא, ְּוִאְתָדן ּתַ   .ּּכְ

ֶאְמָצִעיָתא ַהאי ֵהיָכָלא ְלגֹו ּבְ ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ְוָכִמין ַעל אֹוְרִחין , ּ ּ ּ
ִביִלין ְּלֵמחֵמי ְלָכל ִאיּנון ְדַעְבִרין ַעל ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, ּוׁשְ ּ ֵדי ְלֵמיַעל ְדָב. ּ ין , ּבוּּכְ ּבֵ

א ְלֵעיָלא ּתָ ִגין ְדָכל ַהאי ֵהיָכָלא ֵאיָבה ִאיהו. ּּתַ ּּבְ ּ.  

א, ַּהאי ְוָכל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְלהו ַקְייִמין ְלַאֲחָזָאה ַאְנִפין ְנִהיִרין ִלְבֵני ָנׁשָ ּּכֻ ּ י , ּ ּוְלִמְפּתֵ
ִגין ְדִיְסטון ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּלהו ּּבְ ָכא לֹון ֲאַבְת, ּ ּוְלָבַתר ִאיּנון ַקְטֵלי לֹון, ַּרְייהוּוְלַאְמׁשָ ּ ,

ְתֵרין ָעְלִמין ִּוימותון ּבִ ֶחֶרב ִפיֹות)משלי ה(, ִּדְכִתיב. ּ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ּ ּּ.  

ְּדָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין ְוֵאיִבין . ַּעְפָרא ְדִקיְטָמא. א''ִּאיהו ִאְקֵרי ַאְפִריָר, ַּהאי רוָחא
ִגין ְדַהאי ִאיהו ַעְפָרא ְדִקיְטָמא, ִמיןְלָעְל ּּבְ ּ ב ְדִאְקֵרי ָעָפר. ּ ָּלאו ִאיהו ַעְפָרא , ְּוַאף ַעל ּגַ

א ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַעְפרֹות ָזָהב)איוב כח(ְוִאְקֵרי , ְּדָעִביד ֵאיִבין, ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכְ במדבר (, ּ

ֵרַפת ַהַחָטאת)יט ְתֵרין , ֵּרַפת ַהַחָטאתְּוָדא הוא ֲעַפר ׂשְ. ּ ֵמֲעַפר ׂשְ ְּוִסיָמָנא ָדא ַאְתָיא ּבִ
ַהאי ַחָטאת, ַחד. ִסְטִרין ִליל ּבְ ִגין ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ּ יָפא, ּ ּקִ ָּרָזא ְדַההוא ִחְוָיא ּתַ ר , ְוַחד. ּ ְּדַכד ּבַ

ָעְלָמא, ִּאיהו ַאְתִקיף ְלַהאי ָעָפר, ָּנׁש ָעִביד ַחָטאת ְלָטא ּבְ   .ְוׁשַ

ִרים ַהְמָאַרִרים)במדבר ה(ִליל ְּוַהאי ִאיהו ּכָ ֵמי ַהּמָ ִּאְצְטִריך ְלִאְנּתו , ְּוַעל ָדא,  ּבְ ְ

ְעָלה חֹות ּבַ ְּדַאְסִטיַאת ּתְ ת ְזנוִנים, ּ ְּוַעְבַדת עֹוָבָדא ְדֵאׁשֶ ִליָלן , ּ ָקָאה ָלה ַמָיא ּכְ ְּלַאׁשְ ּ
ַעְפָרא ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ְרַקע ַהּמִ ְּדִאיהו ִמּקַ ּ ֵמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַקְרַקע ְוַההוא ְּוַהאי ָעָפר ִאיהו. ּ ּ ּ

ן ּכָ ִּאְקֵרי ַקְרַקע ְדַההוא ִמׁשְ ְּוַהאי ָעָפר ֵמַההוא ַקְרַקע ִאיהו. ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֲהָנא , ּ ְִאְצְטִריך ּכַ

ָתא ָקָאה ְלַהאי ִאּתְ ַגְווָנא ָדא, ְלַאׁשְ ְרִמיָזא ִעָלָאה. ּּכְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּּ.  

ָאה חוָל ָרֵאלַּזּכָ ַמִיין ַדְכָיין ִעָלִאין ִדְכִתיב , ֵּקיהֹון ְדִיׂשְ י לֹון ּבְ ִריך הוא ַמְדּכֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ם)יחזקאל לו( י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ין ַמִים , ַמִים ְטהֹוִרים ָהא ַאָמָרן. ּ ְוָזַרְקּתִ ּבֵ
ב . ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים ָהִכי , ַמִים ִראׁשֹוִנים ִמְצָוה, ְּדָהא אֹוִקיְמָנאְוַאף ַעל ּגַ

ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה ָהִכי ָנֵמי ִאְתְקרון. ִּאְתְקרון ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ַעל ּתְ
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ה ִאְתְקֵרי ִמְצָוה ָּדא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ך חוָלֵקיה ּוְבִג. ִאְתְקֵרי חֹוָבה, ְוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ּין ּכָ ּ ְ

ַההוא ַמָיא ָּנַטל ּבְ ִתיב, ּ ם, ְּוַעל ָדא ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ   .ְּוָזַרְקּתִ

ִתיָתָאה ַּקְייָמא ִעָלָאה, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ׁשְ ִאין, ּ ּתָ ַאר ֵהיָכִלין ּתַ ל ִאיּנון ׁשְ . ַּעל ּכָ
ע ִפְתִחין ִאְקֵרי , ְוַחד. ִאְקֵרי ָרע, ְוַחד. ִאְקֵרי ָמֶות, ַחד. ּ ָדאִאית ְלֵהיָכָלא, ַּאְרּבַ

ע ִפְתִחין. ל''ִאְקֵרי ֹאֶפ, ְוַחד. ת''ַצְלָמֶו ִּאֵלין ַאְרּבַ א, ּ ִדיר ְלַאְבָאׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון . ַקְייִמין ּתָ ּ
ָלָלא ְדֹכָלא ּּכְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ִסְטָרא ִדְק ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ הּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּדוּשָׁ ּּבְ ע ִסְטִרין, ּ ע ִפְתִחין ְלַאְרּבַ , ַּאְרּבַ
ָדא ָרן ָדא ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ין, ּ ְּוֻכְלהו ַקִדיׁשִ א. ּ ָרן . ָהָכא, ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ְּוַכד ִאֵלין ִמְתַקּשְׁ

ֲחָדא ָרן ָדא ִעם ָדא ּכַ ּוִמְתַחּבְ ּ ֵהיָכָלא ָדא, ּ ֵדין ִאְק, ּּבְ ית ָחֶברּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵרי ּבֵ , ּּכְ
ת ִמְדָיִנים וֵבית ָחֵבר)משלי כא( ִדיר, ְוַהאי ֵהיָכָלא. ּ ֵמֵאּשֶׁ א ּתָ ַעל ַהאי . ַּקְייָמא ְלַאְבָאׁשָ

ִתיב יקֹות ׂשֹוֵנא)משלי כז(, ֵהיָכָלא ּכְ רֹות ְנׁשִ ִגין ְדָהָכא ַקְייָמן,  ְוַנְעּתָ ל ִאיּנון , ּּבְ ּּכָ
יִקי יןְנׁשִ יׁשִ ין, ן ּבִ יׁשִ ְּוָכל ִעדוִנין ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּוִתיאוְבִתין ּבִ ּ ּ ּ ִאיּנון ִעדוִנין , ּ ִּדי ּבְ ּ ּ ּ

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ַרך ּבַ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ְִאְתּתָ ִתיב. ּ י  )משלי ה(, ְוַעל ַהאי ֵהיָכָלא ּכְ ּכִ
ְפֵת )א''ז ע''דף רס( ּנֶֹפת טְֹפָנה ׂשִ   .'י ָזָרה ְוגֹוּּתִ

ַהאי ֵהיָכָלא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּבְ א, ּ ל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ְּדִאיהו ְמָמָנא ַעל ּכָ ּ ָלָלא , ּּ ְּוִאיהו ּכְ
ַאר רוִחין ל ׁשְ ִפירו, ַהאי ֵהיָכָלא. ַּעל ּכָ ִקׁשוטֹוי ִדׁשְ ָטא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ ל ִאיּנון ֵהיָכִלין, ּ . ַּעל ּכָ

ֵהיָכָלא ָדא ֵאיִמְתַל, ּּבְ ֵדי ַרְגַלְייהו ְדִטְפׁשָ ּּכְ ּ ִתיב. ּ  ַאל ַתְחמֹוד )משלי ו(, ַעל ַהאי ֵהיָכָלא ּכְ
ַעְפַעֶפיָה ֲחך ּבְ ּקָ ְלָבֶבך ְוַאל ּתִ ָּיְפָיה ּבִ ָ ָ ּ.  

ַהאי ֵהיָכָלא יאוְבִתין ְדָעְלָמא, ּבְ ל ּתִ ְלָיין ּכָ ּּתַ ֵאי. ּ ְּוָכל ִאיּנון ִעּנוִגין ְדִטְפׁשָ ּ ּ ַחְסֵרי , ּ
א א, ִלּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּחְסֵרי ַדְעּתָ ִנים ַנַער)משלי ז(ּכְ ְפָתאִים ָאִביָנה ַבּבָ ֲחַסר . ּ ָוֵאֶרא ּבַ
וק ֵאֶצל ִפָנה ְוגֹו. ֵלב ּשׁ ּעֹוֵבר ּבַ ֶעֶרב יֹום ְוגֹו. 'ּ ף ּבְ ֶנׁשֶ ּוְכֵדין ִאְתְקִריבו ַרְגלֹוי ְלַהאי . 'ּבְ ּ

ָלָלא ְדֻכְלהו, ֵהיָכָלא ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ִאיןּּ ּתָ ֵדין.  ּתַ ית זֹוָנה )משלי ז(, ּכְ ה ִלְקָראתֹו ׁשִ ה ִאּשָׁ  ְוִהּנֵ
ּוְנצוַרת ֵלב ית. ּ ָּדא ִאיהו ַהאי ֵהיָכָלא, ׁשִ ַאר ֵהיָכִלין, ּ ִתיָתֵאי ְלָכל ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ ְוָהָכא . ּ
ִאין, ַּקְייָמא זֹוָנה ָאה ְלִטְפׁשָ   .ְּלַאְפּתְ

ַהאי ֵהיָכָלא ַקְייָמא ְוָלא א. ּ ַקְייָמאּּבְ א וְמַפּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּסְלָקא ְוַאְסִטיַאת, ַּנְחּתָ ּכְ
נו ַרְגֶליָה)משלי ז( ּכְ ֵביָתה לא ִיׁשְ ּ ּבְ ְרחֹובֹות. ּ חוץ ַפַעם ּבָ ַּפַעם ּבַ ד ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ּּכַ ּ .
ה ֶתֱארֹוב)משלי ז( ל ִפּנָ ְמָתא. ּ ְוֵאֶצל ּכָ ד ָנִטיל ִנׁשְ   .ּכַ

ִת ָקה לֹו)משלי ז(, יבַמה ּכְ יִקין.  ְוֶהחִזיָקה ּבֹו ְוָנׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְנׁשִ , ְלָסֲאָבא, ּ
א ֲאַבְתָרה ֵני ָנׁשָ ּוְלַאְטָעָאה ּבְ ִגין ְדָהָכא. ּ ין, ּּבְ יׁשִ יִקין ּבִ ִּאיהו ֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ְנׁשִ ּ ל , ּ ּוִמּכָ
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ְּזנוִנים נוְכָרִאין ְּדִאיּנון ְמִתיִקין ְלפום, ּ ּ ֲעָתאּ ָמה ִדְכִתיב , ַּווי ְלסֹוַפְייהו.  ׁשַ  )משלי ה(ּּכְ
ה ֶמן ִחּכָ   .ְּוָחָלק ִמּשֶׁ

ּוְכִתיב ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ּ א ֲאַבְתָרה , ֶּאָלא. ַּמאי ָמָרה ַכַלֲעָנה. ּ ר ָנׁש ִאְתַפּתָ ד ּבַ ּּכַ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְלָקא ֵמַהאי ָעְל, ּבְ ּוָמָטא ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ ּ ר ָנׁש, ָמאּ ִּאיִהי ַקְייָמא ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ ,

ָיָדה יָנָנא ּבְ א ׁשִ א ְוַחְרּבָ ְגִליָמא ְדגוָפא ְדֶאּשָׁ יה ּבִ ִליַמת ַקּמֵ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ּ ה, ּ ּוְתַלת ִטיִפין ּבָ ּ.  

ְּואוְקמוָה ּוָבה ִטָפה ֲחָדא, ּ ֵּמִאיּנון ִטיִפין ְדִאיִהי ְמִריָרא, ּ ֲעָתא ְדָאִטיל ָל, ּּ ּוְבׁשַ ּה ּ
ר ָנׁש ְּלפוֵמיה ְדּבַ ּ ֵמעֹוי, ּ ָלא. ָעאל ּבְ ְלּבְ ְמָתא ִאְתּבַ ְטָיא ְוָאְזַלת , ּוְכֵדין ִנׁשְ ְּוַהִהיא ִטיָפה ׁשַ

גֹו ּגוָפא ְמָתא ֵמַאְתָרה, ּּבְ ְמָתא ֲאָתר ְלֵמיַתב, ְּוַאְעָקַרת ָלה ְלִנׁשְ ִביק ָלה ְלִנׁשְ , ְּוָלא ׁשָ
ְמִרירוְוַאְטִע, ְּוִאיִהי ָמָרה ַכַלֲעָנה ר ָנׁש ּבִ ּים ָלה ּבַ ה , ֲּחָלף ַההוא ְמִתיָקא, ּ ְּדָטֲעמו ּבָ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא ְתָרה, ּבְ כו ּבַ ד ִאְתְמׁשָ ּּכַ ֵדי ִטָפה ַאֲחָרא, ּ ְּלָבַתר ַאׁשְ ְמָתא ָנְפָקאת, ּ ּוִמית , ְוִנׁשְ
ר ָנׁש ֵדי ִטיָפה ַאֲחָרא. ּבַ ּוְלָבַתר ַאׁשְ ְמָתא ִהיא . ִאיׁשְוַאְב, ִּוירֹוִקין ַאְנפֹוי, ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ
א ְלָטא ָעָלה ָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ַקִדיׁשָ ְּוַכד ׁשַ יה, ּ ּמֵ ָבא , ַּעְקַרת ִמּקַ ְוָלא ִאְתַיׁשְ
ֲחָדא   .ּכַ

ך ִגין ּכַ ַהאי ָעְלָמא, ְּבְ ין ּבְ יׁשִ יִקין ּבִ ִאיּנון ְנׁשִ ָמה ְדִאְתְדַבק ּבְ ּּכְ ַה, ּ אי ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ
ֲעָתא ַהאי ָעְלָמא. ׁשַ ך ֲאַבְתָרה ּבְ ר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ְּדִאי ּבַ א, ְּ ַבק ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ֵדין , ְוׁשָ ּכְ

א ְמָתא ָלא ָאַהְדַרת ְלַההוא ֲאָתר ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ִּנׁשְ ך ֲאַבְתָרה ּבְ ה ְדִאְתְמׁשָ ּוְכּמָ ּ ָהִכי , ְּ
ָמֵתיה ְלָטא ַעל ִנׁשְ ִפטוֵריּוְכֵדי, ָּנֵמי ׁשַ ָמֵתיה ַנְפַקת ּבְ ּן ִנׁשְ ּ ְּואוְקמוָה, ּ ִגין , ְּוָכל ָדא. ּ ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ָקא ֵליה ּבְ יִקין ְדַנּשְׁ ִּאיּנון ְנׁשִ ּ ְּדִאיּנון ְמִתיִקין, ּ ַהאי , ּוְלָבַתר. ּ ְּמִריָרן ֵליה ּבְ
ֲעָתא ָקה לֹו, ְּוַעל ָדא. ׁשַ ַהאי ָעְלָמא, ְוֶהחִזיָקה ּבֹו ְוָנׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ  )משלי ז(. ּּכְ

ל ַקֵטיגֹוִרין, ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוּתֹאַמר לֹו ִגין ִדְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייִמין ּכָ ין , ּּבְ יׁשִ ִליָחאן ּבִ ְוָכל ׁשְ
י ְדַבר ָנׁש ְכֵחי ְלַגּבֵ ּתַ ְּדִמׁשְ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ְּוַעְבֵדי ֵליה ִדיַתּקֵ ּ ְעֵריה, ּ ׂשַ , ְתְסֵחיְוִי, ִּויַסְלֵסל ּבְ

יה לון ּבֵ ּכְ ִגין ְדִיְסּתַ ַקן ּבְ ְּוִיְתּתָ ּ ָּהָכא ַקְייָמא רוָחא ֲחָדא. ּ ְּדִאְקֵרי ְסָקטוָפ, ּ ְּוָדא הוא . ה''ּ
א ּקוָנא ְוִסְלסוָלא ִדְבֵני ָנׁשָ ל ּתִ ְּמָמָנא ַעל ּכָ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ִּאיהו ַאְתַער ֵליה , ְּדַהאי ְמָמָנא ַאֲחָרא,  ַאֲחָראַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא, ְּלגֹו ְדַהאי ֵהיָכָלא ּ
ר ָנׁש ְלָבַתר ְרֵמיה, ְלַאְתֲעָרא לֹון, ְלּבַ ן ּגַ ְּדָהא ִאיהו ְמַתּקֵ ּ ְעֵריה, ּ ׂשַ ּוְמַסְלֵסל ּבְ ְּדִיטֹול , ּ ּ

יה ָלא ּבֵ ּכְ יֵדיה ַחד ַמְרָאה ְלִאְסּתַ ּּבִ יֵדיה, ּ ֵוי ֵליה ּבִ ְּוׁשַ ּ ל ּבֵ, ּ ּכַ ְּוָחֵמי ִדיוְקֵניה , ּיהְוִאְסּתָ ּ ּּ
ַההוא ֵחיזו ּּבְ ּוְבַהאי ַאְתַער ְלַההוא רוָחא ֵחיָלא ַאֲחָרא. ּ ּ ץ ''ק(ּוֵמָהָכא , א''ְּדִאְקֵרי ַעִסיְרָט. ּ

א ,  ַנְפֵקי)ב''ד ע''רל, א''ה ע''ויקרא כ, א''ד ע''ב רס''ע ִדיִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ל ִאיּנון ְדַאְחִזיו ּכְ ּּכָ ּ ּ
ֶחְלַמְי הו. ּיהוּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְחְזָיין ִמִלין ְוָלא ִמְתַקְייֵמי ּבְ ּ ּּ ָבא לֹון, ּ ז ''דף רס(. ֶּאָלא ְלַעְרּבְ

  )ב''ע
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1765דף [ -ּ

ַההוא ֵחיזו, ּוְלָבַתר ָכאן ּבְ א ִאְתַמּשְׁ ֵני ָנׁשָ ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ ְלהו . ְּדִאְקֵרי ַמְרָאה, ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
ָגסוָתא ְדרוָחא ִדיְלהֹון ּּבְ ּ ּ ְּוַהאי רוָחא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט, ּ ִּאיהו ַאְתַער ְלַחד רוָחא ְמָמָנא , א''ּ ּ

חֹות ְיֵדיה ְּדִאיהו ּתְ ּ א ְדָכל נוְקִבין, ּ א ִדְלַתּתָ נוְקּבָ ְּוָעאל ּבְ ּ ּ ן ַחד רוָחא , ּ ּמָ ְּוָסִליק ִמּתַ
ְד, ַאֲחָרא ָרא ּכִ ְּדִאיהו ְמָמָנא ִעם ַההוא רוָחא ְדִאְקֵרי ַאְסּכָ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִליִלית . ַקאְמָרןּ

ִדין א ְדׁשֵ   .ִּאיּמָ

ר ָנׁש ַאְתַער ְלַהאי רוָחא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט ְּוַכד ַההוא ּבַ ּ יה , א''ּ ר ִעּמֵ ֵדין ִאְתֲחּבָ ּּכְ
ר ָנׁש ְּדַההוא ּבַ ִדיר, ּ יה ּתָ ר ִעּמֵ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ְּוִאְתְקׁשַ ּר ַההוא ִאְתַע, ּוְכֵדין ּבְ

ֲהָדה ְדִליִלית, ּרוָחא א ּבַ יׁשָ ְּדֵחיזו ּבִ ּ ּ ר ָנׁש, ּ ְייהו ַההוא ּבַ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתַזק ִמּנַ ּ ּ ַּוִיפֹול , ּ ּ
ִרים. ּאֹו ָימות, ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, ְלַאְרָעא ַּההוא ֵחיזו ְדַמְרָאה, ְּוָכל ָדא ּגָ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

יה ל ּבֵ ּכֵ ָמ. ִּמְסּתַ יהְּדָהא ּכְ ִלּבֵ סוָתא ְדרוָחא ּבְ ּה ְדַאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ א , ּ יׁשָ ָּהִכי ָנֵמי ַאְסֵגי רוָחא ּבִ
יה א. ְּלַגּבֵ ַההוא ִאְתֲערו ִדְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ ָלִמים ָעָלי)משלי ז(. ּ א .  ִזְבֵחי ׁשְ ּתָ

ָלִמים ָלא ַאְתָיין ַעל חֹוָבה, ֲחֵזי לֹום,ְּוָלא ַעל ַחָטאת, ׁשְ ָלִמים. ּ ֶאָלא ַעל ׁשָ . ַמאי ׁשְ
ֵרין ִסְטִרין ָלִמים ִמּתְ ַכח ְמַקְטְרָגא ָעֵליה, ֶּאָלא ׁשְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ א, ָּלא ְלֵעיָלא, ּ . ְוָלא ְלַתּתָ

ָמאָלא ְדֵיֶצר ָהָרע. ַּמאן ִאיהו ְמַקְטְרָגא ֶּאָלא ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּ ּ ָלָמא , ּ ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ְּדִיׁשְ
ָלִמים ָעָלי, ְּוַעל ָדא. אִּדיִמיָנ ההוא זבחי שלמים עלי איהו , א עלי דייקא''ד(. ִזְבֵחי ׁשְ

  )בגין דלא אשתכח מקטרגא על עלמא

ָלִמים ָעָלי ך. ָּדָבר ַאֵחר ִזְבֵחי ׁשְ ְלָוה ְלַגּבָ ׁשַ לם, ְָהא ֲאָנא ּבְ ך. ְְלַאֲחָזָאה ָלך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
י ְנָדָרי ַלְמּתִ ַּהיֹום ׁשִ ִדירְל, ּ ֵני ָעְלָמא ּתָ ָאה ּבְ ן ָיָצאִתי ִלְקָראֶתך ְוגֹו. ַאְפּתְ ְּדָיַדְעָנא ', ַָעל ּכֵ
א ֵחר ָפֶניך. ָחֵסר טֹוָבה, ְּדַאְנְת ָחֵסר ִלּבָ ְָלׁשַ ין ְדָעְלָמא, ּ יׁשִ ָכל ּבִ ֲהָדך ּבְ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ ְ .

יאוְבִתי, ְְוֵיאֹות ָלך ְלַאֲהָנָאה ַתר ּתִ ּוְלִמְטֵעי ּבָ ָלה ְלִמָלה. ּן ְדַהאי ָעְלָמאּ ְּוָדֵחי ֵליה ִמּמִ ּ ּ ,
יׁש ְלִביׁש ִאין. ּוִמּבִ ִאיּנון ִטְפׁשָ ַּאֲהַדְרָנא ּבְ ִחיְרָנא ָפְניך, ּ ְָוׁשָ ְחָנא , ָּוֶאְמָצֶאָך, ּ ּכַ ַבר ַאׁשְ ּכְ

ָקא ָבך ְָלך ְלִאְתַדּבְ ְּ.  

ף)איוב כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָכה ִנְרֶוה דֹוִדים ַעד ַהּבֶֹקר ְמָרה ֶנׁשֶ .  ְוֵעין נֹוֵאף ׁשָ
ְלָטָאה ֵדין ִאיהו ִזְמָנא ְלׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ֲחָדא, ְלָכה ִנְרֶוה דֹוִדים. ּ ך, ְְנַהך ּכַ ְּדָהא , ְָהא ֲאָנא ִעּמָ
ֵחיָלך ּתְ ּבְ ַען ַאּתְ ַרְבָיא ַאּנְ ְרָמך, ְַעד ּכְ ג ּגַ ְתַעּנָ א ָלא ּתִ ּתָ ד ּתְ, ֵאיָמַתי, ְִאי ַהׁשְ , ֵהא ִסיבּכַ

א הוא ִזְמָנא ּתָ ֵביתֹו. ַמאי ַטְעָמא. ַּהׁשְ י ֵאין ָהִאיׁש ּבְ ְרָיא ָהָכא , ָּדא ֵיֶצר טֹוב, ּכִ ְּדָלא ׁשַ
ַגָווך ְּבְ ֶדֶרך ֵמָרחֹוק, ְּוָלאו ִאיהו ִזְמָנא, ּ ְָהַלך ּבְ ר ָנׁש, ְ ּבַ ְרָיא ּבְ ֶדֶרך , ְּדָלא ׁשַ ְֶאָלא ּבְ ּ
ֵלי, ֵמָרחֹוק ד ִאיהו ִמּתְ ִנין וְלָהְלָאהּּכַ ר ָנׁש. ַּסר ׁשְ ָכל ּבַ ך ִמיֹוָמא , ְוָלאו ּבְ ַּוֲאָנא ָקִאים ִעּמָ ְ

ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)בראשית ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדִאְתְיִליַדת א ְדַאְנּתְ ַרָווק. ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ,
ְרָמך ָגא ּגַ א ִזְמָנא ָלך ְלִאְתַעּנְ ּתָ ְַהׁשְ ָידֹו ְצרֹור ַה)משלי ז(. ְ ֶסף ָלַקח ּבְ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּכֶ ּ ,

ן  ּמָ ָבא ּתַ ֶסא ָיבֹוא ֵביתֹו. )א ולאתענגא''ס(ּוְלִאְתַעּכְ ְליֹום , ֵּאיַמת ָיֹבא ָלֳקְבֵליה, ְליֹום ַהּכֶ
ֶסא ְדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא ַּהּכֶ ּ ִדיָנא, ּ ָגָחא ּבְ נ)תהלים פא(ִּדְכִתיב , ְלַאׁשְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ . ּו ּבַ

ָעְלָמא ָגא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַעּנְ ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ּבַ ְּבְ יה, ּ ּוְלִאְתֲהִני ּבֵ יה, ּ ּוְבִזְמָנא . ִּאְתַרֲחָקא ִמּנֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1766דף [ -ּ

ָעְלָמא ְרָיא ִדיָנא ּבְ ְּדׁשַ יה ִדיָנא, ּ יה ְלֶמְעַבד ַעּמֵ ֵדין ָאֵתי ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ֹרב , ּ ְּוַעל ָדא ִהַטּתו ּבְ ּ ּ
ֵבדֹוַעד. 'ִּלְקָחה ְוגֹו ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ְיַפַלח ֵחץ ּכְ ַּזּכָ ין, ּ ְְלֵמַהך , ְּדָיְדִעין ָאְרִחין ַקִדיׁשִ

הו ָמאָלא, ּּבְ ָעְלָמא ֵדין, ְּוָלא ִיְסטון ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ִביָעָאה ָמ. ֵהיָכָלא ׁשְ ֲּהָדא הוא ֵהיָכָלא ִדׁשְ יה, ֵּרי ְדַחְמָראּ ְּלִאְתַרָווָאה ּבֵ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ל)בראשית ט(ָאֵמר  ָכר ַוִיְתּגַ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ּ ַוֵיׁשְ ּ ּ ְּסִחיָטא ְדָכל ִאיּנון ֲעָנִבין. ּ ְלהו ֲעָנִבין , ּ ּּכֻ ּ
ין יׁשִ ָּהָכא ִאיהו ְסִחיָטא ִדְלהֹון, ּבִ ָמִרים ְדָחָמר ְדֵלית . ַיִין ָחַמר)תהלים עה(ְּוָדא ִאיהו . ּ ּ ׁשְ ּ

יה ֵתי ִמּנֵ ַּמאן ְדׁשָ ִרים מֹוָתא ְלַגְרֵמיה, ּ ְּדָלא ּגָ ַּאְטִעיַמת ַחָוה ְלַבְעָלה, ִּמֵייָנא ָדא. ּ ּ ,
ֵהיָכָלא ָדא ְּוָעאַלת ֵליה ּבְ , ְּוָגִריַמת מֹוָתא ֵליה, ְּוָיִהיַבת ֵליה, ָסֲחָטה ֲעָנִבין, ְּדָתֵניָנן, ּ

  .ֲּאַבְתֵריהּוְלָכל ָעְלָמא 

  ]א''ח ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ֵהיָכָלא ָדא ָמִתין ִמְסֲאִבין, ּּבְ ל ִאיּנון ִנׁשְ ִסְטָרא ָדא , ַּקְייִמן ּכָ י ְלָכל ִאיּנון ִדי ּבְ ְּדַנְחּתֵ ּ ּ ּ
ֵקי ְטָרָהא, ִּמְתַדּבְ א ְלָכל ִאיּנון ִדי ִמּסִ ְּוַההוא רוָחא ְדַנְחּתָ ּ ּ ּ ַגְו. ֵמָהָכא ַנְפֵקי, ּ ּוָנא ְדִאיּנון ּכְ ּ

ַהאי ָעְלָמא ָּסטו ָאְרַחְייהו ּבְ ְזנוָתא, ּ ָדלו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְּבַ ְלִאְתַרֲחָקא , ּ
ֵדין. ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט ק , ּכְ ָמה ְדִאיהו ִאְתְדּבָ ּּכְ ּ ַההוא ִסְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע  )א''ח ע''דף רס(ּ ּּבְ ּ

ְזנוָתא ָּנִפיק ְמֵהיָכָלא ָדא רוָחא ִמְסֲאָבאָהִכי ָנֵמי , ּּבִ ְּוִלְבָרא ְדָנִפיק , ְּלָסֲאָבא ֵליה, ּ
ן ּמָ   .ִמּתַ

ָרא ִאְקֵרי ַמְמֵזר ְטָרא ְדֵאל ָזר, ְּוַההוא ּבְ ְּדָאֵתי ִמּסִ ַההוא . ּ ַכח ּבְ ּתְ ָמה ְדִאיהו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ
יאוְבָתא ַההוא ִסְטָרא ְדֵיֶצר ָה, ּּתִ ּוְבַההוא ְזנוָתא ּבְ ּ ּ ּ יה ְדַההוא , ָרעּ יך ְלַגּבֵ ָּהִכי ָנֵמי ָמׁשִ ּ ּ ְ

ָרא רוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא ְּוֹכָלא ָסֲהִדין ָעֵליה ְדִאיהו ַמְמֵזר, ְּדָסִאיב, ּּבְ ּ ּ ל עֹוָבדֹוי , ּ ְוָהִכי ּכָ
ׁש ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ   .ְּוִסְטרֹוי ּבְ

ְּמֵהיָכָלא ָדא ָנִפיק ַחד רוָחא ּון רוִחין ְדִאְקֵרי ְצפֹוִניִּדי ְמָמָנא ַעל ִאיּנ, ּ ּ , ְְוִסָמִניך. ּ
ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא ַעל ָדא. ּ ֹצְפֶניָה ָצַפן רוַח)משלי כז( ִביָעָאה. ּ ָלֳקֵבל , ְוַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ

ָמא ְדִאְקֵרי  ַּההוא ׁשְ ית )יחזקאל לא(ּ ְחּתִ ִתיב. ֶאֶרץ ּתַ פֹוִני )יואל ב( ,ְּוַעל ָדא ּכְ  ְוֶאת ַהּצְ
  .יק ֵמֲעֵליֶכםַאְרִח

ָּהָכא ִאיהו ְנקוָדה ֲחָדא גֹו, ּ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּבְ ל ִאיּנון רוִחין ַאֲחָרִנין , ּ ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ ּ ּ
ָעְלָמא ָטאן ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְּדׁשָ ְלִטין ּבְ ָכל ִאיּנון ִמִלין ְועֹוָבִדין, ְוׁשַ ּּבְ ִסְטָרא , ּ ְּדִאְתְמָסרו ּבְ ּ

ָמאָלא ל ִאיּנון ִזיִקין ְנִציִציןּוֵמָה. ִּדׂשְ ר, ָּכא ַנְפֵקי ּכָ ְּדִמְתַדֲעֵכי ְלַאְלּתָ ַּלֲהֵטי וִמְתַדֲעֵכי, ּ ּ .
ּוֵמִאֵלין ָנְפִקין רוִחין ַאֲחָרִנין ָעְלָמא, ּּ ְטָיין ּבְ הֹוָמא , ְּדׁשַ ֵפי ְלִאיּנון ְדַנְפקו ִמּגֹו ּתְ ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ

א ָמ, ְּוִאיהו ַהאי ֵהיָכָלא. ַרּבָ ה)תהלים לו(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ָ ִמׁשְ ְּוִאיּנון . ּ
ָעְלִמין ּרוִחין ְדָלא ִאְתְמָסרו ְלִמְגָלם ּבְ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוִאְתָחזון ְוָלא ִאְתָחזון ִאְתָחזון ּכְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1767דף [ -ּ

ָעְלָמא ְטָיין ּבְ ּוְלָבַתר ִאיּנון רוִחין ְדׁשַ ּ ּ אְּוִאֵלין ַקְייֵמי ְלֶמְר, ּ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ִגין . ָחׁש ִנּסִ ּבְ
ַאֲחָרִנין ך ּכְ ל ּכַ ִטּנוָפא ִדְמָסֲאָבא ּכָ ְְדִאֵלין ָלא ַקְייִמין ּבְ ּ ּ ְּוַחד רוָחא ְמָמָנא ָעַלְייהו. ּּ ּ ,

ְּדִאיהו ִאְתְנַסר ֵמִאיּנון ִסְטִרין ִדְמָסֲאבו ַיִתיר, א''ְוִאְקֵרי ְנִסיָר ּ ּ ּ ין ּ ְוִאֵל)א''ה ע''ויקרא כ(, ּ
ֲאֵויָרא ְּוַאְבִאיׁשו ְלִסְטָרא ִדְלהֹון, ַּפְרֵחי ּבַ ִסְטָרא , ּ ין ְלִאיּנון ִדי ּבְ ִגין ְלֶמְעַבד ִנּסִ ּּבְ ּ

ה ִּדְקדוּשָׁ ּ.  

ּוֵמרוָחא ָדא ְדִאְתְנַסר ּ ּ ָמה ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, א''ְּדִאְקֵרי ְנִסיָר, ּ יה ַנְפֵקי ּכַ ן , ִּמּנֵ ִמְתָפְרׁשָ
ְייהו ָעְלָמאְו, ְּלִזּנַ ִליָחאן ּבְ ֻּכְלהו ַקְייָמאן ׁשְ ּ ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ּכַ ַּעד ְדִאְתְמנון ְלַתָתא , ּּכָ ּ

ִדיר. ַמְלִכין ְוַסְרִכין ְּוֵלית לֹון ִקיוָמא ּתָ ִאיּנון ַאֲחָרִנין ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ִאְתַדְבקוָתא ִדְסָטר ִמְסֲאָבא ּּבְ ּ יאוְב, ּ . ּוְמָסֲאֵבי ְלָעְלָמא, ִתין ִמְסֲאִביןְּוָכל ּתִ
א ֲעָתא ֶאּשָׁ ָכל ִרְגָעא ְוׁשַ ין ְלַאָפָקא ּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ָקֵמיה, ַּהאי ִאיהו ַזּמִ ֵמָהָכא . ּ

א יָפא ְלַתּתָ ּקִ א ְדרוָחא ּתַ ָּנִפיק ֶאּשָׁ ָיה ַחָייֵבי ָעְלָמא, ּ ְּלִאְתְדָנא ּבְ ּ ּוֵמָהָכא ָנְפָקא רוָחא . ּ ּ
א, ָלֲהָטאְמ א ְוַתְלּגָ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּדִאְקֵרי ַצְלמֹון, ּ ֵלג )תהלים סח(ּּכְ ׁשְ  ּתַ

ַצְלמֹון   .ּבְ

ֵהיָכָלא ָדא ָעה ִפְתִחין, ּּבְ ַּקְייָמאן ַאְרּבָ ע ִסְטִרין ְלַבר, ּ ן ְלַאְרּבַ ְּדִמְתָפְרׁשָ ְּוִאֵלין ַאֲחִדין . ּ
ִסְטָרא הְוָלא ַאֲחִדין ּבְ ּ ִדְקדוּשָׁ ִאיּנון ִפְתִחין ְנהֹוָרא , ָלא ִאְתֲאָחד. ּ ֶּאָלא ְדִאְתָחֵזי ּבְ ּ ּ ּ

ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ְּדָנִהיר ָקן ּבְ ְּוִאיהו ֲאָתר ְדִמְתּתְ ּ ין, ּּ ַאר ַעּמִ ְּלִאיּנון ֲחִסיֵדי ִדׁשְ ִּאיּנון , ּ
ָרֵאל ְּדָלא ַאְבִאיׁשו לֹון ְלִיׂשְ ָדלו ִעּמְ, ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ְקׁשֹוטּ ִאֵלין ִפְתִחין. הֹון ּבִ ִּאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ,

ן ּמָ   .)א מהאי סטרא ונייחי מהאי סטרא''נ(. ְוַנְייֵחי ּתַ

ֶאְמָצִעיָתא ִפְתָחא ְדַהאי ֵהיָכָלא ּבְ ַהאי ֵהיָכָלא, ְלַבר, ּּבְ ית ִפְתִחין ְדִמְתַאֲחֵדי ּבְ ּׁשִ ּ ,
יה ְּוֻכְלהו ַאֲחִדין ּבֵ ּ ִו. ּ א, ּין ְפִתיָחןָּהָכא ִאית ּכַ ְּוִאיּנון דוְכִתין , ְּלִסְטָרא ִדְנהֹוָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ין ַאר ַעּמִ ְקִני ְלַמְלֵכי ׁשְ ָרֵאל, ִמְתּתָ ִּאיּנון ְדָלא ָעאקו לֹון ְלִיׂשְ ּ ִדיר, ּ ְּוַאִגינו ָעַלְייהו ּתָ ּ .
ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ִּאֵלין ִאית לֹון ְיָקר ּבְ ַההו, ּ ְּוִאְתֲהנו ּבְ ּא ֲאֵפָלה ְדִאיּנון ַיְתִביןּ ִמּגֹו , ּ

ה ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ִמּסִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָלם )ישעיה יד(, ּּכְ ל ַמְלֵכי גֹוִים ּכֻ ּ ּכָ
ְכבו ְבָכבֹוד   .ּׁשָ

ָרֵאל ְּוִאי ָעְבדו ָעאקו ְלִיׂשְ ּאֹו ְדִחיקו לֹון, ּ הו. ּ ָמה ִאיּנון ְדַאְחִדין ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ְוַדְייִנין ְלהו ,ּ
יֹוָמא ַלת ִזְמִנין ּבְ א ּתְ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְלַתּתָ ה ִדיִנין ְמׁשַ ּמָ ִּמּכַ ּ ְּלִאיּנון ַמְלִכין ְדָעאקו , ּ ּ ּ

ה ִדיִנין, ְּלהו ַכּמָ ַההוא ָעְלָמא ּבְ ְּדִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּ ְּוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ָעַלְייהו . ּ ּ
ָר ְּוַעל ְמֵהיְמנוָתא ִדְלהֹון, ֵאלְּדִיׂשְ ן, ּ ּמָ א ְוִאְתָדנו ּתַ י ְלַתּתָ ְּוַנְחּתֵ ָרֵאל . ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ

ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף רס -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1768דף [ -ּ

ַבע ֵהיָכִלין ְטָרא ְדָנָח, ָּמדֹוֵרי ְדִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ַעד ָהָכא ׁשֶ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ׁשִּמּסִ ַּזּכָ ּ
יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּוִמְלִחיׁשוֵתיה, ּ ּ יה, ּּ יך ִמּנִ ְּדָלא ִיְתְנׁשִ יה ַאְרָסא, ְּ ְּדֵימות , ְּוָלא ָיִטיל ּבֵ ּּ

יה יה )ב''ח ע''דף רס(. ּּבֵ ָרא ִמיּנֵ ּמְ ל ִסְטִרין ִאית ְלִאְסּתַ א, ִּמּכָ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ַמאן . ּ
ּתְ אְּדִיׁשְ ִזיב ִמַזְנָבא, ִזיב ֵמֵריׁשָ ּתְ א. ָּלא ִיׁשְ ד ָאִכיף ֵריׁשָ   .ָמֵחי ְוָקִטיל, ָזִקיף ַזְנָבא, ּכַ

ל ָדא ֹלא ָלַחׁש)קהלת י(, ְּוִעם ּכָ ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ ָמה ְדָתֵניָנן. ְ ִאם ִיּשׁ ָּנִטיל ְרׁשו ְוַאִפיק , ּּכְ
ְמָתא ך ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ. ִנׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ָראְ ּמְ ִריך , ר ָנׁש ְלִאְסּתַ א ּבְ ְְדָלא ְיחוב ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ִגין ְדָלא ַיְלִחיׁשו ֵליה ְלַההוא ִחְוָיא ְדִיְנׁשֹוך ְוִיְקֹטל, ּהוא ְּבְ ּ ּ ּ ּ א זכאין אינון צדיקייא ''ס(. ּ
דידעין ארחין קדישין למיהך בהו דלא למיהך בתר ההוא חוייא בישא סטרא אחרא 

יה ולא אתפתו אבתריה זכאין אינון בעלמא דין זכאין אינון מסאבא ומתפרשי מנ
, ָּעָפר ִאיהו. ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב( )בעלמא דאתי

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוֵיתוב ְלַעְפָרא, ָּעָפר ִאיהו. ְוָלא חֹוֶמר ה ְוֶאל )בראשית ג(, ּכְ י ָעָפר ַאּתָ  ּכִ
ׁשובָעָפ ך , ּ ְלָבַתר ְדָחָטא)'א לבתר דחטא אתעביד מזונא לנחש ובגין כך וכו''נ(. ּר ּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָנָחׁש יה ּבְ ִתיב ּבֵ ל ְיֵמי ַחֶייך, ּּכְ ְָוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ָּעָפר ָדא הוא ָאָדם. ּ י ָעָפר , ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ
ה ְוגֹו ִתיב ָעָפר. 'ַאּתָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )ישעיה סה(ּוְכִתיב , ְוָלא חֹוֶמר, ִתיב ֲאָדָמהְוָלא ּכְ, ּ

  .ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו

ִריך הוא א ּבְ ַּעד ְדִיְתַער קוְדׁשָ ּ ִּויָבַער ְלַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא, ְּ , ִּדְכִתיב, ּ
ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו)ישעיה כה( ַלע ַהּמָ ָעְלָמאְּוִיְתַער ֵליה ְל, ְּוָיִקים ְלַההוא ָעָפר', ּ ּבִ , ֵמְחֵדי ּבְ

נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוגֹו)ישעיה כו(ִּדְכִתיב  ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ'.  

ִתיב  ָחׁש ָהָיה ָערום)בראשית ג(ּכְ ֲּאָבל ִסְטָרא ְדָרִכיב ָעֵליה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְוַהּנָ ָיִהיב , ּ
ְלָטָאה ֵּליה ֵחיָלא ְלׁשַ י, ּ ּא ָרָזא ִדְדכוָראְּוָדא הו. ּוְלַאְסָטָאה, ּוְלִמְפּתֵ ִליט , ּ ְּדָהא ְדכוָרא ׁשַ ּ ּ ּ

א ה ֵחיָלא, ַּעל נוְקּבָ ֲחָדא. ְּוָיִהיב ּבָ ין ּכַ ׁשִ ּמְ א ְוִסיֲהָרא ְמׁשַ ְמׁשָ ין , ׁשִ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ
ֲחָדא, ְלָעְלִמין ין ּכַ ׁשִ ּמְ ך ַוֲאֵפיָלה ְמׁשַ ך. ְֹחׁשֶ ְִאיהו ֹחׁשֶ ָמה ְדַאּתְ . ְוִאיִהי ֲאֵפיָלה, ּ ָאֵמר ּכְ

ך ֲאֵפָלה)שמות י( ך ַוֲעָרֶפל. ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ ך. ְֹחׁשֶ ִגין ְדִאית ֹחׁשֶ ְּבְ ך, ּ   .ְְוִאית ֹחׁשֶ

ָנן ֶחְלֵמיה, ּתְ ָמל ּבְ ַּמאן ְדָחָמא ּגָ ָזַרת ָעֵליה, ּ ה, ִּמיָתה ִאְתּגְ ִזיב ִמיּנָ ּתְ ִגין ְדִאיהו . ְּוִאׁשְ ּּבְ ּ
ר)ובראשית (ְּוַהאי ִאיהו , ִסְטָרא ִמְסֲאָבא ׂשָ ל ּבָ   . ֵקץ ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ָקֵמיה ְדִרּבִ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּ ל , ָאַמר ִרּבִ ַהאי ֵקץ ּכָ
ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל ּגַ ִנין ַדֲהוֹו ִיׂשְ ר ִאְתֲהֵני ֵמִאיּנון ָקְרּבְ ׂשָ ּּבָ , ָּאַמר ֵליה. אֹו ָלא, ּ

ֲחָדאּּכָֹלא ֲה ְפֵקי ּכַ א, ּוֹו ִמְסּתַ ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ּ.  

ָרֵאל, ְוָתא ֲחֵזי ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאיּנון ִאְקרון ָאָדם, ּכַ ִחּבוָרא ְדִאיּנון ְרעוִתין , ּ ּּבְ ּ ּ ּ
ין ַווְייהו, ַּקִדיׁשִ ְּדַסְלָקא ִמּגַ א, ְּוַההוא ִאְמָרא. ּּ ְבׂשָ ֵהָמה, אֹו ּכִ , ּי ְדָקְרִביןַהא, ּאֹו ַההוא ּבְ

ָחא ל ֲחָטִאין, ְִאְצְטִריך ַעד ָלא ִאְתְקִריב ַעל ַמְדּבְ א ָעָלה ּכָ ְוָכל , ְוָכל חֹוִבין, ְלָפְרׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1769דף [ -ּ

ין ְדֲעַבד יׁשִ ִּהְרהוִרין ּבִ ֹכָלא, ּוְכֵדין ַהִהיא. ּ ֵהָמה ּבְ ין , ִּאְתְקֵרי ּבְ גֹו ִאיּנון ֲחָטִאין וִביׁשִ ּּבְ ּ
  .ְּוִהְרהוִרין

ַגְווָנא ָנא ַדֲעָזאֵזלּכְ ּ ְדָקְרּבְ יב, ּ ֵני )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ל ֲעֹונֹות ּבְ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
ָרֵאל ְוגֹו ָחא. ָהִכי ָנֵמי ָהָכא', ִיׂשְ י ַמְדּבְ ּבֵ ֵרין, ְּוַכד ַסְלָקא ַעל ּגַ ָּמטו ָלה ַעל ַחד ּתְ ּוְבִגין . ּ

ך ָּדא ַסְלָקא ְלַאְתֵריה, ְּכָ ָרָזא )א''ט ע''רל, ב''ד ע''רמ(, ּא ְלַאְתִריהְּוָדא ַסְלָק, ּּ ּ ָדא ּבְ
ָרָזא ִדְבֵהָמה, ְּדָאָדם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָדא ּבְ יַע ְיָי)תהלים לו(ּּכְ   .'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

ַאר ְמָנחֹות א, ֲחִביִתין ְוָכל ׁשְ ָעָרא רוָחא ְדקוְדׁשָ ְּלִאּתְ ּ ְרעוָתא ְדַכֲהָנא, ּ ּּבִ י, ּ ָרָתא ְוׁשִ
ָרֵאל, ְּדֵליָוֵאי ּוְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ָנָנא. ּ ּוְבַההוא ּתְ ְמָנא ְוִקְמָחא ְדָסִליק, ּ ְפֵקי , ְּוׁשַ ִּמְתַרָוון וִמְסּתַ ּ

ַאר ָמאֵרי ְדִדיִנין ל ׁשְ ְמַסר לֹון, ּּכָ ַההוא ִדיָנא ְדִאּתְ ְלָטָאה ּבְ ְּדָלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ּ ּ ִזְמָנא , ּּ ְּוֹכָלא ּבְ
א ֲח. ֲחָדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֵזיּתָ ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ָדא, ּ ְפָקא ָדא ּבְ ְּלִאְסּתַ ְלָקא , ּ ּוְלִאְסּתַ ּ

ְְלֵעיָלא ַמאן ְדִאְצְטִריך ּ   )א''ו ע''רכ(. ַעד ֵאין סֹוף, ּ

ְמעֹון י ׁשִ ְצלֹוִתין ְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּדַכד ְרעוָתא ִעָלָאה, ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ ּ א ְּלֵעיָל, ּ
ַּקְייָמא ַעל ַההוא ְרעוָתא ְדָלא ִאְתְייַדיע, ְּלֵעיָלא ּ ּ א ְדָסִתים , ְּוָלא ִאְתַפס ְלָעְלִמין, ּ ֵּריׁשָ

יר ְלֵעיָלא א ַאִפיק ַמה ְדַאִפיק, ַּיּתִ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּּ ּּכָֹלא , ְּוָנִהיר ַמה ְדָנִהיר. ְוָלא ְיִדיַע, ּ
ימו ְסּתִ   .ּּבִ

ָבה ִעָלָא ְּרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ְּלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה, הּ יה, ּ ּוְלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ ַּחד ְפִריסו ִאְתְפַרס, ּ ּוִמּגֹו , ּּ
ָבה ִעָלָאה ְרִדיפו ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ַּההוא ְפִריָסא ּבִ ּ ּ ּ ַּעד ַההוא ְפִריָסא ָנִהיר , ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ּּ ּ

ָבה ִעָלָאה. ַּמה ְדָנִהיר ּוְכֵדין ַההוא ַמֲחׁשָ ּ ְּנִהירו ָסִתים ְדָלא ְיִדיַעָנִהיר ּבִ, ּ ָבה . ּ ְוַהאי ַמֲחׁשָ
  .ָלא ָיַדע

  ]א''ט ע''דף רס -' בזוהר חלק [

ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ַטׁש ַהאי ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ֵדין ּבָ ּּכְ ּ ְנִהירו , ּ א)א דפרסא''נ(ּּבִ , ּ ִדְפִרׁשָ
ה ְּדַקְייָמא ְדָנִהיר ִמּמָ ְלָיא,  ְוָלא ִאְתְייַדע,ְּדָלא ְיִדיַע )א''ט ע''דף רס(, ּּ , ּוְכֵדין. ְּוָלא ִאְתּגַ

ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע)א האי''נ( ּ ָדא ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ְנִהירו ִדְפִריָסא, ּ ַטׁש ּבִ ּּבָ ֲחָדא, ּ   .ְוָנֲהִרין ּכַ

ָעה ֵהיָכִלין ׁשְ ְּוָלאו ִאיּנון רוִח, ְּוֵהיָכִלין ָלאו ִאיּנון ְנהֹוִרין, ְּוִאְתָעִבידו ּתִ ְוָלאו , יןּ
ָמִתין הו, ִּאיּנון ִנׁשְ ְּוָלא ִאית ַמאן ְדַקְייָמא ּבְ ע ְנהֹוִרין. ּּ ׁשַ ְּרעוָתא ְדָכל ּתֵ ְלהו , ּ ַּקְייֵמי ּכֻ ּ

ָבה ַמֲחׁשָ ָנא, ּבְ ּבָ חוׁשְ ְייהו ּבְ ְּדִאיִהי ַחד ִמּנַ ּ ְלהו ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּּכֻ ּ ּ ֲעָתא ְדַקְייֵמי . ּ ׁשַ ּּבְ
ָבה ַמֲחׁשָ ָקן ְוָלא ִאְתְייִדיעו, ּבְ ְּוָלא ִמְתַדּבְ ְרעוָתא, ְּוִאֵלין ָלא ַקְייֵמי. ּ ְוָלאו , ָּלאו ּבִ

ָבה ִעָלָאה ַמֲחׁשָ ְפִסין, ּּבְ ה ְוָלא ּתַ ְפִסין ּבָ ל ָרִזין ִדְמֵהיְמנוָתא. ּּתַ ִאֵלין ַקְייִמין ּכָ ּּבְ ּ ְוָכל , ּ
ָבה ִעָלָאה, ִּאיּנון ְנהֹוִרין ֵּמָרָזא ְדַמֲחׁשָ אּ ְלהו ִאְקרון ֵאין סֹוף, ּ וְלַתּתָ ּּכֻ ּ ַּעד ָהָכא ָמטון . ּ

ְּוָלא ִאְתְייִדיעו ָלאו ָהָכא ְרעוָתא, ְּוָלא ָמטון, ְנהֹוִרין ָבה, ּ   .ְוָלא ַמֲחׁשָ
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ָבה ד ָנִהיר ַמֲחׁשָ אן ְדָנִהיר, ּכַ יָנה, ְּוָלא ִאְתְיַדע ִמּמַ ים ּגֹו ּבִ ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתְלּבַ , ּכְ
ָדא, ּר ַמאן ְדָנִהירְוָנִהי ֲחָדא, ְּוָאִעיל ָדא ּבְ ְלהו ּכַ ִלילו ּכֻ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ד . ּּ ָנא ּכַ ּוְבָרָזא ְדָקְרּבְ ּ

ָדא, ָסִליק ר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתָקּשַׁ ָדא, ּ ְסִליקו, ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ְלהו ּבִ ֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ּ ָבה , ּ ּוַמֲחׁשָ
ֵאין סֹוף ָבה ִעָלָאהַּההו. ִּאְתֲעָטר ּבְ יה ַמֲחׁשָ ּא ְנִהירו ְדָנִהיר ִמּנֵ ּ ּ א דלא ידע איהי בה ''נ(, ּ

יה , ִאְקֵרי ֵאין סֹוף, )כלל ְּדִמּנֵ ַכח ְוַקְייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן ְדָנִהיר)א ומניה''נ(ּ ּתְ ּ ִאׁשְ ְּוַעל ָדא , ּ
ָעְלָמא ֵדין. ּּכָֹלא ָקִאים ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ר, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּתָ ׂשָ ל ּבָ ַכח ְלֵעיָלא , ְּדִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ּתְ וָרא ִאׁשְ ָמה ְדִקּשׁ ּּכְ ּ ּ
ִחדו א, ּּבְ ֶחְדָווָתא, ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ א, ּבְ ְפָקא ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְרעוָתא ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ,

ָרֵאלְּוִאיָמא ַקְייָמא  ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּכְ

א ֲחֵזי ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּתָ א, ּבְ ד ִסיֲהָרא ִאְתַחְדּשָׁ ל , ּּכַ ָּיֲהִבין ֵליה ְלַהאי ֵקץ ּכָ
ר ׂשָ ִנין, ּבָ יר ַעל ָקְרּבְ יה, ּחוָלָקא ֲחָדא ַיּתִ ָקא ּבֵ חוָלֵקיה, ְּלִאְתַעּסְ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְּוִאׁשְ א ִויֵה, ּ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ִּסְטָרא ְדִיׂשְ ַמְלֵכיהֹון, ּ ִגין ְדִיְתַאֲחדון ּבְ ּּבְ ּ.  

ִעיר ו, ְּוָדא ִאיהו ׂשָ ִגין ְדִאיהו חוָלָקא ְדֵעׂשָ ּּבְ ּ ּ ִעיר, ּ יה ׂשָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ֵהן )בראשית כז(. ּ
ִעיר ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ חוָלֵקי. ֵעׂשָ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאיהו ִאׁשְ ּ י , ּהּ ׁשֵ ּמְ ּתַ ָרֵאל ִאיּנון ִמׁשְ ְּוִיׂשְ

חוָלֵקיהֹון ִתיב. ּּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו)תהלים קלה(, ְּבְ ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ּ ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ר, ְוּתָ ׂשָ ל ּבָ ִדיר, ַהאי ֵקץ ּכָ ָרא ּתָ ִבׂשְ ל ְרעוֵתיה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּּכָ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ, 
יה ִדיר ְלַגּבֵ ָרא ּתָ ּקוָנא ְדִבׂשְ ּּתִ ּ ר, ּ ׂשָ ל ּבָ ִליט. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ְּוַכד ִאיהו ׁשַ ִליט , ּ ּׁשַ

ְמָתא, ַּעל ּגוָפא ְמָתא ַסְלָקא ְלַאְתָרה, ְוָלאו ַעל ִנׁשְ ִּנׁשְ ָרא ִאְתְייִהיב ְלֲאָתר ָדא, ּ ּוִבׂשְ ּ ,
ָנא ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ִּדְרעוָתא, ּּכְ ָרא ְלֲאָתר ַחד, ּ ַסְלָקא ַלֲאָתר ַחדּ   .ּוִבׂשְ

ָאה ר ָנׁש ְדִאיהו ַזּכָ ּוּבַ ּ ׁש ְלַכָפָרא, ּ ָנא ַמּמָ ִּאיהו ָקְרּבְ ָאה, ּ ְּוַאֲחָרא ְדָלאו ִאיהו ַזּכָ . ָלא, ּ
ִגין ְדֵביה מוָמא ּּבְ ּ יב , ּ י לא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם)ויקרא כב(ִּדְכּתִ ְּוַעל ָדא ַצִדיָקא.  ּכִ ָפָרה ּ ּ ּכַ

ָעְלָמא ׁש, ִּאיהו ּבְ ָנא ַמּמָ ָעְלָמא ֵדין. ְוָקְרּבְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּ.  

ָנא, ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ ד ָחָפא ֲעָנָנא ַית ַמׁשְ א , ְּדָהא ּכַ ִכיְנּתָ ָראת ׁשְ ׁשָ
ַאְרָעא ר רוָחא ִמ, ּבְ ר ֵמָעְלָמא, ְסֲאָבאְּוִאְתֲעּבָ ׂשָ ל ּבָ ְּדִאיהו ֵקץ ּכָ ָלק ְוָעאל , ּ ְּוִאְסּתַ

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ָרא ַעל ָעְלָמא, ּ א ׁשָ ְּורוָחא ַקִדיׁשָ יב ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל , ּ ִּדְכּתִ
  .מֹוֵעד

ַכן ָעָלי י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ִגין ְדרוָחא , ו ֶהָעָנןּוְכִתיב ְוֹלא ָיכֹול ֹמׁשֶ ּּבְ ּ
ָרא ַעל ָעְלָמא א ׁשָ ָלק, ַּקִדיׁשָ ְּורוָחא ִמְסֲאָבא ִאְסּתַ יכו ֵליה ִאיּנון ַחָייַבָיא , ּ ר ְדַאְמׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ִמְלַקְדִמין ַעל ָעְלָמא ּּכְ יכו ֵליה ַעל ָעְלָמא, ּ ְּדִאי ִאיּנון ָלא ַאְמׁשִ ּ ּ ַכח, ּ ּתְ ּוְלִזְמָנא . ָלא ִאׁשְ
ָרא ֵליה ֵמָעְלָמא, ֵתיְּדָא ִריך הוא ְלַאְעּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ יב, ְּ ֶות )ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ
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י ְיָי' ָּלֶנַצח וָמָחה ְיָי ל ָהָאֶרץ ּכִ ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ֱּאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ּ '
ר ּוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת ר)זכריה יג(ּוְכִתיב . ִּדּבֵ ּ ּ.  

רוך ְיָי ָּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
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 ] בשנה159יום [סדר הלימוד ליום יא אדר 

   ספר ויקרא-הזוהר הקדוש 

  פרשת ויקראזוהר 
  ]א''ע' דף ב -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר) א''ע' דף ב( ַאל ְלך אֹות ֵמִעם ְיָי)ישעיה ז( ,ּ ָפַתחִרּבִ ֱָאֹלֶהיך ַהֲעֵמק ' ָ ׁשְ

ַה ְלָמְעָלה ָאָלה אֹו ַהְגּבֵ ְתָרִאין. ּׁשְ ָדִרין ַקְדָמִאין ְוָדִרין ּבַ ְלָנא ּבְ ּכַ ין ָדִרין , ִאְסּתַ ַּמה ּבֵ
ְתָרִאין ּכְ. ַקְדָמִאין ְלָדִרין ּבַ ָּדִרין ַקְדָמִאין ֲהוֹו ַיְדִעין וִמְסּתַ ָחְכְמָתא ִעָלָאהּ ְוַיְדִעין , ִּלין ּבְ

ִסיַני ה ּבְ ְּלָצְרָפא ַאְתָוון ְדִאְתְיִהיבו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַּוֲאִפילו ַחָייִבין ִדְבהֹון ּבְ ּּ ֲהוֹו ַיְדִעין , ּ
ִא, ְּוַיְדִעין ּגֹו ַאְתָוון ִעָלִאין. ּּגֹו ַאְתָוון ָחְכְמָתא ִעָלָאה ּתָ ָחְכְמָתא ְלַאְנָהָגא , יןְוגֹו ַאְתָוון ּתַ

ַהאי ָעְלָמא   .עֹוָבִדין ּבְ

ה ְמַסר ֵליה ְלֹמׁשֶ ִגין ְדָכל ָאת ְוָאת ְדִאּתְ ּּבְ ּ ְייהו ְדֵחיָוון , ּ ֲּהוֹו ִמְתַעְטִרין ְוַסְלִקין ַעל ֵריׁשַ ּ ּּ
ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ הו. ּ ְּוֻכְלהו ֵחיָוון ֲהוֹו ִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ א ִמּגֹו ֲאִויָרא , ִויָראּוַפְרִחין ּגֹו ֲא, ּ ְּדַנְחּתָ

ָּדִקיק ְדָלא ְיִדיַע, ִּעָלָאה ּ.  

ין ַאְתָוון ַרְבְרִבין ְוַאְתָוון ְדִקיִקין ּוַסְלִקין ְוַנְחּתִ ין ִמּגֹו ֵהיָכָלא . ּ ַאְתָוון ַרְבְרִבין ַנְחּתִ
ִּעָלָאה ְטִמיָרא ְדֹכָלא ין ִמּגֹו , ּּ ָאהְּוַאְתָוון ְדִקיִקין ֲהוֹו ַנְחּתִ ּתָ ּוִאֵלין , ֵהיָכָלא ָאֳחָרא ּתַ

ִסיַני ה ּבְ ּוִאֵלין ִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ּ.  

ָכל ָאת ְוָאת ְטִמירו ּבְ ָראן ּבִ ְּוִחּבוָרא ְדַאְתָוון ְדִאיּנון ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ גֹון א, ּ , ָאת ְיִחיָדא, ּכְ
ֵרין ָאֳחָרִנין לף ְטִמירו ּתְ ה ּבִ ָראן ִעּמָ ִּמְתַחּבְ ְל. ּ ִסיַניְּוֵכן ּכֻ ה ּבְ ּהו ִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ּ ,

ְּוֻכְלהו ְטִמיִרין ּגֹו ַחְבַרָייא ּ ִאין ִאיּנון, ּ   .ַּזּכָ

ַאל ְלך אֹות ׁש, ָׁשְ ָרָזא ְדַאְתָוון. אֹות ַמּמָ ְּדֻכְלהו ֲהוֹו ַנְטִלין ּבְ ּ ִתיב. ּּ ָרָחב ַמה ּכְ , ְוֵכן ּבְ
ם ִלי אֹות ֱאֶמת)יהושע ב( ָאר . ְּדָדא ִאְקֵרי אֹות ֱאֶמת', ת וָּדא ָא, ּ וְנַתּתֶ יָמא ׁשְ ְוִאי ּתֵ

ֶּאָלא אֹות ָדא אֹות ֱאֶמת ִאְקֵרי, ִאין. ַּאְתָוון ָלאו ִאיּנון ֱאֶמת ּ.  

ָאָלה א' ָּדא אֹות ה, ַהֲעֵמק ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ְדִבׁשְ ּּבַ ַה ְלָמְעָלה. ּ ָּדא ָאת , ּאֹו ַהְגּבֵ
ָמא ַק''יֹו א ְדִבׁשְ אּד ֵריׁשָ יב. ִּדיׁשָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ַאל ְלך אֹות ֵמִעם ְיָי, ּ , ֱָאלֶהיך' ָׁשְ

א ָמא ַקִדיׁשָ יב ֵמִעם ְיָי, ּאֹות ִמּשְׁ ַמע ִדְכּתִ ִריך הוא', ַּמׁשְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ְּ ,
ָּאת ַחד ְדֵביה ָנא ָקִאים ַעל ָדא, ּ ּכְ ּוַמׁשְ ּ.  
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א ֲחִזי ָרא ֲעלֹוי, ּתָ ָנא ְוׁשָ ּכְ ד ָסִליק ֲעָנָנא ַעל ַמׁשְ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּכַ ' דף ב(ְוָכל , ּּכָ

ָנא ִדְלֵעיל )ב''ע ּכְ ִּאיּנון ָמאֵני ַמׁשְ ְלהו ֲהוֹו ּגֹו ֲעָנָנא, ּ ּּכֻ ִתיב. ּ  ְוֹלא ָיכֹול )שמות מ(, ַמה ּכְ
י ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ַכן ָעָליו ֶהָעָנןֹמׁשֶ תֹוך ֶהָעָנן, ּוְכִתיב.  ׁשָ ה ּבְ ְוָיֹבא ֹמׁשֶ שמות (, ּ

ה ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלַאֲעָלא )כד ִעים ָלְיָלה ִאי ֹמׁשֶ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ  ַוְיִהי ֹמׁשֶ
ָנא ּכְ ִעין יֹוִמין, ְלַמׁשְ ל ִאיּנון ַאְרּבְ טוָרא ּכָ ֲּאַמאי ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ּ.  

בגין לקבלא אורייתא זמנא אחרא דהא תרין לוחין אתברו בקדמיתא ' א אינו וכו''ס(ֶּאָלא 

 ויקם משה את )שמות לט(אמר רבי יוסי אי הכי והא כתיב . והשתא הוה בטורא כמלקדמין
וכתיב ויהי משה בהר ארבעים יום . וכתיב ולא יכול משה לבא אל אהל מועד. 'המשכן וכו

וכתיב . משמע דמשה בטורא הוה בההוא זמנא דקרא ליה. ' משה וגווכתיב ויקרא אל. 'וגו
אמר ליה בההוא . ואהל מועד לא הוה בטורא דסיני דהא בינייהו דישראל הוה. מאהל מועד

ועננא אחרא עלאה הוה מתקן . יומין הוה משה בטורא' ומ. זמנא אשתלימו ארבעין יומין
ֵרי ֲעָנִני ֲהוֹו)תתקנא אתר דהאמשכנא ותקין פתורי מכל אינון רוחין קדישין לא א ענן ''ס(,  ּתְ

ה)דנהיר וענן דחשיך יה ֹמׁשֶ ּ ַחד ְדָעאל ּבֵ ָנא. ּ ּכְ אִרי ַעל ַמׁשְ א ֲחִזי. ְּוַחד ְדׁשָ ִתיב , ּתָ ַמה ּכְ
ן' ּ וְכבֹוד ְיָי)שמות מ( ּכָ ׁשְ ִתיב, ָמֵלא ֶאת ַהּמִ ִלים , ֶּאָלא ָמֵלא, ִּמָלא ָלא ּכְ ְּדֲהָוה ׁשְ

אְּלֵעיָל א, א ְוַתּתָ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ א. ִּעם ַמׁשְ ִכיְנּתָ ַנת ׁשְ ּקְ א ְוִאְתּתַ ּקוָנא ְטִמיָרא ְדָנַחת ְלַתּתָ ּּתִ ּ.  

ִניזו ְרָיין ִאְתּגְ ע ִסְטִרין ְדַמׁשִ ַּאְרּבַ ָמָרה. ּ ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדַחד ִמׁשְ ּּתִ ְרָיין' ֵּמִאיּנון ד, ּ , ַמׁשִ
נו ּקָ ּּכָֹלא ַעד ְדִאְתּתַ ּ א ִלְסַטר ְיִמיָנא ַצְדִקיֵאֵר. ּ יְרָיין, ַרב ְמָמָנא, ל''יׁשָ ְּדִאיהו , ַרב ַמׁשִ ּ

חֹות ׁשוְלָטָנא ְדִמיָכֵא ּּתְ חֹות ְיֵדיה, ל''ּ ְרָיין ּתְ ל ִאיּנון ַמׁשִ ָנן ּכָ ּקְ יה ֲהוֹו ִמְתּתַ ְּוִעּמֵ ּ ּ.  

ַלת ע ּתְ ַקם ַעל ַאְרּבַ א, וַחד ְמָמָנא ִאּתְ ע ְלַתּתָ ִגי, ַאְרּבַ ְרָיין ִעָלִאיןּבְ ּן ְדָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ ּ ,
א ין ְלַתּתָ ד ַנְחּתִ ָמא ִדְלהֹון, ּכַ ְנָיין ׁשְ ָמָהן ָאֳחָרִנין, ְּמׁשַ ׁשְ ין , ּבִ ּנִ ּתַ ד ִאיּנון ִעָלִאין ָלא ִמׁשְ ּּכַ ּ

ְייהוָאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵר. ּל ָקִאים ָעַלְייהו ְלגֹו''ְּוַהאי ְמָמָנא ִעָלָאה ַצְדִקיֵא. ְלָעְלִמין , ּיׁשַ
ד ַהאי ָאת ָנִציץ, ְזֵעיָרא' ְוִאיִהי א ְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ֲאַתר ְדָנִציץ ַהאי ְנִציצו, ּכַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

ְייהו ְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ָרִזיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנוָתא , ַרב ַמׁשִ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּתְ ּ ּּ
ל ִאיּנו. ל''ְּדִמיָכֵא יה ּכָ ְּוִעּמֵ ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיהּ ּן ַמׁשִ ַתְרָעא. ּ , ְּוַחד ְמָמָנא ָקִאים ָעַלְייהו ּבְ

ְּדִאְתְקֵרי רוִמיֵא ַלת ד, ב ְמָמָנן''ְּוַסֲחִרין ֵליה י. ל''ּ ַלת ּתְ ל ַרב ְמָמָנא ''ְוָרִזיֵא. ִזְמִנין' ּתְ
ְלהו ַּקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ֵמיה, ּ ִני ׁשְ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ ְרָייןָאת ַחד ָנִציץ ַע. ּ ְייהו ְדָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּל ֵריׁשַ ּ ּ ,

ד ַהאי ָנִציץ. 'ְוִאיִהי ָאת ר ְלהו ְלַההוא ִסְטָרא ְדַההוא ְנִציצו, ּכַ ַּנְטִלין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ַהאי ָאת , ּ
ֶלה ָרִזין וִסיָמִניך  א ִדְמּגַ ְַקָייָמא ַעל עֹוְנׁשָ ּ ּ   . ֵריׁש ְוָקלֹון)משלי יג(ּ

ְייהו ְרָייאן, ל ַרב ְמָמָנא''יֹוִפיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנוָתא ְדִמיָכֵא, ַרב ַמׁשִ ּּתְ ּ יה , ל''ּ ְּוִעּמֵ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ָנן ּכָ ּקְ ֲּהוֹו ִמְתּתַ ּ ָנא. ּ ּבָ ֻחׁשְ ְלָיין ָהָכא ּבְ ִגין ְדָלא , ְּוָלא ִאְתּגַ ּּבְ
ִלימו ָהָכא ַעד ְדָאתו ְלֵבית עֹוָלִמים ּתְ ִּאׁשְ ּ ְלהו.ּ ִלימו ּכֻ ּתְ ּ ְדַתָמן ִאׁשְ ּ  )א''א ע''שמות מ(, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1774דף [ -ּ

ִלימו ׁשְ ְרָיין ּבִ ְּוַאְסגו ַמׁשִ ּוַמה ְדַאָמָרן ָהָכא. ּ ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה, ּ ל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכָ ּ ְּדִאְתְמָסרו , ּ ּ
יה ְוַחד ְמָמָנא ַקְייָמא ָעַלְייהו ֲעָתא ְלַאֲעָלא ִעּמֵ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ֵמיה''ֵאְוָחָכִמי, ּּ ב ''ְוי, ּל ׁשְ

ַלת ַלת ּתְ ָמה ְדַאָמָרן, ְּמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה ְלָכל ִעיָבר ּתְ ּל ַרב ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ''ְויֹוִפיֵא. ּּכְ
ְלהו ּּכֻ ֵמיה, ּ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ.  

ְרָיין ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ ד . 'ְוִאיִהי ָאת ק, ּ ַנְטִלין , ָּנִציץ ָדאּכַ
ְלהו ְלַההוא ִסְטָרא ְדַההוא ְנִציצו ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ֲאִויָרא' ַהאי ָאת ק. ּ ְלָייא ּבַ ַלת ִזְמִנין , ּתַ ְּוַאְכְפָיא ּתְ

יֹוָמא א. ּבְ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין קר, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ֶאְמָצִעיָתא, ּּתְ ִּאיּנון ַאְתָוון ְדַקְייִמין ּבְ ַחד , ּ
ְּוַחד ְדַחְפָיא ַעל י',  ְלָאת אְּדָחֵפי   .ְּדִאיִהי ְלָבַתר', ּ
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ְייהו ְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ְּקדוִמיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנוָתא ְדִמיָכֵא, ַרב ַמׁשִ ּּתְ ּ יה , ל''ּ ִּעּמֵ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ְקָנן ּכָ ֲּהוֹו ִמְתּתַ ּ ַתְרָעא.ּ ּ ְוַחד ְמָמָנא ַקְייָמא ָעַלְייהו ּבְ ּ ,

ַלת ְלָכל ְסָטר, ּב ְמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה''וי. ל''ְּדִאְתְקֵרי ֲאִריֵא ַלת ּתְ ְוַהאי ְמָמָנא . ּתְ
ּל ַקְייָמא ָעַלְייהו''ְּקדוִמיֵא ֵמיה ְלָעְלִמין, ּ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ַּחד ָאת ַקָייָמא ָנִציץ ַעל . ּ

ד ַהאי ָנִציץ )א''ע' דף ג(', ְּוהוא ָאת י, ְּייהוֵריׁשַ ְלהו ְלַההוא ְנִציצו ְדָנִציץ, ּכַ ַּנְטִלין ּכֻ ּ ּ ּ ּ .
ְּדַקאְמָרן ַחְפָיא ַעל ַהאי ָאת י' אֹות ק   .'ַּחְפָיא ַעל א' ר', ּ

ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְלגֹו ְלגֹו ְטִמירו וִבְגִניזו, ּּבַ ָּנִציץ ַחד ָאת ּבִ ּ ְוַהאי . 'ִהי ָאת וְוִאי, ּ
ְלהו ַאְתָוון' ָאת ו ְנִציצו ַעל ּכֻ ָּנִציץ ּבִ יַנְייהו ְדִאֵלין ַאְתָוון. ּּ ְּוָקָלא ָנִפיק ִמּבֵ ּ ַטׁש , ּ ֵדין ּבָ ּכְ

ְּנִציצו ְדָאת ו ִּלְנִציצו ְדָאת י', ּ ְּוָנַפק ַההוא ְנִציצו ִמּגֹו ֲאַתר ', ּ ּ ְדֹקֶדׁש )א דאקרי קדש''ס(ּ
ּ ְנִציצו ְדָאת יּוָבַטׁש ְלגֹו ּ'.  

ּוְכֵדין ְנִציצו ְדָאת י ּ ַטׁש ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת ק', ּ ּּבָ ּ ְוָנְפָקא ְנִציצו ְדָאת )וקלא הוא נפיק(' ּ ּ
ּוָבַטׁש ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת ר', ק ּ ְלהו', ּ ְּוַנְפֵקי ִנצֹוִצין ּכֻ ִרין ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת א, ּ ּוִמְתַחּבְ ּ ּ ,'

ְּדַקְייָמא ֲחָדא, א ֲהָוא ָנִפיקְוָקָל. ּ ָכל ִאיּנון ְנִציִצין ְדַאְתָוון ּכַ ּוָבַטׁש ּבְ ּ ְּנִציצו ְדָאת ו, ּ ּ '
י ְּנִציצו ְדי', ּבְ ק' ּ ְּנִציצו ְדק', ּבְ ר' ּ ְּנִציצו ְדר', ּבְ א' ּ ִליִפין ִדְנִציִצין. 'ּבְ ָרן ּגְ ּוִמְתַחּבְ ּ ,

ִני. ְוַנְפֵקי ְלָבַתר ִרין ּבְ ּוָבַתר ְדִמְתַחּבְ יֵניהֹון, צֹוֵציהֹוןּ ָרָזא ָדא , ָנִפיק ָקָלא ִמּבֵ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ
ה ל ִאיּנון יֹוִמין ְדָלא ָעאל. ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ל ּכָ ּכַ ה ֲהוה ִמְסּתָ ּוֹמׁשֶ ּ ּ.  

קוְלפֹוי, ְּלָבַתר ִאְתֲהָדרו ַאְתָוון ִלין ּבְ ְלּגְ ַּוֲהוו ִמְתּגַ ֵצרוִפין ְדַאְתָוון ְדִאְתְמ, ּ ּּבְ ּ ָּסרו ְלָאָדם ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ גֹו ְטִמיָרא. ּּבְ ְוָיִהיב ', ְוָנַפק ו, ַּלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ָאת א ְלַאֲעָלא ּבְ

א ְלָאת א ּדוְכּתָ ר א', ּ ְּדַבְתֵריה קר', ְלגֹו ו' ְוִאְתַחּבָ ין ק' ְוי, ּ ַכח ִקיר' ְור' ָעאל ּבֵ ּתְ . ְוִאׁשְ
ִליפו ְוִאְתְנִציצו  ְּוִאְתּגְ ִמְלַקְדִמיןּ ּּכְ יַנְייהו, ּ ָרן ְנִציִצין ְדַאְתָוון, ְּוָקָלא ָנַפק ִמּבֵ ּוִמְתַחּבְ ּ ,

ְרָיין ל ִאיּנון ַמׁשִ י ּכָ ְלָיין ְלַגּבֵ ַּדֲהוֹו ַנְטִלין ִאיּנון ַאְתָוון, ְּוָנִפיק ְלַבר ְוִאְתּגַ ָרן . ּ ְוַכד ִמְתַחּבְ
יַנְייה, ְּנִציִצין ְדַאְתוון ַטׁש ּבֵ ִגלוַפְייהו ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין אֹוִקיר, ּוָקָלא ּבָ ִּאְתָחזון ּבְ ּ ּ ּּ .
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ין ִאיּנון ְרִתיִכין  יַנְייהו ְוָקֵרי ּבֵ ְּוָקָלא ַאְהָדר ִמּבֵ ּ ּ אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז ְוָאָדם )ישעיה יג(ּ
ֶתם אֹוִפיר   .ִמּכֶ

ל ָדא ה ְדָחֵמי ּכָ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּזּכָ ּ ּ ּ הֲּאָבל ֵצרוָפא , ּ ָּדא ָלא ִאְתֲחֵמי ְלֵעינֹוי ְדֹמׁשֶ ּ ,
ֶּאָלא ֵצרוָפא ַקְדָמָאה ְדִאיהו ַוִיְקָרא ּ ּ ּ ה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא ֶאל , ָּדא ֲהָוה ָחֵמי ֹמׁשֶ ּ

ה ְלָיין ֵליה. ֹמׁשֶ ְּוֵצרוָפא ָדא ָאֳחָרא ָלא ּגַ ּ י. ּ ר ָנׁש ָלא מֹוִדִעין ְלַקּמֵ ָבָחא ְדּבַ ִגין ִדׁשְ ּּבְ . ּהּ
ֶכם)במדבר יב(, ְוִסיָמִניך ּתְ ָלׁשְ או ׁשְ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן וִמְרָים, ּ ּצְ ּוְכִתיב ֶפה ֶאל ֶפה , ּּ ּ ּ

ר ּבֹו ה, ֲאַדּבֵ ּוְכִתיב ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ יה, ּ ר ָנׁש ְלַקּמֵ ָבֵחיה ְדּבַ ִגין ְדָלא מֹוִדִעין ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְּוִאְתַהְדרו, ַּסְלִקין ַאְתָוון ַגְווָנא ָדאּ ְרָיין ּכְ ָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ ּבְ ֵצרוָפא ָדא אֹוִקיר, ּ ּּבְ ְוָקָלא . ּ
כו ַאְתָוון. 'ּאֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז ְוגֹו, ָנַפק ְוַאְכִריז ְוָאַמר ַּוֲהוו ְנִציִצין ַעל , ְּלָבַתר ִאְתְמׁשָ

ְייהו ְדָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ֵּריׁשַ ּ ָככו ַעד ְדִא, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ְייהוּ ָקנו ְלדוְכּתַ ְּתּתְ ּ ּ.  

ָמאָלא ִחְזִקיֵא א ִלְסַטר ׂשְ ְרָיין ְלָכל ִאיּנון ְדַקְייֵמי ְלַתְרָעא , ל ַרב ְמָמָנא''ֵריׁשָ ַּרב ַמׁשִ ּ
ָנא ּכְ חֹות ׁשוְלָטנוָתא ְדַגְבִריֵא, ְּדַמׁשְ ּּתְ ּ ְרָעא. ל''ּ ַההוא ּתַ ָנן ּבְ ּקְ יה ִמְתּתַ ְּוִעּמֵ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

ְר ָּיין ִדְתחֹות ְיֵדיהַמׁשִ ְרָעא ְלַבר. ּ ַקם ַעל ּתַ ֵמיה''ְוַגְזִריֵא, ְוַחד ְמָמָנא ִאּתָ יה י. ּל ׁשְ ב ''ְּוִעּמֵ
ַלת ְלָכל ְסָטר ַלת ּתְ ְּמָמָנן ְדָסֲחִרין ֵליה ּתְ   .ִסְטִרין' ְלד, ּ

יַדְייהו א ְדִמְתַהְפָכא ּבִ ָנא ְדָלֲהָטא ְדַחְרּבָ ּנָ ְּוִאֵלין ׁשִ ּ ּ ּּ ָקִאים , ל'' ְמָמָנא ִחְזִקיֵאְוַהאי. ּ
ָּעַלְייהו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְלגֹו ּ ְייהו. ּ ְּדָהא ָלא ַקְייֵמי . 'ְוִאיִהי ָאת א, ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ

ְייֵלי , ִּאֵלין ָרָזא ְדא, )א נטלי''ס(ְוָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ִגין .  ְיִמיָנא)א''ט ע''שמות קנ(ְּדִאיִהי ', ּ ּבְ
ָמאָל יִמיָנאִּדׂשְ ָמאָלא. ּא ָלא ָנִטיל ֶאָלא ּבִ ִדיר ִלׂשְ ָאת ָנִציץ ְוָנִפיק ' ְּדא, ְיִמיָנא ָנִטיל ּתָ

ֵדין ַנְטִלין ְלַההוא ֲאַתר ְדָנִציץ ַההוא ְנִציצו. ִמן ְיִמיָנא ּּכְ ּ ּ ּ.  

ְרָיין''ְּלגֹו ִמֵניה ַרֲהִטיֵא ְלָטנוָתא ְד, ל ַרב ַמׁשִ חֹות ׁשָ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּתְ ּ יה . ל''ַגְבִריֵאּּ ְּוִעּמֵ
חֹות ְיֵדיה ְרָיין ּתְ ל ִאיּנון ַמּשִׁ ּּכָ ַתְרָעא. ּ יֵא, ְּוַחד ְמָמָנא ָקִאים ָעַלְייהו ּבְ , ל''ְּדִאְתְקֵרי ַקְדׁשִ

ַלת ד, ב ְמָמָנן''ְּוַסֲחִרין ֵליה י ַלת ּתְ ְלהו''ְּוַההוא ְמָמָנא ַרֲהִטיֵא. ִזְמִנין' ּתְ ּל ַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ּ ,
ֵמיהְּד י ׁשְ ּנִ ּתַ ְרָיין. ָּלא ִאׁשְ ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ ְּוָאת ָדא ִאיהו ז, ּ ּ ,'

ָאת ל ָנא ּבְ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּוִאיהו ִאְתַחָלף ּגֹו ּתִ ּ ָרָזא . ּּ ּ ְדִיַזל ַמִים )במדבר כד(ַּהאי ִאְתַחָלף ּבְ ּ
ִגלוֵפי ַאְתָוון)ב''ע' דף ג(ְּוִאְתַחָלף . ִּמָדְלָיו ּ ּבְ ְּוִאְקֵרי ִחלוָפא ל, ּ ד ַהאי ָנִציץ ַעל . 'ּ ּכַ

ְרָיין ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ֵּריׁשַ ּ ְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ִסְטָרא ְדַההוא ְנִציצו, ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ַקְפִציֵא, ְּלגֹו ִמן ָדא ְלָטִניה, ַרב ַמׁשִ חֹות ׁשָ יה , ּ ְדַגְבִריֵאלּּתְ ְּוִעּמֵ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ְקָנן ּכָ ֲּהוֹו ְמְתּתַ ּ ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ִּאיּנון ְדִאְתְמָסרו ֵליה ּבְ ּ ּ ְוַחד , ּ

ֵמיה''ְּמָמָנא ָקִאים ָעַלְייהו ֲעָזֵא ָמ, ּב ְמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה ְלָכל ִעיָבר''וי. ּל ׁשְ ַלת ּכְ ַלת ּתְ ה ּתְ
ְלהו''ְוַקְפִציֵא, ְּדאֹוִקיְמָנא ּל ַרב ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ְייהו ְדָכל . ּ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ

ְרָיין ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי ְלַההוא ְנִציצו ְדַההוא ָאת', ְוִאיִהי ָאת ד, ִּאֵלין ַמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְלָייא . ּ ַהאי ָאת ּתַ
ֵרין ַאְתָוון ָא, ּגֹו ֲאִויָרא   .ֳחָרִניןַעל ּתְ
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ְמִעיֵא ָמָהן' ַּהאי ִאְתַחָלף ְלד, ל ַרב ְמָמָנא''ְּלגֹו ִמן ָדא ׁשַ ִגין ְדָלא ַקְייָמא , ׁשְ ּּבְ ּ
ַגְלפֹוי ָמאָלא, ִזְמִנין ִלְסַטר ְיִמיָנא. ּבְ יה י, ְוִזְמִנין ִלְסַטר ׂשְ ּב ְמָמָנן ְדָסֲחִרין ֵליה ''ְּוִעּמֵ ּ

ַלת ַלת ּתְ ָמה ְד, ְלָכל ִעיָבר ּתְ יֵא, אֹוִקיְמָנאּּכְ חֹוֵתיה , ב''ּל ַרב ְמָמָנא ַעל ִאֵלין י''ְוַרְגׁשִ ּּתְ
ְּדַההוא ְמָמָנא ָאֳחָרא ְייהו ְלֵעיָלא. ּ ְּוָאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ְוָדא ', ְּוָאת ָדא ִאיִהי ָאת ה, ּ

ָאר ַאְתָוון ל ׁשְ ֲאִויָרא ַעל ּכָ ְלָיא ּבַ ַההוא ָאת ד, ּתַ ֵרין ְסִליקו 'ד. ְּדַקאְמָרן' ּּבְ ּ ִאֵלין ּתְ ּ
ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ְנִציצו ְדַתְלָיא ֵמַההוא ָאת, ְלֵעיל ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְלגֹו ְלגֹו ָּנִציץ ָאת ַחד ּגֹו ְטִמירו ְדֹקֶדׁש, ּּבַ ְוִאיִהי ָאת ם , ּ
ְנִציצו ַע. ְסִתיָמא ְלהו ַאְתָווןַּהאי ָנִציץ ּבִ ּל ּכֻ יַנְייהו ְדִאֵלין ַאְתָוון, ּ ְּוָקָלא הוא ָנִפיק ִמּבֵ ּ ּ ּ .

ַטׁש ְנִציצו ְדַהאי ָאת ֵדין ּבָ ּּכְ ֲאִויָרא, ּ ֵרין ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ְנִציִצין ְדַתְלָיין ּבַ , ְּוָנִטיל ּתְ
ַאר ֵאל' ה' ְּוִאיּנון ד ּתְ ִאֵלין ָאֳחָר, ְוִאׁשְ ָרן ּבְ ּוָבְטׁשו ִאֵלין , ִּנין ִדְסָטר ְיִמיָנאְּוִאְתַחּבְ ּ ּ

ִאֵלין ְלהו, ּּבְ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ִמְלַקְדִמין ְוַנְפֵקי ְלַבר, ּ ְּוִאְתַהְדָרן ַקְדָמֵאי ּכְ ּוְכֵדין ִאְקרון ַוִיְקָרא , ּּ ּ ּ
ה ר ְיָי)ויקרא א(. ֶאל ֹמׁשֶ ה ַוְיַדּבֵ י ִחָייא . ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִּרּבִ

י )שיר השירים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ אִתי ְלַגּנִ ּ ּבָ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ְוגֹו י ׁשָ יה ֵסיֵפיה', ַּיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ְּוָלאו ֵסיֵפיה , ּ

יה ִתיב ָאַכְל. ֵּריׁשֵ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִביּכְ י ׁשָ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ַמאן . ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים, ּּתִ
ן ְלָאֳחָרא ן ָקֵמיה, ִּדְמַזּמֵ ּקָ ד ְמזֹוָנא ִמְתּתַ ַתר ְדִאיהו ָאַכל. ּּכַ ּּבָ   .ְֵהיַאך ַיְזִמין ְלָאֳחָרא, ּ

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ֶּאָלא ַזּכָ ִריך ה, ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ָאה ְלהֹוןּ ָעא ְלַדּכְ הֹון , ּוא ּבָ ְוִאְתְרֵעי ּבְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ל ְמַקְטְרֵגי , ִמּכָ ָעא ְלַסְלָקא ְלהֹון ִמּכָ הֹון ּבָ ּוִמְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ

א ֲחִזי. ָעְלָמא א)א בתר דאתעבד משכנא''ס(, ּתָ ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ יֹוָמא ְדִאּתְ ַּההוא ּבְ, ּ ּבְ
יה ָנא ָאֳחָרא ְלֵעיָלא ִעּמֵ ּכְ ָקם ַמׁשְ ּיֹוָמא ִאְתּתְ יב, ּ ן ְסָתם)שמות מ(, ִּדְכּתִ ּכָ ׁשְ , ּ הוַקם ַהּמִ
ִריך הוא ֲהָוה א ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִתיב ָנא ַמה ּכְ ּכְ ַקם ַמׁשְ יָון ְדִאּתְ ה ָלֹבא ֶא)שמות מ(, ּּכֵ ד . ל ֹאֶהל מֹוֵעד ְולא ָיכֹול ֹמׁשֶ ּכַ
ך ָאַמר ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְָחָמא קוְדׁשָ ְּ ַקם, ּ ה ִאּתְ ּוַמה ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ִּמַיד ַוִיְקָרא , ְּוִאיהו ְלַבר, ּ

ה ה: ָּאַמר ֵליה. ֶאל ֹמׁשֶ ַמאי ֲהָוה, ֹמׁשֶ ִּחנוָכא ְדֵביָתא ּבְ ְסעוָדָתא, ּ י ַיְקִריב , ּּבִ ָאָדם ּכִ
ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו. 'ִמּכֶ אִתי ְלַגּנִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ א והא אוקמוה האי ''ס(. 'ּ

  )אבל באתי, קרא

י ֲאחֹוִתי ַכָלהרעיא מהימנא  אִתי ְלַגּנִ ָּפַתח ְוָאַמר ּבָ . י''ֲאֹדָנ, ִּאיִהי ַמְלכות, ּ
א ְדַאְבָרָהם, ָּדא ֶחֶסד, ָאִריִתי מֹוִרי ַּדְרּגָ ַמר ֲע, ּ ְֵליה ֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹורְּדִאּתְ ִעם . ּ

ִמי ׂשָ ח, ּבְ א ְדַאֲהֹרן, ָּדא ֶנּצַ ַּדְרּגָ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ִמים ֹראׁש)שמות ל(ּ ׂשָ ה ַקח ְלך ּבְ . ָ ְוַאּתָ
ְּוִאיּנון ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּבְ יִמיְנך ֶנּצַ)תהלים טז(, ּ . חָ ְנִעימֹות ּבִ

ן ָלֳקְבֵליה ְרּכָ ֵרין ּבִ ְּוִאיּנון ּתְ ה, וִתְנָייָנא ֲעבֹוָדה, ַחד ָמֵגן ַאְבָרָהם, ּ ְּדהוא ְרּצֵ ּ.  

  ]א''ע' דף ד -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1777דף [ -ּ

י ַיְעִרי ָחק, ָאַכְלּתִ בוָרה ַפַחד ִיּצְ ָּדא ּגְ ּ י הֹוד. ּ א ְדָדוד, ִּעם ִדְבׁשִ ַּדְרּגָ ְּוַהְיינו ְדרֹוָעא , ּ ּ
ָמאָלא ָמאָלאִע, ׂשְ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ם ַיְרָכא ׂשְ ּּגוף וְבִרית, ׁשָ לֹמה, ּ . ַיֲעֹקב ִעם ׁשְ

ְכרו דֹוִדים תו וׁשִ ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ָבִטים''י, ּ ְרָכאן''בי, ב ׁשְ ת . ב ּבִ ְרּכַ ּתֹוֶסֶפת ּבִ
יִנין אִתי , ַּמאן ָאִכיל ָלה, ַהּמִ יה ּבָ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ י ֲאחֹוִתי ַכָלהּ ְּוִאית ְדָפִליג לֹון . ְלַגּנִ

ָרָזא ָאֳחָרא ִמי, ּבְ ׂשָ ּּגוף וְבִרית, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ י, ּ ׁשֹוָקא ְיִמיָנא ִעם , ַּיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ
ָמאָלא יִמיָנא, ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ׂשְ ָמאָלא ּבִ בוָרה, ְּדרֹוָעא ׂשְ ְּדִאיּנון ִייִני ּגְ ּ .  ֶחֶסדֲחָלִבי, ּ

  )כ רעיא מהימנא''ע(

י אִתי ְלַגּנִ ן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ָּדָבר ַאֵחר ּבָ ָּדא ּגַ ּ ָרֵאל, ֲּאחֹוִתי ַכָלה. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ
ֹכָלא ִּדְבַההוא יֹוָמא ִאְזַדְווגו ִזווִגין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ן ֵעֶדן, ּ ַההוא ּגַ ִּאְזַדְווגו ִזווִגין ּבְ ּ ּ ּ ּ ְרכ, ּ ִגין ְדִאְתּבָ ּו ּּבְ

ְקיו ְדַנֲחָלא ְלהו ִמּשַׁ ּּכֻ ּ ּ ַחְבֵריה, ּ ל ַחד ּבְ רו ּכָ ְּוִאְתַקּשָׁ יב ָאִריִתי מֹוִרי ִעם , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ
י ַיְעִרי  ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ְלהֹון  )א''ע' דף ד( )שיר השירים ה(ּבְ ִתיִתי ִייִני ִעם ֲחָלִבי ּכֻ י ׁשָ ִּעם ִדְבׁשִ ּ
ְקָיין וִאְתַרוו ִמ ִּאְתׁשַ ּבוָעא ְדַנֲחָלאּ ּּמַ ּ.  

ְכרו דֹוִדים תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ א, ּ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ְּוֻכְלהו ַעְנִפין . ּ ְלהו)א עלמין''נ(ּ ּ ּכֻ ּ ,
ָזנו ָרכו וִאּתְ ִּאְתּבְ ָרכו ְלֵעיָלא, ּ ד ִאֵלין ִאְתּבְ ּּכַ ָמאן. ּּ ּסְ ְרָכאן וִמְתּבַ ה ִמְתּבָ ּוְבּמָ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ֵר ָנאּבְ   .ּיָחא ְדָקְרּבְ

א ֲחִזי ַאְרָעא, ּתָ ָרָהא ִדיוָרָהא ּבְ ָרֵאל ְלַאׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת ּכְ ֲעָתא ְדַנְחּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ֻכְלהו ָעְלִמין, ְלַהאי ְקָרא, ּהוא ָאַמר ָלה ְרָכאן ְוֶחְדוה ּבְ ָכחו ּבִ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ַמת , ּּ ּסְ וִאְתּבַ

ְרָכאן ְלֹכָלאְלָנְפ, ִהיא ה ּבִ ָּקא ִמּנָ ְרָכאן. ּ ית ִאְתּבָ ְּדַכד ִאֵלין ׁשִ ְלהו ָעְלִמין , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
א ֲחָדא ְלַתּתָ ְרָכאן ּכַ ְרָכאן ְלֵעיָלא, ִאְתּבָ ּוִמְתּבָ ָרכו )א וכנסת ישראל וישראל''ס(. ּ ּ ִאְתּבְ

ְלהו ְּמּכֻ י ֲאחֹוִתי ַכָלה. ּ אִתי ְלַגּנִ ָּדָבר ַאֵחר ּבָ י ִיְצָחק ָאַמרִר. ּ א , ּבִ ָּלא ִאְזַדווָגא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ָרֵאל)א ישראל''ס(ְ ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ית ַאְתְרָוון,  ּבִ ִזְמָנא ְדִאֵלין ׁשִ ֶּאָלא ּבְ ְקיו , ּּ ִּמּשַׁ

ְּדַנֲחָלא ְדָלא ָפַסק ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ְכרו דֹוִדים, ִּרּבִ תו וׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ל ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלהִּאֵלין, ּ , ּ ּכָ
ֲחָדא ָרכו ּכַ ְלהו ְוִאְתּבְ ָסמו ּכֻ ְּדִאְתּבְ ּ ּ א ִמְתַהְנָיין ּכָֹלא. ּּ עוָדָתא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ִמּסְ ּ ּ ְוֵאיָמַתי . ּ

ְלהו ַּאְכֵלי ּכֻ א . ּ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ א ִאְתַחֵדי.  ָאֵתי ַחֵדי)א אתאחדי''ס(ּּבְ י ְּוַחֵד, ְּוַעל ָדא ַמְלּכָ
ַקְדִמיָתא ְלהו ַאְכָלן ְוַחָדאן, ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ְּלָבַתר ּכֻ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ְכרו דֹוִדים, ִרּבִ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ית ְדַקאְמָרן, ּ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ְּוִאֵלין , ּ
הו יב ּבְ ִּאיּנון ִדְכּתִ ּ ֶלך ֲחָדָריו ְו)שיר השירים א(, ּ ְכרו. 'גֹוְ הִביַאִני ַהּמֶ תו ְוׁשִ ּׁשְ ֵּמַההוא ַיִין , ּ

ְּדַרִוי ְלֹכָלא ּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ א, ִרּבִ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ְרָכאן, ּ ית ִאְתּבָ ְּדֵכיָון ְדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ,
ְרָכאן א ִמְתּבָ ְלהו ִדְלַתּתָ ּּכֻ ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ִפיר, ִרּבִ ּּכָֹלא ׁשַ ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה, ּ ִּאְכלו ֵרִעים ְלֵעיָלא, ּ ְכרו , ּ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ
א י ֶאְלָעָזר. ּדֹוִדים ְלַתּתָ ַּמאן ִאיּנון ְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א, ּ ּוַמאן ִאיּנון ְלַתּתָ ָאַמר . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1778דף [ -ּ

א ִאיְלּתָ ֵּליה ָיאות ׁשָ ֶחְדָווָתא ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ, ּ ַאֲחדוָתא ּבְ ָּדא ֲאַתר ִעָלָאה ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ ן ּּ
ִּאֵלין ִאְקרון ֵרִעים, ְלָעְלִמין ְוֵעֶדן ,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ן ְלָעְלִמין ְּוַההוא ָנָהר ָלא ִמְתָפְרׁשָ ֶחְדָווָתא, ּ ַאֲחדוָתא ּבְ ְרעוָתא ּבְ ָכחו ְלָעְלִמין ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ .
ְכרו דֹוִדים תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ אִּאֵלין ִאיּנ, ּ ְּדִאְקרון דֹוִדים, ּון ְלַתּתָ ּ   .ְלִזְמִנין ְיִדיָען ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ִתָיה ָלא ׁשְ הו ֲאִכיָלה ּבְ ִתיב ּבְ ִאיּנון ִעָלֵאי ּכְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה . ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּ
י ְדַחְמָרא ְרּבֵ ְעָיא, ּּגַ ְרָיא ַחְמָר. ֲאִכיָלה ּבַ ּוְבִגין ְדַתָמן ׁשַ הו ֲאִכיָלה, ּא ְדִמְנְטָראּ ִתיב ּבְ . ּּכְ

ְקיו ֵאי ְדַבְעָיין ׁשַ ּתָ ּוְבִאיּנון ּתַ ּ ּ ִתָיה, ּ הו ׁשְ ִתיב ּבְ ּּכְ ֲחָלא , ּ ְעָיין ִמּנַ ְקיו ּבַ ל ְנִטיָען ׁשַ ְּדָהא ּכָ ּ
ִאֵלין ֲאִכיָלה, ְּוַעל ָדא. ְּדָעִמיָקא ִתָיה, ּּבְ ּוְבִאֵלין ׁשְ ּ ִּאֵלין ֵרִעים ְוִאֵלי. ּ   .ּן דֹוִדיםּ

י ֶאְלָעָזר ִּאְתֲחֵזי ְדָהא דֹוִדים ֲחִביבוָתא ִאיּנון, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ ֵאי, ּ ּתָ . ֲּאַמאי ִאיּנון ּתַ
ִּאיּנון ְדָתֲאִבין ָדא ְלָדא, ָּאַמר ֵליה ּ ִדיר, ּ ִחין ּתָ ּכְ ּתַ ִּאְקרו דֹוִדים, ְוָלא ִמׁשְ ְּוִאיּנון . ּ

ִדיר ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ן ָדא ִמן ָדאְוָלא , ְּדִמׁשְ ָיין ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּסְ ִּמְתּכַ ּ ִּאֵלין , ְּוַעל ָדא. ִּאְקרו ֵרִעים, ּ
ִדיר, ְּוִאֵלין ֵרִעים, ּדֹוִדים ַאֲחדוָתא ּתָ ְרעוָתא ּבְ ִּאֵלין ּבִ ּ א ְלִזְמִנין, ּ ִתיאוְבּתָ ְּוִאֵלין ּבְ ְוָדא . ּ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא ּהוא ׁשְ ּ ּ ְרָכא ּכְ, ּ ִגין ְדִתְתּבָ ָרֵאלּּבְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ּבְ ּּ.  

ִנין ָקְרּבְ י ִחְזִקָיה אֹוִקים ַהאי ְקָרא ּבְ א, ִּרּבִ ִגין ְדִאיּנון ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ א , ּ ְלַקְרּבָ
יה ּוִמְתַהְנָיין ִמיֵניה ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ַּקּמֵ ּ ְלהו, ּ ָמן ּכֻ ּסְ ּוִמְתּבַ ֹכָלאְוִא, ּּ ַכח ֶחְדָווָתא ּבְ ּתְ   .ּׁשְ
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י ֲאָחא אֹוִקים ַהאי ְקָרא ָנא, ִרּבִ ּכְ א ְלַמׁשְ ִכיְנּתָ ֲעָתא ְדָעאָלת ׁשְ ׁשַ ָכחו , ּּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ
ֹכָלא ְרָכאן ְוֶחְדָוון ּבְ ַכָלה ַלחוָפה, ּּבִ א ּכְ ִכיְנּתָ ְּוָעאַלת ׁשְ ּ ִלימ, ּ ּתְ חו ּוְכֵדין ִאׁשְ ּכָ ּתְ ּו ִאׁשְ ּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ יה , ִיׂשְ ְּוִאְתַאֲחדו ּבֵ ַאְרָעא )ב''ע' דף ד(ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֲּהָדא הוא . ְּ
תֹוָכם)שמות כה(, ִדְכִתיב י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש וׁשָ מו, ּ ּסָ ֵאי ִאְתּבְ ּוְכֵדין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּ .

הּ ַוִיְקָרא ֶא)ויקרא א( ְמעֹון ָפַתח. ל ֹמׁשֶ י ׁשִ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת )שיר השירים ב(, ַּרּבִ ּצָ ּ ַהּנִ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ַּהָזִמיר ִהּגִ ָלא. ּ ּכְ יה ְלִאְסּתַ יב , ַּהאי ְקָרא ִאית ּבֵ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ

ַאְרֵצנו, ִּנְראו ָבָאְרץ ַמע ּבְ יב ִנׁשְ ַּמהו ִדְכּתִ ּ ַחד ָאֶרץ ַסְגָיא,ּ ִנים. ּ ְדָהא ּבְ ּצָ ִּאֵלין , ֶּאָלא ַהּנִ
ַאְתָרא ָאֳחָרא ִתיל לֹון ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ִּאיּנון ְנִטיָען ְדָעָקָרן קוְדׁשָ ּ ּ , ְּוִאְתְרִביאו, ְּ

ד ַאִפיק ַפְרִחין ְנִטיָעָתא ּכַ ּּכִ ּ.  

ָאֶרץ ְייהו, ִּנְראו ּבָ ְרָכא ִמּנַ ְּדַהאי ֶאֶרץ ִמְתּבָ ְדָקא ֲחֵזיּ א. ּוַמאי ִאיִהי.  ּכַ , ֶּאֶרץ ַקִדיׁשָ
יַע. ֶּאֶרץ ַוַדאי, ֶּאֶרץ ִעָלָאה ין , ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ִּעיָדן ְלַאְעְקָרא ׁשוְלָטנוָתא ְדַרְבְרֵבי ַעּמִ ּ ּ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ְלטון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ָנא, ּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ   .ּּבְ

ַאְרֵצנווקֹול ַהּתֹור ִנ ַמע ּבְ א, ּׁשְ ָּדא ֶאֶרץ ִדְלַתּתָ ַע, ּ ָרֵאל ַעל ְיָדא ִדיהֹוׁשֻ ְּדַאֲחִסנו ִיׂשְ ּ ּ .
ָייר ִעָלָאה. ַּמאן הוא קֹול ַהּתֹור ָּדא הוא ּתַ ּ ּ א , ּ י ַמְקְדׁשָ ֹלֹמה ּבֵ ָנה ׁשְ ד ּבָ ה ּכַ ְּדִאְזְדווג ִעּמָ ּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1779דף [ -ּ

א ִריך , ְלַתּתָ א ּבְ ְוְכֵדין ִאְתֲעָטר קוְדׁשָ ּ ּ ִעְטרֹויּ ַכָלה, ּהוא ּבְ ָחָתן ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּכֶ שיר (ּכְ

לֹמה וגֹו)השירים ג ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאָנה ּבְ ּ ּ'.  

א ָאַמר ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ ַעל ֶפה, קֹול ַהּתֹור, ּּבְ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ְּדתֹוָרה ְדִבְכָתב ִאְקֵרי , ּ ּ
ַעל ֶפה ִאְקֵרי ּתֹורּת, ּתֹוָרה ְסָתם ּבְ ר ַוִיְקָרא, ֹּוָרה ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיּקֶ ּּכְ ִלימו, ּ ָּדא ׁשְ ּ ,

ַמר, ְוָדא ָלאו ָהִכי ָמה ְדִאּתְ   .ְּוָהִכי הוא, ַּוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ּכְ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ א ְלַמׁשְ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ד ַנְחּתַ ה, ּכַ לת ֹמׁשֶ ִתיב ּכַ ה ַוַדאיּכַ', ָחֵסר ו, ּּכְ ַּלת ֹמׁשֶ ּ ,
ְּואוְקמוָה ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ה, ּ ַלת ֹמׁשֶ ָרֵאל: ּּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ָּדא ּכְ א , ּ ּוְלַמְלּכָ

ַמר ה ְלַבר. ִּעָלָאה ִאּתְ ָנא ָקִאים ֹמׁשֶ ּכְ ְתַקם ַמׁשְ יָון ְדִאּתְ ָּאַמר ָלא ִאְתֲחֵזי ְלֵמיַעל ֶאָלא , ּּכֵ
ְרׁשוָת ה, אּּבִ ִּמַיד ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ָּדא ַהִהיא ְדֵביָתא ִדיָלה ִהיא. ַּמאן ַוִיְקָרא. ּ ּ ּ ָלה , ּ ַּהִהיא ּכַ

ְרׁשוָתא ִדיָלה יָתא ּבִ ְּדָכל ּבֵ ּ ּ ר ְיָי)ויקרא א(. ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי קֹול, ֵאָליו'  ַוְיַדּבֵ ַּההוא , ּ
ה יה ֹמׁשֶ ְּדָאִחיד ּבֵ ּ.  

ה י ֶאְלָעָזר ָפַתחִר, ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין )ישעיה נ(, ּּבִ ּ ַמדוַע ּבָ ּ
ּעֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמְפדות ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָכחו, ַּזּכָ ּתְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִאׁשְ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ

הֹון ַכח ִעּמְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ ּּבְ ִריך הו, ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יִניהֹוןְּ ַכח ּבֵ ּתְ הו , א ִאׁשְ ּוִמְתָפֵאר ּבְ ּּ
ָרֵאל ִיׂשְ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּבְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

ַאְרָעא, וֹלא עֹוד ִלימו ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ָרֵאל ַאׁשְ ֶּאָלא ְדִיׂשְ ּ ּ ָמא . ּ ִלימו ִדׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְּוִיׂשְ ּ
א ִאיּנון ַּקִדיׁשָ עֹוָבַדְייהוְוַכ. ּ ִלימו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ּד ִיׂשְ ְבָיכֹול, ּ ִלים, ּכִ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ . ּׁשְ

עֹוָבַדְייהו א ּבְ ִלימו ְלַתּתָ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ְּוַכד ִיׂשְ לוָתא, ּ ְּוִאְתַחְייבו ּגָ ּ ָמא , ּ ְבָיכֹול ׁשְ ּכִ
ִלים ְלֵעיָלא א ָלא ׁשְ ַּקִדיׁשָ ִּדְתָנן ָדא ָסִליק . ּ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ָסִליק ְלֵעיָלא, ְוָדא ָנִחיתּ ִּיׂשְ ּ ּ .

א ָרֵאל ְנִחיַתת ְלַתּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאְתְרָחקו ָדא ִמן ָדא, ּכְ ּ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַאר ׁשְ ּתְ ְבָיכֹול ִאׁשְ ּּכִ
ִלימו ָלא ׁשְ ָגלוָתא. ּּבְ ָרֵאל ּבְ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ.  

ב ְדִיׂשְ ָגלוָתאּוַאף ַעל ּגַ יַנְייהו, ָּרֵאל ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוָאֵתי ְוַאְקִדים , ְּ
א ּתָ ִניׁשְ ִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָפא ְמׁשובֹוֵתיֶכם)ירמיה ג(, ְוָקֵרי וָאַמר, ְלֵבי ּכְ ּ ׁשובו ּבָ ּ ְוֵלית . ּּ

ַער רוֵחיה ַּמאן ְדִאּתְ ּ ִריך הוא ָא, ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי , ַמרְּ ַּמדוַע ּבָ
ַער רוֵחיה, וֵאין ִאיׁש, ַּאְקָדִמית. ְוֵאין עֹוֶנה ּוֵלית ַמאן ְדִיּתְ ּ ּ.  

א ֲחִזי ָנא, ּתָ ּכְ י ַמׁשְ ְכַלל ּבֵ ּתַ ַההוא יֹוָמא ְדִאׁשְ ּּבְ אִרי , ּ ִריך הוא ַאְקִדים ְוׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ר ְיָיַּוִיְקָרא ֶאל, ִּמַיד. ּּבֵ ה ַוְיַדּבֵ ר ְיָי. ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר'  ֹמׁשֶ , ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ
יה ָרֵאל ְלֵמיַחב ַקּמֵ ְּואֹוַדע ֵליה ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ חֹוַבְייהו, ּ ָנא ַהאי ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ ּכְ ּוְלִאְתַמׁשְ ּ ,

יַדְייהו  ר ְיָיֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, )א בהדייהו''ס(ּוָלא ִיְתְקָיים ּבִ ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד '  ַוְיַדּבֵ
ָנא , ֵמִעְסֵקי ֹאֶהל מֹוֵעד, ֵמֹאֶהל מֹוֵעד. ַּמאי ָאַמר ֵליה. ֵלאֹמר ּכְ ין ְלִאְתַמׁשְ ְּדַזּמִ

ָרֵאל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ִקיוֵמיה, ּ ְּוָלא ִיְתְקָיים ּבְ ּ ּ ם , ֲאָבל ַאְסָווָתא ְלַהאי. ּ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ
ִנין ְדָאִגין ַעל ּכָֹלא. 'ן ַלְיָיָקְרּבָ ֲּהֵרי ָלך ָקְרּבְ ּ ְ.  
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ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ַּרּבִ ַההוא ְינֹוָקא ְדָהָוה , ּ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי ָפְגעו ּבְ ּ ּּ
ֲּאִפיקו ַנֲהָמא ְוָיֲהבו ֵליה. א יֹוָמא ֵדיןָּלִאיָנא ְדָלא ֲאִכיְלָנ, ָאַמר לֹון. ָאִזיל ְוָהָוה ָלֵאי ּ ּ ,

חו ַחד ְנִביעו ָדִקיק ְדַמָיא  ּכָ ִּאְתָרִחיׁש לֹון ִניָסא ְוַאׁשְ ּ תו )א תחות אילנא''ס(ּ ּ ְתחֹוְתהֹון ְוׁשָ
יה ְוַיְתבו ִּמּנֵ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ְינֹוָקא ְוָאַמר ה)ויקרא א(, ּ . ֲאַמאי, יָראָהָכא ַאֶלף ְזִע, ּ וִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
ִלימו ׁשְ ִגין ְדַהאי ְקִריָאה ָלא ֲהָוה ּבִ ּּבְ ָנא וְבַאְרָעא , ּ ּכְ ַמׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ְדָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ּּ

א. ַאֲחָרא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ח ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתְ ִלימו ָלא ִאׁשְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ א, ּּתו. ּּ ִכיְנּתָ ֲהָתם , ָהָכא ׁשְ
ִלימו ְדְדָכר ונו ּׁשְ ּ ּ א ּ ת ֱאנֹוׁש)דברי הימים א א(ְקּבָ א,  ָאָדם ׁשֵ ִלימו ִדְדָכר ְונוְקּבָ ָּאָדם ׁשְ ּ ּ ,

א ר ְיָי ֵאָליו ְמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר. ָּהָכא נוְקּבָ ך א, ּּתו ֵסיָפא ִדְקָרא ַוְיַדּבֵ ִגין ּכָ . ְזִעיָרא' ְּבְ
כוְרַסָי' ְּוּתו א א ְדָהָוה ָיִתיב ּבְ ְּזִעיָרא ְמַתל ְלַמְלּכָ ְתָרא ְדָמְלכוָתא ָעֵליה ְוִאיְקֵרי ּ ּיא ְוּכִ ּ ּ

י ַעְבֵדיה, ְֶמֶלך ִעיָלָאה ד ָנִחית ְוָאִזיל ְלּבֵ ּּכַ ֶּמֶלך זוָטא ִאְקֵרי, ּ ִריך הוא. ְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ ,
ל ִזְמָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא ּּכָ ּ ּ יָון ְדָנִחית ְמדֹוֵרי. ְֶמֶלך ִעיָלָאה ִאיְקֵרי, ּ אּּכֵ , ּה ְלַתּתָ

ֶּמֶלך ִאיהו ְדַקְדִמיָתא, ְ ך ַאֶלף ְזִעיָרא. ֲּאָבל ָלאו ִעיָלָאה ּכְ ִגין ּכָ   .ְּבְ
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ָּזִמין ֵליה ְלֵהיָכֵליה ֶמֹאֶהל מֹוֵעד, ָהִכי ָתֵניָנן, ּוִיְקָרא ֹאֶהל , ַּמאן הוא ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ
יה ָתֵליָנן מֹוֲע ְּדּבֵ ָתא ְלִמְמֵניּ ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ָדא ְוָחָגא ְוׁשַ ּ ְוָהיו ְלֹאתֹות )'בראשית א(ּכְ

ָנא ְלִמְמֵני ּבָ ְרָייא חוׁשְ ּוְלמֹוֲעִדים וֵביה ׁשַ ּ ּ ּוָמאן ִאיהו ִסיֲהָרא, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ישעיה (ּכְ

ל ִיַסע ְיְתדֹוָתיו ַלֵנַצח)ג''ל ל ִיְצַען ּבַ   . ֹאֶהל ּבַ

ִגין ְלַגָלָאה, ָמאי ֵלאֹמר, רֵלאֹמ ִפיר הוא. ּּבְ ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד ְוׁשַ ִלימו הוא , ּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵלאֹמר, ּוְבָכל ֲאָתר. ֲּאָתר ְלַגָלָאה ָמה ְדָהָוה ָסִתים ְלגֹו ר ְיָי ֶאל , ּכְ וְיַדּבֵ

ה ֵלאֹמר ר ְיָי ֵאָליו ְמֹאֶהל מֹוֵעד , ֹמׁשֶ ְּדִאְתְייִהיב ֵרׁשו ְלַגָלָאה. ֵלאֹמרַוְיַדּבֵ ְּדָהא , ּ
ה ַקָייָמא ִּאְתָמֵני ְלִסיֲהָרא ַההוא ִמָלה ֵמֲאָתר ְדֹמׁשֶ ּּ ר ְיָי ְלֵעיָלא. ּ ה . ּוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ

ֶאְמָצִעיָתא ַרְייָתא . ּבְ ּבְ ּ ֲאָתר ְדִאית ֵרׁשו ְלַגָלָאה)א בבתרייא''ס(ֵלאֹמר ּבָ ּ ּ.  

ּּתו ַוִיְקָרא ֶאל  הּ ִתיב ְלֵעיָלא , ֹמׁשֶ ה )ל''שמות ט(ָּמה ּכְ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֵאת ַהּמִ
ה. 'ְוגֹו אי ֶאל ֹמׁשֶ ִריך הוא , ָּהִכי ָאְמרו, ַאּמָ א ּבְ טוָרא ְוקוְדׁשָ ה ָחָמא ֵליה ּבְ ִגין ְדֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵחיזו ְדֵעיָנא ּכְ ֲּאְחֵמי ֵליה ּבְ ּ ָהר )ז''שמות כ(ּ ר ֶהְרָאה אֹוְתך ּבָ ֲאׁשֶ במדבר ( .ָּכַ

ה וגֹו)ח ר ֶהְרָאה ְיָי ֵאת ֹמׁשֶ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ַתְבִניָתם )ה''שמות כ(ּוְכִתיב . ' ּכַ ה ּבְ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ָהר ה ֹמְרֵאה ּבָ ר ַאּתָ א ְדַאְיִתיאו ֵליה. ֲאׁשֶ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּכְ, ּ ַההוא ַמׁשְ ִגין ְדִיְחֵמי ִאי ִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ָנא ּ

  .)א בגין דיחמי איהו ההוא משכנא דחמא''ס(ְּדָחָמא 
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ה ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ א ְדָבָעא ְלִמְבֵני ַפְלְטִרין . ֲּאָבל ֲאַמאי ַוָיִביאו ֵאת ַהּמִ ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ּ ּ
ַּפִקיד ְלאוָמִנין, ְלַמְטרֹוִניָתא דוך ְפַלן, ֵהיָכָלא ָדא, ּ ּּבְ ְ דוך ְפַלן. ּ ְּוֵהיָכָלא ָדא ּבְ ְ ָהָכא . ּ

א. ָהָכא ֲאָתר ְלַנְייָחא. ֲאָתר ְלֲעְרֵסיה יָון ְדַעִבידו לֹון אוָמִנין ַאֲחִמיו ְלַמְלּכָ ּּכֵ ּ ּ ך. ּ , ְּכָ
ה ָמאִריה ְדֵביָתא ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּוָיִביאו ֵאת ַהּמִ ּ ַתְכַלל ֵהיָכָלא . ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ

ה. א ְלֵמיַכָלאְזִמיַנת ְלַמְלּכָ, ְלַמְטרֹוִניָתא ה, ְּזִמיַנת ְלַבְעָלה ִעּמָ ָרא ֶאל ֹמׁשֶ ך וִיּקְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ .
ה ָמאֵרי ְדֵביָתא ִאיהו ּוְבִגין ְדֹמׁשֶ ּ ּ ִתיב , ּ ח ֵאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו )ג''שמות ל(ָמה ּכְ ה ִיּקַ  ְוֹמׁשֶ

ֲחֶנה ה ְדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא ֲעָבד ָהִכי . ִּמחוץ ַלּמַ ֹּמׁשֶ ּ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא )המ(ּ ּ ְדֵלית ֵרׁשו ְלּבַ ּ
ד ָהִכי   .ְלֶמְעּבַ

א ַאֲחָרא ִעיָלָאה ר ְיָי ֵאָליו ַדְרּגָ ֵדין , ּוְיַדּבֵ ה ְלֵמיָעאל ּכְ ֲעָתא ְדִאְזַדָמן ֹמׁשֶ ׁשַ ּוְכֵדין ּבְ ּ
ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ְמ, ַמאי ָאָדם ָהָכא. ָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם ּכִ ָרן ׁשִ ד ִאְתַחּבְ א וִסיֲהָרא ֶּאָלא ּכַ ׁשָ

ֲחָדא ִדְכִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם. ּכַ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבוָלה)חבקוק ג(ּכְ   .ָּעַמד ְוֹלא ָעְמדו. ּ ׁשֶ

ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ַכח ְדָכר , ּכִ ּתְ ִלים ְדִיׁשְ ָנא ׁשְ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ַמאן ְדַיֲעִביד פוְלָחָנא ְדָקְרּבְ ּ ּ ּ ּּ
א ַמע ִמ, ּונוְקּבָ ִחיזו ִדיְלכֹוןַמׁשְ ַכח ּכְ ּתְ ם ְדִיׁשְ ּּכֶ ּ ן ַלְיָי. ּ ְּדַיְקִריב ּכָֹלא ְלִאְתַאֲחָדא , ָקְרּבָ ּ

א ֲחָדא ֵעיָלא וַתּתָ ֵהָמה. ּכַ ֲחָדא, ִמן ַהּבְ ְּלַאֲחָזָאה ָאָדם וְבֵהָמה ְוֹכָלא ּכַ ָקר וִמן . ּ ִּמן ַהּבָ
ִּאֵלין ְרִתיִכין ְדִאינון ַדְכָיין, ַהּצֹאן ּ ּ יָון. ּ ֵהָמהּכֵ ין , ּ ְדָאַמר ִמן ַהּבְ ין ַדְכָיין ּבֵ ָּיכֹול ִמּכָֹלא ּבֵ ּ

ָקר וִמן ַהּצֹאן ְוגֹו, ְמָסֲאָבן   .'ֲּהַדר ְוָאַמר ִמן ַהּבָ

ְנֶכם ֵעי ֵליה, ָקְרּבָ ּבָ ִני ּמִ ן ַלְיָי. ָּקְרּבָ ַקְדִמיָתא ָקְרּבָ ְנֶכם ֶאָלא ּבְ א , ַּמאי ָקֵרּבָ ּתָ ַהׁשְ
ן ַל ְנֶכם ָקְרּבָ אָקְרּבָ ָקר וִמן ַהּצֹאן ְלַאֲחָזָאה ִיחוָדא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְנֶכם ִמן ַהּבָ ְּיָי ָאָדם ָקְרּבָ ּ ּ .

ן ַלְיָי א ְלֵעיָלא ַהְיינו ָקְרּבָ ּתָ ּוִמּתַ ְנֶכם, ּּ א ַהְיינו ָקְרּבָ ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ א ְדִאיהו . ּ ְּמַתל ְלַמְלּכָ ּ
טוְרֶסָקא ִעיָלָאה ְלֵעיָלא ְוָכְר ָּיִתיב ּבְ א ּ ן ַעל ַההוא טוְרֶסָקא וַמְלּכָ ּקָ ַּסָייא ִדיֵליה ִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

ָנא . ִּעיָלָאה ַעל ּכָֹלא ר ָנׁש ְדָקִריב ָקְרּבְ א)א דורונא''ס(ּבַ א ,  ְלַמְלּכָ ָעא ְלַסְלָקא ִמַדְרּגָ ּבָ
א ָיִתיב א ְלֵעיָלא ְלֲאָתר ְדַמְלּכָ ּתָ א ַעד ְדָסִליק ִמּתַ ְּלָדְרּגָ ּוְכֵדין . ּל ּכָֹלאִעיָלָאה ַעל ּכָ, ּּ

א וַההוא דֹורֹוָנא  ָּיְדִעין ְדָהא ָסְלִקין דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ א ִאיהו)א דמלכא''ס(ּ ָנִחית . ּ ִמן ַמְלּכָ
א ַּהא ְיִדיָען ְדַההוא דֹורֹוָנא , ּדֹורֹוָנא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ָנִחית ֵמֵעיָלא ִלְרִחיָמא )א דמלכא''ס(ּ

א ְדִאיהו ְלַת ְּדַמְלּכָ ּ אּ א ְלֵעיָלא. ּתָ ּתָ ַדְרּגֹוי ִמּתַ ַקְדִמיָתא ָאָדם ָסִליק ּבְ ך ּבְ ּּכָ ן , ְ ּוְכֵדין ָקְרּבָ
ָקר ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם, ַלְיָי ִמן ַהּבְ א וְכֵדין ָקֵרּבָ ַדְרּגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ָּנִחית ּבְ

ך  ִגין ּכָ י וגֹו)'שיר השירים ה(ְּבְ ן ַלְיָי'  ֲאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִּאְכלו . ַּהְיינו ָאָדם ָקְרּבָ
ָקר וִמן ַהּצֹאן ֵהָמה ִמן ַהּבָ ֵּרִעים ַהְיינו ִמן ַהּבְ ְנֶכם. ּ ְקִריבו ֵאת ָקְרּבָ ּוְכֵדין ּתַ י . ּ ָּאתו ִרּבִ

קוהו' ְּיהוָדה ְור ִּיְצָחק וְנׁשָ ּ ִריך ַרֲחָמָנא. ּ ְָאְמרו ּבְ ָמע ָדא, ּ   .ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ

י ּ ְיהוָדה ֵיאֹות ֲהָוה ְלַההוא ְינֹוָקא ְדָלא ִיְנָדע ּכוֵלי ַהאיָאַמר ַרּבִ ּ ּ ֵפיָנא , ּ ּוֲאָנא ִמְסּתַ
ִגיֵני ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָּעֵליה ִאי ִיְתַקַיים ּבְ ה, ּ י ִיְצָחק ְוָלּמָ ְּדָהא ָיִכיל , ָּאַמר ֵליה. ָאַמר ַרּבִ

ר ָנׁש ְל ֲאָתר ְדֵלית ֵרׁשו ְלּבַ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ֵפיָנא ָעלֹוי ְדַעד ָלא ִיְמֵטי ּ יה וִמְסּתָ ָלא ּבֵ ּכְ ִּאְסּתַ ּ ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1782דף [ -ּ

ח ְוֵיֲעְנׁשון ֵליה ּגָ ל ְוִיׁשְ ּכַ ְּלִפְרקֹוי ִיְסּתָ ַמע ַההוא ְינֹוָקא, ּ א , ָאַמר. ּׁשָ ֵפיָנא ֵמעֹוָנׁשָ ָּלא ִמְסּתַ
א ֵמָעְלָמא ַלק ַאּבָ ֲעָתא ְדִאְסּתַ ׁשַ ְּלָעְלִמין ְדָהא ּבְ ִריך ִל, ּּ ּי ְוַצִלי ֲעַלי ְוַיָדְעָנא ִדְזכוָתא ְּבָ ּ ּ ּ

א ָיִגין ֲעַלי ְָאַמר ֵליה ַמאן הוא ֲאבוך. ְּדַאּבָ ּ ּ ֵריה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּ ָּאַמר ּבְ ָּנְטלו ֵליה . ּ ּ
ְתַפְייהו ְתַלת ִמיִלין בו ֵליה ַעל ּכִ ְּוַאְרּכְ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ַּאְזלו וַסָדרו ִמיִלין ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ ּ ּ  ָאַמר .ּ

ַּוַדאי ְירוָתא אֹוַרְייָתא ַאְחִסין, לֹון ְּוִאְלָמֵלא ְזכוָתא ְדָאבֹוי ִאְתֲעַנׁש ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ֲאָבל , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְתָרא ְדאֹוַרְייָתא ַאְחִסינו ָלה ִאינון וַבָנְייהו , ְּ ְּלִאינון ְדָאִזילו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

 )עד כאן מההשמטות(. ְלָעְלִמין

  ]א''ע' דף ה -' גר חלק זוה[

י ִחְזִקָיה ְמעֹון, ִּרּבִ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ ֲּהָוה ׁשְ ַּהאי ְדִאְקֵרי  )א''ע' דף ה(, ָּאַמר ֵליה, ּ
ן ֵעי ֵליה, ָקְרּבָ ֵּקירוב ִמּבָ ן, ּאֹו ְקִריבות, ּ י . ַמאי ָקְרּבָ ָּאַמר ֵליה ָהא ְיִדיַע הוא ְלַגּבֵ ּ

ן ֵמִא, ַּחְבַרָייא יןָקְרּבָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ּיּנון ּכִ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְּדִמְתָקְרֵבי ּכֻ ָדא, ּּ ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ,
ְלהו ַחד ַּעד ְדִאְתָעֵבידו ּכֻ ּ ִלים, ּּ ִיחוָדא ׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ּּבְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָדא , ְּלַאְתְקָנא ׁשְ
ן ַלְיָי ן ְדִאיּנון . 'ּהוא ִדְכִתיב ָקְרּבָ ָּקְרּבָ ין ַלְיָיּ ְתִרין ַקִדיׁשִ ָמא , ּהוא' ּּכִ ְקָנא ׁשְ ְלִאְתּתַ

א ְדָקא ֵיאֹות, ַּקִדיׁשָ ּוְלַיֲחָדא ֵליה ּכְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ָכחו ַרֲחִמין ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ָמא . ּּ ּוׁשְ
ָמא ּכָֹלא ּסְ ִעְטרֹוי ְלִאְתּבַ א ְדִאְתַעָטר ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ִגין ְלַאּתְ ָעָרא ִדיָנא, ָעָרא ַרֲחֵמיְּוָכל ָדא ּבְ ך ַלְיָי. ְּוָלא ְלִאּתְ ְוְבִגין ּכַ ְוָלא , ּהוא' ּ
ָעָרא ַרֲחֵמי: 'ַלְיָי. ֵלאֹלִהים ֵעיָנן ְוָלא ִדיָנא, ְוָלא ֵלאֹלִהים, ֲאָנן ְצִריִכים ְלִאּתְ . ַּרֲחֵמי ּבָ

ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ִמִלין ִאֵלין, ָאַמר ָאה חוָלִקי ְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ִרירו ְדִמָלה, ּ ְּוָדא ּבְ ּ ִתיב . ּ ֲאָבל ָהא ּכְ
ָרה)תהלים נא( ּבָ ה ֱאלִהים ֹלא ִתְבֶזה, ּ ִזְבֵחי ֱאלִהים רוַח ִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים . ֵלב ִנׁשְ

ִתיב   .'ְוֹלא ִזְבֵחי ְיָי, ּכְ

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה ִתיב, ּ ן ֱאֹלִהים ָלא ּכְ ְּוַעל ָדא .  ִזְבֵחי ֱאֹלִהיםֶּאָלא, ָקְרּבָ
ָצפֹון ִחיָטָתן ּבַ ִגין ֱאלִהים, ׁשְ ְּדָהא ְזִביָחה הוא ּבְ בוָרה, ּ ַּההוא ְסָטר ּגְ ר , ּ ַסם ְוִיְתּבַ ְּדִיְתּבְ

ּרוָחא ְדִדיָנא ְּוִיְתַחָלׁש ִדיָנא, ּ רון ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ּ ּבְ ְּוִיְתּגַ , ְּוַעל ָדא ִזְבֵחי ֱאֹלִהים. ּ
ְבָר ָיאְלּתַ ּא ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָרה, ּּ ּבָ יב רוַח ִנׁשְ ִּדְכּתִ יָפא , ּ ּקִ ְּלֶמֱהֵוי ַההוא רוָחא ּתַ ּ

ָרה ּבָ ר רוֵחיה ְוֵחיֵליה ְותוְקֵפיה, ִנׁשְ ּבָ ְּוָלא ִיְתּגַ ּ ּ ּ ֵדין. ּּ ֵעי ּכְ ר ָנׁש ּבָ ָחא, ּוּבַ , ְלֵמיָקם ַעל ַמְדּבְ
ָרה ּבָ רוַח ִנׁשְ ִביָרא, ף ֵמעֹוָבדֹויְוַיְכִס, ּּבְ יָפא ּתְ ּקִ ִגין ִדיהֵוי ַההוא רוָחא ּתַ ּּבְ ּ ִגין , ּ ְּוֹכָלא ּבְ
ם ְבּסָ רון ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ְּדִדיָנא ִיּתְ ּבְ ְּוִיְתּגַ ן ַלְיָי)ויקרא א(. ּ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ . ' ָאָדם ּכִ

י ֶאְלָעָזר בַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְל, ָאַמר ִרּבִ ן ַלְיָי, ִמְכּתַ י ַיְקִריב ָקְרּבָ ַּמהו . 'ָאָדם ּכִ
ם ֶּאָלא ַלֲאפוֵקי ָאָדם ָהִראׁשֹון. ִמּכֶ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ָנא ּכַ ְּדהוא ַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ּ ְּ

ְּוָהא אוְקמוָה, ָעְלָמא ִתיב, ּ ם ּכְ א ֲהָוה ְּדָל, ַּלֲאפוֵקי ָאָדם ָאֳחָרא, ַהאי ָאָדם, ְוָהָכא ִמּכֶ
ם ְמעֹון. ִמּכֶ י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ   .ּוָהִכי הוא, ּׁשַ
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א ָפַתח י ַאּבָ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח)תהלים מח(, ִּרּבִ א ְמַעְלָיא .  ׁשִ ְחּתָ ּבַ יר ּתוׁשְ ַּהאי ׁשִ
ִחין, ּהוא ּבָ ָאר ּתוׁשְ ל ׁשְ ֵני ֹקַר, ַּעל ּכָ ָחא ֵליה ּבְ ּבְ ְּדָזכו ְלׁשַ ּ יר ִמְזמֹור. חּ א ַעל : ׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ

א ְחּתָ ּבַ ָחן. ּּתוׁשְ ּבְ א ְדִאְתְפַלג ִלְתֵרין ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּּ.  

ָרֵאל ָחא ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּבְ ֵני ֹקַרח ְלׁשַ ְּוָזכו ּבְ ָרֵאל ָקא ַאְמֵרי. ּ ָבָחא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּוׁשְ ּוַמאי . ּ
יב. ּהוא דֹול ְיָי )תהלים מח(, ִּדְכּתִ ִעיר ֱאֹלֵהינו ַהר ָקְדׁשֹו' ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ ֵאיָמַתי ִאְקֵרי . ּּ

דֹול ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ָכַחת ִעּמֵ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ִזְמָנא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִעיר ֱאלֵהינו)א''שמות רל( ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּ ּבְ דֹול ּבְ ּהוא ּגָ   .ִּעם ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּ

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵעי ָהָכא, ּ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא וַדאי. ֱּאלֵהינו ַמאי ּבָ ּ ַהאי ִעיר , ּ
ְּדָחָלא ֱאלֵהינו ָרֵאל הוא)א חילא''ס(, ּ א ְדִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ּ ְותוׁשְ ּ ַמע. ּ ַמע. ַמאי ַמׁשְ ּתְ א , ִאׁשְ ְּדַמְלּכָ

ָלא ַמְטרֹוִניָתא אָלאו, ּבְ דֹול, ּ הוא ַמְלּכָ ְּוָלא ְמהוָלל, ְּוָלאו הוא ּגָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ל ַמאן , ּ ּכָ
א ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ יה, ּ ָבָחא ַאְעדֹוי ִמּנֵ ל ׁשְ ּּכָ ְכָלָלא ְדָאָדם, ּ ְּוָלאו הוא ּבִ ְוֹלא . ּ

ְרָכא ַדאי ְלִאְתּבָ ּעֹוד ֶאָלא ְדָלאו ִאיהו ּכְ ּ ּ.  

ִתיב  ֵני ֶקֶדם) אאיוב(ּכְ ל ּבְ דֹול ִמּכָ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא , ּ ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההוא ּגָ ֵניָנן ּבְ ּּתָ ּ
ווֵתיה, ָסָבא ִריך הוא ֲהַות ּכְ א ּבְ ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ְּדַבת זוגֹו ּבִ ּ ּ ּ ּ ֵתיה ִאְקֵרי , ְּ ְטָרא ְדִאּתְ ּוִמּסִ ּ ּ
דֹול דֹול ְיָי, ּאוף ָהָכא. ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹא' ּגָ דֹול, דּ ה הוא ּגָ ּוְבּמַ ִעיר ֱאֹלֵהינו , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ּּבְ

  .ַהר ָקְדׁשֹו

ך ְוְבִגין ּכַ ִני, ּ ּשֵׁ א ָדא ּבַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ִני. ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ יָמא ֲאַמאי ָלא ּכְ ִגין . ְוִאי ּתֵ ּבְ
א ִּדְזִמיִנין ְלִאְתָפְרׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ ִזְמָנא , ּהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֹלא טֹוב )בראשית ב(ּ ּבְ

ִתיב ְּדִאיהו ְלַבדֹו ֹלא טֹוב ּכְ ּ ִני. ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ   .ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

דֹול ה ְדַקאְמָרן' ּגָ ּוְמֻהָלל ּכִ ל ָהָאֶרץ. ּ א ְדִזווָגא ִדְלהֹון, ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ .
א , ְיֵפה נֹוף ָּדא קוְדׁשָ ִריך הואּ ּּבְ ל ָהָאֶרץ, ְּוָדא ַצִדיק, ְ ֵדין הוא ֶחְדווָתא , ְמׂשֹוׂש ּכָ ּּכְ

ְּדֹכָלא ְרָכא, ּ ָרֵאל ִמְתּבָ   .ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

  ]ב''ע' דף ה -' גזוהר חלק [

ב ְוגֹו ּגָ ַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ֶנַצ', ֱאֹלִהים ּבְ ָמן ְּדַת )ב''ע' דף ה(, ד''ח ְוהֹו''ּ
ְרָכאן ִניׁשוָתא ְדָכל ּבִ ּּכְ ִניׁשוָתא ְדֶחְדְווָתא, ּ ּּכְ א ְדִאְקֵרי . ּ ן ָנְפָקא ַעל ְיֵדי ְדַהאי ַדְרּגָ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ

ְרָכאן, ַּצִדיק ָנׁשו ּבִ ן ִאְתּכְ א, ְּוַתּמָ ָמא ְלַהאי ִעיר ַקִדיׁשָ ן, ְּלַבּסְ ּמָ ְרָכא ִמּתַ ה . ּוְלִאְתּבָ י ִהּנֵ ּכִ
ָלִכים נֹוֲע ְכָלָלא ֲחָדא. ּדוַהּמְ א ּבִ ְתֵרי ַמְלּכָ ל ּכִ ְּוַלֲאַתר ָאֳחָרא ִמִלין ִאֵלין ַסְלִקין, ִּאֵלין ּכָ ּ ּ.  

א ֲחִזי ָנא, ּתָ ן עֹוָבדֹוי ַעל ְיֵדי ְדָקְרּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ְמַתּקֵ ׁשַ ּּבְ ָסם ְוִאְתְקַרב, ּ , ּּכָֹלא ִאְתּבְ
ָדא ר ָדא ּבְ ִלי, ְּוִאְתְקׁשָ ִיחוָדא ׁשְ ם. םּּבְ י ַיְקִריב ִמּכֶ יב ָאָדם ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ַיְקִריב . ּ ּכִ

ְדָקא ֲחֵזי ָרא ִמִלין ּכַ   .ְּלַקּשְׁ
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א ֲחִזי י ַיְקִריב, ּתָ ַּלֲאפוֵקי ַמאן ְדָלא ִאְתְנִסיב, ָאָדם ּכִ ן, ּ ֵניה ָלאו ָקְרּבָ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ ,
יה ָחן ְלַגּבֵ ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ּוִבְרּכָ א, ּ ָלא ְלֵעיָלא)ל ידיהא ע''ס(, ּ יב . ְוָלא ְלַתּתָ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ ִּמּמַ

י ַיְקִריב אֵני ָהָכא, ָאָדם ּכִ ְּדָלאו ִאיהו ָאָדם, ׁשָ ְכָלָלא ְדָאָדם הוא, ּ ְּוָלא ּבִ א , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ְרָיא ָעלֹוִהי ִגין ְדִאיהו ָפִגים, ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ַעל מום, ּ ּוָמאֵרי ְדמוָמ, ְּוִאְקֵרי ּבַ ּ א ִאְתַרֲחָקא ּ

ָנא, ִּמּכָֹלא ָחא ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ן ְלַמְדּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

יב, ּוָנָדב ַוֲאִביהוא אֹוָכָחן ֵצא ֵאׁש ִמִלְפִני ְיָי)ויקרא ט(, ִּדְכּתִ ִתיב. 'ּ ַוּתֵ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,
ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָכחו ְדַכ', ָאָדם ּכִ ּתְ ָּאָדם ְדִאׁשְ ּ אּ ַהאי ֲחֵזי ְלָקְרָבא , ּר ְונוְקּבָ

ָנא ָדא   .וָלא ָאֳחָרא, ָּקְרּבְ

א י ַאּבָ ִמָלה ָאֳחָרא, ְוָאַמר ִרּבִ ב ְדאוְקמוָה ְלָנָדב ַוֲאִביהוא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ָּהִכי הוא , ּ
ִנין ְדָעְלָמא, ֲאָבל ְקֹטֶרת. ּוַדאי ל ָקְרּבְ ִּעָלָאה הוא ִמּכָ ּ ְרָכ, ּ ְּדָעֵליה ִאְתּבָ ֵאיּ . ּן ִעָלֵאי ְוַתּתָ

ִנין ָלא ִאְתָחזון ִאיּנון ְלָקְרָבא ל ָקְרּבְ ָנא ָדא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ִמּכָ ְּוָקְרּבְ ּ ּ ּ ְּדָהא ָלא , ּּ
ָנא ָלא ִאְתֲחזון, ִּאְתְנִסיבו ן ְלִמִלין ִעָלִאין, ְּלָקְרּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְרכון ַעל ְיַדְייהו, ּ ְּדִיְתּבָ ּ ּ.  

יָמא ַוּתֵ ר ָנׁש ְדָאָתא ָקֵמי . ֲאַמאי, ַוּתֹאַכל אֹוָתם' ֵּצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָיְוִאי ּתֵ ְּלּבַ
א ָאֵתי ְלֵביָתה, ַמְטרֹוִניָתא ָרא ָלה ְדָהא ַמְלּכָ ְּלַבּשְׂ ּ ַמְטרֹוִניָתא, ּ ה ּבְ ֵרי ּבָ ְּלֶמְחֵדי , ְּוִיׁשְ

ה א. ִּעּמָ ר ָנׁש ְד, ָאָתא ְלָקֵמי ַמְלּכָ א ַההוא ּבַ ָּחָמא ַמְלּכָ ִּאיהו ָמאֵרי ְדמוִמיןּ ּ ָאַמר . ּ
א ָּלאו הוא ְיָקָרא ִדיִלי, ַמְלּכָ ְּדַעל ְידֹוי ְדַהאי ָפִגים, ּ ּ ַּאְדָהִכי . ִּאיעול ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ

א יָתא ְלַמְלּכָ ה, ַאְתְקַנת ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ ין ְלֵמיֵתי ְלַגּבָ א ֲהָוה ַזּמִ יָון ְדָחָמאת ְדַמְלּכָ ּּכֵ ּ ּ ,
הְּוַההוא ּבַ א ִמיּנָ ְלָקא ַמְלּכָ ִרים ְלִאְסּתַ ּר ָנׁש ּגָ ֵדין ְפִקיַדת ַמְטרֹוִניָתא ְלָקְטָלא ְלַההוא , ּ ּּכְ ּ
ר ָנׁש   .ּבַ

ִזְמָנא ְדָעאלו ָנָדב ַוֲאִביהוא ך ּבְ ּּכַ ּ ּ יַדְייהו, ָ ּוְקֹטֶרת ּבִ ַנת , ַּחָדת ַמְטרֹוִניָתא, ּ ּקְ ְוִאְתּתַ
א ָלא ְלַמְלּכָ יָון ְד. ְלַקּבְ ְבִרין ְפִגיִמיןּּכֵ א ִאיּנון ּגֻ ָּחָמא ַמְלּכָ ָּמאֵרי ְדמוִמין, ּ ָעא , ּ ָלא ּבָ

ה ֵרי ִעּמָ א ְדַעל ְיַדְייהו ֵייֵתי ְלִמׁשְ ַּמְלּכָ ּ ה, ּ א ִמּנָ ַלק ַמְלּכָ ְּוִאְסּתְ ד ֲחַמת ַמְטרֹוִניָתא . ּ ּכַ
ה א ִמּנָ ָלק ַמְלּכָ ִּדְבִגיֵניהֹון ִאְסּתַ ֵצא ֵאׁש ִמ, ּּ   .ַוּתֹאַכל אֹוָתם' ִּלְפֵני ְיָיִּמַיד ַוּתֵ

ִגין ְדַמאן ְדָלא ִאְתְנִסיב הוא ָפִגים ּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ א. ּ ָּמאֵריה ְדמוִמין ֳקָדם ַמְלּכָ ּ ה , ּ ְּקדוּשָׁ
יה ָלק ִמּנֵ א ִאְסּתַ ְּדַמְלּכָ ימו, ּּ ְפּגִ ְרָיא ּבִ ן. ְּוָלא ׁשַ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ִתיב ָאָדם ּכִ  ,ְּוַעל ָדא ּכְ

ּוַמאן ְדָלא ִאְקֵרי ָאָדם ָלא ַיְקִריב, ַּמאן ְדִאְקֵרי ָאָדם ַיְקִריב ּ.  

ָלל ֵהָמה ּכְ ָקר וִמן ַהּצֹאן ְפָרט. ִמן ַהּבְ ִּמן ַהּבָ ִרין ְלֵמיַכל, ּ ְּלָבַתר ִאֵלין ְדַכׁשְ ּוְדָלא , ּ
ְרָין ְלֵמיַכל ָאִסיר ְלָקְרָבא ּשִׁ ִליקו ִאיּנ. ּכַ ָרן ְוִאיּנון ְדָלא ְּוַלֲאַתר ָאֳחָרא ִאְסּתָ ּון ְדַכׁשְ ּ ּ ּ

ָרן ׁשְ נֹו)ויקרא א(. ּכַ י ִחָייא ָפַתח,  ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ ִּרּבִ ֹבַתי )ישעיה נה(, ּ י לא ַמְחׁשְ  ּכִ
בֹוֵתיֶכם ְולא ַדְרֵכיֶכם ְדָרָכי בֹוֵתיֶכם. ַּמְחׁשְ ֹבַתי ַמְחׁשְ י לא ַמְחׁשְ ִתיב ָחֵסר , ּכִ ֹבַתי ּכְ ַמְחׁשְ

לא ו ִריך הוא, א ֲחֵזיּתָ', ּבְ א ּבְ ָבה ְדקוְדׁשָ ַּמֲחׁשָ א ְדֹכָלא, ְּ ִּהיא ִעָלָאה ְוֵריׁשָ ּוֵמַהִהיא , ּּ
ִביִלין טו ָאְרִחין וׁשְ ָבה ִאְתְפּשָׁ ַּמֲחׁשָ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ִתּקונֹוי , ְּלִאׁשְ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ ּ
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ְדָקא ֵיאֹות ָבה ִאְתְנ. ּכְ א ְדֵעֶדןּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ְנּתָ ְקיו ְדּגִ ִּגיד ְוָנִפיק ׁשַ ּ ָקָאה ּכָֹלא, ּ . ְּלַאׁשְ
ָבה ִאין, ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ָבה. ַּקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ב , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ְכּתָ ּבִ ַכח ּתֹוָרה ׁשֶ ּתְ ִמׁשְ
ַעל ֶפה ּבְ   .ְּותֹוָרה ׁשֶ

  ]א''ע' דף ו -' גזוהר חלק [

ר ָנׁש ָבה ְדּבַ א ְדֹכָלא, ַּמֲחׁשָ ִּהיא ֵריׁשָ ָבה, ּ ִביִלין, ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ טו ָאְרִחין וׁשְ ִּאְתְפּשָׁ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא, ְלַאְסָטָאה אֹוְרחֹוי ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ָבה. ּ ִאְתְנִגיד ְוָנִפיק , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ
ּזוֲהָמא ְדֵיֶצר ָהָרע א ֵליה וְלֹכָלא, ּ ְּלַאְבָאׁשָ ּ ָבהּוֵמַהִה. ּ ָכחו ֲעֵבירֹות ֲחָטאֹות , יא ַמֲחׁשָ ּתְ ִּאׁשְ

ִפיכות ָדִמים, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְזדֹונֹות לוי ֲעָריֹות וׁשְ ּּגִ ּ ּ י , ְּוַעל ָדא. ּ לא  )א''ע' דף ו(ּכִ
בֹוֵתיֶכם ֹבַתי ַמְחׁשְ   .ַמְחׁשְ

ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב, ּ א ְדֹכָלא ּכְ ֵּריׁשָ נֹו, ּ ָק. ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ ָקר, רִמן ַהּבָ ּוַמאן ִאיהו, ְוָלא ּבָ ּ .
ָקר ִאיהו ן ּבָ ַּפר ּבֶ ְּדִאיהו ְדַכר, ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ָקר ְסָתם, ִרּבִ ִמים ַיְקִריֶבּנו, ִמן ַהּבָ ְּוָחַזר וֵפיַרׁש ָזָכר ּתָ , ָזָכר וָלא ְנֵקָבה, ּ
מֹוַדע ְלֵעיָלא)ט''ע(ְּדָהא  ּתְ ּ ְדַכר ִאׁשְ מֹוְד, ּ ּתְ א ִאׁשְ אְּונוְקּבָ ְוֵכן ִמן ַהּצֹאן ִמן . ָעא ְלַתּתָ

ים וִמן ָהִעִזים ָבׂשִ ַּהּכְ ּ.  

ְלהו ְדַכר, ַּמאן ְדָאֵתי ְלעֹוָלה ּּכֻ ּ א, ּ ִגין ְדעֹוָלה עֹוָלה ַעל ַהֵלב, ְּוָלא נוְקּבָ ּּבְ ַּעל ַהֵלב , ּ
מֹוַדע ַמאן ְדָקִאים ַעל ַהֵלב, ּוַדאי ּתְ ְּוִאׁשְ ך ַסְלָקא ְלֵעיָל. ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ְּוֻכְלהו ִדְכִרין, אּ ּ ְוַעל . ּ

ִנין ָאר ָקְרּבָ ל ׁשְ יר ִמּכָ עֹוָלה ַיּתִ א ּבָ ֵריׁשָ ָּדא ָפַתח ְקָרא ּבְ א ְדֹכָלא, ּ ָבה ֵריׁשָ ְּדָהא ַמֲחׁשָ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ְעָיא ְלָקְרָבא, ָּאַמר ִרּבִ ָבה ִדְלֵעיָלא ּבַ ֲאַתר ְדַמֲחׁשָ ִּאי ָהִכי ּבַ ּ א , ּ ֲאַמאי ְלַתּתָ
יר יֵדיה. ַיּתִ ְמעֹון. ָּלא ֲהָוה ּבִ י ׁשִ ָּאָתא ְלָקֵמיה ְדִרּבִ ָבה , ָּאַמר ֵליה, ּ א ְדֹכָלא ַמֲחׁשָ ֵּריׁשָ ּ
ָבה ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבֶֹקר, ּהוא ְּוִסיוָמא ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו, ּ ַּההוא ִסיוָמא ְדגוָפא. ּ ּ ּ ּּ ,

א ם ְלנוְקּבָ ִּדְמַבּסֵ ָבה ְדּבַ. ּ ך ַמֲחׁשָ ּּכַ א ְדֹכָלא, ר ָנׁשְ ֵּריׁשָ ָבה. ּ ִּסיוָמא ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ד , ּ ּכַ
ּבֶֹקר. ֵאיָמַתי. ִאְתָעִביד עֹוָבָדא ֵבי ָאְון ופֹוֲעֵלי )מיכה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבַ ּ הֹוי חֹוׁשְ

אֹור ַהּבֶֹקר ַיֲעׂשוָה, ֵאיָמַתי, ָרע בֹוָתם ּבְ ּכְ ְּוַעל ָדא ְלַההוא ֲאַת. ַּעל ִמׁשְ ָבהּ , ּר ְדַמֲחׁשָ
ִליק ָבה ִאְסּתְ ָבה וַדאי. ַמֲחׁשָ ְּועֹוָבָדא ִמְתָקְרָבא ְלִסיוָמא ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ.  

ָאְרָחא י ֲאָחא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ְיהוָדה, ִרּבִ יה ִרּבִ ּוֲהָוה ִעּמֵ י , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ּ ָאַמר ִרּבִ
ָרֵאל, ְּיהוָדה תוַלת ִיׂשְ ָּהא ְדָתֵניָנן ּבְ ת, ּ ַבע ּבְ ְרָכא ִמן ׁשֶ ּוָלה ְדִאְתּבָ ְּדִאְקֵרי , )א מישראל''ס(ּ

ַבע ת ׁשֶ ה ֲאַתר, ּבַ ַכּמָ ּואוְקמוָה ּבְ א. ּ ּוְבתוָלה ְלַתּתָ ִגיָנה' ָיְרָתא ז, ּ ָרכֹות ּבְ ִתיב . ּּבְ ְוָהא ּכְ
ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ א ִקיָנה ַעל ּבְ ן ָאָדם ׂשָ ה ּבֶ ַמר, ְּוַאּתָ ּוַדאי ָעָלה ִאּתְ ָרֵאלַעל ּכְ, ּ . ֶנֶסת ִיׂשְ

ָיא ִמּכָֹלא יב , ּוָדא ַקׁשְ ָרֵאל)עמוס ה(ִּדְכּתִ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ְּוַהאי ְדָקא . ּ
ִפיר הוא ִמָלה ָדא ׁשַ ְלהו ַחְבַרָייא ּבְ ַּאְמֵרי ּכֻ ּ ּּ ּ ֹאַרח ְנָחָמה ֲהִויָנן . ּּ ַמר ּבְ א ִאּתְ ּתָ ֲּאָבל ִאי ַפְרׁשְ

ַמר. יַאְמֵרי ָהִכ ַהאי ִקיָנה ִאּתְ   .ְוָהא ְקָרא אֹוַכח ָהִכי, ֲאָבל ּבְ
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ָּאַמר ֵליה וַדאי ָהִכי הוא ּ יר ִמּכָֹלא, ּ ָיא ִלי ַההוא ִמָלה ַיּתִ ְּוָהא ֲהָוה ַקׁשְ ּ י , ּ ְוֲאֵתיָנן ְלַגּבֵ
ְמעֹון י ׁשִ ֲחׁשֹוָכן ְדַאְנִפין, ְּדִרּבִ ּּבַ ְֵמֵחיזו ְדַאְנָפך, ָאַמר ִלי. ּ ּ ּ ךִאׁשְ, ּ מֹוַדע ַמה ִדְבִלּבָ ְּתְ ּ .

ֲּאֵמיָנא ֵליה וַדאי ִוין, ּ י ׁשָ ְּדַאְנִפי ְוִלּבִ א ִלי ִמָלך. ּ ִתיב , ֲּאֵמיָנא ֵליה. ְָאַמר ִלי ֵאיּמָ ּכְ
ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ָּנְפָלה לא תֹוִסיף קום ּבְ ְדִביְתהו, ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה רוְגָזא ּבִ ּ ּ יה, ּ , ְּוָנְפָקא ִמּנֵ

ָהַדר ה,  ְלָעְלִמיןָלא ּתֵ ָרכו ִעּמָ ִּאי ָהִכי ַווי ִלְבִנין ְדִאְתּתְ ּ י ָלך ַמה , ָאַמר ִלי. ּ ְְוָלא ַסּגֵ

ְלהו ַחְבַרָייא ְּדָאְמרו ּכֻ ּ ּ ַמְעָנא ִמַלְייהו, ֲאֵמיָנא. ּּ ָּהא ׁשְ ָבן , ְּדַהִוה ֵמַרֲחֵמי, ּ ְוָלא ִמְתַיּשְׁ
אי ִלּבָ   .ּבְ

ל ַמה ְדָאְמרו ַחְבַרָיי, ָאַמר ּּכָ ּ ִפיר ְוָיאותּ ּא ּכָֹלא ׁשַ ּ ד ַרְעָיין ָלא , ּ ֲאָבל ווי ְלָדָרא ּכַ
ִחין ּכְ ּתַ ָלא ִליִמיָנא ְוָלא , ְוָלא ַיְדִעין ְלָאן ֲאַתר ַאְזֵלי, ְוָעָנא ָסאָטן ְוַאְזִלין, ִמׁשְ
ָמאָלא ְעָיא ְלִמְנַדע. ִלׂשְ ַּוַדאי ַהאי ְקָרא ּבַ ְלָיין ְלִאיּנון ְדָחָמ, ּ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּ ָאְרָחא ּ אן ּבְ

ֹאַרח ְקׁשֹוט   .ְּדאֹוַרְייָתא ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ְלָווָתא ְדָגלו ִיׂשְ ֻכְלהו ּגַ ּּבְ ּ ּ ִוי ִזְמָנא ְוִקָצא, ּ ְּלֻכְלהו ׁשַ ּ ּוְבֻכְלהו ֲהוֹו , ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְייִבין ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּתַ ִּיׂשְ ְּ ַבת ְלַאְתָרָהא, ּ ָרֵאל ֲהָוה ּתָ ּוְבתוַלת ִיׂשְ ַההוא , ּ ּּבְ

ִּזְמָנא ְדָגַזר ָעָלה ְתָרָאה ָלאו ָהִכי. ּ ָגלוָתא ָדא ּבַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ יתוב ָהִכי , ּ ְּדָהא ִהיא ָלא ּתִ ּ
ִזְמִנין ָאֳחָרִנין ָרֵאל, ְוַהאי ְקָרא אֹוַכח, ּכְ תוַלת ִיׂשְ יב ָנְפָלה לא תֹוִסיף קום ּבְ ִּדְכּתִ ּ ָנְפָלה , ּ

ִתיבְוֹלא אֹוִסיף ַלֲהִקיָמה ָל   .א ּכְ

א ְדָרַגז ַעל ַמְטרֹוִניָתא ֵדי ָלה ֵמֵהיָכֵליה, ְּמַתל ְלַמְלּכָ ְּוַאׁשְ ּ ד ֲהָוה . ְלִזְמָנא ְיִדיָעא, ּ ּכַ
א, ָּמֵטי ַההוא ִזְמָנא , ּוְתֵרין, ְוֵכן ִזְמָנא ַחד. ִּמַיד ַמְטרֹוִניָתא ֲהָות ָעאַלת ְוָתַבת ָקֵמי ַמְלּכָ

ְתַרְייָתאְלִזְמָנא . ּוְתַלת ִזְמִנין א, ּבַ א , ִּאְתַרֲחַקת ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֵדי ָלה ַמְלּכָ ְּוַאׁשְ ּ
א. ֵּמֵהיָכֵליה ְלִזְמָנא ְרִחיָקא יֵתי , ָאַמר ַמְלּכָ ָאר ִזְמִנין ְדִהיא ּתֵ ׁשְ ַּהאי ִזְמָנא ָלאו הוא ּכִ ּ

ע ָע, ָקַמאי ָהִכי ִני ֵהיָכִלי וַאְתּבַ ל ּבְ   .ָּלהֶּאָלא ֲאָנא ֵאיִזיל ִעם ּכָ

  ]ב''ע' דף ו -' גזוהר חלק [

ה ד ָמָטא ְלַגּבָ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ּּכַ ָּחָמא ָלה ְדֲהָוה ׁשְ ַּמאן ָחָמא ְיָקָרא ְדַמְטרֹוִניָתא . ּ
ַהִהיא  ידֹוי, ִזְמָנא )ב''ע' דף ו(ּבְ א ּבִ א ָלֳקְבָלה ַעד ְדָאִחיד ָלה ַמְלּכָ ּוָבעוִתין ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְּייֵתי ָלה ְלֵהיָכֵליהְוַא, ְּואֹוִקים ָלה ה ְלָעְלִמין, ּ ְּואֹוֵמי ָלה ְדָלא ִיְתְפַרׁש ִמיּנָ ּ ְוָלא ִיְתְרִחיק , ּּ
ה   .ִּמיּנָ

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָגלוָתא, ָ ָרֵאל ּבְ ל ִזְמִנין ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ּּכָ ד ֲהָוה ָמֵטי ִזְמָנא, ּ ִהיא , ּכַ
א ָגלוָתא ָדא ָלאו ָהִכיְו. ֲאִתיַאת ְוַהְדַרת ָקֵמי ַמְלּכָ א ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ

יָדָהא ֲהָדה ְוָיִתיב ָלה ְלֵהיָכֵליה, ְּויֹוִקים ָלה, יֹוִחיד ּבִ ְּוִיְתְפַייס ּבַ ּ ּ ְּוָתא ֲחֵזי ְדָהִכי הוא. ּ ּ ,
ִתיב ָנְפָלה לא תֹוִסיף קום ְּדָהא ּכְ ִתיב, ּ ת  ּבַ)עמוס ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּיֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּ

ִזְמִנין ָאֳחָרִנין, ָּדִויד ַהֹנֶפֶלת ְּוַעל ָדא . ֲּאָבל ֲאָנא אֹוִקים ָלה, ִּהיא ֹלא תֹוִסיף קום ּכְ
ת ָדִוד ַהּנֶֹפֶלת יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ִתיב ּבַ ּּכְ ּ ת ָדִוד, ּ ֲּאִני ָאִקים ֶאת סוּכַ ת . ּ ַמאן ֻסּכַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1787דף [ -ּ

ת. ָּדִוד ָרֵאלָּדא ּבְ יב ָנְפָלה: ַהּנֹוֶפֶלת. ּוַלת ִיׂשְ ָמה ִדְכּתִ ְּוָדא ִהיא ְיָקָרא ִדְבּתוַלת . ּּכְ ּ
ָרֵאל א ִדיָלה, ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ֲעָתא. ּ ַהִהיא ׁשַ   .ְוָדא אֹוִליְפָנא ּבְ

י ְיהוָדה אי, ָּאַמר ִרּבִ א ַעל ִלּבָ ָבא, ַּוַדאי ָמִליְלּתָ ִרירו , ְוִאְתִיׁשְ ְּדִמָלהְּוָדא ּבְ ְוַאְזָלא . ּ
ַכְחָנא, ַהאי ַמְעָנא ְוׁשָ ִמָלה ֲחָדא ְדׁשָ א ָרווְחָנא ָלה, ּּכְ ּתָ י יֹוֵסי, ְּדָתֵניָנן, ְּוַהׁשְ , ָאַמר ִרּבִ

ָרֵאל ְוֵייָמא ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ְלַאְכְרָזא ַעל ּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ  ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר )ישעיה נב(, ְּ
ִבי ְי ַל םּקוִמי ׁשְ יָדא ְדַחְבֵריה ְוֵייָמא ִהְתָנֵער, ּרוׁשָ ַמאן ְדָאִחיד ּבִ ּּכְ ּ א , ּקום, ּ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְ

ה ְוֵייָמא ִהְתַנֲעִרי ִריך הוא יֹוִחיד ּבָ ּּבְ ּ   .ּקוִמי, ְ

י ֲאָחא ָנא ָדא ַפְתִחין, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִליׁשָ א ּבְ ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ל ִאיּנון ּבְ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ָדא ֲה, ּ
י ָבא אֹוֵרך)ישעיה ס(, ּהוא ִדְכִתיב ְ קוִמי אֹוִרי ּכִ א ָהָכא, ּ ֵדין הוא , ָהא ַמְלּכָ ַּוַדאי ּכְ ּ
ְּיָקָרא ִדיָלה ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ֲהָדה, ּ א ִאְתְפַייס ּבַ ד ַמְלּכָ ּּכַ ותבא בת ) מלכים א א(כתיב (. ּ

ָכל ִאיּנון ִזְמ)שבע אל המלך החדרה כגוונא דא אּ ּבְ י ְדַמְלּכָ ְוָקַמת , ִּנין ִאיִהי ָאַתת ְלַגּבֵ
ֶלך)מלכים א א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּקֵמיה ֹבא ִלְפִני ַהּמֶ ֶלך, ְ ַוּתָ ֲעמֹוד ִלְפִני ַהּמֶ ֲאָבל . ְַוּתַ

ִזְמָנא ָדא ָלאו ָהִכי ה, ּּבְ א ֵייֵתי ְלַגּבָ ֶּאָלא ַמְלּכָ ֲהָדה, ּ ְּוִיְתְפַייס ּבַ . ּ ְלֵהיָכֵליהְּוֵיִתיב ָלה, ּ
ך ָיֹבא ָלך ַוַדאי)זכריה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ה ַמְלּכֵ ּ ִהּנֵ ְ יה, ְ , ְָיֹבא ָלך, ְּוָלא ַאְנּתְ ְלַגּבֵ

ְְלַפְייָסא ָלך ָמא ָלך, ְָיֹבא ָלך. ּ ֹכָלא, ְָיֹבא ָלך. ְְלַאּקָ ְלָמא ָלך ּבְ ְּלַאׁשְ ְלַאְעָלָאה , ְָיֹבא ָלך. ְ
ָּלך ְלֵהיָכֵליה ך ִזווָגא ְדָעְלִמיןּוְל, ְ ִּאְזַדְווָגא ִעּמָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ יך ִלי )הושע ב(ּכְ ּתִ ְ וֵאַרׂשְ

ֱאמוָנה   .ּּבֶ

א י ַאּבָ הו ִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָפַגע ּבְ ָּהא ָמאֵריה ְדָחְכְמָתא ָאֵתי, ָּאְמרו. ּּ ל ַאְנֵפי , ּ ְּנַקּבֵ
א ִכיְנּתָ ֲהֵדיה. ׁשְ ד ְקִריבו ּבַ ּּכַ ּ ְסטֹוָרא ְדקוְפְטָרא, ּ ִמיט ִמּקַ ּתְ ִּאׁשְ ּבֹון, ּ   .ְוָנַחת ּגַ

ֹוָפר הֹוֵלך ְוָחֵזק ְמֹאד ְוגֹו)שמות יט(, ָּפַתח וָאַמר ֹוָפר. 'ְ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ , וְיִהי קֹול ַהּשׁ
ָקעו, ָּהָכא ַאְפִליגו ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַחד ִמָלה ִאְתּתְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּּ ֹוָפר , ַמרִּאית ַמאן ְדָא. ּ קֹול ַהּשׁ

ֵרי ֵרי, קֹול ַחד, ּתְ ֹוָפר ּתְ ֹוָפר הֹוֵלך ְוָחֵזק, ְּוָדִייק ָלה. ַהּשׁ ִתיב ַוְיִהי ַהּשׁ ְִמְדָלא ּכְ ֶּאָלא , ּ
ֹוָפר ֹוָפר, קֹול ַהּשׁ ְּדוַדאי ׁשֹוָפר ִאְקֵרי, ּקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ישעיה כז(ּכְ

ׁשֹוָפר  ַקע ּבְ דֹולִיּתָ דֹול, ּגָ ְּדֵביה ָנְפִקין ַעְבִדין ְלֵחירות ָעְלִמין, ְּוַהאי ִאיהו ׁשֹוָפר ּגָ ּ ּ ְוָהא . ּ
ּאוְקמוָה ּ.  

ּוִאית ַמאן ְדָתֵני ְוָדִייק ְדֹכָלא ַחד ּ ֹוָפר, ּ יב קֹול ַהּשׁ ִגין ִדְכּתִ . ּקֹול ְדִאְקֵרי ׁשֹוָפר, ּּבְ
יב. ּוְמָנא ָלן ְדִאְקֵרי קֹול ה ִדְכּתִ דֹול ְוֹלא ָיָסף)דברים ה(, ִּמּמַ דֹול ,  קֹול ּגָ ְוַהאי קֹול ּגָ

ִתיב. ִאְקֵרי ׁשֹוָפר ֹוָפר הֹוֵלך ּכְ ְְוַעל ָדא קֹול ַהּשׁ יָמא ְלַהר ִסיַני. ְְלָאן הֹוֵלך. ּ אֹו , ִאי ּתֵ
ָרֵאל ֵעי ֵליה. ְלִיׂשְ ּוֵמֲאָתר ָדא. ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ֵמָהָכא ָנְפָקא. ּיֹוֵרד ִמּבָ ָלָלא ְּד, ּ ִּאיהו ּכְ

ָאר ָקִלין ִאְתְייִהיַבת לון ִמֵלי ּכָֹלא ַחד, ְּדָכל ׁשְ ּכְ ּוַכד ִיְסּתַ ּ ּ.  

יִמין ֵמַהאי ֲאַתר ֲהוֹו, ּוַעל ָדא יב, ּלוֵחי ַקְדָמֵאי ְרׁשִ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה ִדְכּתִ ּ שמות (, ּּ

ּ ָחרות ַעל ַהלוחֹות)לב ְקֵרי ָחרות, ּּ ֶּאָלא ֵחירו, ַּאל ּתִ ׁש, תּ ֲּאַתר ְדָכל ֵחירו , ֵּחירות ַמּמָ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1788דף [ -ּ

ְלָיא יה ּתַ א ֲחִזי. ּּבֵ אֹוַרְייָתא, ְוּתָ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ ְלהו ַחְבַרָייא ָדא ָהִכי ְוָדא , ְ ְּדַאְמִרין ּכֻ ּ ּּ ּ
ְּדָלא ָאִזיל ּכָֹלא ַלֲאַתר ַחד, ָהִכי ַנׁש, ּ ּוְלַמּבוָעא ַחד ִאְתּכְ ּ.  

  ]א''ע' דף ז -' גזוהר חלק [

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ָהֹוֵלך ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א(, ּכְ ל ַהּנְ  )קהלת א(ּוְכִתיב . ּ ּכָ
ִעים ְסָאה, ְוָחֵזק ְמֹאד. ְַהּכֹל הֹוֵלך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ִלי ַמֲחִזיק ַאְרּבָ ָמה ְדָתֵניָנן ּכְ ְוָחֵזק . ּּכַ

אֹוַרְייָתא ַחָלׁשָ, ְמֹאד ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ִביָראּ ה, א אֹו ּתְ ַכל ְוִתְנַדע ּבָ ְסּתְ ְּדַכד ּתִ ּ ְּדָלא , ּ
ר ִטיָנִרין א ְדַמְתּבָ ַפִטיׁשָ יָפא ּכְ ּקִ ח ָלה ּתַ ּכַ ׁשְ ּּתִ ּ א. ּ ִּמיָנך הוא, ְוִאי ִאיִהי ַחָלׁשָ ָמה . ְ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ י לא ָדָבר ֵרק הוא)דברים לכ(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ם ִא, ְּוִאם ֵרק הוא, ּ ְוַעל . ּיהוִמּכֶ
 )א''ע' דף ז(. ָּדא ְוָחֵזק ְמֹאד

ִתיב ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול)שמות יט( ּכְ ה ְיַדּבֵ ִללו ִמִלין , ּ ֹמׁשֶ ֲאַתר ָדא ִאְתּכְ ּּבַ ּ ּ
ָּהא אוְקמוָה ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעְנּנו ְבקֹול, ִּעָלִאין ּ ה, ּ ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ ַההוא קֹול ְדָאִחיד ּבֵ, ּבְ ּּבְ ּיה ּ
ה ָלא ְדָהא ִאְפָכא ֲהָוה. ֹמׁשֶ ּכְ ָּהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יב , ּ ר ֱאלִהים)שמות כ(ִּדְכּתִ ְוָהָכא ,  ַוְיַדּבֵ

ר ה ְיַדּבֵ ִתיב ֹמׁשֶ   .ּכְ

ֶּאָלא ִאית ְדַאְמֵרי יב, ּ ִגין ִדְכּתִ נו )שמות כ(, ּּבְ ה ִעּמָ ר ַאּתָ ה ַדּבֵ ּ ַויֹאְמרו ֶאל ֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ָמָעה ְוַאל ְי נו ֱאֹלִהיםְוִנׁשְ ר ִעּמָ ר. ַּדּבֵ ה ְיַדּבֵ ִגין ְדָלא . ְּוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנו, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ּּבְ

ה  אֹוַרְייָתא ִמפוָמא ְדֹמׁשֶ ַכח ִמָלה ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ְלחֹודֹוי)ו''רס(ּ ְּוָדא הוא ְדאוְקמוָה,  ּבִ ּ ּ ְקָללֹות , ּ
ה ִמִפי ַעְצמֹו ַאָמָרן ֶנה ּתֹוָרה ֹמׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ֵניָנן. ּׁשֶ ֶּאָלא ִמִפי ַעְצמֹו, ֵמַעְצמֹו ָלא ּתָ ַּהָללו , ּ ּ

בוָרה ִּמִפי ַהּגְ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו. ּ ּ יה, ּ ִּמִפי ַההוא קֹול ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ ִפיר . ְּדִאְקֵרי ָהִכי, ּ ְּוׁשַ
  .ִּמָלה

א ְדֵבי ַרב ַאְמֵרי ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ּ ב ְדאֹוַרְייָתא ִמ, ּ ַמר ּכוָלהַּאף ַעל ּגַ בוָרה ִאּתְ ִּפי ַהּגְ ּ ּ ּ ,
ַמר ן ִאּתְ מֹו ּכֵ ה ּכְ ל ֹמׁשֶ ּוַמאי ִאיהו. ִּמִפי ַעְצמֹו ׁשֶ ֶנה ּתֹוָרה. ּ ִמׁשְ ּבְ גֹון ְקָללֹות ׁשֶ ּוְלָבַתר . ּכְ

ְגבוָרה ִליָלן ּבִ ּכְ ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול, ִּאּתְ ה ְיַדּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹמׁשֶ ה ְי. ּ רֹמׁשֶ , ַדּבֵ
ה ל ֹמׁשֶ בוָרה, ְּוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול. ָּדא קֹולֹו ׁשֶ ָּדא ּגְ ְּדאֹוֵדי ֵליה ְלַההוא ָקָלא, ּ ּ ֲהָדא . ּ

ה ַההוא קֹול ְדֹמׁשֶ ּהוא ִדְכִתיב ַיֲעֶנּנו ְבקֹול ּבְ ּ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ א ַמאן ְדָפַתח ּבְ ּתָ ּוַהׁשְ ּּ ,
ח וֵייָמא)יב ומאן דפתחאמהו נס, אנן אחדי נודן ליה(   .ָּיְתבו,  ִליְפּתַ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ה ְוֶזַרע ֵאין )ויקרא כב(ּכְ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה', ָּלה ְוגֹו ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדָהא קוְדׁשָ, ּ ִריך ּ ְא ּבְ

ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ָרֵאל, ּהוא ּכַ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָרא ֵליה ֶאָלא ּבְ ָּלא ּבָ לון אֹוַרְייָתא , ּּ ִגין ִדְיַקּבְ ּּבְ ּ
טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ֹכָלא, ּ ְּוִיְתָדכון ּבְ ּ ִאין ָקֵמיה, ּ חון ַזּכָ ּכְ ּתַ ּוִיׁשְ ּ.  

א ֲחִזי הו, ּתָ ִלים ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ ָרֵאלּּכַ ִיׂשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא,  ּבְ ּּכְ ְּוַההוא ָאָדם , ּ
ַאְרָעא ַמָיא, ִאְתְנִעיץ ּבְ ְּורוֵמיה ָמֵטי ַעד ֵצית ׁשְ ְלָמא , ּ ִריך הוא ְלַאׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1789דף [ -ּ

א)א לאשלפא''ס( א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְמָתא ַקִדיׁשָ ּ ִנׁשְ ר ָדא ּבְ, ּ ִגין ְדִיְתֲאִחיד וִיְתְקׁשָ ּּבְ ֲהָדא , ָדאּ
ְלֶמֱהֵוי . 'ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ְוגֹו' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב

ָדא יר ָדא ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ָּקׁשִ ִלים ּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ ְרֵמיה ָהֵכי, ּ ן ּגַ ִלים ִויַתּקֵ   .ְּוַיׁשְ

ָרא ֵליה ְדַכ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ אְּ ִלים, ּר ְונוְקּבָ ִלים . ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ר ָנׁש ׁשְ ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ּבַ
ְרעוָתא ֶחְדָווָתא ּבִ ַאֲחדוָתא ּבְ ַבת זוֵגיה ּבְ ֲעָתא ְדִאְזַדִווג ּבְ ׁשַ ַגווָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַיִפיק , ּּ

ן  יה וִמנוְקֵביה ּבֵ ִּמּנֵ ּ ּ ר ָנׁש. ּ וַבת)ס''ר(ּ ּוְכֵדין הוא ּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּ ִלים ּכְ ּ ׁשְ ִלים , ּ ְוַאׁשְ
א א ִעָלָאה, ּהוא ְלַתּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ַגווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ א )א אתקיים''ס(ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ׁשְ

ִּעָלָאה ָעֵליה ּ.  

א א ְלַתּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ְלָמא ׁשְ ֵעי ְלַאׁשְ ּוַבר ָנׁש ְדָלא ּבָ ּ ַּטב ֵליה ְדָלא , ּ ֵריּ ְּדָהא ֵלית , ִאְתּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַלל ּבִ ֵּליה חוָלָקא ּכְ ּ יה. ּ ָמֵתיה ִמּנֵ ְּוַכד ָנִפיק ִנׁשְ ַלל, ּ יה ּכְ , ָּלא ִאְתַאֲחָדא ּבֵ

ָרא  ְּדָהא ַאְזָעַרא ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה ַעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ּ ֹכָלא)א דאתהדרא''ס(ּּ ַנת ּבְ ּקְ   .ּ וִאְתּתַ

ה ְוגֹו)ויקרא כב(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ּ ָּדא , ּוַבת ּכֵֹהן. 'ּ
א ְמָתא ַקִדיׁשָ א, ִּנׁשְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדִאְתְקֵרי ּבְ א ִמִזווָגא , ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּדָהא אוְקמוָה ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א וַמְטרֹוִניָתא ַנְפַקת ְּדַמְלּכָ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ אּ א ִמְדָכר ְונוְקּבָ ּ ֵהיך ּגוָפא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּאוף ָהִכי , ְ
ְמָתא ְלֵעיָלא יה. ִּנׁשְ ְהֶיה ַאְלָמָנה ֵמַההוא ּגוָפא ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ י ּתִ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ה. ּוִמית, ּ ּוְגרוׁשָ ּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ְרַכת ֵמַההוא חוָלָקא ִדׁשְ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ּ ה. ּ ך ָלּמָ ִגין ְד, ְְוָכל ּכַ ְּזַרע ֵאין ָלה ּּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָחא ּכְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרא ּבִ ּוְלִאְתַקּשְׁ ית ָאִביָה. ּ ָבה ֶאל ּבֵ ַמאן , ְוׁשָ

ָבה ָבה ְסָתם. ְוׁשָ ִמְלַקְדִמין, ְוׁשָ ְקָנא ּכְ ְּלִאְתּתַ ית ָאִביָה. ּ ָבה ֶאל ּבֵ א , ּוְכֵדין ְוׁשָ ָּדא קוְדׁשָ ּ
ִריך ה ְנעוֶריָה. ּואְּבְ ַקְדֵמיָתא: ּּכִ א, ִּמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל. ּכְ ִעּנוָגא ְדַמְלּכָ ָגא ּבְ ְּלִאְתַעּנְ ּ.  

  ]ב''ע' דף ז -' גזוהר חלק [

אן וְלָהְלָאה ַּההוא ְדָלא . ַּמאן הוא ָזר.  ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)ויקרא כב(, ִּמּכָ א ''ס(ּ

א ְדַתּתָ)אוקים ָמא ַקִדיׁשָ ּ ׁשְ יה חוָלָקא, אּ ְּוֵלית ֵליה ּבֵ ּ יה חוָלָקא , ֹלא יאַכל ֹקֶדׁש. ּ ֵּלית ּבֵ ּ
יה ֲאִכיָלה ֵּמִעּנוָגא ִדְלֵעיָלא ְדִאית ּבֵ ּ ּ יב, ּּ ֲאִכיָלה , ּ ִאְכלו ֵרִעים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ

ִּדְלֵעיָלא ִריך הוא ֲהִוי )ב''ע' דף ז(ִּעּנוָגא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְרָיאְוַהאי ִעּנ, ְּ ֲאַתר , ּוָגא ׁשַ ּבַ
ָנא ֲהָוה ָסִליק ד ֵריָחא ְדָקְרּבְ ְרָיא ּכַ ְּדׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ַכח ְמזֹוָנא ְלַתּתָ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ַכח ְמזֹוָנא ְלֵעיָלא, ּּבְ ּתְ א ְדַאְתָקן . ִּאׁשְ ְּלַמְלּכָ
ְּסעוָדָתא ִדיֵליה ּ ד ַאְתָקן ְלַע. ְוָלא ַאְתָקן ְלַעְבדֹוִהי, ּ ָּאִכיל הוא ְסעוָדָתא , ְבדֹוִהיּכַ ּ

ִּדיֵליה ְּוִאיּנון ַאְכֵלי ְסעוָדַתְייהו, ּ ּ י ַיְעִרי ִעם )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ָאַכְלּתִ
י א, ִּדְבׁשִ ָּדא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ְכרו דֹוִדים. ּ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ָּדא ְסעוָדָתא ִדיְדהו , ּ ּ ּ ּ

ָנאֵמֵריָחא ָנא ֲהָוה ָסִליק, ּ ְדָקְרּבְ ד ֵריָחא ְדָקְרּבְ ך ִאְקֵרי ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי. ּּכַ ְוְבִגיֵני ּכַ ֵריַח . 'ּ
ב)מאתר דענוגא דעתיקא אשתכח(. 'ִניֹחַח ַלְיָי. ְלַעְבדֹוִהי א ִאְתַעּכָ ּ ְוַעל ָדא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ,
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ִגין ְסעוָדָתא ְדַעְבדֹוִהי ּּבְ ךּוְבִגין. ּ ֵניָנן, ְ ּכַ ַמִים ּתָ ּשָׁ ּבַ ָרֵאל ְמַפְרְנֵסי ַלֲאִביֶהן ׁשֶ . ִיׂשְ
א ַמאן ָאִכיל ּוִמְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא. ּ ֶּאָלא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ם ָיַחד)תהלים קלג(, ּ ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ִאין , ּ ִהּנֵ ַזּכָ
ָרֵאלִאי ִריך הוא ְלַרְבְרָבא, ּּנון ִיׂשְ א ּבְ ְּדָלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ִליָחא, ְּ ָרֵאל , אֹו ִלׁשְ ֶּאָלא ִיׂשְ

יה הו, ֲּאִחיָדן ּבֵ ְּוהוא ָאִחיד ּבְ ִריך הוא ַעְבִדין, ּ א ּבְ ּוֵמַחִביבוָתא ִדְלהֹון ָקָרא לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ .
י )ויקרא כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ּכִ ְלָבַתר ָקָרא לֹון . ִלי ְבֵני ִיׂשְ

ִנים ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבָ ִנים ַאּתֶ , ְלָבַתר ָקָרא לֹון ַאִחים. ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ
ּוְבִגין ְדָקָרא לֹון ַאִחי. ' ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְוגֹו)תהלים קכב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעא , םּ ּבָ

הו ָווָאה ָמדֹוֵריה ּבְ ְּלׁשַ ּ ְייהו, ּ ְּוָלא ַיְעֵדי ִמּנַ ֶבת . ּ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ִתיב ִהּנֵ ֵדין ּכְ ּּכְ
ם ָיַחד   .ַאִחים ּגַ

א ָהִכי ָאַמר ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ְוגֹו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ִּהּנֵ  )ויקרא כ(ּכְ
ח ֶאת ֲאחֹותֹוְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא. ר ִיּקַ ִריך הוא: ְוִאיׁש, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .

ח ֶאת ֲאחֹותֹו ר ִיּקַ ָרֵאל: ֲאׁשֶ ה. ָּדא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ך ָלּמָ ֶּחֶסד הוא ַוַדאי, ֶּחֶסד הוא. ְְוָכל ּכַ ּ ,
ְּוָהא אוְקמוָה ה ַמה טֹוב וַמה ָנ. ּ ְּוַעל ָדא ִהּנֵ ּ ם ָיַחדּ ֶבת ַאִחים ּגַ ִריך , ִעים ׁשֶ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ָרֵאל ּהוא וְכְנֶסת ִיׂשְ ם. ּ א, ּגַ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ְדָאְמִריָנן. ְּלַרּבֹות ִיׂשְ   , ּכִ

ָרֵאל  ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ִריך )א באחוותא באחדותא''ס(ּ א ּבְ קוְדׁשָ ַאֲחדוָתא ּבְ ְ ּבְ ּ ּ
ָרֵאל ִדְל, ּהוא ִריך הואִּיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ ם ִאיּנון ּבְ ֶחְדָווָתא ּגַ ְרָיין ּבְ א ׁשַ ַּתּתָ ּ ם . ְּ ך ּגַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ָיַחד ּכְ ּ ם ָיַחד)ז''ע(, ּ ה. ְּלַרּבֹות ַצִדיק,  ּגַ ְכֶנֶסת , ּּבָ ּבִ
ָרֵאל ְּדִאיּנון ִזווָגא ַחד, ִיׂשְ ּ ּ ְּוֹכָלא ִמָלה, ּ   . ַחדּ

 ] בשנה161יום [סדר הלימוד ליום יג אדר 

ָרֵאל ְיָי ַמע ִיׂשְ א ִדׁשְ ּתָ ַפְרׁשְ ָרֵאל . ַּמהו ֶאָחד, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ְּוָתִניָנן ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדָאִחיד ּבֵ ּ ּ ְמעֹון. ְּ י ׁשִ ִּזווָגא ִדְדַכר ְונוְק, ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ּ א ִאְקֵרי ֶאָחדּ . ּבָ

ְרָיא א ׁשַ ֲאַתר ְדנוְקּבָ ּּבַ א ְפַלג ּגוָפא . ַמאי ַטֲעָמא. ֶאָחד ִאְקֵרי, ּ ָלא נוְקּבָ ִגין ִדְדַכר ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ּוְפַלג ָלאו הוא ַחד, ִאְקֵרי י ּגוָפא. ּּ ֵרי ַפְלּגֵ ֲחָדא ּתְ ָרן ּכַ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ִּאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא, ּ ּ ,

  .ֵרי ֶאָחדּוְכֵדין ִאְק

ִריך הוא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ּוַהׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּּכְ
ִריך הוא ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִזווָגא ִאְתְפַרׁש, ְּ ּ ַכח , ּ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ

ִלים יה , ְוֵאיָמַתי ִיְתְקֵרי ֶאָחד. ְקֵריְוֶאָחד ָלא ִא, ׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ׁשְ ֲעָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ּתִ ׁשַ ּּבְ ּ
א ַמְלּכָ ֲחָדא, ּבְ ְּוִיְזַדְווגון ּכַ ּ לוָכה'  ְוָהְיָתה ַלְיָי)עובדיה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַמאן . ַּהּמְ
ָרֵאל. ְּמלוָכה ֶנֶסת ִיׂשְ ר, ָּדא ּכְ ה ִאְתְקׁשַ ְּדַמְלכו ּבָ ּ ֵדין , ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ ּ ּבַ ּ '

מֹו ֶאָחד ם ָיַחד, ְּוַעל ָדא. ֶּאָחד וׁשְ ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ  )תהלים קלג(. ִּהּנֵ
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ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ּשֶׁ ֶמן ַהטֹוב. ּּכַ א. ַּמאן ׁשֶ ח ְרבות קוְדׁשָ ָּדא ְמׁשַ ּ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק , ּ
אֵמ יָקא ַקִדיׁשָ ַההוא ָנָהר ִעָלָאה, ַּעּתִ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ , ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ְּדָיְנָקא ִלְבִנין, ּ

א א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ח ָנִגיד ּבְ ְּוַההוא ְמׁשַ א, ּ יה ִליִקירו ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּוֵמֵריׁשֵ ּ ּ ּ ן ָנִגיד , ּ ּמָ ּוִמּתַ
י ְיָקר ְד ְּלָכל ִאיּנון ְלבוׁשֵ ּ הוּ ׁש ּבְ א ִאְתָלּבַ יֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו. ַּמְלּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשֶ ּּ ּ .

ׁש ַּעל ִפי ִמדֹוָתיו ַמּמָ הו, ּ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ֵמיה ַקִדיׁשָ א ִדׁשְ ְתִרי ַמְלּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ע' דף ח -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ל ְנִגידו, ּתָ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדִאֵלין , ָלא ָנִחית ְלָבְרָכא, ּ ְדָעְלִמיןְּוָכל ֵחידו, ּּכָ ּּ
ין ְתִרין ַקִדיׁשִ א, ּּכִ א ַקִדיׁשָ ָמא ְדַמְלּכָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ יֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו, ּ ך ׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ַּעל ִפי . ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִּמדֹוָתיו וַדאי ּכְ ּ ַעל ִפי ַאֲהֹרן וָב)במדבר ד(ּ ְהֶיהּ ך ַעל ִפי ִמדֹוָתיו. ָניו ּתִ ּּכַ ּ ְ ,
ָּנִחית ְוָנִגיד ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְרָכאן ְלֹכָלא, ּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ֶמן , ְוָתא ֲחִזי. ְּלִאׁשְ  )א''ע' דף ח(ַהאי ׁשֶ

ין א ֲהָוה ָסִליק, טֹוב ָלא ַזּמִ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדפוְלָחָנא ִדְלַתּתָ ּ ּ ָד, ּ ֲהָדא , אְּוִאְתַעְרָען ָדא ּבְ
ח ֵלב)משלי כז(, ּהוא ִדְכִתיב ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ֶמן ְלֵעיָלא. ּ ׁשֶ א, ּׁשֶ ֵדין , ּוְקֹטֶרת ְלַתּתָ ּכְ

ּהוא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ּ י ְיהוָדה ְזִקיפו ְיִדין. ּ י ֲאָחא ְוִרּבִ ִּרּבִ א, ּ י ַאּבָ   .ְּואֹודו ְלִרּבִ

י ֲאָחא ָפַתח ֲחלֹום ַהָלְיָלהּ ַוָיֹבא ֱא)בראשית כ(, ִּרּבִ ֹּלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ּבַ ּוְכִתיב ַויֹאֶמר , ְ ּ
יָת זֹאת י ְבָתם ְלָבְבך ָעׂשִ י ּכִ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ֲחלֹום ּגַ ֵּאָליו ָהֱאֹלִהים ּבַ ַּהאי ַוָיֹבא ֱאלִהים . ָ

אומֹות ָהעֹוָלם, ְֶאל ֲאִביֶמֶלך ָנא ּבְ ָרֵאל, ַּוָיֹבא ֱאלִהים, ַּמאי ׁשְ אלא דא הוא (.  ָלאּוְלִיׂשְ
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דברים (ולית לעמא אחרא חולקא ביה בקודשא בריך הוא דכתיב . נקרא על עירך ועל עמך

 כי כל העמים ילכו איש )'מיכה ד(וכתיב . נקרא עליך' ץ כי שם יי וראו כל עמי האר)ד''כ
ֵניָנן)'עמו וגו' כי חלק יי) ב''דברים ל(וכתיב . 'בשם אלהיו וגו ל ֱאֹלִהים , ּ ֶאָלא ָהִכי ּתָ ּכָ

ַּההוא ֵחיָלא ַרְבְרָבא ִדְמָמָנא ָעַלְייהו ֲהָוה, ְּדָהָכא ּ ַגְווָנא ָדא ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ּבִ, ּ ּּכְ ְלָעם ּ
ַּההוא ֵחיָלא ְדִאְתְפַקד ָעֵליה, ַלְיָלה ּ ּּ.  

ֲחלֹום יָמא ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ּבַ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ְּוִאי ּתֵ י, ּ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ם , ּגַ ּגַ
אי ְיִדיַע, ֶּאָלא ְלַרּבֹות ָקא ָאָתא. ֲאַמאי ָהָכא ב ִדְלֵעיָלא ִמּנַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ם ָאֹנִכ, ּ י ּגַ

י ם ָאֹנִכי. ָיַדְעּתִ ם ְלַרּבֹות, ְָוֶאְחׁשֹוך ּגַ ִתיב, ָאֹוְתך ֵמֲחטֹו ִלי, ּגַ ַמאי , ֵמֲחטֹו ָחֵסר ָאֶלף ּכְ
ֵחיָלא ַקְייָמא ִגין ְדַחָטָאה ָלאו ּבְ ָּקָאַמר ּבְ ּ ּ.  

א, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא א ִדְלַתּתָ חֹוֵביהֹון ְדַעּמָ ּּבְ ִּאְתְפִגים ְלֵעיָלא, ּ ח. ּ א ּבְ ֹוֵבי ַעּמָ
א וְלָטִניה, ִּדְלַתּתָ ר ַרְבְרָבא ִדְלהֹון ִדְלֵעיָלא ִמּשׁ ִּאְתַעּבָ ּ ּ ם . ּּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֶאְחׁשֹוך ּגַ ּ

ְלָיא ִמְלָתא, ָָאֹנִכי אֹוְתך אי ּתַ ב ִדְלֵעיָלא ִמּנַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ם ָאֹנִכי ְלַרּבֹות ְלַגְרֵמיה, ּ , ּּגַ
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ִגין , ֵמֲחטֹו ִלי איּבְ ּבָ ָכחו ּגַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ָרא, ּ ִבׂשְ ַהאי ַמַחט ְדָנִעיץ ּבְ ְגרֹום ִלי ַאּתְ , ּּכְ ְּדָלא ּתִ
ָרא ִלי ִמׁשוְלָטִני חֹוָבך ְלַאְעּבְ ּּבְ י, ְ ִּוְיקוצון ּבִ ַמֲחָטך, ּ קֹוץ ִלי ּבְ ְְדָלא ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ם)ויקרא כ( ָהֵני קֹוִצין ִדְנִע,  ָוָאֻקץ ּבָ ָראּּכְ ִבׂשְ ַמע. יִצין ּבְ ִני . ַמאי ַמׁשְ ַמע ִדְבחֹוֵבי ּבְ ַּמׁשְ
א ַּעְבִדין ְפִגימו ְלֵעיָלא, ֱאָנׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ִאיהו, ּּ ְלָחה )ישעיה נ(ּכְ ֵעֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ
ֶכם   .ִאּמְ

ן ִאְתְקִריב ן, ּוַעל ָדא ָקְרּבָ יב. ַמאי ָקְרּבָ ַּהאי ְדַקאְמָרן ִדְכּתִ ְלָחה , ּ ֲעֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ ּ
ֶכם חֹוֵביה. ִאּמְ ִרים ִפרוָדא ּבְ ְּדָהא ֵחְטא ּגָ ּ ָאה . ּּ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ן ָקִריב ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ָּקְרּבָ

י ְיהוָדה. ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ַחד א ְוִרּבִ י ַאּבָ ָּאתו ִרּבִ י ֲאָחא, ּ ְּואֹודו ֵליה ְלִרּבִ ּ.  

י ְיהוָדה  ָּפַתח ִרּבִ ְמָחה ְוגֹו' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק( ,ְוָאַמר )ו''כ(ּ ׂשִ ' ִּעְבדו ֶאת ְיָי. 'ּבְ
ְמָחה ׂשִ ִריך הוא, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדָבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ְּ ּ ֵעי , ּ ּבָ

ֶחְדָווָתא א, ּבְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ַכח , ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ִלימוּּבְ ׁשְ ּפוְלָחִניה ּבִ ּ ּ יָמא פוְלָחָנא . ּ ְּוִאי ּתֵ ּ
ָנא ָהִכי הוא ְּדָקְרּבְ ר. ּ ר ָנׁש ְדָעַבר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה, ָלא ֶאְפׁשָ ְּדָהא ַההוא ּבַ ּ ּ ּ ּ ַעל , ּּ
ִּפּקוָדא ְדאֹוַרְייָתא ּ י ְדָמאֵריה, ּ ְּוָתב ְלַקּמֵ ַמאן ַאְנִפין ְיקום ָקֵמיה, ּ ּּבְ ּ רוַח ָּהא ַוַד, ּ ּאי ּבְ

ִביָרא רוַח ָעִציב, ּתְ ְמָחה, ּּבְ   .ָּאן הוא ְרָנָנה, ָּאן הוא ׂשִ

ֵניָנן ן ּתָ ּמָ י ָמאֵריה, ֶּאָלא ּתַ ר ָנׁש ְדָחֵטי ַקּמֵ ַּההוא ּבַ ּ ְוָאֵתי ְלָקְרָבא , ְּוָעַבר ַעל ִפּקֹודֹוי, ּ
ָנא ְרֵמיה, ָקְרּבְ ָנא ּגַ ּוְלַתּקְ ִביָרא, ּ רוַח ּתְ רוַח , ּּבְ ָחאּּבְ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִפיר , ֲעִציָבא ּבָ ֵכי ׁשַ ְּוִאי ּבָ
ַכח. ִּמּכָֹלא ּתְ ְמָחה ָהא ְרָנָנה ָלא ִאׁשְ ן. ָהא ׂשִ ּקַ ַמאי ִאְתּתְ ֲהֵני ְוֵליָוֵאי. ֶּאָלא ּבְ ַהְנהו ּכַ , ּּבְ

ִגיֵניה ְמָחה וְרָנָנה ּבְ ִלימו ׂשִ ְּדָהא ִאיּנון ַאׁשְ ּ ּ ּ ַכֲהָנא ִאְתַקָי. ּ ְמָחה ּבְ ִגין ְדהוא ְרִחיָקא , יםּׂשִ ּּבְ ּ
ִדיר ַאְנִפין ְנִהיִרין, ִּמן ִדיָנא ּתָ ִדיר ּבְ ָחא ּתָ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ א, ְּוַכֲהָנא ּבָ ל ַעּמָ יר ִמּכָ . ַּחָדאן ַיּתִ

ִרים ְתָרא ִדיֵליה ּגָ ְּדָהא ּכִ ּ ֵליָוֵאי. ּ ֵחי ַעל ׁשִ, ְּוָהִכי הוא, ְרָנָנה ּבְ ּכְ ּתַ ְּדָהא ֵליָוֵאי ִמׁשְ יר ּ
ָמה ְדאוְקמוָה, ְלָעְלִמין ּּכְ ּ ּ.  

  ]ב''ע' דף ח -' גזוהר חלק [

ִריך הוא, ָּעֵליה )ב''ע' דף ח(ּוִאֵלין ַקְייִמין  א ּבְ ִלים פוְלָחָנא ְלקוְדׁשָ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ ֲהָנא . ּ ּכַ
ָּקִאים ָעֵליה ְוַכִוון ִמיִלין ּ ְרעוָתא, ּ ֶחְדָווָתא ּבִ ָמא , ּּבְ ְדָקא ָיאותְלַיֲחָדא ׁשְ א ּכְ ַּקִדיׁשָ ּ .

יר ׁשִ י ְיָי. ְוֵליָוֵאי ּבְ ִתיב ְדעו ּכִ ֵדין ּכְ ּּכְ ן ְלָקְרָבא ַרֲחֵמי . ּהוא ֱאֹלִהים' ּ ָּדא הוא ָקְרּבָ ּ
ִדיָנא ָסם ּכָֹלא, ּבְ ּוִמְתּבְ ּ.  

ָנא ַכח ָקְרּבְ ּתְ א ְדָלא ִאׁשְ ּתָ יה, ַּהׁשְ ַּמאן ְדָחֵטי ָקֵמי ָמאֵריה ְוָתב ְלַגּבֵ ּ ְמִרירו , ּ ַּוַדאי ּבִ ּ
א ֲעִציבו, ְּדַנְפׁשָ ִבְכָיה, ּּבַ ִביָרא, ּבְ רוַח ּתְ ְמָחה וְרָנָנה, ּּבְ ֵּהיַאך אֹוִקים ׂשִ ָהא ָלא , ְ

יה ּבֵ ָכחו ּגַ ּתְ ִּאׁשְ ֶּאָלא ָהִכי אֹוְקמוָה. ּ ָחן ְדָמאֵריה, ּ ּבְ ְּדתוׁשְ ּ ּ ּוְרָנָנה , ְּוֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ
ְמָחה וְרָנָנה, ְּדאֹוַרְייָתא ָּדא הוא ׂשִ ּ ֵניָנן ְוָלא ִמּתֹוך ַעְצבות ְוכו. ּ ְּוָהא ּתָ ּ ר ', ְ ְּדָלא ְיקום ּבַ ּ

יה ַקְנּתֵ ֲעִציבו ְוָהא ָלא ָיִכיל וַמאי ּתָ ָּנׁש ָקֵמיה ָמאֵריה ּבַ ּ ּ ּ ּ.  
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ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ִני ְפָתִחים, ּּ עור ׁשְ ִנס ָאָדם ׁשִ ֵניָנן ְלעֹוָלם ִיּכָ ָּהא ּתָ ִויַצֵלי ', ּ ְוכוּ
יב ְּצלֹוֵתיה ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ מֹור ְמזוזֹות ְפָתַחי)משלי ח(, ּ ּ ִלׁשְ ך, ּ ֵני ְפָתִחים ַסְלָקא ַדְעּתָ ְׁשְ ּ ּ ּ ,

ֵני ְפָתִחים יעור ׁשְ א ׁשִ ֶּאָלא ֵאיּמָ ּ ָאַמר ָדִוד. ּ ה ׁשֶ אן ֶרֶמז ְלּמָ ָעִרים )תהלים כד(, ּּכָ או ׁשְ ּ ׂשְ
יֶכם ְּדִאיּנון ּגֹו ְלגֹו, ָּמעֹון וָמכֹוןִּאיּנון , ָראׁשֵ ין, ּ ירוָתא ְדַדְרּגִ ּׁשֵ ְּוִאיּנון . ּוַפַחד, ֶחֶסד: ּ

ִּפְתִחין ְדָעְלָמא ין. ּ ְצלֹוֵתיה ָלֳקֵבל ֹקֶדׁש קוְדׁשִ ִוון ּבִ ר ָנׁש ְדִיְתּכַ ַּעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ ּ ּ ּ ְּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ יעור בְו. ִּויַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ַּהְנהו ִאֵלין ׁשִ ְתִרין' ב, ִּפְתִחין' ּּ   .ּכִ

ְמָחה, ּוִאית ְדַמְתֵני ָהֵכי ָרֵאל, ׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְמָחה ָהא אוְקמוָה. ָּדא ּכְ ְּוׂשִ ִדְכִתיב, ּ , ּכְ
ְמָחה ֵתֵצאו ְוגֹו)ישעיה נה( ׂשִ י ּבְ לוָתא. 'ּ ּכִ ָרֵאל ְלָנְפָקא ִמן ּגָ ּוְזִמיִנין ִיׂשְ ַהאי ׂשִ, ּ . ְמָחהּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ִעְבדו ֶאת ְיָי. ּוַמאן ִאיִהי ּכְ ְמָחה' ּ ׂשִ יב, ּבְ ָמה ִדְכּתִ  )ויקרא טז(, ּּכְ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש   .ְּוֹכָלא ַחד, ּבְ

ְרָנָנה ִלימו ִדיָלה, ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ָּדא ׁשְ ּ ּ ֵלב. ּ ְמָחה ּבַ ְּדׂשִ ֶפ, ּ ּוְרָנָנה ּבַ ִלימו . הּ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ
יר מֹוְדָעא. ַיּתִ ּתְ ְמָחה ָהא ִאׁשְ ִלימו ְדַהאי ׂשִ ּוׁשְ ּ ּקוָנא ְדַבר ָנׁש . ְוָהא ְיִדיָעא, ּ ְּוָדא הוא ּתִ ּ ּ

יה ָמאֵריה ְּלַקּמֵ י ְיָי. ּ ֵדין ְדעו ּכִ ּּכְ ַחד ִמָלה ַאְתָיא. ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּ ְּוֹכָלא ּבְ ְּדָבֵעי ְלָבַתר , ּ
ְדָקא ֵיאֹותְלַיֲחָדא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ָדא ְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ׁשְ ָרא ָדא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ּ ְּוָדא הוא , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ א. ּ י ַאּבָ י ֲאָחא ְוִרּבִ ָּאְמרו ֵליה ִרּבִ ּוַדאי ָהִכי הוא, ּ ָאה . ּ ַזּכָ
ְדֵלי ּבְ ּתַ ּחוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ִריך הוא, אֹוַרְייָתאּּ א ּבְ ְּוַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ָּקמו , ְּ

א י ַאּבָ ְּוַאְזלו ֲאַבְתֵריה ְדִרּבִ ּ   .ִּמיִלין' ג, ּ

א  י ַאּבָ רֹוב ַחְסֶדך ָאֹבא ֵביֶתך)תהלים ה( ,ְוָאַמר )א''הקדמה י(ָּפַתח ִרּבִ ָ ַוֲאִני ּבְ ָ ָהִכי , ּ
ּאוְקמוָה ְּדָלא ִלְבֵעי ֵליה ְלַב, ּ אּ ּתָ ִניׁשְ ַקְדִמיָתא, ר ָנׁש ְלֵמיַעל ְלֵבי ּכְ ְֶאָלא ִאי ִאיְמָלך ּבְ ּ ,

ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִריך הוא. ּבְ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ינו ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ּקִ ִגין ְדִאיּנון ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ְּ
רֹוב ַחְסֶדך ָאֹבא ֵביֶתך, ּהוא ִדְכִתיב ַָוֲאִני ּבְ ָ ֲחְוה ֶאל . ָּדא ַאְבָרָהם: ָךָאֹבא ֵביֶת. ּ ּתַ ֶאׁשְ
ך ִיְרָאֶתך. ָּדא ִיְצָחק: ֵָהיָכל ָקְדׁשְ אבא . א ואני ברוב חסדך דא אברהם''ס(, ָּדא ַיֲעֹקב: ָּבְ

א.)דא יצחק, אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, ביתך דא יעקב ֵריׁשָ , ּ וָבָעא ְלַאְכְלָלא לֹון ּבְ
א ּתָ ִניׁשְ ִתיב. ּיַצֵלי ְצלֹוֵתיהִו, ְּוֵיעול ְלֵבי ּכְ ֵדין ּכְ ה )ישעיה מט(, ּכְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ

ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ָקר)ויקרא א(. ָ נֹו ִמן ַהּבָ י יֹוֵסי.  ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ ַמאי , ָאַמר ִרּבִ
ָקר ְלעֹוָלה ָנא ִמן ַהּבָ ִגין ַמה , ִּאי ּכָֹלא ַחד. ָלהּוִמן ָהעֹוף ְלעֹו, ּוִמן ַהּצֹאן ְלעֹוָלה, ׁשְ ּבְ

ְנָיא ָדא ִמן ָדא ּׁשַ ְּדָהא ִמן ּכָֹלא ִאְתָעִביד ַחד ִמָלה, ּ ּ ק ְיֵדיה ְלָדא, ֶּאָלא. ּ ַּמאן ְדַאְדּבַ ּ ,
ָקר ִתיב. ְוִאי ָלא ָיִכיל ִמן ָהעֹוף. ִמן ַהּצֹאן, ְוִאי ָלא ָיִכיל. ַמְקִריב ִמן ַהּבָ ויקרא (, ְּדָהא ּכְ

ֶגת ְוִאם)יד ּ ַדל הוא ְוֵאין ָידֹו ַמּשֶׂ ִריך הוא ָלא ַאְטַרח ָעֵליה ְדַבר ָנׁש , ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יר ִמָלה ְדָלא ָיִכיל, ַיּתִ ּּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָמה ְדֲהָוה ַחָטָאה ָהִכי ֲהָוה ַמְקִריב, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ס , ֲעִתיָרא. ּ יה ּגַ ְּדִזְמִנין ְדִלּבֵ ּ ּ
יה יר ְלֶמֱחֵטי ָקֵמיה ָמאֵריה. ַמְקִריב ּתֹוָראֲהָוה , ּּבֵ יב ַיּתִ יה ָחׁשִ ִגין ְדִלּבֵ ּּבְ ּ ּ ינֹוִני. ּ ַמְקִריב , ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1794דף [ -ּ

ך ְלֶמחֵטי, ִמן ַהּצֹאן ל ּכַ יה ּכָ ס ּבֵ ִגין ִדְרעוֵתיה ָלאו ּגַ ְּבְ ּ ּ ּ יה. ּ ס ּבֵ יה ָלא ּגַ ָנא ְדִלּבֵ ִּמְסּכְ ּ ּ ,
ְּרעוֵתיה ָנמֹוך ִמּכָֹלא ְ ּ ַּההוא ָקִליל ִמּכָֹלאַמְקִריב ֵמ, ּ ֵניהֹון ְלֻכְלהו. ּ מֹוְדָען ָקְרּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ל , ּ ּכָ
ְלחֹוַדְייהו ָרה, ַּחד ְוַחד ּבִ ַמְתְקָלא ְיׁשָ ל ַחד ְוַחד ּבְ ִריך הוא ָדִאין ִדיָנא ּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

  ]א''ע' דף ט -' גזוהר חלק [

ְמעֹון  י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַלת חֹוֵבי , ָּאַמר ֵליה, ֲּאבוִהיִרּבִ ֵניָנן ְדַעל ּתְ ָּהא ּתָ
א ְלעֹוָלם ַעִתיֵרי, ָעְלָמא ָרָעב ּבָ ֵחי ֶאָלא ּבְ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו חֹוֵבי ָלא ִמׁשְ ס , ּּ ְייהו ּגַ ִגין ְדִלּבַ ּּבְ ּ

הו ֵני, ּּבְ ִמְסּכְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִריך הוא ָקִטיל ְּדקוְדׁשָ, ּהוא )א''ע' דף ט(ַּמה ִדיָנא , ְוָלא ִמׁשְ ּא ּבְ ְ

ֵני א יֹוִספון ְלֶמחֵטי ָקֵמיה, ְוָקִאים ַלֲעִתיֵרי, ְלִמְסּכְ ּתָ ְּדָהא ֵמַהׁשְ ּ ַאְלּתָ . ּ ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות ׁשָ
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ּ יַעָיא , ּּ ִריך הוא ְלִאְתָפְרָעא ִמן ַרּשִׁ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ּ ְּ

לֹום, ּא ְלהו ִמן ָעְלָמאּוְלאֹוָבָד ֵדין ָיִהיב ְלהו ׁשָ ֹכָלא, ּּכְ ִלים ְלהו ּבְ ּוַאׁשְ ּ.  

א ֲחִזי א ִעָלָאה, ֲאָבל ּתָ ִחין ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ּכְ ּתַ ֵני ָעְלָמא ָלא ִמׁשְ ְּדָכל ּבְ ִאֵלין ָמאִנין , ּ ּּכְ
הו ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ הֵלב ִנׁשְ )תהלים נא(. ּ ר וִנְדּכֶ א )ישעיה נז( .ּבָ ּ ְוֶאת ַדּכָ

ַפל רוַח ּוׁשְ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ָמאֵני ְדַמְלּכָ ּ ָעְלָמא. ּ צֹוֶרת ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ְוַכְפָנא ְוִדיָנא , ְוַכד ִאׁשְ
ֵני ף ַעל ִמְסּכְ ּקַ א, ִאְתּתָ ָכאן ְוָגעָאן ָקֵמי ַמְלּכָ ֵדין ּבָ ִריך הוא ָקִריב, ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יר ְּ  לֹון ַיּתִ

ץ ֱענות ָעִני)תהלים כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּכָֹלא ּקַ י לא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ א . ּ ּכִ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ
ְפָנא ְלָעְלָמא ִריך הוא ָפִקיד ַעל ַמה ַאְתָיא ּכַ ּּבְ ּ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ְדַגְרֵמי ַהאי. ְ ּּ ּ.  

ָח ּגְ א ְלַאׁשְ ד ִאְתֲער ַמְלּכָ ִניּכַ ָעְלָמא ַעל ָקָלא ְדִמְסּכְ ְייהו, ּא ּבְ ְזָבן ִמּנַ , ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ
ַנְייהו ּוֵמעוְלּבְ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ַמע ַצֲעָקתֹו)שמות כב(, ּכְ מֹוַע ֶאׁשְ ֵרי ִזְמֵני.  ׁשָ ַמע ּתְ מֹוַע ֶאׁשְ : ׁשָ

ַקֵליהֹון ָחא ּבְ ּגְ ְּוַחד ְלִאְתָפְרָעא ִמן ִאיּנון ְדַג. ַחד ְלַאׁשְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְרִמין לֹון ַהאיּ
י ַחּנון ָאִני ְוָחָרה ַאִפי ְוגֹו י ּכִ ַמְעּתִ ְּוׁשָ ָעְלָמא. 'ּ ַכח ּבְ ּתְ ֲעָתא ְדַכְפָנא ִאׁשְ ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ַווי , ּ

ְּלִאיּנון ֲעִתיֵרי ַחָייַבָיא ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִני ְלָקֵמי קוְדׁשָ ַקֵליהֹון ְדִמְסּכְ ּּבְ ּ ְּ.  

א ָנאּתָ ָנא ְדִמְסּכְ ּ ֲחֵזי ְדַההוא ָקְרּבְ ּ ִביר, ּ ִמּכָֹלא)א קהב''נ(ָקִליל , ּ יה ּתָ ִגין ְדִלּבֵ ּּבְ ְוַאף , ּ
יב ְלֶמֱחֵטי ב ְדָחׁשִ יה, ַּעל ּגַ ר ִמּנֵ ַצֲעֵריה. ִּאְתֲעּבָ ְּדָהא ַדי ֵליה ּבְ ּ ּ יֵתיה, ּ י ּבֵ ּוְדִאיְנׁשֵ ְוַעל . ּ
ָנא ָנא ְוָקְרּבְ ל ָקְרּבְ ְלחֹודֹוי,ָּדא ּכָ ל ַחד ְוַחד ּבִ ֲהָנא,  ּכָ י ּכַ ְלהו ְלַגּבֵ מֹוְדָען ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

ַההוא ֲעִתיָרא ֵרין יֹוִנין, ּעֹוָבָדא ּבְ ֲהָנא ּתְ ֲהָנא, ְּדָקִריב ָקֵמי ּכַ ד ָחָמא ֵליה ּכַ ָאַמר , ּּכַ
ָנא, ֵּליה ָּלאו ִדיָדך הוא ַהאי ָקְרּבְ ָּאְמרו ֵליה ֲאחוי ֲאַמאי . ָּאָתא ְלֵביֵתיה ַוֲהָוה ָעִציב. ְּ ּ ּ

ָנא ִדיִלי, ָּאַמר ְלהו. ַאּתְ ָעִציב ֲהָנא ָקְרּבְ ְּדָלא ָקִריב ִלי ּכַ ָּאְמרו ֵליה וַמאי ִאיהו. ּ ּ ּ ָאַמר . ּ
ֵרין יֹוִנין ָּאְמרו ֵליה. ְּלהו ּתְ ָנא ִאיהו, ּ ְְוָלאו ִדיָדך, ְּוָהא ִמן ִמְסּכְ ִתיב. ּ ְּוִאם ַדל , ְּדָהא ּכְ

ֶגת ְוגֹוּהוא ְוֵא ָנך. 'ין ָידֹו ַמּשֶׂ ְֶאָלא ָקִריב ָקְרּבְ ָּאַמר ְלהו ַמאי ִאיהו. ּ ָּאְמרו ֵליה ַחד . ּ ּ
  .ּתֹוָרא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1795דף [ -ּ

ָבה ְדַחָטָאה, ָּאַמר ְלהו ך ֲחִמיָרא ַמֲחׁשָ ל ּכַ ּוַמה ּכָ ּ אי , ָנַדְרָנא. ְּ ְּדָלא ַאְסַלק ַעל ִלּבָ ּ
ָבה ְדַחָטָאה ַּמֲחׁשָ ן וְלָהְלָאה ָמ. ּ ּמָ ְסחֹוָרָתא. ה ֲעַבדִּמּתַ ַדל ּבִ ּתָ ל יֹוָמא ִאׁשְ ּוְבֵליְלָיא ֲהָוה , ּּכָ

ד ִאְתֲער, ָנִאים ְּואֹוִליפו ֵליה ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֲהָוה ָקֵרי ַלֲאחֹוי, ּכַ ּ וֲהָוה ָלֵעי ַעד , ּ
ַכח ְדאֹוִליף אֹוַרְייָתא. ְּדָסִליק ְיָמָמא ּתְ ַּוֲהָוה ָקאֵרי ֵליה ְיהוָד, ְּוִאׁשְ יֹוָמא ַחד . ה ָאֳחָראּ

י ֵייָסא ָסָבא יה ִרּבִ ֵני וַפְלּגו ִלְסחֹוָרָתא ַעל , ּוֲהָוה ָפִריׁש ִנְכסֹוי, ִּאיְעַרע ּבֵ ַּפְלּגו ְלִמְסּכְ ּ ּ ּ
א י ַיִמין, ַיּמָ ְבִרין ְפִריׁשֵ ִאיּנון ּגַ ּּבְ אֹוַרְייָתא. ּ   .וֲהָוה ָיִתיב וָלֵעי ּבְ

ִניּ ַויֹ)שמואל א טו(, ָּפַתח ְוָאַמר אול ֶאל ַהּקֵ ֵני ִיְתרֹו . ַּמאן הוא ֵקִני. ּאֶמר ׁשָ ִּאֵלין ּבְ
ה ָּחמוי ְדֹמׁשֶ ָרא, ּ ַמְדּבְ א ּבְ ְּדָעְבדו ִקּנָ ַהאי ְדרֹור, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּכְ ּ וְדרֹור )תהלים פד(, ּכְ

אֹוַרְייָתא. ֵּקן ָלה ִגין ְלִמְלֵעי ּבְ ְפנו. ּבְ ְעָיא ּתַ ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ּבַ א, ִקיןּ ֶּאָלא , ְוָלא ְסחֹוְרּתָ
ה ְיָמָמא ְוֵליֵלי ָרא. ְּלַאֲעְמָלא ּבָ ך ַנְטלו ְלַמְדּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ֵּמִעּנוָגא ִדיִריחֹו, ְ ֲּהָדא הוא , ּ

ָמִרים וגֹו)שופטים א(, ִדְכִתיב ה ָעלו ֵמִעיר ַהּתְ ּ וְבֵני ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ ּ'.  

ל ּבְ יָת ֶחֶסד ִעם ּכָ ה ָעׂשִ ָרֵאלוַאּתָ ֵביֵתיה. ֵני ִיׂשְ ה ּבְ ִגין ְדַאֲהִני ְלֹמׁשֶ ּּבְ ָלָלא . ּ ה ּכְ ּוֹמׁשֶ
ָרֵאל ֲהָוה אֹוַרְייָתא, ְּותו. ְּדָכל ִיׂשְ יר ּבְ ָתא ֲחָדא ַיּתִ ִגין ְדאֹוִליף ַפְרׁשְ ּּבְ ּוְבָדא ָעִביד ֶחֶסד , ּ

ָרֵאל   .ִעם ִיׂשְ

א  ִמְלַחְמּתָ ֲּאַמאי ָקא ָאָתא ָהָכא ִמָלה ָדא ּבְ אול. ַּדֲעָמֵלקּ ֶּאָלא ָאַמר ׁשָ ד ַנְפקו , ּ ּּכַ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ָרֵאל , ִיׂשְ ָאר אוִמין ְדָעְלָמא ָלא ֲהָוה ַמאן ְדִאְזְדַווג ְלהו ְלִיׂשְ ל ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

הו, ֶּאָלא ֲעָמֵלק, ְּלַקְטְרָגא ְלהו ָרֵאל ְוָאַגח ְקָרָבא ּבְ יׁש ְלִיׂשְ ְּוהוא ָעֵבד ּבִ ַּאְקְדַמת וַאְנּתְ , ּ
ָלם ְלהו, ְּלהו ׁשְ ְּוַעְבַדת ֶחֶסד ִעם ּכֻ הו, ּ ָרא ּבְ ַדאי ְלִאְתַחּבְ ך ֵלית ַאְנּתְ ּכְ ּוְבִגיֵני ּכַ ְּ.  

  ]ב''ע' דף ט -' גזוהר חלק [

ִיְתרֹו, ולא עֹוד יה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶּאָלא ַמה ּכְ ה עֹוָלה )שמות יח(, ּ ח ִיְתרֹו חֹוֵתן ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ
ִריך הוא, ִהיםּוְזָבִחים ֵלאל א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ְּדהוא ַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ּ ְּ ְייָרא, ּ ַמאי . ְּוָאָתא ְלִאְתּגַ

ֵניה . ָקא ַמְייֵרי ְּדָקְרּבְ ִריך הוא )ב''ע' דף ט(ּ א ּבְ יב ָקֵמי קוְדׁשָ ָּחׁשִ ּוְבִגין ְדִאיהו ַאְקִריב . ְּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבְ ְּ ִתיב, ּ ָרֵאל ֶלֱאֹכל ) יבשמות(, ּכְ ּ ַוָיֹבא ַאֲהֹרן ְוֹכל ִזְקֵני ִיׂשְ

ה ִלְפִני ָהֱאלִהים אן אֹוִליְפָנא ְדָכל ַמאן . ִּלְפֵני ָהֱאלִהים ַדְייָקא. ֶלֶחם ִעם חֹוֵתן ֹמׁשֶ ִּמּכָ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ָנא ּבִ ְּדַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ִריך הוא ִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא, א ֲחֵזיּתָ א ּבְ יב ָקֵמי קוְדׁשָ ָנא ָחׁשִ ָנא ְדִמְסּכְ ָּקְרּבְ ּ ֵרי , ְּ ְּדָהא הוא ָקִריב ּתְ ּ
ִנין ְלָקֵמיה יה ְוָדֵמיה. ָּקְרּבְ ַּחד ֶחְלּבֵ ְּוַחד ַההוא ְדָקִריב. ּ ְּדָהא ֵלית ֵליה ְלֵמיַכל. ּ ְּוהוא , ּ
ָנא ָנא ְדָעִני ָקִליל ִמ. ַאְייֵתי ָקְרּבְ ֵרין ּתֹוִריןָּקְרּבְ ֵני יֹוָנה, ּּכָֹלא ּתְ ֵרין ּבְ , ְוִאי ָלאו, אֹו ּתְ

ֲעָתא ַמְכִריִזין ְוַאְמֵרי, ְזֵעיר ִקְמָחא יה ְוַההוא ׁשַ ֵפר ּבֵ ּוִמְתּכַ ּ ץ ֱענות , ּּ ּקַ י ֹלא ָבָזה ְולא ׁשִ ּּכִ
ה. ָעִני ך ָלּמָ ל ּכַ ָנא ְדָעִני ָעִדיף ִמּכָֹלא. ְּכָ ִגין ְדָקְרּבְ ּּבְ ּ ִרים ִלי ְלֶמֱהֵוי ְּד. ּ ָּהא הוא ּגָ

ִריך הוא א ּבְ ַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ חוָלָקא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ִרים ִלי ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּהוא ּגָ ּ ך . ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ל ְנָכַסי  ֵני)פלגא, א פליגנא נכסי''ס(ְּפִליְגָנא ּכָ ְרמו ִלי ּכוֵלי ַהאי,  ְלִמְסּכְ ְּדָהא ִאיּנון ּגָ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1796דף [ -ּ

ָמה ְד יה ְוָדֵמיהּּכְ ח ֶחְלּבֵ ָנא ַאְרּתַ ִּמְסּכְ ח ְרבות, ּ ְמׁשַ ִחין ֵליה ּבִ ך ַההוא ִקְמָחא ְמַרּתְ ּּכַ ּ ּ ְ .
ת, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא ֲחַבת וִמְנַחת ַמְרֶחׁשֶ ר ָנׁש ְמָקֵרב ַהאי ִמְנָחה ַעל ַהּמַ ל ּבַ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּּ .

ִגין י, ּבְ ח ֶחְלּבֵ ה ְדַחָטָאה ַאְרּתַ ִּדְכּמָ ּ א ְדֵיֶצר ָהָרעּ ֶאּשָׁ ּה ְוָדֵמיה ּבְ ּ ְייפֹוי ַרְתֵחי , ּ ְוָכל ׁשַ
א ֶאּשָׁ ָנא ָדא, ּבְ ך ָקְרּבְ ּּכַ ׁש, ְ ְווָנא ַמּמָ ַהאי ּגַ ַגווָנא ְדַחָטָאה. ּכְ ָנא ּכְ ְּוִעָקָרא ְדָקְרּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ּוְלָקְרָבא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ְּרעוָתא ְדִלּבֵ ּ ְּורוֵחיה ְוַנְפ, ּ יהּ ְּדַהאי ֲחִביָבא ִמן , ּׁשֵ
ּּכָֹלא ָקֵמיה ּ.  

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ָנא ְלָקֵמי , ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַהאי ָקְרּבְ ְּדִאיּנון ְמָקְרִבין ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוַמאי ִאיהו. ְּ ְייהו ִדְמָקְרִבין ָקֵמיה, ּ ְרַמְייהו ְוַנְפׁשַ ּּגַ ּ ּ ֵעיָנא ַוֲאָנ. ּ א ּבָ

ָנא  ַהאי ָעְלָמא, )ממש(ְלָקְרָבא ַהאי ָקְרּבְ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ִמּבַ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוָדא ּבָ וִעם . ְּ
ָנא ְדֹכָלא  ל ָדא ָקְרּבְ ּּכָ ּ ְלהו,  ָעִדיף)א ממש''ס(ּ ְרכון ָעְלִמין ּכֻ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר רוך ְיָי)תהלים קלה(, ּ ְ ּבָ ַלם ַהְללוָיה' ּ יֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ִּמּצִ ּ ּ יֹון הוא . ּ ְּוִכי ִמּצִ ּ
רוך ְּבָ רוך, ּ ֲהָרא ֲעִמיָקא ִעָלָאה ִאיהו ּבָ ְְוָהא ִמּנָ ּ ּ רוך ְיָי. ּ ְֶאָלא ּבָ ּ ד ָנִהיר ִסיֲהָרא ', ּ ּכַ

א ְמׁשָ ִהירו ְדׁשִ ִּמּנְ ָדא, ּ ּוִמְתָקְרֵבי ָדא ּבְ ְּוָלא ַאְעִדיאו ְנהֹוָרא ָד, ּ ּ ּוְלִזְמִנין . ּא ִמן ָדאּ
א ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ְּדִסיֲהָרא ִאְתְקֵרי ּבִ ָמה ְדִאיהו ִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּ ּּכְ ך ִהיא ִנְקֵראת ְיהֹוָ, ה''ּ . ה''ְּכַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה'  ַוְיָי)בראשית יט(, ּּכְ ' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ָמִי ְלחֹודֹוִהי. םִמן ַהּשָׁ ִליָחא, ְּוָלא ָדא ּבִ ֶּאָלא ֲאִפילו ַחד ׁשְ ּ ָמא )ממש(ְלִזְמִנין , ּ ׁשְ  ִאְתְקֵרי ּבִ
א   .ְּדַמְלּכָ

רוך ְיָי ְָדָבר ַאֵחר ּבָ ּ יֹון' ּ ִריך הוא. ִּמּצִ א ּבְ מֹוַדע ְדקוְדׁשָ ּתְ ֵּמָאן ֲאַתר ִאׁשְ רוך, ְּ ְהוא ּבָ ּ ּ .
יֹון רוךֵמֲאָתר , ָּהָדר ְוָאַמר ִמּצִ מֹוַדע ְדהוא ּבָ ּתְ ְְדִציֹון ִאׁשְ ּ ּ ּ יב. ַמאי ַטֲעָמא. ּּ ִגין ִדְכּתִ , ּּבְ

ם ִצָוה ְיָי)תהלים קלג( י ׁשָ ָרָכה ְוגֹו' ּ ּכִ ָאה חוָלָקך ְדָזִכית . 'ֶאת ַהּבְ י ִיִיָסא ַזּכָ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ְּ

אֹוַרְיי. ְּלכוֵלי ַהאי ְדִלין ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ָתאּ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ִאלו , ּ ּּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָּאִחיד ּבְ ְיָי)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱאלֵהיֶכם ' ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּ.  

נֹו ָלִמים ָקְרּבָ י ְיהוָדה ָפַתח. ִאם ֶזַבח ׁשְ ִּרּבִ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע )בראשית א(, ּ
ִים ְוגֹו תֹוך ַהּמָ א ֲחֵזי. 'ְּבְ ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָרא ז, ְּ ְרִקיִעים ' ּבָ

ָרא ז, ְּלֵעיָלא א' ּבָ ים' ז, ֲאָרצֹות ְלַתּתָ בועֹות' ז, יֹוִמין' ז, ְנָהרֹות' ז, ַיּמִ ִנים' ז, ּׁשָ ' ז. ׁשָ
ִנין ַדֲהֵוי ָעְלָמא' ז. ָעִמיםְּפ ִביָעָאה ְדֹכָלא, ַּאְלֵפי ׁשְ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ָחִקים ' ז ּוְבָכל ַחד ְוַחד ּכָֹכִבים וַמָזלֹות, ּ ְלֵעיָלא)א רקיעין''ס(ׁשְ ּ ין , ּ ׁשִ ּמְ ין ִדְמׁשַ ׁשִ ּמָ ְּוׁשַ
ָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּוְבֻכְלהו ֵמִאֵלין. ּּבְ ּּ ּ ְרִתיִכין ִאֵלין ַעל ִאֵלין,ּ ָלא ָעַלְייהו עֹול , ּ ְּלַקּבְ

ַּמְלכוָתא ְדָמאִריהֹון ין. ּ ׁשִ ּמָ ּוְבֻכְלהו ְרִקיִעין ִאית ְרִתיִכין ְוׁשַ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּּ ְּמׁשַ ִּאֵלין , ּ
ו, ַּעל ִאֵלין הֹון ּבְ ְדִפין' ִמּנְ ד, ּּגַ הֹון ּבְ ְדִפין' ּוִמּנְ הֹון ּבְ. ּּגַ ְתֵרין ָפִנים. ָּפִנים' דִמּנְ הֹון ּבִ ּוִמּנְ ּ ,
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ַחד הֹון ּבְ א ְדָלִהיט. ּוִמּנְ הֹון ֶאּשָׁ הֹון ַמָיא. ִּמּנְ הֹון רוָחא. ִּמּנְ יב. ִּמּנְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ תהלים (, ּ

ְרָתיו ֵאׁש לֵהט)קד ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ   .ּ עֹוׂשֶ

  ]א''ע' דף י -' גזוהר חלק [

ְּוֻכְלהו ְרִקי ָצִלים, ִעיןּ ִגְלֵדי ּבְ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ּכְ ּ א, ּ ְּוִאֵלין ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ְלַתּתָ ְוָכל . ּ
א ֵמֵאיָמָתא ְדָמאֵריהֹון, ְּרִקיָעא וְרִקיָעא ַּעל פוֵמיה ַנְטִלין. ַּאְזָלא ְוַרֲעׁשָ ּ ְּוַעל פוֵמיה , ּ ּ ּ

ִריך הוא. ַקְייִמין א ּבְ ְלהו קוְדׁשָ ְּוֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְּ ּ ֵחיֵליה ְותוְקֵפיה, ּ ְּדָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא . ּ ּּכְ
א ְבָעה ֲאָרצֹות ְלַתּתָ ר , ׁשִ וָבא ּבַ ִיּשׁ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ִאין )א''ע' דף י(ּ ּתָ ְּדִאֵלין ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ ּ ּ .

ָרֵאל ִעָלָאה ִמּכָֹלא ְּוֶאֶרץ ִיׂשְ ל ִיׁשוָב, ּ ַל ם ִעָלָאה ִמּכָ ִּוְירוׁשָ   .אּּ

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי, ּוַחְבָרָנא ַיְתֵבי ָדרֹוָמא ּוְבִסְפָרא ְדָאָדם, ָּחמו ּבְ ל ִאיּנון , ּ ְּדָהִכי ְמַחֵלק ּכָ ּּ
א, ֲאָרצֹות ֵחי ְלַתּתָ ּכְ ּתַ ְּדֻכְלהו ִמׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְרִקיִעין ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ּ ּ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין. ּ ּ ,

ְּוִאֵלין ַעל ִאֵלין וֵב ּ ל ַאְרָעא ְוַאְרָעאּ ין ָדא ְלָדא, ין ּכָ ָּרִקיַע ְדַמְפִרׁש ּבֵ ְלהו . ּ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּּ
ָמָהן ׁשְ ן ּבִ ן ֵעֶדן ְוֵגיִהָנם. ֲּאָרצֹות ְפִריׁשָ ּוֵביַנְייהו ּגַ ְנָיין. ּ ְרָיין ְמׁשַ יַנְייהו ּבִ ִּאֵלין ִמן , ְּוִאית ּבֵ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּאֵלין ּּכְ הֹון. ּ ְתֵרין ַאְנִפיןִמּנְ ד, ּ ּבִ הֹון ּבְ א', ּוִמּנְ הֹון ּבְ ְּוֵחיזו ְדִאֵלין . 'ּוִמּנְ ּ ּ
ִאֵלין   .ָּלאו ּכְ

יָמא ֵני ָעְלָמא ֵמָאָדם ַנְפקו, וִאי ּתֵ ל ּבְ  ְוִכי ָנִחית ָאָדם ָהִראׁשֹון )לאו הכי דלא(, ָּהא ּכָ
ְּלֻכְלהו ֲאָרצֹות ִנין, ּ ין ֲהו, ְואֹוִליד ּבְ ה ָנׁשִ ַכח ֶאָלא , ֶּאָלא. ֹּו ֵליהְוַכּמָ ּתְ ָּאָדם ָלא ִאׁשְ

ְלהו ַהאי ָעְלָמא ִעָלָאה ְמּכֻ ּּבְ ּ ֵבל, ּ יב , ְּדִאְקֵרי ּתֵ ְדַאְמִריָנן ִדְכּתִ א משחקת ''ס( )משלי ח(ּּכִ

ְרִקיַע ִדְלֵעיָלא.  ַוְיַצו ְלֵתֵבל ַאְרצֹו)בתבל ארצו ֵבל ֲאִחיָדא ּבִ ְּוַהאי ּתֵ ׁשְ, ּ ָמא ְוִאְתֲאִחיָדא ּבִ
ֶצֶדק)תהלים ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּעָלָאה ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ֶצֶדק ַוַדאי. ּ ך . ּּבְ ִגין ּכָ ְּבְ

נֹוי ְדָאָדם ֵבל, ּּבְ ַהאי ַאְרָעא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ּתֵ ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּוִאיּנון ִעָלִאין ַעל ּכָֹלא. ּּ ּ ּ ,
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ.  

ָמה ִדְלֵעיָלא ְלֻכְלהו ְרִקיִעים. ָמאַמאי ַטְע ּּכְ ּּ ְלהו, ִּאית ָרִקיַע ִעָלָאה, ּ ְּמּכֻ ּוְלֵעיָלא , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּסֵ ַכח ּכִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר )יחזקאל א(ּכְ ּ ּכְ

ַמְר א ְדמות ּכְ ּסֵ א ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּסֵ ְּדמות ּכִ ּ ּ ּ ּ ַהאי . ֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלהּ ּאוף ָהָכא ּבְ
ֵבל א ְדֹכָלא, ּתֵ ַכח ַמְלּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּוַמאן ִאיהו ָאָדם, ּ ִאין. ּ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ַכח ּבְ ּתְ ַּמה ְדָלא ִאׁשְ ּּ.  

ִאין ֵמָאן ָאתו ּתָ ּוִאיּנון ּתַ ְּוִסיוָעא ִדְרִקי, ּ ְדַאְרָעא)א מקטורא''נ(ֶּאָלא ִמִקְסטֹוָרא . ּ ָעא ּ
ִּדְלֵעיָלא ְנָיין ִאֵלין ִמן ִאֵלין, ּ ְרָיין ְמׁשַ ָּנְפִקין ּבִ ין, ּ ְלבוׁשִ הֹון ּבִ ְקִליִפין, ִּמּנְ הֹון ּבִ ִאֵלין , ִמּנְ ּּכְ

ַאְרָעא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְקִליִפין סוָמִקין, ּּתֹוָלִעין ְדִמׁשְ הֹון ּבִ ּאוָכִמין ִחָווִרין, ִּמּנְ ל , ּ הֹון ִמּכָ ּוִמּנְ
ְווִנין ַגְווָנא ָדא. ּגַ ְרָיין ּכְ ל ּבִ ך ּכָ ּּכַ ִנין. ְ ר ׁשְ ר ֶעׂשֶ ִקיוָמא ּבַ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ א ''או יתיר ס(. ּּ

  )מעט או פחות מעט
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ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ יר, ּ ִעגוָלא , ָּפִריׁש ַיּתִ ָלא ּבְ ְלּגְ ל ִיׁשוָבא ִמְתּגַ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
דור ּכַ ּּכַ אִּאֵלין ְלַת, ּ ְּוִאֵלין ְלֵעיָלא, ּתָ נוָיא , ּ ֶחְזַווְייהו ִמׁשִ ְנָיין ּבְ ְרָיין ְמׁשַ ְּוָכל ִאיּנון ּבִ ּ ּ

ל ֲאַתר ַוֲאַתר. ַּדֲאִויָרא פום ּכָ א, ּּכְ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִקיוַמְייהו ּכִ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ ּ.  

וָבא ִיּשׁ ּוַעל ָדא ִאית ֲאַתר ּבְ ד ָנִהיר ְלִאֵלין, ּ יך, ּּכַ ּוְלִאֵלין , ְּלִאֵלין ְיָמָמא, ּ ְלִאֵליןְָחׁשִ ּ
ְּוִאית ֲאַתר ְדכוֵליה ְיָמָמא. ֵליְלָיא ּ יה ֵליְלָיא, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ֲעָתא ֲחָדא ְזֵעיָרא, ְּוָלא ִאׁשְ ׁשַ ר ּבְ . ּבַ

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ּוְבִסְפָרא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ָהִכי הוא, ְּוַהאי ְדָאַמר ּבְ ּ ִתיב. ּ תהלים (, ְּדָהִכי ּכְ

יך)קלט י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ָ אֹוְדך ַעל ּכִ ּ ַמה ַרּבו )תהלים קד(, ּוְכִתיב. ָ
יך ה ִפיר, ְּוַעל ָדא. 'ַָמֲעׂשֶ ּּכָֹלא ׁשַ ְּוָרָזא ָדא ִאְתְמַסר ְלָמאֵריהֹון ְדָחְכְמָתא. ּ ְוָלא ִלְמָפְלֵגי , ּ

חוִמין ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֲעִמ, ּּתְ ּּבְ   .ּיָקא ְדאֹוַרְייָתאּ

א ַיּמָ ַגווָנא ָדא ִאית ּבְ ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ּּכְ ְרָיין ְמׁשַ ָמה ּבִ יה ּכַ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם )תהלים קד(, ִדְכִתיב דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּּ ּ

ם ֳאִניֹות  דֹולֹות ׁשָ ְּיַהֵלכון ִלְוָיָתן ְוגֹוּּגְ ָדא . 'ּ ְלָייא ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ּתַ ְּוֹכָלא , )ומתקשרא דא בדא(ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ר ָאָדם. ּ ֹכָלא ּבַ ְלָטא ּבְ ּוְבֻכְלהו ָעְלִמין ָלא ׁשַ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

  .ָּעֵליה

א א ַרּבָ י ְנהֹוָראי ָסָבא ָפִריׁש ְלַיּמָ אְו, ִּרּבִ יׁש ַיּמָ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו , ִאְתְרּגִ ְּוִאְתֲאִבידו ּכָ ּ ּ
א ַאְרּבָ א, ְּוִאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא, ּבְ א ְדַיּמָ ִלּבָ ִביִלין ְיִדיָען ּבְ ׁשְ א , ְּוָנַחת ּבִ חֹות ַיּמָ ְוָנַפק ּתְ

ְרָיין, ְּלִיׁשוָבא ֲחָדא ְלהו ְזִעיִרין, ְּוָחָמא ֵמִאיּנון ּבִ ּּכֻ ְוָלא ָיַדע ַמאי , ַּצֵלי ְצלֹוָתאַּוֲהוו ְמ. ּ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ָאַמר. ְוָסִליק, ִּאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא. ָקא ַאְמֵרי ַּזּכָ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ְּוַיְדִעין ְסִתיִמין ְדָרֵזי ִעָלֵאי, ּבְ ַּווי ְלִאיּנון ְדַאְפִליגו ַעל ִמֵליהֹון ְוָלא ְמֵהיְמֵנ. ּ ּ   .יּ
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ד ֲהָוה ָאֵתי ְלֵבי ַרב, ֵּמַההוא יֹוָמא ְּוַאְמֵרי ִמְלָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּכַ ֵכי, ּ ַאְמֵרי . ֲהָוה ּבָ
ִכית, ֵּליה ָנן, ָאַמר לֹון. ֲאַמאי ָקא ּבָ ִגין ְדָעַבְרָנא ַעל ְמֵהיְמנוָתא ְדִמֵלי ְדַרּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ ,

ֵפיָנא ִמִדי ּוִמְסּתָ ָּנא ְדַההוא ָעְלָמאּ ִים)בראשית א(. ּ תֹוך ַהּמָ ְ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּ .
י ְיהוָדה ָאַמר ֵאי, ִּרּבִ ין ַמִיין ִעָלֵאי ְלַתּתָ ִּאְלָמֵלא ַההוא ְרִקיָעא ְדַאְפִריׁש ּבֵ ּ ֲּהָוה ְפִליגו , ּ ּ
ְייהו ָעְלָמא ִמּנַ יַנְייהוָע, ַהאי ָרִקיַע )ב''ע' דף י(ֲאָבל . ּּבְ ָלָמא ּבֵ ְוָעְלָמא ָלא , ִּביד ׁשְ

לֹום ִּמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל ׁשָ א ֲחִזי. ּ לֹום, ּתָ ִריך הוא ִאְקֵרי ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ לֹום, ְּ . ּהוא ׁשָ
לֹום ֵמיה ׁשָ ּוׁשְ לֹום, ּ ׁשָ ר ּכָֹלא ּבְ א ָאַמר. ְּוִאְתְקּשַׁ י ַאּבָ א , ִרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ֲּחֵמיָנא ְדַהאי ׁשְ ּ

לֹוםִע ָּלָאה ּכָֹלא הוא ׁשָ ּ אן ְלַהאי ִסְטָרא. ְּוֹכָלא ַחד, ּ א ''ס(. ּוְלַהאי ִסְטָרא, ּוָאְרָחן ִמְתָפְרׁשָ

  )כאן חסר התחלת המאמר

ִרין''יֹו ְתַלת ִקׁשְ ר ּבִ א ִאְתְקׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ּד ִדׁשְ ִגין ָדא, ּ , ּקֹוָצא ַחד ְלֵעיָלא', ַהאי י, ּּבְ
א ֶאְמָצִעיָתאְו, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ לו . ַחד ּבְ ְלׁשָ ִרין ִאְשּתֶ ִגין ִדְתַלת ִקׁשְ ּּבְ ה )א אתקשרו''נ(ּ  ּבָ
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ְתָרא ִעָלָאה, ַּחד קֹוָצא ְלֵעיָלא ל ִעָלִאין, ּּכִ ְּדהוא ִעָלָאה ִמּכָ ּ ּ ין, ּ א ְדָכל ֵריׁשִ ְּוהוא , ֵּריׁשָ
  .ָּקִאים ַעל ּכָֹלא

ֶאְמָצִעיָתא א , ַחד קֹוָצא ּבְ ְּדהוא ֵריׁשָ ין ֲהוֹו. ָאֳחָראּ ִגין ִדְתַלת ֵריׁשִ ְוָכל ַחד ְוַחד , ּּבְ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ְּוַעל ָדא קֹוָצא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֵריׁשָ א ָאֳחָרא, ּ ָּדא הוא ֵריׁשָ ְּדָנִפיק ִמּקֹוָצא , ּ

ִּדְלֵעיָלא ין, ּ ָאר ֵריׁשִ א ְלָכל ׁשְ א, ְּוהוא ֵריׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ָנָהא ׁשְ א ְוַהאי ִר, ְּלִאְתּבָ יׁשָ
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא ּ.  

ָאה ּתָ א ָאֳחָרא ּתַ א, ֵריׁשָ ָקָאה ְלִגְנּתָ א ְלַאׁשְ ְּוהוא ַמּבוָע ְדַמִיין, ּהוא ֵריׁשָ ּ ְּדָכל ְנִטיָען , ּ
יה ְקָיין ִמּנֵ ּתַ ִרין' ְּוָדא הוא י. ִּאׁשְ ְתַלת ִקׁשְ ֶלת ִאְקֵרי. ּבִ ְלׁשֶ ֶלת. ְּוַעל ָדא ׁשַ ְלׁשֶ ַהאי ׁשַ , ּכְ

ָדאְּדִאְתָק ר ָדא ּבְ   .ְּוֹכָלא ַחד, ּׁשָ

ִסְפָרא ַדֲחנֹוך אָנא ּבְ ְּתָ ֲעָתא ְדַאְחִזיאו ֵליה ָחְכְמָתא ְדָרִזין ִעָלִאין, ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְוָחָמא ִאיָלָנא , ּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ְּדּגִ ַּאְחִזיו ֵליה ָחְכְמָתא, ּ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ְּדֻכְלהו ָעְלִמין ֲהוֹו ִמְתַקּשְׁ, ְוָחָמא. ּּבְ ָרן ּּ

ָדא ִאיל לֹון, ָּדא ּבְ ָּאְמרו ֵליה. ַעל ַמה ַקְייִמין, ׁשָ ְלהו' ַעל י, ּ ַּקְייֵמי ּכֻ ִניאו . ּ יה ִאְתּבְ ִּמּנֵ ּ
לו  ְלׁשָ ּתֶ יב. )א אתבריאו ואשתכללו''נ(ּוִאׁשְ יָת)תהלים קד( ,ִּדְכּתִ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ , ְוָחָמא.  ּכֻ

ְּדֻכְלהו ִמְזַדֲעְזעו ִמְדִחיל ּ ּ ּ ּו ְדָמאֵריהֹוןּּ ְלהו, ּ ֵמיה ִאְתְקרון ּכֻ ְּוַעל ׁשְ ּ ּּ.  

א ָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבִסְפָרא ִדׁשְ ַקְטפוָרא ִדְתָלָתא, ּ ָּמטון ִדי ּבְ ּ ּ ִקיְטָפא , ּ ִּדְכִליָלן ּבְ
ְּדגוֵפיה ּ ַּחד ְדִחילו . ּ ּ ְדֹכָלא)א שלימו''ס(ּ ִביִלין. ּ   .ַחד ָנָהר ֲעִמיָקא. ַחד ָסִתים ׁשְ

ַאְתָווןְלָבַת ְכלוֵליה יֹו)דאלפא(, ּר ָפִריט ּבְ ׁשַ יָתא ּבְ ּ ּבֵ ְנָייָנא ְדֹכָלא. א''ד ֵה''ּ חד סתים (. ּּבִ

א י)וחד נהר עמיקא לכל. שבילין ָמא ַקִדיׁשָ ִלימו ִדׁשְ ּ ׁשְ ּ א ְדֹכָלא' ּ ֵּריׁשָ ן ' ו. ָּאב ְלֹכָלא, ּ ּבֵ
יה ְּדאֹוִליד ְוָנִפיק ִמּנֵ ַכח. ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ת',  דּ ַּמְטרֹוִניָתא ְדָכל ִדיִנין . ּבַ יָדָהא )א דיינין''ס(ּ  ּבִ

ֻכְלהו ָעְלִמין ָכחו ְטִמיָרא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְדִעָלִאין ָנְפִקין)ועלאין ותתאין, א עלאין נפקין''ס(, ּּ ּ ,
ָזנו ה ִאּתְ ִאין ִמּנָ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִלימו ְדֹכָלא''ָהא יֹו. ּ ּד ׁשְ ּ ָמא ַקִד, ּ ּוׁשְ יהּ ְכַלל ּבֵ ּתָ א ִאׁשְ , ּיׁשָ

ַגִויה ַכח ָסִתים ּבְ ּתְ ּוִאׁשְ ּ.  

ּד ַאִפיק ּכָֹלא''ְלָבַתר יֹו וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ ל ּכָֹלא ּבְ ְלׁשֵ ְּוׁשִ ָדא, ּ ְּוָהא אוְקֵמיה . ָּדא ּבְ ּ
א ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּאִפיק ַההוא ָנָהר' י, ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ֵמֵעֶדן  ְוָנָהר יֹוֵצא)בראשית ב(ּ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ א ִעָלָאה, ָּרָזא ְדִביָנה', ּ ָדא ה)ג כגוונא''א ל''ד(. ְלַהׁשְ   .ְּוִהיא ִאיּמָ

ִנין, ְּוַההוא ָנָהר ֵרין ּבְ ַמר, ַּאִפיק ּתְ ָמה ְדִאּתְ ָזנו. ּּכְ ּוִמָנה ִאּתְ ּ ִנין. ּ ֵרין ּבְ , ְלָבַתר ָנְפִקין ּתְ
ן ְזַנת ִמּבֶ א ִאּתְ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, 'ָּדא ו, ּוְבַרּתָ א ִדׁשְ ן ַהאי ַמְלּכָ ָּהא ּבֵ ּ . ת''ָרָזא דת, ּּ

ַכח ה ּתְ ְזַנת ִמן ו', ּוְלָבַתר ִאׁשְ ְּדִאּתְ ְּוָהא אוְקֵמיה. 'ּ ה ''א לבתר נפקין תרין ברא וברתא ו''ס(. ּ

ַכח)והא אוקמוה' ברתא אתזנת מן ו' והאי ה. האי ברא מלכא דשלמא כלא דיליה ּתְ ' יְּד,  ִאׁשְ
ִלימו ְדֹכָלא א וׁשְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִּעּקָ ּ ּ ִית)משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ   . ּבְ
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ָנן ְכָללו ְוַנְפקו ֵמַהאי יֹו' י, ּתְ ּתָ מֹות ִאׁשְ ּׁשֵ יָרָאה ְדַאְתָוון' י. ד''ּ ְּדִהיא ֲעׂשִ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
א ָּאִעיל לֹון ְלַההוא ָנָהר ַקִדיׁשָ ד, ּ ָראּכַ ָחד.  ִאְתַעּבְ ְלהו ְסִתיִמין ּבְ ָמָהן ּכֻ ָרה ׁשְ ַּוֲעׂשָ ּ .

י ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין ּבְ ִליל לֹון' י. 'ּ ּהוא ָאב ְלֹכָלא. ַּאִפיק לֹון' י. ּכָ   .ָאב ַלֲאָבָהן. ּ

יה  ּבֹון. ד''ּ ַנְפקו ו)ביה עשר תיבין( )א וביה יתבין''ס(ִּמּנֵ ֶחׁשְ ָרה ּבְ ד '' יֹוַאְתָוון. ֶרֶמז ַלֲעׂשָ
ִליל לֹון ו ִלימו ְדֹכָלא)ד''איו''ס(, ד''ּכָ ּ ׁשְ ּ א: ד''ו. ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּדו ָקֵריָנן לֹון. ּ ֵרין, ּ ְוַעל . ּתְ

ֵרי ָּדא ָאָדם דו ַפְרצוִפין ִאְתּבְ ּ ּ א ֲהוֹו, ּּ ְּוִאיּנון ַפְרצוִפין ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ד ''ו. ּ
אֵּמֵעיָלא ְלַת א ְלֵעיָלא''ד. ּתָ ּתָ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ּו ִמּתַ יה''י. ּ ְלָיין ּבֵ ְּוַעל ָדא , ּג ְמִכיָלן ּתַ

ִליל ו''יֹו ַמר''ד ּכָ ָמה ְדִאּתְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּד ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן ִאיּנון' י, וּתָ ַמְנָי. ַאְתָוון' ָלֳקֵבל י, ּׁשְ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּתְ ּ א ּ
ין, ִּאיּנון ּוְתֵרין ַדְרּגִ ֵרין ְרִקיִעין, ּ ָמָהן. ָלֳקֵבל ּתְ ְנָיין ׁשְ ּתַ ָרה, ּוִמׁשְ ָעה, ַעׂשְ , ּוְתַמְנָיא, ְוִתׁשְ

ִביָעָאה   .ּוׁשְ

ִגין ְדי, ה''ַקְדָמָאה י ִליל ה' ּּבְ ך ָחְכָמה ָי. 'ַנְפָקא ִמן י' ְוה. 'ּכָ ִגין ּכָ   .ּה ִאְקֵרי''ְּבְ

  ]א''א ע''ידף  -' גזוהר חלק [

ְנָייָנא ֶיהֹוה  ִגין ְדַההוא ָנָהר ַרֲחֵמי. ּ ְדִאְקֵרי ֱאלִהים)ו''א יה''נ(ּתִ ּּבְ ּוְבִגין ְדִדיִנין , ּ ּ
יה ִתיב)אלהים ונפקו( )ג''א ל''ס(, ִּמְתָעֵרי ִמּנֵ ְוָלא ֱאֹלִהים . ְּוָנקוד ֱאֹלִהים, ּ ַאְתָוון ְדַרֲחֵמי ּכְ

 )א''א ע''דף י(. ִּדיָנא

ִליָת דוָלה. ֵאל, ָאהּתְ ְּוהוא ּגְ דֹול, ּ   .ְּוהוא ִאְקֵרי ָהֵאל ַהּגָ

יה ִאְתֲעָרן. ֱאלִהים, ְרִביָעָאה ְּדִדיִנין ּבֵ יָפא, ּ ּקִ ְּוהוא ִדיָנא ּתַ ּ.  

ָאה ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא. ה''ְיהֹוָ, ֲחִמיׁשָ ָלָלא ְדָכל ׁשְ ּּכְ ּ ּ ִלימו ְוָדא , ּ ׁשְ ְּוָדא הוא ַרֲחֵמי ּבִ ּ
ְפֶא ִביָעָאה. ֶרתּהוא ּתִ ִתיָתָאה וׁשְ   .ְּצָבאֹות ִאְקרון, ּׁשְ

 ] בשנה162יום [סדר הלימוד ליום יד אדר 

ִמיָנָאה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ל ָחי''ֵא, ּתְ ם ִצָוה ְיָי)תהלים קלג(ּכְ י ׁשָ ָרָכה ַחִיים ' ּ ּכִ ֶּאת ַהּבְ
ן, ְּוָדא ַצִדיק. 'ְוגֹו ּמָ ְּדָכל ַחִיים ָנְפִקין ִמּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ה''י ְיהֹוָוִאְקֵר, ּ '  ְיָי)תהלים יא(ּכְ

א' ְוָדא ִהיא ו. ַּצִדיק ִיְבָחן ָמא ַקִדיׁשָ ְּזֵעיָרא ִדׁשְ ך ָו. ּ ִגין ּכָ ֵרין''ְּבְ   .ו ָוִוין ּתְ

יָעָאה ׁשִ א. י''ֲאֹדָנ, ּתְ ְּוָדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ן ְלָעְלָמא, ּ ּמָ ְּוָדא הוא . ְּדִדיִנין ַנְפִקין ִמּתַ
ְתָרָאהּכִ ָמָהן, ְתָרא ּבַ ְּדֻכְלהו ׁשְ ם ֶאְהֶי. ּּ ָלָלא וְסִתיָמא ְדַקְדֵמיָתא, ה''ְוׁשֵ ּּכְ ְּוָדא הוא . ּ

ְתָרא ִעָלָאה ין, ּּכִ א ְדָכל ֵריׁשִ ְלָייא, ֵּריׁשָ ֵמיה ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ ּׁשְ ַמר, ּ ּוְבִסְפָרא . ְוִאּתְ
א ְדּתָ ִתיָבן ּבְ, ְּדַאּגַ ָמָהן ּכְ ר ׁשְ יָנא ָהִכיֶעׂשֶ ּנֵ   .ַגְווָנא ָאֳחָרא ַוֲאָנא ָלא ּתָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1801דף [ -ּ

א ָפַתח י ַאּבָ ָמיו ָיֹבא )שיר השירים ד(, ִּרּבִ י ִיְזלו ְבׂשָ ּ עוִרי ָצפֹון וֹבִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ ּ ּּ
ּדֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִרי ְמָגָדיו פֹון, ּעוִרי ָצפֹון. ּ ּצָ ָחטֹות ּבַ ִּאֵלין עֹולֹות ְדִנׁשְ ִּגין ְדִאיּנון ּבְ, ּ ּ

א ְצפוִני ִלּבָ בֹות ּבִ ּוַבֲאַתר ְדִדיָנא, ַּמְחׁשָ ֵליְלָיא. ּ ַכח ּבְ ּתְ ָבה ִאׁשְ ִגין ְדַמֲחׁשָ ִזְמָנא , ּּבְ ּבְ
ַכח ּתְ ַפלוְגָתא ְדֵליְלָיא. ְּדִדיָנא ִאׁשְ ָבא ּבְ ּרוַח ָצפֹון ְמַנׁשְ ּ י, ּ ד ִמְתָעֵרי ַאְנׁשֵ ְּוִכּנֹור ְדָדִוד , ּכַ

ן א ִמְתָעֵרי,  ֵמֵאָליוְמַנּגֵ ן ִדְבֵני ָנׁשָ ְבּתָ ּוַמֲחׁשַ ּ.  

ָדרֹום, ּוֹבִאי ֵתיָמן ָחִטין ּבַ ָלִמים ְדִנׁשְ ִּאֵלין ׁשְ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָלָמא , ּ ׁשְ
ֵאי ְּדִעָלֵאי וְדַתּתָ ִלימו . ּ ְּוִאֵלין ׁשְ ִלימו ְדֹכָל. ּ ְדִסְטֵרי ָעְלָמא)א''ז ע''י(ּ ּׁשְ ּ ְטָרא ּ א ִמּסִ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָלִמים. ּ ָלָמא ְדֹכָלא: ּוׁשְ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְייהו. ּ ָעִלים ָאְכִלין ִמּנַ ּוִמְתַהְנָיין , ּּבְ
ְייהו ָלָמא הוא ֵליה. ִּמּנַ ְּדָהא ׁשְ ּ א ֲחָדא, ּוְלָכל ָעְלָמא, ּ ַדְרּגָ מֹות ֶנֱאָכִלין . ּבְ ֲחָטאֹות ַוֲאׁשָ
ִּגין ְדִאיּנון ְזִמיִנין ְלַכָפָרא ָעַלְייהוּבְ, ְלַכֲהֵני ּ ָרא חֹוַבְייהו, ּּ ּוְלַאְעּבְ ִני ָלא . ּ ל ָקְרּבָ ּוִמּכָ

ָלִמים מֹו ׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ֲּחִביִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ֵאי, ְּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ.  

ְלהו ְקֹטֶרת ּוֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְּדִאיהו , ּ ִלים ִמּכָֹלאּ ְוָלא ַעל , ְוָלא ַאְתָיא ָלא ַעל ֵחְטא, ּׁשְ
ם ְמָחה, ְוָלא ַעל ָעֹון, ָאׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֶּאָלא ַעל ׂשִ ח )משלי כז(ּכְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ּ ׁשֶ

ְּוָהא אוְקמוָה, ֵלב ִזְמָנא ְדֶשֶמן ִמְתָקֵרב, ְּוַעל ָדא. ּ ְּקֹטֶרת ָלא ִמְתָקֵרב ֶאָלא ּבְ ּ ֲהָדא הוא ,ּ
רֹות )שמות ל(, ִדְכִתיב ֵהִטיבֹו ֶאת ַהּנִ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסּמִ

ה ה)שמות ל(, ּוְכִתיב. ַיְקִטיֶרּנָ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ִגין . ּ וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ ּבְ
ֶמן ו ָכחו ׁשֶ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ֲחָדאּ א ֲחֵזי. ְקֹטֶרת ּכַ ָלָמא, ּתָ ֹכָלא הוא ׁשְ ָלִמים ּבְ ּׁשְ ּוְקָטָטה ְוִקְטרוָגא . ּ ּ

ָעְלָמא ירו ִדְמֵהיְמנוָתא, ֲאָבל ְקֹטֶרת, ָלא ִאְתֲער ּבְ יר ְקׁשִ ָּקׁשִ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִתיֵבי, ִרּבִ ָמָהן ּכְ ָרה ׁשְ ְלהו ֲעׂשָ ּּכֻ ֵניָנן, ּ  )א''ה ע''ס(, ַקְדָמָאה. ַוֲאָנן ּתָ
ָּדא ְסִתיָמא ִעָלָאה, ֶאְהֶיה ַמאן ְדָאַמר ֲאָנא ַמאן ַדֲאָנא, ּ ּּכְ . ְּוָלא ִאְתְייַדע ַמאן הוא, ּ

ר ֶאְהֶיה ְלָיא, ְלָבַתר ֲאׁשֶ ין ְלִאְתּגַ ְתִרין , ֲּאָנא ְדַזּמִ ִאיּנון ּכִ ַקְדִמיָתא , )אחרנין(ּּבְ ְּדָהא ּבְ
ְל, ָסִתים ֵרי ְלִאְתּגַ ָמא , ָיאּוְלָבַתר ׁשָ ַּעד ְדָמֵטי ְלִגלוָיא ִדׁשְ ּ א)א דשלימו''ס(ּּ   .ּ ַקִדיׁשָ

ה ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ ַקְדִמיָתא, ָוַכך ּכְ ְּסִתימו ְדֹכָלא, ֶאְהֶיה ּבְ ּ ֲּאָנא הוא ַמאן ַדֲאָנא, ּ ְלָבַתר . ּ
ר ֶאְהֶיה ְלָיא, ֲאׁשֶ ין ְלִאְתּגַ ְתָרָאה. ֲאָנא ַזּמִ ד ִא, ְלָבַתר ֶאְהֶיה ּבַ ָראְוָדא ּכַ א ִמְתַעּבְ , יּמָ

ְלָיא. ַּוֲעַדִיין הוא ָסִתים יב. ֵּאיָמַתי ִאְתּגַ ִזְמָנא ִדְכּתִ ְ ֵלך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ִזְקֵני )שמות ג(, ּּבְ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְיָי ִלימו ְדֹכָלא', ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְוגֹו' ִיׂשְ ָּדא ׁשְ ּ ּ לוָיא , ּ ְּוָהָכא הוא ּגִ ּּ
וָר אְּוִקּשׁ ָמא ַקִדיׁשָ ּא ִדׁשְ ּ.  

ך ִגין ּכָ ַּקְדָמָאה ְדֹכָלא, ְּבְ ְנָייָנא. ֶאְהֶיה, ּ ִגין ְדָחְכָמה ַאִפיק ה. ָּיה, ּתִ ּּבְ יה', ּ , ְּוָסִתים ּבֵ
יה א ְלָעְלִמין ִמּנֵ ְּוָלא ִאְתָפְרׁשָ יב. ּ ְּוָהא אוְקמוָה ִדְכּתִ ּ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ּ

ווָנא ַהאי ּגַ   .ה. ּכְ

  ]ב''דף יא ע -' גזוהר חלק [
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א ַמר' י, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ָמה ְדִאּתְ ן ְלָעְלִמין, ּה''ְלָבַתר ָי. ּּכְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ' י, ּ
ְווָנא ה ֲהֵרי י', ַּאִפיק ה ַהאי ּגַ יה. 'ּכְ ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ א. ּ יה וְלַתּתָ ך ִמּנֵ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ְ ,

ֵרין ְייהוּתְ ִנין ְדָנְפִקין ִמּנַ ּ ּבְ א י. ּ ְטָרא ְדַאּבָ ן', ִּמּסִ י, ָנִפיק ּבֵ יה ּבְ ְּדָהא ָאִחיד ּבֵ ְוָאִחיד ', ּ
ַההוא ָנָהר ת. ּּבְ ְטָרא ְדִאיָמא ַנְפַקת ּבַ ּוִמּסִ ְּדִאיהו , ּ ָאה)א''י ע''שמות ר(ּ ּתָ ן ,  ָנָהר ּתַ ְוַהאי ּבֵ

ְייה ך ְלָבַתר וָנִפיק ִמּנַ א', ְּוהוא ו )ב''דף יא ע(, ּוְִאְתְמׁשַ א וְלִאיּמָ , ְּוָדא ָיִרית ְלַאּבָ
יה ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ר ּבֵ ְּוִאְתְקׁשַ ּ ּ א. ּ ַרּתָ ְזַנת ּבְ יה ִאּתְ ּוִמּנֵ ֵּמַההוא ְירוָתא ְדִאיהו ָיִרית, ּ ּ ּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ֵעי ְלִמְכּתַ ּוַעל ָדא ּבָ ַקְדִמיָתא' י, ּ ְוקֹוָצא ַחד , ּיָלאקֹוָצא ַחד ְלֵע, ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא א, ּבְ ַמר, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ ן ָדא ִמן ָדא , ְּלָבַתר ָיה. ְוָהא ִאּתְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ

ַגְווָנא ָדא ה, ְלָעְלִמין ִלימו ְדֹכָלא. ּּכְ ׁשְ ְרווְייהו ּבִ ָכחו ּתַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ן וַבת, ּ . ָּאב ָוֵאם ּבֵ
ַגווָנא ָד ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא. )ה''א ו''ס(ה ''א יּּכְ ל ׁשְ ֲּהֵרי ָלך ּכָ ּ ּ ְ.  

ט ְמֵהיְמנוָתא ְּלָבַתר ִאְתָפׁשַ ָלָלא ַחד, ּ ִנין ִמּכְ ֵרין ּבְ ָאְרַחְייהו, ְוָנְפִקין ּתְ ן ָנִפיק . ּּבְ ּבֵ
ְרווְיהו א' ְּוהוא ו, ִּמּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ א. ּ ְטָרא ְדִאיּמָ ת ַנְפַקת ִמּסִ ְתָרָאה ' ְוִהיא ה, ּּבַ ּבַ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִליַמת ֶאָלא ִעם ו. ּ ּתְ ְזַנת', ְּוָלא ִאׁשְ יה ִאּתְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ֵעי , ּ ְּוַעל ָדא ּבָ
ב ו ַגְווָנא ָדא ה', ּוְלָבַתר ה', ְלִמְכּתַ יה' ֲהֵרי ו, ּּכְ טוָתא ְדָנִפיק ִמּנֵ ְּוַההוא ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ַגְווָנא , ּּ ּכְ
ְּדַההוא  ְזַנת', ָּנָהר ְדָנִפיק ִמן יּ יה ִאּתְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ א' ו. ּ יה ְלַתּתָ ן ְדָנִפיק ִמּנֵ ֲּהֵרי ּבֵ ּ.  

א ּוָהא ִמִלין ִאֵלין אֹוִקים לֹון ַאּבָ ָמרו, ּ ד ָמֵטיָנא ְלִמִלין ִאֵלין. ְּוָהא ִאּתְ ַּוֲאָנא ּכַ ּ ,
א ָהִכי, ֵאיָמא לֹון ִגין ְדִפְקדֹוָנא ְדַאּבָ ּּבְ אְוָה. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ּבִ ֵעי ּבַ ִּכי ּבָ ּ ,

ַגווָנא ָדא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִיְכּתֹוב ׁשְ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ָמא , ְוִאי ָלאו. ְּוָדא ִאיהו ּכַ ָלא ִאְקֵרי ׁשְ
א ְוִאְקֵרי ָפִגים ַּקִדיׁשָ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָפִגים ׁשְ ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ, ּ   .ֵריּ

ִליָתָאה ִו, ּתְ ַמר''ְיֹהִ ָמה ְדִאּתְ ּה ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהים ּכְ יה ִדיָנא, ַרֲחֵמי, ּ ְּוָנִפיק ִמּנֵ ְּוָדא הוא . ּ
  .ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ַּההוא ָנָהר

דֹול, ְרִביָעָאה ַמר. ֵאל ּגָ דֹוָלה, ְוָהא ִאּתְ   .ְוָדא ּגְ

ָאה ּוְבָכל ֲאַתר הוא . ֱאלִהים, ֲחִמׁשָ בוָרהּ   .ּּגְ

ִתיָתָאה ִלימו ְדֹכָלא, ַרֲחֵמי, ה''ְיהֹוָ, ׁשְ ּׁשְ ּ ָרא ְדֹכָלא. ּ ִּעּקָ ָרא ִדי ְמֵהיְמנוָתא. ּ ִּקׁשְ ָאִחיד . ּ
ָרֵאל. ְלָכל ִסְטִרין ְפֶאֶרת ִיׂשְ   .ְוָדא ּתִ

ִביָעָאה וְתִמיָנָאה ְצָבאֹות ֹכָלא''ְיהֹוָ, ְּוַעל ָדא. ּׁשְ ָכל ִס. ּה ָקִריב ּבְ , ְטִריןָאִחיד ּבְ
בוָרה, ֱאֹלִהים' ְלִזְמִנין ְיָי י ּגְ ְפֶאֶרת ְלַגּבֵ ְּדָהא ְקִריִבין ִאיּנון ּתִ ּ ְּדָהא , ְצָבאֹות' ְלִזְמִנין ְיָי. ּ

י ֶנַצח ְוהֹוד ְפֶאֶרת ְלַגּבֵ ְּדִאְקרון ְצָבאֹות, ְּקִריִבין ִאיּנון ּתִ מֹוְדָען ִמֵלי . ּ ּתְ ַמר ְדִאׁשְ ְּוָהא ִאּתְ ּ
ּיְמִני ִמפוַמְייהוְנִביֵאי ְמֵה ּ ד ַאְמֵרי. ּ ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ְוַכד ַאְמִרי. ֱאלִהים' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּכַ

ּוֲהוו ַיְדִעין ֵמָאן ֲאַתר ַאְתָיין ִמִלין. ְצָבאֹות ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1803דף [ -ּ

יָעָאה  ׁשִ ַדי)ל''א א''נ(ּתְ ְּדָאַמר ְלָעְלָמא ַדי. ּ ׁשַ ְּדָהא ַדי ִספוָקא הוא, ּ ּ ּ ְּוִספוָקא ָלא ָא. ּּ ֵתי ּ
ֶּאָלא ִמן ַצִדיק, ְלָעְלָמא ְּדִאיהו ְיסֹוד עֹוָלם, ּ ְּדָאַמר ָלעֹוָלם ַדי, ּ ּ.  

יָרָאה ְּדָהא ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא ַוַדאי. י''ֲאֹדָנ, ֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ א . ּ ָחא ְקָרִבין ְדַמְלּכָ ְּוַהאי ְלַאּגָ
ָעְלָמא ָאה. ּבְ ּתָ בוָרה ּתַ   .ְּוָדא ִאיהו ֶצֶדק, ְּוָדא ּגְ

הוְוִא ִריך הוא ִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ָרה ׁשְ ֵּלין ִאיּנון ֲעׂשָ ּ ּ ְּ ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ , ִּמְתַקּשְׁ
ִלים ִיחוָדא ׁשְ א. ּּבְ ין ְדַמְלּכָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכִ ּ ּ הו, ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ ְּדהוא ִאׁשְ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ֵמיה ְּוהוא ִאיּנון, ּׁשְ ֲחָדאְוַכד ִמְת. ּ ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ַּקּשְׁ ֵדין ִאְקֵרי ְקֹטֶרת, ַּעל ֵריָחא ִדְקֹטֶרת, ּ , ּכְ
ֲחָדא ִרין ּכַ ִּקׁשוָרא ְדִמְתַקּשְׁ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדַיְדִעין אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ,

יָקָרא ְדָמאֵריהֹון מֹוְדָעא ּבִ ּתְ ִתיב ָעַלְי, ְּוַיְדִעין ְלִאׁשְ ּוָבאו ְוָראו ֶאת  )ישעיה סו(ּיהו ּכְ ּ ּ
נֹו)ויקרא ג( .ְכבֹוִדי ָלִמים ָקְרּבָ ְמעֹון אֹוֵמר.  ְוִאם ֶזַבח ׁשְ י ׁשִ ִתיב , ַרּבִ ָרה )במדבר ז(ּכְ  ֲעׂשָ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ְלַמאי ָקא ַאְתָיא. ֲעׂשָ ָרה ֲעׂשָ ה , ֶּאָלא. ֲעׂשָ ָרה ְלַמֲעׂשֶ ֲעׂשָ
יתּבְ ן ּתֹוָרה. ֵראׁשִ ָרה ְלַמּתַ ית. ַוֲעׂשָ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָרה ַמֲאָמרֹות ּבְ ָרה ַמֲאָמרֹות , ֲעׂשָ ַוֲעׂשָ

ן ּתֹוָרה ַמּתַ ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּבְ ִגין אֹוַרְייָתא. ּבְ ֵרי ֶאָלא ּבְ ִגין ְדָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ ּּבְ ְוָכל , ּ
אֹוַר ָרֵאל ִמְתַעְסֵקי ּבְ ְטֵלי . ָּעְלָמא ִמְתַקְייָמא, ְייָתאִּזְמָנא ְדִיׂשְ ָרֵאל ִמְתּבַ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ

ִתיב, ֵמאֹוַרְייָתא ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא )ירמיה לג(, ַמה ּכְ  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
י ְמּתִ   .ׂשָ

  ]א''ב ע''דף י -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמֲעׂשֶ, ּתָ יתֲעׂשָ ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא , ה ְבֵראׁשִ ֲעׂשָ ִדְתָנן ּבַ ּכְ
ן ּתֹוָרה. ָהעֹוָלם ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמּתַ רֹות, ֲעׂשָ ֶרת ַהִדּבְ ֵּאלו ֲעׂשֶ ּ ִתיב . ּ '  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(ּכְ
ית . ֱָאֹלֶהיך ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּנוָתא ָּדא ְמֵהיְמ.  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ּוְכִתיב ּבְ

ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יב, אֹור ִאְקֵרי) א''ב ע''דף י(ְּ י '  ְיָי)תהלים כז( ,ִּדְכּתִ ִעי ִמּמִ אֹוִרי ְוִיׁשְ
  .'ִאיָרא ְוגֹו

ִתיב  ּ לא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ(ּכְ ית. ָ ִראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ , ּוְכִתיב ּבְ
ִים ְוגֹו ְיִהי ָרִקיַע ּבְ)בראשית א( ָרֵאל, ְיִהי ָרִקיַע. 'ְתֹוך ַהּמָ ְּדִאיּנון חוָלָקא , ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ַמִים, ְּ ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּדַאְחִדין ּבְ ּ ּ ְּדִזְמָנא ֲחָדא , ְּוַהְיינו ָרָזא. ּ
י ֶאְלָעאי י ֵייָסא ָסָבא ְלִרּבִ ַאל ִרּבִ ָא, ָאַמר, ׁשָ ִריך הוא ָהא ׁשְ א ּבְ ין ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּר ַעּמִ ְּ

ִליִטין ָאן ֲאַתר ָיַהב לֹון, ְּלַרְבְרִבין ְמָמָנן ׁשַ ָרֵאל ּבְ ַלח ֵליה. ִיׂשְ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים , ּׁשָ ַּוִיּתֵ
ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ַלח ֵליה, ּבִ ִפיר ׁשָ ְּוׁשַ ּ.  

ִים תֹוך ַהּמָ ין ִמלוֵלי אֹוַרְייָתא, ָּבְ ּּבֵ ין ויִהי. ּ ִים)ט''שמות קצ(ּ ַמְבִדיל ּבֵ ין ,  ַמִים ָלּמָ ּבֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵאר ַמִים ַחִיים, ְּ ְּדִאְקֵרי ּבְ  ּבֹורֹות )ירמיה ב(ְּדִאְקֵרי , ּוֵבין ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ

ִרים ְוגֹו ּבָ ִרים' ִנׁשְ ְּדִאינון ַמִים ַהּמָ ְּסרוִחים וְמט, ְּמכוָנִסים, ַּמִים ֲעכוִרין, ּ ְּוַעל ָדא . ּוָנִפיםּ
ין ַמִים ָלָמִים ין ַמְבִדיִלין ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ   .ִּיׂשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1804דף [ -ּ

ִתיב  ם ְיָי)שמות כ(ּכְ א ֶאת ׁשֵ ְוא'  לא ִתּשָׂ ית, ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ , ּוְכִתיב ּבְ
ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד)בראשית א( ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ א ֲחֵזי. ּ ִיּקָ ָמא ּכָ, ּתָ ׁשְ ּל ַמאן ְדאֹוֵמי ּבִ

ְקָרא א ְלׁשַ א ֵמַאְתָרה ְלֵעיָלא, ַּקִדיׁשָ ִאילו ָפִריׁש ִאיּמָ ּּכְ ּּ ֵבי . ּ ין ָלא ִמְתַייׁשְ ְּוִכְתִרין ַקִדיׁשִ
ְייהו דוְכּתַ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ּּכְ ּ ְוִנְרּגָ א . ּ ְּוֵאין ַאלוף ֶאָלא קוְדׁשָ ּּ ּ

ִּריך הואּבְ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּוְכִתיב ִיּקָ ֵוי ִפרוָדא, ּ ׁשַ ָּלא ּתְ ִגין , ּ ּבְ
ְקָרא ֲאַתר ִדְקׁשֹוט, ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ּאֹוָמָאה ְדׁשִ ְדָקא ֲחֵזי ּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא , ּּכַ ְוָלא ּבַ

ְקָרא ְקָרא. ְלׁשַ ּהוא ְדַאְזִלי. ּוַמאי ׁשִ ְּדָלאו ִאיהו ִדיֵליה, ּן ַמָיא ַלֲאַתר ָאֳחָראּ ּ ּ ּ.  

ִתיב  ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(ּכְ ּבָ ית, ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ א , ּוְכִתיב ּבְ ְדׁשֵ ּתַ
ב א ֵעׂשֶ ִעְטָרָהא. ָּהָאֶרץ ֶדׁשֶ א ְוִאְתַעְטָרת ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתְרִביַאת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵמר ֲהִוי אֹו, ּ

ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָלה , ּבְ ַרת ּכַ ֵדין ִאְתַחּבְ ְּדָהא ּכְ א)א מטרוניתא''נ(ּ ַמְלּכָ ִאין ,  ּבְ ְּלַאָפָקא ְדׁשָ ּ
אן ְלָעְלָמא   .ּוִבְרּכָ

ך ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ִתיב ּכַ ָּכְ ית. ָ ִראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ְרִקיַע , ּוְכִתיב ּבְ ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
ַמִים ֶּאָלא ִאֵלין ְמאֹורֹות. א ַמְייֵריַמאי ָק. ַהּשָׁ ך, ּ ָָדא הוא ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ּ ָּדא , ָָאִביך. ּ
א ְמׁשָ ך. ׁשִ ִריך הוא. ָּדא ִסיֲהָרא, ִָאּמֶ א ּבְ א ֶאָלא קוְדׁשָ ְמׁשָ ְּוֵאין ׁשִ ְּ יב, ּ  )תהלים פד(, ִּדְכּתִ

ֶמׁש וָמֵגן ְיָי י ׁשֶ ֶנֶסת. ֱאֹלִהים' ּּכִ ָרֵאלְּוֵלית ִסיֲהָרא ֶאָלא ּכְ יב,  ִיׂשְ ְ ִויֵרֵחך )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ

ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד, ֹלא ֵיָאֵסף ּ.  

ְרַצח ִתיב ֹלא ּתִ ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה, ּוְכִתיב ּבְ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ ְוַאְנּתְ ָלא , ּ
ר ָנׁש ְקטֹול ּבַ יב ַוְיִהי ָהָא, ְּדִאְקֵרי ָהֵכי, ּתִ ָדִגים ַהָללו. ָּדם ְלֶנֶפׁש ַחָיהִּדְכּתִ הוֹו ּכַ ְּוָלא ּתֶ ּּ ,

ְלֵעי ְלזוְטֵרי ְּדַרְבְרֵבי ּבַ ּ.  

ְנָאף ִתיב לא ּתִ ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה, ּוְכִתיב ּבְ אן . ּ ִמּכָ
ִאְנּתו ָאֳחָרא ְד, אֹוִליְפָנא ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ּקֵ ְּדָלא ְיׁשַ ּ ת זוֵגיהּ ָּלאו ִאיִהי ּבַ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה יָנה, ּ ָתא ֶאָלא ִמּמִ ְּדָלא ּתֹוִליד ִאּתְ ה, ּּ ּוַמאן ִאיהו ִמיּנָ ּ ּ ,
ן זוָגה ָּדא ּבֶ ּ ּ.  

ִתיב לא ִתְגנֹוב ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ה , ּוְכִתיב ּבְ ל ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ י ָלֶכם ֶאת ּכָ ָנַתּתִ
ב זֹוֵרַע ֶזַרע ַּמאי ְדָיֲהִבית ְלכו ְוַאְפִקיָדת ְלכו ְיֵהא ְלכו, ֵעׂשֶ ּ ּ ְגנֹובו ַמה ְדהוא , ּ ְּוָלא ּתִ ּ ּ

  .ֵמָאֳחָרא

ֶקר ִתיב ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ַעד ׁשָ ית, ָּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ה , ּוְכִתיב ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ
ַצ א. ְּלֵמנוָאָדם ּבְ ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדהוא ּבְ ּ ּ ֶקר, ּּ יה ׁשֶ ְסִהיד ּבֵ ּוַמאן ְדַאְסִהיד . ָּלא ּתַ ּ

ַחְבֵריה ֶקר ּבְ ִאילו ַאְסִהיד ְלֵעיָלא, ּׁשֶ ּּכְ ּּ.  

ת ֵרֶעך ִתיב ֹלא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ ית, ָּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו , ּוְכִתיב ּבְ
ת זוָגך ָלֳקְבָלך. 'ְוגֹו ְָהא ּבַ ְ ת ֵרֶעך, ּ ָוַעל ָדא לא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ ּ.  
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ית ֵראׁשִ ה ּבְ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמֲעׂשֶ ן ּתֹוָרה, ְּוַהְיינו ֲעׂשָ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמּתַ ְּוַהְיינו . ַוֲעׂשָ
יב ֶקל ַהּקֶֹדׁש)במדבר ז(, ִּדְכּתִ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ָקלו ּכַ.  ֲעׂשָ ּקוָלא ֲחָדאִּאּתְ ׁשִ . ֲּחָדא ּבְ

ך ָקִאים ָעְלָמא ְוְבִגין ּכַ ָלָמא, ּ יה ׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ נֹו, ְּוַעל ָדא. ּוִאׁשְ ָלִמים ָקְרּבָ , ְוִאם ֶזַבח ׁשְ
ָלָמא ׁשְ ה, ְוֹלא עֹוד. ְּלַקְייָמא ָעְלָמא ּבִ ֶּאָלא ִדְמַכֵפר ַעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ְוַעל ִמְצֹות לא , ּ

ה ֲעׂשֶ ִגין ְל, ּתַ לֹום ַעל ּכָֹלאּבְ   .ַּאְטָלא ׁשָ

  ]ב''ב ע''דף י -' גזוהר חלק [

ִתיב  ְמרֹוָמיו)איוב כה(ּכְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ל ָוַפַחד ִעּמֹו עֹוׂשֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ,  ַהְמׁשֵ ּ
ל. ַּחְבַרָייא יה, ַאְבָרָהם) ב''ב ע''דף י(ָּדא , ֲאָבל ַהְמׁשֵ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יא )בראשית כג( ּ  ְנׂשִ

תֹוֵכנוֱאלִה ה ּבְ ֶמך)בראשית יב(ּוְכִתיב , ּים ַאּתָ ָ ַוֲאָבֶרְכך ַוֲאַגְדָלה ׁשְ . ָּדא ִיְצָחק, ָוַפַחד. ָּ
יב ְמרֹוָמיו)איוב כה( .ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי )בראשית לא(, ִּדְכּתִ לֹום ּבִ ה ׁשָ . ָּדא ַיֲעֹקב,  עֹוׂשֶ
יב ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב )מיכה ז(, ִּדְכּתִ ּתֵ לֹום ֱאָהבו)זכריה ח(ִתיב ּוְכ, ּתִ ֶּדֱאֶמת . ּ ְוָהֱאֶמת ְוַהׁשָ

ָדא יר ָדא ּבְ לֹום ָקׁשִ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ְּוׁשָ ְּוַעל ָדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ֵלימוָתא הוא ָלִמים ׁשְ ּוׁשְ ּ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ָלָמא . ּ י ׁשְ ָלִמים ַאְסּגֵ ּוַמאן ְדַאְקִריב ׁשְ ּ
ָעְלָמא לֹוםַּיֲעֹקב ִאיהו ָע. ּבְ ָמה ְדַאָמָרן, ִביד ׁשָ ִגין ְדָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי. ּּכְ ּּבְ ָלִמים . ּ ּוׁשְ

ה ִמְצֹות ֲעׂשֵ ה, ֲאִחיָדן ּבְ ֲעׂשֶ ַהאי ִסְטָרא, ּוְבִמְצֹות ֹלא ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי . ּוְבַהאי ִסְטָרא, ּבְ
ָלִמים ְּוָרָזא ְדִמָלה. ׁשְ יב, ּ ם ְוַיֲעֹקב ִאי)בראשית כה(, ִּדְכּתִ ִלים: ׁש ּתָ ַבר ׁשְ ִלים . ּגְ ׁשְ
א, ְּלֵעיָלא ִלים ְלַתּתָ ל ָדא ִמיָכֵאל)איוב כה(ָּדָבר ַאֵחר . ּוׁשְ ְבִריֵאל. ּ ַהְמׁשֵ ָּדא . ָּוַפַחד ָדא ּגַ

ָלָמא  ִריך הוא ָעִביד ׁשְ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ָיא ְוָדא ְיסֹוָדא ִדיֵליה ֵמֶאּשָׁ ְּיסֹוָדא ִדיֵליה ִמּמַ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
יַנְי יבּבֵ ּיהו ִדְכּתִ ְמרֹוָמיו)איוב כה(, ּ לֹום ּבִ ה ׁשָ   . עֹוׂשֶ

י ֲאָחא ָאַמר ִתיב , ִרּבִ . 'ּ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ְוגֹו)ויקרא ז(ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ר ָחָטא ָעֶליָה)ויקרא ה(, ּּכְ . ּ ַדְייָקאָעֶליָה, ּ ְוִהְתוָדה ֲאׁשֶ

ְּוַעל ָדא ַחלת ַמּצֹות ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה, ְּוַחלֹת ַמּצֹות. 'ּ ִתיב . ְוַעל ַמה ַאְתָיא, ּ ַּמּצֹת ְוַחלֹת ּכְ
ִגין ְדָחָטא ָעֶליָה, ָחֵסר   .ּּבְ

י ִחָייא אֵני ִרּבִ ָלָמיו, ּּתָ ִתיב ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ ִלימו ְדֹכָלא, ּכְ ָּדא ׁשְ ּ ּ ָלָמיו. ּ . ֵריּתְ: ׁשְ
י ְיהוָדה. ִאְתְייַדע, ּתֹוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵרי, ּתֹוָדה ְיִדיַע, ּ ָלָמיו ַמהו ּתְ ֵרין , ָּאַמר ֵליה. ּׁשְ ּתְ
ָלָמיו''ָו, ָוִוין ּו ְדַהְיינו ׁשְ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ָלָמיו, ָאַמר ִרּבִ ֹכָלא, ּתֹוַדת ׁשְ ָלָמא ּבְ ְּדָאִטיל ׁשְ ַער, ּ ֻכְלהו ָעְלִמיןְוִאּתְ ּ ַרֲחֵמי ּבְ ּ .
ָלָמיו י יֹוֵסי ָאַמר, ּתֹוַדת ׁשְ ִפיר, ִרּבִ י ִחָייא ׁשַ ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ּ ְרָכא , ּ ָרֵאל ִאְתּבָ ְנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ
ֵרי ָלָמא ְדֹכָלא, ֵּמִאיּנון ּתְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ ַמר, ֶלֶחם ָחֵמץ ָהא ְיִדיַע, ִרּבִ  ְוָהא ִאּתְ

ָמה ְדֲהָוה ַחָטָאה ּּכְ ׁש, ּ ָווָנא ַמּמָ ַההוא ּגְ ך ֲהָוה ְמָקֵרב ּבְ ּּכַ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1806דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֶמן וְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשוִחים , ַּחלֹת ַמּצֹת ָחֵסר, ּתָ ּשֶׁ לולֹות ּבַ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ
ֶמן ּשָׁ ְמעֹון)א''ג ע''שמות רכ(. ְלַמאי ָקא ְרִמיָזא. ּבַ י ׁשִ  )בראשית ג(ֵּני ִאיּנון ָה,  ָאַמר ִרּבִ

ְתַהֶפֶכת ְוגֹו א. 'ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ִגין ְדֻכְלהו ִאְתָמָנן ַעל ָאְרַחְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ַּעל ִאיּנון , ּּ
ְּדַעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ֶמן, ּּ לוָלה ַבּשֶׁ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֹסֶלת ּבְ ח ְרבות , ּּ ָכא ְמׁשַ ְּלַאְמׁשָ

אֵמֲא ֲחָדא, ַּתר ִעָלָאה ְלַתּתָ ְלהו ּכַ ְרכון ּכֻ ְּוִיְתּבָ א, ּּ ח ְרבות קוְדׁשָ ֵּמַההוא ְמׁשַ ּ ּ.  

ֶסך ְוָדא הוא ַיִין ַלּנְ ֶמן )א תלי''ס(ַוֲאַתר ַחד . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְרִביִעית ַהִהין, ּ ּ ָמֵלי ַיִין ְוׁשֶ
ְוַמִים ְלִנּסוך ּ אַמִים ְל, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ ְנּתָ ָקָאה ּגִ , ְּוַעל ָדא. ְּוָכל ִאיּנון ְנִטיָען, ַאׁשְ

ִּאית ֲאַתר ְדִאיהו טֹוב, ַיִין. ִאית ַמִים ְוִאית ַמִים א ְדִאיהו , ּ ְּוִאית ֲאַתר ְדִאיהו ְלַאְעְנׁשָ ּ ּ ּ
ֶחְלֵמיה, ַּעל ָדא. ִּדיָנא ַּמאן ְדָחֵמי ַיִין ּבְ ִּאית ְלַמאן ְדִאיהו ַטב, ּ ּן ְדִאיהו ְוִאית ְלַמא, ּ ּ
ְלִמיד ָחָכם הוא. ִּדיָנא ִתיב , ִּאי ּתַ ח ֵלָבב ֱאנֹוׁש)תהלים קד(ּכְ ּמַ שיר (ּוְכִתיב .  וַיִין ְיׂשַ

י טֹוִבים דֹוֶדך ִמָיִין)השירים א ּ ּכִ ָ ְּוָדא הוא ַיִין ְדִמְנְטֵרי, ּ ְּדַחֵדי ְלֹכָלא, ּ ּ משלי (, ְוִאי ָלא. ּ

ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין)לא נו ׁשֵ ִּאית ַיִין ָאֳחָרא ְדִאיהו ִדיָנא.  ְלָמֵרי ָנֶפׁשּ ּתְ ּ ֵיאֹות , ְּוַעל ָדא. ּ
ֵניה ָקְרּבָ ְּלָקְרָבא ִאֵלין ִמִלין ּבְ ּ ר ִדיָנא, ּ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ַער ַרֲחֵמי, ּ ר ַיִין. ְוִיּתְ וַאְייֵתי , ַאְעּבָ

ֹכָלא, ַיִין   .ְּוֵכן ּבְ

ֵניה ְל ֶמן ָלא ַאְעֵדי ִמָקְרּבָ יב, ָעְלִמיןְּוׁשֶ ְנַחת ְקָנאֹות ִדְכּתִ ר ִמּמִ  לא ִיּצֹוק )במדבר ה(, ּּבַ
ֶמן ְוגֹו ְעָיא ַרֲחֵמי. 'ָעָליו ׁשֶ ְּדָהא ּכָֹלא ִדיָנא, ְּדָהא ָהָכא ָלא ּבַ יב, ּּ  )במדבר ה(, ִּדְכּתִ

ְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה ְּוָצְבָתה ּבִ ן ְיָי)במדבר ה(ּוְכִתיב . ּ ּ ָדא ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ְוַעל', ְוגֹו'  ִיּתֵ
ָלִמים ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנו   .ַּהּשְׁ

  ]א''ג ע''דף י -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדִרּבִ ִּרּבִ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ָּקמו ּבְ ּ .
י ִיְצָחק ְוָאַמר ְרכו ֶאת ְיָי ִה)תהלים קלד(, ָּפַתח ִרּבִ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּּנֵ ַהאי ְקָרא ָהא ', ְוגֹו' ּכָ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ַמר, ּ ִני ְמֵהיְמנוָתא. ְוָהא ִאּתְ ָבָחא הוא ְדָכל ִאיּנון ּבְ ֲּאָבל ַהאי ׁשְ ּ ּ ּוַמאן . ּ
ֵני ְמֵהיְמנוָתא ִּאיּנון ּבְ אֹוַרְייָתא. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ א ְוַיְד, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּעין ְלַיֲחָדא ׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות ֵני ְמֵהיְמנוָתא. ּכַ ָבָחא ְדִאיּנון ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ַפְלּגו ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי , ּ ִּאיּנון ְדַקְייִמין ּבְ ּ דף (ּ

ָרֵאל )א''ג ע''י ְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ּבִ ֵקי ּבָ אֹוַרְייָתא וִמְתַדּבְ ּּבְ ִר, ּ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּלׁשַ ּיך הוא ּ ְ

ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָקם ּבְ ׁשַ ּּבְ ַער , ּ ְּורוַח ָצפֹון ִאּתְ
ַפְלגות ֵליְלָיא ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ א ַקְייָמא וְמׁשַ ַּהִהיא ַאַיְלּתָ ּ ּ ְּ ּ ּ ֲע. ּ ָתא ּוְבׁשַ

ְּדִהיא ַקְייָמא ָמה ֶאֶלף, ּ ָבן, ּכַ ה ִרּבְ ִקיוַמְייהו, ְוַכּמָ ה ּבְ ַּקְייִמין ִעּמָ ּ ָחא , ּּ ּבְ אָרן ְלׁשַ ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ
א א ַקִדיׁשָ   .ְּלַמְלּכָ

אֹוַרְייָתא ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ַּההוא ַמאן ְדָזֵכי ְוָקם ּבְ ּ ִריך הוא ָאִצית , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמה ְדאוְקמוָה, ֵּליה ּּכְ ּ יב, ּ יִבים ְלקֹוֵלך )שיר השירים ח(, ִּדְכּתִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1807דף [ -ּ

ִמיִעִני ְּוָכל ִאיּנון אֹוְכלֹוִסין ְלֵעיָלא. ַהׁשְ א ִדְמַזְמִרין ְלָמאֵריהֹון, ּ ְחּתָ ּבַ ִני ּתוׁשְ ְּוָכל ּבְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ִגין ּתו ְכֵכי ּבְ ּתַ אֹוַרְייָתאִּמׁשְ א ְדִאיּנון ְדָלעו ּבְ ְחּתָ ּבַ ּׁשְ ּ ּ ה )תהלים קלד(, ּוַמְכְרִזי ְוָאְמֵרי, ּ  ִהּנֵ

ְרכו ֶאת ְיָי ל ַעְבֵדי ְיָי' ּּבָ ְרכו ֶאת ְיָי. 'ּּכָ ַּאּתון ּבָ א ַאּתון . 'ּ א ַקִדיׁשָ חו ְלַמְלּכָ ּבָ ַּאּתון ׁשַ ּ ּ ּ
א ַּאֲעְטרו ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ּ.  

ר ָנׁשְּוַהִהיא ַאַייְלּתָ ַההוא ּבַ יה ּבְ ּא ִמְתַעְטָרא ּבֵ ּ א, ּ ְוָאְמַרת ָחֵמי , ְוָקַמת ָקֵמי ַמְלּכָ
ך ָרא ֲאֵתיָנא ְלַקּמָ ַמאי ּבְ ך, ְּבְ ַעְרָנא ְלַגּבָ ָרא ִאּתְ ַמאי ּבְ ָבָחא ּכָֹלא , ְּבְ ּוַמאן ִאיּנון ִדׁשְ ּ ּ ּ

א י ַמְלּכָ ֵבית, ָהָדר ְוָאַמר. ִּדְלהֹון ַקּמֵ ֵלילֹות'  ְיָיָהעֹוְמִדים ּבְ ִּאֵלין ִאְקרון ַעְבֵדי ְיָי. ּּבַ ּ ּ ,'
א ִּאֵלין ִאְתָחזון ְלָבְרָכא ְלַמְלּכָ ְרָכָתא. ּ ּוִבְרְכָתא ִדְלהֹון ּבִ  )תהלים קלד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש וָבְרכו ֶאת ְיָי ּׂשְ ּ א ִי. 'ְוגֹו' ּ א ַקִדיׁשָ ַּאּתון ִאְתָחזון ְדַמְלּכָ ּ ּ ַרך ַעל ָיַדְייכו ּ ְּתּבְ ְ

ְרָכָתא ִהיא ּוִבְרְכָתא ְדַעל ָיַדְייכו ּבִ ּ ּ.  

או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש יה, ֲּאַתר ִעָלָאה. ַּמהו ֹקֶדׁש. ּׂשְ ְּדַמּבוָעא ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ .
יב קֹות, ִּדְכּתִ ְּוֵעֶדן הוא ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ִע. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ או , ָּלָאהּ ך ׂשְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ן. ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ּוַבר ָנׁש ְדָעִביד ּכֵ יֹון' ְָיָבֶרְכך ְיָי. ַּמאי ָקא ַמְכְרֵזי ָעֵליה, ְוָזֵכי ְלַהאי, ּ , ִּמּצִ
ִריך הוא א ּבְ ָבֵרך ְלקוְדׁשָ ַּאּתְ ּתְ ְּ ֵּמֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ִעָלָאה, ְּ ְְוהוא ְיָבֵרך ָלך ֵמֲאַתר . ּ ְ ּ

ְּדִאְקֵרי ִציֹון ֲחָדא, ּ ְרכון ּכַ ְתּבָ ְּדַאּתְ וַמְטרֹוִניָתא ּתִ ּ ּ.  

א ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ֲחָדא ְלׁשַ ָמה ְדִזווָגא ִדְלכֹון ֲהָוה ּכַ ּּכְ ּ ּ ֶנֶסת . ּ ְרָכא ּכְ ך ֵמַההוא ֲאַתר ְדִמְתּבָ ּּכַ ּ ְ

ָרֵאל ְרָכאן, ִיׂשְ ְֵמַההוא ֲאַתר ַיְזִמין ָלך ּבִ יֹון וְרֵאה ' ָ ְיָבֶרְכך ְיָיֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִּמּצִ ּ
ַלם טוב ְירוׁשָ ּּבְ ַל ם. ּ ַּמאן הוא טוב ְירוׁשָ ּ א. ּ ְלּכָ ְרָכאן ְדָנְפָקא ָלה ִמּמַ ִּאיּנון ּבִ ּ ַעל ְיֵדי , ּ

א ְדַצִדיק א ַקִדיׁשָ ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ַלם' ְָיָבֶרְכך ְיָי, ּוַעל ָדא. ּ טוב ְירוׁשָ יֹון וְרֵאה ּבְ ִּמּצִ ּ ּ ְּוֹכָלא , ּ
  .ַּחד ִמָלה

ָוְרֵאה ָבִנים ְלָבְניך ְוגֹו ִפיר', ּ ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניך ׁשַ ָ ָרֵאל, ּ לֹום ַעל ִיׂשְ ַמאי ָקא , ַּמהו ׁשָ
ָרֵאל ֵעי ָהָכא ַעל ִיׂשְ ָלָמא ְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ּבָ י ׁשְ ִגין ְדַאְסּגֵ ּּבְ ְּדַכד הוא ָזֵכי ְלכוֵלי ַהאי, ּ ּ ּ ,

ָלָמא  י ׁשְ אַאְסּגֵ ָרֵאל. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ לֹום ַעל ִיׂשְ ָבָחא הוא ְדִעָלֵאי . ְסָתם, ׁשָ לֹום ׁשְ ְּוׁשָ ּ
ֵאי ָבָחא הוא ְדָכל ָעְלִמין, ְוַתּתָ ּׁשְ ָעְלָמא. ּ ָלָמא ּבְ יאו ׁשְ ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַאְסּגִ ּ יב, ּּ , ִּדְכּתִ

ן ְיָי'  ְיָי)תהלים כט( לֹוםְְיָבִרך ֶאת ַע' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשָ י ֶתחָטא)ויקרא ד(. ּמֹו ּבַ י .  ֶנֶפׁש ּכִ ִרּבִ
ָלִלים ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּיֹוֵסי ָפַתח ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ָמה ִאית ְלהו ִלְבִני ', ּ ּּכַ

א ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹוֵביהֹון ָכל יֹוָמא ְוי, ְּדָלא ְלֶמחֵטי ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ָּנׁשָ רֹוָזא ְּדָהא ּבְ ֹוָמא ּכָ
א, ָנִפיק ְוָקאֵרי א ַקִדיׁשָ ְייכו ְלָקֵמי ַמְלּכָ ִני ָעְלָמא ִלּבַ ֲערו ּבְ ַּאּתְ ּ ֲערו ְלִאְזַדֲהָרא . ּ ַּאּתְ ּ

א ִעָלָאה. ֵּמחֹוַבְייכו ווְייכו ֵמֲאַתר ַקִדיׁשָ ּגַ א ְדָיַהב ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ֲערו ִנׁשְ ַּאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ְדק, ְּדָתֵניָנן ׁשַ אּּבְ ְבֵני ָנׁשָ א ּבִ ְמָתא ְלַנְחּתָ ִריך הוא ַאִפיק ִנׁשְ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ַאְסִהיד , ְּ
ה ִיעוִדין ַכּמָ ה ּבְ ּּבָ ה ַקְסטֹוִרין, ּ ַכּמָ ִגין ְלַנְטָרא ִפּקודֹוי, ּבְ ּּבְ ר ָלה . ּ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדַאְעּבָ ּ ּ

ָעא ְעׁשְ ּתַ ֶאֶלף וְתַמְנָיא ָעְלִמין ְלִאׁשְ אֹוַרְייָתאּוְלֶמחֵמי ּבְ, ּּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּהו ְיָקָרא ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1808דף [ -ּ

ְלבוׁש ְיָקר)נפקא( א ּבִ ּ ְוַקְייָמא ָקֵמי ַמְלּכָ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ ְלבוׁש ְיָקר ִעָלָאה , ּ ּּבִ ּ
ל יֹוָמא א ּכָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ַלת ּבִ ּכָ ה ִעְטִרין, ִּאְסּתְ ַכּמָ ְּוַאְעַטר ָלה ּבְ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף י -' גזוהר חלק [

א ְלָעְלָמא ֲעָתא ְדָמֵטי ִזְמָנא ְלַנְחּתָ ׁשַ ָלִתין , ּּבְ א ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא ּתְ ִגְנּתָ ַּעְבַדת ָמדֹוָרָהא ּבְ ּ
ְּלֵמחֵמי ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְדַצִדיַקָייא, יֹוִמין ּ ּ ְּוַסְלָקא ְלַאְתָרָהא ְלֵעיָלא, ּ ת , ּ ּוָבַתר ָדא ַנְחּתַ ּ

א )ב''ג ע''דף י(, ָעְלָמאְל א ַקִדיׁשָ ַּאְעָטר ָלה ַמְלּכָ ּ ַבע ִעְטִרין, ּ ׁשְ ַּעד ְדָאַתת ְוָעאַלת , ּבְ
ר ָנׁש גֹו ּגוָפא ְדּבַ ּּבְ ר ָנׁש. ּ גוָפא ְדּבַ ְּוַכד ִאיִהי ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְדַלת , ְוָחַבת ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ

ֲחׁשֹוָכָהא ווָהא ָעָלה. ּבַ ל ְיָקָרא ָדא, ְמַרתְוַא, אֹוַרְייָתא ּתַ ּוַמה ּכָ ִלים , ּ ְלמוָתא ַאׁשְ ְּוָכל ַאׁשְ
א ִעָלָאה ָתא ַמְלּכָ י ֶתחָטא, ְּוִהיא ָחָבָאת ָקֵמיה, ְּלַנְפׁשָ ַּמה ִדין הוא ְדֶתחָטא, ֶנֶפׁש ּכִ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָיפוַח ַהיֹום, ָאַמר ִרּבִ ָרא ַעד ׁשֶ י ֶתחָטא ַאֲהַדְרָנא ִלּקְ ֶּנֶפׁש ּכִ א ְלַהאי ֶנֶפׁש ֵעיָט, ּּ
ָאה, ְּלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹוָבָהא ָיפוַח ַהיֹום, ְּוִתיתוב ְלִאְתַדּכְ ַּעד ׁשֶ ֹלא ָיפוַח יֹוָמא ְדַהאי , ּּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ

יָפא, ָעְלָמא ּקִ א ִדיָנא, ְּוֵייֵתי ַההוא יֹוָמא ּתַ ע ָלה ַמְלּכָ ְּדִיְתּבַ ּ ְּוָנסו . ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ
ָלִלים ין ַחְבַרָייא ְדָקא ַאְמֵריָּד, ַהּצְ ּא הוא ָרָזא ּבֵ ר ָנׁש , ּּ ֲעָתא ְדָמֵטי ִזְמָנא ְדּבַ ִּדְבׁשַ ּ ּ

יה, ְלָנְפָקא ִמן ָעְלָמא ר ִמּנֵ ּצוְלָמא ְדַבר ָנׁש ִאְתַעּבָ ּ ָיפוַח ַהיֹום, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעד ׁשֶ ּּ ּ ,
ָלִלים.ַּעד ְדָלא ִיְנׁשֹוף יֹוָמא ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ְּדִאְתֲעָבר צוְלָמא, ּ ְוָנסו ַהּצְ ְּיתוב , ּ

  .ָּקֵמי ָמאֵריה

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִקיוֵמיה, ִרּבִ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ֵרין צוְלִמין ִאית ֵליה ְלּבַ ּּתְ ּ ּ ּ , ַחד ַרְבְרָבא, ּּ
ָלִלים, ְוַחד ְזֵעיָרא יב ַהּצְ ֵרי, ִּדְכּתִ ֲחָדא. ּתְ ֵחי ּכַ ּכְ ּתַ ִקיוֵמיהּכְ, ְוַכד ִמׁשְ ר ָנׁש ּבְ ֵּדין הוא ּבַ ּ ּּ .

ִתיב, ְּוַעל ָדא ָלִלים ּכְ עֹוָבדֹוי. ְּוָנסו ַהּצְ ָלא ּבְ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ֵדין ּבָ ָנא לֹון , ּכְ ּוְלַתּקְ
ִריך הוא ִאְקֵרי ַרחום ְוַחּנון. ְּויֹוֵדי ָעַלְייהו, ָּקֵמי ָמאֵריה א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ל ּוְמַק, ְּ ּבֵ

ְּלִאיּנון ְדָתִבין ָקֵמיה ּ ּ.  

ָלִלים ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ְּוָדא הוא ַעד ׁשֶ ּ ּּ יה, ּ ָרן ִמּנֵ ְּדֵכיָון ְדִאיּנון ְצָלִלים ִמְתַעּבְ ּ ּ ּ ,
קֹוָלָרא ִפיס ּבְ ִזְמָנא ְדָקִאים ִאיהו , ְּוִאיהו ּתָ ך ּכְ ל ּכַ ׁשוָבה ִהיא ֲאָבל ָלא ְמַעְלָיא ּכָ ּּתְ ּ ְּ

ִקי ּוֵמיהּּבְ א ַאְכִריז ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ חורֹוֶתיך ַעד )קהלת יב(, ּוׁשְ יֵמי ּבְ ָ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ָּ ּ
ר ֹלא ָיֹבאו ְיֵמי ָהָרָעה ְוגֹו   .'ֲּאׁשֶ

ָיפוַח ַהיֹום ּוַעל ָדא ַעד ׁשֶ ּּ ר ָנׁש ְלַאְתְקָנא עֹוָבדֹוי, ּ ְּדַכד ָמטון יֹומֹוי . ְּדָבֵעי ּבַ ּ
ִריך הוא ּתֹוֵהא ָעֵליה, ְּלָקא ִמן ָעְלָמאְלִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ֶתחָטא , ְואֹוֵמר, ְּ ְוֶנֶפׁש ּכִ

ְמָעה קֹול ָאָלה י, ְוׁשָ ָרא ּבִ ּקְ ִמי ְדָלא ְלׁשַ אֹוָמָאה ִדׁשְ ְּוָהא אֹוֵמיָנא ָלה ּבְ ּ ה , ּ ּוַאְסֲהִדית ּבָ
ת ְלָעְלָמא ד ַנְחּתַ ְּוהוא ֵעד ַוַדאי, ּכַ ּמָ, ּ הִמּכַ ּה ִזְמִנין ְדַאְסֲהִדית ּבָ ְּלַנְטָרא ִפּקוָדי, ּ ִגין . ּ ּבְ

ר ָנׁש הוא ֵעד ך הֹוִאיל וּבַ ּּכַ ּ א, ְ ֲעָתא ְדֵיתוב ָקֵמי ַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ , אֹו ָרָאה. אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע, ּ
הו ל ּבְ ּכַ ִּאיּנון חֹוִבין ְדָעַבד ְוִאְסּתְ ּ ִבירוָרא ְדִמָלה ְדָעַב. ּ ּאֹו ָיָדע ּבְ ּ ּר ָעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריהּּ ּ ּ ּ ,

יד ִּאם ָלא יֹוֵדי ָעַלְייהו ָקֵמי ָמאֵריה , ִאם לא ַיּגִ ד ִיפוק ֵמַהאי ָעְלָמא)מה כתיב(ּ ּ ּכַ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1809דף [ -ּ

א ֲעֹונֹו א ֲעֹונֹו. ְוָנׂשָ ֵּהיַאך ַפְתִחין ֵליה ִפְתָחא, ְוַכד ִיּשָׂ ּּ ְּוֵהיַאך ְיקום ָקֵמי ָמאֵריה, ְ ּ ְוַעל , ְ
י ִתיבָּדא ֶנֶפׁש ּכִ י ֶתחָטא)ויקרא ד(.  ֶתחָטא ּכְ א ָפַתח.  ֶנֶפׁש ּכִ י ַאּבָ ל )תהלים מד(, ִּרּבִ  ּכָ

ְבִריֶתך ְרנו ּבִ ּקַ ַכֲחנוך ְוֹלא ׁשִ ַאְתנו ְוֹלא ׁשְ ָֹזאת ּבָ ָּ ּ ַאְתנו. ּ ל ֹזאת ּבָ או ָעֵלינו , ּּכָ ל ֵאלו ּבָ ּּכָ ּ ּ ּ
ֵעי ֵליה ל ִדיִנין ִדְלֵעיָלא ָאתו. ִּמּבָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ ַכֲחנוך.  ֲעָלָנאּ ְָוָלא ׁשְ יָנא ִמילוֵלי , ּ ְּוָלא ַאְנׁשֵ ּ
אן אֹוִליְפָנא. ְאֹוַרְייָתך י ִמלוֵלי אֹוַרְייָתא, ִמּכָ ל ַמאן ְדַאְנׁשֵ ּּכָ ה, ּּ ֵעי ְלִמְלֵעי ּבָ , ְּוָלא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ִאלו ַאְנׁשֵ ּּכְ ּ ְּ ּ ָמא ְדק, ּ ָלה ׁשְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכֻ ּ ִריך הוא ֲהִויּּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ.  

ְבִריֶתך ְרנו ּבִ ּקַ ָוֹלא ׁשִ ים , ּ א ְדָרׁשִ ַהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ ְּדָכל ַמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ
יה א, ּּבֵ ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ ּ ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ים ּבֵ א ִאְתְרׁשִ ָמא ְדַמְלּכָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ א ּוְקָר. ּ

ַהאי ְקָרא יה ּבְ יב, ָּאֳחָרא אֹוֵדי ּבֵ ְפרֹוׂש )תהלים מד(, ִּדְכּתִ ם ֱאֹלֵהינו ַוּנִ ַכְחנו ׁשֵ ּ ִאם ׁשָ ּ
ֵפינו ְלֵאל ָזר ּּכַ ם ֱאלֵהינו. ּ ַכְחנו ׁשֵ ִּאם ׁשָ ַכֲחנוך , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ולא ׁשְ ָּכְ ודא היא (ּ

ֵפינו . )אורייתא דאיהו שם אלהינו ְפרֹוׂש ּכַ ַּוּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלֵאל ָזרּ ְרנו , ּכְ ּקַ ְּוֹלא ׁשִ
ְבִריֶתך ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ָּבִ ְקָרא ָהָכא. ּ ָפיו ִלְרׁשוָתא ָאֳחָרא. ַמאי ׁשִ ְּדָפִריׂש ּכַ ר , ּּ ּקֵ ּוְמׁשַ

ִרית ַהאי ּבְ ַהאי. ּבְ ִרית, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ֲאִחיַדת ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָנִטיר ַהאי ּבְ ִּאלו ָנִטיר ּכְ, ּ ּ
ָלה ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ַהאי, ּ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ ָלה, ּ אֹוַרְייָתא ּכֻ ר ּבְ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ ּּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף י -' גזוהר חלק [

א ֲחִזי ַזר, ּתָ ַמר ְדִאיהו ָנִטיר אֹוַרְייָתא, ַאְבָרָהם ַעד ָלא ִאְתּגְ ָּהא ָלא ִאּתְ יון , ּ ּכֵ
ַזר ַמה ּכְ י )בראשית כו(, ִתיבְּדִאְתּגְ ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ קֹוִלי ַוִיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ ּ ֵעֶקב ֲאׁשֶ

ַזר. ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי ִגין ְדִאְתּגְ ְּוֹכָלא ּבְ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ְרׁשִ ים ּבֵ ִּאְתְרׁשִ ְּוָנִטיר ֵליה , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִאילו ָנַטר אֹו, ּכְ ָּסִליק ֵליה ּכְ ָלהּּ ַּרְייָתא ּכֻ ּאוף ָהִכי ) א''ד ע''דף י(ִיְצָחק . ּ

ִתיב ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק)בראשית יז( ,ּכְ ִרית.  ְוֶאת ּבְ   .ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּבְ

א ֲחֵזי ִרית, ּתָ ִגין ְדָנַטר ֵליה ְלַהאי ּבְ ּיֹוֵסף ּבְ יה, ּ ָרא ּבֵ ּקְ ָעא ְלׁשַ ָזָכה ִליָקָרא , ְּוָלא ּבָ
ַהאי ָעְלָמא ֵרי , ְוֹלא עֹוד. ְּוִליָקָרא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ַגִויה ֵמיה ּבְ ּׁשְ יב, ּ מֹו)תהלים פא(, ִּדְכּתִ יהֹוֵסף ׂשָ , ְּוָזָכה ְלִבְרָכָתא ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ֵעדות ּבִ

ּוְלִבְרָכָתא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ.  

ִתיב , י ִיְצָחקָאַמר ִרּבִ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוגֹו)דברים לג(ּכְ ִגין ְדָנִטיר ְלַהאי . ' ּבְ ּיֹוֵסף ּבְ
ִרית ׁשֹור, ּבְ ָנא, ָזָכה ּבְ ְּדִאיהו ַקְדָמָאה ְלָקְרּבְ י ְיהוָדה. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאי ָהִכי ֲאַמאי , ּ

ָמאָלא ִמָלה ְדִאיִהי ׂשְ ַרך ּבְ ִּאְתּבְ ּ יִמיָנא ִמ, ְ ֵעי ֵליהּבִ ִתיב , ּּבָ ּ וְפֵני ׁשֹור )יחזקאל א(ְּדָהא ּכְ
ֹמאל ִגין ְדָיִגין ַעל חֹוֵבי ְדָיָרְבָעם. ֵמַהּשְׂ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ַהאי ְקָרא, ָּאַמר ֵליה ִרית, ָרָזא אֹוִליְפָנא ּבְ ְּדֵכיָון ְדיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ְלַהאי ּבְ ּ ְּדַהאי , ּ
ְתֵרין ַדְר ִרית ָאִחיד ּבִ יןּּבְ ין ְלֵעיָלא, ּגִ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ָמָהן ִאְתְקרון, ּ ׁשְ ְואֹוִליְפָנא . ּּבִ

ה ת ָפָרה ֲאדוּמָ ָפָרׁשַ ּּבְ ין ִעָלִאין ֲהִוי, ּ ֵרין ַדְרּגִ א ֵמִאיּנון ּתְ ְּדַהאי ָפָרה ַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּ ְּוִזווָגא , ּּ ּ
כֹור ׁשֹורֹו ָה, ְּדָפָרה ׁשֹור ִאְקֵרי ְוָלאו . ָּדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָהָדר לֹו וַדאיְּוָדא הוא ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1810דף [ -ּ

ׁשֹור ְדָעְלָמא ל ָאֳחָרִנין. ֶּאָלא ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו, ַּהאי ּכְ ַּקְרָנא ִעָלָאה הוא ַעל ּכָ ְוַעל , ּ
ח ַיְחָדיו ַאְפֵסי ָאֶרץ ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ ָּדא ּבָ ּ.  

א י ַאּבָ ַמע, ָאַמר ִרּבִ אְּדָכ, ַמׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ּל ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ָאת ְרׁשִ ֵרין , ּ ִּאיּנון ּתְ
יה ָרן ּבֵ ין ִעָלִאין ִאְתַקּשְׁ ַּדְרּגִ ֹכָלא. ּּ ְּלַנְטָרא ֵליה ּבְ יָקָרא ִעָלָאה, ּ ּוְלַאְעְטָרא ֵליה ּבִ ּ ּ ְוַעל . ּ

ְתֵרין  נֹו. ַּחד הוא. ּ ַמְלכו)ג''לך לך צ(ָּדא ָזָכה ּבִ ק ְּדֵכ. ְוַחד ּבְ א ִאְתְדּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּיָון ִדׁשְ ּ
ים ָנְכִריֹות ׁשִ ּנָ ִרית ָחִביב ִמּכָֹלא, ִּאְתְייִהיב ַמְלכוָתא ְלָיָרְבָעם, ּּבְ ּוַעל ָדא ּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ך ָאַמר ִרּבִ ִגין ּכַ ר, ְּבְ ר ָנׁש ְדאֹוִליד ּבַ א, ַּהאי ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ְּדִהיא , ִאְתְקּשַׁ
ִּפְתָחא ְדָכ  )דהיא פתחא דכל כתרין, א והאי רביא דאתגזר אתקשר בשכינתא''ס(ּל ִפְתִחין ּ

א, ִּעָלִאין ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ּבִ ִּפְתָחא ְדִאְתְקּשָׁ ּ ּ ְוַההוא ָדָמא ְדָנִפיק ֵמַההוא )דאמר רבי שמעון(. ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא, ַרְבָיא א ּבְ ָּנִטיר ָקֵמי קוְדׁשָ ֲעָתא ְדִדיִנין ִמְת, ְּ ּוְבׁשַ ָעְלָמאּ ח , ָעִרין ּבְ ּגַ ַאׁשְ

ַההוא ָדָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִזיב ָעְלָמא, ְּ ִתיב . ְוׁשֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ֹמַנת )בראשית יז(ּ ּ וֶבן ׁשְ
ל ָזָכר ָנה)תהלים צ(ּוְכִתיב . ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ֹמִנים ׁשָ ְגבורֹות ׁשְ ַחד . ּ ְוִאם ּבִ ְּוֹכָלא ּבְ

  .ְּלָקאַמְתְקָלא ַס

ַההוא ָדָמא אָנא ּבְ ּּתָ ֶחֶסד, ּ ָמא ּבְ ּסְ ְלהו ָעְלִמין, ָזֵכי ָעְלָמא ְלִאְתּבַ ְּוַקְייִמין ּכֻ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ַמִים ָוָאֶרץ ְוגֹו)ירמיה לג( יַנח. ' ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ . ִאם ֹלא ְבִריִתי ּתִ

ה   .יֹוָמם ָוָלְיָלה ָלּמָ

ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ֲחָדא, י ׁשִ ְתִרין ִאְתַאֲחָדן ּכַ ֵרין ּכִ ֵניָנן ּתְ ָאר , ּתָ ְּוִאיּנון ִפְתָחא ְדָכל ׁשְ ּּ
ְתִרין ָדא, ְוַחד ַרֲחֵמי, ַּחד ִדיָנא, ְוָתאָנא, ּכִ ָמאן ָדא ּבְ ּסְ ּוִמְתּבַ א, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ א ותאנא ''ס(. ּ

ִסְטָר)וחד רחמי, חד דינא, חד דכר וחד נוקבא ְרָיא ֶחֶסד ּבְ ּא ִדְדכוָרא ׁשַ  )ד''לך לך צ(. ּ
ְרָיא ִדיָנא א ׁשַ ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ַחד ִחָווָרא ְוַחד סוָמָקא)ובגין כך(. ּ ָמא ָדא . ּ ּסְ ּוְבִגין ְלִאְתּבַ ּ

ָדא ָדא)בגין כך(, ּבְ ָרן ָדא ּבְ יֹוָמם ָוָלְיָלה. ּ ִמְתַקּשְׁ הו ּבְ ִרית ָאִחיד ּבְ ִד, ְּוַהאי ּבְ . יָנא ְוֶחֶסדּבְ
ַקְדִמיָתא ִדיָנא ּבְ ֶחֶסד. ּבְ יה ּבְ ְרָיא ּבֵ ּוְלָבַתר ׁשַ ֹכָלא, ּ ָסם ּבְ ִרית ְדִאְקֵרי . ְּוִאְתּבְ ְּוָדא הוא ּבְ ּ

ַתְרַווְייהו, יֹוָמם ָוָלְיָלה ְּדָאִחיד ּבְ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ִרית ּכְ ּוַמאן ְדָזֵכי ְלַנְטָרא ְלַהאי ּבְ ל, ּ יה ּכָ הו ,  יֹומֹויְּוָלא ָחֵטי ּבֵ ָּאִחיד ּבְ
יֹוָמם ָוַלְיָלה ָּעְלָמא ָדא ְוָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָזֵכי ִלְתֵרין ָעְלִמין. ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם . ּ

ִלים יב, ׁשְ ִמים)בראשית יז(, ִּדְכּתִ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ּתָ ִלים, ּ ד ָזָכה . ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשְ ּכַ
ַתְרַווְיי יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּהוּבְ יב. ּבְ י' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ִּדְכּתִ יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ .

ִלים. ְּוַתְרווְייהו ַאֲחִסין ַאְבָרָהם ִקיוָמא ׁשְ יה ֶחֶסד ּבְ ְּוָלא ִאְתַקְייָמא ּבֵ ּּ ַזר, ּ יָון . ַּעד ְדִאְתּגְ ּכֵ
ַזר ּוָזָכה ְלַתְרווְייהו, ּיהִּאְתָקָיים ּבֵ, ְּדִאְתּגְ ִלים, ּ   .ְוִאְקֵרי ׁשְ

יב ָמה ְדָתֵניָנן ִדְכּתִ ּּכְ חֹום ַהיֹום)בראשית יח(, ּ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל ּכְ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ ּ , ֶּפַתח ָהֹאֶהל. ּ
א יָרָאה ְדַמְלּכָ ְתָרא ֲעׂשִ ָּדא הוא ּכִ ּ ָאר , ּ א ִדׁשְ ָנא ַקִדיׁשָ ּכְ ְּדִאיהו ִפְתָחא ְלָכל ַמׁשְ ּ ּ ְתִריןּּ , ּכִ

א  ּוַקְרִייה ָדִוד ַמְלּכָ יב, )א צדק''נ( ִּפְתָחא )להאי(ּ ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח( ,ִּדְכּתִ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1811דף [ -ּ

ַער ַלְיָי חֹום ַהיֹום. 'ּוְכִתיב ֶזה ַהּשַׁ ד ָנֲהָרא ְנִהירו ְדֶחֶסד. ּּכְ ּּכַ יה, ּ ּחוַלק ַעְדּבֵ ָמה ְדָיִתיב , ּ ּּכְ
ַהאי ַה, ּבְ יה. איָיִתיב ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתָקָיימו ּבֵ ּ ַזר, ּ ד ִאְתּגְ ִרית יֹוָמם . ּכַ ך ִאְקֵרי ּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ִתיב. ָוַלְיָלה אָנא ּכְ ְרָיא . ַּעל ַהֶפַתח' ַּמאי וָפַסח ְיָי. ַּעל ַהֶפַתח' ּ וָפַסח ְיָי)שמות יב(, ּתָ ְּדׁשַ

ָמא, ַּעל ַהאי ִפְתָחא ֶחֶסד ּסְ ִחית ְוגֹוּוְבִגיֵני ּכַ. ְלִאְתּבַ ׁשְ ן ַהּמַ   .'ְך ְוֹלא ִיּתֵ

 ] בשנה163יום [סדר הלימוד ליום טו אדר 

  ]ב''ד ע''דף י -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ א, ָהא ּתָ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ַזר ְוָעִייל ּתְ ד ִאְתּגְ יֹוָרא ּכַ ּּגִ ּ ִאְקֵרי , ּ
יר ר ֶצֶדק ְוָלא ַיּתִ ר ֶצ, ּגֵ ַההוא , ֶּדק וַדאיּגֵ ְתָרא ְדֶצֶדק ְוַאת  )ב''ד ע''דף י(ָּזֵכי ְלֵמיַעל ּבְ ּּכִ

ַּאָמְרת יֹוָמם ָוַלְיָלה ְדָזכו ְלַתְרַווְייהו ּ ּּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א, ֶאְלָעָזר ּבְ א ַקִדיׁשָ ְרׁשָ ָּלא ָדֵמי ַמאן ְדָאֵתי ִמׁשָ ּ ְזָעא , ּ ּוִמּגִ
אְלַמא, ִּדְקׁשֹוט יׁשָ ְזָעא ּבִ יִפין, ּן ְדָאֵתי ִמּגִ ּקִ ין ּתַ יׁשִ א ְדַגֲעֵלי ּבִ ְרׁשָ ּוִמׁשָ ִתיב . ּ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ּבְ

הו לה ֶזַרע ֱאֶמת)ירמיה ב(, ּּבְ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ּ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ אומֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה . ְ ּּבְ
ִתיב  ׂשָ)יחזקאל כג(ּכְ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   .ָּרם ְוִזְרַמת סוִסים ִזְרָמָתם ֲאׁשֶ

ך ְוְבִגין ּכַ ין ַזְרָעא ִדְקׁשֹוט, ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ טוָרא ְדִסיַני, ּ ָסמו ּבְ ְזָעא ְדִאְתּבְ ּּגִ ּ ּ ְּוִאְתְפַסק , ּ
ל זוֲהָמא ְייהו ּכָ ִּמּנַ ִמין, ּ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ א ְדיֹוָמם, ּ ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ַעְייֵלי ּבְ ּ ּ ,  ָוַלְיָלהּ

ֹכָלא ֵלִמים ּבְ אומֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְּלֶמֱהִוי ׁשְ ְייהו , ֲּאָבל ּבְ ר ִמּנַ ָיא ְלֶמְעּבַ ַּקׁשְ
ַּוֲאִפילו ַעד ג, ּזוֲהָמא ר ֶצֶדק. ָּדִרין' ּ ך ּגֵ ְוְבִגין ּכַ   .ּוַדאי. ּ

ְּדָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ִכְתִרין ַע, ּאומֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ְרָיין ּבְ ָזרו ׁשַ ּד ָלא ִאְתּגְ
ין ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ּּתַ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ָזרו. ּ ָיירו ְוִאְתּגְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ְרָיין , ּ ׁשַ

א  ִכְתָרא ַקִדיׁשָ ִאין)של שכינתא(ּּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ָאר ּכִ ְרָיא ַעל ׁשְ ְּורוָחא ַקִדי, ּ ְדׁשַ ְרָיא ּ א ׁשַ ׁשָ
ָרֵאל. ָּעַלְייהו ין, ֲאָבל ִיׂשְ ֵני ַקִדיׁשִ ין ּבְ ַּקִדיׁשִ ין, ּ ָרׁשִ טוָרא ְדִסיַני, ְּדִגְזִעין ְוׁשָ ָסמו ּבְ ְּוִאְתּבְ ּ ּ ,

א ֵליָמָתא ַקִדיׁשָ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ְּוָעאלו ּבִ ּ ֹכָלא. ּ ְרָיא ּבְ ַזר ׁשַ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ יב, ּ דברים (, ִּדְכּתִ

ְיָי )ד ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ַהיֹום' ְּוַאּתֶ ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם )ויקרא ה(. ּּ י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ  ְוָהָיה ּכִ
ֵזָלה ְוגֹו יב ֶאת ַהּגְ י יֹוֵסי ָאַמר. 'ְוֵהׁשִ י )ישעיה נד(, ִרּבִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ י ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי ֲאׁשֶ  ּכִ

ָיא. ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח ִתיב , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּבול ָהיו ַעל ָהָאֶרץ)בראשיתז(ּכְ ּ וֵמי ַהּמַ ּ ּוְכִתיב . ּ
ּבול)בראשית ט( י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ ִתיב. ּ ְולא ִיּכָ ּבול ּכְ ְוָהָכא , ְוָלא ֵמי ֹנַח, ֵּמי ַהּמַ

י ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי ִתיב ּכִ ֵעי ֵליה, ֹזאת ִלי. ּכְ   .ֵּהם ִלי ִמּבָ

א ָעְלָמא, ָנאֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִאין ְסִגיאו ּבְ ד ַזּכָ הו, ּּכַ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִריך הוא ַחֵדי וִמׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .
ָעְלָמא ָאה ּבְ אֵרי ַזּכָ ד ׁשָ יה, ְּדָתֵניָנן ּכַ ַכח ּבֵ ּתְ ָעְלָמא, ְּוִאׁשְ ָלָמא ּבְ ְבָיכֹול ַאִטיל ׁשְ ְוָכל , ּּכִ

ִגיֵניה ְרָכא ּבְ ל ַמֲעָלהְּוַאִטיל ׁשְ, ָּעְלָמא ִמְתּבָ ָפַמְלָיא ׁשֶ יב. ְמָנא ָלן. ָלָמא ּבְ ישעיה (, ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1812דף [ -ּ

ה ִלי)כז לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמֻעִזי ַיֲעׂשֶ ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ָלִמין ֲאַמאי ָהָכא. ּ ֵרין ׁשְ ֶּאָלא . ּתְ
לֹום ִלי ה ׁשָ א, ַיֲעׂשֶ ֵרי ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדַאׁשְ ּ ה ִלי. ּ לֹום ַיֲעׂשֶ ְרָכאן ֲאָבָהןְּדִמ, ּׁשָ   .ְתּבָ

יַנְייהו א ּבֵ י יֹוֵסי, ַּמאי ִאיּכָ ְרָכאן ֲאָבָהן, ָאַמר ִרּבִ ד ִמְתּבָ ה ִלי, ּכַ לֹום ַיֲעׂשֶ ְּדַאְקִדים , ּׁשָ ּ
ֹכָלא ָלָמא ּבְ לֹום ַקִדים. ּׁשְ ך ׁשָ ְוְבִגין ּכַ לֹום ִלי. ּ ה ׁשָ לֹום , ַיֲעׂשֶ ַּמאי ַטֲעָמא ָלא ַאְקִדים ׁשָ

ַקְדִמיָתאֶּאָלא . ָהָכא א ּבְ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִיְתַעֵבר ִחְוָיא ְדׁשַ ּּבְ ּ ֵרי , ּ ְּוֵייֵתי ְדכוָרא ְלִמׁשְ ּ
ַאְתֵריה ה ַאְקִדים, ּּבְ ך ַיֲעׂשֶ ּוְבִגין ּכַ לֹום, ְּ   )ב ושם מתחילזה המאמר''א ע''ויקרא פ(. ּוְלָבַתר ׁשָ

ָעְלָמא אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ִזְמָנא ְדַזּכָ אָנא ּבְ ָעְלָמא, יִנין ָלא ִמְתָעִריןִּד, ּּתָ ְלִטין ּבְ , ְוָלא ׁשַ
ָעְלָמא ָאה הוא אֹות ּבְ ר ָנׁש ַזּכָ ום ְדַההוא ּבַ ִּמּשׁ ּ ּ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ִגיֵניה ְּוָעְלָמא ִמְתַקֵיים ּבְ ּ.  

י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּתְ, ּתַ ִזְמָנא ִדְבִני ָעְלָמא ִאׁשְ ִריך הואּּבְ א ּבְ ָּכחו ַחָייִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ,
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּההוא ַזּכָ ֲהֵדיה)בעי(, ּ ֵעי ּבַ ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִגין ְדִיְבֵעי , ְּ ּּבְ

ֲהַדְייהו, ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא ְּוִיְתַפֵייס ּבַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ֶּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ֲהֵדיה ַעל ִאׁשְ, ְּ ֵעי ּבַ ּּתָ
ִּאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְלחֹודֹוי. ּ ָּאַמר ֵליה ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבִ יָצָאה ְלֻכְלהו, ּ ּוְלׁשֵ ַּמה ָאְרֵחיה . ּּ

ָאה ר ָנׁש ַזּכָ ְּדַההוא ּבַ ִביק ִדיֵדיה. ּ ּׁשָ א , ּ ִדיל ְדִיְתְפָייס קוְדׁשָ ְּוָנִסיב ִלְדּכוֵלי ָעְלָמא ּבְ ּ ּּ
ִריך הו ּּבְ ֲהַדְייהוְ   .ּא ּבַ

ה. ְמָנא ָלן ִריך הוא. ִמּמֹׁשֶ א ּבְ ְּדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ּ ָעׂשו ָלֶהם )שמות לב(, ָּחבו ִיׂשְ
ֲחוו לֹו ְוגֹו ּתַ ָכה ְוִיׁשְ ּּתו ָאַמר ֵליה' ֵּעֶגל ַמּסֵ ִמיֵדם ְוגֹו, ּ י ְוַאׁשְ ּנִ ֲעָתא ', ֶהֶרף ִמּמֶ ַהאי ׁשַ ּבְ

ה ִאי ּבְ ָרֵאל ֵמָעְלָמאָאַמר ֹמׁשֶ צון ִיׂשְ ּתֵ ִּגין ְיָקָרא ִדיִדי ִיׁשְ ְּוָלא ֵייְמרון , ַטב ִלי מֹוָתא, ּ
ִביְקָנא ַהאי ְדכוֵלי ָעְלָמא ְּדׁשָ ּ ִגין ְיָקָרא ִדיִלי, ּ ה ֶאת ְפֵני ְיָי. ּּבְ ִּמַיד ַוְיַחל ֹמׁשֶ . ֱאֹלָהיו' ּ

ִג ה ַאְתֵרי ּבְ ַכּמָ יָתה ּבְ ְרֵמיה ַלּמִ יט ּגַ ָרֵאלְּואֹוׁשִ א , ּיֵניהֹון ְדִיׂשְ ה ִאם ִתּשָׂ יב ְוַעּתָ ִּדְכּתִ
ְפְרך ְוגֹו ַָחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ן, ְוָתאָנא. 'ּ ּמָ ה ִמּתַ ַּעד ְדָמַחל , ָלא ָזז ֹמׁשֶ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶחם ְיָי, ְּ יב ויּנָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ר ִד' ּ ר ַלֲעׂשֹות ַּעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּבֶ
ְדָבֶרך' ּ ַויֹאֶמר ה)במדבר יד(ּוְכִתיב . ְלַעּמֹו י ּכִ   .ָָסַלְחּתִ

  ]א''ו ע''דף ט -' גזוהר חלק [

ִתיב ֹנַח ּכְ ְּוִאלו ּבְ א )בראשית ו(, ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  )א''ו ע''דף ט(ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ

ך ְוגֹו. ַאּתְ ָעִבידְוִלי ַמה , ָּאַמר ֵליה ֹנַח. 'ְלָפַני ְוגֹו ִריִתי ִאּתָ ְָאַמר ֵליה ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ּ '
יַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ה ְלך ּתֵ ָעא ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא. ֲָעׂשֵ ּוְנִחיתו ַמָיא, ְוָלא ּבָ ּ ֵני , ּ ְּואֹוִבידו ּבְ

ִתיב, ָעְלָמא ך ֵמי ֹנַח ּכְ ְוְבִגין ּכַ ְלָיי, ֵּמי ֹנַח וַדאי. ּ ְּדֵביה ֲהוֹו ּתַ ָעא ַרֲחֵמי ַעל , ןּ ְּדָלא ּבָ
  .ָעְלָמא

י יֹוֵסי אן ָאַמר ִרּבִ יב, ִמּכָ ָמה : ּוָיֶחל. ּ ַוָיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה)בראשיתט(, ַּמאי ִדְכּתִ ּכְ
ִּדְבִגיֵניה , ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ְּדִאְתָעִביד חֹול, ּ ֹלא ָיֵחל ְדָברֹו)במדבר ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1813דף [ -ּ

ֵנ ִציאו ּבְ ּתְ ָעא ַרֲחֵמי ָעַלְייהו, י ָעְלָמאִּאׁשְ ְּדָלא ּבָ  )ב''ח ע''בראשית נ(ָּדָבר ַאֵחר ִאיׁש . ּ
ִציאו ַקְדָמֵאי, ָהֲאָדָמה ּתְ ִּדְבִגיֵניה ִאְתְקָייַמת ְלָבַתר ְדִאׁשְ ּ ּ יב ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד , ּּ ִּדְכּתִ ּ

ֲעבור ָהָאָדם ְוגֹו   .'ֶּאת ָהֲאָדָמה ּבַ

אָנא ֵמי ֹנַח ִא ֵמיה, ְּקרוןּתָ ִרים ְדִאְקרון ַעל ׁשְ ְּדהוא ּגָ ּ ּ ּ י יֹוֵסי. ּ ֹזאת ִלי ַמאי , ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא. ָקא ַמְייֵרי א ּבְ ֶּאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ ְרמו ִלי, ּ ָעְלָמא, ֵּמי ֹנַח ּגָ ֵלי ֹזאת ּבְ . ְּדַאּגְ

ִריִתי אֹוָתם יב ַוֲאִני ֹזאת ּבְ ִרית ְוגֹו. ִּדְכּתִ ָעָנן. 'ֹזאת אֹות ַהּבְ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ לֹוַמר . ֶאת ַקׁשְ ּכְ
ֹזאת ִמי ִדְרִמיָזא ּבְ ח ֶאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ ּגַ ֵּלית ַמאן ְדַאׁשְ ּ ִרים ֵליה. ּּ ּוַמאן ּגָ   .ֵמי ֹנַח, ּ

ָאה אן ִסיָמָנא ַלֲחִסיָדא ַזּכָ יֹומֹוי, ִמּכָ ת ּבְ ְלָייא ַהאי ֶקׁשֶ ְְוָלא ִאְצְטִריך , ְּדָלא ִאְתּגַ

יֹומֹוי ְלַהאי ָעְלָמא ּוַמאן ִאיהו.  אֹות)זאת( ּבְ ַּההוא ְדָבֵעי ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא. ּ ְּוִאְתַחֵזי , ּ
ָנא ֲעלֹוי ן יֹוָחאי. ְלַאּגָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ גֹון ִרּבִ יֹומֹוי ְלַהאי אֹות, ּכְ ְְדָלא ִאְצְטִריך ָעְלָמא ּבְ ּ ,

ָעְלָמא ֲהָוה ְּדָהא הוא אֹות ִסיָמָנא ּבְ ּ.  

ַזר ַעל ָעְלָמא ְלֵעיָלאְּדָלא  ֵזָרה ְדִאְתּגְ ֲּהָוה ּגְ ְּדָלא ְמַבֵטל ָלה, ּ ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ שמואל (, ּ

ָאָדם)בכג ל ּבָ ָאָדם,  מֹוׁשֵ ל ּבָ ִריך הוא מֹוׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך הוא . ְּ א ּבְ קוְדׁשָ ל ּבְ ּוִמי מֹוׁשֵ ּ ְּ

ְבָיכֹול ִריך הו. ַּצִדיק. ּכִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִזירְּ ְּוִאיהו ְמַבֵטל, א ּגָ ּ.  

ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ גֹון ַרּבִ ָבא ְדַתְרָעא , ּכְ ְּדיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַאּבָ  )א דמערתא''נ(ּ
א ְדָנִהיר, ָזַקף ֵעינֹוי, ְּדלוד ְמׁשָ ים ְנהֹוָרא ג, ָּחָזא ׁשִ ך , ִזְמִנין' ְוַאְסּתִ ְַאְדָהִכי ִאְתֲחׁשָ ּ

א אוָכָמא ִוירֹוָקאְוִאְתַח, ְנהֹוָרא ְמׁשָ ׁשִ יה ּבְ ֵּזי ּבֵ ּ ֵריה. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ א , ּ ּתָ
ִרי ַזר ְלֵעיָלא, ֲאַבְתָראי ּבְ ֵזָרה ִאְתּגְ ְּוֶנחֵמי ְדָהא ַוַדאי ּגְ ּ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלָיא ַההו, ְלאֹוָדָעא ִלי ָלִתין יֹוִמין ּתַ ְּדַוַדאי ּתְ ּ ַזר ְלֵעיָלאּ ּא ִמְלָתא ְדִאְתּגְ ְוָלא ָעִביד . ּּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוְדֵעיה ְלַצִדיַקָייא, ְּ ּ ּ ה )עמוס ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ י ֹלא ַיֲעׂשֶ  ּכִ

ִביִאים' ְיָי ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ   .ֱּאלִהים ָדָבר ּכִ

ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָעאלו ֶרםּ ַההוא ּכֶ ָּחמו ַחד ִחוָיא ְדֲהָוה ָאֵתי. ּ ּבְ ּופוֵמיה ְפִתיָחא , ּ ּ ּ א ''נ(ּ

ַעְפָרא, )והוה לחיש בלישניה ַאְרָעא ּבְ ְמעֹון. ּוְמַלֲהָטא ּבְ י ׁשִ ִניק ַרּבִ ּתְ ְוַקְטָפר ְידֹוי , ִאׁשְ
יה ְדִחְוָיא ֵריׁשֵ ּּבְ ִכיך ִחוָיא, ּ ָּמִאיך פוֵמיה, ְׁשָ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ִחְוָיא . ִּניה ַמְרִחיׁשְוָחָמא ִליׁשָ. ְ

ִּזיל ְוֵאיָמא ְלַההוא ִחְוָיא ִעָלָאה, ִחוָיא ִכיַח, ּ ָעְלָמא ׁשְ ן יֹוָחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ . ְּדָהא ַרּבִ
א ְדַעְפָרא יה ְלַחד נוְקּבָ ַּעְייֵליה ְלֵריׁשֵ ּ ּ ָאה ִאְתֲחָזר ְלנוְקּבָ, ָאַמר ּגֹוֵזר ֲאָנא. ּ ם ְדַתּתָ ׁשֵ ּּכְ א ּ

א, ְּדַעְפָרא א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ן ִעָלָאה ִיְתַחֵזר ְלנוְקּבָ ּּכֵ ּ ּ.  

ְצלֹוָתא ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ְמעו ַחד ָקָלא, ָרִחיׁש ַרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַצֵלי ׁשָ ּפוְטְקָרא ְדִקיְטָפא , ּּ ּ ּ
ּעולו ְלַאְתַרְייכו ּ ָעְלָמא, ּ ָראן ּבְ ַּקְטִפיָרא ְדבוְרָייֵני ָלא ׁשָ ן יֹוָחאי , ְּדָהא, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ִטיל לֹון ְמעֹון. ּבָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ֵני ָעְלָמא, ַזּכָ ל ּבְ יָקָרך ַעל ּכָ ֵעי ּבִ ְְדָמאָרך ּבָ ְ ה . ּ ֹמׁשֶ ּבְ
ִתיב  ה ְוגֹו)שמות לכ(ּכְ ַמע ְדָאִחיד ֵליה ַפְרּגֹוָדא',  ַוְיַחל ֹמׁשֶ ְּדַמׁשְ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַאְנּתְ ַרּבִ

ִריך הוא ְמַקֵיים, ֵזרּגֹו א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ   .ְּוַאְנּתְ ְמַבֵטל, ּהוא ּגֹוֵזר. ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1814דף [ -ּ

א ְמׁשָ ְּוִאְתֲעָבר ַההוא אוָכָמא, ַּאְדָהִכי ָחָמא ְדָנִהיר ׁשִ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ּוַדאי ָהא , ָאַמר ַרּבִ
ם ּסָ י ַצִדיק ְיָי )תהלים יא(, ָּעאל ְלֵביֵתיה ְוָדַרׁש, ָעְלָמא ִאְתּבְ ג ''בראשית כ( ָדקֹותְצ' ּּכִ

ר ֶיחזו ָפִנימֹו)א''ע י ַצִדיק ְיָי. ּ ָאֵהב ָיׁשָ ר ֶיחזו , ְצָדקֹות ָאֵהב' ַּמאי ַטְעָמא ּכִ ום ְדָיׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ
ָּפִנים ִעָלִאין ִדְבֵני ָעְלָמא. ַמאי ָפִנימֹו. ָפֵנימֹו ּ יה, ּ ֵעי ַרֲחֵמי ִמּנֵ עון ְלִמּבָ ּּבָ ל ַמה , ּ ַעל ּכָ

  .ןְּדִאְצְטִריָכ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵעי ֵליה, ּ ר ֶיחֶזה ָפֵנימֹו ִמּבָ ִרים ֶיחזו, ִּאי ָהִכי ָיׁשָ , ּאֹו ְיׁשָ
ר ֶיחזו ָּאַמר ֵליה ָרָזא ִעָלָאה. ַּמאי ָיׁשָ ְּדִאיּנון , ּ א)ב''קל(ּ יָקא ַקִדיׁשָ , ּ ְיֵמי ֳקָדם ְדַעּתִ

ִּדְזֵעיר ַאְנִפין, םִויֵמי עֹוָל. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ְּדִאיּנון ִאְקרון ָפִנימֹו, ּ ּ  ָחָמאן )דאינון(, ּ
ר ַמה ְדִאְצְטִריך ְלֵמחֵמי ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּבְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף ט -' גזוהר חלק [

ָעְלָמא ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּדָתאָנא ּבְ ּ ּ ָרן עֹוָבֵדיהֹון , ְּ ׁשְ ְּוָחָמא ְדִמְתּכַ
אִּד א ְלַתּתָ ְזֵעיר ַאְנִפין, ְבִני ָנׁשָ א ּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַעּתִ ִּאְתּגַ ּ ל ִאיּנון ַאְנִפין , ּ ָלן ּכָ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ּ

ַאְנִפין ְסִתיִמין ְלהו, ּּבְ ְרָכן ּכֻ ּוִמְתּבָ ְרָכן. ּּ ִאֵלין . ַמאי ַטְעָמא ִמְתּבָ ִלין ִאֵלין ּבְ ּכְ ום ְדִמְסּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ
ֹאַרח ֵמ רּבְ ָמאָלא, יׁשָ ְּדָלא ָסטו ִליִמיָנא וִלׂשְ ר ֶיחזו  )ב''ו ע''דף ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָּיׁשָ

ְלהו. ָפֵנימֹו ְרָכן ּכֻ ּוִמְתּבָ ְקָיין ָדא ְלָדא, ּּ ּוְמׁשַ ְלהו ָעְלַמָיא, ּ ְרָכן ּכֻ ַּעד ְדִאְתּבָ ּ ְכֵחי . ּּ ּתַ ּוִמׁשְ
ַחד ְלהו ָעְלִמין ּכְ ּּכֻ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(י ּוְכֵדין ִאְתְקֵר, ּ   .ֶּאָחד וׁשְ

א, ּוַכד חֹוֵבי ָעְלָמא ְסִגיאו יָקא ַקִדיׁשָ ים ַעּתִ ַאְנִפין, ַּאְסּתִ ִחין ַאְנִפין ּבְ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ּ ,
ָעְלָמא ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעֵרי ּבְ ים, ְּוכֹוְרָסָוון ְרִמיו, ּ יק יֹוִמין ַאְסּתִ ְלָי, ְוַעּתִ . יאְּוָלא ִאְתּגַ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז(, ּ ּ ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִדי כֹוְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ ַּעד ִדי . ּ
ְתִרין ִעָלִאין, ּכֹוְרָסָוון ְרִמיו ְּדִאיּנון ּכִ ּ ְקָיין ְלֻכְלהו ָאֳחָרִנין, ּ ִּדְמׁשַ ִקיוַמְייהו, ּּ ְּלאוקוֵמי ּבְ ּ ּ ּּ .
ּוַמאן ִאיּנון יק יֹוִמין ְיִתיב. ָבָהןֲא. ּ ְלָייא, ְוַעּתִ ּוְכֵדין ְמַהְפִכין ַחָייֵבי ָעְלָמא . ְּוָלא ִאְתּגַ ּ ּ
  .ַרֲחֵמי ְלִדיָנא

אָנא א. ּתָ ְטָרא ְדִאיּמָ ְרִדיִנין ִנימוִסין ְקִליִפין, ִּמּסִ ָּנְפִקין ּגַ קוְלפֹוי ִדְגבוָרה, ּ ְּוַאֲחִדין ּבְ ּ ּ ,
ְלִטין ַעל ַרֲחֵמי ָמה, ׁשַ ׁש' ַעל ְיָי',  ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיָי)במדבר טז( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּוְכֵדין . ַמּמָ

ָכחו ָעְלִמין ֲחֵסִרין ּתְ ֵלִמין)א קטירין''ס(, ִּאׁשְ ֻכְלהו, ּ ְדָלא ׁשְ ּוְקָטטוָתא ִאְתָער ּבְ ּ ּּ.  

א ִרין עֹוָבֵדיהֹון ְלַתּתָ ִני ָעְלָמא ַמְכׁשְ ָמן ִדיִנין, וַכד ּבְ ּסְ ּוִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי , ּוִמְתַעְבָרן, ִּמְתּבַ
ָיא ַער ִמן ִדיָנא ַקׁשְ א ְדִאּתְ יׁשָ ְלָטן ַעל ַההוא ּבִ ְּוׁשַ ּ ֶּחְדָוה ְוִניחוִמין , ְוַכד ִמְתֲעָרן ַרֲחֵמי. ּ

ִחין ּכְ ּתַ א, ִמׁשְ יׁשָ ִליִטין ַעל ַההוא ּבִ ום ְדׁשָ ִּמּשׁ ּ ֶחם ְיָי)שמות לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ' ּ וִיּנָ
ום . ל ָהָרָעהַע ֶחם ִמּשׁ ַּוִיּנָ ָיא)דשלטא על הרעה(ּ ְפָיא ִדיָנא ַקׁשְ ּ ְדִאְתּכַ ְלִטין ַרֲחֵמי, ּ   .ְוׁשַ

אָנא ָמן ִדיִנין, ּתָ ּסְ ֲעָתא ְדִמְתּבַ ׁשַ ּּבְ ְלִטין ַרֲחֵמי, ּ ִקיוֵמיה, ְוׁשַ ב ּבְ ְתָרא ְוִכְתָרא ּתָ ל ּכִ ּּכָ ּ ּ ,
ֲחָדא ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ּוִמְתּבָ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריהְו. ּּ ְייִבין ּכָ ֲחָדא, ַּכד ּתַ ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ּוִמְתּבָ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1815דף [ -ּ

ִליִפין ְוַתְייִבין ְלִסְטָרָהא ַקְלִדיֵטי ּגְ א ּבְ ָמא ִאיּמָ ּסְ ֵליָמה, ּוִמְתּבַ ׁשוָבה ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ּתְ , ּּכְ
ָפר ָעְלָמא ֵליָמָתא ָי, ְּוִאְתּכַ ֶחְדָווָתא ׁשְ א ּבְ יב, ְתָבאְּדָהא ִאיּמָ  ֵאם )תהלים קיג(, ִּדְכּתִ

ֵמָחה ִנים ׂשְ פוִרים, ַהּבָ ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי יֹום ַהּכִ יה , ּּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ל )ויקרא טז(ּ  ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכָ
ּוִמְתַפְתִחין נ. ַּחטֹאֵתיֶכם ִליִפין' ּ ְרִעין ְדִסְטִרין ּגְ   .ּּתַ

אָנא י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ, ּתָ ִתיב ְוָהָיה ּכִ י ֶיחָטא, םּכְ ם, ַּמהו ּכִ ֶּאָלא ָהִכי . ּוְלַבּסֹוף ְוָאׁשֵ
אָנא י ֶיחָטא ֵמִאיּנון חֹוִבין ְדִאְקרון ֵחְטא, ּתָ ּּכִ ּ ל ֲחָטאֹות ָהָאָדם, ּ יב ִמּכָ ם. ִּדְכּתִ ָמה : ְוָאׁשֵ ּכְ

ב ַלְיָי)במדבר ה(ְדַאּתְ ָאֵמר  ם ַהּמוׁשָ ם. 'ּ ָהָאׁשָ ן: ְוָאׁשֵ לֹוַמר ִא, ִויַתּקֵ ן עֹוָבדֹויּכְ , ם ְיַתּקֵ
ָזל ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ יב. ְוֵהׁשִ יב ְוֵהׁשִ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ י יֹוֵסי ִמּמַ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ יב ָלא ּכְ וָיׁשִ

יב יב ַדְייָקא, ֶּאָלא ְוֵהׁשִ   .ְּוֵהׁשִ

ְנָיא א, ּתַ ּתָ קוִפין ְדׁשַ ע ּתְ ַאְרּבַ ּּבְ ְלָיא ַעד , ִריןְוִדיִנין ִמְתָע, ָּקָלא ִאְתְפָסק, ּ ּוְתׁשוָבה ּתַ ּ
ַקן ַּסְלִקין , ּ ְדָעְלָמא)א זימנין''ס(ַזווָיין ' ְוד, ָקָלא ָנִפיק, ְּוַכד ִדיִנין ִמְתָעִרין. ְּדִאְתּתְ

ין רֹוָזא ָקֵרי. ְוַנְחּתִ ַער, ּכָ ח ְוִיּתְ ּגַ ין. ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִּאם ְיתובון , ְּ ּ
ב, ּ ִאְתְפָסק)א קלא''כלא ס(, ְוִאי ָלאו, ּובְית ְּוִדיַנָיא ִאְתָעִבידו וְכֵדין ִאְתְקֵרי ַוִיְתַעּצֵ ּ ּ ,

ָראי י ּבָ ָבּתֵ ב ּבְ   .ּוִיְתַעּצֵ

י ְיהוָדה ֵניָנן, ָּאַמר ִרּבִ א, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבִ ַכח , ּ ּתְ ֵּלית יֹוָמא ְדָלא ִאׁשְ
יה ִרְתָחא  אּּבֵ יׁשָ ום ְדָתֵניָנן. ַמאי ַטְעָמא. ּבִ ִּמּשׁ י ֵייָסא, ּ י יוָדִאי ָאַמר ִרּבִ ע , ָּאַמר ִרּבִ ּבַ ִנׁשְ

ַלם ִדְלֵעיָלא ְירוׁשָ ֵנס ּבִ לא ִיּכָ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּ ַל ם , ְּ ְירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְנסו ִיׂשְ ִיּכָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ
א ך. ִּדְלַתּתָ ְוְבִגין ּכַ ָעְלָמאִרְתָחא ִאׁשְ, ּ ַכַחת ּבְ   .ּתְ

י יֹוֵסי ַגֵלה)ויקרא יח(, ָאַמר ִרּבִ ך ֹלא ּתְ ִתיב ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ּ ּכְ ָ ך , ּוְכִתיב. ָ ִָאּמְ

ִּהיא לא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתה ך ִהיא ַוַדאי. ּ ְּוָתֵניָנן ִאּמְ ָלה ֶעְרָייָתה. ָ ָּהא ִאם ּגִ ֵעי , ּ ְלַמאן ּבָ
ָנאּוַדאי , ְּלָאָתָבא ָלה ַּמאי ְדַגֵלי. ְלַתּקְ ּ.  

ר ָנׁש ּבַ א ּבְ יׁשָ ד ַסְגָיא ִיְצָרא ּבִ ִאיּנון ֶעְרָיין, ְּדַתְנָיא ּכַ י ֶאָלא ּבְ ָּלא ַסּגִ ְּוֻכְלהו חֹוֵבי , ּ ּ
ַההוא ֶעְרָיא ּוְכִתיב ֹלא ְתַגֶלה. ֲּאִחיָדן ּבְ ן. ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ן ָלֳקֵבל ַההוא ְדַגֵלי, ּכַ ּקַ ִּאְתּתָ ּ וָדא , ּ

ׁשוָבהִאְק   .ֵּרי ּתְ

י ִיְצָחק ל חֹוֵבי ָעְלָמא ֲאִחיָדן , ָאַמר ִרּבִ ָדא)א דא''ס(ּכָ ְלָיא ,  ּבְ א ִאְתּגַ ַּעד ְדִאיּמָ
ִגיֵניהֹון ְלָיא. ּבְ ְלָיין , ְוַכד ִאיִהי ִאְתּגַ ִנין ִאְתּגַ ל ִאיּנון ּבְ ּּכָ  ֹלא )דברים כב( ּוְכִתיב. )בגינה(ּ

ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ אְו. ִתּקַ ן ָעְלָמא ְלַתּתָ ּקַ ן ּכָֹלא, ַכד ִאְתּתָ ּקַ ּקוָנא , ִּאְתּתָ ַּעד ְדַסְלָקא ּתִ ּּ
א א ַקִדיׁשָ ְקָנא, ְּלִאיּמָ ְלָיא, ּוִמְתּתַ ה ְדִאְתּגַ ָיא ִמּמָ ּסְ ִתיב. ְּוִאְתּכַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ  )תהלים לב(, ּ

סוי ַחָטָאה ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ַּאׁשְ ׁשוָבה ַוַדאי, ּׁשוָבהּוְכֵדין ִאְקֵרי ּתְ, ּּ ּּתְ פוִרים . ּ ּוְכֵדין יֹום ַהּכִ ּּ
יב, ִאְתְקֵרי ָמה ִדְכּתִ ְטָהרו' ּ ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי)ויקרא טז(, ּּכְ   .ּּתִ

  ]א''ז ע''דף ט -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1816דף [ -ּ

י  ׁשוָבה )א''ז ע''דף ט(ָאַמר ִרּבִ ְּיהוָדה ֵאיָמַתי ִאְתְקֵרי ּתְ א ִמ. ּ ד ִאיּמָ ְסָיא ְוַקְייָמא ּכַ ְּתּכַ
ִנין ֶחְדָוה ַעל ּבְ יב, ּבְ ֵמָחה)תהלים קיג(, ִּדְכּתִ ִנים ׂשְ ִקיוָמא וַמאן ְדֲהָוה .  ֵאם ַהּבָ ְּוָתָבאת ּבְ ּ ּ ּ

ב ְלַאְתֵריה, ָסִגיר ִבין ַחד ְלַחד. ּּתָ ְּוֻכְלהו ּתָ ל ַחד ְוַחד, ּ ְרָכאן ּכָ ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי , ּוִמְתּבָ
ׁשוָבה  ׁשוָבה ְסָתם ְלַאְכְלָלא ּכָֹלא, )מתאשלי(ּּתְ ּּתְ ּ.  

י ִיְצָחק ר ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ד ִמְתּכְ ֲחָדא, ּכַ ר ּכַ ׁשַ ּּכוֵליה ִמְתּכְ ִתיב . ּ י )תהלים קח(ּכְ  ּכִ
ַמִים ַחְסֶדך דֹול ֵמַעל ׁשָ ָּגָ ַמִים. ּ ַמִים, ֵמַעל ׁשָ ְּדַסְלָקא ְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּּ ּוַמאי . ּ

א. ִּאיהו ׁשוָבה. ָּדא ִאיִהי ִאיּמָ ְּוַהְיינו ְדִאְקֵרי ּתְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַמִים, ִּרּבִ יב ֵמַעל ׁשָ ַּדְייָקא ִדְכּתִ ַמִים. ּ ִתיב ַעל ׁשָ ַמע , ִאְלָמֵלא ּכְ ַמׁשְ
ַמִים ַּההוא ֲאַתר ְדַקְייָמא ַעל ׁשָ ּ יר, ּ ַמִים. ְוָלא ַיּתִ יָון ְדָאַמר ֵמַעל ׁשָ ַּמע ַההוא ֲאַתר ַמׁשְ, ּּכֵ

ַמִים ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּדַקְייָמא ַעל ַהּשָׁ ּ ּ   .)והיינו דאקרי תשובה, א ומאי איהי אימא''ס(. ּ

א, ְּדָתאָנא ָרן עֹוָבִדין ְלַתּתָ ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתּכַ ּּבְ ֶחְדָווָתא, ּ א ּבְ ְלָיא , ְוִאיּמָ ִּאְתּגַ
א יָקא ַקִדיׁשָ ֶחְדָווָתא, ֵּעיר ַאְנִפיןְוָתב ְנהֹוָרא ִלְז, ַּעּתִ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ּּכָֹלא ּבִ ּּכָֹלא , ּ

אן ִבְרּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ֶחְדָווָתא, ְוַרֲחִמין ִזְמִנין, ִּאׁשְ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ  )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו ּ ְזֵעיָראָיׁש. ַּמאן ָיׁשוב. ּ ְלָייא ּבִ א ְלִאְתּגַ יָקא ַקִדיׁשָ ּוב ַעּתִ ּ ,

ַקְדִמיָתא ְלָייא ְדֲהָוה ָסִתים ּבְ ָּיׁשוב ְלִאְתּגַ ׁשוָבה, ּ ְּוֹכָלא ִאְתְקֵרי ּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ְכַלל, ָּאַמר ִרּבִ ֵמֲחרֹון ' ּ ְלַמַען ָיׁשוב ְיָי)דברים יג(ּוְכִתיב . ּּכָֹלא ְסָתם, ּּכָֹלא ּבִ
י ִיְצָחק. ָָנַתן ְלך ַרֲחִמיםַּאפֹו ְו ּּכָֹלא הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּ יה , ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ַקּמֵ ּ

ְמעֹון י ׁשִ   .ְּדַרּבִ

ֵזָלה יב ֶאת ַהּגְ ִאילו ַחְבַרָייא, וֵהׁשִ ן ׁשָ ּמָ ּּתַ ִתיב, ּ ְגֵזָלה ּכְ ֵזָלה , ִּמְפֵני ַמה ּבִ יב ֶאת ַהּגְ ְוֵהׁשִ
יר ָאה,  ָהא אֹוִקיְמָנאֶּאָלא. ְוָלא ַיּתִ ַתּתָ ִוי ְדִחילו ִעָלָאה ּכְ ָּדא ׁשַ ּ ּ ּ ִוי ְדִחילו , ְּוָדא ְדָגִניב. ּ ּׁשַ ּ ּ

ָאה ָלֳקְבֵליה ּתָ ְּוָלא ְדִחילו ִעָלָאה, ּּתַ ּ ּ.  

ִתיב ְלֵעיָלא י ֶתחָטא, ַּמה ּכְ ְדָקַאָמָרן)ב''ג ע''י(. ֶנֶפׁש ּכִ ִריך ,  ּכִ א ּבְ ְְדאֹוַרְייָתא ְוקוְדׁשָ ּ ּ
ְווִהין ָעֵליהּהו ּא ּתָ י ֶתחָטא ְוגֹו, ּ י ִתְמעֹול ַמַעל ְוגֹו. 'ְוַאְמֵרי ֶנֶפׁש ּכִ אֹו . 'ּוְכִתיב ֶנֶפׁש ּכִ

ַבע ְוגֹו ּשָׁ י ּתִ י ִיְצָחק. 'ֶנֶפׁש ּכִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ָמה, ְּוָלא רוַח, ֶנֶפׁש ּכְ ּוָהָכא ּגוָפא . ְוָלא ְנׁשָ
יב.  ְוֶנֶפׁש)א רוחא''ס( ֵזָלה, ִּדְכּתִ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ ָנא . ְוָהָיה ּכִ ַּמאן ְדָבֵעי ְלַתּקְ

יב, עֹוָבדֹוי ָמה ְדַאָמָרן ְוֵהׁשִ יב. ּּכְ ן עֹוָבִדין, ַמאן ְוֵהׁשִ ַמאן ִדיַתּקֵ ֶּאָלא ּכְ ִגין ְדָיִתיב , ּ ּּבְ
ַּמּבוֵעי ַמָיא ְלַאְתַרְייהו ָקָאה ְנִטיָען, ּּ ְּדָהא הו, ְלַאׁשְ ְייהוּ חֹובֹוי ְלִאְתַמְנָעא ִמּנַ ִרים ּבְ . ּא ּגָ

ֵזָלה ְוגֹו יב ֶאת ַהּגְ ַמר. 'ְּוַעל ָדא ְוֵהׁשִ ָמה ְדִאּתְ   )כ''ע(. ּּכְ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ֵריה, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון, ָּעאל ִרּבִ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ִתיב ָמר ִיְפָרח ְוגֹוּ ַצִד)תהלים צב(, ּכְ ּתָ ָמר. 'יק ּכַ ּתָ ָמר, ַּצִדיק ּכַ ּתָ ל ִאיָלֵני . ַמאי ּכַ ְּדָהא ִמּכָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1817דף [ -ּ

ב ְלַאְפְרָחא ָמר, ָּעְלָמא ֵלית ְדִמְתַעּכֵ מֹו ּתָ ִנין. ּכְ ְבִעין ׁשְ ָמר. ְּדָסִליק ְלׁשִ ּתָ . ַמאי ַטְעָמא ּכַ
ב ִדְקָרא ַאְסִהיד ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ְלה, ּ ַּחְבַרָייא ּכֻ עו ְלַגָלָאהּ ּו ָלא ּבָ ּ ּ.  

ָמר ִיְפָרח ּתָ ַמר, ֲּאָבל ַצִדיק ּכַ לוָתא ְדָבֶבל ִאּתְ ַּעל ּגָ א , ּ ִכיְנּתָ ַבת ׁשְ ְּדָהא ָלא ּתָ
ִנין, ְלַאְתָרָהא ְבִעין ׁשְ סֹוף ׁשִ י ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל )ירמיה כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶּאָלא ּבְ  ּכִ

ָנה ֶאְפקֹוד ֶא ְבִעים ׁשָ ָמר ִיְפָרח. ְתֶכםׁשִ ּתָ ְּוָדא הוא ַצִדיק ּכַ א , ּ ְּדָסִליק ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ
ִנין ְבִעין ׁשְ ִריך הוא: ַּצִדיק. ְלׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ י ַצִדיק )תהלים יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ּכִ

ִדיק' ְיָי )שמות ט(, ּוְכִתיב. ְצָדקֹות ָאֵהב' ְיָי י טֹוב)ישעיה ג( ,ּוְכִתיב. ַּהּצַ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ.  

א ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאְרז ּבַ ִריך הוא. ַּמהו ֶאֶרז, ּּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב. ְּ ֲאָרִזים, ִּדְכּתִ חור ּכָ א ''ס(. ּּבָ

א)דיתיב על כורסיא דיעקב שלימא ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ְלָבנֹון ַוַדאי, ּ ּבַ ּּבַ ְּוָדא הוא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ,
ִתיב ְּדָעֵל ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך)ישעיה סד(ּיה ּכְ ַההוא ֲאַתר , ְוַהאי ֶאֶרז. ּ ּּבְ

א, ִּעָלָאה ּגֶ   .ִיׂשְ

ַהאי ֶאֶרז ְתָרָאה הוא ּכְ ָגלוָתא ּבַ ּוָדא ּבְ ב ְלַסְלָקָאה, ּ ְּדִאְתַעּכָ א. ּ ְעּתָ ְּדָסִליק ַעד , ּוִמּשַׁ
ִקיוֵמיה ְּדָקִאים ּבְ ּ ירוָתא ְדיֹוָמא ַאֲחִריָנא.ּהוא יֹוָמא, ּּ ּ ְוׁשִ ְנהֹוָרא , ּ ַּעד ְדָעִביד ֵצל ּבִ

ִעדוָנא ְדַמָיא, ְוֶאֶרז ָלא ָסִליק. ִּדיָמָמא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ֲאָרִזים )במדבר כד(ּכְ  ּכָ
א. ֲעֵלי ָמִים ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ך ֶאֶרז ּבַ ּּכַ ן ָנִפיק ַמּבוָעא ְוַנֲה. ְ ּמָ ְּדִמּתַ ָּרא ְדַמָיאּ ָקָאה, ּ . ְלַאׁשְ

ִריך הוא, וֶאֶרז א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ ֲאָרִזים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ חור ּכָ   .ּ ּבָ

  ]ב''ז ע''דף ט -' גזוהר חלק [

ֵבית ְיָי תוִלים ּבְ יָחא', ּׁשְ א ְמׁשִ ַחְצרֹות ֱאֹלֵהינו ַיְפִריחו. ְּלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּּבְ ְתִחַיית , ּ ּּבִ
יָבה. ִתיםַהּמֵ ׂשֵ ּעֹוד ְינובון ּבְ ַכח ָעְלָמא ָחרוב, ּ ּתְ ַההוא יֹוָמא ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ים . ּ ְּדֵשִנים ְוַרֲעַנּנִ

יב, ִּיְהיו ה)ישעיה סו(, ְּלָבַתר ִדְכּתִ ים וָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ  )תהלים קד(ּוְכֵדין ,  ַהּשָׁ
ַמח ְיָי ִתיב' ִיׂשְ יו ּכְ ַמֲעׂשָ ל ּכַ. ּבְ ה) ב''ז ע''דף ט(ְך ְוּכָ ר ְיָי)תהלים צב( ָלּמָ י ָיׁשָ יד ּכִ '  ְלַהּגִ

  .ּצוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ּ ַלח ָמדֹון ְוִנְרּגָ ְהפוכֹות ְיׁשַ ּ ִאיׁש ּתַ ּּ ּ ִאיׁש . ּ
ַלח ָמדֹון ְהפוכֹות ְיׁשַ ּּתַ ּ ָמה ְדַאָמָרן, ּ ָּיא ַעְבֵדי ְפִגימו ְלֵעיָלאַּחָייַב, ּּכְ ּ ּ ן ַמְפִריד ַאלוף. ּ ְּוִנְרּגָ ּ ,

ל עֹוָלם ִריך הוא, ַּמְפִריד ַאלופֹו ׁשֶ א ּבְ ְּוָדא קוְדׁשָ ְּ.  

ַלח ָמדֹון ְהפוכֹות ְיׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ִאיׁש ּתַ ּ ַלח. ּּ ַּמהו ְיׁשַ ַלח ְלִאיּנון ְנִטיָען. ּ ְּיׁשַ : ָמדֹון. ּ
ְטָרא ְד ְּדַיְנָקן ִמּסִ ן ַמְפִריד ַאלוף. ִדיָנאּ ְּוִנְרּגָ ָמה ְדַאָמָרן, ּ ַּחָייַבָיא ַעְבִדין ְפִגימו , ּּכְ ּּ ּ ּ

ַכח: ַמְפִריד. ְּלֵעיָלא ּתְ ְּדִיחוָדא ָלא ִאׁשְ א, ַמְפִריד, ּ ְלּכָ א . ְלַמְטרֹוִניָתא ִמּמַ ּוְלַמְלּכָ
ְטרֹוִניָתא ך ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד. ִמּמַ ְוְבִגין ּכַ ִזווָגא ֲחָדא, א ִאְקֵריְּדֶאָחד ָל, ּ ד ִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ּ .

ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ְדַעְבִדין ִפרוָדא ְלֵעיָלא ּ ּ ּּ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדִאיּנון ְמַקְייָמן , ּ ּ
ִּקיוָמא ִדְלֵעיָלא ּ ִאין ִאיּנון ָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ְדַתְייִבין ּכָֹל, ּ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ   .ּא ְלַאְתַרְייהוּ
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ֵניָנן ׁשוָבה ַיְתֵבי, ְּוַעל ָדא ּתָ ֲּאַתר ְדַבֲעֵלי ּתְ יה, ּ מוִרים ָלא ַיְתֵבי ּבֵ ַּצִדיִקים ּגְ ּ ַמאי . ּ
ֲאַתר ִעָלָאה. ַטְעָמא ָקנו ּבַ ֶּאָלא ִאיּנון ִאְתּתָ ּּ ן, ּ ּמָ ַכח ִמּתַ ּתְ א ִמׁשְ ְנּתָ ְקיו ְדּגִ ֲאַתר ְדׁשַ ּּבַ ּ ְוָדא . ּ

ׁש ׁשוָבה. ּוָבהּהוא ּתְ ֲעֵלי ּתְ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ּבַ ּ ֲאַתר ָאֳחָרא. ּ ָקנו ּבַ ְּוִאֵלין ִאְתּתָ ְּדִאְקֵרי , ּ
  .ַּצִדיק

ֲאַתר ִעָלָאה ְּוַעל ָדא ִאֵלין ַיְתִבין ּבַ ּ ֲאַתר זוְטָרא, ּ ְּוִאֵלין ַיְתִבין ּבַ ִּאֵלין . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ְייִבין ַמָיא ְלַאְתַרְייהו ּּתַ ּר ִעָלָאה ְדַנֲהָרא ֲעִמיָקאֵמֲאַת, ּ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ ּ .

מוִרים ְּוַצִדיִקים ּגְ ַּנְגִדין לֹון ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאיּנון ַיְתֵבי, ּ ּ ּ ּוַעל ָדא ִאֵלין . ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ּ
ִאין ּתָ ִּעָלִאין וִאֵלין ּתַ ׁשוָבה. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדָמאֵרי ּתְ ַּזּכָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייאוַז. ּ ּּכָ ּ ּ ּ ,

ִּדְבִגיֵניהֹון ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּ.  

ם ְוגֹו י ֶיחָטא וָאׁשֵ ִתיב ְלֵעיָלא. 'ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וָהָיה ּכִ אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה , ַּמה ּכְ
ה ְוגֹו ִריך הוא ִמּכֹ', ְּוִכֶחׁש ּבָ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִגין ָדא ִאְסּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ְּ א . ָּלאּ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ

ִקיוֵמיה ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ א ֵמַאְתָרָהא, ְ ָרֵאל ִאְתָפְרׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ֲּהָדא הוא , ּ
ָרֵאל. ּ ַמאי ֱאמוָנה)א''קצ, ה''ל( .ָּאְבָדה ָהֱאמוָנה )ירמיה ז(, ִדְכִתיב ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה . ָּדא ּכְ ּכְ

ֵלילֹות)תהלים צב( ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ִוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ַעל )ירמיה ט(ָּאְבָדה ָהֱאמוָנה ּכְ
  .ְּוֹכָלא ַחד, ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ

ַגְווָנא ָדא. ּוָלא ֲאבוָדה, וָלא ֶנֱאֶבֶדת, וָהא אֹוִקיְמָנא ָאְבָדה ּ ַהַצִדיק )ישעיה נז(, ּּכְ
ִתיבָלא , אֹו ֶנֱאַבד, ָּאבוד, ָאָבד יב ָאְבָדה ָהֱאמוָנה. ֶּאָלא ָאַבד, ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ִגין , ּ ּבְ

ֵזָלה אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ְוגֹו יב ֶאת ַהּגְ ך ְוֵהׁשִ   .'ְּכַ

ם, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנארעיא מהימנא  ֵגיִהּנָ ין ִאית ּבְ ּדוְכּתִ יִמין ִלְמַחְלֵלי , ּ ְּרׁשִ
ַפְרֶהְסָיא תֹות ּבְ ּבָ א ֵמאֹותֹו ִחלולְוָלא , ׁשַ ִתיוְבּתָ ַּחְזִרין ּבְ ּּ ּוְמָמָנן ָעַלְייהו. ּ ְּואוף ָהִכי . ּ

ם ֵגיִהּנָ ין ִאית ּבְ ּדוְכּתִ ְּלִאיּנון ִדְמַגֵלי ֶעְרָיין, ּ לא . ּ ּתֹוָרה ׁשֶ ִלין ָפִנים ּבַ ּוְלִאיּנון ִדְמּגַ ּ ּ ּ ּ
ֲהָלָכה ְפִכין ָדם ָנִקי. ּכַ ּוְלִאיּנון ְדׁשַ ּ ּ ּוְלִאיּנון . ּ ְקָראּ ְּדאוִמין ְלׁשַ ְכִבין ִעם ִנָדה. ּ ּוְלִאיּנון ְדׁשָ ּ ּ ּ .

ת ֵאל ֵנָכר ְפָחה. אֹו זֹוָנה. אֹו ּבַ ה''ְלעֹוֵבר ַעל שס, ְּואוף ָהִכי. אֹו ׁשִ ֲעׂשֶ ְלָכל . ה ֹלא ּתַ
ם, חֹוָבא ֵגיִהּנָ א ּבְ ִּאית דוְכּתָ ּוְמָמָנא ָעֵליה, ּ ּ.  

ר ָהָרע ִדיֵליה ָטן ֵיּצֶ ְּוׂשָ ְלהו חֹוִביןְמָמָנ, ּ ּא ַעל ּכֻ ְּודוְכִתין וְמָמָנן ִדיֵליה, ּ ּ ּ ְּוִאי ָהָדר . ּ
א ִתיוְבּתָ ּּבְ ִתיב, ּ ֶעיך)ישעיה מה(, ַמה ּכְ ָ ָמִחיִתי ָכָעב ְפׁשָ יַעָייא , ּ יִמין ְדַרׁשִ ִּאְתָמחו ְרׁשִ ּ ּ

ל חֹוָבה ְוחֹוָבה ם ִמּכָ א ְדֵגיִהּנָ ְּדדוְכּתָ ּ ּ.  

יִמין ְל א, ֵּעיָלאְוִאית חֹוִבין ְרׁשִ א. ְוָלא ְלַתּתָ יִמין ְלַתּתָ וִאית . ְּוָלא ְלֵעיָלא, ְּוִאית ִדְרׁשִ
א וְלֵעיָלא יִמין ְלַתּתָ ִּדְרׁשִ ּ א ִאְתְמחון ְלֵעיָלא. ּ ִּאְתָמחון ְלַתּתָ ּ א, ּ ִתיוְבּתָ ַתר ְדָאֲהָדר ּבְ ּּבָ ּּ .

ְּועֹוד אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ע ֲעֹונֹוָתיו ֲחקוִק, ּ מֹוָתיוָּרׁשָ ִדיק. ים לֹו ַעל ַעּצְ ָזִכיֹוָתיו , ּּצַ
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מֹוָתיו ֲעֵלי חֹוֵביהֹון. ֲאַמאי. ֲּחקוִקים לֹו ַעל ַעּצְ ין ּבַ יִמין ּבֵ ִגין ְלֶמֱהִוי ְרׁשִ מֹוְדָעא , ּבְ ּתְ ְלִאׁשְ
הו ם, ְּוָקָלא ָנִפיק ָעֵליה, ּּבְ ֵגיִהּנָ מֹוָתיו ּבְ ְרפו ַעּצְ ע ִאיהו ִיׂשָ ַּהאי ָרׁשָ ּ.  

עֹוָלם, ִקיְמָנאְואֹו ִזיִקים ּבָ ִעים ֵהן ֵהן ַהּמַ ל ְרׁשָ מֹות ׁשֶ ְּוִדיָנא ִדְלהֹון אוְקמוָה . ִּנׁשְ ּ ּ
ָמְתהֹון ַמְתִניִתין ָּעַלְייהו ָמאֵרי ְדִנׁשְ ִדיִקים, ּ פֹות ַרְגֵלי ַהּצַ ַחת ּכַ ית ֵאֶפר ּתַ ֶרֶפת ְוַנֲעׂשֵ ִּנׂשְ ּ .

ּוְבַמאי ִאּתֹוְקדון ֵאׁש ְדכוְרְס. ּ ּּבְ יה, ָיאּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִביִבין ִדי נור )דניאל ז(, ּ ּ ּכֹוְרְסִייה ׁשְ ּ ּ
לֹוִהי נור ָדִליק ְלּגִ ּּגַ ּ א'  ֵמד)ונהר דינור נגיד ונפיק(. ּ ְּדָסֲחִרין ְלכוְרְסָיא ְדִדין, ֵּחיָוון ְדֶאּשָׁ ּ ּ ,

ְּדִאיהו ֲאֹדָני ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ּ ּ ּ ּ.  

ַמר, ּוַההוא ָנָהר יהִאּתְ ּ ָנָהר ִדי נור ָנִגיד ְוָנַפק ִמן ֳקָדמֹוִהי)דניאל ז(, ּ ּבֵ ָמְתהֹון . ּ ִנׁשְ
ִדיַקָייא ְּדּצַ ּ יה, ּ ַּטְבִלין וִמְתְדִכין ּבֵ ּ יֵעי. ּ ָמֵתהֹון ִדְרׁשִ יה, ְּוִנׁשְ יה, ִּנדֹוִנין ּבֵ ִעירו ַקּמֵ ְּוִאְתּבְ ּ ,

ׁש ְלָפַני ֵאׁש ּקַ ה ִאיִהי ַחָמה. ְּוַהְיינו ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש, ּכְ יָקה ִדיֵליה. ְיהֹוִ ַּנְרּתִ ּ . ֲאֹדָני, ּ
ּ וַהְיינו ָרָזא ְדאוְקמוָה)א''ז ע''דף י(לשמור  ּ ּ רוך הוא , ּ דֹוׁש ּבָ יא ַהּקָ ֶּלָעִתיד ָלֹבא מֹוּצִ ְּ

ה ִדיִקים ִמְתַרְפִאין ּבָ יָקה ּצַ ְרּתִ ַּחָמה ִמּנַ ּ ה, ּּ ִעים ִנדֹוִנין ּבָ ּוְרׁשָ ּ.  

ּוֵמֵחיוון ְד ּכוְרְסָיא ְדִדיָנאּ ִנין, ּ א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ ִּאיּנון ִדְמָמָנן, ֲּהָוה ָנִחית ַאְרֵיה ְדֶאּשָׁ ּ ,
ל ַקֵטיגֹור ֶאָחד ל ֵאֶבר ְדָחב ְמַחּבֵ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ַּעל ּכָ ּּכְ ה ֲעֵביָרה ַאַחת, ּ ָקָנה לֹו , ָעׂשָ

בֹוַה. 'ַקֵטיגֹור א ל ּגָ ּוִמַיד ְדָנַחת ֵאׁש ׁשֶ ּ ֹּוִקיד לֹון ְלִאֵלין ֵאָבִרין וְפָדִרין ְוֵאמוִרין ְוא, ּּ ּ ּ
ים ְוַעּתוִדים וִעִזים ְּדָפִרים וְכָבׂשִ ּ ּ א ְלאֹוְקָדא לֹון''ְיהֹוָ. ּ ַאְרִיה ְדֶאּשָׁ ּה ְדָנִחית ּכְ ִּאּתֹוְקדון , ּ

ִלים ִדְמָמָנן ָעַלְייהו, ֵּאָבִרים ִדְלהֹון ִּאּתֹוְקדון ְמַחּבְ ּ ְפִרין , ּ ּוִמְתּכַ ָרֵאלּ ְּדִאיּנון , ּחֹוִבין ְדִיׂשְ ּ
א ִכיְנּתָ   .ֵּאָבִרים ִדׁשְ

ַההוא ִזְמָנא ְּדִאיּנון ִמּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ֵּחיָוון ִמְתָקְרִבין ִדְמָמָנן ַעל ַזְכָוון, ּּבְ ּ ּ ְּדִאיִהי , ּ
ׁשוָבה א ִעָלָאה, ּּתְ ה ִמְתָקְרִבין. ִּאיּמָ ם ְידֹוָ. ּוְבּמָ ׁשֵ ּוְבִגין ָדא. הֹוןְּדָעאל ּבְ, ד''ּבְ ן , ּ ָקְרּבָ

ְּדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלק ִרב ֵחיָוון ויסֹוִדין. ד''ַלְידֹוָ יַנְייהו, ּ ָלם ּבֵ ֵמיה, ְּלַאְעָלָאה ׁשְ ֶּאָלא ׁשְ ּ ,
ֵמיה ַמִים ְלֵאׁש ׁשְ ְּדָקִריב ּבִ ה ָדא ְלָדא, ּ ְוָלא ַמְפִריד , ְּוָקִריב רוָחא ְלַעְפָרא, ְּוָלא ְמַכּבֶ

  .ֵּליה

ַההוא ִזְמָנא ָלִמים ֵחיָוון ִויסֹוִדין, ּּבְ ים, ִּאיּנון ׁשְ ְּדֵלית ְטֵמִאים , ְּוִאְתְקִריאו ֳקָדׁשִ
יַנְייהו ָלִמים ָדא ה, ְועֹוד. ּּבֵ ְתָרָאה' ּׁשְ ִעיָתא, ּבַ ִלימו ְדַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ָכל , ּ ּבְ

יה ֲּהָויֹות ִדְכִליָלן ּבֵ ית ִסְט, ּ ִּרין ִדיֵליהְלָכל ׁשִ ית ְסִפיָרָאן, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ.  

ּוָרָזא ְדִמָלה ָּחַתם רום וָפָנה ְלַמְעָלה, ּ יה, ּ הו. ִּליִמיָנא ְדֶחֶסד, ו''ּבְ ָמאָלא , י''ּבְ ִלׂשְ
ִּדְגבוָרה ִעיָתא, י''וה. ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּּבְ ח''יו. ּ ֶנּצַ הֹוד הי. ה ּבְ ְיסֹוד וי. ו''ּבְ ִאיָלָנא . ה''ּבַ

ְלהו ְּדָאִחיד לֹון ּכֻ ְפֶאֶרת, ּּ ה ְפִרי. ּתִ ִיפֹול ָהֵעץ. ֵּעץ עֹוׂשֶ ּוְבִגין ָדא ְמקֹום ׁשֶ ּ ּ ם יה, ּ . ו''ׁשָ
ָכל ֲהָוָיה ָלִמים ָלה' ה, ְּואוף ָהִכי ּבְ ְתָרָאה ׁשְ ּוְלָכל ֲהָווָיין. ּּבַ ה, ּ ַּדֲאִחיָדן ּבָ ַגְווָנא ָדא. ּ , ּּכְ

ה', ּו ִעם ה''ְיה ָאר ֲהָווָיין''ְוָהָי', י ִעם ה''וה. ֲהָוָיה',  ִעם הי''הו. ְיהֹוָ ּה ואוף ָהִכי ׁשְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1820דף [ -ּ

ית ִסְטִרין''ּוִאיּנון ח ִדיק ַחי ָעְלִמין, ּי ַאְתָוון ְדׁשִ ּצַ ִּדְכִליָלן ּבְ . ה''ִּאְתָעִביד ֲחָי' ְוִעם ה, ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ִאיִהי ה יַבת ֹנַח', ּ גֹון ּתֵ ה, ּכְ ִניׁש ּבָ ְּדִאְתּכְ ל ִמין וִמיןּ ַנִים , ּ ִמּכָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ

ָנא ְבָעה ְלָקְרּבְ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ָעה. ׁשְ ַנִים ַאְרּבָ ַנִים ׁשְ ר. ׁשְ ָעה ֶעׂשֶ ְבָעה ַאְרּבָ ְבָעה ׁשִ ָהא . ׁשִ
יָבה ה. ח''י ִלים ַחָיה', וּתֵ ּתְ ה ִאׁשְ ּּבָ ּ.  

ִליל)'א פתח ואמר באתי לגני וגו''ס( ִדיק ִאיהו ּכָ ּ ְוּצַ ין'  וּ ר . ַּדְרּגִ ינו ְלִמְפּתַ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ
ג יה ֶחְלָמא ּבְ לֹומֹות' ּּבֵ ג, ׁשְ ְּדִאיהו ו, ִּפְדיֹונֹות' ּבְ ָבן ו', ּ חוׁשְ ְּוִאיהו ֻסָלם ְדֶחְלָמא . 'ּּבְ ּּ

ִליל ו, ְּדַיֲעֹקב ה. ְסִפיָראן' ּכָ ב ַאְרּצָ ָאה, ּמוּצָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָא' ְוָדא ה, ׁשְ ּתָ ָּדא , וֹראׁשֹו. הּתַ
ִביִעי', י ִדיק ׁשְ יה ִאיהו ּצַ ּּבֵ ּ ַמְיָמה. ּ יַע ַהּשָׁ א ִעָלָאה, ַמּגִ ָּדא ִאיּמָ , ִּעָלָאה' וָדא ה, ּ

ְטָרא ְדֶחְלָמא ְּדִמּסִ ְלָטא ַעל י' ה, ּ א ְדסוְלָמא', ׁשַ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ּוְבִגין . י ִמן ֱאלִקים''ה, ּ
ה ַמְל)בראשית כח(, ָּדא   .ד''ְוָלא ַמְלֲאֵכי ְידֹוָ', ֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים וגֹו ְוִהּנֵ

ִסְדָרן ֹחֶלם, ַאְתוון ּכְ ֶתר ַעל ד, עֹוִלים ּבְ ְּדִאיהו ּכֶ טוָתא ִדְלהֹון, ַאְתָוון' ּ ְּדִאְתְפׁשָ ּ ּּ ,
א ֵּמָחְכָמה ַעד ַמְלכות ַקִדיׁשָ ִגין ְדָחְכָמה ִאיִהי י. ּ יָנה ה', ּּבְ ית ְסִפיָראן ו', ּבִ ּ ַמְלכות ',ׁשִ

ְתָרָאה' ה ל ַאְתוון. ּבַ ֶתר ַעל ּכָ כאן חסר ותמצאהו לקמן דף ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ֹחֶלם ּכֶ

  )'א ויחלום וכו''ב ד''ו ע''רמ

ַמת ָהָעם)ויקרא ד( יַח ֶיחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ א ָפַתח .  ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ י ַאּבָ  )שיר השירים א(ִּרּבִ
ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ים ְצִאי ָלך ְוגֹו', י ְוגֹוַּהּגִ ׁשִ ּנָ ְִאם לא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ָהֵני ְקָרֵאי ', ְּ

ה ֹמׁשֶ ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ֲעָתא ְדֲהָוה ָסִליק ֵמָעְלָמא, ּ ׁשַ '  ִיְפקֹוד ְיָי)במדבר כז(ְּדָאַמר , ּּבְ
ר ְוגֹו ׂשָ ר ִיֵצא ִלְפֵניֶה', ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלֹכל ּבָ ַמר', ם ְוגֹוֲאׁשֶ לוָתא ִאּתְ ּוָתֵניָנן ְדַעל ּגָ ּ.  

א ֲחִזי א, וּתָ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ַאָמָרן ְלַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָאֲהָבה . ָּהֵני ְקָרֵאי ּכְ יָדה ִלי ׁשֶ ַּהּגִ
י ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַנְפׁשִ י ְרִאיֶתם)שיר השירים ג(ּכְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ א .  ֵאת ׁשֶ א ַקִדיׁשָ ּוְלַמְלּכָ ּ

ַמרִא י ֵאיָכה ִתְרֶעה, ּתְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ   .ַאְנּתְ ׁשֶ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ּּבְ א , ּ קוְדׁשָ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְנֶסת ִיׂשְ ל ִזְמָנא ְדּכְ ּּכָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִלימו, ְ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ ּ ְרעוָתא ֵליה , ְּ ְּוֵרָעי ּבִ  )לאחרנין זן ליהו(ּ

ֵּמַההוא ְיִניקו ַדֲחָלָבא , ְּלַגְרֵמיה ּ ּ ְדִאיָמא ִעָלָאה)א דמלכא''ס(ּ ּוֵמַההוא ְיִניקו ְדִאיהו , ּ ּ ּ ּ ּ
ָאר ָאֳחָרִנין, ָיִניק ֵקי ְלָכל ׁשְ ְמעֹון. ְוָיִניק לֹון, ַאׁשְ י ׁשִ ל ִזְמָנא , ְּואֹוִליְפָנא ְדָאַמר ַרּבִ ּכָ

ָרֵאל ִא ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הואִדּכְ א ּבְ קוְדׁשָ ָכַחת ּבְ ּתְ ּׁשְ ִלימו, ְּ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֶחְדָוה, ְּ , ּבְ
ְרָיין יה ׁשַ ְרָכאן ּבֵ ָאר ָאֳחָרִנין, ּּבִ יה ְלָכל ׁשְ ָרֵאל ָלא . ְּוָנְפִקין ִמּנֵ ְּוָכל ִזְמָנא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָכַחת ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְב, ְּ ָאר ּכִ ל ׁשְ יה וִמּכָ ְרָכאן ִאְתְמָנעו ִמּנֵ ָּיכֹול ּבִ ּ ּ
  .ָאֳחָרִנין

א א, ּוָרָזא ְדִמְלּתָ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ָראן ֲעלֹוי, ּ ְרָכאן ָלא ׁשָ ְוַעל , ּבִ
ֵעי וָבֵכי ִריך הוא ּגָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ַאג ַעל ָנִוהו ׁשָ)ה''ירמיה כ(ּכְ . ֹּאג ִיׁשְ

י ֶאת ֵהיָכִלי ְוכו, ּוַמאי אֹוֵמר ַרְפּתִ יִתי ְוׂשָ י ֶאת ּבֵ הֶחַרְבּתִ   .'ּאֹוי ׁשֶ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1821דף [ -ּ

  ]ב''ז ע''דף י -' גזוהר חלק [

ֲעָתא  ָגלוָתא )ב''ז ע''דף י(ּוְבׁשַ ָרֵאל ַנְפַקת ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ יה, ּ יָדה ִלי , ַּאְמַרת ַקּמֵ ַּהּגִ
ָאֲהָבה ַנ יׁשֶ אי, ְפׁשִ ך, ַּאְנּתְ ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ י ּבָ ְַאְנּתְ ְדָכל ְרִחימו ְדַנְפׁשִ ּ ּ ְֵאיך , ֵאיָכה ִתְרֶעה. ּ

ְרָמך זון ּגַ ְּתָ ֵּמֲעִמיָקא ְדַנֲחָלא ְדָלא ָפִסיק, ּ ּ ִהירו ְדֵעֶדן ִעָלָאה. ּ ְרָמך ִמּנְ זון ּגַ ֵּאיך ּתָ ּ ּ ְּ ֵאיָכה . ְ
ֳהָרִים ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ִדיָראְֵאיך ּתָ, ּתַ ַתְקָיין ִמָנך ּתָ ְזון ְלָכל ִאיּנון ָאֳחָרִנין ְדִאּשְׁ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה164יום [סדר הלימוד ליום טז אדר 

ָכל יֹוָמא ְזָנא ִמָנך ּבְ ַתְקָיא, ְַוֲאָנא ֲהִויָנא ַאּתְ ֵאי, ּוִמּשְׁ ּתָ ֵקיָנא ְלָכל ִאיּנון ּתַ , ְּוַאׁשְ
י ָזנו ּבִ ָרֵאל ִאּתְ א , ְּוִיׂשְ ּתָ עֹוְטָיהְוַהׁשְ ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ֵּאיך ֶאֱהִוי ִמְתַעְטָפא, ּׁשַ ְרָכאן, ְ ָלא ּבִ , ּבְ

ְרָכאן ד ִיְצָטְרכון ִאיּנון ּבִ ּּכַ יִדי, ּ חון ּבִ ּכְ ּתַ ֵּהיאך ִאיקום , ַָעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך. ְּוָלא ִיׁשְ ְ

ָרֵאל, ֶָעְדֵרי ֲחֵבֶריך. ְּוָזָנא ְלהו, ְּוָלא ֶאְהֶיה ַרְעָיא ְלהו, ָּעַלְייהו ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ֵני ֲאָבָהן א ְלֵעיָלא, ּבְ ְּדִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ בֹוק ַאְנּתְ ִדיִדי, ְּ ְּדָהא ִדיִדי ִמָלה ְטִמיָרא הוא , ּׁשְ ּ ּּ
ים. ְי ָלך ֵעיָטאֲהֵר, ְְלַגְרָמך, ְֲאָבל ִאם לא ֵתְדִעי ָלך. ְלִאְתְיַדע ׁשִ ּנָ ָמה ְדַאּתְ , ַּהָיָפה ּבַ ּכְ

ך ָיָפה ַרְעָיִתי ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ְָאֵמר ִהּנָ ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ְְצִאי ָלך ּבְ ּ ּ ין , ּ ין ּבֵ ְּדִאיּנון ִנָדׁשִ ּ ּ
ּוְבִגיֵניהֹון ָיִהיב ָלך ֵחיָלא ְלַקְייָמא, ֲעֵקִבין ְ נֹות ּ וְרִעי ֶאת)ועם כל דא(. ּ ּכְ ִדיֹוַתִיך ַעל ִמׁשְ ְ ּגְ ּ

ן, ָהרֹוִעים ית ַרּבָ ל ּבֵ נֹוקֹות ׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ּתִ ִגיֵניהֹון, ּ ְּדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ְוָיֲהִבין ֵחיָלא , ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ נֹות ָהרֹוִעים. ִּלּכְ ּכְ א , ִמׁשְ ית ִמְדָרׁשָ ן ֲאַתר ּבֵ י ַרּבָ ּתֵ ִּאֵלין ּבָ

ִדיָראְּד הֹון ּתָ ַכח אֹוַרְייָתא ּבְ ּתְ   .ִאׁשְ

ים ְוגֹו ׁשִ ּנָ ָּדָבר ַאֵחר ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְ א ֲחֵזי. 'ּ ֲעָתא ְדַצִדיַקָייא , ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ָכחו ּבְ ּתְ אֹוַרְייָתא, ִּאׁשְ ֵחי ְוָלָעאן ּבְ ּכְ ּתַ ן ִמׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ נֹוקֹות ׁשֶ ְכָלא ַי, ְּוִאיּנון ּתִ

ָגלוָתא הֹון ּבְ ָרֵאל ְלַקְייָמא ִעּמְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ְבָיכֹול ִהיא ְוִאיּנון ָלא ַיְכֵלי , ְוִאי ָלאו. ּ ּּכִ
ָעְלָמא ָכחו. ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּתְ ִאין ִאׁשְ ַקְדִמיָתא, ְּוִאי ַזּכָ ְפָסן ּבְ ִּאיּנון , ְוִאי ָלא. ִּאיּנון ִאּתָ
ְדָיין ְדָעְלָמא ִמְתַקְי ּּגַ ִגיֵניהֹוןּ ַקְדִמיָתא, יָמא ּבְ ְפִסין ּבְ ִריך הוא ָסִליק לֹון , ִמּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

הו חֹוָבה, ֵמָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ב ְדָלא ִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ְלחֹודֹוי. ּ יה , ְּוָלא ָדא ּבִ ֶּאָלא ָרִחיק ִמּנֵ ּ
ָגלוָתא ְלָייא ּבְ ָרֵאל וִאְתּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ִּלּכְ

ַמת ָהָעםֲּהָדא הוא ִד יַח ֶיחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ ַמת . ֲאַמאי ֶיחָטא. ְכִתיב ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ְלַאׁשְ
ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא ְדַגְרמו ַהאי, ָהָעם ּּבְ ַמת ָהָעם וַדאי, ּ ָמה ִדיֵליה, ְּלַאׁשְ ְּוָלא ְלַאׁשְ : ֶיחָטא. ּ

ִּיְגַרע טוֵביה ֹכָלא, ּ ְּוָדִאין ִדיֵניה ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָא, ּ ּ ְוָהִייִתי ֲאִני וְבִני )מלכים א א(ֵמר ּכְ
לֹמה ַחָטִאים יַח. ּׁשְ ׁשִ ְדָקַאָמָרן, ָּדָבר ַאֵחר ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ , ֶיחָטא. ְּ

ָרֵאל וֵמָעְלָמא ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכאן, ִּיָגַרע ִמן ּכְ ְּדָלא ָיִהיב ְלהֹון ִספוק ּבִ ַמת ִּאיהו ְלַא. ֲאַמאי. ּּ ׁשְ
א ִהיא, ָּהָעם וַדאי ִגין חֹוָבה ְדַעּמָ יַח ֶיחָטא)ויקרא ד(. ּּבְ ׁשִ י ִיְצָחק .  ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִרּבִ
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ָרֵאל ֲעָבֶדיך)שמות לב(, ָּפַתח ָ ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ָיא, ּ ֵעי , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ָהִכי ִמּבָ
ב ָרֵאלְזכֹור ְלַאְבָרָהם , ֵּליה ְלִמְכּתַ ּוְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ֵניָנן. ַמאי ְלִיְצָחק, ּ ָכל , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּבְ

יִמיָנא ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוִבְכָלָלא ִדיִמיָנא הוא, ֲאַתר ׂשְ ּ ַנת , ְּדַהאי ְיִמיָנא. ּ ּקְ ִאְתּתַ
ָמאָלא, ְלָעְלִמין יה ׂשְ ְּוַעל ָדא ָלא ָפִליג. ְּלַאְכְלָלא ּבֵ ִגין ְלַאְכ, ּ יה ּבְ ְּלָלא ֵליה ּבֵ ּ

ַאְבָרָהם ך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק . ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָלָלא ַחד )דייקא(ּ ָרֵאל)אבל( .ּכְ ְּדָהא , ּ וְלִיׂשְ
ַגְדפֹוי  ַתְרווְייהו ָאִחיד לֹון ּבְ ּּבְ ֹכָלא, )א בכתפוי''ס(ּ ִלים ּבְ ְּוהוא ׁשְ ּ.  

ך ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ִריך הוא ַלֲאָבָהןּאֹוָמָאה אֹוֵמי קו. ְֲאׁשֶ א ּבְ ְּדׁשָ ֲאָבָהן ִדְלֵעיָלא , ְ ּּבַ ּ
ך ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ יב ֲאׁשֶ ְֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ך, ּ ָראן ּבָ ִאיּנון ְדׁשָ ִאיּנון ִדְלֵעיָלא ּבְ ְּבְ ּ ּ ּ ר . ּּ ַדּבֵ ַוּתְ

ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְוגֹו י. 'ֲאֵליֶהם ַאְרּבֶ ר ָאַמְרּתִ ר ָאַמְרּתָ ִמ, ֲאׁשֶ ֵעי ֵליהֲאׁשֶ א . ּּבָ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ
ך ַלֲאָבָהן ִריך הוא ָאַמר ּכַ ְּבְ י. ִּזְמָנא וְתֵרין ִזְמִנין, ְּ ר ָאַמְרּתִ י: ֲאׁשֶ ְרעו ַנְפׁשִ ְּדָצִביִתי ּבִ ּ ,

ְּדָהא ֲאִמיָרה ְרעוָתא הוא ּ ֲעָרֶפל)מלכים א ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּכֹון ּבָ .  ֲאֹדָני ָאַמר ִלׁשְ
ה ָלךְועֹוד ַמ ך ְוֶאֱעׂשֶ ְה ּתֹאַמר ַנְפׁשְ ָ.  

ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ַמאי ְלעֹוָלם, ְּוָנֲחלו ְלעֹוָלם יה ַהִהיא ֶאֶרץ, ּ ַּדֲאִחיָדא ּבֵ ָזַנת , ּ ְוִאּתְ
ָרַכת, ֵּמַההוא עֹוָלם ַמאי הוא, ְוִאי ַהאי ֶאֶרץ ִאּתְ ַמת ָהָעם הוא ַדֲהִוי. ּּבְ ְּלַאׁשְ ּ.  

  ]א''ח ע''דף י -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק ָאַמר יַח ֶיֱחָטא, ִרּבִ ׁשִ א, ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ָּדא ּכֵֹהן ִדְלַתּתָ ַקן ַלֲעבֹוָדה , ּ ְּדִאְתּתְ
יה ַחָטָאה ַכח ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ַמת ָהָעם הוא ַדֲהִוי ַוַדאי, ּ ְּלַאׁשְ ּ ַּווי ְלִאיּנון ְדַסִמיִכין ָעֵליה. ּ ּ דף (, ּ

ַגְווָנא ָדא )א''ח ע''י ִל, ּּכְ יה ַחָטָאהׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ּבוָרא ְדִאׁשְ ּיָחא ְדּצִ ּ ּ ּ בגין דעמא לא אשתכחו (, ּ

ּ ַווי ְלִאיּנון ְדַסְמִכין ָעֵליה)זכאין קמיה קודשא בריך הוא ּ י ְיהוָדה. ּ ן , ָּאַמר ִרּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ֲהָנא ָרֵאל, ּכַ ְלהו ֲאִחיָדן , ְּדָכל ִיׂשְ ִאין ּכֻ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְרָכא ַעל )אןא מחכ''נ(ּ ּ וְמַצָפאן ְלִאְתּבָ ּ
  .ְידֹוי

ֵניָנן אֵרי ְלַכְווָנא ִמִלין, ְּדָהא ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָנא ִעָלָאה, ּ ּוְלָקְרָבא ָקְרּבְ ּּכָֹלא , ּ
ִבְרָכָתא וְבֶחְדָווָתא ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ָעָרא, ְיִמיָנא. ּ אֵרי ְלִאּתְ יִמ. ׁשָ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ , יָנאׂשְ

ָדא ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתֲאִחיד ְוִאְתְקׁשַ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְרכון ּכֻ ְּוִאְתּבָ ַכח. ּּ ּתְ ְּדַעל ְיָדא , ִאׁשְ
ֵאי, ְּדַכֲהָנא ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָנא ָעֵליה. ְּוָהא אֹוְקמוָה, ִּמְתּבָ ֵעי ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ך ּבָ ּוְבִגין ּכַ ְּ ,

ֵפר ח ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ   .ֹּוֵביהּ

י יֹוֵסי ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש, ָהא ּתָ ָפר חֹוָבא ְדּבַ ְּדַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ִאְתּכַ ּ ד ָקִריב , ּּ ּכַ
ָנא א ְדִאיהו ָחֵטי. ָקְרּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּוַמאן ְיַכֵפר ָעֵליה, ַּמאן ַמְקִריב ָעֵליה, ּ יָמא ְדִאיהו . ּּ ִּאי ּתֵ ּ

יה ְרכון ָעֵליה ִעָלֵאי , ּו ִאְתַקְלָקלָהא ִאיה, ַּמְקִריב ַעל ַנְפׁשֵ ַדאי ְדִיְתּבָ ְּוָלאו ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ
ֵאי ְרכון ַעל ְיֵדיה. ְוַתּתָ ֵאי ָלא ִיְתּבָ ּתָ ּּתַ ן ִעָלֵאי, ּ ּכֵ ל ׁשֶ י ְיהוָדה. ּּכָ ְוָהא . ְוָלא, ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב  יתֹו)ויקרא טז(ּכְ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ְעָיא ְל, ּ ַּכְפָרא ָעֵליהֲאַמאי ּבַ ִגין ְדִאיהו ָחב , ּ ּּבְ ּ

ְרֵמיה ְּיַכֵפר ַעל ּגַ ֲעדֹו, ּ יב ְוִכֶפר ּבַ ִּדְכּתִ ּ.  
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י ִחָייא א, ָּאַמר ִרּבִ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ָאן ֲאַתר ִאְתְקׁשַ ֲהָנא . ָהא ְיִדיַע ּבְ ר ּכַ ּוְבָאן ֲאַתר ִאְתְקׁשַ
ְּוַההוא ְדִאְקֵרי ְסָגן ְיִדיָעא, ָאֳחָרא ִגין. ּ ךּבְ ֵניה , ְ ּכַ ּּכֵֹהן ָאֳחָרא ָקא ַמְקִריב ָקְרּבָ

ַקְדִמיָתא יה, ּבְ ר ּבֵ ְּוָסִליק ֵליה ַעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְתְקׁשָ ּ ּ ַתר ְדַכֲהָנא ָסִליק ְלַההוא . ּ ּּבָ ּ
ִבין ֵליה ְלַסְלָקא ְלַאְתֵריה, ֲאַתר ָּלא ְמַעּכְ ְפָרא חֹוֵביה, ּּ ּוְלִאְתּכַ  ָאֳחָרא ָקא, ְּוַעל ָדא. ּּ

ֵניה ַּמְקִריב ָעֵליה ָקְרּבָ יָון ְדָאֳחָרא הוא ַמְקִריב. ּ ּּכֵ ך ַעל ְיֵדיה, ּ ל ּכַ ְפִקין ּכָ ְּוָלא ִמְסּתַ ְ ּ ,
ְּוִאיּנון ִעָלִאין, ְּלָבַתר ִאיהו ַמְקִריב ָרן ְלַכְפָרא חֹוֵביה, ּ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּּ א . ּ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ
ם ַעל ְיַדְייהו ּכַ ַג. ִּאְסּתְ יו, ּווָנא ָדאּכְ ְחּתָ   .ַּהִמְתַפֵלל וָטָעה ַיֲעמֹוד ַאֵחר ּתַ

א ֲהוֹו ַיְתֵבי י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ִרּבִ יֹוֵמי ְדֹראׁש , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲּחֵמיָנא ְלַאּבָ
פוִרים ָנה ְויֹום ַהּכִ ַּהּשָׁ ר ָנׁש, ּ ל ּבַ ַמע ְצלֹוָתא ִמּכָ ֵעי ְלִמׁשְ ּא ִאי ָקִאים ָעֵליה ֶּאָל, ְּדָלא ּבָ

ָלָתא יֹוִמין קֹוֶדם ָאה ֵליה, ּתְ ְמעֹון ֲהָוה ָאַמר ָהִכי. ְּלַדּכְ י ׁשִ ר ָנׁש , ְּדִרּבִ ְצלֹוָתא ְדַהאי ּבַ ּּבִ
יָנא ָפר ָעְלָמא, ַּדֲאָנא ַמְדּכֵ ְתִקיָעה ְדׁשֹוָפר. ִאְתּכְ ן ּבִ ּכֵ ר , ְּוָכל ׁשֶ ִקיָעָתא ְדּבַ ל ּתְ ְּדָלא ְמַקּבֵ ּ

ָרָזא ִדְתִקיָעהָנׁש  ים ְלִמְתַקע ּבְ ְּדָלאו ִאיהו ַחּכִ ּ ּ.  

י ֵייָסא ָסָבא ָאַמר, ְּדָתֵניָנן ִסְדָרן, ִרּבִ ִקיָעָתא ּכְ ִליָלא ִמּכָֹלא, ַקְדָמָאה. ָהֵני ּתְ . ּּכְ
ְנָייָנא ִסְדָרא, ּתִ ִסְדָרא ַוֲחָדא ּכְ יַנְייהו, ֲחָדא ּכְ דֹוָלה ּבֵ בוָרה ּגְ ּּגְ ִליָתָאה. ּ ד ָהָכא ְוַחד ַח, ּתְ

יַנְייהו בוָרה ּבֵ ָּהָכא ּגְ ּפוְסָקא ַסְלָקא. ּ ּ א, ּ יָפא ְוַחד ַרְפָיא. ּל קוַמְטָרא ַנְחּתָ ּקִ ְוָהא . ַחד ּתַ
ּאוְקמוָה ָרה. ּ ע. ְּוִאיּנון ֲעׂשָ ׁשַ ָלָלא ְדֹכָלא. ְּוִאיּנון ּתֵ ַּחד ּכְ ּ.  

ּוְבַהאי יֹוָמא ִמְתַעְטָרא ִיְצָחק א ַלֲא, ּ ִתיב. ָבָהןְּוהוא ֵריׁשָ ַהאי יֹוָמא ּכְ  )ישעיה לג(, ּבְ
ָּפֲחדו ְבִציֹון ַחָטִאים ּּ ַהאי יֹוָמא ִיְצָחק ִאְתֲעָקד. ּ ָרה ַמִליַלת , ְּוָעִקיד ּכָֹלא, ּבְ א ''ס(ְּוׂשָ

יף ַלֲחָדא)מיללת ּקִ ָאה חוָלֵקיה. ּ ְוקֹול ׁשֹוְפָרא ּתַ ַּזּכָ יַנְייהו, ּ ַּמאן ְדָעַבר ּבֵ ִזיב, ּ ּתְ  ְוִאׁשְ
ְייהו א. ִּמּנַ י ַאּבָ ַהאי יֹוָמא, ָאַמר ִרּבִ א ְדִיְצָחק ּבְ ּתָ ך ָקֵריָנן ַפְרׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ִּדְבַהאי יֹוָמא , ְ

א ַההוא ִדְלֵעיָלא, ִאְתֲעָקד ִיְצָחק ְלַתּתָ ר ּבְ ּוִאְתְקׁשַ ּ ר)א באברהם''נ(. ּ .  ֵאיָמַתי ִאְתְקׁשַ
יב ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ נֹו ְוגֹוּ ַוַיֲע)בראשית כב(, ּּבְ   .'קֹוד ֶאת ִיְצָחק ּבְ

י ֶאְלָעָזר ַהאי יֹוָמא ַאְעָטר ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם, ָאַמר ִרּבִ יב, ּּבְ  )בראשית כב(, ִּדְכּתִ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ה. ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ִנּסָ ים ָאִרים  )ישעיה מט(, ּכְ ְוֶאל ַעּמִ

י י' מֹו ְיָי ַוִיְקָרא ׁשְ)שמות יז( .ִנּסִ ַמע ָלן. ִנּסִ ְכִליל ְיִמיָנא . ַמאי ָקא ַמׁשְ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ
ִלים ּתְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ְוִאׁשְ ּוָדא הוא , ּוָהֱאלִהים ַדְייָקא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ

  .ּ וַפַחד ִיְצָחק)בראשית לא(

א ָאַמר י ַאּבָ ִתיב , ִרּבִ י ֱא)תהלים עה(ּכְ ִפיל ְוֶזה ָיִרים ּכִ י ֱאלִהים . ֹּלִהים ׁשֹוֵפט ֶזה ַיׁשְ ּכִ
ִּאְלָמֵלא ְדַאְעָבר ִדיָנא ְדִיְצָחק, ׁשֹוֵפט ּ אֵרי, ּ ֲאַתר ְדַיֲעֹקב ׁשָ א ''ס( ְוִאְתָחֵסי )א ואתסי''ס(, ּּבַ

ן)א ואתבסם''ס( )ואתסחי ּמָ ִגיֵניה,  ּתַ ַּווי ְלָעְלָמא ְדֶיְעַרע ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ י )ישעיה סו( ,ּ  ּכִ
ָפט' ָבֵאׁש ְיָי ְסמוָתא ְדָעְלָמא. ִּנׁשְ ְּוָדא הוא ִאְתּבַ ּ ּ.  

  ]ב''דף יח ע -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1824דף [ -ּ

ַאְתָרא ְדַיֲעֹקב ְּוֵכיָון ְדָעאל ּבְ יה )ב''דף יח ע(ְוַיֲעֹקב ָאִחיד , ּ א, ּּבֵ ִכיך ֶאּשָׁ ֵדין ׁשָ , ְּכְ
ְּוִאְצְטָננו ּגוְמֵריה ּ ר ָנׁש. ּ ְרֵמיה, ָוה ָרִגיזְּדֲה, ְלּבַ רוְגֵזיה ְלָקְטָלא , ְּוָחַגר ְוָזִיין ּגַ ְּוָנַפק ּבְ ּ

א יָמא ָקם ַעל ִפְתָחא. ִלְבֵני ָנׁשָ יה, ַּחד ַחּכִ י , ְּוָאִחיד ּבֵ ָאַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָאִחיד ּבִ
י ַקף ּבִ ַכח, ְוִאְתּתְ ּתְ א ִאׁשְ ְבֵני ָנׁשָ ָקפו ָד. ָּהא ָקטוָלא ּבִ עֹוד ְדִאְתּתָ ּּבְ ּ ָדאּ ְּוָאִחיד ָדא , א ּבְ

ָדא ִּאְצְטָנן רוְגִזיה ַעל ְדָנַפק ְלָקְטָלא, ּבְ ּ ַּמאן ָסִביל רוְגָזא ְוּתוְקָפא , ָנַפק ְלאֹוָכָחא. ּ ּ ּ
ר ָנׁש ְּדִדיָנא ְדַההוא ּבַ ּ ָּדא ְדָקִאים ֲאִפְתָחא, ֱהִוי ֵאיָמא. ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְדָחלון, ַניּבָ, ָ ָהא ֲאָנא ָקִאים ַעל , ָּלא ּתִ
ַהאי יֹוָמא ְוָהבו ִלי ֵחיָלא, ִּפְתָחא ֲּאָבל ִאְזְדָרזו ּבְ ּ ה. ּ ֹוָפר. ּוְבּמָ ּשׁ ַכח קֹול . ּבְ ּתְ ְּדִאי ִאׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות א, ׁשֹוָפר ּכְ יה ְלַתּתָ ּוְמַכְווֵני ּבֵ ּ ּוֵביה ִמְתַעְטֵרי ֲאָב, ַּההוא ָקָלא ָסִליק, ּ ּ , ָהןּ
ֵניה ְדַיֲעֹקב ּכְ ִמׁשְ ְּוַקְייֵמי ּבְ ׁשֹוָפָרא. ּ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ַההוא ָקָלא , ּ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ

ּוְלַכְווָנא    .)ביה(ּ

ׁשֹוָפָרא ְּוָכל ִאיּנון אֹוְכלֹוִסין ְדַההוא . ְּדָלא ָסִליק ְרִקיָעא ַחד, ָוֵלית ָלך ָקָלא ּבְ ּ ּ
ָנַתן קֹולֹו ִלְפִני ֵחילֹו '  ַוְיָי)יואל ב(. ּוַמאי ָקא ָאְמֵרי, ּן ֲאַתר ְלַההוא ָקָלאָיֲהִבי, ְרִקיָעא

ַההוא ָרִקיַע. 'ְוגֹו ְּוָקִאים ַההוא ָקָלא ּבְ דו , ַּעד ְדָאֵתי ָקָלא ָאֳחָרא, ּ  )א ואתערו''ס(ּוִאְתַעּתְ
ֲחָדא ִזווָגא ִלְרִקיָעא ָאֳחָרא, ּכַ ְּוַסְלִקין ּבְ ּ ֵניָנןְּוַעל ָד. ּ ּוַמאי , ִּאית קֹול ְדָסִליק קֹול, א ּתָ
א. ִּאיהו ָרֵאל ְדַתּתָ ַּההוא ָקָלא ִדְתִקיָעָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ.  

א ל ִאיּנון ָקִלין ִדְלַתּתָ ָרן ּכָ ְּוֵכיָון ְדִמְתַחּבְ ּ א , ּ ְּוַסְלִקין ְלַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ּּ ּ
יה אֵרי ּבֵ א ׁשָ ַּקִדיׁשָ א)א מתעתדן''ס(ן ִּמְתַעְטָר, ּ ְלהו ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּכֻ ּוְכֵדין ּכוְרְסָוון ְרִמיו , ּ ּ ּ

ן ּקַ ְּוכוְרְסָייא ָאֳחָרא ְדַיֲעֹקב ָקִאים ְוִאְתּתָ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ַּעל ָדא ַאׁשְ ּ ּ ,
ָנה ִאיּנון ְצלֹוֵתי ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּ ְדַאִפיק )דההוא קול( ׁשֹוָפָרא ְצלֹוָתא ְוֹקל, ְּדֲהָוה ָאַמר, ּּבְ ּ

ָאה ַההוא ׁשֹוָפָרא, ַּההוא ַזּכָ יה ּבְ ַכח ִמרוֵחיה וִמַנְפׁשֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּדַההוא קֹול ָסִליק ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ .
ְכֵחי ְמַקְטְרִגין ְלֵעיָלא ּתַ ּוְבַההוא יֹוָמא ַקְייִמין וִמׁשְ ּ ּ ְּוַכד ָסִליק ַההוא ָקָלא ְדׁשֹוָפָרא. ּ ּ ,

ְּלהו ִאְתַדְחָיין ָקֵמיהּכֻ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוָלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא, ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדַיְדִעין ְלַכְווָנא , ּ ּ
ַהאי יֹוָמא, ְּרעוָתא ְלָקֵמי ָמאֵריהֹון ָנא ָעְלָמא ּבְ ָקל ׁשֹוָפָרא, ְוַיְדִעין ְלַתּקְ ְּוַעל ָדא . ּבְ

ִתיב ֵרי )תהלים פט(, ּכְ   .ְוָלא ּתֹוְקֵעי, יֹוְדֵעי. ָּהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ַאׁשְ

ַהאי יֹוָמא ִלים ִמּכָֹלא, ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ּבַ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ ֵעי ַעּמָ א , ּּבָ ְּדָיַדע ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ
א א, ַּקִדיׁשָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדָיַדע ּבִ ַהאי יֹוָמא, ּ עוָתא ּבְ ְּדִיְבֵעי ָעַלְייהו ּבָ ּ ִזְמָנא ָקל ּוְל. ּ

ֻכְלהו ָעְלִמין ּׁשֹוָפָרא ּבְ א, ּ ַכָווָנה ְדִלּבָ ָחְכְמָתא, ּּבְ ְרעוָתא, ּבְ ִלימו, ּּבִ ׁשְ ַלק . ּּבִ ִגין ְדִיְסּתָ ּּבְ
ְדָקא ֵיאֹות. ִּדיָנא ַעל ְידֹוי ִמן ָעְלָמא ַכח ּכְ ּתְ ִליָחא ִדְלהֹון ָלא ִאׁשְ ַּווי ְלִאיּנון ִדׁשְ ּ ְּדָהא , ּ

ִגיֵניה)עמא(חֹוֵבי ָעְלָמא  ָרא ּבְ יַח ֶיחָטא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַאְתָיין ְלַאְדּכְ ׁשִ , ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
ָרֵאל ִליָחא ְדָכל ִיׂשְ ְּדהוא ׁשְ ּ ַמת ָהָעם הוא, ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ְּלַאׁשְ ִגין ְדִדיָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  
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ְדָקא ֵיאֹות ָאה ּכְ ִליָחא הוא ַזּכָ ִאין ִאיּנו, ּוַכד ׁשְ אַּזּכָ ְלִקין , ן ַעּמָ ְּדָכל ִדיִנין ִמְסּתַ ּ ּ
ְייהו ַעל ְיֵדיה ִּמּנַ ֲהָנא, ּ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ֵאי, ּכָ ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדָעֵליה ִמְתּבָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ּּכֵֹהן ְוֵלִוי ַעד ָלא ִיְסַלק ְלפוְלָחָנא, ְּוַעל ָדא, ָאַמר ִרּבִ ְדִקין ֲאַבְתֵריה, ּ , ּּבַ
ַסְנֶהְדִרין ְלֵמיָדן ִדיָנא, ָּלא ָסִליק ְלפוְלָחָנא, ְוִאי ָלא, חֹוי ְועֹוָבדֹויְוַיְדִעין ָאְר   .ְּוֵכן ּבְ

  ]א''דף יט ע -' גזוהר חלק [

ְדָקא ֵיאֹות ַכח ּכַ ּתְ א, ְוִאי ִאׁשְ ָּיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ ָלא ָסִליק , ְוִאי ָלא. ּ
יך ְואוֶריך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלפוְלָחָנא ָ וְלֵלִוי ָאַמר ּתוּמֶ ָ ָּ ּ ּ .

ּ ְלאוִרים וְלתוִמים)אהרן(ִּמְפִני ַמה ָזָכה  ּ ּוְלִמְפַלח פוְלָחָנא, ּ ר )דברים לג(ֱהֵוי אֹוֵמר . ּּ  ֲאׁשֶ
יתֹו ְוגֹו יןְּוֵכיָון ְדִאׁשְ. 'ָּהאֹוֵמר ְלָאִביו וְלִאּמֹו לא ְרִאיִתיו ְוגֹו. 'ִנּסִ ִאֵלין ַדְרּגִ ָכחו ּבְ ּּתְ ֵדין , ּּ ּכְ

ָפֶטיך ְלַיֲעֹקב ְוגֹו ָיֹורו ִמׁשְ ּ ימו ְקטֹוָרה ְוגֹו', ּ ָכא רוְגָזא. 'ָּיׂשִ ּכְ ָלָמא, ְּלׁשַ ְוָכִליל . ּוְלַזְמָנא ׁשְ
ֶחך מון ּכָֹלא, ַָעל ִמְזּבְ ּסְ ִגין ְדִיְתּבַ ּּבְ ּ ֻכְלהו ָעְל, ּ ְרָכאן ּבְ חון ּבִ ּכְ ּתַ ְּוִיׁשְ ֵדין , ִמיןּּ  )דברים לג(ּכְ

ֵרך ְיָי ּגו ְוֶנְעַלם ְוגֹו)ויקרא ד( .'ֵחילֹו וגֹו' ְּבָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ּ ְוִאם ּכָ ְמעֹון . 'ּ י ׁשִ ַרּבִ
ַמְעָנה קֹוִלי ְוגֹו)ישעיה לב(, ָּפַתח ֲאַנּנֹות קֹוְמָנה ׁשְ ים ׁשַ ר ָנׁש. ' ָנׁשִ ה ִאית ֵליה ְלּבַ ּמָ , ּּכַ

ּכְ יָקָרא ְדָמאֵריהְלִאְסּתַ ָּלא ּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִלים ַקּמֵ ְרָיה ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּ ,
ר ָנׁש  ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ִלים )א''דף יט ע(ְּ ָרא ֵליה ׁשְ ַמר, ּּבָ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ

ה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ)קהלת ז( ר ָעׂשָ א. 'ר ְוגֹו ֲאׁשֶ ֶּאת ָהָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ א . ּ ְּונוְקּבָ
ְדכוָרא ִליַלת ּבִ ִתיב, ִּאְתּכְ ר ּכְ ים. ּוְכֵדין ָיׁשָ ּבֹונֹות ַרּבִ   .ְּלָבַתר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ֶחׁשְ

א ֲחִזי א ִעָלָאה, ּתָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ִּמנוְקּבָ ּ א רוַחָתא ְדָכל רוִח, ּ ַכַחת ַחד נוְקּבָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ , יןּ
ָמה י ָאָדם. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִליִלית ׁשְ ַקְדִמיָתא ְלַגּבֵ ַכַחת ּבְ ּתְ ֵרי . ְוִהיא ִאׁשְ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ּוְבׁשַ ּ

ִלים ּגוֵפיה, ָאָדם ּתְ ְּוִאׁשְ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ִּאְזְדָמנו ַעל ַההוא ּגוָפא ֶאֶלף רוִחין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ָּדא . ּ
יה ָדא ְלַאֲעָלא ּבֵ יהְוָד, ּּבְ ָעא ְלַאֲעָלא ּבֵ א , ְוָלא ֲהוֹו ַיְכֵלי, ּא ּבָ הו קוְדׁשָ ַּעד ְדָגַער ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָלא רוָחא, ְ ִכיב ּגוָפא ּבְ ְּוָאָדם ֲהָוה ׁשָ ְּוֵחיזו ִדיֵליה ְירֹוָקא ֲהָוה, ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
ּרוִחין ָסֲחָרן ָעֵליה ּ.  

ֲעָתא ָנִחית ֲעָנָנא ַחד ַהִהיא ׁשַ ּ ְלָכל ִאיּנון רוִחין)וזריק(א וָדָח, ּבְ ִתיב. ּ ֲעָתא ָדא ּכְ ּוְבׁשַ ּ ,
ַרת , ּ ַוֹיאֶמר ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוָהא אֹוִקיְמָנא)בראשית א( א ִאְתַעּבְ ְּדנוְקּבָ ּ

ִּמן ְדכוָרא ִמן ַההוא ֶנֶפׁש ְדָאָדם ּ ּ ְּוִהיא ַאִפיַקת ַההוא רוָחא, ּ ּ יה, ּ ָבא ּבֵ ָאָדםְּלָנׁשְ ִליל ,  ּבָ ּכָ
ְדָקא ֲחִזי ֵרין ִסְטִרין ּכַ ַמת ַחִיים ַוְיִהי )בראשיתב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִמּתְ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ּ

ׁש. ָּהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ַהאי. ְּלֶנֶפׁש ַחָיה ַמּמָ ַפק ּבְ ּוַמאן ְדִאְסּתָ ּ ִגין ְדָלא ָיַדע, ּ ִּאי ַחָיה זֹו , ּּבְ
ָאהִהיא ַח ּתָ ָרֵאל, ָּיה ּתַ ָמה ִיׂשְ ּאֹו ַחָיה ִדׁשְ ּ א, ּ ּאֹו ִמְדכוָרא אֹו ִמנוְקּבָ ּ ִתיב . ּ ֲאָבל ָלא ּכְ

ֶּאָלא ְלְנֶפׁש ַחָיה ְסָתם, ְּלֶנֶפׁש ַהַחָיה ַמע ּכָֹלא, ּ ְּדַמׁשְ ּ.  

ִסְטרֹוי, וַכד ָקם ָאָדם קוָעה ּבְ ֲּהַוות נוְקָבֵתיה ּתְ ּ ְמָתא ַקִדי. ּ א ְדֵביהְּוַהִהיא ִנׁשְ ּׁשָ ֲהָוה , ּ
י ְלַהאי ִסְטָרא ִליַלת, ְּוַסֵגי ְלַהאי וְלַהאי, ּוְלַהאי ִסְטָרא, ַאְסּגֵ ִגין ְדָהִכי ִאְתּכְ ְלָבַתר . ּּבְ
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ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ָּנַסר קוְדׁשָ ְּוָתִקין ְלנוְקֵביה, ְּ ' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָל ָלע ָהא אֹוִקיְמָנא. 'ע ְוגֹוֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶאת ַהּצֵ ּ וְלֶצַלע )שמות כו(ּכְ

ן ּכָ ׁשְ ַכָלה ַלחוָפה, ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם. ַהּמִ ִתּקוָנָהא ּכְ ּּבְ ּ ּּ.  

יון ְדָחַמת ִליִלית ָדא ּּכֵ א, ַעְרַקת, ּ ְכַרֵכי ַיּמָ ַען ִהיא ְזִמיָנא ְלַאְבָא, ְוִהיא ּבִ א ְוַעד ּכְ ׁשָ
ֵני ָעְלָמא יָעָתא. ּבְ א רֹוִמי ְרׁשִ ִריך הוא ְלַחְרּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַכד ַזּמִ ן , ְּ ּוְלֶמֱהֵוי חֹוְרּבָ

א, ְּיַסֵלק ְלַהאי ִליִלית, ְלָעְלִמין ֵרי ָלה ְלַהאי חוְרּבָ ְּוִיׁשְ ָנא ְדָעְלָמא, ּ ִגין ְדִהיא חֹוְרּבְ ּּבְ ּ .
יָעה ִליִלית וָמְצָאה ָלה ָמנֹוַח )ישעיה לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ם ִהְרּגִ ַּאך ׁשָ ּ ְ.  

ְדַמת ְדָנא, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ְּדִאיִהי ַעְרַקת ִמן ָאָדם ִמּקַ ֵניָנן ָהֵכי, ּ , ַוֲאָנן ָלא ּתָ
יה ַחת ִעּמֵ ּכָ ּתְ א ָדא ִאׁשְ ִגין ְדָהא נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ א נוקבא א דה''ס(ֲאָבל ַעד ָלא ַקָמת ַהאי ֶנֶפׁש , ּ

ְדָקא ֵיאֹות)דא לא אשתכחת עמיה אבל עד לא אתתקנת נוקבא דא יה ְדָאָדם ּכְ ּ ִעּמֵ ֲהַות , ּ
ְדָקא ֵיאֹות יה ּכְ ַנת ִעּמֵ ּקְ יה ְוַכד ַהאי ִאְתּתַ ִּמְזַדְווָגא ִעּמֵ ּ ּוְזִמיָנא , ַעְרַקת ִהיא ְלַיָמא, ּ

ִני ָעְלָמא א ּבְ   .ְלַאְבָאׁשָ

ַהִה, ַאְסָווָתא ְלַהאי ֵתיהּבְ ִאּתְ ר ָנׁש ּבְ ֲעָתא ְדִאְזָדַווג ּבַ ּיא ׁשַ ּ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ יה ּבִ ְּיַכִוון ִלּבֵ ּ ּ
ַנת, ְוֵליָמא ָהֵכי, ְּדָמאֵרי ִקְטָפא ִאְזַדּמְ אֵרי, ֲּעִטיָפא ּבְ אֵרי ׁשָ ְנפֹוק, ׁשָ עֹול ְוָלא ּתִ , ָּלא ּתִ

ַעְדָבך ְָלא ִדיָדך ְוָלא ּבְ ְ ּּתוב ּתוב. ּ א ִאְתְרִגי, ּ אַיּמָ לֹוי ִליך ָקָראן, ׁשָ ְלּגַ ְּגַ חוָלָקא , ּ ּּבְ
א ֲאִחיְדָנא א ִאְתָעַטְפָנא, ַּקִדיׁשָ ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ּ.  

ֲעָתא ֲחָדא ֵתיה ַעד ׁשַ יה וְלִאּתְ ּוְלַחְפָיא ֵליה ְלֵריׁשֵ ּ ּ ּ ָכל ִזְמָנא, ּ יֹוִמין ' ַעד ג, ְוֵכן ּבְ
ִליָטה ָבה ְדָלא קֹוֶל, ַלּקְ ְּדָכל ַהְרּכָ ּוְבִסְפָרא ְדָאַנח . ּּתוב ֵליָתא קֹוֶלֶטת, יֹוִמין' ֶטת ְלגּ ּ

א ָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ ְמָדאי ִלׁשְ ָלִתין יֹוִמין, ַאׁשְ ְּוָאַמר ִדְלָבַתר ְדִסֵיים עֹוָבָדא. ּתְ ּ ֵדי , ּ ִליׁשְ
ַּמִיין ְצִליָלן סֹוֲחָרֵניה ְלַעְרֵסיה ּוְנטוָרא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ   )לבתר(. ּ

ְזַדִווג ְלַבר ָנׁש, ּ ְלַרְבָיאַּמאן ְדַיְנָקא ָּלא ּתִ ֲעָתא ְדַרְבָיא ָנִאים, ּ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּוְלָבַתר ָלא . ּ
ִניק ֵליה ֲעָתא ֲחָדא, ּּתָ ְתֵרין ִמיִלין, ַעד ׁשַ ִגין ַצֲעָרא , אֹו ַחד ִמיל, ּּכִ ִאי ָלא ַיְכָלא ּבְ

ֵכי, ְּדַרְבָיא ִזְמָנא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ה ְלָעְלִמיןּוְבָדא ָלא ִמְסּתָ. ּ   .ֵּפי ִמּנָ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ א, ּ ִריך הוא אֹוִליף לֹון ָרִזין ֲעִמיִקין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ִגין אֹוַרְייָתא ה, ְּדָהא אֹוַרְייָתא, ְּוֹכָלא ּבְ ַדל ּבָ ּתָ ַּמאן ְדִיׁשְ ּ ָמא , ּ ִעְטִרין ִדׁשְ ִּמְתַעָטר ּבְ ּ

א הוא, אַּקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ׁשְ ּ ה. ּ ַדל ּבָ ּתָ ּוַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ים ְוִאְתַעָטר , ּ ִּאְתְרׁשִ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ א, ּוְכֵדין ָיַדע ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּּבִ ְּוָרִזין ֲעִמיִקין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵפי , ּ ְוָלא ִמְסּתָ

  .ְלָעְלִמין

  ]ב''ט ע''דף י -' גזוהר חלק [

א ֲחִזי ַההוא יֹוָמא ִאְתְפָקדו ַעל ִאיָלָנא ַחד )ב''ט ע''דף י(, ּתָ ּּבְ ְּוָעְברו ַעל ִפּקוָדא , ּּ ּּ
ַקְדִמיָתא, ְּדָמאֵריהֹון ָתא ִהיא ָחַבת ּבְ ּוְבִגין ְדִאּתְ ִתיב, ְּוָאָתא ָעָלה ַההוא ָנָחׁש, ּ , ּכְ
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ך)בראשית ג( ְ ְוהוא ִיְמׁשֹול ּבָ אן וְלָהְלָא. ּ ָכחו ַחָייִבין ָקֵמי , הִּמּכָ ּתְ ָכל ִזְמִנין ְדגוְבִרין ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ים , ְּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ָנׁשִ ָיא)דלעילא(ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְזִמיִנין , ּ ִמּסִ
ְלָטָאה ֲעֵליהֹון ָיא, ְּלׁשַ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ יו )יה גישע(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּסִ י נֹוְגׂשָ  ַעּמִ

לו בֹו ים ָמׁשְ לו בֹו וַדאי, ְּמעֹוֵלל ְוָנׁשִ ים ָמׁשְ ָּנׁשִ ּ.  

ְתַהֶפֶכת ְּוִאֵלין ִאְקרון ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ְתַהֶפֶכת, ּ ָּלאו ְדִאיּנון ֶחֶרב ַהּמִ ּ ֶּאָלא ַלַהט , ּ
ִרית )ויקרא כו(ְּדִאְקֵרי , ֵּמַההוא ֶחֶרב ָמְלָאה '  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לה( ,ֶחְרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ְּוַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ִמְתַהֶפֶכת. ָדם ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין וְלִזְמִנין נוְקִבין, ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָעְלָמא, ווי ְלָעְלָמא ְלָטן ּבְ ין ׁשַ ד ִאיּנון ָנׁשִ ד ָחָמא ְנִביָאה, ּּכַ ָרֵאל ֵמֲעְקֵמי , ּכַ ְּדִיׂשְ
חֹוִבין ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ָּאְרַחְייהו ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאיּנון ִאׁשְ ֵדין ָאַמר, ּ ֲאַנּנֹות ֵהיך ַאּתון , ּכְ ים ׁשַ ָּנׁשִ ְ

ִקיָטאן ָעְלָמא, ׁשְ ָעָרא ּבְ ֵּהיך ַאּתון ַיְתָבן ְדָלא ְלִאּתְ ּ  )ס''ק(ּוְבֲאַתר ָאֳחָרא . קֹוְמָנה, ְ
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. )ב''ז ע''כאן חסר ועיין לקמן קס(אֹוִקיְמָנא ְלַהאי ְקָרא  ּ ּ.  

ַמר ְדבֹוָרה, ֲאָבל ָלא ִאּתְ ָחן ּבִ ּכְ ָמה ְדַאׁשְ ֶּאָלא ּכְ יב . ּ  ִהיא ׁשֹוְפָטה ֶאת )שופטים ד(ִּדְכּתִ
ֵעת ַהִהיא ָרֵאל ּבָ ֵניָנן. ִיׂשְ ָתא ָקא ְמָבְרָכא ֵליה ְלָפתֹוָרא, ְּוַעל ָדא ּתָ ר ָנׁש ְדִאּתְ ַּווי ְלּבַ ּ .

ך ֵעת ַהִהיא, ּ ְדבֹוָרהְּכַ ָרֵאל ּבָ הו ַמאן , ִהיא ׁשֹוְפָטה ֶאת ִיׂשְ ַכח ּבְ ּתְ ַּווי ְלָדָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ
א א, ְּדָדִאין ְלַעּמָ ֶּאָלא ַחד נוְקּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ חו ּבְ ּכָ ּתְ ין ִאיּנון ְדִאׁשְ ֵרין ָנׁשִ ּּתְ ּ ִרי, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ְּוָאְמֵרי ּתוׁשְ ּ ְך ּ
ְּדָכל ּגוְבִרין ְדָעְלָמא ָלא ֵייְמרון ָהֵכי, ּהוא ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ה. ְּדבֹוָרה. ּ ה ָאְמָרה. ְוַחּנָ , ַחּנָ

ְיָי)שמואל א ב( ך ְוֻכְלהו ְקָרֵאי'  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ּּכִ ּ ְּדִהיא ַפְתַחת ִפְתָחא . ָ ּ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלָעְלָמא גֹון , ּ פֹות ָיִרים ֶאְביֹון) א בשמואל(ּכְ ּ ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל ֵמַאׁשְ ָהא , ּ
ִּפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ יִבי ִעם ְנִדיִבים. ּ ָּהא ְמֵהיְמנוָתא ִדְלֵעיָלא, ְלהֹוׁשִ ּ ֲאַתר ַדֲאָבָהן , ּ ּּבַ

ְרָיין ִדְכִתיב , ִּאֵלין ֲאָבָהן. ַּמאן ְנִדיִבים. ׁשַ ים ֶנֱא)תהלים מז(ּכְ   .ָּספו ְנִדיֵבי ַעּמִ

יִבי ִעם ְנִדיִבים ָּדָבר ַאֵחר ְלהֹוׁשִ מוֵאל, ּ ָאה ַעל ׁשְ א ִעם , ִּנּבְ ין ְלִאְתְקׁשָ ְּדִאיהו ַזּמִ ּ
ה ְוַאֲהֹרן יב, ֹמׁשֶ מֹו)תהלים צט(, ִּדְכּתִ קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו וׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ּ ֹמׁשֶ שמואל (. ּ

א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם)א ב מוֵאל. ְנִחיֵלםַמאן ַי.  ְוִכּסֵ ָּדא ׁשְ ְּדַאֲחִסין ְיָקָרא ְדַמְלכוָתא ִלְתֵרין . ּ ּ ּ
א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם. ַמְלִכין ִריך הוא ְדהוא ַאֲחִסין ּכוְרְסָייא , ָּדָבר ַאֵחר ְוִכּסֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִּדיֵליה ְלַעְבדֹוִהי א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם, ּ ֵּיַחּתו '  ְיָי)שמואל א ב( )עוד(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִכּסֵ
ֵניָנן. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְמִריָבו ָחֵסר, ְמִריָבו א ', ֵמִריב ו, ֶּאָלא ְמִריָבו ּתָ א ַקִדיׁשָ ְּוָדא ַמְלּכָ

ַמר ָהָכא ְלִטין ַעל ַרֲחֵמי, ְּוָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ִליִטין ׁשַ ָעִרין ְוׁשַ ֲעָתא ְדִדיִנין ִמּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ,
ְפָייןְוַרֲחֵמי ּבוָעא ְדַנֲחָלא,  ִאְתּכַ ַרך ִמּמַ ִריך הוא ִאְתּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּ ְבִרין , ְ ֵדין ּגַ ּכְ

ְפָיין ִדיֵני   .'ֵּיַחּתו ְמִריָבו ֵמִריב ו' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָי, ַּרֲחֵמי ְוִאְתּכַ

ַמִים ַיְרֵעם ּשָׁ ֲע. ַמאי ָעָליו. ָעָליו. ָעָליו ּבַ ׁשַ ְרָיא ּבְ א ׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ָּתא ְדַטָלא ְדַעּתִ ּ
יה, ָּעֵליה ּוַמְלָיא ֵריׁשֵ ַמִים, ּ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּּבְ ֵדין ַיְרֵעם, ּ ר ֵחיֵליהֹון : ּכְ ּבַ ַיּתְ
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יִפין ּקִ ְּותוְקֵפיהֹון ְדִדיִנין ּתַ ן ֹעז ְלַמְלּכֹו. ּ ִריך הוא, ְוִיּתֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יחֹוְוָיֵרם ֶקֶר. ְּ , ן ְמׁשִ
ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל  ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)ג היובל''א ל''ס(ּ ָמה . ּ ּכְ יחֹו ּכְ ְמׁשִ

יַח ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב)מלכים ב כג(ְדַאּתְ ָאֵמר  יחֹו,  ְמׁשִ ך ֶקֶרן ְמׁשִ ִגין ּכָ ַמר, ְּבְ   .וָהא ִאּתְ

ָחא ׁשְ ּבְ ְּדבֹוָרה ְדָאַתת ְלׁשַ אּ א ַקִדיׁשָ ָּבָחא ְדַמְלּכָ ִעיר '  ְיָי)שופטים ה(, ּ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ

ֵדה ֱאדֹום ַצְעְדך ִמּשְׂ ָּבְ ד. ּ ָלא , ְמַלּמֵ ין ְלַקּבְ ָאר ַעּמִ ִריך הוא ַאְזִמין ְלָכל ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

עו, ְלאֹוַרְייָתא ָעאן. ְּוָלא ּבָ ֵלי ָקֵמיה ְדָלא ּבָ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ּגַ ּ ֶּאָלא ְדָלא ְיֵהא לֹון ִפְתחֹון , ּ ּ ּ
ִריך הוא אֹוַרְייָתא ֲהוֹו ַנְטֵרי ָלה, ֶּפה א ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ְקָרֵאי . ְּ

ְּדָאְמָרה ְדבֹוָרה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ְרָמה, ּ ַחת ּגַ ּבְ ֲעָתא ְדׁשַ ַּעד ַהִהיא ׁשַ ֱאַמר ַע, ּ ּנֶ ד ׁשֶ
ָרֵאל ִיׂשְ י ֵאם ּבְ ְמּתִ ּקַ י ְדבֹוָרה ׁשַ ְמּתִ ּקַ ה רוַח ְנבוָאה, ּׁשַ ָלק ִמּנָ ְּדָהא אוְקמוָה ְדִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּּ

ך  יר)שופטים ה(ְּכָ ִרי ׁשִ ּ עוִרי עוִרי ְדבֹוָרה עוִרי עוִרי ַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ָכחו ּגו, ּוָכל ָדא ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ַחָטָאהּ ֵרי ָעַלְייהו רוַח , ְּבִרין ּבְ ָדִאין ְלִמׁשְ ְּוָלאו ִאיּנון ּכְ ּ ּ
א וַדאי ּקוְדׁשָ ּגו ְוגֹו)ויקרא ד) (א''ע' דף כ(. ּ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ', ּ וִאם ּכָ ּּכְ

ה הֹוָרָאה ְדָטעו ּבָ ּּבְ ּ ּגו. ּ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ֵעי ו, ֲּאָבל וִאם ּכָ ּגו ִמּבָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ִיׂשְ ִּאם ּכָ
ָרֵאל, ֵּליה ל ֲעַדת ִיׂשְ ֶּאָלא ִאיּנון . ַמאי ּכָ ַל ם)כולהון(ּ ְירוׁשָ ָחן ּבִ ּכְ ּ ְדִאְשּתַ ן , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ

א ן ָטָעאן, ָנְפָקא אֹוַרְייָתא ְלָכל ַעּמָ ּמָ ְּוִאי ִאיּנון ַדֲהוֹו ּתַ ָרֵאל ָטָעאן, ּ ל ִיׂשְ ן וָתֵניָנ, ּכָ
ן ָטָעאן ְּדֵכיָון ְדַתּמָ א ָטָעאן, ּ ל ַעּמָ ֵכי ֲאַבְתַרְייהו, ּכָ ִגין ְדֻכְלהו ַמׁשְ ּּבְ ּ ּוֶנְעַלם ָדָבר ֵמֵעיֵני . ּּ ּ

ָהל ָהל ִאֵלין ַסְנֶהְדֵרי, ַהּקָ ָרֵאל, ֵּעיֵני ַהּקָ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְמָמָנן ַעל ִיׂשְ ּ ּ.  

ִּפּקוָדא ָדא ְלָהִביא ָקְרּבָרעיא מהימנא  ּ ָטעוּ דֹוָלה ׁשֶ ּן ַעל ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ָנִאין , ּ ּתָ
דֹוָלה ָהיו' וֲאמֹוָרִאין ע ַּסְנֶהְדֵרי ּגְ ה ָעַלְייהו, ּ ּוֹמׁשֶ ה ֲהוֹו' ְוע. ּ וַאֲהֹרן , ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ

ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ָּעַלְייהו ּ א ֲהָוה, ּ ִביָנא ְדַמְלּכָ ה ׁשוׁשְ ֹּמׁשֶ ְפֶאֶרתְוָד, ּ , א ּתִ
דֹוָלה ן ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ּמָ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא. ִּמּתַ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ א ְזֵעיָרא ָקֵריָנן ''ֵה, ְּוָדא ַמְלכות, ּ

גֹון , ֵּליה ה)בראשית כט(ּכְ ַטּנָ ך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ָ ֶאֱעָבְדך ׁשֶ ָמה ִאְתְקֵרי . ָ ְּוַעל ׁשְ
  .הַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ

ְבִעין ָלׁשֹון ן ֲהוֹו יְדִעין ַסְנֶהְדִרין ׁשִ ּמָ ְבִעים ָפִנים ַלּתֹוָרה, ּוִמּתַ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ְּדִאית , ּ
ָעה ְוכו ְטָרא ְדַמְלכות ָהְרׁשָ ְבִעים ָלׁשֹון ִמּסִ ּׁשִ ּ ֵפרוָדא', ּ ּּכָֹלא ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ּ ֵמֵאֶלה ִנְפְרדו ִאֵיי ַהּגֹו)בראשית י( ּ ֵפרוָדא ּ ְבִעין ָלׁשֹון ּבְ ְלהו ׁשִ ַאְרּצֹוָתם ִלְלׁשֹונֹוָתם ּכֻ ִּים ּבְ ּ ּ
ָּדא ִמן ָדא ּ.  

אֹוַרְייָתא ָלׁשֹון ַחד' ע, ֲאָבל ּבְ ָחְכָמה , ֲהָלָכה ֲחָדא' ו. ְוָדא ְיסֹוד. ָּפִנים ַלּתֹוָרה ּבְ
ְבִעין ָלׁשֹון, ְּזֵעיָרא ַמְלכות ְּדָבה ׁשִ ן סֹוד, ּ ּבָ חוׁשְ , ִּויסֹוד ִאיהו ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ן ְיסֹודִמ, ּּכְ
ָבה ְדָרִאין, סֹוד ַהֶמְרּכָ ְבִעין ַקּתֶ ׁשִ א , ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַמר ּכָ ָּעַלייהו ִאּתְ ּ

ָכל ּכֹחֹו ָנה, ְְמָבַרך ּבְ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ְבִעי, ָלׁשֹון ַחד. ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ ם ִּאיהו ׁשִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1829דף [ -ּ

ַּעל ִמָדה ְזֵעיָרא ְדָחְכָמה ְזֵעיָרא, ָלׁשֹון ַעל ָחְכָמה ְזֵעיָרא . ַּעל ִמָדה ְזֵעיָרא' ְּדִאיִהי י, ּ
ַּעל ִמָדה ְזֵעיָרא ְדָחְכָמה ב', ְּדִאיִהי י ְפוון', ּ ֵרין ׂשִ הֹון ַדַעת וְתבוָנה, ּתְ ִּדּבְ ּ ּ הֹון , ּ ּבְ

ְבִעין וְתֵרין ִלימו ׁשִ ּתְ ִּאׁשְ   )א מהימנאכ רעי''ע(. ּ

אֹוְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ י ִחָייא. ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ֵדל ּבְ ּתַ ִּנׁשְ יק יֹוִמין, ּּ ִמֵלי ְדַעּתִ ּּבְ י ִחָייא ְוָאַמר. ּ ָּפַתח ִרּבִ  )תהלים לב(, ּ

אן אֹוִליְפָנא', ָך וגֹוַּחָטאִתי אֹוִדיֲע י ֶחְטאֹוי וָלא ְמֹפָרׁש לֹון ָקֵמי , ִמּכָ ר ָנׁש ִדְמַכּסֵ ְּדָכל ּבַ ּ
א א ַקִדיׁשָ ע ָעַלְייהו ַרֲחֵמי, ַּמְלּכָ ָּלא ָיֲהִבין ֵליה ְלִמְפַתח ִפְתָחא ִדְתׁשוָבה, ְּוִיְתּבַ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ְּדִאיהו ִאְכִסיף  יה)א מכסי''נ(ּ ִריך הואְוִאי ִא. ּ ִמּנֵ א ּבְ ּיהו ָפִריׁש לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ א , ּ ּקוְדׁשָ

רון ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ָחִייס ָעֵליה ְוִיְתּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ְ.  

ֵכי ן ִאי ִאיהו ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ל ִפְתִחין ְסִתיִמין ִאיהו ָפַתח, ּוּכָ ְּדָהא ּכָ ּּ ל ְצלֹוֵתיה, ּ ְוַעל , ְּוִאְתַקּבָ
ְּפִריׁשו ְד, ָּדא ּ א, ֶחְטאֹויּ ְּיָקָרא הוא ְדַמְלּכָ ָרא ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ּ ִתיב . ְּלַאְגּבָ ְּוַעל ָדא ּכְ

ָדְנִני)תהלים נ( ָדְנִני.  זֹוֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ בוִדין ִאיּנון. ַּמהו ְיַכּבְ ֵרין ּכִ ּּתְ ְוַחד , ַּחד ְלֵעיָלא, ּ
א ָעְלָמא ֵדין, ְלַתּתָ ָעְלָמא ְד, ַּחד ּבְ   .ָאֵתיְּוַחד ּבְ

ֹכָלא ָיא ּבְ ְסִגיאות ִמִלין, ַּהאי ְקָרא ַקׁשְ ּּבִ ַעי ַסִגי, ּ אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ְּדָהא ּבְ ַּמהו ָחָטאִתי . ּ
יִתי ַעי ַלְיָי, ָאֹוִדיֲעך ַוֲעֹוִני לא ִכּסִ ַעי ', ּוְלָבַתר אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ְּועֹוד ְדָהא אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ּ

ֵעי ֵליה', ַלְיָי ְּלך ִמּבָ ָ.  

ֶּאָלא ָדִוד רוַח ַהּקֶֹדׁש ַאָמָרן, ּ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ ַמָיא ָאַמר, ּ ּוְלַמְלכוָתא ִדׁשְ ּ ּ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ
ֵאי ְלִעיָלֵאי ּתָ ִליָחא ִמּתַ ֵאי, ּׁשְ ּתָ ּוֵמִעיָלֵאי ְלּתַ א, ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַמְלּכָ ַקְדִמיָתא, ּ . ָּלה אֹוַדע ּבְ
ְּוַעל ָדא ַחָטאִתי אֹוִדי יִתי)א למלכותא דשמיא קאמר''ד(, ֲָעךּ ל ,  ַוֲעֹוִני ֹלא ִכּסִ ִדיקֹו ׁשֶ ִּמּצַ

ַעי ַלְיָי. עֹוָלם א', ָאַמְרִתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ א ַקִדיׁשָ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ָּדא ַמְלּכָ ִּדׁשְ ּ ּּ ,
הֹוָדָאה ר ָנׁש ְלַאֲעָלָאה ָקֵמיה ּבְ ָלָמא ְדָבֵעי ּבַ ּוׁשְ ּ ָלִמ. ּ הֹוָדָאהְּדָהא ׁשְ , ים ָהִכי ִמְתָקְרִבין ּבְ

ָלָמיו )ויקרא ז(ִּדְכִתיב  אָת ֲעֹון ַחָטאִתי ֶסָלה)תהלים לב( .ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ ה ָנׂשָ ָּדא . ּ ְוַאּתָ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְרָיא, ּ א ׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲּאַתר ְדַעּתִ ך. ּ ִגין ּכָ ֹכָלא, ְּבְ   .ַּהאי ְקָרא ָאִחיד ּבְ
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ַגווָנא ָדא א, ּּכְ עוֵתיה ְלַמְלּכָ ע ּבָ ַּמאן ְדִיְתּבַ ּ ְרעוֵתיה, ּ א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ֵעי ְלַיֲחָדא ׁשְ ּּבָ ּ ,
א ּתָ א ְלֵעיָלא וֵמֵעיָלא ְלּתַ ּתָ ִּמּתַ ָרא, ּּ ַחד ִקׁשְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ַכח , ּ ּתְ וָרא ִאׁשְ ּוְבַההוא ִקּשׁ ּ ּ

עוֵתיה ּּבָ י יֹוֵסיָא. ּ יָמא, ַמר ִרּבִ א, ַּמאן הוא ַחּכִ ָדִוד ַמְלּכָ עוֵתיה ּכְ ע ּבָ ְּלִמְתּבַ ְּדהוא ֲהָוה , ּ ּ
א ָּנִטיר ִפְתָחא ְדַמְלּכָ י ִחָייא וַדאי ָהִכי הוא. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ , ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא אֹוִליף ָלן. ּּ

א )ב''ע' דף כ(ָאְרֵחי  א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ִג, ּ ּין ְדִנְנַדע ְלֵמיַהך ֲאַבְתֵריהּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ
ֵלכו וגֹו'  ַאֲחֵרי ְיָי)דברים יג(   .'ֱּאלֵהיֶכם ּתֵ
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י יֹוֵסי ָפַתח וָאַמר ִכי ְוגֹו'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ירמיה לא(, ִּרּבִ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה . 'קֹול ּבְ
ָּהא אוְקמוָה', ָאַמר ְיָי ָכל ֲאַת, ּ ֵרי ְלַמְלָלאּבְ ּר ִדְנִביָאה ׁשָ מֹוְדָען, ּ ּתְ ְוָהָכא , ֲּהוֹו ִמלֹוי ִאׁשְ

ִריך הוא', ַהאי ּכֹה ָאַמר ְיָי א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמע, ּוַמה ָאַמר. ְּ ָרָמה ִנׁשְ   .קֹול ּבְ

ֵניָנן א, ָהִכי ּתָ ּתָ א ְלּתַ י ַמְקְדׁשָ ִּדְבַההוא יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ָרֵאל ַאְזלו ּבְ, ּ , ָּגלוָתאְּוִיׂשְ
ָרֵאל. ִּויֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ֵריַחִיין ַעל ַצאָוֵריהֹון א , ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ית ַמְלּכָ ָרַכת ִמּבֵ ִאְתּתְ

ְתֵריהֹון ת. ְְלֵמיַהך ּבַ ֲעָתא ְדַנְחּתַ ׁשַ ה ַעל ָמדֹוָראי, ּּבְ ַקְדִמיָתא ְוֶאְבּכֶ ְוַעל , ְַאְמַרת ֵאיָהך ּבְ
ַני ֲע, ּבָ ת. ִליְוַעל ּבַ ד ַנְחּתַ ַגָווה, ָחַמת ַאְתָרָהא ָחִריב, ּכַ ד ּבְ ה ָדָמא ְדָחִסיֵדי ִאּתֹוׁשַ ְּוַכּמָ ּ ּ ,

א ֶאּשָׁ א וֵביָתא ִאּתֹוַקד ּבְ ּוֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּ.  

ֵדין ֲאִריַמת ָקָלא ֵאי, ּכְ ְּוִאְתְרִגיׁשו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוָמָטא ָקָלא ְלֵעיָלא, ּ א , ּ ַּעד ֲאַתר ְדַמְלּכָ
יהׁשָ א ְלָאַהְדָרא ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו. ֵּרי ּבֵ ּוָבָעא ַמְלּכָ ּ ָמה אֹוְכלֹוִסין, ּ ַּעד ְדַנְחּתו ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ

ְרָיין ְייהו, ַמּשִׁ ְנחוִמין ִמּנַ ָלה ּתַ ָּלֳקְבָלה ְוָלא ִקּבְ ּ ָמע ְנִהי . ּ ָרָמה ִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב קֹול ּבְ
ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמ ֶניָהּּבְ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ ְייהו , ַבּכָ ָלה ִמּנַ ְּדָלא ִקּבְ ּ

ְנחוִמים י ֵאיֶנּנו. ּּתַ א ֲהָוה ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא: ּּכִ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ַכח , ּ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ַגָווה ּּבְ י ֵאיְנּנו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ִתיב , ּ י ֵאיָנםוָלא ּכְ   .ּכִ

י ִחָייא ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֶניָה, ּ ה ַעל ּבָ ֶנֶסת , ָּאַמר ֵליה אֹוִליְפָנא. ַמאי ָרֵחל ְמַבּכָ ְּדִהיא ּכְ
ָרֵאל ְּוָדא ִאְנּתו ְדַיֲעֹקב וַדאי. ִיׂשְ יב , ּ , ּוְכִתיב. ּ ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל)ט''בראשית כ(ִּדְכּתִ

ִנים )תהלים קיג( ָהָתם, ּוְכִתיב. ָרֵחל ֲעָקָרהְו )בראשית כט( ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ
ֵמָחה   .ׂשְ

י ֵאיֶנּנו ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִית ְוגֹו)בראשית לט(, ּּכְ ּבַ דֹול ּבַ : ֵּאיֶנּנו', ּ ֵאיֶנּנו ּגָ
ִליק ְלֵעיָלא ְוִאְתְרִחיק ִמֹכָלא ְּדָהא ִאְסּתָ ּ ִז: ֵּאיֶנּנו. ּ הּבְ ּווָגא ּבָ ָחא : ֵּאיֶנּנו. ּ ּכְ ּתַ שמות (ְלִאׁשְ

א)ה''קס ֵמיה ַרּבָ   .ּ ׁשְ

י ִחָייא ְרָיא ְלִאְתַגָלָאה, ָּאַמר ִרּבִ א, ָּאַמר ֵליה. ֵּמָאן ֲאַתר ׁשַ י ַמְקְדׁשָ ְרָיא . ִמּבֵ ן ׁשַ ְּדַתּמָ
ָרֵאל ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּוְלָבַתר ַאְסָחַרת ּכָ ד ַנְפַקת ִמן ַא. ּ ָרא , ְרָעאְלָבַתר ּכַ ָקַמת ַעל ַמְדּבְ

ַלת יֹוִמין ן ּתְ ּמָ יְרָייָהא . ְוָיִתיַבת ּתַ ַרת אוְכֻלָסָהא וַמּשִׁ ַּדּבְ ּ י )א ומתיבתהא''ס(ּ  ְוַיְתָבָהא ִמּבֵ
א ָבה ָבָדד וגֹו)איכה א(ְּוָקָראָת ָעָלה , ַמְלּכָ י יֹוֵסי. ' ֵאיָכה ָיׁשְ י ִחָייא וִרּבִ כו ִרּבִ ּּבָ ּ.  

י  ָרֵאל ֵמַאְרָעא, יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ לו ִיׂשְ א, ָּלא ּגָ י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל , ְּוָלא ִאְתָחַרב ּבֵ ַּעד ְדִיׂשְ
א ִחיוָבא ָקֵמי ַמְלּכָ חו ּבְ ּכָ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִחיוָבא ּבְ חו ּבְ ּכָ ּתְ ֵרי ָעְלָמא ִאׁשְ ְּוַעד ְדַדּבְ ּ ּ .

י ְמַא)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵלעו ַעּמִ ֶריך ַמְתִעים ְוֶדֶרך אֹוְרחֹוֶתיך ּבִ ּּשְׁ ּ ָ ְ ְּדֵכיָון . ָ
ִחיוָבא א ַאְזִלין ּבְ י ַעּמָ ְּדֵריׁשֵ כו ֲאַבְתַרְייהו, ּ א ִאְתְמׁשָ ל ַעּמָ ּּכָ י ִחָייא ָאַמר ֵמָהָכא. ּ , ִּרּבִ
ּגו ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ַמאי ֲהִוי, ְּוִאם ּכָ ִגין ְוֶנְעַלם ָדָבר ֵמ. ּבְ ּּבְ ָהלּ א . ֵעיִני ַהּקָ ְּדֵעיַני ַעּמָ

ְייהו ִּאיּנון ֵריׁשַ ָכן ֲאַבְתַרְייהו, ּ א ִאְתַמּשְׁ ְּדָכל ַעּמָ ּ.  
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ִבין. ַּאְזלו ֲעׂשָ ָנא ּבַ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ָחמו ַחד ֲאַתר ְמֻדּשָׁ יה, ּ ּוְנָהר ַמָיא ְדֲהָוה ָנִגיד ּבֵ ּ ּּ .
י ִחָייא. ָּפא ְוָרִחיׁש ָקַמְייהוָּפַרח ַחד עֹו, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי. ָּיְתבו , ִּניקום ֵמָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ

ִחין ּכְ ּתַ ְּדַוַדאי ַנְגֵרי טוַרָיא ָהָכא ִמׁשְ ּ ּ ָּקמו ְוַאְזלו, ּ ְייהו. ּ ַּעד ְדָאַהְדרו ֵריׁשַ ּ ָּחמו ִאיּנון , ּ ּ
ִּלְסִטין ְדָרָהִטין ֲאַבְתַרְייהו חו, ִאְתְרִחיׁש לֹון ִניָסא, ּ ּכָ ְוַחד , ּ ָקַמְייהו ַחד ִטיָנָראְּוַאׁשְ

יה א ּבֵ ל ַההוא יֹוָמא ְוָכל ֵליְלָיא, ְּמַעְרּתָ ן ָיְתבו ּכָ ּמָ ָּעאלו ּתַ ּ ּ.  

י ִחָייא וָאַמר ָּפַתח ִרּבִ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹו)ירמיה ל(, ּ ה ַאל ּתִ יֲעך ', ּ ְוַאּתָ י ִהְנִני מֹוׁשִ ָּכִ

ֵע, ֵמָרחֹוק. ֵמָרחֹוק רֹוב ִמּבָ ְּוָהא אוְקמוָה ַהאי ְקָרא. ּי ֵליהִמּקָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵמָרחֹוק, ּ ּכְ
בו ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק יב, ֲאָבל ֵמָרחֹוק. ְּוׁשָ ַההוא ִדְכּתִ ּּכְ . ִנְרָאה ִלי' ֵמָרחֹוק ְיָי )ירמיה לא(, ּ

ִביא ַלְחָמה)משלי לא( ּוְכִתיב ְרָחק ּתָ , ִּמיָקא ְדַנֲחָלא ֲע)א''א ע''בראשית רכ(. ּוַמאן ִהיא. ּ ִמּמֶ
ֲּאַתר ְדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק ב ַיֲעֹקב. ּ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב, ְוׁשָ יב ַאל ּתִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ַּמהו , ּ

ב ַיֲעֹקב ָמה ְדָתֵניָנן. ְוׁשָ ֶּאָלא ּכְ ִריך הוא ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ יב, ְּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ָרחֹוק' ה ְיָי ָלָמ)תהלים י( ֲעמֹוד ּבְ יֲעך, ּתַ ָוֵמַההוא ֲאַתר ָרחֹוק ִהְנִני מֹוׁשִ ּ ּ.  
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ב ַיֲעֹקב ָרֵאל, )לכורסיא(ְּלַאְתֵריה , וׁשָ ְכְנֶסת ִיׂשְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבִ ַקט. ּ . ָּדא ְיסֹוד: ְוׁשָ
ֲאַנן הְל, ְוׁשַ ֵרי ִדיוֵריה ּבָ ִּמׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמִיְצָחק, ְוֵאין ַמֲחִריד. ּ ּ ַוֶיחַרד )בראשית כז(, ּּכְ

דֹוָלה  ִתיב)בראשית לא( ְּוַעל ָדא) א''א ע''דף כ(ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ ְּוַההוא ַפַחד . ּ וַפַחד ִיְצָחק ּכְ ּ
ַער ד ִאּתְ ָלק ְיסֹוד ַלֲאַתר ָאֳחָרא, ּכַ ּ ָפֲחדו ְבִציֹון )ישעיה לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּאְסּתַ ּ ּ

ִציֹון ַדְייָקא. ַּחָטִאים ּּבְ ִזיב ָלן , ְּוַעל ָדא ְוֵאין ַמֲחִריד, ּ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּ

ַהאי ֲאַתר, ֵמָרִחיק יר ָלן ּבְ ְלָוה, ְוַאְסּתִ ֵקט וְבׁשַ ַהׁשְ א . ְּוֵאין ַמֲחִריד ִמּכָֹלא, ּּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ
ֹכָלא ָעִביד ִריך הוא ָעִביד ִניָסא ּבְ ּּבְ ּ ְ.  

י יֹוֵסי ָפַתח י ְוגֹו)שופטים ד(, ִּרּבִ י ְוָהָלְכּתִ ְלִכי ִעּמִ ָרק ִאם ּתֵ ַמאי ָקא ', ּ ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ּבָ
ְרָיא ָעָלה. ַמְייֵרי א ׁשַ ָרק הֹוִאיל ְורוַח ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ָאַמר ּבָ ּ ּ ְזכוָתה, ּ ּּבִ ִזיבּ ּתְ ֵרי ,  ִאׁשְ ְוָלא ִליׁשְ

ִגיָנה. ָעַלי ִנְזָקא ָזָבא ּבְ ּתְ ָתא ְלִאׁשְ ָרק ָסִמיך ַעל ִאּתְ ּוַמה ּבָ ָנא ְדִהיא . ְּ ֲּאָנן ְדאֹוַרְייָתא ִעּמָ ּ
א א ַקִדיׁשָ ֵמיה ְדַמְלּכָ ּׁשְ ּ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ל ַההוא יֹוָמ א ּכָ ָּיְתבו ּגֹו ַההוא ְמַעְרּתָ ּ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא, אּ ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא , ּכַ
א ְמַעְרּתָ ֵרי ַטָייֵעי. ּבִ ָּעְברו ּתְ אֵרי ַעל , ּ ַּוֲחָמֵריהֹון ְטִעיִנין ֵמַחְמָרא וֵמיְכָלא ְלַגְרַמְייהו ׁשָ ּ

ָייא ַלֲחָמֵרי, ָנִבית ָהָכא, ָאְמֵרי ַהאי ְלַהאי. ָּמטוָלא ּתְ ּול ַוֲאָנן ָנע, ִּניַהב ֵמיְכָלא וִמׁשְ
א ָדא ָּאַמר ֵליה ַחְבֵריה ַעד ָלא ִניעול. ִּלְמַעְרּתָ ּ ָבא, ּ יָמא ַהאי ְקָרא ְדָלא ִמְתַייּשְׁ   .ּּתֵ

ָּאַמר ֵליה ַמאי הוא ָּאַמר ֵליה ִמָלה ַחד. ּ יב, ּ יָת )תהלים נב(, ִּדְכּתִ י ָעׂשִ ָ אֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ

יָת. 'ְוגֹו י ָעׂשִ ִתיב ָמה, ַּמהו ּכִ י ָאֳחָרא ָלאו . ִָתיב ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיךּוְכ. ְוָלא ּכְ ְוִכי ְלַגּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1832דף [ -ּ

יֵדיה, ִּאיהו טֹוב ִגיֵניה, ָּאַמר ַווי ְלִטיוָעָנא. ָּלא ֲהָוה ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַבְקָנא ְלקוְדׁשָ ְּדׁשָ ּ ּ ְּ ּ .
א ֲחדו ְמַעְרּתָ י יֹוֵסי ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ּבִ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י , ּ י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ ְוָלא ֲאָמִרית , ִּחָייא ְלִרּבִ

ִריך הוא ִניָסא א ּבְ ְּלך ְדַכד ָעִביד קוְדׁשָ ּ ְּ ֹכָלא ָעִביד, ָ   .ַּנְפקו. ּּבְ

י ִחָייא וָפַתח ד ַנְפקו ַאְקִדים ִרּבִ ּּכַ ּ לֹום ָלָרחֹוק)ישעיה נז(, ּּ לֹום ׁשָ ָלָמא .  ׁשָ ֵרי ׁשְ ּתְ
רֹוב, ַחד ָלָרחֹוק, ָהָכא ּ ָדא )תו לרחוק(. ְּדִאְתָעִביד ָקרֹוב, ָלָרחֹוק. ְּוֹכָלא ַחד, ְוַחד ַלּקָ

ּהוא ָמאֵריה ִדְתׁשוָבה ּ ּ א ִאיהו ָקרֹוב, קֹוֶדם ֲהָוה ָרחֹוק, ּ ּתָ ר ָנׁש , ּּתו ָרחֹוק. ְּוַהׁשְ ד ּבַ ּכַ
ִריך הוא. ִאְתְרִחיק ֵמאֹוַרְייָתא א ּבְ ָּרִחיק הוא ְמקוְדׁשָ ּ ּוַמאן ְדָקִריב ְלאֹוַרְי. ְּ ָקִריב , יָתאּ

ֲהֵדיה ִריך הוא ּבַ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ּ א ָאתו ִאיּנון , ְּ ָנא ְועולו ִלְמַעְרּתָ רו ִעּמָ א ִאְתַחּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ
הֹון פו ִעּמְ ּתָ ּתָ ְנָקלו ַלֲחָמַרְייהו. ַּטָייִעין ְוִאׁשְ ּתֶ ִּאׁשְ ְלהו ְלפום , ּוַאְתִקנו ְלֵמיַכל, ּ ַּנְפקו ּכֻ ּ ּּ

א   .ְמַעְרּתָ

ַּמר ַחד ִמן ַטְייָען ֵניְמרו ָלן ָמאֵרי ְדאֹוַרְייָתאָא יָת , ּ י ָעׂשִ ַָהאי ְקָרא אֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ

יָת. 'ְַּוה ְוגֹו1ַוֲאק י ָעׂשִ יָת, ּכִ י ָעׂשִ ִתיב ָמה, ַּמהו ּכִ י טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיך. ְוָלא ּכְ ָוְכִתיב ּכִ ּ ,
י ָאֳחָרא ָלאו הוא טֹוב   .ְּוִכי ְלַגּבֵ

י ִחָייאָאַמר יָת וַדאי, ּ ִרּבִ י ָעׂשִ יָת, ּּכִ ַּדֲעַבד , ִּדְבִגין ַהאי עֹוָלם. ְלעֹוָלם. ּוַמה ָעׂשִ
ַקן ֵליה ִריך הוא ְוַאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָכל יֹוָמא, ְּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּאֹוֵדי ּבַ ְּ ְַּוה 1ַוֲאק. ּ

ְמך ִכי טֹוב ְנֶגד ֲחִסיֶדיך ָׁשִ ִאין, ּוַדאיָּהִכי הוא , ָ ִריך , ָּלֳקֵבל ִאיּנון ַזּכָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְׁשְ ּ ּ
ְּוָלא ָלֳקְבֵלי ַחָייַבָיא. ּהוא טֹוב אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָכל יֹוָמא ְוָלא ִמׁשְ ִּדְמַבִזין ֵליה ּבְ ּ ָאַמר . ּּ

ַתר ּכֹוָתָלא. ֵּיאֹות הוא, ֵּליה ַמְעָנא ִמּבָ ֵפ, ֲּאָבל ִמָלה ׁשְ י . ּיָנא ְלַגָלָאהּוִמְסּתָ ָּאְמרו ֵליה ִרּבִ ּ
י יֹוֵסי ְֵאיָמא ִמיָלך, ִּחָייא ְוִרּבִ ְּדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיהו ְירוָתא ַלֲאַתר ַחד, ּ ּ ּ.  

ַתר , ָעאָלָנא ְלָמָתא, ּיֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ְללוד, ָאַמר לֹון ְרָמאי ּבָ ְוִאְסַמְכָנא ּגַ
ְמע, ּכֹוָתָלא ַחד י ׁשִ יָתאְוַרּבִ ַההוא ּבֵ ן יֹוָחאי ֲהָוה ּבְ ַמְעָנא ִמפוֵמיה ַהאי ְקָרא, ֹּון ּבֶ ְּוׁשָ ּ ּ ,

יָת י ָעׂשִ לֹום , ָאֹוְדך. ָאֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ְָדִוד ַהּמֶ ַעל ,  ֲאָמרֹו)לקודשא בריך הוא(ּ
ְתָרָאה י, ַּההוא עֹוָלם ּבַ א ָאִחיד ּבֵ ְּדִאיהו ֲעַבד ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ ַההוא עֹוָלםּ ּה ּבְ ּוֵביה ָיִרית , ּ ּ

י טֹוב. ַּמְלכוָתא ְמך ּכִ ֶוה ׁשִ ִריך הוא, ַָוֲאּקַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִיחוָדא ְדַהאי ָעְלָמא ְדִאְקֵרי , ְּ ּּבְ ּ ּ
ַָמאן ִאיּנון ֲחִסיֶדיך. ֶָנֶגד ֲחִסיֶדיך. ֵאיָמַתי ִאְקֵרי טֹוב. טֹוב ּ.  

ּין ִאְקרון ַחְסֵדי ָדוד ּוִאֵל, ֶּאָלא ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד  )ט''תרומה קס, ט''ויחי רי(ּ
ֱאָמִנים א. ַהּנֶ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ִאֵלין ַחְסֵדי ָדִוד ִאְתַמְלָיין ֵמַההוא ִטיבו ִדְנִגידו ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵדין , ּ ּכְ

ְייהו. ִאְקֵרי ְיסֹוד טֹוב ַכח טֹוב ְלַגּבַ ּתְ ֵדין ִאׁשְ  ) כמה דאיהו ביהא כד אשתכח''ס(ְּדָהא . ּּכְ
יה ַכח ְדִאיהו ּבֵ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ְתָרָאה, ּ ם ְלַהאי ָעְלָמא ּבַ ַכח . ָּהִכי ִאיהו ְמַבּסָ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ

ְבָרָכה א, ּבִ ה ְלַהאי ַדְרּגָ ְּוַעל ָדא ָדִוד ֲהָוה ְמַחּכֶ ּ יה, ּ ְּדָנִהיר ְלַהאי עֹוָלם ְדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ.  

  ]ב''כא עדף  -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1833דף [ -ּ

ַמְעָנא לֹון ִּמִלין ִאֵלין ָהִכי ׁשְ י יֹוֵסי . ֲּאָבל ָלא ְיַדְעָנא ַמאי הוא, ּ י ִחָייא ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ
יה ֵריׁשֵ קו ֵליה ּבְ ְּוַנּשְׁ ּ י . ּ ְמעֹון , ִּחָייא )ב''דף כא ע(ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ַעְפָרא ַרּבִ ְַמאן ָחֵפי ֵעיָניך ּבְ ּ

ן יֹוָחאי ַאְתָרך ְוַאְנּתְ ַמְרִעיׁש טוַרָיא ִעָלֵאיְּדַאְנּתְ, ּבֶ ּ ּבְ ּ ּ ַמָיא ְוֹכָלא , ְ ַּוֲאִפילו ִצפֹוֵרי ׁשְ ּּ ּ
יה ַלק ִמּנֵ ְסּתָ ד ּתִ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ִמלוָלך ַווי ְלָעְלָמא ּבְ ַּחָדאן ּבְ ּ ּּ ְ.  

ְבָרא ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ַההוא ּגַ ַה, ּּ יה ּבְ ַמְעָנא ִמּנֵ ָּהא ִמָלה ָאֳחָרא ׁשְ ֲעָתאּ ָרא , ִהיא ׁשַ ּקְ ּבַ
יב ְחנוָניו ְוגֹו)דניאל ט(, ִּדְכּתִ ִפַלת ַעְבְדך ְוֶאל ּתַ ַמע ֱאלֵהינו ֶאל ּתְ ה ׁשְ ּ ְוַעּתָ ּ ָּ . ְלַמַען ֲאֹדָני' ּ

ָמא ָדא ְמַעְלָיא , וָאַמר ָהֵכי ִּאי ׁשְ ִפיר הוא, ּ ִמּכָֹלא)א לעילא''נ(ּ ּׁשַ ְּדָהִכי ַאְמִרין ָעִביד , ּ
ִדיל ַמ אּבְ ָמא ָדא. ְלּכָ י ִדיָנא, ֲּאָבל ׁשְ ָּהא ְיִדיַע ְדהוא ֲאַתר ּבֵ ּ יה ָנִפיק ִדיָנא , ּ ְּדִמּנֵ ּ ּ
א. ְלָעְלָמא ִגין ַעְבְדך, ַּמאן ָחָמא ְדַאְמִרין ְלַמְלּכָ ָָעִביד ּבְ ִגין ִמָלה ְזֵעיָרא ִמָנך, ּ ְאֹו ּבְ ּ.  

ְֶאָלא ָהִכי ִאְצְטִריך י, ּ ָמא ָדא ַאְתִקין ּבֵ ִּדׁשְ אּ א, ָתא ְלַמְלּכָ א ְלַתּתָ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ְוָדא , ּ
ָדא ָדא, ָאִחיד ּבְ ר ָדא ּבְ ִגין ְדִאְתָקׁשָ ּּבְ ִקיוֵמיה. ּ א ָקִאים ּבְ א ְלַתּתָ ְּוַכד ַמְקְדׁשָ ּ ָמא , ּּ ַהאי ׁשְ

ִקיוֵמיה ְּלֵעיָלא ָקִאים ּבְ ּ ּ יָתא ָדא. ּ ֵני ּבֵ א ּבְ ַמאן ְדָאַמר ְלַמְלּכָ ְּוָדא הוא ּכְ ּ , ֵּהיָכָלא ָדאְו, ּ
ַכַחת ַמְטרֹוִניָתא ְדָיְתָבא ְלַבר ֵמֵהיָכָלה ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ָ ְוָהֵאר ָפֶניך )דניאל ט(, ּאוף ָהָכא. ּ ּ

ֵמם ְלַמַען ֲאֹדָני ך ַהּשָׁ ַָעל ִמְקָדׁשְ ח ְלַבר ִמן . ַמאי ַטְעָמא ְלַמַען ֲאֹדָני. ּ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ
ִּדיוֵריה ּ ּ.  

ְווהו ִר י יֹוֵסיּּתַ י ִחָייא ְוִרּבִ ַההוא ֵליְלָיא, ּּבִ ְּוַחדו ּבְ ּ ַתר ְדָאְכלו. ּ ּּבָ ָּפַתח ַחְבֵריה ַטְייָעא , ּ ּ ּ
ְייכו ִמָלה ַחד, ְוָאַמר ֵּאיָמא ַקּמַ יה ַהאי יֹוָמא, ּ ַדְלָנא ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ יב, ּ תהלים (, ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ

ִמְד)סג ְהיֹותֹו ּבְ ר ְיהוָדה ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ יָרָתא, ּּבַ ד ֲהָוה ָעִריק ֵמֲחמֹוי, ָּדִוד ָאַמר ׁשִ , ּכַ
י ְוגֹו)תהלים סג(ֲאַמאי ָאַמר  ֲחֶרָך ָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ה ֲאׁשַ ָ ֱאלִהים ֵאִלי ַאּתָ ֱאֹלִהים ֵאִלי . 'ּ

ה ִדיָרא, ַאּתָ ְגבוָרה ֲאִחיָדא ּתְ ְּדָהא ּבִ ֲחֶרָך. ּ ְְוִכי ָדִוד ֵהיך ָיִכיל, ֲּאׁשַ ֲחָרא ֵליה ּ ּ ְלׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ַאְרָעא ְרִחיָקא, ּ ְרָיא, ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ַרך ֵמַאְרָעא ִדׁשְ ְּוִאְתּתָ ְ.  

ן, ֶּאָלא ּמָ ַרך ִמּתַ ב ְדִאְתּתָ ְַאף ַעל ּגַ ִריך , ּ א ּבְ ֲחָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ִביק ִדיֵדיה ְלׁשַ ְָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ַמְעָנא. ּהוא ַמאן ְדָאַמר: ֲּחֶרָךֲאׁשַ, ַוֲאָנא ׁשְ ך, ּּכְ ר ְדָלא ָיִכיְלָנא, ְֵאיִזיל ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמָ . ּּבַ

ֲחֶרָך ך ֲאׁשַ ּּכַ ְרָיא, ְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ר ַדֲאָנא ְלַבר ֵמֲאַתר ִדׁשְ ּּבַ י. ּ אי , ָָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ְּדָהא ַנְפׁשָ
ך ִאיִבין ְלַגּבָ ְְוגוָפא ִדיִלי ּתְ ּ ך, ּ ָאֶרץ ִצָיה , ְוָלא ָיִכיְלָנא, ְְלִאְתֲחָזָאה ַקּמָ ִגין ַדֲאָנא ּבְ ּּבְ ּ

ִלי ָמִים ְרָיא, ְוָעִיִף ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ִאְקֵרי ְלַבר ֵמֲאַתר ִדׁשְ ִגין ְדַמִים . ּּ ּּבְ
ִכיַח ָהָכא ּוַמאן ִאיּנון ַמִים ַחִיים. ַּחִיים ָלא ׁשְ ּ א. ּ ִכיְנּתָ י, ָּדא ׁשְ ה ִּדְכּתִ  )בראשית כו(ּב ּבָ

ֵאר ַמִים ַחִיים ִתיב, ּּבְ ִלי ָמִים ּכְ ְּוַעל ָדא ֶאֶרץ ִצָיה וָעֵיף ּבְ ּ.  

י יֹוִסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָּאְמרו ִרּבִ ִקיָנא ָקָמן, ּ א ְוַדְמכו, ַּוַדאי אֹוְרָחא ּתַ ָּעאלו ִלְמַעְרּתָ ּ .
ַפְלּגו ֵליְלָיא ָר, ּּבְ ַמְדּבְ ְמעו ָקל ֵחיָוָתא ּבְ ָערו. ּא ְדַנֲהֵמיּׁשַ י ִחָייא. ַּאּתְ ָּהא ִעיָדן , ָּאַמר ִרּבִ

ָרֵאל ּהוא ְלַסְייָעא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א, ּ ַחת ְלַמְלּכָ ּבַ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה , ָּאְמרו. ְּדִהיא ְמׁשָ ּּכָ
אֹוַרְייָתא ַמע ְוָיַדע ּבְ ה ְדׁשָ ְלהו, ִּמּמַ ָּיְתבו ּכֻ ּּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1834דף [ -ּ

י ִחָייא וָאַמ ָּפַתח ִרּבִ ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד)תהלים כב(, רּ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַּמאן ַאֶיֶלת . ּ ַלְמַנּצֵ
ַחר ָרֵאל. ַהּשַׁ ֶנֶסת ִיׂשְ ַחר. ּ ַאֶיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן)משלי ה(ְּדִאְקֵרי . ָּדא ּכְ , ְּוִכי ַאֶיֶלת ַהּשַׁ

ל יֹוָמא ְוִהיא . ֵּרי ַאֶיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחןְּדִאְק, ֵּמַההוא ֲאַתר: ַּאֶיֶלת, ֶּאָלא. ְוָלא ּכָ
ַחר ַּאְתָיא ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ַחר ָנכֹון מֹוָצאֹו)'הושע ו(ּכְ ׁשַ ְוָדִוד ,  ּכַ

ָרֵאל ָקָאַמר ָדא ֶנֶסת ִיׂשְ א ַעל ּכְ ָרֵאל ָדא , ַּמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ א דאקרי ''ס(ְּדָהא ֹלא ֲאְמָרה ּכְ

ילת אהבים ויעלת חן והיא אתייא מההוא אתר דאקרי שחר כמה דאת אמר כשחר נכון מוצאו א
ַחר)ודוד מלכא על כנסת ישראל קאמר דא יב ַעל ַאְיֶלת ַהּשַׁ ַמע ִדְכּתִ ּ ַמׁשְ ּ.  

א ֲחִזי ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא, ּתָ ׁשַ ֵחי, ּּבְ ּכְ ּתַ ֵאי ִמׁשְ ִּפְתִחין ְסִתיִמין ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ א ''ס( ּ

ל ָעְלָמא, ְּוָכל ִאיּנון ְרִחיִקין. )משתככי ָטאן ּכָ ִני , ִמְתָעִרין ְוַאְזִלין ְוׁשָ ּוְמַהְדִרין ַעל ּגוֵפי ּבְ ּ ּ
א ְּוַסֲחֵרי ְלַאְתַרְייהו וְלַעְרַסְייהו, ָנׁשָ ּ א. ּ א ַקִדיׁשָ ְּוָחָמאן ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ֵפי, ּּ ְּדָהא . ּוִמְסּתָ

ַעְר ָקפו ּבְ אִּאּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ִמֵלי ִדׁשְ ַּסְייהו ּבְ ּ א. ּ ל ַחד ְוַחד , ּוְבֵני ָנׁשָ ָמְתהֹון ַסְלִקין ּכָ ִּנׁשְ
ְדֲחֵזי ֵליה ְּוָהא אוְקמוָה, ּּכִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ָמְתהֹון ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ ְּדִנׁשְ ּ ְוָלא , ּ

ֲאַתר ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצ ֵבי ּבַ   .ְְטִריךִּמְתַעּכְ

  ]א''ב ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא רֹוָזא ָקִאים ְוָכִריז, ּּכַ ּוִפְתִחין ְפִתיחו, ּכָ ֵדין רוָחא ַחד ִדְסָטר ָצפֹון . ּּ ּּכְ ּ
ַער ִכנֹור ְדָדִוד )א''ב ע''דף כ(ְוָאִקיׁש , ִאּתְ ן ֵמֵאָליו, ּּבְ א. ּוְמַנּגֵ ַחת ְלַמְלּכָ ּבְ א ְּוקוְד, ְוׁשַ ׁשָ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ַצִדיַקָייא ּבְ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ ּּבְ ּ ּּ ְ.  

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְוִאׁשְ ַער ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָקִאים , ּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְוִאׁשְ ּּבְ ִּאְקֵרי ַחְבֵריה ְדקוְד, ּ ּ ָרֵאלּ ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּׁשָ ּ ְ .

ֶּאָלא ְדִאֵלין ִאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים ֵליה, ְולא עֹוד ּ ּּ יב. ּ  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי )תהלים קכב(, ִּדְכּתִ
ך לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ֲהֵדי ַמְלֲאִכין ִעָלִאין. ְֲאַדּבְ ְּוִאְקרון ֲחֵבִרים ּבַ ְרָיין ִעָלִאין, ּ ּוַמׁשִ יבִּד, ּ , ְכּתִ

יִבים ְלקֹוֵלך)שיר השירים ח(   .ְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ד ָאֵתי ְיָמָמא רֹוָזא ָקִאים ְוָכִריז, ּכַ ּוַפְתִחין ִדְסָטר ָדרֹוָמא ִאְתְפָתחו, ּכָ ּ ּ ּוִמְתַעִרין . ּּ
ּּכָֹכִבים וַמָזלֹות ּוִפְתִחין ְדַרֲחִמין ִאְתְפָתחו, ּ ּ יל ּתוׁשְ. ּּ א ְיִתיב ְוַקּבִ ּוַמְלּכָ ָחןּ ֶנֶסת . ּבְ ֵדין ּכְ ּכְ

ָרֵאל ַנְטָלא ְלִאיּנון ִמִלין ְוַסְלָקא ִּיׂשְ ּ ַגְדָפָהא. ּ ְּוָכל ִאיּנון ֲחֵבִרים ֲאִחיָדן ּבְ ּוִמַלְייהו ַאְתָיין , ּ ּּ
א ֵחיָקא ְדַמְלּכָ ְרָיין ּבְ א. ְּוׁשַ ֵדין ָפִקיד ַמְלּכָ ל ִאיּנון ִמִלין, ּּכְ ב ּכָ ְּלִמְכּתַ ּ.  

ֵני ֵהיָכֵליהּוְבִסְפָרא ּכְ ל ִאיּנון ּבְ ִּתיבו ּכָ ּ ך ָעַלְייהו, ּ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשַ ּ ְּדֵמַההוא , ְּ ּ
א ִעְטָרא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ּבְ ּחוָטא ִאְתֲעָטר ּבַ ּ ִאין, ּ יה ַדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמּנֵ ּ ּ ָכל , ּ ּהוא ָעאל ּבְ

א ְרֵעי ַמְלּכָ יד, ּתַ ִזְמָנא ְדָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקְייִמין ְלֵמיָדן . ֹויְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ
ָּלא ַדְייִנין ָעֵליה ִדיָנא, ָעְלָמא ּ א. ּ ימו ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ים ּבִ ִגין ְדָהא ִאְתְרׁשִ ּּבְ ּ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְּדִאׁשְ

א ְּדִאיהו ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ּוְבִגין ָדא ָלא ַדְייִנין ָעֵליה , ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא . ִּדיָנאּ ַּזּכָ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ִאיב ַעל ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ א ּתָ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּּ.  
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א ֲחֵזי ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ אֹוַרְייָתא, ּ א ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָקֵמי ַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּלא ַקְייָמא ּכְ ָכל ְו. ּ
אֹוַרְייָתא ָדלו ּבְ ּתְ ַאְרָעא ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ִּזְמָנא ְדִיׂשְ הֹון. ּ ָראת ִעּמְ ָרֵאל ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ד . ּכְ ּכַ

ֵלי אֹוַרְייָתא ָטלו ִמּמִ ִּאְתּבְ ֲעָתא ֲחָדא, ּ הֹון ׁשַ ך. ָּלא ַיְכָלא ְלַקְייָמא ִעּמְ ִגיֵני ּכַ ֲעָתא , ְּבְ ׁשַ ּבְ
ָע ָרֵאל ַאּתְ אֹוַרְייָתאִּדְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ י ַמְלּכָ ִקיף ֵחיָלָהא, ַרת ְלַגּבֵ א , ִאְתּתָ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ

ָלא ָלה ַּחֵדי ְלַקּבְ ּ.  

א ָרֵאל ָאַתת ְלָקֵמי ַמְלּכָ ה, ּוָכל ִזְמָנא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ַכַחת ִעּמָ ּתְ , ְּואֹוַרְייָתא ָלא ִאׁשְ
ׁש ֵחיָלָהא ׁשַ ְבָיכֹול ּתָ ַּווי ְלִאיּנון ִד. ּכִ ין ֵחיָלא ִדְלֵעיָלאּ ְּמַחְלׁשִ ך, ּּ ִגיֵני ּכַ ִאין ִאיּנון , ְּבְ ַּזּכָ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְכֶנֶסת , ּ ה ּבִ ָפא ּבָ ּתְ ּתַ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ְּ

ָרֵאל ִריך הוא ָקאִרי ָעֵליה. ִיׂשְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ה )ישעיה מט(, ְּ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ָ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ַלְיָלה )ישעיה כא(, ִּרּבִ ִעיר ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ א דוָמה ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ּ ַמּשָׂ ּ ּ
ֵליל ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ה ֲאַתר, ּ ַכּמָ ּא דוָמהֲאָבל ַמּשָׂ. ּבְ ל ִזְמִנין , ּ ּכָ

ָגלוָתא ָכחו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְּדִיׂשְ ּ לוָתא, ִּאְתְייַדע ִזְמָנא ְוִקָצא ִדְלהֹון, ּ ְּוִזְמָנא ְוִקָצא ְדַההוא ּגָ ּ ּ .
ְּוָגלוָתא ֶדֱאדֹום א דוָמה, ּ ּהוא ַמּשָׂ ּ ִאיּנון ָאֳחָרִנין, ּ ְלָייא ְוָלא ִאְתְייַדע ּכְ ְּדָלא ִאְתּגַ ּ.  

ִריך הוא ָאַמרּקוְד א ּבְ ּׁשָ ִעיר, ְ ָגלוָתא ְדָשִעיר, ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ַמְעָנא ּבְ ָּקָלא ׁשְ ִּאיּנון , ּ
יַנְייהו ְּדַדֲחֵקי ּבֵ ְכֵבי ְלַעְפָרא, ּ ִּאיּנון ְדׁשַ ֵליל . ּוַמאי ַאְמֵרי. ּ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ּ

ְבָען ִלי ַעל ַמְטרֹוִניָת   .ַּמה ֲעָבִדית ִמן ַמְטרֹוִניָתא ִדיִלי, אִּאיּנון ּתַ

ִניׁש ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה ִריך הוא ּכָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ַני ְרִחיַמי, ְוָאַמר, ְּ ְּדִאיּנון , ָּחמו ּבָ ּ
ָגלוָתא ְּדִחיִקין ּבְ ְבִקין ַצֲעָרא ִדְלהֹון, ּ : ֵמרׁשֹו, ְוַאְמֵרי. ְוַתְבִעין ִלי ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ְּוׁשַ

ִמיָרה ְדֵביָתך, ַּאְנּתְ ְדִאְקֵרי ׁשֹוֵמר ִמיָרה ִדיָלך ָאן הוא ׁשְ ְָאן הוא ׁשְ ְּ ּ ּ ַלְיָלה. ּ ַמה : ַּמה ּמִ
ַלְיָלה ֵליל. ָּהִכי ַנְטַרת ָלה, ַּעְבַדת ּמִ ּוְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי , ְּדָהא ְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַלְיָלה. ַּמה ּמִ

ּמוִרים הוא)שמות יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵליל ּ ֵליל ׁשִ ּוְכִתיב הוא ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָאִתיב לֹון א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַכח, ְּ ּתְ ִמיָרה ִדיִדי ִאׁשְ ין , ָּהא ׁשְ ְּדָהא ֲאָנא ַזּמִ
ֲהָדה, ָּלֳקְבָלה ָחא ּבַ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ַּההוא ְדָנִט, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאַמר ׁשֹוֵמר, ּ יָתאּ ָאָתא , יר ּבֵ

ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה ַקְדִמיָתא ִאְסּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ  )א אתר''ס(ְּוָסִליק ְלַההוא , ּ

ִדיָרא)ב''ד ע''ע( ּבֶֹקר יה ּתְ ּ ְדִאְזְדַמן ּבֵ ּ א ָאָתא ּבֶֹקר. ּ ּתָ ַלְיָלה. ַהׁשְ ָרא ּבַ ין ְלִאְתַחּבְ . ָּהא ַזּמִ
בו.  ְזִמיָנא ִהיאָהא, ְוַגם ַלְיָלה ִגיֵניכֹון ִאְתַעּכְ   .ֲּאָבל ּבְ

ָעאן ָדא ְּוִאי ַאּתון ּבָ ֵבי, ּ ּׁשובו, ַּעל ַמה ַאּתון ִמְתַעּכְ ְתׁשוָבה. ּ ּׁשובו ּבִ ּ ֵדין ֵאָתיו. ּ , ּּכְ
אי ָמדֹוָרא ֲחָדא, ָּאתו ְלַגּבָ ְּוֻכָלָנא ֵנתוב ְלַאְתָרָנא, ְּוֶנֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ , ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ. ּ

ב ְיָי)דברים ל( בוְתך'  ְוׁשָ ֱָאלֶהיך ֶאת ׁשְ יב ָלא ְנֱאַמר, ָּ ב)ב''ב ע''דף כ(, וֵהׁשִ . ּ ֶאָלא ְוׁשָ
ִתיב ָהָכא ב ּכְ ב ְוׁשָ ֵרין ְוׁשָ ָרֵאל, ֶּאָלא. ּתְ ִריך הוא. ַחד ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוַחד ְלקוְדׁשָ ְּ ֲהָדא . ּ

ב ְיָי יםֱָאֹלֶהיך ֶא' ּהוא ִדְכִתיב ְוׁשָ ל ָהַעּמִ ְצך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בוְתך ְוׁשָ ָת ׁשְ ָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1836דף [ -ּ

ָּפַתח ַההוא ַטְייָעא ְוָאַמר ּ ִני ֱאֹלִהים)איוב לח(, ּ ל ּבְ ָרן ָיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ א . ּ ּתָ
א ְדֵע, ֲחֵזי ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּּ ל ִמֵלי , ֶדןְ ּּכָ

ָאה  ּתָ ִאין ִמְתָעִרין ָלֳקְבֵליה, )א עלאה''ס(ְּדָעְלָמא ּתַ ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ א . ּ ְּוָכל ִאיָלֵני ִדְבִגְנּתָ
ָבָחא ָלֳקְבֵליה, ְּדֵעֶדן ַּפְתֵחי ׁשְ נו ֲעֵצי )דברי הימים א טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ָאז ְיַרּנְ

ַּהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי י ָבא' ּ ּוֲאִפילו עֹוֵפי ְדַאְרָעא. ּכִ ּ יה, ּ ָבָחא ַקּמֵ י ׁשְ ְלהו ְמַרֲחׁשֵ ּּכֻ ּ ֵדין . ּ ּכְ
ְלהֹוָבא ָנַפק ַגְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ׁשַ ּוָבַטׁש ּבְ א, ּּ א ַקִדיׁשָ ח ְלַמְלּכָ ּבַ ְוָקֵרי ִלְבֵני . ְּוָקֵרי ְוׁשָ

אֹוַרְייָתא ְדלון ּבְ ּתַ א ְדִיׁשְ ָּנׁשָ ָב, ּ ּוְבפוְלָחֵניה, ָּחא ְדָמאֵריהֹוןּוִבׁשְ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַמאן . ּּ ַּזּכָ ּ
ְּדַקְייִמין ֵמַעְרַסְייהו אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ד ָאֵתי ַצְפָרא ִחין, ּכַ ִּפְתִחין ִדְדרֹוָמא ִנְפּתָ ְּוַתְרֵעי ְדַאְסָווָתא ָנְפִקין ְלָעְלָמא, ּ ְּורוָחא , ּ
ַע חו, רְּדִמְזָרח ִאּתְ ּכָ ּתְ חֹות ׁשוְלָטֵניה ְדַהאי , ְּוַרֲחֵמי ִאׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְמָמָנן ּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

א ִעָלָאה, ּבֶֹקר ָבָחא ְוַזְמִרין ְלַמְלּכָ ְלהו ַפְתִחין ׁשְ ּּכֻ ּּ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּבְ
ֵני ֱאלִה ל ּבְ ֹּבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ֵני ֱאֹלִהים, יםּ ָעאן ָהָכא ּבְ ַהאי , ַמה ּבָ רוָעה ּבְ ִנין ּתְ ְּדִאיּנון ְמַזּמְ ּ ּ

ָעְלָמא, ּבֶֹקר ִזְמָנא ְדֶחֶסד ַאְתַער ּבְ ל ִדיִנין ִאְתֲעָברו ּבְ ְּוָהא ּכָ ּ ֵני . ּ ל ּבְ ֶּאָלא ַוָיִריעו ּכָ ּ ּ
ָיין, ֱאלִהים ר ּתוְקָפא ְדִדיִנין ַקׁשְ ּבַ ָּהא ִאּתְ ּבַ, ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּר ֵחיָלא ִדְלהֹוןַאּתְ ישעיה (ּכְ

  . ֹרָעה ִהְתרֹוְעָעה ָאֶרץ)כד

ך ָעְלָמא, ְְוָכל ּכַ ַער ּבְ ִגין ְדַהאי ּבֶֹקר ִאּתְ ל , ּּבְ ַער ְוָאֵתי ְלִמְנַטע ֵאׁשֶ ְוַאְבָרָהם ִאּתְ
ַבע ְבֵאר ׁשָ ַמְעָנא ָלה. ּבִ ִּמָלה ָדא ָהִכי ׁשְ ּ ַבע ַוַדאי, ּ ְבֵאר ׁשָ ּ ַוִיְקָרא )בראשית כא(ּוְכִתיב , ּּבִ
ם ְיָי ׁשֵ ם ּבְ   .ֵאל עֹוָלם' ׁשָ

ָּפַתח ַחְבִריה ָטָייָעא ְוָאַמר ְלחו ְוגֹו)בראשית מה(, ּ ים ׁשֻ ּ ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ַמאי ', ּ
ִזְמָנא ְדָאֵתי ַצְפָרא. ַּמהו ּבֶֹקר, ָהִכי אֹוִליְפָנא. ַהּבֶֹקר אֹור ֶּאָלא ּבְ ָרןְוִדיִנין, ּ ,  ִמְתַעּבְ

ָעָרא ָעא ְלִאּתְ ְטָרא ָדא, ְוֶחֶסד ּבָ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ֵרי , ּ , ּ ְלַאְתַרְייהו)א מפקדי''ס(ְמַבּקְ
ְרָכאן ְלָעְלָמא ָנא ּבִ ֵבי ְלָעְלָמא, ְּוָדא הוא ַהּבֶֹקר אֹור. ְלַזּמְ ְוֶחֶסד ָקֵאי , ְּדָהא ַרֲחֵמי ִמְתַיׁשְ

ַאְתֵריה ֵד, ּּבְ י טֹוב)בראשית א(ּוְכִתיב . ּין הוא ּבֶֹקר אֹורּכְ   . ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

א ֲחֵזי ין ְיִדיָען, ּתָ ַדְרּגִ ּּכָֹלא הוא ּבְ ְּוהוא , ָהא ְיִדיָעא, ּבֶֹקר אֹור. ָהא ְיִדיָעא, ֵליְלָיא. ּ
ִדיָרא יה ּתָ ַכח ּבֵ ּתְ א ִעָלָאה ְדִאׁשְ ַּדְרּגָ ּ ד ָנ. ֵאיָמַתי. ּּ אּכַ ְמׁשָ א ְיִדיָעא. ִהיר ׁשִ ְמׁשָ ְּוהוא , ׁשִ

א ִעָלָאה ַּדְרּגָ ם ְלֹכָלא, ּ ִּדְמַבּסָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ ֶמׁש )תהלים פד(, ּּכְ י ׁשֶ  ּכִ
א, ְוַהאי ּבֶֹקר אֹור. ֱאֹלִהים' ּוָמֵגן ְיָי ׁשָ ּמְ ך. ְוָדא ָנִהיר ְלֵליְלָיא, ָנִהיר ִמׁשִ ִגין ּכַ ּּכָֹלא , ְּבְ

ָדא ְלָיא ָדא ּבְ ַער. ּּתַ ד ִאּתְ ַאֲחדוָתא , ְוַהאי ּבֶֹקר אֹור ּכַ ֵני ָעְלָמא ִאְתַאֲחָדן ּבְ ל ּבְ ּּכָ
ֶחְדָוָתא ָעְלָמא, ּבְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ א ָהא ָנִהיר ְיָמָמא, ּוִמׁשְ ּתָ ִּעיָדן ְרעוָתא הוא, ְוַהׁשְ ּ ְְלֵמַהך , ּ

אֹוְרָחא   .ּבְ

י ִחָי ִריכו לֹון ִרּבִ ּּבְ י יֹוֵסיּ ְייהו, יא ְוִרּבִ ֵריׁשַ קו לֹון ּבְ ְּוַנּשְׁ ָדרו לֹון, ּ ְּוׁשַ י ִחָייא . ּ ָּאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי ִריך ַרֲחָמָנא, ְלִרּבִ ן, ְּבְ ין ָאְרָחָנא ַקּמָ ן, ְּדַתּקִ ּבָ ַדר לֹון ּגַ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ .
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אֹוַר ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ֲעָתא ֲחָדא, ְייָתאּ ה ׁשַ ְּוָלא ַאְרִפין ִמיּנָ י ִחָייא . ּ ַּנְפקו ִרּבִ ּ
י יֹוֵסי ְּוַאְזלו ְלָאְרַחְייהו, ְוִרּבִ י יֹוֵסי. ּ ִאֵלין , ָאַמר ִרּבִ יר ּבְ אי ָקׁשִ ַּוַדאי ְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ּ

י ִחָייא. ַּטָייֵעי ַווְהָנא ַעל ָדא, ָּאַמר ִרּבִ ָּלא ּתַ ְמעֹוןְּדָהא ּבְ, ּ י ׁשִ ֲּאִפילו ִצֳפֵרי , ּיֹומֹוי ְדִרּבִ ּ ּ
ן ָחְכְמָתא ַמָיא ְמַרְחׁשָ א, ׁשְ מֹוְדָען ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדָהא ִמלֹוי ִאׁשְ ּ ּ.  

י ִחָייא וָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)דברים לא(, ּ ה ִהּנְ ֶָאל ֹמׁשֶ ָ' .
א ֲחִזי ל , ּתָ ָעְלָמאּכָ ה ַקָיים ּבְ ִּזְמָנא ְדֲהָוה ֹמׁשֶ ָרֵאל, ּ יַדְייהו ְדִיׂשְ ֲּהָוה ָמְמֵחי ּבִ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

יַנְייהו ָלא ְיֵהא  ַכח ּבֵ ּתְ ה ִאׁשְ ִריך הוא וְבִגין ְדֹמׁשֶ א ּבְ ִחיוָבא ָקֵמי קוְדׁשָ חון ּבְ ּכְ ּתַ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַההוא ָדָרא ַעד ָדָרא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּ ווַתְייהו ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ יָחא ְדֶיחמו ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּא ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ

קו ָדִרין ָאֳחָרִנין קו ַמה ְדָלא ִאְתְדּבָ ְּדִאיּנון ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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א, ְּדָתֵניָנן ְפָחה ֲחָדא ַעל ַיּמָ ַּמה ְדָלא ָחָמאת ֵעיָנא ִדְיֶחְזֵק, ָחָמאת ׁשִ ִאי . אל ְנִביָאהּ
ך ל ּכַ קו ּכָ ְִאיּנון ִאְתָדּבָ ּ ּ ן, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל ּכָ יהֹון ְדִיׂשְ ן. ְּנׁשֵ ּכֵ ל ׁשֶ ַנְייהו ּכָ ן. ּּבְ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּגוְבִרין ּכָ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ן. ַסְנֶהְדִרין ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ יִאים ּכָ ה, ְנׂשִ ן ְנִביָאה ִעָלָאה ְמֵהיָמָנא ֹמׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאיהו , ְּוּכָ ּ
ך. ַּעל ּכָֹלא ל ּכַ ין ָחְכְמָתא ּכָ ָרא ְמַרֲחׁשִ א ִאֵלין ַטָייֵעי ַמְדּבְ ּתָ ְְוַהׁשְ ּ יֵמי ָדָרא, ּ ן ַחּכִ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ן ִאיּנון ְדַקְייֵמי ַקּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ָכל , ּ ל . יֹוָמא )א''ג ע''דף כ(ְּואֹוְלֵפי ִמיֵניה ּבְ ּכָ
ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ְמעֹון ְדהוא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלאׁשֶ י ׁשִ ן ַרּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ.  

ה ַתר ְדִמית ֹמׁשֶ ִתיב, ּּבָ ך. 'ּ ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה ְוגֹו)דברים לא(, ַמה ּכְ ַווי ְלָעְלָמא , ְּכַ
ְמעֹון י ׁשִ יה ַרּבִ ַלק ִמּנֵ ד ִיְסּתָ ָתמו ֵמָעְלָמא, ּּכַ ְּדַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ִיְסּתְ ּ ּ ר ָנׁש ִמָלה ְוִיְבֵע, ּ ּי ּבַ

ח ַמאן ְדֵייָמא, ְּדָחְכְמָתא ּכַ אֹוַרְייָתא, ְּוָלא ִיׁשְ ל ָעְלָמא ּבְ ח , ְוָטָעאן ּכָ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ
יַנְייהו ָחְכְמָתא, ּּבֵ ַער ּבְ ִתיב. ַּמאן ְדִאּתְ ּגו, ַּעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ . ְּוִאם ּכָ

ּג אֹוַרְייָתאְוִאם ִיׁשְ ְּוָלא ִיְנְדעון אֹוְרָחָהא, ּו ּבְ ַמאי הוא, ּ ִגין ְוְנְעַלם ָדָבר ֵמֵעיֵני , ּּבְ ּּבְ ּ
ָהל ח ַמאן ְדָיַדע ְלַגָלָאה ֲעִמיְקָתא ְדאֹוַרְייָתא ְואֹוְרָחָהא, ַהּקָ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּווי ְלִאיּנון . ּּ

ָעְלָמא ֵדין ּבְ ֵחי ּכְ ּכְ ּתַ ָּדִרין ְדִמׁשְ ּ.  

י ְיהוָדהָא ִריך הוא ְלַגָלָאה ָרִזין ֲעִמיִקין ְדאֹוַרְייָתא, ַּמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּּ ִזְמָנא , ְ ּבְ
יָחא א ְמׁשִ ִגין , ְּדַמְלּכָ ּ ְדָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי)ישעיה יא(ּבְ ים' ּ ִים ַלָים ְמַכּסִ ּמַ . ּּכַ

דו עֹו)ירמיה לא(, ּוְכִתיב ּד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאֹמר ְדעו ֶאת ְיָיּ ְוֹלא ְיַלּמְ ּ ּ '
ן ְיִהי ָרצֹון דֹוָלם ָאֵמן ּכֵ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ י כוָלם ֵיְדעו אֹוִתי ְלִמּקְ ּּכִ יא )ויקרא ד(. ּ ר ָנׂשִ  ֲאׁשֶ

ה ַאַחת ְוגֹו ם' ֶיחָטא ְוָעׂשָ ָגָגה ְוָאׁשֵ ׁשְ י ִיְצָחק. ּבִ אֵני ִרּבִ ָנא, ּתָ יב ַמאי ׁשְ ָכל ֲאַתר ִדְכּתִ ּ ּבְ
הו ְוִאם יַח ֶיחָטא, ּּבְ ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ּגו. ּכְ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ְוָהָכא , ְּוִאם ּכָ

יא ֶיחָטא ר ָנׂשִ יא ֶיֱחָטא, ֲאׁשֶ ִתיב וִאם ָנׂשִ   .ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְוָלא ּכְ

ּתַ, ֶּאָלא ֲהַנָיא ָלא ִמׁשְ ַחָטָאהִּאֵלין ּכַ ֵחי ָהִכי ּבְ ִדיָרא, ּּכְ ְרֵמיה ּתְ ְּדָהא ּכֵֹהן ָנִטיר ּגַ ִגין , ּ ּבְ
ָכל יֹוָמא ְּדָמטוָלא ְדָמאֵריה ָעֵליה ּבְ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ָרֵאל ּכֻ ּוָמטוָלא ְדִיׂשְ ּ ּ ּוָמטוָלא ְדָכל ַחד ְוַחד, ּּ ּ ּ ,
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ד ֶיחָטא ָווָהא ִאיהו ּכַ ְּוַעל ָדא ּתַ ּ ך ְוִאם ּכְ, ּ ְוְבִגין ּכָ ּגו. ִתיבּ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ְּוֵכן ְוִאם ּכָ ּ ,
חֹוָבה ַחד ְכחו ּבְ ּתַ ָווָהא הוא ְדֻכְלהו ִיׁשְ ּּתַ ּ ּ ּ ְּדִאי ִאֵלין ֶיֶחְטאון, ּּ ִּאֵלין ָלא ֶיֶחְטאון, ּּ ּוְבִגיֵני , ּ

ִתיב ך ְוִאם ּכְ יא ֶיחָטא. ְּכַ ר ָנׂשִ יה , ַּוַדאי, ֲאָבל ָהָכא ֲאׁשֶ ִגין ְדִלּבֵ ּּבְ יהּ ס ּבֵ א ַאְזִלין , ּּגַ ְוַעּמָ
חֹותֹוי, ֲּאַבְתֵריה יא ֶיחָטא. ְּוִאְתְמנון ּתְ ר ָנׂשִ גֹון ְדָעַבר ַעל ִמְצֹות לא . ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ּּכְ
ה ֲעׂשֶ ְייהו, ּתַ ְּוהוא ָעִביד ַחד ִמּנַ יה ְוִאם, ּ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ִסְפָקא , ּ ְּדָהא ִמלֹוי ָלא ּבְ ּ

  .ֲהוֹו

ּי ְיהוָדה ָפַתחִרּבִ לוִאים )שמות לה(, ּ ַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהּמִ יִאים ֵהִביאו ֵאת ַאְבִני ַהּשׂ ׂשִ ּ ְוַהּנְ ּּ
ן יִאים. ָלֵאפֹוד ְוַלֹחׁשֶ ָנא ְדִמִלין ִאֵלין ַאְקִריבו ְנׂשִ ַּמאי ׁשְ ּּ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ ְוָהא , ְוָלא ּבַ

ִתיב  רוַמת ְיָי ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה)שמות לה(ּכְ  ְוַאְבֵני ׂשַֹהם )שמות לה(ּוְכִתיב ', ּ ֵאת ּתְ
ן ְּוַאְבִני ִמלוִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחׁשֶ ּ.  

ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְלָיא ַהאי ְנָדָבה, ְּ ב ִדְבֹכָלא ּתַ ַּאף ַעל ּגַ ְּסִליקו ִאֵלין , ּ ּ
יִאים ׂשִ ִגין ְדַעל, ַמאי ַטְעָמא. ֲאָבִנים ַלּנְ ָכחוּּבְ ּתְ א ְדַכֲהָנא ִאׁשְ ּ ִלּבָ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ

הו, ּהוא ס ּבְ ְייהו ּגַ יִאים ְדִלּבַ ֵּליתו ְנׂשִ ּ ּ א , ּ ֵחי ַעל ִלּבָ ּכְ ּתַ ְּוֵייתון ִאֵלין ֲאָבִנים ְדִאיּנון ִמׁשְ ּ ּּ
ְייהו, ְּדַכֲהָנא סות ִלּבַ ֵפר ָעַלְייהו ִמּגַ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ֹבאֹו  ְו)שמות כח(ּוְכִתיב , ּ ָּהיו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן ּבְ
לוִאים ְלַכְפָרא ', ִלְפֵני ְיָי ַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהּמִ יִאים ֵהִביאו ֵאת ַאְבֵני ַהּשׁ ׂשִ ְּוַעל ָדא ְוַהּנְ ּ ּ ּּ
  .ָּעַלְייהו

יא ְיֱחָטא ַוַדאי ר ָנׂשִ ך ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ל ִמְצֹות ְיָי. ְּ ה ַאַחת ִמּכָ ר ֹל' ְוָעׂשָ א ֱאֹלָהיו ֲאׁשֶ
ה ּנָ ָמה ְדאוְקמוָה, ֵתָעׂשֶ ּּכְ ּ ה, ּ ֲעׂשֶ ִּדְבִגין . ּאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו. ְּדָעַבר ַעל ִמְצַות לא ּתַ

יה ס ּבֵ יה ּגַ ְּדִלּבֵ ּ ֲחָטֵאיה, ּ ח ּבַ ּגַ ּוְלָבַתר ִאְתְייַדע ֵליה, ָּלא ַאׁשְ ׁשוָבה, ּ יה ּתְ ְּוָעִביד ִמּנֵ ּ.  

י יֹוֵסי ֲה י ְיהוָדה ְוִרּבִ אֹוַרְייָתא, וֹו ַיְתֵבי ַחד ֵליְלָיאִּרּבִ י . ְוָלָעאן ּבְ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ
ֵליְלָיא, יֹוֵסי ֲּחֵמיָנא ְדָצחוָתא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ יָמָמא, ּ יר ִמּבִ ִגין , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי, ּהוא ַיּתִ ּבְ

ב ְכּתָ ּבִ ְּדָצחוָתא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּ ַעל ֶפה הו, ּ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה. אּ ּבְ ְלָטא , ְּותֹוָרה ׁשֶ ֵליְלָיא ׁשַ ּבְ
יָמָמא יר ִמּבִ ְלָטא, ְוַאְתֲעַרת ַיּתִ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי ׁשַ ֵדין ִאיהו ָצחוָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּכְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ְוָאַמר ָלְיָל)איוב לה(, ָּפַתח ִרּבִ י נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּ ְולא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ּ א . הּ ּתָ
ַער רוַח ָצפֹון)ב''א ע''שלח לך קע(, ֲחִזי ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּ ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ְּוִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ּ ּ ,

ְלהֹוָבא ַחד ָנִפיק ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ְּדׁשַ חֹות ּגַ ּוָבַטׁש ּתְ ְדפֹוי ְוָקאֵרי, ּּ ְּוַההוא . ְּוָאִקיׁש ּגַ
ִזְמָנא ְדָמֵטי ְלהֹוָבא ּבְ יהּׁשַ ּבֵ ַער ָלֳקְבֵליה, ּ ּגַ יה, ְּוִאּתְ ֵכי ּבֵ ֵכי , ְּוִאְזַדְעָזע ְוָקאֵרי, ִּאְסּתָ ְוִאְסּתְ

ִגין ְיָקָרא ְדָמאֵריה ח ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ד ְרעוֵתיה, ּ ְּלֶמְעּבַ א, ּ   .וָקֲאִרי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

  ]ב''ג ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ְכִוי ָחא, ּוַעל ָדא ִאְקֵרי ׂשֶ ּגָ ֶבר.ַאׁשְ ְלהֹוָבא ,  ְוִאְקֵרי ּגֶ ׁשַ ַער ּבְ ִגין ְדִאּתְ  )ב''ג ע''דף כ(ּּבְ

ִּדְגבוָרה ָעְלָמא, ּ ָעָרא ּבְ ִסְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיא ְלִאּתְ ּּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא . ּ ֵדין ִאיּנון ּבְ ּּכְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1839דף [ -ּ

ָרֵאל, ַקְייִמין בוָרה ְוֵחיָלא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ְדאֹוַרְייָתאּוְכֵדין ִאְק, ְּוָיֲהִבין ּגְ , ְּוַעל ָדא. ֵּרי ִרּנָ
ָּיִרית ָדִוד ַמְלכוָתא הוא וְבנֹוי ְלָעְלִמין וְלָדֵרי ָדִרין ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְרְנגֹוָלא ָקאֵרי ַעְרַסְייהו, וַכד ּתַ א ָנְייֵמי ּבְ ּוְבֵני ָנׁשָ ְרְנגֹוָלא ָקאִרי . ְוָלא ִמְתָעֵרי, ּ ּתַ
ּ ְוָהא אוְקמוָה)ב''א ע''קע(, ְּוָאַמר ַמה ְדָאַמר, ְלָבַתר ַגְדפֹוי. ּ ַטׁש ּבְ ַווי , ְוָאַמר, ְּלָבַתר ּבָ

ִּלְפָלְנָיא ָנִזיף ְדָמאֵריה ּ ְבָקא ְדָמאֵריה, ּ ּׁשַ ַער רוֵחיה, ּ ְּדָלא ִאּתְ ּ ח ִליָקָרא , ּ ּגַ ְוָלא ַאׁשְ
ְּדָמאֵריה ּ.  

ד ָנִהיר ְיָמָמא רֹוָזא ָקֵרי ָעֵליה ְוָאַמר, ּכַ י נֹוֵתן ְזִמירֹות ְּוֹלא ָאַמר ַאֵיה , ּּכָ ֱּאלֹוַה עֹוׂשָ
ָלְיָלה ָחן, ּּבַ ּבְ ִאיּנון ּתוׁשְ ְּלַסְייָעא ֵליה ּבְ ּ ּ ִסיוָעא ֲחָדא, ּ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ י. ּּ ֵעי , עֹוׂשָ ִני ִמּבָ עֹוׂשָ

י, ֵּליה ַפְלגות ֵליְלָיא, ֶּאָלא. ַּמהו עֹוׂשָ ר ָנׁש ָקם ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ַדל ּבְ, ּ ּתְ ה ְּוִאׁשְ ִרּנָ
ה ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְקֵרי, ְּדאֹוַרְייָתא ְּדִרּנָ ֵליְלָיא, ּ ַכח . ֶּאָלא ּבְ ּתְ ְּוַכד ִאיהו ִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ד ָנִהיר ְיָמָמא, ּבְ ַחד חוָטא , ּכַ ֵני ֵליה ּבְ ָרֵאל ְמַתּקְ ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָזָבא ִמּכָֹל ּתְ ְּדֶחֶסד ְלִאׁשְ ִאיןּ ין ִעָלִאין וַתּתָ ּא וְלָנֲהָרא ֵליה ּבֵ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר א ַהאי ְקָרא, ִּרּבִ י ַאּבָ ַמְעָנא ְדָאַמר ִרּבִ י, ֲּאָנא ׁשְ ַּאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ּ ,
ֵעי ֵליה ה ִלי ִמּבָ י, ּעֹוׂשֶ ָמה ְדַאַמְרת. ַּמהו עֹוׂשָ ֶּאָלא ּכְ ַפְלגות , ּ ֲעָתא ְדִאיהו ָקם ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא, יְלָיאֵל ַדל ּבְ ּתְ ד ָנָהר ְיָמָמא, ְּוִאׁשְ ַההוא חוָטא ִדיֵליה, ּכַ ַער ַאְבָרָהם ּבְ ִּאּתְ ּ ּ ּ ,
יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ רֹוך ַנַעל ְוגֹו)בראשית יד(ּ ְ ִאם ִמחוט וַעד ׂשְ ִריך הוא וְכְנֶסת . 'ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵני ֵליה ָרֵאל ְמַתּקְ הְּוַעְבֵדי ֵליה, ִּיׂשְ ְרָיה ֲחָדׁשָ ָכל יֹוָמא ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֱאלֹוַה ,  ּבְ ּ
י   .עֹוׂשָ

ּ אוְקמוָה)א''ד ע''לך לך צ(וָהא  יב. ָּדא ַאְבָרָהם: ל''א. ה''ל ו''א, ּ יה, ִּדְכּתִ ָהֵאל , ּּבֵ
דֹול ִריך הוא' ו. ַהּגָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל' ה. ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוָדא הוא ֱאלֹוַה. ָּדא ּכְ ְּוִאיּנון ַעְבִדין . ּ ּ

ר ָנׁש ָכל יֹוָמא, ֵּליה ְלּבַ ִנין ֵליה ּבְ ּוְמַתּקְ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , עֹוׂשָ ּכְ
יו)תהלים קמט( עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ י יֹוֵסי.  ִיׂשְ ך הוא, ָאַמר ִרּבִ ּוַדאי ּכַ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְּ ּ.  

י ְיהוָדה ָפ ִּרּבִ ר ָחָטא, ַתח ְוָאַמרּ ְטָרא , הֹוַדע ֵאָליו. ּאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ִמּסִ
ֵעי ֵליה)א נודע''נ(אֹו ָיַדע , ְּדַמאן ּ ַחָטאתֹו ִמּבָ ִריך . ַּמהו הֹוַדע ֵאָליו, ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ

ָרֵאל ּהוא ָפִקיד ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּא חֹוָבא ְדהוא ָחבַּההו, ְּלאֹוָדָעא ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ה , ּ ּוַבּמָ
ּמוַדע ֵליה ִדיָנָהא, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(ּכְ ּ ְיַגלו ׁשָ ּ .
ַמאן ְדָפִקיד ְלָאֳחָרא, הֹוַדע ֵאָליו   .ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ָחב ָקֵמי קוְדׁשָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ ּ ֲחָטֵאיה , ְּ ח ּבַ ּגַ ְּוָלא ַאׁשְ
א ָקֵמי ָמאֵריה ִתיוְבּתָ ְּלָאַהְדָרא ּבְ ּ ְתֵפיה, ּ ַתר ּכִ ֵדי ֵליה ּבָ ּוַאׁשְ ּ ׁש ַסְלַקת , ּ ָמֵתיה ַמּמָ ִּנׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּוַאְסִהיַדת ָקֵמי קוְדׁשָ ֵדין. ְּ ָרֵאל, ּכְ א ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוָאַמר אֹו הֹוַדע , ָּפִקיד ַמְלּכָ

ר ָחָטאֵאָליו  יט ִדיָנא ָעֵליה, ַּחָטאתֹו ֲאׁשֶ ּאֹוׁשִ ְּואֹוַדע ֵליה חֹוֵביה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ַל ם ֶאת ּתֹוֲעבֹוֶתיָה)יחזקאל טז(   .ּ הֹוַדע ֶאת ְירוׁשָ
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ַתר ְדָמֵטי ָעֵליה ִדיָנא ּּבָ ּ א ָקֵמי ָמאֵריה, ּ ִתיוְבּתָ ַער רוָחא ְלֶמֲהָדר ּבְ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ּ ע ְוִאְת, ּּ ּנָ ּכַ
ָנא יה, ְלִמְקַרב ָקְרּבְ ס ּבֵ יה ּגַ ְּדָהא ַמאן ְדִלּבֵ ּ ּ י ֲחָטֵאיה, ָחֵטי, ּ ח ָעֵליה, ְּוַאְנׁשֵ ּגַ , ְּוָלא ַאׁשְ

ין ָלֳקְבֵליה ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוָפִקיד ְלאֹוָדָעא ֵליה ְלַההוא חֹוָבא, ְּ ּ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
יה י ִמּנֵ   .ִּיְתְנׁשֵ

י יֹוֵסיָאַמר ִר ָּהִכי הוא וַדאי , ּבִ ָדִוד)א מנלן דהכי''ס(ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדֵכיָון ְדָעַבד ,  ְוָהִכי ַאׁשְ ּ
ַבע ַּההוא עֹוָבָדא ְדַבת ׁשֶ יה, ּ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא. ָּלא ַאׁשְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ית , ְּ ַאּתְ ַאְנׁשִ

ְרָנא ָלך, ֵּליה ִתיב. ְֲאָנא ַאְדּכַ ה ָהִאיׁש ּכֹה ָאַמר ה)שמואל ב יב( ,ִּמַיד ַמה ּכְ ה ',  ַאּתָ ַאּתָ
ָּהִאיׁש ְדָלא ָדַכִרית ֵליה ּ ית ֵליה, ּ ה ָהִאיׁש ְדַאְנׁשִ ַּאּתָ ִדיָנא, ּ ה אֹוַדע ֵליה ּבְ ּוְבּמָ ּ.  

ִריך הוא ָקָאַמר, ּאוף ָהָכא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִפיר ִמָלה, ְּ ר ָחָטא ְוׁשַ ּהֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ּ ּ ,
ִתיב אֹו נֹוַדע ֵאָליו, ִּכי הואְוָה יב, ְּדָלא ּכְ ָמה ִדְכּתִ ח )שמות כא(, ּּכְ י ׁשֹור ַנּגָ  אֹו נֹוַדע ּכִ

אֹוַרְייָתא, ּהוא ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ּוַמאן ְדָקִאים ּבְ ּאֹוַרְייָתא ָקא מֹוְדָעא ֵליה חֹוֵביה, ּ ְוָלא , ּ
א ְדאֹוָדָע ִאיּמָ אֹוַרח ִדיָנא ֶאָלא ּכְ ּּבְ ִמָלה ָרִכיך, ּא ִלְבָרהּּ ְּבְ י ֵליה, ּ ְּוהוא ָלא ַאְנׁשֵ ְוָתב , ּ

א ָקֵמי ָמאֵריה ִתיוְבּתָ ּּבְ ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף כ -' גזוהר חלק [

יָמא ָדִוד ַפְלּגו ֵליְלָיא, ּוִאי ּתֵ ְּדֲהָוה ָקם ּבְ ִדיָנא, ּ ֲערו ָעֵליה ּבְ ֲּאַמאי ַאּתְ אִני , ּ ֶּאָלא ׁשָ
ְּדִאיהו ָעַבר, ָּדִוד רּ ה ְדִאְתְקׁשַ ּמָ ּוָבָעא ִדיָנא, ּ ּבְ ָדן, ּ ה ְדָעַבר ִאּתְ ּוְבּמָ ּ ּהוא ָחָטא ָלֳקְבֵליה . ּ ּ

א ַל ם ַקִדיׁשָ י ְירוׁשָ א וְלַגּבֵ ְּדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ַל ם, ּ ַרך ִמְירוׁשָ ּוְבִגין ָדא ִאְתּתָ ּ ּוַמְלכוָתא , ְּ ּ
יה ַּאְעִדיו ִמּנֵ ּ ְדָקא ֵיאֹותְּדִאְת) א''ד ע''דף כ(ַעד , ּ ַקן ּכְ   )ואתעניש( .ּתְ

י ְיהוָדה ִריך הוא ַאְעִניׁש ֵליה ְלָדִוד ַעל ְיָדא ִדְבֵריה, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּמהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
יב יֶתך)שמואל ב יב(, ִּדְכּתִ ָ ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליך ָרָעה ִמּבֵ י יֹוֵסי. ָ , ָהא אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ

ִגין ְדִאי ְי ר ָנׁש ָאֳחָראּּבְ ּקום ָעֵליה ּבַ ָעא , ָּאַמר ֵליה. ָּלא ְיַרֵחם ָעֵליה, ּ לֹום ּבָ ְוָהא ַאְבׁשָ
ין  יׁשִ ה ֵעיִטין ּבִ ַכּמָ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ ָעֵליה)דבר(ְּלָקְטָלא ְלָאבוי ּבְ יר ִמּבַ ָּאַמר ֵליה ָלא . ַיּתִ

ַמְעָנא   .ׁשְ

ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ַבע ְסָתםָּדִוד ָחָטא ּבְ, ֲאָנא ׁשְ ִריך הוא. ַבת ׁשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
ָרא ְדַבת ֵאל ִנָכר ּוַמאן ִאיהו, ְּוִיְנקֹום נוְקָמָתא, ֵּליֵתי ּבְ לֹום. ּ ָרה ִדְיַפת , ָּדא ַאְבׁשָ ִּדּבְ ּ ּ

ָרָבא, ּתֹוַאר ֲהָוה אן אֹוִליְפָנא. ִמּקְ ְקָרָבא, ִמּכָ ָתא ָדא ּבִ ַּמאן ְדָנִטיל ִאּתְ הְוָחִמיד, ּ ,  ּבָ
ן סֹוֵרר ומֹוֶרה ה ּבֵ ְּלסֹוף ָנִפיק ִמּנָ ַען. ּ ִגין ְדַעד ּכְ ה זוֲהָמא, ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ָּלא ָפְסָקא ִמּנָ ּ ּ ,

ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ע ְיָי)ישעיה סב(, ִּרּבִ ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו'  ִנׁשְ ּּבִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ּ .
ִריך הוא, א ֲחֵזיֲאָבל ּתָ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ָחֵטי ַקּמֵ ל ִזְמָנא ְדּבַ ּּכָ ּ ּ א , ְּ ִּאית ַדְרּגָ

מֹוְדָעא ְלֵעיָלא ָלֳקְבֵלי ַהאי ַחָטָאה ּתְ ְּדִאׁשְ ר ָנׁש, ּּ ְּלַדְייָנא ֵליה ְלּבַ ל , ּ ּכַ  )א ואסתכן''ס(ְוִאְסּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1841דף [ -ּ

ֵליָמָתא ָקֵמי , ָּעֵליה א ׁשְ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ְלָטא , ִּאְתֲעָבר חֹוֵביה, ָּמאֵריהִּאי ּתָ ְוִדיָנא ָלא ׁשַ
ב. ְוָלא ָמאֵטי ֲעלֹוי, ֲעלֹוי א, ִאי ָלא ּתָ י ַההוא ַדְרּגָ ים ַההוא ַחָטָאה ְלַגּבֵ ִּאְתְרׁשִ ּ ּ אֹוִסיף . ּ

א ָאֳחָרא ִאְזְדַמן ְלָקְבֵליה, ְלֶמחֵטי ָּהא ַדְרּגָ ּ א ַקְדָמָאה, ּ ַדְרּגָ ם ּבְ ּכַ ֵד, ְוִאְסּתְ ְעָיא ּכְ ין ּבַ
יר ׁשוָבה ַיּתִ א,  ְוִאי אֹוִסיף ְלֶמֱחֵטי)ואי לא תב(. ּּתְ א ַעל ַדְרּגָ ּאֹוִסיף ַדְרּגָ ִלים , ּ ַּעד ְדַאׁשְ

ין ה ַדְרּגִ   .ַּלֲחִמׁשָ

ַקן ְיִמיָנא ָלֳקְבֵליה יָון ְדִאְתּתְ ּּכֵ ם ָעֵליה, ּ ּכַ ָמאָלא ְזִמיָנא. ְּוִאְסּתְ ָמא , ָהא ׂשְ ְלַאְסּכְ
יִמיָנא יה, ּבִ ְלָלא ּבֵ ּוְלִאְתּכַ יִמיָנא. ּּ ם ּבִ ּכַ ָמאָלא ִאְסּתְ יָון ִדׂשְ ְתׁשוָבה, ּּכֵ ְלָיא ּבִ ֵדין ָלא ּתַ , ּּכְ

ְּוָהא אוְקמוָה ִדיָנא, ּ מו ָעֵליה ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאְסְתּכָ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּּ   .ּוִדיָנא ׁשַ

ר ָנ ְרָיא ָעֵליה ְדּבַ ִלים ְוׁשַ ּתְ ּוַכד ִדיָנא ִאׁשְ ּ ָען, ׁשּ ָקנו ֶאְצּבְ ָיים ְוִאְתּתְ ֵדין ִאְסּתָ ָחֵמׁש , ּּכְ
גֹו ָחֵמׁש ָמאָלא, ּבְ ׂשְ ַההוא ִדיָנא, ְיִמיָנא ּבִ ָכמו ָעֵליה ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ּכָֹלא ִאְסּתְ ּ ּ ּ ְוָידֹוי , ּּ
ָרן ר ָנׁש, ִמְתַיּשְׁ ָווָנה ְדּבַ ָלא ּכַ ְּלַאֲחָזָאה ִמָלה ּבְ וון ּבֵ, ּ ִתיב. ּיהְּוָלא ִיְתּכְ שמות (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ָ ְיִמיְנך ְיָי)טו ְָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ יִמיָנא. ּתִ ָמאָלא ּבִ ְלָלא ׂשְ , ְּלִאְתּכַ
ִלים ִדיָנא ּוְכֵדין הוא ַקָייָמא ְדֹכָלא, ְּוַאׁשְ ּ ּ ִריך הוא , ְּוַעל ָדא. ּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ִתיב , ָּמא ּכָֹלאְּלַקְיי ע ְיָי)ישעיה סב(ּכְ ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו וגֹו'  ִנׁשְ ּּבִ ּ'.  

 ] בשנה166יום [סדר הלימוד ליום יח אדר 

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִתיב , ּ ָמִרים)ויקראכג(ּכְ פֹת ּתְ ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ַמאן , ְּפִרי ֵעץ ָהָדר. ּ
ָמה קֹוִצין ִאית ַסֲחָרֵניה, ֹּוג ֵמֵעץ ָהָדר הואְוִכי ֶאְתר. ָּדא ֶאְתרֹוג. ּהוא אן , ְּוָהא ּכַ ִמּכָ

אן ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ְּוַאת ַאְמַרת ְפִרי ֵעץ ָהָדר, ּוִמּכָ יב, ּּ ' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ה ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשָׁ ָלע ֲאׁשֶ  )בראשית ב(ּוְכִתיב . ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ

ִרי ׂשָ ר ִמּבְ ְּוָדא הוא ְפִרי ֵעץ ָהָדר, ֶּעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ יב. ְּמָנָלן ְדָאָדם ֵעץ ִאְקֵרי. ּ , ִּדְכּתִ
ֶדה)דברים כ( י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ   . ּכִ

ָמִרים פֹת ּתְ ִנין, ּּכַ ְבִעין ׁשְ ִנ, ְּדָסִליק ְלׁשִ ְבִעין ׁשְ ְכָללו ׁשִ ּתָ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ְוָדא . ּין ִעָלִאיןּ
א ר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאְכָפת ְוִאְתְקׁשַ פֹות. ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּכַ ִפיתו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ְּדָסִליק , ּּכְ

ַמִים וָבָאֶרץ ַדְייָקא. ְּלָהָכא וְלָהָכא ּשָׁ י ֹכל ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ָד, ִרּבִ ַחּ ְּדָעִביד ֵפיִרין, א ִמְזּבֵ . ְוָסִליק ֵאִבין ְלָכל ִסְטִרין, ּ
ִגין ְדָכל ע. ַמאי ַטֲעָמא ִנין' ּּבְ ָּיֲהִבין ָלה חוָלָקא, ׁשְ ְלהו, ּ ְרָכא ְמּכֻ ְּוִאְתּבָ . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ

ַח י ִמְזּבֵ ִגין ְדַמאן ְדָחֵטי ְלַגּבֵ ּּבְ ֹכָלא ָחֵטי, ּ ִפית ָל, ּּבְ ֳּקְבֵלי ַההוא ְדָכִפית ְלֵעיָלאְּדָהא ּכָ ּ ּ ,
ָדא ר ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתְקׁשַ ָמִרים, ּ ִתיב ְוַכפֹת ּתְ ָמִרים ְוָלא ּכְ פֹת ּתְ ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּ ּ.  

ִתיב  ָניו)ויקרא ז(ּכְ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ָּדא : ֹזאת, ֶּאָלא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ֹזאת ִמׁשְ
ַח ח ַעל ְיָדא ְדַאֲהֹרןְּדִאְת, ִמְזּבֵ יב, ְּמׁשַ ל )שמותמ(, ִּדְכּתִ ח ָהעֹוָלה ְוֶאת ּכָ ְחּתָ ֶאת ִמְזּבַ ּ וָמׁשַ
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ָליו ַחת . ּכֵ ָניו)א זו משחת''ס(ּוִמׁשְ ח,  ּבָ ְלהו ִאְתְמׁשַ ְּדָהא ְמּכֻ י, ּּ ְרָכא, ְוִאְתַרּבֵ , ְוִאְתּבָ
א   .ְוִאְתַדּכָ

  ]ב''ד ע''דף כ -' גזוהר חלק [

א ֲחִזי ָכל יֹוָמאּבֶ, ּתָ ַח ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ְזּבֵ ְבָעה ִזְמִנין ְלָבַתר, ָחג סֹוְבִבים ֶאת ַהּמִ ַמאי . ְוׁשִ
ִפיִזין, ֶּאָלא. ָקא ַמְייֵרי ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ הו, ּ ת , ְּוִאְתֲעָסק ּבְ א ּבַ ַּוֲהָוה ֵליה ְלַמְלּכָ

א, ָּאְמָרה ֵליה, ְיִחיָדָאה ִגי, ָמאִרי ַמְלּכָ ְחּתָ ָעַליּבְ ּגַ ִפיִזין ָלא ִאׁשְ ּן אוׁשְ ְַחָיִיך , ָּאַמר ֵליה. ּ ּ
ָכל יֹוָמא י ַפְרְקָטא ֲחָדא ַאְסִליק ָלך ּבְ ַרּתִ ְּבְ   .)דשוי ככלהו) (ב''ד ע''דף כ(, ּ

ך ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדָחג, ָּכַ ָרֵאל ָלֳקֵבל אוִמין ְדָעְלָמא, ּּבְ ַּמְקִריִבין ִיׂשְ ַח . ּ ָאַמר ִמְזּבֵ
אְל א ַקִדיׁשָ ֵחי ָמאִנין ְוחוָלִקין, ַּמְלּכָ ּכְ ּתַ ְּלֻכְלהו ִמׁשְ ּ ָכל , ָּאַמר ָלה. ְוִלי ַמה ַאְנּתְ ָיִהיב, ּ ּבְ

ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ּיֹוָמא ְויֹוָמא ְיסֹוְבבון ֵליך ׁשִ ְ ְבִעין חוָלִקין , ְְלָבְרָכא ָלך, ּ ְּוָיֲהִבין ָלך ׁשִ ְ

י יֹוֵסי ֲא, )בכל יומא( ְבִעין ָפִרים ְדִמְתָקְרִבין ִרּבִ ָכל יֹוָמא ָלֳקֵבל ׁשִ ְבִעין חוָלִקין ּבְ ָּמר ׁשִ ּּ
ָחג   .ּבֶ

י ְיהוָדה ָאַמר ָכל יֹוָמא, ִּרּבִ ְבָעה ּבְ ְרָכא , ׁשִ ִגין ְדָהא ִאְתּבָ ְלהו)מאתר(ּּבְ ּ ִמּכֻ , ּוְלסֹוף, ּ
ְבָעה יֹוִמין ח ְרבוָתא ִאׁשְ, ׁשִ ְרָכא ֵמֲאַתר ִדְמׁשַ ִּמְתּבָ ַכחּ ְבָעה ִזְמִנין)ולבתר(. ּתְ ָלֳקֵבל ,  ׁשִ

ְבָעה יֹוִמין ל ִאיּנון ׁשִ ְרָכאן ִמן ַמּבוָעא ְדַנֲחָלא, ּּכָ ִגין ְלַקְייָמא ָלה ּבִ ּּבְ ּ ּ ִדיר וָלא , ּ ְּדָנִגיד ּתָ
ְרָכא , ָּפִסיק ַכח ְדִאְתּבָ ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא)תדיר(ִּאׁשְ ְבָעה יֹוִמין ְדִאְתּבָ,  ּבְ ְרָכא ַּעד ׁשִ

ּבוָעא ְדַנֲחָלא ִּמּמַ ְרָכאן ְלָבַתר ֵמֲאַתר . ּ ֲחָדא ְוִאְתְקָיימו ּבִ ְבָעה ִזְמִנין ּכַ ְּוֵכן ִזְמָנא ָאֳחָרא ׁשִ
ִּעָלָאה ְדַמּבוָעא ָנִפיק ְוָלא ָפַסק ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ָכל יֹוָמא ִנים  ַעד ֲעָקָרה ָיְלָד)שמואל א ב(, ַמְכִריִזין ָעָלה ְוָאְמִרין, ּבְ ת ּבָ ְבָעה ְוַרּבַ ה ׁשִ
ְבָעה. ֻאְמָלָלה ָרֵאל: ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכל יֹוָמא, ָּדא ּכְ ְבָעה ּבְ ְרָכא ִמּשִׁ , ְּדִאְתּבָ

ן ִעָלָאה ּבָ ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ִנים ֻאְמָלָלה. ּ ת ּבָ ִּאֵלין אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַרּבַ ְּדַסְלִקין , ּ ּ
י ן ַרבּבְ ּבָ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ֹּוָמא ַקְדָמָאה ְלחוׁשְ , ְּוַעל ָדא. ּוְלָבַתר ִמְתַמֲעִטין ְוַאְזִלין ּבְ

י ְלהֹון ַח ַמְדּכֵ ָרֵאל ִמְזּבֵ ַח ְמַכֵפר ַעל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ִּמְזּבֵ ְרָכאן ֵמֵעיָלא , ּ ְּוָאִריק ְלהֹון ּבִ
א   .ְלַתּתָ

אָּדא ַמְלּכָ: ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ַלת . ְּדָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּא ַקִדיׁשָ ך ֲהַדס ּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵרין ַקְייִמין: ְוַעְרֵבי ַנַחל. ְּדָאִחיד ְלָכל ִסְטָרא, ְּדִיְתֲעֵבד ֲעָנף ֵעץ ָעבֹות, ֲעָנף , ִּאֵלין ּתְ

ָמִרים, ְּדֵמָהָכא ָנִפיק ָמִרים. ְּלַכפֹות ּתְ פֹות ּתְ אָּאִחיד ְלֵעיָלא , ּּכַ ְוָהא , ְוָאִחיד ְלַתּתָ
ַמר ֶּאְתרֹוג ָנְפָקא ִמּגֹו ּכוִבין ְדִאיָלָנא ְוָהִכי הוא. ִאּתְ ּ הו . ּ ָמִרים ָהִכי ָנֵמי ָאִחיד ּבְ פֹות ּתְ ּּכַ ּ
ל ַמה ְדָנִפיק ְלָעְלָמא ֵמָהָכא ָנְפָקא וֵמָהָכא ַאְתָיין, ַּוַדאי ּּכָ  )א אתזן''ס(. ּ

י יֹוֵסי ָפַתח ח ֱאֹלִהים)תהלים מג( ,ִּרּבִ ח ֱאֹלִהים.  ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזּבַ ָּדא הוא . ַמאן ִמְזּבַ ּ
ַח ִדְלֵעיָלא ִּמְזּבֵ ח ֱאֹלִהים ַוַדאי, ּ ֵאר ְדִיְצָחק. ִּמְזּבַ ְּוַהְיינו ּבְ ח ְיָי. ּ ָמה ְדַאּתְ ', ּוְלִזְמִנין ִמְזּבַ ּכְ
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ח ְיָי)מלכים א ח(ָאֵמר  , ְּרִתין ָעְלִמין ֵמָהָכא ִדיָנא ְוַרֲחֵמיְּוַעל ָדא ָי', ּ ָקם ִמִלְפֵני ִמְזּבַ
ַהאי ִסְטָרא וְבַהאי ִסְטָרא ִגין ְדִהיא ַיְנָקא ּבְ ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה, ּ ּ י )ויקרא ה(. ּ  ֶנֶפׁש ּכִ

י ִיְצָחק ָאַמר', ִתְמעֹול ַמַעל וגֹו ָּהא אוְקמוָה ֶנֶפׁש וַדאי, ִרּבִ ּ ִתיב . ּ  וָהְיָתה )שמואל א כה(ּכְ
ְצרֹור ַהַחִיים ֵאת ְיָיֶנֶפ ּׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ה , ֱָאלֶהיך' ּ ּוְכִתיב וֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָ ּ

ַלע ף ַהּקָ תֹוך ּכַ   .ְּבְ

ִּפּקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ ִריך ְלָהִביא ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש, ּ ֶהְקֵדׁש ּצָ ְַהּמֹוֵעל ּבְ ֲהָדא . ּ
יתֹו, ּהוא ִדְכִתיב ּחֹוֶמׁש ִדיֵליה ה. ' יֹוֵסף ָעָליו ֶקֶרן וְוֶאת ֲחִמׁשִ  ֶקֶרן )יהושע ו(וָדא . 'ּ

ֵחיה ְדַההוא ַפר ְדִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַּהיֹוֵבל ִמּצְ ֶּקֶרן ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ָרא ְדָכל , ַהאי. ּּ ִּאיהו ִעּקָ ּ
ַנָיא א. ָּקְרּבַ ֶרן ַקֶייֶמת לֹו ְלעֹוָלם ַהּבָ ּוֵפירֹות ִדיֵליה, ַּהּקֶ ּ ָעְלָמא ֵדיןּ כ ''ע(. 'ה' וָדא ה. ּ ּבְ

  )מ''רע

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִאית לֹון חוָלָקא ִעָלָאה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּ ּ חוָלָקא , ּ ּּבְ
א א, ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִקדוׁשֵ ּּבְ י ְדָמאֵריהֹון, ּ ִקדוׁשֵ ְרַמְייהו ּבְ י ּגַ ִגין ְדִאיּנון ְמַקְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָכל ַמאן . ּ

ְּדִאְתַקָדׁש ִריך הוא ְמַקֵדׁש ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ם ִוְהִייֶתם )ויקרא כ(ִּדְכִתיב , ְּ ּתֶ ּ ְוִהְתַקִדׁשְ
ים ְרֵמיה ִמְלַרע. ְקדֹוׁשִ ר ָנׁש ְמַקֵדׁש ּגַ ּּבַ ּ ין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ּ ְּמַקְדׁשִ ּ ּ ר ָנׁש , ּ ְּוַכד ִאְתַקָדׁש ּבַ

ה ְדָמאֵרי ְקדוׁשָ ּּבִ ין , ּהּ יׁשִ א)א ירתין''נ(ַמְלּבִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִריך , ּ ֵליה ִנׁשְ א ּבְ ְַאֲחָסָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ָרֵאל ּהוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין ָיִרית ּכָֹלא, ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ְדִאְקרון ּבְ ּ ּ ְּ ָמה , ּ ּכְ

יב ם ַלְיָי)דברים יד(, ִּדְכּתִ ִנים ַאּתֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ֵהיֶכםֱאֹל'  ּבָ ּ.  

  ]א''ה ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ּ ֶנֶפׁש ַחָיה )א''ט ע''י(ְּואֹוְקמוָה , ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(ּתָ
א. ְסָתם ּוֵמַההוא חוָלָקא ָיִרית ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ וָרא ִעָלָאה, ּ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוִאְתְקׁשַ , ְּלכוָתאְוַאֲחִסין ַמ, ּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ְצרֹור ַהַחִיים. ּּכְ ך ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ְדֶנֶפׁש . ְּ ּ ּ
ר  רוַח )א''ה ע''דף כ(ִאְתְקׁשַ ָמה, ּּבְ ׁשָ ּנְ ִריך הוא, ְּורוַח ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ָמה ּבְ ּוְנׁשָ ּ ָאה חוָלֵקיה . ְּ ַּזּכָ ּ
ִּרית ְירוָתא ָדא ִעָלָאהַּמאן ְדָי ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין אן ּבְ אן ִדְלהֹון ָלא ַזּכָ יַעָיא ְדַנְפׁשָ ּווי ְלִאיּנון ַרׁשִ ּ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּכָ
ִתיב  ַלע)שמואל א כה(ָּעַלְייהו ּכְ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָטא. ָ ן ְּדַאְזָלן ְוׁשָ

ָעְלָמא ָחן ֲאַתר ְלַנְייָחא, ּבְ ּכְ יה, ְוָלא ַאׁשְ ָרא ּבֵ ֲאָבן , ְּלִאְתַקּשְׁ גֹו )א ואשתאבן''נ(ְוִאְסּתַ  ּבְ
ִּסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ְיָי, ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ְוָאַמר, ּ י ִתְמעֹול ַמַעל ּבַ א' ִּמְקַדׁש ְיָי' ֶנֶפׁש ּכִ . ִטּמֵ

ה ָלא ָעֵייל ְקדוּשָׁ ְּדָהא ּבִ ִליל, ּ ְּוִאיּנון ַמִזיֵקי ָעְלָמא. ְוָלא ִאְתּכְ הו, ּ ָקן ּבְ ִגין ְדִמְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ,
ֲאָבן   .ּוִמְסּתַ

י ִיְצָחק ָּאַמר ָהא אוְקמוָה, ִרּבִ א, ֶנֶפׁש, ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ד ִמְתַעְטָרא ּכְ , ּּכַ
ְּוִאְקֵרי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ִּאְתֲעָטר ִגין ְד, ּ ר ּכָֹלאּּבְ ָּבה ִאְתְקׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ א , ִרּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1844דף [ -ּ

ד ַנְטָלא ֲאָבָהָתא ַנְטָלא, ּכַ ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים ַההֹוֵלך )שמות יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבַ ְ וִיּסַ ְ ּ
  .'וגֹו

א ָאַמר י ַאּבָ ֲח, ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ַחד ָעָטָרא, ִרּבִ ִגין ְדִיְתֲעָטר ּכַ ּּבְ א , ָדאּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ
ַגַווְייהו  ֲעָתא. )א בגווני''ס(ִּאְתֲחֵזי ּבְ ַהִהיא ׁשַ ֲעֵצי ַהַיַער )שיר השירים ב( ִאְקֵרי, ּבְ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ

ִנים ין ַהּבָ ן דֹוִדי ּבֵ ָרֵאל ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה ָנִטיל ָקַמְייהו. ּּכֵ ַּוֲהוו ָחָמאן ִיׂשְ ְּוָדא הוא , ּּ
ְצָרִים)דברים ד( ,ְּדָתֵניָנן דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ ך, ִּאֵלין ֲאָבָהָתא. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ר טוִרין ָמא ַמְתּבַ ר ִטָנִרין, ַּהאי ׁשְ יה ְלָטב וְלִביׁש, ּוַמְתּבַ ְּוִאית ּבֵ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ְמעֹון. איֲאַמ, ֵעז ְלָקְרּבְ י ׁשִ ִרים, ְוָהא ָאַמר ִרּבִ ָמא ִדיֵליה ּגָ ֵּעז ׁשְ ּ ,
ֵמיה א הוא, ְּלאֹוִליף ִמן ׁשְ יׁשָ א ִזיָנא ּבִ יׁשָ ְּדָהא ִסְטָרא ּבִ ְמעֹון. ּ י ׁשִ , ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ַרּבִ
ֵעי ְלָקְרָבא ר ָעֵליה רוָחא ִדְמַסֲאָבא, ָּדא ּבָ ְּדָהא ִאי ַאְעּבָ ּ ּ יהאֹו ִאְתֲעּסַ, ּ ַהאי ֵעז , ּק ּבֵ

ֵניה יה, ָּקְרּבָ ְווָנא ְדִאיהו ָחֵטי ּבֵ ַההוא ּגַ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן ִאית ַמאן , וָאַמר ִרּבִ  )א''ב ועיין צ''ד ע''שמות כ, א''ט ע''בראשית ס(ָהא ּתָ
ָמה ׁשָ ּנְ ִאְתָערוָתא ְדרוַח, ְּדָזָכה ּבִ ְּוִאית ַמאן ְדָזָכה ּבְ ּ ּ ֶנֶפׁשְּוִאית ַמאן ְד, ּ . ָּלא ָזֵכי ֶאָלא ּבְ

ֶנֶפׁש ַּהאי ַמאן ְדָלא ָזֵכי ֶאָלא ּבְ ַההוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ְוָלא ָסִליק ַיִתיר, ּ ק ּבְ ָּהא ִאְתְדּבַ ּ ,
יה, ְּוַכד ִאיהו ָנִאים ָקן ּבֵ ין ַאְתָיין וִמְתַדּבְ יׁשִ ִּאיּנון ִסְטִרין ּבִ ּ ּ ֶחְלָמא ִמִלין , ּ ּומֹוְדִעין ֵליה ּבְ ּ ּ

ִדיִבין. ָעְלָמאְּד הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ יה. ּוִמּנְ ּוְלִזְמִנין ְדַחְייָכן ּבֵ ּ ָקר, ּ ְּוַאְחִזיאו ֵליה ִמֵלי ׁשְ ּ ,
ֶחְלֵמיה ְּוַצְעִרין ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ ֶחְלַמְייהו ִמֵלי , ּ הֹון ְדָחָמאן ּבְ ִּמּנְ ּ

ִגין ַה, ְקׁשֹוט יהּבְ ָקן ּבֵ ּהוא ִסְטָרא ְדִמְתַדּבְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִמִלין ִלְזַמן ָקִריב. ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ין, ּתָ יׁשִ ִאֵלין ִזיִנין ּבִ ין, ּבְ ַלת ַדְרּגִ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ִּאית ּתְ א ִעָלָאה ִדְלהֹון . ּ ַּדְרּגָ ּּ
ַּהְנהו ְדַתְלָיָאן  ֲאִויָרא)ב''א ע''צ, א''א ע''רס, א''ז ע''ב שמות רס''ו ע''ע(ּ ָאה .  ּבַ ּתָ א ּתַ ַּדְרּגָ

א ְבֵני ָנׁשָ ִּדְלהֹון ִאיּנון ְדַחְייָכן ּבִ ּ ֶחְלַמְייהו, ּ ְּוַצֲעָרן ְלהו ּבְ ַכְלֵבי, ּ ִגין ְדֻכְלהו ֲחִציִפין ּכְ ּּבְ ּּ .
א ִעָלָאה ָעַלְייהו ְּוִאית ַדְרּגָ ֵאי, ּּ ְּדִאיּנון ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּוִאֵלין מֹוָדֵעי ֵליה, ּ ר ָנׁש ִמִליןּ , ּ ְלּבַ

ִדיִבין הֹון ּכְ ְלהו ִלְזַמן ָקִריב. ּוִמְנהֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ ְּוִאיּנון ִמֵלי ִדְקׁשֹוט ּכֻ ּ ּּ.  

ֲאִויָרא א ֵמִאיּנון ְדַתְלָיין ּבַ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ יר, ּ ְּדִאיּנון ִעָלִאין ַיּתִ ּ יר . ּ ַּההוא ְדָלא ָזֵכי ַיּתִ ּ
ֶנֶפׁש ָלא רוָחאְּוַההו, ֶּאָלא ּבְ ָנא ְלַקּבְ ּקְ ֵעי ְלִאְתּתַ ָנְפָקא ַמה , ַּעד ָלא ָרַווח ֵליה, ּא ֶנֶפׁש ּבָ

ְּדָנְפָקא ֵמַההוא ֶנֶפׁש ָעְלָמא, ּ ט ּבְ ּוָבָעא ְלַסְלָקא, ְּוִאְתְפּשַׁ ֵעי, ּ הו , ְוָלא ּבָ ַּעד ְדַאְעַרע ּבְ ּ
ִאיּנון ַדֲאִויָרא ּּבְ ְּוִאיּנון מֹוִדִעין ֵליה ִמִלין, ּ ּ הֹון ְקִריִבין, ּ , ּוִמְנהֹון ְרִחיִקין ַיִתיר, ִמּנְ

ֶחְלֵמיה ר ּבְ א ָאִזיל ְוִאְתְקׁשַ ּוְבַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ַּעד ְדָקִני רוַח, ּ ּ.  

יָון ְדָקָנה רוָחא ּּכֵ ַּההוא רוָחא ָנִפיק, ּ ַבר טוִרין ְוִטָנִרין, ּ ט ְוָאִעיל , ְּמּתָ ָּסִליק ְוִאְתָפּשַׁ
ין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵא יּּבֵ ן ָיַדע ַמה ְדָיַדע, י ַקִדיׁשֵ ְּוִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה, ְּואֹוִליף ִמִלין, ְּוַתּמָ ֵדין . ּ ּכְ

ה ְקדוּשָׁ ר ָנׁש ּבִ וָרא ְדּבַ ּהוא ִקּשׁ ּ ּ ָמה ְוָקֵני ָלה, ּ ׁשָ ּנְ ַּעד ְדָזֵכי ּבַ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1845דף [ -ּ

ָמה יון ְדָקָנה ְנׁשָ ִּהיא ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּּכֵ ּ ּוְנטוֵרי ִפְת, ּ ּ ֵבי ָלהּ , ִּחין ָלא ְמַעּכְ
ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ִדְצִריָרן ּבִ ָטא ְוַעְייָלא ּבֵ ְּוַאְזָלא וִמְתַפּשְׁ ּּ ּ ּ ן ָחֵמי ִעּנוָגא , ּּ ְּוַתּמָ

א וִמְתַהְנָיא ִמן ִזיָוא ִעָלָאה ְּדַמְלּכָ ּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף כ -' גזוהר חלק [

אּוַכד ִאְתַער ַאַייְלָתא ַקִד רוַח ָצפֹון, יׁשָ א, ּּבְ ָאה ְדָקֵני ָלה, ַנְחּתָ ְּוָקם ַההוא ַזּכָ ּ ּ ,
אֹוַרְייָתא יָפא ּבְ ּקִ ַאְרֵיה ּתַ ר ּכְ ּבָ א , ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ְוִאְתּגַ א ַקִדיׁשָ ַהִהיא ַאַייְלּתָ ְּוָאִזיל ּבְ

א ָלא ַחד חוָטא ְדֶחֶסד, ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ְּלַקּבְ ִּאיהו ָדא חוָטא  )ב''ה ע''דף כ( ּוַמאי, ּ ּ ּ
ְּדהוא ָקֵני ֵליה, ְּדַאְבָרָהם ּ יב, ּ רֹוך ַנַעל)בראשית יד(, ִּדְכּתִ ְ ִאם ִמחוט ְוַעד ׂשְ ּהוא ָלא , ּ

לום ְּוָדא ִאְקֵרי חוָטא ְדַאְבָרָהם, ָּזָכה ְלַהאי חוָטא, ְּוָאַמר ִאם ִמחוט, ִּאְתֲהֵני ֵמָאֳחָרא ּכְ ּ.  

אְוַכד ָאֵתי ַהה ַהאי ַאַייְלּתָ ָאה ּבְ ּוא ַזּכָ א, ּ ה ָקֵמי ַמְלּכָ ֵדין ִאְתֲעָטר ִעּמָ ּּכְ , ְוָדִוד ָקָאַמר, ּ
ַחר)תהלים כב( ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ָרֵאל, ּ ַלְמַנּצֵ ֶנֶסת ִיׂשְ יָרָתא ִדְכְנֶסת , ָּדא ּכְ ַחר ׁשִ ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ

ָרֵאל ָגלוָתא ֵאִלי ֵאִלי, ִיׂשְ ְּדָקַאְמֵרי ּבְ ִני וגֹוּ   .' ָלָמה ֲעַזְבּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ְמָתא, ָאַמר ַרּבִ ִאין ִאיּנון ָמאֵרי ְדִנׁשְ ַּזּכָ ֵני פוְלָחָנא , ָּמאֵרי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּבְ ּ
א א ַקִדיׁשָ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא. ְּדַמְלּכָ ּ ָמאִריהֹון, ּ ָקא ּבְ אן ְלִאְתַדּבְ ְּדָלא ַזּכָ אן , ּ ְוָלא ַזּכָ

אֹוַרְי אֹוַרְייָתא, יָתאּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ּבְ רוַח, ּ ָמה, ָּלא ָזֵכי ָלא ּבְ ׁשָ ּנְ . ְוָלא ּבִ
קוָתא ִדְלהֹון ְּוִאְתַדּבְ ּ ין, ּ יׁשִ ַההוא ִסְטָרא ְדִזיִנין ּבִ ּּבְ א . ּ ַמְלּכָ ְּוַהאי ֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ

א ה, ַקִדיׁשָ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ד ִיפוק ֵמַהאי ָעְלָמאַּווי ֵליה. ּ ּ ּכַ מֹוַדע , ּ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ
ין יׁשִ י ִאיּנון ִזיִנין ּבִ ּהוא ְלַגּבֵ א, ָּמאֵרי ֲחִציפוָתא, ּ ַכְלּבָ ִקיֵפי ּכְ ם, ּתַ לוֵחי ְדנוָרא ְדֵגיִהּנָ ּׁשְ ּ ּ ּ ,

ְּדָלא ֵמַרֲחֵמי ָעַלְייהו ּ.  

א ֲחֵזי ין עֹוְבֵדי ֲעב, ּתָ ָרֵאל ְלַעּמִ ין ִיׂשְ ָרֵאל. ֹוָדה ָזָרהַמה ּבֵ ב ְדָלא ָזֵכי , ִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ר ָנׁש ִיׂשְ ֶנֶפׁש, ּבַ א ִעָלָאה ָקִאים ָעֵליה, ֶּאָלא ּבְ ַּדְרּגָ ֵעי ְלִמְקִני רוַח, ּּ ְּוִאי ִאיהו ּבָ ּ ,

ָמה ֵעי ְלִמְקִני ְנׁשָ ה, ְּוִאי ִאיהו ּבָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה . ָּקֵני ְוָזֵכי ּבָ ָלא ַקְנָיין , ָזָרהֲאָבל ַעּמִ
ַזר, ְלָעְלִמין ר ִאי ִאְתּגְ   . ֵמֲאַתר ָאֳחָרא)תחת נפש(ְּדַקֵני ֶנֶפׁש , ּבַ

ֶנֶפׁש ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָרֵאל ְדַקְייֵמי ּבְ יר, ּויׂשְ י ַיּתִ ֵעי ְלִמְזּכֵ יה , ִּאי ִאיהו ָלא ּבָ ּעֹוְנׁשֵ
ַּווי ְלַההוא ַחָייָבא. ַסְגָיא י ִפּק, ּ ְּדַאְנׁשֵ ּוֵדי ְדאֹוַרְייָתאּ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ י , ְּוָלא ִאׁשְ ַאְנׁשֵ

ִתיב , ְּלָמאֵריה ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד(ָּעֵליה ּכְ ּ ִיּתַ ּ.  

ַהאי ִסְטָרא ָקן ּבְ א ְדִאְתַדּבְ ֵני ָנׁשָ א ֲחֵזי ִאית ּבְ ּוּתָ ִגין ַההוא , ּ ּ ֶנֶפׁש ְדָלא )א בהאי''נ(ּּבְ
אן ַיּתִ ר ָעַלְייהו ַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא, ירַזּכָ ְּוַכד ַאְעּבַ ּ יה, ּ קו ּבֵ ֵרי ָעַלְייהו ְוִאְתְדּבָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ .

ר ָנׁש ֵדין ַההוא ַחָטָאה ְדָחֵטי ּבַ ּּכְ ּ ְטָרא ְדַההוא רוַח ִמְסֲאָבא, ּ ּהוא ִמּסִ ּ ּ ִניה ִאיהו ַחד , ּ ְּוָקְרּבָ ּ
ִעיָרא ְדָאֵתי , ֵעז ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ְּלַכְפָרא ַעל חֹוֵביה, ֵּמַההוא ִסְטָראּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1846דף [ -ּ

ִריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִתיב , ּ ',  ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ְוגֹו)דברים כא(וָהא ּכְ
א ֶאת ַאְדָמְתך א. ְָולא ְתַטּמֵ ִגין ְדַאְרָעא ִהיא ַקִדיׁשָ ּ ְורוַח ִמְסֲאָבא ָלא )ובאתרא דשארי(, ּּבְ

ַכ ּתְ ֵרי ֲעלֹויִיׁשְ א ְלִמׁשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ אֵרי , ִאי ָהִכי, ח ַאְתָרא ּבְ ִעיָרא ׁשָ יָון ְדַההוא ּבְ ּּכֵ ּ
ְטָרָהא ָּעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא ְוָאֵתי ִמּסִ א, ּ ֲּאַמאי ַמְקִריִבין ֵליה ִלְסַטר קוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה . ּ

ַאְלּתָ   .ָּיאות ׁשָ

ִרי א ֲחֵזי ּבְ ִתיב , ֲאָבל ּתָ י ְיָי)ים דדבר(ּכְ ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ א ָאִכיל , ָ ִאית ֶאּשָׁ
א ִריך הוא. ֶאּשָׁ א ּבְ ָתא ְדקוְדׁשָ ֶּאּשָׁ ּ א ָאֳחָרא, ְּ א ֲחֵזי ִאית ַמְלֲאִכין ְדַאְמִרין . ָאִכיל ֶאּשָׁ ְּוּתָ

ִריך הוא א ּבְ יָרָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ּׁשִ ד ְמַסְי, ְּ ְטֵלי ּכַ ְּוִאיּנון ִמְתּבַ יָרָתאּ ִניצֹוָצא , יֵמי ַהִהיא ׁשִ ּבְ
א ַאְכָלא ָחא. ְּדֶאּשָׁ א ְדַמְדּבְ ִריך הוא ֶאּשָׁ א ּבְ ין קוְדׁשָ א ַזּמִ ְּלַתּתָ ּ א ַאְכָלא , ְּ ְוַהאי ֶאּשָׁ

ֵצי ְלָכל ַההוא ִסְטָרא ָטל ַההוא ִסְטָרא, ְּוׁשֵ ְּוִאְתּבַ א, ּ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ָאר , ּ ְוָלא ַאׁשְ
ָעְלָמאִמּנֵ ֵניה. ּיה ּבְ ר ָנׁש ִדְמָקֵרב ָקְרּבָ ְּוַההוא ּבַ ּ ָנא , ָּקִאים ָעֵליה, ּ ּוְבַההוא ֵריָחא ְדָקְרּבְ ּ ּ

ְרָיא ֲעלֹוי, ְּדָסִליק יה ִסְטָרא ְדרוַח ִמְסֲאָבא ְדׁשַ ר ִמּנֵ ִּאְתַעּבָ ּ ּ ֵפר, ּ ך ּכָֹלא . ְּוִיְתּכַ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

ֵצי ּתְ ִטיל וִיׁשְ אוֵלי, ִאְתּבְ י ַההוא ֶאּשָׁ ּת ַמאן ְדָקִאים ְלַגּבֵ ּ.  

אֹוְרָחא י ֲאָחא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ֲחָדא, ִרּבִ י יֹוֵסי ַאְעָרעו ּכַ י ִחָייא ְוִרּבִ ְּוִרּבִ י ֲאָחא. ּ , ָאַמר ִרּבִ
ַלת א, וַדאי ֲאָנן ּתְ ִכיְנּתָ ָלא ַאְנֵפי ׁשְ ֲחָדא ְוָאְזלו, ְּזִמיִנין ְלַקּבְ רו ּכַ ִּאְתַחּבָ י ָאַמר. ּ  ִרּבִ

ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ִדְקטוָרא ְדאֹוַרְייָתא וֵנִזיל, ֲאָחא ּּכָ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַעל ְוגֹו)ישעיה מה(, ּ ַמִים ִמּמַ ַּהאי ְקָרא ָרָזא הוא ', ּ ַהְרִעיפו ׁשָ
א, ְּדָחְכְמָתא ְּדאֹוִליְפָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמִים ִמ. ּ ַעלַּהְרִעיפו ׁשָ ָמה . ַּמאי ַהְרִעיפו. ּמַ ּכְ

ָטר ִלְקִחי)דברים לב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּמָ ְּוַעל ִסְטָרא ְדִמְטָרא ְדהוא ְמזֹוָנא ְדֹכָלא .  ַיֲערֹוף ּכַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ִלְמזֹוֵני, ְּוַעל ָדא. ָקָאַמר א ּבְ ל ֵעיִני ָעְלָמא ְמַצָפן ְלקוְדׁשָ ּּכָ ְּ ּ ִגין ְדִאיהו ָיִהיב , ּ ּּבְ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, וָזן ּכֹל, ָּנא ְלֹכָלאְמזֹו רו וגֹו)תהלים קמה(, ּכְ ּבֵ ּ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָ'.  

  ]א''ו ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ְלָיא ִמְלָתא ַמִים ּתַ יָמא ִדְבֲאַתר ָדא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ִניָנן. ּ ְלָיא , ָהא ּתָ ְזכוָתא ּתַ ְּדָלאו ּבִ ּ
ּוְזכו. ִּמְלָתא ָּהא אוְקמוָה ְצָדָקה, ָתאּ ַמִים ַחד ִמָלה . ְּזכוָתא, ְּוַתְרּגום ְצָדָקה. ּ ּוְזכוָתא ְוׁשָ ּ ּ

ַמִים, ּהוא ַעל)ואי תימא ביה תליא(. ּוָהָכא ַהְרִעיפו ׁשָ ִתיב ִמּמַ ַעל ַוַדאי,  ּכְ יָקא , ִּמּמַ ֵמַעּתִ
א ָקא  ְּוָלא ֵמַההוא ֲאַתר ְד, ַאְתָיא )א''ו ע''דף כ(ַּקִדיׁשָ ַמִיםּ , ְּוִאְקֵרי ְזכוָתא, ִאְקֵרי ׁשָ

ַעל ַדְייָקא ֶּאָלא ִמּמַ ּ.  

ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק ּוׁשְ ַעל, ּּ ַמִים ָנִטיל ֵליה ִמּמַ ְּדַכד ׁשָ אִרי , ּ ֵּמַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ְדׁשָ ּּ
ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק, ָעלֹוי ֵדין ׁשְ ּּכְ ָחִקים. ּ ֲּאַתר ְדָטֲחִנין ָמָנא ְלַצִד. ַמאן ׁשְ ּוַמאי . ּיַקָייאּ
ְּדִאיּנון ַוַדאי ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא, ֶנַצח ְוהֹוד. ִּניְנהו ּ ּ ּ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי . ְלַמאן. ּ ּ

ַּצִדיק ְדָהא ִאיּנון ַטֲחִנין ֵליה ְלַההוא ָמָנא ְדַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִניׁש , ּ ְּוָכל ַההוא ִטיבו ִמְתּכְ ּ
ַגווְייהו א ְדַצִדיק, ּּבְ ְּלֵמיַהב ֵליה ְלַדְרּגָ ּ ְרכון ֶצֶדק ֵמַההוא ְנִזילו ִדְלהֹון, ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ
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ָּדא ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא ּ ַּמאן ַצִדיַקָייא ָדא ַצִדיק ְוֶצֶדק. ּ ּ ְּדַכד ִמְזַדְווָגן , יֹוֵסף וָרֵחל, ּּ ּ ּ
ֲחָדא ַצִדיִקים ִאְקרו ּּכַ ּ.  

ּן ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא ַוַדאיְּוִאֵלי ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק, ּּ ְּוַעל ָדא וׁשְ ּ ח ֶאֶרץ . ּּ ְפּתַ ֵדין ּתִ ּכְ
א ע. ְלַתּתָ ֵני ָעְלָמא, ְּוִיְפרו ֶיׁשַ ל ַרֲחֵמי, ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד. ּבְ ְּוָכל ִטיבו ְדָעְלָמא , ּכָ ּ
א , ַּסִגיאו ּוְמזֹוַנְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ָעְלָמאּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ֵדין ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה ִאּתֹוַסף, ִמׁשְ ְוָכל , ּכְ

ְרָכאן י ֲאָחא. ָעְלִמין ִמְתּבָ ַמע ָדא ַדָיי, ָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי וָאַמר ְתַנְדִבים)שופטים ה(, ָּפַתח ִרּבִ ָרֵאל ַהּמִ י ְלחֹוְקֵקי ִיׂשְ ַרכו ְיָיּ ִלּבִ ָעם ּבָ . 'ּ ּבָ
א ֲחִזי ל ְרעוָתא, ּתָ א, ּּכָ א, ְוָכל ִלּבָ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ר ָנׁש ְלַאְרָקא ּבִ ְּדָבֵעי ּבַ ְלַיֲחָדא , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ א. ּׁשְ ְרעוָתא וְבַכָוָנה ְדִלּבָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְצלֹוָתא ְלקוְדׁשָ ִּלְבֵעי ּבִ ּ ּ ּ ְּ ְּלַנְגָדא , ּ
יב, ֲחָלא ֲעִמיָקאֵּמַההוא ַנ ָמה ִדְכּתִ ים ְקָראִתיך ְיָי)תהלים קל(, ּּכְ ֲעַמּקִ ן עוְמָקא ', ָ ִמּמַ ְּדַתּמָ ּ

ְּדֹכָלא ֲעִמיֵקי ִעָלֵאי, ּ ירוָתא ִעָלָאה, ּּבַ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ ּ א ְוִאיָמא ִמְזַדְווִגין, ּ ְּדַאּבָ ּאוף ָהָכא . ּ
ָרֵאל י ְלחֹוְקֵקי ִיׂשְ ָרֵאלַמאן חֹוְקֵקי ִי, ִלּבִ ָרֵאל. ׂשְ ִתיב ָחקוֵקי ִיׂשְ . ֶּאָלא ְלחֹוְקֵקי, ָּלא ּכְ

א ְוִאיָמא א, ִּאֵלין ַאּבָ ָרֵאל ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ְמֹחְקֵקי ְלִיׂשְ ּ יַנְייהו, ּ ְּדִאיהו ָנִגיד ִמּבֵ ּ ּ.  

ָעם ְתַנְדִבים ּבָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבָהן, ַּהּמִ ְּדִאְקרון ְנִדיִבים, ּ ָמה ְדַאּתְ, ּ  )תהלים מז( ָאֵמר ּכְ
ים ֶנֱאָספו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ַרכו ְיָי. ְּנִדיֵבי ַעּמִ ֵדין ּבָ א', ּּכְ ְרָכאן ְלַתּתָ יה ּבִ ְּלַנְגָדא ִמּנֵ ּ ,

ְלהו ָעְלָמא ּכֻ ְרָכאן ּבְ ְכחון ּבִ ּתַ ְּוִיׁשְ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ּכָֹלא הוא , ּּ ִחין ּבִ ּכְ ּתַ ְּדַכד ָהָכא ִמׁשְ ּּ ּ
ֶחְדָווָת ִלימוּבְ ׁשְ ּא ּכָֹלא הוא ּבִ ּ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא ֵמִריק , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְרָכאן ִתיב, ְוַצִיית ְצלֹוְתהֹון, ֲעֵליהֹון ּבִ ִפַלת ָהַעְרָער )תהלים קב(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ּ ָפָנה ֶאל ּתְ ּ
ִפָלָתם ְוגֹו   .'ְּוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ

  פרשת צוזוהר 
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ' ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ְוגֹו)ויקרא ו( י ׁשִ ַהְרֵרי )תהלים לו(, ִּרּבִ ָ ִצְדָקְתך ּכְ

ה ְוגֹו הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ֵָאל ִמׁשְ ּ ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה )ב ושם מוגה''ח ע''פקודי רל(', ּ
ַמר א ֲחֵזי, ְוִאּתְ ְּסִליקו וְקׁשִ, ַהאי עֹוָלה, ּתָ ָרֵאל ְלֵעיָלאּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּירו ִדּכְ ְּוִדּבוָקא ִדיָלה , ּ ּ ּ

גֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי וָרא ֲחָדא, ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּּבְ ִקּשׁ ִחידו, ּּבְ ּוְבִגין ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא . ּּבְ ּ ּ ּ
ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת, ְּלֵעיָלא ֲחָדא, ּכְ א ּכַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ְכ, ּ ּבִ בּתֹוָרה ׁשֶ ַעל , ּתָ ּבְ ְותֹוָרה ׁשֶ

ֲחִביבוָתא, ֶּפה ְּלַסְלָקא ּבַ ּ.  

ַער ִסְטָרא ְדָצפֹון ד ִאּתְ יב, ּּכַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכּתִ ּּכְ ַחת )שער השירים ב(, ּ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ
י ֲחִביבוָתא, ְלֹראׁשִ ֵדין ִאיִהי ַסְלָקא ּבַ ּּכְ יִמיָנא, ּ ֶאְמ, ְּוִאְתַעְטָרא ּבִ ָרא ּבְ , ָצִעיָתאְוִאְתַחּבְ

ים ְּוִאְתְנִהיר ּכָֹלא ֵמָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ְּוָדא ִמּגֹו ְדָרָזא ְדָאָדם, ּ ְרעו ְדַכֲהָנא, ּ ּּבִ ּ ,
יָרָתא, ּוִבְצלֹוָתא   .ּוְבׁשִ
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ים ָרָזא ְדרוַח ִעָלָאה, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדעֹוָלה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּּבְ ּ יָרן , ּ ִגין ִדְתַלת רוִחין ְקׁשִ ּּבְ ּ
ָאה ְדִאְקֵרי רוַח ַהּקֶֹדׁש, ֲחָדאּכַ ּתָ ּרוַח ּתַ ּ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ּרוַח ִדְלגֹו ּבְ ְּדִאְקֵרי רוַח ָחְכָמה , ּ ּ

ָאה. ּוִביָנה ּתָ א וַמָיא, ְּדָנִפיק ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ֲּאָבל ַהאי רוַח. ְּוֵכן ִאְקֵרי רוַח ּתַ ֶאּשָׁ ִליָלן ּבְ . ּּכְ
ּרוַח ִעָלָאה ְדִאיהו ָסִתים  ּ איּּ ֲחׁשָ ין, ּבַ ל רוִחין ַקִדיׁשִ ְּדֵביה ַקְייִמין ּכָ ּ ּ . ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ

ׁש ך ַאֲהְדַרת עֹוָלה רוַח ַמּמָ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

  ]ב''ו ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ּוְלָבַתר ֵמָרָזא ִדְבֵהָמה ָזנו )ב''ו ע''דף כ(, ּ ְפֵקי ְוִאּתְ ִּמְסּתַ ָרא רוָחא , ּ , ָאֳחָראְּלִאְתַקּשְׁ
ְּדִאיִהי ּגֹו ְמָסֲאבו ְמנוִנין, ּ ין ְוׁשַ ְרּבִ ֵּמִאיּנון ּתַ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ך עֹוָלה ֹקֶדׁש . ּּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ים ְלהו, ֳקָדׁשִ ָעְלָמא ּכֻ ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ִנין ְלֶמְעּבַ ָאר ָקְרּבְ ּׁשְ ה ִסְטִרין וָמאֵרי ְדִדיִנין, ּ ּמָ ִּמּכַ ּ .
ָרא וְלִאְת ָמאְּלִאְתַעּבְ ּסְ ים ַקִלים, ַּנֲהָרא ִמּגֹו ְרעוָתא ְלִאְתּבַ ִגין ְדָלא , ִּאְקרון ֳקָדׁשִ ּּבְ

ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקֳ ִּמְתַעְטֵרי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבַ ּ ים ַקִלים. ּ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֳקָדׁשִ ּוְנִכיסו ִדְלהֹון , ּ ּ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ָכל ֲאַתר ּכְ ּּבְ ּ יםֲּאָבל עֹוָלה ְדִאיִה, ּ ָאר , ּי ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ׁשְ ָלאו ִאיִהי ּכִ

ִנין   .ְּדָכל עֹוָבָדָהא ֹקֶדׁש, ָקְרּבְ

א ֲחֵזי ִתיב ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבד, ּתָ ה, ַמה ּכְ ין ְמַיֲחִדין ִלְקדוּשָׁ ִּאֵלין ְלבוׁשִ ּ ד . ּ ּבַ
ה, ְיִחיָדאי ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵה. ְּמַיֲחָדא ִלְקדוׁשָ םּוְכִתיב ּבִ רֹו וְלֵבׁשָ ׂשָ ִים ֶאת ּבְ ּמַ ַמאי . ּם ְוָרַחץ ּבַ

ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ַּטְעָמא ָדא ֹקֶדׁש ים, ּּ ְדָקָאַמר ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ְּדַסְלָקא ּכָֹלא , ּּכִ ּ ּ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקֳ וָרא ֲחָדא, ְּוִאְתַעְטָרא ּבְ ִקּשׁ ר רוַח ִמְס. ּּבְ ּוְלָבַתר ַמְפֵני ְוַאְעּבַ , ֲאָבאּ

ִּדְמָסֵאב ּכָֹלא ְלָטא, ּ א, ְּדָלא ׁשַ א, ְּוָלא ִיְתְקִריב ּגֹו ַמְקְדׁשָ ל ִסְטֵרי ְדקוְדׁשָ ר ִמּכָ ְּוִאְתֲעּבָ ּ ,
ה ְיִחיָדאי ְקדוּשָׁ ַאר ּכָֹלא ֹקֶדׁש ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמר, ְוָאַמר ַרּבִ יב )ד''נח ס(, ָהא ִאּתְ יַע ְיָיּ ָאָדם ו)תהלים לו( ,ִּדְכּתִ . 'ְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
ְּוָהִכי ַסְלָקא ָרָזא ְדָאָדם ְטָרא ְדָאָדם, ּ ֵהָמה. ִּמּסִ ְטָרא ִדְבֵהָמה, ּבְ ִתיב ָאָדם . ִּמּסִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵניה ְלֵעיָלא, ָּאָדם וַדאי. ּכִ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ ָרא, ּ ָרא ִקׁשְ ֵהָמה. ְלַקּשְׁ . ּוְלָבַתר ִמן ַהּבְ
ָרא ּקְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבַ ָנא ָאָדם וְבֵהָמה, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ָּאָדם וְבֵהָמה, ּ ְּדִאְצְטִריך ְלָקְרּבְ ְּ ,

ְדָקָאַמר א ֲחֵזי. ּכִ ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ   .ָּהִכי ָעֵבד ָאָדם וְבֵהָמה, ְּ

ִתיב  יָמא ְוָהא ּכְ ְייהו ְמָקְרִבין ,  ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ְועֹוף)בראשית א(ְוִאי ּתֵ ְּדָהא ִמּנַ ּ
ָנא ַּוֲאִפילו עֹוָלה, ָקְרּבְ נֹו, ּ יב ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרּבָ ָמה ִדְכּתִ א ֲחֵזי. ּּכְ ל ִאיּנון , ּתָ ִּמּכָ

ֵני יֹוָנה ֶּאָלא ָרָזא ָדא. ּעֹוִפין ָלא ְמָקְרִבין ֶאָלא ִמן ַהּתֹוִרים אֹו ּבְ ָדאַּמה ְד, ּ ר ּבְ ׁשַ , ִאְתּכְ
ָדא ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא. ָּפִסיל ּבְ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְוָדא ׂשְ

ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ָרָזא ִדְרִתיָכא, עֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ּ ַלק רוַח . ּ ְסּתָ ּוְבהו ּתִ ּ ּּ
ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ַהּקֶֹדׁש ֵרי. ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָמאָלאְוַח, ַחד ִליִמיָנא, ּ ְוָדא , עֹוף ִליִמיָנא. ד ִלׂשְ
ָמאָלא. ִמיָכֵאל ְבִריֵאל, ְיעֹוֵפף ִלׂשְ ָמאָלא, ָּדא ִליִמיָנא. ְוָדא ּגַ   .ְוָדא ִלׂשְ
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ֵרין ִאֵלין ך ְמָקְרִבין ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ א, ּ ְּלַסְלָקא רוַח קוְדׁשָ ּ א, ּ ָמאָלא ְמַעֵטר ְוָזִיין ְלַתּתָ ּוׂשְ ּ ,
ָמאָל ַבְעָלה. ִויִמיָנא ִליִמיָנא. אְּלַההוא ְסָטר ׂשְ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ְּוֹכָלא . ְלֶמֱהִוי ַחד, ְּוִאְתַקּשְׁ

ֲחָדא ר ּכַ ַלק וִמְתְקׁשַ ַקף, ִּמְסּתְ ְלחֹודֹוי ְוִאְתּתָ ָלק ּבִ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ ְּ.  

ָנא ָלא ָיִהיב חוָלָק, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ְזָנאִּמְסּכְ ָרא, א ְלִאּתְ ֶּאָלא ְלֵעיָלא ְלִאְתַקּשְׁ ֲאָבל , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ר ְלִסְטֵריה ּכְ ל ַחד ִמְתַקּשָׁ א ּכָ ּּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ט ''שמות רל(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ְמעֹון ֲאבֹוי ְוָאַמר)ב''ע י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ וָרא ְדֹכָלא ,  ִרּבִ ָּהא ִקּשׁ ּ ּקֶֹדׁש ּ ר ּבַ ִאְתְקׁשַ
ים ְלִאְתַנֲהָרא ָרֵאל ְלֵעיָלא, ַהֳקָדׁשִ קוָתא ְדַרֲעָוא ְדַכֲהֵני ֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ַעד ֵהיָכן , ּ

ִּאיהו ַסְלָקא ּ.  

ִלימו, ַעד ֵאין סֹוף, ָּאַמר ֵליה ָהא אֹוִקיְמָנא וָרא ְוִיחוָדא וׁשְ ְּדָכל ִקּשׁ ּ ּ ּ ְלַאְצְנָעא , ּ
ַההוא ק, ּ ְצִניעוּּבְ ְּדָלא ִאְתְדּבַ יה, ְוָלא ִאְתְייַדע, ּ ְּדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ּבֵ ּ ֵאין סֹוף ָלא . ּ

ד סֹוף, ַּקְייָמא ְלאֹוָדָעא ד ֹראׁש ְדַאִין, ְוָלא ְלֶמְעּבַ  )א ראש כמה דאין''נ(. ְּוָלא ְלֶמְעּבַ
ָּדא ְנקוָדה ִע. ַמאן ֹראׁש, ַּאִפיק ֹראׁש ְוסֹוף, ַקְדָמָאה א ְדֹכָלא , ָּלָאהּ ְּדִאיִהי ֵריׁשָ ּ ּ
ָבה, ְסִתיָמָאה ְּדַקְייָמא ּגֹו ַמֲחׁשָ ְּדִאְקֵרי סֹוף ָדָבר, ְוָעִביד סֹוף. ּ   .ֲאָבל ְלָהָתם ֵאין סֹוף, ּ

ַההוא ֵאין סֹוף, ָלאו ְנהֹוִרין, ָּלאו ְרעוִתין ָּלאו ּבוִציִנין ּבְ ל ִאֵלין ְנהֹוִרין ובוִציִנין , ּ ּּכָ ּ ּ
ְלָי הוּתַ ּין ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ָקא, ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא , ַּמאן ְדָיַדע ְוָלא ָיַדע, ְּוָלא ַקְייֵמי ְלִאְתַדּבְ ּ

ְּרעו ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין   .ַאִין, ּּ

ְּוַכד ְנקוָדה ִעָלָאה ָלקו, ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ר ֵריָחא, ִּאְסּתְ ַמאן ְדָאַר, ָלא ַיְדִעין ּבַ ח ּּכְ
ָסם ֵריָחא ְוִאְתּבְ ִתיב, )א ניחח''ס(ְּוָלאו ָדא ַנְייָחא , ּבְ ֵריַח )ויקרא כו( ְּדָהא ּכְ  ְוָלא ָאִריַח ּבְ

ְּדָהא ֵריַח ִניֹחַח ֵריָחא ִדְרעוָתא, ִניֹחֲחֶכם ּ ְּדָכל ָהֵני ְרעוָתא ִדְצלֹוָתא, ּ ּ ּוְרעוָתא , ּ ּ
יָרָתא ּוְרעוָתא ְדַכֲהֵני, ְּדׁשִ ּ ְּדֻכְלהו, ּ ְלהו ִאְתָעִבידו ְרעוָתא ֲחָדא, ּ ָרָזא ְדָאָדםּּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ַתְרגומֹו: ְּרעוָתא, ְּוַההוא ִאְקֵרי ִניֹחַח ְדָקא . ּּכְ ֲחָדא ּכְ ר ְוִאְתְנִהיר ּכַ ֵדין ּכָֹלא ִאְתְקׁשַ ּּכְ
ַמר, ֵיאֹות ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ]א''ז ע''דף כ -' גזוהר חלק [

יָדא ְדַכֲהָנאְּוַעל ָדא ִאְתְיִהיַבת ַה יב, ּאי ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ ַצו ֶאת  )א''ז ע''דף כ(, ִּדְכּתִ
ָניו ֵלאֹמר ְוָהָכא . ֵּלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּדָהא אֹוִקיְמָנא, ָרָזא ָהָכא. ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ

ָבה ָרָעה ִּאְתְייִהיַבת ֵליה ְלִאּתֹוְקָדא ַההוא ַמֲחׁשָ ָרא ָלה , ּ ּוְלַאְעּבְ אּ ַהאי , ִּמּגֹו קוְדׁשָ ּבְ
ְּרעוָתא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ ּ ין ְדִאּתֹוְקָדן, ּ ָנָנא ְוַתְרּבִ ּוְבַהאי ּתְ א, ּ ָרא ִמן קוְדׁשָ ִגין ְלִאְתַעּבְ , ּּבְ

ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא ְּוַהאי ַצו ּבִ ּ יָמא ַצו , ּ ָנא ְוִאי ּתֵ א ִמּגֹו ַהאי ָקְרּבְ א ָלה ִמן קוְדׁשָ ְּלַאְפְרׁשָ ּ
ָרֵאלֶא ֵני ִיׂשְ ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא, ת ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ְדָהא ּבִ ּ ּ ל )א לאפרשא לה מן קודשא''ס(, ּ  ּכָ

ִּזְמָנא ְדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּ ְּדָלא ַיְכָלא ְלׁשַ ּּ.  
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ְּוַהאי ְקָרא ּכָֹלא ַאְתָיא ְלַאֲחָזָאה ָרָזא ְדִמָלה א ְלֵעיָלא ְּלַאְעְטָרא , ּּ ְּלַהאי רוַח קוְדׁשָ ּ ּ
א ָלה ְלָדא רוַח טוְמָאה, ְּלֵעיָלא ּוְלַאְפְרׁשָ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ א ָלה ְלַתּתָ ְרעוָתא . ְּלַנְחּתָ ָּדא ּבִ ּ

ְדָקָאַמָרן ְדָקֲחֵזי ֵליה, ּוִבְצלֹוָתא ּכִ עֹוָבָדא ּכָֹלא ּכִ ְּוָדא ּבְ ּ.  

י, ְּוַהאי ְקָרא מֹוָכָחא ָעַלְייהו ָניו ֵלאֹמרִּדְכּתִ ָּדא ֲעבֹוָדה : ַצו. ב ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ָתא:  ֵלאֹמר)'ס, ח''נ, ח''בראשית ל(. ּרוַח ִמְסֲאָבא, ָזָרה ִתיב . 'ְּדִאְקֵרי ִיְרַאת ְיָי, ָּדא ִאּתְ ּכְ

ּתֹו)ירמיה ג(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהָכא ֵלאֹמר ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ . ּמוָהְוָהא אֹוְק. ּ ֵלאֹמר ֵהן ְיׁשַ
ַמר ך ּכָֹלא ִאּתְ ִגין ּכָ ּּבְ ָרָזא ְדָאָדם וְבֵהָמה, ְ ְקָנא ּכָֹלא ּבְ ְּוַכֲהָנא ַקְייָמא ְלִאְתּתַ ּ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון ַיְדֵעי אֹוְרֵחי , ּּ ּ
ֹאַר, ְּדאֹוַרְייָתא ה ּבְ ִתיב , ח ְקׁשֹוטְּוַאְזֵלי ּבָ ַמאן . ֲּעֵליֶהם ִיְחיו'  ְיָי)ישעיה לח(ָּעַלְייהו ּכְ

ִּאֵלין ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא. ֲעֵליֶהם ִּיְתַקְיימון: ִּיְחיו. ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּתָ י ִחָייא, ּכְ ַהאי ַהאי ְקָרא אֹוִק, ָאַמר ִרּבִ ּיְמָנא ֵליה ּבְ
ְווָנא , ומתעטרא לעילא לעילא, דהיא סלקא: העולה. דא כנסת ישראל, זאת תורת(, ּגַ

ֶנֶסת ,  ֹזאת ּתֹוַרת)דבר אחר( .)עד אתר דאקרי קדש קדשים, לאתקשרא כדקא יאות ָּדא ּכְ
ָרֵאל ָבה ָרָעה: ָהעֹוָלה. ִיׂשְ ְּדִאיִהי ַסְלָקא ַעל ְרעוָתא, ָּדא ַמֲחׁשָ ר ָנׁש ְלַאְסָטָאה ֵליה ּּ ּ ְדּבַ ּ

ִּהיא ְדַסְלָקא ְוַאְסִטיַאת ֵליה ְלַבר ָנׁש, ִהיא ָהעֹוָלה, ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ָלה , ּּ ּ
נוָרא א ְלַאְסָטָאה. ּּבְ ִגין ְדָלא ִיְתְייִהיב ָלה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ל ַה, ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ָרֵאל. ַמאן ַלְיָלה. ַּלְיָלהַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי . ָּדא ּכְ
ר ָנׁש ֵמַההוא ְרעוָתא, ֹזאת ָאה ְלּבַ ִגין ְדָאֵתי ְלַדּכְ ּּבְ ּ ִגין ְדָנַהר ִדינור ִאיהו , ַעל מֹוְקָדה. ּ ּּבְ ּ ּ ּ

ִקיוַמְייהו ֲּאַתר ְלאֹוְקָדא ְלָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ַההוא נוָרא ְּדָהא ָעאִלין לֹו, ּּ ּן ּבְ ּ
ֵרי ׁשוְלָטֵניהֹון ֵמָעְלָמא, ְּדָדִליק ּוְמַעּבְ לֹוט, ּ ּוְבִגין ְדָלא ִיׁשְ ְִאְצְטִריך ַעל מֹוְקָדה ַעל , ּ

ל ַהַלְיָלה ַח ּכָ ְזּבֵ ְלָטא, ַּהּמִ ְפָיא ְוָלא ׁשַ   .ְוִאְתּכַ

ְפָיא ַהאי, ְּוַעל ָדא ד ִאְתּכַ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ אְּד, ַּסְלָקא ּכְ ִּאיִהי רוַח קוְדׁשָ ְּדַסְלָקא , ּ ּ
ְּוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ְּדָהא ְסִליקו ִדיָלה, ּ ּ ּ ְפָיא ַהאי ֵחיָלא ָאֳחָרא, ּ ד ִאְתּכַ ה, ּכַ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ .

ָנא ָרָזא ְדָקְרּבְ ֵעיָנן ּבְ ך ּבָ ּוְבִגין ּכַ א ְלַהאי ִסְטָרא, ְּ א, ְלַאְפְרׁשָ ֵּמרוַח קוְדׁשָ ּב ָלה ּוְלֵמיַה, ּ
ַלק ְלֵעיָלא, ּחוָלָקא ְסּתָ א ּתִ ִגין ְדרוַח קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

י ֲאָחא ָפַתח ְוָאַמר ַח ּתוַקד ּבֹו ְוגֹו, ִּרּבִ ְזּבֵ ַח ּתוַקד ּבֹו', ְּוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְזּבֵ , ְּוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ
ּבֶֹקר. ֲאַמאי ּבֶֹקר ּבַ א . ַכֲהָנא ֲאַמאיְו. ֲאַמאי, ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ֵניָנן ֶאּשָׁ ְוָהא ּתָ

ָכל ֲאַתר ִדיָנא הוא ּּבְ ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ָאֵתי, ּ ּוְרִחיָקא הוא ִמן ִדיָנא, ְּוַכֲהָנא ִמּסִ ּ ְּדָהא , ּ
ִדיָנא ְלָעְלִמין ֲהָנא ָלא ִאְזְדַמן ּבְ ָעְלָמא, ּּכַ ֵעי ְלאֹוְקָדא ִדיָנא ּבְ ְּוָהָכא הוא ּבָ יב , ּ ִּדְכּתִ

  .ִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהןּו
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ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1851דף [ -ּ

ר ָנׁש ְדָאֵתי ְלֶמחֵטי ָקֵמי ָמאֵריה, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ּּבַ ְרֵמיה , ּ ּהוא אֹוִקיד ּגַ ּ
ְלהֹוִביָתא ְדֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ְטָרא ְדרוַח . ּּבְ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִמּסִ , ִמְסֲאָבא ָקא ַאְתָיא )ב''ז ע''דף כ(ּ

יה רוַח ִמְסֲאָבאְוָה ְרָיא ּבֵ ּא ׁשַ ֵני ְדַאְתָיין ֵמַהאי ִסְטָרא. ּ מֹוְדָען ָקְרּבָ ּתְ ּוְלִזְמִנין ִאׁשְ ּוָבָעא , ּ
ְדָדֵמי ֵליה ָחא ּכִ ֵצי. ְּלָקְרָבא ַעל ַמְדּבְ ּתְ ַטל ַההוא רוַח ִמְסֲאָבא, ְוָלא ִאׁשְ ְּוָלא ִאְתּבְ ין , ּ ּבֵ

ר ָנׁש ּוֵבין ֵמַההוא ִסְטָר, ִמּבַ יהּ ּא ְדָאֵתי ִמּנֵ ָחא, ּ א ְדַמְדּבְ ֶאּשָׁ ֶּאָלא ּבְ א , ּ ְּדַההוא ֶאּשָׁ ּ
ין ֵמָעְלָמא, ְּמָבֲעָרא רוַח ִמְסֲאָבא יׁשִ ָוון, ְּוִזיִנין ּבִ ָדא ִאְתּכְ א , ְוַכֲהָנא ּבְ ָנא ֶאּשָׁ ְלַתּקְ

ין ֵמָעְלָמא יׁשִ   .ִּדיָבֵער ִזיִנין ּבִ

ֵעי ְּדָלא ִיְדַעכון, ְּוַעל ָדא ּבָ ְּוָלא ִיְתֲחֵלׁש ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ִדיֵליה, ּ ֵליה ְלָעְלִמיןּ ּ ּּ ,
א ֵמָעְלָמא יׁשָ ְבָרא ֵחיָלא ְדּתוְקָפא ָאֳחָרא ּבִ ְּלּתַ ּ ה, ּ ְּוַכֲהָנא ְיַסֵדר ָעֵליה . ְּוַעל ָדא ֹלא ִתְכּבֶ

ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ א ּבַ ַע, ֶאּשָׁ ְלָטא ִסְטָרא ִדיֵליה ְוִאּתְ ִזְמָנא ְדׁשַ ּּבְ ּ ָעְלָמאּ ָמא , ר ּבְ ִגין ְלַבּסְ ּבְ
ְפָיין ִדיִנין, )א ולבסמא דינא''ס(ָעְלָמא  ָעְלָמא, ְּוִאְתּכַ ֵניָנן, ְוָלא ִמְתָעֵרי ּבְ ִאית , ְּוַעל ָדא ּתָ

א א ַאְכָלא ֶאּשָׁ א ָאֳחָרא. ֶאּשָׁ א ִדְלֵעיָלא ַאְכָלא ֶאּשָׁ ֶּאּשָׁ א , ּ ָחא ַאְכָלא ֶאּשָׁ א ְדַמְדּבְ ֶּאּשָׁ
ה ְלָעְלִמין, ְּוַעל ָדא, ָראָאֳח א ָדא ָלא ִתְכּבֶ ָכל יֹוָמא, ֶּאּשָׁ ְּוַכֲהָנא ְמַסֵדר ֵליה ּבִ ּ.  

ָפָטהרעיא מהימנא  ִמׁשְ ִּפּקוָדא ַלֲעׂשֹות ָהעֹוָלה ּכְ ּּ ַמר ֹזאת ּתֹוַרת , ּ ְּוָעָלה ִאּתְ
ָנא. 'ָהעֹוָלה ְוגֹו ין ַעל ָקְרּבְ ים ֲהוֹו ַנְחּתִ ֵאׁש ׁשֹוֶתה . ֵכל ְוֵאינֹו ׁשֹוֶתהֵאׁש אֹו. ָחֵמׁש ִאׁשִ

ים. ֵאׁש אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה. ְוֵאינֹו אֹוֵכל ֵאינֹו אֹוֵכל ְוֵאינֹו . ֵאׁש אֹוֵכל ַלִחים ויֵבׁשִ ֵאׁש ׁשֶ
ְבַלְייהו ִאיּנון. ׁשֹוֶתה ָּלּקֳ ַעל . 'ב, ִהיא ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדה. ַחד, ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּ
ַח ְזּבֵ ַח ּתוַקד ּבֹו ה. 'ד, ּל ַהַלְיָלהּכָ. 'ג, ַהּמִ ְזּבֵ   .'ְּוֵאׁש ַהּמִ
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ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין בֹוַה, ּ ּעֹוָלה ּכוָלה ַסְלָקא ַלּגָ ּ יָנה. ּּ ַמְראֹות ' ה', ה, ְוָדא ּבִ
ִּדיָלה ת ְיִחיָדה', י. ּ בֹוד ְיָי)שמות כד(, ּבַ ֵאׁש אֹוֶכֶלת' ּ וַמְרֶאה ּכְ , ּאֹור ְדַבת ֵעיָנא' ו. ּכְ

ל ַמִיין ְדאֹוַרְייָתא לֹוָתא, ְּוִהיא ֵאׁש ׁשֹוֶתה ּכָ ִנין ִדּצְ ל ָקְרּבְ ְואֹוֶכֶלת ַלִחין . ְּואֹוֶכֶלת ּכָ
ין ים, ִויֵבׁשִ ים ְיֵבׁשִ ֵעּצִ ֵטי ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיּנון ּכְ ִּאיּנון ְפׁשָ ּ ּ ים ְוָרִזי אֹוַרְייָתא ִאיּנ. ּּ ֵעּצִ ּון ּכְ
ין. ַלִחים   .ְּוַהאי ִאיהו ֵאׁש אֹוֶכֶלת ַלִחין ִויֵבׁשִ

לֹוָתא, ְועֹוד אֹוֶכֶלת ַלִחין ּצְ ִנין ַדֲהוֹו ְקֵרִבין ּבִ ל ָקְרּבְ ה, ּּכָ ֹות ֲעׂשֵ ין. ַעל ִמּצְ ל , ִויֵבׁשִ ּכָ
לֹוָתא ּצְ ִנין ַדֲהוֹו ְקֵרִבין ּבִ ה, ָּקְרּבְ ֲעׂשֶ ֹות ֹלא ּתַ ֵריָפה ֶהֶרג , ַּהאי ִאיהוְו. ַעל ִמּצְ ְסִקיָלה ׂשְ

ה, ְוֶחֶנק ֹות ֲעׂשֵ ה, ַעל ִמּצְ ֲעׂשֶ ֹות ֹלא ּתַ א, ְוַעל ִמּצְ ִכיְנּתָ ַנָיא ִדׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּּ ּ ,
לֹוָתא ה, ּצְ ֲעׂשֶ ה ְוָלא ּתַ ְּדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ לֹוֵתי, ַּמְראֹות ִאֵלין' ְוָלֳקֵבל ה. ּ ינו ֲחֵמׁש ּצְ ּקִ  ּּתַ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּבְ ת ֵעיָנא. ּּ ׁשוָבה ה, ְוָלֳקֵבל ּבַ ֶרת ְיֵמי ַהּתְ ִּאיּנון ֲעׂשֶ ָּלֳקֵבל אֹור ְדַבת ' ּ
ְתָרָאה' ָלֳקֵבל ה, ִּעּנוִיין' ה. ֵעיָנא   .ּבַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1852דף [ -ּ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ָפָטה, ּ ִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות ַהַחָטאת ּכְ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים. ּ ּנָ ַּאּתון ְדִמִסְט, ּתַ ָרא ּ
ִריך הוא ַאִתיתו א ּבְ ְּדִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ א ִדיִלי ְדִאיִהי ֲהָלָכה, ְּ ַרּתָ ָאה ּבְ י ְלַנּקָ ְּדַטְרֲחתון ַסּגֵ ּ ּ ּ ,

ין, ְּדֵעֶרב ַרב, ֵּמִאֵלין ְקִליִפין יׁשִ ָיין ּבִ ירוץ, ּקוׁשְ ְּדֵלית לֹון ּתִ ְּדָעַלְייהו , ְּוָלא ִפרֹוָקא, ּ ּ
ַמר נֹות, ּת ֹלא יוַכל ִלְתקֹוןּ ְמֻעָו)קהלת א(, ִאּתְ יקו , ְּוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהּמָ ַמר ּתִ ֶּאָלא ִאּתְ ּ
הֹון יקו ְדִאסוָרא ְלחוְמָרא. ּבְ ְּוָכל ּתִ ּ ּ יקו ָחֵסר ן, ּ ְּוִאיהו ּתִ ּקון' ּ ְּדֵלית ֵליה ּתִ ּ , ָּחֵסר נון. ּ

ְּדִאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדִתיקו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ִת, ּ ָבה. יָקהׁשְ ַמֲחׁשָ ך ָעָלה ּבְ תֹוק ּכַ גֹון ׁשְ   .ְּכְ

ין ַדֲהָלָכה ָיין ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ְּוִאית קוׁשְ ּ ּ ּ ּצֹות ָזָהב, ּ ּבְ הֹון ִמׁשְ ַמר ּבְ ֲּהָדא הוא . ְּדִאּתְ
ה)תהלים מה(, ִדְכִתיב ּצֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ּ ּ ּּ ַּפְסִקין , ןְּוַאּתו. ְ

ה ְפָסקֹות ַכּמָ ה ִפרוִקין, ּלֹון ּבְ ַכּמָ ִנין וְמָפְרִקין לֹון ּבְ ּוְלָבַתר ְמַתּקְ ּ ּּ.  

ְתִניִתין ְּוִאי ָחֵסר ׁשום ְפָסק ִמּמַ ָנה, ּ ׁשְ ה ְדאוְקמוָה ְזה ָחֵסר ִמן ַהּמִ ּמָ ּּכְ ּ ִנין , ּ ַּאּתון ְמַתּקְ
יוַכל ְלִהּמָ, לֹון ְּוַהאי הוא ֶחְסרֹון ׁשֶ יׁש ַעל ַההוא . נֹותּ ְּוִאי ִייֵתי ִטֵפׁש ְוַיִפיק ׁשום ּבִ ּ ּ ּ

ין ּאוָמָנא ְדָחִתיך ְלבוׁשִ ּ ִתיב , ְוִייָמא ְוִכי אֹוַרְייָתא ִאיִהי ָחֵסר, ְּ  ּתֹוַרת )תהלים יט(ְוָהא ּכְ
ִמיָמה' ְיָי ָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ּתְ ִמיָמה ּבְ ּּתְ ְּדִאיּנון רמ, ּ ּח ִפקוִדין''ּ שיר (, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא. ּ

ך)השירים ד ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ָהא. ּ ְלבוׁשָ ִמיָמה ּבִ ָנה, ּּתְ ׁשְ   .ְְוֵאיך ָחֵסר ִמן ַהּמִ

יְמרון ֵליה ַּאּתון ּתֵ ּ ח ֲחִתיָכה, ּ ּכַ ָאר ְפָסקֹות , ּדֹוק ְוִתׁשְ ׁשְ ח ָלה ְמעוֶרֶבת ּבִ ּכַ ְּוִתׁשְ ּ ּ
ָניֹות ה ֲחִתיכֹותְּדאֹוַר. ּוִמׁשְ ַכּמָ ין ּבְ ך ְלבוׁשִ ּח אוָמָנא ְלֶמְחּתַ ִקי , ְּ ְּוַתְלִמיד ְדָלאו ִאיהו ּבָ ּ

ִאֵלין ֲחִתיכֹות ר ַהֲהָלָכה ּבְ ָיין, ְּלִמְקׁשַ ִּמְתַחְלֵפי ֵליה ְפָסקֹות ְוקוׁשְ ּּ ח לֹון , ּ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ
ִּפרוָקא ַּעד ְדִייֵתי אוָמָנא. ּ ל ִאֵלי, ּ ּוָפִריק לֹון ּכָ ַההוא ִזְמָנא. ּן ְסֵפקֹות ִדְלהֹוןּ ֲהָלָכה , ּּבְ

א ַרּתָ א, ְּדִאיִהי ּבְ ֹכָלא, ְסִליַקת ֳקָדם ַמְלּכָ ֵליָמא ּבְ יָטָהא, ּׁשְ א וְבַתְכׁשִ ְלבוׁשָ גוָפא ּבִ ּּבְ ּ ּ ,
ה  ְּוִאְתָקָיים ּבָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(ּ ּוְלִזְמִנין ִאית ְלאוָמָנא. ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ְלִמיד ּ  ּתַ

ִקי ָנא לֹון, ּבָ ֵדר ֵליה ְלַתּקְ ִּדיׁשָ ּ ּ.  

ְלהו ְוָאְמרו ָּקמו ּכֻ ּ ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא אוָמָנא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּּ ּ ל . ּ ה ִקּבֵ ך ֹמׁשֶ ַמר ּבָ ְְדִאּתְ ּ
יַני ְלִמיִדים ִאיּנון ִדיָלך, ּתֹוָרה ִמּסִ ְלהו ּתַ ן ְוֵאיָלך ּכֻ ּמָ ְוִמּתַ ְּ ּ ּ ל ָדִריןִמן ְיהֹוׁשֻ, ּּ . ַּע ַעד סֹוף ּכָ

ַע ֲּהָדא הוא ְדָאַמר וְמָסָרה ִלְיהֹוׁשֻ ּ ּ ַע ִלְזֵקִנים, ּ ְלהו, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ִויהֹוׁשֻ ַּעד סֹוף ּכֻ ּ .
ַמר ִקי ִדיָלך ַמאן הוא ָהא ֲחֵזיָנא ְדִאּתְ ְלִמיד ּבָ ּּתַ ּ ָיֹבא ֵאִלָיהו, ְּ ַּהּכֹל ְיֵהא מוַנח ַעד ׁשֶ ּּ ּ.  

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ֹוןָאַמר ל ְלִמיד ָחֵבר, ּ ְּדִאיהו ּתַ ַמר , ּ ְּדָעֵליה ִאּתְ ן ַאֲהֹרן )במדבר כה(ּ  ּבֶ
ַאֲהֹרן . ַהּכֵֹהן ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאּתְ ָהוא ִיְהֶיה ְלך ְלֶפה )שמות ד(ּּכְ ּ  ָהִכי ָנֵמי )א''ח ע''דף כ( ,ּ
ֵריה ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא ִד, ִיְהֶיה ִלי ְלֶפה, ּּבְ ַבד . ְּבַעל ֶפהּ ַקְדִמיָתא ּכְ ִגין ְדֵהיִכי ַדֲהֵויָנא ּבְ ּּבְ ּ

ֶּפה וְכַבד ָלׁשֹון ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָהִכי יֹוִקים ִלי קוְדׁשָ ַעל ֶפה, ְּ אֹוַרְייָתא ְדּבְ ַבד ֶפה ּבְ ּּכְ ּ ,
ב ְכּתָ ּבִ אֹוַרְייָתא ׁשֶ ּתְ, ּוְכַבד ָלׁשֹון ּבְ ְּדָלא ֵייְמרון ִאֵלין ְדָלא ִאׁשְ ּ . ָּאֳחָרא ִאיהו, מֹוְדִעין ִליּּ

ְּוֵאִלָיהו הוא ִיְהֶיה ִלי ְלֶפה ּ ל ִאֵלין ְסֵפקֹות, ּ ָנא ּכָ   .ּוְלָפְרָקא לֹון, ֵּייֵתי ְלַתּקְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1853דף [ -ּ

ַההוא ִזְמָנא א, ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּּבְ ַרּתָ ָגלוָתא, ּבְ ָפָלה ּבְ ַּדֲהַות ְמַהְדָקא ׁשְ ּ ְסִליַקת , ּ
ין ִד ל ַדְרּגִ ַּעל ּכָ נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית )משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלֵעיָלאּ ּ ַרּבֹות ּבָ

ָלָנה א ְדִאיהו ִליִמיָנא ֶחֶסד, ַּעל ּכֻ ֵהא ְלַאּבָ ּוְסִליקו ִדיָלה ּתְ ּ ּ ּ ּ ים , ּ ְּדֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ
ן ָחְכָמ, ַיְדִרים ּמָ   .ה''ח מ''כ, ה''ִמּתַ

ָנא ךּבְ, ָאַמר ַחד ּתָ ַמר ּבָ ִגין ָדא ִאּתְ ְַוַדאי ּבְ ּ ָלה ִדיָלך, ּ ִגין ּכַ ה ּבְ ְמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּ ּ ,
ה ִלימו ֶאָלא ּבָ ְּדָלא ְיֵהא ָלך ׁשְ ּ ּּ ה. ְ ֵליָמא ּבָ ֵהא ׁשְ ְּדַכד ַאְנּתְ ּתְ ך , ּ ַמר ּבָ ּ ֶפה )במדבר יב(ְִאּתְ

ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוָלא ְבִחידֹות ֶּאל ֶפה ֲאַדּבֶ ַמְר. ּ ָהא: ֶאהּבְ ַטת ַמְלּבוׁשָ ַגְווָנא ְדַכָלה ְדִאְתַפּשְׁ ּּכְ ּ ּּ ּ ,
ר ׂשָ ֵקירוב ּבָ ְעָלה ּבְ ּוִמְתַייֶחֶדת ִעם ּבַ ּ ָרָמ, ּ ּח ֵאָבִרים ִדיָלה''ּבְ ה, ּ יַאת ֵאֶבר ַחד ִמּנָ ּסִ . ְּוָלא ּכַ

ַמְרֶאה רמ ן''ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּבָ חוׁשְ   )א אתחזי לה דאתמר ביה''נ(. ּח ּבְ

אָאַמר ּב ּוִציָנא ַקִדיׁשָ ַקְדִמיָתא ִאְתֲחֵזי ָלך ַהאי ֵחיזו, ּ ּּבְ ַמְרֶאה, ְ ה ּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְּדִאיהו , ּ ּ
ֶנה ּסְ דֹול ּבַ ֶנה, ְָלך ַהַמְרֶאה ַהּגָ ה ִזְמִנין ַהּסְ יה ֲחִמּשָׁ ר ּבֵ ְּדִאְדּכַ ְלָיא ָלך ֵחיזו . ּ ּוְכַען ִאְתּגַ ְּ

ָרָמ, ָּדא ּח ִפקוִדין''ּבְ י ּתֹוָרהְּדִאי, ּ ה חוָמׁשֵ ַחְמׁשָ ּּנון ּבְ ין , ְוֹלא ְבִחידֹות. ּ ְּדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ
ִּדיָלה ל ְנִביֵאי, ּ ִּדְבהֹון ָחזו ּכָ ר. ּ ׂשָ ֵקירוב ּבָ ָלה ּבְ ָלָאה ּכַ ְּדֵלית ֹאַרח ְלִאְתּגַ ּּ ֶּאָלא ְלָחָתן , ּ
ִּדיָלה ּ.  

הו ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקָיים ּבְ ּּבְ ּתֹו ְוֹלא ּ ַוִיְה)בראשית ב(, ּּ ים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ֵניֶהם ֲערוּמִ ּיו ׁשְ ּ
ׁשו א. ִּיְתּבֹוׁשָ יׁשָ ר ִעְרּבוְבָיא ּבִ ּתֹו ִדְכַבר ִאְתַעּבָ גֹון ָאָדם ְוִאׁשְ ּּכְ א , ֵעֶרב ַרב, ּ יׁשָ ָיא ּבִ ּקוׁשְ
יה, ֵמָעְלָמא ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדִאיּנון ֶעְרָיין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ָרֵאלֶּעְרָיין ְד, ְּ ן ֶעְרָיין . ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוֵמֲהָלָכה ִדיָלך. ּ ּ ָאה ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ִריך ְלַכּסָ יַנְייהו ּצָ ִּדְבּגִ ּ ָמה , ְּ ּכְ
ְּדאוְקמוָה  ּ ר ָדָבר)משלי כה(ּ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ ִרין ֵמָעְלָמא, ּ ּכְ ִכים ְוֵלית ְמָל. ַּעד ְדִמְתַעּבְ

ָרֵאל ָמה ְדאוְקמוָה, ֶּאָלא ִיׂשְ ּּכְ ּ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא, ּכָ ּוְכבֹוד , ּּבְ
יק יֹוִמין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ְּמָלִכים ֲחקֹור ָדָבר ִריך ַאְנּתְ ְלַעּתִ ן ַאְנּתְ, ְּבְ ּמָ , ְּדִמּתַ

ט ֵמִאיָלָנ ַעְנָפא ְדִאְתְפּשַׁ ּּכְ יה, אּּ ָמִתין ַעְנָפא ִמּנֵ ָּהִכי ִנׁשְ ּ.  

ִאים ְוָאמֹוָרִאין ּנָ ם, ּתַ ַלת ִפקוִדין ִאיּנון, ָּהא ַוַדאי עֹוָלה ְוַחָטאת ְוָאׁשָ ּּתְ ּ ַלת ֲאָבָהן, ּ . ּתְ
ָלִמים ַמְטרֹוִניָתא לוִמין ְדָכל ֵאֶבר, ֵאֶבר. ׁשְ ׁשְ ְּדִאיִהי ּתַ ּ ַגְווָנא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג, ּ ּּכְ ּ .

  .)א אתר דאיהו תשלומים דכלא כגוונא''ס(

יֹום טֹוב ִראׁשֹון לֹא ַחג ּבְ לוִמים ַלִראׁשֹון, ִּמי ׁשֶ לוִמין ֶזה , ֵּאין ַתׁשְ ָאר יֹוִמין ַתׁשְ ּוׁשְ ּ
ֶזה ל ַחג ָעֵליה , ּבָ ֹלא ַחג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ נֹות ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּוְבהֹון ְוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהּמָ ּ ּּ

ַמר ִא נֹות)קהלת א(ּתְ ּ ְמֻעָות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון ְוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהּמָ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַחָטאת . ּ
ב ָלעֹוָלה ּ ֵחְטא ִאיהו ְדַכר)מאי טעמא(. ִּדְמַעּכֵ א, ַחָטאת. ּ ָסם . ּנוְקּבָ ּוְלִזְמִנין ְדָהא ִאְתּבְ ּ

ִעיר. ְּוִאְתְפַרׁש ֵמעֹוָלה, ַחָטאת ַההוא ׂשָ ַמר , ּּבְ ִעיר ִעִזים ֶאָחד )במדבר טו(ְּדִאּתְ ּ וׂשְ ּ
  .ְלַחָטאת
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ַתְרַווְייהו לוי ָאִחיד ּבְ ם ּתָ ֲּאׁשָ ַמאן ְדָאִחיד ְלָכאן וְלָכאן, ּ ּּכְ ִעיָתא, ּ ֶאְמּצָ לוי ּבְ ְּוִאיהו ּתָ ּ .
גֹון ָיֹבא ֵאִלָיהו, ּכְ לוי ַעד ׁשֶ ַּהּכֹל ּתָ ּּ ן, ּ ּמָ לויָהִכי ֲאׁשָ. ְּוַיְפִריׁש ֵלה ִמּתַ ִּאיהו ָאִחיד , ּם ּתָ

ַתְרַווְייהו ַּעד ְדָיֲהִבין ֵליה ְמזֹוָנא ִדיֵליה, ּּבְ ּ ּ ּׁשֹוַחד ִדיֵליה, ּ ן, ּ ּמָ ּוִמְתָקְרִבין , ְּוִיְתְפַרׁש ִמּתַ
ֵּאָבִרין ְדַכָלה ָדא ְלָדא ם ְוַחָטאת. ּּ ְּדָהִכי ִאיהו ָאׁשָ ֵריָאה, ּ ִסְרכֹות ַדֲאִחיָדן ּבָ ְוָלא , ּּכְ

יִח י ֵעיָלאַמּנִ ּין ָלה ְלַפְרָחא ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ א, ּ רוָחא ְדקוְדׁשָ א ּבְ ּבָ ְּלָנׁשְ ּ ּ.  

ה ִאיהו ְלעֹוָלה יב, ּׂשֶ ה ְלעֹוָלה)בראשית כב(, ִּדְכּתִ יה . ּ ְוַאֵיה ַהּשֶׂ ַמר ּבֵ  )שמות יב(ְּוִאּתְ
ה ָתִמים ָזָכר ִמים, ׂשֶ ִריך ְל. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאיׁש ּתָ ַאלְְוָהא ּצָ ה ִאיהו , ִמׁשְ ְּדָהא ׂשֶ ּ

ָמאָלא, ִליִמיָנא ִעיר ִאיהו ִלׂשְ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת, ּׂשָ ְּדַהְיינו ׂשְ ּ ִעיר, ּ ְוִאית , ְוִאית ׂשָ
ִעיר ִעיר ֶאָחד ַלְיָי. ׂשָ ִעיר ֶאָחד ַלֲעָזאִזל', ׂשָ יב. ּוׂשְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ  ְוָנַתן ַאֲהֹרן )ויקרא טז(, ּ

ֵני  ִעיִרים ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָיַעל ׁשְ   .ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל' ַהּשְׂ

ִעיר ּוְבַההוא ׂשֵ ו, ּ ֵעׂשָ ַמר ּבְ ִעיר)בראשית כז(, ִאּתְ ֵבד.  ִאיׁש ׂשָ ל ִאיּנון . ְוָדא ּכָ ְּדָנִטיל ּכָ ּ
ָמִרים ְדָדם ִחין ֲאַבְעּבועֹות פֹוְרחֹות)דמתמן(. ּׁשְ ּ ׁשְ ַרַעתְוָכל , ַּסָפֹחת, ּ ְּוַהְיינו . ִמיֵני ּצָ

יב ִזָרה)ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ ּגְ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ ְּוִאיּנון ֲעֹונֹות .  ְוָנׁשָ
ם א, ּתָ ְּדִאיהו ִלּבָ א, ּ ִלּבָ ּוְכֵדין ִאְתְפַרׁש ִמְלָעְרָבא ּבְ ּ ָסם, ּ ִאֵלין , ּוְכֵדין ִאְתּבְ ֵבד ּבְ ְּוִאיהו ּכָ ּ
ם, ֹוִביןח י ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ אן. ְּוָלא ָקל ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ֲּחדו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְמִתיְבּתָ ְּדָקא , ּ

ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין י ִעם ּתָ ְייהו ְוָאַמר. ַנְחּתֵ ַּהב ִלי ְרׁשו , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּקם ַחד ִמּנַ
ַאל ַמע ִמִל, ְלִמׁשְ ַתר ְדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּבָ יִרין ִאֵלין ִמפוָמךּ ְין ַיּקִ ּ ּ ְּדאֹוַרְייָתא ָדא ְדָנְפָקת , ּ ּ ּ
ְִמפוָמך  ּ וו ָבה)משלי ג(ּ יך ֹלא ִיׁשְ ּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפּצֶ ּ ָ ל ָדא ֲהָלָכה ִהיא , ּ ְּוַעל ּכָ

ִריך ִפיר. ְְוִלְלמֹוד ֲאִני ּצָ ִעיר ַדֲעָזאִזל ׁשַ ָּהא ׂשָ ָא, ּ לוי ּבְ ם ּתָ   .ּן ֲאַתר ִאיהוָּאׁשָ

ִרי, ָּאַמר ֵליה ִריך ַאְנּתְ ּבְ ַאְלּתְ, ְּבְ ִפיר ָקא ׁשָ ִעיָתא, ֶּאָלא. ּׁשַ ַּמה ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ,
ָמאָלא יה ְיִמיָנא וׂשְ ָּאִחיד ּבֵ ְּדִאיּנון ֶחֶסד וְגבוָרה, ּ ּ ּ ֵרין ְדרֹוִעין ְדַבר , ּ ין ּתְ גוָפא ְדָאִחיד ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ

ֶנׁשֶ. ָנׁש הֹון, ראֹו ּכְ ְדִפין ְלָפְרָחא ּבְ ֵרין ּגַ יה ּתְ ַּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ֵרין , ְּוַכיֹוָנה. ּ ה ּתְ ַּדֲאִחיַדת ּבָ ּ
ְדִפין יַלת ְלאֹוַרְייָתא, ּּגַ ה)ב''ח ע''דף כ(ְּוַגְדִפין , ְּדַאְמּתִ ֹות ֲעׂשֵ ּ ִדיָלה ְלִמּצְ ּוְבהֹון ִהיא , ּ
ּוַפְרַחת ְלֵעיָלא, ָהעֹוָלה ָּהִכי ִפקוִדי. ּ הּ ֲעׂשֶ ִפיׂשו ִדיָלה, ּן ְדָלא ּתַ ִּאיּנון ּתְ ּ ּ ֳפִרים , ּ גֹון ּצִ ּּכְ

ָפח ין ִדיָלה. ַּהֶנֱאָחִזים ּבַ ְפׂשִ ְּוָכל ּתַ ִבין ָלה ְלַפְרָחא, ּ ִּדְמַעּכְ ִאֵלין , ּ ִּאְתְקִריאו ִסְרכֹות ּכְ ּ
ֵבי ְלַכְנֵפי ֵריָאה, ִסְרכֹות א, ִּדְמַעּכְ ּבָ   .ְלָנׁשְ

ם אְּדִי. ָהִכי ָאׁשָ ִכיְנּתָ ַגְדפֹוי ִדׁשְ ָרֵאל ָאִחיד ּבְ ּׂשְ ְּדִאיּנון ֵחיָוון ְדכוְרְסָייא, ּ ּ ּ ֵהא , ּ ְּדָלא ּתְ
ָרֵאל ִזְכָוון ְדִיׂשְ הֹון ּבְ ִריך הוא, ּעֹוָלה ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ִבין ָלה, ְּ ּוְמַעּכְ ְדָפָאה , ּ יִדין ּגַ ּוַמְכּבִ ּ

א ְדֵעֶרב ַרבְוָאׁשָ. ּת ֲחָטאֹות ִדְלהֹון''ת חי''חי כוְרְסָייא, ּם ִאיּמָ ִּסְרָכא ֲאִחיָדא ּבְ ן , ּ ְּדַתּמָ
לוָתא, ַמְטרֹוִניָתא ְּוָלא ַמְנַחת ָלה ְלַסְלָקא ִמּגָ ה ְלַסְלָקא. ּּ ְּוַזְכָוון ֲאִחיָדן ּבָ ָאַרת , ּ ּתְ ִאׁשְ

ֲאִויָרא ֲאִויָרא, ּבַ לוי ּבַ גֹון ִסְרָכא ּתָ ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ. ּּכְ ם )דאיהו אוירא(. ִעיָתאּ  ָהִכי ֲאׁשָ
ִדיק ּצַ לוי ּבְ ּּתָ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ין ׁשְ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ.  
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ֵבד ַחָטאֹות, ַחָטאת ִאיִהי יֹוֶתֶרת ַהּכָ יַדת ָעָלה ּבְ ָרֵאל, ַאְכּבִ ְּדִלְכלוִכין ְדחֹוִבין ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ,
ָמִרים יד ׁשְ ַגְווָנא ְדָכֵבד ַמְכּבִ ְּדִאיּנו, ּּכְ א, ּן ָדִמיםּ , ָּהִכי ִאֵלין ֲחָטאֹות. ַּעל ַעְרִקין ְדִלּבָ
א ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ יִדין ַעל ּגַ ַּמְכּבִ ה, ּ ְּדִאיּנון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ה . ְּדַדְמָיין ְלַכְנֵפי יֹוָנה, ּּ ֲעׂשֶ ֹלא ּתַ

ה יִדין ַעל ֲעׂשֵ ד ִאיּנון ַמְכּבִ ָר, ּּכַ ד חֹוִבין ְדִיׂשְ ְּדִאיּנון ּכַ ּ ין ִמַזְכָווןּ ֵּאל ְמרוּבִ ַמר , ּ ִאּתְ
אֹוַרְייָתא ְדִאיהו ּגוָפא ּּבְ ּ ה)דניאל ח(, ּ ֵלך ֱאֶמת ַאְרּצָ ַחת , ְ ְוַתׁשְ ְנָתַנִני  )איכה א(ְוִאיִהי ּצוֹוָ

יֵדי ֹלא אוַכל קום' ְיָי ּּבִ   .ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום)עמוס ה( ּ

ּוְבִגין ָדא ִאים ַוֲאמֹו, ּ ּנָ ינו ּתַ ּקִ ִניןּּתַ ֲאַתר ְדָקְרּבְ לֹוִתין ּבַ ָרא ֲחָטאֹות , ָּרִאים ּצְ ְלַאְעּבְ
ה מֹות ִמיּנָ ֲחִרית. ַּוֲאׁשָ לֹוָתא ְדׁשַ ינו ּצְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ַחר, ּ ן ַהּשַׁ ָקְרּבָ לֹוָתא ְדִמְנָחה. ּכְ ּוּצְ ּ ,

ִים ין ָהַעְרּבַ ן ּבֵ ָקְרּבָ לֹוָתא ְדַעְרִבית. ּכְ ּוּצְ ֵאמוִרים וְפ, ּ ּּכְ ל ַהַלְיָלהּ ִלים ּכָ ָּדִרים ַדֲהוֹו ִמְתַאּכְ ּ .
לֹוִתין ַלת ּצְ ּוְתַלת ֲאָבָהן ְדָתִקינו ּתְ ּ ה, ּ א ְדִאיּנון ְקִטיִרין ּבָ ְבּתָ ָּלֳקֵבל ֶמְרּכַ ּ ָמה . ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ָבה, ּ ם , ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ְעּתָ ְּדִאיּנון ְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ ּ כ ''ע(. 'ְוגוּ

 )רעיא מהימנא

ה)ויקרא ו( ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ י ִחָייא ָפַתח. ּ ֵאׁש ּתָ ִּרּבִ  )בראשית כב(, ּ
י ְבִני ְוגֹו ּנִ ַּויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַויֹאֶמר ָאִבי ַוֹיאֶמר ִהּנֶ ַלת ', ּ ַּויֹאֶמר ַוֹיאֶמר ּתְ ּ

ַּויֹאֶמר ַחד ְדַאְבָרָהם, קִּזְמִנין ְדִיְצָח ית' ג, ֶּאָלא. ֲאַמאי ָהִכי, ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ְּדִאיּנון , ְלַמֲעׂשֶ ּ
ַלת ְדִיְצָחק ֲהוֹו ְרִביִעי. ּּתְ י ְבִני ְדִחיָקא , ְּוַחד ְדַאְבָרָהם ּבָ ּנִ ִּדְכִתיב ִהּנֶ י )א ודייקא''ס(ּ ּנִ . ִהּנֶ

ְרִקיַע )בראשית א( ,ּוְכִתיב ַמִים ְמֹאֹרת ָחֵסר ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ   .ַהּשָׁ

יָמא ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר ַיִתיר ִאיּנון ְּוִאי ּתֵ ּ ָבה, ֶּאָלא. ּ ַמֲחׁשָ , ְּוִאֵלין. ִּאיּנון ְסִתיִמין ֲהוֹו ּבְ
ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי )בראשית א(ּוְכִתיב , ַּויֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם. ִּאְתַגְלָיין ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא

ִים ִויִהי ַמְבִדיל , ַּויֹאֶמר ָאִבי. ִהי אֹוראֹור ַוְי תֹוך ַהּמָ ּוְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְּ ּ
ין ַמִים ָלָמִים ה ָהֵאׁש. ּבֵ ִים, ַּויֹאֶמר ִהּנֵ וו ַהּמַ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ י. ּ ּנִ ַוֹיאֶמר , ַּויֹאֶמר ִהּנֶ

  .ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות

ַח ְוגֹורעיא מהימנא  ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ ַמר , ָּדא אֹוַרְייָתא. 'ְּועֹוד ֵאׁש ּתָ ְּדִאּתְ
ה  ה ַוַדאי. ' ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ירמיה כג(ּּבָ ה , ֹּלא ִתְכּבֶ ַּדֲעֵביָרה ֵאיָנה ְמַכּבָ ּ
ָוה. ּתֹוָרה ה ִמּצְ ּוַמאן ְדָעִביד ֲעֵביָר, ֲּאָבל ֲעֵביָרה ְמַכּבָ ָוה ְדִאיִהי ֵנרּ ה ִמּצְ ּה ִדְמַכּבָ ּ ָהִכי , ּ

ה ֵנר ִדיֵליה ְּמַכּבָ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַמת ָאָדם ִמגוֵפיה'  ֵנר ְיָי)משלי כ(ּ ִּנׁשְ ּבוי, ּ ְּוַהאי הוא ּכִ ּ ,
ֲחׁשֹוָכא ַאר ּגוָפא ּבַ ּתְ ְּדִאׁשְ א ֵמַאְתָרָהא. ּ ִכיְנּתָ ִרים , ְּוָהִכי ַמאן ְדָסִליק ׁשְ  )העולםלכל (ּגָ
ּבוי ַוֲחׁשֹוָכא ְלַההוא ֲאַתר ּּכִ ה)משלי ל(, ַוֲחׁשֹוָכא ִאיִהי ֲעֵביָרה. ּ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ   .ּ ְוׁשִ

י ָהָאֶרץ ְטָרא ְדַעּמֵ ָוה ִמּסִ ּוְסִליקו ְדִמּצְ ּ ּ ָוה, ּ ה ִמּצְ הֹון, ְּלהֹון ְמַכּבָ  )שמואל א ב(, ְּלַקֵיים ּבְ
ך ִי ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ְוְרׁשָ ָּדמוּ י ָמאֵרי ּתֹוָרה. ּ ִבָייה עֹוָלִמית, ֲאָבל ְלַגּבֵ ֵּלית ֵליה ּכְ הֹון ְדָנֲהִרין , ּ ּּבְ

ה ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ַכּמָ ָּלה ּבְ ָנן. ז ִאְתְקֵרי''ְּדאֹור ָר, ּ ֹות ְדאֹוַרְייָתא ִדְמַקְייִמין ָלה ַרּבָ ּוִמּצְ ּ ּ ּּ ,
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ְייהו ּּתֹוָרה ִאיהו ְלַגּבַ ה ָעַלְייהוַלְיָלה ְויֹו, ּ ה , ָּמם ָלא ִתְכּבֶ ִגין ִדְמַקְייִמין ּבָ ּּבְ  )יהושע א(ּּ
  .ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ן ְדָסִליק ִמפוַמְייהו ּבְ ְּוָעׁשָ ּ ּ ּּ ֲעָרָכה, ּ ן ַהּמַ ִּדְמַסְדִרין ָלה, ִּאיהו ָעׁשָ ּ ּ ,
ְעָלה י ּבַ ּוַמֲעִריִכין ָלה ְלַגּבֵ ּ גֹו, ּ רֹות)במדבר ח(ן ּכְ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ הֹון , ָ ּבְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ִמיד ֹטֶרת. ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ ֲעָרָכה ְוָעָנן ַהּקְ ן ַהּמַ ן ִדיָלה, ּוְבָעׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ָעׁשָ ּ ִיְתַער , ּ
א י ָחְכְמָתא, ִּמִלּבָ מֹוָחא, ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ּכְ ַגְווָנא ַדֲעָנָנא, ּ אְּדִאְתָער. ּּכְ ּוָתא ַדֲעָנָנא ִמִלּבָ ּ ּ ,

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ל ְפֵני ,  ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ)בראשית ב(ּ ָקה ֶאת ּכָ ּוְלָבַתר ְוִהׁשְ ּ
  .ָהֲאָדָמה

  ]א''ט ע''דף כ -' גזוהר חלק [

ן יָנה, ָהִכי ִיְתַער ָעׁשָ א, ִמּבִ ִלּבָ ְּדִאיהו ּבְ יה, ּ ְּדאוְקמוָה ְלַגּבֵ ּ ּ ְוָסִליק ְלַגֵבי . ןַּהֵלב ֵמִבי, ּ
מֹוָחא )א במוחא''נ() א''ט ע''דף כ(ְּדִאיִהי , ָחְכָמה ן )ומאן( .ּכְ ַּעּמוָדא , ּ ָדא)דעת( .ּוַמאי ָעׁשָ

ִעיָתא   .ֵּלב ֵמִבין ַדַעת, ַּדַעת, ְּדֶאְמּצָ

ן יָנה, ְּלָבַתר ְדָנִחית ָעׁשָ ָמאָלא, ָחְכָמה ְלַגֵבי ּבִ ְּדִאיּנון ָדא ִלׂשְ ּ ִּאיהו . יִמיָנאְוָדא ִל, ּ
א א ְוִאיּמָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ה''ָּמֵלא י, ָּנִחית ָמֵלא ֵמַאּבָ ים ְדִאיּנון ּתַ ְּלאֹוְקָדא ֵעּצִ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ְּדֵעץ ַחִיים ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ְדגוָפא, ּ ּ ּ ן ה, ּ ים וַדאי' ְּדַתּמָ ְלהֹוִבין , ָּהֵעּצִ ׁשַ ְלאֹוְקָדא לֹון ּבְ
יה ְּד, ְּדאֹוַרְייָתא ַמר ּבֵ ֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ירמיה כג(ִּאּתְ ְלהֹוִבין ְדֵנר . ' ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ׁשַ ּּבְ

ְרִחימו ָוה ּבִ   )'ב תנאים ואמוראים וכו''ז ע''קנ(כ ''ע. ִּמּצְ

ִּפקוָדא  ִמיִדין)ב''י ע''שייך לדף ק(ּ ָכל יֹוָמא ּתְ , ַּוֲאַבְתֵריה ְלַהְדִליק ֵאׁש.  ְלַהְקִריב ּבְ
הֲהָדא ה ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ ּוא ִדְכִתיב ֵאׁש ּתָ ְתֵריה. ּ ן, ַּוֲאּבַ רוַמת ַהֶדׁשֶ ּּתְ ּ .

ִאים ְוָאמֹוָרִאים. ָקְרָבן ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה, ַּוֲאַבְתֵריה ּנָ ִמיִדין, ּתַ ל ִאֵלין ּתְ ִּאיּנון ִמדֹות , ּּכָ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִריֵכי ְלֶמ, ְּ ְלהו ַחד. ֱהִוי לֹון ַנְייָחאִּדּצְ ב ְדָכל ְסִפיָרן ּכֻ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ ,

ל ָמקֹום תֹות וְזָמִנין ְויֹוִמין ָטִבין, ִמּכָ ּבָ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ְמָמָנא ַעל ׁשַ ּּכָ ְּוַהִהיא ִמָדה , ּ
ְּדׁשוְלָטנוָתא ְדַההוא ִזְמָנא ּ ּ ּ ה, ּ ִלילו ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ם ַהִהיא ְוִאְתְקִר, ּּכָ ְלהו ַעל ׁשֵ ּיאו ּכֻ ּּ

ֶחֶסד ֲחָסִדים, ִּמָדה ָכל ִמָדה, ּבְ בורֹות ְוָהִכי ּבְ ְגבוָרה ּגְ ּּבִ ּ.  

ַתת ְמָלאָכה ּבָ גֹון ׁשֹור, ְוִאית ַהׁשְ ְּדִאית ֵליה עֹול, ּכְ אֹוי, ַוֲחמֹור. ּ ְּדִאית ֵליה ַמׂשְ ין . ּ ּבֵ
ַמִים ִפיִלין, ּעֹול ַמְלכות ׁשָ גֹון ּתְ י. ּכְ ּן עֹול ַמְלכות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּבֵ ּ פום , ּ ּּכְ

ַתת ְמָלאָכה ְוַנְייָחא, ּעֹוָבַדְייהו ּבָ ִאֵלין יֹוִמין ִאית לֹון ַהׁשְ ק . ּּבְ ַּמאן ְדָלא ִאְתֲעּסַ
אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין ּּבְ ִּאית ֵליה עֹול ַמְלכות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ּ ּ ּוַמאן ְד. ּ ק ּ ִאְתֲעּסָ
אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין ּּבְ ַמִים, ּ ְתָרָאה' ְּדִאיִהי ה, ִּאית לֹון עֹול ַמְלכות ׁשָ ַמִים , ּבַ ַּמְלכות ׁשָ

  .ִאְתְקִריַאת
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ֹות ִאיִהי ַוַדאי ַמָיא ְוַאְרָעא, ּעֹול ִמּצְ ְרָיין ִדׁשְ ל ּבִ ִריאו ּכָ ִגין ְדָבה ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ְרָאם)אשית בבר(, ִדְכִתיב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה. ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ָרָאם' ּבְ ְוַכד ֵייֵתי . ּבְ

ת ְויֹום טֹוב ּבָ יָנה ְדִאיהו יד, ׁשַ ת ּבִ ַּנְחּתַ ָמה ְיֵתיָרה', ַעל ה, ו''ּ ַמִים ְנׁשָ ְּדִאיִהי ַמְלכות ׁשָ ּ ,
ּ ָחרות ַעל ַהלוחֹות)שמות לב(ְּוִאיהו  יּצִ. ּּ ַרִיםָאֹנִכי ּבִ ְדָפָהא ַעל , יַאת ִמּצְ ת ּגַ ּוְפִריׁשַ
א ַרּתָ ְרָיין ִדיָלה, ּבְ ְּוַעל ַמּשִׁ ְרָיין ְדָסָמֵא. ְוִאית לֹון ַנְייָחא, ּ ַמּשִׁ ַמר ּבְ דברים (, ל ְוָנָחׁש''ְּוִאּתְ

ם ְיָי)כח י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ך' ּ ְוָראו ּכָ ִָנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמּמֶ תאֹות ּתְ, ָּ ּבָ , ִפִלין ְואֹות ׁשַ
ִקיִלין, ְּואֹות ְדיֹוִמין ָטִבין ְלהו ׁשְ ִרית ּכֻ ְּואֹות ּבְ ּ.  

ַד ְּוִאית אֹות ְדׁשַ ְּדִאיהו ְמַטְטרֹו, י''ּ יה, ן ֶעֶבד''ּ ְלָיין ִמּנֵ ה ַעָבִדין ּתַ ִּדְמָמָנא ַעל , ְּוַכּמָ
ל ְפָרס ִּאֵלין ְדַעְבִדין ִפּקוֵדי ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּּ ּ ְרָיין ִדיֵליה ְמָמָנן ָעַלְייהו''ְטרֹוְמַט. ּ ּן וַמּשִׁ ּ ּ ּ .

ַמר ִגיַנְייהו ִאּתְ ָ ְלַמַען ָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחמֹוֶרך ְוַעְבְדך ַוֲאָמְתך)שמות כג(, ּּבְ ָ ָ ָ ֲּאָבל ִאיּנון . ּ
ל ְפָרס לֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ְּדַעְבִדין ִפקוִדין ׁשֶ ּּ ּ א וַמ, ּ נֹוי ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ּבְ ּ ְּוִאיּנון . ְטרֹוִניָתאּ

א ְתִרין ְוָתִגין ַעל ֵריׁשָ יֹוִמין ְדחֹול, ּכִ ְּדַעָבִדין ּבְ ָתָגא . ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ַמר וְדִאׁשְ ּוְבִגיַנְייהו ִאּתְ ּ ּ
ְייהו יוַמת, ֲחָלף ֵרב ְלַגּבַ ְּוַהָזר ַהּקָ ּ י ַעָבִדין. ּ ּתֹות ִאְתְקִריאו ְלַגּבֵ ּבָ ְּדׁשַ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ֲעָבִדיםִאם ּכְ, ּ ָבִנים. ָבִנים ִאם ּכַ הֹון , ִאם ּכְ ַמר ּבְ ם )דברים יד(ְּדִאּתְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ
ֲעָבִדים. ֱאֹלֵהיֶכם' ַלְיָי ָאר אוִמין)ויקרא כה(, ִאם ּכַ ָרֵאל ֲעָבִדים ְוָלא ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ . ּ ּכִ

אֹוַרְייָתא ו ְדִלין ּבְ ּתַ ַּאָבל ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ֹותּ ְּוֵלית ָעַלְייהו עֹול ּתֹוָרה ְועֹול , ִמּצְ
ִפִלין ָאר ִפקוִדין, ּתְ ּוׁשְ ִּאיּנון ֲעָבִדין ְלאוִמין ְדָעְלָמא, ּּ ּ הו, ּ ִדין ּבְ ֲעּבְ ּתַ ּוִמׁשְ גֹון . ּ  )דברים ו(ּכְ

ָרִים ִמּצְ   .ֲּעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ּבְ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ יֵאנו ְיָיִאּתְ, ְוִאי ַנְטֵרי ׁשַ הו ַויֹוּצִ ַּמר ּבְ הו. ֱּאֹלֵהינו' ּ ְּוִיְתַקָיים ּבְ ּ ,
ָ ְלַמַען ָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחמֹוֶרך)שמות כג( ָ ֹות, ּ תֹוָרה וְבִמּצְ ן ֲאָמְתך , ֲּחמֹור ּבַ ֵפׁש ּבֶ ְָוִיּנָ

ך ָוְבֶהְמּתֶ ֵהָמה ִאְקֵרי, ּ חֹות. ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ְרֵמיה ּתְ ּוְלָבַתר ְדִייעול ּגַ ּ ּ ּתֹוָרהּ ִּיְתַקָיים ,  ָאָדם ּבַ
יה  יַע ְיָי)תהלים לו(ּּבֵ ּסוס ְדָרִכיב ָעֵליה ָמאֵריה. 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ִּאם הוא ּכַ ּ ּ ּ ְוָסִביל , ּ
ָמאֵריה, ֵּליה   .ְּוָלא ְמָבֵעט ּבְ

ְלִמיד ָחָכם ּוַמאי ְסִבילו ְדַעם ָהָאֶרץ ְלּתַ ּ ִגין. ּ יֹו, ּבְ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ִריך ִאיהוְּדּתַ ת ּצָ ּבָ ּם ׁשַ ְ ,
ְּדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ּ ּ ָממֹוֵניה, ּ ְּוִאי ַעם ָהָאֶרץ ָסִביל ֵליה ּבְ פום ְרעוֵתיה , ּ יה ּכְ ְּוִאְתְנִהיג ּבֵ ּ ּ ּ

א ֵליה ׁשָ ּמְ פום ְרעוֵתיה, ְּלׁשַ ִפּקוִדין ּכְ ּוְלִאְתָנֲהָגא ּבְ ּ ּ ּ יַע , ּ יה ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ִּיְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ
ֹוד וְגֵזָלה. 'ָיְי יַע ֵליה ִמּשׁ ּיֹוׁשִ ְות, ּ ְלַאך ַהּמָ יַע ֵליה ִמּמַ ְיֹוׁשִ ִליט ָעֵליה, ּ ְּדָלא ׁשַ ָחט , ּּ ְוִיׁשְ

ין ָפגום ִדיֵליה ַסּכִ ֵּליה ּבְ ּ ּ ין ָפגום. ּּ ַסּכִ ִחיט ּבְ ְּוָכל ַמאן ְדׁשָ יה , ְּנֵבָלה ִאיהו, ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ִליכון אֹות ׁשְ ֶלב ּתַ ְּדִאיהו ָסָמֵא, ֹוַּלּכֶ   .ל''ּ

ָתא ת ַמְלּכְ ּבָ ְלִמיד ָחָכם ִאְתְקִריַאת ׁשַ ת, ְוֶנֶפׁש ְדּתַ ּבָ ְּוֹעֶנג ִדיֵליה . ֶּנֶפׁש ְיֵתיָרה ְדׁשַ ּ
ַמת ַחִיים ְכִלי, ִּנׁשְ ָמה ְיֵתיָרה. ְּורוַח ׂשִ א, ּרוַח ְיֵתיָרה, ְּוִאיּנון ְנׁשָ ָמה ְורוָחא ְוַנְפׁשָ , ַּעל ְנׁשָ

ְּדִאיּנו גוָפא, ן ַעָבִדיןּ ְלִטין ּבְ ְּדׁשַ ְּדיֹוִמין ְדחֹול, ּ ָמה ְיֵתיָרה. ּ ל ַחי, ְנׁשָ ַמת ּכָ ב ''רמ(, ִנׁשְ
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ִדיק)ב''ע ֹראׁש ּצַ ֶתר ּבְ ת,  ּכֶ ּבָ ְּדִאיהו יֹום ׁשַ ַהֵלל ָיה. ּ ָמה ְיֵתיָרה ּתְ ּוְבַהאי ְנׁשָ א , ּּ ְּדִאיּנון ַאּבָ ּ
א ַמר, ְוִאיּמָ ְּדָעָלה ִאּתְ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך) סדישעיה(, ּ ָבה , ּ ִגין ְדִאיהו ֶמְרּכָ ּּבְ ּ

ְּלִעַלת ָהִעלֹות ִליט ָעֵליה ֵעיָנא, ּ ה ְוָלא ׁשַ ְּדִאיהו ְמכוּסֶ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ַעִין ֹלא ָרָאָתה, ּּ ּ.  

א, ָּנָהר ְדָנִפיק ְמֵעֶדן, ּרוָחא ְיֵתיָרה א ְוִאיּמָ ִניןּוַמֲהָלכֹו ֲח. ִמֵבין ַאּבָ ּוָמֵטי , ֵמׁש ְמָאה ׁשְ
ִדיק ִתיָתָאה ְדִאיהו ּצַ ִּלׁשְ ן. ּ קֹות ֶאת ַהּגָ   .ַּמְלכות, ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְלַהׁשְ

  ]ב''ט ע''דף כ -' גזוהר חלק [

יֹוִמין ְדחֹוָלא ְלָטא ּבְ ָמה ְדׁשַ ְּנׁשָ בֹוד', ַעל ֶעֶבד ְיָי, ּ ֵסא ַהּכָ ָמה ְדאוְקמו. ִאיִהי ִמּכִ ּּכְ ּ ָה ּ
א ַהָכבֹוד,  ָמאֵרי ַמְתִניִתין)ב''ט ע''דף כ( ּסֵ ַחת ּכִ זורֹות ִמּתַ מֹות ּגְ ׁשָ ל ַהּנְ ְלָטא . ּּכָ ְּורוַח ְדׁשַ ּ

יֹוֵמי ְדחֹול א ְמַטְטרֹו', ַעל ֶעֶבד ְיָי, ּּבְ ָנה, ן''ִּאיִהי ֵמַעְבָדא ְדַמְלּכָ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִליל ׁשִ , ּכָ
ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ חֹול. אְוִאיִהי ׁשֵ ִליט ּבְ ְּוֶנֶפׁש ְדׁשַ ֵסא ִדין, ּ ֵכֶלת , ן''ַסְנַדְלפֹו, ִּאיִהי ִמּכִ ּתְ

ית יּצִ ּצִ ּבַ ִפיר, ׁשֶ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ א. ּכְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ֶפַסח. ֲּאָבל ּבְ ְכִלית, ּבַ , ִאיִהי ֶנֶפׁש ַהּשִׂ
ּמוִרים מוָרה, ֵּליל ׁשִ ה ׁשְ ּמור ָלֳקְב, ַּמּצָ ְּורוַח ׁשִ ת, ֵּליה ִאיִהי יֹום טֹובּ ּבָ , ְוִאיִהי יֹום ׁשַ
מֹור ְלכות. ָזכֹור ְוׁשָ ילות ִמּמַ ִגין ְדִאיִהי ֲאּצִ ּּבְ ּ ּ.  

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים א וַמְטרֹוִניָתא, ְוָהִכי ּתַ נֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ , ִּאְתְקִריאו ׁשַ
ְּדָלאו ִאיּנו, ְּוֵלית לֹון ִמִדְלהֹון ֲעֵלי ְמָלאָכהּ נֹוי ְדחוִלין, ן ּבַ ָאר ֲעָבִדין ּבְ ׁשְ ּּכִ ַאְגָרא . ּ
ָעְלָמא ֵדין ִּדְלהֹון ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ה, ּ ּתֶ ָכל ִמיֵני ַמֲאָכל וִמׁשְ ָגא לֹון ּבְ ּוְלאֹוְקָרא , ְּלַעּנְ

ִפיִרין ין ׁשַ ְלבוׁשִ ּלֹון ּבִ ת, ּ ּבָ ַגְווָנא ְדׁשַ יה, ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְכסות ְנִקָיה, ּ ֵדהו ּבִ ּבְ ּּכַ ּ ל ַמה . ּ ּכָ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ר ָנׁש ְלׁשַ ד לֹון, ְּדָעַבד ּבַ   .ִאית ְלֶמְעּבַ

ָבת ַחָייב ְסִקיָלה ּוַמאן ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ ּ ָתָגא. ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ְּוָהִכי הוא . ֲחָלף, ְּוָהִכי ַמאן ְדִאׁשְ
ֹוֶנה  ּשׁ ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ִּדְמַחֵלל ּתֹוָרֵתיה, ֲהָלכֹותַהּמִ ן ַהְמַבֶזה ֵליה. ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ִאילו ְמַבֶזה , ּ ּּכְ ּ ּ

תֹות ומֹוֲעדֹות ּבָ ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּׁשַ ל ַהְמַבֶזה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ּ ִאלו ּכֹוֵפר , ּּכָ ּּכְ ּ
ִעיָקר   .ּבָ

ְקָדׁש ְו ית ַהּמִ ּוְכַגְווָנא ְדָכל ָמאֵני ּבֵ ּ ְלִמיֵדי , ִּאְתְקִריאו ֹקֶדׁשּ י ּתַ ְמׁשֵ ל ִאיּנון ִדְמׁשַ ָּהִכי ּכָ ּ
ְּוַתְלִמיֵדי ְדַרב ְדִאיּנון ָלֳקֵבל ֵאָבִרים ְדגוָפא. ִּאְתְקִריאו ֹקֶדׁש, ֲחָכִמים ּ ּ ּ ִּאְתְקִריאו ֹקֶדׁש , ּ
ים הֹון. ֳקָדׁשִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָקא ָרִמיז ּבְ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפ)שמות כו(, ּ ין ַהֹקֶדׁש וֵבין ּ ֹּרֶכת ָלֶכם ּבֵ

ים ָדׁשִ ְרָיין ִדיָלך, ן''ּוְמַטְטרֹו. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְַאְת וַמּשִׁ ּ ָנא ֳקָדם ְיָי, ּ ִריִכין ְלָקְרָבא לֹון ָקְרּבְ ' ּצְ
ָכל ֵליְלָיא   .ּבְ

ַמִים ל ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ָיה ְלַקּבֵ ֲּעׂשִ ּ ַלת ִיסוִרין ַדֲעִניות ְל, ּ ָּדא ַקּבָ ּ ּ ְלִמיד ָחָכם ּ ּתַ
ִּאיהו ָמְות ְלגוָפא ִדְבִעיָרן ּ ִּדְמזֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא. ּ א , ּ ְמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ִּאיהו ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ ּ ּ

ְכִלִיים ָרֵאל, ּׂשִ ְּדִאיּנון ּכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ יה י. ּ יה ה, ֵלִוי. ָחְכָמה ַוַדאי', ּּכֵֹהן ּבֵ בוָנה', ּּבֵ . ּּתְ
ָרֵאל יה ַדַעת, ִיׂשְ ּּבֵ ְתָרָאה' ה, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. 'ְוָדא ו, ּ ה ושס''רמ, ּבַ ַוות ְעׂשֵ ה ֹלא ''ח ִמּצְ
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ה ֲעׂשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּותֹוָרה ָדא ָאָדם. ּתַ ִליל .  ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם)במדבר יט(, ּ ְוָדא ּכָ
ָמא ְמֹפָרׁש ד, יָתא ְמזֹוָנא ְלָאָדםַּהאי ִאיהו אֹוַרְי. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ׁשְ ַּאְנִפין ' ּבְ

ִּדיֵליה ָרא, ְּמזֹוָנא ִדְבִעיָרן. ּ ת ֶזה )קהלת ז(, ְּוָכל ִמיֵני ֵפירֹות, ָּנֲהָמא ְוַחְמָרא וִבׂשְ  ֶזה ְלֻעּמַ
ה ָהֱאֹלִהים   .ָעׂשָ

ר ָנׁש ִריך ּבַ ָכל ֵליְלָיא, ְְוּצָ א ּבְ ְמ, ְלָקְרּבָ א ְורוָחא ְוִנׁשְ ן ַנְפׁשָ ֳקָדם , ָּתא ִדְבִעיָרןָּקְרּבָ
ה ִמיֵני ִודוִיין. 'ְיָי ַכּמָ ְּוִיְתַוֶדה ּבְ ְבֵתיה, ּ ַמֲחׁשַ ָנא ֳקָדם ְיָי, ְּוִיְסַלק לֹון ּבְ ְּלַאָפָקא לֹון . 'ָקְרּבְ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא)בלב אחד(, ּבְ א ּבְ ּ ְלָקֵמי קוְדׁשָ ַעְרִקין , ְּ ְּוַיִפיק רוֵחיה ְדָדִפיק ּבְ ּ ּ ּ
ֵרָפָתה, ֶנֶפׁש. אְּדִלּבָ ׂשְ ְּיַכִוון ּבִ ִחיָטָתה, ּ ּוִבׁשְ ֲהַנָייא, ּוִבְנִחיָרָתה, ּ ֲּהָדא הוא , ַּדֲהוֹו ְנִחיִרין ּכַ

ִּדְכִתיב וָמַלק ֶאת ֹראׁשֹו ִממול ָעְרפֹו ְוֹלא ַיְבִדיל ּ ּוְתָלָתא ִמיתֹות ִאֵלין. ְּוַהְיינו ֶחֶנק. ּּ ּ ,
ָמָרה סוָמָקא ְטחֹול. ּאוָכָמא, ְירֹוָקא, ֲּהוֹו ּכְ ָמָרה ּבַ ֵבד ּבַ ּכָ ְּדִאיּנון ּבַ ְתַלת ְקִליִפין , ּ ְּוִאיּנון ּכִ ּ

  .ֶּדֱאגֹוָזא

ח ֲאָבִנים, ְּוקֹוֶדם ָדא ן ִמְזּבַ ָדה ְסִקיָלה, ְיַתּקֵ ִּויַכִוין ְלֶמְעּבְ ָרה ִחָווָרא, ּ ְלַטת , ִּמּמָ ְּדׁשַ
ַכְנֵפי ֵריָאה ִאיּנון ִסְרכֹות ְדִאֵל, ּבְ ּּבְ ּ ןּ ּמָ פוִסין ּתַ ִעיָרן ּתְ ֵכָלא. ּין ּבְ א ּתְ י , ּוְנִחיַתת ֶאּשָׁ ּצֵ ִויׁשֵ

ִּויהֹון ֵחיָוון וְבִעיָרן ְועֹוִפין ַדְכָיין, לֹון ֵמיה ָעַלְייהו', ְלָקְרָבא ַלְיָי, ּ ְרָייא ׁשְ ּוְלׁשַ ּ ַההוא . ּ ּּבְ
הו ִּזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ְיָי)דברים ד(, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ סוְסָיא ְדָרִכיב . ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים' ּ ְוַאּתֶ ּויהֹון ּכְ ּ

ָּמאֵריה ָעַלְייהו בֹוֶתיך ְיׁשוָעה)חבקוק ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ י ִתְרַכב ַעל סוֶסיך ַמְרּכְ ּ ּכִ ָּ ָ ,
ּוְבַההוא ִזְמָנא  יַע ְיָי)תהלים לו(ּ   .'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

  ]א''ע' דף ל -' גזוהר חלק [

א ֲח ִקיל ְלָכל ָמאֵרי ּתֹוָרהְוּתָ ְטָרא , ֵּזי ִאיהו ׁשָ ְרֵמיה ִמּסִ ִקיל ּגַ ִריך ְלֶמֱהִוי ׁשָ ְּוָהִכי ּצָ ְ

ְטָרא ְדֵאָבִרים ְדגוָפא, ְּדאֹוַרְייָתא ּוִמּסִ ּ ּ י ָהָאֶרץ, ּ ְרֵמיה ְלָכל ַעּמֵ ַקל ּגַ ִריך ְלִמׁשְ ּּצָ ָמה . ְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ מֹוְלעֹוָלם ִי, ּ לוי ּבֹו, ְרֶאה ָאָדם ַעּצְ לֹו ּתָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִאלו ּכָ ּּכְ ּּ ּ .

ָמֵתיה יה וְברוֵחיה וְבִנׁשְ ַנְפׁשֵ ִּויַכִוין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִנין, ּ ד לֹון ָקְרּבְ ֵני ָעְלָמא, ְלֶמְעּבַ ל ּבְ א . ִעם ּכָ ְּוקוְדׁשָ
ה ָבה טֹוָבה ְלַמֲעׂשֶ ֵרף ַמֲחׁשָ ִריך הוא ְמּצָ ּּבְ יַע ְיָיּוְבָדא ָאָדם. ְ ְלהו . 'ּ וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ָּקמו ּכֻ ּּ

יה ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ְלַגּבֵ ָקָלא ֲחָדא, ּּתָ ְלהו ּבְ ְּוָאְמרו ּכֻ ְּדִאית , ַּאְנּתְ הוא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּּ
ל ָדא ד ּכָ ָּלך ְרׁשו ְלֶמְעּבַ ּ ָרֵאל, ְ ִקיל ְלָכל ִיׂשְ ַלח ָלך , ְּדַאְנּתְ ׁשָ ְוְבִגין ָדא ׁשָ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

יַנְייהו ּהוא ּבֵ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

י ִחָייא.  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה)ויקרא ו(תוספתא  ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ ַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ
ְווָנא ָרֵאל: ֹזאת ּתֹוַרת, ּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ ָבה ָרָעה. ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי ַסְלָק, ָּהעֹוָלה ָדא ַמֲחׁשָ א ַעל ּ

ר ָנׁש ְּרעוָתא ְדּבַ ְּלַאְסָטָאה ֵליה ֵמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט, ּ ִּהיא ִהיא ְדַסְלָקא : ִהיא ָהעֹוָלה. ּ ּ
ר ָנׁש ֵעי ְלאֹוְקָדא ֵליה , ְּוַאְסְטָייה ֵליה ְלּבַ נוָרא)א''ע' דף ל(ּּבָ ִגין ְדָלא ִיְתְייִהיב ֵליה . ּ ּבְ ּּבְ ּ

ּדוְכָתא ְלַאְסָטָאה ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ל ַהַלְיָלהּ ַח ּכָ ְזּבֵ ָרֵאל. ַמאן ַלְיָלה. ּ ַעל ַהּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ
ר ָנׁש ֵמַההוא ְרעוָתא ָאה ּבַ ְּדִאיִהי ֹזאת ְלִאְתַדּכְ ּ ּ.  
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ִגין ְדָנַהר ִדי נור ִאיהו ֲאַתר ְלאֹוְקָדא, ַעל מֹוְקָדה ּּבְ ּ ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי , ּ ּ
ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ֵרי ׁשוְלָטֵניהֹון ֵמָעְלָמאְּדָהא, ּ ַההוא נוָרא ְדָדִליק וְמַעּבְ ּ ָעאִלין לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

לֹוט  ׁשְ ל ַהַלְיָלה)א אצטריך''ס(ְּדָלא ּתִ ְלָטא, ּ ַעל מֹוְקָדה ּכָ ְפָייא ְוָלא ׁשַ כ ''ע(. ְוִאְתּכַ

 )תוספתא

ִתיב ה ְיָי)מלכים א יט( ּכְ דֹוָלה ְדַאָמָרן. 'דֹוָלה ְוָחָזק ְוגֹוְּורוַח ּגְ' ֹעֵבר ְוגו'  ְוִהּנֵ ּרוַח ּגְ ּ ,
ּוְכִתיב ֹלא ָברוַח ְיָי יב. 'ּ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ִדְכּתִ ַמע ַאֲחַרי )יחזקאל ג(, ּ ֵאִני רוַח ָוֶאׁשְ ּשָׂ ּ ַוּתִ

דֹול ֲּהֵרי ַרַעׁש ֲאַבְתֵריה ְדרוַח. קֹול ַרַעׁש ּגָ ּ ָּדא הוא ִד, ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש. ּ ּ  )דניאל ז(ְכִתיב ּ
ְּנַהר ִדי נור ָנִגיד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ְוגֹו ּ'.  

יב י ִיְצָחק ָאַמר ַהְיינו ִדְכּתִ ִּרּבִ ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות )יחזקאל א(, ּ ּ וְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהן ּכְ ּ ּ
ין ַהַחיֹות ְוֹנַגה ָלֵאׁש ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ וִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק ְוַאַחר ּּ

ה ָּהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ְתָרָאה, ּקֹול ָדא. ּ ְּדִהיא ְדָמָמה, קֹול ּבַ ְּדֵלית ָלה ִמָלה ְפָרָטא, ּ ּ ּ ּ ,
ְרָמה ֶּאָלא ִהיא ְדָמָמה ִמּגַ ּ י ָעָלה. ּ ׁשֵ ּנְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוַכד ִמְתּכַ ַמע ּבְ ּתְ ִּהיא ִאׁשְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

הִמ ְּזַדֲעְזֵעי ִמּנָ ה. ּ ְּדָמָמה ַדּקָ ה, ּ ִגין . ֲּאַמאי ִהיא ַדּקָ   .ּ ְזֵעיָרא ִמּכָֹלא)דאתיא( )א דאיהי''ס(ּבְ

י ִחָייא ָאַמר ה, ִּרּבִ ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ ֹו ְדִיְצָחק, ֵּאׁש ּתָ ָּדא ֶאּשׁ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצ)בראשית כב( ִמיד, ים ִהּנֵ ִדיר, ְּוַהְיינו ֵאׁש ּתָ ְּדַקְייָמא ּתָ ִּאֵלין , ְוָהֵעִצים. ּ

ּבֶֹקר, ֵּעִצים ְדַאְבָרָהם ּבֶֹקר ּבַ יב וִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ִּדְכּתִ ּ.  

ָנן ַח, ּתְ א ְדִיְצָחק ָנִגיד וָמֵטי ְלַהאי ִמְזּבֵ ֵּמֶאּשָׁ , ְּוָנִפיק ּגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ
ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ָדרֹום, ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב ' ְלד, ּ

ָחא ָּזְווָיין ְדַמְדּבְ   .ָּזְווָיין' ְּוַכֲהָנא ַאְסַחר ָלה ְלד, ּ

ָחא  ַמְדּבְ ֶבׂש ַחד)א במזרח''ס(ּבְ ין ְיִדיָען,  ִאית ּכֶ ַדְרּגִ ָאה. ּבְ ּתָ א ּתַ ָמֵטי ְוָנִחית , ְוַדְרּגָ
ית ַחד, ִּלְתהֹוָמא ִעָלָאה ֲעָתא ְדִאיּנון ּגוְמִרין ָמטו ְלד. ִמּגֹו ׁשִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ַחד ִזיָקא , ָּזְווָיין' ּ

הֹוָמא ִעָלָאה ַער ְוָנִחית ְלַההוא ּתְ ִּאּתְ ּ.  

ּוְבַההוא ֲאַתר ִּאית ַחָייִלין ַחָייִלין ְדָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּ ּ ָקל ַרב ִעָלָא, ּ ְטָרא ָאֳחָרא . הּּבְ ּוִמּסִ
ָקל ְנִעימוָתא ִעָלָאה, ַאְמֵרי ָקדֹוׁש ּּבְ ְטָרא ָאֳחָרא. ּ ַּחָייִלין ָאֳחָרִנין ְדָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּוִמּסִ ּ .

ַכח. ַזְווָיין' ְוֵכן ְלד ּתְ ָכל ָזְווָייא ִאׁשְ ָוון ַחָייִלין ּבְ ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבְ ּׁשִ , ְּוָעַלְייהו ַחד ְמָמָנא, ּ
י ֵאפֹוָדאְוֻכ ׁשֵ ְּלהו ִמְתַלּבְ ֵאי, ּ ּתָ ָחא ָלֳקֵבל ּתַ ְּוַקְייֵמי ְלַסְדָרא פוְלָחָנא ְדַמְדּבְ ּ ּּ.  

א ְדַנֲהִמין ֵלי ַיּמָ ְלּגַ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ֲאַתר ָאֳחָרא ִמׁשְ ּּבַ ין ְיִדיָען, ּ ַדְרּגִ ין ּבְ ן ַחָייִלין , ְוַנְחּתִ ְּוַתּמָ
ָקל ְנִעימוָתא בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(, ַּאְמִרין ּבְ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ יָרָתא. ִמּמְ ׁשִ ֵחי ּבְ ּבְ ְּוֻכְלהו ְמׁשַ ּ ,

יָמָמא וְבֵליְלָיא ְכֵכי ּבִ ּתַ ָקל ְנִעימוָתא, ְּוָלא ִמׁשְ ָבָחא ּבְ ְּוֻכְלהו ְמַסְדֵרי ׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1861דף [ -ּ

ֲאַתר ָאֳחָרא ֵחי ַחָייִלין ַחָייִלין, ּבַ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ִזיַע, ּ ְדִחילו ּבְ ֶרֶתתַּקְייִמין ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ּבְ ּכְ
י ַההוא . )וגבה להם ויראה להם(. ּ ְוֹנַגה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם)יחזקאל א( ֵלי ְלַגּבֵ ּכְ ְּוֻכְלהו ִמְסּתַ ּ ּ

ָחא ִדְלֵעיָלא ַּמְדּבְ ּ.  

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ א ְדִיְצָחק ַעל ּגַ ֲעָתא ְדָמֵטי ֶאּשָׁ ּוְבׁשַ ּ ָמה ִזיִקין ַסְלִקין ְוַנ, ּ ין ְלָכל ּּכַ ְחּתִ
ְייהו, ִעיָבר ּוִמְתַלֲהִטין ִמּנַ יִפין ָמאֵרי ְדֵחיָלא, ּ ּקִ ָמה ּתַ ִרין ְדָעְלָמא, ּּכַ יּבָ ְוִאְלָמֵלא . ּּגִ

ָחא ּוְמַסֵדר ָאִעין, ְּדַכֲהָנא ָקִאים ַעל ַמְדּבְ ֵּמִאֵלין . ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ָקַמְייהו, ּ
ּּגוְמִרין ְוִזיִקין ְדָנְפִק יהֹון ְדִאיּנון ֵחיָוון, יןּ ּבֵ ִּמְתַלֲהָטן ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְדמות ַהַחיֹות , ּ ּּכְ ּ ּ

ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ַּמְרֵאיֶהם ּכְ ּ.  

ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִאיּנון ֵחיָוון ִּמּסִ ּ ַער רוָחא ֲחָדא ִמְלֵעיָלא, ּ ִּאּתְ ּ ַהה, ּ יב ְוָיִתיב ּבְ ּוא ָנׁשִ
א ָמא, ֶאּשָׁ ּסְ ּוִמְתַלֲהָטא וִמְתּבַ יָרא, ְוָלִהיט, ּ ִזיָווא ַיּקִ ִכיך ּבְ ה ַחָייִלין , ְְוׁשָ ְּוָנִהיר ְלַכּמָ

ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְּדַקְייִמין ּבְ ָמאָלא. ּ ְטָרא ִדׂשְ יָפא, ִּמּסִ ּקִ ַער רוָחא ָאֳחָרא ּתַ ר , ִּאּתְ ַמְתּבָ
יב , ִטָנִרין א ּבְ)א ויתיב''ס(ְוָנׁשִ ר, ַּההוא ֶאּשָׁ ּבָ ַקף ְוִאְתּגַ יה ַההוא . ְוִאְתּתְ ׁש ִמּנֵ ֵדין ִאְתְלּבַ ּּכְ ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּרוָחא ְדִמּסִ ּ ה ַחָייִלין ְדַקְייִמין ְלַההוא ְסַטר)א ולהיט''ס(ְוָנִהיר , ּ ּ ְלַכּמָ ּ ְוֵכן . ּ
ע ִסְטִרין ְרָיין' ְלד, ְלַאְרּבַ ָמ. ַמׁשִ ּסְ ְּוֻכְלהו ִמְתּבַ ָחאּ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָסִליק ַעל ַמְדּבְ ׁשַ   .ּן ּבְ

  ]ב''ע' דף ל -' גזוהר חלק [

א ָחאן ִאיּנון ְלַתּתָ ֵרין ַמְדּבְ א ּתְ י ַאּבָ ּוְתֵרין ְלֵעיָלא, ָּאַמר ִרּבִ ַּחד ְפִניָמָאה ְדֹכָלא. ּ ּ דף (, ּ

יה ְקֹטֶרת ְפִניָמָאה )ב''ע' ל ְּדִמְתָקֵרב ּבֵ ּ ה, ּ וָרא . ְוַדּקָ ִּדְמֵהיְמנוָתאִּקּשׁ ְּוַכֲהָנא ִעָלָאה , ּ
ר , ִּמּכָֹלא א ָדא)א אקטר''נ(ִאְתְקׁשַ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְקטֹוְרּתָ ִקּשׁ ּּבְ ּ ח , ּ ְוָדא ִאְתְקֵרי ִמְזּבַ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּהָזָהב ר ִקׁשְ ּוֵמָהָכא ִאְתְקַטר ְוִאְתְקׁשַ ּ ָרא, ּ ַחד ִקׁשְ ָחא . ּבְ ְוַחד ַמְדּבְ
ת, אָאֳחָר ֹחׁשֶ ח ַהּנְ דֹול)רברבא עלאה(, ְּוָדא הוא ְלַבר, ְוִאְקֵרי ִמְזּבַ ר ַהּגָ , ּ וִמיָכֵאל ַהּשַׂ

ִריך הוא א ּבְ ָנא ַנְייָחא ְדקוְדׁשָ ַּמְקִריב ָעֵליה ָקְרּבְ ּ ּ א. ְּ ח ַהָזָהב, ּוְלַתּתָ ח , ִּמְזּבַ ּוִמְזּבַ
ת ֹחׁשֶ ָדא ְקֹטֶרת, ַהּנְ ּוְבָדא ֲחָלִבין ְוֵאמו. ּבְ   .ִריןּ

ִתיב ח ֵלב)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ֶמן ַוֲחָלִבין ְוֵאמוִרין . ּ ׁשֶ ִתיב ׁשֶ ְּוָלא ּכְ
ח ּמַ ְסמוָתא ְדרוְגָזא ְוִדיָנא ִאיּנון, ְיׂשַ ב ְדִאְתּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ֶמן וְקֹטֶרת. ּ ֶחְדָווָתא , ֲּאָבל ׁשֶ

ְּדֹכָלא ִאיהו ְטָרא , ּּ ְּדרוְגָזא ְוִדיָנאְוָלא ִמּסִ ָחא ְדִאיהו ְפִניָמָאה ִדְקֹטֶרת . ּ ְּוָדא ַמְדּבְ ּ א ''ס(ּּ

ה)דאינון פנימאה דקטרת ַדּקוָתא ְדֹכָלא, ּ ַדּקָ ּּבְ ּ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִקּשׁ ּּבְ ּ ִּאְקֵרי קֹול ְדָמָמה , ּ
ה ָחא ְפִניָמָאה, ַּדּקָ ּוְבִגין ְדִאיהו ַמְדּבְ ּ ּ ִק, ּ ר ּבְ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתאְּדִאְתְקׁשַ ּּשׁ ּ ּ.  

ָחא ָאֳחָרא ַח ַהִחצֹון, ַמְדּבְ ח ְיָי. ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ח , ָאֳחָרא. 'ּוְפִניָמָאה ִאְקֵרי ִמְזּבַ ִאְקֵרי ִמְזּבַ
ת ֹחׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַהּנְ ר ִלְפֵני ְיָי)ח, מלכים א(ּכְ ת ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ח ַהּנְ . 'ָקֹטן ֵמָהִכיל ְוגֹו'  ִמְזּבַ

ֶחך)דברים לג(, י יֹוֵסי ָאַמר ֵמָהָכאִרּבִ ֵרי, ָ ְוָכִליל ַעל ִמְזּבְ חֹוַתי ְלָרצֹון. ּתְ   .ּוְכִתיב ַעל ִמְזּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1862דף [ -ּ

 ] בשנה168יום [סדר הלימוד ליום כ אדר 

א  י ַאּבָ ִתיב, ָאַמר )אחא(ִרּבִ ַח ְוגֹו)שמות יז( ּכְ ה ִמְזּבֵ ָּלֳקֵבל ַההוא ְפִניָמָאה ',  ַוִיֶבן ֹמׁשֶ ּ
ָנה  י' ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ְיָי, ַהאיּּבָ י. ִנּסִ א. ַּמהו ִנּסִ יָמא ְדָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ים ְרׁשִ ְּדָרׁשִ ּ ּּ .

ָרֵאל א ִמַנְייהו ְדִיׂשְ יָמא ַקִדיׁשָ ָרא ַהאי ְרׁשִ ֲעָתא ַדֲעָמֵלק ָאָתא ְלַאְעּבְ ִּדְבׁשַ ּ ּ ּ ח , ּ ַהאי ִמְזּבַ
ַּקְייָמא ָלֳקְבֵליה ְלַנְקָמא ַההוא נו ּ ּ ְּקָמא ְדָאת ַקָייָמאּ  ֶחֶרב )ויקרא כו(ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי , ּ

ִרית א. נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְרׁשִ ְּוָדא ַאְתְקַנת ְלהו ְלִיׂשְ ָנה ָלֳקֵבל ַהאי . ּ ה ּבָ ּוֹמׁשֶ
ַח י' ְּוָקֵרי ֵליה ְיָי, ִמְזּבֵ ַח ְפִניִמי. ִנּסִ ְּוָדא הוא ִמְזּבֵ ה)יט, מלכים א(, ּ ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ.  

ַח ְוגֹו ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ ְּוַעל ָדא ֵאׁש ּתָ ִדיָרא', ּ ַכח ּתְ ּתְ ּוַמאי ִאיהו. ֵּאׁש ְדִאׁשְ א . ּ ֶאּשָׁ
ָמא ָדא, ּוְכֵדין. ְּדִיְצָחק ֲהָנא ִאיּנון ָאִעין. י''ֲאֹדָנ, ּׁשְ ְּוַכד ְיַסָדר ָעָלה ּכַ ְסָמא , ּ ִאְתּבַ
ָמא ׁשְ ָמא ְדַרֲחֵמיְוָק, ּבִ ׁשְ ֵּריָנן ָלה ּבִ ָמא ָדא', ְיָי, ּ ׁשְ ְּוָקֵריָנן ָלה ּבִ ַגְווָנא . ּ ּוְלִזְמִנין ַקְייָמא ּכְ ּ

ַגְווָנא ָדא, ָּדא ּוְלִזְמִנין ַקְייָמא ּכְ ְמעֹון ָאַמר. ּּ י ׁשִ ֵרי ֲהוֹו, ִרּבִ ּוְפִניָמָאה ַקְייָמא ַעל , ּתְ ּ
ַּההוא ִדְלַבר ָזן, ּ ּוִמָנה ִאּתְ ָדא,ּ ָרא ָדא ּבְ ן ַאֲהֹרן)ויקרא ו(. ּ ְוִאְתַקּשְׁ י ִחְזִקָיה .  ֶזה ָקְרּבָ ִּרּבִ

יו' ּ ַצִדיק ְיָי)תהלים קמה(, ָּפַתח ָכל ַמֲעׂשָ ָכל ְדָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ ָכל ְדָרָכיו' ַּצִדיק ְיָי. ּּבְ ָהא , ּּבְ
ֵניָנן ָלא ּבִ, ּתָ ּכְ א ְלִאְסּתַ ָמה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָלא ִיְסטו ֵמָאְרַחְייהו , ּיָקָרא ְדָמאֵריהֹוןּכַ ּ
ָעְלָמא. ְלַבר ֵלי ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִדיָנא ּתָ ְּדָהא ּבְ ֵרי , ּ ִגין ְדָעְלָמא ַעל ִדיָנא ִאְתּבְ ּּבְ ּ

  .ְּוַקְייָמא

ָרא ֵמחֹובֹוי, ְּוַעל ָדא ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ְּדָלא ָיַדע ִזְמָנא ְדִדיָנא, ּבָ ְרָיא ֲעלֹויּ ָיִתיב .  ׁשַ
ֵביֵתיה ְרָיא ֲעלֹוי, ּּבְ יֵתיה ְלַבר. ִּדיָנא ׁשַ ְרָיא ֲעלֹוי, ָּנַפק ִמּבֵ ְּוָלא ָיַדע ִאי ְיתוב . ִּדיָנא ׁשַ

ה, ָנִפיק ְלָאְרָחא. ְּלֵביֵתיה ִאי ָלאו ָמה ְוַכּמָ יה, ַעל ַאַחת ּכַ ֵדין ִדיָנא ָנְפָקא ַקּמֵ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ,
ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך)תהלים פה(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד ך. ּ ִגין ּכָ ֵעי , ְּבְ ֵעי ְלַאְקְדָמא וְלִמּבָ ּּבָ ּ

א ִזיב ִמן ִדיָנא, ַרֲחֵמי ָקֵמי ַמְלּכָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ָעְלָמא, ּ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדׁשַ ׁשַ ל יֹוָמא . ּּבְ ְּדָהא ּכָ
ָעְלָמא ְרָיא ִדיָנא ּבְ ָכל יֹום)תהלים ז(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ְּויֹוָמא ׁשַ   . ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ

א ִאית ְלֵמיַמר ּתָ ֵניָנן, ַהׁשְ ֲערו ַחְבַרָייא, ָהא ּתָ ְּוִאּתְ ָכל ֲאַתר ֶחֶסד הוא, ּ ָמה , ֵּאל ּבְ ּכְ
דֹול)דברים י(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְּוָדא ְנִהירו ְדָחְכָמה ִעָלָאה,  ָהֵאל ַהּגָ ּ  ַאְמַרת )ב''ט ע''קי(ְוַאּתְ , ּ

ָכל יֹום ָמָהן, ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ל ִאֵלין ׁשְ ִביק ְקָרא ּכָ ַהאי, ּׁשָ ִאי ָהִכי ָלא ַקְייִמין , ְוָאִחיד ּבְ
יב, ְועֹוד. ִּמיֵלי ּבֹור)ישעיה ט(, ִּדְכּתִ ּאֹו נֹוִקים ֵליה ִדיָנא,  ֵאל ּגִ   .ּאֹו נֹוִקים ֵליה ַרֲחֵמי, ּ

ַמְעָנא ַּחָייַבָיא ְמַהְפ, ֶּאָלא ָהִכי ׁשְ ּ ְתִרין ִעָלִאין . ֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנאּ ָכל ִאיּנון ּכִ ְּדֵלית ָלך ּבְ ּ ְּ

א א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ִדיָנא, ּ ִליָלן ַרֲחֵמי ּבְ ַרֲחֵמי, ְּדָלא ּכְ ְּוַחָייַבָיא. ְוִדיָנא ּבְ ְּמַהְפֵכי ַרֲחֵמי , ּ
  .ְלִדיָנא

  ]א''א ע''דף ל -' גזוהר חלק [
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י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּבֹור, ּ יב ֵאל ּגִ ַההוא ִדְכּתִ ִפיר ּבְ ּׁשַ ּ ָכל יֹום , ּ ֶּאָלא ֵאל זֹוֵעם ּבְ
ִדיָנא, ַּמהו ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַקְייָמא ּבְ ְּדָהא ּבְ ִאין, ּ ין ִדְבֵני ָעְלָמא ַזּכָ ִאין, ּּבֵ ין ְדָלא ַזּכָ . ּּבֵ

יֵדיה ְמעֹון, ָּלא ֲהָוה ּבִ י ׁשִ ִאילו ֵליה ְלַרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ָכל יֹום, ר לֹוןָאַמ. ּ , ַּוַדאי ֵאל זֹוֵעם ּבְ
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ְּלִזְמִנין הוא ִדיָנא, ּ ִאין . ַרֲחֵמי )א''א ע''דף ל(ְּלִזְמִנין הוא , ּ ִאי ַזּכָ

ֵני ָעְלָמא אן. ְּוהוא ֶחֶסד, ָּהא ֵאל ַקְייָמא, ּבְ ּבֹור, ָּהא ֵאל ַקְייָמא, ְוִאי ָלא ַזּכָ  ,ְוִאְקֵרי ּגִ
ָכל יֹוָמא ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבְ ּ.  

ִפיר הוא ֲּאָבל ִמָלה ׁשַ ּ ָכל ֲאַתר, ּ ּ ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה הוא)רב(ְּנִהירו , ֵאל ּבְ ְּוַקְייָמא , ּּ
ָכל יֹוָמא ִקיוֵמיה ּבְ ּּבְ ּ יב, ּ ל ַהיֹום)תהלים נב(, ִּדְכּתִ ַער . ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ ְּוִאְלָמֵלא ְדַהאי ֵאל ִאּתְ

ָעְלָמ ֲעָתא ֲחָדא, אּבְ ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ֲאִפילו ׁשַ יִפין ְדִמְתֲעִרין , ּ ּקִ י ִדיִנין ּתַ ּמֵ ִּמּקַ ּ
ָכל יֹוָמא ָעְלָמא ּבְ ַמִים ְוָהָאֶרץ )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְרָאם ִהּבָ ְרָאם, ּבְ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ַאְב, ַאל ּתִ ִאְתָערוָתא ְדַאְבָרָהם ַקְייֵמי, ָרָהםֶּאָלא ּבְ ּּבְ ְוַכד , ּ
ָעְלָמא ַער ַאְבָרָהם ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָדֵחי ְלהו ְלַבר, ִאּתְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ל ִאיּנון ִדיִנין ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,

יה   .ְּוָלא ַקְייִמין ַקּמֵ

ָכל יֹום, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָכל יֹוםאֹו ְזע, ִנְזָעם, ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ִתיב, ּום ּבְ ֶּאָלא , ָלא ּכְ
ַכח. זֹוֵעם ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדִדיָנא ִאׁשְ ם ָעְלָמא, ָּדֵחי לֹון ְלַבר, ּּבְ ְּוַקְייָמא הוא וְמָבּסֵ ּ ּ ,

ָלא ָיִכיל ָעְלָמא , ְוִאְלָמֵלא ַהאי. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב
ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם. ּ ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדאְלֵמיָקם ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַקְיימו ּבְ ּ ּ ּּ.  

ּבֹור יב ֵאל ּגִ ּבֹור, ְּוַהאי ִדְכּתִ ָּלאו ְדִאיהו ּגִ ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ֶרֶמז הוא ְדָקא ָרִמיז , ּ ּ ּ
א, ַלֲאָבָהן ּוְרִמיָזא הוא ְדָקא ָרִמיז ִלְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יב ,ּּ ּ ֶפֶלא )ישעיה ט(ּ ִדְכּתִ

לֹום ר ׁשָ ּבֹור ֲאִבי ַעד ׂשַ ָּדא ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ֶּפֶלא. יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ְסָיא , ּ ְּדִהיא ְפִליָאה ְוִאְתּכַ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּכָֹלא ך ָדָבר)דברים יז(ּכְ י ִיָפֵלא ִמּמְ ּ ּכִ ָ ָּדא הוא ָנָהר ִעָלָאה , יֹוֵעץ. ּ ּ ּ

ֵקי ְלֹכָלא, ְּוָדא יֹוֵעץ ְלֹכָלא, ְּוָלא ָפְסָקא, ָנִפיקְּדָנִגיד ְו   .ְּוַאׁשְ

דֹול, ֵּאל ָדא ַאְבָרָהם ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהֵאל ַהּגָ ּבֹור. ּּכְ ּבֹור, ָּדא ִיְצָחק, ּגִ יב ַהּגִ . ִּדְכּתִ
ְּדָאִחיד ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ָּדא ַיֲעֹקב, ֲאִבי ַעד ִליםְּוַקְייָמא ּבְ, ּ ִּקיוָמא ׁשְ ר . ּ ׂשַ

לֹום ָּדא ַצִדיק, ׁשָ ָלָמא ְדָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ ָלָמא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּׁשְ   .ּׁשְ

י ְיהוָדה י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ קו ְידֹוי, ּּ כו. ְּוַנּשְׁ ָאה חוָלָקָנא, ּּבָ ְּוָאְמרו ַזּכָ ִאיְלָנא , ּ ְּדׁשָ
ָא. ַהאי ּה הוא ָדָראַזּכָ ַגַווְייהו, ּ אֵרי ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ר ַיְקִריבו ַלְיָי. ּכְ ן ַאֲהֹרן וָבָניו ֲאׁשֶ ֶּזה ָקְרּבַ א ֲחֵזי. 'ּ ַּחָייֵבי , ּתָ
ִריך הוא, ָעְלָמא א ּבְ ְרִמין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּגַ ּ ְּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְלָקא ִמּכְ ּא הוא ֲהָד. ְּלִאְסּתַ
ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ִדְכִתיב ַלח ָמדֹון ְוִנְרּגָ ְהפוכֹות ְיׁשַ ּ ִאיׁש ּתַ ּּ ּ ַּמאן הוא ַאלוף. ּ ָּדא . ּּ

ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, )דאיהו אלופו של עולם(ְּ ַּאלוף ְנעוַרי  )ירמיה ג( ,ּכְ ּ ּ
ה ין ְל)חייבי( ְּוִאיּנון. ָאּתָ ָלָמא ְדֵביָתא, ֹּזאת ִמֶזה ַמְפִריׁשִ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְּוִאיּנון ִזווָגא ֲחָדא, ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1864דף [ -ּ

א וְבנֹוי ָּאָתא ַאֲהֹרן ַקִדיׁשָ ְרַווְייהו, ּ ְּוַעל ְיַדְייהו ִמְתָקְרִבין ּתַ ֹזאת, ּ ֲהָדא . ְּוִאְזְדַווג ֶזה ּבְ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(, ּהוא ִדְכִתיב ן ַאֲהֹרן וָבָניוֶזה ָקְר.  ּבְ ְּוִאיּנון . ּּבָ

ַמְטרֹוִניָתא א ִעָלָאה ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּמַזְווֵגי ְלַמְלּכָ ּ ִאין, ּ ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוַעל ְיַדְייהו ִמְתּבָ ּ ,
ֻכְלהו ָעְלִמין ְרָכאן ּבְ ְכִחין ּבִ ּתַ ּוִמׁשְ ָלא ִפרוָדא, ּּ ַכח ּכָֹלא ַחד ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  

יָמא ן,ְוִאי ּתֵ ִתיב ֹזאת ָקְרּבָ ְּדָהא , ָלאו ָהֵכי. ְּלָקְרָבא ֹזאת ְלַאְתֵריה,  ֲאַמאי ָלא ּכְ
ָרֵאל ֵרי ְלַאְייָתָאה ִזווָגא ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ֲהָנא ֵמֵעיָלא ָקא ׁשָ ּּכַ ּ ּ , ַּעד ְדָמֵטי ְלַהאי ֶזה, ּ

ֲחָדא ֹזאת וְלָקְרָבא לֹון ּכַ ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ ך ּכַ. ּ ְוְבִגין ּכָ ָנא ְוָקִריב ִזווָגאּ ִלים ָקְרּבְ ֲּהָנא ַאׁשְ ּ ,
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

א ִלְטֶבְרָיה י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִחָייא, ּ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ  )תהלים קלב(ּכְ
י ָבַחר ְיָי ִציֹון ְוגֹו' ּכִ ְלהו ְדכוָרא', ּאת ְמנוָחִתי ְוגֹוֹז. 'ּּבְ ְּלִזְמִנין ָקָראן ְלַהאי ַחְבַרָייא ּכֻ ּ ּ ּ ּ ,

ִגין ְדִאיהו  ּּבְ א ָקָרא ֵליה.  ַרֲחֵמי)א דציון איהו''ס(ּ ְּוָהָכא ְקָרא נוְקּבָ ּ.  

י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ִמיַע ִלי ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּהִכי ׁשְ ֲעָתא ְדִזווָג)אבל(, ּ ׁשַ ּ ּבְ ּ ּא ִאְזְדַווג ּ
ֲחָדא ְכָלָלא ֲחָדא, ּכַ יה ּבִ ִליַלת ּבֵ א ִאְתּכְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא נוְקּבָ ּ ָמא , ּ ׁשְ א ּבִ ִּאְתְקֵרי נוְקּבָ

ָכחו, )דדכורא( ּתְ ְרָכאן ְדַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ּ ַלל, ּ ה ְפִריׁשוָתא ּכְ ְּוָלא ֲהִוי ּבָ ְוַעל . ּּ
ב לֹו ּכְ י ָבַחר ְיָי. ִתיבָּדא ְלמֹוׁשָ ִציֹון' ּוְכִתיב ּכִ ִציֹון ַדְייָקא, ּּבְ ּּבְ ַגִויה , ּ ַההוא ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

יה ְרָיא ּבֵ ְּדׁשַ ִתיב ְלִציֹון, ּ ָמא ִדְדכוָרא, ְּוֹכָלא ַחד. ְּוָלא ּכְ ׁשְ ין ְדָקָרא ְלַהאי ּבִ ּּבֵ ּ ּוֵבין , ּ
א ּכָֹלא  ָמא ְדנוְקּבָ ׁשְ ְּדָקָרא ְלַהאי ּבִ ּ ּ א ַחד ַקְייִמיןּ   .ַּחד וְבַדְרּגָ

ִתיב, )פתח רבי יוסי ואמר( ה)תהלים פז( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ּ וְלִציֹון ֵיָאֵמר ִאיׁש ְוִאיׁש יוַלד ּבָ ּ ּּ ּ .
ִזווָגא ַחד. ְוַחד ְלַרֲחֵמי, ַחד ְלִדיָנא ֲחָדא ּבְ ד ִמְזַדְווֵגי ּכַ ּּכַ ּ ּ ֵדין ִציֹון ִאְקֵרי, ּ ְּוִציֹון , ּּכְ

ַל מֹוַדעִּוירוׁשָ ּתְ ְלָייא, ים ִאׁשְ ָדא ּתַ ַכח ְדָדא ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

  ]ב''א ע''דף ל -' גזוהר חלק [

י יֹוֵסי ְוָאַמר ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ם )ויקרא כ(ּכְ ּתֶ ים )ב''א ע''דף ל( ְּוִהְתַקִדׁשְ . ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ
ְרֵמיה ִמְלַרע ַּמאן ִדְמַקֵדׁש ּגַ ּ ּ ין ֵליה ִמְלֵע, ּ ְּמַקְדׁשִ ְרֵמיה ִמְלַרע. ּיָלאּ ַּמאן ְדַמְסִאיב ּגַ ּ ּ ,

ְּמָסֲאִבין ֵליה ִמְלֵעיָלא ין ֵליה ִמְלֵעיָלא ָיאות. ּ ְּמַקְדׁשִ ּ ְרָיא , ּּ ה ְדָמאֵריה ׁשַ ְּדָהא ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
יָמא ִמְלֵעיָלא. ֲּאָבל ְמָסֲאִבין ֵליה ֵמָאן ֲאַתר, ָּעֵליה ְּוִאי ּתֵ ְרָיא , ּ ְּוִכי ְמָסֲאבוָתא ׁשַ

  .ֵּעיָלאְל

י ִחָייא ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ א ִאּתְ ּתָ עֹוָבָדא ִדְלּתַ ּּבְ ִאי עֹוָבָדא . ּ
ה ְקדוּשָׁ א ִהיא ּבִ ּתָ ִּדְלּתַ ה ְלֵעיָלא, ּ ַער ְקדוּשָׁ ִּאּתְ ְרָיא ָעֵליה, ּ יה, ְּוָאֵתי ְוׁשַ ְּוִאְתַקָדׁש ּבֵ ְוִאי . ּ

ַא אִּאיהו ִאְסּתְ ַער רוַח ִמְסֲאבוָתא ְלֵעיָלא, ב ְלַתּתָ ִּאּתְ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּ ַאב , ְּוָאֵתי ְוׁשַ ְוִאְסּתְ
יה ְלָיא ִמְלָתא. ּּבֵ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ.  
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ְּדָהא ֵלית ָלך ַטב וִביׁש א וְמָסֲאבוָתא, ָּ ְּקדוּשָׁ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ְרׁשָ ְּדֵלית ֵליה ִעָקָרא ְוׁשָ ּ ּ .
ּוְבעֹוָבָדא ִד ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלאּ א ִאּתְ ּתָ ְּלּתַ עֹוָבָדא, ּ ַער , ַּמה ְדָתֵלי ּבְ עֹוָבָדא ִאּתְ ּבְ

ִמִלין. ְוִאְתָעִביד עֹוָבָדא, ְּלֵעיָלא ּוַמה ְדָתֵלי ּבְ ּ ִמִלין, ּ ִמָלה. ּּבְ ַזר ּבְ ד ִאְתּגְ ַער ָהִכי , ּּכַ ִאּתְ
  .ְּלֵעיָלא

יָמא ַער, ְוִאי ּתֵ ִתיבֶּאָל. ִּמָלה ַמה ִאּתְ ר ָדָבר)ישעיה נח(, א ָהִכי ּכְ ַּההוא ָדַבר. ּ ְוַדּבֵ ּ ,
ַער ִמָלה ָאֳחָרא ְלֵעיָלא ִּאּתְ ְּדִאְקֵרי ָדָבר, ּ ר ָהָיה' ְּדַבר ְיָי )הושע א(. ּ  )ג, שמואל א( .ֲאׁשֶ

ְדַבר ְיָי)תהלים לג( .ָהָיה ָיָקר' ּוְדַבר ְיָי ַמִים ַנֲעׂשו'  ּבִ ֵניָנן. ּׁשָ ּיא ִמָלה ַסְלָקאַהִה, ְּדָהא ּתָ ּ ,
ַּעד ְדַסְלָקא , ּוָבַקע ְרִקיִעין יה)א דאתיישבא''ס(ּ דוְכּתֵ ּ ּבְ ַער, ּ ַער ַמה ְדִאּתְ , ִאי ַטב, ְּוִאּתְ

יׁש. ַטב יׁש, ִאי ּבִ ִתיב. ּבִ ַמְרּתָ ִמּכֹל ָדָבר ָרע)דברים כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ּ ְוִנׁשְ

לוָלב' ד ְבָעה, ִּמיִנין ּבַ יָמא ְדז. ְּוִאיּנון ׁשִ ָעה , ָלאו ָהֵכי. ִּמיִנין ִאיּנון' ְּוִאי ּתֵ ֶּאָלא ַאְרּבְ
ין ִלְתָלָתא אֹוֲחָרִנין ִּניְנהו ְוִאיּנון ִמְתָפְרׁשִ ּ ְבָעה ָאֳחָרִנין . ּ ֲערו ׁשִ ּוְבעֹוָבָדא ִדְלהֹון ִאּתְ ּ ּ

ה ִסְטִרין, ְּלֵעיָלא ַכּמָ   .ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְכָלָלאַאף, ּכְ ב ְדִאיִהי ּבִ ית, ּ ַעל ּגַ ְלהו ׁשִ ְרָכא ְמּכֻ ִּמְתּבָ א ולאתברכא ''ס(, ּ

ֲחָלא ַדֲעִמיָקא ְדַמּבוָעא)מאינון שית ּ וִמּנַ ּ ּ ְּדָנִגיד ְוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין ֵמימֹוי ְדַנְגָדא , ּ א ''ס(ּּ

ת. ְוַיְנָקא ְלַבת, ּ ָעַלְייהו)מלנגדא ִגין ְדִאיִהי ּבַ ְּדָהא ּבְ ָאהּ ּ ָלה ְלָעְלָמא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּ ,
ִאְתָערוָתא ָדא ְייהו ּבְ ְרָכא ִמּנַ ִּאְתּבָ ּ ְייהו. ּ ְרָכא ִמּנַ ָרֵאל ִאְתּבָ ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ְרָכן ְלהו ָעְלִמין ִאְתּבָ ּּכֻ ָמה . ּ ַח ּכְ ְזּבֵ ַמר)ב''ד ע''כ(ַּעל ָדא סֹוְבִבים ֶאת ַהּמִ   .ּ ְדִאּתְ

ָערוָתא ָדאְועֹו ִאּתְ ּד ּבְ ַמָיא, ּ ְרָכא ּבְ ְלהו ִמְתּבָ יָתא ּכֻ ּׁשִ ּ יה, ּ ְפָקא ּבֵ ְּלִאְסּתַ ֲאִבין , ּ ּתַ ְוִאׁשְ
ּבוָעא ְדֵייָנא  ְלהו ִמּמַ ּּכֻ ּ ּ ּ ֲעִמיָקא ְדֹכָלא)א דנחלא''ס( )דמיא( )א דימא''ס(ּ א ְלָעְלָמא, ּ . ְלַנְחּתָ

ך ְוְבִגין ּכָ ְלהו ַלִח, ּ ְעָיין ּכֻ ּּבַ יןּ ְרָכאן ְלָעְלָמא, ין ְוָלא ְיֵבׁשִ ָכא ּבִ ִגין ְדִאיָלֵני , ְלַאְמׁשָ ּּבְ
ִדיָרא, ִּאֵלין ְלהו ַלִחין ּתְ ּּכֻ ִדיָרא, ּ ִחין ּתְ ּכְ ּתַ ְּוַטְרִפין ִדְלהֹון ִמׁשְ ַהאי , ּ ּוְזַמן ֶחְדָווָתא ִדְלהֹון ּבְ ּ
  .ִזְמָנא

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוָתֵניָנן ּבְ ָדא ַעל ִאיָלִנין ִאֵליןְּד, ּ ָּהא ַההוא ֵחיָלא ְדִאְתָפּקְ ּ ּ ּ ,
ל ַחד ְוַחד ֵמִאֵלין ְרָכאן ְדֶחְדְווָתא ְלֵעיָלא, ּּכָ ָּלא ָנִטיל ּבִ ִזְמָנא ָדא, ּ ֶּאָלא ּבְ ְוֶחְדָווָתא . ּ

ְלהו ְלֵעיָלא ִּדְלהֹון ּכֻ ּּ א, ּ ְּוֶחְדָווָתא ְדִאיָלִנין ִאֵלין ְלַתּתָ ִז, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ְּמָנא ָדא הואּ ּ .
ְלָיין א ּתַ י ַמְלּכָ ִאיּנון ַקִדיׁשֵ ֲערוָתא ִדְלהֹון ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ ָרֵאל ַנְטֵלי לֹון. ּ ַער , ְוַכד ִיׂשְ ּּכָֹלא ִאּתְ

ִזְמָנא ָדא ְרָכא, ּּבְ ְרָכאן ְלָעְלָמא)א לכנסת ישראל מתברכא''ס(, ְוָעְלָמא ִמְתּבָ   . ְלַאְרָקא ּבִ

ִתיב  בֹוד'  ְיָי קֹול)תהלים כט(ּכְ ִים ֵאל ַהּכָ י יֹוֵסי, ַעל ַהּמָ קֹול . ָּדא ַאְבָרָהם, ָאַמר ִרּבִ
ּכַֹח' ְיָי ָהָדר' קֹול ְיָי. ָּדא ִיְצָחק: ּבַ ' קֹול ְיָי. ָּדא ֶנַצח: ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים' קֹול ְיָי. ָּדא ַיֲעֹקב: ּבֶ

ר' קֹול ְיָי. ָּדא הֹוד: חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ָּדא : ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות' קֹול ְיָי. ּא ַצִדיקָּד: ָיִחיל ִמְדּבָ
א . ֶצֶדק ְדֵלי ַעל ַיּמָ ְּוֻכְלהו ִמְתּגַ ּ ַמָיא)מיא(ּ ְקָיין ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלַגְדָלא, ּ ְוִאְתּשַׁ
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ן)בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ְרָכאן ְל.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְּוֻכְלהו ָהֵני ִמְתָעֵרי ּבִ , ָעְלָמאּ
ְקיו ֵּמַההוא ׁשַ ְלהו, ּ ְקָיין ּכֻ ׁשַ ְּדִאּתְ ּּ.  

א ֲחֵזי ַבע ָקִלין, ּתָ א, ָהֵני ׁשֶ ּתָ ָאר יֹוֵמי ׁשַ ׁשְ ִמָלה ְדפוָמא ּבִ ְלָיין ּבְ ּּתַ ּ א, ּ ּתָ ָלא , ְוַהׁשְ
עֹוָבָדא ְלָיין ֶאָלא ּבְ ֵעיָנן, ּּתַ ִגין ִדְבִזְמ. ְּוָלא ִמָלה, ַוֲאָנן עֹוָבָדא ָקא ּבָ ְְמָבֵרך , ָּנא ָדאּּבְ

א ּתָ   .ְלָכל ׁשַ

ִביָעָאה ְדָחג יֹוָמא ׁשְ ּהוא ִסיוָמא ְדִדיָנא ְדָעְלָמא, ּּבְ ּ ּ א, ּּ י ַמְלּכָ , ּוִפְתִקין ָנְפִקין ִמּבֵ
ַהאי יֹוָמא ְייָמן ּבְ ּוְגבוָרן ִמְתָעֵרי וִמְסּתַ ּ ּ הו)תליין(ְוַעְרֵבי ַנַחל , ּ בוָר. ּ ּבְ ָעָרא ּגְ ּוָבֵעיָנן ְלִאּתְ ן ּ

ַח, ִזְמִנין' ּוְלַסֲחָרא ז. ְּלַמָיא ָיא ְדִיְצָחק, ְלַרָווָאה ְלַהאי ִמְזּבֵ ִּמּמַ ִגין ְדִאְתַמְלָיא ַמָיא , ּ ּּבְ ּ
יָרא ְדִיְצָחק ְּוַכד הוא ִאְתַמְלָיא, ַּהאי ּבֵ ַמָיא, ּ ְרָכא ּבְ ל ָעְלָמא ִאְתּבָ   .ּּכָ

  ]א''ב ע''דף ל -' גזוהר חלק [

בו ּוְבַהאי יֹוָמא ּגְ ֵעיָנן ְלַמָיאּ ַהאי  )א''ב ע''דף ל(ְּדָהא , ּוְלַסְייָמא לֹון ְלָבַתר, ּרֹות ּבָ ּבְ
ְייֵמי ִדיָנא ּיֹוָמא ִמְסּתַ ַאְרָעא. ּ א לֹון ּבְ ֵעיָנן ְלַבְטׁשָ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּוְלַסְייָמא לֹון ְדָלא , ְּ ּ

ְכחו ּתַ ָערוָתא ְוִסיוָמא הוא, ִּמׁשְ ְּדַהאי יֹוָמא ִאּתְ ּ ּ ָערוָתא ְוִסיוָמא הוא ְו. ּּ ַּעל ָדא ִאּתְ ּ ּ ּּ
ַעְרֵבי ַנַחל   .ְּדַעְבִדיָנן ּבְ

י ִחָייא ַוַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ ִפיר, ּ ְטָרא ְדַנַחל, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ְּוׁשַ בוָראן, ִּמּסִ . ַּנְפֵקי ּגְ
ּוְבַהאי יֹוָמא ִמְתָעֵרי וְמַסְייֵמי ּ ִתיב. ּ ַהאי יֹוָמא ּכְ ב ִיְצָחק ַוַיְחפֹור ֶאת )ובראשית כ(, ּבְ ּ ַוָיׁשָ ּ

ִים ֵאֹרת ַהּמַ ִתיב ָחֵסר. ּבְ ֵאֹרת ּכְ ב. ּבְ ב, ַּוָיׁשָ ַּמהו ַוָיׁשָ ֶּאָלא יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַיְרָחא. ּ ּ ,
ָכל ָעְלָמא ירוָתא ְדִדיָנא ַהָוה ּבְ ּׁשֵ ְּוִיְצָחק ַקְייָמא ְלכוְרְסָייא ְלֵמיָדן ָעְלָמא, ּ ַהאי יֹוָמא. ּ , ּבְ

ָעָרא ִדיִנין וְלַסְייָמא ִדיִניןַו ב ִיְצָחק ְלִאּתְ ָּיׁשָ ּ ּ ֵאֹרת ַהַמִים. ּ בוָרן , ַּוַיְחפֹור ֶאת ּבְ ְּלַאְרָקא ּגְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָעָרא ְלַמָיא, ִלּכְ ן ְלָעְלָמא, ְּלִאּתְ ְגבוָרן ַנְחּתָ ְּדָהא ַמָיא ּבִ ּּ.  

בוָרן ּוְבִגין ְדִאֵלין ּגְ ּ ין ֶאָל, ּּ ִעיָבאָּלא ַנְחּתִ ְּויֹוָמא ְדִעיָבא ָלא ַנְייָחא רוֵחיהֹון , א ּבְ ּ
ִגין ְדָעְלָמא ִאְצְטִריך ְלהו, ְּדַקְייֵמי ָעְלָמא ֶּאָלא ּבְ ְּ ִדיָנא . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ְדָעְלָמא ּבְ ּּבְ

ֵרי ְעָיא ָהִכי, ִאְתּבְ ְלָיא ִמְלָתא. ְּוֹכָלא ּבַ עֹוָבָדא ּתַ ך ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ֲהָנא , ּ ְוַעל ָדא.ְ ּכַ
א עֹוָבָדא ְוִתּקוָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּבְ ּ ָנא לֹון, ּ ִאין ְלַתּקְ ֲערו ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאּתְ ְקֵני , ּ ּוִמְתּתַ

  .ַעל ְידֹוי

ֵניָנן י יֹוֵסי ָהא ּתָ ַהאי יֹוָמא, ָאַמר ִרּבִ ְפָוון ּבְ י ָאַמר ִרּבִ. ּוַמאי ִהיא, ַּהֲעָרָבה ְדַדְמָיא ְלׂשִ
א הוא ְדָאֵתי, ִּחָייא ב ְדִלְדָרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ְפָוון . ּ ׂשִ ַהאי יֹוָמא ּבְ ְּדָהא ּבְ
ְלָיא א ְלֵמיַהב ִפְתִקין ְלַסְנִטיָרא, ּתַ ַהאי יֹוָמא ָפִקיד ַמְלּכָ ּּבְ ְייֵמי ִדיִנין, ּ ּוִמְסּתַ ים , ּּ ְוַאְסּתִ

א ֵמָעְלָמא יׁשָ ָנא ּבִ ירוָתא ְדִדיָנא הואּבְ. ִליׁשָ ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַיְרָחא ׁשֵ ּ ּ ְּוִסיוָמא הוא , ּ ּ ּ
ַהאי יֹוָמא ַמר. ּבְ   .ְוָהא ִאּתְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1867דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְרָכאן ִדְלהֹון, ּתָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ֵלִמין וְמַסְייֵמי ַעּמִ יֹוָמא ָדא ׁשְ ּּבְ ּ ָראן , ּּ ְוׁשָ
ִדיָנא יֹוָמא ָד. ּבְ ָרֵאל ּבְ ִבְרָכָתאְּוִיׂשְ ָראן ּבְ ּא ְמַסְייֵמי ִדיִנין ִדְלהֹון ְוׁשָ ּ ְּדָהא ְליֹוָמא ָאֳחָרא . ּ

א ַמְלּכָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א, ְזִמיִנין ְלִאׁשְ ּתָ ְרָכאן ְלָכל ׁשַ ּוְבַההוא ֶחְדָווָתא ָלא , ְּלַנְטָלא ִמיֵניה ּבִ ּ
ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ א ֶאָלא ִיׂשְ ַמְלּכָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ א. ּ ּוַמאן ְדָיִתיב ִעם ַמְלּכָ ְּוָנַטל ֵליה , ּ

ְלחֹוֵדיה ִאיל, ּּבִ ל ַמה ְדָבֵעי ׁשָ ָראן. ְּוָיִהיב ֵליה, ּּכָ ָרֵאל ׁשָ ין עֹוְבֵדי , ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ְוַעּמִ
ִתיב. ֲּעבֹוָדה ָזָרה ְמַסְייֵמי י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .'ְוגֹו'  ָאַהְבּתִ

ְלָוה, ֵּליהָאַמר  ׁשַ ו ּבְ ַמְלכו, ָּהא ֲחֵמיָנא ֵליה ְלֵעׂשָ ְכִריָכן ִעָלִאין, ּּבְ ִליט ַעל , ּּבִ ְוׁשָ
ָמָמה, ָעְלָמא ים ֶאת ָהָריו ׁשְ ָכל ֲאַתר ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ְוַאּתְ ָאַמר ָוָאׂשִ יָון . ּּבְ ּכֵ

ֵזָרה ַזר ּגְ א ּגָ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ִוי ַהִהיא ּגְ, ּ ִפְתֵקיהְּוׁשַ ָמה ְדִאְתָעִביד, ֵּזָרה ּבְ . ְּקָרא ַאְסִהיד ּכְ
ָמָמה ים ֶאת ָהָריו ׁשְ ִפְתָקא ִדיִלי, ְּוַעל ָדא ָוָאׂשִ ִויִתי ּבְ ל ִאיּנון ָטָבן ְדָגַזר . ָּהא ׁשִ ְּוֵכן ּכָ ּ

ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ יב, ּ יִתי' ֲאִני ְיָי )יחזקאל יז(, ִּדְכּתִ י ְוָעׂשִ ְרּתִ  ְוֹזאת ּתֹוַרת )ויקרא ז( .ִּדּבַ
ָלִמים ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָטאת ְנָחה ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהּשְׁ ם ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּמִ י ִיְצָחק . ָּהָאׁשָ ִרּבִ

ֹכָלא, ָאַמר א ָדא ּבְ ָּהא אוְקמוָה ִאי ְלַתּתָ ּ ּ ֹכָלא. ּ ִּאי ְלֵעיָלא ָדא ּבְ ַדל . ּּ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ֹכָלאָנְט, ּבְ ָּלא ְלחוָלֵקיה ּבְ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ָנא , ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ְוָלא ּבָ
יה ַמר, ַּעל ַנְפׁשֵ   .ְוָהא ִאּתְ

י ִיְצָחק ָפַתח י ַהּתֹוָרה ֹלא ְיָדעוִני ' ּ ַהּכֲֹהִנים ֹלא ָאְמרו ַאֵיה ְיָי)ירמיה ב(, ִּרּבִ ְּותֹוְפׂשֵ
עו ִבי ְּוָהרֹוִעים ָפׁשְ דֹוָלה, ַהּכֲֹהִנים. ּ ְכהוָנה ּגְ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ִּאֵלין ּכֲֹהִנים ִדְמׁשַ ּ ּוְמָקְרִבין ִמִלין , ּ ּ
ין ְלַאְתַרְייהו ַּקִדיׁשִ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּוְמַייֲחִדין ִיחוָדא ּכָ י ַהּתֹוָרה ַמאן ִאיּנון . ּ ְּותֹוְפׂשֵ

י ַהּתֹוָרה ֲהֵני ָלאו ּת, ּתֹוְפׂשֵ י ַהּתֹוָרה ִניְנהוְוִכי ּכַ ִּאֵלין ִאיּנון ֵליָוֵאי, ֶּאָלא. ֹּוְפׂשֵ י , ּ ְּדַתְפׂשֵ
ִכּנֹורֹות ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ְטָרא ִדְלהֹון אֹוַרְייָתא. ּ ְּוִאיּנון . ְּוִאְתְייִהיַבת ִמּסִ

א א ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ְחּתָ ּבַ ָבָחא ְדתוׁשְ ְּמָמָנן ַעל ׁשְ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹותְל, ּ ִלים ּכְ ַּיֲחָדא ֵליה ִיחוָדא ׁשְ ּ .
עו ִבי ְּוָהרֹוִעים ָפׁשְ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ַרְבְרֵבי ַעּמָ א, ּ ְּדִאיּנון ַרְעָיין ְלַעּמָ ר , ּ ַרְעָיא ְדַמְדּבַ ּּכְ

  .ָּעאֵניה
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ְּוִאֵלין ִאיּנון ג ין' ּ ָנאְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ, ַּדְרּגִ ִדיר ַעל ָקְרּבְ ָחא ּתָ ּכְ ָחא ַרֲעָוא , ּתַ ּכְ ְלַאׁשְ
א ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרָכאן ּבְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ָנא. ּּ ֲהָנא ְמָקֵרב ָקְרּבְ ָוון , ּכַ ְּוִאְתּכְ

ְדָקא ֲחֵזי א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְלַאְתֲעָרא ִסְטָרא ִדיֵליה, ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ ירְוֵליָוֵא. ּ ׁשִ ְווָנן ּבְ , ּי ִאְתּכַ
ָעָרא ִסְטָרא ִדְלהֹון ִסְטָרא ְדַכֲהָנא )ב''ב ע''דף ל(, ְּלִאּתְ ְלָלא ּבְ ּוְלִאְתּכַ ָוון . ּּ ָרֵאל ִאְתּכְ ְּוִיׂשְ

ֵליָמָתא א ׁשְ א וְרעוָתא ְלִתיוְבּתָ ִּלּבָ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ע ָקֵמי ַמְלּכָ ּנָ , ְּוַהאי ָנִטיל ּכָֹלא, ְּוִאְתּכְ
ַפר חֹוֵביהְוִאְת ּּכְ ֵאי, ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ַכח ֶחְדָווָתא ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגֹו)תהלים קד(, ּ ֶרה ַבּמַ ד . 'ּ ַהְמּקָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָרא ָעְלָמא ִּמּגֹו ַמָיא ַאִפיק ֵליה, ּבָ ּ ְּוִסֵדר ֵליה ַעל ַמָיא, ּ ּ ָּפַלג ַמָיא ִלְתֵרין. ָמה ֲעַבד. ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1868דף [ -ּ

א ַּפְלּגוָתא ְלַתּתָ ּוַפְלּגוָתא ְלֵעיָלא, ּ ּ ְייהו עֹוָבִדין. ּ ן , ְּוָעִביד ִמּנַ ָאה ָעֵבד ְוִתּקֵ ּתָ ִּמַפְלגוָתא ּתַ ּ
ְּוִסֵדר ֵליה ַעל ַפְלּגוָתא ָדא, ָּעְלָמא ָדא ּ ּ ְּוַאְתִקין ֵליה ְלֵעיָלא ָעַלְייהו, ּּ ֲּהָדא הוא . ּּ

ים ְיָסָדה)תהלים כד(, ִדְכִתיב י הוא ַעל ַיּמִ ּ ּכִ ּוַפְלּגו ָאֳחָרא ַסְלֵקיה ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ יה , ּ ְּוָתַקר ּבֵ
ְקָרִאין ִעָלִאין ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגֹו, ּּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּ'.  

ֵרין ַפְלּגוַתָיא ִאֵלין ין ּתְ ַּוֲעַבד ָרִקיַע ּבֵ ּ ּ תֹוך )בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ִים ְוגֹו רוָחא ְדִאְתַגְזָרא ', ַהּמָ ין ִמּגֹו ִטיֵפי ִטיֵפי ּבְ ְּוָעַלְייהו ַאְתִקין ְוִסֵדר ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִסיָטא  ּבְ יב.)מגו רוחא דאתגזר מפומיה, א וסדר מלאכי עלאי קדישי''ס( )א בבוצינא''ס(ּבְ , ּ ִדְכּתִ

ל ְצָבָאםּ ו)תהלים לג( ְּברוַח ִפיו ּכָ ּ.  

יֹוָמא יה ּבְ ְחּתֵ ּבַ ֵרי ּתוׁשְ ּוְבִאֵלין ַאְתִקין ְוִסֵדר ְמַזּמְ ּ ּ א, ּּ ְלהֹוֵבי ֶאּשָׁ ׁשַ ְּוִאיּנון . ְּוִאְתָעְרבו ּבְ
ְּגדוֵדי ַחָייִלין יֹוָמא, ּ יָרָתא ּבְ ַצְפָרא, ַאְמִרין ׁשִ ָחן ּבְ ּבְ א, ּּתוׁשְ ַרְמׁשָ ד ָמ. ּוְזִמיָרן ּבְ ֵטי ּכַ

יָרָתא, ֵליְלָיא ְלהו ַפְסֵקי ׁשִ ּּכֻ ּ ְייהו. ּ ְּלֵעיָלא ִמּנַ א, ּ דוִדין ְדֶאּשָׁ ּּגְ יף, ּ ּקִ ְלהֹוָבא ּתַ ׁשַ ַקְייִמין , ּבְ
א ְדָאְכָלא ּוְמִריִחין ֶאּשָׁ   .ְּוָאַהְדֵרי ְלַאְתַרְייהו, ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ִּדְתהֹוִמין ַסְלִקין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ְוִאית ּבְ ּ ּ הֹוָמא ִעָלָאה.ּ ּוְתהֹוָמא , ּ ְוִאית ּתְ
ָאה ּתָ ָיא, ּתַ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ אָרן ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ִמּסִ ּוְבֻכְלהו ׁשָ ּ ּ גֹו ִסְטָרא . ּּ ְוִאית ּבְ

ָאה ּתָ ְלהֹוָבן ְדאֹוְקִדין ִזיִקין נוִרין, ִּדְתהֹוָמא ּתַ ּׁשַ ְּמָמָנן ַעל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּ ְלאֹוְקָדא , ּ
נוָראְל ַּחָייַבָיא ּבְ ּ ְּדַנְגֵדי ֵמַההוא ָנָהר ִדינור, ּ ּ ּ ּ א. ּ ְּוֻכְלהו ֶאּשָׁ א ְדָלִהיט, ּ ְּוֵחיזו ִדְלהֹון ֶאּשָׁ ּ ּ ,

ֵאי ין ִעָלֵאי ְוַתּתָ   .ְּוַקְייִמין ּבֵ

ָחא ָסִליק ָנָנא ְדַמְדּבְ א, ְּוַכד ּתְ ָרן ְוַסְלִקין ֵמַההוא ַדְרּגָ ִּמְתַעּבְ ּ יָצָאה ְּדַקְייִמין ְל, ּ ׁשֵ
יָפא ְדָנַהר ִדינור, ּוְלאֹוָבָדא ּקִ א ּתַ ְּוַההוא ְנִגידו ְדֶאּשָׁ ּ ּ ּ ּ יף ְוִעָלָאה, ּ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ ּ ַּאְהָדר , ּ
ְּוֻכְלהו. ְּלַאְתֵריה ָחא, ּ ָנָנא ְדַמְדּבְ ְקַנת ָלֳקְבֵלי , ִּמְתַהְנָיין ִמּתְ ִגין ְדִאְתּתָ  )א מדבחא''ס(ּּבְ

א ִעָלָאה יהּוְב, ַּמְלּכָ ך ִמְתַהְנָיין ִמּנֵ ִּגין ּכָ , ּוְתָנָנא ָאֳחָרא ָסִליק. ְּוִאיּנון ְקֵרִבין ְלָהָכא, ְ
ְּרעוָתא ְדֹכָלא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְלָכל ַחד ְוַחד, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּ ּּ ּ ְּדִאיהו ַנְייָחא ְדרוָחא, ּ ּ ּ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ   .ְּלַגּבֵ

ַמר ָח, ָהא ִאּתְ ּא ַסְלָקא ְוִאְתַחֵזי אוִריֵאִּדְבַמְדּבְ ּ יָפא, ל''ּ ּקִ ֵחיזו ְדַחד ַאְרָיא ּתַ ּּכְ ְרִביַע , ּ
ָרֵאל. ַּעל ַטְרֵפיה ֲהֵני ְוִיׂשְ ַרֲעָוא ָקֵמי , ְּוַחָדאן, ַּוֲהוו ָחָמאן ּכַ ל ּבְ ַּדֲהוֹו ַיְדִעין ְדִאְתַקּבַ ּ

א א ַקִדיׁשָ א ָנ. ַּמְלּכָ א ָאֳחָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּוֶאּשָׁ ָאה, ִחיתּ ּתָ א ּתַ ָלא ֶאּשָׁ ר ָנׁש , ְלַקּבְ ֵדין ּבַ ּכְ
ּ ְוִאְזַדְעָזע ָקֵמי ָמאֵריה)א דחיל''נ(ָאִזיל  ֵליָמָתא, ּ א ׁשְ ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ.  

ְדרו ֵליה דֹורֹוָנא א ְדׁשַ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ ר ָקֵמיה, ּ ִּזיל ְוטֹול דֹורֹון ָדא, ָּאַמר ְלַעְבֵדיה, ְּוִאְתְייׁשָ ּ ,
ִריך הוא ְלאוִריֵא. ּיִתיאו ִליְּדַאְי א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ יל דֹורֹוָנא ִדְבַני , ל''ְ ִּזיל ְוַקּבִ ּ

ֹכָלא. ַמְקִריִבין ָקַמאי ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ֶחְדָווה ִמׁשְ ַכח, ּּכַ ּתְ ֹכָלא ִמׁשְ ִסימוָתא ּבְ ָמה ּבְ ּּכַ ד , ּ ּכַ
ֲהָנא ְוֵליָוָאה ְּוַההוא ְדַמְקִריב ָקְר, ּכַ ָנאּ ְדָקא ֵיאֹות, ּבְ ָנא ּכְ ִיחוָדא , ְּמַכְווֵני ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ּּבְ

ִלים   .ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1869דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי)ויקרא ט(, ּכְ ַח ֶאת ָהעֹוָלה ְוגֹו' ּ ַוּתֵ ְזּבֵ . 'ַוּתֹאַכל ַעל ַהּמִ
ָּדא אוִריֵא ְלהֹוָבא, ל''ּ ׁשַ א ּבְ ֵחיזו ְדֶאּשָׁ ְּדָנִחית ּבְ ּ ָחאַע, ּ ָלא דֹורֹוָנא , ּד ְדָנִחית ְלַמְדּבְ ְּלַקּבְ

ַאְרֵיה ַרְבְרָבא ָנא, ְּוִאְתַחֵזי ּכְ   .ְרִביַע ַעל ָקְרּבְ

ִאין ָכחו ַזּכָ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ְדָקא ָיאות, ְּוַכד ִיׂשְ ָנא ָלא ָקִריב ּכַ ּאֹו ַההוא ְדַמְקִריב ָקְרּבְ ּ ּ ,
ֵניה ל ָקְרּבָ רֲהוֹו ָחָמ, ְּוָלא ִאְתַקּבָ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָנָנא ּבְ ַּוֲהָוה ָקם ַחד רוָחא , ּאן ְדָלא ָסִליק ּתְ

א ְדָצפֹון ִּמנוְקּבָ ָחא, ּ א ֲחִציָפא, ְוָעאל ְלַמְדּבְ ְלּבָ ַּוֲהוו ָחָמאן ִדיוְקָנא ְדַחד ּכַ ּ ּ ְרִביַע ַעל , ּּ
ָנא ָנ. ָקְרּבְ ַרֲעָוא ַההוא ָקְרּבְ ל ּבְ ֵדין ֲהוֹו ַיְדֵעי ְדָלא ִאְתַקּבָ ּּכְ   .אּ

ְדרו ֵליה דֹורֹון א ְדׁשַ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ יה, ּ ַדאי ְלָקְרָבא ַקּמֵ א ְדָלאו ִאיהו ּכְ ָּחָמא ֵליה ַמְלּכָ ּ ּ ָאַמר , ּ
א ֲּאִסיקו ַההוא דֹורֹוָנא, ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּוָהבו ֵליה ְלַכְלּבָ ַדאי ְלַאֲעָלא ָקַמאי, ּ ְּדָלאו ִאיהו ּכְ ך . ּ ְּכַ

ָנא ִאְתְק ֲעָתא ְדָקְרּבְ ׁשַ ַרֲעָוא, ִריבּּבְ ל ּבְ א ִאְתְמַסר, ְוָלא ִאְתַקּבָ ך . ּדֹורֹוָנא ְלַכְלּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָחא, ֲהוֹו ָחָמאן י ַמְדּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ִּדיוְקָנא ְדַכְלּבָ ּ ּּ.  

  ]א''ג ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי)ויקרא ט) (א''ג ע''דף ל(ּתָ ַח ֶאת ַוּתֹ' ּ ַוּתֵ ְזּבֵ אַכל ַעל ַהּמִ
י ְיהוָדה. ָהעֹוָלה ָּדא אוִריֵא, ָּאַמר ִרּבִ ָחא, ל''ּ א ַעל ַמְדּבְ ְלהֹוִביָתא ְדֶאּשָׁ ׁשַ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ,

ָנא ַמר ְרִביַע ַעל ָקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ ֹכָלא. ּּכְ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ֲהָוה ּבְ ַרֲעָווא, ּ ל ּבְ , ְּדָהא ִאְתַקּבָ
ָמה ִד יבּּכְ ל ָהָעם' ַּוֵיָרא ְכבֹוד ְיָי, ְכּתִ ְּוִאי ָלא ֲהָוה ִעְרּבוְבָיא ִדְבֵני ַאֲהֹרן. ֶאל ּכָ ִמן יֹוָמא , ּ

ְצָרִים ָרֵאל ִמּמִ ְּדָנְפקו ִיׂשְ א, ּ ַכח ַרֲעָוא ָהִכי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ

ֵאׁשרעיא מהימנא  ים ּבְ רֹוף ֳקָדׁשִ ִּפּקוָדא ָדא ִלׂשְ ּ ר ַהָזַבח ַוֲאַבְת. ּ ׂשַ ֵּריה ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ ּ
ֵרף ֵאׁש ִיּשָׂ י ּבָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין. ּּבַ ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ּתָ ים, ִאית ֹקֶדׁש, ּבְ , ְוִאית ֳקָדׁשִ

ים ים ְדִאּתֹוָקדו. ְוִאית ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ֳקָדׁשִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ַּמה ֲהָנָאה ִאית ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ יָמא ִא. ּ י ּתֵ
ָחק ִגין ִיּצְ ָעקו, ּבְ ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ִּדְבׁשַ ּ יה, ּ ָחק ַקּמֵ ל ִיּצְ ְּדִאי ַחָייִבין , ָּסִליק ֲאָפרֹו ׁשֶ ּ

ִגיֵניה ִזיבו ּבְ ּתֵ ֵריָפה ִאׁשְ ּׂשְ א ִאיהו. ּ ַּהאי ִלְדָרׁשָ ִגין . ּ יְמרון ּבְ  )א ואי בגין''נ( )צדיקייא(ְּוִאי ּתֵ
ֵני ַאֲהֹרן ַדֲה יםּּבְ ֵריַפת ֳקָדׁשִ א ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי, וֹו ׂשְ ּצֵ הֹון ַוּתֵ יב ּבְ ִּדְכּתִ ַוּתֹאַכל אֹוָתם ' ּ

ַּוָימותו ים. ּ ֵריַפת ֳקָדׁשִ מֹו ׂשְ ָרֵאל ּכְ ָפָרה ְלִיׂשְ ּוִמיַתְתהֹון ּכַ א ָקא ָאֵתי, ּ ּאוף ָדא ִלְדָרׁשָ ּ ּ.  

ָרָגא, ֶּאָלא ׁשְ ין ּבִ ַלת ֶאּשִׁ א ִחָווָר: ּתְ א אוָכָמא, אֶּאּשָׁ א, ְּוֶאּשָׁ ֶכְלּתָ א ּתְ : ָלֳקֵבל. ְוֶאּשָׁ
ּוְכתוִבים, ְנִביִאים, ּתֹוָרה ָרֵאל, ֵלִוי, ּכֵֹהן: ָלֳקֵבל. ּ א. ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ְקִריָבא , ּוְתֵכֶלת ִאיִהי ׁשְ

ִאיּנון ְפִתילֹות, ָלן ְּוִאיִהי ֲאִחיָדא ּבְ ָוה, ּ ַכְנֵפי ִמּצְ הֹון ְו, ּבְ ַמר ּבְ יתְּדִאּתְ יּצִ . ָּעׂשו ָלֶהם ּצִ
א ִכיְנּתָ ֵכֶלת ְדִאיִהי ׁשְ ִנין ְוִעָלָוון, ִּאיִהי ִדיָנא, ְּוַהאי ּתְ ַּדֲאִכיַלת ָקְרּבָ ּ.  

א ֵני ָנׁשָ ַחת ּבְ ּכָ ים, ִאי ַאׁשְ ים ְיֵבׁשִ ְּדִאיּנון ֵעּצִ ין, ּ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְפִתילֹות ְיֵבׁשִ ּּכְ ּ ָלא , ּ ּבְ
ָחא ֵריָפה)דלידונון(ִאיִהי לֹון , ַרְייָתא ַרֲחֵמיְּדִאיִהי אֹו, ִמׁשְ ּוְבִגין ְדַעֵמי . ְואֹוִקיַדת לֹון,  ׂשְ ּ

ִעיָרן ֶקץ, ָּהָאֶרץ ִאיּנון ּבְ ָמה ְדאוְקמוָה ְדִאיּנון ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ֵכֶלת. ּ , אֹוִקיַדת לֹון, ְּדִאיִהי ֲאֹדָני, ּתְ
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ֶרץ ה ִעם ׁשֶ ִגין ְדָקְרִבין ְלַגּבָ ּּבְ ְּדִאיהו ֵי, ּ ר ָהָרעּ ּ ְוַהָזר )במדבר ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָזר, ּצֶ
ֵרב יוָמת   .ַּהּקָ

א ִתיוְבּתָ ִמיָתְתהֹון ַחְזִרין ּבְ ְּוִאי ּבְ ְ ַמְלָאך ִמיָכֵאל )א כד שחיט לון מלאך המות מיכאל''נ(, ּ

א ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו ּכַ ִנין, ּ ָנא ֳקָדם ְיָיְלָקְר, ָּנִחית ָעַלְייהו, ַּאְרֵיה ְדָאִכיל ָקְרּבְ   .'ָבא לֹון ָקְרּבְ

ָמֵתיה ְּוֹקֶדם ְדִתפוק ִנׁשְ ּ ה ִודוִיין, ּּ ַכּמָ ִּמְתַווֶדה ּבְ ִוון , ּ ָמֵתיה הוא ֲהָוה ִמְתּכַ ְּוַכד ָנִפיק ִנׁשְ ּ
ם ם, ִלְגמֹור ֶאת ַהׁשֵ ָרֵאל וָברוך ׁשֵ ַמע ִיׂשְ ְׁשְ ּ ָמֵתיה ָמאָנא , ּ ם )א קרבנא''נ(ְּלָקְרָבא ִנׁשְ  ְלׁשֵ

ִריך הוא, ה''הֹוְָי א ּבְ ִריך ְלִמְתַוֶדה ְלקוְדׁשָ ְּוּצָ ּ ְּ ָלא ְלָקְרָבא ה, ְ ֵמיה' ְלַקּבֵ ׁשְ ְּדָאִכיל , ּּבִ
י ּצֵ י יה, ְוׁשֵ א ְלַגּבֵ ִתיוְבּתָ ּוְלַאְחְזָרה ּבְ ָבן מ''ֶאְהֶי, ו''ּּ חוׁשְ ַּדֲאֹדָני ָקֵריָנא ֵליה ִדיָנא . ב''ּה ּכְ ּ ּ

ְּדַמְלכוָתא ִדיָנא ּ ּ.  

ָמא ְמֹפָרׁשִּויַכִו ׁשְ ְּדִאיהו יֹו, ון ּבִ ֵלב ֶאָחד, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ּוֵביה ִיפֹוק רוֵחיה. ּּבְ ּ ּ ּּ .
ל ָעֵליה ִמיָתה ְוִיסוִרין ֶנֶפׁש ִדיֵליה ְמַקּבֵ ּּבְ ּ ּ ה ִודוִיין וִמְתָחֵרט. ּ ַכּמָ ְמָתא מֹוֶדה ּבְ ּוְבִנׁשְ ּ ּ .

ִחיָט ל ָעֵליה ִמיָתה ׁשְ ֶנֶפׁש ְמַקּבֵ ֵריָפהּּבְ ִריך ד, ה ׂשְ ית ִדין' ְְוִאי ּצָ ְּדִאיּנון , ִּמיתֹות ּבֵ ּ
ֵריָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק ל ֵליה ֵמֲאֹדָנ, ְסִקיָלה ׂשְ ֶנֶפׁש ִדיֵליה''ְּמַקּבֵ ּי ּבְ ה . ּ ַכּמָ ָמֵתיה מֹוֶדה ּבְ ּוְבִנׁשְ ּ

י ֶאְהֶי, ִּוידוִיין א ְלַגּבֵ ִתיוְבּתָ ְּוחֹוִזר ּבְ ְתֵרי, ה''ּ ָמָהןְּדָאִחיד ּבִ   .ה''ה ְיהֹוָ''ְיהֹוָ, ן ׁשְ

ְבֵתיה ְיַכִוין ְלַאָפָקא ודוי ַמֲחׁשַ ּּבְ ּ ַלת ִמיָתה ָעֵליה, ּּ ֵלב א, ְּוַקּבָ ָמא ְמֹפָרׁש', ּּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ,
ַגְווָנא ָדא יֹו ֲחִוים ַעל ְפֵניֶהם)כבוד(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּּכְ ּתַ יה ּכֲֹהִנים ּכֹוְרִעים וִמׁשְ ּ ּבֵ ּ ּ ,

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּואֹוְמִרים ּבָ בֹוד. ְּ ן''ִּאיהו ל, ּכָ ּבָ חוׁשְ ּוֵביה ָהָיה . ּב ּבְ ּ
ם ִוין ִלְגמֹור ֶאת ַהׁשֵ   .)בלב' ו איהו א''וא(. ִּמְתּכַ

יְמרון ְוִכי ַעם ָהָאֶרץ ְמָנא ָיַדע ָדא, ְוַתָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ִּאי ּתֵ ֶּאָלא ַוַדא. ּ י ַעם ָהָאֶרץ ּ
ׁשֹור ה, ִּאיהו ּכְ ִעיָרן ָלא ַיְדֵעי אֹוַרְייָתא. אֹו יֹוָנה,  ּתֹור)פר(אֹו , אֹו ֵעז, אֹו ׂשֶ , ַמה ּבְ

ם ְידֹוָ א. ָלא ָיַדע, ָהִכי ַעם ָהָאֶרץ. ד''ְּדִאיִהי ׁשֵ ֲהָנא ַרּבָ ִּאיהו ָעִביד ֵליה , ֶּאָלא ִמיָכֵאל ּכַ ּ
ָנא ֳקָדם ְיָי ָמא ְמֹפָרׁש', עֹוָלה ְוָקְרּבְ ׁשְ ְּוִאיהו ְמַכְוון ּבִ ְסִליקו ְדרוֵחיה, ּ ּּבִ ּ ּ ֵלב , ּ ְּדִתפוק ּבְ ּ ּ

ָכל ֵליְלָיא, ֶאָחד ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ְדַכד ָנִפיק רוָחא ְדּבַ ּּכְ ּ ּ.  

ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ִריך ּבַ, ְִלְפֵני ִמיָתָתך' ּׁשוב יֹום א, ּ ְִדְבָכל יֹום ְויֹום ּצָ ר ָנׁש ּ
ִתיוְבָתא ְּלָאַהְדָרא ּבְ יה, ּ ּוְלִמְמַסר רוֵחיה ְלַגּבֵ ּ ּ ֶאָחד, ּ ְּדִיפוק ּבְ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי)לא ּ ּבְ ָ.  

  ]ב''ג ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ְלִמיד ָחָכם ַמר , ְּוִאם הוא ּתַ ִדיק ֶנֶפׁש ּבְ)משלי יב(ָּעֵליה ִאּתְ , ֶּהְמּתֹו ְדֵלית ָחָכםּ יֹוֵדַע ּצַ
ֲהָנא מֹו ּכַ ים ַיְדִרים. ּכְ ה ְלַהְחּכִ ָמה ְדאוְקמוָה ָהרֹוּצֶ ּּכְ ּ ְלִמיד ָחָכם הוא. ּ ְיֵהא , ְּוִאם ּתַ ִריך ׁשֶ ּּצָ ְ

יה ֶחֶסד ְּדִאיהו ָחְכָמה' ְוִעם י, ּּבֵ יה ָחְכָמה)ב''ג ע''דף ל(ּוַמאן . ָחִסיד, ּ ּ ְדֵלית ּבֵ ָּלאו ִאיהו , ּ
ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה. דָחִסי ּ ּ יה ה. ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ּ י ', ְּוִאי ִאית ּבֵ ה חוָמׁשֵ ַּחְמׁשָ
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ָמאָלא, ּתֹוָרה ְּדִאְתְייִהיבו ִמּשְׂ ּתֹוָרה, ּ ּבֹור ּבַ ְּוִאי ִאיהו ּבור. ִויֵרא ֵחְטא, ִאְתְקֵרי ּגִ ַמר , ּ ִאּתְ
יה   .ֵּאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ּּבֵ

ּוַמאן ְדָזֵכ ְּדִאיהו ו, י ְלִתְפֶאֶרתּ ּתֹוָרה ִויֵרא ֵחְטא', ּ ָיִרית , ְּוִאיהו ָחָכם ֵמִבין ּבַ
ַּמְלכוֵתיה ְּדִאיהו ֵה, ּ ֶלך, א''ּ ַות ַהּמֶ א, ְִמּצְ ִּאי ָעִביד ִפּקוֵדי ַמְלּכָ ם ְיהֹוָ. ּ יָון ְדָזֵכי ְלׁשֵ , ה''ּּכֵ

ָמא ְמֹפָרׁש ְדִאְתְקֵרי ָאָדם ִליט ַעל . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְוָדא יֹו, ָּזֵכי ִלׁשְ ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ּּבְ ּ
ּּגוֵפיה ֵהִמית, ּ פו ְדֶנֶפׁש ַהּבְ ְּדִאיהו ׁשוּתָ ּ ּ ּ ַיית ַהְבֵלי . ּ ֵהִמית ֲעׂשִ ֵהִמית ִדְבֶנֶפׁש ַהּבְ ְּורוַח ַהּבְ ּ ּ
ַהְבֵלי ָעְלָמא , ָעְלָמא ּרוַח ְמַמְלָלא ּבְ . )נשמה דבה כל הרהורין ומחשבות דהבלי עלמא(ּ

ִליט ָעַלְייהו ְלִמיד ָחָכם ׁשַ ְּוּתַ ּ.  

ֵהָמה וְבָכל )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמִים וַבּבְ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ
ָּדא ּגוָפא. ַּמאי וְבָכל ָהָאֶרץ. ָהָאֶרץ יה, עֹוָלם ָקָטן, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַדֲחִלין ִמּנֵ

ֶכםּ ומֹו)בראשית ט( ְטָרא ִדיִמיָנא. ַרֲאֶכם ְוִחּתְ ִליט ָעַלְייהו, ִּמּסִ ּׁשַ יה ְוִיְרדו, ּ ּּבֵ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ּ ְוִיְרְד ִמָים ַעד ָים)תהלים עב(, ָאֵמר ָמאָלא. ּּ ְטָרא ִדׂשְ יה, ִּמּסִ ַּדֲחִלין ִמּנֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֶכם ַמר. ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ֶהְמּתֹויֹו, ְּוָעֵליה ִאּתְ ִדיק ֶנֶפׁש ּבְ   .ֵּדַע ּצַ

ִדיק ַתר ְדִאיהו ּצַ ּּבָ ֹות, ּ ַכר ִמּצְ ָעְלָמא ָדא, ָּלא ָיִהיב ֵליה ׂשְ ֵּלית ֵליה ַאְגָרא ּבְ ְוָלא , ּ
ת ּמֵ ְּמזֹוָנא ִלְבִעיָרן ְדָעִני ָחׁשוב ּכַ ה ַעל ּכָֹלא. ּ ְקִביעו ִדיָלה ִעּמָ א ּבִ ִכיְנּתָ ִּאיהו ִעם ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיָי)דברים ד( ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ה, ַהאי ֵאׁש. ָ ִמיד ִעּמָ ִריך ֵליה ּתָ ּּצָ ּ ְּדֵלית , ְ
ִבָיה לֹוִתין, ֵּליה ּכְ ִנין ִדּצְ ל ָקְרּבָ ְּדִאיהו ָאִכיל ּכָ ּ ּוִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ א ִאיהו . ּּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ

ַּפְרָנָסה ִדיֵליה ּ ה, ּ לֹו. ּוְבּמָ ּצְ , ִּפְתִחי ִלי. ּ ִפְתִחי ִלי)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִתיןּבִ
ה  ַמר ּבָ לֹוָתא ְדִאּתְ ּצְ ּּבִ ח)תהלים נא(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְוֵלית , ְּדִאיִהי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי,  ֲאֹדָני ׂשְ

ַּרְעָיִתי ֶאָלא ַפְרָנָסִתי ִנין ְד, ּ ִנין ַמֲאָכִלין ְדָקְרּבְ ְּדָבה ְמַתּקְ ּ ּ יןּ ִנין ַקִדיׁשִ א ּבְ ה , ַמְלּכָ ַכּמָ ּבְ
ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ִמיֵני ַמֲאָכִלים   .ּּבְ

ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי)משלי ט(ּ ְּדִאיהו ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּוְבַחְמָרא. ִמיִמיָנא, ּ ּ ּ ,
ָמאָלא ִים. ִמּשְׂ ִנסוך ַהּמַ ְּבְ ְּוַיִין ְדאֹוַרְייָתא ְד, ּ ַעל ֶפהּ ִּבְכָתב וּבְ ִעיָתא, ּ ֵּמַעמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ,

ְרַווְייהו ְּדָכִליל ּתַ ָרא. ּ ִבׂשְ ר ַהּקֶֹדׁש, ּבְ ׂשַ ִנין, ְּדִאיִהי ּבְ ה ָקְרּבָ ַכּמָ ְּדָעָלה אוְקמוָה ָמאֵרי , ּבְ ּ ּ ּ
ַמִים ַעְסִקיָנן ר ַהיֹוֵרד ִמן ַהּשָׁ ָבׂשָ ַמִים. ַמְתִניִתין ּבְ ִעיָתאַעּמ. ַמאי ִמן ַהּשָׁ ּוָדא ְדֶאְמּצָ ּ .

ַמר ְּדָעָלה ִאּתְ ִרי, ּ ׂשָ ר ִמּבְ ר ַהּקֶֹדׁש. ּוָבׂשָ ׂשַ ְלהֹוִבין, ְוָדא ּבְ ה ׁשַ ַכּמָ ְטָרא , ְּדַאְדִליַקת ּבְ ִמּסִ
ְרִחימו ְדַבְעָלה ִּדְגבוָרה ּבִ ּ ּ ּ ַמע, ּ ְקִריַאת ׁשְ ְרִחימו ְדַאֲהָבה ּבְ ִּאּתֹוְקַדת ּבִ ְרִחימו ְדִיחוָדא, ּ ּּבִ ּ ּ, 

ה ִריך הוא. ְּדֵליְלָיא ְויֹוָמם ָלא ִתְכּבֶ א ּבְ נו ֳדִמי לֹו ְלקוְדׁשָ ּתְ ַחִייכֹון ַאל ּתִ ְּוַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ,
ַמע ְלהֹוִבין ִדְרִחימו ְדִיחוֵדיה ִדְקִריַאת ׁשְ ׁשָ ְּלֶמֱהִוי ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יה. ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ ִמיד , ּ ֵאׁש ּתָ

ַח ֹל ְזּבֵ הּּתוַקד ַעל ַהּמִ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. א ִתְכּבֶ

ּ ֵלית ְמּצֹוָרע ֶאָלא ַההוא ְדִאְתָעִביד )ס''פקודי ר( )ב''ג ע''שייך לעיל ל(רעיא מהימנא  ּ ּ
ָזבוָתא ְּדָחֵמׁש ָדִמים ִאיּנון ְדָדם ִנָדה ִמְסֲאִבין. ּּבְ ּ ּ ּ ְלהו ָדם ָטֵמא, ּ ְּדִאיּנון ּכֻ ּ ּ ָּדִמין ' ְוה. ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1872דף [ -ּ

ּוַמאן ְד. ַּדְכָיין ר ָעַלְייהוּ רֹות, ַּאְעּבָ ר ִדּבְ ר ַעל ֶעׂשֶ ִאלו ַאְעּבָ ּּכְ ּ ַלל תרי, ּ ְּדִאיּנון ּכְ ג ''ּ
ִּפקוִדין ּ.  

ר ָהָרע ִאיִהי ַמְלָיא מוִמין ְפָחה ִיּצֶ ּוְבִגין ָדא. ְּוׁשִ ר ּבֹו מום ֹלא )ויקרא כא(, ּ ּ ָכל ֲאׁשֶ
ּוְבִגין ָדא. ִיְקָרב ִריך ְלָק, ּ ֲהָנא ָלא ֲהָוה ּצָ יה מוָמאְּכַ ְּרָבא ְלַגֵבי ַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ל , ּ ִמּכָ

ּמוִמין ְדָעְלָמא ה. ּ ַמר ּבָ ִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ּּבְ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום )שיר השירים ד(, ּ ּ ּכֻ ּ ְ ּ
ך יה מום. ְֵאין ּבָ ה ַמאן ְדִאית ּבֵ ִריך ְלָקְרָבא ְלַגּבָ ָּהִכי ָלא ּצָ ּ ּ ּ ִר, ְ ְיך ְּואוף ָהִכי ָלא ּצָ

ה ָזר  ֵרב יוָמת ְוַהְיינו ַמְמִז)במדבר ג(ְּלִמְקַרב ְלַגּבָ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ א. ם ָזר''ּמו, ר''ּ ּמום נוְקּבָ ָזר , ּ
ּוְבִגין ָדא ָמֵני. ָזָכר ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ְוַעל ִאיּנון )ויקרא יח(. ּ ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ּ ּ

ִּדְקִריִבין ָלה הֹון ַו, ּ ִתיב ּבְ א ֵאׁש ' ַּיְקִריבו ִלְפֵני ְיָיּכְ ּצֵ ָוה אֹוָתם ַוּתֵ ר ֹלא ּצִ ֵּאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ
ּ ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָימותו)א''ד ע''ל(. 'ִּמִלְפֵני ְיָי ּ.  

ן ְדַאְתָוון ִאיּנון ְּוָקְרּבָ ִאיׁש' י, ּ ה' ה, ּבָ ִאּשָׁ ן ָחָתן' ו, ּבָ ּבֵ ָלה' ה, ּבַ ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן . ּּבַ ַּזּכָ
יה, ד''ְּקִריב ַאְתָוון ִדְידֹוְָּדַא ֵתיה וִבְבֵריה וִבְבַרּתֵ יה וְבִאּתְ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְנִקיו , ּ ה וִבְבָרָכה ּבִ ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ּ

ָכל ִמדֹות ָטִבין ִדְכִתיִבין ַעל ָמאֵרי ַמְתִניִתין ת ָפִנים ּבְ ֲעָנָוה וְבֹבׁשֶ ּּבַ ּּ.  

ין ין ַקִדיׁשִ ֶאׁשִ ִמין ּבְ ה ְדִאיּנון ֵאׁשְּדִאיׁש ְוִא, ּוִמְתַחּמְ ּּשָׁ י , ּעֹוֶלה ְויֹוֵרד, ּ ֵּאׁש ֹקֶדׁש ַדֲעּצֵ
ין, ַהַמֲעָרָכה י ַהּקֶֹדׁש ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ְּדִאיּנון ֲעּצֵ בֹוַה ָנִחית, ּ ל ּגָ ְּדִאיהו ֹקֶדׁש , ְּוֵאׁש ׁשֶ ּ
ים ָדׁשִ ין ִאֵלין ָאַמר ָנִביא, ַהּקָ ֵרין ֶאּשִׁ ּוְבִגין ּתְ אוִר)ישעיה כד(, ּ דו ְיָיּ ּבָ ּבְ ְּדִאיּנון . 'ּים ּכַ ּ

ִכיְנָתא ין ִדׁשְ ִתיב , ֶּאּשִׁ ְּדָבה ּכְ י ְיָי)דברים ד(ּ ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ָ.  

א ַרֲחִמים ּסֵ ְּוִאיּנון ֵאׁש ִעָלָאה ּכִ א ִדין. ּ ּסֵ ָאה ּכִ ּתָ יָנה וַמְלכות ַמְלכות . ֵּאׁש ּתַ ְּוִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ
יָנה. ֵאׁש עֹוֶלה ִעיָתא, ה''ְיהֹוָ.  ֵאׁש יֹוֵרדּבִ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ַתְרַווְייהו, ּ יָנה יה. ָּאִחיד ּבְ ו ''ּבִ

  .ַּמְלכות' ה

ד ָאִחיד לֹון ְפֶאֶרת ּכַ ְרָיא ָעֵליה ָחְכָמה, ּתִ ְּדֵביה ּכֹ, ּׁשַ א ''ד ֵה''ִּאיהו יֹו: ה''ָמ. ה''ַח ַמ''ּ
ּּכַֹח ִדיֵליה. א''ו ֵה''ָוא . ף''א ָאֶל''ֵה. ו''ף ָוא''ו ָאֶל''ָוא. ף''א ָאֶל''ֵה. ת''ָּדֶלו ''ד ָוא''יֹו, ּ

ְּוֻכְלהו מ ר ָנׁש וְבִאְתֵתיה וִבְבנֹוי, ב ַאְתָוון''ּ ּבַ ְכִחין ּבְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ר ָנׁש , ּ ּוְבִגין ָדא ֵלית ּבַ ּ
ִלים ֵבן וַבת, ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ן ְדִאיהו ו. ּ ּוַמאן ְדֵלית ֵליה ּבֵ ּ ּ ּ ָלק י', ּ ּוַמאן ְדֵלית . ּ ִמיֵניה'ִּאְסּתַ ּ

ת ַלק ה', ְּדִאיִהי ה, ֵּליה ּבַ ת זוֵגיה, ְּדִאיִהי ֵאם, ִּעָלָאה' ִאְסּתָ ִּמן ּבַ ְרָיין . ּ ְּדַאְתָוון ָלא ׁשַ
ָלא ָדא ָּדא ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ן וַבת, ּ ה ּבֵ ִאיׁש ְוִאּשָׁ ְדָקא ִיאֹות, ּּבְ ְּדִאְתָעֵבידו ּכְ ְרָיא ָעַלְייהו , ּ ּׁשַ

 )דברים יד( )הדא הוא דכתיב. א בנים לקודשא בריך הוא''ס( )ד''שם י(ְּוִאְתְקִריאו , ה''ֹוְָיה
ִנים ַאֶתם ַלְידֹוָ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ד ֱאֹלֵהיֶכם''ּבָ

א ֲחֵזי ֲעָתא, ּתָ יא ׁשַ ַהֹהִ ב ִדִבֵני ַאֲהֹרן ִמיתו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ְווִנין, ּ ה ּגַ ַכּמָ . ָּיאות ֲהָוה ּבְ
ֲעָתא ִדְקֹטֶרת,ֲחָדא ּ ְדָלא ֲהָוה ׁשַ ְּדָהא ְקֹטֶרת ָלא ַסְלָקא, ּ ִזְמִנין ְיִדיָען, ּ ִּדְכִתיב , ֶּאָלא ּבְ

ּבֶֹקר)שמות ל( ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ רֹות .  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסּמִ ֵהִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ְוֵאיָמַתי ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1873דף [ -ּ

ֲח' ְוגֹו ֶמן וְקֹטֶרת ּכַ ְכָחא ׁשֶ ּתַ ִים . ָדאְּלִאׁשְ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ּוְכִתיב וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ ּ
ה ְוגֹו   .'ַיְקִטיֶרּנָ

ּוְבִזְמִנין ִאֵלין ִאְתְקִריב ִזְמָנא ָאֳחָרא, ּ ָעְלָמא, ְוָלא ּבְ ְרָיא ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתָנא ׁשַ ר ּבְ , ּּבַ
ָמה ְדִאְעַרע ִדְכִתיב  ּּכְ ה ֶא)במדבר יז(ּ ה ְוֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ְחּתָ ל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ

ֲחָדא. 'ְוגֹו ְכֵחי ּכַ ּתַ ֲעָתא ְדֶשֶמן וְקֹטֶרת ִמׁשְ ׁשַ ּוְבֵני ַאֲהֹרן ָלא ְקִריבו ּבְ ּ ּ ּ.  
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ַחֵיי ַדֲאבוהֹו ֲעָתא ּבְ ְּועֹוד ְדָדֲחקו ׁשַ ּ ּ ְּועֹוד ְדָלא ַאְנִסיבו. ןּּ ַּוֲהוו ְפִגיִמין, ּ  )א''ד ע''דף ל(, ּ

ְּדַמאן ְדָלא ַאְנִסיב ָּפִגים הוא, ּ ָעְלָמא ַעל ְידֹוי, ּ ְרָכאן ּבְ ְכָחא ּבִ ּתַ ַדאי ְלִאׁשְ , ְּוָלאו הוא ּכְ
ְרָיין ן ַעל ְידֹוי ַלֲאֵחִרים, ֲעלֹוי ָלא ׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ָנן ְרָו, ְועֹוד. ּכָ ְּדָהא ּתְ ּוְבִגין , וי ַחְמָרא ֲהוֹוּ

ך ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי, ְּכַ ְּדָהא ְקֹטֶרת ָחִביב הוא ִמּכָֹלא. 'ַוּתֹאַכל אֹוָתם ְוגֹו' ַּוּתֵ ּ ְוֶחְדָווָתא , ּ
ִאין ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ח ֵלב )משלי כז(ּוְכִתיב , ּ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ַחת ַאֲהֹרן )ויקרא ז( .ּׁשֶ  ֹזאת ִמׁשְ

ָניוּוִמ ַחת ּבָ י יֹוֵסי ָאַמר. ׁשְ יחוָתא ְדַאֲהֹרן, ִרּבִ ֹּזאת ַוַדאי ְמׁשִ ח. ּ , ְּדָהא ַאֲהֹרן ִאְתְמׁשַ
ח ְרבות ִעָלָאה ֵמֵעיָלא ְּוַאְייֵתי ִמְמׁשַ ּ א, ּ ח. ְּוָנִגיד ֵליה ְלַתּתָ , ְּוַעל ְיָדא ְדַאֲהֹרן ִאְתְמׁשַ

ְרָכא א ְלִאְתּבָ יָחָתא ַקִדיׁשָ ָניו ַוַדאיְּוַעל ָד, ִמְמׁשִ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ּא ֹזאת ִמׁשְ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ה ָלך ַהִגיִדי ִלי ַמה )ד, מלכים ב(, ּ ע ָמה ֶאֱעׂשֶ ְ ַוֹיאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ

ִית ּבָ ְֶיׁש ָלך ּבַ ָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ְרָיא ּבְ ְרָכָתא ׁשַ ה ְּוַעל ִמָל, ְּדֵלית ּבִ
ֶמן. ֵריָקִנית י ִאם ָאסוך ׁשָ ִית ּכִ ּבַ ְפָחְתך ּכֹל ּבַ ְַוּתֹאֶמר ֵאין ְלׁשִ ּוַדאי ִסיוָעא , ָּאַמר ָלה. ָּ ּּ

א הוא ְּדִניּסָ ַאְתֵריה הוא, ּ ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ ּ ְרָיין, ּ ְרָכאן ָנְפִקין ְוׁשַ ן ּבִ ּמָ ִתיב ֵהם . ּוִמּתַ ַמה ּכְ
ים ֵאֶליָה ְוִהיא מֹוָצ יׁשִ   .ְוִהיא מֹוָצֶקת ְסָתם. ֶקתַמּגִ

י יֹוֵסי ָאַמר ֶמן, ִרּבִ ָמה ְדאוְקמוָה, ַּוַיֲעמֹוד ַהּשָׁ ּּכְ ּ יב, ּ ֶמן )ישעיה ה(, ִּדְכּתִ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ . ּבְ
ֶמך)שיר השירים א( ּוְכִתיב ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָ ׁשֶ ֶמן, ּ ְרָכאן ַעל , ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ֵמַהאי ׁשֶ יִדין ּבִ ְנּגִ

א, ֲהָנאְּיָדא ְדַכ ח , ְּוַכֲהָנא ָנִגיד ְלהו ְלַתּתָ ֲּהָדא הוא ,  ְלַהאי ֹזאת)א ואתמשך''ס(ְוַאְמׁשַ
ָניו ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש)תהלים קלג(ּוְכִתיב , ִּדְכִתיב ֹזאת ִמׁשְ ּשֶׁ , ּ ּכַ

ַמר ָניו ִאּתֹו )ויקרא ח(. ְוָהא ִאּתְ ָגִדים ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ י ִחָייא ָפַתח . ְוֶאת ַהּבְ ִּרּבִ ּ
אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור)תהלים לו( ך ְמקֹור ַחִיים ּבְ י ִעּמְ ָ ּכִ ך ְמקֹור ַחִיים. ָּ י ִעּמְ ּּכִ ֶמן , ָ ָּדא ׁשֶ

ְּדָנִגיד ְוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ִּעָלָאה גֹו ָחְכָמה ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ּּ יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ּ
ך י ִעּמְ ְרָיא, ָּכִ ך ׁשַ א ִמָנך ְלָעְלִמין, ִָעּמְ ְְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ֲחִביבוָתא ְדֹכָלא, ּ ּּבַ ּ , ְמקֹור ַחִיים. ּ

ִגין ְדִהיא ְמקֹוָרא וַמּבוָעא ְדַחִיים ּּבְ ּ ּ ּ ְּלַאָפָקא ַחִיים ְלִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּ ּוַלֲאְדָלָקא ּבוִציִנין, ּ ּ .
ְּוַעל ָדא ַההוא ִאיָלָנ ִגין ַההוא ְמקֹוָרא , ּא ִאְקֵרי ֵעץ ַחִייםּ א ּבְ ְרׁשָ ּתָ ִּאיָלָנא ְדָנִטיַע ְוִאׁשְ ּ

ְּדַחִיים ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1874דף [ -ּ
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אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור ְָוַעל ָדא ּבְ אֹוְרך. ּ ָּדא אֹור ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי: ָּבְ ּ ּ ּּ ,
יב י טֹובּ ַוַי)בראשית א(, ִּדְכּתִ ָרֵאל . ְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּוֵמַההוא ְנִהירו ְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ

  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי )ב''ד ע''דף ל(ְלַאְנָהָרא 

ך ְמקֹור ַחִיים ְוגֹו י ִעּמְ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָ ִריך הוא', ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ִאיָלָנא ִעָלָאה , ְּ ּ ּ
א ְנּתָ ְמִציעות ּגִ יה ַההוא . ַמאי ַטְעָמא. ָאִחיד ְלָכל ִסְטִריןְּד, ּּבִ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ּ  )א בההוא''נ(ּ

א, ְּמקֹור ַחִיים ְנּתָ ִעְטִרין ִעָלִאין ַסֲחָרֵניה ְדּגִ ְּוַאְעַטר ֵליה ּבְ ּ ּ א ִדְמַעְטָרא ִלְבָרה ַעל . ּּ ִאיּמָ ּּכְ ּ ּ
יב, ּּכָֹלא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ נֹות ִציֹון ְוגֹו ְצֶאיָנ)שיר השירים ג(, ּ ּה וְרֶאיָנה ּבְ י . 'ּ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ

ך ְמקֹור ַחִיים ִּעּמְ אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור, ָ ְָוַעל ָדא ּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ך ְמקֹור ַחִיים, ִרּבִ י ִעּמְ ּּכִ דֹול ְלֵעיָלא, ָ ָּדא ּכֵֹהן ּגָ דֹול , ּ ָּלֳקְבֵליה ּכֵֹהן ּגָ
א ך. ְלַתּתָ ִגין ּכַ אַאְנ, ְּבְ א ְלַתּתָ ח ְרבות ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ֲהָנא ְמׁשַ יד ּכַ ּּגִ ְּוַאְדִליק ּבוִציִנין , ּּ
ִלימו ְדז. ְּלֵעיָלא ׁשְ ִלים ּבִ דֹול ׁשְ ְּדֹכֵהן ּגָ ּ ּוְלִאְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא, ּיֹוִמין ִעָלִאין' ּ ּ ּ.  

ְּיֵמי ִמלוִאים' ָּלֳקֵבל ָדא ז א, ּ ּכְ, ְּלַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְלִאׁשְ ָּחא ּכָֹלא ּכְ ְוַעל . ּּ
ָּדא ְיֵמי ִמלוִאים ִאְקרון ּ ְלמוָתא: ּּ ָאר יֹוִמין ָאֳחָרִנין. ּיֹוֵמי ַאׁשְ ׁשְ ֲהָנא ּבִ ִלים ּכַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ , ּּבְ

ְלָמא ז ֲחָדא' ְלַאׁשְ ְּוִאֵלין ְיֵמי ִמלוִאים ִאְקרון. ּכַ ּ ּ ָאר ָא, ּ ִגין ְדִאְתַאֲחָדן ׁשְ יהּּבְ . ֳּחָרִנין ּבֵ
ַער. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֲהָנא ִאּתְ יה, ְּדַכד ּכַ ָאר ָאֳחָרִנין ִמְתָעִרין ִעּמֵ ל ׁשְ   .ּּכָ

ִתיב וִמֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ֵדין , ּיֹוִמין ַוַדאי' ז. 'ַעד יֹום ְמֹלאת ְוגֹו', ְּ ּכְ
ֹכָלא א ּבְ ֲהָנא ְלַתּתָ ִּאְתֲעָטר ּכַ ַּגְווָנא ִדְלֵעיָלאּכְ, ּ א . ּ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ ּ

ַער ֲערון ַעל ְיֵדיה ְלֵעיָלא, ִאּתְ ּּכָֹלא ִיּתְ ּּ א, ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְכחון ּבִ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ה ְלַאֲהֹרן, ִרּבִ ח ֹמׁשֶ ָנא ְדַמׁשַ ִגין ְדִאיהו ּבְ, ֶּאָלא. ַּמאי ׁשְ ּּבְ ָּרא ְדַההוא ּ ּ
ּ ֲאַתר ְמקֹוָרא ְדַחֵיי)א אחיד בההוא''ס( ה ְזרֹוַע )ישעיה סג(ּוְכִתיב . ּ ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ

ְפַאְרּתֹו ל ִאיּנון ז. ּתִ ׁש ּכָ ּמֵ ה ׁשִ ּוֹמׁשֶ ְּיֵמי ִמלוִאין' ּ יה ְדַאֲהֹרן, ּ ָרָאה ּכָֹלא ִעּמֵ ְּלַאׁשְ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמ י ֶאְלָעָזרִּרּבִ ִריאו ַעד ָלא , ָּאַמר ֵליה, ּי ְדִרּבִ ָמה ְנהֹוִרין ִאְתּבְ ּּכַ
ְּוִאֵלין ִאיּנון. 'ָּאַמר ֵליה ז. ִאְבֵרי ָעְלָמא ם. אֹור ּתֹוָרה: ּ יִהּנָ ן ֵעֶדן. אֹור ּגֵ אֹור . אֹור ּגַ
בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ְקָדׁש. ּכִ ית ַהּמִ ׁשוָבה. ּאֹור ּבֵ ל ָמ. ּאֹור ּתְ יַחאֹורֹו ׁשֶ ִריאו ַעד . ׁשִ ְּוִאֵלין ִאְתּבְ ּ

ֵרי ָעְלָמא ַאֲהֹרן' ז. ָלא ִאְתּבְ יה ּבְ ְּנהֹוִרין ּבוִציִנין ִאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ְּוהוא ַאְדִליק ּבוִציִנין , ּ ּ
א   .ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ב ֶאל ֶהָעָפר)קהלת ג(ִּרּבִ , ֵניָנןָהא ּתָ.  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ
ה, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ל ַחּמָ ְלּגַ ֲּאִפילו ּגַ חֹות ּכוְרֵסי ְיָקָרא . ַמאן ֶהָעָפר. ּ ְרָיא ּתְ ַּההוא ְדׁשַ ּ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1875דף [ -ּ

ִסְפָרא ְדֵבי ַרב ֵייָסא ָסָבא ֲּאַתר ְדָכִניׁש ְלֹכָלא, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּּבְ ד, ּ , ְמַלּמֵ
ִביִלין ְל ְּדַנְפקו ׁשְ ָנׁשו ְלַאְנָהָרא, ַּהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָראּ ַעְפָרא ָדא ְדַזְרִקין , ְּוִאְתּכְ ּּכְ ּ

ב ֶאל ֶהָעָפר ַוַדאי, ְּוַעל ָדא ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר. ָּלה ְלָכל ִעָבר   .ְּוַהּכֹל ׁשָ

א, ֶּאָלא ִמן ֶהָעָפר א ַקִדיׁשָ ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָאהְּוַהאי ָעָפר ֵמַעְפָרא ִעָל. ּ ּכְ
א.  ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו)איוב כח( ַכח עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ַגְווָנא , ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי הוא ְלֵעיָלא ּכְ ּ

א, ְואֹוִקיְמָנא ָעָפר. ָּדא ָּעָפר ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ה. ּ ְּדָעְלָמא ָדא ּבְ ֵרי' ּ ֲּאִפילו , ְּוַעל ָדא. ִאְתּבְ ּ
ְלּגַ הּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ל ַחּמָ ְרָאם, ּּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה, ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ָרָאם' ּבְ . ּבְ

ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ א. ַמאן ָעָפר. ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּ חֹות ּכוְרֵסי ְיָקָרא ַקִדיׁשָ ִרי ּתְ ַּההוא ְדׁשָ ּ ּ ּ.  

ִתיב  ָלך ָיָפה ַרְע)שיר השירים ד(ּכְ ְ ּכֻ ךּ ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי. ּ ְּכֻ ֶנֶסת , ּ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ך. ִיׂשְ ְומום ֵאין ּבָ ּ ָמָהן, ּ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ֵּאלו ַסְנֶהְדִרין ְדִאיּנון ָלֳקֵביל ׁשִ ּ ּ ּ ֶנֶפׁש ' ע. ּ

ְּדַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב ִריך הוא ַעל ּכָֹלא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ  ּבֹוְדִקין ִמן ַהַסְנֶהְדִרין ְּוַעל ָדא ֵאין. ְּ
  .ּוְלַמְעָלה

ָנן ִתיב , ּתְ ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש)שמות יט(ּכְ ַמאן ַמְמֶלֶכת . ּ ְוַאֶתם ּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכֲֹהִנים ָניו, ּכְ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ָרֵאל, ֹּזאת ִמׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ  ְּדַכד ִאְתּבָ

ֵמיהֹון, ַּעל ְיָדא ְדַכֲהֵני ֵדין ִאְתְקֵרי ַעל ׁשְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים, ּכְ

  ]א''ה ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ַרּבִ ְּדַאְמְלכו ָלה , ֶּאָלא ַמְמֶלֶכת, ַּמְלכות ּכֲֹהִנים ָלא ִאְקֵרי, ּתָ ּ ּ
ֲהֵני ְּוַעְבדו ָלה , ּכַ א ַעל ּכָֹלא)גבירתא(ּ בוְרּתָ ּ ּגְ ְּדָהא ִמן , ֲּאָבל ַמְלכות ּכֲֹהִנים ָלא ִאְקֵרי. ּ

ַמִים ִאְקֵרי ַמְלכות ַמִים ַוַדאי, ַּהּשָׁ ַּמְלכות ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְדַכֲהֵני , ְוָהָכא ַמְמֶלֶכת. ּ ּּכְ
ַּאְמְלכו ָלה א, ּ ַמְלּכָ ָראן ָלה ּבְ ּוְמַחּבְ א, ְמֶלֶכתּוְכֵדין ִהיא ַמ, ּ ְנֵזי ַמְלּכָ ל ּגִ ַמְמֶלֶכת . ַעל ּכָ

א ל ַזְיֵני ַמְלּכָ ֵאי )א''ה ע''דף ל(. ַעל ּכָ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ל ָעְלָמא. ַּמְמֶלֶכת ּבְ   .ַמְמֶלֶכת ַעל ּכָ

י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב , ִרּבִ ּ ַוֲאֻגָדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדה)עמוס ט(ּכְ ד ִאְזְדַווג ַמְל: ַּוֲאֻגָדתֹו. ּ א ּּכַ ּכָ
ין, ָּלֳקְבָלה ָכל ִאיּנון ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְכנוְפָיא ַחד, ּּבְ ִתיב, ּּבִ ֵדין ַוֲאֻגָדתֹו ּכְ   .ּּכְ

י ִיְצָחק ָאַמר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ַּוֲאֻגָדתֹו, ִרּבִ ם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב)שמות יב(, ּכְ ּ וְלַקְחּתֶ ַמאי . ּ
ֲחָדא. ָקא ַמְייֵרי ָראן ּכַ ְייהוְוִא, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ְרָכא ִמּנַ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ְּתּבָ ֵדין ׁשַ ְוַנֲהָרא , ּּכְ

א ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָפַלח פוְלָחָנא. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשַ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ ּ ָנא, ּ , ְוַאְקַטר ְקֹטֶרת, ְוַאְקִריב ָקְרּבְ
ֲחָדא ּוְמַכִוון ִמִלין ְלָקְרָבא ּכָֹלא ּכַ ּ ּ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ   .ַּעל ֶאֶרץ ְיָסָדהַּוֲאֻגָדתֹו , ּכְ

י יֹוֵסי ָאַמר יה, ִרּבִ ד ָנַטל ַאֲהֹרן ּכָֹלא ַנְטִלין ִעּמֵ ּּכַ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ , ַּעד ְדִאְתּבָ
ֵאי ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִתיב. ְּוִאְתּבָ ֵדין ּכְ רוך ְיָי)תהלים קלה(, ּכְ ְ ּבָ ַלם ' ּ ִּמִציֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ּ

ַּהְללוָיה ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן)ים עבתהל(. ּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ְ וָברוך ׁשֵ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1876דף [ -ּ

פֹוְטַקָיא ְללוד י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ִּרּבִ ּ י ִחְזִקָיה, ּ י ֵייָסא ְוִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ ָּפַתח . ּ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ים ְד)ישעיה נא(, ִרּבִ יִתיך ְוגֹוּ ָוָאׂשִ ּסִ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ָָבַרי ּבְ ֵניָנן. 'ָּ ל , ּתָ ּכָ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּבַ ּ ן אֹוַרְייָתא, ּּ ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ ִריך הוא , ְּוׂשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַּחְפָיא ָעֵליה ְדָפָהא, ּ א ָעֵליה ּגַ א ַפְרׂשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ִפיך ֲּהָדא הו, ּּ ים ְדָבַרי ּבְ ָא ִדְכִתיב ָוָאׂשִ ּ
יִתיך ּסִ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ֶּאָלא ְדהוא ְמַקֵיים ָעְלָמא, ְוֹלא עֹוד. ּ ּ ּ ִריך הוא ַחֵדי , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ַמָיא ְוַאְרָעא, ִּעּמֵ ִאלו ַההוא יֹוָמא ָנַטע ׁשְ ּּכְ ּ  ִלְנטֹוַע )ישעיה נא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ַמִים הׁשָ י ָאּתָ   .ּ ְוִליסֹוד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ

אן אֹוִליְפָנא ָמא ְדִציֹון, ִמּכָ ׁשְ ָרֵאל ִאְקרון ּבִ ְּדִיׂשְ ּ ּ ה, ּ י ַאּתָ יב ְוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ ִּדְכּתִ ּ ,
ָמא ְדִציֹון ׁשְ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבִ ַּוֲחֵמיָנא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ יב, ּ ָפֶדה ּ ִציֹון ּבְ)ישעיה א(, ִּדְכּתִ ָפט ּתִ ִּמׁשְ ּ

ְצָדָקה ֶביָה ּבִ   .ְוׁשָ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ִלּמוָדי)ישעיה ח(, ּ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ּ צֹור ּתְ עוָדה. ּ ָּדא . ּצֹור ּתְ
ַּסֲהדוָתא ְדָדִוד יב, ּ ֵדם)תהלים קלב(, ִּדְכּתִ וָרא: צֹור.  ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ ַמאן , ִּהיא ִקּשׁ ּכְ

ֲאַתר ַחדְּדָקַטר ְקט ִלּמוָדי. ּוָרא ּבַ ְוָכל , ַּחִתיָמה ְדאֹוַרְייָתא: ֲחתֹום ּתֹוָרה. ֲּחתֹום ּתֹוָרה ּבְ
ְּנִגידו וְרבו ְדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ּ ּ ּ ּ ָאן , ּ ּ ֲחִתיָמה ִדיֵליה)א בין''נ(ּבְ ִלּמוָדי. ּ ַנׁש . ּּבְ ן ִאְתּכְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ָחא ְּרבו וִמׁשְ ֵרין ַקָיי, ּ ין ּתְ ְרָיין, ִמיןּבֵ ן ׁשַ ח ְדָנִגיד , ְּדַתּמָ ִניׁשו ְדָכל ְרבות וְמׁשַ ֲּאַתר ּכְ ּ ּ ּ ּ
ִּמְלֵעיָלא ה, ּ פוָמא ְדַאּמָ ָדָאה ֵליה ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ּ עוָדה, ּ ַהאי ּתְ ּוְלַאְרָקא ֵליה ּבְ ּ ר . ּ ּוְכֵדין ִאְתְקׁשַ

ָרא ַחד ְמֵהיָמָנא   .ּּכָֹלא ִקׁשְ

א ֲחֵזי ין ִאיּנון ְד, ּתָ ַּמה ּבֵ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְדֵלי . ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ִּמׁשְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ָכל ִזְמָנא, ּבְ ִביֵאי ּבְ א ִעָלָאה. ַמאי ַטֲעָמא. ֲעִדיֵפי ִמּנְ ַדְרּגָ ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ,

ִביֵאי יר ִמּנְ אֹוַרְייָתא ַק, ַיּתִ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה, ְּייֵמי ְלֵעיָלאּ א ''נ(, ּּבְ

ּ ְדהוא ִקיוָמא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא)תפארת ּ ּ ּ א. ּ ֲאַתר ְדִאְקרון ֶנַצח ְוהֹוד, ּוְנִביֵאי ַקְייֵמי ְלַתּתָ ּּבַ ּ .
אֹוַרְייָתא, )אקרון(ְּוַעל ָדא  ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ִביֵאי, ּ ירְּוִעָל, ֲעִדיֵפי ִמּנְ הֹון ַיּתִ . ִאין ִמּנְ

ְּדִאֵלין ַקְייִמין ְלֵעיָלא ּ א, ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש. ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלַתּתָ ִּאיּנון ְדַאְמֵרי ִמִלין ּבְ ּ ַקְייֵמי , ּּ
ְלהו א ְמּכֻ ְּלַתּתָ   )ועל דא(. ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ א ִעָל, ּ ַדְרּגָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ יר ַעל ּכָֹלאּ  )ועל דא(. ָּאה ַיּתִ
אֹוַרְייָתא ִנין, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָעִדיף . ְּוָלא ְלִעָלָוון, ְָלא ִאְצְטִריך ָלא ְלָקְרּבְ

וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ִּמּכָֹלא ְּוִקּשׁ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְו)משלי ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ָכל ּ
לֹום לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול)תהלים קיט(, ּוְכִתיב. ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ   .ָ ׁשָ

  ]ב''דף לה ע -' גזוהר חלק [

ְבָרא ְדֲהָוה ָאֵתי, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי חו ַחד ּגַ ּכָ ַּאׁשְ יֵדיה' ְוג, ּ ַּעְנֵפי ֲהַדס ּבִ יה, ּ ּבֵ ְּקִריבו ּגַ ּ ,
ה ָלך ַהאיָּאְמרו ֵל ְיה ָלּמָ ִפיר ָקָאְמָרת. ָאַמר ְלַרְווָחא אֹוְבָדא. ּ י ֶאְלָעָזר ׁשַ ֲאָבל . ָּאַמר ִרּבִ

ה' ג ֲחָדא. ְוַחד ְלַיֲעֹקב, ַחד ְלִיְצָחק. ַחד ְלַאְבָרָהם, ָּאַמר ֵליה. ִּאֵלין ָלּמָ יְרָנא ְלהו ּכַ , ְּוַקׁשִ
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הו יב. ְּוָאַרְחָנא ּבְ ִגין ִדְכּתִ ֶמך)שירים אשיר ה(, ּּבְ ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָמֶניך טֹוִבים ׁשֶ ָ ְלֵריַח ׁשְ ִגין . ָּ ּבְ
א, ִּדְבַהאי ֵריָחא א ְדַנְפׁשָ ִּאְתְקַיים חוְלׁשָ ּ ּוְבֵהיְמנוָתא ָדא ִאְתַקְייָמא, ּ ּ ּ ְרָכאן , ּ ְּוִאְתְנִגידו ּבִ
א ָאה חוָלֵקיהֹון . ֵּמֵעיָלא ְוַתּתָ י ֶאְלָעָזר ַזּכָ ָעְלָמא ֵדין  )ב''דף לה ע(ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

א ֲחֵזי ּוֵמֵריָחא ָדא , ֶּאָלא ַעל ֵריָחא, ּ ִמְתַקְייָמא)א נפשא''נ(ֵלית ָעְלָמא , ּתָ ּ
מֹוְדָעא ֵריָחא ָאֳחָרא ּתְ ָתא. ִאׁשְ ּבְ ֲעָתא ְדָנִפיק ׁשַ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ְוַסְלָקא )נתפרדה החבילה(, ּ

א ְיֵת ן ֲעִציִבין, יָראַנְפׁשָ א ְורוָחא ִמְתָפְרׁשָ ֲארון ַנְפׁשָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּוִמְתָקְרָבן , ָּאָתא ֵריָחא ָדא, ּ
ָדא ְוַחָדאן ָּדא ּבְ ַתר רוָחא, ְּוַעל ָדא. ּ ֵעי רוָחא ּבָ ּּבָ ָלא ֵריָחא, ּ ל ֵריָחא , ְלַקּבְ יָון ְדִאְתָקּבַ ּּכֵ

ֲחָדא ְוַחָדאן י ַהאי ּגַ. ִּמְתָקְרָבן ּכַ ָנאּכֵ ְּווָנא ֵריָחא ְדקוְרּבְ ֵריָחא , ּ ּ ִמְתָקְרִבין ּכָֹלא )דא(ּבְ
ֲחָדא ּוִמְתַלֲהָטן ּבוִציֵני ְוַחָדאן, ּכַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵרי ּבוִציֵני, ּתָ א, ּּתְ ר ָנׁש ַהאי ּבוִציָנא , ַּחד ְלֵעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ ִּאי ָלִהיט ּבַ
א ָנָנא ְדָסִליק , )א לההוא דלעילא''ס(ְּוַכֵבי ָלה , ִּדְלַתּתָ ַּההוא ּתְ ָלִהיט , )א מבוצינא תתאה''נ(ּ

ַּההוא ּבוִציָנא ִעָלָאה ּ ִנין. ּ ָנָנא ְדָקְרּבְ ך ּתְ ּּכַ ָנָנא ְדָסִליק, ְ ָּלִהיט ּבוִציֵני ִעָלֵאי, ַּהאי ּתְ ּ ,
ַחד ֲחָדא, ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ְלהו ּכַ ּוִמְתָקְרִבין ּכֻ ֵריָחא ָדא, ּּ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ  )אשה(',  ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי,ּ
ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  

ָנא, ְּוַעל ָדא ִּקיוָמא ְדֹכָלא, ֵּריָחא ְדָקְרּבְ ּ ּ ְּוִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ ּ ָנא ַעל ְיָדא . ּ ְוָקְרּבְ
ְּדִמְקַרב ּכָֹלא, ְּדַכֲהָנא ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְלמוָתא, ּ ְבָעה יֹוֵמי ַאׁשְ יה, ּׁשִ ִלימו ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ִג, ּ ין ּבְ

פוְלָחֵניה ְלהו ּבְ ְרכון ּכֻ ְּדִיְתּבָ ּ ּ ּ א, ּּ אן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָכחו ֶחְדָוואן וִבְרּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ּ.  

ִתיב  ה ֲארֹוִמְמך ְוגֹו'  ְיָי)ישעיה כה(ּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ֱָאֹלַהי ַאּתָ ה' ְיָי, ּ . ֱאֹלַהי ַאּתָ
ָמא ַקִדי ר ָנׁש ְלאֹוָדָאה ִלׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ אּ ָחא ֵליה ַעל ּכָֹלא, ׁשָ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ָבָחא . ּ ּוַמאן ֲאַתר ׁשְ

ִּדיֵליה ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְּוָהָכא ֵמֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ּ יָת ֶפֶלא, ּ י ָעׂשִ יב ּכִ ִּדְכּתִ ָמה : ֶּפֶלא. ּ ּכְ
יב מֹו ֶפֶלא)ישעיה ט(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיְקָרא ׁשְ ַמר, ּ ָמה ְדַאּתְ : ֹותֵעצ, ֵעצֹות ֵמָרחֹוק. ְוָהא ִאּתְ ּכְ

יב: ֵמָרחֹוק. יֹוֵעץ, ָאֵמר  )משלי לא( ,ּוְכִתיב. ִנְרָאה ִלי' ֵמָרחֹוק ְיָי )ירמיה לא(, ִּדְכּתִ
ִביא ַלְחָמה ְרָחק ּתָ   .ִּמּמֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֱּאמוָנה ֹאֶמן ְּואוְקמוָה ֱאמוָנה . ּ ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעְול)דברים לב(, ּכְ ּ ּ
ַלְיָלה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבַ ֵלילֹות )תהלים צב(ּכְ ְּוֱאמוָנֶתך ּבַ ָ ים )איכה ג( ּוְכִתיב. ּ  ֲחָדׁשִ

ה ֱאמוָנֶתך ָקִרים ַרּבָ ַָלּבְ ָרֵאל ֵמחֹוֵביהֹון, ּ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ָמה , ְּ ּכְ
יב י ֲעֵליֶכם ַמִים ְט)יחזקאל לו(, ִּדְכּתִ ל  ְוָזַרְקּתִ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם וִמּכָ ם ִמּכָ ּהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ּ

לוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם ּּגִ ּ.  

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ ּ  
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  פרשת שמיניזוהר 
ִמיִני ְוגֹו)ויקרא ט( יֹום ַהּשְׁ י ִיְצָחק ָפַתח. ' ַוְיִהי ּבַ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ּבֶֹקר )איוב לח(, ִּרּבִ  ּבְ

ַּוָיִריעו ֵני ֱאֹלִהיםּ ל ּבְ ָרֵאל.  ּכָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא, ַּקִדיׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּחְדָווָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּוַאְטָיילוָתא ִדיֵליה, ְּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֲעׁשוִעים יֹום י)משלי ח( א , ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא. ֹוםּ ָוֶאְהֶיה ׁשַ א ִאיִהי ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  

יב ֵרי ָעְלָמא ִדְכּתִ ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְקֵרי ָאמֹון )משלי ח(, ּ  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ַאל ּתִ
ֶּאָלא אוָמן ר ָנׁש. ּ ֵרי ּבַ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים )בראשית א(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת, ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ

ה ָאָדם ִריך הוא ְלאֹוַרְייָתא. ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ְּ יה. ּבָ , ָּאְמָרה ַקּמֵ
ך ין ְלֶמֱחֵטי וְלַאְרְגָזא ַקּמָ ר ָנׁש ַזּמִ ְַהאי ּבַ ֲאִריך רוְגָזך ָעֵליה, ּ ִּאי ָלא ּתַ ְּ ֵּהיך ְיקום , ְ ְ

ָעְלָמ ָעְלָמא, ָּאַמר ָלה. אּבְ ָנא ִאְתָקֵריָנא ֶאֶרך , ֲּאָנא ְוַאּתְ נֹוִקים ֵליה ּבְ ְְדָהא ָלאו ְלַמּגָ ּ
  )א דהא כל זמנא דישתדלון באורייתא מתקיימי בעלמא''ס(. ַּאַפִים

י ִחָייא ָאַמר ר ָנׁש ּבְ, ִּרּבִ ַעל ֶפה אוְקמוָה ֵליה ְלּבַ ּבְ ב ְותֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ , ָעְלָמאּ
ְדמוֵתינו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר ֵמָהָכא. ּ  ֵאת )קהלת ב(, ִרּבִ

ָבר ָעׂשוהו ר ּכְ ֲּאׁשֶ ָּעׂשוהו ַוַדאי, ּ ּ ְּוָדא הוא ֶצֶלם וְדמות. ּ ּ ְדכוָרא: ֶצֶלם, ּ ְּדמות. ּּבִ ּ :
ירוָתא ְדא א ְוַעל ָדא ׁשֵ נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ   .ְּואֹוְקמוָה', ֹוַרְייָתא בּ

  ]א''ו ע''דף ל -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק ָאַמר ְּפִתיָחא וְסִתיָמא' ִּמְפֵני ַמה ב, ִרּבִ ר ָנׁש ָאֵתי , ֶּאָלא. ּ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ דף (ּּבְ

אֹוַרְייָתא )א''ו ע''ל ָרא ּבְ ָלא ֵליה, ְלִאְתַחּבְ ֲּהֵרי ִהיא ְפִתיָחא ְלַקּבְ ּתְ, ּ ּתַ ֲהֵדיהּוְלִאׁשְ . ָּפא ּבַ
ר ָנׁש ֲעָתא ְדּבַ ּוְבׁשַ ה, ּ ְטָרא , ֲהֵרי ִהיא ְסִתיָמא, ְְוֵיַהך ְלָאְרָחא ָאֳחָרא, ָּסִתים ֵעינֹוי ִמּנָ ִמּסִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָאֳחָרא ַעְזֵבִני יֹוַמִים ֱאֶעְזֶבָך, ּכְ ח ִפְתָחא. ִּאם יֹום ּתַ ּכַ ַּעד ְדֵיתוב , ְּוָלא ִיׁשְ ּ
ר  ַאְנִפיןְלִאְתַחּבָ אֹוַרְייָתא ַאְנִפין ּבְ ה ּבְ ּּבָ ּ ה, ּ י ִמּנָ ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ַפְתָחת . ְּוָלא ִיְתְנׁשֵ ּ

א ְוַאְכְרָזא ְוָקֵרי ְלהֹון  ֵני ָנׁשָ ים ֶאְקָרא ְוגֹו )משלי ח(ָקֵמי ּבְ  )משלי א( ּוְכִתיב' ֲאֵליֶכם ִאיׁשִ
ָעִר ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ ִעיר ֲאָמֶריָה ֹתאֵמרּּבְ   .ים ּבָ

י ְיהוָדה ָאַמר ִגין' ב, ִּרּבִ ֵרין ּגַ ַמָיא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ְּוַחד ְדָאִחיד לֹון, ּתְ ֶּאָלא ַחד ִלּשְׁ ּ
יל לֹון, ְוַחד ְלַאְרָעא ִריך הוא ָאִחיד ְוַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ין ִא)צדדים אלין(ְנהֹוִרין ' ג, ִרּבִ ּיּנון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֲחָדא, ּּ , ַּדֲאִחיָדן ּכַ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּוִאיּנון ּכְ ְּוִאֵלין ָפְתִחין ִפְתָחא ְלֹכָלא, ּ ּּ ָּפְתִחין ִפְתָחא ִלְמֵהיְמנוָתא. ּ ּ ּ ,

יָתא ְדֹכָלא ְּוִאֵלין ּבֵ ִית ִאְקרו. ּּ ְּוַעל ָדא ּבַ יָתא, ּ ְּדִאֵלין ִאיּנון ּבֵ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1879דף [ -ּ

ירוָתא ְדאֹוַרְייָתא בּוְבִגין ך ׁשֵ ּ ּכָ ּ  ֲהִוי )א אביה הוי אסוותא''ס(ְּדָהא ִהיא אֹוַרְייָתא . 'ְ
ך. ְּוַאְסָווָתא ְדָעְלָמא ְוְבִגין ּכָ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ָמא , ּ ׁשְ יה ּבִ ַדל ּבֵ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ

א ַמר. ַּקִדיׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹל, ְוָהא ִאּתְ א ִעָלָאה ִאיִהי, אּ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ּוְבִגין ְדִאיִהי . ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ֵבית, ּׁשְ א, ַּפְתָחא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ֵרי ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְתַלת ִקׁשְ   .ּּבִ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכָ ּ יה ּבְ, ּ ִקין ּבֵ ִּמְתַדּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
ִעְטֵרי ְדאֹוַרְייָתא ּוִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ א, ּ ְּוִאְתְרִחימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ יט לֹון , ּ ִריך הוא אֹוׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

אֹוַרְייָתא ָנֵמי )א וקודשא בריך הוא ארשים לון''ס(ְּיִמיֵניה  ְדֵלי ּבְ ּתַ ן ִאיּנון ְדִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּ ּכָ ּ ּ
ֵליְל ְּוָהא אוְקמוָה. ָיאּבְ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵפי ּבִ ּתְ ּתַ ְּדִאיּנון ִמׁשְ רו )א בכנסת ישראל''נ(ּ ּ ְוִאְתַחּבָ
ֲחָדא ִריך הוא ְמַעֵטר ְלהו, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַחד חוָטא ְדֶחֶסד, ְּ ּּבְ ּ ,

ִאין ין ִעָלִאין ְוַתּתָ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ   .ְּלִאׁשְ

ָרֵאל, ן ּכְֹכֵבי ַצְפָראְּוָכל ִאיּנו ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ אֹוַרְייָתא, ּּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ּ ,
א ֲחָדא, ָאָתאן ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ֵרי ּכַ ְלהו ְמַזּמְ ּּכֻ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ
ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ּּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּריעוַּמאי ַוָי. ּ  רֹוָעה ִהְתרֹוֲעָעה )ישעיה כד(, ּכְ

ִרין. ָהָאֶרץ ּבְ ְּדִאיּנון ִדיִנין ִמּתַ ּ י ּבֶֹקר, ּ ּמֵ ְלהו ִמּקַ רו ּכֻ ּבָ ְּוַאּתְ ָעְלָמא, ּּ ַער ּבֶֹקר ּבְ ד ִאּתְ , ּכַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבֶֹקר)בראשית כד(, ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ֵני ֱאֹלִהיםְוַעל . ּ ַוַיׁשְ ל ּבְ ָּדא ַוָיִריעו ּכָ ּּ.  

אֹוְרָחא י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ן ָיִאיר ְדֲהָוה ָאֵתי, ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ֵחיה ְלִרּבִ ּכָ ַּאׁשְ ָעא , ּּ ּגָ
י ִפְנָחס. ֲּחָמֵריה ַטקוָלא , ָּאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ּבְ ְּדֶחְדְווָתא ַדֲחָמָרא )א בקלא''נ(ּ  )חמית( ֲחֵמיָנא, ּ

חון ָהָכא ּכְ ּתַ ין ִיׁשְ ַּאְנִפין ַחְדּתִ ַתר ַעְנפֹוי ְדטוָרא, ּ יָון ְדָנַפק ִמּבָ ּּכֵ ּ י ֶאְלָעָזר , ּּ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ
ָּאַמר ַוַדאי ַטקוָלא , ְּדֲהָוה ָאֵתי ִלים)א קלא''נ(ּ ּתְ יה. ּ ְדֶחְדְווָתא ִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ְלַגּבֵ , ָּנַחת ִרּבִ
יק ֵליה ּר ֵליה ִאי טוְפָסא ְדָאְרָחאָאַמ, ְּוָנׁשִ ּ ך, ּ ֲחָדא, ְַחד ְלַגּבָ ר ּכַ ְוִאי ָלאו . ֵנִזיל ְוִנְתַחּבֵ

ְַוַדאי ָלֳקְבָלך ֲאִזיְלָנא, ָּאַמר ֵליה. ְטֹול ָאְרָחך ְוִזיל ְחָנא ָלך, ּ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ְּכֵ ְֵאיִזיל ֲאַבְתָרך , ּ

ֲחָדא ר ּכַ   .ְוִנְתַחּבָ

י ִפְנָחס ְוָאַמ ָּפַתח ִרּבִ טוב ְוגֹו' ָ ְיָבֶרְכך ְיָי)תהלים קכח(, רּ יֹון וְרֵאה ּבְ ִּמּצִ ּ ' ְָיָבֶרְכך ְיָי. 'ּ
יֹון, ִּמִציֹון ָפא . ַּמאי ַטְעָמא ִמּצִ ּתְ ּתַ ְרָכאן ְלִאׁשְ ָראן ּבִ ן ׁשָ ִגין ְדָהא ִמַתּמָ . )א לאשתכחא''ס(ּּבְ

ם ִצָוה ְיָי י ׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ָרָכה ַח' ּ ך ְיָבֶרְכך ְיָי. ִּיים ַעד ָהעֹוָלםֶאת ַהּבְ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ '
ְרָכאן ְלֹכָלא ן ַנְפֵקי ּבִ ּמָ ִּמִציֹון ְדָהא ִמּתַ ּ ַלם. ּ טוב ְירוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ ּ ַלם , ּ ִּדְבִגיֵני ִציֹון ְירוׁשָ ּּ

ְרָכא ְרָכאן, ִאְתּבָ ְּדֵכיָון ְדִציֹון ִאְתְמֵלי ּבִ ּ ְרָכא, ּ ַלם ִאְתּבָ ֵדין ְירוׁשָ ה ַרֲחִמים, ּּכְ ָכחו ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ .
ְרָכא ַלם ִאְתּבָ ְרָכא, ְּוַכד ְירוׁשָ א ִאְתּבָ ל ַעּמָ   .ּכָ

ל ְיֵמי ַחֶייך ָּכָ יֹוָמך, ּ ת ּבְ ְְדָלא ִיְתֲחֵזי ֶקׁשֶ ָמה ְלָאבוך, ּ ְּכְ ַלם . ּ טוב ְירוׁשָ ְּוַעל ָדא וְרֵאה ּבְ ּ ּ ּ
ָּכֹל ְיֵמי ַחֶייך ָוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניך. ּ ין, ֲחִסיִדין, ֲּחֵלי ַחָטָאהַּד, ּ לֹום ַעל , ַּקִדיׁשִ ֵדין ׁשָ ּכְ

ָרֵאל ָרֵאל. ִיׂשְ לֹום ַעל ִיׂשְ א, ֶּאָלא. ַמאי ׁשָ יה ְדַמְלּכָ ָלָמא ַעל ֵריׁשֵ ַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּּכְ ּ ְּדָלא , ּ
ָרֵאל. ֶּיְחַסר ּכָֹלא לֹום ַעל ִיׂשְ ך ׁשָ ח, ְּכַ ּכְ ּתַ ִזְמָנא ְדַצִדיַקָייא ִיׁשְ ּּבְ ּ ָעְלָמאּ   .ּון ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1880דף [ -ּ

  ]ב''ו ע''דף ל -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִנים ֲאבֹוָתם)משלי יז(, ָּפַתח ִרּבִ ֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ .  ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ
ִנים ָהא אֹוִקיְמָנא ֵני ָבִנים. ּבָ א)א''ה ע''ל(ִּאֵלין , ּבְ ְתֵרי ַמְלּכָ ָאר ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ׁשְ ּכְ

ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי )ישעיה נד( ְּוָכל ּבָ ֵני ִציֹון ַהְיָקִרים)איכה ד( ּוְכִתיב. 'ְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּבְ ּכְ
ִנים ֲאבֹוָתם ֲאָבָהן, ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ִנין ֶאָלא ּבַ ָּלא ִמְתַעְטָרן ּבְ אן אֹוִליְפָנא. ּ ִּדְבִנין ָלא , ִמּכָ

ְקָיין ִמ, ִּמְתַעְטֵרי ּתַ ְקיו ְדַנֲחָלאְוָלא ִמׁשְ ּּשַׁ ְרָכאן, ּ ִזְמָנא ַדֲאָבָהן ִמְתַעְטָראן וִמְתּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ,
יב  ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִנים ֲאבֹוָתם )ב''ו ע''דף ל(ּ   .ְוִתְפֶאֶרת ּבָ

ַּנְחּתו ְוַצלו, ָּמָטא ִעָדן ְצלֹוָתא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ַקְפָטר ַחד ִחְוָיא , ַּעד ַדֲהוֹו ְמָצֵלי. ּּ
י ִפְנָחס, ַּרְגלֹוי ְדֲחָמָראּבְ ְּדִרּבִ ֵרי ִזְמֵני)א קפטא''ס(ִקְסָטא . ּ ַתר ְדִסְיימו ְצלֹוָתא.  ְוָגָעא ּתְ ּּבָ ּּ ,

י ִפְנָחס ַּוַדאי ַצֲעָרא הוא ִלְבִעיָרא ִדיִלי, ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּדָהא יֹוָמא ָדא ַאְקִדיְמָנא, ּ ּ ַוֲהִויָנא , ּ
אֹוַרְייָתא ְרָיאְוַא, ַמְרִחיׁש ּבְ ֲאַתר ְדִלְכלוָכא ׁשַ ר ִלי ּבַ ְּעּבַ א ְמַצֲעֵרי ָלה, ּ ּתָ ָּקמו ְוָחמו . ְּוַהׁשְ ּ

י ִפְנָחס, ַּחד ִחְוָיא ָקִטיר ֲאַרְגֵליה ְ קוְטָרך)א ואסטר''ס(ִזיל ְוַאְתַחר , ִחְוָיא ִחְוָיא, ָּאַמר ִרּבִ ּ ,
ִקְטפוָרא ְדחוָרא ּּבְ ּ ר ִחְוָיא. ּ   .ַפל ַקְפִסיֵרי ַקְפִסיֵריְוָנ, ַּאְדָהִכי ִאְתְנׁשַ

י ֶאְלָעָזר ַצִדיַקָייא, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ך ְמַדְקֵדק קוְדׁשָ ל ּכַ ּוַמה ּכָ ּ ּ ּ ְּ , ָּאַמר ֵליה. ְ
ַצִדיַקָייא הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּוָבָעא ְלאֹוְסָפא לֹון , ְוָנִטיר לֹון, ְּ

ה ַעל ְק א ַהאי ֲחָמָראְּקדוּשָׁ ּתָ ַתְייהו ְוַהׁשְ ּדוּשָׁ ָתא ִדיִלי ִאְצָטַער, ּ ַּעל ְדָלא ָנַטר ְקדוּשָׁ ּ ּ .
ִליָחא ַהְוָיא ִריך הוא וְבֻכְלהו ָעִביד , ְוָדא ִחְוָיא ׁשְ א ּבְ לוִחין ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ה ׁשְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ִליחוֵתיה ּׁשְ ָרא, ּ ַחיֹות ּבָ ַּוֲאִפילו ּבְ ֶכם ֶאת ַחַית )ויקרא כו(, ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה. ּ י ּבָ ַלְחּתִ ּ ְוׁשָ
ָלה ֶאְתֶכם ּכְ ֶדה ְוׁשִ ַיד ּגֹוי. ַהּשָׂ ַּוֲאִפילו ּבְ א ְיָי)דברים כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָֹ ָָעֶליך '  ִיּשׁ

  .ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ

י ֶאְלָעָזר ָרֵאל ָעִביד ׁשְ, ָאַמר ִרּבִ ּוִביָדא ְדִיׂשְ ע . ִאין, ָּאַמר ֵליה. ִּליחוָתאּ גֹון ָרׁשָ ּכְ
יָדא ְדַצִדיק ּּבִ ע ָאֳחָרא. ּ ָרֵאל ָרׁשָ יָדא ְדִיׂשְ ע ּבִ ִליחוָתא, ֲּאָבל ָרׁשָ יה ׁשְ ָּלא ָעִביד ּבֵ ֶּאָלא , ּ

יה ִזְמָנא ְדִאיהו ָלא ְמַכְוון ּבֵ ּּבְ ּ ּ ר ֹלא ָצָדה ְוָהֱא)שמות כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֹלִהים  ַוֲאׁשֶ
ה ְלָידֹו ר ֹלא ָצָדה ַדְייָקא. ִאּנָ ְּדָלא ְלַקָטָלא ֵליה, ַּוֲאׁשֶ ה ְלָידֹו, ָּדא. ּ ִגין , ְוָהֱאֹלִהים ִאּנָ ּבְ

א ְלַתְרַווְייהו ְּלַאְעְנׁשָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר יָדא ְדָהֵני, ָאַמר ִרּבִ ִליחוָתא ּבִ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ֵּהיִכי ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּוִביָדא , ְּ
ְָאַמר ֵליה ְוָאבוך ָלא ָקָאַמר ָלך. גֹויְּד ְ ּ ִאיְלָנא. ּ   .ָּאַמר ֵליה ַעד ָלא ׁשָ

יַע ְוגֹו)איוב לד(, ָּפַתח ְוָאַמר ִקיט וִמי ַיְרׁשִ ּ ְוהוא ַיׁשְ ִקיט. 'ּ א , ְּוהוא ַיׁשְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ר ָנׁש ְלָוה ְלּבַ ִקיטו ְוׁשַ ִריך הוא ָיִהיב ׁשְ ּּבְ ּ א ֵליהַּמאן הוא ַר, ְ אי ְלַאְבָאׁשָ ד ֵליה , ּּשַׁ ּוְלֶמְעּבַ ּ

ר ָפִנים וִמי ְיׁשוֶרּנו. ַקֵטיגֹוְרָיא ְּוַיְסּתֵ ּ ּ ָחא ָעֵליה. ּ ּגְ יר ֵעיֵניה ִמְלַאׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסּתִ ּ ּ ּ ּּ ,
ח ָעֵליה ּגַ ַּמאן הוא ְדִיׁשְ ּ ד ֵליה ְנִטירו, ְּלַנְטָרא ֵליה, ּ ּוְלֶמְעּבַ ּ ִריך ְואֹוְרחֹוי. ּ א ּבְ ְ ְדקוְדׁשָ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1881דף [ -ּ

ָדא ין ְלָעְלָמא ּכָֹלא. ְוַעל ָאָדם ַיַחד, ַעל ּגֹוי, ּהוא ּבְ א ַחד, ּּבֵ ין ְלַעּמָ ין ְלָחד , ּבֵ ּבֵ
ְלחֹודֹוי   .ּבִ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָרן עֹוָבִדין ְלַתּתָ ּשְׁ א ִמְתּכַ ִזְמָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ְייהו ְלֵעיָלא ְיִמיָנא , ּּבְ ַער ְלַגּבַ ִּאּתְ ּ
ִריך הואְּד א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה ְרִחיִמין. ְּ ֵדין ִמְתָעִרין ּכַ ָמה ְנטוֵרי ָעְלָמא, ּכְ ָמה ְנטוֵרי ְדַבר , ּּכַ ּּכַ ּ

ָמאָלא, ָנׁש ָמאָלא. ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ְפָיא ׂשְ ְלָטָאה, ּוְכֵדין ִאְתּכַ ּוְבִזְמָנא ִדְבֵני . ְּוָלא ַיְכָלא ְלׁשַ ּ
ָרן עֹו ּשְׁ א ָלא ִמְתּכַ אֱאָנׁשָ ַער, ָבִדין ְלַתּתָ ָמאָלא ִאּתְ ְטָרא , ׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ

ָמאָלא ֲערו, ִּדׂשְ ְלהו ִאּתְ ּּכֻ ּ א, ּ ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ א ְלַגּבַ לוִחין ְלַאְבָאׁשָ ְּוֻכְלהו ִאְתָעִבידו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ֵמי אֹוַרְייָתא ְּדָהא ִאיּנון ְדָעְברו ַעל ִפְתּגָ ּ ּ ּ ְלהו ְרׁשִ, ּ ּּכֻ ַאְנַפְייהוּ ּיִמין ּבְ י , ּ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ְוִאׁשְ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֲעֵרי ִמּסִ ִּאיּנון ְדִמּתְ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ָמאָלא, ֵחיָווָתא ְועֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
לוִחין)א אינון''נ(ִּאְקרון  י, ּ ׁשְ ֲעֵרי ְלהוְלַגּבֵ יִמין ְדִמּתְ ּ ִאיּנון ְרׁשִ ּ ָרֵאל. ּ ב , ְוִיׂשְ ַאף ַעל ּגַ

ָרן עֹוָבִדין ְלהו ִמן ִסְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ַאְתָיין, ְּדָלא ְמַכׁשְ ּּכֻ ּ ְפָייא ְיִמיָנא . ּ ּוְבִגין ְדִאְתּכַ ּ
עֹוָבַדְייהו ָמאָלא, ּּבְ ְלָטא ָעַלְייהו ׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ, ּׁשַ ּ ָמאָלאּ , ְּוַעל ָדא, ְּטָרא ִדׂשְ

יָדא ְדֵחיָווָתא ְוגֹוי ִליחוָתא ּבִ ּׁשְ ָמאָלא, ְּוָכל ְדָדֵמי לֹון, ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ יָדא , ּ ְוָלא ּבִ
ָרֵאל ב ְדַחָייָבא ִאיהו, ְּדִיׂשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ָאֵתי, ּּ   .ִּמּסִ

ָרֵאל ַחָייָבא ָרֵאל ַחָייָבא ָאֳחָרא,ְּוִיׂשְ יָדא ְדִיׂשְ ּ ְדָנַפל ּבִ ּ יה, ּ ָוון ּבֵ ִזְמָנא ְדָלא ִאְתּכַ ּּבְ ּ ּ ,
ְרַווְייהו ִגין ְדִיְתֲעְנׁשו ּתַ ּּבְ ּ ָאה לֹון, ּ א ְלַדּכְ לון עֹוְנׁשָ י ֶאְלָעָזר. ִּויַקּבְ ָאַמר . ְמָנָלן, ָאַמר ִרּבִ

יִמיָנא ֵּליה ִאיּנון ּבִ ְּוָלא ִאְתְדָבקו ּבִ. ּ ָמאָלאּ ֲהָדה ְלָעְלִמין, ׂשְ ְּוָלא ִאְתָעְרבו ּבַ , ְּוַעל ָדא, ּ
  .ְּלִזְמָנא ָאֳחָרא ִאְתָעְברו

  ]א''ז ע''דף ל -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר א ֲחֵזי ִמן , ָּאַמר ֵליה. ְמָנא ָלן, ָאַמר ִרּבִ ְבָעה)שופטים כ(ּתָ ּגִ ּ ִפֶלֶגׁש ּבַ ְּדַאף , ּ
ב ְדַחָייֵבי ִניְנ ַּעל ּגַ ָרֵאל , ּהוּ ְייהו ַחָייֵבי ִיׂשְ ּבַ ִריך הוא ְדִיְתָערון ּגַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְּוַעל ָדא ִמיתו . ָאֳחָרִנין ל ִאיּנון ִזְמִנין ְדִמיתו)מישראל(ּ ּ ּכָ ּ ַּעד ְדֻכְלהו ַחָייִבין ְדִאְתֲערו . ּ ּ ּ ּּ ּ
ְייהו ִּמיתו ְוִאְתֲאִבידו, ְּלַגּבַ ָארו , ּ ּתָ יר )א''ז ע''דף ל(ִּאיּנון ְּוִאׁשְ ִאין ַיּתִ ְּדַיַעְבדון ִמָלה , ַזּכָ ּ ּ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ִאין ִאיּנון. ּבְ ב ְדַזּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ְלִאיּנון ְדִאְתְייִהיב, ָּלא ִאְתְייִהיב ִמָלה, ּ ּ ּ .
ֲחָדא ִקיָלן ָעְלִמין ּכַ ד ׁשְ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָל, ּכַ ָאה ּכְ ּתָ ָּעְלָמא ּתַ ָלא , ְּוַההוא ִזְמָנא, ָאהּ

ֲחָדא ִקיָלן ּכַ ָכחו ָעְלִמין ׁשְ ּתְ   .ִּאׁשְ

ְייהו ְדַחָייִבין ָאֳחָרִנין, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ְלַגּבַ ַּחָייִבין ְדִיׂשְ ּּ ּ א, ּ לוֵחי ַמְלּכָ ָּלאו ִאיּנון ׁשְ ְּדָהא , ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ א ְדָחבו. ָּלא ַאְתָיין ִמּסִ ְּמַתל ִלְבֵני ָנׁשָ אּ ַער ַסְנִטיָרא ,  ְלַמְלּכָ ִאּתְ

ְייהו א לֹון, ְּלַגּבַ א לֹון, ְלַתְפׂשָ א, ּוְלַאְעְנׁשָ ְּלִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ְייהו. ּ ים ַחד ִמּנַ , ָּקם ַחּכִ
ֵני ַסְנִטיָרא ֲהֵדי ּבְ ְָאַמר ֵליה ַמאן ָיֲהָבך . ָּזַקף ַסְנִטיָרא ֵעינֹוי ְוָחָמא ֵליה, ְוִאְתֲעַרב ּבַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1882דף [ -ּ

ןְל א, ַגּבָ ְּוָלאו ַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ׁש ּבְ ִקילו ֵליה , ָהא ַאְנּתְ ִאְתַעּנָ ּׁשְ ּ
ְּוַקְטלוהו ּ.  

ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ַאְתָיין ָרֵאל ִמּסִ ך ִיׂשְ ּּכַ ָמאָלא, ְ ׂשְ ְּוָלא ִאְתָדָבקו ּבִ ְּוָלא ִאְתָעְרבו , ּ
ֲהָדה ְלָעְלִמין חֹוַבְייהוְוַכד . ּּבַ ְרִמין ּבְ ִּאיּנון ּגַ ְפָיא ְיִמיָנא, ּ ָמאָלא ְוָכל , ְּדִאְתּכַ ַער ׂשְ ְוִאּתְ

ְטֵריה ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ָרֵאל ָקם ְלִאְתָעְרָבא ּבַ יה, ִּאי ַחד ִמִיׂשְ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ , ִּאׁשְ
ַּאְמֵרי ֵליה ָלאו ַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָקא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ְפָיא ֵמחֹוַבְייהו, ְּטָרא ִדיִמיָנאּ ְּדִאְתּכַ ְוָלאו , ּ

ן א ַמאן ָיֲהָבך ְלַגּבָ ְַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ּ ַקְדִמיָתא. ּ ׁש ּבְ ַכח ְדִאיהו ִאְתַעּנָ ּתְ ִּאׁשְ ּ .
א ָצַווח ָלֳקְבַלְייהו ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ ַלט ָהָאָדם )קהלת ח(ְוָאַמר , ּ ר ׁשָ ָאָדם ְלַרע לֹו ֵעת ֲאׁשֶ . ּבְ

א ִאיהו, ְּלַרע לֹו ַוַדאי ִליָחא ְדַמְלּכָ ִגין ְדָלאו ׁשְ ּּבְ ּ   .ְּוָלא ָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא, ּ

י ֶאְלָעָזר וַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ ֵניָנן, ּ ָמאָלא, ְּדָהא ּתָ ַרֲחֵמי , ְּדִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ
ָרֵאל , ְוִדיָנא ָמאָלאְועֹוְב, )לימינא(ִיׂשְ ב ְדַחָייֵבי . ֵדי ֲעבֹוַדה ָזָרה ִלׂשְ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ִּיׂשְ ּ
ְפָיין, ִּניְנהו יִמיָנא, ְוִאְתּכַ ָמאָלא, ִּאיּנון ּבִ ׂשְ ָקן ּבִ ֲהָדה , ְּוָלא ִאְתַדּבְ ְּוָלא ִאְתָעְרבון ּבַ ּ

ִתיב. ְלָעְלִמין ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(, ּ ָרֵאל . ָ הֹוׁשִ ָלק ְיִמיָנא ִיׂשְ ְּדַכד ִאְסּתַ ּ
ֲהֵדיה קון ּבַ ְּדִאְתַדּבְ ּ יה, ּ ְלקון ְוִיְתַעְטרון ּבֵ ִּיְסּתַ ּ ּ ּ ָמאָלא. ּ ְפָיא ׂשְ ֵדין ִאְתּכַ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו , ּכְ ּ ּ

ְטֵריה ְרַעץ אֹוֵיב' ָ ְיִמיְנך ְיָי)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּסִ   .ּתִ

י ִמיִני ָקָרא ְוגֹוָּפַתח ִרּבִ יֹום ַהּשְׁ ִמיִני. ' ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַוְיִהי ּבַ יֹום ַהּשְׁ ַמאי יֹום , ַוְיִהי ּבַ
ִמיִני ִתיב וִמֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו. ַהּשְׁ ֶּאָלא ּכְ ּ ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם', ּ י ׁשִ י . ּּכִ ּכִ
ְבַעת ֵעי ֵליה, ׁשִ ְבַעת ָיִמים ִמּבָ ׁשִ ְבָעה ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם, ּּבְ ְבַעת , ּאֹו ׁשִ י ׁשִ ַמאי ּכִ

  .ָּיִמים ְיַמֵלא

ֲהֵני, ֶּאָלא ִאין ִאיּנון ּכַ א, ַּזּכָ א ַקִדיׁשָ ִעְטרֹוי ְדַמְלּכָ ְּדִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ ח , ּ ְמׁשַ יִחין ּבִ ּוְמׁשִ
א ְּרבות ַקִדיׁשָ ָחא , ּ ַער ִמׁשְ ִגין ְדִאּתְ ְבָעהְּד, ּ ִעָלָאה)אחרא(ּּבְ ֵקי ְלָכל ׁשִ ָחן , ַמׁשְ ְוִאְתַמּשְׁ

א ֵּמַההוא ְרבות ַקִדיׁשָ ּ ְבָעה ּבוִציִנין, ּ ל ִאיּנון ׁשִ יה ּכָ ְּוִאְתְדָלקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ח ְרבות , ּ ְּוַהאי ְמׁשַ
ְבָעה ָלָלא ְדָכל ׁשִ ּהוא ּכְ ִלילו, ּ יה ִאְתּכְ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ּ ּ.  

יָתא ִאיּנון ְּוֻכְלהו , ְּוָתֵניָנן ׁשִ ַהאיּ ִליָלן ּבְ ָלָלא ְדֻכְלהו, ִאְתּכְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ך , ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ְלָיין, ּׁשִ ַהאי ּתַ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא. ְּדָהא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַבע, ִאְקֵרי ּכְ ת ׁשֶ ַמאי . ּבַ

ַבע ת ׁשֶ יָתא ָאֳחָרִנין. ִאיִהי ּבַ ִליָלא ִמּשִׁ   .ְּדִאיִהי ּכְ

יָון ְד ְבָעהּּכֵ ִלים ְלהו ְלַכֲהֵני, ַהאי ׁשִ ֹכָלא, ְּוַאְעַטר לֹון, ַּאׁשְ ח לֹון ּבְ ּוָמׁשַ ד ָמטו , ּ ּּכַ
ִמיָנָאה ָרֵאל ְדִאיִהי ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵריה , ִּאְתְפַקד ַאֲהֹרן ְלָקְרָבא ֵעֶגל, ִּלּכְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ

ְּלַכָפָרא ַעל ַההוא חֹוָבא ְדֵעֶגל ָאֳחָר, ְּדָפָרה ּ י ָפָרה, ּא ַדֲעַבד ַאֲהֹרןּ ְּדִאיִהי , ְּוָחב ְלַגּבֵ
ִמיָנָאה ִלימו ֶדֱממוֵניה , ּתְ ּׁשְ ּ ָרֵאל)א דאמוני''ס(ּ ֹכָלא.  ִיׂשְ ִלים ּבְ ֲהָנא ׁשְ ַכח ּכַ ּתְ , ְּוִאׁשְ

ין ִדיָקר ְתַמְנָיא ִמיֵני ְלבוׁשִ ּּבִ ְתִרין, ּ ָכל ּכִ ִלים ּבְ ִלים ְלֵעיָלא, ׁשְ ִלים ְלַתּתָ, ּׁשְ   .אׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1883דף [ -ּ

ּוְבֹכָלא ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא, ּ א. ּבָ ַאֲהֹרן עֹוָבָדא ְלַתּתָ יה ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתָעִביד ּבֵ ִגין , ּ ּבְ
ַער ָהִכי ְלֵעיָלא ְּדִיּתְ ַגְווָנא ַחד, ּ ח ּכָֹלא ּבְ ּכַ ּתְ ְלהו, ְּוִיׁשְ ְרָכאן ָעְלִמין ּכֻ ּוְכֵדין ִאְתּבָ ּּ ,

ְרָכאן ַעל  ְכִחין ּבִ ּתַ ְדָקא ֲחֵזי. ְּיָדא ְדַכֲהָנאּוִמׁשְ ֹכָלא ּכַ ֲהָנא ּבְ ִלים ּכַ ּתְ   .ְּוָהָכא ִאׁשְ

  ]ב''ז ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ה ָקר ְלַחָטאת. ֵעֶגל ָלּמָ ן ּבָ יב ֵעֶגל ּבֶ ִּדְכּתִ ִגין ַההוא ַחָטאת, ּ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ּ . ַּדֲעַבד ּבְ
ִגין ַאִיל. ַמאי ַטְעָמא ַאִיל, ְוַאִיל ְלעֹוָלה ִמיָמה, ּ ְדִיְצָחקּבְ ְוַהאי ִאְתֲחֵזי , ַּדֲהָוא עֹוָלה ּתְ

ְלָמא ּכָֹלא, ְלָקְרָבא ַאב, ְוַהאי ֲאַתר. ְּלַאׁשְ ּתְ ְטָרא ְדִיְצָחק ִאׁשְ ִגין ַאִיל . ִּמּסִ ְוַהאי ַאִיל ּבְ
ּ ְדָהא עֹוָלה ְלֵעיָלא ַסְלָקא)בגין דאיהי עולה(, ְּדִיְצָחק ִמְתָקְרָבא עֹוָלה ּ ּן ְלַאְעְטָרא ּוְבִגי, ּ

ֵלימוָתא ׁשְ ָּלה ּבִ ִגיָנה: ֵעֶגל ְוַאִיל. ּ ְדָקַאְמָרן, ֵּעֶגל ּבְ ְלָמא , ַאִיל. ּכִ ָּלה  )ב''ז ע''דף ל(ְלַאׁשְ
ְדָקא ֲחֵזי ִלימו ְדִיְצָחק ּכַ ׁשְ ּּבִ ּ.  

 ] בשנה170יום [סדר הלימוד ליום כב אדר 

ַהאי יה ְדַכֲהָנא ּבְ ָרֵאל ְדָחבו ִעּמֵ ְּוִיׂשְ ּ ּ ַגְווָנא ָדאַמ, ּ יב ְוׁשֹור ְוַאִיל , ְּקִריִבין ּכְ ִּדְכּתִ
ָלִמים ִלְזּבֹוַח ִלְפֵני ְיָי ַּעל ַמה ְדָחבו, ׁשֹור. 'ִלׁשְ ִלימו . ּ ׁשְ ְלָמא ְלַהאי ֲאַתר ּבִ ְּוַאִיל ְלַאׁשְ

  .ְּדִיְצָחק

יה ֵעֶגל ְלַחָטאת יב ּבֵ ַכֲהָנא ִדְכּתִ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ִיׂשְ, ּ ִתיב ּבְ . ָּרֵאל ׁשֹור ְלַחָטאתְוָלא ּכְ
ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא א ּבְ ילו עֹוְנׁשָ ָרֵאל ָהא ַקּבִ ַכָמה ֲאַתר, ִּיׂשְ א ּבְ ילו עֹוְנׁשָ ּוְבִגין ְדַקּבִ ּ ַעל , ּ

ְדַקְדֵמיָתא ָרא לֹון חֹוַבְייהו ּכִ ָעא ְלַאְדּכְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ִתיב , ְּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ
ָלִמים, אתָּהָכא ְלַחָט ָלָמא, ֶּאָלא ִלׁשְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ׁשְ ָלָמא , ּבְ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל ַעל ָדא ִיׂשְ הו ּבְ ּּבְ ּ.  

ה, ֲאָבל ַאֲהֹרן לֹוָתא ְדֹמׁשֶ א ִמּצְ יל עֹוְנׁשָ ְּדָהא ָלא ַקּבִ יב, ּ ּ וְבַאֲהֹרן )דברים ט(, ִּדְכּתִ
ף ְיָי ֵעת ַהִהיא. 'ְוגֹו' ִהְתַאּנַ ַעד ַאֲהֹרן ּבָ ם ּבְ ּוְכִתיב ָוֶאְתַפֵלל ּגַ ּ ֵלי, ּ ַען חֹוָבא ֲהָוה ּתָ , ְוַעד ּכְ

ָקר ְלַחָטאת ן ּבָ ִתיב ְוֵעֶגל ּבֶ ְּלַחָטאת ַוַדאי, ּּכְ ִגין ִדְיַכֵפר חֹוֵביה)ואיל לעולה(, ּ ּ ּבְ י , ּּ ְוִיְתַדּכֵ
ֹכָלא ִלים ּבְ ּתְ   .ְּוִיׁשְ

ּתְ ּוְבַההוא יֹוָמא ִאׁשְ ִאיןּ ִּלימו ִעָלִאין ְוַתּתָ ֹכָלא. ּ ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ֶחְדָווָתא , ְּוִאׁשְ ּבְ
ַההוא יֹוָמא ַכח ִעְרּבוְבָיא ִדְבֵני ַאֲהֹרן ּבְ ּתְ א ְוִאְלָמֵלא ְדִאׁשְ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ִמן יֹוָמא , ּּ

א ָרֵאל ִמן ַיּמָ ָלקו ִיׂשְ ְּדִאְסּתָ ַכח ֶחְדָווָתא ְד, ּ ּתְ ַההוא יֹוָמאָּלא ִאׁשְ ֵאי ּכְ ַההוא . ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבְ
ר ַההוא חֹוָבא ִמן ָעְלָמא יה, ּיֹוָמא ִאְתַעּבָ ָאן ִמּנֵ ָרֵאל ִמְתַדּכְ ֲהָנא ְוִיׂשְ ָכחו ּכַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ  )כל(. ּ

ל ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִדְלֵעיָלא, ַּההוא יֹוָמא ִּאְתֲעָברו ּכָ ּ ּ ָטאן , ּ ַסֲחָרַנְייהו ַּוֲהוו ַאְזִלין ְוׁשָ ּּבְ
ָרֵאל ַההוא ִעָדָנא, ְּדִיׂשְ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1884דף [ -ּ

ֲעָתא בו , ַּעד ְדָגִרים ׁשַ ְּוָקמו ָנָדב ַוֲאִביהוא ְוִעּכְ ּ ּ ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא)א וערבבו''ס(ּ ּ .
ָעְלָמא ַכח רוְגָזא ּבְ ּתְ ל ' ַּוֵיָרא ְכבֹוד ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאׁשְ ִּמַיד ַוִיְקחו , ָהָעםֶאל ּכָ ּ

תֹו ְוגֹו ֵני ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהוא ִאיׁש ַמְחּתָ   .'ּׁשְ

ָנן ָרֵאל ֲהַוות, ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַההוא יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדּכְ ּּבְ ִקיטוָרא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ְּלִאְתַקְטָרא ּבְ ּ ּ ּ
ין ִרין ַקִדיׁשִ ֻכְלהו ִקׁשְ ּּבְ ּ י. ּ ֲחָדאְּדָהא ְקֹטֶרת ָקׁשִ ך ִאְקֵרי ְקֹטֶרת, ּר ּכָֹלא ּכַ ְוְבִגין ּכָ ְּוִאיּנון . ּ

ֲחָדא, ָּאתו ל ִאיּנון ָאֳחָרִנין ּכַ ירו ּכָ ּוְקׁשִ ּ רו ָלה ְלַבר, ּ ְּוׁשָ ֲהַדְייהו, ּ רו ָלה ּבַ ְּדָלא ָקׁשְ ּ ּ ּ ,
ירו ִמָלה ָאֳחָרא ּוְקׁשִ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ֹזאת ָיֹבא )ויקרא טז(, יבִּדְכּתִ, ַאְזַהר לֹון ְלַכֲהֵני ְלָבַתר, ּ  ּבְ

  .ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש

ָרֵאל בו ֶחְדָווָתא ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְווִנין ִעְרּבְ ה ּגַ ּוְבַכּמָ ּ ַּחד ְדָלא ִאְתְנִסיבו. ּ ְוָלא ִאְתַחְזָיין , ּ
ְרָכא ָעְלִמין ַעל ְיַדְייהו, ְלָקְרָבא ּוְלִאְתּבָ ְדָקא ֵי. ּ ֲעָתא ּכְ ְוַחד . אֹותְּוַחד ְדָלא ֲהָוה ׁשַ

ֲעָתא ְּדַדֲחקו ׁשַ ּ ְדַמת ְדָנא, ְוַחד. ּ ְּדָהא ִמּקַ ָּנַפק ִנימוָסא ִדְלהֹון, ּ ַּוַיְקִריבו ִלְפֵני ְיָי, ּ ֵאׁש ' ּ
וָרא ָדא. 'ָזָרה ְוגֹו ִקּשׁ רו ּבְ ַּוַדאי ִמָלה ָאֳחָרא ִאְתְקּשָׁ ּ ּ ָרֵאל ְלַבר, ּּ רו ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּוׁשָ

י ִפ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ארו ָלה ְלַבר, ְנָחסּ יָמא ְדִאיּנון ׁשָ ָּלא ּתֵ ּ ּ ָרֵאל ָלא , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ּכְ
ָרא ַעל ְיַדְייהו א. ִּאְתַקּשְׁ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ָרֵאל ָלא , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ַלל יַנְייהו ּכְ ְרָיא ּבֵ ך ַאְזַהר ְלַכֲהֵנ. ּׁשַ ִגין ּכַ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש, יְּבְ יב ּבְ , ִּדְכּתִ

א ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ א. ּ ֲהָנא ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ִייעול ּכַ ּ ִגין . ַּעד ְדִיְתְנִסיב, ּ ּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ וָרא ְדּכְ ִקּשׁ ף ּבְ ּתַ ּתָ ְּדִיׁשְ ּ ְּדַמאן ְדָלא ִאְנִסיב. ּ אֵרי ָלה ִלּכְ, ּ ָרֵאל ּׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ

ֲהֵדיה, ְלַבר ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ְייהו, ְּוִהיא ָלא ִאׁשְ ַההוא יֹוָמא ְלַגּבַ ַכח ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּתְ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ .
ִמיִני)ויקרא ט( יֹום ַהּשְׁ י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר,  ַוְיִהי ּבַ ין )שיר השירים ב(, ִּרּבִ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ  ּכְ

ן ַרְע נֹותַהחֹוִחים ּכֵ ין ַהּבָ ין ַהחֹוִחים. ָיִתי ּבֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוָהא אוְקמוָה , ָּדא ּכְ ּ
ָרֵאל ח ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ַּוֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ה, ָלֳקְבָלָהא ָקא ּבָ ְּלִאְתַדּבְ ּ.  

ִריך הוא, ְּדִאְנִסיבַמאן , ְּוַעל ָדא א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ֵעי ְלׁשַ ּּבָ ּ ְּ ָחא ָלה , ּ ּבְ ּוְלׁשַ ּ
ָרֵאל ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא, ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ ֹכָלא ּבָ ֵניָנן ּבְ ְּדָהא ּתָ ר ָנׁש ִמְתְדַבק , ּ ָמה ְדִאיהו ּבַ ּּכְ ּ ּ

ַבת זוֵגיה ּּבְ ַּוֲחִביבוָתא ִדיֵליה ָלֳקְבָלה, ּ ּ ּ אּכַ, ּ א ַקִדיׁשָ ּהוא , ּד ָאֵתי ְלִמְפַלח ָקֵמי ַמְלּכָ
ַער ִזווָגא ָאֳחָרא ִּאּתְ ֶנֶסת , ּ ּכְ ָקא ּבִ ִריך הוא ֲחִביבוָתא ִדיֵליה ְלִאְתַדּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ּוַמאן ְדִאְתַער ִמָלה, ִיׂשְ ּ ִריך הוא ְמָבֵרך ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ָר, ְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵאל ְמָבְרָכא ּוּכְ
ַמר, ֵּליה   .ְוָהא ִאּתְ

  ]א''ח ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ח ָלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ִדְמׁשַ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ה ְדִאיִהי , ְּ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּּכְ
ין ַהחֹוִחים ְּדִאיִהי ְמַעְלָיא ְוַסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ּבֵ ּ ּ ֶנֶסת . ּ ך ּכְ ָאר אוְכלוִסיןְּכַ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ִּיׂשְ ּ ,



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1885דף [ -ּ

ִגין ְדִהיא ַסְלָקא  ּּבְ ּוִמְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא )א''ח ע''דף ל(ּ ּ ין ַהחֹוִחים. ּ ָנה ּבֵ ְוֶאְתרֹוג , ְוָדא ׁשֹוׁשַ
ין ַהחֹוִחים ָרֵאל, ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ָבָחא ְדּכְ   .ַּעל ּכָֹלא, ְּלַאֲחָזָאה ׁשְ

א ֲחֵזי ָרֵא, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנאּכְ ְרָכאן ַעל ְיֵדי , ּל ִמְתּבָ ָרֵאל ִמְתּבָ ְוִיׂשְ
ְרָכא ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא ִעָלָאה. ְּדַכֲהָנא ְּוַכֲהָנא ִמְתּבָ מו )במדבר ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ְוׂשָ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ   .ֶאת ׁשְ

ִתיב  ה' ָ ַרֲחֶמיך ְיָי ְזֹכר)תהלים כה(ּכְ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ . ָּדא ַיֲעֹקב, ְָזֹכר ַרֲחֶמיך. ַָוֲחָסֶדיך ּכִ
ה. ָּדא ַאְבָרָהם, ַָוֲחָסֶדיך י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ּוֵמעֹוָלם ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ְוָסִליק , ְּ

א, ּלֹון ְלֵעיָלא ְייהו ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ַּוֲעַבד ִמּנַ ָנא, ּ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ֵמעֹוָלם.  ַעל ָעְלָמאְלַאּגָ ּ ,
ָנא וְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא ּהוא ְדִכיר ְלהֹון ְלַאּגָ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ִריך הוא . ּּכְ א ּבְ ָּנִטיל קוְדׁשָ ְּ

ְּלַצִדיַקָייא ִמן ָעְלָמא ָנא ַעל ָעְלָמא, ְּוָסִליק לֹון ְלֵעיָלא, ּ   .ְלַאּגָ

יָמא ִיְצָחק ֲאַמאי ָל ר ָהָכאְוִאי ּתֵ ַאר ְלִאְתָפְרָעא ֵמִאיּנון ְדָעאִקין . א ַאְדּכַ ּתְ ֶּאָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ
ך )תהלים פט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִלְבנֹוי בוָרּתֶ ָעֹוְרָרה ֶאת ּגְ ִגּבֹור '  ְיָי)ישעיה מב( ,ּוְכִתיב. ּ ּכַ

ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ְוגֹו ָלק ֵמָהָכאְּדִאְס, ְּוָדא הוא ִיְצָחק', ֵיֵצא ּכְ י ִחָייא . ּּתַ ִּרּבִ
ִּאֵלין ִאיּנון ַיֲעֹקב ְוַאְבָרָהם, ַָוֲחָסֶדיך' ְָזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי, ָאַמר ָנא ֲעָלן, ּ . ְּדָבֵעיָנן ְלהֹון ְלַאּגָ

ד ְקָרִבין ַקְייָמא, ֲאָבל ִיְצָחק ְייהו, ְּלֶמְעּבַ ֵעיָנן ֵליה ְלַגּבַ ך ָלא ּבָ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ּ ְּ.  

הָּדָבר  י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ִריך הוא ָעְלָמא, ַאֵחר ּכִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ָּנַטל ִיְצָחק וָבָרא , ְּ
יה ָעְלָמא ְלחֹודֹוי. ּּבֵ יה ָעְלָמא, ָּחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבִ ָּנַטל ַאְבָרָהם ְוִקֵיים ּבֵ ֲהָדא . ּ
ַמִי)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב ְרָאםּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ִהּבָ ְרָאם, ם ְוָהָאֶרץ ּבְ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ , ַאל ּתִ

ַאְבָרָהם יר. ֶּאָלא ּבְ ָּחָמא ְדַבְעָיין ִקיוָמא ַיּתִ ִיְצָחק, ָנַטל ְלַיֲעֹקב, ּּ ַתף ֵליה ּבְ ְּוִקֵיים , ְּוׁשָ
יֹום ֲעׂשֹות ְיָי. ָעְלָמא ָמִים' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ַאְבָרָהם , ְּוַעל ָדא. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ

ה. ְּוַיֲעֹקב ִאְתַקָיים ָעְלָמא י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִמיִני, ּ יֹום ַהּשְׁ ִלים ַאֲהֹרן, ַּוְיִהי ּבַ ּתְ ִאיּנון ז, ְּלָבַתר ְדִאׁשְ , יֹוִמין' ּּבְ
הו ְּוִאְתַעָטר ּבְ ִמ)בההוא משח רבות קדישא עלאה(, ּ ְלָמא ִמן  יֹוָמא ּתְ ּתַ ְעָיא ְלִאׁשְ ּיָנָאה ּבַ

ְבָעה ָלמוָתא ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא, ׁשִ ְּדַאׁשְ ּ ְתִמיָנָאה, ּ ְּוַעל ָדא פוְלָחָנא ּבִ ְּלִאְתַעְטָרא ִמן , ּּ
ְבָעה ֲהָנא ַעל ַההוא . ׁשִ ָנא ּכַ ּקְ ּוְלִאְתּתַ ַקְדִמיָתא)א דקביל''ס( ְּדָחב )חובה(ּ   . ּבְ

ָיֹאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְלך ֵעֶגלַו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָּהא אוְקמוָה ֵעֶגל וַדאי, ּ ּ ְּלַכְפָרא , ּ
יב , ַּעל ַההוא ֵעֶגל ָכה)שמות לב(ִּדְכּתִ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ּ ַוַיֲעׂשֵ ָקר. ּ ן ּבָ ָקר, ּבֶ ן ּבָ , ַמאי ַטְעָמא ּבֶ

ן ָפָרה י ָפָרה. ְּוָלא ּבֶ ְקָנא ְלַגּבֵ ֵעי ְלִאְתּתַ ֶּאָלא ִאיהו ּבָ ּ ה, ּ ה ְלַגּבָ ָּלא ִאְתֲחֵזי ְלָקְרָבא ִמיּנָ ּ .
א ַדר דֹורֹון ְלַמְלּכָ ַּמאן ְדׁשָ א, ּ י ַמְלּכָ ֲּחִמיתון ְדָנִסיב ִמּבֵ א, ּ ֶּאָלא דֹוֹרָנא , ְוָיִהיב ְלַמְלּכָ ּ

א ְדָרא ְלַמְלּכָ י ָאֳחָרא ִאְצְטִריך, ְּלׁשַ א, ְִמּבֵ י ַמְלּכָ י יֹוֵסי ָאַמר. ְוָלא ִמּבֵ ּיֵדיה ִּמִד, ִרּבִ
ן ָפָרה. ְּלִדיֵדיה ָלא ִאְתֲחֵזי ָקר ַוַדאי ְוָלא ּבֶ ן ּבָ ך ּבֶ ִגין ּכָ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1886דף [ -ּ

יה: ְּלַחָטאת ָאה ַעל ַההוא חֹוָבה ְדָחב ּבֵ ְּלַדּכְ ּ ִמיִמים. ּ ִמיִמים. ְוַאִיל ְלעֹוָלה ּתְ ִמים , ּתְ ּתָ
ֵעי ֵליה יָמא ְדַעל ַאִיל ְוֵע. ִּמּבָ ְרַווְייהו ָלא ַסְלִקין . ָלאו ָהֵכי, ֶגל ָקָאַמרִּאי ּתֵ ְּדָהא ּתַ ּ ּ

ִמיִמים, ְלעֹוָלה ִתיב ְלעֹוָלה ּתְ ל ְלַחָטאת ַסְלָקא, ְּדָהא ּכְ ְּוֵעּגֶ ִמיִמים, ּ   .ּוְכִתיב ַאִיל, ַּמהו ּתְ

  ]ב''דף לח ע -' גזוהר חלק [

ֶּאָלא ֵאילֹו ְדִיְצָחק י ָפָרה, ּ ְקָראְּדִא, ְּלָקְרָבא ְלַגּבֵ ֵרי ִזְמֵני ּבִ ר ּתְ יב, ְדּכַ , ַּחד ִדְכּתִ
ה ַאִיל)בראשית כב( א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ּ ַוִיּשָׂ ח , ָהא ַחד, ּ ְּוַחד ַוֵיֶלך ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ְּ

ֵרי, ֶאת ָהַאִיל ַּוַיֲעֵלהו ְלעֹוָלה, ָהא ּתְ ִמיִמים. ּ ֵרי , ְּוַעל ָדא ַאִיל ְלעֹוָלה ּתְ ְּדִאיהו , ַאִילּתְ ּ
ֵרי ֵניָנן)א''א ע''ויחי רמ(ְּוַעל ָדא . ּתְ בורֹות ּתָ ה ָאֳחָרִנין, ּ ּגְ ין ְלַכּמָ ְייהו ִמְתָפְרׁשִ ּוִמּנַ ּ ויקרא (. ּ

ִעיר ִעִזים ְלַחָטאת)ט ר ֵלאֹמר ְקחו ׂשְ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוֶאל ּבְ ֵעי ֵליה, ּּ ֵּעֶגל ְלַחָטאת ִמּבָ ּ ,
ַגְווָנא ְד א. ַכֲהָנאּּכְ ילו עֹוְנׁשָ ָרֵאל ָהא ַקּבִ ֶּאָלא ִיׂשְ הו ֵעֶגל , ּ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ

יה. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ֵעֶגל ְלעֹוָלה, ְּלַחָטאת ְּדָכל ִאיּנון ְדָחבו ּבֵ ּ ּ ּ א, ּ ילו עֹוְנׁשָ ין , ַּקּבִ ּבֵ
ִמלוָלא ּּבְ עֹוָבָדא, ּ ין ּבְ פוְלָחָנא, ּבֵ ין ּבְ ּילו ִאיּנון ְדָלא ַעְבדו ִמִדיַוֲאִפ, ּּבֵ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִדְסִליקו , ּ ּ ּ

ְייהו ְלִמְפַלח ֵליה ְרעוָתא ְדִלּבַ ֵּליה ּבִ ּ ּ ּ יב, ִּאְתֲעָנׁשו, ּ ָמה ִדְכּתִ ֵני )שמות לב(, ּּכְ ק ֶאת ּבְ ּ ַוַיׁשְ
ָרֵאל ְרעוָתא ְדָלא ְלִמְפַלח ֵליה. ִיׂשְ ל ִאיּנון ִדְסִליקו ֵליה ּבִ ֲּאָבל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְווָנא ,ּ ּ ֶאָלא ִדְסִליקו ּגַ ּ ּ

ִּדְרעוָתא ִמֵניה ּ ן, ּ ּוְמָקְרִבין ֵליה , ָּהָכא ִאְתַדּכָ   .ְלעֹוָלה ְוֹלא ְלַחָטאת )ב''דף לח ע(ּ

ִעיר ִעִזים ְלַחָטאת ֲּאָבל ְקחו ׂשְ ַקְדִמיָתא . ֲאַמאי, ּּ ִגין ַדֲהוֹו ְמָקְרִבין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִעיִרים ְלִטין ַעל ט, ַלּשְׂ ְּוָדא הוא ְלַחָטאת. ּוֵרי ָרָמֵאיְּדׁשַ ָאה ֵמַההוא , ּ ּוַבְעָיין ְלִאְתַדּכְ ּ

ְְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְלַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא ִאְצְטִריך, חֹוָבא ּ ּ ָלִמים)ויקרא ט(. ּ .  ְוׁשֹור ְוַאִיל ִלׁשְ
ִלים ִאיהו, ּׁשֹור ְוָלא ַפר ִגין ְדׁשֹור ׁשְ ּּבְ ָלָמא, ּ ָלִמיםֲהָדא ה, ְלַאֲחָזָאה ׁשְ . ּוא ִדְכִתיב ִלׁשְ

י יֹוֵסי ָאַמר ָמאָלא ָקא ַאְתָיין, ִרּבִ ְטָרא ִדׂשְ ָמאָלא. ּׁשֹור ְוַאִיל ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ , ּׁשֹור ִמּסִ
יב ֹמאל)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ִגין ֵאילֹו ְדִיְצָחק, ַאִיל. ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ָלִמים. ּּבְ , ְּוַסְלִקין ִלׁשְ

ְלָמא לֹו ָלִמיםְלַאׁשְ ָרֵאל ְוַעל ָדא ׁשֹור ָוַאִיל ִלׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּן ִלּכְ

י ְיהוָדה ְרָכא ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא וִמְתּבָ ִגין ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ְלמוָתא ַאׁשְ ְּוַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ֲהָוה. ּּבְ ִריך ֶּחְדָווָתא ְדְכֶנֶסת ִי, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְׂשְ ּ

ִאין, ּהוא ֶּחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ א. ּ ֲהָנא ְלַתּתָ ִלים ּכַ ּתְ ה ְדִאׁשְ ּוְכּמָ ְבָיכֹו, ּ ִלים ''ּכִ ּתְ ל ִאׁשְ
ֲהָנא ְלֵעיָלא א, ּּכַ ין ַמְטרֹוִניָתא וַמְלּכָ ר ָנָדב ַוֲאִביהוא ְדִאְתֲערו ִעְרּבוְבָיא ּבֵ ּּבַ ּ ּ ּ ך ּוְבִגין. ּ ְ ּכָ

ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי ה ֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל )ויקרא י( )חסר(. 'ַוּתֹאַכל אֹוָתם ְוגֹו' ַּוּתֵ ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ
ְפָרעו ְוגֹו יֶכם ַאל ּתִ ַחת ְיָי', ִּאיָתָמר ָראׁשֵ ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ א ָאַמר. ֲעֵליֶכם' ּכִ י ַאּבָ ָהא , ִרּבִ

א עֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ֵניָנן ּבְ ָערון עֹוָבִדין ְלֵעיָלא,ּּתָ ּ ִאּתְ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה , ּ א ּבָ ְּועֹוָבָדא ִדְלַתּתָ
ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ֶחְדָווָתא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּכָ א, ּ ְמָנא ַקִדיׁשָ ַההוא ׁשַ ְלָיא ּבְ ּּתַ ן ָנִפיק ֶחְדָוה , ּ ּמָ ְּדִמּתַ
אן ְלֻכְלהו ּבוִצי ּוִבְרּכָ ּ ָחא)מיניה(ְּוַכֲהָנא ִעָלָאה , ִניןּּ ידו ְדִמׁשְ ְנּגִ ּ ִאְתֲעָטר ּבִ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1887דף [ -ּ

ֲהָנא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּכַ ָחא ִאְתְנִגיד ָעֵליה ּכְ ִּדְרבו ִמׁשְ ּ ּ ּ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵחידו, ּ ּוְנִהירו , ּּבָ ּ
ְּדַאְנִפין  ֵרי, )יתיר מכלא(ּ ְרעֹוָנא ּבְ יהְוָלא ִיְתֲחֵזי ּגִ יה, ּׁשֵ ְלבוׁשֵ ְּוָלא ּבִ ֶּאָלא ְלֶמֱהִוי ּכָֹלא , ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִלים ּכְ ּׁשְ ָלל, ּ יה ְפִגימו ּכְ ְּוָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ ֲאַתר , ּּ ִגין ְדָלא ַיֲעִביד ְפִגימו ּבַ ּּבְ ּּ
  .ָאֳחָרא

א ֲחֵזי ַהִהיא , ּתָ ִּאְלָמֵלא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ִאְתָחזון ְפִגימו ּבְ יהֹון אֹו ּּ ְלבוׁשֵ ֲעָתא ּבִ ּׁשַ
יהֹון ָראׁשֵ ֲעָתא, ּבְ ַהִהיא ׁשַ ִזיבו ּבְ ּתְ ד ִדיָנא, ָּלא ִאׁשְ ֲעָתא ַקְייָמא ְלֶמְעּבַ ְּדָהא ׁשַ ְּוַעל ָדא . ּּ

ֵניָנן ָעְלָמא, ּתָ ֲעָתא ְדמֹוָתָנא ִאְעַרע ּבְ ׁשַ ָעְלָמא, ּּבְ ְרֵמיה ְלִמָלה ּבְ ַער ִאיַנׁש ּגַ ָּלא ִיּתְ ִגי, ּ ן ּבְ
ֲערון ָעֵליה ְּדָלא ִיּתְ ּ ְרֵמיה ְלָטב. ּ ַער ּגַ ר ִאי ִאּתְ ֲעָתא)לדחקא(ְוָיִכיל ְלַדְחָייא , ּּבַ ְּדָהא ,  ׁשַ

ָעְלָמא ֲעָתא ְדִדיָנא ַקְייָמא ּבְ ִזְמָנא ְוׁשַ ּּבְ יה, ּ ַּמאן ְדִיְעַרע ּבֵ ַלק ֵמָעְלָמא, ּ . ַּלְקֵטי ֵליה ְוִיְסּתָ
ך ְוֹלא ָתמותו ּוְבִגין ּכָ ּ ֵריָפה. ְּ ָרֵאל ִיְבּכו ֶאת ַהּשְׂ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ִתיב ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ִגין ְדִאיּנון , ּּכְ ּּבְ ּ

ְטָרא ְדַכֲהֵני   .ְוָלא ִמְתָזֵקי, ָּלא ַאְתָיין ִמּסִ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח יָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו )שמות ו(, ִּרּבִ ת ַעּמִ ַבע ּבַ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ ּ ַוִיּקַ
ָמה ְדִאְצְטִריך. ַּוִיַקח ַאֲהֹרן. הְלִאּשָׁ ְּכָֹלא ּכְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכָֹלא ּכְ א ֲחֵזי. ּּ ְּראוָיה , ּתָ

ַבע ְלָדִוד ת ׁשֶ ֵרי ָעְלָמא, ָהְיָתה ּבַ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַבע ְלַאֲהֹרן ִמיֹוָמא . ּ ְּראוָיה ָהְיָתה ֱאִליׁשֶ ּ
ֵרי ָעְלָמא   .ְּדִאְתּבְ

ין ַהאי ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד.  ְלַהאיַמה ּבֵ ָרא . ָהָכא ְלַרֲחֵמי, ֲאָבל ָהָתם ְלִדיָנא. ּ ד ִאְתַחּבְ ּכַ
ָדִוד ָחא ְקָרִבין, ְלִדיָנא, ּבְ ָדא ָדִמין, ְלַאּגָ ַאֲהֹרן. ְּלאֹוׁשָ ָלָמא, ָהָכא ּבְ ִּלְנִהירו , ְלֶחְדָוה, ִלׁשְ

ְּדַאְנִפין ְרָכא, ּ ַבע)הכי(ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי . ְלִאְתּבָ ת ׁשֶ ַבע,  ָהָתם ּבַ ַבע. ָהָכא ֱאִליׁשֶ : ֱאִליׁשֶ
ֶחֶסד ָרא ּבְ ַבע ְלִדיָנא)תא חזי(, ְּדִאְתַחּבְ ת ׁשֶ ְקָפא,  ּבַ ְּלָיְרָתא ַמְלכוָתא וְלִאּתָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יב, ָאַמר ִרּבִ ָּהא ְדָתֵניָנן ִדְכּתִ ֹוָפר)שמות יט(, ּ ִפיר הוא,  קֹול ַהּשׁ ּׁשַ ְּוָדא הוא , ּ
ָבה ַדֲאָבָהן, בַיֲעֹק ַמֲחׁשָ ָלק ּבְ ְּדִאְסּתַ ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ּּ ְּדָהא ׁשֹוָפר ַאִפיק ַמָיא , ְּוַנְפקו ּכַ ּ ּ

ֲחָדא א ְורוָחא ּכַ ְייהו ָקָלא, ְּוֶאּשָׁ א ִעָלָאה. ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ ך ִאּמָ ּּכַ ָקל , ַּאִפיק ַלֲאָבָהן, ְ ּבְ
ָלקו. ַחד ָבה ִאְסּתְ ּוִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַחד קֹולּ ֲחָדא ּבְ ֹוָפר,  ּכַ ְוָדא , ְּוַההוא קֹול ִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ

ֲחָדא ֵרי קֹול, ַּיֲעֹקב ְדָכִליל ַלֲאָבָהן ּכַ   .ְוִאּקְ

  ]א''ט ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ּוְתֵרי ַקֵלי ִניְנהו ֹוָפר. ָנִפיק ָקָלא, ְּדָהא ִמּגֹו ָקָלא, ּ , ֲּאָבל קֹול ַחד ְדִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ
ָאר קֹולֹותּו ִזווָגא , ֵּמָהָכא ָנְפקו ׁשְ ִּמּגֹו ַההוא ׁשֹוָפר ּבְ ּ ָבה )א''ט ע''דף ל(ּ ְבָעה . ְּדַמֲחׁשָ ְוׁשִ

ֹוָפר, ּקֹולֹות ִניְנהו ּשׁ ָבה ּבְ ִזווָגא ְדַמֲחׁשָ ְּדָנְפִקין ּבְ ּ ּ ֵקי לֹון ְוַרִוי לֹון , ּ ְּוָדא ׁשֹוָפר ְדַאׁשְ ּ
ַקְדִמיָתא ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה, ר ִלְבִניןּוְלָבַת, ַלֲאָבָהן ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ ָמא ָלה, ַּוִיּקַ א, ְּלֵמֱחֵדי ָלה, ְּלַבּסְ ַמְלּכָ ָרא ָלה ּבְ , ְלַחּבְ
ִלים ִזווָגא ׁשְ ּּבְ ְלהו, ּ ְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ך. ַּעל ְיֵדי ְדַאֲהֹרן, ּ ִגין ּכָ ֲהָנא ּבָ, ְּבְ ֵעי ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1888דף [ -ּ

ְנִהירו ְדַאְנִפין ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ֵחידו, ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּּכָֹלא ּכְ ְרָכאן , ּּ ְּדָהא ַעל ְידֹוי ּבִ
ֵחי ּכְ ּתַ יה ִדיָנא ְורוְגָזא ְוָעִציבו. ְוֶחְדָוון ִמׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא ִיְתְפָגם , ּ ּּבְ ּ

יהֵּמַההוא ֲא ַּתר ְדִאְתְקַטר ּבֵ ֵרָפה. ּ ָרֵאל ִיְבּכו ֶאת ַהּשְׂ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְּוַעל ָדא ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ְוָלאו , ּ
ֲהָנא ִתיב . ּכַ ֵרך ְיָי)דברים לג(ָּעַלְייהו ּכְ ְרֶצה ְוגֹו' ְ ּבָ  ַיִין )ויקרא י(. 'ֵּחילֹו וֹפַעל ָיָדיו ּתִ

ה וָבֶניך ִאּתָ ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ְָוׁשֵ י ְיהוָדה. 'ְך ְוגֹוּ ְמֵעיָנן, ָּאַמר ִרּבִ א ָדא ׁשַ ּתָ ִּמּגֹו ַפְרׁשְ ּ ,
ְּדָנָדב ַוֲאִביהוא ְרִוי ַחְמָרא ֲהוֹו ָהא, ּ י ִחָייא ָפַתח. ִּמְדַאְזַהר ְלַכֲהֵני ּבְ ִּרּבִ  ְוַיִין )תהלים קד(, ּ

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוגֹו ּמַ ֲהָנא ְלֶמְחֵדי וְלִא', ְיׂשַ ֵעי ּכַ ִּאי ּבָ יר ּ ְנִהירו ְדַאְנִפין ַיּתִ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּׁשְ ּ ּ
ַכח, ֲּאַמאי ָאִסיר ֵליה ַחְמָרא, ִּמּכָֹלא ּתְ יה ִאׁשְ ְּדָהא ֵחידו ּבֵ ּ ַכח, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ְּנִהירו ְדַאְנִפין ּבֵ ּ ּּ.  

ירוָתא ְדַחְמָרא ֶחְדָווָתא ֶּאָלא ׁשֵ ּ ּסֹוֵפיה ֲעִציבו. ּ ְטָרא ְדֵל. ּ ְּועֹוד ְדַיִין ִמּסִ , יָוֵאי ָאֵתיּּ
ֵרי ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְוַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ֵּמֲאַתר ְדַחְמָרא ׁשָ ְטָרא ִדְגבוָרה הוא, ּ ִּמּסִ ּ א ''ס(. ּ

 )יין אתי מסטרא דליואי, וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין, סיפיה עציבו
  .ְּוִסְטָרא ְדַכֲהָנא ַמִיין ְצִליִלין ְנִהיִרין

י ל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריהִרּבִ ָדא, ּ יֹוֵסי ָאַמר ּכָ ְּוָכִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ֵרי , ּ ַחְמָרא ׁשָ
ִגין ְדָכִליל ִמּגֹו ַמָיא, ֶחְדָווָתא ּּבְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ְלַאְתֵריה, ּ ּ . ְּוָעִציב ְוָרִגיז ְוָדִאין ִדיָנא, ּ

  )דאנפיןוכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו (

א ָאַמר י ַאּבָ ֶמן וַמִים, ֵּמֲאַתר ַחד ָנְפקו, ִרּבִ ֶמן ִליִמיָנא. ַּיִין ְוׁשֶ ֲהֵני , ַמִים ְוׁשֶ ַנְטֵלי ּכַ
י לֹון יר ִמּכָֹלא, ְוַיְרּתֵ ֶמן ַיּתִ ירוָתא ְוִסיוָמא. ְּוׁשֶ ְּדִאיהו ֶחְדָווָתא ׁשֵ ּ ּ יב, ּּ  )תהלים קלג(, ִּדְכּתִ

ֶמן ַהטֹוב ַעל ָה ּשֶׁ ָמאָלא. ֹּראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרןּּכַ י ֵליָוֵאי, ְוַיִין ִלׂשְ ְלַאְרָמא , ַיְרּתֵ
ָרא ּתוק, ָּקָלא וְלַזּמְ ִתיק ְלָעְלִמין, ְּוָלא ִלׁשְ ִדיר, ְּדָהא ַחְמָרא ָלא ׁשָ אי הוא ּתָ ֲחׁשַ ֶמן ּבַ   .ְּוׁשֶ

ין ַהאי ְלַהאי ֲחׁשַ, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ֶמן ְדִאיהו ּבַ ּׁשֶ ִדירּ ְלִחיׁשו ּתָ ְטָרא , ּאי ּבִ ָאֵתי ִמּסִ
ָבה ַמע, ְּדַמֲחׁשָ ּתְ ִדיר ְוָלא ִאׁשְ ְלִחיׁשו ּתָ ְּדִאיהו ּבִ ּ אי, ּ ֲחׁשַ ְּוַעל ָדא הוא ִמיִמיָנא, ְּוהוא ּבַ ּ .

ְּוַיִין ְדִאיהו  ִתיק ְלָעְלִמין,  ְלַאְרָמא ָקָלא)ו''קרח קע(ּ א, ְוָלא ׁשָ ְטָרא ְדִאיּמָ  ,ָּאֵתי ִמּסִ
ָמאָלא ָרא ְלַאְרָמא ָקָלא, ְוָיְרִתין ֵליָוֵאי ִלְסַטר ׂשְ ִדיָנא, ְוַקְייֵמי ְלַזּמְ ך . ְוַקְייֵמי ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ל ִריב ְוָכל ָנַגע)דברים כא(, ּכְ   .ּ ְוַעל ִפיֶהם ִיְהֶיה ּכָ

ך ִגין ּכַ א ְלִמְפַלח פוְלָחָנא, ְּבְ ד ִייעול ְלַמְקְדׁשָ ֲהָנא ּכַ ּּכַ ּ י ַחְמָראָא, ּּ ּתֵ , ִּסיר ֵליה ְלִמׁשְ
אי ִאיּנון ֲחׁשַ ְּדָהא עֹוָבדֹוי ּבַ אי , ּ ָוון)א אתחזי''ס(ּוַבַחׁשַ א ובחשאי אתכוון ''ס(, ּ ָאָתאן ְוִאְתּכְ

ּ ְוִזִווג ְלַמאן ְדִזִווג)במה דאתכוון ּ ְלהו, ּ ְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ ְּוָנִגיד ּבִ אי, ּ ֲחׁשַ  )ועוד(, ְּוֹכָלא ּבַ
ָרָזאְדעֹוָב ְלהו ּבְ ּדֹוי ּכֻ ְּוַחְמָרא ְמַגֶלה ָרִזין הוא. ּ ל עֹוָבדֹוי ְלַאְרָמא ָקָלא ָקִאים, ּ   .ְּדָהא ּכָ

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ י ִמרֹוְנָיא ְלִצפֹוִרי, ִּרּבִ ַוֲהָוה ַרְבָייא ַחד , ִּמּבֵ
ַגָוון  ִכיַח ּבְ ַח, )א לגבייהו''ס(ּׁשְ י ְיהוָדה ֵניָמא ִמָלה ּבְ א ָאַמר ִרּבִ ִקיְנָטא ְדדוְבׁשָ ְּמָרא ּבְ ּ ּ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1889דף [ -ּ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ִרים ְוגֹו)שיר השירים ז(, ָּפַתח ִרּבִ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ך ּכְ ְ ְוִחּכֵ ְּ' .
ֵיין ַהטֹוב ך ּכְ ְּוִחּכֵ ָּדא ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְ ּ ְדִאיהו ָטב,ּ ְּדָהא ֵייָנא ָאֳחָרא ָלאו ִאיהו ָטב. ּ ּ ,
ְּוָדא הוא ֵייָנא . ְּוָטב ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּטב ְלָעְלָמא ָדא. ָּטב ְלֹכָלא, ְּוֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא

יר ִמּכָֹלא ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ְּדִניָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּוִבְזכו ָדא, ְּ ּ ַּמאן ִדְמַרִוי ִמֵי, ּ יָנא ּ
ַער ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדאֹוַרְייָתא י ְלַאֲחָייא, ִּיּתְ ִריך הוא , ְוִיְזּכֵ א ּבְ ד יֹוִקים קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

ְּלַצִדיַקָייא י ְיהוָדה. ּ ִנים, ָּאַמר ִרּבִ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא ָעְלָמא, ּדֹוֵבב ׂשִ ֵניָנן ְדֲאִפילו ּבְ ָּהא ּתָ ּ ּּ ,
אֹוַרְייָת י ְלִמְלֵעי ּבְ ִנים, אִיְזּכֵ ְפֵתי ְיׁשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב דֹוֵבב ׂשִ ּ.  

ך ִמֵיין ַהטֹוב, ָּאַמר ַההוא ַרְבָיא ִתיב ְוִחּכֵ ִּאי ּכְ ּ ֵיין ַהטֹוב . ֲהִויָנא ַאְמֵרי ָהֵכי, ְ ֲּאָבל ּכְ
ִתיב יה. ְּוָלא ִמֵיין, ּכְ חו ּבֵ ּגְ ַּאׁשְ י ְיהוָדה, ּ ִרי ֵאיָמא ִמיָלך, ָּאַמר ִרּבִ ְּבְ   .ִּפיר ָקא ַאְמַרתְּדׁשַ, ּ

  ]ב''ט ע''דף ל -' גזוהר חלק [

ַמְעָנא, ָאַמר אֹוַרְייָתא, ֲאָנא ׁשְ ַדל ּבְ ּתָ ְּדַמאן ְדִאׁשְ ּ ה, ּ ְּוַהִהיא ִמָלה , ְוָדִביק ּבָ
פוֵמיה ַמע ּבְ ּתְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ּ ְלִחיׁשו )ב''ט ע''דף ל(ְּוָלא ָלִחיׁש ָלה , ּ ֶּאָלא ָאִרים ָקֵליה , ּּבִ ּ

ְעָיא ְלַאְרָמא ָקָלא. הּבָ יב, ְּדאֹוַרְייָתא ָהִכי ּבַ ְקָרא)משלי א(, ִּדְכּתִ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ , ּ ּבְ
ה ְדאֹוַרְייָתא ְלִחיׁשו, ְּלָאָרָמא ִרּנָ ֵיין ַהטֹוב. ְּוָלא ּבִ ִתיק, ּּכְ ֲחַמר ָטב ְדָלא ׁשָ ְּוהוא ָעִתיד . ּּכַ

ד ִיפוק ֵמַהאי ָעְל, ְלָאָרָמא ָקָלא ּּכַ ִרים. ָמאּ ְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא , ְהֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמׁשָ
ָמאָלא ידֹוי, ְוִלׂשְ ח ְדִיְמֵחי ּבִ ּכַ ּתְ ִנים. ָּלא ִיׁשְ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא ָעְלָמא , ּדֹוֵבב ׂשִ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ

ן אֹוַרְייָתא ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ   .ּׁשִ

ֵיין ַהטֹוב ך ּכְ ַמְעָנא ְוִחּכֵ ּּתו ׁשְ ַמרַהאי ְק, ְּ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ָרא ִלּכְ ְחּתָ ּבַ ּוְבתוׁשְ ּ
ַמר ַהאי, ִאי ָהִכי. ִאּתְ ח ָלה ּבְ ּבַ ַּמאן הוא ִדְמׁשַ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְַמהו הֹוֵלך , ְּ ּ
ֵעי ֵליה, ְלדֹוִדי ּהֹוֵלך ֵאַלי ִמּבָ ְ.  

ח ָלה  ּבַ ִריך הוא ָקא ְמׁשַ א ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָרֵאלּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדִהיא ָקא , ִלּכְ ּּכְ
ַחת ֵליה ּבַ ים, ְּמׁשָ ּקִ יב ִחּכֹו ַמְמּתַ ָרֵאל, ִּדְכּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ח ֵלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ְ .

ֵיין ַהטֹוב)דכתיב( ך ּכְ ּ ְוִחּכֵ ְּדהוא ַחְמָרא ְדִמְנְטָרא: ֵּיין ַהטֹוב, ְ ּ , ָּדא ִיְצָחק: ְהֹוֵלך ְלדֹוִדי. ּ
ֶטן ִרים. ְּדִאְקֵרי ְיִדיד ִמּבֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ְלֵמיׁשָ ִרים)תהלים צט(, ּכְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ,  ַאּתָ

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ְלָלא ׂשְ ִרים. ְּלִאְתּכַ ִּדְבִגין ֶחְדָווָתא ְדַההוא ֲחָמר ַטב, ְּוָדא הוא ֵמיׁשָ ּ ּ ,
יִמיָנ ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ְּוַחָדאן ּכָֹלא, אִאְתּכְ ֶחְדָוואן )דובב שפתי ישנים(. ּ ּ ְדָהא ּכָֹלא ִמְתֲעֵרי ּבְ ּ

אן ֵחדו, ּוִבְרּכָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ א, ּ ְרָכאן ְלַתּתָ   .ּוִמְתָעֵרי ְלַאְרָקא ּבִ

יה קו ֵליה ֵריׁשֵ י ִיְצָחק ְוַנּשְׁ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ּ ְּוַחדו , ּ יהּ ָמך, ִּעּמֵ ְָאְמרו ֵליה ַמה ׁשְ ּ ּ .
ֵהא. ָּאַמר ְלהֹו ֵייָסא י ֵייָסא ּתְ י ֵייָסא ַחְבָרָנא. ָּאְמרו ִרּבִ ָעְלָמא ֵמַרּבִ ִכיַח ּבְ ֵהא ׁשְ יר ּתְ , ַיּתִ

יָנָנא ָלק ִמּבֵ ְּדִאְסּתַ ְָאְמרו ֵליה וַמאן ָאבוך. ּ ּ ּ ּ  ִלי ַוֲהָוה אֹוִליף, ַאְפַטר ֵמָעְלָמא, ָּאַמר ְלהֹו. ּ
ל יֹוָמא ג ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא' ּכָ א' ּוְבֵליְלָיא ג, ּ ְדּתָ ִּמיִלין ְדָחְכְמָתא ְדַאּגַ ּ ְוָהֵני ִמיֵלי . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1890דף [ -ּ

א ר ָנׁש, אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ַחד ּבַ א ִדיוִרי ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ל . ְוָסִליק ִלי ֵמאֹוַרְייָתא, ּ ַוֲאָנא ָאִזיל ּכָ
א אּוְבָכל יֹו, יֹוָמא ַלֲעִביְדּתָ ָּמא ַאֲהַדְרָנא ִאיּנון ִמִלין ְדאֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ָיַדע ּבְ ָּאְמרו ֵליה ַההוא ּבַ ּ ְוָלא ָיַדע , ָּסָבא הוא. ָאַמר לֹון ָלאו. ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ִנין, ּ ֵבי ַרב, ְּוִאית ֵליה ּבְ ִוי לֹון ּבְ י ָאַמר ִר. ְּוָלא ׁשַ ּבִ

ַפר ְלַמְלָלא ,  ִאי ָלא ֲהָוה ָהִכי)א אי לאו הכי הוה''נ(ְּיהוָדה  י ַהאי ּכְ ֲּהָוה ֲאִעיְלָנא ְלַגּבֵ
א ָאִסיר ָלן ְלֵמֱחֵזי ַאְנפֹוי, ְֲעָלך ּתָ ֵדי ֲחָמָרא ִמָנך. ַּהׁשְ ן, ְׁשְ ָּאְמרו ֵליה ַמאן . ְוַאּתְ ִזיל ְלַגּבָ ּ

ְהוא ָאבוך ּ י ְזֵעיָר. ּ   .ּא ִדְכַפר ָראִמיןָאַמר ִרּבִ

י ְיהוָדה וָבָכה ַמע ִרּבִ ּׁשָ ֵביֵתיה, ּ יה ג, ָּאַמר ֲאָנא ֲהִויָנא ּבְ א ' ְּואֹוִליְפָנא ִמּנֵ ַכּסָ ִּמִלין ּבְ
ֵרי, ִּדְבָרָכה ית ּתְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ יה ּבְ י ִיְצָחק. ְּואֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּוַמה ֵמַהאי ַרְבָיא , ָאַמר ִרּבִ

ֵריה אֹוִליְפ ן, ָנאּּבְ ּכֵ ל ׁשֶ יה ָלא ּכָ יֵדיה. ִּמּנֵ ַּאְזלו ְוָאִחידו ּבִ ּ ן. ּ ּמָ ָּחמו ַחד ֲחַקל ְוָיְתבו ּתַ ּ .
ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא ַחד ִמָלה ּ ית, ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ְֵמִאיּנון ְדאֹוִליף ָלך ָאבוך ּבְ ְּ ּ ּ.  

יִנים ַה)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ּנִ דֹוִלים ְוגֹו ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ , ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים. 'ּגְ
ל ֲאַתר ְדִדיָנא ֱאֹלִהים ִאְקֵרי יה. ּּכָ ְּוַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ֲאַתר ְדָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ָּהִכי ָקֵרי ֵליה , ּּ

ב ְדַרֲחֵמי הוא. ָהָכא ְּוַאף ַעל ּגַ ִּמֵניה ָנְפקו ִדיִנין, ּ ּ ְלָיין, ּ ּוֵביה ּתַ ּ.  

ד יִנים ַהּגְ ּנִ ַקְדִמיָתא. ִּאֵלין ֲאָבָהן, ֹוִליםֶאת ַהּתַ ְקָיין ּבְ ְּדִאיּנון ִמְתׁשַ ין ַעל , ּ ְרׁשִ ּתָ ּוִמׁשְ
ת. ּּכָֹלא ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה, ְּוֵאת ּכָ ְּדַהִהיא ֶאֶרץ , ָּדא ֶנֶפׁש, ְּוֵאת ּכָ

ִּעָלָאה ַאִפיַקת ֵמַהִהיא ַחָיה ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּ ּּ יב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיהִּדְכ, ּ ְוָדא ִאיִהי . ּּתִ
ַגִויה, ֶּנֶפׁש ְדָאָדם ַקְדָמָאה יך ּבְ ְּדָמׁשִ ת. ְּ ָכל טוִרין : ָהרֹוֶמׂשֶ א ּבְ ָּדא ִהיא ַחָיה ְדַרֲחׁשָ ּ א ''ס(ּּ

א, )סטרין ִים. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ְּדַההוא ָנָהר ִעָלָאה ָנִגיד ְוָנִפ, ֲּאׁשֶ ּ , יק ֵמֵעֶדןּ
ֵקי ְלַהאי ִאיָלָנא ְרׁשֹוי ַעל ּכָֹלא, ְוַאׁשְ ׁשָ א ּבְ ְרׁשָ ּתָ יה ְמזֹוָנא ְלֹכָלא, ְּלִאׁשְ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ.  

ת ָּדָבר ַאֵחר ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ א, ּ ָּדא הוא ָדִוד ַמְלּכָ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ֹלא ָאמות )תהלים קיח(ּ
י ֶאְחֶיה ְוגֹו ָנף ְלִמיֵנהוְוֵא. 'ּכִ ל עֹוף ּכָ ין, ּת ּכָ ל ִאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּכָ ּ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָמא ְדָמאֵריהֹון ּבְ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ׁש )ישעיה ו(ּ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ  ׁשֵ
ָנַפִים ְלֶאָחד ָעְלָמא ְל. ּכְ הֹון ָטאִסין ּבְ ד ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹוןּוִמּנְ ֶּמְעּבַ ְדָקא , ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּכָ

י ְיהוָדה. ֲחֵזי ך ְלַהאי ַרְבָיא ָלא ִאְתֲחֵזי, ָּאַמר ִרּבִ ל ּכַ ְוַדאי ּכָ יה , ּ ֲּאָבל ֲאָנא ָחֵמי ּבֵ
ַלק ְּדַלֲאַתר ִעָלָאה ִיְסּתְ ּ.  

  ]א''ע' דף מ -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק ּ ָדא ִהיא ַחָיה ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא)הרומשת( ַּהַחָיה. ַּדאיַו) א''ע' דף מ(, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ,
ְּדָהא ָאֳחָרא ֶאֶרץ ַקְרֵייה ְקָרא ָאֶרץ. ּ יב ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ ָאֶרץ וַדאי, ָּהָכא ִדְכּתִ ְוָלא , ּּבָ

ַמִים ְּדָהא ַההוא ָנָהר. ּבַ ֵקי, ּ ָלא ֵפירוָדא, ָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאׁשְ ּּבְ ּ ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַּעד ַההוא, ּ
ם ִיָפֵרד ְוגֹו, ֶאֶרץ ִתיב וִמּשָׁ ן ּכְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ְקָיין, ְוָהעֹוף. 'ּ ְלָיין ְוִאְתּשַׁ ַהאי ֶאֶרץ ּתַ , ְּוַההוא עֹוף ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1891דף [ -ּ

ָאֶרץ יב ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ָּקמו ְוָאְזלו. ּ י ְיהוָדה. ּ ף ְלַהאי ַרְבָיא , ָּאַמר ִרּבִ ּתֵ ּתַ ִנׁשְ
ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ָנאִעּמָ ּ.  

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ פוִחים ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּ ּתַ יׁשֹות ַרְפדוִני ּבַ ֲאׁשִ כוִני ּבָ ּ ַסּמְ ּ ּּ ּ' .
ִפיר ַמר ְוׁשַ ָגלוָתא. ַּהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ָרֵאל ָקָאַמר ָדא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאָבל ּכְ כ. ּ ַּמהו , ּוִניַסּמְ

כוִני ֵעי ְלַאְסְמָכא ֵליה. ַּסּמְ ֶּאָלא ַמאן ְדָנִפיל ּבָ ּ ְ סֹוֵמך )תהלים קמה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ך. 'ְלָכל ַהּנֹוְפִלים ְוגֹו' ְיָי ְוְבִגין ּכָ ָרֵאל ְדָנְפָלה, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ּּכְ  ָנְפָלה ֹלא )עמוס ה(, ִּדְכּתִ
ְעָיא ְלַא, ּתֹוִסיף קום כוִני, ְסְמָכאּבַ ָנָהא . ְלַמאן ָאְמָרה. ְּוִהיא ָאְמָרה ַסּמְ ָרֵאל ּבְ ְלִיׂשְ

ה ָגלוָתא ִעּמָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ.  

יׁשֹות ֲאׁשִ ה ּבָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבָהן. ּוְבּמָ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדִאיּנון ִאְתַמְלָיין ּבְ ֵּמַההוא ֲחָמר ַטב , ּ
ה, יןְּוַכד ִאיּנון ִאְתַמְלָי. ְּדִמְנְטָרא ֵחי ְלַגּבָ ּכְ ּתַ ְרָכָאן ִמׁשְ א ְדִאיהו , ָּהא ּבִ ַּעל ְיָדא ְדַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּ

א. ַּצִדיק ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ָעְלָמא, ּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ב ְדִבְרּכָ , ַּאף ַעל ּגַ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאיהו ָסִמיך ְוָסִעיד ָלה ִלּכְ ּ ְּ.  

פוִחים ּתַ ַּרְפדוִני ּבַ ּּ ָמה ְדַאָמָרן, ּ ּּכָֹלא ַחד ּכְ א, ֲּאָבל ָרָזא ָדא, ּ יׁשָ . ָעֵייל ַחְמָרא: ֲאׁשִ
פוַח ּּתַ ּוְמַכִוון ְרעוָתא, ַּאִפיק ַחְמָרא: ּ ּ יׁשֹות ְוַתפוִחים. ּ ְּוַעל ָדא ֲאׁשִ יׁשֹות. ּּ ְלַרָווָאה , ֲאׁשִ

פוִחים. ֵמַחְמָרא ּּתַ ּעוָתא ְדָלא ָיִזיק ַחְמָראְּלַכְווָנא ְר, ּ ה. ּ י חֹוַלת ַאֲהָבה . ְּוָכל ָדא ָלּמָ ּכִ
ָגלוָתא, ָאִני א. ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ִדְמַייֵחד ׁשְ ּ ַרֲחֵמי, ּ ֵעי ְלַיֲחָדא ִדיָנא ּבְ ּוְלַאְכְלָלא לֹון , ּּבָ

ְדָקא ֲחֵזי ְדָקא ֵיאֹות, ּכַ ְקָנא ּכָֹלא ּכְ ָמא וְלִאְתּתַ ּסְ ְּלִאְתּבַ ָרֵאל ,ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּ ְוָדא ָסִמיך ָלה ִלּכְ ְ

ָגלוָתא   .ּּבְ

י ִיְצָחק ָפַתח ּתו ֵיין ְנִסיָכם)דברים לב(, ִּרּבִ ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֹיאֵכלו ִיׁשְ ּ ֲאׁשֶ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ין ָרֵאל ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ א לֹון, ּ ֵעי ְלַקְדׁשָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ּתָ. ְּ א ֲחֵזי ִיׂשְ

ין ל ַחֵיי ָעְלָמא ְדַיְרִתין, ַּקִדיׁשִ ּּכָ ַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְלָיין ּבְ ּּכָֹלא ּתַ ּ ִגין ְדִאיהו ַחִיין , ּ ּּבְ ּ ּ
ְּדֹכָלא א, ּ אֵרי , ְּוהוא ֲאַתר, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדַיִין ְדִמְנְטָרא ׁשָ ן ָנְפִקין ַחִיין )ואקרי יין(ּ ּמָ ּ וִמּתַ ּ

א ְלֹכָלאּוְק ּדוׁשָ ָרֵאל ָאֳחָרא. ּ ִגין ַיִין ְדִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ְּוַיִין ְדִיׂשְ ְלָיא, ּ ָדא ּתַ ָרֵאל . ְוָדא ּבְ ְּדָהא ִיׂשְ
יה ָנִטיל ַחִיין, ְּלֵעיָלא ּּבֵ ך ִאְקֵרי ֵעץ ַחִיים, ּ ְוְבִגין ּכָ ֵּעץ ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַחִיים, ּ ּ ּ ,

ן ַחִיין ּמָ ַיִין, ְּוַנְפֵקי ִמּתַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוַעל ָדא ְמָבְרִכין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ א . ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוַיִין ְדִיׂשְ
ְווָנא ַהאי ּגַ   .ּכְ

ּעֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדִאיהו ְמָסָאב, ּ ָאב, ּ ֲהֵדיה ִיְסּתְ ּוַמאן ְדָקִריב ּבַ ּ ד , ּ ּכַ
ָרֵאל ַיִין ְדִיׂשְ ַאב ְוָאִסירָהא ִא, ִּיְקַרב ּבְ ן ַההוא ַיִין ְדִאיהו ָעִביד, ְסּתְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּוַעל ָדא ָלא . ּ

ְלחֹודֹוי יָמא ְדָדא הוא ּבִ ּּתֵ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ל ַמה ְדָעְבֵדי ִיׂשְ ֶּאָלא ּכָ ֵעין דוְגָמא , ּ ּּכָֹלא הוא ּכְ ּ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ן ַיִין, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ֲאַתר ִעָלָאה, ּכָ ְּדָקֵאי ּבַ ּוְגָמא ְדַיִין ְדִמְנְטָראּד, ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ְתָיין ַיִין ְדִיׂשְ ָרֵאל ׁשַ ך ִיׂשְ ִגין ּכַ ּּבְ ה, ְ ְקדוּשָׁ ְדָקא ֲחֵזי ּבִ ְּדִאְתָעִביד ּכַ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ָרֵאל ְלֵעיָלא ְּדִיׂשְ א, ּ ַההוא ַיִין ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְרָכא ּבְ א ְוִאְתּבָ ְרׁשָ ּתָ ֵתי ְוִאׁשְ ְּדׁשָ ּ ָתאן ְוָלא ׁשָ, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1892דף [ -ּ

ְמָסֲאבוָתא ַּיִין ְדִאְתָעִביד ּבִ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ּ ּוִמּסִ ּ ְרָיא רוָחא ִדְמָסֲאבוָתא, ּ יה ׁשַ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ ּ ּ .
ֵתי ֵליה )ולאו הוא מסטרא דישראל( ּוַמאן ְדׁשָ ּ ַאב רוֵחיה, )בהדייהו( ּ ִּאְסּתְ ַאב ִאיהו, ּ , ְּוִאְסּתְ

ָרֵאל ְטָרא ְדִיׂשְ ְּוָלאו הוא ִמּסִ ָעְלָמא ְדָאֵתי,ּ ּ ְוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְּדָהא ַההוא ָעְלָמא . ּ ּ
ַּיִין ְדִמְנְטָרא ִאיהו, ְּדָאֵתי ּ.  

ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ְעָיין ְלַנְטָרא ָדא ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבַ ֲאַתר , ּ ר ּבַ ִגין ְדִאְתְקׁשַ ּּבְ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַיִין ִאְת, ּ יר ִמּכָֹלאּבְ ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ִריך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ִגין ְדִאיהו , ְ ּּבְ ּ

ָמאָלא יִמיָנא, ַּחֵדי ְלִסְטָרא ׂשְ ִליל ּבִ ּוְבגֹו ֶחְדָווָתא ִדיֵליה ִאְתּכְ ּ ְּוַכד ִאְתָעִביד ּכָֹלא . ּ
ֵחידו, ְיִמיָנא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵדין ׁשְ ּּכְ ֻכ, ּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ אן ִמׁשְ ְּלהו ָעְלִמיןּוִבְרּכָ א . ּ ּוְבעֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּ

ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ִּיּתְ ֵני ַיִין ָלֳקֵביל ַיִין, ּ   .ְּוַעל ָדא ְמַזּמְ

  ]ב''ע' דף מ -' גזוהר חלק [

ּוְבִגין ְדִאיהו ְמַנְטָרא ְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ ֵעי ְלַנְטָרא ֵליה ְלַתּתָ ה , ּּבָ ְּוָכל ְנִטירו ִדיֵליה ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
ָרֵאלּהו ִסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, א ְלִיׂשְ א ּבְ ּוַמאן ְדָפִגים ֵליה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ַהאי , ּ ָאב ִאיהו ּבְ ִּיְסּתְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְרָיא, ּ ֲּאַתר ְדַההוא ַיִין ְדִמְנְטָרא ׁשַ ּ ּהוא ָלא . ּ
ָּלא ִיְתְנַטר הוא ְלָעְלָמא ְדָא, ָּנִטיר ֵליה ּהוא ָסִאיב ֵליה )ב''ע' דף מ(. ֵתיּ ִּיְסֲאבון ֵליה , ּ ּ

ַההוא ָעְלָמא ַההוא ַיִין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ָּלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ
ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ְייהו ּבִ י ַנְפׁשַ ִּדְמַקְדׁשֵ ּ ּ ּ ְְוַנְטֵרי ַמה ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַנ, ּ א , ְטָראּ י ְלַמְלּכָ ּוְמַקְדׁשֵ ּ

ְנִטירו ִעָלָאה ָדא ּּבִ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ַרְבָיא ְוָאַמר ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ ְוגֹו)משלי כט(, ּ ּ ֶמֶלך ְבִמׁשְ ָּדא . ְַמאן ֶמֶלך. 'ְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָפט. ְּ ִמׁשְ ָלָלא ַדֲאָבָהן, ּ ָדא ַיֲעֹקבּּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ רומֹות. ּ רוַמת , ְּוִאיׁש ּתְ ּּתְ

ִתיב ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכְ רוָמה)שמות כה(ּכְ רומֹות. ּ ְוֹזאת ַהּתְ ו, ְּוִאיׁש ּתְ ְּדָבֵעי ַעל , ָּדא ֵעׂשָ
ל יֹוָמא רֹות ּכָ רומֹות ְוַעל ַמֲעׂשְ ר. ְוָלא ָעִביד ִמִדי, ּּתְ ָפטְוִאיׁש ּתְ ּומֹות ְדָלאו ִאיהו ִמׁשְ ּ ּ ּ .
ְלקוָתא ְדַרֲחֵמי רוָמה ִאְסּתַ ְּדָהא ּתְ ּ ּ ָפט, ּ ׁשְ ּמִ ִגין ָדא ָלא ַאְתָיא ּבְ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ משלי (ּכְ

ָפט)יג ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ה, ְּוַעל ָדא, ּ רוֹמת ֶיֶהְרֶסּנָ   .ְּוִאיׁש ּתְ

יָמא רוָמה ֲהָוהָּהא ָדִוד ַמְל, ְוִאי ּתֵ א ִאיׁש ּתְ ַרֲחֵמי, ּּכָ א דוד ''ס(ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא . ֶּאָלא ּבְ

ּ ְדָהא )אבל כלא ברחמי הוה. מלכא איש תרומה הוה וארעא אתקיימא בגיניה הכי הוא ודאי
ִתיב  ֱאָמִנים)ישעיה נה(ּכְ ַהאי, ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ָמה ְדִאְתְדַבק ּבְ ּּכְ ַהאי, ּ   .ִּאְתְדַבק ּבְ

א, א ֲחֵזיּתָ ל יֹומֹוי ְדָדִוד ַמְלּכָ ַדל , ּּכָ ּתָ רוָמה)בגין(ֲּהָוה ִמׁשְ ּ ְדַהאי ּתְ ָפט, ּ ׁשְ ּמִ ר ּבְ , ִּיְתְקׁשַ
ֲחָדא ְּוִיְזַדְווגון ּכַ ֲחָדא)בגין דיתקיים בארעא(. ּ ֹלֹמה ְוִזִווג לֹון ּכַ ְּוַקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ ָאָתא ׁשְ

ְלמוָתא ַאׁשְ ִקיוָמאְּוַקְייָמא ַאְר, ּּבְ ָּעא ּבְ ָּאָתא ִצְדִקָיהו ְוַאְפִריׁש לֹון. ּ ָאַרת ַאְרָעא , ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ָפט ָלא ִמׁשְ ה, ְוִאְתֲחִריַבת ַאְרָעא, ְּוִאְתְפִגיַמת ִסיֲהָרא, ּּבְ רוַמת ֶיֶהְרֶסּנָ ֵדין ְוִאיׁש ּתְ   .ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1893דף [ -ּ

ֶמן ְלַכֲהֵני, ְוָתא ֲחֵזי ִגין ְדַב. ְוַיִין ְלֵליָוֵאי, ׁשֶ ֶּאָלא ִמַיִין ְדִמְנְטָרא ָאֵתי , ְעָיין ַיִיןָּלא ּבְ ּ ּ
ֲחָדא, ְּלִסְטָרא ִדְלהֹון ָרא ּכָֹלא ּכַ ְלהו, ְּלַחּבְ ּוְלֵמֱחֵדי ָעְלִמין ּכֻ הו ּכָֹלא, ּּ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ,

ָדא ִליל ָדא ּבְ ָמאָלא ּכָ ְּיִמיָנא וׂשְ הו ֲחִביבוָתא ְדֹכָלא. ּ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ִּחימוָתא ִדְבֵני ּוְר, ּ ּ
  .ְּמֵהיְמנוָתא

ַהאי ַּמאן ְדִאְתְדַבק ְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִלים ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּהוא ׁשְ ח , ּ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
ְתׁשוָבה ל יֹומֹוי ְדִאְתְדַבק ּבִ ּּכָ ּ ֵחי, ּ ּכְ ּתַ ֶמן ִמׁשְ ַתר ָעְל. ֲּאַתר ְדַיִין ְוׁשֶ ֵדין ָלא ִיְתְדָבק ּבָ ָמא ּּכְ

ְּוָלא ְלִכּסוָפא ִדיֵליה, ָלא ְלֻעְתָרא, ָּדא ּ א ָצַווח ַעל ָדא ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ  )משלי כא(, ּ
ֶמן יר, אֹוֵהב ַיִין ָוׁשֶ ְּדָהא עוְתָרא ָאֳחָרא ִיְזָדַמן ֵליה, ֹלא ַיֲעׁשִ ּ ּ יה, ּ ְּלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבֵ ּ ּ ,

ָעְל יה חוָלָקא ּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּבֵ ּ ָעְלָמא ָדא וְבָעְלָמא , ָּמא ְדָאֵתיּ ְרָיין ּבְ ֶמן ׁשַ ֲּאַתר ְדַיִין ְוׁשֶ ּ ּ
ּוַמאן ְדָרִחים ֵליה ְלַהאי ֲאַתר. ְּדָאֵתי ּ ֵעי עוְתָרא ְוָלא ָרִדיף ֲאַבְתֵריה, ּ ָּלא ּבָ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ

ל יֹוָמא עוְתָרא ִעָלָאה ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ּ ּ ּ יבִּד, ּּ  ֹלא ַיֲעְרֶכָנה ָזָהב )איוב כח(, ְכּתִ
ִלי ָפז ּוְזכוִכית וְתמוָרָתה ּכְ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ  ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש )משלי ח(, ְלָבַתר. ַהאי ּבְ

  .ְּואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא

 ] בשנה171יום [סדר הלימוד ליום כג אדר 

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוגֹו'ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות כד(, ּ ָּדא , ְוַהּתֹוָרה. ' ֶאל ֹמׁשֶ
ב ְכּתָ ּבִ ְצָוה. ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ְוַהּמִ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ִתיב ָחֵסר. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלֹהֹרָתם ּכְ ּכְ

ָלא.  ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי)שיר השירים ג( ּכְ יָמא ִאי, ְּלהֹוֹרָתם ְדִמי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ  ּתֵ
ָרֵאל ַהאי ְקָרא, ָלאו ָהֵכי, ּהֹוֹרָתם ְדִיׂשְ רו ּבְ ָרֵאל ָלא ַאְדּכָ ְּדָהא ִיׂשְ ֶּאָלא הֹוֹרָתם ְדתֹוָרה . ּ ּ

ְרָיא. ּ ַיִין ְדִמְנְטָרא)אתר(ָּדא . ּוַמאי ִהיא. ּוִמְצָוה ן ׁשַ ּמָ ִתיָבה ְדֵסֶפר ִעָלָאה ּתַ ִגין ְדָכל ּכְ ּּבְ ּ ּ ,
ן ָנְפָקא ּת ּמָ ב, ֹוָרהּוִמּתַ ְכּתָ ּבִ י ְלֹהֹרָתם. ְּוַעל ָדא ָקֵריָנן ּתֹוָרה ׁשֶ ַתְבּתִ ר ּכָ , ְּוָדא הוא ֲאׁשֶ

  )כמה דאת אמר ואל חדר הורתי(. ְּלֹהֹרָתם ַוַדאי

ַעל ֶפה ּבְ ּ ְדַקְייָמא ַעל ֶפה)א''ויקהל ר(, ּתֹוָרה ָאֳחָרא, ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ַּמאן ִאיהו ֶפה. ּ ָּדא . ּ
ּהוא ַדַעת ּיהו ֶפה ְדֵסֶפר וְכִתיָבהְּדִא, ּ ּ ְּדִאְקֵרי ּתֹוָרה , ִהיא ּתֹוָרה ָאֳחָרא, ְּותֹוָרה ָדא. ּּ
ַעל ֶפה ּבְ ב, ּׁשֶ ְכּתָ ּבִ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ַעל ַההוא ֶפה ְדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ ה , ּ ִליק ֹמׁשֶ ך ִאְסּתָ ִגין ּכַ ְּבְ

ֹכָלא ָאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּּבְ ל ׁשְ ָנה ְלךִּדְכ, ַעל ּכָ יב ְוֶאּתְ ְּלך ַדְייָקא, ָּתִ ָ.  

ִתיב  ע ִלְפֵני ֶמֶלך ְוִיּכֹון )משלי כה(ּכְ ִלי ָהגֹו ָרׁשָ ֶסף ַוֵיֵצא ַלּצֹוֵרף ּכֶ ְ ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ ּ
ְסאֹו ֶחֶסד ּכִ א ֲחֵזי. ּבַ ָעְלָמא, ּתָ יאו ַחָייִבין ּבְ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ּ א ַקִדי, ּ ּּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ א ּ ׁשָ

ִדיָנא ַנת ּבְ ּקְ ָאָבת , ִאְתּתַ ִדיָנא)א וקיימא''ס( )א ואשתאבת''ס(ְלִאְסּתְ ְלהֹובֹוי אֹוְקִדין ,  ּבְ ְוׁשַ
ֲעָתא ְדִאְתֲעָבר ַחָייַבָיא ֵמָעְלָמא. ָעְלָמא ּוְבׁשַ ּ ְסאֹו, ּ ֶחֶסד ּכִ ֵדין ְוִיּכֹון ּבַ ֶחֶסד. ּכְ ְוָלא , ּבַ

ַמע ִדיָנא ַמאי ַמׁשְ   .ּבְ

  ]א''דף מא ע -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1894דף [ -ּ

ָעְלָמא ִעָלָאה ְלָיא ּבְ ָאה ּתַ ּתָ ַמע ְדָעְלָמא ּתַ ַּמׁשְ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה ְלפום ָאְרֵחי ְדָעְלָמא , ּ ּ ּ
ָאה ּתָ ֶחֶסד . ּתַ ְסאֹו )א''דף מא ע(ְוִיּכֹון ּבַ ַּמאן ְדָבֵעי ְלָבְרָכא ֵליה. ּכִ ּוְלַאְתְקָנא ּכוְרְסֵייה, ּ ּ ּ ,

ִדי ֶחֶסד ְוָלא ּבְ ַמע. ָנאּבְ א. ַמאי ַמׁשְ ֲהָנא ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ְּדַכד ָעֵייל ּכַ ֶחֶסד ְדִאיהו , ּ ְּדֵיעול ּבְ ּ ּ ּ
בוָרה, ַּמָיא ֵתי ְדִאיהו ּגְ ַיִין ְדׁשָ ְּוָלא ֵייעול ּבְ ּ ּ ּ ַמָיא)בהאי מלה(ֵּייעול . ּ ְּוָלא ֵייעול , ּ ּבְ

ַחְמָרא   .ּבְ

י ִיְצָחק י ְיהוָדה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ יהְוַנּשְׁ, ּ ּקו ֵריׁשֵ י , ּ י ִרּבִ ּוֵמַההוא יֹוָמא ָלא ִאְתְפַרׁש ִמּבֵ ּ ּ
א, ְּיהוָדה יה, ְוַכד ֲהָוה ָעֵייל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ י ְיהוָדה ַקּמֵ ֲּהָוה ָקם ִרּבִ ָּאַמר ִמָלה אֹוִליְפָנא , ּ
יה יה ְיָקר, ִּמּנֵ ְּוָיאות ְלַאְנָהָגא ּבֵ ין ַחְבַרָייא. ּ ַלק ּבֵ ְּלָבַתר ִאְסּתְ י , ּ ַּוֲהוו ָקאָרן ֵליה ִרּבִ ּ
ר ִטָנִרין, ֵייָסא א ְדַמְתּבָ א ְדַפִטיׁשָ ֵּריׁשָ ּ ְלהֹוִבין ְלָכל ְסָטר, ּ י . ְּוַאִפיק ׁשַ ַּוֲהָוה ָקֵרי ָעֵליה ִרּבִ

יך)ירמיה א(, ֶאְלָעָזר ֶטן ְיַדְעּתִ ּבֶ ְרך ּבַ ֶטֶרם ֶאּצָ ָ ּבְ ר ְיָי)ויקרא יא(. ָ ה ְוֶאל '  ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ
ר ּתֹאְכלו ְוגֹוַא ֲּהֹרן ֵלאֹמר ֲאֵליֶהם ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ָנא ָהָכא ַאֲהֹרן', ּ ִגין . ַמאי ׁשְ ֶּאָלא ּבְ

ין ִמְסֲאָבא וֵבין ַדְכָיא א ּבֵ ִדיר ְלַאְפְרׁשָ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּתָ ּ ּ ין ַהָטֵמא וֵבין . ּּ יב ְלַהְבִדיל ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ
  .ַּהָטהֹור

א ָפַתח ְו י ַאּבָ ְָנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע . 'ּ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ְוגֹו)תהלים לד(, ָאַמרִּרּבִ

ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ְוגֹו)משלי כא(ּוְכִתיב . 'ּסור ֵמָרע ְוגֹו. 'ְוגֹו . ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים. 'ּ
ֶּאָלא ִאֵלין ַחִיים ְדִאְקרון ָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּמאן ַחִיים ּ ּ ּ ּ ְרָייןְו, ּ ן ׁשַ ּמָ ֵניָנן. ַּחִיים ּתַ , ְּוַעל ָדא ּתָ
ִּהיא ִאיָלָנא ֵמִאיּנון ַחִיים, ֵּעץ ַחִיים ִאיּנון ַחִיין, ּ ִּאיָלָנא ְדִאְתְנַטע ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ִמי ָהִאיׁש . ּ

ִתיב   .ֶּהָחֵפץ ַחִיים ּכְ

ָמא ְד. ַמאן ָיִמים, אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב ֶּאָלא ָדא הוא ׁשְ ּ ּ אּ א ַקִדיׁשָ ַּדֲאִחיָדא , ַּמְלּכָ
ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ּּבְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ, ּ ְּדִאְקרון ְיֵמי ַהּשָׁ ַמִים ַוַדאי, ּ ַעל ָהָאֶרץ , ְּיֵמי ַהּשָׁ

ַּמאן ְדָבֵעי ַחִיים ִדְלֵעיָלא. ַּוַדאי ּ הו, ּּ ְּלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּוַמאן ְדָבֵעי יֹוִמין ִעָלִאי. ּ ּ ן ּ
הו וְלַרֲחָמא ְלהו ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ִּיְנַטר פוֵמיה ִמּכָֹלא. ּ ּ ּ ֵניה, ּ ִּיְנַטר פוֵמיה ְוִליׁשָ ּ ּ ִּיְנַטר פוֵמיה , ּ ּ ּ

ָיא ּתְ ׁשְ יְכָלא וִמּמִ א, ִּמּמֵ ר ָנׁש ֵמִאיּנון ַחִיין וֵמִאיּנון יֹוִמין, ִּדְמָסֵאב ְלַנְפׁשָ ּוְמַרָחָקא ְלּבַ ּ ּ ּּ ,
ין)א פומיה ולישניה''ס(ְוִיְנַטר  יׁשִ ִלין ּבִ ֵניה ִמּמִ ּ ִליׁשָ הו, ּ ַאב ּבְ ְּדָלא ִיְסּתְ ְייהו, ּ , ְּוִיְתְרַחק ִמּנַ

הו ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ן, ּתָ ּפוָמא ְוִליׁשָ ים ִאיִניׁש , ּ ִעָלָאה ָהִכי ִאְקֵרי)אחרא(ֲאַתר , ּ ך ָלא ַיְפּגִ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּפוֵמיה ְוִל ּ ֵניהּ יה ְוַגְרֵמיה, ּיׁשָ ֲאָבא ַנְפׁשֵ ן ְלִאְסּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ָעְלָמא , ּ ַאב הוא ּבְ ִגין ְדִאְסּתְ ּּבְ ּ

ֵהָמה ְוגֹו)ויקרא יא(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָאֳחָרא ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ּ ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ַהאי ', ּ
יה ֵסיֵפיה ְּקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ַקְדִמיָתא. ּיהְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ, ּ ל , ֹּזאת ַהַחָיה ּבְ ּוְלָבַתר ִמּכָ

ֵהָמה ִריך הוא. ַהּבְ א ּבְ ֶּאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ ְייהו, ּ ָרֵאל ְמַנְטֵרי ַנְפׁשַ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ,
ר ּתֹאְכלו, ְּדָלא ְלָסֲאָבא לֹון, ְּוַגְרַמְייהו ַּוַדאי ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ִכיִחין ּבִ, ּּ ה ֵיהֹון ׁשְ ְּקדוּשָׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1895דף [ -ּ

ִמי, ִּעָלָאה ׁשְ ָקא ּבִ ֵהָמה ְדָבִריְרָנא ְלכו ְלֵמיַכל, ְּלִאְתַדּבְ ְבִרירו ְדַהִהיא ּבְ ּּבִ ּ ּ ֲאבו , ּ ְסּתַ ָּלא ּתִ
הו ִמי, ּּבְ ׁשְ   .ְּוֶתהוֹון ְדֵבִקין ּבִ

ּתְ יְכָלא וִמׁשְ ְייהו ְוַגְרַמְייהו ִמּמֵ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלאו ִאיּנון ַנְטִרין ַנְפׁשַ ּ ּ ּ ֲאַתר , ָּיאּ קון ּבַ ִּיְתַדּבְ
הו, ָאֳחָרא ִמְסֲאָבא ֲאָבא ּבְ ִתיב. ְּלִאְסּתַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ל, ּ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ל , ּ ִמּכָ

א, ּוַדאי ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ יה, ּ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ר ַעל ָהָאֶרץ. ּ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ , ִמּכָ
ִג ַכח ַדְכָיאּבְ ּתְ ֵהָמה ִאׁשְ ּין ְדַהאי ֵמיְכָלא ְדַהאי ּבְ ּ ְּיֵהא ְלכו חוָלָקא , ְּוָלא ְיָסַאב ְלכו, ּ ּ

ִמי ׁשְ יה, ּבִ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ.  

ר ּתֹאְכלו, ּּתו ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ִתיב. ּ ַפְרֹעה ּכְ י ֲאִני ְיָי)שמות ו(, ּבְ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ָהא . ' ּבְ
ְ ְלִאְתָפְרָעא ִמָנך,ְֹזאת ָלֳקְבָלך ֵהָמה. ּ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ּאוף ָהָכא ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ָהא , ּּ

ְייכו, ֹזאת ָלֳקְבֵליכֹון ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ כֹון, ּ ָסֲאבון ַנְפׁשֵ ָתא . ַמאי ַטֲעָמא. ִּאי ּתְ ִגין ְדַנְפׁשָ ּּבְ
ה ֲהוֹו ָסֲאבון ְלַההוא ִדי, ִּמּנָ ְּוִאי ַאּתון ּתְ ּ ּ ִּאי ְלָטב ִהיא ַקְייָמא , ָּהא ֹזאת ָלֳקְבַלְייכו, ָּלהּ
ְייכו ְייכו, ְּלַגּבַ ִּאי ְלִביׁש ִהיא ַקְייָמא ְלַגּבַ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר ֵהָמה, ָאַמר ִרּבִ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ִמן , ּ ִּמּכָ ּ
אֵרי ְלכו ְלֵמיַכל, אְּסָטר ָד ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ַאְתָיין , ּׁשָ ְטָרא ָדא )ב''א ע''דף מ(ּ ָאִסיר , ִּמּסִ

ְטָרא ָדא. ְּלכו ְלֵמיַכל ִעיָרן ְדַאְתָיין ִמּסִ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ְטָרא ָאֳחָרא , ּ ְּוִאית ְדַאְתָיין ִמּסִ
יב. ִמְסֲאָבא ְּוִסיָמָנא ִדְלהֹון ִדְכּתִ יָמן. ַּמְפֶרֶסת ַפְרָסהּכֹל , ּ ְלהו ְרׁשִ ְּוַגְמִריָנן ּכֻ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ים ְלהו ְקָרא ך. ַּאְרׁשִ ְוְבִגין ּכַ ְטָרא ָדא ִמְסֲאָבא, ּ ל ַמאן ְדָאִכיל ֵמִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ּ ּ ,
הו ַאב ּבְ ְטָרא ַדְכָיא, ִּאְסּתְ יה ְדַאְתָיא ִמּסִ ְּוָסִאיב ְלַנְפׁשֵ ּ ּ.  

י ׁשִ ַלל ּכָֹלאַרּבִ ְתִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ְלֵעיָלא, ְּמעֹון ָאַמר ּכְ ר ּכִ ָמה ְדִאית ֶעׂשֶ ּּכְ ּ ּ ך ִאית . ּ ְּכַ

א י ֵמָסֲאֵבי ְלַתּתָ ְתֵרי ְדָחָרׁשֵ ר ּכִ ַאְרָעא. ֶּעׂשֶ ִסְטָרא ָדא, ְּוָכל ַמה ִדי ּבְ ְייהו ֲאִחיָדן ּבְ ִּמּנַ ּ ,
ִסְטָרא ָאֳחָרא ְייהו ֲאִחיָדן ּבְ ּוִמּנַ ּ.  

יָמא ְרָיא ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ַהאי ֵעז, ְוִאי ּתֵ ְּדׁשַ ּ ְרָיא . ָלאו ָהֵכי. ּ ְּדִאי רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ
יה ַגַווְייהו. ָאִסיר ָלן ְלֵמיַכל, ּּבֵ ָרן ּבְ ֶּאָלא ַאְעּבְ ְרָיא ְלַדְייָרא , ְּוִיְתֲחזון ָלֳקְבֵליהֹון, ּ ְּוָלא ׁשַ
הו ְרָי, ּּבְ ְּדַכד ִאיּנון ׁשַ ר ָעַלְייהו, יןּ ּרוַח ָאֳחָרא ַאְעּבָ ְרַמְייהו, ּ ן ִמּגַ ּוְפִריׁשָ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִּאְתָחזון ָלֳקְבַלְייהו ַגַווְייהו, ּ ּוְמַקְטְרֵגי ּבְ ַגְרַמְייהו, ּ הו ּבְ ְלֵטי ּבְ ְּוָלא ׁשַ ִרי ָלן , ּ ְּוַעל ָדא ׁשָ
  .ְלֵמיַכל

א ֲחֵזי ְלָטָאה, ּתָ יָון ְדַאְתָיין ְלׁשַ ּּכֵ הוּ ַזְקָפן ַעְייִנין ְוָחָמאן , ַּאֲעַבר רוָחא ֲחָדא, ּ ּבְ
יִמין ִדְלהֹון ְייהו, ְּרׁשִ ן ִמּנַ ְּוִאְתָפְרׁשָ   .ְוָלא ֲאִסיֵרי ָלן ְלֵמיַכל, ֲאָבל ִאְתֲחזֹו ָלֳקְבֵליהֹון, ּ

ְבִעיֵרי ין ּבִ ֵחיָווָתא, ּבֵ ין ּבְ עֹוֵפי, ּבֵ ין ּבְ א, ּבֵ נוֵני ַיּמָ ין ּבְ ֻכְל, ּּבֵ ּהו ִאְתָחזון ְיִמיָנא ּּבְ ּ
ָמאָלא  ְטָרא ִדיִמיָנא, )רחמי ודינא(ּוׂשְ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי ִמּסִ אֵרי ָלן )מסטרא דרחמי(, ּ  ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1896דף [ -ּ

ָמאָלא . ְלֵמיַכל ְטָרא ִדׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ְלהו ָאִסיר ָלן ְלֵמיַכל, )מסטרא דדינא(ּ ּּכֻ ּ .
א  ִגין ְדַדְרּגָ ּ ְדֻכְלהו ִמְסֲאָבא)מאא דגר''ס(ּּבְ ְּוֻכְלהו ִמְסֲאִבין, ּּ ְרָיא , ּ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ

ַגַווְייהו הו, ּּבְ ָרֵאל. ְּוָדֵרי ּבְ א ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ הו, ּ ָאב , ָּלא ִיְתָעַרב ּבְ ְוָלא ִיְסּתְ
הו ין, ּּבְ חון ַקִדיׁשִ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ מֹוְדע, ּ ּתְ אְוִיׁשְ ּון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ,

הו א ִאְתְרֵעי ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ָאה ְלהו, ּ ּוָבֵעי ְלַדּכְ א ְלהו ַעל ּכָֹלא, ּ ּוְלַקְדׁשָ ּ ּ ִגין ַדֲאִחיָדן , ּ ּּבְ
יה   .ּּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ִריך הוא , ָ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ִּמְתָפַאר ּבְ ִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ּ ָקא ּבְ ֲאָבא וְלִאְתַדּבְ ֵּהיך ַאְתָיין ְלִאְסּתַ ּ ְּוַעל ָדא . ְ
ִתיב צו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוגֹו, ּכְ ּקְ י ָקדֹוׁש ָאִני ְוֹלא ְתׁשַ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְּוִהְתַקִדׁשְ ּ ,'

א ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ א, ּּ א ֵמאֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ְלַאְפְרׁשָ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ים ְלהו קוְדׁשָ ָּרׁשִ ּ ְטָרא ָדא, ְּ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ

ְטָרא ָאֳחָרא ָרֵאל. ְּדַאְתָיין ִמּסִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ל רֹוֵאיֶהם  )ישעיה סא(, ּ ּכָ
ירום ַרך ְיָי)'פ, א''נח ע( ַּיּכִ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ַרך ְיָי', ְ ּכִ ׁש' ְּבֵ ַרך ְיָי, ַמּמָ ֹכָלא' ְּבֵ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ל ַמאן ְדָאִכיל ֵמִאיּנון ַמֲאָכֵלי ַדֲאִסיֵרי, ְוּתָ ּּכָ ּ ִסְטָרא ָאֳחָראִאְת, ּ ְוָגִעיל , ְּדַבק ּבְ
יה ְוַגְרֵמיה ַּנְפׁשֵ ְרָיא ָעֵליה, ּ ְּורוַח ְמָסָאב ׁשַ ֱאָלָהא , ּ ְרֵמיה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ְּוַאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ

ְטֵריה, ִּעָלָאה יה, ְּוָלא ָאֵתי ִמּסִ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ְּוִאי ִיפוק ָהִכי ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ יה ֲאִחיָדן , ּ ּּבֵ
ְסָטר  ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבִ ּּכָ ר , ּ ִדְמָסֲאָבא)א דאתיין מסטר''ס(ּ ּבַ ּוְמָסֲאִבין ֵליה ְוַדְייִנין ֵליה ּכְ ּ ּ
ֲעָלא ְדָמאֵריה ָּנׁש ְדִאיהו ּגַ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֲעָלא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּגַ   .ְּוַגֲעָלא ּבְ

ִתיב ָל, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ּבְ ַכח ַאסווָתא ְלִגעוֵליה', א אְוִנְטֵמֶתם ּבָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ְוָלא ָנִפיק , ּ
ָסֲאבוֵתיה ְלָעְלִמין ִּמּמְ ְייהו, ַווי לֹון. ּ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ְלָעְלִמין, ַּווי ְלַנְפׁשַ קון ּבִ ְּדָלא ִיְתַדּבְ ּ ּ ּ ,

ָאבו ְּדָהא ִאְסּתְ ִתיב , ַּווי ְלַגְרַמְייהו. ּ י)ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ ם ֹלא ָתמות ְוגֹו ּכִ ', ּ תֹוַלְעּתָ
ר ׂשָ ִרים ֵליה. ִסְרחֹוָנא. ַּמאי ֵדָראֹון. ְּוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ק , ַּמאן ּגָ ַּההוא ְסָטר ְדִאְתַדּבָ ּ ּ

יה   .ּּבֵ

ְטָרא ִדיִמיָנא ָרֵאל ַאְתָיין ִמּסִ ָמאָלא, ִּיׂשְ ְסָטר ׂשְ ָקן ּבִ ָּהא ַפְגִמין ִלְסַטר ָדא, ִּאי ִאְתַדּבְ ּ, 
ּוַפְגִמין ְלַגְרַמְייהו ְייהו, ּ ּוַפְגִמין ְלַנְפׁשַ ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּפִגיִמין ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּוְפִגיִמין, ּ . ּּבְ

ְסָטר ִדְמָסֲאָבא ק ּבִ ן ַמאן ְדִאְתַדּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ָדא, ּ ְּדֹכָלא ָאִחיד ָדא ּבְ י )דברים יד(ּוְכִתיב , ּּ  ּכִ
ה ַלְיָי   .'ָ ֱאֹלֶהיך ְוגֹו'ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ

  ]א''ב ע''דף מ -' גזוהר חלק [

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהו ְוגֹו)קהלת ו(, ִּרּבִ ִמֵלי . 'ּ ּכָ ְלָנא ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכָמה ִעָלָאה, ִּדׁשְ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהו. ּּ , ַהאי ְקָרא, ּּכָ

ֲעָתא ְדַדְייִנין ֵליה ּבְ ּׁשַ ִתיב )א''ב ע''דף מ(ּ ַההוא ָעְלָמא ּכְ ר ָנׁש ּבְ ל ַההוא ִדיָנא, ְּלּבַ ּּכָ ּ ,
ַההוא ָעְלָמא ְּוָכל ַמאי ְדָסִביל ּבְ יה ִנְקָמָתא ְדָעְלָמא, ּ ְּוָנְקִמין ִמּנֵ ִגין ִפיהו: ְּלִפיהו. ּ ּּבְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1897דף [ -ּ

ְּדָלא ָנִטיר ֵליה ִסְטָרא ְדַחֵיי, ּיהְּוָסִאיב ֵליה ְלַנְפׁשֵ, ּ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבְ ּ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ . ּּבְ
ִלים ִדיָנָהא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְוַגם ַהֶנֶפׁש ֹלא ִתָמֵלא ּתְ ׁשְ ָּלא ּתִ ָּדָבר ַאֵחר ֹלא . ּ

ִלים ְלַסְלָקא ְלַאְתָרָהא ְלָעְלִמין, ִתָמֵלא ּתְ ׁשְ ָא, ָּלא ּתִ ִגין ְדָהא ִאְסּתְ ַקת , ַבתּּבְ ְּוִאְתַדּבְ
ִסְטָרא ָאֳחָרא   .ּבְ

י ִיְצָחק ָאַמר הו, ִרּבִ ָאב ּבְ ל ַמאן ְדִאְסּתְ ּּכָ ִאילו ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ּּכְ ּ ְּדִאיהו , ּ דברים (ּ

ל ּתֹוֵעָבה',  ּתֹוֲעַבת ְיָי)יז ְטָרא , ַּמאן ְדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּוְכִתיב ֹלא ֹתאַכל ּכָ ָנִפיק ִמּסִ
ְּדַחֵיי א, ּ ָּנִפיק ֵמְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ ָהֵני . ְּוָעִייל ּבִ ָאב ּבְ ּאוף ַמאן ְדִאְסּתְ ּ

ְטָרא ְדַחֵיי, ֵמיְכֵלי ָּנִפיק ִמּסִ א, ּ ְּוָנִפיק ֵמְרׁשו ַקִדיׁשָ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ , ְוֹלא עֹוד. ְּוָעִייל ּבִ
ַהאי ָעְלָמא ָאב ּבְ ֶּאָלא ְדִאְסּתְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָלא א. ּ ִתיב ּבְ ם ּכְ   .'ְּוַעל ָדא ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

ְרמֹוׂש ָהֲאָדָמה , ּוְכִתיב ר ּתִ ֵהָמה וָבעֹוף וְבָכל ֲאׁשֶ ּבְ צו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבַ ּקְ ְּוֹלא ְתׁשַ ּ ּ
א י ֶאְתֶכם ְלַטּמֵ ר ִהְבַדְלּתִ א. ֲּאׁשֶ ין עֹוְבֵדי ֲע. ַמאי ְלַטּמֵ א ְלַעּמִ ְּדָהא , בֹוָדה ָזָרהְלַטּמֵ

ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ָקא ַאְתָיין, ִּאיּנון ִמְסֲאִבין ּוִמּסִ ַאְתֵריה. ּ ק ּבְ ְּוָכל ַחד ִאְתַדּבָ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ְדִרּבִ א , ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ין קוְדׁשָ ָּהא ְדָתֵניָנן ַזּמִ ּ
ָאה ְל ִריך הוא ְלַדּכָ ּּבְ ָרֵאלְ ה, ּהו ְלִיׂשְ ּמָ יב, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ה ִדְכּתִ ּמָ י )יחזקאל לו(, ּּבְ  ְוָזַרְקּתִ

ם ְוגֹו ן. 'ֲּעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ָאן ִמְתַקְדׁשָ יָון ְדִאְתַדּכְ ּּכֵ יה , ּ ָקן ּבֵ ָרֵאל ְדִאְתַדּבְ ְּוִיׂשְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ יבִּד, ֹּקֶדׁש ִאְקרון, ְּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ְכּתִ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה ְהיון ִלי)שמות כב(ּוְכִתיב , ּּתְ י ֹקֶדׁש ּתִ ָרֵאל, ּ ְוַאְנׁשֵ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א , ַּזּכָ ְּדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָקָאַמר ָעַלְייהו ּּבְ ּ י ָקדֹוׁש ָאִני ְיָי, ְ ים ּכִ ִגין ִד', ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ יב ּּבְ  )'דברים י(ְכּתִ

ק ל ְיָדעום ַהְללוָיה)תהלים קמז( ּוְכִתיב, ּובֹו ִתְדּבָ ָפִטים ּבַ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי וִמׁשְ ּ ֹלא ָעׂשָ ּ ּ ּּ.  

ִחיָטה, ּ ָדִגים ַוֲחָגִבים)ב''ח ע''נדפס תצא רע(רעיא מהימנא  ֶּאָלא , ֵּאיָנן ְטעוִנין ׁשְ
ֶרת אֹוָתם אָהִכי ָמ. ֲאִסיָפָתם ִהיא ַהַמּתֶ ִחיָטה, אֵרי ְמִתיְבּתָ ִריִכין ׁשְ ַמר , ֵאין ּצְ ֶּאָלא ְדִאּתְ ּ

הֹון יו)בראשית מט(, ּבְ ּ ַוִיְגַוע ַוִיָאֶסף ֶאל ַעּמָ א. ּ א, ַּמה נוֵני ַיּמָ ַיּמָ ְלִמיֵדי . ִּחיוָתן ּבְ ַאף ּתַ
אֹוַרְייָתא, ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ֲחָכִמים)ו''תיקון נ( ִּחיוַתְייהו ּבְ ּ הְוִאי , ּ ן ִמּנָ ִּאְתָפְרׁשָ ִּמַיד , ּ

א, ּ ָתֵניָנן ְדַמְתִניִתין)א תנאין''נ(. ֵמִתים נוֵני ַיּמָ ְּדָבה ִאְתַרּבו ּכְ ּ ּ א , ּ ּתָ ׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ִדְבַיּבֶ ּ
ַּיֲעלון ְלַמָיא ְטָטא, ּ דאינון מארי קבלה אינון (ֲאָבל ָאָדם . ִּאיּנון ַמְייִתין, ְוָלא ַיְדִעין ְלׁשַ

ְלהו, )לעילא ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּ ּּ יה , ּ ַמר ּבֵ ת ַהָים וְבעֹוף )בראשית א(ִּאּתְ ּ ְוִיְרדו ִבְדּגַ ּ ּּ
ַמִים   .ַהּשָׁ

ִניַנָיא ְּדִאיּנון ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּתַ ּ דֹול, ּ ין ַהּגָ ּנִ ִריַח )ישעיה כז(, ַהּתַ שמות ( ָלֳקֵבל, ָנָחׁש ּבָ

תֹוך ַה)כו יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ יםְ ְוַהּבְ ָרׁשִ הֹון ַמֲחלֹוֶקת, ּקְ ָנה ִאית ּבְ יָנן ָמאֵרי ִמׁשְ ִזְמָנא ְדַתּנִ , ּּבְ
ין ָדא ְלָדא ּוַמְקׁשִ ַלע ְלַחְבֵריה, ּ יַע ְלהֹוָרָאה ומֹוֶרה. ּּבָ לֹא ִהּגִ ְלִמיד ְזֵעיר ׁשֶ ְּוַהאי ִאיהו ּתַ ּּ ,

ִוין ָדא ְלָדא. ַּחָייב ִמיָתה ְּוִאי ִאיּנון ׁשָ הֹון, ּ ָיא,  ַמֲחלֹוֶקתְוִאית ּבְ הֹון , ְּוקוׁשְ ַמר ּבְ א ''ס(ִאּתְ

סוָפה)במדבר כא( )לבסוף סוָפה, ּ ֶאת ָוֵהב ּבְ ּאֹוְקמוָה ַאֲהָבה ּבְ  .)מ''כ רע''ע(. ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1898דף [ -ּ

  פרשת תזריעזוהר 
ר ְיָי)ויקרא יב ( י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו'  ַוְיַדּבֵ ה ּכִ ה ֵלאֹמר ִאּשָׁ י ֶאְלָעָז. 'ֶאל ֹמׁשֶ ר ִרּבִ
י ְוגֹו)שיר השירים ג(, ָּפַתח ּתִ ׁשְ ּקַ ֵלילֹות ּבִ ִבי ּבַ ּכָ ִבי. 'ּ ַעל ִמׁשְ ּכָ ֵעי , ַעל ִמׁשְ ִבי ִמּבָ ּכָ ִמׁשְ ּבְ
ִבי, ֵּליה ּכָ ִריך הוא. ַּמהו ַעל ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ָאְמָרה ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ּכְ ְּ ּוָבָעאת , ּ

לוָתא יה ַעל ּגָ ִּמּנֵ ִגין ְד, ּ ָנָהאּּבְ ין ִעם ּבְ ָאר ַעּמִ ין ׁשְ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ִהיא ָיְתָבא ּבֵ ְוַעל , ּוׁשְ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ִמְסֲאָבא ִכיַבת ּבְ ֵעיָנא, ָאְמָרה, ְּדִהיא ׁשְ ִבי ּבָ ּכָ א ''נ(ְּדָכִאיְבָנא , ַעל ִמׁשְ

ָגלוָתא)דשכיבנא י ו, ְּוַעל ָדא, ּ ּבְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ יהּּבִ ְּלַאָפָקא ִלי ִמּנֵ ּ.  

  ]ב''דף מב ע -' גזוהר חלק [

יו ְוֹלא ְמָצאִתיו ּתִ ׁשְ ּקַ ְּדָלאו ָאְרֵחיה ְלִאְזַדְווָגא , ּבִ ּ ּ ֵהיָכֵליה )ב''דף מב ע(ּ י ֶאָלא ּבְ ּּבִ ּ ,
ין ָאֳחָרִנין ָיִתיְבָנא. ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני יִני ַעּמִ ְמִעין ֶא, ְּדָהא ּבֵ נֹויְּוָקֵליה ָלא ׁשַ . ָּלא ּבְ

יב ַמע ָעם קֹול ֱאֹלִהים ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ   .' ֲהׁשָ

י ִיְצָחק ָאַמר ֵלילֹות, ִרּבִ ִבי ּבַ ּכָ ִבי ִאְתָרַעְמָנא . ַּעל ִמׁשְ ּכָ ָרֵאל ַעל ִמׁשְ ָאְמָרה ְכֶנֶסת ִיׂשְ
יה י ְלֶמְחֵדי ִלי, ַּקּמֵ ִּדְיֵהא ִמְזְדַווג ַעּמִ ּ ּ ֵח, ּוְלָבְרָכא ִלי, ּ ִליםּבְ ֵניָנן ְדִמִזווָגא . ּידו ׁשְ ְּדָהִכי ּתָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ א ּבִ א, ְּדַמְלּכָ א ַקִדיׁשָ ה ַצִדיִקים ַיְרּתו ְירוַתת ַאֲחַסְנּתָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ְרָכאן , ּ ה ּבִ ְוַכּמָ
ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ

א ֲהָוה ָאִזיל ִלְכָפר ַקְנָיא י ַאּבָ א ְדלוד ִלְמ)א בפרקמטיא''ס(, ִּרּבִ י . ַּעְרּתָ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ
י ִחָייא י יֹוֵסי. ּיֹוֵסי ְוִרּבִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְעָלה ְוגֹו)משלי יב(, ּכְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ת . 'ּ ֵאׁשֶ ֵאׁשֶ

ָרֵאל, ַחִיל ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ַעְצמֹוָתיו ְמִביׁשָ  )א דא מהימנותא דשאר''נ(ִּאֵלין . ּוְכָרָקב ּבְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהַע ָעְלָמא, ּמִ ל לֹון ּבְ ִריך הוא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמה , ְּ ּכְ

ם)ויקרא כ(, ְדַאּתְ ָאֵמר ר ָנׁש ְוָלא ָיִכיל . ּ ָוָאקוץ ּבָ ָהֵני קֹוִצין ְוגוִבין ְדַדֲחִקין ֵליה ְלּבַ ּּכְ ּ ּ
ל לֹון   .ְלִמְסּבַ

א י ַאּבָ ּי הוא ַוַדאיָהִכ, ָאַמר ִרּבִ ת ַחִיל, ּ ָרֵאל, ֵאׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ָּדא ּכְ ִביְרּתָ ְּדִהיא ּגְ
ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרָיין ְדִמׁשְ ה ַמּשִׁ ה ַחָייִלין ְוַכּמָ ּמָ ִּמּכַ ְעָלה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲּעֶטֶרת ּבַ , ּכְ

ְפֶאֶרת ל דהא בזווגא דמלכא אפיקת אשת חיל דא כנסת ישרא' ג וכו''ל(. ְּוֹכָלא ַחד, ֲעֶטֶרת ּתִ

כמה חיילין כמה משיריין כמה צדיקים בעלמא וכלהו אקרון בנים לקודשא בריך הוא ולכנסת 
א , ּ ַעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי.)אלהיכם' בנים אתם ליי) ד''דברים י(ישראל כמה דכתיב  י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ל ַחד ֵליָמא ִמָלה ָרֵאל, ּּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ   .ּבִ

י ַא א ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא)משלי לא(. ּּבָ ָרֵאל,  ֵאׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי , ָּדא ּכְ
ת ַחִיל ָמה ְדַאָמָרן, ֵאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִמי ִיְמָצא. ּּכְ ַאֲחִרית , ּכְ ר ִיְמָצא ֶאְתֶכם ּבְ ֲאׁשֶ

ִלימוַמאן ִי,  ִמי ִיְמָצא)ג מי ימצא לאגחא ביה קרבא''ל(. ַּהָיִמים ׁשְ ה ּבִ ה ְלֶמֱהִוי ּבֵ ְּזּכֶ ּ ,
ִדיר ה ּתָ ָחא ִעּמָ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1899דף [ -ּ

ְּוָרחֹוק ִמְפִניִנים ִמְכָרה ֵעי ֵליה, ִּמְכָרה, ּ ִּמְקָחה ִמּבָ ָקן , ֶּאָלא. ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדָלא ִאְתַדּבְ ּ ּ
ִלימו ׁשְ ה ּבִ ּּבָ ֲהָדה, ּ ֵלִמין ּבַ יָדא ְדַעָמִמין ָאֳחָרִניןִהיא ָמְכָרה לֹון ְוַאְס, ְּוָלא ׁשְ ָרא לֹון ּבִ . ּּגְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָרֵאל ֶאת ְיָי)יב, שמואל א(, ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ַוַיַעְזבו ּבְ ַיד ִסיְסָרא' ּ . ַוִיְמּכֹור אֹוָתם ּבְ
ין ְלהו ְרִחיִקין ֵמִאֵלין ְפִניִנים ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּּ ּ ה, ּּ ְּדָלא ְיֵהא חוָלָקא ּבְ ֲּהָדא הוא . ּוּ

ִּדְכִתיב ְוָרחֹוק ִמְפִניִנים ִמְכָרה ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ִּרּבִ ּ ָלל ֹלא ֶיְחָסר, ּ ְעָלה ְוׁשָ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּּבָ ה . ּ ַטח ּבָ ּּבָ
ְעָלה ִריך הוא, ֵּלב ּבַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך ָמֵני ֵלה ַעל ָעְלָמא, ְּ ִּדְבִגיֵני ּכַ ָרא ָעָלהְל, ְּ , ִּאְתַדּבְ

יָדָהא ל ִזיוִנין ִדֵליה ַאְפִקיד ּבִ ּּכָ ּ ּ יֵחי ְקָרָבא, ּ ָלל ֹלא ֶיְחָסר, ְּוַעל ָדא, ְּוָכל ִאיּנון ַמּגִ   .ְוׁשָ

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ִּרּבִ ל ְיֵמי ַחֶייָה, ְוָאַמר, ּ ָמַלְתהו טֹוב ְוֹלא ָרע ּכָ ּּגְ ָמַלְתהו . ּ ּּגְ
א ְוִלְבֵני ֵהיָכֵליה, ְזִמיַנת ָטב ְלָעְלָמאִהיא , טֹוב ְּזִמיַנת ָטב ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ . ְוֹלא ָרע. ּ

יב ִגין ִדְכּתִ ִזְמָנא ְדִאיּנון ְיֵמי , ּטֹוב ֵאיָמַתי, ּ ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע)בראשית ב(, ּּבְ ּּבְ ּ
ַמִים ְדָק, ָנֲהִרין ָעָלה, ַהּשָׁ ה ּכְ ּוִמְזַדְווַגן ִעּמָ ּ ּ ְּדִאיּנון ְיֵמי ַחֶייָה, א ֵיאֹותּ ּ ִגין ְדֵעץ ַהַחִיים. ּ ּּבְ ּ ,

ַדר ָלה ַחִיים ּׁשָ ָמַלְתהו טֹוב ְוָלא ָרע. ְּוָנִהיר ָלה, ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּגְ ּ ִפיר . ּ א ׁשַ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ָמרו, ּהוא ָרֵאל ִאּתְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ְקָרֵאי ּבִ ּ ה )ויקרא יב(. ּ י ַתְזִריַע ִאּשָׁ ֵניָנן. ּכִ ה , ּתָ ִאּשָׁ

ִחָלה יֹוֶלֶדת ָזָכר י ֲאָחא ָאַמר. ַּמְזַרַעת ּתְ ֵניָנן, ִרּבִ ַזר ַעל , ָהא ּתָ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א, ַּהִהיא ִטָפה ִּאי ִאיהו ְדַכר ִאי ִאיִהי נוְקּבָ ּ ִחָלה יֹוֶלֶדת , ּ ה ַמְזַרַעת ּתְ ְּוַאּתְ ַאְמַרת ִאׁשָ
י יֹוֵסי. ָזָכר ין ִטָפה ִדְדכוָרא וֵבין ִטָפה , ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ַאְבִחין ּבֵ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ

א ְּדנוְקּבָ ּוְבִגין ְדַאְבִחין ֵליה, ּ ּ ַזר ָעֵליה, ּ א, ּּגָ ִּאי ִלֱהִוי ְדַכר אֹו נוְקּבָ ּ.  

י ֲאָחא יָון ְדַמְזַרַע, ְוָיְלָדה ָזָכר, ָאַמר ִרּבִ יב, ת יֹוֶלֶדתְּוִכי ּכֵ ַהאי , )אלא(ְוָיְלָדה , ִּדְכּתִ
ֵעי ֵליה ַהר ְוָיְלָדה ָזָכר, ְּקָרא ָהִכי ִמּבָ י ּתַ ה ּכִ י ַתְזִריַע , ּ ַמהו)א תזריע ויהיה זכר''ס(. ִאׁשָ ּכִ

י יֹוֵסי. ְוָיְלָדה ָתא, ָאַמר ִרּבִ ַרת ַעד יֹוָמא ְדיֹוִלַדת ֵלית ָלה, ִאּתְ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתַעּבְ ּ ּ 
פוָמא ֶּאָלא ְיִלידו ִדיָלה ִאי ִלֱהִוי ְדַכר, ּּבְ ּ ּ ּ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר, ְּוַעל ָדא, ּ ה ּכִ   .ִאּשָׁ

  ]א''ג ע''דף מ -' גזוהר חלק [

י ַתְזִריַע ה ּכִ י ִחְזִקָיה ָפַתח. ִאּשָׁ ִּרּבִ יך ְיָי)תהלים קד(, ּ ָ ַמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יִאין . 'ּ ָמה ַסּגִ ּכַ
ָעְלָמאעֹוָבדֹוִה א ּבְ א ַקִדיׁשָ ּי ְדַמְלּכָ ָמה , ּ ידֹוִהי ּכַ ר ָנׁש ְדָנִטיל ּבִ  )א''ג ע''דף מ(ְּמַתל ְלּבַ

ֲחָדא ִזְמָנא ֲחָדא, ַּמְקטוִרין ּכַ ְלחֹודֹוי, ְוָזַרע לֹון ּבְ ל ַחד ְוַחד ּבִ א . ּוְלָבַתר ָנִפיק ּכָ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְ

ָחְכָמ ִריך הוא ֲעִביד עֹוָבדֹוִהי ּבְ ּּבְ ֲחָדא ְוָזַרע לֹון, הְ ּוְבָחְכָמה ָנִטיל ּכָֹלא ּכַ ּוְלָבַתר ָנְפקו , ּ ּ
ִזְמֵניה ל ַחד ְוַחד ּבְ יָת)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּכָ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .ּ ּכֻ

א י ַאּבָ יך ְיָי, ָאַמר ִרּבִ ָָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יִאין ִאיּנון עֹוָבדֹוִהי ְדַמְל', ּ ָמה ַסּגִ ּּכַ אּ א ַקִדיׁשָ , ּּכָ
ְּוֻכְלהו ָחְכָמה, ּ יָת, ְסִתיִמין ּבְ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֻ ִליָלן. ּ ָחְכָמה ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ,

ִביִלין ְיִדיָען ׁשְ יָנה, ְּוָלא ָנְפֵקי ְלַבר ֶאָלא ּבִ י ּבִ ן. ְלַגּבֵ ּמָ ָקנו, ּוִמּתַ ִּאְתָעִבידו ּכָֹלא ְוִאְתּתְ ּּ ,
ּ וִבְתבוָנה ִיְתּכֹוָנן)משלי כד(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד יָת. ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ִביָנה, ּ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1900דף [ -ּ

ָרֵאל: ָהָאֶרץ, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֶנֶסת ִיׂשְ ן ִאְתַמְלָיא ִמּכָֹלא, ָּדא ּכְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַה)קהלת א( ל ַהּנְ ְּדִהיא ַאִפיַקת לֹון ְלָבַתר. ִָקְנָיֶניך. 'ָּים ְוגֹו ּכָ ֲהָדא , ּ

ְרָאם)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה, ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ָרָאם' ּבְ ך . ּבְ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

  .ָָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניך

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאֵתי ְלִאְתַקְד, ּתָ ׁשַ נוְקֵביהּּבְ א ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּׁשָ ּ ְרעוָתא )בכוונה(, ּ ּ ּבִ
א ִדיֵליה ַּקִדיׁשָ ּ ַער ָעֵליה רוָחא , ּ ִּאּתְ א)אחרא(ּ א, ּ ַקִדיׁשָ ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ א . ּ ְּוָרִמיז קוְדׁשָ

א לוָחא ְמָמָנא ַעל ִעדוֵייהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ִריך הוא ְלַחד ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יֵד, ְ ּיה ַההוא רוָחאּוָמֵני ּבִ ּ ּ ,
יב. ְּלָאן ֲאַתר ִיְפקֹוד ֵליה, ְּואֹוַדע ֵליה ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ְוַהַלְיָלה ָאַמר הֹוָרה )איוב ג(, ּ

ֶבר ֶבר ִמְפַלְנָיא, ְּלַההוא ְמָמָנא, ַּהַלְיָלה ָאַמר. ּגָ ִריך הוא ַאְפִקיד , ּהֹוָרה ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְּלַההוא רוָחא, ֵּליה ְּוָהא אוְקמוָה, ּל ַמה ְדַאְפִקידּכָ, ּ ּ.  

א ֵדין רוָחא ַנְחּתָ יה, ּּכְ ְּוַחד צוְלָמא ִעּמֵ ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא)ב''ד ע''ק(, ּ ּ ַההוא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ֵרי  ַההוא צוְלָמא ִאְתּבְ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, )א אתרבי''ס(ּ ַההוא צוְלָמא ָאִזיל ּבְ ּּבְ ֲּהָדא הוא . ּ

יב ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)לים לטתה(, ִּדְכּתִ ְ ַאך ּבְ ַכח . ְּ ּתְ עֹוד ְדַהאי צוְלָמא ִאׁשְ ּּבְ כ ''ויחי ר(ּ

ר ָנׁש )א''ע יה ְדּבַ ִּעּמֵ ַהאי ָעְלָמא)בצולמא דיליה( ,ּ ֲחָדא ,  ָקִאים ּבְ ָראן ּכַ א ''ס(ְדִמְתֲחּבְ

ֹלֹמ, )אשתכח עמיה בר נש קאים בהאי עלמא ותרין אינון דמתחברן כחדא א ַאְזַהר ּוׁשְ ה ַמְלּכָ
א ְוָאַמר ָלִלים)שיר השירים ב(, ִלְבֵני ָנׁשָ ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ֵרי, ּ   .ּתְ

ְמַדאי ין ְדַאׁשְ ּוְבִסְפָרא ְדָחָרׁשִ ּ ְחָנא ְדִאיּנון ְדַיְדֵעי , ּ ּכַ ַּאׁשְ ּ ין )א דבעו''ס(ּ א ָחָרׁשִ  ְלַחְרׁשָ
ָמאָלא ָק, ִמְסַטר ׂשְ ּוְלִאְתַדּבְ הוּ ָרָגא, ּא ּבְ ְּיקום ִלְנהֹוָרא ִדׁשְ ֲאַתר ְדִיְתֲחזון ִאיּנון , ּ ּאֹו ּבַ ּ ּ
ּצוְלִמין ִדיֵליה ּ ין, ּ ְקֵני ְלִאיּנון ָחָרׁשִ ְּוֵייָמא ִאיּנון ִמִלין ְדִמַתּתְ ּ ְּלִאיּנון ִסְטִרין , ְוִיְקֵרי לֹון, ּּ

ָמָהן ִמְסֲאִבין ִדיְלהֹון, ִמְסֲאִבין ׁשְ י, ּּבִ ּ צוְלִמין ִדיֵליה ְלִאיּנון ְדָקאֵרי)ויומי(ן ְוַיְזּמִ ּ ּ ּ ְוֵייָמא , ּ
ְרעוֵתיה ְלהו ְלִפּקוַדְייהו ן ּבִ ּקַ ְּדהוא ִאְתּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש ָנַפק ֵמְרׁשו ְדָמאֵריה וִפְקדֹוָנא , ּ ְּוַההוא ּבַ ּ ּ ּ ּ

ִּדיֵליה   .ָיַהב ִלְסַטר ִמְסֲאָבא, ּ

ין ְדִאיהו ּוְבִאיּנון ִמִלין ְדָחָרׁשִ ּ ּ ּ ֵרין , ּ לֹון ְלצוְלֵמי)א ויומי''נ(ְוַיְזִמין ,  ֵייָמאּּ ִּאְתָחזון ּתְ
ִאיּנון צוְלִמין ִדיֵליה ִנין ּבְ ּקְ ּרוִחין וִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ א, ּ ֵחיזו ִדְבֵני ֱאָנׁשָ ּּבְ ּומֹוְדִעין ֵליה ִמִלין , ּ ּ ּ

א ּוִמִלין ְלאֹוָטָבא, ְלַאְבָאׁשָ ֵרי. ְלִזְמִנין ְיִדיָען, ּ ְכָלָלא , ּ רוִחיןְּוִאֵלין ּתְ ִלילו ּבִ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ
ְּדגוָפא ִאֵלין צוְלִמין, ּ ִליָלן ּבְ א ִאְתּכְ ּתָ ַּהׁשְ הו ומֹוְדִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ִמִלין , ּ ָנן ּבְ ּקְ ּוִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ

א ְּוָדא הוא ְדָנִפיק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה, ְלַאְבָאׁשָ ּ ּ ּ ּוִפְקדֹוָנא ִדיֵליה, ּ ּ   .ר ִמְסֲאָבאָיִהיב ִלְסַט, ּ

א ֲחֵזי ָדָאה ָמאֵני ְדֵביָתא, ּתָ ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאׁשְ ּוְלַאְפְקָדא ֵליה ְלִסְטָרא , ּ ּ
ְְדָלא ִאְצְטִריך, ָאֳחָרא ּאֹו ִמָלה ָאֳחָרא ִדְכָווֵתיה, ּ ּ ָמה )א דביתיה לקבלא ליה''ס(, ּ ּ ְדָהא ּכַ

ְרִדיֵני ִנימוִסין ְזִמיִנין ְלַההוא ִמ ּּגַ ּ ָלא ֵליהּ ָּלה ְלַקּבְ ּוֵמַההוא ִזְמָנא, ּ ארו ָעֵליה , ּ ָּלא ׁשָ ּ
ְרָכאן ְטָרא ָאֳחָרא הוא, ּבִ ְּדָהא ִמּסִ ְרעוֵתיה ַעל ַההוא ִטיבו . ּ ן ַמאן ְדַאְזִמין ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ִּעָלָאה ִדיֵליה ּ ֵּמַההוא ְדַאְזִמין ֵליה ֲה, ְּדָהא. ְּלָאֳחָרא וְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ּ   .ִויּ
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ר ָנׁש ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ְּוַכד ְקִריבו יֹוִמין ְדּבַ ַּההוא צוְלָמא ִעָלָאה ְדָיֲהֵבי ֵליה, ּ ּ ּ ּּ ,
ָכל יֹוָמא יה ּבְ ק ּבֵ א ְדֲהָוה ִמְתָדּבַ יׁשָ ַּאְתָיא ַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ּ ְּוָנִטיל ֵליה ְלַההוא צוְלָמא, ּ ּ ּ ,

יה ְוָאִזיל ֵליה ן ּבֵ ּקַ ְּוִאְתּתָ ר ָנׁש ְלָעְלִמיןְו, ּ ּבַ יה ּבְ ֵדין ִיְנַדע ְדָהא ִאְתַדְחָיא . ָּלא ִאְתֲחָזר ּבֵ ּּכְ ּ ּ
ּהוא ִמּכָֹלא ּ.  

  ]ב''ג ע''דף מ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ַהאי ָעְלָמא, ּתָ א ְלַאֲעָלא ֵליה ּבְ ְמָתא ַנְחּתָ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ּּבְ א ְדֵעֶדן , ּ ִגְנּתָ א ּבְ ַּנְחּתָ
ּאת ְיָקָרא ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַקְייִמין ׁשוִרין ׁשוִריןְוָחָמ, ְּדַאְרָעא ּ ּ ּ ּ ְלָבַתר ַאְזַלא . ּּ
ם יִהּנָ יַעָייא ְדַצְווִחין ַווי ַווי, ַלּגֵ ְּוָחָמאת ְלהו ְלַרׁשִ ּוְבֹכָלא ַאְסִהידו . ְּוָלא ֵמַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ּּ ּּ

ה ַסֲהדוָתא ּּבָ א ַק, ּ ְּוַההוא צוְלָמא ַקִדיׁשָ ּ ְּייָמא ָעֵליהּ  )ב''ג ע''דף מ(. ַּעד ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּ

ד ָנִפיק ְלָעְלָמא יה, ּכַ ִּאְזְדַמן ַההוא צוְלָמא ְלַגּבֵ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ַתף ּבַ ּתְ ְּוִאׁשְ יה, ּ י ִעּמֵ . ְּוִאְתַרּבֵ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט(, ּּכְ ְ ַאך ּבְ ּתָ. ְּ ּוְבַההוא ֶצֶלם ִאׁשְ פו ּ  )אשתכחו(ּּתָ

יה, ּיֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ְלָיין ּבֵ י )איוב ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוּתַ י ְתמֹול ֲאַנְחנו ְוֹלא ֵנָדע ּכִ ּ ּכִ
י ֵצל ָיֵמינו ַוַדאי. ֵּצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ ּּכִ ָתא ַעד יֹוָמא . ּ ָרא ִאּתְ ּוִמן יֹוָמא ְדִמְתַעּבְ ּ

ִריך הואָלא ַיְדִעין, ְּדאֹוִליַדת א ּבְ א עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ּ ּבְ ּ ה ִאיּנון ַרְבְרִבין, ְּ ּמָ ה , ּּכַ ְוַכּמָ
ִּאיּנון ִעָלִאין יך ְיָי)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָ ַמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ   .'ְוגֹו' ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ל רוִחין ְדָעְלָמא ּכְ ּּכָ ּ ּ א ָנְפִקין, יןְוַכד ָנְפִק, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ,
ָאְרַחְייהו ן ּבְ ּוְלָבַתר ִמְתָפְרׁשָ ר ָנׁש, ּּ ֲחָדא, ִאי ָזֵכי ּבַ ְּלָבַתר ִמְזַדְווֵגי ּכַ ת זוגֹו. ּ ְּוַהְיינו ּבַ ּ ,

ִזווָגא  ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ֹכָלא)א בגוונא''ס(ּ ּרוָחא ְוגוָפא, ּ ַחד ּבְ יב. ּ א  ּתֹוֵצ)בראשית א(, ִּדְכּתִ
ָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ר ָנׁש ְדָנִפיק זוֵגיה ְדָדֵמי ֵליה. ַּמאי ְלִמיָנה. ּ ַּההוא רוָחא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוַמאי ָהָאֶרץ יֹות ָאֶרץ)תהלים קלט(, ּכְ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ֻרּקַ ּ .
ה , ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ַוַדאי ְּדָהא ִמּנָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּנְפִקין ֶנֶפׁש ַחָיהּ ָּדא רוֵחיה ְדָאָדם , ּּכְ ּ ּ ּ

יב, ַקְדָמָאה ַּהְיינו ִדְכּתִ ן)בראשית ג(, ּ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ְ וִמְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּ ּוִמְפִרי ָהֵעץ. ּ ָּדא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ן, ְּ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ה, ְֲאׁשֶ תֹוך ָהִאּשָׁ ר ּבְ י , ַּהְיינו, ֵניָנןּתָ, ְֲאׁשֶ ה ּכִ ִאּשָׁ
ִתיב, ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר א. ּכְ ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָלא ּכָ פום אֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא, ּ ּּכְ ְּדִאיּנון, ּ ּ ,

ְרמו ֵליה ּּגָ ָרן, ּ ָמה ְדַנְפָקן ִמְלֵעיָלא זוגֹות, ְּדָלא ִמְתַחּבְ ּּכַ ּּ ּ.  

ִגין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּג ִדיֵליהְּוִזוו, ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּחבו ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ין, ּ ְּוַעל ָדא ִמְתָפְרׁשִ ּ ,
ד ָנְפִקין ִמְלֵעיָלא ּּכַ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּעד ְדֲהָוה ַרֲעָוא ַקּמֵ ּ ר ָנׁש, ְּ ָיֲהִבין , ִאי ָזָכה ּבַ

ֵּליה זוָגתֹו יה, ְוִאי ָלא, ּ ין ֵלה ִמּנֵ ַּמְפִריׁשִ ְדָקא , ְלָאֳחָראְּוָיֲהִבין ָלה , ּ ִנין ְדָלא ּכְ ּמֹוִליִדין ּבְ
ִתיב. ֵיאֹות ֵעי ֵליה, ַּמאי רוִחי. ּ ֹלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם)בראשית ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּרוחֹו ִמּבָ ּ ,

ֵרין רוֵחי ִּאיּנון ּתְ ְּדַנְפֵקי זוגֹות, ּ ֲחָדא, ּ ָּלא ְידונון ּכַ ִתיב, ּ ָלא ְו, ְוָיְלָדה ָזָכר, ְּוַעל ָדא ּכְ
א ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ פום אֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא, ּ ּּכְ ְרמו, ּ ְּדִאיּנון ּגָ ּ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָלאו ָהִכי ְּדָהא ּכָֹלא, ִרּבִ ֲחָדא, ּ ִליָלן ּכַ א ּכְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ן , ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ
ְטָרא ִדי, ֲאָבל ְוָיְלָדה ָזָכר, ְלָבַתר ֲחָדא ִמּסִ ִליָלן ּכַ ַחד , ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד, ִמיָנאּּכְ ִליָלן ּבְ ּכְ

ָמאָלא ְטָרא ׂשְ א וְדַכר ִמּסִ ּנוְקּבָ יר, ּ ָמאָלא ַעל ְסָטר ְיִמיָנא ַיּתִ ְלָטא ְסָטר ׂשְ ּוְדכוָרא , ְּדׁשַ ּ
ְלָטא יִמיָנא ְדָלא ׁשַ ְפָיא ּבִ א, ִּאְתּכַ ּוְכֵדין ַההוא ְדַכר ְדָנִפיק ִמּגֹו נוְקּבָ ּ ּ ּ ַטר ׂשְ, ּ , ָמאָלאִמּסְ

א  נוְקּבָ ל אֹוְרחֹוי ּכְ ֲּאָבל ְדַכר ְדָנִפיק ִמּגֹו ְיִמיָנא, )ולא אקרי דכר(ּּכָ ְלָטא, ּ , ּהוא ׁשַ
ְפָיא יה ִאְתּכַ א ְדָנְפָקא ִמּנֵ ְּונוְקּבָ ּ ְלָטא, ּ ָמאָלא ָלא ׁשַ ְּוַעל ָדא ְוָיְלָדה ָזָכר , ְּדָהא ְסָטר ׂשְ

ִתיב   .ּכְ

ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ַנְפ ִזְמָנא ֲחָדא ְלָעְלָמאְוַכּמָ ּוִמן יֹוָמא ְדַאְפַקת לֹון. ֵקי ּבְ ָּלא ִאְקרון , ּ
ן גוָפא, ַנְפׁשָ ָבן ּבְ ַּעד ְדִאְתַייּשְׁ ה הוא. ּ יב. ג ָיִמים''ל, ְּוַכּמָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ים יֹום , ּ ֹלׁשִ ּוׁשְ

ת ָיִמים ְוגֹו ֹלׁשֶ ְבַעת ָיִמים. 'ּוׁשְ ְב, ְוָטְמָאה ׁשִ ל ׁשִ ַּעת ָיִמים ָלא ָעאִלין רוִחין ְּדָהא ּכָ
ה ה, ְּלַגּבָ ָרא ּבָ ְבַעת ָיִמים, ְּלִאְתַקּשְׁ גוָפא, ְּוָכל ִאֵלין ׁשִ ּרוָחא ָאְזָלא ּבְ ָחא , ּ ּכְ ְלַאׁשְ

ִתיב. ַּאְתֵריה ַחת ִאּמֹו)ויקרא כב(, ּוְכֵדין ּכְ ְבַעת ָיִמים ּתַ   . ְוָהָיה ׁשִ

ִמיָנָאה ִּאְתֲהָדרו רוָח, ּוְביֹוָמא ּתְ ָרא , ּא ְוגוָפא ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְטרֹוִניָתאּ ּוְלִאְתַקּשְׁ
ה ּוִבְדכוָרא, ּּבָ גוָפא וְברוָחא, ּ ּּבְ ּ ב ַעל ְדֵמי ָטֳהָרה. ּ ׁשֵ ת ָיִמים ּתֵ ֹלׁשֶ ים יֹום וׁשְ ֹלׁשִ ּוׁשְ ּ ּ ,

גוָפא ָבא רוָחא ּבְ ְּלִאְתַייּשְׁ ְייהו' ְוג. ּ ֹלׁשֶ. ָּיִמים ַמאי ֲעִביְדּתַ , ּת ָיִמים ְדִמיָלהֶּאָלא ׁשְ
ִאיב ָאר יֹוִמין, ְּדַרְבָיא ּכָ ׁשְ גוָפא ּכִ ְרָיא ָמדֹוֵריה ּבְ ְּורוָחא ָלא ׁשַ ּ ים יֹום , ּ ֹלׁשִ ְּוַעל ָדא וׁשְ ּ

ְדֵמי ָטֳהָרה ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים ּתֵ ֹלׁשֶ   .ּוׁשְ

  ]א''ד ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ַקְדִמיָתא ְדֵמי ָטֳהָרה ּבְ ְדֵמי ָטֳהָרה. ֳהָרהּוְלָבַתר ְיֵמי ָט, ּבִ ָּדָמא , ְּדֵמי ִמיָלה, ִּאֵלין, ּבִ
ַתר ָדָמא ְדָאֵתי ֵמַרְבָיא ּּבָ ל ִאֵלין יֹוִמין, ּ ִריך הוא ָנִטיר ְלִאיּנון ְדֵמי ּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲהָדא , ְּ

ְדֵמי ָטֳהָרה, ּהוא ִדְכִתיב ב ּבִ ׁשֵ יר ֵה, ָטֳהָרה ְסָתם. ּתֵ ְתָרָא''ְוָלא ַאְדּכִ יָמא , הא ּבַ ְּדָלא ּתֵ
ְּדֵמי ָטֳהָרה ִאְקרון ִאֵלין ְדֵמי ַדְכָיא, ֶּאָלא ָטֳהָרה ְסָתם, ָּטֳהָרה ְדַמְטרֹוִניָתא ּ ּ  )ויקרא יב(. ּּ

ְקָדׁש ְוגֹו ע ְוֶאל ַהּמִ ָכל ֹקֶדׁש ֹלא ִתּגָ א ֲחֵזי. 'ּּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּתָ ָרֵאל, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּכְ
י ַמְלּכָ אַנְטָלא ִמּבֵ ּא ְמזֹוָנא ְלרוֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ה )א''ד ע''דף מ(ְוָזַנת , ּ ְקדוּשָׁ ְּלהו ּבִ ר . ּ ּבַ

גוָפא ִאיּנון רוִחין, ְלָהֵני ָבן ּבְ ַּעד ְדִאְתַייּשְׁ ּ ּ ָלִתין וְתַלת יֹוִמין, ּ ַתר ּתְ ָגַחת ָעַלְייהו , ּּבָ ַּאׁשְ
ל יֹוָמא גוָפ, ּכָ ָרן ּבְ ְּדָהא רוִחין ִמְתַקּשְׁ ּ ֵני ָעְלָמאּ ָאר ּבְ ׁשְ ְרָיא ֶאָלא , א ּכִ ָמה ְדִהיא ָלא ׁשַ ּּכְ ּ

ִלים ֲאַתר ׁשְ ְווָנא, ּבַ ַהאי ּגַ ל עֹוָבדֹוי ּכְ ך ּכָ ִלימו, ְּכַ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ָכל ֹקֶדׁש ֹלא ִתָגע. ּ , ּבְ
ָחא ָעַלְייהו ּגְ   .ְּלַאׁשְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְלָטא ְסָטר, ּּכְ ְפָיא ְיִמיָנאְּדׁשַ ָמאָלא ַיִתיר ְוִאְתּכַ ,  ׂשְ
ֵרין ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַעל ַחד ּתְ א, ּ ִּמְדכוָרא, ְּרִחיָקא נוְקּבָ גוָפא, ּ ָרא רוָחא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ְּדָהא , ּ

יִמיָנא ָבא ָהִכי ּכִ ָמאָלא ָלא ִאְתַייׁשְ תוְקָפא ַיִתיר, ׂשְ ָכַחת ּבְ ּתְ ה ּכִ)ויקרא יב(. ְּוִאׁשְ י  ִאּשָׁ
י ְיהוָדה ָפַתח. 'ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו ִּרּבִ ְיָי)ב, שמואל א(, ּ ך '  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ָּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1903דף [ -ּ

אֹלֵהינו ְּוֵאין צור ּכֵ ָיא, ּ ְיָי, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ָקדֹוׁש ָאֳחָרא', ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ַמע ְדִאיּכָ , ַּמׁשְ
ְיָי יב ּכַ ִגין ִדְכּתִ אֹלֵהינוְוֵא', ּּבְ ּין צור ּכֵ א צור ָאֳחָרא, ּ ַמע ְדִאיּכָ ַּמׁשְ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי ְיָי, ּ ין ִניְנהו', ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ה ַקִדיׁשִ ְּדַכּמָ ּ ין ְלֵעיָלא, ּ דניאל (, ִּדְכִתיב, ַּקִדיׁשִ

א)ד ֵאְלּתָ ין ׁשְ ין ִניְנהו. ּ וֵמאַמר ַקִדיׁשִ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ יב, ּ ְהיו)יטויקרא (, ִּדְכּתִ ים ּתִ . ּ ְקדֹוׁשִ
ין ְּוֻכְלהו ַקִדיׁשִ ּ ְיָי, ּ ין ּכַ ִגין ִדְכִתיב. ּוַמאי ַטְעָמא. 'ְּוָלאו ַקִדיׁשִ ך, ּּבְ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ י , ַמאי. ָּכִ ּכִ

ך ְלּתֶ א ִדְלהֹון, ֵָאין ּבִ י ְקדוּשָׁ ְלּתִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּדהוא ָלא , ּ ּ
ה ִדְלהֹוןִאְצ ְּטִריך ִלְקדוּשָׁ ּ ך, ֲּאָבל ִאיּנון. ְ ְלּתֶ ין ּבִ ָָלאו ִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ י ֵאין , ְּוָדא הוא, ּ ּכִ

ך ְלּתֶ ה ִדְלהֹון, ָּבִ ֵּאין ְקדוּשָׁ ך, ּ ְלּתֶ   .ָּבִ

אֹלֵהינו ְּוֵאין צור ּכֵ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ גֹו צוָר, ּ ִריך הוא ָצר צוָרה ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָתִקין , הְּ
ְּוָנַפח רוָחא ְדַחֵיי, ֵּליה ּ ְּוַאִפיק ֵליה ַלֲאִויָרא ְדָעְלָמא, ּ ּ אֹלֵהינו, ָּדָבר ַאֵחר, ּ ְּוֵאין צור ּכֵ ּ .

ְּדִאְקֵרי צור, ִּאית צור ם )ישעיה נא(, ּ ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ַּהּבִ ּ יָת ַבּצור)שמות יז( .ּ . ּ ְוִהּכִ
חֹוֵרבִָהְנִני עֹוֵמד ְלָפֶניך ּשָׁ ְּוֻכְלהו ִאְקרון צור. ּם ַעל ַהּצור ּבְ ּ ּ ֻכְלהו , ּ ְּוֵאין צור ּבְ ּּ

אֹלֵהינו ִּדיֵליה ׁשוְלָטנו וַמְלכוָתא ַעל ּכָֹלא, ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ר ָעְרָלתֹו)ויקרא יב(רעיא מהימנא  ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ּ וַביֹום ַהּשְׁ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ְלִמְגַזר , ּ
אִּלְתַמְנָיא יֹוִמי ָייָמא ַקִדיׁשָ ִזירו ְדּקַ ּן ּגְ ּ יב, ָּרָזא ִעָלָאה. ּּ ִליֵרָאיו '  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ִּדְכּתִ

ְּלִאיּנון ְיֵרָאיו ִאיּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה, ְלַמאן. ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם ּ א , ּ ָייָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ָרָזא ְדּקַ ּ ּּ
ר ְלהו ָּלא ִאְתֲחִזי ְלַגָלָאה ּבַ אְוָר. ּ ָייָמא ַקִדיׁשָ ָּזא ְדּקַ ין, ּּ ה דוְכּתִ ַכּמָ ַמר ּבְ ָּהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה172יום [סדר הלימוד ליום כד אדר 

ִּאיהו ִחיוָבא ַעל ָעְלָמא, יֹוִמין' ַלח, ְּוָרָזא ָדא א, ּ א ַקִדיׁשָ יב. ְּלָכל ַעּמָ ּוַביֹום , ִּדְכּתִ ּ
ר ָעְרָל ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ִמיִני. תֹוַהּשְׁ א, יֹום ַהּשְׁ ָּדא הוא ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ִמיָנָאה , ּּ ְּוִאיהו ּתְ

ין ּוְגִזירו ְדַההוא ַקָייָמא. ְּלָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּ ָרא ַההוא ָעְרָלה, ּ ִרית. ְּלַאְעּבְ י ּבְ ּמֵ   .ִמּקַ

ָרא ַההו א ְלַאְעּבְ א ַקִדיׁשָ י ַעּמָ ְנׁשֵ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתּכַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ִריתּ י ּבְ ּמֵ , א ָעְרָלה ִמּקַ
ל ָפַמְלָיא ִדיֵליה ִניׁש ּכָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָרא ְלַההוא ָעְרָלה , ְ ֵלי ַוַדאי ְלַאְעּבְ ְּוִאְתּגְ ּ

א, ְּלֵעיָלא ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ י ּבְ ּמֵ ִּמּקַ א. ּ ָרֵאל ַעְבִדין ְלַתּתָ ל עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ י ִמְתָעֵר, ּ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַדְחָייא ַההוא ָעְרָלה. ּעֹוָבָדא ְלֵעיָלא ּ ּ א ְלֵעיָלא, ּ א ַקִדיׁשָ ל ַעּמָ ִּמּכָ ּ .

ַעְפָרא ֵני ָמאָנא ֲחָדא ּבְ ּוְלַההוא ָעְרָלה ְמַתּקְ ַגִויה, ּ ָרָאה ַההוא ָעְרָלה ּבְ ְּלַאׁשְ ָרָזא . ּ ּבְ
יב ל ְיֵמי ַחְייך)בראשית ג( .ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו )ישעיה סה(, ִּדְכּתִ ָ ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ּ.  

אן ַההוא ֲאַתר)א''תיקון ס(, ִמּכָ ְטִריך ְלַאְנֲהָגא ְקָלָנא ּבְ ּ ְדָלא ִאּצְ ב ִדְמַעְבֵרי , ְּ ַּאף ַעל ּגַ
ִרית י ַהאי ּבְ ּמֵ ְּודוְכֵתיה, ֵּליה ִמּקַ ִרית, ּ ָרא ֵמַהאי ּבְ ד ִמְתַעּבְ  )האא ד''ס(, ַּעְפָרא ִאיהו, ּכַ

י ָאָדם ּמֵ ר ִמּקַ ַתר ְדַההוא ָנָחׁש ִאְתַעּבָ ְּדָהֵרי ּבָ ּ ִוי ֵליה ָמדֹוֵריה , ּ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ
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ָעָפר ל ְיֵמי ַחְייך, ּבֶ יב ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ִָדְכּתִ ּ ר ֵליה . ּ ד ַאְעּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּוֵכיָון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִוי ָמדֹו י ָאָדם ׁשַ ּמֵ ַעְפָרא ְוַאְתִקין ֵליהִּמּקַ ֵּריה ּבְ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ך ּבְ ּּכַ ד , ְ ִריִכין ּכַ ֲאָנן ּצְ
ִרין ַלָעְרָלה ְקָנא ֵליה ַעְפָרא, ְמַעּבְ יה ָמדֹוֵריה, ְּלִאְתּתַ ְּלֶמֱהִוי ּבֵ ּ.  

ִר א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָרא ָקְרּבְ ְטִריך ְלָקְרָבא ַההוא ּבְ ר ָנׁש ִאּצְ ל ּבַ ּּכָ ּּ ּיך הואְ ֶחְדָוה, ְ ְרעו , ּבְ ּּבִ
א א, ְּדִלּבָ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּלֵמיַעל ֵליה ּתְ ִריך הוא ְדִאיהו , ּּ א ּבְ ב ָקֵמי קוְדׁשָ ְּוִאְתַחּשָׁ ּ ּ ְּ

ָנא ַרֲעָוא, ָקְרּבְ ָלא ּבְ ִלים ְלִאְתַקּבְ   .ׁשְ

  ]ב''ד ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ָנא ָדא ַגְווָנא ְד, ְּוָקְרּבְ ָנא ִדְבִעיָראּּכְ יב, יֹוִמין' ְוָדא ַלח, יֹוִמין' ָּדא ַלח, ָּקְרּבְ , ִּדְכּתִ
ה ִמיִני ָוָהְלָאה ִיָרּצֶ ּוִמיֹום ַהּשְׁ ה, ּ ַמאי ִיָרּצֶ ָתא. ּבְ ּבְ ר ָעֵליה ַחד ׁשַ ֶמְעּבַ ר , ּּבְ יָון ְדַאְעּבָ ּּכֵ

ָתא ּבְ ָנא, ָּעֵליה ַחד ׁשַ ה ָדא ְלָקְרּבְ ֵדין ִיָרּצֶ ָנאְוָדא, ּּכְ ִגין ְדִאְתְדַבק . ֲאַמאי.  ְלָקְרּבְ ּּבְ ּ
ת ּבָ י ַההוא ׁשַ ְּוִאְזְדַמן ְלַגּבֵ א, ּ ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ּּ כ ''ע(. ּ

  )רעיא מהימנא

י ַאּבָ יה ְדִרּבִ י ֲאָחא ֲהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ַקּמֵ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא . אּ ָּקמו ּבְ ּ
אֹוַרְייָתא ַּעד ְדָנְפקו ְלַבר. ְלִמְלֵעי ּבְ ַטׁש ג, ּ ָּחמו ַחד ּכָֹכָבא ְדֲהָוה ּבָ ֹכָכָבא ָאֳחָרא ' ּ ִזְמֵני ּבְ

ְתֵרי ִסְטֵרי. ְּוָסִתים ְנהֹוֵריה ֵרי ָקֵלי ּבִ ְמעו ּתְ , ָּקָלא ַחד ִלְסַטר ָצפֹון ְלֵעיָלא, ַּאְדָהִכי ׁשָ
א )ב''ד ע''דף מ(א ְוָקָל ִניׁשו ְלַאְתַרְייכו, ְּוַההוא ָקָלא ַאְכִריז ְוָאַמר. ַחד ְלַתּתָ ּעולו ְוִאְתּכְ ּ ּ ּ ,

א ְפִתיָחא ְמרוָתא ְדנוְקּבָ א ִאְסּתַ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ִגְנָתא, ּ ִריך הוא ָעאל ְלַטְייָלא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
ִגְנָת ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִכיך, אּ ְַאְעָבר ַההוא ָקָלא ְוׁשָ ּ.  

י ִחָייא י ֲאָחא ְוִרּבִ ָּהא ַוַדאי ִעָדן ְרעוָתא, ָּאְמרו, ָּאַהְדרו ִרּבִ ֶנֶסת , ּ ְּדִאְתָערוָתא ְדּכְ ּ ּ
ָרֵאל  א)עדן(ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ּ הוא ְלִאְתַחּבְ י ֲאָחא, ּ  )אתחברת(ָלא , ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ

יָרָתאֲאְנִגיָדת ָל ִריך הוא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשִ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּה ּכְ ּ ּ ָבָחא ִדיָלה , ְּ ִּמּגֹו ׁשְ ּ
יה   .ְּלַגּבֵ

א חוָטא ְדֶחֶסד, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא יט ָלה ַמְלּכָ ְּואֹוׁשִ ּ ָמה ְדַאְמִריָנן, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּּ ,
ר)אסתר ה( ֶלך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ְ ַויֹוׁשֶ ָידֹו ְוגֹוּ ר ּבְ ְרִביט ַהָזָהב ֲאׁשֶ יָמא ְדָלה . 'ּ ֶאת ׁשַ ְּוָלא ּתֵ ּ

א ָדא יט ָלה ַמְלּכָ ְלחֹוָדָהא אֹוׁשִ ּּבִ ֶּאָלא ָלה, ּ ה, ּ ָרן ּבָ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמְתַחּבְ ּ ר . ּ א ְוִנְתַחּבֵ ּתָ
ֲחָדא   .ָּיְתבו. ּכַ

י ֲאָחא ְוָאַמר ֱּאֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית ב(, ָּפַתח ִרּבִ
ַמר, ֲּאַמאי ָפַתח ְקָרא ָהִכי. 'ְוגֹו ִתיב, ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ְּדַעל ָדא ָלא ּכְ ִני, ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִגין , ּכִ ּבְ

א ין ָאָדם ְלִאְתָפְרׁשָ ְּדַזּמִ   .ֹּלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו, ּוְכִתיב, ּ

ִתיבְו, ְּוִכי ְלַבדֹו ֲהָוה ָרָאם)בראשית ה(, ָהא ּכְ ְּוָתֵניָנן ָאָדם דו ַפְרצוִפין . ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּ ּּ
ֵרי נוְקֵביה. ֹּלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו, ְוַאּתְ ַאְמַרת, ִאְתּבְ ַדל ּבְ ּתְ ֶּאָלא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
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ֶּסֶמך ָלֳקְבֵליה, ַּהַות ֵליה ִסְטרֹו, ְ ִגין ְדֲהַות ּבְ ֲחָדא ֵמֲאחֹוָרא, יּּבְ ּוְכֵדין ֲהָוה ָהָאָדם , ַּוֲהוו ּכַ
  .ְּלַבדֹו

ֶנְגדֹו ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֶּאֱעׂשֶ ֶנְגדֹו. ּ ַּמהו ּכְ ָדא ַאְנִפין , ָּלֳקֵבל ַאְנפֹוי, ּ ָקא ָדא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ
ַאְנִפין ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ א ִמ, ְּ ָּנַסר ֵליה ְוָנִטיל נוְקּבָ יהּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּנֵ

ְלעֹוָתיו)בראשית ב( ח ַאַחת ִמּצַ א ִדיֵליה. ַּמהו ַאַחת. ּ ַוִיּקַ ָּדא נוְקּבָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ שיר (, ּכְ

ִתי)השירים ו ַכָלה ְוַאְייֵתי ָלה , ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם.  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ַּאְתִקין ָלה ּכְ ּּ
ַאְנִפיןְלֶמֱהִוי ָל ֳּקֵביל ַאְנפֹוי ְנִהיִרין ַאְנִפין ּבְ ּ ִסְטרֹוי. ּ א ּבְ ָקא נוְקּבָ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ,

ֵרין, ְלָבַתר. ֲּהָוה ָהָאָדם ְלַבדֹו ֲחָדא, ְּסִליקו ּתְ ַבע ּכַ   .ְּוָקמו ׁשֶ

א ֲחֵזי ָנׁש , ּתָ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ י ָאָדם)א דאתתקנת''ס(ּּבְ ִריך ּקוְד,  ְלַגּבֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְׁשָ ְּ
ַבע . ְ ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאֹלִהים)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, לֹון ׁשֶ ַחָזן ִדְמָבֵרך ְלַכָלה ּבְ ּּכְ ְ ּ ּ

ָרכֹות אן אֹוִליְפָנא. ּבְ ֲחָדא, ָּחָתן ְוַכָלה, ִמּכָ ָקן ּכַ ָרכֹות ִאְתַדּבְ ַבע ּבְ ׁשֶ ְרָכן ּבְ יָון ְדִאְתּבָ ּּכֵ ּ ,
ד ּוְגָמא ִדְלֵעיָלאּכְ ּ ּ.  

ִאְנּתו ְדָאֳחָרא ָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ָּהא ָפִגים ִזווָגא, ּ ּ ' כביכול עביד ב(, ּ

ָרֵאל)רשויות לעילא ֶנֶסת ִיׂשְ ּ ְדָהא ִזווָגא ְדּכְ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ִזְמָנא , ְּ ּבְ
ַרֲח ְּדִאיהו ּבְ ִדיָנא, ֵמיּ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִאְנּתו ְדָאֳחָרא, ּתָ ר ּבְ ַּמאן ְדִמְתַחּבָ ּ ִאילו , ּ ּּכְ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִריך הוא וּבִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ ְּמׁשַ ּ ּ ִריך הוא ָלא , ְּ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְתׁשוָבה ְּמַכֵפר ֵליה ּבִ ּ ּוְתׁשוָבה ּתַ, ּ ַלק ֵמָעְלָמאּ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלָיא ַעד ְדִיְסּתָ

מותון)כב ּ ִאם ְיכוַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ּתְ ּ ּּ ְתׁשוָבה ְלַההוא , ְוֵאיָמַתי. ּ ֲעָתא ְדָעאל ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
א, ָעְלָמא ָלא עֹוְנׁשָ   .ְּוִאית ֵליה ְלַקּבְ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּקֵ, ִרּבִ ָרֵאלַּמאן ִדְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ְתׁשוָבה, ר ּבִ ל ּבִ ַּעד ְדִיְתָדן , ָּלא ִיְתָקּבַ ּ
ם ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ן. ּּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ִריך הוא, ּכָ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל וּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ר ּבִ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ן . ְּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ

ד ִדי ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ִּאי ַאְטַרח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִאְנּתו ְדָאֳחָראְּ ּוְקָנא ְדַמְמֵזר ּבְ ּ ּ ְוַאְכִחיׁש , ּ
א י ְדַמְלּכָ ּפוְמּבִ ּ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ִריך , ָאִביו. ' ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו)משלי כח(, ּ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ָרֵאל, ִאּמֹו. ּהוא ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ. ַמאי ּגֹוֵזל. ָּדא ּכְ ֵזַלת ֶהָעִני )ישעיה ג(, רּכְ  ּגְ

יֶכם ָבּתֵ ּוַמאן ִאיהו. ּבְ ת זוֵגיה, ּ ָתא ָאֳחָרא ְדָלאו ִאיִהי ּבַ ַּמאן ְדָחִמיד ִאּתְ ּ ּ ּ.  

  ]א''ה ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ֵניָנן ן ּתָ ּמָ ָרָכה, ּתַ ֹלא ּבְ הֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ל ַהּנֶ א ּבְ, ּּכָ ִאלו ּגֹוֵזל ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּּ ִּריך הוא ּ ְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה. 'ִּדְכִתיב ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו, ּוּכְ ל ַהּנֶ ָלל ָדא, ּּכָ , ּּכְ
ִּאיהו ִאיְנּתו ה. ּ ִאְנּתו ְלֵמֱהֵני ִמּנָ ק ּבְ ַּמאן ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ב, ּ ְּדִאיִהי ְפנוָיה, ְוַאף ַעל ּגַ ְוַאֲהֵני , ּּ

ָלא ה ּבְ ָרָכהִּמּנָ ָרֵאל,  ּבְ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ִאלו ּגֹוֵזל קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
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ְּדִזווָגא ִדְלהֹון ּ ּ ָרכֹות הוא, ּ ַבע ּבְ ׁשֶ ך. ּּבְ ְוַמה ַעל ְפנוָיה ּכַ ּ ִאְנּתו ְדָאֳחָרא, ּּ ק ּבְ ַּמאן ְדִיְתְדּבַ ּ ּ ּ ,
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְּדָקִאים ּכְ ּ ִּזווָגא ְדזּבְ, ּ ּ ָרכֹות' ּ ה, ּבְ ָמה ְוַכּמָ  ָחֵבר )משלי כח(. ַעל ַאַחת ּכַ

ִחית ָמה ְדאוְקמוָה, ָּדא ָיָרְבָעם, ּהוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ּּכְ ּ ע ְדָאַמר ָהא ְפנוָיה , ּ ְּוֹאֵמר ֵאין ָפׁשַ ּּ ּ
ִגין ָדא ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ֲהִוי. ֲּאַמאי ָאסור, ִהיא ּא ְדָחֵבר הוא ְלִאיׁש ְּוֹלא עֹוד ֶאָל. ּּבְ ּ

ִחית ִחית. ַמׁשְ ְּדָפִגים ִדיוְקָנא ְוִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא. ַּמאן הוא ִאיׁש ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ ן ַמאן . ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ָקא  ְּדָחִמיד ְלִאְנּתו ְדַחְבֵריה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ה )א ואתדבק בה''ס(ּ יר )א''ה ע''דף מ( ,ּּבָ . ְּדָפִגים ַיּתִ

ְּוַעל ָדא ִאְתְפ ִחית. ִּגים הוא ְלָעְלִמיןּ ְּדָפִגים ְלֵעיָלא, ִאיׁש ַמׁשְ א, ּ ּוָפִגים , ּוָפִגים ְלַתּתָ
יה ִחית, ְּלַנְפׁשֵ יב ַמׁשְ ה)משלי ו(, ּוְכִתיב, ִּדְכּתִ ּנָ ִחית ַנְפׁשֹו הוא ַיֲעׂשֶ   .ּ ַמׁשְ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ י ָעָלה )בראשית לב(, ִּרּבִ ְלֵחִני ּכִ ּ ַויֹאֶמר ׁשַ ַחר ְוגֹוּ ַּויֹאֶמר . 'ַהּשָׁ
ְלֵחִני יֵדיה ְדַיֲעֹקב, ּׁשַ ְּוִכי ָעקוד ֲהָוה ּבִ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ֶּאָלא ַזּכָ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

ּהוא ָחס ַעל ְיָקָרא ִדְלהֹון ִביק לֹון ְלָעְלִמין, ּ  ֹלא )תהלים נה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ׁשָ
ן ְלעֹו ִדיקִיּתֵ ִתיב. ָלם מֹוט ַלּצַ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב)בראשית לב(, ְוָהא ּכְ ַקע ּכַ   .ְ ַוּתֵ

ָבה ֶּאָלא ְלִדיֵדיה ּגָ ַמר. ּ ִתיב , ְוָהא ִאּתְ ֲחֶנה)בראשית לב(ּכְ ּמַ ַלְיָלה ַההוא ּבַ ּ ְוהוא ָלן ּבַ ּּ .
יה ְד ַחל ַמאי ֲהָוה ַדְעּתֵ ֵחם ַוַיֲעִביֵרם ֶאת ַהּנָ ּוְכִתיב ַוִיּקָ ּ ּ ּּ ַנֲחָלא , ַיֲעֹקבּ ָרא ְלהֹון ּבְ ְלַמֲעּבְ

ֵליְלָיא ְרָייא ִדיֵליה. ּבְ ין ַמּשִׁ ֶּאָלא ָחָמא ְמַקְטְרָגא ָאִזיל ּבֵ ּ ר ְלִגיָסא , ּ ָאַמר ַיֲעֹקב ַאְעּבָ
ח ִעְרּבוְבָיא, ָּאֳחָרא ְדַנֲהָרא ּכַ ּתְ ִּדְלָמא ָלא ִיׁשְ ּ.  

א ְמָל. ַמאי ָקא ָחָמא ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ְרָייֵתיה ָאַמר , ֲהָטאָּחָמא ׁשַ ין ַמׁשִ ַּאְזָלא ְוָטאס ּבֵ
ַגָוון, ַּיֲעֹקב מוָטב ְלַנְטָלא ֵמָהָכא ח ִעְרּבוְבָיא, ְּוַנֲהָרא ָפִסיק ּבְ ּכַ ּתְ ֵחם . ְּוָלא ִיׁשְ ִּמַיד ַוִיּקָ ּ

ַחל ַּוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו. ַּוַיֲעִביֵרם ֶאת ַהּנָ ּ אן אֹוִליְפָנא ַמאן ְדִאׁשְ, ּ ְלחֹודֹוי ִּמּכָ ַכח ּבִ ּתְ
ֵליְלָיא ֵביָתא ּבְ ַבִית ְמַיֲחָדא, ּבְ יָמָמא ּבְ ֵליְלָיא, אֹו ּבִ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְמַיֲחָדא . ַמאי ְמַיֲחָדא, ּכָ

יִתין ָאר ּבֵ ֵליְלָיא ָיִכיל ְלִאְתְזָקא. ִמּשְׁ ְלחֹודֹוי ּבְ   .ּאֹו ַמאן ְדָאִזיל ּבִ

א ֲחֵזי ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ּּתָ ּ ֵדין ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ְוגֹו, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ָקא . 'ּּכְ ֵניָנן ִמּסִ ּּתָ
ְסָטר ֵליְלָיא, ָאֵתי ְּוׁשוְלָטֵניה ּבִ ְסָטר ֵליְלָיא. ּ יָון )א בגלותא''נ(ְּלַאֲעָלא ָגלוָתא . ַמאי ּבִ  ּכֵ

ׁש ֵחיֵליה, ְּדָסִליק ְנהֹוָרא ׁשַ ר ָעֵליה ֵחיֵליה ְדַי, ּּתָ ּבָ ְּוִאְתּגַ ּ ְטָרא )א הוא''נ(. ֲעֹקבּ ּ ְדָהא ִמּסִ
יה ַיֲעֹקב, ְּדֵליְלָיא ָקא ָאֵתי ּוִבְזְמָנא ְדֲהָוה ֵליְלָיא ָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבֵ ּ ד ָסִליק ְנהֹוָרא . ּ ּכַ

ַקף ֵחיָלא ְדַיֲעֹקב יה, ִּאְתּתְ ר ָעֵליה, ְּוָאִחיד ּבֵ ּבָ ִליָחא הוא. ְּוִאְתּגַ ָּחָמא ֵליה ַיֲעֹקב ְדָהא ׁשְ ּ ּ.  

בֹוק ִלי ְדָלא ָיִכיְלָנא ָלך ְָאַמר ֵליה ׁשְ ּ ִגין ְדֲהָוה ָסִליק . ַּמאי ַטְעָמא ָלא ָיִכיל ֵליה. ּ ּּבְ
ר ֵחיָלא ִדיֵדיה, ְנהֹוָרא ּבַ ְּוִאּתְ יב, ּ ֵני )איוב לח(, ִּדְכּתִ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ
ַּמאי ַוָיִריעו. ֱאֹלִהים ּבָ. ּ ְטָרא ְדִדיָנאְּדִאּתְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּרו ּכָ ּ ּ ף ַיֲעֹקב . ּ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּכְ

יה   .ְּוָאִחיד ּבֵ

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ָחא ׁשְ ּבְ ָּמָטא ִזְמָנא ְלׁשַ ּ ְּ ,
א ׁשָ ּנְ ֵלֲחך ּכִ. ּוְלִאְתּכַ ַָויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ ּ ִניּ ַרְכּתָ ֵעי ֵליה, י ִאם ּבֵ ָבְרֵכִני ִמּבָ ַמאי ִאם , ִּאם ּתְ
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ִני ַרְכּתָ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה ַיֲעֹקב. ּבֵ ְרָכאן ְדָבָעא ְלָבְרָכא , ּ ִריך ִלי ִאיּנון ּבִ א ּבְ ַּוַדאי ַאּבָ ּ ְּ

ו ֵפיָנא ִמָנך, ְלֵעׂשָ ְוִמְסּתָ ְרָכאן, ּ אֹו ,  ִאי ָלאו)או(, ִּאי אֹוִדית ָעַלְייהו, ַּעל ִאיּנון ּבִ
ִגיֵניהֹון ַכח ָעַלי ְמַקְטְרָגא ּבְ ּתְ ׁשְ   .ּתִ

ִּמַיד ָאַמר ֵליה ְמך, ּ ַָויֹאֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ֶּאָלא ָהִכי , ַּמאי ָקָאַמר ֵליה. ּ
ימו, ָּקָאַמר ֵליה ַחּכִ עוְקָבא , ָּלאו ּבְ ְרָכאן, )דילך(ְּוָלאו ּבְ  ֵיָאֵמר עֹוד ָלא, ַּרְווַחת ְלִאיּנון ּבִ
ְמך ַיֲעֹקב עוְקָבא ֲהָוה, ָׁשִ ְּדָהא ָלאו ּבְ ָרֵאל, ּ י ִאם ִיׂשְ ָרֵאל ַוַדאי אֹוֵדי ֲעָלך, ּכִ ְִיׂשְ יה , ּ ּוִמּנֵ ּ

ְרָכאן יה, ָּנְפקו ּבִ ִגין ְדַאְנּתְ ָאִחיד ּבֵ ּּבְ ָאר אוְכלוִסין, ְּוַעל ָדא, ּ ֲּאָנא ְוָכל ׁשְ אֹוֵדיָנא , ּ
  .ָּעַלְייהו

י ׂשָ ים ַוּתוָכלּכִ ְטָרא , ִּריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ִּעם ֱאֹלִהים ּכָ ּ
ָיא ים. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ו ְואוְכלוִסין ִדיֵליה, ְוִעם ֲאָנׁשִ ָּדא ֵעׂשָ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון , ָיִכיַלת ְלהֹון, ַּוּתוָכל. ּ
ִביק ֵליה ַיֲעֹקב. ְָלא ַיְכִלין ָלך ְרָכאן, ְּוָלא ׁשָ ַּעד ְדאֹוֵדי ֵליה ַעל ִאיּנון ּבִ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ם   .ְִדְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹותֹו ׁשָ

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָסִליק ְנהֹוָרא, ּתָ ׁשַ ל ִאיּנון ָמאֵרי ְדִדיִנין, ּּבְ ְפָיין ּכָ ִּאְתּכַ ֵחי, ּ ּכְ ּתַ , ְוָלא ִמׁשְ
א קוְדׁשָ יה ּבְ ֵעי ּבֵ ּתָ ָרֵאל ִמׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ֲעָתא ִעיָדן ְדַרֲעָוא הוא . ְ ְּוַהִהיא ׁשַ ּ ּ

ה, ְּלֹכָלא ֵחי ִעּמָ ּכְ ּתַ א וְלָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ יט ָלה ַמְלּכָ ְּואֹוׁשִ ּ ּ ּ ְרִביָטא ְדחוָטא ְדֶחֶסד, ּ ּׁשַ ּ ּ ,
א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ִלימו ּבְ ׁשְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ
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א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ַכח ּבָ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִאיּנון ִזְמִנין , ְּ ּּבְ
ה ַכח ִעּמָ ּתְ ְּדִאׁשְ ַקְדִמיָתא, ּ יה ּבְ ְּוִהיא ַמְתָעַרת ְרעוָתא ְלַגּבֵ ה, ּ ַכאת ֵליה ְלַגּבָ ּוַמׁשְ ּ ּ ,

ָתא ְוִתי ְסִגיאות ִחּבָ אּּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּאוְבּתָ ֵדין ִאְתַמְלָיא ִמּסִ ּּכְ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ה אוְכלוִסין ִמׁשְ ְּוַכּמָ ּ
ִסְטָרא ִדיִמיָנא ֻכְלהו ָעְלִמין, ּּבְ ּּבְ ַער ֲחִביבוָתא וְרעוָתא . ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ָעַרת ְלָבַתר )ב''דף מה ע(ְוִהיא , ּבְ ַערְו, ִאּתְ ִזְמָנא ְדִאיהו ִאּתְ ָּלאו ּבְ ֵדין ּכָֹלא , ּ ּּכְ
ַכח ּתְ א ִאׁשְ ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ּּבְ ַער, ּ ָמאָלא ִאּתְ ִסְטָרא , ּוׂשְ ה אוְכלוִסין ַקְייֵמי וִמְתָעֵרי ּבְ ְּוַכּמָ ּ ּ
ֻכְלהו ָעְלִמין ָמאָלא ּבְ ִּדׂשְ ִתיב. ּּ ְווָנא ּכְ ַהאי ּגַ ה )א הדא הוא דכתיב''נ(, ּכְ י ַתְזִריַע  ִאּשָׁ ּכִ

ֵניָנן. ַמאי ַטְעָמא. 'ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו ַכח, ּתָ ּתְ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ִאׁשְ ָאה ּכְ ּתָ ָּעְלָמא ּתַ ּ ,
דוְגָמא ְדָדא ְּוָדא ּכְ ּ.  

א, ְּוַעל ָדא ַזר ְדַכר אֹו נוְקּבָ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ָחא ְרעוָתא ּבְ ּכְ ּתַ . ְּלִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָקא ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ר ָנׁש ְלִאְתַדּבְ ֵעי ּבַ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

ָעְלָמא ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַרֲעָוון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ י , ּ ָקא ְרעוְתהֹון ְלַגּבֵ ְּדִאיּנון ַיְדִעין ְלַאְדּבְ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ִתיבָעַלְי, ַּמְלּכָ ְיָי)דברים ד(, ּיהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ' ּ ְוַאּתֶ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּ

ֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוגֹו)ויקרא יג(. ַּהיֹום רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ י ְיהוָדה . 'ּ ָאָדם ּכִ ִּרּבִ
ַח)שיר השירים א(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ֶמׁשּ ַאל ּתִ ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ ַהאי ְקָרא , ְרחֹוֶרת ׁשֶ
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ַמר ָגלוָתא, ִאּתְ ָיא ּבְ ּסְ ֲעָתא ְדִסיֲהָרא ִאְתּכַ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ְראוִני, ִהיא ָאְמָרה, ּ ָלאו . ַּאל ּתִ
ְּדִאיִהי ְפִקיַדת ְדָלא ְלֵמחֵמי ָלה ּ ָרֵאל ְל, ּּ א ְדִיׂשְ יאוְבּתָ ִגין ְדִאיִהי ָחָמת ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ הּ , ַּגּבָ

ְראוִני, ְלֵמֱחֵמי ְנהֹוָרָהא יְכלון ְלֵמֱחֵמי ִלי, ִּהיא ַאְמַרת ַאל ּתִ ְראוִני ַוַדאי. ָּלא ּתֵ ַּאל ּתִ ּ .
ַחְרחֹוֶרת. ַמאי ַטְעָמא ֲאִני ׁשְ ִגין ׁשֶ ַקְדרוָתא, ּבְ ִגין ַדֲאָנא ּבְ ּּבְ ּ.  

ַחְרחֹוֶרת ֵעי ֵליה, ַמאי ׁשְ חֹוָרה ִמּבָ ֵרין , ֶּאָלא. ּׁשְ ֶמׁש, ַּקְדרוֵתיּתְ ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ , ַחד ׁשֶ
א ְמׁשָ י ׁשִ ָלק ִמּנִ ְּדִאְסּתַ י, ְלַאְנֲהָרא ִלי, ּ ָלא ּבִ ּכְ י ִנֲחרו ִבי. ּוְלִאְסּתַ ְּוַחד ִדְבֵני ִאּמִ ּ.  

ָזַפְתִני ּשְׁ ֵעי ֵליה, ׁשֶ ָזַפְתִני ִמּבָ ֶּאָלא ְרָמז הוא ְדָקא ָרִמיז. ּׁשְ ּ ׁש, ּ ׁשֵ א ְּדַכד ַנֲהָר. ּבְ
ׁש ְנהֹוִרין ָנִהיר ׁשֵ א ּבְ ְמׁשָ ָלק, ׁשִ ָלקו, ְּוַכד ִאְסּתַ ית ְנהֹוִרין ִאְסּתְ ל ִאיּנון ׁשִ ּּכָ י. ּ ֵני ִאּמִ , ּבְ

ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּנֲחרו ִבי. ּ ִנַחר  )תהלים סט(ּכְ
רֹוִני ָרֵאל )איכה ה( ,יבֲּהָדא הוא ִדְכִת, ּגְ ּ ַעל ַצָואֵרנו ִנְרָדְפנו ְדַכד ֲהוֹו ַעְייִלין ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ָגלוָתא ֲּהוֹו ָאְזֵלי ְיַדְייהו ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ּּבְ ְּוָלא ָיִכילו , ְוֵריַחִיין ַעל ַצָואֵריהֹון, ּ
ָחא פוָמא ְּלַאְפּתְ ּ.  

ָרִמים מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ָגל, ּׂשָ ִגיֵנהֹון , ּוָתאְְלֵמַהך ּבְ ין ּבְ ַאר ַעּמִ ְלַנְטָרא ִלׁשְ
ָרֵאל י. ְּדִיׂשְ ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ ְרִמי ׁשֶ ַקְדִמיָתא, ּּכַ ד ּבְ . ְּדָהא ָלא ָיִכיְלָנא ְלַנְטָרא ְלהֹון ּכַ

ִלי ְרִמי ׁשֶ ַקְדִמיָתא ְנִטיְרָנא ּכַ ְרִמין, ּּבְ ָאר ּכַ יה ִאְתְנָטרו ׁשְ ּוִמּנֵ ּ א ְנִטיְרָנ. ּ ּתָ ָאר ַהׁשְ א ׁשְ
יַנְייהו ִלי ְדִלֱהִוי ָנִטיר ּבֵ ְרִמי ׁשֶ ִגין ּכַ ְרִמין ּבְ ּּכַ ּ ּ.  

אֹוְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ י ֲחַקל, ִּרּבִ ד ָמטו ַחד ּבֵ ָּחמו ַחד ַדְפִטיָרא , ּּכַ ּ
ין ָאְרָחא ִלְסַטר ְיִמיָנא י יֹוֵסי. ְּדִקיְטָפא ּבֵ ִכיַחֲעִטיָפ, ָאַמר ִרּבִ ַעְייִנין ׁשְ ּא ְדקוְטָרא ּבְ ּ ,

ֶחְדָווָתא א, ֵּלית ָלן ְרׁשו ְלֵמחֵמי ּבְ י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריב ּבֵ ּ ּ.  

ֵבי ָבה'  ַלְיָי)תהלים כד(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵבל ְויֹוׁשְ ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה ּתֵ ּ יָון ְדָאַמר ַלְיָי, ּ ' ּּכֵ
ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵב, ּ ֵבי ָבהֲאַמאי ּתֵ ֵבל ָלאו ִמן ַאְרָעא הוא, ל ְויֹוׁשְ ֶּאָלא ָהִכי . ְּוִכי ּתֵ

ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה' ַלְיָי, ָקָאַמר א, ּ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחִיים, ּ ֵבי . ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּתֵ
ָאר ַאְרָעאן, ָּבה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּדא ׁשְ פֹט ּתֵ)תהלים ט(ּכְ ּ ְוהוא ִיׁשְ ֶצֶדקּ ְּדֵתֵבל , ֵבל ּבְ

ְלָיא ֶצֶדק ּתַ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּבְ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה' ַלְיָי, ִּרּבִ יַנח. ּ ּוְמלֹוָאה ַמאי ִהיא, ָהָאֶרץ ּתִ ֶּאָלא ִאֵלין . ּ ּ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִּנׁשְ ּ ֵבי ָבה. ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ֵבל, ּּתֵ ָּדא ַאְרָעא ִדְלַתּתָ: ּתֵ ֵבי ָבה. אּ ִּאֵלין : ְּויֹוׁשְ

א ֵני ָנׁשָ י יֹוֵסי. ִּאיּנון ּבְ ים ְיָסָדה ְוַעל , ָאַמר ִרּבִ י הוא ַעל ַיּמִ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּכִ ִּאי ָהִכי ּבְ ּ
ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ּ ים ְיָסָדה ְוַעל , ּ ְּדַהִהיא ֶאֶרץ ַהַחִיים ַעל ַיּמִ ּּ

ְּדֻכְלהו ַנְפֵקי ֵמַההוא ָנָהר ִעָלָאה ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ת ְיכֹוְנֶנָהְנָהרֹו ּ ּ ּּ ָקַנת , ּ ּוְבהו ִאְתּתְ ּ
א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ   )ובגין כך(. ּוְלֵמיָזן ָעְלִמין, ּ
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א ', ְוגֹו' ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי ר ֹלא ָנׂשָ ְּנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ י ְוגֹוּ ְוא ַנְפׁשִ ַנְפׁשֹו . 'ַלּשָׁ
ִתיב י ְוַנְפׁשֹו, ּכְ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ִמָלה. ַּמהו ַנְפׁשִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ע ְיָי )עמוס ו(ּּכְ ּבַ ' ִנׁשְ

ַנְפׁשֹו ה)ב, שמואל א( ּבְ י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי וְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ַההוא ֵלב. ּ ּכַ א ִאְתֲאִחיד ּבְ  ְּוָדִוד ַמְלּכָ
ּוְבַההוא ֶנֶפׁש ְוא ַנְפׁשֹו, ּ א ַלּשָׁ   .ְּוַעל ָדא ֹלא ָנׂשָ
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ר ָנׁש, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ַחד ּבַ ין, ִּאֲעָרעו ּבְ ׁשִ חֹות , ְּוַאְנפֹוי ַמְלָיין ַמְכּתְ ַוֲהָוה ָקם ִמּתְ
יה, ִאיָלָנא ַחד לו ּבֵ ּכָ ִּאְסּתְ ין )א''ו ע''דף מ(ְּוָחמו , ּ ׁשִ ִאיּנון ַמְכּתְ ַּאְנפֹוי סוָמִקין ּבְ ּ ָאַמר . ּ

י ִחָייא ַמאן ַאְנּתְ ָּאַמר ֵליה יוָדאי ֲאָנא. ִּרּבִ י יֹוֵסי ַחָטָאה הוא. ּ ָּאַמר ִרּבִ , ְּדִאי ָלאו ָהִכי, ּ
ין יׁשִ ִאֵלין ַמְרִעין ּבִ ימו ַאְנפֹוי ּבְ ָּלא ִאְתְרׁשִ ּ ְּוִאֵלין ָלא ִאְקרון ִיּסוִרין , ּ ּ י . ְּדַאֲהָבהּ ָאַמר ִרּבִ

ִּחָייא ָהִכי הוא ַוַדאי ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּדִיסוִרין ְדַאֲהָבה ִמְתַחְפָיין ִאיּנון ִמּבְ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת, ּתָ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ יב ָאָדם ּכִ ִּדְכּתִ ִזיִנין ' ָהא ג. ּ
ְּוֻכְלהו ִאְקרון ֶנַגע, ָהָכא ּ רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת,  ָצַרַעתּ ׂשָ ַמאי . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ

ֹכָלא. ְּסִגירו. ֶנַגע ָצָרַעת ְּסִגירו ּבְ ּוְכִתיב ְוהוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ּ ֲּאָבל ִאיּנון . 'ּ
ִתיב ְּדִיְתֲחזון ְלַבר ּכְ א אֹותֹו, ּ ְבֵני ְּדָהא . ְּוָרָאהו ַהּכֵֹהן ְוִטּמֵ ַּוַדאי ִאיּנון ְדִיְתֲחזון ְלַבר ּבִ ּ ּ ּ

א ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ָקא ַאְתָיין, ָנׁשָ ְּוָלאו ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה ִניְנהו, ִּמּסִ ּ ּ.  

י יֹוֵסי י ִחָייא. ְמָנא ָלן, ָאַמר ִרּבִ יב, ָּאַמר ִרּבִ ּ טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמגוָלה )משלי כז(, ִּדְכּתִ
ֶרת , )א אינהו תוכחת מאהבה כד איהי''ס(ֵאי ַהִהיא ּתֹוַכַחת ֵמַאֲהָבה . ֵּמַאֲהָבה ְמסוּתָ

א ֵני ָנׁשָ ֶרת ִמּבְ ְרִחימוָתא. ְּמסוּתָ ַגְווָנא ָדא ַמאן ְדאֹוַכח ְלַחְבֵריה ּבִ ּּכְ ּ ּ ָרא ִמלֹוי , ּ ֵעי ְלַאְסּתְ ּּבָ
א ֵני ָנׁשָ ְייהו ַחְבֵריה, ִמּבְ ְּדָלא ִיְכסֹוף ִמּנַ ּ אְּוִאי ִמלֹוי ִאיּנ, ּ ֵני ָנׁשָ ְלָייא ָקֵמי ּבְ ִאְתּגַ , ּון ּבְ

ְרִחימוָתא ָּלאו ִאיּנון ּבִ ּ.  

ר ָנׁש ד אֹוַכח ְלּבַ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְרִחימוָתא, ְ ֹכָלא אֹוַכח ּבִ ּּבְ ַקְדִמיָתא ָמֵחי , ּ ּבְ
ַגְרֵמיה ִדְלגֹו ֵּליה ּבְ ּ יה. ּ חֹות ּתֹוְתֵביהְוִאי ָלאו ָמֵחי ֵלי. ּמוָטב, ִּאי ָהָדר ּבֵ ּה ּתְ ְּוִאֵלין , ּ

ּ ִאְקרון ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה)בעורו( ּ יה מוָטב, ּ ִּאי ָהָדר ּבֵ ְלָייא , ּ ִאְתּגַ ְּוִאי ָלאו ָמֵחי ֵליה ּבְ
ַאְנפֹוי יה, ָּקֵמי ּכָֹלא, ּּבְ לון ּבֵ ּכְ ִגין ְדִיְסּתַ ּּבְ ּ ְּוִיְנְדעון ְדָהא ַחָטָאה ִאיהו, ּ ּ ּ ּ ְוָלאו ְרִחיָמא , ּ

ְּדָמאֵריה הוא ּ ּ.  

ר ָנׁש אי, ָּאַמר לֹון ַההוא ּבַ ּבָ ִקיְטָרא ְדֵעיָטא ַחד ֲאִתיתון ּגַ ּּבְ ַּוַדאי ָלאו ַאּתון ֶאָלא , ּ ּ ּ
ן יֹוָחאי ְדָלא ַדֲחִלין ִמּכָֹלא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵבי ִרּבִ ֵּמִאיּנון ְדִדיוֵריהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ַני ְדַאְתָיין . ּּ ִּאי ּבָ

כוֲאַבְתָראי ְיַקְטְר ּגו ּבְ ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ֵּאיך ִמַלְייכו ּבְ ּ ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ָהִכי הוא. ְ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ִעיר ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר)משלי א( ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ ִמֵלי . ּ ּבְ ּוַמה ִאי ּבְ ּ

ך ּמָ ְְדאֹוַרְייָתא ֲאָנן ַדֲחֵלי ִמּקָ ּ ַכ, ּ ּתְ ִריך הואָהא ִנׁשְ א ּבְ ִכּסוָפא ָקֵמי קוְדׁשָ ּח ּבְ ּ , ְוֹלא עֹוד. ְּ
ֵעי ָצחוָתא ֶּאָלא ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ְבָרא ְוָאַמר . ּ ָּפַתח ַההוא ּגַ א ָעֹון )מיכה ז(ּ מֹוך נֹוׂשֵ ָ ִמי ֵאל ּכָ

נֹוי. ָּאִרים ְידֹוי וָבָכה. 'ְוגֹו ַּאְדָהִכי ָמטון ּבְ ֵריה ְזֵעיָרא ִסַי. ּ ָּאַמר ּבְ ַמָייא ָהָכאּ א ִדׁשְ ּיְעּתָ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1910דף [ -ּ

ע )קהלת ז(ָּפַתח ְוָאַמר  ִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרׁשָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ּ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ
ָרָעתֹו אי ָסָבא. ְַמֲאִריך ּבְ י דֹוְסּתָ י ִרּבִ י , ַּהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא ּבֵ ֵמיה ְדִרּבִ ְּדֲהָוה ָאַמר ִמּשְׁ ּ ּ

יֵמי ֶהְבִלי. ָבאֵייָסא ָס ים ַעל ּכָֹלא, ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ א ְדֲהָוה ַחּכִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ׁשְ ְֵאיך , ּ

ל ַמאן  ֲחׁשֹוֵכי ָעְלָמא ְדָהא ּכָ ִזְמָנא ְדִאיהו ָאִזיל ּבַ ָּאַמר ָהִכי ְדִאיהו ָחָמא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ֲחׁשֹוֵכי ָעְלָמא ַדל ּבַ ּתְ   .ְוָלא ָיַדע ִמִדי, ָלא ָחֵמי ִמִדי, ְּדִאׁשְ

ַמר א, ֶּאָלא ָהִכי ִאּתְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ְלמוָתא, ּּבְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ם , ּ ְוִאְתַחּכָ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֹלֹמה ַעל ּכָ ּוְכֵדין ָחָמא ּכָֹלא, ׁשְ ְּדָלא , ל''ָחָמא ּכֹ. ּוַמאי ָחָמא. ְּוָיַדע ּכָֹלא, ּ

א . אַּאְעֵדי ִמן ִסיֲהָר ְמׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶאת ַהּכֹל . )א ליה כשמשא''ס(ַּוֲהָוה ָנִהיר ָלה ׁשִ
יֵמי ֶהְבִלי ִליַלת ִמן ּכָֹלא. ַמאן ֶהְבִלי. ָרִאיִתי ּבִ ָּדא ִסיֲהָרא ְדִאְתּכְ ּ א ְורוָחא , ּ ִּמן ַמָיא ְוֶאּשָׁ ּ

ֲחָדא ֶהֶבל ְדָנִפיק ִמן פוָמא. ּכַ ּּכְ ְּדָכִליל ִמּכָֹל, ּּ   .אּ

ַההוא ֶהֶבל ִדיֵליה, ל''ְּוהוא ָחָמא ּכֹ ּּבְ ּ יה, ּ ְּדָאִחיד ּבֵ ִצְדקֹו. ּ א ֲחֵזי, ֵּיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ , ּתָ
ָעְלָמא ִאין ּבְ יאו ַזּכָ ִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּּבְ ל ''ְוַהאי ּכֹ, ּל ָלא ַאְעֵדי ִמן ִסיֲהָרא ְלָעְלִמין''ַהאי ּכֹ, ּ

ח וְרבו ְוֵח ל ְמׁשַ ָּנַטל ּכָ ּדו ִדְלֵעיָלאּ ּ י)א ידוי ורוי''ס(ְּוִאְתְמֵלי , ּ ִגין ְלִאְזַדְווָגא , ּ ְוַחֵדי ְוַרּבֵ ּּבְ ּ
ִסיֲהָרא ִגיָנה, ּבְ ְּוהוא ָרַווח ּבְ ּ.  
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ָעְלָמא יאו ַחָייִבין ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּ ּ ַכת, ּ ֵדין ַצִדיק אֹוֵב, ְוִסיֲהָרא ִאְתַחּשְׁ ִצְדקֹוּּכְ , ד ּבְ
ִתיב ֶּאָלא ַצִדיק אֹוֵבד, ַצִדיק ֶנֱאַבד ָלא ּכְ ִסיֲהָרא)א אתחבר''נ(ְּדָהא ָלא ִאְתֲחֵזי , ּ ְוָלא ,  ּבְ

ח וְרבו ְוֵחדו ְלַמְלָיא ָלה ָּנִטיל ְמׁשַ ּ ּ ה, ּּ ּוְלִאְזַדְווָגא ִעּמָ ּ ּ ִצְדקֹו, ְּוַעל ָדא ַצִדיק אֹוֵבד. ּ ָּדא , ּבְ
יהִּדְבִגין, ִסיֲהָרא ַכַחת ְלִאְזַדְווָגא ִעּמֵ ּתְ ּ ִסיֲהָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ִאיב , ּהוא ָאִביד, ּ ְּדָלא ׁשָ

ָמה ְדֲהָוה ָעִביד ֵּמֵחידו ּכְ ַער. ּ ָמאָלא ִאּתְ ל ְסָטר ׂשְ ְלָוה , ּוְכֵדין ּכָ ׁשַ דף (ְּוַחָייִבין ַמֲאִריִכין ּבְ

ָעְלָמא )ב''ו ע''מ יב, ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרָעתֹוְוֵיׁש ָרׁשָ, ּ ַההוא . ְע ַמֲאִריך ּבְ ָרָעתֹו ּבְ ַּמאי ּבְ
יה)א בההיא רעה''נ(ְסָטר  ּ ְדִאְתְדַבק ּבֵ ּ ּ.  

ִצְדקֹו ּּתו ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ָעְלָמא, ּ ְּדַכד ַחָייִבין ְסִגיאו ּבְ ְלָיא , ּּ  )בחובייהו(ְוִדיָנא ּתַ
ִצְדקֹו חֹוַבְיי, ַּצִדיק אֹוֵבד ּבְ ַפס ּבְ חֹוַבְייהו ִדְבֵני , ּהוִּאיהו ִאּתְ א ְדִאְתַפס ּבְ גֹון ַאּבָ ּּכְ ּ ּּ

ְלהו ֲחִציִפין , ָּמאֵתיה ַּדֲהוֹו ּכֻ הו ְוָלא ַאְכִסיף ְלהו ְלָעְלִמין, )לגביה(ּּ ְּוהוא ָלא ַאְסִהיד ּבְ ּ ּ ,
יָדן יַעָיא , ּוָמֵחי ּבִ ַרׁשִ הו ּבְ ֵרי ּבְ ְּדָלא ִנְתּגְ ּ ַוֲהָוה . )וא ולא מחי בידיהון דלא מתגרו בה''נ(ּ

י ַעְוָלה)תהלים לז(, ָאַמר ָלן עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ ֵרִעים ַאל ּתְ ּמְ ְתַחר ּבַ , ָּאַמר ֲאבוי.  ְלָדִוד ַאל ּתִ
ָדא ִריך הוא ַאְעִניׁש ִלי ּבְ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ יַדְייהו, ְּ יִדי ִלְמֳחָאה ּבִ ְּדָהא ֲהָוה ְרׁשו ּבִ ּ ְוָלא , ּ

ְטִמירו, ּ ְלהו)א אוכיחנא''נ( ְוָלא ַאְכִסיְפָנא, ֲעָבִדית ְלָיא, ָּלא ּבִ ִאְתּגַ   .ְוָלא ּבְ

ֵריה ָאֳחָרא ְוָאַמר ּּתו ָפַתח ּבְ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(, ּּ
ְתֵרי יֹוִדין, ֱאֹלִהים' ַּוִייֶצר ְיָי. 'ָהֲאָדָמה ְוגֹו ְתֵרין ִיְצִרין, ּבִ ַחד , ֶצר ָרעֵיֶצר טֹוב ְוֵי, ּבִ
א, ָּלֳקֵבל ַמָיא ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים' ְיָי. ְוַחד ָלֳקֵבל ֶאּשָׁ א, ֶאת ָהָאָדם. ׁשֵ ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ ּ .
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א, ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ָּדא ַעְפָרא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ֵרי, ּ ן ִאְתּבְ ּמָ ְּוהוא ֲאַתר ְדֵבי , ְּדִמּתַ ּ
א   .ַּמְקְדׁשָ

ַאָפיו  ַּוִיַפח ּבְ ַמת ַחִייםּ א, ִּנׁשְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ָכא ֵמִאיּנון ַחִיים ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ּ ּּ .
א, ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה א ַקִדיׁשָ ַנְפׁשָ ִליל ּבְ ֵּמַחָיה ִעָלָאה, ָּאָדם ִאְתּכְ ְּדַאִפיַקת ַאְרָעא . ּ ּ

יב ֶּנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ִעָלָאה, ּ ַחָיה ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש)בראשית א(, ִּדְכּתִ ּ ּ.  

  )סימן ו( השלמה מההשמטות

ִּדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְּדַההוא ַחָיה ִעיָלָאה, ּ ּ ּוְבִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ַחָיה ִאיִהי . ּ ּ ּ
א ִעיָלָאה ִליַל, ַּקִדיׁשָ ַגָווה וִאְתּכְ ָכא ָלה ּבְ א ָמׁשְ ד ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ הּ ֵדין ָקֵריַנן ָלה , ּת ּבָ ּּכְ

ָמה   .ְנׁשָ

א ֲחֵזי אֹוַרח ְקׁשֹוט, ְוּתָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדּבַ ֵניה ְמַמְלָלן ִמיִלין , ּּבְ ּופוֵמיה ְוִליׁשָ ּ
ְצלֹוָתא ין ּבִ אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשִ יה. ּבְ ַקת ּבֵ ָמָתא ִאְתַדּבְ ְּרִחיָמא הוא ְדָמאֵריה, ַּהאי ִנׁשְ ּ ָמה ּכַ. ּ

ל ִסְטִרין ְּנטוִרין ַנְטִרין ֵליה ִמּכָ א . ּ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ א וׁשְ יָמא הוא ְלָטב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ּ ּּ
ְרָייא ֲעלֹוי ָכל . ׁשַ א ְוֲעְייָלא ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּוָדא ִהיא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא וְמַמְלָלא ַקֵמי ַמְלּכָ ּ ּּ

יָדָהא ְקֵרי רוַח ְמַמְלָלא. ַּתְרִעין ְוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ ַתא . ְּוַעל ָדא ִאּתְ ָאר ָנְפׁשָ ל ׁשְ ְּדָהא ּכָ
ר ַהאי)נפשתאן( א ּבָ ּ ֵלית לֹון ֵרׁשו ְלַמְלָלא ַקֵמי ַמְלּכָ ּ.  

ין יׁשִ ֵניה ְמַמְלָלן ִמיִלין ּבִ ְפָווֵתיה ְוִליׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסֵטי אֹוְרחֹוי ְוׂשִ ּ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ
ְלַק יהִאְסּתַ ַקת ּבֵ יה ְוָלא ִאְתַדּבְ ַרת ִמּנֵ א ִאְתַעּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ְוִנׁשְ ּת ִמּנֵ ּ ּ ּוִמִסְטָרא ְדִחְוָייא . ּ

ָעְלָמא ט ְוַאִכיל ּבְ יָפא ִאְתָער רוָחא ֲחָדא ְדׁשָ א ַתּקִ יׁשָ ֲאָתר , ּּבִ ְרָייא ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ
ן ּמָ ַלק ִמּתַ ה ִעיָלָאה ִאְסּתְ ִּדְקדוׁשָ אוִאי. ּ יׁשָ ְּדֹכָלא , ּנון ִמיִלין ָסְלִקין ְלֲאָתר ְדִחְוָייא ּבִ ּ

ֲעָתא ְדָסְלִקין. ְּלַאְתֵריה ִאְתַהָדר ּוְבׁשַ ָלקו סוְחָרֵניה ְדִמָלה , ּ ּּכָֹלא ַמְכִריִזין ְוַאְמִרין ִאְסּתָ ּ ּ ּ
א ִדְפַלְנָיא יׁשָ יָפא. ּּבִ ְּפנון ֲאָתר ְלָאְרֵחיה ְדִחְוָייא ַתּקִ ּ ּ.  

ִכּסוָפאְוַהִהיא ְנ ָמה ַסְלָקא ּבְ ָעאקו ְדֹכָלא, ּׁשָ ּּבְ ּ ְּוָלא ַיֲהִבין ָלה ֲאָתר ְלַמְלָלא . ּ ּ
ִמְלַקְדִמין ּוְכֵדין ִחְוָייא ִאְזָדַמן. ּכְ אֵרי . ּּ אֹוְרִחין ְיִדיָעאן ְוׁשָ א ַסְלָקא ּבְ יׁשָ ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ּבִ

ָמה רוִחין ִמְתָעִר יָפא ּכַ ָעְלָמא ְורוָחא ַנְחָתא ֵמַההוא ִסְטָראַּקֵמי ְדִחְוָייא ַתּקִ ּין ּבְ ח , ּ ּכַ ְוַאׁשְ
א יׁשָ ִמָלה ּבִ ר ָנׁש ִאְתָער ֵליה ּבְ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ יה. ּ ַרת ִמּנֵ א ִאְתַעּבְ ְּוָהא רוָחא ְמַמְלָלא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,

ְרָייא ֲעלֹוי ְוָסִאיב ֵליה ֵדין ׁשַ ֵר, ּּכְ ְבׂשָ ּוְכֵדין הוא ָסִגיר וִאְתְפִגים ּבִ ּ ִחיזו ְדַאְנפֹוי ּ ּיה ּבְ ּ ּ ּ
ֹכָלא ִתיב . ּּבְ ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָצרֹות ַנְפׁשֹו)א''משלי כ(ְוַעל ָדא ּכְ , ַּנְפׁשֹו ַוַדאי. ּ

ר ָנׁש  א ְדּבַ ה ְדעֹוְנׁשָ א וְכּמָ יׁשָ ִגין ִמלוָלא ּבִ תוָקא ּבְ ַּהִהיא ְדָהָוה ְמַמְלָלא ִאְתֲעִביַדת ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַה א, איּבְ יׁשָ ִגין ִמָלה ּבִ ִגין ִמָלה ָטָבא , ּּבְ יה ּבְ ך עֹוְנׁשֵ ּּכָ ּ דאתי לידיה דיכיל למללא ולא (ְ

 )עד כאן מההשמטות(: )מליל
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א ֲחֵזי א, ּתָ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָכל ִזְמָנא ְדַהאי ִנׁשְ ּּבְ ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ַקת ּבֵ ִּאְתַדּבְ ְּרִחיָמא הוא . ּ
ְּדָמאֵריה ָמה ְנטוִרין. ּ ל ִסְטִריןּּכַ א, ּ ַנְטִרין ֵליה ִמּכָ יָמא הוא ְלָטב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ּ ,

ְרָיא ֲעלֹוי א ׁשַ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ.  

ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסֵטי ָאְרחֹוי ּ יה, ּ ָלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתְ ִכיְנּתָ א ָלא , ּׁשְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִנׁשְ
יה ִּאְתְדָבַקת ּבֵ ְטָרא ְד. ּ ּוִמּסִ יָפאּ ּקִ א ּתַ יׁשָ ַער רוָחא ַחד, ִחְוָיא ּבִ ָעְלָמא, ִּאּתְ ט ְוָאִזיל ּבְ , ְּדׁשָ

ן ּמָ ַלק ִמּתַ ה ִעָלָאה ִאְסּתְ ֲאַתר ִדְקדוּשָׁ ְרָיא ֶאָלא ּבַ ְּדָלא ׁשַ ּ ּּ ּ ר ָנׁש. ּ ַאב ּבַ , ּוְכֵדין ִאְסּתְ
ֵריה ְבׂשָ ְּוִאְתְפִגים ּבִ ֹכָלא, ּ ֵחיזו ְדַאְנפֹוי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א ִעָלָאה, א ֲחֵזיְוּתָ ִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ַחָיה ִאיִהי ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ָכא ָלה, ּּ א ַמׁשְ ד ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ,
ַגָווה ִליַלת ּבְ ָמה, ְּוִאְתּכְ ֵדין ָקֵריָנן ָלה ְנׁשָ ְּוָדא ִהיא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא. ּּכְ ּ ּוְמַמְלָלא ָקֵמי , ּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ְרִעיןְוַעְייָלא ּבְ, ַּמְלּכָ יָדָהא, ָכל ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי רוָחא . ְּוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ ּ
א, ְּמַמְלָלא ָתא ֵלית לֹון ְרׁשו ְלַמְלָלא ָקֵמי ַמְלּכָ ָאר ַנְפׁשָ ל ׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ר ַהאי, ּ   .ּבַ

 ּ וְכִתיב',ְָנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו )תהלים לד(, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ַאְכִריַזת ְוַאְמַרת

ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ְוגֹו)משלי כא( ין', ּ יׁשִ ֵניה ְמַמְלָלן ִמִלין ּבִ ְפָווֵתיה ְוִליׁשָ ִגין ְדִאי ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ִּאיּנון ִמִלין ַסְלִקין ְלֵעיָלא ּ ּ ֲעָתא ְדַסְלִקין, ּ ּוְבׁשַ ּ ָלקו , ּ ּּכָֹלא ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין ִאְסּתֵ ּ

ִּמּסֹוֲחָרֵניה ְדִמ א ִדְפַלְנָיאּ יׁשָ ָּלה ּבִ יָפא, ּ ּקִ ְּפנון ֲאַתר ְלָאְרֵחיה ְדִחְוָיא ּתַ ּ ּ ְמָתא . ּ ֵדין ִנׁשְ ּכְ
ָלַקת יה ְוִאְסּתְ ָרא ִמּנֵ א ִאְתַעּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָלא ַיְכָלא ְלַמְלָלא, ּ  )תהלים לט(ּכְ

יִתי ִמטֹוב י דוִמָיה ֶהֱחׁשֵ ֶּנֱאַלְמּתִ ּ ּּ.  

ִכּסוָפאְוַהִה ְמָתא ַסְלָקא ּבְ ּיא ִנׁשְ ָעאקו ְדֹכָלא, ּ ּּבְ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוָלא ָיֲהִבין ָלה ֲאַתר ּכְ ּּ .
ִתיב רֹות ַנְפׁשֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ּׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמּצָ ַּנְפׁשֹו ַוַדאי ַהִהיא ַדֲהַות . ּ ּ

ּתוָקא, ְּמַמְלָלא ִגין, ִּאְתָעִביַדת ַמׁשְ אּבְ יׁשָ ּ ִמלוָלא ּבִ ּוְכֵדין ִחְוָיא ִאְזְדַמן. ּ ּ ְּדֹכָלא , ּ ּ
ְּלַאְתֵריה ִאְתַהָדר אֹוְרִחין ְיִדיָען, ּ א ַסְלָקא ּבְ יׁשָ ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ּבִ יה ְדִחְוָיא , ּ אִרי ַקּמֵ ְּוׁשָ ּ

יָפא ּקִ ָעְלָמא, ּתַ ָמה רוִחין ִמְתָעִרין ּבְ א ֵמַההוא ִסְט, ּּכַ ְּורוָחא ַנְחּתָ ר , ָראּ ח ְדַההוא ּבַ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ
א יׁשָ ִמָלה ּבִ ַער ֵליה ּבְ ָּנׁש ִאּתְ יה, ּ ָרא ִמּנֵ א ִאְתַעּבְ ְּוָהא רוָחא ְמַמְלָלא ַקִדיׁשָ ּ ְרָיא , ּּ ֵדין ׁשַ ּכְ

ּוְכֵדין הוא ָסִגיר, ֲּעלֹוי ְוָסִאיב ֵליה ּ.  

א יׁשָ ִגין ִמָלה ּבִ ר ָנׁש ּבְ א ְדַהאי ּבַ ָמה ְדעֹוְנׁשָ ּּכְ ּ ִגין ִמָלה ָטָבא. ּ יה ּבְ ך עֹוְנׁשֵ ּּכַ ּ ְּדָקאֵתי , ְ
ִגין ְדָפִגים ְלַההוא רוָחא ְמַמְלָלא. ְּוָלא ַמִליל, ְּוָיִכיל ְלַמְלָלא, ִּליֵדיה ּּבְ ּ ּ ָקַנת , ּ ְּדִהיא ִאְתּתְ

ְּלַמְלָלא ְלֵעיָלא א, ּ ּוְלַמְלָלא ְלַתּתָ ה, ּ ְקדוּשָׁ ְּוֹכָלא ּבִ א . ּ ן ִאי ַעּמָ ּכֵ ל ׁשֶ אֹוְרָחא ּכָ ַאְזִלין ּבְ
ְּוהוא ָיִכיל ְלַמְלָלא ְלהו וְלאֹוָכָחא ְלהו, ֲעִקיָמא ּ ּ ִתיק ְוָלא ַמִליל, ּּ ָמה ַדֲאֵמיָנא , ְּוׁשָ ּּכַ
יב ר, ִּדְכּתִ יִתי ִמטֹוב וְכֵאִבי ֶנְעּכָ י דוִמָיה ֶהֱחׁשֵ ֶּנֱאַלְמּתִ ּ ּּ.  

  ]א''ז ע''דף מ -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1913דף [ -ּ

ין ִד ׁשִ ַמְכּתְ ר ּבְ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ָדִוד , ְּמָסֲאבוָתאֶּנְעּכָ ּ א ַאְלֵקי  )א''ז ע''דף מ(ּ ַמְלּכָ
ַהאי יה, ּבְ ְּוִאְתְפֵני ִמּנֵ יב, ּ ִני)תהלים כה(, ִּדְכּתִ ַּמהו ְפֵנה ֵאַלי. ּ ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
י ִחָייא ְוִרּבִ. ּ ַוִיֶפן ַאֲהֹרן)במדבר יב(ָאֵמר  ַּנְחּתו ִרּבִ קוהו, י יֹוֵסיּ ּוְנּשָׁ ּ ל . ּ ֲחָדא ּכָ ִּאְזָדָווגו ּכַ ּ ּ

י ִחָייא ָעַלְייהו, ַּההוא אֹוְרָחא ָּקָרא ִרּבִ אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ָואֹור )משלי ד(, ּ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ
ָאָדם ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן)ויקרא יג(. ַּעד ְנכֹון ַהיֹום י ִתְהֶיה ּבְ י יֹוֵסיָאַמ. ּ ֶנַגע ָצָרַעת ּכִ , ר ִרּבִ

הו ַחְבַרָייא, ַהאי ֶנַגע ֲערו ּבְ ְווִנין ִדיֵליה ִאּתְ ל ּגַ ּּכָ ּ ּ ּ הו ְלַדְכָיא , ּ ְּוַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ּבְ
ִּאיּנון ַדֲהוֹו ִיּסוִרין ִדְרִחימוָתא, ֲהָוה ָיַדע, ּוְלְמָסֲאָבא ּ ּ ּ ַמאן , ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּאֹו ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ

יה ָמ ְּדָמִאיס ּבֵ יהּ ּאֵריה ְוָרִחיק ּבֵ ָעְלָמא, ּ ִרים ֶנַגע ּבְ ר ָנׁש ּגָ ְּדָהא ְלפום ָאְרחֹוי ְדּבַ ּ ּ.  

ִתיב  ע)תהלים קמא(ּכְ ֶרׁשַ י ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִלילֹות ּבְ ט ִלּבִ ֵניָנן ,  ַאל ּתַ אן ּתָ ִמּכָ
ִרין ֵליה ה ַמְדּבְ ֵעי ְלֵמיַהך ּבָ ר ָנׁש ּבָ ָאְרָחא ְדּבַ ּּבְ ּ י ִיְצָחקָאַמ. ְּ ָיא, ר ִרּבִ ְוִכי , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ

ֹאַרח ַחָטָאה ִריך הוא ַאְסֵטי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ין, ְ יׁשִ ד עֹוָבִדין ּבִ , ּוְלֶמְעּבַ
ָעְלָמא ָדא ִּאי ָהִכי ֵלית ִדיָנא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָקַנת, ְּוָלא ּבְ יב ִּד, ְואֹוַרְייָתא ָלא ִאְתּתְ ְכּתִ
ַמע ׁשְ ַמע ְוִאם ֹלא ּתִ ׁשְ ה ִאם ּתִ   .ּּבָ

יה ֶּאָלא ָדִוד ַאְזַהר ְלִלּבֵ ּ אֹוַרח ְקׁשֹוט, ּ ָרא ֵליה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּלַדּבְ  )דברים ד(ּכְ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך בֹוָת. ַָוֲהׁשֵ , ּיהְלַאְהָדָרא ָלֳקְבֵל, ּוְתַלת, ּוְתֵרין, ֶּאָלא ִזְמָנא ַחד. ַמאי ַוֲהׁשֵ

ָרא ּוְלַאְזָהָרא ֵליה, ּוְלַדּבְ י ְלָדָבר ָרע, ְּוָהִכי ָקָאַמר ֵליה. ּ ט ִלּבִ יה ָקָאַמר ָדִוד , ַאל ּתַ ְּלִלּבֵ ּ
ר ָנׁש )כלומר( ט ְלפום אֹוְרחֹוי ְדּבַ ּ ַאל ּתַ ּ ְדָהא )אל תט לדבר רע, לבי, א והכי קאמר ליה''נ(ּ

ָעְלָמא ִרים ֶנַגע ּבְ ָעְלָמאְוִדי, ָּדָבר ָרע ּגָ ְרָיא ּבְ   .ְּוַהְיינו ֶנַגע ָצַרַעת, ָנא ׁשַ

ֲערו ַחְבַרָייא, ֶנַגע ָצַרַעת ָּהא ִאּתְ ַתְרּגומֹו, ּ י ְיהוָדה, ֲּאָבל ָצַרַעת ּכְ ַמאי , ָּאַמר ִרּבִ
ַתְרּגומֹו ְּדָסִגיר ְוָלא ָפַתח, ְּסִגירו. ּּכְ ְּוַכד ָסִגיר הוא ְוָלא ָפַתח, ּ ֵרי, ּ ֶּנַגע הוא ְדִאּקְ י . ּ ִרּבִ

ְפִקין ֲאָבָהן, יֹוֵסי ָאַמר ְּדָלא ִמְסּתַ ִנין, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ י ִתְהֶיה . ּכָ יב ֶנַגע ָצַרַעת ּכִ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ
ָאָדם ׁש, ּבְ ָאָדם ַמּמָ אן ָנִחית ְלַמאן ְדָנִחית, ּבָ ּוִמּכָ ַכח ֶנַגע ְלֹכָלא, ּ ּתְ ֵּמַההוא ְסִגירו, ִּאׁשְ ּ.  
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י ִיְצָחק ַּוַדאי ָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ יב, ּ ַמאי . ּ ִנֵאר ִמְקָדׁשֹו)איכה ב(, ִּדְכּתִ
ְרמו ַהאי. ַטְעָמא ום ִדְבֵני ָעְלָמא ּגָ ִּמּשׁ ּ יב, ּ א' ּ ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ִּדְכּתִ א , ִטּמֵ ִטּמֵ
ׁש י ֶאְלָעָז. ַמּמָ א, רָאַמר ִרּבִ ְלַקת , ִטּמֵ ום ְדִאְסּתַ ִּמּשׁ ָלק)שכינתא מניה(ּ ּ ַמאן ְדִאְסּתַ ְוִחְוָיא , ּ

ְרָיא יָפא ׁשַ ּקִ ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא, ְּוָסִאיב ְלַמאן ְדָסִאיב, ְּוָאִטיל זוֲהָמא, ּתַ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ.  

אֵני ֲאִרי ִחְוָיא , ּתָ ד ׁשָ ָלָאה)תקיפא(ּכַ ְלִקין ַס, ּ ְלִאְתּגַ ִריןִּמְסּתַ ְּמִכין וִבְנָייִנין וִמְתַעּבְ ּ ,
יָפא ְוָאִטיל זוֲהָמא ּקִ א ִמְסָאב, ְּוָאֵתי ִחְוָיא ּתַ ַכח ַמְקְדׁשָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ א, ּ ָמה . ַּמאן ַמְקְדׁשָ ּכְ

ַמר  ֵבית ֶאֶרץ ֲאחוָזְתֶכם)ויקרא יד(ְּדִאּתְ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ּ ְוָנַתּתִ ָחׁש  ְוַהּנָ)בראשית ג(ּוְכִתיב . ּ
ה ְיָי ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ָּהָיה ָערום ִמּכֹל ַחַית ַהּשָׂ ה' ּ ה . ֱּאֹלִהים ַויֹאֶמר ֶאל ָהִאּשָׁ ֶאל ָהִאּשָׁ
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ׁש ַגָווה, ַמּמָ א ִאְתֲאִחיד ּבְ ְּדֲאַתר ַמְקְדׁשָ ּ ּ ְּוַהְיינו ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי, ּ ִגין חֹובֹוי' ּ א ּבְ ום , ִטּמֵ ִּמּשׁ
ּקִ ְלָיא ִחְוָיא ּתַ   .יָפאְּדִאְתּגַ

א. ַמאן חֹובֹוי יׁשָ ָנא ּבִ א, ָּדא ִליׁשָ יׁשָ ָנא ּבִ ין , ִּחְוָיא ִאְזָדַמן, ִּדְבִגין ִליׁשָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ּּבֵ
א יב, ְלַתּתָ ַלח ְיָי)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ָרִפים' ּ ַוְיׁשַ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ַהׂשֹוְרִפים אֹו . ּבָ

ִתיב רוִפים ָלא ּכְ ָרִפיםֶּאָל, ַּהׂשְ ָרִפים, א ַהּשְׂ יב . ַמאן ׂשְ יִנים )תהלים עד(ִּדְכּתִ י ַתּנִ  ָראׁשֵ
 )ישעיה ו( ּוְכִתיב )חד אתחזרו לזמנין, א תרי''ס( )וחד לתתא, חד אתאחיד לעילא, תרי(

ַעל לֹו ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ַעל לֹו ַוַדאי, ׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּמַ ב ַעל)איוב א(ּכְ ',  ְיָי ְלִהְתַיּצֵ
ֹכָלא ּוְכֵדין ְסִגירו ּבְ ּ ִתיב , ְּוֵלית ַמאן ְדָפַתח, ּ ה ְמָנָאֶפת )משלי ל(ְּוַעל ָדא ּכְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ּ

ׁש ַוַדאי. ַמאי ְמָנָאֶפת', ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגֹו ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוָאְמָרה , ְּמָנָאֶפת ַמּמָ
י ָאְון   .ֹלא ָפַעְלּתִ

  ]ב''ז ע''דף מ -' גלק זוהר ח[

י ִיְצָחק י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ א, ָּאַמר ִרּבִ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ְרעוָתא ְדֹכָלא ָלא ִאׁשְ ּּבִ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ
ַכח ְלֵעיָלא ּתְ ְּדִאׁשְ ַכח. ּ ּתְ ּוְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ חֹוֵבי ָעְלָמא, ּ א ּבְ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ד ִאׁשְ , ֶּאָלא ּכַ

ְּדַיְלֵפיָנן ְדֹכָל ּ ַהאיּ ְלָייא ַהאי ּבְ ַהאי, א ּתַ ֵרט ֹראׁשֹו ְוגֹו)ויקרא יג(. ְוַהאי ּבְ י ִיּמָ . ' ְוִאיׁש ּכִ
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר  ִּרּבִ ְכלות ְוגֹו)קהלת ב(ּ ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ּ ְוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ּ ,'

ֹלֹמה ַמ ִמלֹוי ִדׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ה ֲאַתר ִאְסּתַ ַכּמָ ּּבְ אּ ָחְכְמָתא , ְלּכָ ְחָנא ּבְ ּגַ  )ב''ז ע''דף מ(ְוָאׁשְ

יָאה ִדיֵליה ַּסּגִ גֹו, ּ ים ִמלֹוי ּבְ א, ְּוַאְסּתִ ָלא . ְּלגֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּכְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדֵעי ְוָלא ָחָמאן ָד, ֲאַמאי ָאַמר ְוָרִאיִתי ָאִני, ּּבֵ ָאר ּבְ ֲּאִפילו . אְּוִכי ׁשְ ּ

ה, ַּמאן ְדָלא ָיַדע ָחְכְמָתא ִמן יֹומֹוי ח ּבָ ּגַ ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן , ְּוָלא ַאׁשְ ָּיַדע ַהאי ׁשֶ
ך יְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחׁשֶ ְכלות ּכִ ְַהּסִ ְרֵמיה ְוָאַמר ָרִאיִתי ָאִני. ּ ח ּגַ ּבַ ְּוהוא ׁשָ ּ.  

אָנא ׁשְ, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ים ּכִ ַגְווָנא ַמאן ַחּכִ ין ְדָחְכָמה ִאְתְקֵרי ּכְ ְבָעה ַדְרּגִ ֹּלֹמה ִדְבׁשִ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יָתא יֹוִמין ְלֵעיָלא. ּ ִביָעָאה ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּׁשִ ּׁשְ א. ּ יָתא יֹוִמין ְלַתּתָ ִביָעָאה , ׁשִ ׁשְ
ין ְלכוְרְסָייא. ָּעַלְייהו יָתא ַדְרּגִ ּׁשִ ּהוא ַעל ּכוְרְסָייא, ּ יב, ּ ב )כט, דברי הימים א( ,ִּדְכּתִ ּ ַוֵיׁשֶ

א ְיָי ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ְתִרין ְדיֹוִמין ְלֵעיָלא. ְְלֶמֶלך' ׁשְ ְבָעה ּכִ ּׁשִ ְבָעה , ּ ּוְכֵדין ָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ
ֹלֹמה ָמָהן ִלׁשְ א. ׁשְ יה ָחְכְמָתא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ָמָהן. ּ ַבע ׁשְ ך ִאְתְקֵרי ׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ :

ֹלֹמה ן ָיֶקה. ָּאגור. ְיִדיְדָיה. ׁשְ   .ֹקֶהֶלת, ִאיִתיֵאל, ְּלמוֵאל. ּבֶ

ְבָעה ֲהָבִלים ר ָנׁש ָאֳחָרא. ְוָאַמר ׁשִ ּוַמה ְדִאיהו ָחָמא ָלא ָחָמא ּבַ ּ ַנׁש ָחְכְמָתא , ּ ְוַכד ּכָ
ין ְדָחְכְמָתא ַדְרּגִ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ְבָעה ֲהָבִלין ָאַמר. ִאְקֵרי ֹקֶהֶלת, ּ ְתִרין ' ל זָלֳקֵבי, ְוׁשִ ּכִ

ִּדְלֵעיָלא יה, ּ ֶהֶבל, ְּוָכל ֶהֶבל ָקָלא ִאְתָעִביד ִמּנֵ ְּוָעְלָמא ָלא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ּבַ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵמיה ְדַרּבִ ְּוָתאָנא ִמּשְׁ רוָחא וַמָיא ְדֵביה, ּ ֶּהֶבל ַאִפיק ָקָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּוֵלית ָקָלא ֶאָלא , ּ
ֶהֶבל ְבָעה ֲה. ּבַ ׁשִ ִאיןְוָתאָנא ּבְ ָּבִלין ִאְתַקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ י ִיְצָחק. ּ א ֲחֵזי, ְוָתאֵני ִרּבִ , ּתָ
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ְּדַעל ֶהֶבל ִמְתַקֵיים ָעְלָמא ְּדִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה ֲהָבל ְדָנִפיק ִמפוָמא, ּ ּ ר , ּּ ָּלא ִאְתַקָיים ּבַ
ֲעָתא ֲחָדא ָּנׁש ֲאִפילו ׁשַ ּ.  

ֹלֹמה ִמלֹו ַגְווָנא ָדא ָאַמר ׁשְ ּּכְ הו, יּ ְּדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ יה , ּּ ְּדַהאי ֶהֶבל ְדִמְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ
יה ָעְלָמא. ָעְלָמא ְּוַהאי ֶהֶבל ְדִמְתַקֵיים ּבֵ ֵּמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא ָקֲאֵתי, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֲּהֵבל ֵמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא, ֲהֵבל ֲהָבִלים ִתיבּוַבֲה. ְּוָכל ִמלֹוי ָהִכי ֲהוֹו. ּ ָּבִלים ִדְלֵעיָלא ּכְ ּ ,
ל מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח( י ַעל ּכָ ָּדא ֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא. 'ַמאי מֹוָצא ִפי ְיָי. ִיְחֶיה ָהָאָדם'  ּכִ ּ ּ.  

ְכלות, ְוַתְנָיא ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ְּוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ׁש. ּ ְכלות ַמּמָ ָאֵתי , ִּמן ַהּסִ
א ְל ָעְלָמא, ָחְכְמָתאּתֹוַעְלּתָ טוָתא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאׁשְ מֹוְדָעא ָחְכְמָתא , ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ

ּוִמלֹוי ר ָנׁש ְדאֹוִליף ָחְכְמָתא)א''ג ע''תיקון קכ(. ּ ּ ְוָתאָנא ִחיוָבא הוא ַעל ּבַ ּ ּ ְלֵמיַלף ְזֵעיר , ּ
טוָתא ּוְלִמְנַדע ָלה, ִּמן ׁשְ ּ ִגין ְדָאֵתי ּתֹוַע. ּ ִגיֵניהּּבְ א ְלָחְכְמָתא ּבְ ָמה ְדַאְתָיא . ְּלּתָ ּּכְ

א ִלְנהֹוָרא ֵמֲחׁשֹוָכא מֹוַדע ְנהֹוָרא, ּתֹוַעְלּתָ ּתְ א ''נ(ְוָלא ַאְתָייא . ְּדִאְלָמֵלא ֲחׁשֹוָכא ָלא ִאׁשְ

יה)אתחזיא א ְלָעְלָמא ִמּנֵ   .ּ ּתֹוַעְלּתָ

ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ָנא ׁשֶ אְּד. ַלָחְכָמה ְסָתם, ּּתָ י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א ֲחֵזי , ָאַמר ִרּבִ ּתָ
ָּרָזא ְדִמָלה ָּלא ָנִהיר ָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ַער , ְוָלא ִאְתְנִהיר, ּ טוָתא ְדִאּתְ ִגין ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

יר ָלא ֲהָוה , ְוִאְלָמֵלא ַהאי, ֵמֲאַתר ָאֳחָרא ְּנִהירו וְרבו ַסִגיא ְוַיּתִ ּ ַחְזָיא ְוָלא ִאְת, )להוי(ּ
א ְדָחְכְמָתא יר. ּּתֹוַעְלּתָ טוָתא ִאְתְנִהיר ַיּתִ ּוְבִגין ׁשְ יר, ּ ּוְנִהיִרין ֵליה ַיּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ְכלות ְסָתם, ַלָחְכָמה ְסָתם, ּׁשֶ א. ִּמן ַהּסִ ִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה , ְְוַכך ְלַתּתָ
ָעְלָמ ִכיַח ּבְ טוָתא ׁשְ ָעְלָמא, אּׁשְ ִכיַח ּבְ   .ָלא ֲהִוי ָחְכְמָתא ׁשְ

ְּוַהְיינו ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ יה ַחְבַרָייא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּ ד ֲהוֹו ַיְלִפין ִמּנֵ ּּכַ ֲּהָוה ְמַסֵדר , ּּ
טוָתא ָּקַמְייהו ִפְרָקא ְדִמֵלי ִדׁשְ ּ ּ ּּ ִגיֵניה, ּ א ְלָחְכְמָתא ּבְ ִגין ְדֵייֵתי ּתֹוַעְלּתָ ּּבְ ֲּהָדא הוא . ּ

בֹוד ִסְכלות ְמַעט)קהלת י(ִדְכִתיב  ּ ָיָקר ֵמָחְכָמה וִמּכָ ּקוָנא ְדָחְכְמָתא, ּ ום ְדִהיא ּתִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ,
ִתיב. ִּויָקָרא ְדָחְכְמָתא ִסְכלות, ְּוַעל ָדא ּכְ ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹוז ּבְ י נֹוֵהג ּבַ   .ְּוִלּבִ

בֹוד י יֹוֵסי ָאַמר ָיָקר ֵמָחְכָמה וִמּכָ לֹוַמר ְיָקָרא ְדָחְכְמָתא ְונֹוי ִדיָלה, ִּרּבִ ּּכְ ּ ִויָקָרא , ּ
ְּדָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ּ טוָתא ַאְחֵזי ְוַגֵלי ְיָקָרא ְדָחְכְמָתא . ִּסְכלות ְמַעט. ַמאי ִהיא, ּ ְּזֵעיר ִדׁשְ ּ ּּ
ְּוָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ל ָאְרִחין ְדָעְלָמא, ּ יר ִמּכָ   .ַּיּתִ

  ]א''ח ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ך ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחׁשֶ א ִדְנהֹוָרא ָלא ַאְתָייא , ְּכְ ֶּאָלא ִמן  )א אתחזיא''נ(ּּתֹוַעְלּתָ
ּקוָנא ְדִחָווָרא ַמאי ִהיא)ולעולם( .ֲחׁשֹוָכא ּ ּתִ ּ מֹוַדע , ּאוָכָמא. ּ ּתְ ִּאְלָמֵלא אוָכָמא ָלא ִאׁשְ
ּוְבִגין אוָכָמא, ִּחָווָרא ִליק ִחָווָרא ְוִא, ּ י ִיְצָחק. ְתָיָקרִּאְסּתָ ַמר, ָאַמר ִרּבִ ל ְלָמתֹוק ּבְ , ָמׁשָ

ְּדָלא ָיַדע ֱאיָנׁש ַטֲעָמא ִדְמִתיָקא ֶהִוי . ַמאן ָעִביד ְלַהאי ְמִתיָקא, ַּעד ְדָטִעים ְמִריָרא, ּ
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יב. אֹוֵמר ַהאי ְמִריָרא ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ה ָהֱאֹלִהים)קהלת ז(, ּ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלעוּמַ . ּ ּגַ
ח ָיֶדך)קהלת ז) (א''ח ע''דף מ(ּוְכִתיב  ּנַ ֶזה ְוַגם ִמֶזה ַאל ּתָ ֱאחֹוז ּבָ ר ּתֶ ָ טֹוב ֲאׁשֶ ּ.  

ר ָנׁש ין ִאְתְקֵרי ּבַ ה ַדְרּגִ ַכּמָ אָנא ּבְ ֶבר, ָאָדם: ּּתָ ֻכָלם ָאָדם. ִאיׁש, ֱאנֹוׁש, ּגֶ ּבְ דֹול ׁשֶ . ּּגָ
יב )משום( ַצְלמֹוּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶא)בראשית א( ,ִּדְכּתִ י )בראשית ט(ּוְכִתיב . ת ָהָאָדם ּבְ  ּכִ

ה ֶאת ָהָאָדם ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ִתיב. ּבְ ֶבר, ְוָלא ּכְ י ְיהוָדה. ִאיׁש, ֱאנֹוׁש, ּגֶ ִאי , ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב , ָהִכי ן ַלְיָי)ויקרא א(ְוָהא ּכְ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ  ַמאן )איש, אנוש, ולא גבר(. ' ָאָדם ּכִ

ָנאּבָ ַּמאן ְדִאיהו ַחָטָאה וְכִתיב ָאָדם. ֵעי ְלִמְקַרב ָקְרּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י ִיְצָחק ּתָ ִאין, ָאַמר ִרּבִ ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ָנא, ּ ַנְייָחא . ּהוא ָקְרּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יה ַהאי ַנְייָחא. ְּ ּוַמאן ִאְתֲחֵזי ְלִמְקַרב ַקּמֵ ,  אֹוֵמר ַהאי ָאָדםֶהִוי, ּ

יָרא ִמּכָֹלא ְּדַיּקִ ִתיב, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי. ּ רֹו ְוגֹו, ָהא ּכְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ְוָהָיה ', ָאָדם ּכִ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ׂשָ יר , ָּאַמר ֵליה. ְבעֹור ּבְ ָאה ַיּתִ ִריך הוא ְלַדּכָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּלַהאי ּבָ ְּ

ְּדַמאן ְד, ִּמּכָֹלא א ִעָלָאה ְדֻכְלהוּ ַדְרּגָ ִּאיהו ּבְ ּ ּּ   .ָלא ִליִתיב ָהֵכי, ּ

ָאָדם ִתיב ּבָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִתיב. ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ּ ֶּאָלא ְוהוָבא, ּוָבא ָלא ּכְ ְּדָכל ַמאן , ּ
ְּדָחֵמי ֵליה ֲהָנא, ּ יה ְלַאְקרֹוֵבי ָקֵמי ּכַ ִּאְתַחָייב ּבֵ א , ּ ְּדִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּ . ָלא ֵליִתיב ָהִכיּּ

י ִיְהֶיה בֹו ָנַגע ְוגֹו ה ּכִ ָרם ', ּוְכִתיב ִאיׁש אֹו ִאּשָׁ ׂשָ עֹור ּבְ י ִיְהֶיה ּבְ ה ּכִ ְוִאיׁש אֹו ִאּשָׁ
ָהרֹות ְוגֹו הו ְוהוָבא', ּבֶ ִתיב ּבְ ְּוָלא ּכְ ּ.  

ִתיב , ָּאַמר ֵליה ה )במדבר יב(ְוָהא ּכְ י ֶזה ֹמׁשֶ)שמות לב( ,ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ , ה ָהִאיׁש ּכִ
א. ֲאַמאי ָלא ִאְקֵרי ָאָדם ום ְדִאְקֵרי ֶעֶבד ְלַמְלּכָ ָּאַמר ֵליה ִמּשׁ ּ יב, ּ ֹלא  )במדבר יב(, ִּדְכּתִ

ה ה ַעְבִדי)יהושע א( .ֵּכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ י ָאָדם ִדְלֵעיָלא. ּ ֹמׁשֶ ְּואֹוף ָהִכי ִאְקֵרי ִאיׁש ְלַגּבֵ ָאַמר . ּ
ִתיב , ֵּליה ִאי ָהִכי ִתיב ָאָדם, ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ְוָהא ּכְ תהלים (ָּאַמר ֵליה . ְוָלא ּכְ

יַנְייהו . ִליֵרָאיו'  סֹוד ְיָי)כה ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ֲאָנא ּבֵ ֹכָלא)א יתיב''ס(ּ ּ ָאִתיבו ּבְ ּוַבֲאַתר , ּ
  .ָּדא ָלא ָזִכיָנא

א י ַאּבָ יה ַעל ְמָנת ְדָלא ְלַגָלָאהַּדֲאָנא אֹוִליְפָנא , ָּאַמר ֵליה ִזיל ְלִרּבִ ִּמּנֵ ּ י . ּ ָאַזל ְלַגּבֵ
א י ַאּבָ ֵחיה ְדֲהָוה ָדִריׁש ְוָאַמר, ְּדִרּבִ ּכָ ַּאׁשְ ּ ֵלימוָתא ִדְלֵעיָלא , ּ ֵּאיָמַתי ִאְתְקֵרי ׁשְ ּ א ''נ(ּ

כוְרְסָייא, )דכלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ָיִתיב קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ כוְרְסָי. ְּ ְּוַעד ְדָלא ָיִתיב ּבְ ּ ַכח , יאּ ּתְ ָלא ִאׁשְ
ֵלימוָתא יב. ּׁשְ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ ,

יב ָאָדם ַמע ִדְכּתִ ָלָלא, ַּמׁשְ ְּדהוא ּכְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ִריך ַרֲחָמָנא , ָּאַמר ִרּבִ ְּבְ

ִחית ָל ּכָ ַהאיְּדַאׁשְ ִתיב . ְך ּבְ ְוָלא , ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ָהא ּכְ
ִתיב ָאָדם ַאְלּתָ. ּכְ ָּאַמר ֵליה ָיאות ׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ּתָ ַכח ׁשְ ּתְ ָּהָתם ָלא ִאׁשְ ּ ך ִאְקֵרי ִאיׁש, ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ , ֲאָבל ָהָכא. ּ
ֵלימוָתא ְדֹכָל ּׁשְ ּ ּוְכָלָלא ְדֹכָלא, אּ ּ ך ִאְקֵרי ָאָדם, ּ ִגין ּכַ  טֹוב )תהלים קיט(ָּקאֵרי ָעֵליה . ְּבְ

ִָלי תֹוַרת ִפיך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף ּ.  
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ּּתו ָאַמר ֵליה ִתיב , ּ ִתיב ִאיׁש וְבֵהָמה, ּ ָאָדם וְבֵהָמה)תהלים לו(ּכְ ָּאַמר ֵליה . ְּוָלא ּכְ
ִתיב . ְוָלא ֵהָמה ְל)שמות יא(ְוָהּכְ יב ָאָדם וְבֵהָמה. ֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ֲּאָבל ַמה ִדְכּתִ ָמה , ּ ּכְ

יב יר)ה, מלכים א(, ִּדְכּתִ ּקִ ר יֹוֵצא ּבַ ְלָבנֹון ַעד ָהֵאזֹוב ֲאׁשֶ ר ּבַ ּאֹוְרֵחיה . ּ ִמן ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ
ִּדְקָרא הוא ְלהו, ּ ְּדָנִקיט ִעָלָאה ְמּכֻ ּּ ְלהו, ּ ְּוָנִמיך ְמּכֻ ּ ִּעָלָאה ְדֹכָלאּאוף ָהָכא . ְ , ָאָדם, ּּ

ֵהָמה ְּוָנִמיך ִמּכָֹלא ּבְ ְ.  

ִתיב  א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה.  ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה)בראשית ב(ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ , ּתָ
ִגיֵניה ְדָאָדם ָעְלָמא ָלא ֲהִוי ֶאָלא ּבְ ְּדָכל ַמה ִדי ּבְ ּ ּ ִגיֵניה ִמְתַקְיי, ּּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ְוָלא , ֵמיּ

ָעְלָמא בו ַעד ְדֵייֵתי ַההוא ְדִאְקֵרי ָאָדם, ִּאְתֲחִזיאו ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַעּכְ ּ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוגֹו)בראשית ב( יַח ַהּשָׂ ַתְרּגומֹו, ַעד ָלא: ֶטֶרם. ' ְוֹכל ׁשִ ום . ּּכְ ִּמּשׁ

ְּדִדיוְקָנא ִעָלָאה ָלא ִאְת ּ לֹוַמר, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָאָדם ַאִין, ֲחֵזיּּ בו , ּכְ ְלהו ִאְתַעּכְ ּּכֻ ּ ּ
ִגיֵניה ְדַהאי ִדיוְקָנא ּּבְ ּ ּ   .ַּעד ְדִאְתֲחֵזי, ּּ

ך ָלא ִאְתֲחֵזי  ְוְבִגין ּכָ ּ ַהאי ִדיוְקָנא)א אתברי''נ(ּ ִדיוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם' ּ ַוִייֵצר ְיָי)אשית בבר(, ּהוא ִדְכִתיב ׁשֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּּבְ , ּּכְ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּוְכָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  

אָנא י ִנְבָרא ָאָדם, ּתָ ּשִׁ ּשִׁ ֵסא, ּבַ ַלם ַהּכִ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א. ּבְ ּסֵ יב, ְוִנְקָרא ּכִ , מלכים א(, ִּדְכּתִ

א ׁשֵ)י ּסֵ י. ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ּשִׁ ּשִׁ ְוְלִפיָכך ִנְבָרא ָהָאָדם ּבַ א, ּ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ הוא ָראוי ֵליׁשֵ ּׁשֶ ּ .
ן ּכָֹלא ּקַ יָון ְדִנְבָרא ָאָדם ִאְתּתָ ְּוָתאָנא ּכֵ א, ּ ְּוָכל ַמה ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִליל , ּ ְּוֹכָלא ִאְתּכְ

ָאָדם   .ּבָ

  ]ב''ח ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ְנ י יֹוֵסיּתַ ִתיב , ָיא ָאַמר ִרּבִ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(ּכְ ּ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ּ ,
ַהאי ִדיוְקָנא ִליָלן ּבְ ְּוֹכָלא ּכְ ּּ ִתיב . ּ י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א(ָּאַמר ִרּבִ

ם ְעּתָ ן )ב''ח ע''דף מ(ּוְפֵני ׁשֹור , ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַאֵפי , ֵמַהּשְׂ ּ ּ
ּוְבַההוא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ָאָדם ֲהוֹו ּ ּ ּ ְווִנין ְוָכל ִדיוְקִנין, ּּ ל ּגַ ִּאְתַחְזָיין ּכָ ָמה ְדָתֵניָנן ַאְנפֹוי . ּ ּּכְ ּ

ָרא ָרא, ַּאְנֵפי ִנׁשְ ָּלא ְדהוא ִנׁשְ ִדיו, ּ ֶּאָלא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּּ ל , ְּקָנא ְדָאָדםּ ִליל ּכָ ום ְדּכָ ִּמּשׁ ּ
ְווִנין ְוָכל ִדיוְקִנין ּּגַ ּ.  

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ חֹות ׁשוְלָטֵני ְדָאָדם, ּתָ ל ַמאן ְדִאיהו ּתְ ּּכָ ּ ּ . ִאְתְקֵרי ִאיׁש, ּ
ַגְווָנא ְדָאָדם ַקן ּבְ ום ְדִאְתּתָ ִּמּשׁ ּ יה ּבְ, ּ א ָאֳחָרא ְדֲהָוה ּבֵ ִּמַדְרּגָ ּ ָרָזא . ַקְדִמיָתאּ ְּדַתְנָיא ּבְ

ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא)ב''ו ע''מ, ב''ח ע''תרומה קע(ִּעָלָאה  ּ ּבְ ֵרי ָאָדם, ּ ד ִאְתּבְ ִדיוְקָנא , ּכַ ָּנַחת ּבְ ּ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ֵרין רוִחין, ּ יה ּתְ ְּוַנְחּתו ִעּמֵ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ָמאָלא, ִמּתְ ָלָלא, ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ  ּכְ

ְּורוָחא ִדיִמיָנא. ְּדָאָדם א, ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ יב, ִּאְתְקֵרי ִנׁשְ ַאָפיו )בראשית ב(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיַפח ּבְ ּ ּ
ַמת ַחִיים ָמאָלא. ִּנׁשְ ְּורוָחא ִדׂשְ א, ִּאְתְקֵרי ֶנֶפׁש ַחָיה, ּ , ַּוֲהָוה ָאִזיל ְוָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

ֲהֵדי ָאֳחָרא ָבא ּבַ   .ְוָלא ִאְתַייׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ
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ָתא ּבְ ד ֲהָוה ַעִייל ׁשַ ּ ֵמַההוא רוָחא )א אתנגידו''נ(ִּאְתָעִבידו , ַוֲהָוה ָחב ָאָדם, ּּכַ ּ
ָמאָלא ָעְלָמא, ׂשְ ָטן ּבְ ְרָיין ִמְתַפּשְׁ ָיימו ּגוָפא ִדְלהֹון, ּּבִ ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ַהאי ּגוָפא . ּ רו ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ

א, ְּדָאָדם ְדכוָרא ְונוְקּבָ ּּבִ ָעְלָמאְוִאְתְיִל, ּ ֵני ָאָדם. ּידו ּבְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ  )א''ה ע''כ(. ּ
ָנא א, ּתָ ְייהו ְדָלא ִאְתְדָבקו ְלַתּתָ ִּעָלִאין ִמּנַ ּ ּ ּ ֲאִויָרא, ּ ְלָיין ּבַ ְמִעין , ְוּתַ ְמִעין ַמה ְדׁשַ ְּוׁשַ

ִּמְלֵעיָלא א. ּ ְייהו ַיְדִעין ִאיּנון ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ ּוִמּנַ ּ ּ.  

ָנ ִּמן ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, אּתָ ּ ּ ִרים ְוָחֵמׁש ִניצֹוֵצי, ּ ַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ ְלִפין , ָנְפִקין ּתְ ִּמְתּגַ
ְטָרא ִדְגבוָרה ֲחָדא ִמּסִ ּוִמְתַאֲחָדן ּכַ ּ בורֹות, ּ ְּדִאְקרון ּגְ ּ ֲחָדא )א ומתלכדן''ס(, ּ ְּוִאְתָעִבידו , ּכַ

ּ ָדא ְדָתֵניָנן ִאיׁש )א ולא איש דא''ס(. ִאְקֵרי ִאיׁש, ּגוָפאּ ְוַכד ַעְייִלין ִאֵלין ּבְ)גופא( .ַחד ּ
ר ִאיׁש ַצִדיק ם ְוָיׁשָ ִתיב, ְּוִאיׁש ְדָהָכא, ּּתָ ְּדֹכָלא ָסִליק ִדיָנא, ִאיׁש ִמְלָחָמה ּכְ ְּוֹכָלא , ּּ

י ְיהוָדה ֲאַמאי. ֲחָדא יֵדיה . ָּאַמר ִרּבִ ִאילו. )דרבי יצחק(ָּלא ֲהָוה ּבִ ָּאתו ׁשָ י ּ ּ ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ
ְמעֹון ָיא, ָאַמר לֹון, ׁשִ ִתיב , ּּתו ַקׁשְ ֵניָנן ּכְ י )בראשית ב(ְּדָהא ּתָ ה ּכִ ֵרא ִאּשָׁ  ְלֹזאת ִיּקָ

ְּוָהָכא ַאְמִריּתו ְדהוא ִדיָנא, ְּוָתֵניָנן ַמאן ִאיׁש ָדא ֶחֶסד, ֵּמִאיׁש ֻלֳקָחה זֹאת ּ ּ ּ.  

אָנא ַח, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּּכָֹלא הוא ּבְ ֵאי . ְּוֹכָלא ַחד, ּד ַמְתְקָלא ַסְלָקאּ ּתָ ום ְדִדיֵני ּתַ ּוִמּשׁ ּ ּ
ֲערֹוי ְדַהאי)א ומתלכדן''נ(ִמְתַאֲחָדן  ׂשַ ָרן ּבְ ּ וִמְתַחּבְ ָיא. ּ ִּאְקֵרי הוא ִדיָנא ַקׁשְ ר , ּ ְוַכד ִאְתַעּבָ

א ֲעָרא ְדֵריׁשָ יה ׂשַ ִּמּנֵ ָסם, ּ א ָלא ִאְזְדָמ, ִאְתּבְ ְּוִדיִנין ִדְלַתּתָ ך ִאְקֵרי ָטהֹור. ּנוּ ְוְבִגין ּכָ ּ .
ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ְּדָלא ִאְקֵרי ָטהֹור ד ָנִפיק ִמּסִ ֶּאָלא ּכַ ִאְקֵרי , ְוַכד ָנִפיק ִמן ִמְסֲאָבא, ּ

יב. ָטהֹור ן ָטהֹור ִמָטֵמא)איוב יד(, ִּדְכּתִ ִּמָטֵמא ַוַדאי. ּ ִמי ִיּתֵ ִתיב, ּ י , ְוָהָכא ּכְ ְוִאיׁש ּכִ
ֵרט ֹר ּאׁשֹו ֵקֵרַח הוא ָטהֹור הואִיּמָ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדַהאי ִאיׁש, ְוּתָ ֵריׁשָ ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּּבְ ּ ּ א . ּ א ְדֵריׁשָ ך ּגוְלַגְלּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ַווְרָדא, ְּדַהאי ּסוָמָקא ּכָֹלא ּכְ גֹו סוָמֵקי, ּּ ְעֵרי סוָמֵקי ּבְ ְּוׂשַ ּתָ, ּ ְתִרין ּתַ יה ּכִ ְלָיין ִמּנֵ ִאין ְּוּתַ
א ָעְלָמא, ִּדְלַתּתָ ְּדִמְתֲעִרין ִדיִנין ּבְ ֲעָרא ְוִאְתְגִליׁש. ּ יה ׂשַ ר ִמּנֵ ֵּמֶחֶסד ִעָלָאה , ְּוַכד ִאְתַעּבָ

ָסם ּכָֹלא ֵמיה, ִּאְתּבְ   .ְּוִאְתְקֵרי ָטהֹור ַעל ׁשְ

י ְיהוָדה ֵמיה, ָּאַמר ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ָלאו . ְוָלא ָטהֹור, ָקדֹוׁש ִאְתְקֵרי, ִּאי ִאְתְקֵרי ַעל ׁשְ
ֲעָרא, ָהֵכי ֵלי ׂשַ ד ּתָ ְּדָקדֹוׁש ָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ּכַ ֵלי. ּ ְעָרא ּתָ ׂשַ ה ּבְ ִּדְקדוּשָׁ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ַער ֹראׁשֹו)במדבר ו( ֵדל ֶפַרע ׂשְ ְלָיין , ְוַהאי ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ ָקדֹוׁש ִיְהֶיה ּגַ ְטָרא ְדּתַ ִּמּסִ
א ִמֵניה יֵנ, ְּלַתּתָ ֲעָראּוְבּגִ יה ׂשַ ר ִמּנֵ ך ִאְתַעּבָ ּי ּכַ   .ְּוִאְתַדְכָיא, ְ

ְטָרא ְדִדיָנא ל ַמאן ְדִאיהו ִמּסִ ְּוָתא ֲחֵזי ּכָ ּ יה, ּ ַעד , ָּלא ִאְתָדֵכי, ְּוִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ּבֵ
ֲעָרא יה ׂשַ ְּדִאְתֲעָבר ִמּנֵ ֲעָרא ִאְתָדֵכי, ּ יה ׂשַ ּוִמְדִאְתֲעָבר ִמּנֵ ּ יָמא ָאָד. ּ , ָלאו ָהִכי. םְוִאי ּתֵ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְּדָהא הוא ׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ָכחו ּבֵ ּתְ ְּוַרֲחֵמי ִאׁשְ אן . ּ ך ָלאו ָהִכי ְדֻכְלהו ְקדוׁשָ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּּ ְ

יה ין ִאְתָייֲחדו ּבֵ ְּוַקִדיׁשִ ּ ּהוא ִדיָנא, ֲאָבל ַהאי. ּ יה, ּ ָסם ַעד , ְּוִדיֵני ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ָלא ִאְתּבְ
ֲעָראְּדִאְתֲעָבר ִמּנֵ   .ּיה ׂשַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ
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א ֲחֵזי ְּדָהא ֵליָוֵאי ְדָאתו ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִדיָנא, ּתָ ּ ּ הֹון , ּ ָאן ַעד ְדִאְתֲעָברו ִמּנְ ָּלא ִמְתַדּכְ ּ ּ
ֲעָרא יב, ׂשַ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֵזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָטאת ְוֶהֱעִבירו )במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּ ּ

ָרם ְו ׂשָ ל ּבְ יר. 'גֹוַתַער ַעל ּכָ מון ַיּתִ ּסְ ּוְבִגין ְדִיְתּבַ ּ ְטָרא ְדֶחֶסד , ּ ֲהָנא ְדָאָתא ִמּסִ ֵעי ּכַ ּּבָ ּ
יב, ְלָאָרָמא לֹון, ִּעָלָאה נוָפה ִלְפֵני ְיָי)במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ְוֵהִניף ַאֲהֹרן ֶאת ַהְלִוִים ּתְ ָמה . 'ּ ּכְ

ְּדִאיהו ְלַהאי ִאיׁש ִדְלֵעיָלא ּ ּ ֵעי ְלִאְת, ּ ָמא ְּדַכד ּבָ ּסְ יר)א''ט ע''דף מ(ּבַ יה ,  ַיּתִ ְלָייא ּבֵ ִּאְתּגַ
ָסם, ֶּחֶסד ִעָלָאה ם הוא. ְוִאְתּבְ ּוְמָבּסֵ א, ּ   .ְלַתּתָ

ְכָלָלא ְדָאָדם הוא ְּוַהאי ִאיׁש ּבִ ָחא ְקָרָבא. ּ ִריך הוא ְלַאּגָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ַהאי , ְּ ּבְ
הו ְקָרָבא יב , ִּאיׁש ֲאַגח ּבְ ׁש, ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ִּדְכּתִ ַהאי ִאיׁש ַמּמָ ְוָלא ֲאַגח . ּבְ

הו ְקָרָבא א, ּּבְ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ר ֵליה ׂשַ ַּעד ְדַאְעּבָ ּ ְלׁשוֵליהֹון, ּ לון ִמּשִׁ ְלׁשְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ רון , ּ ּבְ ְּוִיּתָ
ֲעֵרי ׂשַ ְתִרין ְדִמְתַאֲחָדן ּבְ ל ִאיּנון ּכִ ּּכָ יֹום ַההוא ְיַגַלח ְיָי)ישעיה ז(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד. ּ ּ ּבַ ּ '

ְסֶפה. 'ְוגֹו ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת ַהָזָקן ּתִ ור ֶאת ָהֹראׁש ְוׂשַ ֶמֶלך ַאּשׁ ֶעְבֵרי ָנָהר ּבְ ּּבְ ּ ּ ְ.  

אָנא ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם, ּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ְוֹכה. ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּּכְ ַּהֵזה ֲעֵליֶהם ֵמי , ּ
יוֵרי ַטָלא ִדְבדֹוְלָחא ָהָכא ֵמי ַחָטאת, ָּטאתַח ּׁשִ ּ ּּ יוֵרי ַטָלא, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי . ּּ

ִתיב י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים)יחזקאל לו(, ּכְ סו ִבְגֵדיֶהם.  ְוָזַרְקּתִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּוִכּבְ ּּכְ ּ ,
ְּדִתקונֹוי ְדַהאי ִאיׁש ִאְתָסָחן ּבְ ּ י ִמּכָֹלאּ ֶּחֶסד ִעָלָאה ְוִאְתַדּכֵ ּ.  

ִמְסְפַרִים, ְוָתֵניָנן ַתַער ְוֹלא ּבְ ִתיב ּבְ ְרׁשֹוי. ֲּאַמאי ּכְ ׁשָ ֲעָרא ּבְ ום ְדִיְתַעָבר ׂשַ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ ,
וְלׁשוֵליהֹון ִאין ִמּשׁ ּתָ רון ִמֵניה ִדיִנין ּתַ ְּוִיְתֲעּבְ ּ ּ ּ רון עֹוָבִד. ּ ׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדִיְתּכַ ּ אּ ין , ין ְלַתּתָ ַזּמִ

ָרא ֵליה ֲעָרא ָדא ְלַאְעּבְ ִריך הוא ׂשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ה, ְּ ִגין ְדָלא ִיְצַמח ְוִיְרּבֶ יה ּבְ ּוְלִמְגְלׁשֵ ּ ּ ,
ֵרט ֹראׁשֹו י ִיּמָ יב ּכִ   .ִּדְכּתִ

י ִיְצָחק ל ֵליָוֵאי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הו, ֹקַרח ֲהָוא, ַרב ִמּכָ א ּבְ ְּדַעְבֵדיה קוְדׁשָ ּ ּ אְּ , א ְלַתּתָ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִגיֵניה ְלַהאי ִאיׁש. ֵאיָמַתי. ְּוַקְרֵייה ֹקַרח, ּ ֲעָתא ְדָגִליׁש ּבְ ׁשַ ּּבְ יב , ּ ִּדְכּתִ

  .ֵּקֵרַח הוא

ֲעָרא ָלא ׂשַ יה ּבְ ִקׁשוֵטי ַמְלִכין, ְּוַכד ָחָמא ֹקַרח ֵריׁשֵ ט ּבְ , ְּוָחָמא ְלַאֲהֹרן ִמְתַקּשֵׁ
ֵעי א ְלַאֲהֹרןִאְתַזְלָזל ּבְ ִריך הוא. ֵּניה ְוִקּנֵ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַגְווָנא , ְּ ְֲאָנא ֲעָבִדית ָלך ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ִעָלִאין, ּ ָעאת ְלַאְעָלָאה ּבְ ִאין, ָּלא ּבָ ַתּתָ א ַוֲהִוי ּבְ יב. ּחות ְלַתּתָ  )במדבר טז(, ִּדְכּתִ
אֹוָלה ְּוָיְרדו ַחִיים ׁשְ אֹול. ּ ם. ַּמאי ִאיהו ׁשְ יִהּנָ ן ַצְווִחין ַחָייִבין. ּגֵ ְּדַתּמָ ְּוֵלית ַמאן ִדְמַרֲחֵמי , ּ

ּוְזִמיִנין ִאיּנון ְלַאֲחָייא וְלַאֲעָלא. ָּעַלְייהו ּ יה, ּ ִריך הוא ְלַעּמֵ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ד ִיּתְ ּּכַ ּ ְּ ,
ּוְלַאֲחָייא ְלהו יב. ּ ֵּמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ'  ְיָי)ב, שמואל א(, ִּדְכּתִ  )ויקרא יג(. ּאֹול ַוָיַעלּ

ֵרט ֹראׁשֹו ְּוִאם ִמְפַאת ָפָניו ִיּמָ אָנא. ּ ִּאית ָפִנים ְוִאית ָפִנים, ּתָ ּוַמאן ָפִנים ַהָללו, ּ ּּ ִּאֵלין . ּ
ל ַזַעם ִּאיּנון ְדִאְקרון ָפִנים ׁשֶ ּ ּ ְלָיין ֵמִאיּנון ָפִנים ֲחִציִפין. ּ ְּוָכל ִאֵלין ְדּתַ ּ ּ יִפי, ּ ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ . ןּ

ְלהו ְדָלא ֵמַרֲחֵמי ּּכֻ ּ ְטָרא ְדִאיּנון ָפִנים, ּ ֲעָרא ִמּסִ ר ׂשַ ְּוַכד ִאְתַעּבָ ּ רו, ּ ּבָ ְלהו ְוִאּתְ ָרן ּכֻ ִּמְתַעּבְ ּ ּ.  
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א)א''קמ, ב''א ע''קל(, ְּדַתְנָיא ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְלָיין ִמּשַׂ ל ִאיּנון ְדּתַ ּ ּכָ ּ ִּאיּנון ִעָלִאין ַעל , ּ ּ
ָווַתְייהוְוָלא ֲחִצי, ָאֳחָרִנין ֲעָרא ְדִאיּנון ָפִנים. ִּפין ּכְ ְטָרא ְדׂשַ ְלָיין ִמּסִ ְּוָכל ִאיּנון ְדּתַ ּ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

א, ֲחִציִפין ְוַתִקיִפין ֶאּשָׁ ך ַאְנפֹוי ִמְתַלֲהָטן ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ום ִניצֹוָצא ְדבוִציָנא , ּ ִּמּשׁ ּ ּ
ְּדַקְרִדינוָתא ּ ִתיב. ּ י ָרע' ּ ְפֵני ְיָי)תהלים לד( .ִּחְלָקם' ֵני ְיָיְּפ )איכה ד(, ּוְבַהאי ּכְ עֹוׂשֵ   .ּבְ

י ִיְצָחק ַמהו ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם ָּאַמר ִרּבִ ׁש הוא. ּ ְּוסוָמָקא , ִּאי ִחָווָרא ִאְתֲחֵזי, ֶּנַגע ַמּמָ
ר יב ָלָבן ֲאַדְמָדם. ָלא ִאְתַעּבָ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ י יֹוֵסי. ּ ְּדִחָווָרא ָל, ָאַמר ִרּבִ ּא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ּ

סוָמָקא ַגְווָנא ִחָווָרא ְוסוָמָקא, ּּבְ ּּכְ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ב ְדִחָווָרא ִאְתֲחֵזי, ִרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ִאי , ּ
יב. ֶּנַגע הוא, ּסוָמָקא ָלא ָאִזיל ֶלג )ישעיה א(, ִּדְכּתִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

ינו ָכחו, ָּוורְוַכד ִאְתֲח. ַּיְלּבִ ּתְ ּּכָֹלא ַרֲחֵמי ִאׁשְ ָכחו, ּ ּתְ   )א דהא אתעקרו''ס(. ְּוִדיִנין ָלא ִאׁשְ

א י ַאּבָ אֵני ִרּבִ ִתיב ֶנַגע הוא, ּתָ א. ּוְכִתיב ֶנַגע ִהיא, ּּכְ ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקּבָ ד . ּ ֶּאָלא ּכַ
א ֵאי, ּנוְקּבָ ּתָ ִגין חֹוֵבי ּתַ ָאַבת ּבְ ִתיב ֶנַגע ִהי, ִאְסּתְ ִגין חֹוֵבי . אּכְ ְּוַכד ְדַכר ָלא ִאְתָדֵכי ּבְ ּ
ֵאי ּתָ ִתיב ֶנַגע הוא, ּתַ   .ּּכְ

  ]ב''ט ע''דף מ -' גזוהר חלק [

ֲהָנא י ּכַ מֹוְדָען ִמִלין ִאֵלין ְלַגּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ִּדיִנין ְדָאתו ֵמַהאי, ּ ּ ְּוִדיִנין ְדָאתו ֵמַהאי, ּ ּ .
ֵני ְדַבְעָיין ְל מֹוְדָען ָקְרּבָ ּתְ ִמים, ָקְרָבאְּוִאׁשְ יב ָזָכר ּתָ ה. ִּדְכּתִ ִמיָמה ְיִביֶאּנָ , ּוְכִתיב ְנֵקָבה ּתְ

מֹוְדָען ִמֵלי ּתְ ֵּמָאן ָאתו ִדיִנין, ְּדָהא ִאׁשְ ּוֵמָאן ִאיּנון חֹוֵבי, ּ ַהאי. ּ ַהאי אֹו ּבְ . ְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ
ִתיב ָרה)תהלים נא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבָ ִתיב .ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ִנין ְדָלא ּכְ ָאר ָקְרּבְ ּ ְלַאָפָקא ׁשְ ּ

ָרה ּבָ ָלָמא ְלָעְלָמא, ּרוַח ִנׁשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ִאין, ּ ְּוֶחְדָוה ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ה )ויקרא יג(. ּ  ְוִאם ִיְרֶאּנָ
י יֹוֵסי. ַהּכֵֹהן אֵני ִרּבִ ִתיב , ּתָ ִפָלה ָעֶדיך ְו)תהלים סה) (ב''ט ע''דף מ(ּכְ ָ ׁשֹוֵמַע ּתְ ׁשֹוֵמַע . 'גֹוּ
ִפָלה ִריך הוא, ּּתְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ְּ ִפָלה, ִּרּבִ ֵעי , ּׁשֹוֵמַע ּתְ ִפלֹות ִמּבָ ּׁשֹוֵמַע ּתְ

ִפָלה, ֵּליה ַּמהו ׁשֹוֵמַע ּתְ ִפָלה. ּ ֶּאָלא ּתְ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִפָלה, ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי ּתְ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ָרֵאל ָקָאַמר )ואני תפלתי) תהלים סט(א ''ס( ִּני ְתִפָלהֲאַו )תהלים קט( ִגין ְכֶנֶסת ִיׂשְ  ְוָדִוד ּבְ

ּוַמה ְדָאַמר ַוֲאִני ְתִפָלה. ָּלה ּ ִפָלה, ּּכָֹלא ַחד, ּ ְּוַעל ָדא ׁשֹוֵמַע ּתְ ל ַיד, ּ ִפָלה ׁשֶ , ְּוָדא ּתְ
יב ֵה)שמות יג(, ִּדְכּתִ   .א'' ַעל ָיְדָכה ּבְ

ׂשָ ל ּבָ ַצֲעָרא. ּר ָיבֹואוָָעֶדיך ּכָ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדגוָפא ׁשַ ׁשַ ּּבְ ין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ַמְרִעין ּבְ ָמה . ּבְ ּכְ
י ִיְהֶיה ְבעֹורֹו ר ּכִ ר. ְּדַאּתְ ָאֵמר וָבׂשָ ׂשָ עֹור ַהּבָ ַגע ּבְ ר ַהַחי. ֶאת ַהּנֶ ׂשָ ך ָלא . ַהּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ל רוַח ָיֹבאו, ּכְ ּּכָ ר ָי, ּ ׂשָ ל ּבָ ַָמהו ָעֶדיך. ֹּבאוֶּאָלא ּכָ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ּכְ ְּוהוָבא ֶאל , ּ
ִריך הוא, ַהּכֵֹהן א ּבְ ָּדא הוא קוְדׁשָ ּ ּ ה ַהּכֵֹהן, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ א ֲחֵזי. ְוִאם ִיְרֶאּנָ , ּתָ

ֲאַתר ַחד ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ִר, ּוְבַאְתָרא ָאֳחָרא ַהּכֵֹהן ְסָתם, ּבַ א ּבְ ּיך הואְּוָדא קוְדׁשָ ְ.  

י ִיְצָחק ָאָדם ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ָאַמר ִרּבִ י ִתְהֶיה ּבְ ִתיב ֶנַגע ָצַרַעת ּכִ ִאי ָהִכי , ְּוָהא ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה. ָּאַמר ֵליה ִאין. ְּ ל ַדְכיוָתא ְוָכל ְקדוּשָׁ ְלָיא ּכָ ִגין ְדֵביה ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ָאַמר . ּ

ֵעי ֵליה, ּהוָבאֲאַמאי ְו, ִאי ָהִכי, ֵּליה ְּוהוֲעָלה ִמּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּאַמר ֵליה. ּ  )שמות כז(ּכְ
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עֹות ַטּבָ ָדיו ּבַ ְּוהוָבא ֶאת ּבַ ּ גֹו ָדא, ּ ְּדָעִייל ָדא ּבְ ּ ּאוף ָהָכא ְוהוָבא. ּ ְנסון ֵליה ְלַכֲהָנא, ּ ְּדִיּכָ ּ ּ ,
ָאה ֵליה  יה)כד אהדר ביה(ְּלַדּכְ ּ ְוֵיָעלון ִמָלה ַקּמֵ ּּ.  

י ִיְצָחק ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא. ֶנַגע ָצַרַעת, ָהִכי ּתָ ְרָיא ּבְ יָפא ׁשַ ּקִ ֶּנַגע הוא ִדיָנא ּתַ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּסִגירו: ָצַרַעת ְּסִגירו ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּכְ ּ ְּסִגירו ְדִטיבו ִעָלָאה. ּ ּ ּ ְּדָלא , ּ

ָאָדם. ָנִחית ְלָעְלָמא י ִתְהֶיה ּבְ א. ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן. ָאָדם ְסָתםּבְ, ּכִ ָּדא ּכֵֹהן ִדְלַתּתָ ְּדהוא , ּ ּ
ח ַההוא ְסִגירו ן ְלִמְפּתַ ּקַ ִּאְתּתְ ְרָכן ְלֵעיָלא , ּ ָכחו ַעל ְידֹוי ּבִ ּתְ ּוְלֲאְדָלָקא ּבוִציִנָיא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

א ַלק ַההוא ֶנַגע. ּוְלַתּתָ ֵרי ְנִהירו , ְּוִיְתֲעָבר ְוִיְסּתָ ְּדַרֲחֵמי ַעל ּכָֹלאְּוִיׁשְ ך ְוהוָבא , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

  .ֶאל ַהּכֵֹהן

א י ַאּבָ ֵני ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ָחן, ֲּחֵמיָנא ְלִאיְנהו ּבְ ּגְ יָקָרא , ְּדָלא ַמׁשְ ְוָלא ַיְדִעין ּבִ
ָרֵאל, ְּדָמאֵריהֹון ִיׂשְ הו ּבְ ִתיב ּבְ י ֶאְתֶכם ִמן ָהַע)ויקרא כ(, ּּכְ ר ִהְבַדְלּתִ ים ִלְהיֹות ִליּ ֲאׁשֶ . ּמִ

י ָקדֹוׁש ָאִני ְיָי)ויקרא כ(, ּוְכִתיב ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ , ִּאי ִאיּנון ִמְתַרֲחָקן. 'ּ ְוִהְתַקִדׁשְ
ה ִדְלהֹון ָּאן הוא ְקדוּשָׁ ּ יה, ּ ָּהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ִאְתַרֲחַקת ִמּנֵ ּ תהלים (, ּוְקָרא ַאְכִריז ְוָאַמר. ּ

ְהי)לב ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ַאל ּתִ סוס ּכְ ּו ּכְ א ִמּסוס ָוֶפֶרד, ּ ֵני ָנׁשָ ן ּבְ ָמה ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ה , ּ ְקדוּשָׁ ּּבִ
ְּדַגְרַמְייהו יִמין ִמּכָֹלא, ּ ֵליִמין וְרׁשִ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ.  

ִזְמִנין ְיִדיָען א הוא ּבְ ְּוַעל ָדא ִזווָגא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ְּלַכְווָנא ְרעוָתא ְלִא, ּ יה ּ ָקא ּבֵ ְּתַדּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֲערו. ְּ א , ְּוָהא ִאּתְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ָעא ִעם ַצִדיַקָייא, ְּדֵעֶדן ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ַחת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ָרֵאל ְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ ּ ְּ ּ ,
ֲע הוְוִהיא ׁשַ ָקא ּבְ ָּתא ִדְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּוַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ֵפי ּבָ ּתְ ּתַ א , ִּמׁשְ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְלׁשַ
א אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ָקן ּבְ ֵדין ִעיָדן ְרעוָתא ְלִאְתַקְד, ְוִאְתַעּסְ א ּכְ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ּׁשְ ּ ה ּ ְקדוּשָׁ א ּבִ ּׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ָקא ּבֵ ּוְלַכְווָנא ְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ְדֵלי . ּ ּתַ ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ּּ
ַכח ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ָאֳחָרא ִאׁשְ ׁשַ אֹוַרְייָתא ִזווָגא ִדְלהֹון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ת ְלַכְווָנא , ּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ְּוַהאי ִמּשַׁ

ָרֵאל ִריך הוא וִבְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ְּרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדהוא ִעיָדן ְרעוָתא , ְּ ּ ּ ּ
ֵאי ְרָכן ּכָֹלא ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדִמְתּבָ ּ ּ.  

יה א ִאְתַרֲחקו ִמּנֵ ֵני ָנׁשָ ִּאי ּבְ ְבִעיֵרי, ּ ה ִדְלהֹון, ְּוַעְבָדן ּכִ ָּאן הוא ְקדוּשָׁ ּ ּתַ, ּ ָחא ְלִאׁשְ ּכְ
ין ָכן ֵמֵעיָלא. ַּקִדיׁשִ ין ְדָמׁשְ ָאן ַקִדיׁשִ ָּאן ִאיּנון ַנְפׁשָ ּ ּ א ָצַווח ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ משלי (, ּוׁשְ

ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב)יט ם ּבְ ֹלא ַדַעת. ּ ּגַ ם ּבְ ַּמאן הוא ַדַעת, ּּגַ ִריך . ּ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ָּדא הו, ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב. ּהוא עֹוָבַדְייהו, א ֶנֶפׁשּ ִכין ּבְ ְּדִאיּנון ַמׁשְ ּ ְטָרא , ֹלא טֹוב, ּ ְּדָהא ִמּסִ

ָתא ְדָלאו ִאיהו טֹוב ָכאן ָעַלְייהו ַנְפׁשָ ָּאֳחָרא ִאְתַמּשְׁ ּ ְייהו , ּ ִגין ְדָלא ְמַכְווֵני ִלּבַ ּּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ּ.  

ֵיֶצר ָהָרע ָלא ְרע, ַּמאן ְדִאְתְלִהיט ּבְ ִריך הואּבְ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ּוָתא ְוַכָווָנה ְדִלּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ .
א ך ָעֵליה ַנְפׁשָ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ִאְתְמׁשַ ִּמּסִ ֹלא , ְּדָלאו ִאיִהי טֹוב, ְּ ם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1922דף [ -ּ

ַרְגַלִים חֹוֵטא ַרְגַלִים ְוָדֵחי ׁשַ. ַּדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב ְוָאץ ּבְ ַּמאן ְדִאיהו ָאץ ּבְ ָלא ּ ֲעָתא ּבְ
א ְּרעוָתא ַקִדיׁשָ ֹכָלא, ּחֹוֵטא ַוַדאי. חֹוֵטא, ּ   .ּּבְ

  ]א''ע' דף נ -' גזוהר חלק [

א ְבֵני ָנׁשָ ין ּבִ יׁשִ ין ּבִ ׁשִ ְרָיין ַמְכּתְ ֲחִציפוָתא ִדְלהֹון, ְּוַעל ָדא ׁשַ ַאְנַפְייהו ּבַ ְּוַאְסִהידו ּבְ ּ ּ ּּ ,
ִריך הו א ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא קוְדׁשָ ּ הוְּ הֹון, ּא ָמִאיס ּבְ יה ּבְ ְּוָלאו ַדְעּתֵ אן , ּ ַּעד ְדִאיּנון ַזּכָ דף (ּ

ִמְלַקְדִמין )א''ע' נ ָראן עֹוָבַדְייהו ּכְ ּוַמְכׁשְ ּ ְרָכן , ּּ מֹוְדָען . )א ומתדכאן''ס(ּוִמְתּבָ ּתְ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ
ֲהָנא י ּכַ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ְטָרא ִדְמ, ַמְכּתְ ִּאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, ָסֲאָבאּ ְּוִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ.  

ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ַנַען ְוגֹו, ּּכְ י ָתֹבאו ֶאל ֶאֶרץ ּכְ ֵבית ֶאֶרץ ', ּּכִ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְוָנַתּתִ
ֲּאחוַזְתֶכם ַאְרָעא, ְּוִכי ֲאָגר ַטב הוא. ּ אן ְלֵמיָעל ּבְ ִאיּנון ְדַזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ָּלא ָהא ֶא. ּ

ֵביַתְייהו ָחא ַמְטמֹוִנין ְדַאְטְמָרן ּבְ ּכְ ּאוְקמוָה ְלַאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּ   .ּוְלַאֲהָנָאה לֹון ְלִיׂשְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ֲאָבל ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא, ַּזּכָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ִריך הוא ָרִחים ְלהו א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יב, ְּ י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א(, ִּדְכּתִ ּוִמּגֹו . ' ָאַהְבּתִ

ְּרִחימוָתא ִדיֵליה ּ א, ּ ָּאִעיל ְלהו ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ יַנְייהו, ּ יה ּבֵ ִכיְנּתֵ ָרָאה ׁשְ ְּלַאׁשְ ּוְלֶמֱהִוי , ּ
הֹון ִּדיוֵריה ִעּמְ ּ ל ּבְ, ּּ ין ַעל ּכָ חון ַקִדיׁשִ ּכְ ּתַ ָרֵאל ְדִיׁשְ ְּוִיׂשְ ּ   .ֵני ָעְלָמאּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן ְוגֹו)שמות לה(ּכְ א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַעְבִדין . ' ְוָכל ַהּנָ ׁשַ ּּבְ ּ
א א, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ֲעִביְדּתָ ָּדא ְלַמְקְדׁשָ ָנא. ּ ּכְ א. ָּדא ְלַמׁשְ ל ִאיּנון . ָּדא ְלָפרֹוְכּתָ ְּוֵכן ּכָ

ֵר ִגין ְדִיׁשְ ּאוְמִנין ּבְ ה ַעל ְיַדְייהוּ ּי ְקדוּשָׁ א, ּ ְּוִאְתַקַדׁש ַההוא ֲעִביְדּתָ , ְּוַכד ָסִליק ְלַאְתֵריה. ּ
ה ָסִליק ְקדוּשָׁ   .ּּבִ

א ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ַגְווָנא ָדא ַמאן ְדָעִביד ֲעִביְדּתָ ּּכְ א, אֹו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ְּדָלא ַקִדיׁשָ ּ .
ר ֵליה ַעל ַההוא ֲעִב יָון ְדִאְדּכַ ּּכֵ ּ אּ ְרָיא ֲעלֹוי, יְדּתָ ְוַכד ָסִליק , ָּהא רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ

א ְמָסֲאָבא ָסִליק, ֲעִביְדּתָ ַנֲעִנִים ַפְלֵחי ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיְנהו. ּבִ ּּכְ ֲחָדא , ּ ְלהו ּכַ ָקן ּכֻ ּוִמְתַדּבְ ּ ּּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה רוַח ִמְסֲאָבא ּבְ ִנין ְלַפְרצוַפְיי, ּּבְ ְנָיין ּבָ ַּוֲהוו ּבִ ּ וְלִגעוַלְייהו )א לטנופייהו''ס(ּהו ּ ּ ּ

ָראן ְלִמְבֵני, ִלְסַטר ִמְסֲאָבא ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ְּוֵכיָון ְדִאְתְדָכר , ֲּהוֹו ַאְמֵרי ִמָלה, ְוַכד ׁשָ ּ
פוַמְייהו ּּבְ ָּסִליק ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ּ א. ּ ִליק ֲעִביְדּתָ ד ִאְסּתָ ִליק, ּכַ רוַח ִמְסֲאָבא ִאְסּתָ   .ּּבְ

ָרֵאל ְלַאְרָעאּכֵ ּיָון ְדָעאלו ִיׂשְ ָאה לֹון, ּ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ א לֹון , ְּ ּוְלַקְדׁשָ ּ
א ּגֹו ִמְסֲאָבא, ַאְרָעא ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ ׁשְ א ְדָלא ּתִ ִכיְנּתָ ּוְלַאְפָנָאה ֲאַתר ִלׁשְ ַההוא . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ

ְנָייִנ, ֶנַגע ָצַרַעת ְמָסֲאבוֲהוֹו ָסְתִרין ּבִ ּין ְדָאִעין ַוֲאָבִנין ְדִאְתָעֵבידו ּבִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי, ּתָ ָחא ַמְטמֹוִנין ּבִ ּכְ ָמה , ִּאי עֹוָבָדא ָדא ֲהָוה ְלַאׁשְ ְּיַהְדרון ֲאָבִנין ְלָבַתר ּכְ
ְּדִאיּנון ְלַאְתַרְייהו ּ ִתיב. ְּוַעְפָרא ְלַאְתֵריה, ּ ְּוִחְלצו ֶאת ָהֲא, ֲאָבל ְקָרא ּכְ ּוְכִתיב . ָבִניםּ
ח ר רוַח ִמְסֲאָבא. ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ִמְלַקְדִמין, ּ א ּכְ ּתָ ְּוִיְתְפֵני ְוִיְתַקַדׁש ַהׁשְ ּּ ּ ,

ה ְקדוּשָׁ ָרֵאל ּבִ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ְּוִיׁשְ א, ּ ּוְבִדיוָרא ַקִדיׁשָ ּ א, ּּ ִכיְנּתָ יַנְייהו ׁשְ ֵרי ּבֵ   .ְּלִמׁשְ
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אֵרי ְלִמְבֵניְּוַעל ָדא ַמאן ד ׁשָ ְנָין ּכַ פוֵמיה, ּ ְדָבֵני ּבִ ָרא ּבְ ֵעי ְלַאְדּכְ ּּבָ ְּדָהא ְלפוְלָחָנא , ּ ּ
ֵני ִריך הוא הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יב. ְּ ִגין ִדְכּתִ ֹלא ֶצֶדק ְוגֹו)ירמיה כב(, ּּבְ ',  הֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ

אֵרי ֲעלֹו ַמָיא ׁשָ א ִדׁשְ ּוְכֵדין ִסַייְעּתָ ּּ ָתא, יּ ין ָעֵליה ְקדוׁשָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוָקאִרי , ְּ
לֹום לֹום ָאֳהֶלך ְוגֹו)איוב ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּעֵליה ׁשָ י ׁשָ  )איוב ה(ַּמהו . 'ָ ְוָיַדְעּתָ ּכִ
ָוָפַקְדּתָ ָנְוך ָּהא אוְקמוָה, ּ פוָמא ּכַ, ֲּאָבל וָפַקְדּתָ, ּ ְּלַאְפְקָדא ִמָלה ּבְ ֵניּ ּוְכֵדין . ּד ִאיהו ּבָ

ִתיב ין ְלֵביֵתיה ִסְטָרא ָאֳחָרא. ְוֹלא ֶתֱחָטא ּכְ   .ְּוִאי ָלאו ָהא ַזּמִ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ּכָ ַּמאן ְדָבֵני וְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ יָתא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִגין ִדְמַיֵחד ּבֵ , ּּבְ
יה ֲאָבא ּבֵ ְרָיא ּבֵ. ְּלִאְסּתַ ּיה רוַח ִמְסֲאָבאָּהא ַוַדאי ׁשַ ר ָנׁש ֵמָעְלָמא, ּ , ְּוָלא ָנִפיק ַההוא ּבַ

יָתא ַההוא ּבֵ ַּעד ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ יה, ּ ּוַמאן ְדָדִייר ּבֵ ּ ְּדָהא ַההוא ִדיָרה רוַח , ָיִכיל ְלַאְתְזָקא, ּ ּ ּ ּ
יה ְרָיא ּבֵ יה, ִּמְסֲאָבא ׁשַ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָאִזיק ַמאן ְדִאׁשְ ּ.  

ַמ יָמא ּבְ יָתא. ה ְיִדיַעְוִאי ּתֵ ַההוא ּבֵ ַזק ּבְ גֹון ְדִאּתְ ּּכְ ַּההוא ְדָבֵני ָלה, ּ ּ י , ּ אֹו ַאְנׁשֵ
יֵתיה ִנְזֵקי ְדגוָפא, ּּבֵ ּאֹו ּבְ ִנְזֵקי ָממֹוָנא, ּ ּהוא וְתֵרין ָאֳחָרִנין ֲאַבְתֵריה, אֹו ּבְ ּ ָּהא ַוַדאי . ּ

ר ָנׁש ְלטוָרא יה, ַּיֲערֹוק ּבַ ְּוָלא ָידור ּבֵ יה, ִּטיֲחָלא ְדַעְפָראָּידור ּבְ. ּ ְּוָלא ָידור ּבֵ ּ.  

  ]ב''ע' דף נ -' גזוהר חלק [

ך ְוְבִגין ּכַ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָחס ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָכל , ְּ ְּדִאיּנון ָלא ַיְדִעין ִמָלה ּבְ ּ ּ
ֵתי ֶנַגעְוַאְרׁשִ, ֲאָנא ְיַדְעָנא, ַּאּתון ָלא ַיְדִעין, ְּוהוא ָאַמר. ִּאיּנון ּבָ ֶנַגע . יְמָנא לֹון ּבְ

ֵביָתא יָפא, ָּדִייר ּבְ ּקִ ְּדָיִפיק ֵליה, ָהא ֶנַגע ָאֳחָרא ּתַ ר ֵליה ִמן ָעְלָמא, ּּ ְּוַיֲעּבַ ּוְכֵדין ְוָנַתץ . ּ
ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו יָון ְדָאִזיל ֵליה. ֶאת ַהּבַ ּּכֵ ִית, ּ ֶּאָלא . ַמאי ַטֲעָמא ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ

ָכ ְנָין ִלֱהִוי ַקָייםּבְ ּל ִזְמָנא ְדַההוא ּבִ ּ ִּדיֵליה הוא )ב''ע' דף נ(, ּ ּ   .ְּוָיִכיל ְלָאַהְדָרא, ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא ָאֳחָרא, ַּהאי ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ יר, ּכָ ִּדְזִמיָנא רוַח ִמְסֲאָבא ַיּתִ ְוָיִכיל , ּ
ר ָנׁש ְלִאְתְזָקא י ֶאְלָעָזר. ּבַ ְקִלפֹוי ְדַחְברֹוי ָאֳחָרִניןְוּכָ, ָאַמר ִרּבִ ן ְדִאְקֵרי ּבִ ּכֵ ּל ׁשֶ ּּ ,
ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ יָתא, ְלִאׁשְ ָרן ֵליה ֵמַההוא ּבֵ ַּוֲאִפילו טוְרֵפי ְדַקְסְפָתא ָלא ַמְעּבְ ּ ּ ּ ּּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֹלא ֶצֶדק, ַהאי ְקָרא ַאְכִריז ְוָאַמר ַההוא ּהֹוי ַוַדאי ָקַאְמ. הֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ ל יֹוָמא ּבְ ֵּרי ּכָ
יָתא   .ּבֵ

 ] בשנה174יום [סדר הלימוד ליום כו אדר 

יָתא ַחד ּבֵ י יֹוֵסי ָעאל ַחד יֹוָמא ּבְ ְפָתא , ִרּבִ ּסִ . ָעאל ְלגֹו, )א אטרח בטיפסא''ס(ָמָטא ּבַ
ַמע ַחד ָקָלא ְדָאַמר ָנׁשו עולו, ּׁשָ ִּאְתּכְ ּ א ִדיָלן, ּ ָּהא ַחד ְפלוְגּתָ ּ ּ ְוָנְנִזיק ֵליה ַעד ִּסיְפתו. ּ

ָּלא ֵניכול ֶאָלא ִאי ִדיוֵריה ָהָכא, ָּאְמרו, ָּלא ִיְנפֹוק ּ ּ ּּ י יֹוֵסי ְוָדִחיל. ּ ּוַדאי , ָאַמר. ָנַפק ִרּבִ
ר ַעל ִמלֹוי ְדַחְבַרָייא ַּמאן ְדַאְעּבָ ּ יה, ּּ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחָייב ּבְ ּ.  
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י ִחָייא ָאר , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַגִויהְּוָהא ּגֹוִים וׁשְ א ַדְייֵרי ּבְ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ִלימו, ּּ ּתְ ָאַמר . ְּוִאׁשְ
ְטַרְייהו ָקא ַאְתָיין, ֵּליה ִּאיּנון ִמּסִ ֲּאָבל ַמאן ְדָדִחיל ַחָטָאה, ּ ַּוֲאִפילו . ָיִכיל ְלַאְתְזָקא, ּ ּ

יה, ִּאיּנון בו ִדיוֵריהֹון ּבֵ ִּאי ְיַעּכְ ּ ּ ָלם, ּּ ׁשְ ִתיב , ָּאַמר ֵליה. ָּלא ִיְפקון ּבִ  )איוב כא(ְוָהא ּכְ
לֹום ִמָפַחד יֶהם ׁשָ ּתֵ גֹון ְדֲהָוה ֵמָאֳחָרא. ּּבָ ָּאַמר ֵליה ּכְ ֶדק, ּ ֵני ִמּצֶ , ְּוְקָרא ָהִכי הוא. ְוִאְתּבְ
לֹום ִמָפַחד יֶהם ׁשָ ּתֵ ְרָיא ֲעֵליֶהם, ּּבָ ֶבט ֱאלֹוַה ָלא ׁשַ לֹום ִמָפַחד ׁשֵ יֶהם ׁשָ ּתֵ ּבָ ׁשֶ ּּכְ  )ויקרא יד(. ּ

יד ְוגֹוּוָבא ֲא ִית ְוִהּגִ ר לֹו ַהּבַ יד. 'ׁשֶ ֵעי ֵליה, ְוִהּגִ ַּויֹאֶמר ִמּבָ ר, ּ יד, אֹו ַוְיַדּבֵ ֶּאָלא . ַּמהו ְוִהּגִ
ָכל ֲאַתר ִמָלה ְדָחְכְמָתא הוא ּּבְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ִית. ּ ּבַ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ ֶנַגע, ּכְ ֵעי , ּכְ ֶנַגע ִמּבָ

ֵעי ֵליהֵיׁש ִלי, ִנְרָאה ִלי. ֵּליה ִתיב. ּ ִמּבָ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם, ְּדָהא ּכְ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ , ְוָנַתּתִ
ְּדִיְתֲחֵזי ְלֹכָלא ֶנַגע ִנְרָאה ִלי. ּ   .ֲאַמאי ּכְ

ֲעָתא ְדַהאי ַעִייל ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְלָיא, ּ ָדא. ָאֳחָרא ִאְתּגַ ּוְמַקְטְרָגא ָדא ּבְ , ְּוַעל ָדא ִנְרָאה ִלי. ּ
ַּההוא ְד ְלָיאּ י ִאְתּגַ ּסֵ י, ִאְתּכַ ּסֵ ְלָיא ִאְתּכַ ִדיוְקָנא ְדַההוא ֶנַגע , ּוְדִאְתּגַ ּוְלָבַתר ִמְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָיא ָאֳחָרא, ְּדֵביָתא ּסְ יד ַלּכֵֹהן. ְוִאְתּכַ ְּדִמָלה ְדָחְכְמָתא ִהיא, ְּוַעל ָדא ְוִהּגִ ּּ.  

ֲהָנא יָתא, ּוְכֵדין ָאֵתי ּכַ צון ֵליה ֲאָבִנין ְוָאִעין ְוֹכָלאְו, ְּוִיְרמון ּבֵ ִּיְנּתְ ּ ָצן . ּ יָון ְדִאְנּתְ ּּכֵ
ְּוִאְתָדָכן ּכָֹלא ְרָכאן, ּ ִתיב, ִמְתּבָ ֵדין ּכְ ְבּתָ)דברים ח(, ּכְ ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טֹוִבים ּתִ ִּאֵלין . ּ וָבּתִ
ְּדָהא ַקְדָמֵאי ָלאו ִאיּנון טֹוִבים, ִּאְקרון טֹוִבים ְכָלָלא, ּ ה ְוַדְכיו ִניְנהוְוָלאו ּבִ ּ ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה יב, ָּאַמר ִרּבִ ַמאי מוְקֵמיָנן ְקָרא ִדְכּתִ ִּאי ָהִכי ּבְ ל )דברים ו(, ּ ים ְמֵלִאים ּכָ ּ וָבּתִ
ר ֹלא ִמֵלאָת ּטוב ֲאׁשֶ ל טוב. ּ ַגַווְייהו ֵהיך ְמֵלִאים ּכָ ְרָיא ּבְ ִּאי רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ י . ְּ ָאַמר ִרּבִ

ל טוב, רֶאְלָעָז ָממֹוָנא: ְּמֵלִאים ּכָ ַכְסָפא, ּבְ ּוְבֹכָלא, ּוְבַדֲהָבא, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים)בראשית מה( י טוב ּכָ י ְיהוָדה. ּ ּכִ י ְדִמְצָרֵאי, ְּוָאַמר ִרּבִ ּתֵ ל ּבָ ַּמְלָיין , ְּוָהא ּכָ

ין ְוַטֲעָוון ֲהוֹו ִגין עוְת. ַחְרׁשִ ֶּאָלא ּבְ ַמרּ ִגין עוְתָרא וָממֹוָנא . ָּרא ְדַאְרָעא ִאּתְ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ
  .ּהוא

ָרֵאל ֵרין עוְתִרין ַנְטלו ִיׂשְ ּּתְ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ד ָנְפקו ִמּגָ ַּחד ּכַ ּ ד ָעאלו ְלַאְרָעא. ּ . ְּוַחד ּכַ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ַאְרָעא, ִרּבִ ל ָדא ַוַדאי ֲהָוה ְלִאְתַקְדׁשָ ּּכָ ָרא רוַח ִמְסֲאָבא ּוְל, ּ ַּאְעּבְ

ָרֵאל, ֵמַאְרָעא יָתא ֲהָוה ָנִתיץ. ּוִמּגֹו ִיׂשְ ה ָממֹוָנא, ְוַכד ּבֵ ַכח ּבָ ּתְ , ְּלִמְבֵני ֵליה, ֲּהָוה ִאׁשְ
יֵתיה ּוְלַמְלָיא ּבֵ יָתא, ּ ִגין ְדָלא ִיְצָטֵער ַעל ּבֵ ה, ּּבְ ִדיוָרא ִדְקדוּשָׁ רון ּבְ ְּוִיׁשְ ּ ּ  )ויקרא יג(. ּּ

ָהרֹות ְוגֹוְוִאיׁש ָרם ּבֶ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ה ּכִ י יֹוֵסי ָאַמר. ' אֹו ִאּשָׁ א ְדמֹוְקֵפי , ִרּבִ ִסיְלּתָ ּּכְ
ַבֶהֶרת ַעָזה ֵניָנא, ּּבְ ָדן, ֵחיזֹו ּתָ ּוְבֵחיזֹו ִאּתְ ְווִנין, ּ ִאיּנון ּגַ י ִיְצָחק ש. ּּבְ ַטְעֵמי ִאית ' ָאַמר ִרּבִ

ַבֶהֶרת ַע א. ָּזהַּמאן ְדָגִריס ּבְ ְּוֻכְלהו אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ר ֵחיזור , ּ ָסֲהָדא ,  ַחד ָסִאיב)חיור(ּּבַ
ֵרין. ַחד ֵרי ַסֲהֵדי, ּתְ אן וְלָהְלָאה. ְוָדֵכי, ּתְ ְתֵרי, ִּמּכָ ֲּאִפילו ֵמָאה ּכִ ֵמָאה, ּ ְוָדא . ּוְתֵרי ּכְ

יב ַנִים ֵעִדים ', ִאיׁש ְוגֹוּ ֹלא ָיקום ֵעד ֶאָחד ּבְ)דברים יט(, ּאֹוִליְפָנא ְלָבַתר ִדְכּתִ ַּעל ִפי ׁשְ
  .'ְוגֹו
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ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ִתיב ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם, ָאַמר, ּ ֵדין הוא , ּּכְ ּּכְ
ֵעיֵניה, ֶנַגע ְּדָהא ִחָווָרא ָלא ָקִאים ּבְ ּ ְמעֹון ְוָאַמר. ּ י ׁשִ ִתיב , ָּפַתח ַרּבִ ּ ִאם ִיְהיו )אישעיה (ּכְ

ִנים ְוגֹו ּשָׁ ָרֵאל', ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָאה לֹון , ַּזּכָ ֵעי ְלַדּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ֹכָלא יה, ּּבְ ִדיָנא ַקּמֵ חון ּבְ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ הֹון. ּ ְלטון ּבְ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ָלא ִיׁשְ ּ ְּדָהא , ּ
ַתר ִזיֵניהּּכָֹלא ָאִז ּסוָמָקא ְלסוָמָקא. ּיל ּבָ ְּוִחָווָרא ְלִחָווָרא, ּ ָמאָלא , ְיִמיָנא ִליִמיָנא. ּ ּוׂשְ

ָמאָלא   .ִלׂשְ

  ]א''א ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ִתיב ו ּכְ ֵעׂשָ יה ִזיֵניה,  ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני)בראשית כה(, ּבְ ְרָיא ּבֵ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ דף (. ּ

וְו )א''א ע''נ ֵעׂשָ ִתיב ּבְ יָמא ַאְדמֹוִני ּכְ ָדִוד. ִאי ּתֵ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ ּ ַוְיִביֵאהו )טז, שמואל א(, ּ
ֶּאָלא ָדא ִמזֹוֲהָמא ְדַדֲהָבא ִאְתַעִביד. ְּוהוא ַאְדמֹוִני ּּ זֹוֲהָרא ְדַדֲהָבא ִאְתְדַבק, ּ ְּוָדא ּבְ ּ ,

יה ִתיב ּבֵ ו ּכְ ֵעׂשָ ַאֶדֶר, ּּבְ לֹו ּכְ ַּאְדמֹוִני ּכֻ ָערּ זוֲהָמא ְדִהתוָכא ָנַפק)ב''ח ע''מ(, ת ׂשֵ ּ ּבְ ּ יה . ּ ּּבֵ
ָדִוד ִתיב ּבְ   .ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי, ּכְ

א ֲחֵזי מֹוַדע. ַמאי ַטְעָמא, ּתָ ּתְ ְווָנא ִחָווָרא ִאׁשְ מֹוַדע, ּּגַ ּתְ ּסוָמָקא , ְּוַגְווָנא סוָמָקא ִאׁשְ
ַקְדִמיָתא יה, ּבְ יה, ּ ִחָווָראְּוָהא ִאְתֲחֵזי ּבֵ ָּהא ַדְכיוָתא ִאְתְייִליד ּבֵ ּ ָאה, ּ אִרי ְלִאְתַדּכְ . ְוׁשָ

ַקְדִמיָתא יה סוָמָקא, ִּחָווָרא ּבְ ְּוִאְתַחֵזי ּבֵ ּ ֲאָבא, ּ אֵרי ְלִאְסּתַ אֹו ַהּכֵֹהן, ָהא ׁשָ , ּוְכִתיב ְוִטּמְ
יה סוָמָקא ְּדָהא ִאְתְייִליד ּבֵ ּ ֲאָבא, ּ ְווִניןְוַכֲהָנא ֲהָוה ָי. ְלִאְסּתַ ָכל ִאיּנון ּגַ ּוְלִזְמִנין . ַּדע ּבְ

ְווָנא ְדַדְכיוָתא יה ּגַ ְּדִאְתֲחֵזי ּבֵ ּ ּ ְווָנא ָאֳחָרא, ּ יה ּגַ ְּוַיְסִגר ֵליה ְלֵמֱחֵמי ִאי ִאְתְייִליד ּבֵ ְוִאי . ּ
י ֵליה, ָלא   .'ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ַּמְדּכֵ

י י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָאְרָחאִרּבִ י ְיהוָדה, ּ ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ  )ה, מלכים ב(ּכְ
ך וְבַזְרֲעך ְלעֹוָלם ְוגֹו ק ּבְ ְדּבַ ְָוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ נֹוי ֲאַמאי ִיְלקון', ָּ ִּאי הוא ָחָטא ּבְ ָאַמר . ּ

ַאר ְנִביֵאי ָחָמא, ֵּליה יר ִמּשְׁ ע ַיּתִ ָרא ִדְמַעְלָיאָּחָמא ְדָלא ָנ. ֱאִליׁשָ ְוַעל , ִּפיק ִמֵגֲחִזי ּבְ
ָּדא ָלִייט ְלֻכְלהו ּּ.  

ֶּאָלא ָאַמר ֵליה, ְוֹלא עֹוד י ֵאִלָיהו, ּ א ִעָלָאה ְלַגּבֵ מוׁשָ ׁשִ ֲּאָנא פוְלָחָנא ּבְ ּ ּּ ּ ְוָזֵכיָנא , ּ
ְתֵרין חוָלִקין ְקׁשֹוט, ּּבִ ְּדָהא ְפַלְחָנא ֵליה ּבִ ע ְפִגיַמת ִל, ּּ ְקָרא, יְּוַאְנּתְ ָרׁשָ , ּאוֵמית ְלׁשִ

ר ַעל ָדא, ָּהא ָעַבְרּתָ ַעל אֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ַוֲחִמיַדת ּוַמאן ְדַאְעּבָ ּ ִּמית הוא ְלָעְלָמא , ּ
ִגין ְדַפְלַחת ִלי. ְּדָאֵתי ָנא, ֲּאָבל ּבְ א ִדיָלך ָלא ִלֱהִוי ְלַמּגָ ּמוׁשָ ְׁשִ ּ ֱהִוי ִמיָתה ִדיָלך , ּ ְּתֶ ּ

ָעְלָמא ֵדין ך. ָּעְלָמא ְדָאֵתי ָלאּוְב, ּּבְ ְוְבִגין ּכַ ך וְבַזְרֲעך, ּ ק ּבְ ְדּבַ ְָוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ גוונא (. ָּ

  )וגוונא דסומקא אשתמודע, דחיוורא אשתמודע

י יֹוֵסי ים ֲאַמאי, ָאַמר ִרּבִ ּתִ ֶמר אֹו ַהִפׁשְ ֶגד ַהּצֶ י ִיְצָחק. ּּבֶ ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ ֹכָלא ׁשַ , ּּבְ
ְלָט ּוְבֹכָלא ׁשַ יב. אּ ַגְווָנא ָדא ִדְכּתִ ְּוִאית ּכְ ים)משלי לא(, ּ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ך. ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ ,

ּׁשוְלָטֵניה ְדַההוא ֶנַגע ְדָנִפיק ֵמֲאַתר ִעָלָאה ּ ּ ּ ּ ֹכָלא, ּ ְלָטא ּבְ ָּדא ׁשַ ְווֵני, ּ ְתֵרי ּגַ ֶצֶמר , ּבִ ּבְ
ים ּתִ ך. ּוְבִפׁשְ ְוְבִגין ּכַ יםֹזאת ּתֹוַרת ֶנ, ּ ּתִ ֶמר אֹו ַהִפׁשְ ֶגד ַהּצֶ ַרַעת ּבֶ   .ַּגע ַהּצָ
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י ִיְצָחק ֲהָוה ָאִזיל ְלַקְטפוֵרי ַדֲאבֹוי ִּרּבִ ר ָנׁש. ּ קוְטָרא ְדָמטוָלא , ָחָמא ַחד ּבַ ְּדַסאֵטי ּבְ ּ ּ ּ
ַכְתָפך ֲאַמאי, ָּאַמר ֵליה. ֲאַכְתפֹוי ָטא ּבְ ְׁשוְרָטא ְדִקיׁשְ ּ ָאַזל . ָּלא ָאַמר ֵליה ִמִדי, ּ

א ֲחָדא, ַּבְתֵריהֲא ְמַעְרּתָ ָּחָמא ְדַעִייל ּבִ ָּחָמא ְקטוָרא ִדְתָנָנא ְדֲהָוה , ָּעאל ֲאַבְתֵריה, ּ ּ ּ
חֹות ַאְרָעא א ַחד, ָסִליק ִמּתְ נוְקּבָ ר ָנׁש ּבְ ְּוָעאל ַההוא ּבַ יה, ּ ְסָיא ִמּנֵ י . ְּוִאְתּכַ ָּדִחיל ִרּבִ

א, ִיְצָחק   .ְּוָנַפק ְלפום ְמַעְרּתָ

י ִחְזִקָיה, ָוה ָיִתיבַּעד ְדֲה י ְיהוָדה ְוִרּבִ רו ִרּבִ ַּאְעּבְ ּ יהֹון, ָחָמא לֹון, ּ ּבֵ ַסח לֹון , ְוָקִריב ּגַ
י ְיהוָדה. עֹוָבָדא ְזָבך, ָּאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ְּבְ א ְדָסִגיר. ְּ , ִּדְסרֹוְנָיא ִהיא, ַּהאי ְמַעְרּתָ

א ין, ְוָכל ַיְתֵבי ַהִהיא ַקְרּתָ ָרא ְלִחְווָיין אוָכִמין, ּ ִאיּנוןַחְרׁשִ ֵני , ְּוַאְתָיין ְלַמְדּבְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ
ִנין ר ׁשְ יר, ֶעׂשֶ ין, אֹו ַיּתִ ד ַחְרׁשִ ְייהו, ְלֶמְעּבַ ְּוִאְתָעִבידו ְסִגיִרין ְוָכל , ְּוָלא ְמַנְטָרא ִמּנַ

א ִאיּנון ַהאי ְמַעְרּתָ ין ִדְלהֹון ּבְ ַּזְייֵני ַחְרׁשִ ּ.  

ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, ּד ַדֲהוֹו ָאְזֵליַע, ָּאְזלו ַחד ּבַ ִּאְעָרְערו ּבְ ּוְבֵריה ְדֲהָוה ְמַרע, ּ ּ ָקִטיר , ּ
ָּאְמרו ֵליה ַמאן ַאּתְ. ַעל ֲחָמָרא ִרי ְדִאיהו ָקִטיר ַעל , ָּאַמר ְלהֹו יוָדאי. ּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ

ָּאְמרו ֵליה. ֲחָמָרא ַפרָּאַמר לֹון ִד. ֲּאַמאי הוא ָקִטיר, ּ ַחד ּכְ ּיוִרי הוא ּבְ ֵני , ּ ְּדִאיהו ִמּבְ ּ
ָכל יֹוָמא, רֹוָמֵאי ִרי ֲהָוה אֹוִליף אֹוַרְייָתא ּבְ ְוָלֵעי לֹון , ַּוֲהָוה ַאְהָדר ְלֵביָתא, ְוַהאי ּבְ

ְּלִאיּנון ִמִלין יָתא' ְוג. ּ ַההוא ּבֵ ִנין ֲהָוה ִדיוִרי ּבְ ּׁשְ ּ א יֹו. ְוָלא ֲחֵמיָנא ִמִדי, ּ ּתָ ָמא ַחד ְוַהׁשְ
ִרי ְלֵביָתא ְלָאַהְדָרא ִמִלין ָּעאל ּבְ ר ַחד רוָחא ָקֵמיה, ּ ַּאְעּבָ ַּאֲעָקם פוֵמיה , ְּוָנִזיק ֵליה, ּ ּ ּ

א ִדְסִגירו ִדְסרֹוְנָיא . ְּוָלא ָיִכיל ְלַמְלָלא, ִּוידֹוי ִאְתַעָקמו, ְוֵעינֹוי י ְמַעְרּתָ ַּוֲאֵתיָנא ְלַגּבֵ ּ ּ
ִּדְלָמא ִיְלפון ִלי ִמָל ּּ ּה ְדַאסווָתאּ ּ.  
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י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּוְבַההוא , ּ יָתא ַיְדַעת ִמן ַקְדַמת ְדָנא )ב''א ע''דף נ(ּ ְּדִאְתְנַזק , ּּבֵ
ר ָנׁש ָאֳחָרא יה ּבַ ר ָנׁש, ָּאַמר ֵליה ְיַדְעָנא. ּּבֵ יה ַחד ּבַ ה יֹוִמין ִאְתְנַזק ּבֵ ּמָ ְּדָהא ִמּכַ ֲּהוו ַו, ּ
ְייהו ַאְמֵרי ְדרוָחא ְדֵביָתא, ַּאְמֵרי ְדַמְרָעא ֲהָוה ּוִמּנַ ּ ּ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ יה ּכַ ּוְלָבַתר ָעאלו ּבֵ ּ ּ ,

ַּהְיינו ְדַאְמֵרי ַחְבַרָייא, ָּאְמרו. ְּוָלא ִאְתְנִזיקו ּ ַּווי ְלִאינון ְדַעְבִרין ַעל ִמַלְייהו, ּ ּ ּּ.  

י ְיהוָדה ְוָאַמ ָּפַתח ִרּבִ ֹלא ֶצֶדק)ירמיה כב(, רּ ָכל ֲאַתר ,  הֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ ְּדָהא ּבְ
יה ֶצֶדק ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ יה, ּ ל רוִחין ְוָכל ַמִזיֵקי ָעְלָמא ַעְרֵקי ִמּנֵ ּּכָ יה, ּּ ֵחי ַקּמֵ ּכְ ּתַ . ְּוָלא ִמׁשְ

ל ָדא יה, ַּמאן ְדַאְקִדים ְוָנִטיל ֲאַתר, ְּוִעם ּכָ י ִחְזִקָיהָאַמר ֵל. ָּאִחיד ּבֵ ּיה ִרּבִ ִאי ָהִכי , ּ
רוַח ִמְסֲאָבא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ִקיל ׁשְ ּׁשָ ּ.  

ֲאַתר ִמְסֲאָבא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְרָיא ּבַ א ָלא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ׁשְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ִאי , ּ
ְדַמת ְדָנא א ָנִטיל ֲאַתר ִמּקַ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ל רוִחין ְוָכל ַמִז, ּ ּּכָ ּיִקין ְדָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ּ

יה ֲהֵדיה, ְּלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ן ְלָקְרָבא ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ָמא . ָנִטיל ֲאַתר, ִּאי רוַח ִמְסֲאָבא ָקִדים. ּּכָ ׁשְ
יה ְרָיא ּבֵ א ָלא ׁשַ ַּקִדיׁשָ ְּדָהא ָלאו ַאְתֵריה, ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1927דף [ -ּ

י ַאְתָרא, ְוַכד ֲהָוה ָנִחית ֶנַגע ָצַרַעת ּיק ְלרוַח ִמְסֲאָבא ֵמַאְתֵריהְּוַאִפ, ֲהָוה ַמְדּכֵ ּ ,
יָתא ֵצי ּבֵ ִמְלַקְדִמין, ֲּאָבִנין ְוָאִעין ְוֹכָלא, ּוְלָבַתר ְמַנּתְ ּוָבֵני ָלה ּכְ ּ ֶצֶדק, ּּ א ּבְ ְסָטר ַקִדיׁשָ , ּּבִ

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָדִכיר ֵליה ִלׁשְ ּ ה, ּ ֵרי ָעֵליה ְקדוּשָׁ ְּוִלׁשְ ַעְפָרא ָאֳחָר, ּ ל ָדא ּבְ ְוַיְרִחיק , אְּוִעם ּכָ
יָתא ֵמַאְתֵריה ֵרי ְטָפִחים, ּּבֵ   .ִּמְיסֹוָדא ַקְדָמָאה ּתְ

א ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּתָ ַההוא רוַח ִמְסֲאָבא, ַּהׁשְ יה ּבְ ְּוָלא ָנִחית ַמאן ִדְמַקְטֵרג ּבֵ ּ ּ ְּלַאָפָקא , ּ
ֵּליה ֵמַאְתֵריה יה, ּ ַקְנּתֵ ִפ. ַמאי ּתָ יָתא ׁשַ ְּוִאי ָלאו ִיְבֶנה ֵליה . ירִּאי ָיִכיל ְלָנְפָקא ֵמַהאי ּבֵ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ֲאָבִנין ָאֳחָרִנין, ּ ְּוַיִפיק ְוַיְרִחיק ֵליה ֵמֲאַתר ַקְדָמָאה, ְּוָאִעין ְוֹכָלא, ּבַ ְוִיְבֵני , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ֵּליה ַעל ׁשְ ּ.  

ל ָדא ָּלא ָנִפיק ַההוא רוָחא ִמן ֲאַתר ַקְדָמָאה, ְּוִעם ּכָ ִגין ִדְקדו, ּ ּּבְ ְרָיא ַעל ּ ה ָלא ׁשַ ּשָׁ
ה ֵליה ְלַאְטְרָחא ּכוֵלי ַהאי. ֲאַתר ִמְסֲאָבא י ִיְצָחק ָלּמָ ָּאַמר ִרּבִ ִתיב, ּ ִזְמָנא ָדא ּכְ קהלת (, ּּבְ

ּ ְמֻעָוות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון ְוגֹו)א א. 'ּ י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ַכח ַאסווָתא , ּ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ִג, ּבְ ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָראּבְ ֵעי ּבַ ך ּבָ ּיֵני ּכַ י ֵהיִכי ְדִלֱהִוי ָנִטיר, ְ   .ּּכִ

ר ָנׁש ְוֶנֱחֵמי ֲהֵדי ַהאי ּבַ י ִיְצָחק. ַאְמֵרי ְנִזיל ּבַ י . ָאִסיר ָלן, ָאַמר ִרּבִ ִאי ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ
א ָדִחיל ַחָטָאה ְבָרא ַרּבָ ּּגַ ע, ּ י ֱאִליׁשָ גֹון ַנֲעָמן ְלַגּבֵ א ְדִאיהו ָאִזיל . ֵּנִזיל ֲאַבְתֵריה, ּכְ ּתָ ַּהׁשְ ּ

י ְרִחיֵקי ָעְלָמא ֲעֵלי ִמּכָֹלא, ְרִחיֵקי אֹוַרְייָתא, ְלַגּבֵ ִריך . ָּאִסיר ָלן ְלִאְתֲחָזָאה ָקַמְייהו, ּּגַ ְּבְ

ְייהו ִזיב ָלן ִמּנַ ַּרֲחָמָנא ִדי ׁשֵ ר ָנׁש ָאִסיר ֵליה. ּ י ְיהוָדה. ְּוַהאי ּבַ ּכֹל , ָּאַמר ִרּבִ ֵניָנן ּבַ ְוָהא ּתָ
ָרה ְוכו, ִּמְתַרְפִאין ּחוץ ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ ֶּאָלא , ְוָלא עֹוד, ְּוָדא ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיהו, ָּאַמר ֵליה. 'ּ

ִתיב  ֵאׁש ְוגֹו)דברים יח(ְּדָהא ּכְ נֹו וִבּתֹו ּבָ ֵצא ְבך ַמֲעִביר ּבְ ּ ֹלא ִיּמָ ַּאְזלו ְלָאְרַחְייהו. 'ָ ּ.  

ר אָּאַזל ַההוא ּבַ ּהוא וְבֵריה,  ָנׁש ְלַהִהיא ְמַעְרּתָ ּ א, ּ ְמַעְרּתָ ֵרי ֵליה ּבִ ַּעד ְדָנַפק . ּׁשָ
א, ֲּאבֹוי ְלַקְטָרא ַלֲחָמֵריה ָּנַפק ִקיטוָרא ְדֶאּשָׁ א, ּ ֵריׁשָ ּוָמָחא ֵליה ּבְ ַּאְדָהִכי . ְּוַקְטֵליה, ּ

ֵחיה ִמית, ָעאל ֲאבֹוי ּכְ ָּנַטל ֵליה ְוַלֲחָמֵריה. ְּוַאׁשְ ח ְלהו ְלָבַתר יֹוָמא . ָּאַזל ֵליהְו, ּ ּכַ ְּוַאׁשְ
י ִיְצָחק, ַחד י ְיהוָדה, ְלִרּבִ ּוְלִרּבִ י ִחְזִקָיה, ּ ָכה ָקַמְייהו. ַּדֲהוֹו ַאְזֵלי, ְּוִרּבִ ְוָסח לֹון , ּּבָ

י ִיְצָחק. עֹוָבָדא יִאין ֲאֵמיָנא ָלך, ָאַמר ִרּבִ ּמָ, ְְוָלא ִזְמִנין ַסּגִ ְְדָאִסיר ְלֵמיַהך ּתַ ִריך . ןּ ְּבְ

ְּוֹאְרָחֵתיה ִדין, ּ ִדי ָכל ַמֲעָבדֹוִהי ְקׁשֹוט)דניאל ד(, ַרֲחָמָנא ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ,
ֹאַרח ְקׁשֹוט ָעְלָמא ֵדין, ְּדַאְזִלין ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב, ּ  ְוֹאַרח )משלי ד(, ְּוָעַלְייהו ּכְ
אֹור ֹנַגה  ַּצִדיִקים ּכְ   .'ְוגֹוּ
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י ֶאְלָעָזר ר ָנׁש, ָאַמר ִרּבִ ָכל עֹוָבדֹוי ְדּבַ א, ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְלהו ִלׁשְ ִּלְבֵעי ֵליה ְדִלֱהוֹון ּכֻ ּ ּ ּּ .
א ָמא ַקִדיׁשָ ל ַמה ְדִאיהו ָעִביד. ַּמאי ִלׁשְ א ַעל ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ פוֵמיה ׁשְ ָרא ּבְ ְּלַאְדּכְ ּ ּ ּ ְּדֹכָל, ּ א ּ

ּהוא ְלפוְלָחֵניה ּ ֵרי ֲעלֹוי ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ֵני . ְוָלא ִיׁשְ י ּבְ ִדיָרא ְלַגּבֵ ין ּתְ ִגין ְדִאיהו ַזּמִ ּּבְ ּ
א א, ָנׁשָ ָרָאה ַעל ַההוא ֲעִביְדּתָ ַאב, ְּוַעל ָדא. ְּוָיִכיל ְלַאׁשְ י אֹו ָהֵעֶרב ֲהָוה ִאְסּתְ ּתִ , ַהּשְׁ

ְרָיא  ך. ּרוַח ִמְסֲאָבאָּעֵליה  )א''ב ע''דף נ(ְוׁשַ ַהאי ּכַ ְוַמה ּבְ ַּמאן ְדָפִקיד ִמלֹוי ְלִסְטָרא , ּ ּ
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ְָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ִתיב . ַעל ַאַחת ּכַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ל )דברים כג(ּ ַמְרּתָ ִמּכָ  ְוִנׁשְ
  .ָּדָבר ָרע

י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ַלֲאבֹוי  א)א לחמוי''ס(ִרּבִ י ַאּבָ יה ִרּבִ י . ּ ַוֲהָוה ִעּמֵ ָאַמר ִרּבִ
א ֵניָמא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל ַּאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ּ  ִאְמִרי ָנא )בראשית יב(, ָּפַתח ִרּבִ

ָיא, ֲאחֹוִתי ָאּתְ ְּוִכי ַאְבָרָהם ְדִאיהו ָדִחיל ַחָטָאה. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּ ּ א ּבְ, ּ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ְִריך ּ

ֵתיה, ּהוא ִגין ְדיֹוְטִבין ֵליה, ֲּהָוה ָאַמר ָהִכי ַעל ִאּתְ ּּבְ ב ְדֲהָוה , ֶּאָלא ַאְבָרָהם. ּ ַּאף ַעל ּגַ
ָּדִחיל ַחָטָאה ָּלא ָסִמיך ַעל ְזכוָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִריך הוא ְלַאָפָקא , ְ א ּבְ ָעא ִמן קוְדׁשָ ְּוָלא ּבָ ּ ְּ

ְּזכוֵתיה ֶּאָלא ַעל ְזכוָתא ְדִא, ּ ּ ֵתיהּ ין, ּּתְ ָאר ַעּמִ ִגיָנה ָממֹוָנא ִדׁשְ ְּדִיְרַווח ּבְ ּ ְּדָהא ָממֹוָנא , ּ
ר ָנׁש ֵתיה ָזֵכי ֵליה ּבַ ִאּתְ ּּבְ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות וֵמְיָי)משלי יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ' ּ ּבַ

ֶלת ּכָ ה ַמׂשְ ֶלת. ִאּשָׁ ּכָ ה ַמׂשְ ִאּשָׁ ֹכ, ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ה ֵלב )משלי לא(, ּוְכִתיב. ָּלאזֹוֶכה ּבְ ַטח ּבָ ּ ּבָ
ָלל ֹלא ֶיְחָסר ְעָלה ְוׁשָ   .ּּבַ

ִגיָנה ין, ְּוַאְבָרָהם ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ַאר ַעּמִ ָלָלא ִמּשְׁ ְּוָסִמיך ַעל ְזכוָתא ִדיָלה, ְלֵמיַכל ׁשְ ּ ּ ְ ,
א ֵליה ְּדָלא ֵיְכלון ְלַאְעְנׁשָ ּ ה, ּ ּוְלַחְייָכא ּבָ ך . ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ . ָלא ָיִהיב ִמִדי ְלֵמיַמר ֲאחֹוִתי ִהיאּ

ֶּאָלא ְדָחָמא ַחד ַמְלָאָכא ָאִזיל ַקָמה, ְוֹלא עֹוד ּ ה, ְּוָאַמר ֵליה ְלַאְבָרָהם, ּ ְדַחל ִמּנָ ָּלא ּתִ ּ ,
ַדר ִלי ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין, ְּ ַאר ַעּמִ ְּלַאָפָקא ֵלה ָממֹוָנא ִדׁשְ ּ ּוְלַנְטָרא ָלה ִמּכָֹלא, ּ ּ ּ .

ֵתיה ּוְכֵדין ָלא ָדִחיל ַאְבָרָהם ְמִאּתְ ּ ֶּאָלא ִמֵניה, ּ יה ַמְלָאָכא, ּ ְּדָלא ָחָמא ִעּמֵ ה, ּ ֶּאָלא ִעּמָ ּ .
ך ָאַמר. ַוֲאָנא ָלא ְנִטיְרָנא, ָאַמר ָהא ִהיא ִמְתַנְטָרא יֵני ּכַ ְוְבּגִ ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ַאּתְ , ּ

  .'ְוגֹו

ֵעי, ִייַטב ִלי ּתֹו , ּ ֵליהֵּייִטיבו ִלי ִמּבָ י ִיְראו אֹוָתך ַהִמְצִרים ְוָאְמרו ִאׁשְ יב ְוָהָיה ּכִ ִּדְכּתִ ּ ְּ

ֵעי ֵליה, ֹזאת ְּוַעל ָדא ֵייִטיבו ִלי ִמּבָ ּ ך, ֶּאָלא ִייַטב ִלי. ּ ְָדא ְדָאִזיל ַקּמָ ּ ַהאי . ּ ִייַטב ִלי ּבְ
ָממֹוָנא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעְלָמא קוְדׁשָ ַה. ְּ י ּבְ ְגָלֵלךְוָחְיָתה ַנְפׁשִ ְהוא ָעְלָמא ּבִ ְסִטי , ּ ְּדָלא ּתִ

ַהאי ָעְלָמא, ִּמן אֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט ָממֹוָנא ּבְ ִגיָנך ּבְ י ּבְ ְְדִאי ַאְזּכֵ אֹוְרָחא, ּ , ְוִתְסִטי ַאְנּתְ ּבְ
ַההוא ָעְלָמא ֵמר, ָּהא ִמיָתא ְזִמיָנא ּבְ ְסּתַ ְגָל, ֶּאָלא ּתִ ַההוא ָעְלָמא ּבִ י ּבְ ִּדְתִחי ַנְפׁשִ   .ְֵלךּ

ּוְבִגין ְדַההוא ַמְלָאָכא ָאִזיל ַקָמה ְלַנְטָרא ָלה ּ ּ ִתיב, ּ ע ְיָי. ַמה ּכְ ', ֶּאת ַפְרֹעה ְוגֹו' ַוְיַנּגַ
ַרי ַוַדאי ַּעל ְדַבר ׂשָ ְּוַעל ָדא ָלא ָדִחיל . ְּוהוא ָמֵחי, ַּדֲהַות ַאְמַרת ְלַמְלָאָכא ָמֵחי, ּ ּ

לום ה ּכְ ַּאְבָרָהם ִמּנָ ּוַמה ְדָדִחיל. ְתַנְטָראְּדָהא ִהיא ִמ, ּ ְרֵמיה ָדִחיל, ּ ִּמּגַ יה , ּ ְּדָלא ָחָמא ִעּמֵ ּ
  .ְּנטוָרא ָהִכי

א ֲחֵזי ָרה ְלַמְלָאָכא, ּתָ ר ִזְמִנין ְפִקיַדת ׂשָ ין . ְלַמֲחָאה ְלַפְרֹעה, ֶּעׂשֶ ׁשִ ר ַמְכּתְ ּוְבֶעׂשֶ
ִמְצַרִי. ַאְלֵקי ְתָרָאה ּבְ ָרה ִלְבָנָהא ּבַ   .םִסיָמָנא ַעְבַדת ׂשָ

א ָפַתח י ַאּבָ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ִּרּבִ ּ ּכִ א . ָ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ
ִריך הוא ְלַאֲחָזָאה פוְרָקָנא ִלְבנֹוי ּּבְ ּּ ִריך הוא ְלַאָפָקא , ְ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ִאיּנון יֹוִמין ְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִמְצָרֵאיְּוַאְחֵזי ִאיּנון , ְלִיׂשְ ין ּבְ ׁשִ ָרֵאל, ַמְכּתְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ א ֲחֵזי. ְּוַאְלֵקי לֹון ּבְ ַמה , ּתָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1929דף [ -ּ

ין פוְרָקָנא ָדא ּּבֵ ּ ְּלפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים, ּ א. ּ ַחד ַמְלּכָ ּפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּבְ ּ ּוְבַמְלכו ֲחָדא, ּ ּ .
ָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ָהָכא ָכל ָעְלָמאּוְכֵדין ִיְתְיי, ּּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּקָ ְּוִיְנְדעון , ְּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּּכָֹלא ׁשוְלָטנו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ין ִעָלִאין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ְּוֻכְלהו ִיְלקון ּבְ ּּ ֵרין, ּ ִגין , ַעל ַחד ּתְ ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ְלהו ּבְ ְרבון ּכֻ ְּדִיּסָ ּ ּּ.  

ֵלי ׁשוְלָטֵניה ְד ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּ ְְלֶמֶלך ַעל '  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ִּדְכּתִ

ל ָהָאֶרץ ִריך הוא. ּכָ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִיׂשְ הו ּבְ ְלהו ִיְתַנְדבון ּבְ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ל ֲאֵחיֶכם ְוגֹו)ישעיה סו( ֵדין ַקְייִמי. 'ּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ ֶחְדָוהּכְ ְּלֵמֱחֵמי פוְרָקָנא , ן ֲאָבָהן ּבְ ּ

ִמְלַקְדִמין ִּדְבַנְייהו ּכְ ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ּּכִ ָ .
ן ְיִהי ָרצֹון רוך ְיָי. ָאֵמן ּכֵ ְּבָ   :ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי: ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  רשת מצורעפזוהר 
  ]ב''ב ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ר ְיָי)ויקרא יד) (ב''ב ע''דף נ( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ יֹום . ֶאל ֹמׁשֶ צֹוָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֹזאת ּתִ
א ָפַתח. 'ָטֳהָרתֹו ְוגֹו י ַאּבָ י )איוב יט( )א''ו ע''ספרי שמות כ(, ִּרּבִ ּ ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ ּ ּ

דוןֵחָמה ֲע ְדעון ׁשַ ֹּונֹות ָחֶרב ְלַמַען ּתֵ ּ דון. ּ ּׁשַ ִתיב, ּ ִדין ּכְ א . ּׁשַ ָמה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ָרא ָאְרַחְייהו וְלַדֲחָלא ִמּקַ ּמְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ָרא, ְּ ְּדָלא ִיְסֵטי ֵמָאְרָחא ְדַכׁשְ ּ ,

ֵמי אֹוַרְייָת ה, אְּוָלא ַיֲעבֹור ַעל ִפְתּגָ י ִמּנָ   .ְּוָלא ִיְתְנׁשֵ

אֹוַרְייָתא ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָלֵעי ּבְ ה, ּ ַדל ּבָ ּתְ ִריך הוא, ְוָלא ִיׁשְ א ּבְ ְּנִזיָפא הוא ְמקוְדׁשָ ּ ְּ ,
יה ְּרִחיָקא הוא ִמּנֵ יה, ּ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְּוִאיּנון ְנטוִרין. ָּלא ׁשַ יה, ּ ְּדַאְזִלין ַעּמֵ ָלקו , ּ ִּאְסּתְ

ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדַמְכְרֵזי ָקֵמיה ְוַאְמֵרי, ּיהִמּנֵ ּ ָלקו סֹוֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא, ּ ִּאְסּתְ ּ ְּדָלא ָחׁש ַעל , ּ
ְּיָקָרא ְדָמאֵריה ִאין, ַּווי ֵליה. ּ ְבקוהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדָהא ׁשַ ּ ּ ָאְרָחא ְדַחֵיי. ּ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ.  

ַדל  ּתָ ְּוַכד ִאיהו ִאׁשְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהּ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָמה ְנטוִרין ְזִמיִנין , ְוָלֵעי ּבְ ּּכַ
ָּלֳקְבֵליה ְלַנְטָרא ֵליה ְרָיא ָעֵליה, ּ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ יה ְוַאְמֵרי, ּ ְּוֹכָלא ַמְכְרֵזי ַקּמֵ ָּהבו ְיָקָרא , ּ

א ְּלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ א, ּ ָּהבו ְיָקָרא ִלְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ,ּ ּ ִאְתְנִטיר הוא ּבְ ּ ּ
ָאה חוָלֵקיה, ְּדָאֵתי ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא, ּתָ א ְדָאַמר ָנָחׁש ְלִאּתְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ָתא, ּּבְ ִרים ְלִאּתְ ְלִמְגַזר , ּוְלָאָדם, ּגָ
ִתיב, ָּעַלְייהו ִמיָתה א ּכְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ל ָעְלָמא ּבְ ּ וְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָדה)נזתהלים (, ְוַעל ּכָ ּ .

ך ִגין ּכָ ּּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב, ְּבְ ּ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ י ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב. ִּמְפֵני ִליׁשָ י . ּכִ ַמאי ּכִ
ִריך הוא, ִּדְתָנן', ָּדא ֶחֶרב ַלְיָי. ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב א ּבְ ֶּחֶרב ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּדֵביה ָדִאין , ּ ּ ּ

ַּחָייַבָיאְל י ּתֹאַכל )דברים לב( .ָמְלָאה ָדם' ֶחֶרב ַלְיָי )ישעיה לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ְוַחְרּבִ
ר ׂשָ דון. ּבָ ְדעון ׁשַ י ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב ְלַמַען ּתֵ ך ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִדין , ְ ּׁשַ
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ִתיב ִגין ְדֵתְדעון ְדָהִכ. ּכְ ּּבְ ּ ָדןּ ֵניה, ּי ִאּתְ ִליׁשָ ַּמאן ְדִאית ֵליה ֶחֶרב ּבְ ּ ִּאְזְדַמן ֵליה ֶחֶרב , ּ ּ
ֵצי ּכָֹלא)א אחדן בההוא חרב''ס( ּ ְדׁשָ צֹוָרע, ּ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹזאת ּתִ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ֵהם יוָקׁשִ)קהלת ט(, ִּרּבִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאחוזֹות ּבַ ּ ְוַכּצִ ּּ ֵני ָהָאָדםּּ ַהאי . ים ּבְ
ַמר א ֲחֵזי. ְקָרא ָהא ִאּתְ א ָלא ַיְדִעין, ֲאָבל ּתָ ֵני ָנׁשָ ְמִעין, ּבְ ֵלי , ְוָלא ׁשַ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ

ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּּבִ ל יֹוָמא ָקאֵרי ָקַמְייהו, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָצִיית ֵליה, ְּוָכרֹוָזא ּכָ ְוֵלית ַמאן , ּ
ַער רוֵח ְּדִיּתְ ּיה ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהּ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא ׁשַ א, ְוַתְרִעין ְסִתיִמין, ּּבְ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ַער נוְקּבָ ִּאּתְ ה ֲחִביֵלי , ּ ְוַכּמָ
ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ֵני ָעְלָמא. ְטִריִקין ִמׁשְ ל ּבְ יָנָתא ַעל ּכָ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ֵדין ָאִפיל קוְדׁשָ ּּכְ ְּ ּ ,

ָערוָתא ְדַחֵייַוֲא הֹון ִאּתְ ל ִדי ּבְ ִּפילו ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ָעְלָמא, ּ אָטן ּבְ ּומֹוְדִעין ְלהו ִלְבֵני , ְּוִאיּנון ׁשָ ּ
א ִדיָבן, ִּמִלין, ָנׁשָ הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ יָנָתא, ּוִמּנְ ׁשֵ א ִאְתְקָטרו ּבְ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ.  

ַער רוָחא ְדָצפֹון ד ִאּתְ ּּכַ ְדפֹוי , יג ֵליְלָיאְּוִאְתְפִל, ּ חֹות ּגַ ְלהֹוָבא ָנְפָקא וָבַטׁש ּתְ ּׁשַ ּ
ָעא ִעם ַצִדיַקָיא, ְוָקֵרי, ְּדַתְרְנגֹוָלא ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .

רֹוָזא ָנִפיק ְוָקֵרי ַעְרַסְייהו, ּוְכֵדין ּכָ ֵני ָעְלָמא ִמְתָעֵרי ּבְ ָערוָתא , ְּוָכל ּבְ הֹון ִאּתְ ִּאיּנון ִדי ּבְ ּ ּ
ְּדַחֵיי ַּקְייִמין ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ּ ִריך הוא ַעד , ּ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא וִבׁשְ ְּוַעְסֵקי ּבְ ּ ּ ְּ

  .ְּדָאֵתי ַצְפָרא

ד ָאֵתי ַצְפָרא ְרָיין ִדְלֵעיָל)א כרוזא קרי בקול''ס(, ּכַ ל ַחָייִלין וַמׁשִ ּ ּכָ ּ ּ ָחן ֵליה ּ ּבְ ּא ְמׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ְוגֹו)איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ָמה . ' ּבְ ֵדין ּכַ ּכְ

ְרִעין ִאְתְפָתחו ְלָכל ִסְטִרין ּּתַ ָרֵאל, ְּוַתְרָעא ְדַאְבָרָהם. ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ּבִ ִּאְתְפַתח ּבָ ָנא , ּ ְלַזּמְ
ֵנ יב, י ָעְלָמאְלָכל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַבע)בראשית כא(, ּ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ּ ַוִיַטע ֵאׁשֶ ּ.  

  ]א''ג ע''דף נ -' גזוהר חלק [

פוְלָחָנא ְדָמֵריה ַער רוֵחיה ּבְ ּוַמאן ְדָלא ִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵהיך , ּ ַּאְנִפין ְיקום ָקֵמי  )א''ג ע''דף נ(ְּבְ ּ
א ִדיָנ, ַמְלּכָ ֲערון ָעֵליה ּבְ ד ִיּתְ ּּכַ קֹוָלָרא, אּ ְּוִיְתְפׂשון ֵליה ּבְ ּ ח ָעֵליה ְזכוָתא , ּ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ

ָזָבא ּתְ ִתיב, ְלִאׁשְ ֵדין ּכְ ֵני ָאָדם)קהלת ט(, ּכְ ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ּ ְוַכּצִ ּ ְוַעד . ּ
ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָד, ָּלא ִיְנפֹוק ּבַ ה ִדיִנין ִאּתְ ַכּמָ ּּבְ א ִעם ּגוָפאּ ַּעד ָלא ִיְתָפְרׁשון , ּן ַנְפׁשָ ּ

ָּדא ִמן ָדא ח, ּ ּגַ א)אפילו(. ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ֲעָתא ְלִאְתָפְרׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְדָמָטא ׁשַ ּ ּבְ ּ ָלא , ּ
א ִמן ּגוָפא א, ָּנְפָקא ַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ֵלי ָעֵליה ׁשְ ַּעד ְדִאְתּגְ א, ּ ִּביבוָתא ִמּגֹו ֶחְדָוָתא ַוֲח, ְוַנְפׁשָ

א ִכיְנּתָ ְבָלָהא, ִּדׁשְ ָאה הוא. ָּנְפָקא ִמּגוָפא ְלֹקָ ה, ִּאי ַזּכָ ק ּבָ ה ְוִאְתַדּבָ ר ּבָ ִּמְתְקׁשַ ּ ְוִאי . ּ
א ַאְזָלא, ָלאו ִכיְנּתָ ָאַרת, ׁשְ ּתְ ָלא ַעל ְפִריׁשוָתא ְדגוָפא, ְוִהיא ִאׁשְ ְּוַאְזַלת וִמְתַאּבְ ּ ּ ּּ .

אּׁשוְנָרא ֵמֶא. ַמְתָלא ַאְמֵרי א ָלא ִמְתָפְרׁשָ יָנא, ּּשָׁ   .ַּאְזָלא ֲאַבְתֵריה, ַחְדֵדי ְלַסּכִ

ְרַווְייהו ַעל ְידֹוי ְדדוָמה ְּלָבַתר ִאְתָדנו ּתַ ּ ּ ּ ִקְבָרא ַעד ְדָתב ְלַעְפָרא. ּ ָדן ּבְ ּּגוָפא ִאּתְ ּ ּ ,
ה ִדיִנין ַכּמָ ם ּבְ א ְדֵגיִהּנָ ֶאּשָׁ א ּבְ ְּוַנְפׁשָ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדִאְת, ּ אּ ָלא עֹוְנׁשָ ַזר ָעָלה ְלַקּבְ . ּּגְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1931דף [ -ּ

א יַלת עֹוְנׁשָ ַתר ְדַקּבִ ָאה, ּּבָ ּוָמֵטי ִזְמָנא ְלִאְתַדּכְ ם, ּ יִהּנָ ְלָקא ִמּגֵ ֵדין ִאְסּתָ ַנת , ּכְ ְוִאְתַלּבְ
נוָרא ן ּבְ ַפְרְזָלא ְדִאְתָלּבַ ֵּמחֹוָבָהא ּכְ ה, ּ ְּוַסְלִקין ִעּמָ א ְדֵעֶדן ִד, ּ ַּעד ְדָעאָלת ְלִגְנּתָ ּ אּ , ְלַתּתָ

ִאיּנון ַמָיא ן ּבְ ּמָ ֵחי ּתַ ְּוִאְסּתַ ן, ּ בוְסִמין ְדַתּמָ ֵחי ּבְ ְּוִאְסּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )שיר השירים(, ּכְ
ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלֹבָנה ַזר ָעֵליה ְלִאְתַרֲחָקא ֵמֲאַתר ְדַיְתִבין . ּ ן ַעד ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּמָ ְּוַקְייָמא ּתַ ּ ּ ּ

יה ַצִדיַקָי ּּבֵ ּ   .אּ

ה, ְּוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְלַסְלָקא ֵדין ַסְלִקין ִעּמָ ּּכְ א, ּ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ ַּעד ְדִאְתְקִריַבת , ּ
ָחא ָנא ַעל ַמְדּבְ קוְרּבְ יֹום ָטֳהָרתֹו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ צֹוָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֹזאת ּתִ

ֲהָנא ִעָלָאה ִד, ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן ּּכַ ך, ְּלֵעיָלאּ ל ּכַ ָאַבת ּכָ א ְדָלא ִאְסּתְ ְַהאי ַנְפׁשָ ַהאי , ּ ּבְ
א, ָעְלָמא ַקְנּתָ ַגְווָנא ָדא, ַּהאי ִאית ָלה ּתְ ְּמֻעָוות ֹלא ָיכֹול ִלְתקֹון  )קהלת א(, ְוִאי ָלאו. ּּכְ

צֹוָרע)ד''ויקרא י( .'ְוגֹו ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ י ִיְצָחק ָפַתח.  ֹזאת ּתִ ֶמׁש )ת אקהל(, ִּרּבִ  ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ֶמׁש ְוגֹו ַמר. 'ּוָבא ַהּשָׁ ר ָנׁש, ַהאי ְקָרא ִאּתְ ְמָתא ְדּבַ ִנׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ ֲעָתא ְדִהיא , ּ ׁשַ ּּבְ

ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה ְדּבַ ַּקְייָמא ִעּמֵ ּ ֵדין, ּ ֶמׁש, ּכְ ֶמׁש. ְוָזַרח ַהּשֶׁ ִזְמָנא ְדָנִפיק , ּוָבא ַהּשָׁ ּּבְ
ְתׁשוָבה, ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמאּבַ ַכח ּבִ ּתְ ם, ְּוִאׁשְ ֵדין ֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הוא ׁשָ ִאי , ּּכְ

ָאה ִאיהו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּזּכָ ֶמׁש ְוָטֵהר)ויקרא כב(, ּכְ ים, ּ וָבא ַהּשֶׁ ָדׁשִ   .ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ

א ֲחֵזי ל חֹוֵבי ָעְלָמא, ּתָ א, ּכָ ִריך הוא ְמַכֵפר ָעַלְייהוּקוְדׁשָ ּ ּבְ ּּ ְתׁשוָבה, ְ ר ֵמַההוא , ּּבִ ּּבַ
א יׁשָ ָנא ּבִ יׁש ַעל ַחְבֵריה, ִליׁשָ ְּדַאִפיק ׁשום ּבִ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּּ יב, ּ ְהֶיה ּתֹוַרת , ִּדְכּתִ ֹזאת ּתִ

צֹוָרע ם ָרע, ַהּמְ ל מֹוִציא ׁשֵ י ִחָייא ָאַמר. ֹזאת ִהיא ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּל ַמאן ְדַאִפיק ּכָ, ִּרּבִ ּ
א יׁשָ ָנא ּבִ ְייפֹוי, ִליׁשָ ל ׁשַ ֲאָבן ֵליה ּכָ א , ְוִיְתֲחֵזי ְלַסְגָרא, ִּאְסּתַ יׁשָ ִגין ְדַהִהיא ִמָלה ּבִ ּּבְ ּ

ַאב ַער רוָחא ִמְסֲאָבא ֲעלֹוי ְוִאְסּתְ ַּסְלָקא ְוִאּתְ ֲאָבא ְמָסֲאִבין ֵליה, ּ ִמָלה , ָּאֵתי ְלִאְסּתַ ּּבְ
ַע א ִאּתְ   .ּר ִמָלה ָאֳחָראִּדְלַתּתָ

ַּמאן ַדֲהַות ְמֵהיָמָנא . ' ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְוגֹו)ישעיה א(, ָּפַתח ְוָאַמר
ָפט. ַאֲהְדַרת ְלזֹוָנה, ְּלַבְעָלה ָפט, ְּמֵלֲאִתי ִמׁשְ ִריך הוא, ִּמׁשְ א ּבְ ַּוַדאי ָדא קוְדׁשָ ּ ּ , ֶצֶדק, ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָעַרת ִמָלה ָאֳחָראּו, ָּדא ּכְ ְּבִגין ְדַאּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ה קוְדׁשָ ַלק ִמּנָ ִּאְסּתְ ּ ְּ ּ ,
ה רוָחא ְדַקטוֵלי ְרָיא ּבָ ְּוׁשַ ּ ּ ה ְמַרְצִחים. ּ א . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַעּתָ ַלם ַקְרּתָ ּוַמה ְירוׁשָ ּ

ך א ּכַ ְַקִדיׁשָ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ א ַעל ַאַחת ּכַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת , ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ׁשְ ֹזאת ּתִ
צֹוָרע   .ַהּמְ

י ְיהוָדה ָאַמר יה, ִּרּבִ ְהֶיה ַוַדאי ָלֳקְבֵליה ְלִאְתָפְרָעא ִמּנֵ ֹּזאת ּתִ ּ ם , ּּ ְּדַההוא מֹוִציא ׁשֵ ּ
יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ָרע ַמע ָלן, ּּבְ ַמע. ַמאי ָקא ַמׁשְ ַּמאן ְדִאית ֵליה, ַמׁשְ ּ 

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְצלֹוֵתיה ָלא ָעאַלת ַקּמֵ יׁשָ ָנא ּבִ ִּליׁשָ ּ ַער ָעֵליה רוָחא , ְּ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ
ׁשוָבה. ִמְסֲאָבא יל ָעֵליה ּתְ ְתׁשוָבה ְוַקּבִ יָון ְדָאֲהָדר ּבִ ּּכֵ ּ ּ ִתיב, ּ יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהוָבא , ַמה ּכְ ּּבְ

י ִצֳפִרים ַחיֹות)ויקרא יד(. 'ְוגֹוְוָרָאה ַהּכֵֹהן ' ֶאל ַהּכֵֹהן ְוגֹו ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ּ ְוִצָוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ ּ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיֵחי ַקּמֵ י יֹוֵסי ֲהוֹו ׁשְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ ֵעץ ֶאֶרז ָהא , ּיֹוָמא ַחד ָאַמר ֵליה. ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1932דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְיִדיַע ְלָבנֹון ִמן ָהֶאֶרז ֲא)מלכים א ה(, ּכְ ר ּבַ ְּדָהא ַההוא ֵעץ ֶאֶרז, ּׁשֶ ָלא , ּ
ְלָבנֹון ן ְנִטיעֹוי ֶאָלא ּבַ ְרׁשָ ּתָ ִּאׁשְ ַמר, ּ ה. ְוָהא ִאּתְ ּוַמאי הוא, ֵאזֹוב ָלּמָ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף נ -' גזוהר חלק [

י ִצֳפִרים ַחיֹות ְטהֹורֹות ְוֵעץ ֶאֶרז וׁשְ, ָּפַתח ְוָאַמר ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ְּוָלַקח ַלּמִ ּּ ג ''דף נ(ִני ּתֹוַלַעת ּ

א ֲחֵזי. ְוֵאזֹוב )ב''ע פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ּתָ ֵדל ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְדִמׁשְ ּּבַ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ , ְּוִאׁשְ
ֲהֵדיה ָפא ּבַ ּתְ ּתַ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ אֵרי ֲעלֹוי וׁשְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש ָאֵתי . ְּ יָון ְדּבַ ּּכֵ

ֲאָב יה, אְלִאְסּתַ ָלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתָ ִכיְנּתָ יה, ּׁשְ ִריך הוא ִאְתְרִחיק ִמּנֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָכל ִסְטָרא , ְּ
ה ְדָמאֵריה ְמַרֲחִקין ִמֵניה ִּדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ אִרי ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא ְוָכל ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ְּוׁשָ ּ ּ ,

ָאה ְמַסְייִעין ֵליה ָּאֵתי ְלִאְתַדּכְ ַתר ְד. ּ ְתׁשוָבהּּבָ י ְוַאְהָדר ּבִ ִּאְתָדּכֵ יה , ּ ָלק ִמּנֵ ַּההוא ְדִאְסּתַ ּ ּּ
אִרי ֲעלֹוי, ַּאְהָדר   .ְוׁשָ

א ֲחֵזי י ִצֳפִרים ַחיֹות ְטהֹורֹות, ּתָ ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ִתיב ְוָלַקח ַלּמִ ּּכְ ּ יָון ְדָאַמר. ּ י ִצֳפִרים, ּּכֵ ּתֵ , ּׁשְ
ָּלא ְיַדְעָנא ְדִאיּנון ַחיֹות ּאוְקמוָהָהא , ֶּאָלא, ּ ׁש, ֲּאָבל ַחיֹות, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּחיֹות ַמּמָ ּכְ

ְייהו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות)יחזקאל א( ָּלֳקֵבל ֲאַתר ְדַיְנֵקי ִמּנַ ְוֵעץ ֶאֶרז ָהא , ּ
ַמר ִני ּתֹוַלַעת, ִאּתְ ֲהֵדיה ּבְ, ּוׁשְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְּסָטר סוָמָקא ִדְגבוָרה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ' ָּדא ו, ְוֵאזֹוב. ַקְדִמיָתאּ
ָרֵאל, ְזֵעיָרא ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָיִניק ֵליה ִלּכְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ֲחָדא, ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב, ּ ְּוַעל ָדא , ַאְזָלן ּכַ

ָכחו' ו' ו ּתְ ֲחָדא ִאׁשְ ָאה' ו, ִּעָלָאה' ו, ְוַקְרָיין לֹון, ְוַחד ְזֵעיָרא, ַּחד ִעָלָאה, ּּכַ ּתָ ּו ְּוֻכְלה. ּתַ
ִגין ְדָהא ִאְתָדֵכי ְרָיא ֲעלֹוי ּבְ ָּאַהְדרו ְלׁשַ ּ א , ָּלֳקֵבל ִאֵלין, ּ ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב , )מנייהו(ְלַתּתָ

ָכחו  ּתְ ִני ּתֹוַלַעת ִאׁשְ ּוׁשְ ַדְכיוָתא ָדא)בשמא(ּ ּ ּבְ ְלָיין ֵמִאֵלין ִעָלִאין, ּ ְּוּתַ ּ.  

י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ י ַחְקָלא ְוַצלו. ָאְרָחאִּרּבִ ַההוא ּבֵ ָּיְתבו ּבְ ּ ַתר ְדִסְיימו . ּּ ּּבָ ּ
ְּצלֹוָתא ָקמו ְוַאְזלו ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ י ְיהוָדה ּבְ ָּפַתח ִרּבִ ּּ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(, ְוָאַמר. ּ

ר ה ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ֲחִזיִקים ּבָ ַּלּמַ א ְּד, ָּדא אֹוַרְייָתא, ֵעץ ַחִיים. ּ ִּאיִהי ִאיָלָנא ִעָלָאה ַרּבָ
יף ָמה ְדֲהָוה ָסִתים ְדָלא ִאְתְיַדע. ֲאַמאי ִאְקֵרי ּתֹוָרה, ּתֹוָרה. ְוַתּקִ ִגין ְדאֹוֵרי ְוַגֵלי ּבְ ּּבְ ּ ּּ .
ִלילו, ַחִיים ה ִאְתּכְ ְּדָכל ַחִיים ִדְלֵעיָלא ּבָ ּ ּ ּּ ּוִמָנה ָנְפִקין, ּ ה. ּ ֲחִזיִקים ּבָ ְּלִאיּנון ְד, ַּלּמַ ַּאְחִדין ּ
ה ֹכָלא, ּּבָ אֹוַרְייָתא ָאִחיד ּבְ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ א, ּ ר. ָּאִחיד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ , ְּותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ

ִּאֵלין ִאיּנון ְדַמִטיִלין ְמָלאי. ַמאן ּתֹוְמֶכיָה ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּ ל ּתַ ָמה ְדאוְקמוָה, ְלִכיָסן ׁשֶ ּּכְ ּ ּ.  

יהָזֵכי , ְותֹוְמֶכיָה ִּלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני ְדִיְפקון ִמּנֵ ּ ר. ּּ ר, ְּמאוּשָׁ ְקֵרי ְמאוּשָׁ ֶּאָלא , ַּאל ּתִ
ְמִכין ְלאֹוַרְייָתא, ֵמֹראׁשֹו א ְדֹכָלא , ֵמֹראׁשֹו. ֵמֹראׁשֹו ְוַעד סֹופֹו, ִּאיּנון ּתַ ָּדא ֵריׁשָ ּ ּ

יב, ְּדִאְקֵרי ֹראׁש י ֵמֹר)משלי ח(, ִּדְכּתִ ְכּתִ א , ְּוֹראׁש ָדא ָחְכָמה. אׁש ֵמעֹוָלם ִנּסַ ְּדִאיִהי ֵריׁשָ
ית ִסְטִרין, ְּלָכל ּגוָפא יה ַעד ִסיוָמא ְדׁשִ ט ּבֵ ְּוגוָפא ִאְתְפׁשָ ּ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְותֹוְמֶכיָה, ּ , ּכְ

ׁש)שיר השירים ה( ְלִמיֵדי . ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ל ּתַ ְּדִאיּנון ְדַמִטיִלין ְמָלאי ְלִכיָסן ׁשֶ ּ ֲחָכִמים ּ
א ַעד ִסיוָמא ְדגוָפא ְמִכין ְלאֹוַרְייָתא ֵמֵריׁשָ ִּאיּנון ּתַ ּ ּ ְלָיא, ְּוָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּּ יה ּתַ , ּּבֵ

ָמך ְּוָזֵכי ִלְבִנין ְדִיְתֲחזון ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני. ְְוִאּתְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1933דף [ -ּ

י ִיְצָחק ָפַתח ר ְיָי)ויקרא א(, ִּרּבִ ה ַוְיַדּבֵ . יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמרֵאָל'  ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
ִגין ְלַאֲחָזָאה ַמאן הוא ַההוא ְדָקָרא. ֲאַמאי, ַוִיְקָרא ָאֶלף ְזֵעיָרא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ֵרי , ּ ַּההוא ְדׁשָ ּ

א ַמְקְדׁשָ ה, ּּבְ ין ְלֹמׁשֶ ִפיָזא, ּוְכֵדין ַזּמִ ין אוׁשְ ַמאן ְדַזּמִ ּּכְ ּ ' ָהָתם א, ְזֵעיָרא' ָהָכא א. ּ
ָתא ִלימו ְדֹכָלא)א אדם''ס(. ת ֱאנֹוׁשָאָדם ׁשֵ, ַרּבְ ּ ָדא ׁשְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ְלַאֲהֹרן, ּתָ ין ֹמׁשֶ ְייהו ִעָלָאה, ַמה ּבֵ ֵּהי ִמּנַ ה ִעָלָאה. ּ ֶּאָלא ֹמׁשֶ ה , ּ ֹמׁשֶ
א ִביָנא ְדַמְלּכָ ּׁשוׁשְ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ א ְדֲהָוה ֵליה ַמְטרֹוִניָת. ּ ְּמַתל ְלַמְלּכָ א ּ

ִמֵלי ְדֵביָתא. ָמה ֲעַבד. ִּעָלָאה ָלא ּבְ ּכְ ָנא ָלה וְלִאְסּתַ ִביָנא ְלַתּקְ ָּיַהב ָלה ׁשוׁשְ ּ ּ ּ , ְּוַעל ָדא. ּּ
א ִביָנא ָדא ְלַמְלּכָ ד ַעִייל ׁשוׁשְ ּּכַ ּ ָּלא ַעִייל ֶאָלא ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ְוגֹו   .'ּבְ

ה ׁש אֹמׁשֶ ִביָנא ְלַמְלּכָ ִפיָזא, ּוׁשְ אוׁשְ ך ִאְזָדַמן ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ר ְיָי, ּוְלָבַתר, ְ . ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ
ִביָנא ְלַמְטרֹוִניָתא ַּאֲהֹרן הוא ׁשוׁשְ ַמְטרֹוִניָתא, ְּוָכל ִמלֹוי ֲהוֹו, ּ א ּבְ , ְּלַפְייָסא ְלַמְלּכָ

ֲהָדה א ּבַ ְּוִיְתְפָייס ַמְלּכָ ִּגין ְדִאיהוְּוַעל ָדא ּבְ. ּ ֲהָדה, ּ ִוי ָמדֹוֵריה ּבַ ִביָנא ָלה ׁשַ ּׁשוׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ִמֵלי ְדֵביָתא ִדיר ּבְ יָתא וְלַעְייָנא ּתָ ָנא ּבֵ ְּלַתּקְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּ ן ּכְ ּקַ ְּוַעל ָדא ִאְתּתְ ּ ְוִאְקֵרי , ּ

דֹול יב. ְמָנא ָלן. ּכֵֹהן ּגָ ה ֹכֵהן ְלעֹוָל)תהלים קי(, ִּדְכּתִ י ֶצֶדק ַאּתָ   .ּם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ
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א י ַמְלּכָ ל ַמה ְדִאְצְטִריך ִמּבֵ ך ּכָ ְוְבִגין ּכָ ְּ יֵדיה, ָנִטיל, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְּוַעל ָדא . ּ
ָאה ְלָכל ִאיּנון ְדָעאִלין ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא ּהוא ָקִאים ְלַדּכְ ּ ִגין ְדָלא, ּ  )א''ד ע''דף נ( ּּבְ

ֵני ֵהיָכָלא ִאיּנון ּבְ ח ִמְסֲאָבא ּבְ ּכַ ּתְ ִתיב. ִּיׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ִצֳפִרים ְוגֹו, ּ ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ְּוָלַקח ַלּמִ ּ'.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ָחק ְיָי)תהלים ב(, ּ ַמִים ִיׂשְ ּשָׁ ב ּבַ ַמִים . ִיְלַעג ָלמֹו'  יֹוׁשֵ ּשָׁ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ְטָרא ְדַחְמָרא, ָחקִיׂשְ ָּדא ִיְצָחק ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ְוְלָבַתר ָזִעים ְוָתִריך, ְְוַחִייך, ָנִהיר ּבְ ּ .

ִתיב ַמִים ְוָלא ּכְ ּשָׁ ב ּבַ ַמִים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יֹוׁשֵ ב ׁשָ ָחק. יֹוׁשֵ ְּוַעל ָדא . ְָנִהיר ְוַחִייך, ִיׂשְ
ְִדיָנא ָנִהיר ְוַחִייך יַעָייאְּלהו, ּ   .ּ ְלַרׁשִ

 ] בשנה175יום [סדר הלימוד ליום כז אדר 

ִתיב ר ֵאֵלימֹו ְבַאפֹו וַבֲחרֹונֹו ְיַבַהֵלמֹו, ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ָּאז ְיַדּבֵ ְּוַכך ָאְרֵחי ְדַחָייַבָיא. ּ ּ ּ ְ ,
ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ָנִהיר ְלהו ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַחְמָרא, ְּ ְּדָנִהיר , ְּוָנִהיר לֹון ַאְנִפין ּכְ

ַקְדִמיָתא יך לֹון ְלַחָייַבָיא. ּוְלָבַתר ָזִעים ְוָקִטיל, ּבְ ִריך הוא ָמׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְ ְּ ִּאי ְיַהְדרון , ּ
ֵצי לֹון ֵמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּיאות, ָּלֳקְבֵליה ְּוִאי ָלא ׁשָ יה חוָלָקא, ּ ְּוֵלית לֹון ּבֵ ּ ,

צון ִמּכָֹלא ּתֵ ְּוִיׁשְ ָאהַּאּתו. ּ י לֹון ְוָקִריב . ְּמַסְייִעין לֹון, ן ְלִאְתַדּכְ ִריך הוא ְמַדּכֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יה לֹום, ּלֹון ְלַגּבֵ יב . ְּוָקאִרי ָעַלְייהו ׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ לֹום ָלָרחֹוק )ישעיה נז(ּ לֹום ׁשָ  ׁשָ
רֹוב ְוגֹו י ָיזוב זֹוב ָדָמה)ז''ויקרא ט(. 'ְוַלּקָ ה ּכִ ּ ְוִאּשָׁ ּ ֹלא ֶעת ִנָדָתה ְוגֹוּ ים ּבְ ּ ָיִמים ַרּבִ י . 'ּ ִרּבִ

ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמר א ַלְיָי)זכריה יד(, ּ ה יֹום ּבָ ך'  ִהּנֵ ִקְרּבֵ ָלֵלך ּבְ ְְוֻחַלק ׁשְ ְ ַהאי ְקָרא ָהִכי . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1934דף [ -ּ

ֵעי ֵליה ה יֹום ָיֹבא, ִּמּבָ א, ַמאי, ִהּנֵ ה יֹום ּבָ א. ִהּנֵ ָבר ּבָ ּכְ , ֵרי ָעְלָמאַעד ָלא ִאְב, ֶּאָלא ׁשֶ
ְּוהוא יֹום ְדֵביה ַיְעִביד ִדיָנא ְלַחָייַבָיא ּ ּ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוהוא יֹום ְדֵביה ִיְתְפַרע קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל ֵּמִאיּנון ְדָעקון לֹון ְלִיׂשְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ א ְוָקִאים ָקֵמי קוְדׁשָ ַּהאי יֹום ּבָ יה , ְּ ְּוָתַבע ִמּנֵ
ד ִדיָנא ו ְּלֶמְעּבַ ָצָאה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּ ְּלׁשֵ ְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ְלָחָמה ְוגֹו)זכריה יד( ַלם ַלּמִ ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירוׁשָ י ֶאת ּכָ   .'ּ ְוָאַסְפּתִ

י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא, ִרּבִ א ּבְ ֵרין יֹוִמין ִאיּנון ְלקוְדׁשָ ּּתְ ּ ְּ א, ּ יהַחד ׁשָ ְוַחד ָאֵתי , ֵּרי ִעּמֵ
יה ֹכָלא, ְּלַקּמֵ ִריך הוא ְקָרִבין ּבְ א ּבְ ּוְבִאֵלין ָעִביד קוְדׁשָ ּּ ּ ָחא , ְוַכד ַהאי יֹוָמא. ְּ ָאֵתי ְלַאּגָ
ַההוא יֹוָמא ָאֳחָרא, ְקָרָבא ִּאְזְדַווג ּבְ ּ ֹכָלא, ְּוָנִטיל ַזְייִנין ַעל ַזְייֵניה, ּ , ְּוָאַגח ְקָרָבא ּבְ
ִאיּנו ּן ָראִמין וְנמוִכיןּּבְ י יֹום ַלְיָי)ישעיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֶאה , ְצָבאֹות'  ּכִ ל ּגֵ ַעל ּכָ

ֵפל א ְוׁשָ ל ִנּשָׂ   .ָוָרם ְוַעל ּכָ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ י ָיזוב זֹוב ָדָמה ְוגֹו, ִרּבִ ה ּכִ ְּוִאּשָׁ ּ יב. 'ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ '  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לד(, ּ
ים, ָּמְלָאה ָדם ַוַדאי. םָמְלָאה ָד י ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ יב ּכִ ִּדְכּתִ ּ ּ ֹלא ֶעת ִנָדָתה. ּ ּּבְ ּ ,

יב ַּהְיינו ִדְכּתִ קֹוד ְיָי)דניאל ט(, ּ ִריך , ְּדָתֵניָנן. ַּעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינו' ּ ַויׁשְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ּהוא ַאְקִדים פוְרָענוָתא ְלָעְלָמא ּ ּ חֹוֵביהֹון ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמאַח, ּּ ָּייַבָיא ְמַקְדִמין פוְרָענוָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּ ,

ּאֹו ִכי ָתזוב ַעל ִנָדָתה ּ ָרה ֶאְתֶכם)ויקרא כו(ַּהְיינו . ּ י ְלַיּסְ ָרה,  ְוָיַסְפּתִ י ְלַיּסְ . ַּמהו ְוָיַסְפּתִ
ּאֹוִסיף ִדיָנא ַעל ִדיָנא ן ָדָמא ַעל ָדָמא, ּ ְּוֶאּתֵ יר ַעל , ּ ַההוא ֶחֶרב ַלְיָיַיּתִ ַּמה ְדִאית ּבְ ּ '

  .ָמְלָאה ָדם

ִתיב ֲעבור ָהָאָדם)בראשית ח(, ּכְ ּ ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ַּמהו ֹלא . ּ
ן עֹוד ּתֹוֶסֶפת ְלַההוא ֶחֶרב, ֶּאָלא. אֹוִסיף ל, ָּלא ֶאּתֵ ַגְווָנא ְדָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ .

ִת יְוָהא ּכְ ִתיב. יב ְוָיַסְפּתִ ָרה ּכְ יָצָאה, ֶּאָלא ְלַיּסְ י ָתזוב , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ְלׁשֵ ּאֹו ּכִ
ַּעל ִנָדָתה ּ.  

ל ְיֵמי זֹוב טוְמָאָתה ּּכָ ל ְיֵמי זֹוב טוְמָאָתה. ּ ַּמהו ּכָ ּ חֹוֵביהֹון . ּ ֶּאָלא ַחָייַבָיא ְמָסֲאִבין ּבְ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַתר ָאֳחָראּוְמָסֲאִבין ַלֲא, ְלַגְרֵמיהֹון י ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ּכְ ' ּ ּכִ

א ַער רוַח ִמְסֲאָבא ָעַלְייהו. ִטּמֵ ְּוִאּתְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ָאה , ּ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ְּ

ָרא ְלַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא ָרֵאל וְלַאְעּבְ ְּלהו ְלִיׂשְ ּ ּ יבִּד. ּ  ֹלא יֹוִסיף )ישעיה נב(, ְכּתִ
ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ּוְכִתיב . ְָיֹבא ָבך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא ּ ִמן . ּ

  )מאן דאתי לאסתאבא מסאבין ליה ודאי(. ָּהָאֶרץ ַוַדאי

י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ֵליְלָיא, ּ ּ ַחד ָקמו ּבְ ּ
אֹוַרְייָתא י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ּבְ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ְוגֹו)קהלת ז(, ָּפַתח ִרּבִ ם ֶאת ֶזה '  ּבְ ּגַ

ה ָהֱאֹלִהים ְוגֹו ת ֶזה ָעׂשָ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב. 'ְּלעוּמַ ִרי, ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִזְמָנא ְדַאְסּגֵ ּּבְ ְך ּ
ָעְלָמא ׁשוֵקי וְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ּכָֹלא, ּהוא ֶחֶסד ּבְ ר ָנׁש ְלֵמיַהך ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ אֵרי , ְ ד ׁשָ ְּדָהא ּכַ

ָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּטיבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ אֵרי, ְּ ֹכָלא ׁשָ י ֵליה , ּּבְ ּוְבֹכָלא ָעִביד ִטיבו ְוַאְסּגֵ ּ ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1935דף [ -ּ

ָעְלָמא ך. ּבְ ְוְבִגין ּכָ ׁשוֵקיִיְת, ּ ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ ר ָנׁש ּבְ ֵרי ָעֵליה ִטיבו , ֲּחֵזי ּבַ ְּוַיְעִביד ִטיבו ְדִלׁשְ ּ ּ ּ
יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב. ָאֳחָרא יב ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ   .ֱּהֵיה ְבטֹוב ַוַדאי. ּ

  ]ב''ד ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ִתיב וְביֹום ָרָעה ֱהֵיה. ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה ָּלא ּכְ ָרעּ יֹום ָרָעה ְרֵאה, ֶּאָלא,  ּבְ ְּדָהא . ּבְ
ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ׁשוָקא , ּּבְ ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ֶלֱאיִניׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד ''דף נ(ּ

ָעְלָמא )ב''ע ְוְלֵמיַהך ְיִחיָדָאה ּבְ ָעְלָמא. ּ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְּדָהא ּכַ אֵרי, ּ ַמאן ּו. ַּעל ּכָֹלא ׁשָ
יה ְּדָפַגע ּבֵ יה, ּ ַההוא ִדיָנא, ְּוַאְעַרע ַקּמֵ ִּיְתָדן ּבְ ּ ִתיב. ּ ֹלא )משלי יג(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ

ָפט ָלק ִמֶצֶדק. ִּמׁשְ ָפט ִאְסּתַ ְּדָהא ִמׁשְ ּ ָדא ַעל ָעְלָמא, ּ ְרָיין ָדא ּבְ . ְּוַעל ָדא ְרֵאה. ְּוָלא ׁשַ
ח ְוַעֵיין ְלָכל ְסָטרַאׁשְ, ְרֵאה ַוֲהִוי ָנִטיר ְרָיא ִדיָנא, ַוֲהִוי ָיַדע. ּגַ ִּדְבֻכְלהו ׁשַ ּ פוק , ּּ ְּוָלא ּתִ ּ

ׁשוָקא, ְלַבר ְתֲחֵזי ּבְ ֵרי ֲעָלך, ְּוָלא ּתִ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ְּבְ ִגין ְדַגם ֶאת ֶזה . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ
ה ָהֱאֹלִהים ת ֶזה ָעׂשָ אֵרי ִטיבו ּבְ. ְלֻעּמַ ָמה ְדַכד ׁשָ ּּכַ אֵרי ַעל ּכָֹלאּ ך, ָּעְלָמא ׁשָ ד , ְּכַ ּכַ

אֵרי ַעל ּכָֹלא ָעְלָמא ׁשָ ְרָיא ִדיָנא ּבְ ּׁשַ יה ִאְתַפס, ּ ּוַמאן ְדִאְעַרע ּבֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְלָיין, ּּכַ ָמה ַסְייִפין ּתַ ְּדַנְפֵקי ֵמַההוא ֶחֶרב ִעָלָאה, ּכַ ּ ּ ,
א  ְּוָחָמן ְדָהא ַההוא ֶחֶרב ִעָלָאה סוָמָקאְוַזְקִפין ֵריׁשָ ּ ָכל ִסְטִרין, ּּ ֵדין , ַּמְלָייא ָדָמא ּבְ ּכְ
ְזִרין ִנימוִסין ֲערו. ּּגַ ה ַסְייַפָיא ִאּתְ ְּוַכּמָ ָמה )וכמה נימוסין אתערו, א כדין פסירן סייפין''ס(, ּ  ּכְ

ָידֹו)יהושע ה(, ִתיבּוְכ.  ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו)שיר השירים ג(, ְדַאּתְ ָאֵמר לוָפה ּבְ . ּ ְוַחְרּבֹו ׁשְ
ד ִדיָנא ֵחי ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ ָזק. ּ הו ִאּתְ ּוַמאן ְדִיְעַרע ּבְ ּ ִתיב. ּ  ִהֵנה ָנא )בראשית יט(, ּכְ

ְגֵדל ַחְסְדך ְוגֹו ֵעיֶניך ַוּתַ ָָמָצא ַעְבְדך ֵחן ּבְ ָ ָּ ּ ִגין ִדְבָכל ֲאַת, ַמאי ַטְעָמא. 'ּ ְרָיא ּּבְ ּר ְדִדיָנא ׁשַ
ְרָיא ֹכָלא ׁשַ ָרא וְבָסֲחָרָנא ְדָמָתא, ּּבְ ַמְדּבְ ין ּבְ ָמָתא ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ ּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ך ְוגֹו)שיר השירים ח(, ּ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ַכחֹוָתם. 'ָ ׂשִ ֶנֶסת , ׂשִ ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָאְמָרה ָדא ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ְּ יֵמִני ַכחֹוָתם.ּ ָּדא חֹוָתם . ַּמאן הוא חֹוָתם,  ׂשִ

ַפְנָקא ִדְקׁשֹוט ְּדגוׁשְ ּ ך. ּּ ִפִלין, ַָכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ל ּתְ ָּדא חֹוָתם ׁשֶ יה, ּ ר ָנׁש ַעל ִלּבֵ ְּדָאַנח ּבַ ּ .
חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ָהה, ָּכַ ַההוא ְזרֹוַע, ָּדא ַיד ּכֵ ְּדָמַנח ּבְ ּוַמנו ִיְצָחק, ּ ָרֵאל ּוּכְ. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ

חֹוָתם יֵמִני ּכַ ֵעי ֵליה, ָקָאַמר ׂשִ חֹוָתם, ּחֹוָתם ִמּבָ א. ַמאי ּכַ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִאיּנון ּתְ ּּכְ ְּדָאֵתי , ּּ
ָבָחא ְלָכל ּגוָפא ְזרֹוַע. ּׁשְ ִפִלין ּבַ ְּוַעל ָדא ּתְ ִלים , ַּעל ַהֵלב, ּ ר ָנׁש ׁשְ ַכח ּבַ ּתְ ּוְבָדא ִאׁשְ

ַגְווָנא ִדְלֵע   .ּיָלאּּכְ

ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ ְות. ּּכִ י ַעָזה ַכּמָ ָעְלָמא. ַּמאי ּכִ יוָתא ּבְ ַכח ַקׁשְ ּתְ ֶּאָלא ָלא ִאׁשְ ָמה , ּ ּכְ
א ִמּגוָפא ִּדְפִריׁשו ְדַנְפׁשָ ּ ּ א, ּ ְעָיין ְלִאְתָפְרׁשָ ד ּבַ ָרֵאל )ועל דא(. ּּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ַאֲהַבת ּכְ ְ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ן ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ִאְתָפְרׁשָ ל ַיד. ּ ִפָלה ׁשֶ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ ָרא , ּ ִאְתַקּשְׁ
ְזרֹוַע יב, ּבִ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ י)שיר השירים ב(, ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   . ׂשְ

אֹול ִקְנָאה ה ִכׁשְ ם. ָקׁשָ ין ְדֵגיִהּנָ ָכל ַדְרּגִ ּּבְ אֹול, ּ ׁשְ ָיא ּכִ א ְּדָנ, ָלא ִאית ַקׁשְ ִחית ְלַתּתָ
ְייהו א ְדִאְקֵרי ֲאַבדֹון, ִּמּנַ ר ַההוא ַדְרּגָ ּּבַ ּ ּ ֲחָדא, ּ פו ּכַ ּתָ ּתָ ָיא ְלהו . ְּוָדא ְוָדא ִאׁשְ ְּוָדא ַקׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1936דף [ -ּ

ְּלַחָייַבָיא ִמּכָֹלא ּ ך. ּ אֹול ִקְנָאה, ְּכַ ה ִכׁשְ ְרִחימוָתא, ָקׁשָ ְּדֵלית ִקְנָאה ֶאָלא ּבִ ּוִמּגֹו , ּּ
י ְלַההוא ְדָרִחים , ְנָאהְּרִחימוָתא ָאֵתי ִק ּוַמאן ְדַקּנֵ ּ ּ יר)א''ה ע''ויחי קע(ּ ָיא ֵליה ,  ַיּתִ ַּקׁשְ

אֹול א ְדִאְקֵרי ׁשְ יה ֵמַההוא ַדְרּגָ א ִמּנֵ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ם, ּ ין ְדֵגיִהּנָ ל ַדְרּגִ ָיא ִמּכָ ְּדִאיהו ַקׁשְ ּ ּ ּ.  

ְלֶהֶבת ָיה ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ּוַמאן ִאיהו . ְּרׁשָ ְלֶהֶבת ָיהּ א ְדָנִפיק ִמּגֹו , ּׁשַ ָּדא ֶאּשָׁ ּ
ִליל ֵמרוָחא וַמָיא, ׁשֹוָפר ּּכָ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ד ִמְתַלֲהָטא ּבִ ְלהֹוָבא ּכַ ּוִמּגֹו ַההוא ׁשַ אֹוִקיד , ּ

ִריך הוא א ּבְ ִקְנָאה ְדקוְדׁשָ ְלֹהבוָתא ּבְ ׁשַ ָּעְלָמא ּבְ ּ ּ ָאה ֵל, ְּ ֲעָתא ְדִהיא ְמַקּנְ ּוְבׁשַ ַווי , ּיהּ
ְלהֹוִביָתא ׁשַ הו, ְּדַאְעַרע ּבְ ְּדִאיהו ִיּתֹוַקד ּבְ ּ ּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ְוגֹו)שיר השירים ח(. ּ ּ ַמִים ַרּבִ ים ָדא . 'ּ ַּמִים ַרּבִ
ָמ, ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ָרא ִדְתִפָלה ַעל ְדרֹוָעא ׂשְ יה ִקׁשְ ָרא ּבֵ ְּדָבֵעי ְלַקּשְׁ ּ ּ ְּלַקְייָמא , אָלאּּ
ֵקִני ַחּבְ ים, ָּדָבר ַאֵחר. ִויִמינֹו ּתְ ָּדא הוא ָנָהר ִעָלָאה, ַמִים ַרּבִ ּ יה ָנְפִקין ַנֲהִרין ְלָכל , ּ ְּדִמּנֵ ּ

יה, ִעָבר ָכן ִמּנֵ ְּוֻכְלהו ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ים)תהלים צג(, ּכְ .  ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ
יםֵּמִאיּנו יה, ּן קֹולֹות ְדַמִים ַרּבִ ָכן ִמּנֵ ְּדַנְפָקן ְוִאְתַמּשְׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוְנָהרֹות. ּ או , ּכְ ָּנׂשְ

  .'ְנָהרֹות ְוגֹו

ַאֲהָבה יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִריך הוא, ִאם ִיּתֵ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָרִחים ּכְ ּ ְּ ,
ָּיבוזו לֹו ּ ּבֹוז ָיבוזו לֹו)רים חשיר השי(. ּ ֵעי ֵליה, ּ ָּיבוז ִמּבָ ַּמאי ָיבוזו לֹו, ּ ן , ֶּאָלא. ּ ִאם ִיּתֵ

ִריך הוא, ִאיׁש א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יתֹו. ְּ ל הֹון ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶאת ּכָ ל הֹון )משלי כד(ּכְ  ּכָ
  .ָיָקר ְוָנִעים

  ]א''ה ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ַאֲהָבה ֶנֶס, ּבְ יהְּדּכְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ֲהָדה, ּת ִיׂשְ ָרא ּבַ ּּבֹוז ָיבוזו לֹו, ְּוָלא ְלִאְתַקּשְׁ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
ְרָיין ִדְלֵעיָלא )א''ה ע''דף נ( ּאוְכלוִסין ְוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ ּ ּ ְּדָהא ֵלית , ְּלַההוא הֹון ָיָקר, ּ

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעָתא ְדּכְ ׁשַ ְּרעוָתא ְלֻכְלהו ֶאָלא ּבְ ּ ּּ ִריך הואּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרא ּבֵ ִּמְתַקּשְׁ ּ ְּ ,
ֲהֵדיה ּוִמְתַעְטָרא ּבַ ּ ל ִאיּנון אוְכלוִסין, ּ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ְרָיין, ּ ְלהו , ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ּכֻ ּּ ּ

ֵחדו ְנִהירו, ּּבְ אן, ּּבִ ִבְרּכָ י ִו)על דא אמר(, ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ִתיב ׂשְ ֵקִני ּכְ ַחּבְ   .יִמינֹו ּתְ

ּּבֹוז ָיבוזו לֹותוספתא  ִביָעָאה . ַמאי ּבֹוז. ּ יָתָאה ְויֹוָמא ׁשְ ּתִ ְנָייָנא ְויֹוָמא ׁשְ יֹוָמא ּתִ
ְּדסוּכֹות ֵכי ַמִים ְוַיִין, ּ ּיֹוִמין ְדסוּכֹות' ְּדז. ִּדְבהֹון ֲהוֹו ְמַנּסְ ָרֵאל, ּ הֹון ֲהוֹו ַמְקִריִבין ִיׂשְ ' ע, ּבְ

ְבִעין ְמָמָנן, ָּפִרים ְייהו, ְּלַכְפָרא ַעל ׁשִ ַאר ָעְלָמא ָחרוב ִמּנַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ר יֹום ְוגֹו)במדבר כט(, ִדְכִתיב ה ָעׂשָ ה ְוגֹו' ּ וַבֲחִמּשָׁ ם עֹוָלה ִאּשֵׁ   )כ תוספתא''ע(. 'ְוִהְקַרְבּתֶ

ִפִלין ַּמאן ְדָאַנח ּתְ ִפָלה ׁשֶ, ּ ד ָמַנח ּתְ ָמאָלא, ל ַידּּכַ ֵעי ְלאֹוָשָטא ְדרֹוָעא ׂשְ ָלא , ּּבָ ְלַקּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרא ִעם ְיִמיָנא, ָּלה ִלּכְ ָרא ִקׁשְ ָקא ָלה, ּוְלַקּשְׁ ִגין ְלַחּבְ יב, ּּבְ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ּ ,

ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַגְווָנ. ׂשְ ר ָנׁש ּכְ ּא ִדְלֵעיָלאְלִאְתֲחָזָאה ּבַ ּוְלִאְתַעְטָרא , ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1937דף [ -ּ

ֹכָלא ֹכָלא, ּּבְ ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ּוְכֵדין ּבַ ה ִעָלָאה, ּ ְקדוּשָׁ ּּבִ ִריך הוא ָקאֵרי ָעֵליה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט( ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ְמָעה ְיָי)תהלים יז(, ּ ָרֵאל . 'ֶצֶדק ְוגֹו'  ׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ֲחִביָבה ּכְ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ָרֵאל, ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּדְבָכל ִזְמָנא ְדּכְ ִריך , ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְָאַתת ְלָקּמֵ ּ ּ ּ

ִריך הוא ִאְזְדַמן ָלֳקְבָלה, ּהוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְמָעה ְיָי. ְּ יָבה ֶצֶדק ַה' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשִ ְקׁשִ
ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִתי ָרֵאל, ָּאַמר ָדִוד. ִּרּנָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָמה ְדִהיא . ֲּאָנא ִאְתָקַטְרָנא ּבִ ּּכְ

ך ַכַחת ְלַקּמָ ּתְ ַכְחָנא, ְִאׁשְ ּתֵ ְמָעה ְיָי. ֲאָנא ָנֵמי ָהִכי ִאׁשְ ך ׁשִ ְוְבִגין ּכַ ַקְדִמיָתא, ֶצֶדק' ּ , ּבְ
יָבה ִרּנָ, ּוְלָבַתר   .ִּתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִתיַהְקׁשִ

ְפֵתי ִמְרָמה ֹלא ׂשִ ְפֵתי ִמְרָמה. ּבְ ָלא ׂשִ ֵניָנן. ַמאי ּבְ ל ִמָלה וִמָלה . ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּּכָ ּּ
ר ָנׁש ִמפוֵמיה, ִּדְצלֹוָתא ְּדַאִפיק ּבַ ּ ּּ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא וַבְקָעא ְרִקיִעין, ּ ְוָעאַלת ַלֲאַתר , ּ
ן ִאְתּבְ, ְּדָעאָלת ּמָ ָרא ִאי ָלא, ָּחַנת ַהִהיא ִמָלהּתַ ִּאי ִהיא ִמָלה ְדַכׁשְ ִּאי ִאיִהי ִמָלה , ּ

ד ְרעוָתה א ְלֶמְעּבַ א ַקִדיׁשָ ָרא ָעאִלין ָלה ָקֵמי ַמְלּכָ ְּדַכׁשְ ּ ּ ּ , ָּסאִטין ָלה ְלַבר, ְוִאי ָלאו. ּ
ַהִהיא ִמָלה רוָחא ָאֳחָרא ְּוִאְתַער ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי יה ּבְ, ְוּתָ ִתיב ּבֵ ֶבל ַרְגלֹו ְוגֹו)תהלים קה(, יֹוֵסףּּכְ ִּעּנו , ַעד ֵאיָמַתי. 'ּ ִעּנו ַבּכֶ
ֶבל ַרְגלֹו ַּעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ְדַמאן. ְּצָרָפְתהו' ַּעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיָי. ַבּכֶ ֶּאָלא ַעד . ּ

. ְּצָרָפְתהו' ַרת ְיָיִאְמ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַהִהיא ִמָלה)ואתבחין, דיוסף(ֵּעת ּבֹא ְדָברֹו 
ֵדין ֵחהו, ּכְ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהו מֹוׁשֵ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשַ ּ ּ ְ   .ַּאְדָהִכי ֲהָוה ָאָתא ַצְפָרא. ּ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְצרֹור ַהַחִיים)שמואל א כה(, ּכְ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ּ .
ָמ. ְסָתם, ֶנֶפׁש ֲאֹדִני י)תהלים כד(, ה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ְוא ַנְפׁשִ א ַלׁשָ ר ֹלא ָנׂשָ ָהא ,  ֲאׁשֶ

ַבְעָלה ָרא ּבְ ָרֵאל וְלִאְתַחּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרא ּכְ ַצְפָרא ְלִאְתַקּשְׁ ִּעיָדָנא ּבְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא , ּ ַּזּכָ ּ ּ
ֵליְלָיא אֹוַרְייָתא ּבְ ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ֶנֶסת ְוָאָתאן ְלִאְתַקּשְׁ, ּ ּכְ ִריך הוא וּבִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָּרא ּבֵ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִתיב. ִיׂשְ ך)משלי כג(, ָּעַלְייהו ּכְ ַמח ָאִביך ְוִאֶמך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָ ִיׂשְ ָ ָ.  

ִתיב י ֶאְלָעָזר ּכְ ָרֵאל ִמטוְמָאָתם ְוגֹו)ויקרא טו(, ָאַמר ִרּבִ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ּ ְוִהַזְרּתֶ ּ ָאם ' ּ ַטּמְ ּבְ
תֹוָכםֶא ר ּבְ ִני ֲאׁשֶ ּכָ ם. ת ִמׁשְ ַהאי ָזר, ְּוִהַזְרּתֶ ְלהו, ּכְ ְּדִאיהו ָזר ְמּכֻ ּ ָמה , ּּ ר ּבְ ְוָלא ִאְתַחּבָ

ְּדֵליֵתיה ִדיֵליה ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ֲאִבין ּבְ ֲעָתא ְדִמְסּתַ ׁשַ ֹכָלא, ּּבְ ַמר, ִּמְסֲאִבין לֹון ּבְ . ְוָהא ִאּתְ
ׁשַ, ֲאָבל ַער ּבְ ֲּעָתא ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאּתְ ְבּתון ָזר)'אתער רוח וכו, א לתתא''ס(ּ ֶּאָלא רוַח , ּ ֲחׁשַ ּ

א ַער רוַח ִמְסֲאָבא ָאֳחָרא, ִּמְסֲאָבא ִדְלַתּתָ א ְלָעְלָמא, ִּאּתְ ְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלַנְחּתָ ּ .
ה ְדֲהָוה ָנִחית, ַּמאי ְרׁשוָתא ְּרׁשוָתא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ יהּ ּ וָמֵחי ּבֵ ַכח, ּ ּתְ ַלק, ָלא ִאׁשְ ּוְכֵדין , ְּוִאְסּתְ

ְלָייא ִדיָנא ָּלֳקְבֵליהֹון ְדַחָייִבין, ִּאְתּגַ ְּואֹוִסיף ִדיָנא ַעל ִדיֵניה, ּ ּ ֵרין רוִחין , ּוְכֵדין, ּ ּּתְ
ָעְלָמא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ּרוָחא ְדִדיָנא, ַחד, ִמׁשְ ּרוָחא ִדְמָסֲאָבא, ְוַחד, ּ ּ.  
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י ֶאְלָעָזרָאַמר ִר א, ּבִ ִּאְצְטִריְכָנא ָהָכא ְלֵמיַמר ִמָלה ְדאֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ א ֲחֵזי. ּ ָהָכא , ּתָ
ַגע ְדֵביָתא ֵעי . ַּיְלִפיָנן ִמּנֶ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֵביָתא ְוקוְדׁשָ ְרָיא ּבְ ְּדַכד רוָחא ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ ּ ְּ

ָאה ֵליה ֵביָתא, ְּלַדּכְ ַדר ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ָדאְלַק, ׁשָ ְּוַההוא ֶנַגע ָלא ַאְעֵדי , ְּטְרָגא ָדא ּבְ ּ
יָתא יָתא, ִמּבֵ ַלק ֵמַההוא ּבֵ ב ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאְסּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יָתא, ּּ צון ּבֵ ַּעד ְדִיְנּתְ ֲאָבִנין , ּ

ֵדין ִאְתָדֵכי ַאְתָרא, ְּוָאִעין ְוֹכָלא   .ּּכְ
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ְווָנא ַהאי ּגַ אִרי ֲעלֹוי,ּכְ ַער רוָחא ִמְסֲאָבא ְוׁשָ ָאב ְוִאּתְ ּ ַמאן ְדִאְסּתְ א , ּ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ
ָאה ָעְלָמא ִריך הוא ְלַדּכְ ּּבְ יָפא, ְ ּקִ ַער רוַח ִדיָנא ּתַ ִּאּתְ ְרָיא ַעל , ּ ָעְלָמא ְוׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ְוִאׁשְ

ַּההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ָדא, ּ ּוְמַקְטְרֵגי ָדא ּבְ ר ֵמָעְלָמא )ב''ה ע'' נדף(ַעד , ּ ְּוַההוא , ְּדִיְתַעּבָ
יָפא ּקִ ּרוָחא ִדיָנא ּתַ ֵתץ ֲאַתר, ּ ַלק ֵמַאְתֵריה ַעד ְדִיּנָ ָּלא ִאְסּתְ ּ ְייִפין ְוַגְרִמין ְוֹכָלא, ּ , ּׁשַ

יה רוִחין ִמְסֲאִבין רו ִמּנֵ ֵדין ִאְתָדֵכי ָעְלָמא ְוִאְתַעּבְ ּּכְ ּ ּ ַדְכ, ּ ַכח ּבְ ּתְ   .ּיוְוָעְלָמא ִאׁשְ

ֵניָנן ֲאָבא ִמְסֲאִבין ֵליה וַדאי, ְּוַעל ָדא ּתָ ָּאָתא ְלִאְסּתַ אֵרי . ּ ד ׁשָ ר ָנׁש ּכַ ַּווי ֵליה ְלּבַ
ָּעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא ָעְלָמא, ּ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדַוַדאי ִליְנַדע, ְּוִאׁשְ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יןַזּכָ. ְּלַבֲעָרא ֵליה ִמן ָעְלָמא ִּאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ְדֻכְלהו ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּּ ה ָקֵמי , ּ ְקדוּשָׁ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
א א ַקִדיׁשָ א, ַמְלּכָ ְרָיא ָעַלְייהו רוַח ַקִדיׁשָ ְּוׁשַ ּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ יָון ְדָאָתא . ּ ּּכֵ

ַּצְפָרא ָקמו ַאְזלו ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמרָּפַתח ִר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי עו בֹו )בראשית לב(, ּבִ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ְ

ְּדֲהָוה ָאִזיל ָלֳקֵבל ֲאבוִהי, ְְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו. ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ּ.  

י ֶאְלָעָזר)ה''ח מ''נ(תוספתא  י יֹוֵסי ָחמוי,  ִרּבִ א ְללו, ְּוִרּבִ ֲּהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ ָאַמר . דּ
י ֶאְלָעָזר י יֹוֵסי ְלִרּבִ יב, ִרּבִ ַמְעת ֵמָאבוך ַמאי ִדְכּתִ ר ׁשַ ֶּאְפׁשָ . 'ְְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ְוגֹו, ְּ
א ְדלוד. ָּאַמר ֵליה ָלא ְיַדְעָנא ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ָמטו ִלְמַעְרּתָ ּ ּ ְמעו ַההוא ָקָלא ְדָאַמר. ּ ּׁשָ ּ ּ ,

ֵרי עוְזִלין ְדַאַי ּּתְ א ָעְבדו ָקַמאי ְרעוָתא ְדִניָחא ִליּ ְּלּתָ ּ א . ּ ְרָייָתא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַמׁשִ ּּ
יה ְּדָעַרע ַיֲעֹקב ַקּמֵ י ֶאְלָעָזר. ּ ַנְפׁשֹוי, ִאְתְרִגיׁש ִרּבִ ך , ְוָאַמר, ְוִאְסָתַער ּבְ ְָמֵריה ְדָעְלָמא ּכַ ּ ּ

ַמע, אֹוְרחֹוי ַמְעָנא ְוָל, ַּטב ָלן ְדָלא ִנׁשְ ַמע ַההוא , ִּאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא. א ְיַדְעָנאׁשְ ְּוׁשָ
ָחק ֲהוֹו, ָּקָלא ְדָאַמר ָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ְוָחָמא ִדיוְקָנא ַדֲאבֹוי, ַאְבָרָהם ְוִיּצְ ּ ּּ , ָּאַמר ֵליה, ּ

א ִאיְלָנא ַוֲאִתיבוָנא, ַאּבָ ָחק ֲהוֹו, ּׁשָ ד, ְּדַאְבָרָהם ְוִיּצְ ְּדָעְרעו ְלַיֲעֹקב ּכַ ִזיב ִמָלָבןּ ּתְ . ּ ִאׁשְ
ִרי ּפוק , ָּאַמר ֵליה ּבְ ְ ִפְתָקך)א פסקך''ס(ּ ּפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן ֲהָוה, ְְוָסב ְסָבֵתך, ּ ּ ְּוָלא ָדא . ּ
ְלחֹודֹוי יָזבוֵתיה, ִהיא ּבִ ִדיַקָיא ְמַעְרִעין ֳקָדמֹוִהי ְלׁשֵ ָמְתהֹון ְדּצַ ִדיַקָיא ִנׁשְ ֶּאָלא ְלָכל ּצַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

י ִעָלֵאיְוִאיּנ ּון ַמְלֲאֵכיא ַקִדיׁשֵ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא, ְוּתָ ַהִהיא ׁשַ ָחק ַקָיים ֲהָוה ּבְ א ִאְתְנִסיַבת , ִּיּצְ ָמֵתיה ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ
כוְרְסָיא ְיָקָרא ְדָמאֵריה ּּבְ ּ ָחא, ּ י ַמְדּבְ ּבֵ ד ִאְתֲעָקד ַעל ּגַ מו ֵעינֹוי ֵמֵחיזו. ּכַ ֵדין ַאְסּתְ ּוִמּכְ ּ ּ ּ .

יבַהְיי ּנו ִדְכּתִ ָחק ָהָיה ִלי' ּ לוֵלא ְוגֹו)בראשית לא(, ּ   )כ תוספתא''ע(. ּוַפַחד ִיּצְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1939דף [ -ּ

א ֲחֵזי ל ִזְמָנא, ּתָ ִריך , ּכָ א ּבְ יה קוְדׁשָ יה ְדָלָבן ָלא ַמִליל ִעּמֵ ַכח ְלַגּבֵ ּתְ ְְדַיֲעֹקב ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ
יָמא )ולא אשתכח לגביה(, ּהוא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ֶאל ַיֲעֹקב ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)אבראשית ל( ,ְוָהא ּכְ

ך ְוגֹו ָׁשוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך וְלמֹוַלְדּתֶ ָּ סֹוָפא ֲהָוה. 'ּ א , ַהאי ּבְ ִזְמָנא ְדָבָעא ְלִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ
יה ִּמָלָבן ְוַכד ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ אֹוְרָחא, ּ ָּאתו ָלֳקְבֵליה ִאיּנון ַמְלֲאֵכי ְואֹוְזפוהו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי עו בֹו, ִתיבּכְ, ּתָ ַּוִיְפּגְ ֵעי ֵליה. ּ ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ִמּבָ ע ּבְ ַּוִיְפּגַ ֶּאָלא ִאיְנהו . ַמאי בֹו, ּ ּ
יה  ְלָלא ּבֵ ָּאתו ְלִאְתּכַ יה. )ואוזפוהו באורחא(ּּ ְלָלא ּבֵ ַּמאי ְלִאְתּכַ ְטָרא . ּ ֶּאָלא ִאיּנון ִמּסִ ּ

ִּדְגבוָרה ָקַאְתָיין יב ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִה, ּ ְטָרא ָאֳחָרא ַמְלֲאֵכי ְדַרֲחֵמי, יםִּדְכּתִ , ְּוָחָמא ִמּסִ
יה ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְללו ּבֵ ְּוִאְתּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ קֹום ַההוא ַמֲחָנִים. ֶזה ַחד, ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים, ּבְ ם ַהּמָ ְּלָבַתר ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ ,
ֵרי ְטָרא ְדַרֲח. ּתְ ְטָרא ְדִדיָנא ְוַחד ִמּסִ ַּחד ִמּסִ יָסא, ֵמיּ ּוַמְלָאִכין ֵמַהאי , ַמְלֲאִכין ֵמַהאי ּגִ

יָסא ִתיב, ּגִ עו בֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּוִיְפּגְ ר ָרָאם. ַּדְייָקא, בֹו. ּ ֲאׁשֶ ָרָאה אֹוָתם , ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ
ֵעי ֵליה ֲחָדא. ַמאי ָרָאם, ִּמּבָ ִליָלן ּכַ ָדא, ֶּאָלא ָחָמא לֹון ּכְ ָקן ָדא ּבְ ִּמְתַדּבְ ָרן ָדא , ּ ִּמְתַחּבְ

ָדא ִתיב ָרָאם, ּבְ ו, ְּוַעל ָדא ּכְ יָזָבא ֵליה ִמיָדא ְדֵעׂשָ ְּוֻכְלהו ָאתו ְלאֹוְזָפא ֵליה וְלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ו ֵעׂשָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ יָמא, ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון.  ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני)בראשית כה(, ּּכְ , ִאי ּתֵ
ְּדַיֲעֹקב ִטָפה ַקְדָמָאה ִתיב, ָלאו ָהֵכי,  ֲהָוהּ ִתיב, ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון, ְּדָהא ּכְ ַּוֵיֵצא , ְוָלא ּכְ

ָיא. ִראׁשֹון ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּוְבִגין ְדִיְצָחק ָאֵתי ִמּסִ ּ ו ַאְדמֹוִני, ּ ְּדִאי . ּסוָמָקא, ָנַפק ֵעׂשָ
ַּהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאה ָנְפָקא ָהִכי סו, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּבוְכָרא ְנָייָנא ֲהָוה. ָמָקאּ , ֲּאָבל ִטָפה ּתִ

ך ָלא ָנְפָקא ָהֵכי ְוְבִגין ּכַ ְטָרא ְדַרֲחֵמי ֲהַות ַהִהיא ִטָפה, ּ ְּדָהא ִמּסִ ּ יָסא וֵמַהאי , ּ ֵּמַהאי ּגִ
יָסא   .ּגִ
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ִטָפה ְדַיֲעֹקב ו ָלא ֲהַות ּכְ ְּוִטָפה ְדֵעׂשָ ּּ ִלים ְוָדא, ּ ִליםְּדָדא ׁשְ ֲעָתא.  ָלא ׁשְ , ּוְבַהִהיא ׁשַ
ָיא )א''ו ע''דף נ(ִיְצָחק ֲהָוה  ִסיוָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּמַכִוון ּבְ ּ ִסְטרֹוי, ּ ְּדַאִפיק ּבְ ְגִליפֹוי ְטִהיִרין , ּ ּבִ

ְייפֹוי ׁשַ ו, ּבְ ך ֵעׂשָ ְוְבִגין ּכַ יך ִמַדֲהָבא, ּ ּזוֲהָמא ְדִאְתַהּתִ ּ ְּ.  

ֵניָנן ֲעָתאְּדָבֵע, ְּוַעל ָדא ּתָ ַהִהיא ׁשַ ר ָנׁש ְלַכְווָנא ּבְ ְרעוָתא ְדָמאֵריה, ּי ּבַ ּּבִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ין ְלָעְלָמא ִנין ַקִדיׁשִ ְּדִיפוק ּבְ ּ יָמא. ּּ ָוון, ְוִאי ּתֵ ָוון , ָלאו ָהֵכי. ִּיְצָחק ָלא ִאְתּכַ ֶּאָלא ִאְתּכַ ּ

ה ְקדוּשָׁ ִסיוָמא ְדַההוא ֲאַתר, ּּבִ ָוון ּבְ ְּוִאְתּכַ ּ ּ ד ָנַפק ַהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאהְוִא, ּ ַכח ּכַ ּתְ , ּׁשְ
ׁש ַההוא ֲאַתר ַמּמָ ִתיב, ּּבְ ָער, ְּוַעל ָדא ּכְ ַאֶדֶרת ׂשֵ לֹו ּכְ ּּכֻ ּ.  

א ֲחֵזי ִפירו ְדסוָמָקא ָנַפק, ּתָ ׁשְ ָּדִוד ּבִ ּ ּ ה ְדָמאֵריה, ּ ְקדוּשָׁ ְּוִאְתֲאָחד ּבִ ּ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
יה . ִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאיּ ְוהוא ַאְדמֹו)שמואל א טז( ֲּאָבל ַיֲעֹקב ּבוְכָרא ֲהָוה ִמּנֵ ּ

ו ָּלאו ִמִטָפה, ְּדֵעׂשָ ֶּאָלא ְדַכָווָנה ִדְרעוָתא, ּ ּ ּ ּ יף, ּ ִאיָלָנא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ו , ּּבְ ְוֵעׂשָ
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ַההוא ֲאַתר ְדִסיוָמא ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ זוי )ה אעובדי(, ּ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקֹטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ ָ

ה ְמֹאד   .ַאּתָ

י ְיהוָדה ֲהָוה ַמְתֵני ָהֵכי ו ִנְקָרא ִראׁשֹון. ִּרּבִ יב, ֵעׂשָ ּ ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון )בראשית כה(, ִּדְכּתִ
לֹו ִריך הוא ִאְקֵרי ִראׁשֹון. ַּאְדמֹוִני ּכֻ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב, ְּ ִני ִראׁשֹון וֲאִני  ֲא)ישעיה מד(, ִּדְכּתִ

ין ְלִאְתָפְרָעא ִראׁשֹון ֵמִראׁשֹון. ַּאֲחרֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא , ּוְלִמְבֵני ִראׁשֹון. ְּוַזּמִ
יב א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז(, ִּדְכּתִ ּסֵ ִתיב.  ּכִ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ  ִראׁשֹון )ישעיה מא(, ּ

ה ִהּנָ ְּלִציֹון ִהּנֵ ןּ ר ֶאּתֵ ַל ם ְמַבּשֵׂ   .ּם ְוִלְירוׁשָ

אָנא ַלם, ּתָ ְּלֶמֱהִוי ׁשוָרָהא ְלֵעיָלא וְלִאְתָקְרָבא ַעד ּכוְרֵסי ְיָקָרא , ְּזִמיָנא ְירוׁשָ ּ ּּ
א א ְיָי)ירמיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַמְלּכָ ּסֵ ַל ם ּכִ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלְירוׁשָ ּ ּבָ ֵדין . 'ּ ּּכְ

ִתיב ְבָעַתִים)שעיה לי(, ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ֵדין . ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ּכְ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד( מֹו ֶאָחד' ּ ּבַ רוך ְיָי. ֶּאָחד וׁשְ ְּבָ ' ְִיְמלֹוך ְיָי: ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

  פרשת אחרי מותזוהר 
ר ְיָי)ויקרא טז( ֵני ַאֲהֹרן ְוגֹו'  ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ה' ַּויֹאֶמר ְיָי. 'ֶאל ֹמׁשֶ . ֶאל ֹמׁשֶ

י ְיהוָדה ָאַמר ר ְיָי, ִּרּבִ יב ַוְיַדּבֵ יָון ִדְכּתִ ה' ּּכֵ ֶאל ' ֲּאַמאי ִזְמָנא ָאֳחָרא ַויֹאֶמר ְיָי, ֶאל ֹמׁשֶ
ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ה ַדּבֶ ְֹמׁשֶ י, ּ ִמלוָלא ַקְדָמָאה ַסּגֵ ְּדָהא ּבְ ֵניָנן. ּּ ִתיב, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ , ּכְ

ר ְיָי ה ַוְיַדּבֵ ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי)שמות כד(, ּוְכִתיב. ֵאָליו' ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ְוָהא . ' ְוֶאל ֹמׁשֶ
ּאוְקמוָה ִמָלה ּ א ַחד, ּ ְּדָהָכא ַדְרּגָ א ָאֳחָרא, ּוְלָבַתר. ּ ר ְיָי, ּאוף ָהָכא. ַּדְרּגָ ה ' ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ

א ַחד ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך' ּוְלָבַתר ַוֹיאֶמר ְיָי. ַּדְרּגָ ה ַדּבֵ ְֶאל ֹמׁשֶ א ָאֳחָרא, ּ , ְּוֹכָלא. ַּדְרּגָ
ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקא ר, ּּבְ ָלא ִאְתַחּבָ א ָחד ּכֻ ְרׁשָ ּוִמן ׁשָ ּ.  

ֵני ַאֲהֹרן ֵני ּבְ ִיְרָאה ְוִגילו ' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ב(, ּי ִיְצָחק ָפַתחִרּבִ. ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ּּבְ
ְרָעָדה ְרָנָנה' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(, ּוְכִתיב. ּבִ או ְלָפָניו ּבִ ְמָחה ּבָ ׂשִ ָיין . ּּבְ ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ
אָנא, ֲאַהְדֵדי ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְּדָכל פוְל. ּבְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ּּ ָּחָנא ְדָבֵעי ּבַ

ֵעי ִיְרָאה, ָּקֵמי ָמאֵריה ַקְדִמיָתא ּבָ יה, ּבְ ּוְבִגין ַדֲחָלא ְדָמאֵריה, ְּלַדֲחָלא ִמּנֵ ּ ּ ח , ּ ּכַ ּתְ ִיׁשְ
ֶחְדָווָתא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְּלָבַתר ְדַיֲעֵביד ּבְ ִתיב. ּּ ֱָאֹלֶהיך '  ָמה ְיָי)דברים י(, ְּוַעל ָדא ּכְ

י ִאם ְלִיְרָאהׁש ך ּכִ   .ְֹוֵאל ֵמִעּמָ

ְרָעָדה ָעְלָמא ֵדין. ְּוִגילו ּבִ יר ּבְ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ַיּתִ ְּדָאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ ּ ִמֵלי ְדָעְלָמא. ּ , ַּהאי ּבְ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא וְבִפקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ֵעי ְלֶמְחֵדי, ּ ר ָנׁש, ְלָבַתר. ּּבָ ח ּבַ ּכַ ּתְ  ִיׁשְ

ֶחְדָווָתא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְּדיָעִביד ּבְ יב. ּּ ְמָחה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִּדְכּתִ ׂשִ   .ּבְ

  ]ב''ו ע''דף נ -' גזוהר חלק [
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א ָאַמר י ַאּבָ ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִרּבִ ָּרָזא ְדִמָלה הוא )ב''ו ע''דף נ(. ּבְ ' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ּּ
ִיְרָאה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. אַמה ִיְרָאה ָהָכ, ּבְ ֶּאָלא ּכְ יב, ּ ית ' ִיְרַאת ְיָי )משלי א(, ִּדְכּתִ ֵראׁשִ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)תהלים קיא( ,ּוְכִתיב, ָּדַעת ִריך הוא ָהִכי ', ִיְרַאת ְיָי. ' ֵראׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ִאְקֵרי ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִרּבִ ד פוְלָחָנא ְדָמאֵריהַּמאן ְד, ּבְ ָּבֵעי ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ,
אֵרי ָמא ְדָמאֵריה, ֵמָאן ֲאַתר ׁשָ ּוְבָאן ֲאַתר ְיַכִוון פוְלָחָנא ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ּ ִיְרָאה. ּּ , ָהָדר ְוָאַמר ּבְ

ירוָתא ִיְרָאה הוא ׁשֵ ּּבְ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ   )תא חזי בני אהרן האי אוקימנא והא אתמר מלה(. ִּמּתַ

א ֲחֵז ִתיב ָהָכא ַאֲחֵרי מֹות, יּתָ ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגֹו, ַמה ּכְ ְוְלָבַתר ַדּבֵ ּ ֹזאת ָיֹבא ' ּ ּבְ
אן, ַאֲהֹרן ירוָתא ְלַאְזָהָרא ְלַכֲהֵני, ֶּאָלא ִמּכָ ל ַמאן, ּׁשֵ ַהאי ֹזאת, ּכָ ְּדַבְעָיין ְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ּ ,

  .'ְוָדא ִהיא ִיְרַאת ְיָי

ֵני ַאֲהֹרןַאֲחֵרי מֹו. ָּדָבר ַאֵחר ֵני ּבְ י יֹוֵסי ָאַמר. ת ׁשְ , ַּאֲחֵרי מֹות ָנָדב ַוֲאִביהוא, ִרּבִ
ֵעי ֵליה ֵני ַאֲהֹרן, ִּמּבָ ֵני ּבְ אָנא. ְּוָהא ְיִדיַע ִדְבנֹוי ֲהוֹו, ַמאי ַטְעָמא ׁשְ ְּדַעד , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ְרׁשוַתְייהו ַקְייֵמי אן ָלאו ּבִ ּּכָ ְרׁשוָתא ְדָאבו, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ך, הֹוןּ ְוְבִגין ּכָ ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיָי, ּ ' ּבְ
ַּוָימותו ַחֵיי ְדָאבוהֹון, ּ ֲעָתא ּבְ ְּדִאיּנון ָדֲחקו ׁשַ ּ ּ ּ ּ ִגין ַההוא חֹוָבא ְדָעְבדו, ְּוֹכָלא ֲהָוה, ּּ ּּבְ ּ ּ ,

יב  ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה)במדבר ג(ִּדְכּתִ ָאַתר ַחד, ְּדַתְנָיא.  ּבְ ַהְקִר, ּבְ ִתיב ּבְ , יָבם ֵאׁש ָזָרהּכְ
ִתיב ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיָי, ּוְבֲאָתר ַחד ּכְ ֵני ַאֲהֹרן, ְוַהאי ְוַהאי ֲהָוה. 'ּבְ ִתיב ָהָכא ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָקְרָבָתם י ִחָייא)תאנא(. ּוְכִתיב ּבְ ָאְרָחא,  ָאַמר ִרּבִ יה , יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ּבְ ּבֵ ְְלֵמיַהך ּגַ

י ׁשִ א ְדִפְסָחא, ְמעֹוןְּדִרּבִ ּתָ יה ַפְרׁשְ ְּלֵמיַלף ִמּנֵ ַחד טוָרא. ּּ ִקיִעין , ַּעְרִעית ּבְ ַוֲחֵמיָנא ּבְ
ַחד ִטיְנָרא ין ּבְ ּוְתֵרין ּגוְבִרין ָבה, ּּגוּמִ ַמְעָנא ָקָלא ְדִאיּנון ּגוְבִרין, ַּעד ַדֲהִויָנא ָאִזיל. ּ ּׁשְ ּ ּ ,

יר ִמְזמֹו)תהלים מח(, ַּוֲהוו ַאְמִרין דֹול ְיָי ׁשִ יר . 'ּוְמֻהָלל ְמֹאד ְוגֹו' ר ִלְבֵני ֹקַרח ּגָ ַמאי ׁשִ
ְמעֹון. ִמְזמֹור י ׁשִ ֵמיה דִרּבִ אָנא ִמּשְׁ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ פול, ּ יר ְדִאיהו ּכָ ּׁשִ ּ ח , ּ יר ְדִאיהו ְמׁשוּבַ ּׁשִ ּ ּ

יִרין ַאר ׁשִ יִרין, ִמּשְׁ ַאר ׁשִ ח ִמּשְׁ ְּוַעל ְדִאיהו ְמׁשוּבַ ּ ֵרין ִז, ּ יָרָתאּתְ יה ׁשִ ַמר ּבֵ ְוֵכן , ְּמִנין ִאּתְ
ת)תהלים צב( ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ְווָנא.  ִמְזמֹור ׁשִ ַהאי ּגַ ר )שיר השירים א(, ּכְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ  ׁשִ

ֹלֹמה יָרָתא, ִלׁשְ יָרָתא ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ   .ּׁשִ

יר ִמְזמֹור ִריך הוא, ׁשִ א ּבְ יָרָתא ְדקוְדׁשָ ּׁשִ ּ ֵני ֹקַרח ַעל ִאיּנון ְדַיְתֵביְּדָקא ְמַז, ְּ ֵרי ּבְ ּּמְ ּ ,
ַּעל ִפְתָחא ְדֵגיִהָנם ּוַמאן ִאיּנון. ּ ם, ּ ַתְרֵעי ְדֵגיִהּנָ ֲּאחוהֹון ְדִאיּנון ְדַיְתֵבי ּבְ ּ ּ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ

ַמר ִני ִאּתְ יֹום ׁשֵ יָרָתא ָדא ּבְ ְייהו. ּׁשִ ּבַ ֲאַתר ָדאַּמאי ֲעָסַקְייכו, ֲּאֵמיָנא ְלהו, ָּקִריְבָנא ּגַ . ּ ּבַ
ֵני ֲאָנן ָתא, ָּאְמרו ְמַזּבְ ּבְ ׁשַ אֹוַרְייָתא, ּוְתֵרי יֹוֵמי ּבְ ִדיְלָנא ִמִיׁשוָבא ְוַנֲעֵסק ּבְ ִגין ְדָלא . ּּבָ ּּבְ

א ֵני ָנׁשָ ְבִקין ָלן ּבְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ׁשַ ָאה חוָלֵקיכֹון. ּכָ   .ֲּאֵמיָנא ַזּכָ

ּּתו ָפְתחו ְוָאְמרו ּ ָכל ִזְמָנ. ּּ ְלֵקי ֵמָעְלָמאּבְ ּא ְדַצִדיַקָיא ִמְסּתַ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ ִּדיָנא ִאְסּתַ ּ ,
ּוִמיַתְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְמַכֶפֶרת ָעל חֹוֵבי ָדָרא ּ א ִדְבֵני ַאֲהֹרן. ּּ ּתָ ְּוַעל ָדא ַפְרׁשְ יֹוָמא , ּּ ּבְ

ְּדִכפוֵרי ָקֵריָנן ָלה ּ ָרֵא, ּּ ָפָרה ְלחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְּלֶמֱהִוי ּכַ ִריך הוא. לּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
ִמיָתְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִאֵלין קו ּבְ ִּאְתַעּסְ ּ ּ ּ ַהאי , ּ ִנין ּבְ ִאלו ַאּתון ְמָקְרִבין ָקְרּבְ ב ְלכו ּכְ ְּוִיְתַחׁשֵ ּ ּּ
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ּיֹוָמא ְלַכְפָרא ָעַלְייכו ָגלוָתא, ְּדָתֵניָנן. ּ ָרֵאל ֵיהֹון ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ִנין ְוָלא ִיְקְר, ּ ּבון ָקְרּבְ
ַהאי יֹוָמא ִעיִרין ָלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא, ּבְ ֵרין ׂשְ ְּיֵהא ְלהו ֻדְכָרָנא, ְּוִאיּנון ּתְ ֵני , ּ ִּדְתֵרי ּבְ

ֵפר ֲעַלְייהו, ַאֲהֹרן ְּוִיְתּכַ ּ.  

יב, ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא ֵני ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהִנים ְוגֹו)במדבר ג(, ִּדְכּתִ מֹות ּבְ , ּוְכִתיב. 'ּ ְוֵאֶלה ׁשְ
ֹכר ָנָדב ַוֲאִביהוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ֵעי ֵליה. ַּהּבְ ַּמהו ֶאְלָעָזר , ְּוֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ִמּבָ

ְתֵרי ֲאחוי. ְוִאיָתָמר קול ֲהָוה ֲאִביהוא ּכִ ֶּאָלא ׁשָ ּ ּ ֻכְלהו. ּ ְּוָנָדב ּכְ ּ.  

ֹכר ָנָדב)לה אפכא(ְּוִאית ְדַמְתֵני  ְלחֹוד,  ַהּבְ ְלחֹודֹוי, ֹויָּדא ּבִ ְוָכל ַחד , ַּוֲאִביהוא ּבִ
ֵעיֵניה יב ּבְ ַתְרַוְייהו, ִּאְתֲחׁשִ ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ּּכְ ְלחֹוַדְייהו. ּכְ ֲּאָבל ָנָדב ַוֲאִביהוא ּבִ ּ ,

ְבִעין ַסְנֶהְדִרין קוִלין ֲהוֹו ְלָקֵבל ׁשִ ה, ּׁשְ ין ָקֵמי ֹמׁשֶ ׁשִ ּמְ ך. ַּדֲהוֹו ְמׁשַ ְוְבִגין ּכַ ְתהֹון ִמיָת, ּ
ָרֵאל ִתיב. ְּמַכְפָרא ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ִיְבּכו ֶאת )ויקרא י(, ְּוַעל ָדא ּכְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ּ ַוֲאֵחיֶכם ּכָ

ֵרָפה ְמעֹון. ַהּשְׂ י ׁשִ ֹכר ָנָדב, ְוָאַמר ִרּבִ לֹוַמר, ַהּבְ ָבָחא ִויָקָרא ִדֵליה , ַּההוא, ּכְ ְּדָכל ׁשְ ּ מה (ּּ

הַעל ַא, ָּנָדב ַוֲאִביהוא. )שמיה ה ְוַכּמָ ּמָ ֵרי, ַחת ּכַ ָוַתְייהו , ְּדָהֵני ּתְ ָכחו ּכְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ

  ]א''ז ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ר ְיָי ֵני ַאֲהֹרן' ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ י . ֶאל ֹמׁשֶ ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר) א''ז ע''דף נ(ִרּבִ ּ, 
ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו' ְיָי ָלֵכן ּכֹה ָאַמר )ישעיה כט( ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ַהאי ְקָרא . 'ֶאל ּבֵ

ָיא ֵעי ֵליה' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַקׁשְ ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ִמּבָ ית ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַמאי. ֲּאׁשֶ ֶאל ּבֵ
ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם   .ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ

ַמר ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ְוָהא ִאּתְ ּ ֲעָתא . ַּיֲעֹקב ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ַוַדאיְּד, ּ ִּדְבַהִהיא ׁשַ
ָדֵאי גֹו נוָרא ְדַכׂשְ ְּדָנַפל ּבְ ּ ּ ָּדנו ִדיֵניה , ּ ּ ּ בגין מאי ישתזיב , י ואמרו קמי קודשא בריך הוא''ס(ּ

, ָּאְמרו. )ברא מזכי אבא, דהכי תניא, ישתזיב בגין בנוי, אמר ליה. זכות אבהן לית ליה, האי
יהָהא ִיׁשְ ָּמֵעאל ְדָנִפיק ִמּנֵ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ יט ְקָדֵליה ַעל , ָהא ִיְצָחק, ְּ ְּדיֹוׁשִ ּ

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ יה, ַּאְמרו. ּגַ ו ְדָנִפיק ִמּנֵ ָּהא ֵעׂשָ ְּדִאיהו ּכוְרְסָיא , ָהא ַיֲעֹקב, ָאַמר. ּ ּ ּ
ֵליָמָתא ֵליִמין ָקַמאי, ׁשְ נֹוִהי ׁשְ ִזיב ַאְבָרָהם ,ַּאְמרו. ְוָכל ּבְ ּתְ ְזכוָתא ָדא ִיׁשְ ּ ָהא ַוַדאי ּבִ ּ ּ

ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   .ֲאׁשֶ

ִקְרּבֹו  ה ָיַדי ּבְ י ִבְראֹותֹו ְיָלָדיו ַמֲעׂשֵ ה ָפָניו ֶיחָורו ּכִ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ֹּלא ַעּתָ ּ
ִמי ַּיְקִדיׁשו ׁשְ ה ְוגֹוַּמאן ִאיּנון ְיָלָדיו ַמ. ּ ִּאֵלין ִאיּנון. 'ֲעׂשֵ ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ּ . ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

ֵעי  ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ַמאי ּבָ ֵמיה ֹלא ַעּתָ א ׁשְ ַּדֲאִפילו ַגְרַמְייהו ְלגֹו נוָרא ָיִקיְדָתא ְלָקָדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִתיב, ָהָכא ַיֲעֹקב ֵני ְיהוָדה ָדִניֵא)דניאל א(, ְוָהא ּכְ ּ ַוְיִהי ָבֶהם ִמּבְ ֵאל ּ ל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

ֵני ְיהוָדה ִאְקרון. ַוֲעַזְרָיה ּּבְ ֵעי ֵליה, ּ ה ֵיבֹוׁש ְיהוָדה ִמּבָ ך ֹלא ַעּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ה , ְּ ַמאי ֹלא ַעּתָ
  .ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1943דף [ -ּ

ֵניָנן ְכִפיתו. ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ֲעָתא ְדִאּתְ ַהאי ׁשַ ּּבְ נוָרא, ּ ְּלִמְנַפל ּבְ ל ַחד ָאִרים ַקֵלי, ּ ּה ּכָ
ין וַמְלִכין ְוָאַפְרַכָיא, ְוָאַמר ל ִאיּנון ַעּמִ י ּכָ ּבֵ ּּגַ ִלי ֹלא '  ְיָי)תהלים קיח(, ֲחַנְנָיה ָאַמר, ּ

ה ִלי ָאָדם ְיָי ְיָי' ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ שֹוְנָאי טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ . 'ְוגֹו' ִלי ּבְ
ֵאל ָפַתח ְוָאַמר יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ְיָי)ירמיה ל(, ִּמיׁשָ ה ַאל ּתִ ך ֲאִני ' ְוגֹו' ּ ְוַאּתָ י ִאּתְ ָּכִ

ה ְוגֹו' ְנֻאם ְיָי י ֶאֱעׂשֶ יֶעך ּכִ ֲעָתא. 'ְָלהֹוׁשִ ַהִהיא ׁשַ ָמא ְדַיֲעֹקב, ּבְ ְלהו ׁשְ ְמעו ּכֻ ְּדׁשַ ּ ּ ְווהו . ּּ ּּתַ
ֵלָצנוָתא ְּוַחְייכו ּבְ ָרֵאל ְיָי)ודברים (, ֲּעַזְרָיה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַמע ִיׂשְ   .ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ

ָּדא , ָאִני' ֶזה ֹיאַמר לה. 'ָאִני ְוגֹו'  ֶזה ֹיאַמר ַלְיָי)ישעיה מד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב
ם ַיֲעֹקב, ֲחַנְנָיה ֵאל, ְוֶזה ִיְקָרא ְבׁשֵ ָרֵאל ְיַכּנֶ' ְוֶזה ִיְכּתֹוב ָידֹו ַלְיָי, ָּדא ִמיׁשָ ם ִיׂשְ , הּוְבׁשֵ

ִריך הוא ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ָּדא ֲעַזְרָיה א ּבְ ַנׁש קוְדׁשָ ֲעָתא ּכָ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּ ּ ּּ ַמאן ִמָלה, ָאַמר לֹון, ְ , ּּבְ
ָלָתא ֵּמִאיּנון ִמִלין ְדָאְמרו ִאֵלין ּתְ ּּ ּ ִזיב לֹון, ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו. ַאׁשְ ּ י )תהלים פג(, ּ ּ ְוֵיְדעו ּכִ

ְמך ְיָי ה ׁשִ ל ָהָאֶרץְּלַבֶד' ַָאּתָ   .ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ

ִריך הוא ְלכוְרְסָייא א ּבְ ֲעָתא ָאַמר קוְדׁשָ ה ׁשַ ּּבָ ּ ּּכוְרְסָייא ִדיִלי, ְּ ַמאן ִמָלה ֵמִאיּנון , ּ ּּבְ ּ
ִזיב ְלִאיּנון ַצִדיַקָייא, ִּמִלין ַּאׁשְ ּ ַהאי ִמָלה ְדֻכְלהו ַחְייִכין ָבה, ָּאַמר ֵליה. ּ ּּבְ ּ ּּ ִזיב לֹון, ּ , ַאׁשְ

ה ָפָניו ֶיחָורוֹל ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ּא ַעּתָ נוָרא. ּ י ְדַאְבָרָהם ּבְ ָמה ְדָקִאים ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ּ ,
י ִאֵלין א ְלַגּבֵ ּתָ ְּיקום ַהׁשְ ר ָפָדה ֶאת ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶאל ּבֵ

ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹק ּסוָפא ְדֵלָצנוָתא. 'ב ְוגֹוַאְבָרָהם ֹלא ַעּתָ ֵּמַהאי ּכִ ּ ּ.  

ָנא ָלה ָדא, ּתָ ְלהו ַדֲהוֹו ַחְייִכין ִמּמִ ּּכֻ ּ ּּ ַההוא נוָרא, ּ ִּאּתֹוָקדו ּבְ ּ ִביָבא , ּ ְוָקַטל לֹון ׁשְ
ְּדנוָרא ִזיב ְלִאֵלין. ּ ֵמיה. ַּמאן ׁשֵ ִריך הוא וְמַיֲחָדן ׁשְ א ּבְ ַּעל ַדֲהוֹו ְמָצָלן ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְדָקא ְּ  ּכְ
ְדָקא ֵיאֹות, ֵיאֹות ֵמיה ּכְ ְּוַעל ִדְמַיֲחָדן ׁשְ א, ּ ִזיבו ֵמַההוא נוָרא ָיִקיְדּתָ ּתֵ ִּאׁשְ ּ ּ.  

א נוְכָרָאה ֵני ַאֲהֹרן ְקִריבו ֶאּשָׁ ֵרי ּבְ ּּתְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֵמיה ּכְ ְּדָלא ִאְתַיֲחדו ׁשְ ּ ְּוִאּתוָקדו , ּ ּ
נוָרא י ִיְצָחק ָאַמר. ּּבְ ִתי, ִרּבִ ּוְכִתיב ַוָימותו. ַאֲחֵרי מֹות, בּכְ ּ ֵני . ּ יָון ְדָאַמר ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ּּכֵ

ֵני ַאֲהֹרן ְּדָהא ַוָימותו, ָלא ְיַדְעָנא, ּבְ ּ ֵניָנן. ּ ֵרי ִמיתֹות ֲהוֹו, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ . 'ַחד ִלְפֵני ְיָי, ּתְ
ִנין, ְוַחד ְּדָלא ֲהוֹו ְלהו ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ִלְבִנ, ּ ך. ּין ִמית הואּ ִגין ּכַ , ַאֲחֵרי מֹות, ְּבְ

ַּוָימותו ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ יב, ִרּבִ ּ ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהוא ִלְפֵני ְיָי)במדבר ג(, ַּמאי ִדְכּתִ ַהְקִריָבם ֵאׁש ' ּ ּבְ
ר ִסיַני וָבִנים ֹלא ָהיו ָלֶהם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמ' ָזָרה ִלְפֵני ְיָי ִמְדּבַ ּּבְ י . רּ ַּמאי ָדא ְלַגּבֵ

יב, ָּדא ּוָבִנים ֹלא ָהיו ָלֶהם, ִּדְכּתִ א. ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמְלּתָ ַהאי . ּ
ַּוָימותו, ַּדֲאֵמיָנא ִנין, ּ ְּדָלא ֲהוֹו ְלהו ּבְ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ֵני ָעְלָמא. ּ ָאר ּבְ ׁשְ , ֲאָבל ָלא ּכִ

ב ְד ְרֵמיהֹון, ָּלא ַאְנִסיבוַּאף ַעל ּגַ ְּדָהא ִאֵלין ָלא ִמיתו ֶאָלא ִמיַתת ּגַ ּּ ֲאָבל ִמיַתת , ּ
הֹון ָלא ִמיתו   .ַּנְפׁשָ
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יב, ְמָנא ָלן ן ַאֲהֹרן )שמות ו(, ִּדְכּתִ נֹות פוִטיֵאל ָלַקח לֹו  )ב''ז ע''דף נ( ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ִּמּבְ ּ
ְפחֹוָתם י ֲאבֹות ַהְלִוִים ְלִמׁשְ ֶלד לֹו ֶאת ִפְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ה ַוּתֵ ּלֹו ְלִאּשָׁ ּּ ְּוָהא ִפְנָחס , ֵּאֶלה. ּ

ְלחֹודֹוי ֲהָוה י ֲאבֹות ַהְלִוִים, ּוְכִתיב. ּבִ ך, ָּראׁשֵ ִגין ּכָ ְרֵמיהֹון ִמיתו, ְּבְ ִמיַתת , ִּמיַתת ּגַ
הֹון ָל ַמע ֵאֶלה. ּא ִמיתוַנְפׁשָ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי ַמׁשְ ָּאַמר ִרּבִ י, ּ ַמע ָראׁשֵ   .ּוַמׁשְ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ן )במדבר כה(, ּ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן וְכִתיב וִפְנָחס ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּ ִפְנָחס ּבֶ ּ ּ
ָיִמים ָהֵהם ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ָהָיה ּכֵֹהן ּבַ ֵעי ֵליהִּפְנָחס ּבֶ, ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶּאָלא , ּן ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִמּבָ

ִתיב ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ּכְ ָכל ֲאַתר ְדָאָתא ִפְנָחס ּבֶ ּּבְ ִתיב ֶאָלא ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן, ּ . ְּוֶאְלָעָזר ָלא ּכְ
יב ְּוַעל ָדא . 'ּ ַויֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוגֹו)במדבר לא( .ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן )במדבר כז(, ִּדְכּתִ

ְרֵמיהֹון ִמיתו הֹון ָלא ִמיתו, ִּמיַתת ּגַ   .ִּמיַתת ַנְפׁשָ

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ֵרי זוג, ְּוָתֵניָנן ּבְ ַמר. ֶּפן ָחס, ּּתְ יֵני ַאְתָוון ''יֹו, ְוָהא ִאּתְ ד ְזֵעיָרא ּבֵ
ֲחָדא''ְּדַהאי יֹו. ְּדִפְנָחס ֵרי ּכַ ִליל ּתְ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָל, ד ּכָ ּ ַמר, הּ   .ְוָהא ִאּתְ

ִאיל ַלֲאבוי י ֶאְלָעָזר ׁשָ ֵרי ִאיּנון וְתֵרי ֲהוֹו, ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ְּוָהא ּתְ ָכחו , ּ ּתְ ֲּאַמאי ָלא ִאׁשְ
ֵרי י ּגוָפא ֲהוֹו, ָּאַמר ֵליה. ּתְ ֵרי ַפְלּגֵ ּּתְ ְּדָהא ָלא ַאְנִסיבו, ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ִלילו, ּ ַחד ִאְתּכְ , ּּבְ

יב י ְוגֹו,ִּדְכּתִ ֶלד לֹו ֶאת ִפְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ּ ַוּתֵ ּ'.  

ָרא ַאְתָוון, ּד ְדִפְנָחס''ְויֹו יה ְלַחּבְ ִריך , ָּלא ִאְתְייִהיב ּבֵ א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדַקּנֵ ׁשַ ְֶאָלא ּבְ ּ ּּ ּ
ָרא ֲעִקיָמא, ּהוא א, ְוָאָתא ְלַיּשְׁ ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָחָמא ְדַהאי ָאת ּבְ ּ ְרׁשוָתא ָעֵייל ִזְמִר, ּ ּי ּבִ

ַקְדִמיָתא. ָאֳחָרא ם ּבְ ה ְדִאְתַעּקָ ּוְבּמָ ַקן ָהָכא, ּ ַקְדִמיָתא. ִאְתּתָ ם ּבְ נוְכָרָאה ִאְתַעּקָ , ּּבְ
יב ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה, ִּדְכּתִ נוְכָרָאה, ּבְ ַקן, ָּהָכא ּבְ ָמה ִדְכִתיב, ִאְתּתָ ּ וָבַעל )מלאכי ב(, ּּכְ

ת ֵאל ֵנָכר ה ָזָרה, ֵאׁש ָזָרהַּמה ְלַהָלן . ּבַ אן ָנֵמי ִאׁשָ   .ַאף ּכָ

ַקְדִמיָתא ְרִחיָקא ְקִריבו. ַמאי ִאְתֲחֵזי ָהָכא ֶּאָלא ּבְ יב, ּ ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה, ִּדְכּתִ ּאוף . ּבְ
א, ֲהָוה ָקִריב ְרִחיָקא, ָהָכא ִזְמִרי ָמא ְדַמְלּכָ י ְרִחיָקא, ּׁשְ ּבֵ במדבר (, ִּמַיד, ֲהָוה ָקִריב ּגַ

ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ַוָיָקם ִמּתֹוך ָהֵעָדה ַו)כה ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְַיְרא ִפְנָחס ּבֶ ּ ָהָכא ַאְתִקין ֲעִקיָמא . ּ
ֵדין ִאְתְייִהיב יֹו, ְּדַקְדֵמיָתא ֲחָדא''ּכְ ָרא ַאְתָוון ּכַ ֵמיה ְלַחּבְ ׁשְ לֹום, ּד ּבִ ׁשָ ר ּבְ ׂשַ , ְוִאְתּבְ

יב לֹום ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִנ)במדבר כה(, ִּדְכּתִ ִריִתי ׁשָ ו ''נח ס(. )בריתי ממש(. י נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ

לֹום ָהָכא)ב''ע ְתָרא,  ַמאי ׁשָ ַההוא ּכִ ֶּאָלא ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ְתָרא, ָּחבו ּבְ ַההוא ּכִ ֲערו , ּּבְ ַּאּתְ
ַקְדִמיָתא ַקן, ְּקָטטוָתא ּבְ א ְדִאְתּתְ ּתָ ִריִתי, ְּוַהׁשְ ִתיב ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ לֹוםּכְ ִריִתי .  ׁשָ ּבְ

ׁש לֹום, ַמּמָ ׁשָ יה ּבְ ֵהא ִעּמֵ ך, ּּתְ ְוְבִגין ּכַ ֵמיה''ִאְתְייִהיב יֹו, ּ ׁשְ ְּדָהא ֵמַאְתָוון , ּד ְזֵעיָרא ּבִ
ַקְדִמיָתא, ְזִעיָראן ִהיא ם ּבְ ן ַמה ְדִאְתַעּקָ ּקַ ְּלַאְתֲחָזָאה ְדָהא ִאְתּתָ יה, ּ ִליַמת ִעּמֵ . ְּוָהא ַאׁשְ
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י ֶא יק ְידֹויָאָתא ִרּבִ ִאיְלָנא ַהאי ִמָלה, ָאַמר. ְלָעָזר ְוָנׁשִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ּ ְוָלא ִאְתֲאִביד , ְ
אי   .ִמּנַ

י יֹוֵסי אָנא ָאַמר ִרּבִ ַהאי יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּתָ ּּבְ א ָדא, ּּ ּתָ ן ְלִמְקֵרי ַפְרׁשְ ּקַ ִּאְתּתְ ְּלַכְפָרא , ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִגין ָדא, ְּלִיׂשְ ּ ִסְדָרא ְדיֹוָמא ָדא,ּּבְ ּוְבִגין ְדִמיַתְתהֹון ִדְבֵני , ָּהָכא ִאְתָסַדר, ּ ּ ּ

ָרֵאל, ַאֲהֹרן   .ְּמַכְפָרא ַעל ִיׂשְ

  ]א''ח ע''דף נ -' גזוהר חלק [

אן אֹוִליְפָנא ר ָנׁש ְדִיּסוֵרי ְדָמאֵריה ַאְתָיין ָעֵליה, ִמּכָ ל ַההוא ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ָפָרה ְדחֹובֹוי , ּ ּּכַ ּ
ְּוָכל ַמאן ְדִמְצָטַער ַעל ִיּסוֵריהֹון ְדַצִדיַקָיא. ִּאיּנון ּ ּ ּ ַּמֲעִביִרין חֹוַבָייא ִדְלהֹון ֵמָעְלָמא, ּ ּ .

יֹוָמא ָדא ְּוַעל ָדא ּבְ ֵני ַאֲהֹרן, קֹוִרין, ּ ֵני ּבְ א, ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ְמעון ַעּמָ ְּדִיׁשְ ְּוִיְצַטֲערון ַעל , ּ
ֲּאבוְדהֹון ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ֵּפר ְלהֹון חֹוַבְייהוְוִיְתּכַ, ּ ְּוָכל ְדִמְצָטַער ַעל ֲאבוְדהֹון ְדַצִדיַקָיא. ּ ּ ּ ּ אֹו , ּ

ָּאִחית ִדְמִעין ָעַלְייהו ִריך הוא ַמְכִריז ָעֵליה ְואֹוֵמר, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָ ְוָסר ֲעֹוֶנך )ישעיה ו(, ְּ

כוָפר ְּוַחָטאְתך ּתְ ּ נֹוי , ְוֹלא עֹוד. ָּ ֶּאָלא ְדָלא ְימותון ּבְ ּ ּ יֹומֹויּ ִתיב. ּבְ  )ישעיה נג(, ְּוָעֵליה ּכְ

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוַאל ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)ויקרא טז( .'ִָיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריך ָיִמים ְוגֹו ה ַדּבֵ ֶָאל ֹמׁשֶ ּ
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר' ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו י ׁשִ ָחִלים הֹוְלִכ)קהלת א(, ַּרּבִ ל ַהּנְ ים  ּכָ
ֶּאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגֹו ּ ְמעֹון. 'ּ י ׁשִ ֵני ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַעל ּבְ ְּדָהא ֵלית , ּּתַ

ְגָחא, ְּלהו ַעְייִנין ְלֵמֱחֵזי א ְלַאׁשְ ָלא , ְוָלא ַיְדִעין, ְוִלּבָ ּכְ ְייהו ְלִאְסּתַ ְוָיין ִלּבַ ְּוָלא ׁשַ
ְרעוָתא ְדָמָאֵריהֹון ָנַתְייהו, ְך ַנְייִמיןֵהי, ּּבִ ַּעד ָלא ֵייֵתי ַההוא יֹוָמא , ְּוָלא ִמְתָעֵרי ִמׁשֵ

ְּדָחֵפי ָעַלְייהו ֲחׁשֹוָכא ְוַקְבָלא ע ַההוא , ּ ָּמאֵריה ְדִפְקדֹוָנא )א''ח ע''דף נ(ְּוִיְתּבַ ָנא , ּ ּבָ ּחוׁשְ
ְייהו   .ִּמּנַ

ל יֹוָמא ָקאֵרי ָעַלְייהו ָמֵתהֹו, ְּוָכרֹוָזא ּכָ ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא, ןְוִנׁשְ הֹון ּבְ , ַאְסִהיַדת ּבְ
ֶאֲהבו  )משלי א(, ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת, אֹוַרְייָתא ָראַמת ָקִלין ְלָכל ִעָבר ַּעד ָמַתי ְפָתִאים ּתְ ּ

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

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

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

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

ֵמיה, ַּהְמנוָנא ָסָבא ַּחִיים ׁשְ ן ָנְפִקין ַחִיים ְלָעְלָמאִּדִמּתַ, ּ א, ּּמָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ַחֵיי ַמְלּכָ ּ ּ .
יָפא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא א ְוַתּקִ יה, ַּההוא ִאיָלָנא ַרּבָ ְּדָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ִאיָלָנא . ִּאְקֵרי ֵעץ ַחִיים. ּּ

ִאיּנון ַחִיים ְרׁשֹוי ּבְ ְּדָנַטע ׁשָ ּ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא הוא ׁשַ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1946דף [ -ּ

ּ ַההוא ָנָהר ַאִפיק ַנֲחִלין ֲעִמיִקין,ְוָתאָנא ח ְרבות, ּ ְמׁשַ א, ּּבִ ְנּתָ ָקָאה ּגִ ּוְלַרָווָאה , ְלַאׁשְ ּ
יב , ִּאיָלִנין וְנִטיִעין עו ֲעֵצי ְיָי)תהלים קד(ִּדְכּתִ ּבְ ר ָנָטע' ּ ִיׂשְ ְּוִאיּנון , ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ

ּנְ, ַנֲחִלין ָכן וִמְתּכַ ַּנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ְתֵרין ַקָייִמין ּ ין ּבִ ְרָייֵתי )א סמכין''נ(ׁשִ  )תרי( ְּוִאיּנון ּבִ

ִפיר, ז''ּן ובֹוַע'' ָיִכי)מלכים א ז( ,ָּקֵריָנן ְלהו ל ִאיּנון ַנֲחִלין. ְּוׁשַ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ְרָיין , ּ ְוׁשַ
א ְדִאְקֵרי ַצִדיק ַחד ַדְרּגָ ּלֹון ּבְ ּ יב, ּ ְּוֻכְלהו ַאְזִלין . יק ְיסֹוד עֹוָלם ְוַצִד)משלי י(, ִּדְכּתִ ּ

ין ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ָים ׁשִ ּנְ ּוִמְתּכַ ּ א ְדָחְכְמָתא, ּ ְּוהוא ַיּמָ  )קהלת א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ל ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו)ב''ע' שמות נ( ּכָ   .'ּ ַהּנְ

יָמא ְּדָהא ָמטו ַלֲאָתר ָדא, ְוִאי ּתֵ ּ ְייִבין, יןּוַפְסִק, ּ ִתיב, ְוָלא ּתַ ֶאל ְמקֹום , ְלָבַתר ּכְ
ִבים ָלָלֶכת ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ִגין ְדַההוא ַנֲהָרא ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ׁשֶ ּּבְ ּ ֵהם . ּ

ִבים ִבים, ׁשָ ֵרין ַקְייִמין, ְלָאן ֲאַתר ׁשָ ַהאי ַצִדיק, ָלָלֶכת. ֶנַצח ְוהֹוד, ְּלִאיּנון ּתְ , ּּבְ
ְרָכָאן ְוִחידוְל ָחא ּבִ ּכְ ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן. ַּאׁשְ ֶחק ּבֹו)תהלים קד(, ּ ָּדא ,  ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ

  .ַּצִדיק

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

ְזָנן רו ְוגֹו)תהלים קמה(, ְּוָרָזא ָדא אֹוִקיְמָנא, ָּדא ַאּתְ ּבֵ ּ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָמה ' ָ ּכְ
  .ְּדאֹוִקיְמָנא

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַהאי ּכֹל, ּתָ ׁשַ ם , ּּבְ יה, ְלִעּתֹוְמַבּסֵ ָרא ִעּמֵ ּוִמְתַחּבְ ֵחידו, ּ ְלהו ָעְלִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
אן ִבְרּכָ ְלהו ָעְלִמין ּבְ ּּכֻ ֵאי, ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ַכח ּבְ ּתְ ָלָמא ִאׁשְ ֵדין ׁשְ ְרִמין ַחָייֵבי ָעְלָמא. ּּכְ , ְּוַכד ּגַ

ְרָכאן ְדִאיּנון ַנֲחֵלי ָכחו ּבִ ּתְ ְּדַתָמן ָלא ִאׁשְ ּ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, אי ֵעתַה, ְוַיְנָקא, ּ ֵדין ִדיִנין , ִמּסִ ּּכְ
ָעְלָמא ַכח, ִמְתָעִרין ּבְ ּתְ ָלָמא ָלא ִאׁשְ ְרָכא. ּוׁשְ ֵני ָעְלָמא ְלִאְתּבָ ָעאן ּבְ ָלא ַיְכִלין , ְוַכד ּבָ

ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ְתָרא ִדיֵליה, ּ ַער ּכִ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ ּ ַרך ַמְטרֹוִניָתא, ּ ָכחו ְוִי, ְְוִיְתּבְ ּתְ ּׁשְ
ֻכְלהו ָעְלִמין ְרָכאן ּבְ ּּבִ ּ.  

אָנא ֲעָתא, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ה ָקֵמי קוְדׁשָ ָעא ֹמׁשֶ ּּבָ ִּמָלה ָדא, ְּ , ָּאַמר ֵליה, ּ
ך ֵני ָעְלָמא ְיתובון ַקּמָ ְִאי ּבְ ּ ְרָכאן, ּ ִריך הוא. ַּעל ְיֵדי ְדַמאן ִמְתּבָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך, י ַאּתְ אֹוֵמרְוִל ַָדּבֵ א, ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ יֵדיה ְמִסיָראן ּבִ ְּדָהא ּבִ ּ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף נ -' גזוהר חלק [

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו' ַּויֹאֶמר ְיָי ה ַדּבֵ ֶָאל ֹמׁשֶ ָאַמר . 'ּ
א י ַאּבָ ִריך הואִזְמ, ִרּבִ א ּבְ ִּנין ִאית ָקֵמי קוְדׁשָ ָחא ַרֲעָוון, ְּ ּכְ ּתַ ְרָכאן, ְלִאׁשְ ְכָחא ּבִ ּתַ , ּוְלִאׁשְ

עוֵתי ע ּבָ ּוְלִמְתּבַ ָכחו, ְוִזְמִנין, ּ ּתְ ְּדַרֲעָוון ָלא ִאׁשְ אן ָלא ִמְזַדְמָנן, ּ ּוִבְרּכָ ָיין , ּ ְוִדיִנין ַקׁשְ
ָעְלָמא ֵליְּוִזְמִנין ְדִדיָנ. ִמְתָעִרין ּבְ א ֲחֵזי. א ּתָ א, ּתָ ּתָ ׁשַ ַכח, ִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ . ְּדַרֲעָווא ִאׁשְ

א ּתָ ׁשַ ַכח, ְוִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ א. ְּדִדיָנא ִאׁשְ ּתָ ׁשַ ַכח ְוַתְלָיא, ְוִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ . ְּדִדיָנא ִאׁשְ
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ַיְרֵחי הו )ב''ח ע''דף נ(ְּדַרֲעָוא , ִזְמִנין ִאית ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ַיְרֵחי.ִּאׁשְ ְּדִדיִנין ,  ְוִזְמִנין ִאית ּבְ
ָכחו ּתְ ְלָיין ַעל ּכָֹלא, ִּאׁשְ   .ְּוּתַ

בוֵעי ׁשָ ָחן, ִּזְמִנין ִאית ּבְ ּכְ ּתַ בוֵעי, ְּדַרֲעָוון ִמׁשְ ׁשָ ָחן , ְּוִזְמִנין ִאית ּבְ ּכְ ּתַ ְּדִדיִנין ִמׁשְ
ָעְלָמא יֹוֵמי. ּבְ ַכח ּבְ, ְוִזְמִנין ִאית ּבְ ּתְ ְסָמאְּדַרֲעָווא ִאׁשְ ְוִזְמִנין ִאית . ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִאְתּבַ

ְכָחן ּתַ ְלָיין וִמׁשְ יֹוֵמי ְדִדיִנין ּתַ ּּבְ י, ּ ְעּתֵ ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ִתיב. ּ ְוֵעת ְלָכל  )קהלת ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְוגֹו)תהלים סט( ,ּוְכִתיב. 'ָחֵפץ ְוגֹו ' ְּרׁשו ְיָיִּד )ישעיה נה(, ּוְכִתיב. 'ּ
ְצאֹו ִהּמָ ה ְיָי)תהלים י( ,ּוְכִתיב. ּבְ ָרה'  ָלּמָ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק ּתַ ֲעמֹוד ּבְ , ּוְכִתיב. ּתַ

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

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

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

ידֹוי ְל, ְלִאְתָנֲהָגא ָעְלָמא אְוִיְתְמַסר ּבִ יה ְלָקְרָבא ֵליה ְלקוְדׁשָ ַּייֵחד ּבֵ ּ ִמי , ּ ְּדָהא ֲאָנא וׁשְ ּ
ך. ַּחד הוא יֵני ּכַ ְוְבּגִ  ְוַאל )בגין כך, א לקרבא ליה לקודשא בריך הוא דהא האי עת ידיע''ס(, ּ

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

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

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

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

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

ד ''ותאכל את החמשים ומאתים איש ס' מאת ייוכתיב בכנישתא דקרח ואש יצאה . וימותו
ְמעֹון)דשקילין דא כדא י ׁשִ ֵני ַאֲהֹרן,  ָאַמר ִרּבִ אֵני ִאיּנון ּבְ הו ֲאֵבָדה, ּׁשָ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ ּ ,

א ְדֹקַרח ּתָ ִאיּנון ִדְכִניׁשְ ּּכְ ּ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ָהל, ּ ְְויֹאְבדו ִמּתֹוך ַהּקָ ּ   ֵהן)במדבר יז(, ּוְכִתיב. ּ
ָלנו ָאַבְדנו ַוְענו ָאַבְדנו ּכֻ ּּגָ ּ ּ ְּלַאְכְלָלא ִאיּנון ְדַאְקִריבו ְקֹטֶרת ּבוְסִמין. ּּ ּ ּ ין, ּ , ָמאָתן ְוַחְמׁשִ

ְּדִאְתֲאִבידו ַוַדאי ּ ְּוִאֵלין ָלא ִאְתֲאִבידו, ּ ּ.  
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ִתיב ֹזאת ָיֹבא ַאֲה, ּוְכִתיב. ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ָּאַמר ֵליה ּכְ ֹרן ֶאל ּבְ
יָון ְדָאַמר. ַהּקֶֹדׁש ִתיב, ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת, ּּכֵ ָמה ִזְמָנא ֵייעול, ֲאַמאי ָלא ּכְ ָּאַמר ֵליה . ּּבְ
ַמר, ֶאְלָעָזר ּוִמָלה ַחד הוא, ָהא ִאּתְ ֲהֵני, ּּ ֲאָבל ַעל ַמה . ְּוִזְמָנא ַחד הוא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּכַ

נֹוי ְּדָחאבו ּבְ ָעא ְלַאְזָהָרא , ּ ַמר, ָהָכאּבָ ּוְבִגין , ַוֲאָנא ָהִכי ָסִביְרָנא, ָּאַמר ֵליה. ְוָהא ִאּתְ
ֵעיָנא ָבא ִמָלה ּבְ   .ְּלִאְתַייּשְׁ

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

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

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

ְמעֹון ְוָדַרׁש י ׁשִ ָמֶניך טֹוִבים ְוגֹו)שיר השירים א(, ָּפַתח ִרּבִ  ַהאי ְקָרא. 'ָ ְלֵריַח ׁשְ
יה ְלָנא ּבֵ ּכַ ֵּריַח ִדְקֹטֶרת ְדִאיהו ְדִקיָקא וָמַעְלָיא . ַמאי ֵריַח, ְלֵריַח. ְּוָהִכי הוא, ִּאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ּוְפִניָמָאה ִמּכָֹלא ָרא, ּ ח ְרבות ְדַנֲחֵלי ַמּבוָעא, ְּוַכד ָסִליק ַההוא ֵריַח ְלִאְתַקּשְׁ ַההוא ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ָדא ְוִאְתְקָטר ֲערו ָדא ּבְ ִּאּתְ ֲחָדאּ ָחן ָטָבאן ְלַאְנָהָרא. ּו ּכַ ּוְכֵדין ִאיּנון ִמׁשְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ָמֶניך טֹוִבים, ָאֵמר   .ְָלֵריַח ׁשְ

א א ְלַדְרּגָ ָחא ִמַדְרּגָ ּוְכֵדין ִאְתַרק ִמׁשְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ין ְדִאְקרון ׁשְ ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ֶמך, ּהוא ִדְכִתיב ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוךּ ָ ַעל ּכֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא . ַמאי ֲעָלמֹות. ּ ּּכְ

ׁש, עֹוָלמֹות ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך, עֹוָלמֹות ַמּמָ ָָדָבר ַאֵחר ַעל ּכֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )תהלים מו(, ּכְ
יר   .ְּוֹכָלא ַחד. ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ

ִתיב ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ַסָבא ּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  עֹוָלמֹותַמאי, ּ ן  )משלי לא(, ּּכְ ּתֵ ַוּתִ
ֲָאֵהבוך, ַנֲערֹוֶתיָה ָהֵני ֲעָלמֹות.  ְלַנֲערֹוֶתיָה)ט עא''דף נ( ֶּטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלָבְרָכא , ּ

ָמך ך, ְׁשְ ָרא ַקּמָ ְוְלַזּמְ ֵאי, ּ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ְרָכאן ּבְ ָחן ּבִ ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ְּרִכין ִעָלִאין ּוִמְתּבָ, ּּ
ִאין   .ְוַתּתָ

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

יר ִריך הואִאְתֲח, ַיּתִ א ּבְ ב ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ ִנין ְוִעָלָוון, ְּ ל ָקְרּבְ ָרֵאל. ִּמּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָאְמָרה ּכְ
ְקֹטֶרת ָחא, ֲאָנא ּכִ ִמׁשְ ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה ְוגֹו, ְוַאְנּתְ ּכְ ָּמׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ָּנרוָצה. 'ָ ַעל , ּכְ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ָּכֵ ּוְכלוִסיןֲאָנא ְוָכל א. ּ י ֲאִחיָדן, ּ ְלהו ּבִ ְּדָהא ּכֻ ֵכִני, ּּ ְּדָהא , ְּוַעל ָדא ָמׁשְ
ְלָיין י ּתַ   .ּבִ

ֶלך ֲחָדָריו ִאָדרֹוי. ְֱהִביַאִני ַהּמֶ א ּבְ ך, ִּאם ֵייעול ִלי ַמְלּכָ ְמָחה ּבָ ֲאָנא , ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ
ְּוֻכְלהו אוְכלוִסין ּ ּ אָנא. ּ ְלהו אוְכלוִסין. ּתָ ּּכֻ ּ ּ ְרָכאּבְ, ּ ָרֵאל ַחָדאת וִמְתּבָ ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּׁשַ ּ ּ ,
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ְלהו ַחָדאן ּּכֻ ּ ָעְלָמא, ּ ֵדין ּבְ ְרָיא ּכְ ִתיב. ְוִדיָנא ָלא ׁשַ ְמחו )תהלים צו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ִיׂשְ
ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ   .ַהּשָׁ

פֶֹרת ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ י ְיהוָדה. ּּכִ ִא, ָּאַמר ִרּבִ ּין ִאיּנון ַצִדיַקָיאַזּכָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
יָקֵריהֹון ֵעי ּבִ ר ָוָדם, ְוָתֵניָנא. ּהוא ּבָ ר ָנׁש ָרִכיב ַעל סוְסָיא ִדיֵליה, ְֶמֶלך ָבׂשָ ִּאי ּבַ ּ ר , ּ ּבַ

יב ֵאִלָיהו ַעל ִדיֵליה, ַּקָטָלא הוא ִריך הוא ַאְרּכִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָּיַעל  ַו)מלכים ב ב(, ִּדְכִתיב, ְ
ָמִים ְוגֹו ָעָרה ַהׁשָ ּסֳ ֵּאִלָיהו ּבַ ִתיב. 'ּ פֶֹרת, ָהָכא ַמאי ּכְ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ְּוֹלא ָימות ּכִ ּ .

יה ה ּבֵ ִריך הוא ַעְייֵליה ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ תֹוך )שמות כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ה ּבְ ְ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ ּ
תֹוך ֶהָעָנ, ֶהָעָנן ׁשְּבְ פֶֹרת, ן ַמּמָ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ  )ישעיה ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכִ

ן' ּוָבָרא ְיָי ל ְמכֹון ַהר ִציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ י ָעָנן )שמות מ(, ּוְכִתיב. ַּעל ּכָ  ּכִ
ן יֹוָמם' ְיָי ּכָ ׁשְ   .ַעל ַהּמִ

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

יֹוָמא ִאְתְרִחיׁש ִניָסא' ג ַגְדַפְייהו, ִזְמִנין ּבְ ֲעָתא . ּּבְ ׁשַ אּבְ ה ְדַמְלּכָ ֵלי ָעַלְייהו ְקדוּשָׁ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ ,
ְדַפְייהו ְרַמְייהו ַסְלִקין ּגַ ִּאיּנון ִמּגַ ּ ּּ פֹוְרָתא, ּוַפְרִסין לֹון, ּ ְּוַחְפָיין ַעל ּכַ ְלָבַתר ְקִמיִטין . ּ

ְדַפְייהו ְדַפְייהו , ּּגַ ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א ונאחזין בגופייהו''ס(ְּוֶנֱאָחִזין ּבְ ּ ְוָהיו )שמות כה( ּכְ
י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה רוִבים פֹוְרׂשֵ ַּהּכְ י, ּ י ְוָלא ְפרוׂשֵ ּפֹוְרׂשֵ ּ ָאת . ּסֹוְכִכים ְוָלא ְסכוִכים. ּ ָּדא ּבְ

א)א בזאת''ס( ִכיְנּתָ ׁשְ   .ּ ֲהוֹו ַקְייֵמי ְוַחָדאן ּבִ

א י ַאּבָ ָעא ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ פֹ, ַמה ּבָ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ֹזאת ָיֹבא . ֶרתּּכִ ּוְכִתיב ּבְ
ד ֲהָוה ָעאל, ַאֲהֹרן ֲעָתא ּכַ ׁשַ א ּבְ ִכיְנּתָ ֲהָנא ָלא ָחֵמי ִלׁשְ , ֶּאָלא ֲעָנָנא ֲהָוה ָנִחית. ְוָהא ּכַ

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

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

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

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

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

  ]ב''ט ע''דף נ -' גזוהר חלק [
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י יֹוֵסי ִרים, ָאַמר ִרּבִ ֵמיׁשָ ים ּבְ ִרים. ְוַעּמִ ֵמיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמהו ּבְ ִרים ֲאֵהבוך, ּכְ ֵָמיׁשָ ּ ,
רוִבין ֵרין ּכְ א, ְּלַאְכְלָלא ּתְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִרים ַוַדאיֵמ, ּ ִרים, ְּוַעל ָדא. ּיׁשָ ֵמיׁשָ ים ּבְ . ְוַעּמִ

ר ֵאָליו)במדבר ז(, ּוְכִתיב רוִבים ַוְיַדּבֵ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ר ֵאָליו ִמּבֵ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדּבֵ ּ ְוִיׁשְ ּ י . ּ ִרּבִ
ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ, ִיְצָחק ָאַמר ּתְ אן אֹוִליְפָנא ִדְבָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ַדאי , אּ ָלאו ּכְ

א ִכיְנּתָ ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלֵמֱחֵמי ַאֵפי ׁשְ בו ְיׁשָ ָ ֵיׁשְ ּ , ְוָתֵניָנן, ּ
ִתיב ר הוא)דברים לב(, ּכְ ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ א, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ א, ּ רוִבים ְדַכר ְונוְקּבָ ּאוף ָהָכא ּכְ ּ ּ ּ .

ִתיב ִרים)ם צטתהלי(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ִרים.  ַאּתָ ֵמיׁשָ ים ּבְ ך. ְוַעּמִ יֵני ּכַ ְוְבּגִ שמות (, ּ

 )ב''ט ע''דף נ(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו)כה

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

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

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

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יִחין ַאְנִפין , ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ּכְ ּגִ ַחד ַמׁשְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַחד ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ
ַאְנִפין ִתיב, ּּבְ אְוַכד ְמ. ַּמה טֹוב וַמה ָנִעים, ּכְ ַּהֵדר ְדכוָרא ַאְנפֹוי ִמן נוְקּבָ ּ ּ . ַווי ְלָעְלָמא, ּּ

ִתיב ֵדין ּכְ ָפט)משלי יג(, ּכְ ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ָפט ַוַדאי. ּ ֹלא ִמׁשְ ּּבְ  )תהלים פט(, ּוְכִתיב, ּ
ְסֶאך ָפט ְמכֹון ּכִ ֶָצֶדק וִמׁשְ ּ ָלא ָדא, ּ ְּדָלא ָאִזיל ָדא ּבְ ּ ָפט, ּ ַווי , ֵחק ִמֶצֶדקִמְתַר, ְּוַכד ִמׁשְ

  .)ויש נספה בלא משפט) משלי יג(, כדין כתיב(. ְלָעְלָמא

א ֲחֵמיָנא ּתָ ְּדַאּתון ֲאִתיתון, ְוַהׁשְ ּ א, ּ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ַּעל ִדְדכוָרא ָלא ׁשַ ּ ִאי ְלָדא , ָאַמר, ּ
יבו אי ּתִ ּבָ ֲּאִתיתון ּגַ ְלָנא. ּ ּכַ ְּדִיְתַהָדר ּכָֹלא, ְּדַהאי יֹוָמא ִאְסּתַ ַאְנִפיןּ ֵרי ַאְנִפין ּבְ ּ ְלִמׁשְ ְוִאי . ּ
אי, ְּלאֹוַרְייָתא ֲאִתיתון ּבָ רו ּגַ ָּאְמרו ֵליה. ּׁשָ י ְדֹמר, ְּלֹכָלא, ּ ִמיט , ָּקא ֲאֵתיָנא ְלַגּבֵ ּתְ ִיׁשְ

ָרא ַלֲאָחָנא, ַחד ִמיָנן ָאר ַחְבַרָייא, ְלַבּשְׂ ַּוֲאָנן ֵנִתיב ְלָקֵמיה ְדֹמר, ּׁשְ ּ.  

ָלִים ְוגֹו)שיר השירים א(, ָּפַתח ְוָאַמר, ֵליַּעד ַדֲהוֹו ַאְז נֹות ְירוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ . 'ּ ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּאְמָרה ּכְ ָגלוָתא, ְּ חֹוָרה ֲאִני ּבְ ְוָנאָוה ֲאִני , ּׁשְ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָג, ּּבְ ָרֵאל ּבְ ב ְדִיׂשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ְבֵקי לֹוןּ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּלוָתא ָלא ׁשַ ְּדִאיּנון , ּכְ ּ
ֵני ְקטֹוָרה  ִדיָרא, )א טורי''ס(ּבְ ְּדִאְתַקְדרו ַאְנַפְייהו ּתְ ּ ּ ֹלֹמה, ּּ יִריעֹות ׁשְ ל ָדא ּכִ , ְּוִעם ּכָ

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

ַחְרחֹוֶרתַא ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ  ַאל )א אני שחרחורת בגין ששזפתני''ס(ַמאי ַטְעָמא . ּל ּתִ
ְראוִני ַחְרֹחֶרת, ּּתִ ֲאִני ׁשֶ ִגין ׁשֶ ֶמׁש. ּבְ ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ א, ׁשֶ ְמׁשָ י ׁשִ ל ּבִ ּכַ ְלַאְנָהָרא , ְּדָלא ִאְסּתָ

ְדָקא ֵיאֹות ָרֵאל ַמה ִאיּנון ַאְמ. ִלי ּכְ י. ִריןִּיׂשְ י ִנֲחרו ּבִ ֵני ִאּמִ י. ּּבְ ֵני ִאּמִ , ַּמאן ִאיּנון ּבְ
ין ָאר ַעּמִ ִריִסין ַעל ׁשְ   .ִּאֵלין ַרְבְרִבין ְמָמָנן ּתְ
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ׁש, ָּדָבר ַאֵחר י ַמּמָ ֵני ִאּמִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ַמִים ֶאֶרץ ְוגֹו)איכה ב(, ּכְ ִליך ִמּשָׁ . 'ְ ִהׁשְ
ַמִים ֶא ִליך ִמּשָׁ ָרִמים, ֶרץְְוַכד ִהׁשְ מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ִלי ֹלא . ַמאי ַטְעָמא. ּׂשָ ְּדַכְרִמי ׁשֶ ּ

י מו ָעַלי, ְוָתֵניָנן. ָנָטְרּתִ י ַוַדאי ִאְסְתּכָ ֵני ִאּמִ ּּבְ לֹוַמר, ּ ד ִאְתָעֵדי ֶאֶרץ, ּכְ ַמִים, ּכַ ָמה , ִמּשָׁ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ב ֲאחֹותֹו )שמות ב(, ִּדְכּתִ ַתּצַ   .ֵמָרחֹוק ַוּתֵ

ַמר ַוַדאי ם ָיַחד, ְּוָהָכא ִאּתְ ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ּוְבהו אֹוִקיְמָנא . ִּהּנֵ ּ
ם ָיַחד, )א והכא אוקימנא''נ( ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּגַ ְהיֹוָתם)ויקרא כו(ּכְ ם ֹזאת ּבִ ֶבת ,  ְוַאף ּגַ ׁשֶ

ְכַלל יב, ַאִחים ּבִ יָון ִדְכּתִ ם, ּּכֵ ל ִאיּנון ִדְלֵעיָלאְל, ּגַ ַּאְכְלָלא ּכָ ּ ַההוא , ּ ְּדָכל ׁשוְלָטנוָתא ּבְ ּ ּ ּ
ַכח ּתְ   .ֲאַתר ִאׁשְ

ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ְוגֹו. ָּדָבר ַאֵחר ִּהּנֵ ִּאֵלין ִאיּנון ַחְבַרָייא. 'ּ ּ ֲעָתא ְדִאיּנון ַיְתִבין , ּ ׁשַ ּּבְ ּ
ֲחָדא ן ָדא ִמן ָדא, ּכַ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ַקְד. ּ יֵחי ְקָרָבאּבְ ִּמיָתא ִאְתָחזון ּגוְבֵרי ַמּגִ ְּדָבעו , ּ ּ

ְרִחימוָתא ְדַאְחָוה, ְלָבַתר. ְּלָקְטָלא ָדא ְלָדא ִּאְתֲהָדרו ּבִ ּ ִריך הוא ַמהו אֹוֵמר. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ם ָיַחד ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ִּהּנֵ ם. ּ ִכיְנ, ּגַ הֹון ׁשְ אְלַאְכְלָלא ִעּמְ ְוֹלא . ּתָ

ִריך הוא ָאִצית ְלִמלוַלְייהו, עֹוד א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ הו, ְּ ְּוִניָחא ֵליה ְוַחֵדי ּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
רו ִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(, ִדְכִתיב ב ְיָי' ּ ָאז ִנְדּבְ ִּאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ֵתב ֵסֶפר ' ּ ָמע ַוִיּכָ ַּוִיׁשְ ּ

רֹון ְלָפָניו ְוגֹו   .'ִזּכָ

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

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

  ]א''ע' דף ס -' גזוהר חלק [

ן ָיִאיר, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ָּאְזלו י ִפְנָחס ּבֶ ָּמטו ְלֵבי ִרּבִ י ִפְנָחס. ּ ֵקיהּו, ָּנַפק ִרּבִ , ָאַמר. ְּנׁשָ
א ִכיְנּתָ ָקא ׁשְ ָאה חוָלִקי ַאְתִקין ְלהו ִטיְקֵלי ְדַעְרֵסי. ָזֵכיָנא ְלַנּשְׁ ַּזּכָ ּ ַּקְפטוֵרי ְדִקיְלָטא, ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ֵעי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ר ְלהֹון, אֹוַרְייָתא ָלא ּבָ י ִפְנָחס. ְּוָיִתיבו, ַאְעּבָ ַעד , ָּאַמר ִרּבִ
אֵריה ְדאֹוַרְייָתא ִמָלה, ָּלא ֵניכול ַמע ִמּמָ ִּנׁשְ ּ ְלָייא . ּ ִאְתּגַ ל ִמלֹוי ּבְ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ְּדָהא ַרּבִ ּ

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

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

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

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ה ַדּבֵ ֶָאל ֹמׁשֶ ירוָתא . ּ אן ׁשֵ אִּמּכָ ּתָ ַּהאי ְקָרא ִדְלֵעיָלא, ְּדַפְרׁשְ ַמאי , ּ
יב, ּהוא ר ְיָי, ִּדְכּתִ ה' ַוְיַדּבֵ ַּמאי הוא ְדָאַמר ֵליה. ֶאל ֹמׁשֶ ּ ה' ּוְלָבַתר ַוֹיאֶמר ְיָי, ּ   .ֶאל ֹמׁשֶ
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ִריך הוא ָיַהב ְקֹטֶרת ּבוְסִמין ְלַאֲהֹרן א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְּ ָעא, ּ ֵמׁש ְּדָלא ִיׁשְ, ּבָ ּתַ
ר ָנׁש ָאֳחָרא ַחייֹוי ּבַ יה ּבְ ּּבֵ ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ָלָמא ּבְ י ׁשְ ִגין ְדַאֲהֹרן ַאְסּגֵ ָּאַמר ֵליה . ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָעְלָמא, ְּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ֵעי ְלַאְסּגָ ָלָמא ְלֵעיָלא, ַאּתְ ּבָ י ׁשְ ַּעל ְיָדך ִיְסּגֵ ְ ,
אן וְלָהְלָאה, ןָּהא ְקֹטֶרת ּבוְסִמי ָיְדך ִמּכָ ְּיֵהא ָמסור ּבְ ר ָנׁש , ָּ יה ּבַ ֵמׁש ּבֵ ּתַ ּוְבַחֶייך ָלא ִיׁשְ ָּ ּ

ַחֵיי ְדָאבוהֹון. ָאֳחָרא ָּנָדב ַוֲאִביהוא ַאְקִדימו ּבְ ּ ּ ְּלַאְקְרָבא ַמה ְדָלא ִאְתְמַסר ְלהו, ּּ ּוִמָלה . ּ ּ
יה, ָּדא ִרים ְלהֹון ְדָטעו ּבֵ ּּגָ ּ ּ.  

ַרם לֹון ָטעוָתא ָדא, ה ֲהָוה ְמַהְרֵהרֹמׁשֶ, ְוָתאָנא ַּמאן ּגָ ִתיב. ַוֲהָוה ָעִציב, ּ , ַמה ּכְ
ר ְיָי ֵני ַאֲהֹרן' ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ּוַמה ָאַמר ֵליה. ֶאל ֹמׁשֶ ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיָי, ּ ' ּבְ

ַּוָימותו ִתיב. ּ ַהְקִריָבם ָלא ּכְ ָקְרָבָתם, ּבְ הָאַמ. ֶּאָלא ּבְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּר ֵליה קוְדׁשָ ּ ָּדא , ְּ
ְרָמא ְלהו ַחֵיי ֲאבוהֹון, ּּגַ ֲעָתא ּבְ ְּדַדֲחקו ׁשַ ּ ּ ה, ּּ יב, ְּוָטעו ּבָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ר ֹלא )ויקרא י(, ּ  ֲאׁשֶ
ֵני ַאֲהֹרן. ֲּאָבל ְלַאֲהֹרן ִצָוה, ּאֹוָתם ֹלא ִצָוה, ִּצָוה אֹוָתם ֵרין ּבְ ָּדִחיקו ַּעל ְד, ּוַמה ּתְ

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

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

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

ּפוְלֵסי ְדנוָרא ּ ּ ּ ְדַההוא ַנַער)א שתין מזייני זיוני קשיין''ס(, ּ הו, ּ ׁש ּבְ   .ִּאְתְלּבַ

ָנא ְדַח, ִּמיִמיֵניה ּנָ יָפאּׁשִ ּקִ א ּתַ יָפא, ְרּבָ ּקִ ָמאֵליה ּגֹוְמֵרי ְדנוָרא ּתַ ִּמּשְׂ ּ ְּדִמְתַאֲחָדא , ּ
ְגִליפֹוי  ְבִעין ֶאֶלף ַלֲהֵטי נוָרא ְדַאְכָלא, )א בקליפוי''ס(ּבִ ׁשִ ּּבְ ין ְמַזְייֵני ִזיוֵני , ּ ּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ּּ

ָיין יִפן, ַקׁשְ ּקִ בוָרן ּתַ ֵּמִאיּנון ּגְ בו, ּ ְּדַהִהיא ּגְ ִריך הואּ א ּבְ ָּרה ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ֲּהָדא הוא . ּ
ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ   .ִדְכִתיב ִמּגִ

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

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

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

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



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1953דף [ -ּ

ִתיב , ְוָתאָנא ֵחהו)משלי לא(ּכְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ּ ְוָכל ַחַית )איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָזְמָמה ׂשָ
ֶדה  םַהּשָׂ ֲחקו ׁשָ ִתיב. ְּיׂשַ דֹול וְרַחב ָיַדִים ְוגֹו)תהלים קד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ם ' ּ ׁשָ

ֳּאִניֹות ְיַהֵלכון ְוגֹו ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר' ּ ִביא )משלי לא(. ּכְ ְרָחק ּתָ ֳאִניֹות סֹוֵחר ִמּמֶ ּ ָהְיָתה ּכָ
ְרָחק ַוַדאי. ַּלְחָמה א ְדמֹוָחא. ִּמּמֶ אּו, ֵּמֵריׁשָ ֵּמֵעיָלא ְדֵריׁשָ ִביא ַלְחָמה, ּ ַעל ְיָדא . ּּתָ
ְּדַצִדיק ַחד, ּ ד ִמְזַדְווָגן ּכְ ּּכַ ֹכָלא, ּ ֵדין ֵחידו ּבְ ּּכְ ֶחק , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ

  .ּבֹו

  ]ב''ע' דף ס -' גזוהר חלק [

אָנא ִריִסין, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה, ּתָ ֵּרי ְדׁשוְלָטנוָתאָמא, ָמאֵרי ּתְ ּ ִאְתַאֲחָדן ְמַהאי , ּ
ִרין, ִסְטָרא יּבָ ְּדִאיּנון ּגִ ידֹוי ְדַההוא ְדִאְקֵרי ַנַער. ּ ּּבִ ּ ִחין ַרְבְרָבן, ּ ע ַמְפּתְ יַנָייא . ַאְרּבַ ּנִ ּתַ

חֹות ְסִפיָנה א )ב''ע' דף ס(ְּדַהאי , ַאְזִלין ּתְ א ַרּבָ ע ָזְוָיין, ַיּמָ , ִּסְטָרא ָדאָּדא ָאִזיל ְל. ְלַאְרּבַ
ְלהו. ְּוָדא ָאִזיל ְלִסְטָרא ָדא ְּוֵכן ּכֻ הו. ּ ע ֵחיזו ְדַאְנִפין ִאְתַחְזָיין ּבְ ַּאְרּבַ ּ ִליָלן , ּּ ְוַכד ִאְתּכְ

ַחד ִתיב, ּבְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(, ּכְ ּ ּ ְּפֵניֶהם ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  

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

א ְּדַההוא ַיּמָ ה, ְלָבַתר, ּ ִּאְתֲעָקרו ִמּנָ א ָאֳחָרא, ּ   .ְּוַסְלִקין ְלַיּמָ

ְעָרָהא ׂשַ ָנא ְלִאיּנון ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּבָ ֵּלית חוׁשְ ּ ל יֹוָמא, ּ ִנין ַיְנִקין ּכָ ֵרין ּבְ ְּדִאְקרון , ּתְ ּ
ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִסְפָרא ִדְצִניעוָתא. ְמַאְלֵלי ַאְרָעא ּ ּ יב, ּ ן )יהושע ב(, ִּדְכּתִ ַע ּבִ ַלח ְיהֹוׁשֻ ּ ַוִיׁשְ

ַנִים ֲאָנ ִטים ׁשְ ּנון ִמן ַהׁשִ ִלים ֶחֶרׂש ֵלאֹמרּ ים ְמַרּגְ חֹות ִסְטֵרי , ְּוִאֵלין. ׁשִ ַיְנִקין ִמּתְ
ְתחֹות ַרְגָלָהא, ֶאְבָרָהא נֹות ּבִ ֵרין ּבַ תרין בנת , א ואלין ינקן מסטרא דאברהא''ס(, ּתְ

ִתיב)בתחותהא נֹות ָהָאָדם)בראשית ו(, ּ ְוַעל ָדא ּכְ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ ין ְּוִאֵל. ּ
ַטְרֵפי  ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן, ּ ְדַהִהיא ַעְרָסא)א בטופרי''ס(ִּמְתַאֲחָדן ּבְ יב, ּ  )מלכים א ג(, ִּדְכּתִ

ֶלך ים זֹונֹות ֶאל ַהּמֶ ִים ָנׁשִ ּתַ ֹבאָנה ׁשְ ֹבאָנה. ְָאז ּתָ ְדַמת ְדָנא, ָאז ּתָ ּוְבִזְמָנא , ְּוָלא ִמּקַ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ִריך הואָּאֲהְדרון ְקָדל , ְּדִיׂשְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ִּמּבָ ִתיב, ְּ י )ישעיה ג(, ַמאי ּכְ  ַעּמִ

לו בֹו ים ָמׁשְ יו ְמעֹוֵלל ְוָנׁשִ   .ַּוַדאי. ּנֹוְגׂשָ

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

א יׁשָ ָנא ּבִ ד ָנִחית ִחְוָיא. ָּמאֵרי ְדִליׁשָ ִּאְתָעִביד ְמַקֵפץ ַעל טוִרין. ּכַ ְמַדְלָגא ַעל , ּ
ח ַטְרָפא. ִטָנֵרי ּכַ ַּעד ְדִיׁשְ טוְפֵרי ְוֵייכול, ּ ְּדָאִחיד ּבְ ּ ֵד. ּ ִכיךּכְ ֵניה ְלָטב, ְין ׁשָ . ְּוִאְתַחָזר ִליׁשָ

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִנין ֵליה ַטְרֵפיה, ַּזּכָ ִּדְמַזּמְ ּ ַּעִייל , )א לבתריה''ס(ַּאֲהָדר ְלַאְתֵריה . ּ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ּ.  
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ד  ּ ַסְלִקין ָמאֵרי ְדרֹוְמִחין ְוַסְייִפין)א סליק סלקין''ס(ּכַ ָנאְּדֵלית, ּ ּבָ ּסוֲחָרַנְייהו , ּ לֹון חוׁשְ ּ
ין ִעָלִאין ּתִ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ְּדסוֲחָרֵניה ְדַהאי ַעְרָסא, ּ ּ ּ ָוון, ֶאֶלף ַאְלִפין, ּ ָכל , ְוִרּבֹוא ִרּבְ ַקְייִמין ּבְ

ִּסְטָרא ְדַהאי ַעְרָסא ְלֵעיָלא ְזָנן. ּ יה ַאּתְ ּוִמּנֵ ֵמיה , ּ ְלהו ִמּקָ ּּכֻ ּ  פלחין ליה, א ומניה אתזנו''ס(ּ

ּ ְיקומון)כולהו קמיה ּ.  

ְלהו חֹות ּכֻ ִּמּתְ ָבן, ּ ָמה ֶאֶלף ְוִרּבְ ָנא, ָנְפִקין ּכַ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ אִטין , ּ ין ְוׁשָ ְוַנְחּתִ
ָעְלָמא י, ַּעד ְדַתְקֵעי ָמאֵרי ׁשֹוָפָרא, ּבְ ׁשֵ ּנְ זוֲהָמא ְדטוְפֵרי ֲאִחיָדן. ּוִמְתּכַ ְּוָהֵני ּבְ ּ ּ.  

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָּדא ַעְרָסא, ִליל לֹוןָּדא ַעְרָסא ּכָ ַאְרּבַ ּּכָֹלא ָעאִלין , ַרְגלֹוִהי ֲאִחיָדן ּבְ
ְכָלָלא ַכח ְלֵעיָלא, ּבִ ּתְ ְּדִאׁשְ א, ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ַעל, ְוִאׁשְ ַמִים ִמּמַ ׁשָ ַחת, ּבַ ְוַעל , ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ

ה ִתיב ִהּנֵ ה. ָּדא ּכְ ִגין ִדְזִמיָנ. ַמאי ִהּנֵ אּּבְ ּא ְלֹכָלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְרׁשוָמא ַהאי ַעְרָסא . ּ ּ
ִּרּבֹוָנא ְדֹכָלא, י ִאְתְקֵרי''ֲאֹדָנ, ִּמּכָֹלא ין ַחָייָלָהא, ּ יָמא ּבֵ   .ְּרׁשִ

ך ִגין ּכַ ֵעי ְלַכְווָנא ִמֵלי ִדְלֵעיָלא, ְּבְ ֲהָנא ּבָ ּּכַ ּּ א ֵמֲאַתר ְדָבָעא , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ
ֵניָנן, ְלַיֲחָדא ִתיב, ְּוַעל ָדא ּתָ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ּכְ ֵעי ְלָקְרָבא , ּבְ ַהאי ּבָ ּבְ

ה ְלַאְתֵריה ְּקדוּשָׁ ִריך הוא, ֵמַהאי ֲאַתר, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ֵעי ּבַ ּּבָ ְּוַעל ָדא . ְּ
ִתיב ילו ֹזאת )דברים לב(, ּכְ ּכִ ּ לו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ִּמַיד ָיִבינו ְלַאֲחִריָתםּ לֹוַמר. ּ לון , ּכְ ּכְ ִּאי ִיְסּתַ

א עֹוְנׁשָ א ּבְ ֵני ָנׂשָ ין ַחָייָלָהא, ּבְ ֵּהיך ֲאִחיַדת ֹזאת ּבֵ ֵני , ְ ל ִאיּנון ּבְ ה ּכָ ְּוֵהיך ִאְתָמנו ַקּמָ ּ ּ ְ

פוְלָחָנא ְלִאְתָפְרָעא ִמן ַחָייַבָיא, ַּחָייִלין ַּוֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ ְמרון , ּנו ְלַאֲחִריָתםִּמַיד ָיִבי, ּ ְּוִיְסּתַ
א, עֹוָבֵדיהֹון א ַקִדיׁשָ ְּוָלא ְיחובון ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּ.  

 ] בשנה177יום [סדר הלימוד ליום כט אדר 

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

נֹוִהי ְלָעְלִמין ֵני ּבְ ִריִתי אֹוָתם ְוגֹו)ישעיה נט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמן ּבְ . ' ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ַּעד ְדָאְכלו. ָּיְתבו ְלֵמיַכל ְמעֹו, ּ י ׁשִ א , ּן ְלַחְבַרָייאָאַמר ַרּבִ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדּתָ ּּכָ

י ִפְנָחס, ַּעל ָפתֹוָרא. ְּדאֹוַרְייָתא ְּלָקֵמיה דִרּבִ ּ.  

  ]א''א ע''דף ס -' גזוהר חלק [

י ִחְזִקָיה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֱּאֹלִהים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלמוִדים ָלַדַעת ָלעות ֶאת '  ְיָי)ישעיה נ(, ּ ּ
ָרֵאל. 'ָבר ְוגֹוָּיֵעף ָד ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָאר ַעִמין, ַּזּכָ ל ׁשְ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
יב. ֹקֶדׁש, ּוְקָרָאן ָרֵאל ַלְיָי )ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ְּלהו חוָלק )א''א ע''דף ס( ְוָיִהיב. 'ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ אּוְב. ְּלִאְתַאֲחָדא ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ה ֲאִחידו ִיׂשְ ּּמָ ִגין ְדָזכו . ּ ּּבְ ּ
אֹוַרְייָתא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ אֹוַרְייָתא ָזֵכי ּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ּ ּ ז ''רצ( )א בקדש''נ(. ְּ

ּ ְוָתֵניָנן ָקֵמיה ְדַמר)א''ע ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְדִאְקֵרי. ַמאי ֹקֶדׁש, ּ ּׁשְ ּ ּוֵמַהאי , ּ ָחְכָמה ִעָלָאהּּ
ָמן ַנְפִקין , )לאתר דאקרי בינה עלאה, נגיד משח רבות קדישא בשבילין ידיען(ֲאַתר  ּוְמּתַ
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ְּמּבוִעין וְנָחִלין ְלָכל ֵעָבר  ְוַהאי )ומהאי אתר אתער רוחא קדישא(. ַּעד ְדַמטו ְלַהאי ֹזאת, ּ
ְרָכא ד ִמְתּבָ ּוְקָראן ֵליה , י ָחְכָמהְוִאְקֵר, ִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ֹזאת ּכַ א והאי זאת כד אתברכא ''נ(ּ

לֹוַמר. ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש)מאתר עלאה דא דאקרי קדש ואקרי חכמה קראן ליה ֵּמַההוא , ּרוַח, ּכְ
ֹּקֶדׁש ִדְלֵעיָלא ה ָרֵזי אֹוַרְייָתא. ּ ְּוַכד ָנְפִקין וִמְתָעִרין ִמּנֵ ֵדין ִאְתְקֵרי ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּ   .ּכְ

אּוְב ֲעָתא ְדָנִגיד ַההוא ְרבות ַקִדיׁשָ ּׁשַ ּ ּ ֵרי ַקְייִמין, ּ ְּדִאְקרון ִלּמוֵדי ה, ְּלִאיּנון ּתְ ּ ּ ,'
ן, ְּוִאְקרון ְצָבאֹות ּמָ ַנׁש ּתַ ן, ִאְתּכְ ּמָ א ְדִאְקֵרי ְיסֹוד, ְוַכד ָנִפיק ִמּתַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ְּלַההוא , ּ
ֵדין ִאְתְקֵרי ְלׁשֹו, ָחְכָמה ְזֵעיָרא י ֶעְליֹוִנים. ּן ִלמוִדיםּכְ ָעָרא ְלִאיּנון ַקִדיׁשֵ ְּוָנִפיק ְלִאּתְ ּ .

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

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

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

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְלמוָתא, ִּדׁשְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ר לֹו, ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָמה ְדִא, ּּכַ ַמר ֵליהּּכְ דברי (, ּּתְ

ָדע ָנתון ָלך)הימים ב א ָ ַהָחְכָמה ְוַהּמַ ּ ּ.  

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

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

ָחְכָמֵתיהֲּעַבד ֵליה ְּדָנִחית ֵמַההוא ֵעיָטא, ּ ּבְ ֹלֹמה, ּ ך. ְּואֹוֵדי ֵליה ִלׁשְ ְוְבִגין ּכָ מלכים א (, ּ

ֹלֹמה)ה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ   .ּ ַוְיִהי ׁשָ

י ְיהוָדה, ְוָתֵניָנן י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ַדר ֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ְּדׁשָ יָדא, ּ ְבָעה , ַחד ׁשִ ְוָנִחית ְלָיד ׁשִ
ם ְוַסְלֵקיהָמ ּדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ יֵדיה, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבִ ַדר ֵליה ִפְתִקין ּבְ ְּוׁשָ , ַּעד ְדָאֲהָדר, ּּ

ֹלֹמה ֹלֹמה ָיִרית ָלה ְלִסיֲהָרא)ה''רכ, ג''ויחי רכ(. ְוָתֵניָנן. ְּואֹוֵדי ֵליה ִלׁשְ ָכל ִסְטרֹוי, ּ ׁשְ . ּבְ
ך ִגין ּכָ ִליט ּבְ, ְּבְ ֹכָלא ׁשַ ּּבְ ן יֹוָחאי. ָּחְכָמֵתיהּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵני , ְוַרּבִ ל ּבְ ָחְכָמֵתיה ַעל ּכָ ִליט ּבְ ּׁשַ ּ
ַדְרּגֹוי, ָעְלָמא ל ִאיּנון ְדַסְלִקין ּבְ ּּכָ ּ יה, ּ ְלָמא ִעּמֵ ָּלא ַסְלִקין ֶאָלא ְלַאׁשְ ּ א אי לא שלמין ''ס(. ּ

  )עמיה

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

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

ִריך הוא א ּבְ ֲּחִסיִדין ַדֲחֵלי קוְדׁשָ ּ א ָלא ַאְעֵדי ִמַנְייהו ְלָעְלִמין, ְּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ֵדין. ּ א , ּכְ ּקוְדׁשָ
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ָרֵאלּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגיַנְייהו ִלּכְ ַבע ּבְ ִּריך הוא ִמּתְ ּ ִמיִעִני ֶאת , ְוָאַמר, ְ ְַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך ַהׁשְ

י קֹוֵלך ָעֵרב ְקֹוֵלך ּכִ ַמע ְלֵעיָלא, ְ ּתְ ְּדֵלית ָקָלא ִמׁשְ ֵקי , ּ ֶּאָלא ָקָלא ְדִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא   .ּבְ

ל ִאיּנו, ְוָתאָנא אֹוַרְייָתאּּכָ ֵקי ּבְ ֵליְלָיא, ּן ְדִמְתַעּסְ ק ְלֵעיָלא ָקֵמי , ּבְ ִּדיוְקֵניהֹון ִאְתַחּקָ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ הו ּכוֵליה יֹוָמא, ְּ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ הו, ְּ ל ּבְ ּכַ ּוִמְסּתְ ּ .

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

ְמעֹון ְלֵעיָלא ְוָקֵליה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַסְלָקא י ׁשִ ִּדיוְקָנא ְדַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ִכ, ּּ ּוִמְתַעְטָרא ּבְ ְתָרא ּ
א ֻכְלהו ָעְלִמין, ַּקִדיׁשָ יה ּבְ ִריך הוא ִמְתַעָטר ּבֵ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ יה. ְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ּוִמׁשְ ָּעֵליה . ּ

ִתיב ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ ּ ּ.  

  ]ב''א ע''דף ס -' גזוהר חלק [

י ִחָייא ָּפַתח ִרּבִ ָבר הוא )קהלת ג(,  ְוָאַמרּ ָהָיה ּכְ ר ִלְהיֹות )ג''נקרא שמו ל( ַּמה ׁשֶ  ַוֲאׁשֶ
ָהָיה ְכָבר. 'ְוגֹו ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ַמה ׁשֶ ִריך הוא ַהאי ָעְלָמא, ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ַּעד ָלא ּבָ ֲהָוה , ְּ

אֵרי ָעְלִמין ְוָחִריב לֹון ִר )ב''א ע''דף ס(ַעד , ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְרעוֵתיהּ ּיך הוא ָסִליק ּבִ ּ ּ ְלִמְבֵרי , ְ
אֹוַרְייָתא, ַהאי ָעְלָמא ִתּקונֹוי. ְְוַאְמִליך ּבְ ן הוא ּבְ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּּכְ ִעְטרֹוי, ּ ּוָבָרא , ְּוִאְתַעָטר ּבְ
ַהאי ָעְלָמא. ַהאי ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ יה, ְּוָכל ַמאי ְדִאׁשְ  )והא סליק מקמיה(, ָּהא ֲהָוה ַקּמֵ

יהְוִאְת ן ַקּמֵ ּקַ   .ּּתָ

ֵרי ָעְלָמא, ְוָתאָנא ל ִאיּנון ַדּבָ ּּכָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ , ַּעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ּ
ִדיוְקֵניהֹון יה ּבְ ָּהא ֲהוֹו ַקְייֵמי ַקּמֵ א)והכי תאנא(. ּּ ָמִתין ִדְבֵני ָנׁשָ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ֲאִפילו ּכָ ּ ּ ַעד , ּ

ְרִקיָעא, ן ְלָעְלָמאָּלא ֶיחתו ִליִפין ָקֵמיה ּבִ ְלהו ּגְ ּּכֻ ּ ׁש, ּ ַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ ּּבְ ּ ַהאי , ּּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא. ָעְלָמא ּּכָֹלא ָיְדעו ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ְּוָכל ַמה ְדאֹוְלִפין ּבְ ּ , ְוָתֵניָנא. ּ

ֵאי ְקׁשֹוט ִאיּנון ַזּכָ   .ַּהאי ּבְ

ַהאי ָעְלָמאְוָכל ִאיּנ ִאין ּבְ ִחין ַזּכָ ּכְ ּתַ ּון ְדָלא ִמׁשְ ן, ּ ּמָ ֲּאִפילו ּתַ י , ּ ּמֵ ִמְתַרֲחִקין ִמּקַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ֲעָתא, ּ ין ְלָעְלָמא, ְוַדֲחִקין ׁשַ . ְוַנְחּתִ

ְמָתא ִדְלהֹון ַהאי ָעְלָמא,ָהא אֹוִליְפָנא, ְּוַהִהיא ִנׁשְ י ְקָדל ּבְ ָמה ְדִאיּנון ְקׁשֵ ּ ּכְ ך ֲהוֹו , ּ ְּכַ

  .ַּעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא

א ְדָיַהב לֹון ָרָמאן ֵליה ְּוַההוא חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָאבון, ּ אִטין ְוַאְסּתַ ַההוא , ְּוָאְזִלין ְוׁשָ ּּבְ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּנוְקּבָ ּמָ, ּ י ְלָעְלָמא, ןְּוַנְטֵלי חוָלֵקיהֹון ִמּתַ ֲעָתא ְוַנְחּתֵ ִאי ָזֵכי . ְוַדֲחִקין ׁשַ

א ָקֵמי ָמאֵריה, ְלָבַתר ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ ׁש, ּ ּהוא ָנִטיל ַההוא חוָלָקא ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ָבר , ִדְכִתיב ָהָיה ּכְ ר ִלְהיֹות ְוגֹו)נקרא שמו(ַמה ׁשֶ ָבר ָהָיה' ּ הוא ַוֲאׁשֶ   .ּכְ
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א ֲחֵזי  ָווַתְייהוּתָ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָכחו ּבְ ּתְ ֵני ַאֲהֹרן ָלא ִאׁשְ ּּבְ ה ְוַאֲהֹרן, ּ ר ֹמׁשֶ ְּוִאיּנון ִאְקרון , ּבַ ּ
ָרֵאל)שמות כד( ֵני ִיׂשְ א.  ֲאִציֵלי ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּוַעל ְדָטעו ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ִריך . ִּמיתו, ּ א ּבְ ְְוִכי קוְדׁשָ ּ

ָעא ְלאֹוָבָדא לֹון ָרָזא ְדַמְתִניִתיןְוָהא ּתָ, ּהוא ּבָ ִריך הוא ָעֵבד ֶחֶסד , ֵּניָנן ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ֹכָלא ֵעי ְלאֹוָבָדא לֹון, ּּבְ יֵעי ָעְלָמא ָלא ּבָ ַרׁשִ ַּוֲאִפילו ּבְ ך . ּ ֵאי ְקׁשֹוט ַסְלָקא ַדְעּתָ ְְוָהֵני ַזּכָ ּ ּ
ְּדִאיּנון ִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא ּ ְּזכוָתא ִדְלהֹון ָאן הוא, ּ ּ ּכוָתא ְדָאבוהֹון ָאן הואְז. ּ ּ ּ ְּזכוָתא . ּ

ה ָהִכי ָנֵמי ְּוִאיּנון ֵהיך ִאְתֲאִבידו. ְּדֹמׁשֶ ְּ.  

א ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ִדְלהֹון, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ְרֵמיהֹון ְלגֹו ָמֵתהֹון ָלא ִאְתֲאִב, ְוִאּתֹוַקד ּגַ א ֲחֵזי ַעד ָלא ִמיתו . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּידוְוִנׁשְ ְּוּתָ

ִתיב ֵני ַאֲהֹרן ּכְ ן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ְוגֹו)שמות ו(, ּבְ ֵמיה ִפְנָחס',  ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ִּאְקֵרי ׁשְ ְּדֲהָוה , ּ
ְקָנא ֲעִקיָמא ין ְלִאְתּתָ ָבר ָהָיה, ַזּמִ ר ִלְהיֹות ּכְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֲאׁשֶ

ֵאי ְקׁשֹוט, ָנאְוָתא ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָקנו ְלֵעיָלא, ַּעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ּ ְלהו ִאְתּתְ ּּכֻ ּּ ְּוִאְקרון , ּ
ָמָהן ׁשְ ן יֹוָחאי. ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִריך הוא ָעְלָמא, ְוַרּבִ א ּבְ ִּמן יֹוָמא ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ֲּהָוה ִאְזְדַמן , ְּ

ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ יהְוִא, ְּ ַכח ִעּמֵ ּתְ ֵמיה. ּׁשְ ׁשְ ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָאה , ְּ ַזּכָ
א ּחוָלֵקיה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִתיב , ּ ך)משלי כג(ָּעֵליה ּכְ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ א : ָָאִביך, ָ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ך. ְ ָרֵאל: ְָוִאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ָּדא ּכְ

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

ָרֵאל ָרֵאל ָיֲהבו וְסִליקו ֵריָחא ַטב, ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו, אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ִּיׂשְ ּ ְּדָקִאים ְוָאִגין , ּ
ָּעַלְייהו ְלָדֵרי ָדִרין ר ְיָי)שמות כד(, ְּוָאְמרו. ּ ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ַעד . ַנֲעׂשֶ

ְמִסּבֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ָלא אֹוַרְייָתא ְמקוְדׁשָ, ְׁשֶ ה ְלַקּבְ עֹוד ְדָסִליק ֹמׁשֶ ּּבְ ִריך הואּ ּא ּבְ ְוִאְתֲחָקק , ְ
ְתֵרי לוֵחי ֲאָבִנין ְבקו ַההוא ֵריָחא ָטָבא ְדֲהָוה ִמְתַעֵטר ָעַלְייהו, ּּבִ ָרֵאל ׁשָ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ְּוָאְמרו , ּ

ָרֵאל, ָלֵעֶגל ֵָאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ּ.  

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

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

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

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

  ]א''ב ע''דף ס -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1958דף [ -ּ

א ִע, ְוָתאָנא ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ַתְפנוֵקי ַמְלִכיןּּבְ ָּלָאה ּבְ ִעְטרֹוי, ּ ִתיב ַעד , ָיִתיב ּבְ ֵדין ּכְ ּכְ
ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּׁשֶ א . ְ א ַקִדיׁשָ ְרָכאן ְלִאְזַדְווָגא ַמְלּכָ ָּדא ְיסֹוד ְדַאִפיק ּבִ ּ ּ ּ דף (ּּ

ַמְטרֹוִניָתא) א''ב ע''ס ּ וְכֵדין ִאְתַייֲהבון )בהא דרגא( .ּבְ ֻכְלהו ָעְלִמיןּ ְרָכאן ּבְ ּּבִ  )ונפקין(, ּ
ִאין ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ א. ּ ִעְטרֹוי ְדַהאי ַדְרּגָ א ִמְתַעָטר ּבְ א ָהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ,

א ְלֵעיָלא ּתָ ָחן ִמּתַ ּבְ ְּוהוא ְוַחְבַרָייא ְסִליקו ּתוׁשְ ּ ּ ִאיּנון , ּּ ְּוִהיא ִמְתַעְטָרא ּבְ ָחןּ ּבְ א . ּּתוׁשְ ּתָ ַהׁשְ
א ְרָכאן ְלֻכְלהו ַחְבַרָייא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ִּאית ְלַאָפָקא ּבִ ּּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ י , ּ ְוִרּבִ

ֵריה ֵליָמא ֵמִאיּנון ִמִלין ְמַעְלָיין ְדאֹוִליף ֵמֲאבֹוי)א דרבי אלעזר''ס(ֶאְלָעָזר  ּ ּבְ ּ ּּ ּ.  

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

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

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

ֵאר ְרָכאן ַהִהיא ּבְ   .ּבִ

ֵאר ַהִה י ִמן ַהּבְ קו ָהֲעָדִריםּכִ ִאין , ּיא ַיׁשְ ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ ֵאר ִאּתְ ְּדָהא ִמן ַהאי ּבְ ּ א ''נ(ּ

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

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

ֵאר ָיא)א מגנדרין''ס(ְּמַנְדִדין , ַהּבְ ּ ְלַההוא ִדיָנא ַקׁשְ ה, ּ ָרן ֵליה ִמיּנָ ּוְמַעּבְ ּ ּ.  

קו ֶאת ַהּצֹאן ֵאר, ְּוִהׁשְ ְרָכאן ֵמַהִהיא ּבְ יבו ֶאת , ְמִריִקין ּבִ ִאין ְלָבַתר ְוֵהׁשִ ְּלִעָלִאין ְוַתּתָ ּ
ֵאר ִלְמק ב ַההוא ִדיָנא ְלַאְתֵריה. ֹּוָמהָּהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ּּתָ ּ ָמא , ּ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלָבׁשְ ּּבְ ְּ

ָנא ָעְלָמא, ָעְלָמא ְרָכאן. ּוְלַתּקְ ִריך הוא ָאִריק ָעַלְייכו ּבִ א ּבְ א ָהא קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּ ,
ּבוָעא ְדַנֲחָלא ִּמּמַ ְרִכין, ּ ֵני ָדָרא ִמְתּבָ ל ּבְ ְייכו ּכָ ּוִמּנַ ּ ָעְלָמא ֵדיןַז. ּ ָאה חוָלֵקיכֹון ּבְ ּּכָ ּ ,

ִתיב ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָעַלְייכו ּכְ ּ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(, ּ ּ ְוָכל ּבָ ַנִיך' ְ לֹום ּבָ   .ְְוַרב ׁשָ

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

ימו ְתָלָתא ַאְסּתִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא , ג ְמִכיָלן''בי, ְוַעל ַהאי. ְּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִמַקל ָו, ִּמְתַעְטָרא ָוה ְוכוּּכְ ֵזָרה ׁשָ ּחֹוֶמר וִמּגְ ה ִזְמִנין אֹוִקיְמָנא ַהאי', ּ . ְוַכּמָ

ַהאי ִמְתַעְטָרא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָבָעא ַיֲעֹקב, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ָמא , ּּבְ ׁשְ נֹוי ּבִ ְרכון ּבְ ְּדִיְתּבָ  )א בקשרא''ס(ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ִתיב. ּ ר ְוֹזאת ּכָ)בראשית מט( ,ַמה ּכְ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ָהא , ּל ֵאֶלה ׁשִ
ֵליַסר א, ּתְ ִכיְנּתָ הֹון ׁשְ ף ִעּמְ ּתֵ ּתַ ְרָכאן, ְּדִאׁשְ יב. ְּוִאְתְקָיימו ּבִ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ר , ּ ִאיׁש ֲאׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1959דף [ -ּ

ַרך אֹוָתם ִבְרָכתֹו ּבֵ ִבְרָכתֹו. ְּכְ ַההוא דוְגָמא ִדְלֵעיָלא. ַמאי ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ִב, ּ ְּרָכתֹו ְדָכל ְמִכיָלא ּכְ
  .ּוְמִכיָלא

ל ִאיּנון ְמִכיִלין ַסְלִקין, ְוָתאָנא ּּכָ א ֲחָדא, ּ ֵריׁשָ ּוִמְתַעְטִרין ְוַנְייִחין ּבְ ן ִמְתַעְטָרא , ּ ְּוַתּמָ
א א ְדַמְלּכָ א ִעָלָאה ַדֲחִסידות, ֵּריׁשָ ַדְרּגָ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ָכבֹוד ַּיְרִתין ָכל ַההוא , ַוֲחִסיִדים. ּּ

ִּדְלֵעיָלא יב ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד, ּ ִּדְכּתִ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָעְלָמא . ּבְ בֹוָתם ּבְ ּכְ נו ַעל ִמׁשְ ְּיַרּנְ
ְגרֹוָנם. ְּדָאֵתי ְדָקא ֵיאֹות, רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ָרא ִקׁשְ ְּדַיְדִעין ְלַקּשְׁ ּ ּוְכֵדין , ּ

ָי ֶּחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ַּמאן ֶחֶרב ִפיִפיֹות. ָדםּ ָּדא הוא ֶחֶרב ָלה. ּ ִריך הוא', ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּחְרּבָ ּ ְּ .
ִּפיִפיֹות ְתֵרין ִדיִנין: ּ ה. ְּלִהיָטא ּבִ ּגֹוִים ְוגֹו. ְוָלּמָ   .'ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבַ

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

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

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

  ]ב''ב ע''דף ס -' גזוהר חלק [

ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי ְוגֹו)תהלים כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲערֹוך ְלָפַני ׁשֻ ן)א חדו''ס(ָּיְתבו ', ְ ּתַ ּמָ ,  ּתַ
ל ַההוא יֹוָמא ְלהו ַחָדן , ּּכָ ַּוֲהוו ַחְבַרָיא ּכֻ ּ ּּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא )ב''ב ע''דף ס(ּ ּּבְ י , ּ ְּוֶחְדָווָתא ְדַרּבִ

י ְמעֹון ֲהָוה ַסּגֵ י ֶאְלָעָזר. ׁשִ י ִפְנָחס ְלִרּבִ ל ַההוא יֹוָמא ְוָכ, ָּנַטל ִרּבִ ְבֵקיה ּכָ ְּוָלא ׁשַ ל ּ
יה, ֵליְלָיא ַּוֲהָוה ַחֵדי ִעּמֵ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּקָרא ָעֵליה, ּ ְתַעּנַ ל ֶחְדָווָתא ',  ָאז ּתִ ּכָ

יָרא ָדא ְדחוָלִקי הוא ְּוִעּנוָגא ַיּתִ ּ ּ ּ אשרי העם ) ד''תהלים קמ(על דא דעמי הוא על דא כתיב (, ּ

ַההוא ָעְלָמא ְלַאְכְרָזא )'שככה לו וגו י ִפְנָחס, ָעַליּ ְזִמיִנין ּבְ ָאה חוָלָקך ִרּבִ ַּזּכָ ְ ְּדַאְנּתְ , ּ
י ֲעָזְרך ֱאֹלֶהיך)דברי הימים א יב(, ָזִכית ְלָכל ַהאי לֹום ְלעֹוְזֶרך ּכִ לֹום ְלך ְוׁשָ ָ ׁשָ ָ ָ ָ .
ימו ְלֵמיַזל ּכִ י ֶאְלָעָזר, ַּאׁשְ ִרּבִ יה ּבְ י ִפְנָחס ְוָאִחיד ּבֵ ָּקם ִרּבִ ְבֵקיה ְלֵמיַהך, ּ ְְוָלא ׁשַ אֹוִזיף . ּ

ְמעֹון וַבְרֵכיה י ׁשִ י ִפְנָחס ְלַרּבִ ִּרּבִ ּ ּוְלֻכְלהו ַחְבַרָייא, ּ ּ י . ּּ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי ָאַמר ְלהו ִרּבִ ּ ּ
ְמעֹון ְלַחְבַרָייא   .' ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(, ּׁשִ

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

ְּדַמר ִסְדָרא ְדיֹוָמא ֵעיָנא ְלִמְנַדע, ּ   .ְּוַהאי ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ח ֵמ)בראשית מב(, ָּפַתח ַרּבִ ְמעֹון ַוֶיֱאסֹור אֹותֹו  ַוִיּקַ ם ֶאת ׁשִ ִּאּתָ
יר ֵמֲאחֹוִהי. ְלֵעיֵניֶהם יה ַיּתִ ְמעֹון ִעּמֵ , ָאַמר יֹוֵסף, ֶּאָלא. ְּוִכי ַמה ָחָמא יֹוֵסף ְלֵמיַסב ְלׁשִ

ְמעֹון  ְּפִתיחוָתא ְדִדיָנא ִאיהו )ולוי(ְבָכל ֲאַתר ׁשִ ּ ּ א, )אינון( ּ ֲעָתא ַדֲאִזיְלָנא ֵמַאּבָ  ְּוַהִהיא ׁשַ
ְייהו ְדֶאָחי ְּלַגּבַ ִדיָנא, ּ ַקְדִמיָתא ּבְ ְמעֹון ָפַתח ּבְ ּ ַויֹאְמרו )בראשית לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשִ ּ

ה ְלכו ְוגֹו א ְוַעּתָ ַעל ַהֲחלֹומֹות ַהָלֶזה ּבָ ה ּבַ ִּאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהּנֵ ֶכם. 'ּ בראשית (, ְלָבַתר ִבׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1960דף [ -ּ

ֵני ַיֲעֹקב ׁשִ)לד ֵני ּבְ ּ ַוִיְקחו ׁשְ ִדיָנא ֲהוֹו, ְמעֹון ְוֵלִויּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ַער , ַּטב ְלֵמיַסב ָדא. ּ ְוָלא ִיּתְ
ָבִטין ֻכְלהו ׁשְ ְּקָטטוָתא ּבְ ּּ.  

יר ִמּכָֹלא, ְוָתֵניָנן ֵלִוי ַיּתִ ְמעֹון ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ַּמאי ָקא ָחָמא ׁשִ ּ ְּוָהא ְראוֵבן ֲהָוה ָאחוָה . ּ ּ ּ
ְּוָסִמיך ֵליה ְמעֹו, ְ ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ָאֵתיֶּאָלא ׁשִ ּן ָחָמא ְוָיַדע ְדֵלִוי ִמּסִ ְטָרא , ּ ְמעֹון ִמּסִ ְוׁשִ

יר ִאְתֲאָחד ָיא ַיּתִ ַחד ַוֲאָנן ֶנֱחִריב ָעְלָמא. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ָמה ָעֵבד . ָאַמר ִנְתֲעָרב ַחד ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּנַטל ֵליה ְלחוָלֵקיה ְלֵלִוי, ְּ ּ אן ו, ּ ְמעֹון ֵליִתיב ָּאַמר ִמּכָ ְלָהְלָאה ׁשִ

ְלחֹודֹוי ֲהֵדיה ּבִ קוְפִטיָרא ּבַ ּּבְ ּ ּ.  

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

ִלים ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ   .ׁשְ

א , ְוָתאָנא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדקוְדׁשָ ל ַעּמִ יר ִמּכָ ָרֵאל ַיּתִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ָאה ְלהו ֵעי ְלַדּכְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּוְלַרֲחָמא ָעַלְייהו, ְ ְּדִאיּנון חוָלֵקיה ְו, ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ַּעְדֵביהּ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(ִדְכִתיב  ֳמֵתי ָאֶרץ)דברים לב(ּוְכִתיב ', ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ יֵבהו ַעל ּבָ . ּ ַיְרּכִ
ֳמֵתי ָאֶרץ ַדְייָקא ְּדָהא ִאיּנון ִאְתַאֲחָדן ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ַּעל ּבָ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְְוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ

ּהוא ְרִחימוָתא ִד ּ הוּ ּיֵליה ִאְתְדָבק ּבְ ּ י ֶאְתֶכם ָאַמר  )מלאכי א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָאַהְבּתִ
י ֵמַאֲהַבת ְיָי)דברים ז( ּוְכִתיב', ְיָי יָרא ְדָרִחים ְלהו', ֶאְתֶכם ְוגֹו'  ּכִ ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ַיּתִ ּ ּ ּ ,

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

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

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

ִעיִרין ִאיּנון' ַלְיָי ֵרין ׂשְ א . 'ֲאַמאי ַחד ַלְיָי, ְּוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ְוָהא ּתְ ֶּאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ אי, ְ ּבָ ָעְלָמא, ֵיִתיב ַהאי ּגַ ְרַוְייהו ִמְזַדְווָגן, ְוַחד ֵיִזיל ְוִיׁשֹוט ּבְ ְּדִאְלָמֵלי ּתַ ּ ּ ָלא , ּ

לָיִכיל ָעְלָמא ְלִמ   .ְסּבַ

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

ַדְלטֹוָרא א ישראל לתתא אוף הכי ''נ( )ואשכח לישראל כהאי גוונא, עלמאאזל ושאט ב(. ּבְ

ָרֵאל)כהאי גוונא ַמטוָלא ְדָכל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ְלִחין ֵליה ּבְ ִעיָרא ׁשַ ּ ַהאי ׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ג ע''דף ס -' גזוהר חלק [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1961דף [ -ּ

אָנא ָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְזַדְווָגן , ּתָ ּּכַ חֹו, )א מזדמנן''נ(ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּוְמָמָנן , ּת ְיֵדיהּ
ל ִאיּנון , ְלַאְלָלא ַאְרָעא ֵמי אֹוַרְייָתא )א''ג ע''דף ס(ַּעל ּכָ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ְּוַההוא . ּ

ִכיַח ַדְלטֹוָרא , יֹוָמא ָּלא ׁשְ ָרֵאל)א פטרא''ס(ּ ִיׂשְ הו ּבְ ּ ְלַמְלָלא ּבְ ִעיָרא . ּ ד ָמָטא ַהאי ׂשְ ּכַ
י טוָרא ָמה ֵחי, ְּלַגּבֵ יהּכַ ְלהו ּבֵ ִמין ּכֻ ּדו ַעל ֵחידו ִמְתַבּסְ ּ ּ ְּוַההוא ַגְרִדיָנא ְדָנִפיק. ּּ ַּאְהָדר , ּ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ְּוָאַמר ּתוׁשְ   .ַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד ַסֵניגֹוָרא, ּ

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

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

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

אָנא יב, ּתָ ֲעָתא ִדְכּתִ ַהִהיא ׁשַ ִעיִרים ְוגֹוְוָלַקח ַאֲהֹר, ּּבְ ֵני ַהּשְׂ ִּמְתָעִרין ִאיּנון ', ן ֶאת ׁשְ
ַההוא יֹוָמא ְלֵעיָלא ּּבְ ְלָטָאה , ּ ּוַבְעָיין ְלׁשַ ָעְלָמא)א לשטאה''נ(ּ ּ וְלֵמיָפק ּבְ יָון ְדַכֲהָנא . ּ ּּכֵ
א ִּמְתָקְרִבין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ְּמָקֵרב ִאֵלין ְלַתּתָ ָכל. ּ ֵדין ַעְדִבין ַסְלִקין ּבְ ֲהָנא ,  ִסְטִריןּּכְ ּכַ
א ֲהָנא ָיִהיב ַעְדִבין ְלֵעיָלא, ָיַהב ַעְדִבין ְלַתּתָ ִריך . ּּכַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתְ ָמה ְדַחד ִאׁשְ ְּכְ ּ ּ ּ

א ָרא. ּהוא ְלַתּתָ ְּוַחד ַאְפִקין ֵליה ְלַההוא ַמְדּבְ ּ יה , ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ ַאר ּבֵ ּתְ ָּחד ִאׁשְ
א ּבְ קוְדׁשָ ִּריך הואּּבְ ָעְלָמא, ְ ט ּבְ ָרא ִעָלָאה, ְוַחד ָנִפיק ְוׁשָ ְּלַההוא ַמְדּבְ ַחד , ּ ְוַחד ּבְ

ר   .ִמְתַקּשָׁ

ִתיב  ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָדה ָעָליו ְוגֹו)ויקרא טז(ּכְ י ָיָדיו ַעל ֹראׁש ַהּשָׂ ּתֵ ּ ְוָסַמך ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ְ' .
י ָיָד ּתֵ ך ְוָסַמך ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ִגין ּכָ ְּבְ ם ַעל ְידֹוי, יוְ ּכַ ִריך הוא ִיְסּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַעל ֹראׁש . ְּ

ִעיר ַהַחי ְּלַאְכְלָלא ַההוא ִדְלֵעיָלא, ַּהַחי ַדְייָקא, ַהּשָׂ ּ ל )ויקרא ה(. ּ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
יב , ֲעֹונֹות ָמה ִדְכּתִ ר ָחָטא ָעֶליָה)ויקרא ה(ּּכְ י , ָנא ָעֶליָהְואֹוִקיְמ. ּ ְוִהְתַוָדה ֲאׁשֶ ְּדִאְתָדּכֵ

ל ַההוא חֹוָבא ַאר ָעֶליָה ּכָ ּתְ ר ָנׁש ְוִאׁשְ ּאוף ָהִכי ְוִהְתַוָדה ָעָליו. ּּבַ ֲהָנא , ּ ַתר ְדאֹוֵדי ּכַ ּּבָ
ָרֵאל ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ לֹוַמר: ָעָליו, ּ ְלהו ָעָליו, ּכְ ֲארון ּכֻ ּתַ ִּיׁשְ ּּ.  

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ֲהָנא פוְלָחָנא ְדַההוא יֹוָמא ְל, ּ ָדא)ד''מ(ּ א ּכַ ִּמְפַלח ַרּבָ ּ ּ ּ
ְטִריך ָמה ְדִאּצְ ְּכְ ִעיר ַלֲעָזאִזל, ּ ַלח ׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְלִמׁשְ א , ָּרָזא ָדא ּכְ ִגין ְלִאְתָפְרׁשָ ּּבְ
א א ַקִדיׁשָ א, ֵּמַעּמָ ע חֹוֵביהֹון ָקֵמי ַמְלּכָ ְּדָהא ֵלית ֵליה , ְּוָלא ְיַקְטֵרג ָעַלְייהו. ְוָלא ִיְתּבַ ּ
ִקיפו ְוׁשוְלָטנו ּּתְ ּ ַקף רוְגָזא ִמְלֵעיָלא)בה(, ּ ד ִאּתָ ר ּכַ ּ ּבַ ּ ְוְבַההוא דֹורֹוָנא ִאְתַהָפך ְלָבַתר , ּ ּ ּ ּ ּ

ַּאפֹוְטרֹופֹוָסא ָעַלְייהו א, ּ י ַמְלּכָ ּמֵ ְּוַעל ָדא ִאְתַדְחָייא ִמּקַ ִגין ְדִאיהו , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּּבְ ּ
ל  רֵקץ ּכָ ׂשָ   .ּבָ

ִעיר ְטִריך ֵליה ׂשָ ָמה ְדִאּצְ א ָיֲהִבין ֵליה ּכְ א ַקִדיׁשָ ְּוַעּמָ ּ ּ ו )בראשית כז(ְּוָרָזא ָדא , ְּ  ֵהן ֵעׂשָ
ִעיר א. ָאִחי ִאיׁש ׂשָ ה ְדַכר ְונוְקּבָ ְסָטר ִדְקדוּשָׁ ָמה ְדִאיהו ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְסָטר ְמָסֲאבו , ּ ּאוף ָהִכי ּבִ ּ

א ְּדַכר ְונוְקּבָ ְרָמא,  ַאְמֵריַמְתָלא. ּ א ַאְרֵמי ֵליה ּגַ ְְיַלֵחך ַעְפָרא ְדַרְגָלך, ְּלַכְלּבָ ְּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1962דף [ -ּ

ֲאלו ְלֶבן זֹוָמא ְלָבא, ּׁשָ ַּמהו ְלָסרוֵסי ּכַ ֲעׂשו)ויקרא כב(, ָאַמר ָלֶהם. ּ ֶכם ֹלא ּתַ ּ וְבַאְרּצְ ּ ,
ֲעׂשו ֶכם ֹלא ּתַ ַאְרּצְ ּבְ ל ׁשֶ ְטִריך ָעְלָמא ְלַהאי. ּּכָ ָמה ְדִאּצְ ְּכְ ְטִריך ָעְלָמא ְלַהאיָה, ּ . ְִכי ִאּצְ

ַמר ְות)בראשית א(, ְּוַעל ָדא ִאּתְ ה טֹוב ְמֹאד ָדא ַמְלָאך ַהּמָ ְ ְוִהּנֵ ֵּלית ְלַבְטָלא ֵליה ִמן . ּ
ְטִריך ֵליה, ָעְלָמא ָּעְלָמא ִאּצְ יה, ְ יב ּבֵ ב ִדְכּתִ ַּאף ַעל ּגַ ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש )ישעיה נו(, ּ ּ ְוַהּכְ

ְטִריך טֹוב ָוָרע. ָּלא ִיְתַבְטלון ִמן ָעְלָמא', ְבָעה ְוגֹוֹּלא ָיְדעו ׂשָ ְּכָֹלא ִאּצְ ּ.  

א ְרָמא ְלַכְלּבָ יֹוָמא ָדא ְלִמְרֵמי ֵליה ּגַ ך ִאית ָלן ּבְ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ּ ִריר, ְּ ַּעד ְדִאיהו ּגָ ֵּייעול , ּ
א י ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדֵייעול ְלַגּבֵ ּ ידֹויְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵח, ּ ׁש ֵליה . י ּבִ ּכֵ ְּלָבַתר ְיָכׁשְ

ְזָנֵביה   .ּּבִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ִתיב ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ ִעיר ָעָליו ֶאת , ַּמה ּכְ א ַהּשָׂ ּוְכִתיב ְוָנׂשָ
ל ֲעֹונֹוָתם ִעיר. ּכָ יָון ְדִאיהו ָחֵמי ַהאי ׂשָ ּּכֵ יה. ּ יה ְלַגּבֵ יאוְבּתֵ ּּתִ ּ ּתַ, ּ ֲהֵדיהּוְלִאׁשְ ְּכְלָלא ּבַ ּ ּ ,

ִעיר ְּוָלא ָיַדע ֵמִאיּנון חֹוִבין ְדָקא ָנִטיל ׂשָ ָרֵאל. ּ ְייהו ְדִיׂשְ ב ְלַגּבַ ּּתָ ָלא חֹוִבין, ּ , ָחֵמי לֹון ּבְ
ִעין ָלא ְפׁשָ א ְדָשִעיר, ּּבְ ֵריׁשָ ָראן ּבְ ְלהו ׁשָ ְּדָהא ּכֻ ּ א , ָּסִליק ְלֵעיָלא, ּּ ח לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ּבַ ְּוׁשַ

ִּריך הואּבְ ִריך הוא ָחֵמי ַסֲהדוָתא ְדַההוא ְמַקְטְרָגא. ְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוהֹוִאיל ְוִתיאוְבֵתיה , ְּ ּ
יה ל עֹוָבָדא, ְּלַרֲחָמא ַעל ַעּמֵ ב ְדִאיהו ָיַדע ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ָרֵאל, ּ   .ָּחס ֲעֵלייהֹון ְדִיׂשְ

ָדא ְרָיא ּבְ ַער ָרָז, ְּוֹכָלא ׁשַ ִגין ְדָלא ִיּתְ ּא ְדִדיָנא ִמְלֵעיָלאּּבְ ּ ֵני , ּ ּצון ּבְ ּתֵ ַקף ַהאי ְוִיׁשְ ְּוִיּתְ
ָיא ָקא ָאֵתי, ָעְלָמא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ָדא ִמּסִ ּ ַער ַהאי. ּ א , ְוִאי ִיּתְ ֵני ֵאיָנׁשָ חֹוֵבי ּבְ ּבְ
ַער ָעָרא ִדיָנא. ִאּתְ ֲערו ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלִאּתְ ְּדָהא ֵלית ֵליה ַאּתְ ּ ּ ּּ ִדיל חֹוֵבי ּ ר ּבְ ָיא ּבַ  ַקׁשְ

א ֵני ָנׁשָ ר ָנׁש ָעִביד חֹוָבא. ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ַנׁש ַהאי, ּ ה ֶאֶלף ַסְייָען , ִאְתּכְ ְוַכּמָ
ִּדיֵליה ן, ּ ּמָ ֵפי ּתַ ּנְ ְזָבן, ְּוַנְטֵלי ֵליה, ּוִמְתּכַ ְּוַעל ּכָֹלא ָיַהב . ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ
ל ִסְטִריןּקוְדׁשָ ָזָבא ִמּכָ ּתְ ָרֵאל ְלִאׁשְ ִריך הוא ֵעיָטא ְלִיׂשְ ּא ּבְ ִתיב. ְ תהלים (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְיָי)קמד ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ֱאֹלָהיו'  ַאׁשְ

א י ַאּבָ חו עֹו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִתיב ְוֹלא ִיְזּבְ ִעיִריםִּאי ָהִכי ְוָהא ּכְ , ד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלּשְׂ
אֵני ָהָכא ָנא, ָּאַמר ֵליה ׁשָ ִעיִרים ֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרּבְ ִתיב ְוֹלא , ְּדָהָתם ַלּשְׂ ך ָלא ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

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

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ א ֲחֵזי. ּ ִאין, ּתָ ָמן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּסְ ָנא ִמְתּבַ ִּדְבִגיֵני ָקְרּבְ ְוִדיָנא ָלא , ּ
ְלָטא ָעַלְייהו ְד ְרָיא ְוׁשַ ּׁשַ ָרֵאלּ   .ִיׂשְ

  ]ב''ג ע''דף ס -' גזוהר חלק [

אָנא ָרה, ּתָ ְדּבָ י ַהּמִ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ י. ְּוׁשִ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ָהִכי הוא . ַּמהו ִאיׁש ִעּתִ ּּ ּ
ָכל ַמה ְדִאְתָעִביד )ב''ג ע''דף ס( ין ְלַהִהיא ִמָלה, ּּבְ ר ָנׁש ַזּמִ ֵעי ּבַ ר ָנׁש . ּּבָ ִאית ּבַ

יר ֵמָאֳחָראְּדִבְר ְּכָתא ִאְתַקָיים ַעל ְיֵדיה ַיּתִ א ֲחֵזי. ּ ַכֲהָנא, ּתָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ  )משלי כב(, ַּמה ּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1963דף [ -ּ

ְטֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ְקֵרי ְיבֹוָרך, ּ ְֶאָלא ְיָבֵרך, ְַאל ּתִ ְרָכָתא , ּ ין ְדִיְתַקָיים ּבִ ִגין ְדהוא ַזּמִ ּּבְ ּ ּ ּ
ַהאי   .)תא באשגחותא דיליהא ושארי ברכ''ס(. ַּעל ְיֵדיה ּבְ

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

ין ְלָטב ב ִדְבָרךְו. ַזּמִ ְרָכָתא, ְַאף ַעל ּגַ ְרָכֵתיה ָלא ּבִ ל , ְוַכד ֲהָוה ָלִייט. ְּוָלא ִאְתְקָיים, ּּבִ ּכָ
ַּמאן ְדָלִייט ִאְתְקָיים ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ְּוַאִפילו ּבְ ִתיב, ּ ֻתם ָהָעִין)במדבר כד(, ְּוַעל ָדא ּכְ .  ׁשְ

ְלָטא ִאְתַלְטָייא ָכל ֲאַתר ְדֵעיֵניה ׁשַ ּּבְ ּ ּ.  

א  ִתיבּתָ ר ָפָניו)במדבר כד(. ֲחֵזי ַמה ּכְ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ּ ַוָיׁשֶ ִגין ְדִיְתַער ֵמַההוא ִסְטָרא , ּ ּּבְ ּ
ן ּמָ ְלָטא ּתַ ַּההוא ְדׁשַ ָרֵאל, ּ ַדְלטֹוְרָיא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוֵייֵתי ּבְ ַכֲהֵני. ּ הו ּבְ ִתיב ּבְ משלי (, ַּמה ּכְ

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

א יׁשָ   .ֵעיָנא ּבִ

י ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ ּאוף ָהָכא ְוׁשִ י, ּ ְּדהוא ַזּמִ ים ְלַהאי. ן ְלַהאיּ ְוַכֲהָנא ֲהָוה , ְוָרׁשִ
יה מֹוַדע ּבֵ ּתְ ַּחד ֵעיָנא ַיִתיר ֵמָאֳחָרא פוְרָתא, ִּאׁשְ ֲעִרין . ּ ׂשַ ּסוְרָטא ְדַעל ֵעיָנא ִאְתַחְפָיא ּבְ ּ ּ

ֲחָלא ֵעיָנא. ַסִגיִאין ר, ְמּכַ ֵמיׁשָ ל ּבְ ּכַ ין ְלַהאי. ְוָלא ִמְסּתָ ר ָנׁש ַזּמִ ָקא ֲחֵזי ְוַכְד, ַּהאי הוא ּבַ
י. ֵּליה ַיד ִאיׁש ִעּתִ ִתיב ּבְ   .ְּוַעל ָדא ּכְ

ר ָנׁש גוׁש ֲחָלָבא ֲהָוה ּבַ ידֹוי, ּּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדָמֵחי ּבִ א , ֲהָוה ִמית, ּ ֵני ָנׂשָ ְוָלא ֲהוֹו ּבְ
ֲהֵדיה ר ָנׁש. ְּמָקְרִבין ּבַ סוְרָיא ֲהָוה ּבַ ּּבְ ל ֲאִפילו, ּ ּכַ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִאְסּתָ ּ ְּכָֹלא ִאְתַהָפך ,  ְלָטבּּ ּ ּ

ׁשוָקא. ְלִביׁש ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ַּוֲהוו ַאְנפֹוי ְנִהיִרין, ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ַחד ּבַ ר ָנׁש . ּ ָּאָתא ַההוא ּבַ
יה ל ּבֵ ּכַ ַקע ֵעיֵניה, ְּוִאְסּתָ ך. ְּוִאְתּבָ ִגין ּכָ ין, ְּבְ ר ָנׁש ַזּמִ ֹכָלא ֲהָוה ּבַ  ְוַעל. ְּלַהאי וְלַהאי, ּּבְ

ִתיב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ְָדא ּכְ ּ ְקֵרי ְיבֹוָרך ֶאָלא ְיָבֵרך, ּ ְַאל ּתִ ְּ.  

ָרא, ְוָתאָנא ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ְלַמְדּבְ ִעיָרא ֲהָוה ָסִליק , ַּהאי ּבַ ַההוא ׂשְ יה ּבְ ד ָמָטא ּבֵ ּּכַ ּ
ְתֵרין ְידֹוי, ְּלטוָרא ְייִפין , ּת טוָראְּוָלא ֲהָוה ָנִחית ְלַפְלגו. ְּוָדֵחי ֵליה ּבִ ַּעד ְדִאְתָעִביד ׁשַ
ְייִפין ר ָנׁש ֲהָוה ָאַמר. ׁשַ ך ְוגֹו, ְּוַההוא ּבַ חו ֲעֹונֹות ַעּמְ ך ִיּמָ ָּכַ ּוְבִגין ְדָסִליק ַההוא . 'ְּ ּ ּ

ָרֵאל ִריך הוא, ַּקֵטיגֹוְרָיא ְוִאְתָעִביד ַסֵניגֹוְרָיא ְדִיׂשְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ל חֹוַבְייהו , ְּ ּּכָ
ָרֵאל ִאיּנון ִפְתִקין ִדְלֵעיָלא, ְּדִיׂשְ ְּוָכל ַמה ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ א, ּּ ָרא חֹוַבְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ְּלַאְדּכְ ָנִטיל , ּ

ְווָנא ַהאי ּגַ ַּלֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ְמצולֹות ָים, ּלֹון וְרֵמי לֹון ּכְ  )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְמצולֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ְּוַתׁשְ   .ּל ַחטֹאָתםְ

  ]א''ד ע''דף ס -' גזוהר חלק [

אָנא ִעיֵרי ִעִזים ְלַחָטאת)ויקרא טז(, ּתָ ֵני ׂשְ ח ׁשְ ָרֵאל ִיּקַ ֵני ִיׂשְ ּ וֵמֵאת ֲעַדת ּבְ ּוֵמֵאת , ּּ
ְלהו, ֲעַדת ִגין ִדְיֵהא ִמּכֻ ּּבְ ֵפר ְלֻכְלהו, ּּ ְּוִיְתּכַ ּ ָרֵאל ָהָכ. ּ ל חֹוַבְייהו ִדְבֵני ִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ ְלָייןּ , א ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1964דף [ -ּ

ָדא ְפֵרי ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתּכַ ּ ר ָנׁש ַחד )א''ד ע''דף ס(. ּ ּוֵמָאן ֲאַתר ִאְתְנִסיבו ֵמִאיּנון . ְוָלא ָסֵגי ִמּבַ ּ ּ
ּקוִפין ְדַבֲעָזָרה ַנְטִלין ַאְגָרא ְלהו, ּּ ְּוַאְייֵתי ְלהו ֵמִאיּנון ָדֵמי ַדֲהוֹו ִמּכֻ ּ ּ ּ ּּ.  

ִעיָרא ָאֳחָרא ִריך הואְּד, ְּוַההוא ׂשְ א ּבְ ַאר ְלקוְדׁשָ ּתְ ֲּהָוה ִאׁשְ ְּ ַּעְבִדין ֵליה ַחָטאת , ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ָרא. ּבְ ָאן ֲאַתר ֲהָוה ִמְתַקּשְׁ ּוְלָבַתר ָדא ִמְתָקְרִבין ָהֵני. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ,

ִמין ּכָֹלא ּסְ ּוִמְתּבַ ִר, ּ א ּבְ ִאין ָקֵמי קוְדׁשָ ָרֵאל ַזּכָ ָארו ִיׂשְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּיך הואּ ל חֹוִבין ְדָעְבדו , ְ ִּמּכָ ּ
ְּוָחבו ָקֵמיה י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְוגֹו. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ ּ'.  

ְמעֹון י ׁשִ ו ָאִחי ִאיׁש )בראשית כז(, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו ֵהן ֵעׂשָ
ִעיר ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק ִעיר, ָקא ְרִמיָזאַמאי . ׂשָ ו ִאיׁש ׂשָ ֶּאָלא ַוַדאי ֵעׂשָ ּהוא ֵמַההוא , ּ ּ

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

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב( ַאר ֲחָדא, ּּתו ִאיׁש ָחָלק. 'ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ ּתְ ִעיִרים ְוִאׁשְ ֵרי ׂשְ ְּדַכֲהָנא . ִמּתְ
ָּפִליג ֵלה ַּחד ְלחוָלֵקיה, ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוַחד ְלקוְדׁשָ ְּ ל . ֲאַמאי. ּ ְתפֹוי ּכָ ִגין ְדַיְטִעין ַעל ּכַ ּּבְ ּ
ל ֲעֹונֹוָתם, ַיֲעֹקבּחֹובֹוי ְד ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ יב ְוָנׂשָ ם, ִּדְכּתִ   .ֲעֹונֹות ּתָ




