
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ָאב ׁ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 ּּ ּ   ]3234דף [ -ּ

גם ב חלקי הזוהר היומי אנו מוסיפים " של ינוכחיתובמהדורה המפוארת ה
דברים , יצא לאור בשנה זוש, )'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, ראשונים ואחרונים, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים
ין אמירת יים יסודיים ועיקריים בענכלל", ספרי קבלה, ספרי מוסר, ותלמידיו

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

בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום לברך על ' נודה את ה
 הזוהר ב חלקי ספרי"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 , זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן בעדינו
כשם שזכינו להוציא לאור , צקון לחשינו. זק הלימוד בהןלח, להפיצן בישראל

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

v  
וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים 

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

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

ובזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש . א''רבי שמעון בר יוחאי זיע
דבר זה . א ליצלןמנמובטח 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''וכך אומר משה רבנו ע
   .''פר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמידילך דאיהו ס
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בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן : ביאור הדברים
  ! ּהגלות ברחמים ללא צרות וייסורים וללא צער חבלי משיח

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

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,ומיאכד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף י

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

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''בארץ

בואר מכאן הנה מ '', 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 ''בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר ובגינה 

א נגאלו ישראל ממצרים עד כשם של, 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, עשרה מאמרות מאמר ראשון( ''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,לעתסק כלל מעת במשמרות ללא הפ
זאת העצה היעוצה '' ,  הלשוןהוכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי ישראל בז

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

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

ל מכמני התורה ולא א אשר היה בקי עצום בכ''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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

, אלא. ל''רחמנת לקרב גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות 
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

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

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

 לכל אדם בשפתו שלו כדרכו של היצר הוא פונה. 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 
, ר הזוהרס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספ''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! בספר הזוהר 

 קריאה ללא הבנה כלל בספר הזוהר - גירסא בעלמא בראשונה נבאר כי אף 
  .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, פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה
 ייעתא דשמיאועילה לו והוא בסמומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה התרופה מ

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

ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות 
, פלא יועץ, א''החיד, ל''גורי הארי ז. (ששנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדו

, 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 ,בד כל מעלותיה לכלל ישראלמל, 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 מבחוץתוהעוסק בתורה מבפנים תור

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

 שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך ,דפים בספר הזוהר' לקרא בכל יום מס
 ומלהיב  כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר, 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
ן להאריך על כך בעוד נית. 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 ' תזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה לעבודת ה
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 - ובאשר לטענה הרביעית .ל''י ז''הקדושים ומגורי הארכנודע בספרים 
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 ! להרחיקם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות בה

בכח הקריאה בו לטהר ולקדש את נפש ! דול ביותר שקייםהמרפא לנפש הג
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''ו על לימוד בכתבי הארנאמר
ותוכל , ולכן אין בכך כל חשש.  הכנה גדולה ואזהרות גדולותךאשר ללימודם נצר

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  ירות קשות מבטל גז ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'זכה לחזות בנועם הי ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ''לימוד בספר הזוהר הקדוש לע ♦
  . ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים
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 שלומדים שבזכות'' 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 שושפע יועל ידי זה  ♦
 . שפע רב רוחני וגשמי לייעתא דשמיאשהעוסק בתורתו יזכה בס

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

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

  .שם וממליצים טוב עליו

וה לכל אחד להדפיס כמה שרוצה ואלו מותר ומצשספרים ה, 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 , יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה

 ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל ,ינו רוח טהרהשיערה השם על
ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר"ויקויים הבטחת הרעיא מהימנא , נפשנו ובכל מאודנו ִּיְפקון , ּּבְ ּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ  המוציאים לאור.       בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן "ּ

v  
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ים ועיקריים בענין אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים לכל אחד כללים יסודי
  ובפרט לילדים קטנים, ואחד מישראל אפילו כשאין מבינים כלום

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

לימוד הזוהר הקדוש מטהר : פלא יועץ  .שמט
לימוד זוהר הקדוש אפילו  -ומקדש הנפש 
וב ומקובל ומרוצה לפני חש, באין מבין כלל

  'ה

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

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

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

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

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

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

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .שנא
  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  .שנב
בשגם לא ידע מאי קאמר ואף , כל לימוד

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

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

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

ימוד הזוהר הקדוש ל: נפש חיים  .שנג
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
משם הגדולים ', אות ד' נפש חיים מערכת הז (.לתקן הנפש

  )א"להחיד

לשון הזוהר : דגל מחנה אפרים  .שנד
 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

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

אמירת הזוהר : ל"ט ז"הבעשאמר   .שנה
  מסוגל לנשמה

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

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

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו .שנו
ספר הזוהר הלשון : מתו בגנזי מרומיםנש

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, פר מגדל עזס(, דלא ידע מאי קאמר
  )ו"תכ' ע, ד"י חב"מאדמור
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בעל (ר הזקן "שמענו בפירוש מפי אדמו .שנז
מועיל קריאת דברי הזוהר : בליאזני )התניא

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

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

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

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

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

 .ורהלשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק הת
  )ר"תיקון ליל הוש(

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

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

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

בור של זוהר הקדוש עצמן כי התיבות והדי, 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 .שס
   גם למי שלא יודע כלוםלזכך הנשמה

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

  )'מונקטש אות ט

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

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

ה אמירה בעלמא מן השפתיים סגול
 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 לא ראה מאורות מימיו,  מתוקים מדבשהזוהר
ועוד שהוא מטהר הנפש , טעם טעם התורה

רה בעלמא מן השפתיים סגולה אפילו אמי, 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  .שסב
היה לומד כבר מגיל תשע , שומע בקולי

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

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

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

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

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

 זוהר ההלשון של: אור צדיקים  .שסד
  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 : סקק מאלע"הגה  .שסה
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  .שסו
 את האדם לאין זוהר הקדוש עצמן מקשרין
  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 : ק רבי נחמן מברסלב"רביה  .שסז
על ידי לימוד  -הזוהר מסוגל מאוד מאוד 

ימודים של הזוהר נעשה חשק לכל מיני ל
 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 
הלשון הקדוש של הזוהר מעורר ו, התורה הקדושה

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

דברי הזוהר ותיקונים : סידור קול יעקב  .שסח
   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  .שסט
  זוהרגדול יהיה רוב לימודו ב

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

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

יקרא הלשון , אפילו הכי, י שלא זכה להביןמ
מפני כי הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה 

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

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

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

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

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

ן של "כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר
הם תיקונים גדולים לנשמה ...  חיים ויטאלהרב

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

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

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

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

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

לשון הזוהר הקדוש : החזון איש  .שעד
  ל"מעורר 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 : הבן איש חי  .שעה
קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש 
של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד 

  זקן

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

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

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

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

על לימוד : ל פוסק"ים זצהחפץ חי  .שעו
 ילמדו כל שבת -ספר הזוהר אין שום הגבלה 

  את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

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

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

 )כדורי

כות לימוד הזוהר  בז:כסא אליהו  .שעח
  הקדוש יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש 
ני פורעניות וגזירות קשות אשר הוא מבטל כל מי

  )א"שנת תרפ, רבני ירושלים(. ורעות

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה .שפ

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

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

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

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

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

מיות התורה הם פני: ל"א ז"הגר  .שפב
  חיים 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  .שפג
  הקבלה

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

  )'אות ג

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

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

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

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

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

ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא 
בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף 
שאינו מבין כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי 

  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הוא סגולה

קודם התפלה : ק מקארלין"הגה  .שפז
  ללמוד 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-הנהגות צדיקים (

דף זוהר הקדוש : ערוגת הבושם  .שפח
  יקניא מונע כל מילי בישאאליבא ר

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

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .שפט
  בכל יום

 ,הרזו... 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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

זוהר הוא חלק : רבי מרדכי מטשערנאביל .שצ
  מהתיקון על חטאת נעורים

להיות ניעור כל . …חטאת נעוריםלשוב באמת על 
. .. 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 : רבי מרדכי מטשערנאביל  .שצא
  התפלה ילמוד זוהר

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

 ל עצמנוקבלנו ע: א מדינוב"מהרצ  .שצב
  לימוד הזוהרבלי נדר שלא לבטל 

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

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

ללמוד בכל : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .א
  יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין  .ב
  דושהק

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

 :אשי תיבותת ר"בי: רבי אליהו מני  .ג
  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  .ד
  תיקון גדול לנפש

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

  )'אמונים אגרת ה

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

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

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

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

  )ו"אגרת ט
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לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר   .ו
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה

 - בכל השנה ללמוד זוהר הקדוש כולו  .ז
  מחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ואשריהם ואשרי חלקם

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

ללמוד כל ', בר הלאנשי עירם החרדים על ד
  אחד חלק הרשום בכל יום

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

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

ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל יום ובזה יוכלו 
ת שיגמרו בין כולם כל הזוהר הקדוש בכל יום לעשו

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  .ט
 מטעם רבנים הגאונים -לגאולה האמתית 

לימוד הזוהר הקדוש  - מארי דארעא קדישא
גזרות אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות ו

 - קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא
  בטל כל הצרים אותם עליונים ותחתוניםמ

ט כפי "ה אלול הבעל"לגמור האלף סיומים בכ
שיעור הראשון יותר או פחות עם בני חברתו של 
אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל ולבטל 

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

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

ים מארי מטעם רבנים הגאונ" "לגאולה האמתית
אשר היא נעתקה למטה לשקוד " דארעא קדישא

על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף 
  .סיומים

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

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

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

  .וקראתם דרור בארץונראה 

דים קבלה אם אינם לומ: כסא מלך  .יא
  מעכבים הגאולהוגורם אורך גלותא 

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

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

ורה כי גדול כחה לקרב חודש ימים בפשטי הת
  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר "ובתיקון מ
הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם 
יזכה ללמוד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד 

 בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה
יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה ומובטח לו 
שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה 
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מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  .דרקיעא

עכשיו בעיקבא דמשיחא : כסא אליהו  .יג
ל "נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים רח
, יםאי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקר

כי לשון הזוהר מסוגל , היינו בזוהר הקדוש
 -לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג 

ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר הרע 
  בעולם הבאווממקרים רעים בעולם הזה 

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

כי לשון הזוהר , דושהיינו בזוהר הק, 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 

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

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

כמה גדול החיוב : רבינו חיים וויטאל  .יד
' 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 
  תורהבפשטי ה

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

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

אחת בלימוד הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש 
  )םכסא מלך לתיקוני זוהר ש( .ימים בפשטי התורה

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

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

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

אם ישתדל בה כל אחד כפי  - כנגד כולם
תורתו כולה , ילו יום לשנהיכולתו אפ

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

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

 במלכותא דרקיעא

ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר 
', א כוגורם אורך גלות, או מתוך הספרים ומתרשל

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

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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

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

דוק מינה הא , ש וגרים דלא ישתדלון בהון"וז
ל אחד כפי יכולתו אפילו יום אם ישתדלון בהון כ

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

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

  )'ג אות ס" תיקון מלתיקוני זוהר

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .טז
  יגינו עליו

על ידי לימוד בספר הזוהר זכות רבי שמעון 
 ).ד"זכירה לחיים דף יד ע(. והחברים שלו יגינו עליו
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זכות רבי שמעון בן יוחאי  :אברהם במחזה  .יז
  בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

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

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

הקדמת (. ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים
 )רבי משה בסולה לספר התקונים

העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז  .יט
  להשגה

ל בשער "האריז(. העסק בספר הזוהר סגולה להשגה
 )ב"ש דף יא ערוח הקוד

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

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

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

  תיקון גדול לבעל תשובה: ל"שבחי האריז .כא
שבחי (. ר הוא תיקון גדול לבעל תשובההלימוד בזוה

 ).ל"האריז

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

 ).אות מד

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

 )שערים לבעל התניא

א לא ישב ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה  .כד
  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 .כה
  נגלות התורה

לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות 
 )ורת אבותרבי אברהם מסלונים בספר ת(. התורה

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .כו
  הבורא

 .הלימוד בזוהר מביא את האדם לאהבת הבורא
 )ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה .כח
  לרגלים

אמרי פנחס (. אה לרגלים ולהוצאת קוץוהוא רפו
  )שער ט אות ג

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

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

והספר הזה עתיד : אור החמה  .ל
והנה כל . להתפרסם בימי מלכא משיחא

ו לגאולה בעזרת אותם שיזכו אליו יזכ
  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 ' שזה גורם לייחד קודשא בריך הוא ושכינתי

 ידי חיבור זה וגם על, 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

הצילם והם בחינת הסודות ל, הקלע והחרב והרומח
והספר הזה עתיד ', מרעתם בחיבור זה כו
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והנה כל אותם שיזכו . להתפרסם בימי מלכא משיחא
' בטחנו שנהי' ובה, אליו יזכו לגאולה בעזרת השם

  )הקדמה השניה לספר אור החמה( .ר"אכיה, בכלל הזוכים
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  אב לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  3253..............................] בשנה296יום [סדר הלימוד ליום א אב 

  3263...............................] בשנה297יום [סדר הלימוד ליום ב אב 

  3273...............................] בשנה298יום [סדר הלימוד ליום ג אב 

  3283...............................] בשנה299יום [סדר הלימוד ליום ד אב 

  3293...............................] בשנה300יום [יום ה אב סדר הלימוד ל

  3303................................] בשנה301יום [סדר הלימוד ליום ו אב 

  3313................................] בשנה302יום [סדר הלימוד ליום ז אב 

  3324..............................] בשנה303יום [סדר הלימוד ליום ח אב 

  3334..............................] בשנה304יום [סדר הלימוד ליום ט אב 

  3344................................] בשנה305יום [סדר הלימוד ליום י אב 

  3354.............................] בשנה306יום [סדר הלימוד ליום יא אב 

  3362..............................] בשנה307 יום[סדר הלימוד ליום יב אב 

  3372..............................] בשנה308יום [סדר הלימוד ליום יג אב 

  3382..............................] בשנה309יום [סדר הלימוד ליום יד אב 

  3391.............................] בשנה310יום [סדר הלימוד ליום טו אב 

  3401.............................] בשנה311יום [סדר הלימוד ליום טז אב 
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  3411..............................] בשנה312יום [סדר הלימוד ליום יז אב 

  3421.............................] בשנה313יום [סדר הלימוד ליום יח אב 

  3430.............................]ה בשנ314יום [סדר הלימוד ליום יט אב 

  3442...............................] בשנה315יום [סדר הלימוד ליום כ אב 

  3451............................] בשנה316יום [סדר הלימוד ליום כא אב 

  3461.............................] בשנה317יום [סדר הלימוד ליום כב אב 

  3471.............................] בשנה318יום [ הלימוד ליום כג אב סדר

  3482.............................] בשנה319יום [סדר הלימוד ליום כד אב 

  3493............................] בשנה320יום [סדר הלימוד ליום כה אב 

  3503..............................] בשנה321יום [סדר הלימוד ליום כו אב 

  3513..............................] בשנה322יום [סדר הלימוד ליום כז אב 

  3523............................] בשנה323יום [סדר הלימוד ליום כח אב 

  3533............................] בשנה324יום [סדר הלימוד ליום כט אב 

  3543...............................] בשנה325יום [ליום ל אב סדר הלימוד 

TvU 
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נו ּקְ ְתִפָלה ּתִ ּּבִ ָרכֹות ִראׁשֹונֹות' ג, ּ ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ּבְ ַמע. ּבְ ְקִריַאת ׁשְ מֹות ' ג, ּבִ ׁשֵ
ִראׁשֹוָנה מ', ֱּאֹלֵהינו ה' ה, ּבָ ה ׁשֵ לׁשָ ַאֲחרֹוָנהּוׁשְ ְוָכל ַהּקֹוֵרא . ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת' ה, ֹות ּבָ

ַהאי ַגְווָנא ַמע ּכְ אֹותֹו יֹום, ְקִריַאת ׁשְ ֵאינֹו ִניזֹוק ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּּבְ ּ.  

ִלים ֵאיָבָריו ּבור ֵאינֹו ַמׁשְ לֹא ִעם ַהּצִ ַמע ׁשֶ ְּוָכל ָהאֹוֵמר ְקִריַאת ׁשְ ִחיֵסר , ּ ִּמְפֵני ׁשֶ
יבֹו ה ּתֵ לׁשָ ִליַח ִצּבור חֹוֵזרַהּשְׁ ׁשְ יה. ּת ׁשֶ ְקְנּתֵ ט. ַּמאי ּתַ יב''ו ָווי''ְּיַכֵוון ּבְ   .ּן ֶדֱאֶמת ְוַיּצִ

א ל ֶזה ָהָיה קֹוֵרא ָעָליו ַאּבָ ּ ְמֻעָות ֹלא יוַכל ִלְתֹקן ְוגו)קהלת א(, ְוִעם ּכָ אֹוָתן . 'ּ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ּבִ יבֹות ׁשֶ ה ּתֵ לׁשָ ִליַח ִצּבור חֹוֵז, ׁשְ ׁשְ נֹות אֹוָתם , ר אֹוָתםּׁשֶ ֹלא ָיכֹול ְלִהיּמָ

לום רמ יּבור''ְּלַתׁשְ ָאר ַהּצִ ּשְׁ ָּאַמר ְלַההוא ְינוָקא. ּח ּכִ  )שם ט(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְֵאיָמא ְקָרָאך, ּ
ה ְמָעט ים ּבָ   .ִּעיר ְקַטָנה ַוֲאָנׁשִ

י ּבֹון ן י, ָטֵעין יֹוָמא ַחד, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְסִליקו ְדַחד ִטיָנָרא, ֹוָחאיֲּאַבְתרֹוי ְדַרּבִ ּּבִ ּ ,
ָרָמָאה ְדטוָרא ָּחמו ַחד ִצפֹוָרא ְמַנְדָדא ִמּגֹוָזָלא, ּּבְ , ְּוִאְמְרטון ַאְגָפָהא, ְוַאְתָיין ָאֳחָרִנין, ּּ

קֹומֹו)משלי כז(, ַּוֲאַמר ַהאי ְקָרא ֲעָלה ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ּ.  

ָּחמו ַחד ִחְווָיא, ֲּהוֹו ָאְזלוַּעה ַד ר ַנׁש, ּ ְּדָטִריף , ְּוָחמו ַאְרָיא. ַּוֲאֵזיל ֵליה, ְּדָקֵטיל ּבַ
ְמעֹון. ְוָאִכיל, ּאוְדָנא י ׁשִ ָנא, ַמאי ַאֲהֵני ְלַהאי ִחיְוָיא, ֲאַמר ַרּבִ   .ְּדָטִריף ְלַמּגָ

ָעָרה ְיׁשוֵפִני ְוִה)איוב ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ׂשְ ר ּבִ םּ ֲאׁשֶ ה ְפָצַעי ִחּנָ ָעָרה. ְרּבָ ׂשְ ר ּבִ ָּדא , ֲאׁשֶ
ָטן ִחיְווָיא, ׂשָ ְּדאֹוְרֵחיה ּכְ ָנא, ּ י ִמיֵניה, ָטִריף ְוָקֵטיל ְלַמּגָ ִתיב ָהָכא , ְּיׁשוֵפִני. ְּוָלא ִאְתַהּנֵ ּכְ

ָוְכִתיב ָהָתם הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש, ְּיׁשוֵפִני ּ ּ ָעָרה ְיׁשוֵפִני. ּ ּוְבִגין ְדִבׂשְ ּ ה ְפָצַעי ִחָנםִהְר, ּ , ּבָ
א ִחָנם ְּדאֹוְרֵחיה ְלַאְבָאׁשָ ָנא, ּ   .ְּוָטַרף ַטְרָפא ְלַמּגָ

ָלא ְרׁשות ָקא ָעִביד ה ְדָברֹו, ְוָהְכִתיב. ְּוִאי ֵתיָמא ּבְ  )קהלת י(, ּוְכִתיב. ּרוַח ְסָעָרה עֹוׂשָ
ָלא ָלַחׁש ָחׁש ּבְ ך. ְִאם ִיׁשֹך ַהּנָ ין ֵליה ִמְלֵעיָלאַּעד ְדָלֲח, ְִחיְוָיא ָלא ָנׁשַ י . ּׁשִ ַּדֲאַמר ַרּבִ

ְמעֹון ין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ׁשִ ִּאית ְדָלֲחׁשִ ּ יה ַההוא ִחְוָיא, ּ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ְּוָקֵטיל ֵליה , ּ
יה. ְלַאֲחָרא ּבֵ מֹוַדע ּגַ ּתְ ָאה ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ַּזּכָ יה, ּ ים ַקּמֵ   .ְּוָלא ִאְתְרׁשִ

ֱאִל ִתיב ּבֶ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלך)רות א(. ְיֶמֶלךַמה ּכְ יה, ְ ְוׁשֵ ים ְלַגּבֵ יָון ְדִאְתְרׁשִ ּּכֵ ַאְסִטין , ּ
ִדיָנא ֲעלֹוִהי ַּעד ְדָקַטל ֵליה, ּבְ ְַוָיָמת ֱאִליֶמֶלך, ִּדְכִתיב. ּ ְבנֹוי . ּ אֵרי ּבִ ֵרי ֵביה ׁשָ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ

א ְדַדָייָנא עֹוָנׁשָ ְּוכֹוָלא ּבְ ּ א ְדִדיָנאְּדֵלית ָעְנׁשָ, ּ ֳעָנׁשָ ִּדי ָלא ֵייָמא ַדָייָנא ְדִאיהו . ּא ּכְ ּ ּּ
ְלחֹודֹוי חֹוָבא ְדִדיָנא, ִאְתֲעַנׁש ּבִ ְפסון ּבְ ְייֵתיה ִיּתָ ֶּאָלא ִאיהו וְבנֹוי ְוָכל ּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

ַּדָייָנא ַתר עֹוָבֵדי ִדְבֵני ָמָתא, ּ ִּאית ֵליה ְלִמיְרַדף וְלֵמַדע ּבָ ּ ְּדִאיהו ִאיְתַפס ּבְ, ּ ּ . ּחֹוַבְייהוּ
ְּדָלא ֵייָמא ַדָייָנא ְבָרא ְלַחְבֵריה, ּ ין ּגַ ֲּאָנא ְלֵמיַדן ִדיָנא ּבֵ יר, ּ ל עֹוָבֵדי . ְוָלא ַיּתִ ֶּאָלא ּכָ

לוִיין ַעל קֹוְדֵליה ָּמָתא ּתְ חֹוַבְייהו, ְוִאי ָאִטים ֵעינֹוי ֵמעֹוָבֵדי ָמָתא. ּ ִפיס ּבְ ִּאיהו ִאּתְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3254דף [ -ּוָתא ּבְ

ּ ְלֵמיַקם וְלִמיָגָנא ַעל ָדֵריהֱָאִליֶמֶלך ָיֵכיל ֲהֵוי ּ ָאה ֲהָוה, ּ ֲעָתא ְדִאיְתַער . ְוַזּכָ ׁשַ ּּבְ
ִדיָנא ַעל ַעְלָמא רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ א, ְּ יֶהן ְדַעּמָ ָראׁשֵ ח ּבְ ּגַ ּוָבָעא ְלַחְפָיא ַעל , ַּאׁשְ

ִתיב. ְֱאִליֶמֶלך ַקְדִמיָתא ַמה ּכְ ִּמָיד ָקם ְמַקְטְרָגא . ּואְוָלא ְכִתיב ַמאן ה, ִאיׁש ְסָתם. ּבְ
ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלך, ַוֲאַמר ְייֵתיה, ְְוׁשֵ מֹוַדע הוא ְוָכל ּבֵ ּתְ ים ִאיהו ְוִאׁשְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ.  

ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ִמָכאן אֹוִליְפָנא ְּדֵלית ַדָייָנא ּבְ ּ יה , ּּ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ים ְוִאׁשְ ְּדָלא ִאְתְרׁשִ ּ
ֲעָת. ֵּעיָלא ּא ְדִאְתַער ִדיָנא ַעל ַעְלָמאּוְבׁשַ ַקְדִמיָתא, ּ ֹפט , ִאיִהי ִאיְתָדן ּבְ ִּדְכִתיב ׁשְ

  .ַהׁשְֹפִטים

ֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ם ׁשְ י ְפַרְחָיא ָאְמרו. ְוׁשֵ י ְפָדת ְוַרּבִ ַּרּבִ ּ ַחל לֹו : ַמְחלֹון, ּ ּמָ ׁשֶ
רוך הוא ְלַאַחר ְזַמן דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ָהָי, ְּ ל ָאִביוַעל ׁשֶ ָידֹו ׁשֶ ֵדל ּבֹו ַעל , ה מֹוֶחה ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ

ָפִטים ׁשְ ְליֹון. ַּהּמִ ְכָלה ִמן ָהעֹוָלם: ּכִ ּנִ   .ַעל ׁשֶ

ן ִקיְסָמא ָאַמר' ר ָהיו ֵהם, יֹוֵסי ּבֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ך ָהיו ְנׁשֹוֵתיֶהם, ּּכְ ּּכָ ָמה , ָּעְרָפה. ְ ַּעל ׁשְ
ת ְקַדל, ִנידֹוֶנת ַעאת ְל, ְקׁשַ ָרֵאלְּדָלא ּבָ ֵּמיֱהֵוי ָלה חוָלָקא ִעם ִיׂשְ מֹו ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ י , ּכְ ּכִ

ָנן ָאְמֵרי. ָּפנו ֵאַלי עֹוֶרף ְוָלא ָפִנים ֶהֱחִזיָרה עֹוֶרף ַלֲחמֹוָתה, ַרּבָ   .ְּלִפי ׁשֶ

ם ּתֹור: ּרות ַח, ַעל ׁשֵ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ׁשֵ הוא ּכָ ך רות. ּׁשֶ ּּכָ ָהל, ְ ּקָ יָרה ָלֹבא ּבַ ׁשֵ ָעֶליָה ׁשֶ, ּכְ
ן: ּרות. מֹוָאִבי ְוֹלא מֹוָאִבית, ַעּמֹוִני ְוֹלא ַעּמֹוִנית, ִנְתַקְייָמה ֲהָלָכה ה ּבֵ ּנָ ָיָצא ִמּמֶ ּׁשֶ ּ ,

חֹות ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ִריָווה ְלַהּקָ ּׁשֶ ּ ְּ.  

ת ַמְחלֹון ָהל, ּרות ֵאׁשֶ ּקָ אָתה ּבַ דֹו, ַמְחלֹון. ּבָ ַחל לֹו ַהּקָ ּמָ רוך הואׁשֶ ּׁש ּבָ מֹו , ְּ ִלְהיֹות ׁשְ
ר ְליֹון. ִנְזּכָ ת ּכִ ָהל, ָּעְרָפה ֵאׁשֶ ּקָ רוך הוא, ֹלא ָבאָתה ּבַ דֹוׁש ּבָ יָלה אֹוָתם ַהּקָ ּכִ ּׁשֶ ְּ ְליֹון , ּ ּכִ

ָרֵאל ִיׂשְ מֹו ּבְ ר ׁשְ   .ֹלא ִנְזּכַ

יּקוָנא ָדא ָמה, ָנֳעִמי. ְּוַעל ּתִ ָמָתא ְלִנׁשְ, ְֱאִליֶמֶלך. ְנׁשָ ּרוַח , ַמְחלֹון. ָמָתאִנׁשְ
ְכִלית ְכִלית, ּרות. ַהּשִׂ ְליֹון. ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ֲהִמיות, ּכִ ּרוַח ַהּבַ לֹמה. ּּ  )קהלת ג(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר ׁשְ

ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ּוִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ ּ ּ ּ .
ֵהָמה. ָּדא ַמְחלֹון, םּרוַח ָהָאָד ְליֹון, ּרוַח ַהּבְ ָמאָלא, ָּדא ּכִ ְטָרא ִדׂשְ הוא ִמּסִ ֶנֶפׁש . ּׁשֶ
ֲהִמית ָּדא ָעְרָפה, ַהּבַ ת ְקַדל, ּ ִהיא ַמְקׁשַ ָמאָלא, ׁשֶ יְטָרא ִדׂשְ ְליֹון , ְּוַעל ָדא. ְוִהיא ִמּסִ ּכִ

ָרֵאל ִיׂשְ מֹו ּבְ ר ׁשְ   .ֹלא ִנְזּכַ

י ַּוִיְקחו ָלֶהם ָנׁשִ י ְרחוָמאי, ם מֹוֲאִביֹותּ נֹות ֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב ָהיו, ָּאַמר ִרּבִ ּּבְ ּוִמְפֵני . ְ ּ
י ְרחוָמאי. ְָמה ָזָכה ֶעְגלֹון ְלָכך א ֵאהוד ְוָאַמר, ָּאַמר ִרּבִ ּבָ ׁשֶ ּ ְדַבר ֱאֹלִהים )שופטים ג(, ּּכְ

א ּסֵ ִּלי ֵאֶליך ַוָיָקם ֵמַעל ַהּכִ ר. ָ דֹוׁש ּבָ ּוך הואָאַמר לֹו ַהּקָ ִביל , ְּ ׁשְ ְסֲאך ּבִ ה ַקְמּתָ ִמּכִ ַָאּתָ

בֹוִדי ַָחֶייך, ּכְ ְסִאי, ּ ב ַעל ּכִ ֵיׁשֵ ך ֵיֵצא ִמי ׁשֶ ִּמּמְ ֱאַמר. ָ ּנֶ ֹלֹמה )דברי הימים א כט(, ׁשֶ ב ׁשְ ּ ַוֵיׁשֶ
א ה ּסֵ   .'ַעל ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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י ּבֹון ָאַמר ד ִאְתַקְייָמא ֲהָלָכה, ִאְלָמֵלא ֲהֵויָנא ָהָתם, ַרּבִ , ִבי ְוֹלא מֹוָאִביתמֹוָא, ּכַ
ַּפִליְגָנא ָעָליו הו. מֹוָאִבית ְוֹלא מֹוָאִבי, ַוֲאִמיָנא, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ּ ַוָיֶחל ָהָעם )במדבר כה(, ּ

ְקֶראָנה ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן נֹות מֹוָאב ַוּתִ ה ָהיו )במדבר לא(, ּוְכִתיב. ִלְזנֹות ֶאל ּבְ ּ ֵהן ֵהּנָ
ְד ָרֵאל ּבִ ֲעַדת הִלְבֵני ִיׂשְ ָפה ּבַ ּגֵ ִהי ַהּמַ ְלָעם ַוּתְ ְרִמין ּכוֵלי ַהאי. 'ַבר ּבִ ִּאינון ּגָ ְּוגוְבִרין , ּ

ְרָיין   .ֲּאִסיֵרי ְוִאינון ׁשָ

ּוִמָיה ָאַמר לון, ּוַמה. ַהְדֵרי ִבי, ּ ה ְוֶאְלָעָזר ִקּבְ ר ֹלא ָיְדעו )שם(, ִּדְכִתיב. ּמׁשֶ ּ ֲאׁשֶ
ב ָזָכר ַהֲחיו ָלֶכם ּכַ ה. י ַטְעָמאַמא. ִּמׁשְ אֹותֹו ַמֲעׂשֶ נֹות מֹוָאב ּבְ ִּדְבֶהְכַרח ָעְמדו ּבְ ְּדָאַמר , ּ

ן ּגוְריֹון י ַאְסָיא ּבֶ י ִחְלִקָיה ָאַמר ַרּבִ ִּרּבִ ְרָחן, ּ ַעל ּכָ ִאין וְמִביִאין אֹוָתן ּבְ ים ּבָ , ָּהֲאָנׁשִ
ָלה לֹא ִקּבְ ְּוַהִהיא ׁשֶ ְמְצאו מֹו. ּהֹוְרִגין אֹוָתה, ּ ּנִ ֶהְכַרחַּעד ׁשֶ ם ּבְ ֲּאִביֹות ּכוָלן ׁשָ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ים ֲאסוִרים ַּוַדאי ָהֲאָנׁשִ רֹות, ּ ים מוּתָ ׁשִ ֵרי ַטֲעֵמי, ְועֹוד. ְּוַהּנָ אֹוַרְייָתא ּתְ ִתיב ּבְ ַּעל ְדַבר , ּכְ
ִים ֶלֶחם וַבּמַ ר ֹלא ִקְדמו ֶאְתֶכם ּבַ ֲּאׁשֶ ְלָעם, ּּ ַכר ָעֶליך ּבִ ר ׂשָ ָרא ְד, ַָוֲאׁשֶ ִמיְלָתא ִּעיּקָ

  .ּּגוְבִרין ֲהוֹו

י ִחיְסָדאי ִניָנן, ֲּאַמר ַרּבִ ים הוא, ְוָהא ּתָ יאוף ְדָנׁשִ יִטים ְמַגֵדל ַהּנִ ְּדַנַחל ׁשִ ּ ּ ּ ְוַאּתְ , ּ
ם ְרָחן ָעְמדו ׁשָ ַעל ּכָ ְעָיא. ֲּאַמְרּתְ ּבְ י אֹוׁשְ ית )יואל ד(, ַמאי ִדְכִתיב, ְוָאַמר ַרּבִ ּ וַמְעָין ִמּבֵ

ִטיםֵיֵצא ְוִה' ה ָקה ֶאת ַנַחל ַהּשִׁ אֹותֹו ְזַמן, ׁשְ ּבְ רוך הוא ְלַרְפאֹות ֶאת , ׁשֶ ָּעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ

ל ָהעֹוָלם ה ִניאוף, ּכָ ִטים ַמְרּבֶ ַחל ׁשִ ּנַ ּוִמְפֵני ׁשֶ ית ה, ּּ ְּלַרְפאֹות אֹותֹו ' ֵיֵצא ַמְעָין ִמּבֵ
ַחל יאו. ַהּנַ ִביל ַהּנִ ׁשְ י ּבִ ן ֲהֵרי ְלך ּכִ ִּאם ּכֵ אֹות ֵמַעְצָמןָ   .ף ֵהן ּבָ

י ְמַנְסָיא לֹום, ָאַמר ִרּבִ לוי ְוָידוַע. ַחס ְוׁשָ ּּגָ ם, ּ ֲעֵליֶהם ַוֲאִביֶהם ׁשָ ּבַ ֵאיָנן , ִּדְבָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ
ַפְרֶהְסָיא אֹות ֵמַעְצָמן ּבְ ְלָעם, ּבָ ֲעַצת ּבִ ְרָחן ּבַ ַעל ּכָ ֶּאָלא ֵהם ִהְפִקירו אֹוָתן ּבְ ּ.  

י יֹוֵסי  ן ִקְסָמאָאַמר ִרּבִ ֵמיַה ֲאִני, ּבֶ ֵדי ְלַיֵחס ֶזַרע , ּּתָ ִּאם ְמִגיָלה זֹו ֹלא ָבָאה ֶאָלא ּכְ
א ֵמרות ַהּמֹוֲאִבָיה, ָּדִוד ּבָ ּׁשֶ ה ִלי ּכוֵלי ַהאי, ֹּלא ְיַסֵפר יֹוֵתר, ּ ִליְכּתֹוב יֹוֲחָסא , ְּוָלּמָ

א ֶאת רות, ִמּבֹוַעז ׂשָ ּנָ ׁשֶ ְּוֹיאַמר ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֶפ, ּּכְ י הֹוִליד ֶאת ָדִוד, ֶרץּ ֶּאָלא . ַּעד ְוִיׁשַ
ְּכֹוָלא ִאיְצְטִריך ִגין ַצֶדֶקת זֹו, ּ ֵייר, ּּבְ ָאה ְלִהְתּגַ ּבָ ִכיָנה, ּׁשֶ ְנֵפי ַהּשְׁ ַחת ּכַ , ְוַלֲחסֹות ּתַ

ה ְוִצְדקוָתה ּבָ ּוְלהֹוִדיַע ִעְנְוָתנוָתה וְצִניעות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ר י ֶאְלָעָזר ּבְ הוא , ְּלהֹוִדיַע ֶזַרע ָדִוד, ַמריֹוֵסי ָא' ַרּבִ ֲעִליל )תהלים יב(ּׁשֶ ֶסף ָצרוף ּבַ ּ ּכֶ
ֶסף ָצרוף הוא. ָלָאֶרץ ְּדָהא ֶפֶרץ ְועֹוֵבד ּכֶ ּ ִים, ּּ ּתַ ְצַרף ַפַעם וׁשְ ּנִ ֶכֶסף ֶזה ׁשֶ ּּכְ ּ.  

ִעְנַין ֶזה, ְוִאם ּתֹאַמר הֹות ּבְ או ִמן ָהִאּמָ ִּמְפֵני ָמה ּבָ ֶסף ְמזו. ּ ֶּאָלא ּכֶ ים ּ ְָקק ִמּתֹוך ִסּגִ

ה ּבָ ד ֶזה. ּׁשֶ ד ֶזה וִמּצַ ְּוֶזַרע ָדִוד ָצרוף ִמּצַ ּ ָכל '  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה)דברים ו(, ִּדְכִתיב. ּ ֱָאֹלֶהיך ּבְ

ֵני ְיָצֶריך', ְָלָבְבך ְוגו ׁשְ ֵיֶצר ַהטֹוב וְבֵיֶצר ָהָרע, ָּבִ ֶאָחד. ּּבְ   .ְַהּכֹל ָצִריך ּכְ

ְְוֶזַרע ָדִוד ִאיְצְטִריך   . ָהֵכיּ
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י ַוֲאַמר ָמָתא, ָהֵכי ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּפַתח ַרּבִ ָמָתא ְלִנׁשְ ָמָתא, ַּחָוה. ִנׁשְ , ַקִין ְוֶהֶבל. ִנׁשְ
ִּמִזיָנא ָחָדא ִעם ָאָדם ְוַחָוה, ֶהֶבל א, ּ ְּוִאְתְקֵרי רוַח ְדקוְדׁשָ ּ ּרוַח ְדטוְמָאה , ַקִין. ּ ּ ּ

ָמאָלא ְלַאִים, ִדׂשְ ְּדָלא ִמִזיָנא , ִסְטָרא ָאֳחָרא. ְְדָלא ִאְצְטִריך, ּי ִעיְרּבוְבָיאַוֲהֵו. ִאְתְקֵרי ּכִ ּ
ְּדָאָדם ְוַחָוה ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו, ְּוַעל ָדא. ּ ֹּלא ַתֲחרׁש ּבְ ִרית , ְּוַעל ָדא. ּ ֹלא ֵתיעֹול ּבְ

י ְרׁשות ַאֲחִריּתֵ א ּבִ ְּדקוְדׁשָ ּ ֹּלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפ, ּ   .ָניָ

ל ַמְעָלה ְּוָאָהם הוא דוְגָמא ׁשֶ ְוַעל . ָּזָכר וְנֵקָבה. ָּדא ֲחמֹור ְוַאְתָון, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ּ
ְרׁשות ָאֳחָרא, ָּדא א ּבִ ִרית ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדָעֵאיל ּבְ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ה)הושע ה(, ּּכְ י '  ּבַ ָגדו ּכִ ּּבָ

ִנים ָזִרים ָיָלדו רוך הואְוֵלית ִקְנָאה ְלַהּקָ. ּּבָ ּדֹוׁש ּבָ א, ְּ ר ִמן ָדא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּּבַ ּ ּ.  

ֵאיַנׁש י רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּּבָ א ִדיֵליה, ה''ה ו''ְּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדהוא ׁשְ ּ ּ ָמָתא , ּ ִנׁשְ
ָמָתא ָעה ְנהֹוִרין, ְוָדא ִנְקֵראת ָאָדם, ְלִנׁשְ ִתׁשְ ִטין ְנהֹוִרין ּבְ ּוִמְתַפׁשְ ִלין ִמן ְוֵהם ִמׁשְ, ּ ְלׁשְ ּּתַ

ָלא ֵפירוָדא', י ְּוהוא אֹור ֶאָחד ּבְ ּּגוָפא ְדֵאיַנׁש, ְּוַעל ָדא. ּּ א ְדָאָדם, ּ   .ִּאְתְקֵרי ְלבוׁשָ

ָמה' ה ְּוִתְזַדֵווג ִעם י, ִנְקֵראת ְנׁשָ ה ְנהֹוִרין', ּ יט ְלַכּמָ ִלי ''י. ְּוהוא ַחד, ְּוִאְתַפּשֵׁ ה ּבְ
ֵּפירוָדא ָרא ֹאתֹוַּוִיְב, ְּוַעל ָדא. ּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ָזָכר , ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָרָאם כו ָמם ָאָדם', ּוְנֵקָבה ּבְ   .ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ

ן י, ִּנְקֵראת רוַח' ו א', ה. ה''ְוִאְתְקֵרי ּבֶ ת, ִאְתְקִריַאת ַנְפׁשָ , ְּוַעל ָדא. ְוִאְתְקִריַאת ּבַ
ן וַבת ט ְנהֹוָרא . ם''ִאיְקֵרי ָאָד, א''ו ה''א וא''ד ה''ָּזא ְדִמָלה יוְוָר. ָּאב ָוֵאם ּבֵ ְּוִאְתַפּשַׁ

ִעים ְנהֹוִרין, ִּדיֵליה ה ְוַאְרּבָ ן ָאָדם מ, ַלֲחִמּשָׁ ּבַ ְּוָדא הוא חוׁשְ   .ה''ּ

ם יו ָרָאם כו, א''ו ה''א וא''ד ה''ְוַהּשֵׁ ָמם ָאָדם. 'ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ר ְוַאַח. ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ
ך ָיַצר ַהּגוף ּּכַ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ' ּ ַוִייֶצר ה)בראשית ב(ִּדְכִתיב , ְ ּ

ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ּּבְ ּ.  

ין ָאָדם ְלָאָדם ין , ְּוגוָפא ִנְקָרא ָאָדם, ה ִנְקָרא ָאָדם''ֲהֵרי יהו, ַמאי ִאית ּבֵ ַמאי ּבֵ
ַצְלמֹו)שם א(ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ּבַ, ֶּאָלא. ַהאי ְלַהאי ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ . ד''ּהוא ידו, ּ

ַצְלמֹו הוא ּגוף ּוַבֲאַתר ְדָלא ִאְקֵרי ּבְ ּ ּ ּ.  

ּוָבַתר ַדֲאַמר ַוִייֶצר ה ּ ָיַצר ָלָאָדם. ֱאֹלִהים' ּ אֹו, ּׁשֶ ֱאֹלִהים ' ּ ַוַיַעׂש ה)שם ג(ִּדְכִתיב . ֲעׂשָ
ּת םְּלָאָדם וְלִאׁשְ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ְתנֹות אֹור. ֹּו ּכָ ִראׁשֹוָנה ּכָ ל ַמְעָלה, ּבָ דוְגָמא ׁשֶ , ּּבְ

ְתנֹות עֹור ּוָבַתר ְדָחבו ּכָ ּ.  

יִתיו)ישעיה מג(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ .  ּכָ
ָראִתיו יו. א''ו ה''א וא''ד ה''ָּדא יו, ּבְ ְתנֹות אֹור, ְיַצְרּתִ יִתיו''ַא. ָּדא ּכָ ָּדא , ף ֲעׂשִ

ְתנֹות עֹור ב ֶזה. ּכָ ום ְדָהַאף ִסּבֵ ִּמּשׁ ּ.  

ַזר ַעל ָאָדם ְוַחָוה , ְוָדא ָנָחׁש, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע. ּוְלַמאן ִיְתְקֵרי ָרע ב ְדִאְתּגְ ַּדֲעַבד ְוִסּבֵ ּ ּ
ל ֵאיַנׁש, מֹוָתא   .ְוַעל ּכָ
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אּוְב ם ְדקוְדׁשָ ּהוְגָמא ְדִאיָתא ׁשֵ ּ ּ ם ִדְמָסֲאבו, ּ ָּהֵכי ִאית ׁשֵ הוא ָטֵמא, ּ ֹלא , ְּוַעל ָדא. ּׁשֶ
ִּיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני ְּוָכל ַהפֹוֵגם ֶאָחד ֵמֵאיָבָריו ִמְלַמָטה. ָ ִאלו פֹוֵגם , ּ ּּכְ ּ ּ

  .ִּמְלַמְעָלה

א ָלעֹוָלם, ְּוַעל ָדא ּ ְוָהיו )שמות כב(ְּוַעל ָדא . ַּכְפָנא ומֹוָתא ָאֵתי ְלָעְלָמאְו, ֶחֶרב ּבָ
יֶכם ַאְלָמנֹות ְוגו ְרׁשו ָאֳחָרא. 'ְנׁשֵ א ּבִ ִרית ַקִדיׁשָ ְּלַמאן ְדָעֵאיל ּבְ ּ  )ויקרא יט(, ְּוַעל ָדא. ּ

ַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)דברים כב( .ָׁשַ ּ ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ , ַּעל ָדא ֲאַמרְו. ּ
ֵהָמה)שם כז( ל ּבְ ֵהָמה. ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ָּדא ּכוִתית. ַמאן ִהיא ּבְ ְטָרא . ּ ִהיא ִמּסִ ּּגוף ׁשֶ

  .ְמָסֲאָבא, ִּדְבֵהָמה ָאֳחָרא ִדְלֵעיָלא

י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת ַהּמָ)שם ל(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ ֶות ָ
ֶות ְוֶאת ָהָרע. ד''ָּדא ידו, ֶּאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב. ְוֶאת ָהָרע ֵמיה , ְוֶאת ַהּמָ ָּדא ׁשְ ּ

ִּדסמָאַמר ֵליה ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ָמָתא ִמּסִ ָמָתא ְלִנׁשְ ְטָרא , ִנׁשְ ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש ִמּסִ ּוְנׁשָ ּ
ָמאָלא גוָפא, ִדׂשְ ִהיא ּבְ ַחִיים. ּ וַמה ָאַמר.ָּלא ִאְקרון ָאָדם, ּׁשֶ   .ּוָבַחְרּתָ ּבַ

יִדין ְיהוָדִאין ְּוַעל ָדא ִאית ׁשֵ ְּוָלא ֲאָתא ְפסוָקא. ּ ַָדֲאַמר ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים , ּ ּ
ו, ֲאֵחִרים ָמֵעאל וְלֵעׂשָ ֶּאָלא ְלִיׁשְ ו ֵמָאן ֲאַתר ְנָפקו. ּ ָמֵעאל ְוֵעׂשָ . ֵּואֹלִהים ֲאֵחִרים ִמן ִיׁשְ

ָמִרי ִדים ְיהוָדִאיןִמן ַהּשְׁ ל ׁשֵ ִתיב. ּם ׁשֶ ֹוֶרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא )ישעיה יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ִמּשׁ  ּכִ
ֵהָמה, ֲחֵטא, ִָאם ָאַמר ְלך ֵיֶצר ָהָרע, ְּוַעל ָדא. ֶצַפע ַכב ִעם ַהּבְ ֲאֵמן ּבֹו, ּוׁשְ   .ַאל ּתַ

ְמֵעאִלים ְונֹוְצִרים, ְּוַעל ָדא ִדין ְיהוָדִאין ְוִיׁשְ ו ְו, ִּאית ׁשֵ דֹוָלה ִלְבֵני ֵעׂשָ ַהּגְ
ְמֵעאִלים ָלֶהם. ּוֵמֵאיֶזה ָמקֹום ִהיא. ְוִיׁשְ ִּמן ַהּגופֹות ׁשֶ נו ִמן ַהּגוף, ּ ֵהם ַאִחים ִעּמָ ּׁשֶ ְוֹלא , ּ

ָמה ׁשָ ֶפׁש, ְּוֹלא ִמן רוַח, ִמּנְ ָמָתא, ְוֹלא ִמּנֶ ָמָתא ְלִנׁשְ ׁשְ   .ְוֹלא ִמּנִ

דֹול ַּוֲאִני פֹוֵתַח ְלך ֶפַתח ּגָ רוך הוא. ָּ דֹוׁש ּבָ ֲחִוים ְלַהּקָ ּתַ ָרֵאל ֵהם ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּּכָ ְּ .
ו ֵני ֵעׂשָ ל ּבְ ֲחֶוה ָלֶהם, ֵואֹלִהים ׁשֶ ּתַ תוב. ְמָנָלן. ּהוא ִיׁשְ ָאַמר ַהּכָ ּ ַוָיֹבא )במדבר כב(, ֶּרֶמז ׁשֶ

ֲחלֹום ַהַלְיָלה ְלָעם ּבַ ֲחֶוה , ֱּאֹלִהים ֶאל ּבִ ּתַ לֹו ִיׁשְ יתֹו, לֹוֱּאֹלִהים ׁשֶ ר , ַּוָיֹבא ַעד ּבֵ ַוְיַדּבֵ
לֹו ְלָעם ִמן ַהַחלֹון ׁשֶ ִּעּמֹו ּבִ ה. ּ בֹוד ַהּגוף. ְוֶזה ָלּמָ ִביל ּכְ ׁשְ ָלֶהם, ּּבִ הוא ִעיָקר ׁשֶ ּׁשֶ ּ.  

ׁשוָבה, ְּוַעל ָדא ה ּתְ ַיֲעׂשֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ּּכָ ְּוִיְתְפַרׁש ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה וֵמֲעֵביָרה, ּ דֹוׁש , ּ ֵיעֹול ַהּקָ
א א ַקִדיׁשָ א ְוַנְפׁשָ יה רוַח ַקִדיׁשָ רוך הוא ּבֵ ּּבָ ּ ּ ּ ּ א. ְּ ְוֹלא . ְּוַעל ָדא ֵיׁש לֹו ֵחֶלק לעֹוָלם ַהּבָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְפֵני ַעְצמֹו, ִעם ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו, ֶּאָלא ֵחֶלק ּבִ   .ְועֹוָלם ּבִ

ה גופֹו. ְוָכל ֶזה ָלּמָ ֵיׁש ּבְ ָמִרים ׁשֶ ִביל ַהּשְׁ ׁשְ ּּבִ ֵה, ּ ה. ּם ִמן ַהטוְמָאהׁשֶ דֹוׁשָ , ְּוָהרוַח ַהּקְ
ה דֹוׁשָ ָמִרים, ְוֶנֶפׁש ַהּקְ בו ַעל ַהּשְׁ ָיׁשְ ּׁשֶ ָחְזָקה ְגדֹוָלה ָיִביאו ָלה ָלֶזה ַהּגוף, ּ ּּבְ ּ מֹו ָהָאָדם , ּ ּכְ
ָפה ַאׁשְ ַּהָדר ּבְ לֹו. ּ ָמִרים ׁשֶ ָימות ֶנֱאָבִדים ַהּשְׁ ּוִמּשֶׁ ּ ּּ.  

ְּוַעל ָדא ָאְמרו ַחָייו ָטֵמא, ּף ִמן ַהּכוִתיַּהּגו, ּ ה. ּוְבמֹותֹו ָטהֹור, ּּבְ ִביל . ָלּמָ ׁשְ ּבִ
ָמָתא ִדיֵליה ד ִנׁשְ ְתַאּבֵ ּתִ ָהָיה, ּׁשֶ ׁשֶ ְּוַהּגוף ָיׁשוב ֶאל ֶהָעָפר ּכְ ַּהְיהוִדי. ּ ַחָייו ָטהֹור, ּ , ּּבְ
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בֹוַה. ּוְבמֹותֹו ָטֵמא ָמתֹו עֹוָלה ְלָמקֹום ּגָ ׁשְ ּנִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּגוף, ּּבִ ֲהִמית ּבַ ָאר ֶנֶפׁש ַהּבַ ְוַעל . ְּוִנׁשְ
מֹותֹו, ָּדא   .ְּוַהּכוִתי ָטהֹור. ֶזה ִנְקָרא ָטֵמא ּבְ

ְּלִמַדת ַהִדין א, ִלְתֵרין ִאיָלִנין, ּ א. ְוַחד ְמָסֳאָבא, ַּחד ַקִדיׁשָ ּוָמה ֲהֵוי , ָּמה ֲהֵוי ַקִדיׁשָ
א. ְמָסֲאָבא א, ַּמה ַדֲעֵביד ִאיּבָ א. ֲּהֵוי ַקִדיׁשָ ּוַמה ְדָלא ֲעֵביד ִאיּבָ ְוֵדין . ֲהֵוי ְמָסֲאָבא, ּ

ּהוא ְדַיֲעֵביד ֵצל ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָאֶרץ. ּ ל ָדא ֵהם ְנטוִעים ּבָ ְּוִעם ּכָ ּוְלַחד ִאיָלָנא ִאית , ּ
ל ָדא, ּוְלִאיָלָנא ַאֲחִריָנא ִאית ַמִיין, ַמִיין א, ְּוִעם ּכָ ָנא ַחד ְוִאיָל, ִאיָלָנא ַחד ַיֲעֵביד ִאיּבָ

א   .ָלא ַיֲעֵביד ִאיּבָ

דוְגָמא ָדא ָרֵאל, ּּבְ ּוְבֵני אומֹות, ִּאינון ִיׂשְ ֵרי ִאיָלִנין. ּ ַאְרָעא, ּתְ ְּדִאינון ְנִטיִעין ּבְ ּ .
א ְּדרוַח ְדַקִדיׁשָ ּ ּ ְּורוַח ִדְמָסֲאָבא, ּ ָּדא הוא ָהִאיָלנֹות, ּ ַאְרָעא ָחָדא, ּ ְּדִאינון ִמן , ְּוִאינון ּבְ ּ

ָנא, ּּגוָפא א. ֲּאחוָנא ִעּמָ א , ּוְלַחד ִאית ַמִיין ַוֲעֵביד ִאיּבָ ָּדא ִאיִהי אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּ
ָרֵאל ָלה ְלַמִים, ְּדִיׂשְ ְמׁשְ ּנִ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ ִים)ישעיה נה(ׁשֶ ל ָצֵמא ְלכו ַלּמַ ְוֵאין ַמִים , ּ הֹוי ּכָ

  .ֶּאָלא ּתֹוָרה

ָרֵאל ֲאַמר ְּוַעל ּגוָפא ְדִיׂשְ ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ְוגוְוֵעץ , ּ ה ְפִרי ֲאׁשֶ ְוָיִרית . 'ּעֹוׂשֶ
יְנָתא ְדֵעֶדן א ִדְלֵעיָלא. ּגִ ְּוָיִרית ּגוָפא ַקִדיׁשָ ִכיָנה. ּ ָמתֹו ֵמאֹור ַהּשְׁ   .ְוֶנֱהֵנית ִנׁשְ

ִאיָלָנא ִדְמָסֲאָבא, ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ א ּבְ ְּדֵלית ִאיּבָ ה ַהָפסוק ָאַמר ֵעץ עֹוׂשֶ, ּ ָּלּמָ ּה ְפִרי ּ
א ְדִאיָלָנא. ְלִמינֹו ִאיּבָ א, ְּדַיֲעֵביד ֵצל ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵאין ּבְ יֹאְמרו ָעָליו ְדַיֲעֵביד ִאיּבָ ּׁשֶ ּ ּ ,

ְּדָלא ָאְכִלין ִמיֵניה ְּוִיְדֶפּנו ָהרוַח, ּ ּמֹוץ ְוגו, ְוַעל ֶזה ָאַמר. ּ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ   .'ֹלא ֵכן ָהְרׁשָ

א, ִדְמָסֲאָבא ַמִייןְוִאית ְלִאיָלָנא ָדא  ָמא ַדֲאַמְרָנא, ְוָלא ַיֲעֵבד ִאיּבָ ֶּאָלא ּכְ ּמֹו, ּ ץ ''ּכַ
ְדֶפּנו רוַח ר ּתִ ֲּאׁשֶ י ִאם )תהלים א(ִּדְכִתיב , ָּדא אֹוַרְייָתא ִדְלהֹון. ּ ִעים ּכִ  ֹלא ֵכן ָהְרׁשָ

ּמֹוץ כו ָרֵאל. 'ּכַ ִיׂשְ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ִתיב, ַמה ּשֶׁ ֵע. ַמה ּכְ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִיםְוָהָיה ּכְ ּץ ׁשָ ּ.  

ְעָיא ָאַמר י אֹוׁשְ ּּבֹא וְרֵאה ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ַרּבִ ַהאי ַגְווָנא ֵעץ , ּ ֶּזַרע ָדִוד ּכְ
ד ָהָאבֹות. ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע הֹות. טֹוב ִמּצַ ד ָהִאּמָ ָהיו ִמן ָהאומֹות, ְוַרע ִמּצַ ּׁשֶ ל . ּ ְוִעם ּכָ

קֹו . ּ ִדְלהֹון ֲהַוותָּלאו ֵמֲחִציפות, ֶזה א וְנׁשָ ר יֹוֵסי ָדא ּבָ י ֶאְלָעָזר ּבַ ַמע ַרּבִ ּשָׁ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ
ֹראׁשֹו   .ּבְ

י ִחְסָדאי ֶהם ָהְיָתה, ֲּאַמר ַרּבִ ּבָ ִניעות ׁשֶ ּרות ִמּצְ ִכיָנה, ּ ְנֵפי ַהּשְׁ ַחת ּכַ ְוָיָצא , ְוִנְכְנָסה ּתַ
ה ָדִוד ּנָ ִּמּמֶ ָלִכים ִהְתַחְייבו. ּ ְּוַהּמְ ּ ִלְהיֹות ִמֶזַרע ָדִודּ ִיְהיו ַרֲחָמִנים ְוַאְכָזִרים, ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ .

ד ָהָאב ד ָהֵאם. ַרֲחָמִנים ִמּצַ ֶאָחד. ְוַאְכָזִרים ִמּצַ ְוְלִפיָכך. ְְוֶזה ְוֶזה ָצִריך ִלְהיֹות ּכְ ֶזַרע , ּ
ְרֵאִלים, ָּדִוד ָנָחׁש ָלאומֹות ְוַרֲחָמן ַלִיׂשְ ּנֹוֵקם ְונֹוֵטר ּכְ ּ.  

אֲא י ֲחַלְפּתָ ין ַהחֹוִחים, ַמר ַרּבִ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ך רות ִמֶזַרע ָהאומֹות, נֹוֶתֶנת ֵריַח טֹוב, ּכְ ּּכָ ּּ ְ ,
רוך הוא ָּנְתָנה ֵריַח טֹוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶהֶעְלָתה ֵריַח טֹוב. ְּ ה ׁשֶ ּנָ ׁשֹוׁשַ ך רות, ּכְ ּּכָ ְ ,

ְנ ַחת ּכַ יָה ַהטֹוִבים ִנְכְנָסה ּתַ ֲעׂשֶ ִכיָנהִמּמַ   .ֵפי ַהּשְׁ
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י ְפָדת ַאל ַרּבִ י יֹוֵסי ִאיׁש סֹוכֹו, ּׁשָ ל ַרּבִ ְייָרה, ּרות. ִּלְבֵריה ׁשֶ ְתּגַ ּנִ יָון ׁשֶ ִּמְפֵני ָמה , ּכֵ
ם ַאֵחר ׁשֵ י, ֲּאַמר ֵליה. ֹּלא ְקָראוָה ּבְ ַמְעּתִ ך ׁשָ ם ַאֵחר ָהָיה ָלה, ְּכָ ְּדׁשֵ את , ּ ּשַׂ ּנִ ּוְכׁשֶ

ָּמה רותָּקְראו ׁשְ, ְלַמְחלֹון ם ֶזה. ּ ׁשֵ ם ָעְלָתה ּבְ ְייָרה. ּוִמּשָׁ את ְלַמְחלֹון ִנְתּגַ ּשַׂ ּנִ ׁשֶ , ְּדָהא ּכְ
  .ְוֹלא ְלַאַחר ְזַמן

ך, ָאַמר לֹו ִליִני ָאִלין ֵואֹלַהִיך ֱאֹלָהי וכו)רות א(, ְְוָהְכִתיב ַאַחר ּכַ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה ', ְ ּבַ ַהְרּבֵ
ָתה ָנֳעִמי ִדְתִנ, ַהְתָראֹות ָעׂשְ ָלה ָעֶליָה, יָנןּכְ ְּוכוָלן ִקּבְ ה ָלה , ְּוִאם ִנְתַגְייָרה קֹוֶדם. ּ ָּלּמָ

א ּכוֵלי ַהאי ּתָ   .ַּהׁשְ

ָאה ַמְחלֹון, ָאַמר לֹו ׂשָ ּנְ לֹום ׁשֶ ָאה ִנְתַגְייָרה, ְוִהיא גֹוָיה, ַּחס ְוׁשָ ׂשָ ּנְ ׁשֶ ֶּאָלא ּכְ ּ ּוְבֶחְזַקת , ּ
ֲעָלה ָעְמָדה ִהיא ְוָעְרָפה ֵּאיַמת ּבַ ֲעֵליֶהן. ִעְנַין ֶזהּבְ, ּ תו ּבַ ּמֵ יָון ׁשֶ ָּעְרָפה ָחְזָרה , ּּכֵ

ְּלסוְרָחָנה ַטֲעָמה, ּ ְּורות ָעְמָדה ּבְ ה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה )שם(, ִּדְכִתיב. ּ ך ֶאל ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ ּ ִהּנֵ ְ

ּ ְורות ָדְבָקה ָבה)שם( ּ ִחיָלה, ּ ּתְ ָהְיָתה ּבַ מֹו ׁשֶ ֲע. ּּכְ ת ּבַ ּמֵ יָון ׁשֶ ּתֹוָרה, ָּלהּכֵ ְרצֹוָנה ָדְבָקה ּבַ ּּבִ ּ.  

ִחיָלה, ָאַמר לֹו ּתְ ָמה ּבַ ַמְעּתָ ַמה ּשְׁ ּׁשָ ָמה, ָּאַמר ֵליה. ּ ָאה ַמְחלֹון. ִּגיִלית ׁשְ ׂשָ ּנְ ׁשֶ , ּּכְ
ָמה רות ָּקָרא ִלׁשְ ָמה, ָּעְרָפה. ּ ָמה, ְּוָחְזָרה ְלִסְרחֹוָנה, ָּהָרָפה ׁשְ ה, ְּוִלׁשְ ּוְלַעּמָ , יָהְוֵלאֹלֶה, ּ

ה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה ך ֶאל ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ ִּדְכִתיב ִהּנֵ ה. ְּ ם ָהִראׁשֹון, ֶּאל ַעּמָ ּשֵׁ ֵרא ּבַ ְוֶאל . ְלִהּקָ
  .ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֱאֹלֶהיָה

י ְרחוָמאי יֵרי, ַּרּבִ ן ּגֵ י ִקיְסִמי ּבֶ אֹונֹו, ְוַרּבִ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ּבְ ִכיֵחי ּבַ תִמׁשַ, ֲהוֹו ׁשְ ּבָ ת ְלׁשַ . ּבָ
י ְרחוָמאי ֲהָוה ָיֵתיב ְוָדַרׁש, יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַיְתֵבי יה, ְּוַרּבִ א ָיְתֵבי ַקּמֵ , ְּפַתח ַוֲאַמר. ְּוַעּמָ

דו ה)ישעיה כד( ּבְ אוִרים ּכַ ן ּבְ ּ ַעל ּכֵ אוִרים. 'ּ ֵּאלו אוִרים ְותוִמים. ַּמאי ּבְ ּ ּ ּ.  

אוִרים. ָּדָבר ַאֵחר י ִאי: ּּבְ ּתֵ ׁשְ ַלִים, ׁשֹותּבִ ִציֹון וִבירוׁשָ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ  ְנֻאם )שם לא(, ִּדְכִתיב. ּ
ַלם' ה ְירוׁשָ ִציֹון ְוַתּנור לֹו ּבִ ר אור לֹו ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ֶהם. ּּ ֵני ָאָדם יֹוְדִעים ּבָ   .ְוֵאין ּבְ

ך ָלִים ְלַבד ַסְלָקא ַדְעּתָ ִציֹון וִבירוׁשָ ְּבְ ּ ּ ַל, ֶּאָלא. ּ מֹו ְדִציֹון ִוירוׁשָ ּּכְ ִּים ָדא ִעם ָדאּּ ָהָכא , ּ
ָּנֵמי ִאֵלין ָדא ִעם ָדא ּ ֵעין ָזָכר וְנֵקָבה, ּ ל ָזָכר. ְּוֵהם ּכְ ל ְנֵקָבה. ָּחלוׁש, ְּוהוא ֵאׁש ׁשֶ , ְוׁשֶ

ָלִים, ֶּזה ֵאֶצל ִציֹון. ָחָזק   .ְּוֶזה ֵאֶצל ְירוׁשָ

עֹוָלם י ִאיׁשֹות ֵאלו, ְָוֵאין ְלך ָאָדם ּבָ ּתֵ ֵאין לֹו ׁשְ ּׁשֶ ם ִנְקָרִאים ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר ְוֵה, ּ
רוך הוא ְנָתָנם ִלְבֵני ָאָדם. ַהטֹוב דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ֶהם, ְּ ֵדי ַלְנחֹוָתם ּבָ תוב ָאַמר. ּכְ ן , ְּוַהּכָ ַעל ּכֵ

דו ה ּבְ אוִרים ּכַ ּּבְ ד ְלקֹונֹו', ּ ֶהם ָהָאָדם ְמַכּבֵ   .ּבָ

ַחת ִציֹון ַער ֶאָחד ֵיׁש ּתַ ַחת ָהָא, ּׁשַ ֶּרץ ַאְלַפִים ַאּמֹות ַעל ַאְלַפִים ַאּמֹותְּוהוא ּתַ ּ ,
ּהוא ַדק ְוָחלוׁש, ְוַהְתָחַלת ָהֵאׁש ּ ַער ַההוא ִנְקֵראת ְצפֹוִנית. ּ ט , ְּוַהּשַׁ ם הֹוֵלך וִמְתַפּשֵׁ ּוִמּשָׁ ּ ְּ

ַלִים ִית, ַּעד ְירוׁשָ ל ָזָכר ְלֵהָראֹות ֶאת ְפֵני ָה, ְמקֹום ַהר ַהּבַ עֹוֵמד ּכָ ' ָאדֹון הַּעד ָמקֹום ׁשֶ
  .ְצָבאֹות
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ִית. ַמאי ַטְעָמא ַחת ַהר ַהּבַ ם ּתַ ּשָׁ עֹוֵמד ִלְפֵני ָהֲעָזָרה, ִּמְפֵני ׁשֶ יו, ׁשֶ ְחּתָ יעור , ִמּתַ ּׁשִ
ְפַלִים ָהֵאׁש ה ַאּמֹות ּכִ ים ַוֲחִמּשָׁ ּשִׁ לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ָהֵאׁש ֵאינֹו ּבֹוֵער , ֲאָבל ְלַמְעָלה. ׁשְ

ַתּנור ָחָזק ָּהֵאׁש דוְגַמת ָהָעְרָלה, הּוְלַמָט. ּּכְ ִרית, ּ   .ְוִהיא ְלַמָטה, ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבְ

ם ִרית ִנְרׁשָ ֵיׁש לֹו ּבְ ל ָזָכר ׁשֶ ן ּכָ ך. 'עֹוֵמד ָעָליו ִלְפֵני ָהָאדֹון ה, ְּוַעל ּכֵ ְוִמְפֵני ּכָ ּ ַעל , ּ
אוִרי ן ּבְ דו ה''ּּכֵ ּבְ ל ִציֹון. 'ּם ּכַ אור ׁשֶ ּּבְ ל ְירוׁשָ, ּ ְּואור ׁשֶ   .ָלִיםּ

ּנור ֶהָחָזק ַער ַהּתַ ַהְזָכִרים עֹוְמִדים ָעָליו. ִנְקָרא ָעֵרל, ּׁשַ ּוְכׁשֶ ַקע אֹותֹו ָהֵאׁש ַעד , ּ ִנׁשְ
ה הֹום ַרּבָ יִהּנֹם. ּתְ ל ּגֵ   .ְּוהוא ֵאׁש ׁשֶ

מֹות ַלֵיֶצר ָהָרע ְבָעה ׁשֵ ְּוֵאלו ֵהן, ְּוֵיׁש לֹו ׁשִ ָטן. ָטֵמא. ָרע: ּ . ׁשֹולֶאֶבן ִמְכ. ׂשֹוֵנא. ׂשָ
יִהּנֹם. ְצפֹוִני. ָעֵרל מֹות ַלּגֵ ְבָעה ׁשֵ ְּוֵאלו ֵהם, ְוׁשִ ַחת. ּבֹור: ּ ּדוָמה. ׁשַ אֹול. ִּטיט ַהָיֵון. ּ . ׁשְ

ית. ַצְלָמֶות ְחּתִ יִהּנֹם. ֶאֶרץ ּתַ ְבָעה ְפָתִחים ֵיׁש ַלּגֵ ֶנֶגד ז, ּׁשִ ֵיׁש לֹו' ּכְ מֹות ׁשֶ ָמדֹורֹות ' ז. ּׁשֵ
ְּוכוָל, ֵהן זֹו ַעל זֹו םּ ִעים ִלידֹון ׁשָ ִנים ָלְרׁשָ ֶבר. ּן ָמדֹורֹות ְמזוּמָ ּקֶ ָלה ּבַ ּּגוָפן ּכָ ָמָתן , ּ ְוִנׁשְ

ֶרֶפת ן, ִנׂשְ   .ְוָהֵאׁש אֹוַכְלּתָ

ָלה, ְּוהוא ָמדֹור ָהֶעְליֹון. ָמהֹור ָהִראׁשֹון ּבֹור ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּתֹות ׁשֶ ה ּכִ ּמָ ם ּכַ ֵעין , ְוׁשָ ּכְ
ר ֵאין ּב ים ֵיׁש ּבֹו, ֹו ַמִיםַהּבֹור ֲאׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ דֹור ַהֶזה ִנְקָרא ּבֹור. ֲאָבל ְנָחׁשִ ך ַהּמָ ּּכָ ּבֹו , ְ

ָלה ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יּתֹות ׁשֶ ה ּכִ ּמָ ָרִפים, ּכַ ים ַהּשְׂ ֵעין ְנָחׁשִ ר ֵאין ָלֶהם ָלַחׁש, ּכְ   .ֲאׁשֶ

יִהּנֹם ּגֵ ים ׁשֹוְלִטים ּבַ ה ְממוּנִ לׁשָ ּוׁשְ ַחת ְיֵד, ּ ִחית: ְוֵהם. ּי דוָמהִמּתַ ְוָכל . ֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ
ם ְחּתָ ים ּתַ ִבים. ָּהֲאֵחִרים ְממוּנִ ים ָרִצים ְוׁשָ ל , ְּוָכל אֹוָתם ַהְממוּנִ ם ַנְפׁשֹוָתן ׁשֶ ְוָדִנין ּבָ

ִעים   .ְרׁשָ

ָלה ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּתֹות ׁשֶ יִהּנֹם, ְוָכל אֹוָתם ּכִ ים ּגֵ ַמ, ּּכוָלם ַמְרִעיׁשִ ָרִקיַעְוִנׁשְ . ע קֹוָלם ּבָ
יִהּנֹם ּגֵ ִעים ּבַ   .ְוֵאין ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ַווי ַווי, ָצְווִחין ְואֹוְמִרים, ְוקֹול ָהְרׁשָ

ים ה ְממוּנִ לׁשָ ל ֵאלו ַהּשְׁ ְּוַעל ּכָ ּ ָלה, ּ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּתֹות ׁשֶ ָאר ּכִ ים , ִעם ׁשְ ְרִעיׁשִ ּמַ ׁשֶ
יִהּנֹם אֹון ֵמִעיר קֹול ֵמֵהיָכל קֹול ה)שעיה סוי(, ָּאַמר ְקָרא ֲעַלְייהו, ּגֵ ֵלם '  קֹול ׁשָ ְּמׁשַ

מול ְלאֹוְיָביו   .ּּגְ

ִחיִתים ַהָללו' ְכֶנֶגה ג ַּמׁשְ בוַע, ּ ל ְיֵמי ַהּשָׁ ֹוְלִטים ּכָ ּשׁ ִפיַלת ַעְרִבית. ּׁשֶ ִּמְזַמן ּתְ ל , ּ ּכָ
יֶהם, ַּהַלְיָלה ך ַמֲעׂשֵ ַמְחׁשָ ר ָהָיה ּבְ ְָדִנין ְלאֹוָתן ֲאׁשֶ ּוְמַהְרְהִרים ִהְרהוִרים ַעל ',  ְוגוּ ּ

בֹוָתם ּכְ תוב. ִמׁשְ יֶהם ְוגו )שם כט(, ַּוֲעֵליֶהם ָאַמר ַהּכָ ך ַמֲעׂשֵ  הֹוי )מיכה ב( .'ְְוָהָיה ְבַמְחׁשָ
בֹוָתם ְוגו ּכְ ֵבי ָאֶון וֹפֲעֵלי ָרע ַעל ִמׁשְ ִהְתִחילו. 'ּחׁשְ יֹום ַעל ּכוָלם, ְּוֵכיָון ׁשֶ ּּגֹוְמִרים ּבַ ּ ּ .

יִהּנֹם ּגֵ ִעים ּבַ ְרׁשָ ך ַהַלְיָלה, ֲּאָבל ַהְתָחַלת ַהִדין ּבָ ְחׁשַ ּתֶ ִּמׁשֶ ָמה . ְוַעל ֶזה ִנְקָרִאים ֵלילֹות. ְ ּכְ
ֵלילֹות)ש ג''שה(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ִמַפַחד ּבַ ַסְנְדָראי. ּ י ֲאֶלּכְ יִהּנֹם, ְּוָאַמר ַרּבִ ל ּגֵ ִּמַפְחָדה ׁשֶ ּ ּ.  

ְתִפ ְקנו ּבִ ּוְלִפיָכך ּתִ בוַע, ַּלת ַעְרִביתָּ ל ְיֵמי ַהּשָׁ ְּוהוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון, ּּכָ ּ י . ּ ַעל ּכִ
ך ְחׁשַ ּתֶ ָעה ׁשֶ ְֵמאֹוָתה ׁשָ יִהּנֹם, ּ ּגֵ ִעים ּבַ ִחיִתים, ָּדִנין ֶאת ָהְרׁשָ ׁשְ ִחית , ַעל ְיֵדי ַהּמַ ֵהם ַמׁשְ ׁשֶ
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ַהאי ִדְוהוא ַרחום. ַאף ְוֵחיָמה ְּוכוָלם ִנְכָלִלים ּבְ ּ ּ ִחיתַמ. ּּ  )תהלים עח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשְ
ִחית יב ַאפֹו, ַאף. ְוֹלא ַיׁשְ ה ְלָהׁשִ ִּדְכִתיב ְוִהְרּבָ ל ֲחָמתֹו, ֵחָמה. ּ   .ִּדְכִתיב ְוֹלא ָיִעיר ּכָ

נו ּקְ ּוְלִפיָכך ּתִ ת, ָּ ּבָ ׁשַ יֵמי ַהחֹול ְוֹלא ּבְ ּלֹוַמר ְוהוא ַרחום ּבִ ת. ּ ּבָ ְכַנס ׁשַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ , ׁשֶ
ֵלק ַהִדין ִמן ָהעֹוָלם ִּמְסּתַ יִהּנֹם ֵיׁש ָלֶהם ְמנוָחה, ּ ּגֵ ִעים ּבַ ָלה ֵאיָנם , ְּוָהְרׁשָ ּוַמְלֲאֵכי ַחּבָ

יַדׁש ַהיֹום ּקִ ָעה ׁשֶ ּׁשֹוְלִטין ֲעֵליֶהם ִמּשָׁ ּ.  

ת ְוהוא ַרחום ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ן ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ְּוַעל ּכֵ ֹלא ִיְתעֹוְררו ַמְלֲאֵכי ַחּבָ, ּ ּׁשֶ ְוְלִפיָכך . ָלהּ ּ
ל ֶמֶלך בֹודֹו ׁשֶ ְהוא ָאסור ִמְפֵני ּכְ ּ ּ ת, ּ ּבָ ׁשַ ִעים ּבְ ִגין ַעל ָהְרׁשָ ֵלק , ַהּמֵ ָבר ִנְסּתַ ּכְ ְּלהֹורֹות ׁשֶ

ל, ַּהִדין ִמן ָהעֹוָלם ִלים ְלַחּבֵ ּוְכָבר ֵאין ְרׁשות ַלְמַחּבְ ּ.  

ְּדֲהָוה ַמְלֵקי ְלַחָייָבא, ְלַסְנָטָרא א. ּ יה,  ַלֲאָגָנא ֲעלֹויֲאָתא ַמְלּכָ ֵויה ַקּמֵ ְּוׁשַ ּ יָון . ּ ּכֵ
א י ַמְלּכָ ַמְלִקיוָתא, ְּדָקִאים ַקּמֵ ַּמאן ְדַאְגֵזים ֵליה ּבְ ּ ל ֶמֶלך הוא, ּּ ָּלאו ְקָלָנא ׁשֶ ך . ְ ְּכָ

ת ּבָ א ִאיהו ׁשַ יה, ַּמְלּכָ ָּנֵטיל ְלַחָייֵבי ְדֵגיִהּנֹם ַקּמֵ ין ֲעַלְייהו, ּ ין ִמְתַעְבִרין ְוָכל ַסְנֵטיִר. ְּוַאּגֵ
א י ַמְלּכָ ּמֵ א ְוַאְגֵזים ְלהֹו. ִמּקַ י ַמְלּכָ ַּמאן ְדָנֵטל ְרצוָעה ַקּמֵ א הוא, ּ ָּלאו ְקָלָנא ְדַמְלּכָ ּ .

ָרֵאל ֵאין לֹוַמר ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ְּוהוא ַהִדין ׁשֶ ּ.  

ַהאי ָמדֹור יַח, ּבְ ּקֹוְטִפין ַמלוַח ֲעֵלי ׂשִ ָּדִנין ְלאֹוָתן ׁשֶ נו ַהּמַ, ּּ ּתְ ּנִ ְּפִסיִקים ְדָבִרים ׁשֶ ּ
לוחֹות ּּבַ ֵטיָלה, ּ יָחה ּבְ ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ֲעֵלי ׂשִ בֹוד ּבְ ֵאיָנן נֹוֲהִגין ּכָ ְּוֵאין ָדִנין , ְואֹוָתם ׁשֶ

ְלִמיד ָחָכם קֹום ַהֶזה ִלְמַבֶזה ּתַ ּמָ ּּבַ ִטיט ַהָיֵון, ּ י ָדִנין אֹותֹו ּבְ   .ּּכִ

הֹור ָהִראׁשֹון מֹו ִלּבֹוּוַבּמָ ְלִמיד ָחָכם ּבְ ַבֶזה ּתַ דום , ִּריִדין ְוָדִנין ַהּמְ ּבְ ּכִ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ֶהם, ְּוַהְמַקֵלל ֵחֵרׁש. ִלְפֵני ֲאֵחִרים ֶנֶסת. ְּוַכיֹוֵצא ּבָ ית ַהּכְ ָעה , ְוָהעֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ ׁשָ ּבְ

יּבור ִמְתַפְלִלים ַהּצִ ּׁשֶ ּ ְפֵנ. ּ ַבח ֲחֵברֹו ּבִ ֹוְנִאים אֹותֹו ְלָרָעהְּוַהְמַסֵפר ׁשֶ ּשׂ ְּוָכל ֵאלו. י ִמי ׁשֶ ּ ,
ֶהם דֹור ָהִראׁשֹון, ְּוַכיֹוֵצא ּבָ ּמָ   .ִּנידֹוִנין ּבַ

ִני הֹור ַהּשֵׁ ַחת, ַהּמָ ְּוהוא ֵאׁש ְירוָקה. ּהוא ִנְקָרא ׁשַ ך. ּ י ִאם חֹוׁשֶ ם ּכִ ם , ְְוֵאין ׁשָ ְוֵאין ׁשָ
ַלל ם ָדִנין. ַרֲחִמים ּכְ ל ַהְמ, ְּוׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםּכָ ל ּתַ ין ְפֵני . ַּסְפִרין ַאַחר ִמָטָתן ׁשֶ ְלּבִ ְּוַהּמַ

ים ַרּבִ ֲהָלָכה. ֲחֵברֹו ּבָ ַּוֲאִפילו ּבַ ּנו, ּ לֹא ִלְלמֹוד ִמּמֶ ּׁשֶ ַמִים. ּ ם ׁשָ לֹא ְלׁשֵ ֶאה ׁשֶ ְתּגָ . ְּוַהּמִ
ל ֲחֵבירֹו לֹון ׁשֶ ּקָ ד ּבַ ּבֵ ְתּכַ ֲחֵברֹו ׁשֶ. ְוַהּמִ ֲהָלָכה ַאַחתְּוַהיֹוֵדַע ּבַ ְדָבִרים אֹו ּבַ ל ּבִ ׁשֵ ְוֵהם , ִּיּכָ

ִעיר ַאַחת ל, ּבְ ׁשֵ ִיּכָ ַמח הוא אֹו ֲאֵחִרים, ְּוֵאינֹו מֹוִדיעֹו קֹוֶדם ׁשֶ ית . ְּוִיׂשְ ֵיׁש לֹו ּבֵ ּוִמי ׁשֶ ּ
ה ְלִהְתַפֵלל ִעירֹו ְוֵאינֹו ִנְכַנס ּבָ ֵנֶסת ּבְ ַּהּכְ ּ ֵאינֹו ֹנַח ַלֲחֵבירֹו ּבַ. ּ ל . ֲהָלָכהּוִמי ׁשֶ ְוָהאֹוּכֵ

ֵאיָנה ַמְסֶפֶקת ִלְבָעֶליָה עוָדה ׁשֶ ִּמּסְ ּ יַה ָידֹו ַעל ֲחֵבירֹו. ּ ְגּבִ הו, ְּוַהּמַ לֹא ִהּכָ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ .
חֹוק ַלֲחֵברֹו ׂשְ ְמַקֵלל ּבִ ּוִמי ׁשֶ ת, ּ יַע לֹו ּבֹוׁשֶ ַיּגִ ִעְנַין ׁשֶ ָמדֹור ֶזה. ּּבְ ם ּבְ ל ֵאלו ִנדֹוִנים ׁשָ ּּכָ ּ ּ, 

ֶהם יֹוֵצא ּבָ   .ְּוָכל ּכַ

י ִליׁשִ הֹור ַהּשְׁ ּהוא ִנְקָרא דוָמה, ַהּמָ י ָהרוַח. ּ ּסֵ ל אֹוָתן ּגַ ם ִנדֹוִנים ּכָ ְּוׁשָ ִאים , ּ ְתּגָ ַהּמִ
ֲהָלָכה ִלְפֵני ָהָעם ם ּבַ ִלּבָ ַמִים, ּבְ ם ׁשָ לֹא ְלׁשֵ ִגיס ִלּבֹו . ְּוַהְמַסְפִרים ָלׁשֹון ָהָרע. ּׁשֶ ְוַהּמֵ
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הֹוָרָאה ית. ְּוַהָדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף חֹוָבה. ּבְ ִרּבִ ְלֶוה ַלֲחֵברֹו ּבְ ּתֹוָרה . ְוַהּמַ ַגֶלה ָפִנים ּבַ ְּוַהּמְ ּ
ֲהָלָכה לֹא ּכַ ֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ַהְמָבֵרך. ּׁשֶ ְוִמי ׁשֶ ִפָלתֹו ִפיְסֵקי ִפיְסֵקי. ּ ה ּתְ עֹוׂשֶ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ .

ְתִפָלתֹו גֹון ַהְמַסֵפר ּבִ ּּכְ ְּוהוא ִנְקָרא ִפיְסֵקי , ְּוחֹוֵזר וַמְפִסיק, ְּוחֹוֵזר ְואֹוֵמר ָדָבר ַאֵחר, ּ ּ
ְתלֹוֵצץ ַעל ֲחֵברֹו. ִּפיְסֵקי ְלמודֹו, ְוַהּמִ ַכח ּתַ ּשָׁ ְּוַעל ַהָזֵקן ׁשֶ ֲחֵברֹו . ּ ְּוָהרֹוֶאה ְדַבר ֶעְרָוה ּבַ

ינֹו ְלֵבינֹו ל ֵאֶלה ִנדֹוִנין ׁשָ. ְוֵאינֹו מֹוִדיעֹו ּבֵ ּּכָ ֶהם, םּ יֹוֵצא ּבָ   .ְּוָכל ּכַ

הֹור ָהְרִביִעי ם ִנידֹוִנין. ִּנְקָרא ִטיט ַהָיֵון, ַהּמָ י ָהרוַח, ְּוׁשָ ּסֵ ל אֹוָתן ּגַ ְוָכל אֹוָתן . ּּכָ
ִאין ָּהעֹוִנין ַעזות ַלֲעִנִיים וְמדוּכָ ּ ּּ דֹוַחק ְוֵאינֹו ַמְלֵווהו. ּ ׁש , ְּוָהרֹוֶאה ֶלָעִני ּבְ ְמַבּקֵ ַעד ׁשֶ

ּנ ְּוָכל אֹוָתם ַהיֹוְדִעים ֵעדות ֶלָעִני ְוֵאיָנם מֹוִדיִעים. ּו ֲהָנָאתֹוִמּמֶ ִכיר. ּ ַכר ׂשָ ק ׂשְ . ְוָהעֹוׁשֵ
א ַעל ּגֹוָיה ְוִנָדה. ְוַהּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָטָלה ן ֶלָעִני ְוֵאינֹו ַמְחִזיר לֹו . ְּוַהּבָ ּכֵ ַמׁשְ ְוַהּמְ

ֵאין לֹו ָדָבר ַאֵחר ׁשֶ ּכֹנֹוָתיו ּכְ ָפט.ַּמׁשְ ֶטה ִמׁשְ דֹור . ְּוַהלֹוֵקַח ׁשֹוַחד. ּ ְוַהּמַ ּמָ ּּכוָלם ִנידֹוִנים ּבַ ּּ
  .ַּהֶזה

י הֹור ַהֲחִמיׁשִ אֹול, ַהּמָ יִנים. ִנְקָרא ׁשְ ם ִנידֹוִנים ַהּמִ , ְּוָהֶאִפיקֹוְרִסים, ְּוַהּמוָסִרים, ְּוׁשָ
ּתֹוָרה ִתי, ְוַהּכֹוְפִרים ּבַ ְתִחַיית ַהּמֵ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך )איוב ז(, ַּעל ֵאֶלה ֶנֱאַמר. םְּוַהּכֹוְפִרים ּבִ ְ ּכָ ּ

אֹול ֹלא ַיֲעֶלה ן יֹוֵרד ׁשְ ִתיב. ּכֵ ָאר ַהחֹוְטִאים ּכְ ֵּמִמית וְמַחֶיה '  ה)שמואל א ב(, ְוַעל ׁשְ ּ
אֹול ַוָיַעל   .ּמֹוִריד ׁשְ

י ּשִׁ הֹור ַהּשִׁ ם ִנידֹוִנין. ִנְקָרא ַצְלָמֶות, ַהּמָ ל אֹוָתן ׁשֶ, ְּוׁשָ ְכבו ִעם ִאּמֹוָתןּכָ . ְּוִנָדה, ּּשְׁ
ִביִעי דֹור ַהּשְׁ ית, ַהּמָ ְחּתִ ם, ִנְקָרא ֶאֶרץ ּתַ , ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר. ּׁשוב ֵאינֹו עֹוֶלה, ַּהיֹוֵרד ְלׁשָ

ִעים ְוגו)מלאכי ג(   .' ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ

דֹורֹות ְּוָכל ֵאלו ַהּמָ ִעיםֵאׁש אֹוְכָלה דֹוֶלֶקת ַלְיָלה ָויֹום ְלַנְפ, ּ ל ְרׁשָ ֵיׁש ִמי . ׁשֹוָתם ׁשֶ
ע ְקָרא ָרׁשָ ּנִ יִהּנֹם י, ׁשֶ ּגֵ ה. ב ֹחֶדׁש''ְּוִנידֹון ּבַ ׁשוּבָ ֵאין לֹו ִהְרהור ּתְ מור ׁשֶ ע ּגָ ָּרׁשָ ּ ֵאין לֹו , ּ

ָנה ּקָ יִהּנֹם, ּתַ ּגֵ ָנן ָאְמֵרי. ְּוִנידֹון ְלעֹוָלם ּבַ ה ֳחָד, ַרּבָ ּשָׁ יִהּנֹם ׁשִ ּגֵ ע ִנידֹון ּבַ יםָּרׁשָ ע . ׁשִ ָרׁשָ
מור ר ֹחֶדׁש, ּּגָ ֵנים ָעׂשָ ׁשוָבה. ׁשְ שֹות ּתְ ִהְרֲהרו ַלֹעֲ ׁשֶ י ִמיֵלי ּכְ ְּוַהּנֵ ּוֵמתו, ּ ֲאָבל ִאם ֹלא . ּ

ׁשוָבה ִּהְרֲהרו ַלֲעׂשֹות ּתְ ׁשוָבה, ּ ְּוֹלא ָעׂשו ּתְ ֲּעֵליֶהם ַהָפסוק ָאַמר, ּ ּ ְוָיְצאו )ישעיה סו(, ּ
י ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ י ְוגוְּוָראו ּבְ ִעים ּבִ   .'ּם ַהפֹוׁשְ

י ְרחוָמאי ן ֵעֶדן, ְּוָאַמר ַרּבִ רוך הוא ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמּגַ דֹוׁש ּבָ יַרׁש ַהּקָ ּגֵ ׁשֶ ּּכְ ִנְתָייֵרא , ְּ
ית ְחּתִ ְקָרא ֶאֶרץ ּתַ דֹור ֶזה ַהּנִ יעור, ִמּמָ ֵאין לֹו ׁשִ ִּמְפֵני ׁשֶ  ֶאֶרץ )איוב י(, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ּ

מ מֹו ֹאֶפלֵעָפָתה ּכְ   .ֹו ֹאֶפל ַצְלָמֶות ְוֹלא ְסָדִרים ַוּתַֹפע ּכְ

ה ׁשוָבה. ֶמה ָעׂשָ ה ּתְ ֵמי ִגיחֹון ַעד ַצָוארֹו, ָּעׂשָ רוך הוא ָחס ָעָליו. ְּוִנְכַנס ּבְ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ ,
ְקָרא ֲאָדָמה ְבָעה ֲאָרצֹות. ְּוִסְלקֹו ְלָמקֹום ַהּנִ ִהיא ַאַחת ִמּשִׁ ם הֹוִלי, ׁשֶ   .ד ֶאת ַקִין ְוֶהֶבלְוׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3263דף [ -ּוָתא ּבְ
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ָהַרג ַקִין ֶאת ֶהֶבל ָאֶרץ, ְכׁשֶ רוך הוא ִלְהיֹות ָנע ְוָנד ּבָ דֹוׁש ּבָ ַזר ָעָליו ַהּקָ ּּגָ ִתיב. ְּ . ַמה ּכְ
ּתָ אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוגו)בראשית ד( ַרׁשְ ּ ֵהן ּגֵ ָאֶרץְוָהִייִתי ָנע ָוָנ', ּ . ד ּבָ

ְתׁשוָבה לֹו ּבִ רוך הוא ִקּבְ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ   .ְוִסיְלקֹו ְלַאְרָקא, ְּ

ת ּנֹוַלה ׁשֵ ל ָהֲאָרצֹות, ְכׁשֶ רוך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְלַמְעָלה ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ִּסיְלקֹו ַהּקָ ְּ ,
ָרֵאל. ְלֵתֵבל ָמקֹום ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶחְברֹון, ּבְ ם ָחַצב לֹו ֶקֶב. ּבְ ה ְמָעָרה ִלְפִנים , רְוׁשָ ְוָעׂשָ

ָעָרה ן ֵעֶדן, ִמּמְ ְָסמוך ַלּגַ ם ָהְיָתה ְקבוָרתֹו. ּ ּוְקבוַרת ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ְּוׁשָ ּ ,
הֹות   .ְוָהִאּמָ

י ִקיְסָמא ָאַמר ְכֵפָלה, ַרּבִ ן ֵעֶדן, ְּמָעַרת ַהּמַ ְָסמוך ְלֶפַתח ּגַ ָתה ַחָוה. ּ ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ א , ּּבְ ּבָ
םָאָד ם ֵהִריַח. ּם ְלָקְבָרה ׁשָ ן ֵעֶדן, ְוׁשָ ם, ֵמֵריחֹות ּגַ ָהָיה ׁשָ אֹותֹו ָהֵריַח ׁשֶ ָרָצה ַלְחצֹוב . ּבְ

ת קֹול ְוָאְמָרה ַדֶייָךֹ, יֹוֵתר ָּיְצָתה ּבַ ָעה ָעַמד. ּּ אֹוָתה ׁשָ ר, ְוֹלא ָחַצב יֹוֵתר, ּּבְ ם ִנְקּבַ ִמי . ְוׁשָ
ק ּבֹו נֹו. ִנְתַעּסֵ ת ּבְ הו, ׁשֵ ְדמותֹו וְבַצְלמֹוּׁשֶ ּא ָהָיה ּבִ ּ.  

י ְרחוָמאי ּנֹוָצר, ָּאַמר ַרּבִ ׁשֶ ק ּבֹו ּכְ רוך הוא ִנְתַעּסֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ת, ְּ ּמֵ ׁשֶ ק ּבֹו ּכְ ְוֹלא . ְוִנְתַעּסֵ
יֹוֵדַע ּבֹו לֹום, ָּהָיה ִמי ׁשֶ א ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ֲהׁשָ ּבָ ם, ַּעד ׁשֶ ָרָאה ְו, ְוִנְכַנס ְלׁשָ

ן ֵעֶדן, אֹותֹו ל ּגַ ִמים ׁשֶ ׂשָ ֵרת אֹוְמִרים, ְוֵהִריַח ֵריַח ּבְ ַמע קֹול ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָאָדם , ְוׁשָ
ם קֹום ַהֶזה, ָּהִראׁשֹון ָקבור ׁשָ ְּוַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב מוָכִנים ִיְהיו ַלּמָ ּ ר דֹוֵלק. ּ , ָּרָאה ַהּנֵ

ֲאָוותֹו. ְוָיָצא קֹום ַהֶזהִּמָיד ָהְיָתה ּתַ   .ּ ַעל ַהּמָ

א ַאְבָרָהם, ָּאַמר ַרב הוָנא ּבָ ם, קֹוֶדם ׁשֶ ֵבר ׁשָ ים ִליּקָ ׁשִ ים ָהיו ְמַבּקְ ּוַמְלֲאֵכי , ַּרּבִ
קֹום ֵרת ָהיו ׁשֹוְמִרים ַהּמָ ם, ַּהּשָׁ א , ְּוֹלא ָיְכלו ִלְכנֹוס, ְּורֹוִאים ֵאׁש דֹוֶלֶקת ׁשָ ּבָ ַעד ׁשֶ

קֹוםְוָקָנה, ַאְבָרָהם ְוִנְכַנס   . ֶאת ַהּמָ

י ְנֶחְמָיה ָפַתח ֶדם ְוגו' ּ ַוִיַטע ה)בראשית ב(, ַּרּבִ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ דֹוׁש . 'ֱאֹלִהים ּגַ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
רוך הוא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּּבָ ָראֹו, ְּ ְקָדׁש ּבְ ית ַהּמִ ְקָדׁש ָנַטל, ִּמּבֵ ית ַהּמִ ּוֵמֲעַפר ּבֵ ּוָבָרא , ּ

ּבָ. אֹותֹו יָון ׁשֶ ֲחוֹות לֹו, ְוָעַמד ַעל ַרְגָליו, ָרא אֹותֹוּכֵ ּתַ ִריֹות ְלִהׁשְ ל ַהּבְ או ּכָ ּּבָ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֶּמה ָעׂשָ ם. ְּ ן ֵעֶדן, ְנָטלֹו ִמּשָׁ ר חופֹות, ְוִהְכִניסֹו ַלּגַ ה לֹו ֶעׂשֶ ְּוָעׂשָ ּ ,
דוְגַמת י רוך הוא ַלֲעׂש' ּּכְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ּחופֹות ׁשֶ ּ ְּ ן ֵעֶדן ֶלָעִתיד ָלֹבאּ ּגַ ִדיִקים ּבַ . ֹּות ַלּצַ

ֵרת ָהיו יֹוְרִדין ְועֹוִלין ּוַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ְמָחה ְלָפָניו, ּ ים ׂשִ   .ְוָנַתן לֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה, ְועֹוׂשִ

ֵמי ָמרֹום ָיַרה סמָאַמר ֵליה ִמׁשְ ּוְכׁשֶ ל ָאָדם, ּּ ֵרת , ָרָאה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ּוַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ
חוָפתֹוְמ ין ְלָפָניו ּבְ ׁשִ ּמְ ּׁשַ ֵעיָניו, ּ ה. ַּוֵיַרע ּבְ ל. ֶמה ָעׂשָ ּמָ ִמין ּגַ , ְוָרַכב ָעָליו, ָנַטל ָנָחׁש ּכְ

ה אֹותֹו ְּוָיַרד וִפּתָ ָעַבר ַמֲאַמר יֹוְצרֹו, ּ   .ַעד ׁשֶ
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ָעַבר ּוַמהו ׁשֶ ַסְנְדִרי ָאַמר. ּ י ֲאֶלּכְ תֹוכֹו, ַּרּבִ ּרוַח ְזנוִנים ִנְכַנס ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר.ּ ּרוַח , ּ ַרּבִ
ָעַבר. ְוָעַבר ַמֲאַמר יֹוְצרֹו, ַּהטוְמָאה ָהְיָתה בֹו יָון ׁשֶ רוך הוא, ּכֵ דֹוׁש ּבָ ִּנְגָלה ָעָליו ַהּקָ ְּ ,

ן ֵעֶדן ֵזירֹות' ְוָגַזר ָעָליו י, ְוֵגְרׁשֹו ִמּגַ ֵזירֹות, ּגְ ר ּגְ ר, ְּוַעל ַחָוה ֶעׂשֶ ָחׁש ֶעׂשֶ ל ְוַע, ְוַעל ַהּנָ
ֵזירֹות ָעה ּגְ ׁשְ ִעים ָחֵסר ַאַחת. ָהֲאָדָמה ּתִ ְתַחֵייב , ִּנְמָצאו ַאְרּבָ ּנִ ִעים ַמְלֻקיֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּּכְ ּ

ֵבית ִדין ע ּבְ   .ָּהָרׁשָ

ׁשוָבה ה ּתְ ֲעָתא, ַּלּסֹוף ָעׂשָ ַהִהיא ׁשַ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ לֹו ַהּקָ ְּוִקּבְ ר . ְּ י ְיהוָדה ּבַ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ
ִפָלִתי ה)תהלים לט(ַמאי ִדְכִתיב , לֹוםׁשָ ְמָעה ּתְ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ' ּ ׁשִ ְּוׁשַ

ך י ֵגר ָאֹנִכי ִעּמָ ֱחָרׁש ּכִ א ֲאַמר ָדא. ְּתֶ ָּדִוד ַמְלּכָ ר ָחָמא. ּ י ּבֹון ּבַ , ָּאַמר ָדִוד, ְּדָאַמר ַרּבִ
רוך הוא ִאיהו ָקֵריב ְלָכל דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ִאינון ְדָקָראן ֵליהְּ ּ ּ.  

ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת'  ָקרֹוב ה)תהלים קמה(, ְּפַתח ַוֲאַמר ַהאי ְקָרא . ְּלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ֱאֶמת ְלַהּקָ ל ִאינון ְדָקָראן ּבֶ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ רוך הוא ָקֵריב לֹון, ְּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ ,

ל לֹון ֵעיְּוקוְדׁשָ, ּוְמַקּבֵ א ּבָ ִריך הוא ִלּבָ ּא ּבְ ְ.  

ּוְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ִנין ְוִעַלָוון ְדָכל ַעְלָמא, ּ ל ָקְרּבָ יה ִמּכָ יב ַקּמֵ ָּחׁשִ ּ ֵוי . ּּ יָון ְדַבר ָנׁש ׁשַ ּּכֵ ּ
ְתׁשוָבה ְּרעוֵתיה ּבִ ּ ָכל ִאינון ְרִקיִעין, ּ ְרָעא ּבְ יה, ֵּלית ּתַ ְּדָלא ָפַתח ְלַגּבֵ ָנא ְדַבר . ּּ , ָנׁשָּקְרּבָ

ְלָיא א וְרעוָתא ּתַ ִלּבָ ּּבְ ר ָחָטא ָעֶליָה, ִּדְכִתיב. ּ א . ְּוִהְתַוָדה ָעָליו. ְּוִהְתַוָדה ֲאׁשֶ ִלּבָ ְּוכֹוָלא ּבְ
ְלָייא   .ּתַ

ָנה ָאַמר ַלֲחָכִמים ן ַהּקָ י ְנחוְנָיא ּבֶ ַני. ַּרּבִ קֹום, ַּחֵייֶכם, ּבָ ִלּבֹו , ֵאין ָקרֹוב ִלְפֵני ַהּמָ ּכְ
ל ָאָדם ִנין ְוִעַלָוון ְדָכל ָעְלָמא,ׁשֶ ל ָקְרּבָ יה יֹוֵתר ִמּכָ ּ ְוִניָחא ַקּמֵ ּ ּּ.  

ַתֲעִניָתא יה וְרעוֵתיה, ַּמאן ִדיֵתיב ּבְ ֵוי ִלּבֵ ִּויׁשַ ּ ּ ּ ֵלם, ּ ן ׁשָ ְּדִניָחא ֵליה , ִּאיהו ַמְקִריב ָקְרּבַ ּ
יה ְוָדֵמיה  ְרּבֵ יה ּתַ רוך הוא ְדַמְקִריב ַקּמֵ דֹוׁש ּבָ ְּלַהּקָ ּ ּ ּ ּ ְּוגוֵפיהְּ א ְוֵריָחא , ּּ יה ִאיׁשָ ּוַמְקִריב ַקּמֵ ּ

ְּדפוֵמיה ָפָרה, ּ ַח ּכַ א וְרעוָתא ִאְתְקֵרי ִמְזּבֵ ְּוִלּבָ ּ ּ.  

ה ִסְטִרין ן ִאְתְפַלג ְלַכּמָ ה חוָלִקין, ָּקְרּבָ ה ִסְטִרין. ְּלַכּמָ ֲעִנית ְדַבר ַנׁש ִאְתְפֵליג ְלַכּמָ ּּתַ ּ ,
ה חוָלִקין רוך הוא ָלא ָנַטל ִמּכֹוָלאְוַהָקדֹוׁש. ְּלַכּמָ ּ ּבָ ּ א וְרעוָתא, ְּ ֶּאָלא ִלּבָ ּ ּ.  

גוָפא ּוְתָלָתא ְמָלִכין ִאינון ּבְ ּ א. מֹוָחא: ּ ִויֵהיב , ָּאֵכיל ִמן ּכֹוָלא, מֹוָחא. ְּוַכְבָדא. ְוִלּבָ
א א ָאַכל ִמן ּכֹוָלא. ְלִלּבָ ֵבד הוא ְיֵהיב ְלכֹוָלא. ִּויֵהיב ְלַכְבָדא, ִּלּבָ ַּהּכָ ֱאַמר.ּ ּנֶ קהלת (,  ׁשֶ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא)א ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ דוְגַמת ָים. ּ ְּוהוא ּבְ רוך . ּ דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
ָלן   .ּהוא ְמַקּבְ

ָכל ָעְלָמא יה, ְֵלית ָלך ּבְ ְּדַקְייֵמי ַקּמֵ ׁשוָבה וְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש, ּ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ י . ּ ְוָאַמר ַרּבִ
ַהאי ְקָרא, ּהוָדהְי ׁשוָבה ָהָכא ּבְ ַלת ִזיֵני ּתְ ִפָלה. ּּתְ ְוָעה. ּּתְ ַהאי ְקָרא . ִּדְמָעה. ּׁשַ ְוָכְלהֹו ּבְ

ִתיֵבי ִפָלִתי ה)תהלים לט(כ , ּכְ ְמָעה ּתְ ֱחָרׁש' ּ ׁשִ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ   .ְּוׁשַ
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יֵבי ִלְפֵני קוְדׁשָ ָלָתא ֲחׁשִ ִריך הואָּכְלהֹו ּתְ ּא ּבְ ְייהו, ְ יב ִמּנַ ּוִמּכוְלהֹו ָלא ָחׁשֵ ּ ר , ּ ּבַ
א וְרעוָתא ְוָכל ּגוָפא. ִּדְמָעה ִדְמִעין ָאְזָלא ִלּבָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ י . ּ ְרִעין ָעאִלין ַקּמֵ ֵליַסר ּתַ ּתְ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ.  

ִפָלה ִמיָעה, ּּתְ יה ׁשְ ִּדְכִתיב ּבֵ ִפָל, ּ ְמָעה ּתְ ִּדְכִתיב ׁשִ ְוָעה. 'ִתי הּ ְוָעִתי , ּׁשַ ִּדְכִתיב ְוׁשַ ּ
י, ִּדְמָעה. ַהֲאִזיָנה ַהּנֵ יר ִמּכֹוָלא, ָלאו ּכְ ֶּאָלא ַיּתִ ֱחָרׁש, ּ ִּדְכִתיב ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ ּ.  

ין ַהאי ְלַהאי ִנין ְדֵקיָסֵרי. ַמאי ּבֵ ר יֹוֵסי ֲאַמר, ַּרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבַ ִפָלה, ְוַרּבִ  ְלִזְמִנין, ּּתְ
ְּדַבר ַנׁש ַצֵלי ְצלֹוֵתיה רוך הוא ׁשֹוֵמַע, ּּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ יה, ְּ ִאיְלּתֵ ד ׁשְ ֵעי ְלֶמְעּבַ , ֲּאָבל ָלא ּבָ

יה ֵתיק ִמּנֵ יה, ְּוׁשָ ח ּבֵ ּגַ ִמיָעה, ְּוָלא ַאׁשְ יה ֶאָלא ׁשְ ְּדָהא ָלא ְכִתיב ּבֵ ּ ּ.  

ִפָלה יר ִמּתְ ְוָעה ִאיהו ַיּתִ ּׁשַ ּ ְרעוָת, ּ ְּדָצַווח ּבִ יה ָמֵריהּ א ְלַקּמֵ ּא ְדִלּבָ ֵוי ְרעוָתא . ּ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ּ
יר יה ַהֲאִזיָנה, ַיּתִ ִתיב ּבֵ י ַהִהיא ִמָלה, ּּכְ ּבֵ ַמאן ְדַאְרִכין אוְדֵניה ּגַ ּּכְ ּ ּ ֵתיק, ּ ל ָדא ׁשָ , ְּוִעם ּכָ

ד ְרעוֵתיה ֵעי ְלֶמיְעּבַ ְּוָלא ּבָ א וִבְרעוָת, ֲּאָבל ִדְמָעה. ּ ִלּבָ ִּאיִהי ּבְ ּא ְדָכל ּגוָפאּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יה ִתיב ּבֵ ֱחָרׁש, ּּכְ   .ֶּאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ

ָנן ָאְמֵרי א, ְוַרּבָ יה ַמְלּכָ ל ִדְמִעין ָעאִלין ַקּמֵ ָּלאו ּכָ ִּדְמִעין ְדרוְגָזא. ּ ּ ְּוִדְמִעין ְדמֹוֵסר , ּ
א יה ְדַמְלּכָ ִּדין ַעל ֲחֵבירֹו ָלא ָעאִלין ַקּמֵ ּ ֶּאָלא ִדְמ. ּ ִּעין ִדְצלֹוָתא ְוִדְתׁשוָבהּ ּוְדָבַעָיין , ּ ּ

עוָתא ִמּגֹו ַעְקָתא ְקִעין ְרִקיִעין. ּּבָ ְלהֹו ּבָ ְרִעין, ּכָ א, ּוָפְתֵחי ּתַ יה ְדַמְלּכָ ְּוָעאִלין ַקּמֵ ּ.  

א, ְּדָתִניָנן י ַמְקְדׁשָ יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּּבְ ְרִעין ִנְנֲעלו, ּ ל ּתַ ן ָלא ְּוַתְרִעין ְדִדְמִעי, ּּכָ
ִחְזִקָיהו. ִּנְנֲעלו ִתיב ּבְ ַּמה ּכְ ִפָלְתך ָרִאיִתי ֶאת ִדְמָעְתך)ישעיה לח(, ּ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ָ ׁשָ ָּ ְּרִאָייה . ּ

ׁש ִמּגֹו ִדְמִעין   .ַּמּמָ

ִתיב ּוְלִזְמִנין ְדָאֵתי ַמה ּכְ ל ָפִנים' ּ וָמָחה ה)שם כה(. ּ ֱּאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ִאית . ּ
י . ְּדֵיֶצר ָהָרע, ְּדִביׁש. ְּדֵיֶצר ַהטֹוב, ְלַטב. ְּוִאית ִדְמִעין ְלִביׁש, ַטבִּדְמִעין ְל ַעל ַהּנֵ

ִּדְמִעין ְדָעקו ִתיב, ְּוִדְמִעין ִדְצלֹוָתא, ּ ְבִכי ָיבֹואו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם)ירמיה לא(, ּכְ ּ ּבִ ּ ּ.  

רוְסְפָדאי ָחַלׁש י ּכְ ַּרּבִ י י, ּ יה ָרּבִ ָנןָּעאל ְלַגּבֵ ן ִקְסָמא ְוַרּבָ יֹוָמא , ַּההוא יֹוָמא, ֹוִסי ּבֶ
א ֲהָוה ּתָ ּבַ ֵכי. ְדׁשַ ֲּחמוֵניה ְדֲהָוה ּבָ ּ ְוְלָבַתר ִחֵייך, ּ ּ ְַאְדָהֵכי ָדִמיך, ּ ת הוא. ּ ּבָ ֲּאָמרו יֹום ׁשַ ּ ,

ְבקוהו, ְְוִטְרָחא אֹוֲחָרא ָלא ִאְצְטִריך, ְּוָאסור ְלַטְלְטלֹו ּׁשַ ּ.  

ֵני ָבֶניָה)רות א(, ָדִריׁשיֹוָחָנן ְו' ָקם ר ֵאר ִהיא וׁשְ ּשָׁ ּ ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלך ִאיׁש ָנֳעִמי ַוּתִ ְ ֵמת . ּ
ֶניָה, ְֱאִליֶמֶלך ֲארו ּבָ הֹון, ִּנׁשְ נֹוי, ְלִאְתַנֲחָמא ּבְ ֵרין ּבְ ֲארו ּתְ ּתָ ְּדִאׁשְ א , ּ ָלָמא דוְכּתָ ְּלַאׁשְ

ְֶדֱאִליֶמֶלך ָמָתא, ּ ָמָתא ְלִנׁשְ   .ְּדֲהָוה ִנׁשְ

ִתיב ֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ְלָבַתר ַמה ּכְ ם ׁשְ ַּוָימותו ּגַ ּ א, ּ ּרוַח ְדקוְדׁשָ ּ ְּורוַח ִדְמָסֲאָבא, ּ ּ .
ִבירו ִבירו ַעל ּתְ א הוא ּתְ ּתָ ַּהׁשְ ּ הוא י. ּ א ׁשֶ ָמָתא ְדקוְדׁשָ ָמָתא ְלִנׁשְ ִּנׁשְ ּ ְכִלית ', ּ ְּורוַח ַהּשִׂ

הוא וא ֹּלא ְימותון, ו''ּׁשֶ דוָלתֹו ִנְקָרא ֵמתֶּאָל, ּ ּא ָאָדם יֹוֵרד ִמּגְ ּ.  
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י ֱאִליֶעְזר, ּאוף ָהָכא ד ִמית ַרּבִ ֲארו, ּכַ ּתָ ָנן ְדִאׁשְ ַרּבָ ֶּנֳחָמָתא ּבְ ן , ּ י יֹוָחָנן ּבֶ ְּוִאינון ַרּבִ
ן נוִרי ַוֲחֵבָריו. ּנוִרי ַוֲחֵבָריו י יֹוָחָנן ּבֶ ִּמיתו ַרּבִ ַאר ר, ּ ּתָ רוְסְפָדאי' ִאׁשְ ּּכְ א ַחְבָרָנא ְו. ּ ּתָ ַהׁשְ

ִבירו ִבירו ַעל ּתְ א הוא ּתְ ּתָ רוְסְפָדאי ְדִמית ַהׁשְ י ּכְ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּּ.  

יה. ַּעה ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ּבֵ י ִחְלִקָיה ְדֲהָוה ּגַ ַּרּבִ ּ ָּחָמא ֵליה ְדַאַהְדרו ִדְמִעין ַעל ַאְנפֹוי, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
פוֵמיה ְּוחוָכא ּבְ ּ י יֹוָחָנן ו. ּ ָּקָרא ֵליה ְלַרּבִ ִדְמִעין ַעל ַאְנפֹוי, ְּלַחְבַרָייאּ ֲּחמוֵניה ּבְ ּ ְּוחוָכא , ּ

פוֵמיה ּּבְ ֲּאָמרו ַוַדאי ָלא ִמית, ּ ּ.  

יה, ָּיְתבו ּבֵ ר ַנׁש ְלִמְקַרב ּגַ ְבקו ּבַ ְּוָלא ׁשָ ח ֵעינֹוי. ּ א ַאְפּתַ ַרְמׁשָ י, ּבְ ּתֵ ַאל ַמָיא ְלִמׁשְ , ּׁשָ
י יֹוָחָנן ְוַרּבָ יה ַרּבִ ְּקֵריבון ְלַגּבֵ לֹום, ַרּבֹוַתי, ָאַמר לֹון. ָנןּ ׁשָ אי, ִּזילו ּבְ ְּלָמָחר ּתובו ְלַגּבָ ּ ,

ידו ִלי ְלהֹוִדיַע ְלַחְבַרָייא, ְּוֵאיָמא ְלכֹון ַמאי ְדָחֵמיָנא ּוַפּקִ ּ.  

ל ִמִלין ְדָחִמיָנא א ִאְצָטִריְכָנא ְלַאְתָקָנא ּכָ ּתָ ְּדַהׁשְ ן, ּּ ּמָ ּוְבַהאי ֵליְלָיא ַדֲהֵויָנא ּתַ ּ ,
אי. ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאי ֲהֵוי, ְלָמא ָאֳחָרא ָחִמיָנאַע ֲּאָמרו ְלֵביִתי ְדָלא ִיְקְרבון ְלַגּבָ ּ ְוָלא , ּ

ר ַנׁש ָהָכא ְלהֹו. ְיֵהא ּבַ ן. ֲּאָזלו ּכָ ּמָ ַאר ּתַ ּתָ י יֹוָחָנן ִאׁשְ ל ַההוא , ְוַרּבִ יה ּכָ ּבֵ ְּוָלא ָקֵריב ּגַ ּ
  .ֵליְלָיא

ֵעיֲח, ַכה ֲהָוה ָנֵהיר יֹוָמא ּתָ ּמוֵניה ְדֲהָוה ִמׁשְ ּ ְוָקָרא , ָקם ִויֵתיב. ְוָלא ָיְדֵעי ִמיֵדי. ּוְבֵכי, ּ
י יֹוָחָנן ְוָאֵעיְלָנא , ֵמַעְלָמא ַאֲחִריָנא ֲאֵתיָנא, ֲאַמר. ַמאי ָחִמית, ֲּאַמר ֵליה. ֵּליה ְלַרּבִ

ן ְוָלא ַיֲהֵבי ִלי ְרׁשוָתא ְלַגָלָאה ִמיֵדי ּמָ ּּתַ ֶּאָלא ָלך וְל, ּ ְ   .ַּוֲאַמר לֹון ַמאי ְדָחָמא. ְַחְבָרךּ

ְְוִזיל ְלכוְרָסך ְדַאְתִקינו ָלך, ְַאְתֵקין ִמיָלך, י''ֲּאַמר ֵליה ְלר ְּ ּ ֵריַסר ִמן ַחְבַרָייא , ּ ְּדָהא ּתְ
ִגיָנך ְֵייתון ּבְ ַּמה ְדָלא ָיֲהבו ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאה, ַוֲאָנא ָחִמיָנא. ּ ּ ּ ּ.  

יַדְייהו, יאְּוָחֵמיָנא ֵמִאינון ַחְבַרָי ְלמוַדְייהו ּבִ ְּדִאְתַקִיים ּתַ ּ ּ א . ּּ ַההוא ֲאַתר ְדַמְלּכָ ַּוֲחִמית ּבְ ּ
ן ּמָ יָחא ּתַ ָכל יֹוָמא. ְמׁשִ ֵריז ּבְ רֹוָזא ּכָ ַמְעָנא ּכָ ְדֵלי , ְוׁשָ ּתַ ִאין ִאינון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִאין ָלה ְלָאֳחָרִנ, ּבְ ְּוִאינון ִדְמַזּכְ ּ ְּוִאינון ְדַמֲעִביִרין ַעל ִמדֹוַתְייהו, יןּ ּ ּ ּ.  

ֵכי ְוַחֵייך, ֲּחִמיתון ד ֲהֵויָנא ּבָ ְּכַ ֶות ְלַאְייֵתי ָיִתי. ּ ְְרׁשוָתא ִאְתְיֵהיב ְלַמְלַאך ַהּמָ ְוָחֵמיָנא . ּ
י א ְלַגּבִ ִכיְנּתָ ְבֵקי ֵליה, ׁשְ ֶות, ְּוַעל ָדא. ְּוָלא ׁשַ ְלַאך ַהּמָ ִכיָנא ִמּמַ ד ָחִמיָנא , ְייִכיתְוַח. ְּבָ ּכַ

ְבֵקי ֵליה א ְדָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ.  

ן ִרָיין, ְּוָחִמיָנא ַעד ְדָנְטָלן ִלי ְלֵבי ִדיָנא ְדַתּמָ ה ַחָייִלין וַמּשְׁ ּמָ ְּוָחִמיָנא ּכַ ן ּכוְלהֹו , ּ ּמָ ּּתַ
ִדיִנין ְדַעְלָמא ִקין ּבְ יֶהן סנדלפו, ִּמְתַעּסְ ּן ָמאֵריה ְדַאְנִפ''ּוְבָראׁשֵ ּ ִרין , יןּ ר ִקׁשְ ִּדְמַקּשֵׁ

א ְפִריָסא ֲעלֹוי. ְּלָמאֵריה ְּוַחד ָפרֹוְכּתָ חֹות ְידֹוי, ּ ַמָיא ּתְ ְּוָכל ֵחיֵליה ִדׁשְ ְוָלא ִאְתְיֵהיב ִלי , ּ
ְּרׁשוָתא ְלִמיְקַרב ְלֵמיֱחֵמיה ּ.  

י ִדיָנא ְייהו, ְוָחִמיָנא ּבֵ ן ַקּמַ ה ָסְרִכין ְמַמּנָ יג, ְּוַכּמָ ֵני ָעְלָמאִמְנהֹון ַסּנֵ , ֹוִרין ַעל ּבְ
ְייהו, ּוִמְנהֹון ַקֵטיגֹוִרין ּבַ ְּנָטלו ְוָקִריבו ִלי ּגַ ּ יִאין ִמן ַחְבַרָייא. ּ ן ַסּגִ ּמָ   .ְּוָחִמיָנא ּתַ
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ֶות ְָאַמר ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ך, ּ ּבָ ֵני ַעְלָמא ּגַ ְַמה ֵדין ִמן ּבְ ִביֵקי , ֲאַמר ְלהֹו. ּ ִּדי ָלא ׁשְ
  .ּ ְוָקֵריְבָנא ֵליה ְלִדיָנאְּלֵמיַמת ָיֵתיה

ַלת ַסֲהִדין ַלת ִזְמָנא, ָקמֹו ּתְ ִדיר , ָּמָצאנו כֹוֶפר, ַּוֲאָמרו ּתְ ְּוַאְסִהידו ָעַלי ְדַאֲעַבְרָנא ּתָ ּ
ל ַההוא יֹוָמא. ַּעל ִמדֹוַתי ִדיִני ּכָ קו ּבְ ִּאְתַעּסְ ַּדֲחִמיתון ְדָדִמיְכָנא, ּ ּ ּבֹון יֹוִמין , ּ ַּוֲעָבדו ֶחׁשְ

ֵליִמין, ִּנין ִדיִליּוׁשְ ִדיר ׁשְ חו ּתָ ּכָ ּתַ   .ְּוִאׁשְ

ִדיר ְּוַעל ְדַאֲעַבְרָנא ַעל ִמדֹוַתי ּתָ ְבקו ִדיָנא, ּ ּׁשַ ַהאי, ּ ַּעד ִדְסִליקו , ְּוָלא ָיְכלו ְלֵמיַדן ּבְ ּ
  .ְוָלא ְיַדְעָנא ְלָאן ֲאַתר, ִּדיָנאי ַלֲאַתר ָאֳחָרא

ְבָקא ִלי, ְּוַאְתָיא ִמן ִדיָנא ַהאי , ּ וְלֵמיַהב ִלי ִזיְמָנא,ְלׁשַ ְלמוָדאי ּבְ ָלָמא ּתַ ְּלַאׁשְ
ִמיְרָנא ֵליה, ַעְלָמא ַּדֲעַדִיין ָלא ּגָ ֶות, ּ ֵביק ִלי ַמְלַאך ַהּמָ ַאְתִרי , ְְוָלא ׁשָ ַּעד ְדַיֲהבו ֵליה ּבְ ּ ּ

רוְסְפָדאי ָסָבא ְדִמְלַקְדִמין י ּכְ ַּרּבִ ַבק ִלי, ּ אַדִין ׁשָ   .ּבֵ

ַּכה ֲחֵמיתון ִד ַאְנִפיּ פוָמא, ְּמִעין ּבְ ְּוחוָכא ּבְ ִּאינון ִדְמִעין. ּ ֵכיָנא ִמְדִחילו , ּ ְּדָקא ּבָ ּ
ֶות ְְדַמְלַאך ַהּמָ א. ּ ִכיְנּתָ ְּוַעל ְדאֹוִריכו ִלי ַעד ִזְמָנא ָאֳחָרא. ְּוַחְייִכיָנא ֵמֶחְדָוה ִדׁשְ ִגין , ּ ּבְ

ְּלאֹוָדָעא ִלי ַמה ְדַגֵליָנא ְלכֹון ֶותְוָלא ָדִמיְכ. ּ ֲהָדאי , ְָנא ַעל ַיד ַמְלַאך ַהּמָ ְבקו ּבַ ֶּאָלא ׁשָ
ְעָיא י אֹוׁשְ ן, ְלַרּבִ ּמָ יה ָאְזֵליָנא ּתַ   .ְּוִעּמֵ

ָמהו ַחְבַרָייא ּּתְ ם )תהלים פד(, ְּוָקרֹו ֲעֵליה, ּ יתוהו ּגַ ָכא ַמְעָין ְיׁשִ ֵעֶמק ַהּבָ ּ ֹעְבֵרי ּבְ ּ
ָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה ֵעֶמק ַה. ּבְ ָכאעֹוְבֵרי ּבְ רוְסְפָדאי' ָּדא ר, ּבָ ּּכְ ְַדֲעַבר ַעל ָדא ְדַמְלַאך , ּ ּ ּ ּ

ֶות ָכא, ַהּמָ ְּדִאיהו ֵעֶמק ַהּבָ ִכָיה ְלכוֵלי ָעְלָמא. ּ ִרים ּבְ ְּדִאיהו ּגָ ּ יתוהו. ּ ַּמְעָין ְיׁשִ יחוהו , ּ ְּדִהּנִ ּ ּ
ְלמוֵדיה ְּלִמיְגַמר ּתַ אֹוַרְייָתא, ּ ּוְלֶמֱהֵוי ְמַעֵיין ּבְ ָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה, ְְלִפיָכך. ּ ם ּבְ ִאי . ּגַ

ֵרים ֵליה ַחִיים ּאֹוַרְייָתא ּגָ ְרָסא ְואֹוִליף ֵליה, ּ ן ַמאן ְדָגִריס ֵליה ּגִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ.  

ִרים ַחּנון ְוַרחום ְוַצִדיק)תהלים קיב(, יֹוָחָנן' ָּקָרא ֲעֵליה ר ך אֹור ַלְיׁשָ חׁשֶ ּ ָזַרח ּבַ ּ ּ ָזַרח . ְ
ך חׁשֶ ךַּמהו ח, ְּבַ ֶות. ְֹוׁשֶ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ יך ַאְנֵפי ָעְלָמא, ּ ְְדַאְחׁשֵ ָדָבר ַאֵחר. ּ ך ַעל , ּּכְ ְְוחֹוׁשֶ

רוך הוא ְלַצִדיק ָדא. ְּפֵני ְתהֹום דֹוׁש ּבָ ְּוַאְנֵהיר ַהּקָ ּ ּ רוְסְפָדאי, ְּ י ּכְ ַּרּבִ ְּנִהירו ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ .
ּוַמאן ֲעַבד ָדא רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְדִאיְקֵרי ַחּנון ְוַרחום ְוַצִדיק,ְּ ּ ּ ּ.  

י ָפַקד ה', ּ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכלֹוֶתיָה ְוגו)רות א( ֵדי מֹוָאב ּכִ ׂשְ ְמָעה ּבִ י ׁשָ ֶאת ַעּמֹו ' ּכִ
י ִיְצָחק. ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם ֶרְכָיה ָאַמר ִרּבִ י ּבֶ ֲעִלים ֵעיָניו , ּּבֹא וְרֵאה, ָאַמר ִרּבִ ּמַ ִמי ׁשֶ

ּצֹוֶרתֵּמֲעִנִי ֵני ּבַ ׁשְ ֶנָחמֹות ָהעֹוָלם ְוֹלא ָימותו, ים ּבִ ֵּהם ִיְראו ּבְ ּ יוְפְקדו ְלטֹוָבה, ּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ,
ה ִלְראֹוָתה ְּוהוא ֹלא ִיְזּכֶ יר ָהָיה. ּ ָרָאה ָהָרָעב, ְֱאִליֶמֶלך ָעׁשִ יָון ׁשֶ ֶהֱעִלים ֵעיָניו ִמן , ּכֵ

ָדָקה ֵדי מֹוָאב, ַהּצְ   .ּוָבַרח ִלׂשְ

ֶרְכָיהָאַמר ַר י ּבֶ ל ַצִדיִקים ִלְברֹוַח ִמְפֵני ָהָרָעב, ּבִ ן ׁשֶ ְּוִכי ֹלא ַדְרּכָ ַוֲהֵרי ְגדֹוִלים , ּ
ּנו יִרים ִמּמֶ ֵּמֱאִליֶמֶלך ַאְבָרָהם ִיְצָחק ֲעׁשִ ְּוָהַלך ֶזה ְלִמְצַרִים ִמְפֵני ָהָרָעב, ְ ְוֶזה ְלֶאֶרץ , ְ

ים ּתִ   .ְּפִלׁשְ
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ֶרְכָיה ָאַמר ר י ּבֶ ִדיִקים ַהָללו ,  ִיְצָחק'ָאַמר ִרּבִ ַרם ָלֶהם ַלּצַ רוך הוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּּ ְ

ִעים עֹוָלם, ְָלֵצאת ִמּתֹוך ָהְרׁשָ ְוְלִפיָכך ֵהִביא ָהָרָעב, ּוְלהֹוִדיַע ִטְבָעם ּבָ ּ.  

ָמקֹום ַצִדיִקים ֲהָוה ָיֵתיב, ְֲאָבל ֱאִליֶמֶלך י, ּּבְ ָמקֹום ּתֹוָרה וְבעֹוְתָרא ַסּגֵ א ּוְכ. ּּבְ ּבָ ׁשֶ
ִאים ֵאָליו, ָהָרָעב ֲּעִנִיים ָהיו ּבָ ָרָאה ַהִדין ָחל ַעל , ְועֹוד. ּוָבַרח, ְוֶהֱעִלים ֵעינֹו ֵמֶהם, ּ ּׁשֶ
ין ָהאומֹות, ָהעֹוָלם ּוָבַרח ְוָהַלך ּבֵ ְּ.  

י ִחְסָדאי ָפַתח ַּרּבִ ה ְמַעט)קהלת ט(, ּ ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ ה. ּ ִעיר ְקַטּנָ ך ָא, ִעיר ְקַטּנָ י ְּכָ ַמר ַרּבִ
י ִיְצָחק ֵמיה ְדַרּבִ ּיֹוֵסי ִמׁשְ ה, ּ ל ָאָדם, ִעיר ְקַטּנָ ָּדא גופֹו ׁשֶ ה ְמַעט. ּ ים ּבָ ֵּאלו , ַּוֲאָנׁשִ ּ

דֹול. ָהֵאָבִרים ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ן . ֶזה ֵיֶצר ָהָרע, ּ הוא ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל וְבֵני ָאָדם ָגם ּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ְחּתָ ִדים ּתַ ְְוהוא ֶמֶלך ֲעֵליֶהם, יוְּמׁשוְעּבָ ן ָחָכם. ּ ה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּוָמָצא ּבָ הוא , ֶזה ֵיֶצר טֹוב, ּ ּׁשֶ
ן ֲאִזין לֹו, ָחָכם. ְוֵאין ַמֲאִזין לֹו, ִמְסּכֵ ים ַלּמַ הוא ַמְחּכִ יִהּנֹם, ּׁשֶ ל ּגֵ ה ׁשֶ ֵצל ֵמעֹוְנׁשָ   .ְּלִהּנָ

ָחְכָמתֹו ּוִמֵלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ָמתֹו , ּּ ל ָאָדםזֹו ִנׁשְ לֹא ֶתֱחָטא ִלְפֵני ּבֹוְרָאה, ׁשֶ ּׁשֶ ּ .
ן ַההוא ְסּכֵ ַההוא , ְּוָיׁשוב ָהָאָדם ַלֲחטֹוא, ֵאין זֹוֵכר אֹותֹו. ְּוָאָדם ֹלא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ ּּבְ

  .ֵיֶצר ָהָרע

י ּבֹון ן, ָאַמר ַרּבִ ַּההוא ְינוָקא ְדֲהָוה ָיֵתיב ְלַגּבָ ּ ַהאי ְקָרא, ּ ּ ֶאָלא ָהֵכי .ַמאי ָאַמר ּבְ
ה, ָּפַתח ָרֵאל, ִעיר ְקַטּנָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְקֵראת ִעיר ַהּקֶֹדׁש, זֹו ּכְ ּנִ י , ׁשֶ א ְלַגּבֵ א ַקִדיׁשָ ַּקְרּתָ

רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ה. ְּ ָדָבר ַאֵחר, ְקַטּנָ ה )ש ח''שה(, ּּכְ ֱאַמר. ָּאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ּנֶ בראשית ( ׁשֶ

ה ָרֵחל)כט ַטּנָ ם ַהּקְ ה ְמָעטַו.  ְוׁשֵ ים ּבָ ֵּאלו ָהָאב ֹות, ֲּאָנׁשִ ּ.  

א ָאָדם ָהִראׁשֹון ִכיָנה, ּבָ תֹוכֹו, ָיְרָדה ִעּמֹו ׁשְ ְרָתה ּבְ , ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון. ְוׁשָ
ּנו ְלָקה ִמּמֶ ְּוִנְסּתַ א ֹנַח. ּ ּבול. ְּוהֹוִריָדה ָלָאֶרץ, ּבָ ָּחְטאו דֹור ַהּמַ ּ ְלָקה ִמן ָהעֹוָלם, ּ א ּבָ. ְּוִנְסּתַ

י ְסדֹום. ְּוהֹוִריָדה, ַאְבָרָהם או ַאְנׁשֵ ְלָקה, ּּבָ ה ְמָעט ְלִהְתַקִיים . ְּוִנְסּתַ ים ּבָ ְּלִפיָכך ַוֲאָנׁשִ ּ ְ

עֹוָלם ה ּבָ ְּזַמן מוָעט ָהיו. ִּעּמָ ה, ּ ה ַהְרּבֵ ְּוֹלא ִנְתַקְיימו ּבָ ּ.  

דֹול ְוָסַבב ֹאָתה ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ָּדא ְפלֹוִני, ְּ ן ָחָכםּוָמָצ. ּ ָּדא , ּא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ
יֹוֵסף, ַיֲעֹקב ָניו ּבְ ָחְטאו ּבָ ְזַמן ׁשֶ נות ָהָיה ּבִ ִמְסּכֵ ּבְ ּׁשֶ ּנו, ּּ ַפע ִמּמֶ ה , ְּוִנְמַנע ַהּשֶׁ ְּוִנְתָפְרׁשָ

ּנו ַּמְטרוִניָתא ִמּמֶ ָחְכָמתֹו. ּ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ה, ּּ ַּמהו ְוָסַבב אֹוָתה. ָּדא מׁשֶ ּ .
לותׁשֶ ּגָ ָרֵאל ּבַ ֶיֶחְטאו ִיׂשְ ק ְפלֹוִני ׁשֶ ְתַעּסֵ ּּמִ ּ ּ לות, ּ ּגָ ְטרוִניָתא ּבַ ב ַהּמַ ִביל ְלִהְתַעּכֵ ׁשְ ּּבִ ּ ,

 .'ִעּמֹו ָאֹנִכי ְוגו )תהלים צא(ִּדְכִתיב 

ה)קהלת ט( ,ָּדָבר ַאֵחר ָּדא ִציֹון,  ִעיר ְקַטּנָ ה ְמָעט. ּ ים ּבָ ת ְיֵמי , ַּוֲאָנׁשִ ׁשֶ ֵּאלו ׁשֵ ּ
יתְב דֹול ְוָסַבב אֹוָתה. ֵראׁשִ ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ָּדא ְפלֹוִני, ְּ ן. ּ ּוָמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ָּדא , ּ

ן ָדִוד יַח ּבֶ ֱאַמר ּבֹו. ָּמׁשִ ּנֶ ִדיק )ישעיה נז(ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוֶנֱאַמר  )זכריה ט(, ׁשֶ ּ ַהּצַ
ֹלא ָיֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ. ָאַבד ל ְזַמן ׁשֶ   . ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש)שם יט(, ְוָעָליו ֶנֱאַמר. ַפעּּכָ
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ן ָדִוד, ָחָכם. ָּדא סמאל, ֲחמֹור יַח ּבֶ ָּדא ָמׁשִ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר , ְוָעָליו ֶנֱאַמר. ּ ּּ
ָחְכָמתֹו ן ֶאְפַרִים. ּבְ יַח ּבֶ ִיְהֶיה ּגֹוֵאל ָמׁשִ ְּוָדא הוא ָפרֹוָקא ִמְלֵעיָלא, ּׁשֶ ּ ּ.  

ה)קהלת ט(, ַאֵחרָּדָבר  יַבת ֹנַח,  ִעיר ְקַטּנָ ה ְמָעט. זֹו ּתֵ ים ּבָ ּתֹו , ַּוֲאָנׁשִ ֵּאלו ֹנַח ְוִאׁשְ ּ
דֹול. ּוָבָניו ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ב ָלה, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ּ יּבֵ ּסִ ן ָחָכם. ּׁשֶ ּוָמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּ ,

ָחְכָמתֹו. ָּדא ֹנַח ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ָעִתיד ָלֹבא, ָּדא ַאְבָרָהם, ּּ ֲעבור ַאְבָרָהם ׁשֶ ּבַ , ּׁשֶ
ָחְכָמתֹו יָבה ּבְ ּוָמְלטו ֹנַח וָבָניו, ִּמיַלט ֶאת ַהּתֵ ּ ּ.  

ַל ם, ָּדָבר ַאֵחר ה זֹו ְירוׁשָ ה ַוֲחֵריָבה, ִּעיר ְקַטּנָ ְזַמן ַהֶזה ְקַטּנָ ִהיא ּבַ ּׁשֶ ה . ּ ים ּבָ ַּוֲאָנׁשִ
הְּמַעִטים ֵהם ַהְיה, ְמַעט ֵיׁש ּבָ ּוִדים ׁשֶ דֹול ְוָסַבב ֹאָתה. ּּ ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ָּדא הוא , ְּ ּ

ו ֵני ֵעׂשָ א ִמּבְ ָדִנֵיאל, ַמְלּכָ ָמר ֲעֵליה ּבְ ְּדִאּתְ ּ קֹוִהי ִדי ַפְרֶזל )דניאל ב(, ּ ִּדי ְמָרַעע  )שם( .ׁשָ
ִדק ְוֵתֹרַע ל ִאֵלין ּתַ ּּכָ ּ ִדי ַמְלַכָיא ְוגו)שם( .ּ ִדק . 'ּ ל ִאֵלין ַמְלְכָוָתאּּתַ הוא . ְּוָתֵסף ּכָ ּוַבְזַמן ׁשֶ ּּ

ַל ם ְירוׁשָ ן ָחָכם, ִּסיֵבב ּבִ יַח ִראׁשֹון, ָּמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר , ָּדא ָמׁשִ ּּ
ָחְכָמתֹו יַח ַאֲחרֹון, ּבְ   .ָדא ָמׁשִ

ה ָדא אֹוַרְייָתא, ָּדָבר ַאֵחר ים ּבָ. ִּעיר ְקַטּנָ ה. ּה ְמַעטַוֲאָנׁשִ ה ִהיא ְקַטּנָ ְוָהְכִתיב , ְוָלּמָ
ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה ְוגו)איוב יא( ּ ֲאֻרּכָ ה ְמַעט ֵהם', ּ ים ּבָ ום ַדֲאָנׁשִ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ ּ.  

דֹול ְוָסַבב כו ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ א ְדמֹוָתא', ּ ְּדָסַבב ָלה, ָּדא ַסּמָ ּוָמָצא ָבה ִאיׁש , ּ ּ
ן ָּדא ָדִוד, ִמְסּכֵ לֹום, ָכםָח. ּ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ֹלֹמה ַהּמֶ ְָדא ׁשְ א, ּ ַרּגָ ְּדַאְתֵקין ָלה ׁשְ ְוַאְנֵהיר , ּ

ְנִהירו ָּלה ּבִ ָליו וְסָפָריו, ּ ְמׁשָ ָחְכָמתֹו. ּּבִ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ִּמיָדא ְדֶאִפיקֹוְרִסים , ּּ ּ
ְּדִאיהו ַאְתֵקין ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה, ּוִמיִנים ּ.  

ֹלֹמה, ןְּדָתִניָנ ַקַלַחת ְדֵלית ָלה ָאְזַנִים, ַעד ָלא ֲאָתא ׁשְ ֲּהַות אֹוַרְייָתא ּכְ ּ ּוַמאן ְדָקַרב , ּ ּ
ֲהָדה ִאיּתֹוַקד ֹלֹמה. ּּבַ יָון ַדֲאָתא ׁשְ ֲעָצֵתיה, ְוָעַבד ָלה ָאְזַנִים, ּּכֵ ֵני ָעְלָמא ּבַ יְזבון ּבְ ּתֵ ְּוִאׁשְ ּ .

ֵזיב ְבָיכֹול ׁשְ ַהִהיא ִעיר ּכִ ה. ּוָתאְיַהב ּבְ ָחְכָמתֹו, ּוַבּמֶ   .ּבְ

יקוָנא ְדַאְתֵקין ִגין ּתִ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ן, ּ ֵדל ֲאַבְתָרה ַההוא ִמְסּכֵ ּתַ ְדלוָתא ְדִאׁשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ֵדל ֲאַבְתָרה. ָּדִוד ּתַ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ְּדָלאו ִאית ּבַ ּ ּ א, ּ ָדִוד ַמְלּכָ   .ּכְ

אָּיאֹות ֲהָוה ָדִו, ְוָתִניָנן ִנין, ד ַמְלּכָ ַעְלָמא ְמָאה ׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ִאְתַקִיים . ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ
ִנין ן ְלבוִציָנא, ִּאיהו ְמָאה ׁשְ ִּאיהו ֲהָוה ְמַתּקֵ יף, ּ ּקִ ּקוָנא ּתַ , ְּדָלא ִאְתֲעֵדי ְלָעְלִמין, ּּתִ

א י ַמְקְדׁשָ ִרימו ִאינון ׁשְ. ְּוָלא ִאְתֲחֵריב ּבֵ ה ּגְ ּמָ ֲּאָבל ּכַ ֵּני ְדָלא ִאְתַקְיימוּ ּּ.  

ן ַההוא ְסּכֵ נֹוי ַרק , ֶזה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּוָאָהם ֹלא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ ְּדָיֵהיב ֵליה ִמּשְׁ ּ
ִנין' ע א ס. ׁשְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל''ְּוָאָדם ֹלא ָזַכר ֵליה ּבְ ּמָ ָחָטא, מ ְוָרֵכיב ַעל ּגַ , ְוָסַבב אֹותֹו ׁשֶ

נוָתא ֶלֱהֵוי ַעל ֶזה ֶהָעֹון,ֹּלא ָזַכר ֶאת ָדִוד ִמְסּכֵ ּבְ ב ְלַחָוה, ּ ׁשֶ ָחׁש ִסּבַ ּנָ ּוסמאל ְלָאָדם , ּׁשֶ
  .ָהִראׁשֹון
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ְוסמאל ָלא ֲהָוה ֵליה ּכַֹח ְדַיֲהפֹוך ְלָאָדם ּ ּ ה ְדַחָוה, ּ א ָנָחׁש ְוָהַפך ִלּבָ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ְּוַחָוה , ְ
ל ָאָדם ֵניֶהם, ָהְפָכה ִלּבֹו ׁשֶ ה )בראשית ג(, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְּוָחְטאו ׁשְ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ  ָהִאּשָׁ

ִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל יה ְדָאָדם. ִעּמָ ּוסמאל ָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשות ְדַיֲהֹפך ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ָאה ַחָוה ּבָ ְּוָגְרָמה ֵליה ְדָאֵכיל ִמיֵניה, ַּעד ׁשֶ ּ ָתא ִהיא ִאְתֲעָנׁשַ, ּ   .תְּוַעל ָדא ִאּתְ

ִניןָדָא ְבִעין ׁשְ נֹוי ִאינון ׁשִ ד ָיֵהיב ֵליה ִמּשְׁ ּם ָהִראׁשֹון ּכָ יה , ּ ר ִמיּנֵ ָּלא ִאיְדּכַ
ַקְדִמיָתא ר ִמיֵניה, ּבְ ְּדִאְלָמֵלי ִאיְדּכַ נֹוי, ּ ִאיר ֵליה ִמּשְׁ ִנין ַיׁשְ ָמה ְדִאְתֲחזו ֵליה, ְּמָאה ׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

ַעְלָמא ְקָפא ּבְ ִגין ְלִאְתּתַ ּקוָנא ְדבוִציָנאִויַת, ּבְ ֵּקן ּתִ ּ ר ִמיֵניה. ּ ֶּאָלא ָלא ִאיְדּכַ ְבִעין , ּ ר ׁשִ ּבַ
ִנין יר, ׁשְ   .ְוָלא ַיּתִ

ִנין ֲהוֹו ָלִתין ׁשְ ָרא, ּתְ ַמְדּבְ הֹון ּבְ ָעָנא, ְּדֲהָוה ָאֵזל ִמּנְ הֹון ּבְ ְוָחְכַמת , ּוְבַהִהיא ִזְמָנא. ּוִמּנְ
זוָיה ן ּבְ ְסּכֵ אּוְדָבָריו ֵאיָנ. ַּהּמִ אול ַמְלּכָ י ׁשָ ּמֵ ָמִעים ִמּקַ יה . ּם ִנׁשְ ֲארו ּבֵ ּתָ ָּהא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ

ִעין ָחֵסר ַאַחת לֹום, ֶּאָלא ַאְרּבְ ֵריה ַאְבׁשָ י ּבְ ּמֵ א ָחָדא ֲהָוה ָעִריק ִמּקַ ּתָ ְּדָהא ׁשַ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ַרּגָ ּקוָנא ִדׁשְ ְּנָחַתת ּתִ ינֹו וֵבי, ּ ע ּבֵ ֶפׂשַ ַּעד ְדֲהָוה ּכְ ֶותּ   .ן ַהּמָ

ַקְדִמיָתא, ְּוָכל ָדא ר ִמיֵניה ּבְ י ְדָאָדם ָלא ִאיְדּכַ ּמֵ ִּמּקַ ָלִתין , ּ ְּלאֹוָסָפא ֵליה ִאינון ּתְ ּ
א ִנין ְלַתּתָ ָלָמא ֵליה ְלֵמָאה, ׁשְ א. ְּלַאׁשְ ִנין ְלַתּתָ ָלִתין ׁשְ ְּוִאְתְפִגימו ּתְ ְבִעין , ּ ֵּמִאינון ׁשִ

ִנין ָמִעיןְּדֲהָוה ָחְכָמתֹו ּבְ, ׁשְ ּזוָיה וְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ּ.  

ְרֵמיה, ְוִאי ֵתיָמא ח ּגַ ּבַ ך ְמׁשַ ל ּכָ א ּכָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּדׁשְ יה ָחָכם, ְּ ְּוָקָרא ִאיהו ַעל ַנְפׁשֵ ּ .
ַקְדִמיָתא ך ֲאַמר ִאיהו ּבְ ִגין ּכָ ֶּאָלא ּבְ ְ ִּמָלה ָדא ַרְבְרָבא ַדֲאָנא ָאֵתי . ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאַלי, ּ ּ ּ

ְרָמאיְלׁשַ ָחא ּגַ ֶּאָלא הֹוִאיל ְוָלא ִאיָתא ָאֳחָרא ְדֵייָמא ֵליה. ּבָ ּ קוהו. ּ ֲּאתֹו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ ּ ,
ַנִיך ִלּמוֵדי ה)ישעיה נד(, ָּקרֹו ֲעֵליה ּ ְוָכל ּבָ ָנִיך' ְ לֹום ּבָ   .ְְוַרב ׁשְ

י ְרחוָמאי א, ֲּאַמר ַרּבִ ְפָנא , ָּדִוד ַמְלּכָ ִנין ֲהָוה ּכַ ַלת ׁשְ יֹומֹוִהיּתְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּבְ
ְלָיא ִמְלָתא ְּלאֹוָדָעא ֵליה ְדַעל ִדיָנא ּתַ ּ ּ  ַוְיִהי ָרָעב )שמואל ב כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ׁש ְוגו ִנים ַוְיַבּקֵ לׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ ֵלים ִדיָנא. 'ּּבִ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ֵלים, ּ ּתְ יָון ְדִאׁשְ  )שם(ִּמָיד , ּּכֵ
  .'ֵתר ֱאֹלִהים ָלָאֶרץ וכוַּוֵיָע

י ִחָייא ְּדָתֵני ַרּבִ ְתָיין, ּ ל ַעְלָמא ָלא ׁשַ ָרֵאל, ּכָ ְמִצית ֶאֶרץ ִיׂשְ יד . ֶּאָלא ִמּתַ ד ִאְתַפּקֵ ּּכַ
ַקְדִמיָתא, ַעְלָמא ִּאיִהי ִאְתַפְקַדת ּבְ ֵזיב ָלה ְוָיֵגין ֲעֵליה. ּ ח ַמאן ִדיׁשֵ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ָאה ֲהָוהֱאִליֶמ ָאר אוִמין, ְּוָיכֹול ַלֲאָגָנא ַעל ָדֵרי ַעְלָמא, ֶָלך ַזּכָ ין ׁשְ ְּוָעֵריק ֵליה ּבֵ ּ .
ך ִאְתֲעַנׁש ְוְבִגין ּכָ נֹוי, ֵּמת ִאיהו, ּ ין נוְכָרָיין ֵמאוִמין ָאֳחָרִנין, ַוֲאתֹוי ּבְ ּוְנִסיבו ָנׁשִ ּ ּ ּ .

  .ְּוִאְתֲעָנׁשו

י ְנֶחְמָיה ָפַתח ה )ובראשית (, ַּרּבִ י ֹטֹבת ֵהּנָ נֹות ָהָאָדם ּכִ ּ ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ
ָחרו ר ּבָ ים ִמּכֹל ֲאׁשֶ ַּוִיְקחו ָלֶהם ָנׁשִ ּ ַּוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים. ּ ֵרין , ּא ַועז ָאַמר ֵליה''עז, ּ ּתְ
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ְּדִקְטְרגו ְלָמאֵריהֹון, ַמְלָאִכין ֲהוֹו רו, ּ דֹוׁש ּבָ ְּוַאֵפיל לֹון ַהּקָ ּך הואּ א , ְ ֵּמֲאַתר ַקִדיׁשָ
ֲאִויָרא, ְּוַכד ָנֲחתו. ִּדְלֵעיָלא ִלימו ּבַ א, ִּאְתּגְ ְבֵני ֱאיָנׁשָ   .ְּוִאְתֲעִבידו ּכִ

ָכל ִאינון ַמְלָאִכין ְּוֵלית ָלך ּבְ א, ְ ֵני ָנׁשָ ִלימו ְלִאְתַעְרָבא גֹו ּבְ ִאינון ְדִאְקרון , ְּדַאׁשְ ּּכְ ּ ּ
ים ּוְכִאינון ְדִאיְק. ִאיׁשִ ּ ֵני ֱאֹלִהיםּ רוך הוא. ּרון ּבְ דֹוׁש ּבָ יָון ְדַאֵפיל לֹון ַהּקָ ּּכֵ ּ ְּ ִלימו , ּ ִּאְתּגְ

א ל ִאינון ְיסֹוֵדי ִדְבֵני ָנׁשָ ִּמּכָ הֹון, ּ ין ּבְ ׁשִ   .ּוִמְתַלּבְ

ָאר ַמְלָאִכין ד ָנֲחתו, ׁשְ ְייהו, ּּכַ ְּוִאינון ְזִמיִנין ַלֲאָתָבא ְלדוְכּתַ ּ ֲאִו, ּ ִלימו ּבַ יָרא ִּאְתּגְ
ֲהַדְייהו, ְדָעְלָמא י ּבַ ְּוָנְטֵלי ְקטֹוָרא ְדִאְנׁשֵ יר, ּ ֲעָתא. ְוָלא ַיּתִ ך ִאְתֲחִזיאו ְלפום ׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ,

יר יֹוָמא, ְוָלא ַיּתִ ֵרין ִזיְמִנין, ִזיְמָנא ּבְ ֵרין, אֹו ּתְ ָכל יֹוָמא ִזיְמָנא ָחָדא אֹו ּתְ ּוְלָבַתר , אֹו ּבְ
ֲאִויָרא ִטין ִמיֵניהָּפְרֵחי ּבַ ּ וִמְתַפּשְׁ ְייהו, ּּ ְּוַאֲהָדרו ְלדוְכּתַ ּ ּ.  

אי ָפַתח י ַיּנַ ר ַרּבִ י ִקיְסָמא ּבַ ְרָתיו ֵאׁש )תהלים קד(, ַּרּבִ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ּ עֹוׂשֶ
ִּאית ַמְלָאִכין ְדִאינון ֵמרוַח. לֹוֵהט ּ א, ּ ְּוִאית ַמְלָאִכין ְדִאינון ֵמֶאּשָׁ ִּדיֵליה ָּדא ָיֵהיב ִמ, ּ ּ

יַנְייהו, ְּלַחְבֵריה ָלָמא ּבֵ ִגין ְדִאית ׁשְ ּּבְ ִּאינון ְדָנֲחִתין, ְּוַעל ָדא. ּ ֵרי ְיסֹוֵדי ִאיֵלין , ּ ִמּתְ
ֲאִויָרא ְדַהאי ָעְלָמא. ָנֲחִתין יר ּבַ ין ַיּתִ ׁשִ ד ָנֲחֵתי ִמְתַלּבְ ִלימו, ּּכַ   .ְּוִאְתּגְ

ַהאי ַעְלָמא ִּאינון ְדִאְתַעְרבו ּבְ ּ יסֹוֵדי ְדַהאי ַעְלָמאִמְת, ּ ן ּבִ ׁשָ ְּוָלא ָיִכילו ְלָפְרָחא , ַּלּבְ
בו ָהָכא, ְּוַלֲאָתָבא ְלַאְתַרְייהו ּוִמְתַעּכְ בו ָהָכא. ּ ַבע יֹוִמין ִאְתַעּכָ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ַתר ָדא, ּ ָּדא ּבָ ּ ,

ן ּמָ ָּלא ִאְתַהְדרו ּתַ ּ.  

נֹות ָה ְּוַעל ָדא ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ה. 'ָאָדם ְוגוּּ י ֹטֹבת ֵהּנָ ְּדֲהָוה ָנֵהיר . ַמאי ּכִ
ִפירו ִדְלהֹון ּׁשַ ּ ְנִהירו ִעיָלָאה, ּ ּּכִ ּ.  

ִנין ֵּכיָון ְדאֹוִלידו ּבְ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ָּנַטל ְלהֹון ַהּקָ טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא, ְּ ְּוָאֵעל לֹון ּבְ ּ ,
ְּדִאיְקרון ַהְרֵרי ֶקֶדם ְלׁשְ. ּ ׁשַ ְרֶזלּוְקִטיר לֹון ּבְ ל ּבַ ָלִאין ְמׁשוָקִעין , ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ְּוִאינון ׁשַ ּ
א הֹוָמא ַרּבָ א. ַעד ּגֹו ּתְ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ן אֹוְלִפין ֳחָרׁשִ   .ְוַתּמָ

ְלָעם ן ָנֵטיל ֳחָרׁשֹוי, ּבִ ּמָ ְייהו, ִמּתַ ִאינון טוִרין, ְּואֹוִליף ִמיּנַ ּּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ל ָיְדֵעי . ְ ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלך מֹוָאב ְמַהְרֵרי ֶקֶדם ִמן ֲאָרם)במדבר כג( ן ִאְתַעְטרו ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ין ִדְבָעְלָמא   .ֳּחָרׁשִ

ַקְדִמיָתא ּוִמּגֹו ַדֲהוֹו ִקְטרוֵגי ְדָמֵריהֹון ּבְ ּ ּ ִּאינון ְמַקְטְרִגין ְלָמֵריהֹון , ְוַעד ַהאי יֹוָמא, ּ
ה ּמָ ל ּכַ ין, ּכָ ִאינון ֳחָרׁשִ ְלָיא ִדְלֵעיָלאְּד, ּּבְ ין ַפּמַ ִחיׁשִ ָלִאין . ַּמּכְ ְלׁשְ ְּוִאְלָמֵלא ִאינון ׁשַ

א הֹוָמא ַרּבָ ִּדְמׁשוָקִעין ּגֹו ּתְ י ַעְלָמא ֲהוֹו, ּ ְטׁשֵ י ְמַטׁשְ ְתִפיסו ַסּגֵ הו ּבִ ַּוֲאִחיָדן ּבְ ְוַעְלָמא , ּ
ל   .ָלא ָיֵכיל ְלִמיְסּבַ

ִאינון טוִרין ַדֲחׁשֹוָכא ן ּבְ ְּוַתּמָ ּ יְטָרא ְדָצפֹוןַי, ּ ְּדָהא ֵמַההוא ִסיְטָרא, ְּנִקין ִמּסִ ל , ּ ּכָ
ָעְלָמא   .ִּאינון ַזְייֵני ִמְתָעִרין ּבְ
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י ְיהוָדה י ְנֶחְמָיה ָאַמר ַרּבִ אֹותֹו ְזַמן, ָּאַמר ַרּבִ ְוָכל ָהעֹוָלם טֹוִעים , ַנֲעָמה ָהְיָתה ּבְ
ְמעֹון אֹוֵמר. ַאֲחֶריָה י ׁשִ ל ׁשֵ, ַרּבִ א ׁשֶ ֵני ֱאֹלִהים. ִדים ָהְיָתהִאיּמָ ָראו אֹוָתה ּבְ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ,

  .ָּטעו ַאֲחֶריָה

נֹות ָהָאָדם הֹוְלכֹות ֲערומֹות ן ָראו ּבְ ְּלַאַחר ּכֵ ּוָבאו ָלֶהן, ּ ֲּהָדא הוא . ְּוָיְלדו ֵמֶהם, ּ
ר ָיֹבאו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ְוגו)בראשית ו(, ִדְכִתיב ֲאׁשֶ םַאְנ. 'ּ ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ּכַ י ׁשֵ ַמאי , ׁשֵ

ם ְוגו י ׁשֵ ָעְלָמא. 'ַאְנׁשֵ ִּאֵלין ְנִפיִלין ְדאֹוִליפו ּבְ ּ ָכל ִמָלה וִמָלה, ּ ם ּבְ ּׁשֵ ָלָמא , ּּ ְלַאׁשְ
ְייהו י יֹוֵסי ֲאָמרו. ֳּחָרׁשַ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ַּרּבִ ׁש, ּ ם ַמּמָ י ׁשֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַאְנׁשֵ  )ש ג''שה(, ּּכְ

ּבֹוִרים ים ּגִ ּשִׁ י ִיְצָחק. ּ ָסִביב ָלהׁשִ ִתיב, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ָרֵאל ּכְ ּבֹוֵרי ִיׂשְ   .ִמּגִ

ַפר אֹונֹו י יֹוֵסי ִאיׁש ּכְ ַאל ְלַרּבִ י ֲעַזְרָיה ׁשָ יר , ַרּבִ ין ִאינון ַיּתִ ַּמאי ַטְעָמא ֳחָרׁשִ
ָייא ְנׁשַ ַגְבַרָייא, ּּבִ ָפה ֹלא ְתַחֶיה)שמות כב(ִּדְכִתיב . ְּוָלא ּבְ ף, ּ ְמַכּשֵׁ   .ְוָלא ְכִתיב ְמַכּשֵׁ

ִתיב , ָּאַמר ֵליה ה ֵאֶליך ָרָעה)תהלים צא(ּכְ ָּדא . ֶּאָלא ָרָעה, ָרע ָלא ְכִתיב. ָ ֹלא ְתֻאּנֶ
ִּסְטָרא ְדנוְקָבא ַוַדאי הוא ּ ָאֳהֶלך. ּ ָּדא הוא ְדכוָרא, ְָוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ּ ּ ל . ּ ּוִמן נוְקָבא ּכָ ּ

ין ין ַאְתָיין ְלָעְלָמאְוָכל , ִּזיִנין ָדֳחָרׁשִ יׁשִ ּ ומֹוֶצא )קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִעיְסִקין ּבִ
ה ְוגו ֶות ֶאת ָהִאּשָׁ   .'ֲאִני ַמר ִמּמָ

ּוַמאי ֲאסוִרים ָיֶדיָה ְעָיא' ר. ּ י ְיהֹוׁשְ אי ְוַרּבִ ה, ַחד ָאַמר. ַיּנַ ִאּשָׁ ל ַהּנֹוֵגַע ּבְ ל , ּכָ אֹו ְמַקּבֵ
ה ִמָיָדה ְלָי ּנָ ִּמּמֶ יִהּנֹם, דֹוּּ ל ּגֵ ֶקה ִמִדיָנה ׁשֶ ֹּלא ִיּנָ ֶקה ָרע. ּ ֱאַמר ָיד ְלָיד ֹלא ִיּנָ ּנֶ ֲהָדא . ׁשֶ

  .ַּוַדאי. ֲּאסוִרים ָיֶדיָה, ּהוא ִדְכִתיב

וף, ְוַחה ָאַמר ל ִמיֵני ַנַחׁש ְוִכיּשׁ אֹות ּכָ ֵקיבֹות ּבָ ְוִאְלָמֵלא , ְּוָכל ִהְרהוִרים ָרִעים, ִּמן ַהּנְ
ֲאסוִרים ַמָיא,  ָיֶדיָהּׁשֶ ְבִקין אֹוָתה ִמן ׁשְ ְּדָלא ׁשָ ָכל , ּ ל ָהעֹוָלם ּבְ ָּהיו הֹוְרִגים וֵמִמיִתין ּכָ ּ
  .ֵּעת וְזַמן

ְקַפת נוְקָבא ֵחיָלא ִדְדכוָרא, ְּוָלא ִאְתּתַ ֶּאָלא ּבְ עוְמִקין ִדיֵליה. ּ אַרת ּבְ ְּדִהיא ׁשָ ּ ּ ִהיא , ּ ׁשֶ
ָּלָמא ְרעוָתהְלַאׁשְ, יֹוַדַעת ְלאֹוָמָאה ְלַבר ָנׁש ה. ּ ּוַבּמֶ ם. ּ ּשֵׁ ָמא , ּוְבִמיִלין ֲעִמיִקין, ּבַ ׁשְ ּבִ

ְלָיין. ִּדְמָסֲאָבא ה ּתַ ְּוַעל ָדא עֹוָבֵדי ּבָ ְדכוָרא, ּ ּוִמִלין ּבִ ְּוַתְרַוְייהו ִמּנוְקָבא ִמְתָעֵרי. ּּ ּוְבִגין . ּ
ך נוְקָבא, ְּכָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ ְד, ִּזיֵני ֳחָרׁשִ   .ּכוָראְוָלא ּבִ

ַנן ים, ּתְ י ָנׁשִ ּתֵ ין ׁשְ ְּוֹלא ָתזוז ִמּגופֹו. ִּנְכֶפה, ִּאם ִנדֹות ֵהן, ָהעֹוֵבר ּבֵ ִּאם ֹלא ַיֲעׂשו , ּ
ַנת ַדם אֹו ֲהִריָגה ְמזוֶמֶנת לֹו. לֹו ִמיֵדי ַּסּכָ גופֹו, ְּוִאם ֵאיָנן ִנדֹות. ּ , ַּעִין ָהָרע ׁשֹוֵלט ּבֹו ּבְ

ָממֹונֹו   .אֹו ּבְ

ְמָלאי' רִּכי ָהא ְד י ׁשִ ַרּבִ ְכַרך ֵקָסִרין, ָּנחום ּבְ י , ְִזְמָנא ָחָדא ֲהָוה ּבִ ּתֵ ין ׁשְ ַאֲעַבר ּבֵ
ים יה. ָנׁשִ לֹו ּבֵ ּכָ גוֵפיה וְבָממֹוֵניה, ִּאְסּתַ ן ִמָיד ּבְ ּכֵ ְּוִאיְסּתַ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא רוָחא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ

ַראת ֲעלֹון א ׁשָ יׁשָ   .אְוָיֵכיל ְלַנְזָק, ּבִ
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יה ַקְנּתֵ ּדֹוִמי דֹוִמי, ִזיל ִזיל, ֵליָמא ָהֵכי. ַּמאי ּתַ ַּאֲעֵדי ְקטור ְדִקְטָרא, ּ . ָלא ְוָלא ִלי, ּ
ֵאל ֵאל, ּוְלָבַתר ַיְתִחיל ּבְ ֵאל. ִּויַסֵיים ּבְ  ֵאל מֹוִציאֹו )במדבר כג(, ִּדְכִתיב, ַיְתִחיל ּבְ

ְצַרִים ֵאל. ִמּמִ י ֹלא ַנַח)שם(, ִּויַסֵיים ּבְ ַיֲעֹקב ְוגו ּכִ , ְּוֵיִזיל ֵליה. ַּעד ַמה ָפַעל ֵאל', ׁש ּבְ
ח ֲאַבְתֵריה ּגַ   .ְּוָלא ַיׁשְ

ָרֵאל ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַפר, ַוֲהָוה ָסֵליק ְלָהָתם, ַּרב הוָנא ֲהָוה ָסֵליק ִמּבָ ַחד ּכְ , ִאיֲעַרע ּבְ
ָתא ְדֲהָוה ַאְתָיא ֲאַבְתֵריה ָּחָמא ַהִהיא ִאּתְ ּוְנָטַלת ַעְפָרא , ֲאִכְתפֹויֲאָרַמאת ַמִיין , ּ

יה ַוֲאַמר ָלה. ֵמַרְגלֹוי ַּאֲהַדר ֵריׁשֵ ְתָראי, ּ אי, ֲעִביִדי ְוטֹול ּבַ ּבָ ְּדָהא ָלא ְכלום ּגַ ֲאָבל , ּ
ך ַדְעּתָ ְלּבוָלא ּבְ ְּגֹוְזַרִני ָעַלִיך ּבִ ְּ.  
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א אֹוֲחָרִניןָּלא ְבִגיִני ֶאָלא ְב, ְלָבַתר ֲאַמר ֵני ֱאיָנׁשָ יְקְטִלי ּבְ , ְוֵכן ֲהָוה. ִּגין ְדָלא ּתִ
ה ל ַדְעּתָ ְלּבֵ ִּאיְתּבַ ה ֵאֶליך )תהלים צא(, ְּוַעל ָדא ְכִתיב. ּוֵמָתה, ְוָלא ָיְדָעה ִמיֵדי, ּ ָ ֹלא ְתֻאּנֶ

ָאֳהֶלך   .ָָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ

ֵני ר ה טֹוב ִלְפֵני )קהלת ז(, ִּחָייא' ּתָ ּנָ ֵלט ִמּמֶ אן. ָהֱאֹלִהים ִיּמָ ה . ִמּמַ ֵּמַההוא ִאּשָׁ
ה ִּדְכִתיב ּבָ ר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים כו, ּ ה. 'ֲאׁשֶ ְּוחֹוֵטא ִיָלֶכד ּבָ ַתר ֵיֶצר , ּ ַּההוא ַדֲאַזל ּבָ ּ

  .ָהָרע

ִעיר, ּּבֹא וְרֵאה ָהָרָעב ּבָ ְזַמן ׁשֶ ִעירְוֹלא ֵיֵל, ֹלא ַיְרֶאה ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו, ּבִ , ְך ְיִחיִדי ּבָ
ם ֶות ִנְמָצא ׁשָ ְלַאך ַהּמָ ּמַ ְִמְפֵני ׁשֶ ל, ּ ִתיב. ְּוֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַחּבֵ  )בראשית מב(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ְתָראו ה ּתִ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ יֹוֵצא בֹו. ּ ִעיר, ּּכַ ַהֶדֶבר ּבָ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ , ִיְסּגֹור ָאָדם ַעְצמֹו, ּ

וקְוֹלא ִיְת ּשׁ ל. ָּרֶאה ּבַ ן ְרׁשות ַלְמַחּבֵ ּתַ ּנִ ְּדֵכיָון ׁשֶ פֹוֵגַע ּבֹו, ּ ְּוִאיהו ִמְתַחֵייב . ִּניזֹוק, ִּמי ׁשֶ ּ
ַנְפׁשֹו   .ּבְ

ֵדה מֹוָאב, ּּבֹא וְרֵאה ׂשְ ִנים ָהְיָתה ָנֳעִמי ּבִ ר ׁשָ ֵדי מֹוָאב , ַלּסֹוף, ֶעׂשֶ ׂשְ ְמָעה ּבִ י ׁשָ ּכִ
ִּמְפֵני ָמה ֶנֶעְנׁשו . 'כו ים מֹוָאִביֹות. ַמְחלֹון ְוִכְליֹוןּ או ָנׁשִ ׂשְ ּנָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ.  

עֹוָלם וף, ֵָאין ְלך ּבָ ַנַחׁש וְבִכיּשׁ קֹות ּבְ ים ִמְתַעּסְ ָּנׁשִ מֹו מֹוָאִביֹות, ּ אי. ּּכְ , ִּדְכִתיב, ִמּמַ
ֲחוו ֵלאֹלֵהיֶהן)במדבר כה( ּתַ ּ ַויֹאַכל ָהָעם ַוִיׁשְ ּ יָון ַדֲהוֹו ָאְכֵלי ִמ. ּ ְייהוּּכֵ ֲחָרׁשַ ִּמָיד ֲהוֹו , ּיֵדי ּבַ

ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור)שם(, ָסְגִדין ְלַטֲעַווְתהֹון ֶמד ִיׂשְ ּ ַוִיּצָ י ִחָייא ָאַמר. ּ י ְצִמיִדין , ַּרּבִ ַהּנֵ ּכְ
יִטין ְכׁשִ ַבַעל ְפעֹור, ּתַ ִרים ּבְ   .ָּהֵכי ֲהוֹו ִמְתַחּבְ

ָיא יהֹון ִדְנׁשַ ֲחָרׁשֵ ּּבַ ָלן. ּ ְלָעם)שם לא(, יבִּדְכִת, ִמּנָ ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ . ּ ֵהן ֵהּנָ
ְלָעם ֹלא ֶנֱאַמר ֲעַצת ּבִ ְלָעם, ּבַ ְדַבר ּבִ פוָמא. ֶּאָלא ּבִ ין . ּאֹוֵליף לֹון ִמיִלין ּבְ ְּדָהא ֳחָרׁשִ

ָוַתְייהו, ְוקֹוְסִמין ַעְלָמא ּכַ ָּלא ֲהוֹו ּבְ ָל, ּ פוָמא ְלַאׁשְ ְייהו ָלא ֲהוֹו ֲּאָבל ִמיִלין ּבְ ָּמא ֳחָרׁשַ
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ְלָעם ֲעָבדו, ְּוַעל ָדא. ָיְדֵעי ְדַבר ּבִ ְייהו, ּּבִ ֵלים ֳחָרׁשַ י יֹוָחָנן ָאַמר. ְוָיֵכיל ְלהֹו, ְּוַאׁשְ , ַרּבִ
יָרה ָהְיָתה רות ׁשֵ   .ּּכְ

ה ַיַע)רות א( ה ְלֵבית ִאּמָ י ַכֹלֶתיָה ֵלְכָנה ׁשְֹבָנה ִאּשָׁ ּתֵ ה ', ׂש הּ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלׁשְ ַיֲעׂשֶ
ִכיָנה, ָאְמָרה ְלהֹון. ְכִתיב ְנֵפי ַהּשְׁ ַחת ּכַ ֵנס ּתַ ְזּכו ִליּכָ ה, ִּאם ּתִ ָחֵסר , ַיַעׂש, ְוִאם ָלאו. ַיֲעׂשֶ

  .'ה

ם ֵעי ֵליה. ִכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמּכֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲּעֵליֶכם ִמּבָ  ַצר ִלי )שמואל ב א(, ּכְ
ם, ָָעֶליך ֲהָנאָאַמר . ַמאי ִמּכֶ י ְקרֹוְנָיא ָאַמר ַרב ּכַ ם, ִרּבִ אי ִמּכֶ ִלּבָ ְּדַאּתון , ָּעאקו ּבְ ּ

ַרְמּתון ְלָבַניי ִדימותו ּּגְ ּ ּ ַמאן ְדִמְתַרֵעם ֵמָאֳחָרא, ּ   .ּּכְ

ק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתה ּשַׁ ַּוּתִ ָמה, ָּעְרָפה. ּ ָמה ָעְרָפה. ָּהָרָפה ׁשְ ה ִנְקָרא ׁשְ ָּלּמָ ֶהֱחִזיָרה . ּ ַעל ׁשֶ
ֵדה מֹוָאב, ּף ַלֲחמֹוָתהעֹוֶר לוָה, ָזְנָתה. ְּוָחְזָרה ִלְמקֹוָמה ִלׂשְ ְוָהְלָכה ְלֶאֶרץ , ְּוֹלא ִקּבְ

ים ּתִ ָהִריפֹות. ְּפִלׁשְ ה ּכְ ים ּבָ ְּוַהּכֹל ָדׁשִ ִהְפִקיָרה ַעְצָמה ִלְזנות, ּ ּׁשֶ ּ.  

ִנים ה ּבָ ּשָׁ ְּוָיְלָהה ִמְזנות ׁשִ ַיד ָדִוד ַו. ּ ְּוכוָלם ָנְפלו ּבְ ּ יוּ ל רות, ֲאָנׁשָ ָנה ׁשֶ ן ּבְ ָהָיה ּבֶ ּׁשֶ ּ .
ֱאַמר ּנֶ יִליֵדי ָהָרָפה)שמואל ב כא(, ׁשֶ ר ּבִ י ְבֹנב ֲאׁשֶ ּבִ נֹוב.  ְוִיׁשְ ַוֲהֹלא . ְוִכי ִמי ָנַתן אֹוָתם ּבְ

ַלִים הוא ּנֹוב ָסמוך ִלירוׁשָ ּ ָרֵאל, ְּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ים, ּבְ ּתִ ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ְּוהוא ּבְ ּ.  

י ִפְנָחסֶּאָלא ָהֵכי ָא ד, ַּמר ִרּבִ א ַעל ִעְסֵקי נֹוב, ְמַלּמֵ ּבָ ַרם ִעְנַיין נֹוב ִעיר , ׁשֶ ּגָ ִּמְפֵני ׁשֶ
ֲעָרה, ַהּכֲֹהִנים חוט ַהּשַׂ ִדיִקים ֲאִפילו ּכְ רוך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ּ ּ ּ ּּ ָאַמר לֹו . ְ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ל , ָּדִוד, ְּ ַרְמּתָ ּכָ נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִניםּגָ ך ּבְ ַָחֶייך, ְּכָ ּאֹו ַהִדין ָיחול ַעל , ּ ּ
ֵאר ֶאָלא ֶאָחד, ָאֹו ַעל ַזְרֶעך, ַָעְצְמך   .ְּוֹלא ִיּשָׁ

ֵני ר ִתיב, ִּחָייא' ּתָ ן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶלך ְוגו)שמואל א כב(, ּכְ ֵלט ּבֵ ְ ַוִיּמָ ָאר . 'ּ לֹא ִנׁשְ ּׁשֶ
ית ָאִב ל ּבֵ ּזוָלִתי ֶאְבָיָתר ְלַבדֹו, יוְַלֲאִחיֶמֶלך ִמּכָ אול וָבָניו, ּ ְּוַעל ָעֹון ֶזה ֵמת ׁשָ ה , ּ ְוַכּמָ
ָרֵאל ֲּאָלִפים וְרָבבֹות ִמִיׂשְ ְּוִנְגַזר ַעל ָדִוד ָלמות, ּ ּ.  

ים ּתִ ָהַלך ְלֶאֶרץ ְפִלׁשְ ֵּכיָון ׁשֶ ְַהאי ְדָקֵטיל ָאחוך, ָּאְמָרה ִלְבָנה, ָרֲאָתה אֹותֹו ָהָרָפה, ְ ּ ּ .
אֹו ָעהּבְ ֵקם ִמָדִוד, ָּתה ׁשָ יַע ְזַמן ִמַדת ַהִדין ְלִהּנָ ִּהּגִ ּ י . ַעל ִעְסֵקי נֹוב, ּ ּבִ ן ְלִיׁשְ ְוִזיּמֵ

נֹוב, ִּמָיד. ְלהֹוְרגֹו י ּבְ ּבִ א ַעל ִעְסֵקי נֹוב, ְוִיׁשְ ּבָ י יֹוָחָנן. ׁשֶ ך ָאַמר ָדִוד, ָאַמר ַרּבִ ּּכָ ִרּבֹונֹו , ְ
ל עֹוָלם ל ָעַלי ֶאת ַהִדין, ָֹון ְלָפֶניךַזְרִעי ִיְהֶיה ָנכ, ׁשֶ   .ַּוֲהֵריִני ְמַקּבֵ

ה י. ֶמה ָעׂשָ ּבִ ֶטה, ְוִהְגִרים ֶאת ַעְצמֹו ָעָליו, ְנָטלֹו ִיׁשְ ָלאו ְיָקָרא , ָּאַמר ֵליה, ְוַעל ַהּמַ
ה ָדִוד, ְּנָטלֹו ְוַאְרֵמי ֵליה ַלֲאִויָרא. ִדיִלי ֵוי ַסְייָפא ְדִיְתְקֵטל ּבָ ְּוׁשַ ּ ּ , א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּ

ה ַויֹאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת ָדִוד)שמואל ב כא( ּ ְוהוא ָחגור ֶחֶרב ֲחָדׁשָ ּ ם . ּּ י ׁשֵ יר ֲאִביׁשַ ִּמָיד ִהְזּכִ
ֲאִויר, ַהְמפֹוָרׁש ַמט, ְוָעַמד ּבָ ְּוסוסו ִמָיד ִנׁשְ ּ ַלִים, ּ ְּוָהַלך ִלירוׁשָ ְ.  

ְנֶהְדִרין ְוָאַמר י וָבא ַלּסַ ָּהַלך ֲאִביׁשַ ּ ַעת ַהְדַחקַּמהו, ָ ׁשְ ל ֶמֶלך ּבִ ּ ִלְרּכֹוב ַעל סוסֹו ׁשֶ ְּ ,
ירוהו ְּוִהּתִ ֲאִויר. ּ ִפָלָתך, ְמָצאֹו ְלָדִוד עֹוֵמד ּבָ ְָאַמר ֵליה ֲחזֹור ִמּתְ ּ ּ.  
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יב ַלה)תהלים קטז(, ָּאַמר ֵליה ְגמולֹוִהי ָעָלי'  ָמה ָאׁשִ ל ּתַ ית . ּּכָ ַלִני ִמּבֵ ך ְמקוּבְ ּכָ ּׁשֶ ְ

מ ל ׁשְ ל ָאָדם ַאל ִיְמַנע , ּוֵאל ָהָרָמִתיִּדינֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצָוארֹו ׁשֶ ֲאִפילו ֶחֶרב ַחָדה מוּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ִפָלתֹו. ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים ִּמָיד ָחַזר ִמּתְ ל ַהִדין ַעל ַזְרעֹו, ּ  )שמואל ב כא(, ִּדְכִתיב. ְּוִקּבֵ

ן ְצרוָיה ַוַיך ֶאת ַהְפִלׁשְ י ּבֶ ַּוַיֲעָזר לֹו ֲאִביׁשַ ְ ּ י ְוגוּּ   .'ּתִ

ִתיב ד ֵאת )מלכים ב יא(. ַמה ּכְ ַאּבֵ ָקם ַוּתְ ָנה ַוּתָ י ֵמת ּבְ ּ ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהו ָרֲאָתה ּכִ ּ
ְמָלָכה ל ֶזַרע ַהּמַ ד. ּכָ ַאּבֵ ִתיב ַוּתְ ל ֶזַרע כו)דברי הימים ב כב(ּוְכִתיב , ּכְ ר ֶאת ּכָ ַדּבֵ . ' ַוּתְ

ר ַדּבֵ ֲעִת. ַּמהו ַוּתְ ל ָדִוד ִליָאֵבד ִמן ָהעֹוָלםָאְמָרה ׁשֶ   .ּיִדין ַזְרעֹו ׁשֶ

ֶלך יֹוָרם כו ת ַהּמֶ ַבע ּבַ ח ְיהֹוׁשֶ ּקַ רוך הוא ָדן . 'ֶאת יֹוָאׁש כו', ְַוּתִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ ְּ

ֶנֶגד ִמָדה ִּמָדה ּכְ ל ֶזה. ּ ֵזיָרה זֹו, ְוַעל ּכָ ְגְזָרה ּגְ ּנִ ן ְרׁשות, ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ְלִמַדת ַהִדיןְּוִניּתַ ּ ,
ִתיב ֹנב ַלֲעֹמד)ישעיה י(, ַעל ֶזה ּכְ נֹוב עֹוֶמֶדת ְותֹוַבַעת . ּ עֹוד ַהיֹום ּבְ ֲּעַדִיין ִמַדת ַהִדין ּבְ ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ִּדין ִמִלְפֵני ַהּקָ ּ ְּ ך. ּ רוך הוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַצִדיִקים ְמַדְקֵדק ַהּקָ ְוַמה ּבְ ְּ ּ ּ ּ ִעים , ּ ְרׁשָ ּבִ
הַעל ַאַחת  ה ְוַכּמָ ּמָ   .ּכַ

ה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה)רות א( ך ֶאל ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ ּ ַוּתֹאֶמר ִהּנֵ ' ָּנחום ָאַמר ר' ָאַמר ר. ְ
ָבה, ְּיהוָדה ִחָלה, ִּמְדָקָאַמר ׁשָ ּתְ יֹוֶרת ָהְיָתה ּבַ ּגִ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ְּדָהא ֱאלֹוַה , ּוְכִתיב ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה. ּ ּ

יו ָחְזָרה ְלִסְרחֹוָנה ָהִראׁשֹון, ֳעִמיֶּאָחד ָהָיה ָלה ִעם ָנ ְוָטֲעָתה ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה , ְּוַעְכׁשָ
ָלה ּׁשֶ ּ.  

ה)שם( ּ ְורות ָדְבָקה ּבָ ּ ֲעָלה, ּ ַחֵיי ּבַ ָלה ָעֶליָה ּבְ ּבְ ּקִ ָמה ׁשֶ ּּכְ ֱאמוָנָתה, ּ ָּדְבָקה ּבֶ ּ ּּבֹא וְרֵאה . ּ
ל רות ְבָחה ׁשֶ ּׁשִ ֵאיַמת, ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ֲעָלה ֹלא ָהְיָתה ָעֶליָהּׁשֶ ֱאמוָנָתה, ּ ּבַ ָּדְבָקה ּבֶ ּ ְוַעל . ּ

ל ָדא ִחָלה, ּּכָ ִמּתְ ה ָלה ּכְ ָּנֳעִמי ִחיְדׁשָ ה ַהְתָראֹות, ּ ן ָעֶליָה, ְּוִהְתְרָתה ּבָ ְלּתָ   .ְּוֻכָלן ִקּבַ

רֹוָקא ָאַמר י ּבְ ִתיב , ַרּבִ ּבֶֹקר ַוִיּקַ)בראשית כא(ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ ח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ּ
ְכָמה ְוֶאל ַהֶיֶלד ם ַעל ׁשִ ן ֶאל ָהָגר ׂשָ ַּוִיּתֵ יָון ִדְכִתיב ֶאל ָהָגר. ּּ ְכָמה, ּּכֵ ם ַעל ׁשִ ַּמהו ׂשָ ּ .

ד ִהְזִהיָרה ַעל עֹול ָהֱאמוָנה, ֶּאָלא ְמַלּמֵ ּׁשֶ ִחָלה ִעּמֹו, ּ ּתְ ָהְיָתה ְרִגיָלה ּבַ ה ׁשֶ ּמֶ . ְּוַלֲעמֹוד ּבַ
ִתיב ָה ְכָמהּכְ ם ַעל ׁשִ ָפט)שמות טו(ּוְכִתיב ָהָתם , ָּכא ׂשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ַּמה ְלַהָלן . ּ ּ

ִכיָנה ִכיָנה, עֹול ׁשְ אן עֹול ׁשְ   .ַאף ּכָ

ָתה ל ַאְבָרָהם, ֶמה ָעׂשְ ַחת ְרׁשותֹו ׁשֶ ָרֲאָתה ַעְצָמה יֹוֵצאת ִמּתַ יָון ׁשֶ ּּכֵ ָחְזָרה , ּ
ְּלִקְלקוָלה ִתיב. ּ ַת, ַמה ּכְ ֶלך ַוּתֵ ית ָאִביָה. ע''ְַוּתֵ ַּאֲחֵרי ֲעבֹוַדת ִגלוִלים ְוִגלוֵלי ּבֵ ּּ ּוְכִתיב . ּ

ְעּתוִעי ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ   .ם''ֶּהֶבל ֵהּמָ

ר יֹוֵסי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י ִחיְדָקא ְוַרּבִ י ' ֲאַמר ר, ֲהוֹו ָקָאְזֵלי ְבאֹוְרָחא, ַרּבִ ְמעֹון ְלַרּבִ ׁשִ
ִניָנן, ִחיְדָקא ּתֹוָרה, ָהא ּתָ דֹול ֲהֵוי, ָנְכִרי ְועֹוֵסק ּבַ ֹכֵהן ּגָ ָקלֹו ְלּכֵֹהן . ּכְ ַמאי ַטְעָמא ׁשְ
דֹול ָרֵאל)תהלים עח(, ְוָהְכִתיב. ּגָ ִיׂשְ ם ּבְ ַיֲעֹקב ְותֹוָרה ׂשָ ּ ַוָיֶקם ֵעדות ּבְ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ
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ָרֵאל ל ֲעֵליה ַאְגָרא ְלַעְלָמא ְד, ָּיֲהָבה ְלִיׂשְ לוָה, ָאֵתיְּלַקּבֵ לֹא ִקּבְ ּוִמי ׁשֶ ֵלי , ּּ ָלא ְמַקּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי   .ֲּעַלְייהו ַאְגָרא ּבְ

ָעְמדו ַעל ַהר ִסיַני, ֲעִקיָבא' ְּדָהֵכי ָאַמר ר ָרֵאל ׁשֶ ָכר, ִּיׂשְ ִלין ָעֶליָה ׂשָ ָנְכִרים . ְמַקּבְ
לֹא ָעְמדו ַעל ַהר ִסיַני ּׁשֶ ָכר, ּ ִלין ָעֶליָה ׂשָ ּתֹוָרה , ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ. ֵאין ְמַקּבְ ָנְכִרי ְועֹוֵסק ּבַ

דֹול ֹכֵהן ּגָ   .ֲּהֵרי הוא ּכְ

ִניָנא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה דֹול ַעם ָהָאֶרץ ּתָ ּכֵֹהן ּגָ י . ּּכְ ר יוָדא ֲאַמר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ַּדֲאַמר ַרּבִ ּ
וו ָבהּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפ)משלי ג(, ַמאי ִדְכִתיב, יֹוָחָנן ֶּציך ֹלא ִיׁשְ ּ ֲּאִפילו . ָ ּ

ְלִמיד ָחָכם ֵמׁש ִלְפַני ְוִלְפִנים, ַמְמֵזר ּתַ דֹול ַעם ָהָאֶרץ ַהְמׁשַ הֹוִאיל ְוֵאינֹו . ָעִדיף ִמּכֵֹהן ּגָ
ּתֹוָרה ָכר, ֵאין ֲעבֹוָדתֹו ֲעבֹוָדה, קֹוֵרא ּבַ ל ָעֶליָה ׂשָ ִתיב, ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ ם )שם יט(, ְוָעָליו ּכְ  ּגַ

ל ֲעבֹוָדה. ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹובּבְ ר ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדע ִעיּקָ דֹול ׁשֶ ֵאין ֲעבֹוָדתֹו , ּכֵֹהן ּגָ
  .ֲעבֹוָדה

י יוָדא ְלִמיד ָחָכם, ְּוָאַמר ִרּבִ דֹול ָצִריך ִלְהיֹות ּתַ ּכֵֹהן ּגָ ִיין ׁשֶ י )מלאכי ב(, ִּדְכִתיב. ְִמּנַ  ּכִ
ְמרו ַדַעת ְות ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ ׁשו ִמִפיהוּׂשִ ֹּוָרה ְיַבּקְ ל ָעֶליָה , ְּוִאם הוא ַעם ָהָאֶרץ. ּּ ֵאין ְמַקּבֵ

ָכר ּתֹוָרה. ׂשָ ך ּגֹוי ָהעֹוֵסק ּבַ ּתֹוָרה ֵעֶסק, ּהֹוִאיל ְוהוא גֹוי, ְּכָ ל , ֵאין ִעְסקֹו ּבַ ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ
ָכר   .ׂשָ

ָניו ֵלאֹמר)ויקרא ו(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ַאֲהֹרן וָבָניו ְמצוִוים. ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ ָאר , ּ ּוׁשְ
  .ּּכֲֹהִנים ֵאיָנם ְמצוִוים

ר ָהֲעבֹוָדה, ֶּאָלא ֵאינֹו יֹוֵדַע ִעיּקַ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ַאֲהֹרן וָבָניו, ּכָ , ְוִאם עֹוֵבד. ֵּאינֹו ְמצוֶוה, ּּכְ
ַמאי ְמַכֵוין. ֵאין ֲעבֹוָדתֹו ֲעבֹוָדה ְּדָהא ּבְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִע, ּ יָון ׁשֶ ַאֲהֹרן וָבָניוּכֵ ר ָהֲעבֹוָדה ּכְ   .ּיּקַ

י ִחָייא ָאַמר ר ן, ִיְצָחק' ְּוָהֵכי ָאַמר ִרּבִ ִבין ֶאת ַהָקְרּבָ ְרֵאִלים ְמַעּכְ . ּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ
ן ּכֵֹהן ָרא ְדָקְרּבַ א, ִּעיּקָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאְצְטִריך ְלַכְווָנא ׁשְ ּ ין ִעיָלִאי, ְּ ּוְלַסְדָרא ַדְרּגִ ּ ּ , ןּ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ ּוְלַייֲחָדא ּכָֹלא ּבְ ִאין, ּּ ּוְלֶמֱחֵדי ִעיָלִאין ְוַתּתָ ְרעוָתא ְוַכָוָנה ִדיֵליה, ּ ּּבִ ּ ּ.  

י ִיְצָחק י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה)שם א(, ַמאי ִדְכִתיב, ְּוָהֵכי ָאַמר ִרּבִ . ' ִאּשֶׁ
ין ִאֵל, ֶּאָלא ָלָתא ַדְרּגִ ה, יןָּלֳקֵבל ּתְ ָּלֳקֵבל ָדא ְלִוִיים, ִאּשֶׁ יר, ּ ִּדְממוִנין ַעל ַהּשִׁ ּ ,

ה, ּוְלֲאָרָמא ָקָלא יְטָרא ְדִאּשֶׁ ְּוהוא ִמּסִ ּ יר, ּ ִניגוָנא ְוֶחְדָוה ְוׁשִ ְנִעימוָתא ּבְ ּוְמַכְוֵני ּבִ ּ ּ ּ.  

ך ְוִמּגֹו ּכָ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ָסֵליק ַעל ַהדוָכן, ּ ּּכָ ּ עֹוד ְדִאיהו ּגֶ, ּ ּּבְ א , ֶברּ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ְּוׁשַ
יה יף ּבֵ ּקִ ְנִעימוָתא ְדִניגוָנא, ּּתַ ַּלֲאָרָמא ָקָלא ּבִ ּ ר ָלֲעבֹוָדה, ּ ׁשֵ יָון ְדִאיְתַחַלׁש . ִּאיהו ּכָ ּּכֵ

ְלהֹוָבא ְדַבֲחרוָתא ִדיֵליה ּׁשַ ּ ַגֵויה, ּ ְּוגֹוְמִרין ְדנוָרא ִמְתַדֲעִכין ּבְ ּ ּ ּ ָּהא ִאְתַחַלׁש ּתֹוְקֵפיה, ּ ּ ,
ָראְו ּבְ אֵרי ְלִאְתּתַ ִתיב. ָקָלא ׁשָ ֵדין ּכְ ָבא )במדבר ח(, ּכְ ָנה ָיׁשוב ִמּצְ ים ׁשָ ן ֲחִמּשִׁ ּ וִמּבֶ ּ

ּוָפסול ָלֲעבֹוָדה. ָהֲעֹבָדה ְוֹלא ַיֲעֹבד עֹוד אן ָוָהְלָאה. ּ ֵרת ֶאת ֶאָחיו ַוֲעֹבָדה )שם(, ִמּכָ  ְוׁשֵ
  .ֹלא ַיֲעֹבד עֹוד
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ָמרֹות ִדְרִקיָעא י ְדָמֵריהֹוןּאוף , ִּמׁשְ ָּהִכי ָנֵמי ִדְממוִנין ְלַנְגָנא ַקּמֵ ּ ים, ּ . ִּאיְקרון ִאיׁשִ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵמיה ְדַרּבִ ַמְעָנא ִמּשְׁ ְּוָהֵכי ׁשְ י ֱאִליֶעְזר, ּ ין ִאֵלין, ְּדָאַמר ַרּבִ ַּדְרּגִ ִאית , ּ

ְרִעין ְלַבר ן ַעל ּתַ ּוִמיַנְייהו ַעל ּתַ, ִּמְנהֹון ִדְמַמּנָ   .ְּרִעין ְפִניָמִאין ְלגֹוּ

יָרָתא ִּאינון ְפִניָמִאין ָאְמִרין ׁשִ יָרָתא, ּ ַהאי ׁשִ ין, ְוָסְלִקין ְוָעאִלין ּבְ ה ַדְרּגִ ַעד , ֲחִמּשָׁ
ין ְרִעין ְדיֹוְבָלא. ַחְמׁשִ ין ּתַ ן. ָּלֳקֵבל ַחְמׁשִ ּמָ יָון ְדָסְלִקין ּתַ א , ּּכֵ ְּנֵטיל לֹון רוָחא ְדֶאּשָׁ

ָּתַבר ּתוְקַפְייהוְו, ְמַלֲהָטא ר ּתוְקַפְייהו. ּ יָון ְדִאְתּבַ ּּכֵ ּ ין, ַּדְחָיין ְלהֹון, ּ ְּוָנֲחִתין ֵמִאינון ַדְרּגִ ּ.  

ְרִעין ִדְלַבר, ְוָקְייִמין ְלַבר ָּממוִנין ַעל ּתַ א , ּ ָנָנא ְדֶאּשָׁ ְּוִאֵלין ָנְטִלין חוָלֵקיהֹון ִמּתְ ּ ּ
ָנא ר ֵמִאינון ְדָנְטֵל, ְּדקוְרּבָ ּּבַ יָרָתא. י ְלגֹוּ ן ַעל ׁשִ ין ִדְמַמּנָ ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמְתַחְדׁשִ ּ ְּוֶזהו . ּ

ה   .ִאּשֶׁ

ָרֵאל, ֵריַח ְּדָקא ַמְצלו ְצלֹוָתא, ָלֳקֵבל ִיׂשְ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ יָבא ַקּמֵ ַּדֲחׁשִ ּ ֵריַח , ְּ ּכְ
א ְדֵעֶדן ּּבוְסִמין ִדְבִגְנּתָ ְּדִאיהו ַנַחת ר, ִניחֹוַח. ּ ּוַח ְלָגבֹוַהּ ְּדִאיהו ְמַכֵוין , ָּלֳקֵבל ָדא ּכֵֹהן. ּ ּ ּ

ָווָנה א, ּּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ִדְרעוָתא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ יִמין, ּ ַאְתָוון ְרׁשִ ּוְמַייֵחד ִיחוָדא ּבְ ין , ּ ְּוָכל ַדְרּגִ
ִניצֹוָצא ִעיָלָאה, ּוִמְתַלֲהִטין, ָנֲהִרין   .ִּעיָלָאה ְטִמיָרָתאִּמּגֹו ְדעֹוְמָקא , ְּוָנְצֵצי ּבְ

ָחְכָמה יָמא ּבְ ֲהָנא ְלֶמֱהֵוי ַחּכִ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּכַ סוְכְלָתנֹו, ּ ְנִהירו , ְּוָיֶאה ּבְ ִפיר ּבִ ְּוׁשַ ּ
ל ַעְלָמא, ְוָזִריז, ְּדאֹוַרְייָתא יר ִמּכָ ַח ַיּתִ , ֲעבֹוָדתֹו ָלאו ֲעבֹוָדה, ְּוִאם ַעם ָהָאֶרץ הוא. ּוִפּקֵ

בו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניך)תהלים ה(ִתיב ַּוֲעֵליה ּכְ ָ ֹלא ִיְתַיּצְ ּ.  

א ֲחֵזי ּזוֲהָמא ְדכוִתי, ּתָ ֵייר, ּ ב ְדִאּגַ ַּאף ַעל ּגַ ָלָתא , ּ ה ִלְפרֹוׁש ִמיֵניה זוֲהָמא ַעד ּתְ ָּקׁשֶ ּ
הוא ּכוִתי, ָדִרין עֹוד ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָרה ִדְבהֹון. ּ ׁשֵ ָח, ּרות, ּכְ ּכְ ה ׁשום דֹוִפי ְוָלא ַאׁשְ ּן ּבָ ּ ּ
ָלל ְכִלית. ּכְ ֲהִמית, ָּעְרָפה. ְּוָדא הוא ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ִהיא ֶנֶפׁש ַהּבַ ִּמָיד ָחְזָרה ְלִסְרחֹוָנה , ׁשֶ ּ

ּוְלִקְלקוָלה ּ ֵקיה. ּ י ִחיְדָקא וְנׁשָ ָּאָתא ַרּבִ ַּוַדאי ִדְזִעיִרין ִאינון ְדִמְתַעְבָרן , ֲאַמר. ּ ּ ּ ּ
ּזוֲהמוַתְייהו ִמיַנְי ּ   .ּיהוּ

י ְנֶחְמָיה אֹוֵמר ִתיב , ַרּבִ ֶלך)מלכים א ב(ּכְ א ְלֵאם ַהּמֶ ּסֵ ם ּכִ ְ ַוָיׂשֶ ּזֹו רות ַהּמֹוֲאִבָיה, ּ ּ ,
אֹו ּסְ ֹלֹמה ַעל ּכִ ְְדָזְכָתה ְוָרֲאָתה ְלֶמֶלך ׁשְ ּ.  

ֵלם ה ָהָיה ׁשָ ִלּבָ ם ׁשֶ ְּכׁשֵ נֹוֶתיָה, ּ ִלים ָיֶמיָה וׁשְ ך ִהׁשְ ּּכָ ּ וְתִהי )רות ב(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי. ְ
ֵלָמה ך ׁשְ ְרּתֵ ּכֻ ִתיב. ְַמׂשְ ֵלָמה ּכְ ֵליָמה, ׁשְ ד. ְוָקִריָנן ׁשְ לֹמה ַעל , ְמַלּמֵ ֶלך ׁשְ ָרֲאָתה ַלּמֶ ְׁשֶ

אֹו ּסְ א, ּכִ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ָכָרה ּבָ ְּוָרֲאָתה ׂשְ ּּ.  

י ַכֹל ּתֵ ה וׁשְ ּמָ ר ָהְיָתה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ֵצא ִמן ַהּמָ ַּוּתֵ ה כוּ י . 'ֶּתיָה ִעּמָ ּתֵ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלׁשְ
ך. 'ַּכלֶֹתיָה ֵלְכָנה ׁשְֹבָנה כו ך ָנׁשוב ְלַעּמֵ י ִאּתָ ְַוּתֹאַמְרָנה ָלה ּכִ ְּ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה . ּ

ה כו' ְבֹנַתי כו ך ֶאל ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ ַּוּתֹאֶמר ִהּנֵ ה ְוֶאל . 'ְ ָּעְרָפה ָתַבת ֶאל ַעּמָ . ֱאֹלֶהיָהּ
ִעי ִבי ְלָעְזֵבך ָלׁשוב ֵמַאֲחָרִיך ְפּגְ ְַוּתֹאֶמר רות ַאל ּתִ ְּ ך ּבֹוְדִקין ְלֵגר. ּ ִיְתַקֵיים , ְּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ

רות ִכיָנה ּכְ ְנֵפי ַהּשְׁ ַחת ּכַ ֵלם, ּּתַ ֵלָבב ׁשָ   .ּבְ
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ַסְנְדִרי ָפַתח י ֲאֶלּכְ ַּרּבִ י )מלכים ב ד(, ּ ׁשֵ ה ַאַחת ִמּנְ ִביִאים ָצֲעָקה ֶאל  ְוִאּשָׁ ְבֵני ַהּנְ
ע ְוגו ִניָנן. 'ֱאִליׁשָ ן ּתָ ּמָ ת עֹוַבְדָיהו, ּתַ ָּדא ֵאׁשֶ ית ַאְחָאב ֶמֶלך . ּ ה ָהָיה ַעל ּבֵ ְוְממוּנֶ ּ ּ

ָרֵאל ָהַלך עֹוַבְדָיהו ֵאֶצל ֵאִלָיהו. ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ּ ּּ ע, ְ יר ּבֹו ֱאִליׁשָ   .ִהּכִ

ּמֵ, ְוִאי ֵתיָמא ע ֹלא ׁשִ ׁש. ׁש ְלָפָניו ֲעַדִייןֱאִליׁשָ ּמֵ ָבר ָהָיה ְמׁשַ ְּוֵאין מוְקָדם וְמאוָחר. ּכְ ּ ּ .
ִתיב ן ּכְ י ַעְבְדך ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה, ְוַעל ּכֵ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ְָוַאּתָ ע ', ּ יר ּבֹו ֱאִליׁשָ ְּדַוַדאי ִהּכִ ּ
ָעה   .ֵּמאֹוָתה ׁשָ

ע ת עֹוַב. ָצֲעָקה ֶאל ֱאִליׁשָ ּמֵ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ א . ֵמת ַאְחָאב, ְּדָיהוּּבְ ְוֶמֶלך ְיהֹוָרם ּבָ ּ
ֵני ְיָלָדיו ָתה. ָלַקַחת ֶאת ׁשְ ָברֹות. ֶמה ָעׂשְ ָעְמָדה . ָּהְלָכה גֹוָעה צֹוֶעֶקת ובֹוָכה ְלֵבית ַהּקְ

ים ִליתֹוֶמיך, ְיֵרא ֱאֹלִהים, ַעל ִקְברֹו ְוָצֲעָקה ך ְוָכך עֹוׂשִ ָּכָ ְ ְ.  

ָּאְמרו ֵליה ְלעֹוַבְדָיהו ּ ָתך עֹוֶמֶדת ְוצֹוֶעֶקת ובֹוָכה ַעל ִקְבְרךֲה, ּ ֵָרי ִאּתְ ה. ְּ ְָהַלך . ֶמה ָעׂשָ

ּלֹו ֵאֶצל ִחְזִקָיהו עֹוָלם ַהֶזה, ּ ָּאַמר ֵליה ַדִיי ּבָ ּ ּ ך ְוָכך ֵיׁש , ְָהַלך לֹו ֵאֶצל ָהָאבֹות. ּ ְָאַמר ּכָ ְ

ַמְענו ַצֲעקֹוֶתיָה, ָּאְמרו לֹו. ִלי ָבר ׁשָ ִביאְֵלך ֵאֶצל ֱאִליׁשָ, ּּכְ   .ע ַהּנָ

ָּאַמר ָלה ִאי ֲעִנָייה, ָחְזָרה גֹוָעה ְוצֹוֶעֶקת ַעל ִקְברֹו, ַּאְדָהֵכי ע, ּ , ְלִכי ֵאֶצל ֱאִליׁשָ
ן ָלך ֵעָצה ְְוהוא ִיּתֵ ע. ּ   .ִמָיד ָהְלָכה ֵאֶצל ֱאִליׁשָ

י ִקְברֹוָתם ֶזה ִעם ֶזה, ָאַמר ַרּבִ ִתים ּבְ ּּבֹא וְרֵאה ֵהיַאך ְמַסְפִרים ַהּמֵ ְ ַוֲהֹלא ַנְפׁשֹוָתם , ּ
ָמקֹום ַאֵחר עֹוֶמֶדת י ּבֹון. 'ִליֵרָאיו וכו'  סֹוד ה)תהלים כה(. ּבְ ן ֵליה ַרּבִ ִּנְזַדּמֵ , ָאַמר, ּ

ָיא ָהֵכי ַקְייָמא ְתֵרין, ַקׁשְ א ִמָלה ּבִ ּתָ ּתֹוָקא ָלא ְכלום, ְּוַהׁשְ   .ִּמׁשְ

ַלְיָל)ישעיה כו(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִאִויִתך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ָ ֲחֶרָךּ י ֲאׁשַ ּה ַאף רוִחי ְבִקְרּבִ י ִאִויִתך. ּ ַָנְפׁשִ ּ ,
ַבר ָנׁש רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵרין ִקְטִרין ָטִבין ְיֵהיב ַהּקָ ּּתְ ַהאי ָעְלָמא, ְּ א ּבְ ׁשָ ּמָ ְּוִאינון , ְלׁשַ

א ְורוָחא ְּלִקיוָמא ְדגוָפא, ֶנֶפׁש. ַּנְפׁשָ ּ יה, ּ ִמְצֹות ְדִיְתַער ִמּנֵ ּּבְ ּ ְלִאיְתָעָרא ֵליה ,ּרוַח. ּ
אֹוַרְייָתא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ּוְלַאְנָהָגא ֵליה ּבְ ִמְצֹות. ּ ָקא , ְּוִאי ָזכו ֶנֶפׁש ּבְ ְּורוַח ְלִאְתַעּסָ
אֹוַרְייָתא יר ִמְלֵעיָלא. ּבְ ֵדין ָנֲחתו ֲעֵליה ְרבו ַיּתִ ּּכְ ּ ּ פום אֹוְרחֹוי, ּ   .ּּכְ

ּוִבְתֵרין ִאֵלין ַהא, ּ ר ָנׁש ּבְ הו, י ָעְלָמאָאֵזיל ּבַ א ּבְ ׁשָ ּמָ ְּדַההוא ֶנֶפׁש ָלא ִאְתַקִיים . ְּלׁשַ ּ ּ
גוָפא ְרָיא ֲעֵליה, ּּבְ ִאְתָערו ְדרוַח ְדׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֵרין ִאֵלין ּתְ א וְלִמְפַלח ְלָמאֵריה ּבְ ׁשָ ּמָ ר ָנׁש ְלׁשַ ַּכה ָעֵייל ּבַ ּ ִּאיְתַער ֲעֵליה ִמְלֵעיָלא . ּ ּ
א ִּאְתָערו ַקִדיׁשָ ְרָיא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁשְו, ּ ּׁשַ ל ִסְטִרין, ּ יה . ְּוָסֲחָרא ֵליה ִמּכָ ְּוִאיְתַער ּבֵ
ָחְכְמָתא ִעיָלָאה א, ּּבְ ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ י וְלֶמֱהֵוי ּבְ   .ְּלִמְזּכֵ

ְרָייא ֲעֵליה ְּוַההוא ִאְתָערו ְדׁשַ ּ ּ ֵּמֲאַתר ִעיָלָאה הוא, ּ ֵמיה. ּ ּוַמאי ׁשְ ָמה. ּ ּוִמיֵניה . ְנׁשָ ּ
ׁשוָבהִי ְּוִאיהו ֵחיָלא ִעיָלָאה. ְועֹוָבִדין ָטִבין, ְּתַער ְלַבר ַנׁש ּתְ ֵּחיָלא ִדְתׁשוָבה, ּ א , ּ ִאיּמָ

ן ָלה, ְּלרוַח ְּורוַח ּבֵ ּ.  
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ָמָתא ִּאית ָלה ְמַרֲחָמא ִעיָלָאה, ְוַעל ִנׁשְ ָמה. ּ ּוַמאי ׁשְ ָמָתא. ּ ָמָתא ְלִנׁשְ ְּוִאיהו . ִנׁשְ
ְּוִאינון ֵמָאב . ּוִמְצָוה, ּתֹוָרה, ְוַאֲהָבה, ִיְרָאה, ּיֵניה ִיְתַער ְלַבר ָנׁשִמ. ִּאיְקֵרי ַאב ְלרוַח

ן וַבת ן''וא. א ֵאם''ה. ד ָאב''יו. ְּוֵאם ּבֵ ת''ה. ו ּבֵ   .ד ָמֵלא''ְוָדא ידו. א ּבַ

א ְדָיִמיָנא הוְגָמא ְדִאית רוָחא ְוַנְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ך ִאית רוָחא ְוַנ, ְּדֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ּּכָ א ְ ְפׁשָ
ָמאָלא י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים )דברים ל(, ְּוַעל ָדא ֲאַמר. ְּדֵיֶצר ָהָרע, ִּדׂשְ ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ ָ

ֶות ְוֶאת ָהָרע ה, ֶּאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב. ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת ַהּמָ ִּדְקדוּשָׁ ֶות ְוֶאת . ּ ְוֶאת ַהּמָ
ָמאָלא, ָהָרע ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ַּעל ָדא ָרַמזְו. ְּדֵיֶצר ָהָרע, ִּדׂשְ , ִמן ַהטֹוב ֱאכֹול, ּ

ּנו ּוִמן ָהָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ.  

ָמָתא ֵאם''ְוַעל ה ִהיא ִנׁשְ ת''ְוַעל ה. ּא ִעיָלָאה ׁשֶ ִהיא ּבַ ָאה ׁשֶ ּתָ ִאיְתְקֵרי ַהאי . א ּתַ
ְנָתה ֵביָתה)משלי יד(, ְקָרא ים ּבָ ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנוְּוִאֶוֶלת. ּ ַחְכמֹות ָנׁשִ ֲהִמית , ּ ּבְ ָּדא ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנו. ְּדֵיֶצר ָהָרע א, ּּבְ ַּהּגוף ְדקוְדׁשָ ּ א , ּ ׁשָ ּמָ רוך הוא ְלׁשַ דֹוׁש ּבָ ְּדָיֵהיב ֵליה ַהּקָ ּ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא א ִדְלֵעיָלא, ּבְ ּמוׁשָ ָמה ְלִאְתָעָרא ְלׁשִ ּוְנׁשָ ּ ּ.  

ַהאי  ר ַנׁש ּבְ ַעְרֵסיהַכה ּבַ ְטָטא ְוָאְזָלא וְרעוֵתיה ְלַסְלָקא , ַּעְלָמא ָנֵאים ּבְ ּרוֵחיה ְמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ָכל ָרִקיַע ְוָרִקיַע. ְבָכל ֵליְלָיא ֵריִסין ָקְייִמין ּבְ ין ּתְ ה ְמַמּנִ   .ְוַכּמָ

י ְנחוְנָיא ְּדָאַמר ַרּבִ ִאים, ּ ן ּגֵ ָעִליִתי ָלָרִקיַע, ָסח ִלי ּבֶ ׁשֶ ָרִקיַע ָהֶע, ּכְ ְליֹון ָמָצאִתי ּבָ
ָרִפים ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים, ַמְלָאִכים ׂשְ ּּכוָלם ּכְ ּ ּ ֵלי ֵאׁש סֹוְבִבים אֹוָתם, ּ ַגֲחֵלי , ְּוַגְלּגַ ְוַגּבֹוָתם ּכְ

ִביִבין ְדנור, ֵאׁש יֶהם ְוֵעיֵניֶהם ׁשְ יּנֵ ְּוׁשִ סֹוֵתם ֵאׁש לֹוֶהֶטת, ּ ה ֶאָחד, ּכְ , ַּוֲעֵליֶהם ְממוּנֶ
מֹו   .ַהדומיעם ׁשְ

םְכ ָראו אֹוִתי ׁשָ קֹום ַהֶזה, ּׁשֶ ּמָ יֵנינו ּבַ ה ּבֵ ָּאְמרו ִמי ָנַתן ְילוד ִאּשָׁ ּ ּ ּנו, ּ י ִמּמֶ ָּפַחְדּתִ ּ ,
ם י אֹוִתיֹות ַהּשֵׁ ְרּתִ ֶהֶבל ִפיֶהם, ְּוִהְזּכַ רֹוף אֹוִתי ּבְ ים ִלׂשְ ׁשִ ְמַבּקְ ָרִאיִתי ׁשֶ ׁשֶ ְּוָעְמדו כוָלם, ּּכְ ּ ּ .
ר ַה ה ֲעֵליֶהםָאַמר ִלי אֹותֹו ַהּשַׂ דֹול ַהְממוּנֶ ה, ּּגָ ִמי. ִמי ַאּתָ י לֹו ׁשְ   .ָאַמְרּתִ

ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה. ִאי ְיִדיד, ָאַמר ִלי ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרים ַעל ְיֵדי ּבְ ל ּבָ ָעה , ּכָ ׁשָ ּבְ
ב ַעל ִמטֹוֵתיֶהם ּכַ ִאים ִלׁשְ ּבָ ַיד ֲאדֹון עֹוָלם, ׁשֶ ּוַמְפִקיִדים רוָחם ּבְ ִּמָיד פֹו. ּ , ְרִחים ֵמֶהםּ

  .ְועֹוִלים ְלָפָניו

תוִבים ְלָפַני, ְּוֹלא ָנַתן ִלי ְרׁשות ְלַהְכִניס, ְּוָכל ָהרוחֹות ְלָפַני ֶּאָלא אֹוָתם ַהּכְ ּחוץ . ּ
יֹום ָעׂשו ִמְצֹות ְלָפָניו ּבַ ֵּמאֹוָתם ׁשֶ ים ַאֲחֵריֶהם, ּ ים וְמַחְפׂשִ ׁשִ ֲּעַדִיין ָאנו ְמַבּקְ ּ ּ.  

אִתי ֵעיַני ה, ה ֵהיָכלֹות''ִאיִתי שסָר, ָנׂשָ ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ְּוכוָלן ְלַצד ִמְזָרח. ּכְ ע , ּ ְוַאְרּבַ
ָכל ֵהיָכל ְוֵהיָכל ָעִרים ּבְ ְרִתים ֲעֵליֶהם, ׁשְ ים וְמׁשָ ה ְממוּנִ ְּוַכּמָ ְּוכוָלם ְדמות ַאַחת ָלֶהם, ּ ּ ּּ ,

ְרֵתי ִמְזָרח   .ְּוֵכן ְלַצד ָדרֹום. ְוקֹוְרִאים ָלֶהם ְמׁשָ
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ָרִאיִתי ְלאֹותֹו ַצד ה ּשֶׁ ָעִרים, ּחוץ ִמּמַ ל ַהּשְׁ ַער ָגבֹוַה ַעד ְמאֹוד ִמּכָ י ַעל . ּׁשַ ַאְלּתִ ׁשָ
ַער ַההוא ֲעֵלי ַצַער. ָאַמר ִלי ִאי ְיִדיד. ַּהּשַׁ ל ּבַ ַער ַהֶזה עֹוְבִרים ּכָ ּשַׁ ֲעֵלי ִדְמָעה, ּּבַ , ְוָכל ּבַ

ַער אוּמֹות ָהעֹוָלם ׁשוָבהְוָכל אֹוָת. ִּמּצַ ֲעֵלי ּתְ ַער ֶזה, ּם ּבַ ׁשַ ּּכוָלם ִנְכָנִסים ּבְ ּ.  

ַער דֹול, ְּלַמְעָלה ִמֶזה ַהּשַׁ ַער ּגָ ָעִרים ְסִביָביו' ְוי, ִנְגָלה ְלָפַני ׁשַ י ָעָליו, ׁשְ ַאְלּתִ . ׁשָ
ַער ַהֶזה ֵאין ִלי ְרׁשות ָעָליו, ָאַמר ִלי ַּהּשַׁ ֹראׁש ֹחֶדׁש ְו, ּ ח ֶאָלא ּבְ תֹות ְויֹום ְּוֹלא ִנְפּתַ ּבָ ׁשַ

ת. טֹוב ּבָ ְכַנס ׁשַ ּנִ ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ּכְ י , אֹו מֹוֵעד, אֹו ֹראׁש ֹחֶדׁש, ּבְ ָכל ַהּנֵ ּקֹול ִמְתפֹוֵצץ ּבְ
ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים)ישעיה כו(, ְואֹוֵמר, ְרִקיִעים ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ.  

ן ֵעֶד ּגַ ּבְ ל ָהרוחֹות ׁשֶ ּכָ ִּמְפֵני ׁשֶ םּ בוַע עֹוְמדֹות ׁשָ ל ְיֵמי ַהּשָׁ ָאֶרץ ּכָ ּבָ ּוְמַטֶייֶלת , ּן ׁשֶ ּ
תֹוכֹו ָאֶרץ. ּבְ ּבָ ן ֵעֶדן ׁשֶ י ּגַ ּבֵ ַעל ּגַ ּוְבאֹותֹו ְזַמן וְבאֹותֹו ָרִקיַע ׁשֶ ָעִרים , ּ אֹוָתן ׁשְ ּבְ ׁשֶ

חֹות ד ד, ַּחלֹונֹות' ִנְפּתָ ם ַהְמפֹוָרׁש' ְּרׁשומֹות ּבְ ל ׁשֵ ִגְנֵזי ה, ּאֹוִתיֹות ׁשֶ ּוא ַהְמיוָחד ּבְ ּ
ְלבוׁש ָיָקר, ְמרֹוִמים ׁשֹות ּבִ ְּוָכל אֹוָתם ָהרוחֹות ִמְתַלּבְ ן ֵעֶדן, ּ אֹותֹו ּגַ ְדמות אֹותֹו , ּבְ ּּכִ

ר ִמִטָפה ְסרוָחה ׂשָ ַמְלּבוׁש ּבָ ָהיו עֹוְמדֹות ּבְ ּעֹוָלם ׁשֶ ּ ּּ.  

ִחים ַהַחלֹונֹות ִנְפּתָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ִט, ּ ּּכוָלם פֹוׁשְ ּ יֶהםּ אֹוָתן , ּין ַמְלּבוׁשֵ ּופֹוְרִחים ְלַמְעָלה ּבְ
קֹום ַהֶזה, ַּחלֹונֹות ּמָ ֲעֵלי ְכָנַפִים. ְּועֹולֹות ּבַ ה ּבַ ּשָׁ ֶהם, ְוׁשִ ים ִעּמָ ה ְממוּנִ ּפֹוְתִחים , ְּוַכּמָ

ַער ַהֶזה ָעִרים. ַּהּשַׁ ָרה ׁשְ ְּוָכל ֵאלו ָהֲעׂשָ ֶחְדָו, ּ ם ּבְ . ה ְועֹולֹות ְלַמְעָלהָּהרוחֹות ִנְכָנסֹות ְלׁשָ
ֶדֶרך ֶזה ל ָרִקיַע ְוָרִקיַע ּבְ ה, ְְוֵכן ּכָ ְמָחה ַרּבָ לֹום וְבׂשִ ׁשָ   .ּּבְ

ֵאלו ָהרוחֹות עֹולֹות ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ אֹותֹו , ּרוחֹות ֲאֵחרֹות יֹוְרדֹות, ּ ין ַהַחִיים ּבְ יּתֹוְספו ּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ
ֵּאלו עֹולֹות. ָהעֹוָלם ְּוֵאלו יֹוְרדֹות, ּ םּבְ. ּ ָיְרדו ֵאלו ִמּשָׁ ּאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּּ ם חֹונֹות , ּ ׁשָ

ָאר ָפנוי, ָהֲאֵחרֹות קֹום ִנׁשְ ְּוֵאין ַהּמָ ּ.  

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָרֵאל אֹוְמִרים ִויִהי נֹוַעם ה, ּבְ ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּאֹוָתם ָהרוחֹות ', ֱּאֹלֵהינו כו' ּּבְ
ת ּבָ ׁשַ ָיְרדו ָלֶהם ּבְ ּׁשֶ ֵּאלו . עֹולֹות, ּ ְּוֵאלו יֹוְרדֹות, עֹולֹותּ ְמקֹוָמן. ּ ֵּאלו עֹולֹות ּבִ ְּוֵאלו . ּ ּ

ִעְנַין ֶזה. יֹוְרדֹות ִלְמקֹוָמן ִמיד ּבְ   .ְוֵכן ּתָ

ַסְנְדִרי י ֲאֶלּכְ ְפַטר ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם, ָּאַמר ַרּבִ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶפׁש ָאְזִלין , ּבְ ָמה ְוַהּנֶ ׁשָ ַהּנְ
ֲחָדא ֱאַמר. ּכַ ּנֶ ית ָלֶחם)רות א(, ׁשֶ יֶהם ַעד ּבֹוָאָנה ּבֵ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ   . ַוּתֵ

ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי ֹהם ּכָ ית ֶלֶחם ַוּתֵ בֹוָאָנה ּבֵ ַּדֲאָזַלת . ַוְיִהי ּכְ
ל ָטָבא, ֵמֲאַתר ָהֵדין י. ַמְלָיא ִמן אֹוַרְייָתא, ַמְלָייא ִמּכָ א ּבִ ֵריׁשָ ַּעּמוָדא ַדֲעָנָנא ּבְ , ָמָמאּ

ֵליְלָיא ָתא ּבְ ְּוַעּמוָדא ְדֶאׁשָ א ָנֵהיר ָקָדָמה. ּ ַרּגָ ּוׁשְ יְנָתא ְדֵעֶדן. ּ ְּוֶיֱחמון ָלה ּגִ ֲאַתר , ּ
ַּאְגֵריהֹון ַטב ְדַצִדיַקָייא ּ יִהּנֹם. ּ ְּוֶיֱחמון ָלה ּגֵ יַעָיא, ּ ֲּאַתר פוְרֲעֻנְתהֹון ְדַרּשִׁ ּ ּ יה . ּ ְּדִנידֹוִנין ּבֵ ּ ּ

ֱאַמר ׁשֶ, ַעל חֹוֵביהֹון י)איוב כט(ּנֶ ִהלֹו ִנרֹו ֲעֵלי ֹראׁשִ   .ּ ּבְ
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ֲעָתא ַההוא ׁשַ ָמה, ּּבְ ׁשָ ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ◌ ִלי ָמָרא ְוגו, ָאְמָרה ַהּנְ ֲאִני ', ַאל ּתִ
ָמה ַדֲאַמְרּתון י ּכְ יַבִני ה, ְּמֵלָאה ָהַלְכּתִ ַאְתָרא ָהֵדין. 'ְוֵריָקם ֱהׁשִ ד ֲהֵויָנא ּבְ ָנא ֲהֵוי, ּכַ

ל ָטָבא, ַמְלָיא ִמן אֹוַרְייָתא יַבִני ה. ַמְלָיא ִמּכָ   .ָלֶזה ָהעֹוָלם', ּוְכָען ֵריָקם ֱהׁשִ

ה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַוה)רות א( ַדי ֵהַרע ִלי'  ָלּמָ י ֵיֶצר ָהָרע. ָּעָנה ִבי ְוׁשַ ּרוַח , ְּדָעאל ּבִ
ֲהִמיות ֲהִמִיית ְוֶנֶפׁש ַהּבַ ַּהּבַ ָעֶליָה ֶנ, ּ ְנָתה ֵביָתה ְוִאֶוֶלת )משלי יד(ֱאַמר ׁשֶ ים ּבָ ּ ַחְכמֹות ָנׁשִ ּ

ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנו ְנָתה ֵביָתה. ּּבְ ים ּבָ א, ַּחְכמֹות ָנׁשִ ָמה ְוֶנֶפׁש ְדקוְדׁשָ ָּדא ְנׁשָ ּ ּ ָיֶדיָה . ּ ְּוִאֶוֶלת ּבְ
ֲהִמיות, ֶּתֶהְרֶסּנו ָּדא ֶנֶפׁש ַהּבַ ְנַין ַהּגוף ּבְ, ּּ ֲהרֹוס ּבִ ּתַ הּׁשֶ ִּאַוְלּתָ ּגוף. ּ ֶאֶרת ּבַ ׁשְ ּנִ , ְּוָדא ִהיא ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאָבל)איוב יד(, ׁשֶ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ ַיַחד, ְ ַאך ּבְ פו ּבְ ּתְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ.  

ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ָּמׁשָ ֵרין ׁשֹוְמִרין, ּ ִגיְנָתא ִדיֵליה ּתְ א ְדִמיָנה ּבְ ְּלַמְלּכָ ּ ַחָהֶא, ּ , ָּחד ִפיּסֵ
א ְדִגיְנָתא ָהָדא, ֲאַמר ְלהֹון. ְּוָהֶאָחד סוָמא רון ְדָלא ֵתיְכלון ֵמִאיּבָ ּמְ ִּאְסּתַ ּ ַּדֲאָנא ְיַדְעָנא , ּ

יה א ְדִאית ּבֵ ל ִאיּבָ ּּכָ ּ.  

ַח ֲאַמר ַלּסוָמא. ָּמה ֲעָבדו ַּהִפיּסֵ א ְדִאיָלִנין ִאֵלין, ּ ָּהא ְרעוָתן ְדֵניְכלון ֵמִאיּבָ ּ ּ ַמר ֲא. ּ
ַח ֲאַמר. ֲאָנא ָלא ָחֵזי, ַּהּסוָמא ָרַכב . ָּמה ֲעָבדו. ְוָהא ֵלית ֲאָנא ָיֵכיל ְלֵמיַזל, ְּוַהִפיּסֵ

ַח ַעל ַהּסוָמא ַוֲאָכלו ַּהִפּסֵ ּ ּ.  

א א ְדִאיָלָנא, ַוֲאָתא ַמְלּכָ ַּוֲחָזא ַדֲאָכלו ֵמִאיּבָ א , ֲאַמר ְלהֹון. ּ ַמאן ָאַכל ֵמִאיּבָ
ַח. ֲאָנא ָלא ָחֵזי, א ֲאַמרַּהּסוָמ. ְדִאיָלָנא ֶמה . ָהא ֲאָנא ָלא ָיֵכיל ְלֵמיַזל, ֲּאַמר ַהִפיּסֵ

ֶלך ה ַהּמֶ א ְדִאיָלָנא, ֲאַמר, ְָעׂשָ ָמה ַדֲעַבְדּתון ַוֲאַכְלּתון ֵמִאיּבָ ּּכְ ּ ן ִיְתֲעֵביד ְלכֹון, ּ ָמה . ּכֵ
א ַח ַעל ַה, ֲאַמר ַלֲעָבָדיו. ֲעַבד ַמְלּכָ יבו ַהִפיּסֵ ַּאְרּכִ ין פוְלִסין , ּּסוָמאּ ּתִ ְּוַיֲהבון ְלהֹון ׁשִ ּּ

ַאְתָרא ָהֵדין   .ּבְ

ֲהִמית ִמן ֵיֶצר ָהָרע ה ָלֶהם ִחיּבור . ִּעם ַהּגוף, ָָכך ֶנֶפׁש ַהּבַ רוך הוא עֹוׂשֶ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ

ֲהִמית ִעם ַהּגוף, ֶאָחד ֶפׁש ַהּבַ ן ַיַחד, ַּהּנֶ דֹוׁש ְמ, ְּוֵכן ִאם ָהָיה ַצִדיק. ּוַמֲעִניׁשָ ָרם ַהּקָ ַחּבְ
ָכר טֹוב ַיַחד ִלים ׂשָ רוך הוא וְמַקּבְ ּּבָ ּ ְּ.  

י ִחְזִקָיה י ֲעַזְרָיה ְוַרּבִ ְּדֲהָוה ָטִעין , ֲּהָוה ִעְמהֹון ַההוא ַטְייָעא, ֲהֵוי ָסְלקֹו ְלֶרֶגל, ַּרּבִ
י ִחְזִקָיה' ֲאַמר ר. ֲּאַבְתַרְייהו ַההו, ֲּעַזְרָיה ְלַרּבִ ְמַעת ּבְ  )ש ו''שה(, ּא ְקָרא ִדְכִתיבִּמיֵדי ׁשָ

ַחל י ַהּנָ ִאּבֵ י ִלְראֹות ּבְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ִלים ֶלֱאגֹוז. ֶאל ּגִ   .ְֵהיַאך, ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִנְמׁשָ

ָּמה ֱאגֹוז ִאית ֵליה ְקִליָפה ְלַבר, ֲּאַמר ֵליה ה , ַּאף ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּומֹוָחא ְלגֹו, ּ ִּאית ּבָ
ה ָדה, ׁשִמְדָר, ַמֲעׂשֶ ּּכָֹלא ָדא ְלגֹו ִמן ָדא, ְוסֹוד, ְוַהּגָ ּ ּ.  

ַמְעָנא ְלַהאי, ֲּאַמר ֵליה יִרים. ָהֵכי ׁשְ יר ַהּשִׁ ֵלי ׁשִ ֹלֹמה ּגַ ֶלך ׁשְ ַההוא ִזיְמָנא ְדַהּמֶ ּּבְ ְ ּ ּ ,
ָאָדם ְוַחָוה ּזוֲהָמא ְדַההוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ְדַאֵטיל ּבְ ּ ּ ּ ִגין ְד, ִּאְתְפַסק ֵמַעְלָמא, ּ ַּכד ָנְפקו ּּבְ

ֵּמַההוא זוֲהָמא ָנְפֵקי, ּּתֹוָלִדין ְלַעְלָמא ֵמָאָדם ְוַחָוה ּ.  
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י ֵמַרּבֹוַתי ַמְעּתִ ָמעו ַעד פוֵמיה ְדֵאִלָיהו, ְוָהֵכי ׁשָ ְּוִאינון ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ , ַמאי ִדְכִתיב, ַּדֲאַמר ָהֵכי. ּ
ֶלד)בראשית ד( ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ  ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ
ד ָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה, ָּדא ָאָדם ַקְדָמָאה, ְוָהָאָדם. 'ה ה זוֲהָמא, ּּכַ ַּאֵטיל ּבָ ְוַקִין ֵמַהִהיא , ּ

ִּסְטָרא ְדַההוא ָנָחׁש ָנַפק ָחׁש ַדְרּכֹו ַלֲהרֹוג וְלָהִמית, ּ ַּמה ּנָ ה, ָהֵכי ָנֵמי ַקִין, ּ  ִּמָיד ַנֲעׂשָ
  .הֹוֵרג

ָרף ְמעֹוֵפף)ישעיה יד(, ְּכָדָבר ַאֵחר ֹוֶרׁש . ּ ִמׁשֶֹרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע וִפְריֹו ׂשָ י ִמּשׁ ּכִ
ְדמֹוִני, ָנָחׁש רֹו, ָּדא ַקִין, ֵיֵצא ֶצַפע. ָּדא ָנָחׁש ַהּקַ ְרׁשֹו וֵמִעיּקָ ָיָצא ִמּשָׁ ּׁשֶ ָרף . ּ ּוִפְריֹו ׂשָ

ה הֹוֵרג ּכַ, ְמעֹוֵפף ֲעׂשָ ּנַ ָרף ַהֶזהׁשֶ תֹו ַלַחׁש, ּּשָׂ ֵאין ְלַמּכָ פול. ׁשֶ ה , ְּמעֹוֵפף ּכָ ָבר ַנֲעׂשָ ּכְ ׁשֶ
פול ִמינֹו ּכָ ָחׁש ּבְ   .ַּהּנָ

ְּוִאי ֵתיָמא ֵמַההוא זוֲהָמא ָנַפק ֶלד , ּ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ּוְקָרא ֲאַמר ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ ּ
ּ ֵמַההוא זוֲהָמאְוָלא, ַּוַדאי ֵמָאָדם ֲהָוה. ֶאת ַקִין ה זוֲהָמא . ּ ֶּאָלא ַההוא ָנָחׁש ִהִטיל ּבָ ּ ּ ּ

ַחָוה ה, ּּבְ ַאב ּבָ ּתְ ְּוַההוא זוֲהָמא ְדִאׁשְ ּ ּ ְמָעָהא, ּ א ּבִ ׁשָ ּכְ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ּגוָפא , ֲהָוה ְמַכׁשְ ּ
יה ְלָלא ּבֵ ְּלִאְתּכַ ּוְלָנְפָקא ַההוא רוָחא ְלָעְלָמא, ּ ּ ּ.  

א ָאָדם ָה ּבָ ַההוא ֶזַרע, ִראׁשֹון ָעֶליָהֵכיָון ׁשֶ ִּאיְתָעַרב ַההוא זוֲהָמא ּבְ ּ ַּוֲעַבד ּגוָפא , ּ
א יׁשָ ְּלַההוא רוָחא ּבִ יה, ּ ִליָלא ּבֵ ְמָעָהא ִאְתּכְ ְּוזוֲהָמא ְדֲהָוה ּבִ ּ ְדיֹוְקָנא , ּ ּוְנַפק ְלַעְלָמא ּבִ

א ְדַעְלָמא ַדֲהוֹו, ּסוְמָקא ֵני ֱאָנׁשָ ָאר ּבְ ל ׁשְ י ִמּכָ ַּסּגֵ   .ּ ֲאַבְתֵריהּ

ה ָאָדם ְלֶמיֱעַבד ּגוָפא ְּועֹוד ְדַההוא ַזְרָעא ְדַאֵטיל ּבָ ּ ּ ּ א ֲהָוה, ּ יׁשָ , ֵּמַההוא ִסיְטָרא ּבִ
א יׁשָ ַקף ַההוא רוָחא ּבִ ְּוִאְתּתְ יה, ּ ֵלים ּבֵ יָון ְדָחַמת ֵליה ַחָוה. ְוָנֵפיק ְלָעְלָמא, ְּוִאְתּגְ ּּכֵ ּ ּ ,

  .'ִעם ה', ָאְמָרה ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה

ֵניהדְוַכ א ַאְייֵתי ֵליה, ּ ַאְייֵתי ָקְרּבָ יׁשָ ֵּמַההוא ִסְטָרא ּבִ ץ )בראשית ד(, ִּדְכִתיב. ּ  ַוְיִהי ִמּקֵ
א, ם''ָיִמי יׁשָ ְּדהוא ִסְטָרא ּבִ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ץ ָיִמי, ְּוָלא ִמּסִ ְּדהוא ִמּקֵ   .ן''ּ

ת ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים , ׁשֵ ִסיס ַעְלָמא ּבְ יהּּבָ ְּדָנְפקו ְלָבַתר ִמּנֵ ּ ת ָדא ֲהָוה ִסיום . ּ ּׁשֵ ּּ
יָתא''ְּדַאְלָפ ר, א ּבֵ יה ַאֲהָדרון ַאְתָוון ְלֵמיׁשַ ּוִמיּנֵ ּ   .ת''ׁשֵ, ּ

ְיימו ִאינון ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים ַעד ֹנַח ֵּכיָון ְדִאְסּתַ ּ ּ ֵני טֹוָפָנא, ּּ ַּוֲהוו ִאינון ּבְ ְּדִאְתָמחו , ּ ּ
ּּכוְלהֹון יָו. ּ ּן ְדִאְתָמחו ּכוְלהוּכֵ ּ ּ יבוָתא, ּּ ּוְנַפק ֹנַח וְבנֹוִהי ִמּתֵ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ּ וֵמֵאֶלה )שם ט(, ּכְ ּ

ל ָהָאֶרץ יָתא ְלַמְפֵרַע, ָנְפָצה ּכָ ַאְלָפא ּבֵ ִריאו ַאְתָוון ּבְ ֵדין ׁשְ ִתיב. ר''תש, ּּכְ , ּוְכֵדין ּכְ
ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ ל ַעְלָמ, ּ ַההוא זוֲהָמא ְדָנָחׁש, אַוֲאַזל ּכָ ּּבְ ּ.  

ן ַמה ַדֲעַבד ָאָדם ּקֵ ב ְדַאְבָרָהם ּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ְּוֵכן ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוַצִדיַקָייא. ּ ל . ּ ִעם ּכָ
ּזוֲהָמא ְדָנָחׁש ָלא ָפְסָקא, ָּדא ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ּ ַּעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ְּוַאֲהָדרו ַאְתָוון . ּ

ֹאַרח  רּבְ הֹון ְלַמְפֵרַע, ֵמיׁשַ אן, ּוִמּנְ אן, ַחד ִמּכָ גוָפא , ְּוַכד ָסְרחו. ְוַחד ִמּכָ ַּאֲהָדרו ּבְ ּ
ַגְווָנא ָאֳחָרא. ָאֳחָרא   .ַּאֲהָדרו ַאְתָוון ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3283דף [ -ּוָתא ּבְ

יָתא, ְָוָכך ֲאַזל ַעְלָמא ָרִזין ְדַאְלָפא ּבֵ ֹלֹמה, ּּבְ ֹלֹמה. ַּעד ַדֲאָתא ׁשְ יָון ַדֲאָתא ׁשְ , ּּכֵ
ּכָ ּתַ ִּחין ַאְתָוון ָקְייִמין ַעל ִקיוַמְייהוִאׁשְ ּ ִתיב. ּ ֹלֹמה)מלכים א ה(, ּוְכֵדין ּכְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ,  ַוּתֵ

ֵלימוָתא ׁשְ ָעְלָמא, ְּוָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ יִרים ּבְ יר ַהּשִׁ ֵלי ׁשִ ֵדין ִאְתּגְ   .ּכְ

י)ש ו''שה(, ין ֲאַמרֵדּוְכ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַכח ֶאָלא , ַמה ֱאגֹוז.  ֶאל ּגִ ּתְ ּמֹוָחא ָלא ִאׁשְ
ך ָעְלָמא ָהֵכי ֲהָוה, ְלַבּסֹוף ַּעד ְדִאְתַקְייָמא ְקִליִפין, ְּכָ ּ מֹוָחא, ּ ְוִסיֲהָרא , ְוָקְייָמא ַעְלָמא ּבְ

ָלמוָתא ַאׁשְ   .ּּבְ

ַמאי ָקַאְמִריתו וְתתֹוְקמו ַהאי ְקָרא ִדְכִתיב, ֲּאַמר ַההוא ַטְייָעא ּּבְ ּ ַלְכ)רות א(, ּ ָנה  ַוּתֵ
ל ָהִעיר ֲעֵליֶה ֹהם ּכָ ית ֶלֶחם ַוּתֵ בֹוָאָנה ּבֵ ית ָלֶחם ַוְיִהי ּכְ יֶהם ַעד ּבֹוָאָנה ּבֵ ּתֵ ַעד ָהָכא . ן''ׁשְ

ֵרין יר''ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזא, ּתְ י ֲעַזְרָיה. ת ָנֳעִמי ַחד ְוָלא ַיּתִ ָרֵאל, ֲאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ , ַאׁשְ
ֶכ ּבָ ֲאִפילו ָהֵריָקִנים ׁשֶ ּׁשֶ ים טֹוִבים, םּ   .ְּמֵלִאים ּתֹוָרה וַמֲעׂשִ

 ] בשנה299יום [סדר הלימוד ליום ד אב 

ְרַוְייהו ֲּאָמרו ֵליה, ָּנֲחִתין ּתַ ַהאי ְקָרא, ּ ִמיַע ָלך ּבְ ַמְעָנא, ֲאַמר. ְִמיֵדי ׁשְ ִזְמָנא . ָהֵכי ׁשָ ּבְ
ָרֵאל רוך הוא ְלֵמיַהב ּתֹוָרה ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ְּדָבֵעי ַהּקָ ּ תוִבים ָפִנים ְוָאחֹורַה, ְּ ּלוחֹות ָהיו ּכְ ּ ּ ּ ּ .

ֱאַמר ּנֶ תוִבים)שמות לב(, ׁשֶ ּ ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ּּ ּ.  

ְּוַהלוַח ֶאָחד ָפִנים ְוָאחֹור ּ ֹמאל. ּ ְּוַהלוַח ַאֶחֶרת ָיִמין וׂשְ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ ּ ְוַהֻלֹחת )שמות לב(, ׁשֶ
ב ֱאֹל ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ִּהים הוא ָחרות ַעל ַהֻלֹחתַמֲעׂשֵ ּ ֵרין, ּ ַעל ָמה ֲאַמר , ּתְ

ב ב ִמְכּתַ ְכּתָ ֵרין ִזיְמִנין ְוַהּמִ   .ּתְ

ָרֵאל ָהֵעֶגלםֶדקֹוְּד ָעׂשו ִיׂשְ ֵרין ּתֹורֹות, ּ ׁשֶ רוך הוא ְלֵמיַהב ּתְ דֹוׁש ּבָ ּוָבֵעי ַהּקָ ּ ְכַתב , ְּ ּבִ ׁשֶ
ַעל ֶפה ִאֵלין ּבְ ְּוׁשֶ ה ְלִי, ּ ָרֵאלַעל ְיָדא ְדמׁשֶ ה ְוגו, ׂשְ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ְּוַהלוחֹות ַמֲעׂשֵ ּ' .

דוְגָמא ו ְּוַהלוחֹות ָהיו ּבְ ּ ּ ב''ו. ּה לוחֹות''ּ ב ִדְכִתיב, ה ִמְכּתָ ָּדא הוא ו, ִּמְכּתָ   .ה''ּ

ה. ה''ּלוחֹות י ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ יָנה ִעיָלָאה, ַמֲעׂשֵ ָּדא ּבִ ֵרין ְדרֹוִעין, ה''ו. ּ ִּאינון ּתְ ה ''ו. ּ
בִמ ֶמׁש ְוָיֵרַח, ִּאינון ַיֲעֹקב ְוָרֵחל, ְכּתָ ְקְראו ׁשֶ ּנִ ַדִים, ּׁשֶ ֵני ׁשָ ְוַעל . ְּוִנְקְראו ַחד, ְּוִנְקְראו ׁשְ

ב ֱאֹלִהים הוא''ו, ָּדא ֲאַמר ב ִמְכּתַ ָּחרות ַעל ַהלוחֹות. ּה ִמְכּתָ ְקֵרי ָחרות, ּּ ֶאָלא , ַּאל ּתִ
ֶות, ֵּחירות ְלַאך ַהּמָ ְֵחירות ִמּמַ יְעּבוד ַמְלֻכיֹות,ּ ּ וִמׁשִ ּ ין ְדָעְלָמא, ּ יׁשִ   .ְּוָכל ַמְרִעין ּבִ

ְּוֵכיָון ַדֲעָבדו ַית ֶעְגָלא ֵרין ִסְטִרין ָפִנים ְוָיִמין, ּ ָּפְרחו ַאְתָוון ִמּתְ ח ְלך . ּּ ַָוֲאִני ֶאְפּתַ

ִבין ּתָ ר ׁשֶ ַּהֶדֶרך ַהָיׁשָ ְ ּוַמְחלֹון ְורות, ְֱאִליֶמֶלך ְוָנֳעִמי. ּ דו, ּ ֵרין לוחֹותּּבְ ְּגָמא ָדא ּתְ ּ .
ֱּאִליֶמֶלך ְוָנֳעִמי לוַח ֶאָחד ֹמאל, ְ ּוַמְחלֹון ְורות. ָּיִמין וׂשְ ְוֵכיָון . ּלוַח ַאֵחר, ָּפִנים ְוָאחֹור, ּ

ַּדֲעָבדו ַית ֶעְגָלא ַלק ֱאִליֶמֶלך וַמְחלֹון, ּ ִּאְסּתַ ְ ֲארו רות ְוָנֳעִמי, ּ ִּנׁשְ ֵרין ְנֵקיבֹות, ּ   .ּתְ

ְרַוְייהוַּוֲאָזלו י ָפַקד ה, ּ ּתַ ְמעו ּכִ י ׁשָ ִּדיַהב ִזיְמָנא . ם''ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ֶלֶח' ַּעד ּכִ
ִניֹות, ָאֳחָרא אֹוַרְייָתא ּלוחֹות ׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3284דף [ -ּוָתא ּבְ

ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ֹהם ּכָ ית ָלֶחם ַוּתֵ יֶהן ַעד ּבֹוָאָנה ּבֵ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ל. ַוּתֵ ָּדא ַצִדיק, ּכָ , ָהִעיר. ּ
ָּדא ִצי ֲעָתא ְדִאְתְיֵהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא , ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי. ִּעיר ָדִוד, ֹוןּ ׁשַ ּבְ ּׁשֶ ּ
ִתיב, ְדִסיַני ּ ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת ַהַלִפיִדים)שמות כ(, ּכְ ּ.  

ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי, ְוָאְמָרה, ין ָצְווָחא אֹוַרְייָתאֵדְכ יֲא, ַאל ּתִ ל , ִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ִמּכָ
ל ָטָבאן, ֵּחידו ְּוָכל ֵחירו ְדַעְלָמא, ּוִמּכָ ְעּבוד ַמְלֻכיֹות, ּ ֲּאִפילו ִמׁשִ ּ ּ ֵדין ָאְמָרה. ּ ה , ּכְ ָלּמָ

  .ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי

ה, ְּוָהא הוא ָרָזא רוך הוא ַעל ְיֵדי ְדמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּדֲאַמר ַהּקָ ּ ת ֲאחֹוָרי  ְוָרִאיָת ֶא)שם לג(, ְּ
ּוָפַני ֹלא ֵיָראו ֹמאל ָפִנים ְוָאחֹור. ּ ָרֵאל ָיִמין וׂשְ ָרִציִתי ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ׁשֶ ּּכְ ֵהם ֹלא , ּ

ֵהם רֹוִצים. ַּוֲעָבדו ַית ֶעְגָלא, ָּרצו ׁשֶ   .ֲאִני ֹלא ֶאְרֶצה, ְוָכאן ּכְ

ַמְעָנא, ֲאַמר דֹוׁש , ָהֵכי ׁשְ ִזְמָנא ְדָבָעא ַהּקָ ָרֵאלּּבְ רוך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּּבָ ְּ ,
ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ָאר ַעִמין, ָּנַטל ּתֹוָרה ׁשֶ י ׁשְ ָלא , ַּוֲאֵזיל הוא ְלַגּבֵ ְוָלא ְבעֹו ְלַקּבְ

י טוָרא ְדִסיַני. לֹון ָרֵאל ַעל ַגּבֵ ַּעד ְדָנֵחית לֹון ְלִיׂשְ ּ.  

ֵרת ֵרין ּתֹורֹות ִאֵלין, ֲּאָמרו ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ רוך הוא ְלֵמיַהב ּתְ דֹוׁש ּבָ ֵעי ַהּקָ ְּלַמאן ּבָ ּ ְּ .
ָרֵאל, ֲאַמר ְּדִאינון ַעְדִבי ְוחוָלִקי, ְלִיׂשְ ּ י ֵחֶלק ה)דברים לב(, ִּדְכִתיב. ּ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל '  ּכִ

ֵרין, ַנֲחָלתֹו י ּתֹורֹות. ֲהֵרי ּתְ ּתֵ ַעְרבֹוָנא עֹוָלִלים ְּד, ְועֹוד. ַוֲאָנא ְיֵהיב לֹון ׁשְ ָסְלֵקי ּבְ
ֵרין ּתֹורֹות ִאֵלין. ְויֹוְנִקים ּוְבִגיֵניהֹון ִיְתָערון ּתְ ּ ְדּתָ ֹעז, ִּדְכִתיב. ּ   .ִּמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיּסַ

 ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין )ישעיה כח(, ִּדְכִתיב, ֵמָהָתם ַנְפָקא, ּוֵמָהָכא ַנְפָקא
מו ָדִיםּׁשְ יֵקי ִמּשָׁ מוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ ְכָתב, ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה. ָּעה ּגְ ּבִ ְוֶאת ִמי . ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ

מוָעה ַעל ֶפה, ָּיִבין ׁשְ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ָדִים. ּ יֵקי ִמּשָׁ מוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ ִּדְבִגיֵנהֹון ָנֲחָתא , ּּגְ
ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַנ   .יּאֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ

ית ָלֶחם)רות א(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב יֶהם ַעד ּבֹוָאָנה ּבֵ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ָאר . ְּלָאן ָהְלכו.  ַוּתֵ ִלׁשְ
ין ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ַעּמִ ַּעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ַעל . ּ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ יָון ְדָנֲחתו ּתֹוָרה ׁשֶ ּּכֵ ּ
ל ָהִעי, ֶּפה הֹום ּכָ ִּאְזַדְעַזע ּכוֵלי ַעְלָמא, ר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמיִּמָיד ַוּתֵ ּ ,

ֵּדין ִהיא אֹוַרְייָתא ֶחְמָדה ְגנוָזה, ַּוֲאָמרו ִּמָיד ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת . ּ
ַּהַלִפיִדים ֵדין ָאְמַרת ֲהֹזאת ָנֳעִמי. ּ ָּדא הוא ְנִעימו ְדאֹוַרְייָתא. ּכְ ּ ּ.  

א ְדאֹוַרְייָתאְוָל ָרֵאל ֳעָנׁשָ ּ ַוָיֹבאו )שמות טו(, ִּדְכִתיב, ַּעד ַדֲאתֹו ְלָמָרה, א ָיְדֵעי ִיׂשְ ּ
הו, ּוְכִתיב. ָמָרָתה ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ֵדין ָאְמָרה אֹוַרְייָתא. ּּ ְקֶראןָ◌ֹ ִלי , ּכְ
  .ָמָרה

ִאֵלין ָרַזָייאְּוהוא ָעֵסיק ִע, ַּפְרֵסי' ְּוַאְרְכֵביה ג הֹון ּבְ ָּקְראו ֲעֵליה. ּּמְ ֶפַלח ָהִרּמֹון , ּ ּכְ
ֵתך ִרימֹון. ְַרּקָ ָרֵאל ְמֵלִאין ּתֹוָרה וִמְצֹות ּכְ ִיׂשְ ּבְ ֲּאִפילו ָהֵריָקִנין ׁשֶ ּ ּ.  
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אֹוַרְייָתא, ָאַמר לֹו ָרֵאל ִמְתַעְטָרן ּבְ ֵדין ֲהוֹו ִיׂשְ ִליִפין ִע, ּכְ ָמָהן ּגְ ׁשְ . ּיָלִאיןִאְתֲעָטרֹו ּבִ
יָון ַדֲעָבדו ַית ֶעְגָלא ְוָסְרחו ּּכֵ ּ ה אֹוַרְייָתא, ּ ִתיָבא ַעל לוִחין ְדַאְבִנין , ַוֲהָוה ַמְייֵתי מׁשֶ ּּכְ ּ

ל ָטָבאן, ִּעָלִאין ֶות, ַמְלָיין ִמּכָ ְלַאך ַהּמָ ְֵחירות ִמּמַ ְעּבוד ַמְלֻכיֹות, ּ ּוִמּשִׁ ּ ל ַמְרִעין , ּ ּוִמּכָ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ   .ּּבִ

ה ַית ֶעְגָלא ָּפְרחו ַאְתָוון, ֵּכיָון ַדֲחָמא מׁשֶ ֵדין ָצְווָחא , ְּוָכְלהֹו ָסְלקו ְלֵעיָלא, ּ ּכְ
י, אֹוַרְייָתא ְוָאְמָרה ָרֵאל, ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ה ָטִבין ְלִיׂשְ ּמָ א ַאֲהָדִרית ֵריָקם , ִמּכַ ּתָ ְוַהׁשְ

ָנא ית ְלהֹו, ְלַמּגָ ֵדין ָצְו. ְּדָלא ְמַהּנֵ ּוחו ִעיָלִאיןּכְ י ָנְדדו )הושע ז(, ַּוֲאָמרו, ּ ּ אֹוי ָלֶהם ּכִ
י ּנִ ְמֵהיְמנוָתא ְדָמאֵריהֹון, ַווי ְלהֹון. ִמּמֶ ְּדָלא ִאְתַקְיימו ּבִ ּ ּ ּ.  

ַסְנְדָראי ְלַטְעֵמיה י ֲאַלּכְ ַּרּבִ ַסְנְדָראי' ַּדֲאַמר ר, ּ ִפין ַיַחד, ֲּאֶלּכְ ֶפׁש ְוַהּגוף ֵהם ׁשוּתָ ַּהּנֶ ּ ,
ַיַחדְוהֹו ית ָלֶחם. ְּלִכים ִמֶזה ָהעֹוָלם ּבְ ֵרי ָהֵכי. ַעד ּבָֹאָנה ּבֵ אי ִאּקְ י ִדיָנא . ְוַאּמַ ֶּאָלא ּבֵ

ן ּמָ ְּוִקְטרוָגא ְדִדיָנא וְקָרָבא ּתַ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן, ּכְ ֹהם ּכָ ָאר ֵמַתָייא . ַוּתֵ ל ׁשְ ּכָ
ין ֲעַלְייהו   .ִדיָנאְלָקל ְקָרָבא ְד, ַּמְרִעיׁשִ

ָברֹות, ִּדְתַנן ית ַהּקְ ה ַעל ּבֵ ַּההוא ַמְלָאך ַהְממוּנֶ ר, ְּ ְקּבַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶבר ּבְ עֹוֵמד , ִנְכַנס ַלּקֶ
יט ְואֹוֵמר ֲעֵביָרה, אֹוי לֹו ִלְפלֹוִני ֶזה, ָּעָליו וַמּבִ ֱהנו ֵמָהעֹוָלם ַהֶזה ּבַ ּנֶ ּאֹוי ָלֵעיַנִים ׁשֶ ּ ,
ַהְבֵלי ָהעֹוָלםּאֹוי ָלֶהם ַלָיַדִים ְוָלַר ָהְלכו ּבְ   .ְּגַלִים ׁשֶ

ִלי, ֲאִני ֵאיִני רֹוֶאה, ָּאַמר ַהּגוף ְנִהיג ׁשֶ ֶפׁש הוא ַהּמַ ַּהּנֶ ֶפׁש. ּ ֲאִני ֵאיִני , אֹוֶמֶרת ַהּנֶ
ַנִים. ְיֹוַדַעת ֵליֵלך ַח, ְוֵהם ַהּשְׁ ּדוְגַמת ָהִעֵור ְוַהִפּסֵ ּ ּ ה. ּ ֶפׁש ְלתֹוך ַה, ֶמה ָעׂשָ , ּּגוףְַמְכִניס ַהּנֶ
ה ָיִמים. ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה' ְוָדן אֹוָתם ג לׁשָ ִּנדֹון ִמִפיו וִמָיָדיו וֵמַרְגָליו, ְלַאַחר ׁשְ ּ ּּ ּ.  

אן ה ְותֹוֵלָעה עֹוָלה ָעָליו, ַּהּגוף ִנְבַקע, ְלַאַחר ִמּכַ ֶלת ָעָליו, ְוִריּמָ ֶפׁש ִמְתַאּבֶ . ְוַהּנֶ
רֹו ָעָלי)איוב יד(, ִּדְכִתיב ׂשָ ֱאָבלְ ַאך ּבְ ֲאִני ְמֵלָאה , ְואֹוֶמֶרת. ו ִיְכַאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ

י ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם יַבִני ה, ָהַלְכּתִ ים וְבֹלא תֹוָרה, ָלֶזה ָהעֹוָלם' ְוֵריָקם ֱהׁשִ ֹלא ַמֲעׂשִ   .ּּבְ

הֹוֵלך ָאָדם ְלֵבית עֹוָל ְזַמן ׁשֶ ָידֹו ּבִ ְלמודֹו ִמְתַקֵיים ּבְ ּתַ ֵרי ִמי ׁשֶ ְְוַאׁשְ ּ ּ ֶבר . מֹוּ ּקֶ ֲאִפילו ּבַ ּׁשֶ ּ
ְפתֹוָתי י, ו רֹוֲחׁשֹת''ׂשִ ּנִ ים, ם''ְוֵהם ׁשֹוׁשַ ּנִ ְקֵרי ׁשֹוׁשַ ֹוִנים, ַאל ּתִ ּשׁ ּתֹוָרָתם . ֶּאָלא ׁשֶ ִּמְפֵני ׁשֶ

ֹמר ָעֶליך)משלי ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְמִגיָנה ֲעֵליֶהם ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָ ּבְ ָ.  

י ִחְסָדא ִּכי ָהא ְדַרּבִ ְפַטר ְלעֹוָלמֹו,ּ ּנִ ׁשֶ ן ַעל ִקְבֵריה ,  ּכְ ּמָ ֵריה וַבת ּתַ י יֹוֵסי ּבְ ָּהַלך ַרּבִ ּ ּ ְ

ֵליְלָיא ַמע ִמּגֹו ִקְבֵריה. ּבְ ּתֹות, ּׁשְ ְנֵפי ְוָקַאְמֵרי, ֶּחְדָוה ְדִכּתֹות ּכִ ֵניֵזיל ְלֶחְדָוָתא , ְּדִמְתּכַ
י ִחְסָדא ְּדִהלוָלא ְדאֹוַרְייָתא ְדַרּבִ ּ ּ ֲהֵדיהַּוֲאִפיל. ּ ֵפי ְלֶמיֱחֵדי ּבַ ּנְ ֵרת ִמְתּכַ ּו ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּ.  

ַמע ַדֲהוו ָאְמִרין ּׁשְ ֶחְדָוה ִדיָלן ָהָכא, ּ ַההוא ָעְלָמא, ַּמה ְלַחֵיי ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ . ִּיְלעֹון ּבְ
ִרי, ָּאַמר ֵליה ְלמוָדך, ִזיל ְמָהָכא, ּבְ ְְוַקַיים ּתַ ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָא, ּ ְּדַזּכָ ּ ֵּתי ָהָכא ְוַתְלמודֹו ּ

ָידֹו ֵרת ָלא ָיְכִלין ְלָקְרָבא ֵליה. ּבְ ְּדָהא ֲאִפילו ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּ י. ּּ י ַחּגַ , ִּזיל ֶוֱאמֹור ֵליה ְלַרּבִ
ְלמוֵדיה ְּדִיְגמֹור ּתַ ּ ִּדְביֹום ְפלֹוִני ֵייֵתי ָהָכא, ּ ּ.  
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ֲהֵדיה, ַּאְדָהֵכי ֵעי ּבַ ּתָ ְּדֲהָוה ִמׁשְ ָּסְלקוהו ְל, ּ א ִעיָלָאהּ י ִחְסָדא ִלְמִתיְבּתָ ַּרּבִ י . ּ ְוָקם ַרּבִ
ֵריה   .ְּוַחֵוי ְלהֹון ְלַחְבַרָייא, ַוֲאֵזיל, ּיֹוֵסי ּבְ

י ְיהוָדאי ָּאַמר ֵליה ַרּבִ י יֹוֵסי ַאּתְ, ּ ן, ִאְלָמֵלא ַרּבִ ּמָ א ּתַ ַדי ֲהֵות ְלִאְתֲעָנׁשָ , ָּאַמר ֵליה. ּכְ
א ִגין ַצֲעָרא ְדַאּבָ ל ַהאיָאְזֵלית, ּבְ ְמֵעית ּכָ י ִחְסָדא' ָקָרא ר.  ְוׁשָ ּיֹוָנָתן ֲעֵליה ְדַרּבִ ּ משלי (, ּ

ָנֶתך)ג ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ ַנת ָהעֹוֵבד ִאם ְמַעט )קהלת ה(, ְוַהאי ְקָרא ַאֲחִריָנא. ָ ְוׁשָ ּ ְמתוָקה ׁשְ
ה ֹיאַכל   .ְוִאם ַהְרּבֵ

ִכיָנה, ָּדָבר ַאֵחר ָלה ַלּשְׁ ֶפׁש ִנְמׁשְ ָרֵאלְו, ַהּנֶ ָרֵאל ָחְטאו ְוָגלו. ַּהּגוף ְלִיׂשְ ִּאם ִיׂשְ ה , ּ ָלּמָ
ֶהם ם ִעּמָ ִכיָנה ְלׁשָ ִהיא ֹלא ָחְטָאה, ִהְגָלה ַהּשְׁ ת ֲעֵליֶהם . ׁשֶ ׁשֶ ָהְיָתה ְמַבּקֶ ֶּאָלא ַעל ׁשֶ

ר ְוָכבֹוד ְמֹאד. ַרֲחִמים ַפַעת ָלֶהם עֹוׁשֶ ּוַמׁשְ ִיְרצו, ּ ל ַמה ׁשֶ ְּוָיֲהָבא ְלהֹון ּכָ . ְּוֵהם ָחְטאו, ּ
הו )לא מפורט(, ְּוַעל ָדא ֶנֱאַמר יָת ַוִיטׁש ֱאלֹוַה ָעׂשָ ׂשִ ַמְנּתָ ָעִביָת ּכָ רון ַוִיְבָעט ׁשָ ַמן ְיׁשֻ ּ ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ָעתֹו ל צור ְיׁשֻ ֶהם. ַּוְיַנּבֵ ְלָתה ִעּמָ   .ְּוַעל ָדא ּגָ

ה ְותֹוֵלָעה עֹוָלה ַעל ַהּגוף ִי, ָּמה ִריּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ך ּבְ ּּכָ ָרֵאל ֵהם ָרִעיםְ ּאומֹות ָהעֹוָלם , ׂשְ
ה ְותֹוֵלָעה ְקָרִאים ִרּמָ ּנִ ָמֵעאל ׁשֶ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ְּוַהּגוף ִנְבַקע ְוַיַהְרגו , ׁשֹוְלִטים ֲעֵליֶהם, ּבְ ּ

ָרֵאל ֱאָבל. ְלִיׂשְ רֹו ָעָליו ִיְכַאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ ְְוַעל ָדא ַאך ּבְ רֹו ָעָל, ּ ׂשָ יו ִיְכַאב ַּמהו ּבְ
ֱאָבל רֹו ִיְכַאב עֵליֶהם. ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ ֱאָבל, ּבְ ָרֵאל ּתֶ ל ִיׂשְ ּוְכֵדין ִאיִהי . ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ

ָמה ֶעְליֹוָנה ְדִאיְתַקְרָיא ָנֳעִמי ׁשָ   .ּּתֹוִאיַבת ַלּנְ

ַפַחת ֱאִל)רות ב( ׁשְ ּבֹור ַחִיל ִמּמִ ה ִאיׁש ּגִ ּ וְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ ּ מֹו ּבַֹעז ְוגוּ ּיֶמֶלך וׁשְ ְ' .
י ְרחוָמאי ָפַתח ַּרּבִ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו)תהלים קיב(, ּ ּבֹור ּבָ ֵרך .  ּגִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִמְתּבָ ְַזּכָ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְבִנין ּבְ ִגין ְדָלא ְיַהך ְיִחיִדי ְלַההוא ָעְלָמא, ּבִ ּּבְ ְּ.  

א ֲחֵזי ָאָדם , ּתָ דוְגָמא ְדִאית ּבָ ּּבְ לֹו ְלמ, ד ָמֵלא''ידוּ ּוִמְתָפֵרׁש ָהאֹור ׁשֶ ּ ָהָכא ִאית . ה''ּ
ם ָמֵלא יהו גוָפא ַהּשֵׁ ּוִמְתָפֵרׁש ְלכ, ה''ּּבְ   .ז''ך ֵהם כ''ְוִעם מנצפ, ּב אֹוִתיֹות''ּ

ר ח ְלך ֶדֶרך ָיׁשָ ְַוֲאִני ֶאְפּתַ הוא דוְגַמת ָאָדם. ָּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ הוא ִמד, ּ ר ְּוהוא אֹו, ּאֹוִתיֹות' ּׁשֶ
דֹול ּגוף ד. ּגָ ך ִאית ּבַ ּּכָ ֵּאׁש ְוָעָפר רוַח וַמִים, ְיסֹודֹות' ְ ּרוַח : ְּוָדא ִאינון. ּכֹוחֹות' ְוֵהם ד, ּ

ֲהִמית ֲהִמית. ַהּבַ ָמָתא. ְוֶנֶפׁש ַהּבַ ָמָתא. ְוִנׁשְ ָמָתא ְלִנׁשְ ָמאָלא. ְוִנׁשְ ְטָרא ִדׂשְ   .ְּוִאינון ִמּסִ

ַהאי ַעְל ְּוִאינון פֹוֲעִלין ּבְ ַגְוָנא ָדאּ ָמָתא. ָמא ּכְ ָמָתא ְלִנׁשְ ׁשְ ֶכל ִמּנִ ֶכל . ַהּשֵׂ ְוַתֲאַות ַהּשֵׂ
ָמָתא ך ִמן ִנׁשְ ן ִעם ַהּגֹוִים. ְִנְמׁשַ א וַמּתָ ּשָׂ ֲהִמית ָיֹבא ַהּמַ ּוִמן רוַח ַהּבַ ּ ֲהִמית. ּ , ְוֶנֶפׁש ַהּבַ

ִתָייה ְוַתֲא, ְלַהְנִהיג ָהֵאָבִרים ֵיְלכו ַלֲאִכיָלה וׁשְ ּׁשֶ ּּ לּ ּגֵ ׁשְ   .ַות ַהּמַ

כ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ֶהם''ַוֲחִמּשָׁ ִרים ּבָ רֹון''ְוֵהם אחה, ּב אֹוִתיֹות ִנְזּכָ ָפַתִים''בומ, ע ִמּגָ . ף ִמּשְׂ
ִים. ּת ִמָלׁשֹון''דטלנ. ְק ֵמֵחיך''גיכ יּנַ ְמעֹון ִמּשִׁ י ׁשִ ה ְמקֹומֹות. זסצַרּבִ ְּוֵאלו ֲחִמּשָׁ ּ ,

ע ּכֹוחֹו ַאְרּבַ ֵהם ַמְנִהיִגים ָהֵאָבִרים, תִנְכָלִלים ּבְ ל ַהּגוף, ׁשֶ ּוָבֶהם ִנְבָרא ּכָ ' ַוֲעֵליֶהם ַהד. ּ
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ְקְראו ָאָדם, ּאֹוִתיֹות ְקדֹוׁשֹות ּנִ תוב. ּׁשֶ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת )בראשית א(, ַּוֲעֵליֶהם ָאַמר ַהּכָ
ַצְלמֹו   .ָהָאָדם ּבְ

ּנו, ִניםד ִאיְתַער ִיְרָאה ַלֲאדֹוֵני ָהֲאדֹו''ּוִמן ַהיו ִיְהֶיה ָהָאָדם ָיֵרא ִמּמֶ ּׁשֶ ', ּוִמן ַהה. ּ
ׁשוָבה ָלִאיׁש ים טֹוִבים ', ּוִמן ַהה. ִאיְתַער ָלָאָדם ּתֹוָרה', ּוִמן ַהו. ִּאיְתַער ּתְ ִאיְתַער ַמֲעׂשִ

ַצְלמֹו. ְוֹלא ֶיֱחָטא, ּוִמְצֹות ר ּבְ ְסּתָ ם ַהּנִ רוך. ֶּזה הוא ַהּשֵׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְּכְ ר ּ ּ הוא ִנְסּתָ
עֹוָלמֹו ָאָדם, ּבְ ר ּבָ ם ִנְסּתָ ך הוא ֶזה ַהּשֵׁ ּּכָ ְ.  

ֵהם ד מֹות' ְוַהע ׁשֶ ְקְראו ּגוף' ִאית ד. ן''ב. ה''מ. ג''ס. ב''ע, ׁשֵ ּנִ ּאֹוִתיֹות ׁשֶ ּ ּ .
ִטין ְלרמ ּוִמְתַפּשְׁ ְּוַעל ֵאלו ַהד. ח ֵאָבִרים''ּ ִרים ְלֵעיָל' ִאית ד', ּ ְזּכָ ְוֵהם , אּאֹוִתיֹות ַהּנִ

ִּמְתַעִלין ַעל ֵאלו ד ּ ְרנו' ּ ִהְזּכַ ּּגוִפים ׁשֶ ֲהָבַרת י. ְּוִנְקָרִאים ְנקודֹות, ּ י ּבַ ' ּוַבֲהָבַרת ה. ִאי' ּכִ
  .ָאה' ּוַבֲהָבַרת ה. אֹו' ּוַבֲהָבַרת ו. ֵאה

קודֹות ְטָעִמים ע אֹוִתיֹות. ְּוֵיׁש ַעל ַהּנְ ֵהם ַמְנִהיִגים ְלַאְרּבַ ֶנ. ּׁשֶ ֵהם ּכְ ֶגד ַרְגֵלי ׁשֶ
ָבה ְרּכָ ֵפִלים, ַהּמֶ ֵהם מֹוָצא ַהְיסֹודֹות ַהּשְׁ ה . ְּוֵהם ִנְקָרִאים ְנקודֹות, ׁשֶ לׁשָ ַוֲעֵליֶהם ׁשְ
ֶלת, ְטָעִמים ְלׁשֶ א ׁשַ ִלׁשָ דֹוׁש. ְוֵהם ַזְרָקא ּתְ ר ַהָטהֹור ְוַהּקָ ְסּתָ ם ַהּנִ ם , ְּוֶזהו ׁשֵ הוא ׁשֵ ּׁשֶ

  .ה''הוי

ָאָדם טו ד'ִמן ָהא, ְוֵכן ּבָ ּ ְלַבָדה ִהְתַפּשְׁ ּ ם' ּּ ל ׁשֵ ּוִמן . ָאה, אֹו, ָאה, ִאי, ּאֹוִתיֹות ׁשֶ
ט ה ֱעָלם''ָּהָאֶלף ִהְתַפּשֵׁ ל, א ַהּנֶ ּבֵ ּקִ י הוא מֹוִציא ַמה ּשֶׁ י ֲהָברֹוָתיו ָאה אֹו. ּּכִ ּתֵ , ְוַגם ׁשְ

ִני מֹוִליד ל ְוַהּשֵׁ ל ִאי ''ְוַהיו. ָהִראׁשֹון ְמַקּבֵ ֱעָלם ׁשֶ ט ַהּכֹל, מֹוֶרהד ַהּנֶ ּנו ִמְתַפּשֵׁ י ִמּמֶ ּּכִ ּ .
ִני מֹוִליד ל ְוַהּשֵׁ ן ִנְקָרא ָהִראׁשֹון ְמַקּבֵ ט ''ְוַהיו. ְוַעל ּכֵ ּנו ִמְתַפּשֵׁ י ִמּמֶ ּמֹוֶרה ּכִ ֱעָלם ׁשֶ ּד ַהּנֶ ּ

  .ַהּכֹל

ן ִנְקָרא ָהִראׁשֹון ַזְרָקא ן הוא, ְוַעל ּכֵ מֹו ּכֵ ׁשְ ֵאין, ּּכִ י הוא מֹוֶרה ׁשֶ ִנָיה .  לֹו סֹוףּּכִ ְּוַהּשְׁ
א ִלּשָׁ ֶבת, ּתְ ִּמָלה מוְרּכֶ ְלמוד לֹוַמר ש: ּ ְלמוד לֹוַמר. א''ּּתַ את ַהּתַ י ִהיא נֹוׂשֵ י . ּּכִ ִליׁשִ ְוַהּשְׁ

ֶלת ְלׁשֶ ן ִהיא, ׁשַ ָמה ּכֵ ׁשְ ם, ּּכִ ַהּכֹל פֹוִנים ׁשָ ל ׁשֶ ַפַעת ַלּתֵ ׁשְ ַּהּמַ ּ.  

ֵהם ד מֹות' ְוַהע ׁשֶ דוְגָמא ָד. ׁשֵ ְקְראו ' ִאית ד. יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי, אּּבְ ּנִ ּאֹוִתיֹות ׁשֶ ּ
ִטים ְלרמ, ּּגוף ּוִמְתַפּשְׁ ְקְראו ְנקודֹות, ּאֹוִתיֹות' ְוִאית ד. ח ֵאיָבִרים''ּ ּנִ ּׁשֶ ְּוֵהם ִמְתַעִלים , ּ

קודֹות ְטָעִמים. ַּעל ַהּגוף ֵהם ַמְנִהיִגים ָלֶהם ָלאֹוִתי, ְּוֵיׁש ַעל ַהּנְ ם . ֹותּׁשֶ ה ׁשֵ לׁשָ ְוַעל ׁשְ
ר ְוָקדֹוׁש קודֹות ּגוף ַלְטָעִמים, ִנְסּתָ ְּוַהּנְ קודֹות, ּ ְּוָהאֹוִתיֹות ּגוף ַלּנְ ּ ּ.  

י ְרחוָמאי ָפַתח ַּרּבִ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו)תהלים קיב(, ּ ּבֹור ּבָ ה .  ּגִ ָאה הוא ַמאן ְדִיְזּכֶ ַּזּכָ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְבִנין ּבְ ַרך ּבִ ְְדִיְתּבָ ִּאיהו ָאֵזיל ִמַיד ְלַיד, ְוִאי ָלא. ּ  ָיד ְלָיד )משלי יא(, ּוְכִתיב. ּ

ֶקה ָרע   .ִליֵרָאיו' סֹוד ה. ַמאי ָיד ְלָיד. ֹלא ִיּנָ
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י ַנְחָמן אֹוֵמר מֹו , ַרּבִ ַפַחת ֱאִליֶמֶלך וׁשְ ׁשְ ּבֹור ַחִיל ִמּמִ ה ִאיׁש ּגִ ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ ּ ְּ ּ
ּ ָקרֹוב ָלנו ָהִאיׁש ִמּגֹוֲאֵלנו הוא) ברות(, ּוְכִתיב. ּבַֹעז ּ י ְרחוָמאי ֲאַמר. ּ , ִאי ָהֵכי, ְּוַרּבִ

ֶקה ָרע   .ַמאי ֹלא ִיּנָ

ְּלַסְנֵטָרא ְדֲהָוה ַאְלֵקי ְלַחָייָבא, ֲּאַמר ֵליה ַּעד ְדַיֲהֵבי ֵליה ַעְרָבא, ּ ְוִאי ָיֵהיב ָלא . ּ
ְבִקין ַסְנֵטיָרא ְלַאְלָקָאה ֵלי ַמאן , ו ָהֵכיָּאַמר ֵליה ָלא. ׁשַ ֲעָתא ְדֵייֵתי ְוִיְתּגְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְנַדע ַהאי, ְּדַאְחֵיי ְלַבר ָנׁש   .ּתִ

י ְזִמיָרָאה ְנַפק ַלֲחַקל אֹוֵני ִקיִעין ַקְרטֹוְנָיא, ַרּבִ ִאינון ּבְ ְלהֹוֵבי , ָּחָמא ּבְ ּקוְמְטֵרי ׁשַ
ין אוְדנֹוי. ְּדָסְלִקין ַמע ָקִלין, ַּאְרּכִ ֵּליה ַההוא ַעְרָבָאהָאַמר . ּוׁשְ ֲהִדי, ּ ְְוַאְרֶאה ָלך , ִזיל ּבַ

א י ָנׁשָ יה ֲאחֹוֵרי ִטיָנָרא. ְּפִליָאן ְטִמיִרין ִמּבֵ ִקיִעין ָאֳחָרִנין, ֲּאַזל ִעּמֵ ְלהֹוִבין , ְוָחֵמי ּבְ ְוׁשַ
ָמעו ָקִלין ָאֳחָרִנין. ְּסִליקו ְלֵעיָלא ין אוְדָנך ָהָכא. ּׁשְ ְָאַמר ֵליה ַאְרּכִ ּ ין אוְדנֹויַא. ּ , ְּרּכִ

ַמע ָקִלין ְדָאְמִרין ַווי ַווי ּוׁשְ ּ.  

י ְדֵגיִהּנֹם ָהָכא, ֲאַמר ַּוַדאי ָהא ֲאַתר ַחד ֵמִאינון דוְכּתֵ ּ ּ ּ , ַּוֲעַבר ַההוא ֲעָרָבָאה. ּ
ַאר הוא ּתָ א ָאֳחָרא, ַּאְדָהֵכי. ְּוִאׁשְ ִחין ּגֹו דוְכּתָ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָרֵמי , ּּגָ , ָקִליןְּוָחָמא ַחד ּבַ

ַּוֲהוו ָנְטִלין ֵליה אי, ְּוָאֳעִלין ֵליה ְלעֹוְמָקא ִדְמדֹוָרא ַאֲחִריָנא, ּ ּסָ יר, ְוִאְתּכַ   .ְוָלא ָחֵמי ַיּתִ

ֶחְלָמא ַההוא ַגְבָרא, ַָאְהִמיך ָּאַמר ֵליה יוָדאי ַחָייָבא . ָּאַמר ֵליה ַמאן ַאּתְ. ְּוָחָמא ּבְ ּ ּ
ין ְו, ֲאָנא יׁשִ ַבְקָנא ּבִ ַעְלָמא ְדָלא ֲעַבְדָנאְּדָלא ׁשְ גֹו ֶחְלָמא. ֶחְטִאין ּבְ ַמה , ָּאַמר ֵליה ּבְ
ָמך ַמְייהו, ָלא ְיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה. ְּשְׁ ְּדַחָייֵבי ֵגיִהּנֹם ָלא ָדְכִרין ׁשְ ּּ.  

ך ַמהו, ָּאַמר ֵליה ָמא ְדדוְכּתָ ּׁשְ ָבא ֲהֵויָנא, ָּאַמר ֵליה. ְּ ְגִליָלא ִעיָלָאה ַקּצָ ֹו ּוִמּג. ּּבִ
יִאין ַדֲעַבְדָנא ָהָתם ין ַסּגִ יׁשִ יָמָמא וְתָלָתא , ּּבִ ָלָתא ִזְמִנין ּבִ ר ָנׁש ּתְ ָּדְייִנין ְלַההוא ּבַ ּ ּ

ֵליְלָיא ַבְקּתָ, ָּאַמר ֵליה. ִזיְמִנין ּבְ   .ֵאין, ָּאַמר ֵליה. ּוְבָרא ׁשְ

ן ּמָ ַּוֲאַזל ֵליה ִלְגִליָלא ִעיָלָאה, ָקם ִמּתַ ַמע קֹול ְינו, ּ א ְדֲהָוה ֲאַמרּׁשְ  ִאם )משלי ב(, ּּקָ
ִבין ִיְרַאת ה ה ָאז ּתָ ּנָ ְחְפׂשֶ ְטֹמִנים ּתַ ֶסף ְוַכּמַ ה ַכּכָ ּנָ ַבְקׁשֶ א ָאֳחָרא. 'ּּתְ , ֲאַזל ְלֵבי ִמְדְרׁשָ

ַמע קֹול ְינוָקא ָאֳחָרא ְדֲהָוה ֲאַמר ּׁשְ ְתרו )צפניה ב(, ּ ּסָ ׁשו ֲעָנָוה אוַלי ּתִ ּקְ ׁשו ֶצֶדק ּבַ ּקְ ּ ּבַ ּ ּ ּ
  .'ְוגו

ע ֲּאַזל ְוִחֵפׂש ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ַגְבָרא ָרׁשָ ּ ּ ִאיל. ּ ּוְלַחד ְינוָקא ָקא ׁשָ י, ָּאַמר ֵליה. ּ , ַרּבִ
ך ְוָכך ְלַההוא ַגְבָרא יֵתי ּכָ ּּתֵ ְ ַעְלָמא ְדָלא ֲעַבד, ְ ין ְוֶחְטִאין ּבְ יׁשִ ַבק ּבִ ך ְוָכך . ְּדָלא ׁשְ ְּכָ ְ

ע ֵהא ְלַההוא ַגְבָרא ָרׁשָ יָקא ֵליהּו, ּּתְ ה ְדַיּנִ ְּלַההוא ֵמִניְקּתָ ּ ּ.  

ַעְלָמא, ֲּאַמר ֵליה ַבק ּבְ ָרא ׁשְ ֵביק. ָּאַמר ֵליה ֵהן. ּבְ ָרא ׁשָ ֲאבוָה, ַחד ּבְ ע ּכַ ְּוהוא ָרׁשָ ּ ,
ַחָיא ֵבי ִמְטּבָ ְּוִאיהו ְינוָקא ְדָאֵזיל ּבְ ּ ִּחֵפׂש ֲאַבְתֵריה. ּ אֹוַרְייָת, ּ ּוְנֵטיל ֵליה ְוָלֵעי ֵליה ּבְ ּ , אּ

ַמע ַּעד ְדאֹוֵליף ֵליה ִמְקָרא וְצלֹוָתא וְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ָנה ְוַתְלמוד . ּ ְּלָבַתר אֹוֵליף ֵליה ִמׁשְ ּ
דֹות יר, ַוֲהָלכֹות ְוַהּגָ ם ַיּתִ י ַנחום ַהָפקֹוִלי, ַּעד ְדִאְתַחּכַ ְּוַהְיינו ַרּבִ ּ ּ.  
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אי ָקרֹו ֵליה ַהָפקֹוִלי ַּאּמַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ָפקו ְפִליִלָיה)חישעיה כ(, ּכְ ּ ְּדַאֵפיק ַלֲאבוָה . ּּ ּּ
ִּמן ִדיָנא ְדַההוא ָעְלָמא ּ יֵמי ָדָרא ְדָנְפקו ִמיֵניה. ּ ה ַחּכִ ְּוַכּמָ ּ ִּאְקרון ָפקֹוִלי, ּ ּ.  

ֶחְלָמא ַּההוא ַגְבָרא ָאֵתי ֵליה ּבְ י, ַּוֲאַמר ֵליה, ּ ן ְיַנֵחם , ַרּבִ ָמה ְדַאְנּתְ ִנַחְמּתְ ִלי ּכֵ ּכְ
דֹו רוך הוא אֹוְתךַהּקָ ָׁש ּבָ ְּ ִני ָפסוק ַחד. ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדָיַדע ּבְ ּ ָּפקו ִלי ִמן ִדיָנא, ּּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ַמע ֵליְלָיא ִזיְמָנא ַחד, ְּדָקָרא ְקִריַאת ׁשְ ין ּבְ יָמָמא ּבֵ ין ּבִ יָון ְדָקֵרי ֵביה . ָּסְלִקין ִדיָנאי ּבֵ ּּכֵ ּ
ַּאֲעָברו ִדיָנאי ִמּכֹל ָוֹכל, ַרב ּ.  

י ים ְוָקרֹו ֵליה ַרּבִ ּיֹוָמא ְדִאְתַחּכִ ִגיְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ין ַצִדיַקָייא ּבְ ַּאְתִקינו ּכוְרִסי ּבֵ ּ ּוְבָכל . ּ
ֵמיה ׁשְ א אֹוַרְייָתא ּבִ ּיֹוָמא ְויֹוָמא ְדִאְתַחְדׁשָ ּ ִעיְטָרא ִעיָלָאה, ּ ְּדַצִדיִקים , ְּמַעְטִרין ִלי ּבְ ּ

  .ִמְתַעְטִרין

ִגיָנך ָזֵכיָנ ָכל ַהאי ְיָקרָּבְ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה. א ּבְ ַּזּכָ ּ ּתֹוָרה , ּ ָרא ְדָלֵעי ּבַ ַבק ּבְ ַּמאן ְדׁשָ ּ
ַהאי ָעְלָמא א' ֲאַמר ר. ּבְ ר ַאּבָ י ֲעִקיָבא, ִּחָייא ּבַ ַהאי ַגְווָנא ֵאיַרע ֵליה ְלַרּבִ   .ּּכְ

י ֲחִניָנא יֹוָמא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַאל ֵליה ְלַרּבִ י ָנָתן ׁשָ ֵּאִלָיהו ֲהָוה ֵליה , ְּוָאַמר ֵליה, ַחדַּרּבִ ּ ּ
ָרא יה, ָּאַמר ֵליה. אֹו ָלאו, ּבְ  ַאל )דברי הימים א טז(, ּוְכִתיב, ִּמיְלָתא ָאֳחָרא ֲהָוה ּבֵ

ֵרעו יָחי וִבְנִביַאי ַאל ּתָ ְמׁשִ ְגעו ּבִ ּּתִ ּ ֲעׂשו ַעְצֵמיֶכם ֵרִעים ַוֲחֵבִרים . ּ ֵרעו ַאל ּתַ ַּמאי ַאל ּתָ ּ
ֶהם. יִלְנִביָא ַחר ּבָ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ָרֵאל ַלֲעבֹוָדתֹו, ְּ ְּוִהְבִדיָלם ִמִיׂשְ ְוִהְכִניָסם , ּ
ֵהיָכלֹו ַמִים, ַקל ָוחֹוֶמר. ּבְ ּשָׁ הוא ַמְלָאך ּבַ ְִמי ׁשֶ ה ׁשֹוֵאל ָעָליו, ּ   .ַאּתָ

י יֹוָחָנן אֹוֵמר ד ָהָיה, ַרּבִ ֶבט ּגָ י ְנהֹוָראי ָאַמר. ִמּשֵׁ יהֵא, ַרּבִ ִּלָיהו ִמָלה ָאֳחָרא ֲהָוה ּבֵ ּּ ּ ,
ַמִים ַוֵיַרד)משלי ל(, ִּדְכִתיב ַמִים. ּ ִמי ָעָלה ׁשָ י , ִמי ָעָלה ׁשָ ֵמיה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ִמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ְמעֹון ָּדא ֵאִלָיהו, ׁשִ   .ַּוֵיַרד ִמּקֹוֶדם ָלֵכן. ּּ

י ֶאְלָעָז י ֶאְלָעָזר ַאְדַרּבִ ָיא ְדַרּבִ ְּוַקׁשְ י ֶאְלָעָזר ֵאִלָיהו ָדא ִפְנָחס, רּ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ִאי . ּּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ יֵנא ְלַהּקָ ּקִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ י . ָלאו ָהֵכי. ֶזה ִקיֵנא ְוֶזה ִקיֵנא, ְּ ְּדָאַמר ַרּבִ

ִתיב, ֱאִליֶעְזר אִתי)מלכים א יט(, ּכְ יִטים.  ַקּנֹא ִקּנֵ ּשִׁ אִתי ָהָכא, ַקּנֹא ּבַ ַּמר ֵליה ָא. ְוִקּנֵ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ִמי, ְּ א ִלׁשְ ה ְמַקּנֵ   .ַעד ָמַתי ַאּתָ

לֹום ר ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ַמִים)משלי ל(, ָּאַמר ַרּבִ ָּדא ֵאִלָיהו,  ִמי ָעָלה ׁשָ מלכים ב (, ִּדְכִתיב. ּּ

ַמְיָמה)ב ְסָעָרה ַהּשָׁ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבִ ּ ֵתי )יונה א(, ִּדְכִתיב, ֶזה יֹוָנה, ַּוֵיַרד. ּ  ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
ִפיָנה ְוגו י)שם ב(. 'ַהּסְ ָחְפָניו.  ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדּתִ ה, ִּמי ָאַסף רוַח ּבְ   .ֶזה מׁשֶ

ע, ִמי ָצַרר ַמִים יִריחֹו, ֶזה ֱאִליׁשָ ִים ּבִ ִריֵפא ַהּמַ ְמָלה. ּׁשֶ ּשִׂ ל ֵאִלָיהו, ּבַ ְמָלתֹו ׁשֶ ֹכַח ׂשִ ּּבְ ּ .
ל ַאְפֵסי ָאֶרץִמי ֵהִק ַמִים )בראשית ב(ִּדְכִתיב . ָּדא ַאְבָרָהם, ים ּכָ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְרָאם ִהּבָ ַאְבָרָהם, ְוָהָאֶרץ ּבְ   .ּבְ
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ֵהִביא ַהָללו ָלעֹוָלם ל אֹותֹו ָאדֹון ׁשֶ מֹו ׁשֶ ַּמה ּשְׁ מֹו' ה. ּ נֹו. ְצָבאֹות ׁשְ ם ּבְ . ּוַמה ּשֵׁ
ָרֵאל ָרֵאל)ת דשמו(, ִּדְכִתיב. ִיׂשְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ רוך ' ר.  ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ל ַהאי ּבְ ְַנְחָמן אֹוֵמר ּכָ ּ

ר   .ּהוא ְמַדּבֵ

י ְיהוָדאי י ְנהֹוָראי ְוַרּבִ ַחְקָלא, ַּרּבִ חֹות ִאיָלָנא ָחָדא ּבְ , ַּאְדָהֵכי. ַּוֲהוו ַיְתֵבי, ִּאיָעְרעו ּתְ
ָּחמו ַחד ַרָווק ַחְקָל, ּ י יוָדאי. אְּדָאֵתי ְוָטֵעי ּבְ ַחְקָלא, ֲּאַמר ַרּבִ ר ַנׁש ּבְ , ּאֹו ָטֵעי ַההוא ּבַ

  .ּאֹו ָדִחיל ִמיָנן, ּאֹו ִלְסִטים הוא

י ְנהֹוָראי ן, ָאַמר ִרּבִ א ַגּבָ ִכיְנּתָ ָּרמו ֵליה ָקָלא, ָּקמו. ּקום, ׁשְ יָון ְדָחֵמי לֹון ָקֵריב , ּ ּּכֵ
ְייהו י ְנהֹוָראי, ְּלַגּבַ ָלָמא, ָּאַמר ֵליה. ְנּתְַמאן ַא, ֲאַמר ַרּבִ ׁשְ ֵאיְלָנא ְלכֹון ּבִ , ִּמּגֹו ְדָלא ׁשָ

ַהאי ַחְקָלא, ּיוָדאי ֲאָנא. ָּלא ַיְדִעיתון ִלי א ּבְ ּתָ ֵאיְלָנא ֲעַלְייכו, ְוָטֵעיָנא ַהׁשְ , ְּוָלא ׁשָ
ִעים ֵהם ָמא ְרׁשָ לֹום ָאַמר ה)ישעיה מח(, ּוְכִתיב. ַּדֲאֵמיָנא ׁשֶ ִע'  ֵאין ׁשָ ּוְכֵדין . יםָלְרׁשָ

כֹון מֹוְדִעי ּבְ ּתְ ְנֵפי ִמְצָוה. ְּדָלא ִאׁשְ כֹון ּכַ ָלָמא ֲעַלְייכו . ְוָחֵדיָנא, ַּעד ַדֲחֵמיָנא ּבְ א ׁשְ ּתָ ַּהׁשְ
ָנן חֹות ִאיָלָנא. ַרּבָ י יוָדאי, ָיְתֵבי ּתְ פוְלָחָנא ְדָמָרָנא, ֲּאַמר ַרּבִ ק ּבְ ח , ִּנְתַעּסֵ ְוִנְפּתַ

אֹוַרְייָתא   .ּבְ

י יוָדאי ְוָאַמרָּפַת ָעֶריך)דברים ו(, ּח ַרּבִ יֶתך וִבׁשְ ם ַעל ְמְזזֹות ּבֵ ָ וְכַתְבּתָ ָּ ִתיב. ּ , ְּמזוַזת ּכְ
ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא ֵריֶהם ִיׂשְ ִמְצֹות, ֶּאָלא ַאׁשְ ִמיד ּבְ ֵהם ְמצוָייִנים ּתָ ם. ּׁשֶ ְבּתָ ׁשִ ם, ּבְ , ּוְבֶלְכּתָ

ְכָבם ׁשָ ּוְבקוָמם, ּבְ ך וְבקוֶמךּבְ, ִּדְכִתיב. ּ ְכּבְ ך ַבֶדֶרך וְבׁשָ ֵביֶתך וְבֶלְכּתְ ך ּבְ ְבּתְ ְׁשִ ָ ְ ָ ָ ָּ ּ ּ ּ ּ.  

תֹוָרה וְבִמְצֹות ָרֵאל ְמעוָטִרים ּבְ ִיְהיו ִיׂשְ ְּוׁשֶ ּ ּ רוך הוא, ּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִמיד ּבְ קו ּתָ ִיְדּבְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ְּ ּ .
ה, ִּדְכִתיב ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְל' ְּוַאּתֶ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ קֹונֹו. ֶּכם ַהיֹוםּ ֵּאינֹו ִניזֹוק , ְּוָכל ַהָדֵבק ּבְ
  .ְלעֹוָלם

ֵרת ְמַלִוין לֹו ָלָאָדם, ְוֹלא עֹוד ֵני ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּשְׁ ֶּאָלא ׁשֶ יִמינֹו, ּ ְוֶאָחד , ֶאָחד ּבִ
ֹמאלֹו ׂשְ ָכל ְדָרֶכ)תהלים צא(, ִּדְכִתיב. ּבִ ָמְרך ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ּ ּכִ ָּ , ְוֹלא עֹוד. ָיךְ

ִמְצָוה ִמיד ָמצוי ּבְ ִאם ּתָ ֶּאָלא ׁשֶ ְבָיכֹול, ּ ה לֹו ׁשֹוֵמר, ּכִ רוך הוא ַנֲעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּׁשֶ ְּ .
ֱאַמר ּנֶ   .ָׁשֹוְמֶרך'  ה)תהלים קכא(, ׁשֶ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ַּמה עֹוׂשֶ יִמינֹו. ְּ ְנֹוֵטל ַמְלָאך ַההֹוֵלך ּבִ ְּוהוא . יוּוַמֲעִמידֹו ְלָפָנ, ְ
ְמקֹומֹו ֱאַמר. עֹוֵמד ּבִ ּנֶ ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך' ה, ׁשֶ ָ ֹמאלֹו. ּ הוא ִמׂשְ ְלָאך ׁשֶ ְּואֹותֹו ַהּמַ ְ ,

ֹמאל. ַמֲעִמידֹו ַאֲחֵרי ָהָאָדם רוך הוא ִמָיִמין וִמׂשְ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ּּ ל . ְ ָמר ִמּכָ ִנְמָצא ָהָאָדם ִנׁשְ
ִּמי יוַכל ְלַהִזי, ְצָדָדיו   .ק אֹותֹוּ

ן ֹלא תֹוָרה וְבֹלא ִמְצֹות, ְוַעל ּכֵ ֹלא ְיֵהא ָהָאָדם ָמצוי ּבְ ָּצִריך ׁשֶ ּ ּ ָעה ַאַחת, ְ ֲּאִפילו ׁשָ ּ .
חוץ רוך הוא ׁשֹוְמרֹו ִמּבַ דֹוׁש ּבָ ֵביתֹו ַהּקָ ּּבְ ּ ְפִנים, ְּ   .ְוָהָאָדם ִמּבִ

ר ְיהוָדה, ְוָתִניָנן י יֹוֵסי ּבַ ֶּפַתח ַהְמצוָי, ָּאַמר ִרּבִ ְמזוָזהּ ָטן ְוֵאין , ּין ּבִ ֵּאין ַמִזיק ְוֵאין ׂשָ
רוך הוא ׁשֹוֵמר ַהֶפַתח. ֶּפַגע ָרע ִמְתָקֵרב ֵאָליו דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ ן , ְּ יּתַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲּאִפילו ּבְ ּ
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ל ִחית ְלַחּבֵ ׁשְ ְְרׁשות ְלַמְלָאך ַהּמַ ַדי עֹוֵמד, זֹוֵקף ֵעיָניו, ּ ם ׁשַ ּשֵׁ , ּ ַעל ַהֶפַתחְּורֹוֶאה ׁשֶ
ִדְכִתיב יֶכם ִלְנּגֹף)שמות יב(, ּכְ ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ְְלִפיָכך ָצִריך ָהָאָדם .  ְוֹלא ִיּתֵ ְ

ִמְצַות ְמזוָזה ִמיד ָמצוי ּבְ ְיֵהא ּתָ ּׁשֶ ּ.  

ת ִציִצית ְוָדַרׁש ָפָרׁשַ י ְנהֹוָראי ּבְ ְנֵפי ּ ְוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית ַע)במדבר טו(, ָּפַתח ַרּבִ ל ּכַ
ת ְלֹדֹרָתם ָחֵסר. ִבְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם ּבָ ָנא ְדָהָכא וְבׁשַ  ַלֲעׂשֹות )שמות לא(, ִּדְכִתיב, ַּמאי ׁשְ

ת ְלֹדֹרָתם ּבָ   .ָחֵסר, ֶאת ַהּשַׁ

ַמע. ְּדָתִניָנן ְקִריַאת ׁשְ ת ִציִצית ּבִ ְקנו ָפָרׁשַ ּּתִ ל ָאָדם. ּ ת , ּוְבִדיָרתֹו ׁשֶ ִּנְמָצא ָפָרׁשַ
ַמעְקִרי ת ִציִצית, ַאת ׁשְ ּחוץ ִמָפָרׁשַ ם, ּ ָחֵסר ִמּשָׁ ַלם. ׁשֶ ה ִנׁשְ ּמֶ ָאָדם ִמְתַעֵטף . ּבַ ׁשֶ ֶּאָלא ּכְ

יִצית ּצִ ֵביתֹו ּבַ ַלם, ְויֹוֵצא בֹו ְלִפְתחֹו, ּבְ   .ֲהֵרי ִנׁשְ

ֵמַח ּבֹו רוך הוא ׂשָ הֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ם ְוַהְיינו ְלֹדֹר, ְּ ֶות ָזז ִמּשָׁ ּוַמְלַאך ַהּמָ ֵלם, ָתםְּ ִיְהֶיה ׁשָ . ּׁשֶ
ִמְצָוה זֹו יתֹו ּבְ ל ֶנֶזק, ְּוֵיֵצא ִמֶפַתח ּבֵ ם ְוִניצֹול ָהָאָדם ִמּכָ ִחית ָזז ִמּשָׁ ׁשְ ְוַמְלָאך ַהּמַ . ְמָנָלן. ּ

אי ִדְכִתיב ְמזוֹזת ַמע, ִּמּמַ ל. ת''ז ָמֶו''ָז, ֵּמאֹוִתיֹוָתיו ַמׁשְ ן לֹו ְרׁשות ְלַחּבֵ לֹא ִניּתַ ּׁשֶ ְוָזז , ּ
  .ִּפְתחֹוִמ

ת ִדְכִתיב ְלֹדֹרָתם ּבָ ׁשַ יַדׁש ַהיֹום. ַמאי ַטְעָמא, ּּבְ ּקִ יָון ׁשֶ ּכֵ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ָרֵאל , ּ ל ִיׂשְ ִּדיָרָתם ׁשֶ
ֵנר ָדלוק ְּצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ְלָחן ָערוך, ּ ְְוׁשֻ ִדיַרת ָחָתן , ּ ֶנת ּכְ ַעת ְוִדיָרָתן ְמתוּקֶ ּוִמָטה ְממוּצַ ּ ּ

ל ּבֹו ַהּכַ ּוַמאי ִניהו. ָּלהְלַקּבֵ ָלה. ּ ת ִהיא ּכַ ּבָ ִדיָרה . ּׁשַ ּוְלעֹוָלם ֵאין ַמְכִניִסין אֹוָתה ֶאָלא ּבְ ּ ּ
ֶנת ִלְכבֹוָדה ְּמתוּקֶ ִפי ָהָראוי ָלה, ּ ּּכְ ִתיב. ּ ת, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבָ , ּוְכִתיב. ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ

ה ְלִדיָרָתה, ְלֹדֹרָתם ָלה ְקדֹוׁשָ ה ּכַ ְּלַהְכִניס ּבָ תֹוָכהּּ   .ּ ְוִלְהיֹות ּבְ

יַדׁש ַהיֹום ּקִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ָאה, ּ ֶנת, ְּוַכָלה זֹו ּבָ ְּוֵאיָנה מֹוְצָאה ִדיָרה ְמתוּקֶ ְְוׁשוְלָחן ָערוך, ּ ּ ּ ,
ְּוֵנר ָדלוק ָלה זֹו אֹוֶמֶרת. ּ ָרֵאל, ּּכַ ֵּאין ִדיָרה זֹו ִמִיׂשְ ִתיב. ּ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ֵאין , ּּבֵ

ָרֵאלֶז ה, ּה ִמִיׂשְ ֵּאין ִדיָרתֹו ִלְקדוּשָׁ ִית. ּ ּבַ ה ּבַ ר ְקדוּשָׁ ן ָצִריך ֶהיּכֵ ַּעל ּכֵ ִתיב . ְ ְּוַעל ָדא ּכְ
ת וְבִציִצית, ְלֹדֹרָתם ּבָ ׁשַ   .ּּבְ

י ְנהֹוָראי ִעיטוָפא ְדִמְצָוה, ַּאְסַהְדָנא, ָאַמר ִרּבִ יֵתיה ּבְ ַרע ּבֵ ַּעל ַמאן ְדָנַפק ִמּתְ ּ ּ ,
ּוְתִפיִל ֹראׁשֹוּ ְרִעין, ין ּבְ ֵרין ּתַ ין ּתְ ָעה ְדָנֵפיק ּבֵ ׁשָ ִכיָנה ֲעֵליה, ּּבְ ָנא ׁשְ ִּאְזַדּמְ ּוְתֵרין . ּ

ַּמְלָאִכין ְדָקְייִמין ֲעֵליה ָמאָלא, ַּחד ִמָיִמיָנא, ּ י , ְוַחד ִמּשְׂ ְּוכוְלהֹון ְמַלֵוין ֵליה ַעד ּבֵ ּ ּּ
א ּתָ ִניׁשְ ּוְמָבְרִכין ֵליה, ּכְ י ִפְתֵחי ְדַבר ָנׁש ָאֵזיל ְוַחד ְמַקְט. ּ ְּרָגא ְדִאיהו ָקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ

ְתַרְייהו ְרֵחיה ָאֵתיב ַוֲאַמר ָאֵמן, ִּמּבַ   .ְּוַעל ּכָ

מֹור ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ְוָזכֹור ְוׁשָ ת ְמזוָזה, ָזכֹור. ּּכְ ִּאיהו ָפָרׁשַ ְּוִאיֵתיָמא ְמזוָזה . ּּ
ר ְנֵקָבה ְמַדּבֵ ָּהֵכי הוא ַוַד. ּבִ ָתא ָדא, איּ ְנֵקָבה, ֲּאָבל ָפְרׁשָ לול ּבִ מֹור ִאיהו . ָּזכֹור ּכָ ּׁשָ

  .ִציִצית
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יֵתיהדְוַכ ַרע ּבֵ ר ָנׁש ִמּתְ ְתִפיִלין, ּ ְנַפק ּבַ ַלל ָזכֹור, ָּנֵפיק ּבִ ְּדִאינון ּכְ ְוִציִצית , ּ
ֲהַדְייהו מֹור, ּּבַ ְּדִאיהו ׁשָ יֵתיה, ּ ְתַרע ּבֵ זוָזה ּבִ ּמְ ְּוִאיֲעַרע ּבַ ַלל ָזכֹור, ּ ְּדִאיהו ּכְ ִציִצית , ּ

מֹור ֵלים ֵליה ִלְכַלל ׁשָ   .ַּאׁשְ

ִפְתָחא ְלחֹודֹוי, ְוִאם ּתֹאַמר ָהא ִציִצית ָלא ָקְייָמא ּבְ ַנן , ְָהֵאיך ָקְייָמא ָזכֹור ּבִ ְוָהא ּתְ
ֲחָדא ִאינון מֹור ּכַ מֹור, ֶּאָלא. ָּזכֹור ְוׁשָ לול ָזכֹור ְוׁשָ ְּמזוָזה ִאיִהי ּכָ מֹור , ַנןּתְ. ּ ָזכֹור ְוׁשָ

ִדּבור ֶאָחד ֶנֶאְמרו ּּבְ ַלל ְדַתְרַוְייהו, ְּוַכֲחָדא ִאינון, ּ ּוְמזוָזה ּכְ ּ ּ ֲחָדא, ּ ַלל ְדַכר ְונוְקָבא ּכַ ּּכְ ּ.  

ִפיִלין ְלֵעיָלא ַלל ָזכֹור, ּּתְ ִפיִלין ְדַיד. ּכְ ּּתְ מֹור, ּ ָדא, ׁשָ לול ָדא ּבְ ּּכָ ָייה ָלא ְכִתיב . ּ ֲּעׂשִ
ִציִציתֶּאָלא מֹור,  ּבְ ֲחָדא. ְּדִאיִהי ׁשָ ַאְתָרא , ֲּאָתא ַההוא ַרָווָקא ַוֲאַמר. ְּוכֹוָלא ָאְזָלא ּכַ ּבְ

חו ּכְ ּתַ ין ִאׁשְ   .ַּמאן ָיֵכיל ְלַמָלָלא, ָּדא ֵריׁשִ

ַפַחת ֱאִליֶמֶלך)רות ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ׁשְ ּבֹור ַחִיל ִמּמִ ה ִאיׁש ּגִ ְ וְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ ּ ּ מֹו ּ ּ וׁשְ
ְּמִגיָלה זֹו ֹלא ָהָיה ָלה ְלַהְתִחיל ֶאָלא ִמָפסוק ֶזה. ּבֹוַעז ּּ ּ.  

ִניָנן רוך הוא ָרָצה ִלְברֹוא ָהעֹוָלם, ּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ְוֹלא , ָהָיה ַמֲחִריט ָהעֹוָלם ְלָפָניו, ְּ
ׁשוָבה. ָהָיה עֹוֵמד ָרא ַהּתְ ּבָ ׁשו, ַּעד ׁשֶ ָרא ַהּתְ ּבָ יָון ׁשֶ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ָבהּּכֵ ְוֶהֱעִמידֹו ַעל , ּבָ

ּהוא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ַּמאי ִניהו. 'ַּעל ַעּמוד א. ָעְמדֹו ּ.  

ׁשוָבה ָרא ֶאת ַהּתְ ּבָ ה, ֵּכיָון ׁשֶ ּנָ ְּוָהאֹור ַההוא ִהְבִהיק ְוֵהִאיר ִמּסֹוף , ִּהְתנֹוֵצץ אֹור ִמּמֶ
רוך הוא. ָלםּובֹו ִנְבָרא ָהעֹו, ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו דֹוׁש ּבָ ָּרָאהו ַהּקָ ּ ִעים , ְּ ְרׁשָ ל ּבָ ּכֵ ְוִנְסּתַ

עֹוָלם ַהֶזה ִדיִקים, ָּהֲעִתיִדים ָלֹבא ּבָ א ַלּצַ ּוְגָנזֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ.  

ָראֹו, ּהֹוִאיל ְוהוא ָעִתיד ְלגֹוְנזֹו, ְוִאם ּתֹאַמר ה ּבְ רוך . ָלּמָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ְֶאָלא ּכְ ּ ּ
ָראֹו ֶאָלא ִלְבֹרא ּבֹו ֶאת ָהעֹוָלם, ר ֶזהּהוא אֹו ִעים . ֹּלא ּבְ ֲעִתיִדים ְרׁשָ ל ְוָרָאה ׁשֶ ּכֵ ְוִנְסּתַ

א, ָלֹבא ִדיִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּוְגָנזֹו ַלּצַ ָנזֹו, ְּועֹוד ַהיֹום, ּ רוך הוא ּגְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ְּ ּ ,
  .ּּבֹו ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים

ּּבֹו ַסְלָקא ַד ךּ ּנו, ֶּאָלא ֵאיָמא. ְְעּתָ אֹור ַאֵחר ַהיֹוֵצא ִמּמֶ ּּבְ מֹו חוט ַהיֹוֵצא . ּ ְּוהוא ּכְ ּ ּ
דֹול ל עֹוָלם. ְּוָהעֹוָלם ּבֹו ִמְתַקִיים, ֵמאֹור ּגָ ְּוהוא ַעּמודֹו ׁשֶ ֱאַמר , ּ ּנֶ ּ ְוַצִדיק )משלי י(ׁשֶ
  .ְיסֹוד עֹוָלם

יל ְוָיָצא ֶזַרע ָדִוד ָע ּתִ ּנו ִהׁשְ ּוִמּמֶ ּ לֹוםּ ֱאַמר , ָליו ֲהׁשָ ּנֶ ּ ֶזַרע ַיַעְבֶדּנו ְיֻסַפר )תהלים כב(ׁשֶ ּ
ֱאַמר , ַּלדֹור' ַלה ּנֶ ֶמׁש ֶנְגִדי)שם פט(ּהוא ׁשֶ ּשֶׁ ל ָדִוד.  ְוִכְסאֹו ּכַ ִדיק ֶזה , ְּוָכל ַזְרעֹו ׁשֶ ִּמּצַ

ִעְנַין ֶזה . ָיָצא ֲעֵנהו' ּ ּכֹל ָפַעל ה)משלי טז(ּכְ   .ַּלּמַ

הְּכִתיב וְלָנֳע אן ָהָיה ָראוי ְלַהְתִחיל ְמִגיָלה זֹו, ִּמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ ִּמּכָ י . ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ְָפַתח ִפיך, ְנהֹוָראי ּ ְּדָהא ִמִלין ִאֵלין, ּ ּ יִקין ִאינון ִמן יֹוָמא ְדִאְבֵרי ָעְלָמא, ּ ין ַעּתִ   .ַּחְדּתִ
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ָמך ְָאַמר ֵליה ַמה ׁשְ ֵּאיָמא ִמִלין ִאֵל, ָּאַמר ֵליה. ּ ִמי, יןּ י . ּוְלָבַתר ֵאיָמא ַמה ּשְׁ ֲאַמר ַרּבִ
ן, ּיוָדאי ִכיָנה ַגּבָ ְתִקין, ׁשְ ך ְדִמיָלך ׁשָ ְוִמְדָחֵמיָנא ּבָ ְּ ֵהא, ֵאיָמא, ְְוִאְתַעְרָנא ָלך, ּ ִריך ּתְ   .ְּבְ

ּרות ְוָנֳעִמי ובֹוַעז, ֲאַמר לֹון ָלֵתיהֹון, ּ ין ִעָל, ּתְ ְדיֹוְקָנא ְדקֹוְמִרין ַדְרּגִ ּּבִ ּ , ִאין ָקְייִמיןּ
ָעְלָמא יל ּבְ ּתִ ְּוֶזַרע ָדִוד ִמּגֹו ִדיוְקָנא ְדִאיָלן ִאיׁשְ ּ ּ ּ.  

ָדָבר ַאֵחר ִויִהי ֹנַעם ה, ָנֳעִמי ֱּאֹלֵהינו ָעֵלינו' ּּכְ ָמא ָדא. ּ ָמא , ְוַעל ׁשְ יל ַההוא ׁשְ ּתִ ִּאׁשְ
ָעְלָמא ׁשוָבה. 'ַמאן נֹוַעם ה. ּבְ ָּדא ּתְ ָדָבר ַאֵחר. ּ ֹנַעם ה)ם כזתהלי(, ּּכְ זֹו ',  ַלֲחזֹות ּבְ
ׁשוָבה ֵהיָכלֹו. ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ּּתְ ר ּבְ א, ּוְלַבּקֵ   .ָּדא ַעְלָמא ָאֳחָרא ְלַתּתָ

ָאה ּתָ ְדיֹוְקָנא ְדַעְלָמא ּתַ ּרות ּבִ יִרין , ּ ׁשִ ִדיר ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּדָקא ַמְרֶווה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

ָחן ּבְ ּוְבתוׁשְ ם ּת, ּרות. ּ ָאר ָקִלין, ֹורַעל ׁשֵ ל ׁשְ ָקָלא ִמּכָ ְנָייא ּבְ ָרֵאל, ִּדְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ , ַאף ּכְ
ָאר ָקִלין ל ׁשְ א ִמּכָ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ָקָלא ּבְ ְנָיא ּבְ ֲחָדא. ְּמׁשַ ֵרין ָקִלין ּכַ ַחד , ּּתֹור ָדא ַיֲהָבא ּתְ

ָאה ּתָ ֲחָדא, ִּעיָלָאה ְוַחד ּתַ ָרֵאל. ְּוכֹוָלא ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִאְתָעַרת ְלֵעיָלא ְוִאְתָעַרת , ּאוף ּכְ
א ִזְמָנא ָחָדא, ְלַתּתָ   .ּוְבקֹול ָחָדא, ְּוֹכָלא ּבְ

 ] בשנה300יום [סדר הלימוד ליום ה אב 

ֹקט ֵאל)שם פג(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ׁשְ ֱחָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ֱחָרׁש. ּ , ַאל ּתֶ
ֹקטְוַאל. ִּמְלַאְתָעָרא ְלֵעיָלא ׁשְ א,  ּתִ ֲחָדא, ִּמְלַאְתָעָרא ְלַתּתָ   .ּּכָֹלא ּכַ

ְדיֹוְקָנא ִעיָלָאה''ּבֹוַע ּבֹור, ַּצִדיק, ּז ּבִ ִרית, ּגִ ַקף ַעל ִיְצֵריה. ְנַטר ּבְ ְוִאְתְקֵרי . ְּוִאְתּתְ
ּבֹור ַחִיל ַּוַדאי ַצִדיק ֲהָוה, ּגִ ּ.  

ֶנֶסת ִיׂשְ, ְוִאי ֵתיָמא י ּכְ ָּדא ַצִדיק, ָרֵאלְוִכי ַמאן ָקרֹוב ְלַגּבֵ ֵיׁש ּגֹוֵאל , ְוָהא ְכִתיב, ּ
י ּנִ ּוַמאן ִאיהו, ָקרֹוב ִמּמֶ י. ּ ּנִ ֶּאָלא ַוַדאי ּגֹוֵאל ָקרֹוב ִמּמֶ . ְּדִאְקֵרי טֹוב, ָּדא אֹור ַקְדָמָאה, ּ

י טֹוב)בראשית א(, ִּדְכִתיב   .ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ִגי, ר''ת ָהאֹו''ֶא ָוֵתיה, ְּוַאף ַצִדיק. ְּדִאְתְקֵרי ֶלַקח טֹוב. ה''ּתֹוָר' ּבְ ִּאיְקֵרי טֹוב ּכַ ּ .
י טֹוב)ישעיה ג(, ִּדְכִתיב ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ְּוָדא הוא ָקרֹוב ְוַאְקִדים ְלַההוא טֹוב ְדַצִדיק. ּ ּ ּ ּ ּ .

י ּנִ ִתיב ָקרֹוב ִמּמֶ ַּדֲאָנא ְוִאיהו טֹוב, ְּוַעל ָדא ּכְ ְּדהוא , ְֵלך טֹוב ִיְגָאלִאם ִיְגָא, ְּוַעל ָדא. ּ ּ
י ּנִ ַקְדִמיָתא ְוָהא ִאיהו ָקרֹוב, ָקרֹוב ִמּמֶ ָקא ּבְ אֵרי ְוַאְקִדים ְוִאְתַער ְלִאְתַחּבָ ּהוא ְדׁשָ ּ ּ ּ ,

ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)בראשית כט(ִּדְכִתיב    .ּ ַוִיּשַׁ

ה ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ ֵעי ֵליה, ּ ּמֹוַדע ָלה ִמּבָ ְְדָהא ֶמֶלך, ּ ִניָנןּ לֹו ּתָ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ַמאן , ּ ׁשֶ
לֹו לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ֶּמֶלך ׁשֶ   .ַּצִדיק. ְ

ַגְווָנא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ֶּאָלא ּכְ ָבה ִעיָלָאה, ּ ֵלי ֶאָלא ֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ָּלא ָאָתא ְוָלא ִאְתּגְ ּ ,
ְּדָקְייָמא ֲעֵליה ּאוף ָהָכא ַצִדיק. ּ ׁש ְדַה, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ּּבְ ָבה ִעיָלָאהּ ּוַמה . ִּהיא ַמֲחׁשָ
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ֵמיה ֱאִליֶמֶלך ְּשְׁ ַגְווָנא ְדֶמֶלך ִעיָלָאה. ּ ּּכְ ְ י ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ֵליט ֲעֵליה, ָּחֵדי ְלַגּבֵ ְּוׁשַ ַאף . ּ
יה, ָּהָכא ַצִדיק מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ָאה, ְלֶמיֱחֵדי, ּמֹוַדע ְוִאׁשְ ּתָ ְוְלֶמֱהֵוי ְלַההוא ֶמֶלך ּתַ ּ ַההו, ּ א ּּבְ
ׁש   .ַגְווָנא ַמּמָ

ל ִעיּנוֵגי גוָפא, ז''ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ּבֹוַע יף ְלַנְטָלא ּכָ ּקִ יה ּתַ ּּבֵ ּ ַפר ּגוָפא, ּ , ְּוָכל ׁשְ
ן ּמָ ן. ְוָעִייל ּתַ ּמָ ּוַמהו ָאֵעיל ּתַ ל ַזְרָעא ְדָדִוד. ּ יּקוֵני ַמְלִכין, ּּכָ ּוִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּוָכל ּתִ ּ ,

י יףְּוַעל ָדא ּבֵ ּקִ ין''ְלֶמיֱהֵוי ּבֹוַע, ַחי ְלָעְלִמין. ְוָלא ָחֵליׁש, ּה ּתַ יאֹוְבּתִ ל ּתֵ , ז ְלַנְטָלא ּכָ
ַפר ּגוָפא, ְּוָכל ִעיּנוִגין   .ִּויֵהיב ָלה, ְּוָכל ׁשְ

ַעְלָמא ְזֵעיר ְזֵעיר ָנָאה ּבְ ִריַאת רות ְלִאְתּבְ א ׁשָ ּתָ בֹוַעז, ְּוַהׁשְ יה ּבְ ַרת ּבֵ ַּעד ְדִאְתַחּבְ  ְוֵכן .ּ
ִּקיוָמא ִדְמִגיָלה זֹו ּ ּ ָּנֳעִמי ובֹוַעז ְורות ִאינון, ּ ּ ּ.  

י ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים)בראשית ה(, ְכִתיב ּ ַוִיְתַהֶלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֵאיֶנּנו ּכִ ְ ְ ּ ִמּגֹו , ּ
א ך ֲחנֹוך ְזֵעיר ְזֵעיר. ַּעְלָמא ָדא ִדְבֵני ָנׁשָ ְְוִאְתְמׁשַ אֵרי , ּה ְדִאְתֲעַבדַּעד ְדִאְתֲעַבד ַמ, ְ ְוׁשָ
ְדָקא ָיאֹות יה ּכִ דוְכּתֵ ּּבְ יָפא. ּ א ְדַאְנִפין, ַמטטרון ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ְּדִמיֵניה ִאְזַדְעְזָען , ְּמַמּנָ ּ ּ

ִאין ין ִעיָלִאין ִדְקִריִבין ֵליה, ִּעיָלִאין ְוַתּתָ ׁשִ ּמָ ִליִטין ְוׁשַ ְּוׁשַ ּ ּ ְלָטָאה, ּ  ְּוַלֲאָפָקא ִמיֵניה, ְּלׁשַ
ין   .ֵּחיָלא ְוִעְטִרין ַקִדיׁשִ

ַגְווָנא ָדא ּאוף ָהָכא ָנֵמי ּכְ רוך הוא רות ֲאַבְתֵריה, ּ דֹוׁש ּבָ יך ַהּקָ ָּמׁשֵ ּ ּ ְּ ּוְנַטל ָלה , ְ ּ
ין ָאר ַעּמִ יה, ִמּשְׁ ְּוָקַרב ָלה ְלַגּבֵ ין, ּ ְרָיין ַקִדיׁשִ ַּלֲאָפָקא ִמיָנה ַחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּּ.  

ֲּחנֹוך ָעִביד ֵליה ַה רוך הואָ דֹוׁש ּבָ ּּקָ ִזיְמָנא ְדָנֵטיל ֵליה ֵמַאְתֵריה, ְּ ּּבְ ּ ְדֵביקו , ּ ְפִקידֹו ּבִ ּּתַ
ְדָקא ָחֵזי ִעטוָרא ְדרוַח ִעיָלָאה, ּכִ ּּבְ ּ ּ ּוְקָרא ֵליה ַנַער. ּ ּוְבִגיֵניה. ּ ִתיב ַנַער, ּ ל ַנֲעָרה ּכְ . ּכָ

ָאה יה ִעיָלָאה ְוַתּתָ ְּוָקְייָמא ְלַגּבֵ יה ִע. ּ ַהִהיא רוַח ִעיָלָאהְּלַגּבֵ ּיָלָאה ּבְ ַההוא . ּּ ָאה ּבְ ּתָ ּּתַ
ִלילו א, ּּכְ ּתָ ְטָרא ְדִאְתְנֵטל ִמּתַ ֵלל ִמּסִ ְּדִאְתּכְ ּ.  

ְתֵרין ִסְטִרין, ְּוַעל ָדא ּׁשוְלָטנו ִדיֵליה ּבִ ּ ּ א ַוֲאִחיָדא ְלֵעיָלא, ּ ִתיב. ֲאִחיָדא ְלַתּתָ , ּכְ
ַער ַעל ִפי ַד)משלי כב( ּ ֲחּנֹוך ַלּנַ הְ ּנָ י ַיְזִקין ֹלא ָיסור ִמּמֶ ם ּכִ ְּרּכֹו ּגַ ָּדא הוא , ְֲחנֹוך ַלַנַער. ּ ּ

א, ן''מטטרו ּתָ רוך הוא ִמּתַ דֹוׁש ּבָ יך ֵליה ַהּקָ ְּדָמׁשֵ ּ ּ ְּ יה ַעל ִפי ַדְרּכֹו, ְ ְּוַאְנֵהיג ּבֵ ְּלפום , ּּ
א ּאֹוְרֵחיה ִדְלַתּתָ ִּאי ָנֵמי ַעל ִפי ַדְרּכֹו. ּ ָאָד, ּ ֶדֶרך ׁשֶ י . ְם רֹוֶצה ֵליֵלך מֹוִליִכין אֹותֹוְּבְ ם ּכִ ּגַ

י)תהלים לז(ִּדְכִתיב , ַיְזִקין ם ָזַקְנּתִ ר ָהעֹוָלם ֲאָמרֹו, ְוָתִניָנן.  ַנַער ָהִייִתי ּגַ . ַהאי ְקָרא ׂשַ
י ַיְזִקין ֹלא ָיסור, ְּוַעל ָדא ם ּכִ ָכא ְלַתּתָ, ָּלא ַיֲעֵדי ֵמַההוא אֹוַרח, ּּגַ ִגין ְלִאְתַמׁשְ   .אּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַמְעָנא ֵמַרּבִ ַגְווָנא ָדא, ַוֲאָנא ׁשָ ְּדָקא ְמָפֵרׁש ָלה ּבְ ּוֵמָהָכא . ּ
ַמע ּכֹוָלא ּתְ י יוָדאי. ִּאׁשְ י ְנהֹוָראי ְוַרּבִ כֹו ַרּבִ ַּמאן ְדָחֵמי ַזְנֵביה ְדַאְרֵיה ְוָדֵחיל, ַּוֲאָמרו, ּּבְ ּ ּ ,

ן ַמאן ְדָחֵמ ּכֵ ל ׁשֶ ׁשּּכָ   .י ַאְרֵיה ַמּמָ

קוהו ָּקמו וְנׁשָ ּ ּ ִמי ֵייָסא ְזִעיָרא, ֲאַמר ָלֶהם, ּ י ֵייָסא ְזִעיָרא, ֲּאָמרו. ׁשְ , ַּוַדאי ָדא ַרּבִ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִדיר ֵמַעְפָרא ְדבוְסִמין ְדַרּבִ ָקא ּתָ ְּדִמְתַאּבְ ּ ּ ּ.  
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י ְנהֹוָראי ְוָדַרׁש ך)ש ז''שה(, ָּפַתח ַרּבִ ִריםְ ְוִחּכֵ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ך. ְ ּכְ , ְְוִחּכֵ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵּאלו ּתַ ֵיין ַהטֹוב, ּ ֵהם ּכְ ָכאן ְוֵריחֹו הֹוֵלך , ַּמה ֵיין ַהטֹוב. ׁשֶ ְעֹוֵמד ּבְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְלֵמָרחֹוק ָמקֹום ֶאָחד, ַאף ּתַ ָכ, ֵהם ּבְ   .ל ָמקֹוםְותֹוָרָתם הֹוֶלֶכת ְלֵמָרחֹוק ּבְ

ֶבר ּקֶ ֵהם ּבַ ׁשֶ ְפתֹוֵתיֶהם רֹוֲחׁשֹות ּתֹוָרָתן, ְוַאף ּכְ ְפֵתי )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׂשִ ּ דֹוֵבב ׂשִ
ִנים עֹוְמִדים ַעּמוֵדי עֹוָלם. ְיׁשֵ ָמקֹום ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ּּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ְּדָהא ֲאִפילו . ַעל ַאַחת ּכַ ּּ

ֵרת   .ם ּכַֹח ַלֲעמֹוד ִלְפֵניֶהםֵאין ָלֶה, ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

לוד ְּדָהא ִזיְמָנא ָחָדא ֲהָוה ֶדֶבר ּבְ ּ ן יֹוָחאי ְלָמָתא, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲּאָמרו ֵליה . ֲאָתא ַרּבִ ּ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָמָתא. ַמאי ַנֲעֵביד, ְלִרּבִ ִכיָבן, ָקם ְוָעַבר ּבְ א ׁשְ ֵני ָנׁשָ , ֲאַמר. ְוָחָמא ּבְ

ל ַהאי ּבְ ַזְרָנא ְדִליָבֵטל, ַוֲאָנא ָהָכא, ָמָתאּכָ   .ּּגָ

ַרת ָקָלא ַדֲהַות ָאְמָרה ָמעו ּבְ ּׁשְ ּפוקו ֵמָהָכא, ּ ּ ן יֹוָחאי ָהָכא, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ְּדָהא ַרּבִ
ִריך הוא ּגֹוֵזר ְוהוא ְמַבֵטל א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ן ר. ְּ ּמָ י , ֲחִניָנא' ֲהָוה ּתַ ֲּאָתא ַוֲאַמר ֵליה ְלַרּבִ

י ֵמִאיר, ִאירֵמ יה, ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ְבָחא ִדיֵליה ַמן ָיכֹול ְלֵמיַקם ּבֵ ּׁשִ ה, ּ מׁשֶ   .ִאי ָלאו ּכְ

ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל )במדבר יז(, ָּפַתח ְוָאַמר ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ
ים  ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ֶגף , ּוְכִתיב. 'ח ַאֲהֹרן ְוגוּ ַוִיּקַ)שם( ,ּוְכִתיב. ְקֹטֶרת )עליה(ַהּמִ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ְוִהּנֵ

ָעם ָפה)שם(, ּוְכִתיב. ּבָ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ִתים וֵבין ַהַחִיים ַוּתֵ ין ַהּמֵ ּ ַוַיֲעֹמד ּבֵ ְּכוֵלי ַהאי ִאְצְטִריך . ּּ ּ
ה ְלִמְטַרח ֵמיְמֵריה. ֵּליה ְלמׁשֶ ן יֹוָחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר, ְּוִרּבִ דֹוׁש ּבָ ּוך הוא ּגֹוֵזרַהּקָ ְּוהוא , ְּ

  .ְמַבֵטל מֹוָתָנא

י ִמיִלין ִעיָלִאין ְדָחְכְמָתא, ֵייָסא' ֲאַמר לֹון ר ַהּנֵ ּהֹוִאיל ְוִאיְתָעִרית ּבְ ְּדָהא , ֲאִמיָנא. ּ
יָרה ָהְיָתה ׁשֵ י יוָדאי. ּרות ּכְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ יָרה ָהְיָתה, ּ ב ִדְכׁשֵ ר , ַּאף ַעל ּגַ ֹלא ִניּכָ

רו ׁשְ אֹותֹו ַצִדיק, ָּתהּּכַ ַּעד ְדָדְבָקה ּבְ ּ.  

ל אוּמֹות רות, ּּבֹוא וְרֵאה יָרה ִמּכָ ׁשֵ ּּכְ ְלִכי ִלְלֹקט )רות ב(. ָּמה ָאַמר ָלה ּבֹוַעז. ּ  ַאל ּתֵ
ֶדה ַאֵחר גו ׂשָ ִקין ִעם ַנֲעֹרָתי', ּבְ ָעִרים . ָמה ָאְמָרה ִהיא. ְוֹכה ִתְדּבָ ם ָאַמר ִלי ִעם ַהּנְ ּגַ

ר ִלי  ִקיןֲאׁשֶ ְדּבָ ך. ּתִ ָרֲאָתה ֲחמֹוָתה ּכָ יָון ׁשֶ ְּכֵ י ֵתְצִאי . ָלאו ָהֵכי, ָּאְמָרה ָלה, ּ י ּכִ ּתִ טֹוב ּבִ
ָעִרים   .ִעם ַנֲערֹוָתיו ְוֹלא ִעם ַהּנְ

י ֵייָסא לֹום ְלַצֶדֶקת זֹו ִמִדְבֵרי ְגַנאי, ֲאַמר ַרּבִ ַּחס ְוׁשָ יָרה ָהְיָתה, ּ ׁשֵ י . ּכְ ְּדָהֵכי ֲאַמר ַרּבִ
ְמ ִתיב, עֹוןׁשִ ֶדה ַאֵחר, ּכְ ׂשָ ְלִכי ִלְלֹקט ּבְ י ַאל ּתֵ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ ַּויֹאֶמר ָלה ּבֹוַעז ֲהֹלא ׁשָ ַמאי . ּ

ִתיב ְלֵעיל ִלים)שם(. ּכְ ּבֳ ּשִׁ ֶדה ַוֲאַלְקָטה ּבַ ה רוַח .  ֵאְלָכה ָנא ַהּשָׂ ְצְנָצה ּבָ ּנִ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ ּ
ֶדה. ַהּקֹוֶדׁש ְמֵהיָמנוָתא ַסְגָיא. ֶדהַמאן ׂשָ, ֵאְלָכה ָנא ַהּשָׂ ִּדְקְדָקה ּבִ ּ ּוַמאן ִניהו. ּ ּהוא . ּ

ַרכֹו ה ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ין. 'ׂשָ פוִחים ַקִדיׁשִ ל ּתַ ֶדה ׁשֶ ְּוהוא ׂשָ ּ ּּ.  
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ִתיב ר ִמְקֶרָה, ַמאי ּכְ ִתיב. ַּוִיּקֶ ְלָעם)במדבר כג(, ּוְבִבְלָעם ּכְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ר. ּ ַוִיּקָ , ַּוִיּקָ
ְלׁשֹון ֶק ר ִמְקֶרָה. ִּרי ְוטוְמָאהּבִ יָנה ְוָאַמר ַוִיּקֶ בֹוד, ְּוָהָכא ׁשִ ָלׁשֹון ּכָ ָמא ְדַאּתְ . ָהָכא ּבְ ּכְ

ָ ַמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים)תהלים לו(, ָאֵמר ּ ּ.  

ה ּוַמה ָיָקר ִנְפַגע ּבָ ֶדה ְוגו. ּּ ֶדה ְדַצִדיַקָייא', ֶחְלַקת ַהּשָׂ ּחוָלָקא ְדַהאי ׂשָ ּ ּ ן ָא, ּ , ְזַלתְוַתּמָ
חוָלָקא ָחָדא יה ֵמִאינון קֹוְצִרים, ְּואֹוִליַפת אֹוְרֵחיה, ְּוָאֳעַלת ּבְ ְּוָיְדַעת ּבֵ ּוַמאן ִניְנהו. ּ ּ .

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים   .ְּמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאיְקרון, ּתַ

א ה ֹבַעז ּבָ א. ַּאְדָהֵכי ְוִהּנֵ ִדיק ּבָ ְרָכאן, ַּהּצַ ה ִקדוׁשִ, ֲאָתא ָטִעין ּבִ ְּוַכּמָ ַּויֹאֶמר . יןּ
י ִדיָנא. ַמאי קֹוְצִרים. ַלּקֹוְצִרים ן, ְּלֵעיָלא ִאינון ּבֵ ֶכם' ה. ַּסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ְדַתּמָ , ִעּמָ

ים ְרָכאן ְוִקדוׁשִ א ָיֵהיב ְלהו ּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְָוִאינון ָאְמִרין ְיָבֶרְכך ה. ּ ַּיֲהִבין ֵליה ּתֹוְקָפא ', ּ
קֹוָרא ְדַחֵי ֲאָבא ִמּמְ ְּלׁשָ   .ִמּגֹו ַעְלָמא ְדָאֵתי, יּ

ֲעָרה ַהזֹאת)רות ב( ֲאָלה ֲעָלה. ּ ְלִמי ַהּנַ יה ְלׁשָ יאוְבּתֵ ּּתֵ ּ ה, ּ ִּדְרִחימו ִדיֵליה ּבָ ּ ּ ְוָהֵכי ֲאַמר . ּ
ְמעֹון י ׁשִ א ַרּבִ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַעל ֶפה , ְמִגיָלה ָדא, ּ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ֶּרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ

ְּדָהא ִאְתָעַרת ְלַצִדיַקָייא.  ְדָאֵתיּוְלַעְלָמא ּ ְכָתב, ּ ּבִ תֹוָרה , ָרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ָרא ּבְ ְלִאְתַחּבְ
ַעל ֶפה ּבְ בועֹות. ּׁשֶ ׁשָ ָנן ִלְמִגיָלה זֹו ּבְ ִקינו ַרּבָ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ ן ּתֹוָרה, ְּ ְזַמן ַמּתַ   .ּבִ

ְלִכי ִלְלֹקט ּבְ)שם( י ַאל ּתֵ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ ֶדה ַאֵחר ֲהֹלא ׁשָ ין. ׂשָ ִּאֵלין ִאינון ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ,
א ְּדָבֵריר ֵליה ַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ּ ין, ּ ָאֳחָרִנין, ֲּעָדִרין ַקִדיׁשִ ָדָבר ַאֵחר. ְּדָלא ִמְתַעְרָבן ּבְ , ּּכְ

ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן)בראשית ל( ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו ְוֹלא ׁשָ ּ ַוָיׁשֶ י ִלְלֹקט ֹלא ֵתְלִכ, ְּוַעל ָדא. ּ
ֶדה ַאֵחר ׂשָ ַמְלכו אֹוֲחֵרי וִבְרִתיִכין אֹוֲחָרִנין, ּבְ ָּלא ִתְתְרֵעי ּבְ ְּוַגם ֹלא ַתֲעבוִרי ִמֶזה. ּ ִמן , ּ

ְתִרין ִדיָלך ְִאיֵלין ּכִ ּ ֲעֵליך. ָּלא ָתזוִזי ְלָעְלִמין, ּ ְִמֶזה ֹלא ָתזוִזי ִמּבַ ּ יה . ּ ָּלא ָתזוז ִמּנֵ ּ
  .ְלָעְלִמין

ִקין ִעם ַנֲערֹוַתי ְוֹכה ִת)רות ב( ָמָהן ִאינון ָלה, ְדּבָ יִאין ׁשְ ַּסּגִ ָדָבר . ה''ְוַחד ִמְנהֹון כ, ּ ּּכְ
ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכו)תהלים קמה(, ַאֵחר ִקין. ָכה''ָ ִּעם ִאֵלין ְרִתיִכין עוֵליָמָתאן , ְוֹכה ִתְדּבָ ּ

הו ָקא ּבְ ִרירו ָלך ְלִאְתַדּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ְּ.  

ת ָעֶליָהַּוָיָמד, ִּמָיה עֹוִרים ַוָיׁשֶ ׁש ׂשְ ָדה. ּ ׁשֵ ָחָתא, ָּנַטל ַחד ַקו ַהּמִ ּוְמַדד , ְוָעִביד ִמׁשְ
ית ִסְטִרין ִיחוָדא ִדיְלהו, ׁשִ ְּדִאיְתֲחזון ָלה ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ּ ּ ָנן, ּ ָזן וַמּתְ ִּויַהב ָלה ְנַבְזּבְ ְּדָהא . ּ
ָלא ִאֵלין י ַע, ּּבְ   .ְלָמא ְדָאֵתיָלא ְיֵכיַלת ַלֲאָעָלא ְלַגּבֵ

בֹוִאי ֵריָקם )רות ג(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב י ָאַמר ַאל ּתָ עֹוִרים ָהֵאֶלה ָנַתן ִלי ּכִ ׁש ַהּשְׂ ּ ׁשֵ
עֹוִרים. ְֶאל ֲחמֹוֵתך ׁש ׂשְ ית ִסְטִרין ִעָלִאין ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ַעְלָמא ְדָאֵתי, ׁשֵ ִּאֵלין ׁשִ ּ ּ ּ ,

עֹוִרים ָדָבר ַאֵחר, ׂשְ יֶכם)ם כדתהלי(, ּּכְ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ת ָעֶליָה. ּ ׂשְ ֵוי ֲעָלה , ַּוָיׁשֶ ּׁשַ ּ
ּוְלָבְרָכא ָלה, ְּלַאְנָהָגא ָלה ית ִסְטִרין, ְּוַעל ָדא. ּ ל ׁשִ לוָלה ִמּכָ ָלה ּכְ ִּהיא ּכַ ּ.  
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רוך)רות ב(ש  יֵרך ּבָ ְ ְיִהי ַמּכִ רוך, ְּ ְַמאן ּבָ ֹלֹמה. ּ ל. ָּדא ׁשְ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ֶּמֶלך ׁשֶ , ְּוַעל ָדא. ֹוְ
רוך)מלכים א ב( ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ ָמא ָדא. ְּ ׁשְ ית ִסיְטִרין, ּבִ ל ִאֵלין ׁשִ ְרָכא ִמּכָ ֵהא ִמְתּבָ . ּּתְ

ֵדין ִאיִהי ַעְלָמא ְדָאֵתי ְרָכאן, ּכְ ַּעל ִאינון ְדִאית ָלה, ַּיֲהַבת ָלה ּתֹוֶסֶפת ּבִ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ְבָעה ַוּתֹוֵצא)רות ב(, ִדְכִתיב ר הֹוִתָרה ִמּשָׂ ן ָלה ֵאת ֲאׁשֶ ּתֶ ּ ַוּתִ ן . ּ ָּדא ּתֹוֶסֶפת ִקדוׁשָ ּ ּ
  .ּוִבְרָכאן

ִקין)שם( ְדּבָ ר ִלי ּתִ ָעִרים ֲאׁשֶ י ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהּנְ ם ּכִ א ִדיָלה .  ּגַ יאוְבּתָ ְּדָהא ּתֵ ּ ּ
ָעִרים ִמיד ִעם ַהּנְ ָקא ּתָ ין, ְּלִאְתַדּבְ רוִבין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּכְ ּ הו, ּ א ִדיָלה ּבְ יאוְבּתָ ְּדָכל ּתֵ ּ ּ ִּמָלה . ּ

א ִאיהו ָרָזא ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ּ.  

ִדיָבא ֲאַמְרּתְ, ְוִאי ֵתיָמא ִקין ִעם ַנֲערֹוָתי, ִּמָלה ּכְ ְוָלא , ְּוָהא ִאיהו ֲאַמר ְוֹכה ִתְדּבָ
ָעִרים ָמא ְדִאיְקֵרי ֹכה. ֲאַמר ִעם ַהּנְ ד ַא, ֶּאָלא ׁשְ ָּלא ִאיהו ֶאָלא ּכַ ֵרין ּ ְתָקַנת ַעל ּתְ

רוִבים ָרָזא ְדכ, ּּכְ ְרָכאן ּבְ ָלא ּבִ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ְּלַקּבְ ְּדִאינון , ּ ָרֵאל )דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ  ׁשְ
ִרים ַאְתָוון ְדִיחוָדא. ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה' ה ָּהא ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ ִתּקוָנא ִדְכרוִבים, ּ ּּבְ ּ ְּדֵכיָון , ּ

הו ְּדַאְתָקַנת ּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ּכֹ, ּ ִקין''ּוְכֵדין ֲאַמר ְוֹכ, ה''ּכְ ל ָדא. ה ִתְדּבָ ִעם , ְּוִעם ּכָ
ְְדכֹוָלא ִאְצְטִריך. ַנֲערֹוָתי ּ ְבָקא לֹון דוְכִרין ְונוְקִבין, ּ ְּדָלא ְלׁשַ ּ ּ ּ.  

ְּוַגם ֹלא ַתֲעבוִרי ִמֶזה ֶהְרָאה ָלה ּכְ. ַרב ֵייָבא ָסָבא ֲאַמר ָהֵכי. ּ ד ׁשֶ ְוִאית . ּרוִביםְּמַלּמֵ
ִסְפָרא ְדָאָדם א, ּבְ י ַמְקְדׁשָ ב ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ רוב ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ָתזוז ֵמַחד ּכְ ּ ּ .

ַגְווָנא ָדא ּ ְוַגם ֹלא ַתֲעבוִרי ִמֶזה)רות ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכְ הֹון , ּ ֹּלא ָתזוִזי ֵמַחד ִמּנְ
  .ְלָעְלִמין

ָעִריםְּוַעל ָדא ִאיִהי רוִבים' ִּאינון ב,  ָאְמַרת ִעם ַהּנְ ִקין ַוַדאי, ּּכְ ְדּבָ ִאינון . ּּתִ ְּוֵכן ּבְ
ָדָבר ַאֵחר. ְּרִתיִכין נוְקֵבי ר ִיְקֹצרון ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן)שם(, ּּכְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ּ ֵעיַנִיך ּבַ ַהאי ְקָרא . ְ

א הוא ְדָאָתא ָכל ָהָאֶרץ' ֵהם ֵעיֵני ה )זכריה ד(, ְֲאָבל ֵעיַנִיך. ִּלְדָרׁשָ ֶדה . ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּשָׂ ּבַ
ר ִיְקֹצרון ָכל ָעְלָמא, ֲּאׁשֶ ְטֵטי ּבְ ְּדהֹוִאיל ִדְמׁשָ   .ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן ְלִמְנַדע, ּ

י ָנְגֵעך ָעִרים ְלִבְלּתִ ְֲהלֹוא ִצִויִתי ֶאת ַהּנְ ֵכי ְלָעְלִמין, ּ ּכְ ּתַ רוִבים ָלא ִמׁשְ ְּדָהא ּכְ ִג, ּ ין ּבְ
ָדָבר ַאֵחר. ְּלָיְנָקא ִמיָנה בֹוָדה)ישעיה סו(, ּּכְ ם ִמִזיז ּכְ ְגּתֶ ֹמצו ְוִהְתַעּנַ ּ ְלַמַען ּתָ ּוְבַההוא . ּּ ּ

ַתר ַעְייִנין ל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ִזיְמָנא ְדִאיִהי ָאְזַלת ּבָ רוִבין ָלא ָקְרִבין , ְּלֶמֱחֵמי ּכָ ִּאינון ּכְ ּ
ֲהָדה   .ּ ְלָיְנָקא ִמיָנהְוָלא ִמְתָעִרין, ּּבַ

ִלים ך ְלָיְנָקא ֵמָרָזא ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ְוָצִמית. ְוָצִמית ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ יאוְבּתֵ ד ּתֵ ּּכַ ְ ּ ,
רוִבין ִאְתָערו ְדִאינון ּכְ ּּבְ ּ ּ ְקיו ִעיָלָאה, ּ ְקָיא ִמּשַׁ ּתַ ּוְבִגיֵנהֹון ִאיִהי ִמׁשְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ִתית ֵמֲאׁשֶ ָעִרים''ְוׁשָ ֲאבון ַהּנְ רוִבים, ּר ִיׁשְ ִּאינון ּכְ ִלים. ּ ִּאינון ְמקֹוִרין ִעיָלִאין , ֶאל ַהּכֵ ּ
ְּדִאיְקרון ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ּ ּ.  
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ין ְדִמיִלין ְסִתיִמין אן הוא ַדְעּתִ ַּעה ּכָ ה ִעיָלָאה, ּ ּוְקדוּשָׁ ּ ִמִלין ְדַהאי ְמִגיָלה, ּ ּּבְ ְּוכֹוָלא , ּ
ְדיֹוְקָנא ִעָל קוהו. ְוָרִזין ְסִתיִמין, ָאהּּבִ ָּקמו וְנׁשָ ּ ּ ָאה ָדָרא ְדָזֵכי ְלָכל ַהאי , ֲּאָמרו. ּ ַּזּכָ

א ְּלִמְנַדע ִמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ין, ּ ִּמִלין ַקִדיׁשִ ִּמִלין ְדָחְכְמָתא, ּ  )משלי ג(, ַּעל ָדא ְכִתיב. ּ
בוָנה ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק ּתְ   .ַּאׁשְ

ָּמרו ֵליהֲא ָרא ְדָחְכְמָתא, ַהאי ְקָרא ָאֳחָרא, ּ יה ִעיּקָ ְמַעת ּבֵ ְּדָהא ֲאַנן ַיְדִעיָנן , ּׁשָ
א יה ְדָרׁשָ ְּלִמְדַרׁש ּבֵ ִתיב, ֲּאָמרו. ַמאי ִהיא, ֲאַמר לֹון. ּ ּ ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת )רות ב(, ּכְ

י ֲהֹלם ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהֶלֶחם ְוָטַבְלּתְ ֹחֶמץָּהֹאֶכל ּגׁשִ ך ּבַ ְ ִפּתֵ ַמְעָנא, ֲאַמר לֹון. ּ   .ׁשָ

ְמעו ְדַבר ה)ישעיה סו(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ׁשִ ַּהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו ָאְמרו ֲאֵחיֶכם ׂשְנֵאיֶכם ' ּ ּ
ד ה ִמי ִיְכּבַ ְמַחְתֶכם ְוֵהם ְיבׁשו' ְּמַנֵדיֶכם ְלַמַען ׁשְ י . ְּוִנְרֶאה ְבׂשִ ַּהאי ְקָרא אֹוִקים ֵליה ִרּבִ

ְמעו ְדַבר ה, ְלָעָזרֶא יָון ִדְכִתיב ׁשִ ּּכֵ ּ ַּמהו ַהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו', ּ ּ.  

ָכל ֲאַתר' ֶּאָלא ְדַבר ה א ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהו, ּבְ ַּדְרּגָ ּ ּ ְמעו . ּ ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ׁשִ ר ּבְ ּּבַ ּ
א ַההוא', ְדַבר ה ִּאיהו ִמָלה ְדָנֵפיק ִמּגֹו ַדְרּגָ ּ ְּדִאְקֵרי ֵליה ְד, ּּ ּ א ', ַבר הּ ְּוהוא ַדְרּגָ

ְרָייא ֲעֵליה ְּדׁשַ ְמעו ְדַבר ה. ּ ּׁשִ יה', ּ ִּמָלה ְדָנֵפיק ִמּנֵ ּ גֹון , ּ ְמעו ְדַבר ה)ירמיה לא(ּכְ ' ּ ׁשִ
א, ּגֹוִים ִּמָלה ְדָנֵפיק ֵמַהִהיא ַדְרּגָ ּ.  

ׁש, ַּהֲחֵרִהים ֶאל ְדָברֹו א ַמּמָ ַּההוא ַדְרּגָ ָר. ַמאן ֲחֵרִדים. ּ ֵּאלו ִיׂשְ ְּדִאינון ֲחֵרִדים , ֵאלּ ּ
ִדיר ַעל אֹותֹו ָדָבר ים. ּּתָ ין ָהַעּמִ ה ֲחָרדֹות ּבֵ ַכּמָ ה ֲחָרדֹות, ֲחֵרִדים ּבְ ַכּמָ ָנא , ֲחֵרִדים ּבְ ְלַתּקְ

ֵּליה ְלַההוא ָדָבר ּ ּ.  

ָמֵעאל, ָּאְמרו ֲאֵחיֶכם ׂשְנֵאיֶכם ו וְבֵני ִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ֵּאלו ּבְ ּ . י ְלַמאןַּמאן ְמַנֵד, ְּמַנֵדיֶכם. ּ
ְייכו ִנידוי ִמּנַ ֶּאָלא ִאינון ּבְ ּ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ְּדָלא ֵתיְכלון ּבַ ּ ֲהַדְייהו, ּ ּתון ּבַ ְּוָלא ֵתיׁשְ ְּוָלא ִתְקְרבון , ּ

ֲהַדְייהו ִנידוי. ּּבַ ְייכו ּבְ ְּוַעל ָדא ִאינון ִמּנַ ּ ּ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ְמַנֵדיֶכם ָגלוְתכֹון, ּ ָדָבר ַאֵחר. ּּבְ ּ סורו ָטֵמא ָקְראו ָלמו) דאיכה(, ּּכְ ּ ּ ּוַמאי . ּ
ד ה. ָקא ַאְמֵרי ִמי ִיְכּבַ אן', ְלַמַען ׁשְ ִגיָנן וְבִגין ַנְפׁשָ ד ה, ּּבְ ְּוָכל ְיָקָרא ִדיֵליה ', ִיְכּבַ
ִגיָנן הוא ָרֵאל ִמְתָעֵרי. ּּבְ ִריך, ְוַכד ִיׂשְ א ּבְ ָכל יֹוָמא ֶחְדָוה ְדפוְרָקָנא ְדקוְדׁשָ ן ּבְ ְוְמַחּכָ ּ ּ ּ ּ 

ַלל, ּהוא ְמַחְתֶכם, ִּאינון ָלא ְמֵהיְמֵני ּכְ ִזְמָנא ְדָנִחית ַההוא ֶחְדָוה , ְוָאַמר ִנְרֶאה ְבׂשִ ּּבְ ּ
אֹוֲחָרן, ְּוֵהם ְיבֹוׁשו. ִדיְלכֹון ַמאן ְדָתֵלי סוְרָחֵניה ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

ִהיוָרא ְדֵבי ִאְדָרא ּּבְ ּ ֵרי, ֲּהֵוי ַחד ֲעִתיָרא ְוִאיהו ַחד, ּ ְוָכל . ְוַכֲחָדא ֲהוֹו, ןְּוִאינון ּתְ
א ָמָהן ִדְמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ִּעטוָרן וׁשְ ּ ּ ּ ָלא ִהיפוָכא ְדִביׁש, ּ ּאוף ָהֵכי לֹון ּבְ ּ ִדיר , ּ ְּדָקְייִמין ּתָ

א י ִפְתָחא ְדֵבי ַמְלּכָ ְּלַבר ֵמָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקּמֵ ם טֹוב', ַּההוא ְדַבר ה. ּ ָמא . ִאיְקֵרי ׁשֵ ּכְ
ם)קהלת ז(, ֵמרְדַאּתְ ָא   .ִּאיהו טֹוב' ה.  טֹוב ׁשֵ
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א ֵרין, ַּההוא ִסְטָרא ִביׁשָ ְּדכוָרא ְונוְקָבא, ִּאינון ּתְ ּ ִרין, ּ ְּוִאינון ְמחוּבָ ָמָהן ִדיְלהֹון , ּ ּוׁשְ ּ
ִהפוָכא ְדִביׁש ּּבְ ם ָרע, ֵאל ַאֵחר, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ּ , ָהֵכי ִאְתַקְרָיא, ַּהִהיא נוְקָבא. ׁשֵ

ִחּב ּוָרא ִדְדכוָראּבְ ּ ן, ּ ֲהָדה ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ר ּבַ ְּדִאְתַחּבַ ּ ּ ּ.  

ין ָאר ַעּמִ ין ַעל ׁשְ ם ִדיְלהֹון, ּוְמֻמּנִ ִגין ׁשֵ ב ְדִאיִהי ְמַנְדָדא וְמַרֲחָקא , ְּוָלאו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ָגלוְתהֹון, ִּמיֵניה הֹון ּבְ ם ַקִדיׁשָ. ִּאיִהי ִעּמְ ׁשֵ ְּוָלא ָיְדֵעי ְדָהא ּבְ ְקִפיןּ ּא ִדיָלן ִאינון ִמְתּתַ ּ ,

ָרֵאל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ם ַרע ּבְ ָזַנת ְוַאְתִקיַפת ְלַההוא ׁשֵ ְּדִאיִהי ִאּתְ ּ ָדָבר ַאֵחר. ּ  )ה א''שה(, ּּכְ
ָרִמים מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ִליִטין. ּׂשָ ִזְמָנא ְדׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּּ א ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ַּההוא ְדִקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

אָנ ָרָמא ְלַכְלּבָ ִעים, ֵּטיל ְוָיֵהיב חוַלק ּגְ ְזנו ְרׁשָ ּוִמיֵניה ִאּתְ ּ ּ.  

ִתיב ֵאי . ּ ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל)רות ב(, ַמה ּכְ ּתָ ָנא ִמּגֹו ּתַ ּקְ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְתּתַ ּּבְ
ֵאי. ְּוִעיָלֵאי ּתָ ִנין, ִמּתַ קוְרּבָ ְּוִעַלָוון, ּּבְ ֵאי, ּעו ְדַרֲעָוואּוְר, ּוְצלֹוִתין, ּ ּתָ . ְּדַסְלָקא ִמּתַ
ִתיקוִנין ְרִתיִכין וְכרוִבין, ֵמִעיָלֵאי ּּבְ ּ ַמֲאָכָלה, ּ ֶחְדָוה וְרעו, ּּבְ ּּבְ ְּדֵדין ִאיהו ְלֵעת ָהאֹוֶכל. ּ ּ.  

ה ּוְרעו ְדַצִדיק ַחי ְלַגּבָ ּ ּ ּ ַנת ַעל ְרִתיָכָהא, ּ ּקָ ּוָמה ֲאַמר ָלה. ְוִאְתּתַ י ֲהֹל. ּ ִּקיׁשוֵטי ם ּבְ''ּגׁשִ
א ִעיָלָאה ְּדַמְלּכָ ִלי ְמזֹוָנא, ְּוָאַכְלּתְ ִמן ַהֶלֶחם. ּ ַקּבְ ּוְרעו, ּתְ א, ּ ּוֵמיְכָלא ַקִדיׁשָ ְלַפְלָגא , ּ

א ין ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ְּלאוְכלוַסִיך ַקִדיׁשִ ּ ּ ְּ.  

ל ָדא ֹחֶמץ, ְּוִעם ּכָ ך ּבַ ְְוָטַבְלּתְ ִפּתֵ ִּאית ָלך ְלַנְטָלא אֹוַרח ָטבו, ּ ּל ֵמַההוא חֹוֶמץ ִדְסַטר ְ ּ
ָמאָלא א, ׂשְ יׁשָ ין, ְּלַיְנָקא ְלַההוא ִסְטָרא ּבִ ָאר ַעּמִ ַזן ׁשְ יה, ְלִמיּתְ ָזָנא ִמיּנֵ ּוְלִאּתְ ּ.  

ט ָלה ָקִלי ַּוִיְצּבָ ָמאָלא, ּ א ִדְסַטר ׂשְ ִגין ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְוַטְרָפא , ֵּמיְכָלא ְדַנְפָקא ֵמֶאׁשָ ּּבְ
ָלִביםַוֲאִפי, ְּלכֹוָלא ּלו ַלּכְ ֵטי ֵמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִדְמָסֲאבו, ּ ְּוָכל ִאינון ְדַנְפֵקי וִמְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ע ַוּתַֹתר, יןֵדּוְכ ּבַ ׂשְ ע. ַוּתֹאַכל ַוּתִ ּבַ ׂשְ א, ַוּתֹאַכל ַוּתִ ֵּמַההוא ֵמיְכָלא ַקִדיׁשָ , ַוּתֹוַתר. ּ
י, ֵּמַההוא ֵמיְכָלא ָאֳחָרא ְּדִאיהו ַאְתָיא ׁשִ ּ יוִריןּ ּוִרין ׁשִ , ַוּתַֹתר. ֵּמיְכָלא ְדָאֵתי ַעל ׂשֹוַבע, ּּ

יוִרין ְלַההוא ֵמיְכָלא ְלִסְטָרא אֹוֲחָרא ֲּעַבד ׁשִ ּ ּ.  

ַמע ִמיִלין , ְוָאְמֵרי, ּיוָדאי' ְנהֹוָראי ְור' ֲחהֹו ר ִּאְלָמֵלי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ
ַּדָיין, ִּאֵלין ּתְ ַוִייֶטב ִלּבֹוּ ַויֹאַכ)רות ג(. ּ ּל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ י ִחְזִקָיה. ּ יַרך ַעל , ָּאַמר ִרּבִ ּבֵ ד ׁשֶ ְְמַלּמֵ

ַּמהו ַוִייַטב ִלּבֹו. ְמזֹונֹו ִּדְבִריך ְלַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֵלב. ּ ְּ.  

י ְנֶחְמָיה ָפַתח ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ה)דברים ח(, ַּרּבִ  ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֱָאֹלֶהיך ַעל' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלך ָבְעּתָ. ְֲאׁשֶ זֹון, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ת ַהּמָ ְרּכַ ל ָהאֹוֵכל ְוֵאינֹו ְמָבֵרך ּבִ ִחית , ְּכָ ִנְקָרא ַמׁשְ

ֱאַמר . ְוַגְזָלן ּנֶ ִחית)משלי כח(ׁשֶ ע ָחֵבר הוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ּ ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ֶפׁשַ ּ.  

זֹון, ָדאייֹו' ְוָאַמר ר ת ַהּמָ ְרּכַ דֹול ּכַֹח ּבִ ל ַמְעָלה, ּגָ ְלָיא ׁשֶ ַפּמַ ָרָכה ּבַ ּמֹוִסיף ּכַֹח ּבְ . ּׁשֶ
י ֲחִניָנא זֹון, ָאַמר ִרּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ דֹול ּכַֹח ּבִ ל ָאָדם, ּגָ ה ָיָדיו ׁשֶ ָרָכה ַעל ַמֲעׂשֵ ּמֹוִסיף ּבְ   .ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3300דף [ -ּוָתא ּבְ

י ּבֹון ְור ר' ַרּבִ בוִיםֲהוֹו , ֲחִניָנא' יֹוֵסי ּבְ אֹוְרָחא ְלִפְדיֹון ׁשְ ַהאי . ָּאְזִלין ּבְ ִאָעְרעֹו ּבְ
ַפר ִפיָזא, ּכְ ֲהֵדי ַההוא אוׁשְ ן ּבַ ּמָ ְּדָמכו ּתַ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ָקמו ְלִמְלֵעי ּבְ ּּבְ ָקַמת . ּ

ָתא ְדֵביָתא א, ַהִהיא ִאּתְ ַרּגָ ּיַבת ִהיא ֲאַבְתַרְייהו ְיֵת, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי, ְוַאְדָלַקת לֹון ׁשְ
ַמע ִמיִלין ְדאֹוַרְייָתא ְּלִמׁשְ חו ָבה. ּ ּגָ ַּאׁשְ ּ.  

ל ַחְדֵרי ָבֶטן'  ֵנר ה)משלי כ(, ָּפַתח ַחד ַוֲאַמר ַמת ָאָדם חֹוֵפׂש ּכָ ַמת ' ֵנר ה. ִנׁשְ ִנׁשְ
ֲאֵפיָלה. ַּוַדאי, ָאָדם ר ְמִאיָרה ּבַ ל ָאָדם ְמִאיָר, ַמה ַהּנֵ ָמתֹו ׁשֶ   .ּה ַלּגוףַאף ִנׁשְ

ג, ָהַהר ַוֲאַמר ה זֹוָכה' ּבְ ַחָלה, ְּדָבִרים ָהִאּשָׁ ּוְבִנָדה, ּּבְ ר, ּ ּוְבַהְדָלַקת ַהּנִ ִניָנן. ּ ְּוֻכְלהו ּתָ ּ .
יה ַּאְדָהֵכי ַאֲהַדר ֵריׁשֵ ְכָיא, ּ ָתא ְדָקא ּבַ יַנְייהו, ְוָחָמא ְלַהִהיא ִאּתְ ָּקם ֲאבוָה ִויֵתיב ּבֵ ּ ּ.  

י ּב יך, ֹוןָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַרּתֵ ְכָיא ּבְ אי ָקא ּבַ ְּדָלא ָזְכָתה ְלַבֲעָלא ְדִיְלֵעי , ֲאַמר. ְַאּמַ ּ
אֹוַרְייָתא ִנין, ּבְ ֵריַסר ׁשְ ן ּתְ זֹון ָלא ָיַדע, ְּוִאיהו ַרְבָייא ּבֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ַּוֲאִפילו ּבִ ְוָלא ָיֵכיְלָנא . ּ

יה ְדיֹוֵליף ֵליה ִּעּמֵ ּ ַאֲחָראִאיֲע, ִאי ָהֵכי, ָּאַמר ֵליה. ּ יך, ַּבר ֵליה ּבְ ַרּתֵ אי ַיֲהַבת ֵליה ּבְ ְְוַאּמַ ּ.  

יה, ֲּאַמר ִאיהו ֶּאָלא ַעל ְדָחֵמיָנא יֹוָמא ַחד, ָּלא ְיַדְעָנא ּבֵ ַמע ַחד ַקִדיׁש, ּ ְּדָהא ְלִמׁשְ ּ ,
א י, ָּדֵליג ֵמִאיְגָרא ְלַתּתָ ַרּתִ ַּנַדְרָנא ָעַלי ְלַנְסָבא ֵליה ּבְ ִנ. ּ י ּכְ אְנַפְקָנא ִמּבֵ ּתָ ְוָיִהיְבָנא , יׁשְ

י ַרּתִ א, ֵּליה ּבְ יָנא ְלִמיֵלי ַאֲחִריּתָ יר, ְוָלא ַחְייׁשֵ ְחָנא ַיּתִ ּגַ ח. ְוָלא ַאׁשְ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ּתָ , ְוַהׁשְ
אֹוַרְייָתא ָלא ָיַדע ְּדֲאִפילו ִמָלה ַאַחת ּבְ ּּ ֵעי ְלֵמיַלף ִמיֵדי, ּ   .ְוָלא ּבָ

יִּדיְלָמא ִיְזּכֶ, ּבֹון' ֲּאַמר ֵליה ר ּה ְלַבר ְדַיִליף ֵליה אֹוַרְייָתא ַסּגֵ ָּקם ַההוא , ַאְדָהֵכי. ּּ
יַנְייהו, ְּוָדֵליג ֲעַלְייהו, ַּרְבָייא ֵמַעְרֵסיה יה ר. ִּויֵתיב ּבֵ ל ּבֵ ּכַ ֲאָנא , ֲאַמר, ּבֹון' ִּאְסּתַ
ַאְנפֹוי י ְדאֹוַרְייָתא ִיפֹוק ֵמַהאי עוֵליָמא, ָּחֵמיָנא ּבְ ִּדְנִהירו ַסּגֵ ּ ּּ.  

ָּפַתח ַההוא ַרָווק י )איוב לב(, ְוָאַמר, ּ ן ָזַחְלּתִ ים ַעל ּכֵ יׁשִ ם ְיׁשִ  ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ
ֶכם ָּוִאיָרא ֵמַחוֹת ֵדִעי ִאּתְ זֹון. ּ ת ַהּמָ ִמיִלין ְדִבְרּכַ ַּעד ְדָפַתח ְוָאַמר ּבְ ּּ.  

ת ַהּמָ, ְוָאַמר ְרּכַ א ַדֲאַמְרּתְ ְדֲאִפילו ּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ זֹון ִאית ִמיִלין , זֹון ָלא ְיַדְעָנאּּ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
פום ַההוא ְמזֹוָנא, ַחד. 'ְוֵהם י, ְיִדיִעין ְּלִתּקוֵני ְפתֹוָרא ּכְ ּ ּוַמאן ְדָלא ֲהָוה ֵליה ְמזֹוָנא . ּּ ּ ּ
ך ל ּכָ ִּויַסֵדר ְפתֹוָרא, ְּכָ ח, ּ ִּאיהו ְמׁשוּבָ י ַמְלּכָ, ּ ִגין ִדיֵתיב ְלֵמיַכל ַקּמֵ ְוָאַכְלּתָ , ִּדְכִתיב, אּּבְ
  .ֱָאֹלֶהיך' ִלְפֵני ה

ְנָייָנ ָלא ְנִטיַלת ָיַדִים. קֹוֶדם ֲאִכיָלה, ְנִטיַלת ָיַדִים, א''ּתִ ִאילו ָאֵכיל , ַּמאן ְדָאֵכיל ּבְ ּּכְ ּ
ִליָתָא. ָטֵמא ָמאָלא, ְנִטיַלת ָיַדִים, ה''ּתְ ׂשְ ָמאָלא ְל, ְּדִיטֹול ָיִמיָנא ּבִ ׂשְ ׁש ּבִ ּמֵ . ָיִמיָנאִויׁשַ

ָנן יעוָרא ְדִפְרָקא ְדָגְזרו ַרּבָ ְּוִיטֹול ַעד ׁשִ ּ ּ ּ.  

ָעה ִדְמָבֵרך, ה''ְרִביָעָא ׁשָ יַה ָיָדיו ְלַאַחר ְנִטיָלה ּבְ ְְדָצִריך ְלַהְגּבִ ְּ ּ ֵני ְזרֹועֹוָתיו . ּ ִּויַזֵווג ׁשְ
ַהת ָיָדיו ַעת ַהְגּבָ ׁשְ ַאַחת ּבִ ָא. ּכְ ְְדָצִריך ְלִמְסַמך, ה''ֲחִמיׁשָ ְ ָרָכה ִלְנִטיָלה זֹוּ   . ּבְ
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י ּשִׁ א ַלֲעִנִיים, ת''ׁשִ ְּלֵמיַהב ִמִפיּתָ ִביִעי. ּ ת ַהּמֹוִציא, ת''ׁשְ ְרּכַ ה, ְְלָבֵרך ּבִ ּוְלַדְקֵדק ּבַ ּ '
ָרָכה ֹלא ּבְ ִמיִני. ְּוָאסור ֶלֱאכֹול ּבְ ְלָחנֹו, ת''ׁשְ ָרן , ָהאֹוֵכל ַעל ׁשֻ ֹלא ְיֵהא ַגְרּגְ ָּצִריך ׁשֶ ְ

ֶלךֶא, ּוַבְלָען אֹוֵכל ִלְפֵני ַהּמֶ ְָלא ּכְ ּ.  

יִעי ׁשִ ָּצִריך לֹוַמר ַעל ׁשוְלָחנֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ת''ּתְ ּּ ֵאין לֹו ִעם ִמי ַלֲעסֹוק . ְ ְוָיִחיד ׁשֶ
ּתֹוָרה ִבְרכֹוָתיו, ּבַ יִרי. ַּדי לֹו ּבְ ָרָכה, ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה, ת''ֲעׂשִ ַאף , ְּוֹלא ִהְצִריכו ּבֹו ּבְ
ּב ְדָיָדיו ְמזוָהמֹות ִמּגֹו ַמֲאָכלַעל ּגַ   .ְְוֵאינֹו ְמָבֵרך ַעל ְרִחיַצת ָיָדִים. ּ

ָרה י ֲעׂשָ זֹון, ָכל ַהּנֵ ת ַהּמָ ְרּכַ יה ַטְעָמא ִמּגֹו , ִּאיְצְטִריכו קֹוֶדם ּבִ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאית ּבֵ
א ִעיָלָאה   .ַּוֲאָנא ַאֲהַדר ֲעַלְייהו. ְּמִתיְבּתָ

ל ָאָדםְּלִתיּקוָנא , ַחה ָּפתֹוָרא ַעל ַההוא ְמזֹוָנא ׁשֶ א, ּ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדָיֵהיב ֵליה , ּבְ ּ
ְּמזֹוָנא ְלגוֵפיה ְקִריַעת ַים , ְּדָתִניָנן. ּ רוך הוא ּכִ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ל ָאָדם ַקּמֵ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָּקׁשִ ְּ

  .ּסוף

ין אי ָקׁשִ ִגין ִדְמזֹוֵני ְדָעְל. ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ָּמא ָלא ַאְתָיין ֶאָלא ִמּגֹו ִדיָנאּ רוך . ּ דֹוׁש ּבָ ְְוַהּקָ ּ
ּהוא ַאֲעַבר ַעל ִדיָנא ִעים, ּ ֵאיָנן ְמהוָגִנים, ְוָזן ָלְרׁשָ ַּלֲהגוִנים וְלׁשֶ ּ רוך הוא ָזן . ּ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּ

ְּלכוָלם ים, ּ ּנִ יֵצי ּכִ ְרֵני ְרֵאם ַעל ּבֵ   .ִמּקַ

ִכיָנה ָקאְיַמת ְורֹוָא ָרֵאלּוׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ָמה ִדְכִתיב. ּה ַעל ּכָ  ֶזה )יחזקאל מא(, ּכְ
ר ִלְפֵני ה ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ִיְהֶיה . ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה, ּוְכִתיב. ַּוַדאי. 'ַּהּשׁ ְּלִפיָכך ָצִריך ׁשֶ ְ ְ

חֹול ָערוך ְוֹלא ָערוך ְׁשוְלָחנֹו ּבַ ְּ ּ ת, ּּ ּבָ יּנוי ַאֵחר ְלַמַעְליוָתאְָצִריך, ּוְביֹום ׁשַ ּ ּתֹוֶסֶפת ׁשִ ּ.  

ְנָייָנא ִגין ַדֲאִכיָלה ִאְצְטִריך ְנִקיות. ַמאי ַטְעָמא. ְנִטיַלת ָיַדִים קֹוֶדם ֲאִכיָלה, ּתִ ּּבְ ּּ ְ ,
ֵרת ְלֵעיָלא ַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ְּדָהֵכי ָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּּכְ תהלים (, ַמאי ִדְכִתיב, ּ

יִרים ָאַכל ִאיׁש )עח ֵרת אֹוְכִלים. ֶלֶחם ַאּבִ   .ֶּלֶחם ְדַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

יה ה וְבָטֳהָרה וִבְנִקיות. ְּלַמאי ַנְפָקא ִמּנֵ ְקדוּשָׁ ֵרת אֹוְכִלים ּבִ ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ֶּאָלא ַמה ּמַ ּ ּ ּּ ּ ,
ה וְבָטֳהָרה ְקדוּשָׁ ן ְצִריִכין ֶלֱאכֹול ּבִ ָרֵאל ּכֵ ַּאף ִיׂשְ ם)ויקרא יא(, ִּדְכִתיב. ּ ּתֶ ֵּאלו , ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּ

ים. ַמִים ִראׁשֹוִנים ֵּאלו ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ י ָקדֹוׁש. ּ ֶמן טֹוב, ּכִ ', ֲאִני ה. ֶזה ׁשֶ
זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ   .זֹו ּבִ

ם. ְוָהֵכי ָאְמֵרי ּתֶ ה וְבָטֳהָרה וִבְנ, ְּוִהְתַקִדׁשְ ְקדוּשָׁ ְּדָכל ָהאֹוֵכל ּבִ ּ ּ ִּקיותּ ִנְדֶמה ְלַמְלֲאֵכי , ּ
ים ֵהם ְקדֹוׁשִ ֵרת ׁשֶ י ָקדֹוׁש ֲאִני ה. ַהּשָׁ ד', ְוִדְכִתיב ּכִ זֹון, ְמַלּמֵ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָוָנה ּבְ ִריך ּכַ ּצָ ּׁשֶ ְ.  

ֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים א ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת. ֲאִכיָלתֹו ָטֵמא, ְוָכל ָהאֹוֵכל ּבְ ִכיְנּתָ  )משלי כג(. ּוׁשְ
ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיוַאל ּתִ ִגין ְדֵיׁש ִמַדת . ַמאי ַטְעָמא. ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל ּתִ ּּבְ ּ

עֹוָלם ּפוְרָענות ּבָ ּ מֹו ַעִין ָהָרע, ּ ֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים. ּוׁשְ ל , ְוָכל ָהאֹוֵכל ּבְ ָדה ׁשֶ ּאֹוָתה ַהּמִ ּ
ּפוְרָענות ׁשֹוָרה ָעָליו ּ ֲאָכ. ּ ָלהְוָכל אֹותֹו ַהּמַ ּל ׁשֶ   .ּהוא ִנְקֵראת ֶלֶחם ַרע ָעִין, ּ
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ְּדָהֵכי ָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ל ָאָדם, ּ י ִמדֹות עֹוְמדֹות ַעל ׁשוְלָחנֹו ׁשֶ ּתֵ ּׁשְ ּ ַּאַחת ִמַדת , ּ
ָהָאָדם ְמַקֵדׁש ָיָדיו וְמָבֵרך. ְּוַאַחת ִמַדת ָרע, טֹוב ׁשֶ ְּכְ ּ ֶּזהו ׁשוְלָחנֹו, ִּמַדת טֹוב אֹוֶמֶרת, ּ ּ ּ 

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּׁשֶ ה, ְואֹוֶמֶרת לֹו, ּוַמְנָחא ָיֶדיָה ַעל ֹראׁשֹו, ְּ ל . ַּעְבִדי ָאּתָ ַּעְבדֹו ׁשֶ
ה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָמקֹום ָאּתָ ך )ישעיה מט(, ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ּ ּ

  .ֶּאְתָפֵאר

ֵאין ָאָדם ְמַקֵדׁש ֶאת ּוְכׁשֶ ִלי הוא, ִמַדת ַרע אֹוֶמֶרת.  ָיָדיו ְואֹוֵכלּ ֶּזה ׁשֶ ִּמָיד ׁשֹוָרה . ּ
ָאה אֹותֹו   .ּוַמֲאָכלֹו ִנְקָרא ֶלֶחם ַרע ָעִין, ָּעָליו וְמַטּמְ

ָבֶבל יָנא ְלֵמיַכל, ּעוְבָהא ֲהָוה ּבְ ין ַההוא ִמְסּכֵ ר ָנׁש ְדַזּמִ ַחד ּבַ ּּבְ ָּחָמא ֵליה ְדָלא ְנַטל , ּ ּ
יָנא ָקם ִמְפתֹוָרא ְוָאֵזיל ֵליה. ילְידֹוי ְוָאֵכ ַּההוא ִמְסּכֵ ִקיוָמך , ַּקְרֵייה, ּּ יב ּבְ ְְוָאַמר ֵליה ּתִ ּ ּּ

  .ְוָאֵכיל

ך, ָּאַמר ֵליה לֹום ְדָאֵכיל ֲאָנא ִעּמָ ְַחס ְוׁשָ ִתיב, ּ ְַדֲעָליך ּכְ ְלַחם ֶאת )משלי כג(, ּ  ַאל ּתִ
ֲא', ֶלֶחם ַרע ָעִין וכו ּמַ או ָבֶהם )ויקרא יא(, ּוְכִתיב. ָָכְלך ָטֵמאְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ּ ְוֹלא ִתַטּמְ

ם ְרָייא ֲעֵליה רוַח ַרע ַעִין. ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ְּדָכל ַמאן ְדׁשַ ּ ּ ל טוְמָאה ְסתוָמה, ּ ְּמַקּבֵ ְּדֵלית ָלה , ּ ּ
ָלל ְּפִתיחו ּכְ ָנן. ּ י ַרּבָ יָנא ְמ, ֲּאָתא עוְבָדא ַקּמֵ ְּוַיֲהבו ֵליה ְלַההוא ִמְסּכֵ ּ   .ָּאה זוֵזיּ

י י ַחּגַ ָכה ַרּבִ ָרֵאל, ְוָאַמר, ּבָ ֵריֶכם ִיׂשְ ּתֹוָרה וִמְצֹות, ַאׁשְ ֵריֶכם עֹוְסִקים ּבַ ּוַמה . ַּאׁשְ
יָנא ְסּכֵ ִפין, ּמִ ְרֵמיה, ְוָעִציר ֵמעֹוי, ְּדֲהָוה ּכָ ּוְנַטר ּגַ ְּוָלא ַחֵייׁש ֶאָלא ִליָקָרא ְדָמֵריה, ּ ּ ה . ּ ּמָ ּכַ

ין ְל אֹוַרְייָתאֲאַגר ַטב ַזּמִ   .ַּמאן ְדָלָען ּבְ

ִליָתָאה ָמאָלא, ּתְ ׂשְ ָמאָלא . ְלַנְטָלא ָיִמיָנא ּבִ ְבָחא ַעל ׂשְ ִגין ְדָיִמיָנא ִאית ֵליה ׁשִ ּּבְ ּ
ֹכָלא ָמאָלא, ּּבְ ׂשְ א ֵליה, ְְוִאְצְטִריך ְלַנְטָלא ְלָיִמיָנא ּבִ ׁשָ ּמָ ּוְלׁשַ , ְּדָהא ָיִמיָנא ְדַבר ָנׁש. ּ

ַגְווָנא ִעי ָמאָלא, ָּלָאהּכְ ְבָחא ַעל ׂשְ   .ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ׁשִ

ָיִמיָנא ִאְתְייָהֵבית  ,ּוְכִתיב. ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו )דברים לג(, ִּדְכִתיב. ְּדאֹוַרְייָתא ּבְ
ה ָחִיל' רֹוֵמָמה ְיִמין ה'  ְיִמין ה)תהלים קיח( ה ָידֹו ְוָגַבר , ְּוַעל ָדא. עֹוׂשָ ר ָיִרים מׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאלִי   .ׂשְ

א ָיָדיו א ְלָיִמיָנא, ְלַקְהׁשָ ָמאָלא ְלַקְדׁשָ עֹוָלה ַלדוָכן. ְִאְצְטִריך ׂשְ ּּכֵֹהן ׁשֶ י נֹוֵטל , ּ ִמּמִ
ָמאָלא, ֱּהֵוי אֹוֵמר ִמֵלִוי, ָיָדיו ְּדִאיהו ִמְסַטר ׂשְ ׁש ְלֹכֵהן ָהעֹוֶלה ַלדוָכן, ּ ּמֵ ְּדִאיהו ְמׁשַ ּ ּ ּ ,

ְדָקא ָי ָמאָלא, אֹותְלֵמיֱהֵוי ָיִמיָנא ּכִ א ִמּגֹו ׂשְ ּוְלִאְתַקְדׁשָ ָיִמיָנא ָלא , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ָהָכא. ּ
ָמאָלא א ֶאָלא ִמּגֹו ׂשְ ָּבֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ּ.  

ל ִפְרִקין ְדַיד, ּתו ִּאְצְטִריך ְלַנְטָלא ּכָ ּ ָעה ְסֵרי ִפְרִקין ִאינון. ְ ַּאְרּבָ רון י, ּ ְּדִאיּקְ ְוָדא , ד''ּ
י ָיד ַע ס ָיִּאיהו ּכִ ָמא ְדאֹוְקֵמיה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ה''ל ּכֵ ּּכְ ּ יָתא, ּ ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ , ּּבְ
א ְוֵסיָפא ֵרי א, ֵריׁשָ ָרָזא ְדַאְלָפ, ּד ִפְרִקין''ְּוָכל ִאינון י. ש''ת ב''ְּדִאּקְ יָת''ּּבְ ִמּגֹו , א''א ּבֵ
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ָמאָלא, ד''ין ְליּד ָפְלִח''ְוי. ּד ִפְרִקין''ְוִאיְקֵרי י, ּוְלֵעיָלא' ה ׂשְ ָלָלא ְדָיִמיָנא ּבִ , ְּלֶמיֱהֵוי ּכְ
ָיִמיָנא ָמאָלא ּבְ ָדא, ְּוַעל ָדא ְנִטיַלת ָיַדִים. ּוׂשְ   .ְּלַאְכָלָלא ָדא ּבְ

ָעה ִדְמָבֵרך, ְרִביִעיָאה ׁשָ יַה ָיָדיו ּבְ ְְדָצִריך ְלַהְגּבִ ְּ , ִּדְכִתיב. ִּויַקֵדׁש ָיָדיו, ְלַאַחר ְנִטיָלה, ּ
או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש וָבְרכו ֶאת ה)ם קלדתהלי( ּ ׂשְ ּ   .ַמאי ַטְעָמא', ּ

ָען ִאינון ִדיוְקָנא ִעיָלָאה ִגין ְדֶאְצּבְ ּּבְ ּ ּ ָען ִאינון ָחֵמׁש. ּ ָען ְדִאינון ' ד, ֶּאְצּבְ ֶּאְצּבְ ּ
ֲחָדא ִרים ּכַ ָכל ָחָדא, ְּמחוּבָ ַלת ִפְרִקין ּבְ הו ּתְ ִּאית ּבְ ְּדִאינון ָרָזא ִדְדיֹו, ּ ּ ְּקָנא ִדְרִתיָכא ּ

ע. ִּעיָלָאה א ִאיִהי ַאְרּבַ ְּדָהא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ֵריַסר ִפְרִקין, ּ ְּוִאינון ּתְ ם . ּ ְּוַעל ָדא ׁשֵ
ע ַאְתָוון ֵריַסר ַאְתָוון ִאיהו, ַּהְמפֹוָרׁש ְדַאְרּבַ אֹוִתיֹוָתיו. ּּתְ ם ַהְמפֹוָרׁש ּבְ ְּוָדא הוא ׁשֵ ִּאינון , ּ

ֵריַסר ִפְרִקין ל ֶפֶרק וֶפֶרק אֹות ִאְקֵרי,ּּתְ ּ ּכָ ּ.  

ע ְיֵתיָרה ְדִאְתְקֵרי ּגוָדל ֶּאְצּבַ ְּדִאיהו חוץ ִמיַנְייהו, ּ ּ ּ ֵרין ִפְרִקין, ּ יה ּתְ ְּוִאית ּבֵ ִּאינון , ּ
ֵרין ִפְרִקין ֵרין ַאְתָוון ְטִמיִרין, ּּתְ ין ִעיָלִאין ְטִמיִרין, ּתְ ְתֵרין ַדְרּגִ ּּבִ ְבָחא ְדכוְלהו ִא, ּ ּׁשִ ּ   .ּינוןּ

ָחא ְדכוְלהו ְלֵעיָלא ּוַמְפּתְ ּ ּ ְלָייא, ּ י ַההוא ְדָטִמיר ְדָלא ִאְתּגַ ְּלַגּבֵ ּ ּ ְּוִאֵלין ִפְרִקין, ּ ּּכוְלהו , ּ ּ
י ַההוא ְטִמיָרא י, ְּזִקיִפין ְלַגּבֵ ְּלָבַתר ְדִאְתַקְדׁשֵ ְרָכאן ִמיֵניה. ּ ִגין ְדכוְלהו ִאְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

יָון ְדִאְת א ּכֵ ּתָ יְּוַהׁשְ ָען ִאְצְטִריך ְלָזְקָפא לֹון ְלֵעיָלא, ַּקְדׁשִ ְּלִאְתָעָרא ִאינון , ְֶאְצּבָ
ין ִּפְרִקין ִעיָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ָען ְוי' ה, ְּוַעל ָדא. ּ הֹון''ֶאְצּבְ ּד ִפְרִקין ְדִאית ּבְ ' ּוב. ט''ֲהֵרי י, ּ

ִּפְרִקין ִעיָלִאין ְזרֹוַע ָיִמין''ֲהֵרי כ, ּ ֶנֶגד ֶאְהֶי, א ּבִ ּבֹונֹו כּכְ ֶחׁשְ ֹמאל . א''ה ׁשֶ ַיד ׂשְ ְוֵכן ּבְ
ֶנֶגד ֶאְהֶי, א''כ ּבֹונֹו כ''ּכְ ֶחׁשְ ר ֶאְהֶיה. א''ה ׁשֶ   .ְּוַעל ָדא ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

יֶכם )דברים כט(, ְוַעל ָדא ֲאַמר. ׁש''ר ֶהְפּכֹו ֹרא''ֲאׁשֶ. ׁש ֶאְהֶיה''ֶאְהֶיה ֹרא, ְוָרָזא  ָראׁשֵ
ְבֵטיֶכם יֶכם. ׁשִ ְבֵטיֶכם. ֹוַע ָיִמיןְזר, ָראׁשֵ ֹמאל, ׁשִ   .ְזרֹוַע ׂשְ

ָאה ַכָוָנה, ֲחִמיּשָׁ ְּדָצִריך ְלָבְרָכא ּבְ ָמה ַדֲאָמָרן, ְּ ְרָכאן ְלֵעיָלא. ּּכְ ִגין ְלִאְתָעָרא ּבִ , ּבְ
ָען ְדיֹוְקָנא ְדֶאְצּבְ ִתיָתָאה. ּּבִ ָנא, ׁשְ ְדָקא , ְּלֵמיַהב ֵמַההוא ֵמיְכָלא ְלִמְסּכֵ ְּדָדא ִאיהו ּכִ ּ

ּוִמְצָוה ִמן ַהּמוְבָחר. ָיאֹות ְּלֵמיַהב ֵמַההוא ֵמיְכָלא ְדִאיהו ָאֵכיל, ּ ּ ל ׁשוְפֵרי ְדִאיהו , ּ ִּמּכָ ּ ּ
ֵאיב ָנא. ּתָ י ֵמַהִהיא ְמזֹוָנא ְדִאיהו ָיֵהיב ְלִמְסּכֵ רוך הוא ִאְתַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ְּדָהא ַהּקָ ּ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ

ְּדַההוא ֵמיְכָלא ְדִאיהו ָיֵהיב ּ ּ ָנאַעְב, ּ א ְדַהאי ִמְסּכֵ   .ְּוָחֵדי ֵליה, ָּדא ַנְייָחא ְלַנְפׁשָ

 ] בשנה301יום [סדר הלימוד ליום ו אב 

ִביָעָאה ת ַהּמֹוִציא ַעל ַנֲהָמא, ׁשְ ְרּכַ ְּדָהֵכי ָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ְלָבְרָכא ּבִ ' ז, ּ
א, ֲּאָרצֹות ִניְנהו ְּוכוְלהו ְמדֹוִרין ְלַתּתָ ְלהו. ּּ ּוִמּכֻ רוך הואּּ דֹוׁש ּבָ ּ ָלא ִאְתְרֵעי ַהּקָ ֶּאָלא , ְּ

ֵתֵבל ָדא ְבָעה ִמיִנין. ּּבְ ּוְבכוְלהו ָלא ֲהָוה ֵמִאינון ׁשִ ּ ּ ֵתֵבל ָדא, ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  
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ין ּבִ ל ִעׂשְ רוך הוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ּוְבֻכְלהו ָיֵהיב ַהּקָ ּ ּ ְּ ן, ְּוָכל ְיבוֵלי ַאְרָעא, ּ ַיד ְמַמּנָ ר , ּבְ ּבַ
יִניןֵּמִאֵלין  ְבַעת ַהּמִ א, ׁשִ ַּנֲהָמא ְדֵמיְכָלא ִדְבֵני ָנׁשָ ה. ּ ך ִאְצְטִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ּוְבִגיֵני ּכָ ְּ ְ '

ר, ְּדַהּמֹוִציא יֵדיה ִאְתַמּסָ ְּדָהא ַנֲהָמא ּבִ ן, ּ ְּוִאיהו ְדַאֵפיק ֵליה. ְּוָלא ִביָדא ִדְמַמּנָ ּ ְוָלא , ּּ
  .ִציאְוָלא מֹו, ְּוַעל ָדא ַהּמֹוִציא. ָאֳחָרא

ִמיָנָאה ָרן וַבְלָען, ּתְ ְּדָלא ְיֵהא ַגְרּגְ א, ּ י ַמְלּכָ ַמאן ְדָאֵכיל ַקּמֵ ֶּאָלא ּכְ ָתא ָלא . ּ ְּדִבְרּכְ
ְלָען ח ּבַ ּכַ ּתַ ֵמעֹוי ְדַההוא ְדִאׁשְ ְרָייא ּבְ ּׁשַ ּ ְלָען, ּ ח ּבַ ּכַ ּתַ ַההוא ְדָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּוַבְלָען ִאיהו . ּ ּ

ו ֵעׂשָ ַמאי . אֹוַרח ַהְלָעָטה, ּ ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזה)בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ּכְ
ֵמעֹוי. ַטְעָמא ְרָיא ּבְ א ׁשַ יׁשָ ִגין ְדִחְוָייא ּבִ ּּבְ ע, ּ ּבַ ע, ְוֹלא עֹוד. ְוָלא ִיׂשְ ֶּאָלא ְדִאיְקֵרי ָרׁשָ ּ .
ְחָסר)משלי יג(, ִּדְכִתיב ִעים ּתֶ ִגין ָדא. ּ וֶבֶטן ְרׁשָ ַנַחת ַעל ָפתֹוֵריהּּבְ ֵעי ְלֵמיַכל ּבְ ּ ּבָ ַמאן , ּ ּכְ

א י ַמְלּכָ   .ְּדָיֵתיב ַקּמֵ

יָעָאה ׁשִ ְּלֵמיֱהֵוי ַעל ָפתֹוֵריה ִדְבֵרי תֹוָרה, ּתְ ּ ִניָנן. ּ יה ִדְבֵרי , ְּדָהא ּתָ ּׁשוְלָחן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ
ַמאן ְדָאַכל ִמִזְבֵחי ֵמִתים, תֹוָרה ֲּהֵרי הוא ּכְ ּ ל )ישעיה כח(, ִּדְכִתיב.  ָזָרהָּדא ֲעבֹוָדה, ּ י ּכָ  ּכִ

ִלי ָמקֹום ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא ֹצָאה ּבְ   .ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיְקֵרי ִקיא צֹוָאה. ּׁשֻ

ָכל יֹוָמא וְבָכל ֵליְלָיא רוך הוא ָפֵליג חוָלִקין ּבְ דֹוׁש ּבָ ִגין ְדַהּקָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ , ְמזֹוִנין ְלַעְלָמא, ְ
ֵאי ְּלִעיָלֵאי וְלַתּתָ ֵליְלָיא. ּ ְייהו, ּבְ ן ַעל דוְכּתַ ְּלִאינון ַמְלָאִכין ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ֵליְלָיא, ּ ִליֵטי ּבְ , ְּוׁשַ

ֵליְלָיא ָדָבר ַאֵחר, ָאְכֵלי ּבְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק )משלי לא(, ּּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ּ ַוּתָ
  .ְלַנֲערֹוֶתיָה

ְיָמָמא ְּלִאינון ַמְלָאִכין ִדְמַמּנִ, ּבִ ְייהוּ ּין ַעל דוְכּתַ ּ יָמָמא, ּ ִליֵטי ּבִ דֹוׁש , ְּוׁשַ ָּפֵליג לֹון ַהּקָ
ְיָמָמא רוך הוא ְמזֹוָנא ּבִ ּּבָ יָון ְדָפֵליג לֹון. ְּ ֵני ַעְלָמא ָדא, ְּלַבְתַרְייהו, ּּכֵ   .ָּפֵליג ְלָכל ּבְ

ָּכל ִאינון ַמְלָאִכין ִדְלֵעיָלא עֹוד ְדָאְכֵלי ְמזֹוַנְייהו, ּ ּּבְ ָאן ּּכו, ּ ָחן ומֹוָדן וְמַנׂשְ ּבְ ְּלהו ְמׁשַ ּ ּ ּ
ּוְלָבַתר אוף ָהֵכי, ְלָמאֵריהֹון א. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ִיׂשְ ַהאי ַגְווָנא , ּכְ ְִאְצְטִריך ְלהֹון ּכְ

ׁש ֲהַדְייהו, ַמּמָ   .ְּלֶמֱהֵוי ֲחֵבִרים ּבַ

יָרָאה ְּדִאינון חֹוָבה, ַמִים ַאֲחרֹונים, ֲעׂשִ א ִמיֵניהְלַאֲעָבָרא ז, ּ יׁשָ ּוֲהָמא ּבִ ּוְלֵמיַהב , ּ
א ֵמַההוא זוֲהָמא ְדַעל ְידֹוי יׁשָ ּחוָלָקא ְלִסְטָרא ּבִ ּ ּ יה. ּ ח ְמַקְטְרָגא ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ.  

ִּמָדה טֹוָבה ָנְטָלה ַההוא ְרעוָתא ְוַכָוָנה ִדְנִטיַלת ָיַדִים, ְּדָתִניָנן ּ ּ ּ ת ּוִבְרּכַ, ְוַהּמֹוִציא, ּ
ֱהִנין ת ְמזֹוָנא, ַהּנֶ ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ִּמָדה ָרָעה. ּוִבְרּכַ ָּנְטָלה ַההוא זוֲהָמא ְדָיַדִים ּבְ ּ ּוְבָדא , ּ

ִּיְתָפַרׁש ִמיֵניה ּוְבָדא ָנֵטיל חוָלֵקיה, ּ ּ ּ.  

ִתיב ּתְ ַוִייַטב ִלּבֹו)רות ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ַויֹאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ּ ְְדָבֵריך ַעל ְמ, ּ ְוָחֵדי , ּזֹוֵניהּ
ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֵלב א וְרעוָתא ְדִאיִניׁש, ּ ַּההוא ֵלב ְדָבֵעי ִלּבָ ּ ּ ּ ּ.  

יל לֹון ַההוא ְדִאְקֵרי חֹוָבה, ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה יה, ְּוַקּבֵ ּוְבִאינון ַמִים ַנְייָחא ַדְעּתֵ ּ ּ .
ין ִאֵלין ִגין ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ְּוָכל ִמִלין ְדָדא ָפְתִחין . ְוַחד ִאיְקֵרי חֹוָבה, ּי ְזכותַחד ִאיְקֵר, ּ ּ ּ
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ְּוָכל ִמיִלין ְדָדא ָפְתִחין ְלחֹוָבה, ִּלְזכות ְּוִאְתָדנו ְלחֹוָבה, ּ ַּמִים ַאֲחרֹוִנים ִאינון , ְּוַעל ָדא. ּ
ּחוָלִקין ְדחֹוָבה י ֵמַהאי, ּ ִפיר. ְּדִאְתַהּנֵ   .ְּוָרָזא ׁשַ

ָרָכה ל ּבְ ָנן, ְּדָבִרים' ְ ָצִריך יכֹוס ׁשֶ הו ַרּבָ ָמה ְדִאְתָערו ּבְ ּּכְ ּ ג. ּ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְָצִריך ', ּבִ

ג. ּכֹוס ֹלא ּבְ ָרָכה, ַמאי ַטְעָמא. ְֵאין ָצִריך ּכֹוס', ּׁשֶ ל ּבְ ג, ְּדכֹוס ׁשֶ ֵרך ֶאָלא ּבְ ֵּאינֹו ִמְתּבָ ְ ,'
  .ָלא', ָּהא ָפחֹות ִמג. ּוְלַמְעָלה' ּוִמג

ג ָנן',ּבְ לֹו, ּ ָאְמרו ַרּבָ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ ְּדהוא אֹוֵמר ְנָבֵרך ׁשֶ ּ ּ , ְָהָכא ָלא ָאְמֵרי ְלַמאן ְמָבֵרך. ְּ
ב ְדג לֹו, ִּאינון' ַּאף ַעל ּגַ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ ֹּלא ָאַמר ְנָבֵרך ְלִמי ׁשֶ ּ ם, ְ ְּוָלא ָאְמֵרי ֶאָלא , אֹו ַלּשֵׁ
ָאַכְלנו ְּנָבֵרך ׁשֶ   .אןְוָלא ָאְמֵרי ְלַמ, ְ

ָנן יה, ְּוָהָכא ִאיְתָערו ַרּבָ ָרָכה ָקְייָמא ַקּמֵ ל ּבְ ְּדַהאי ּכֹוס ׁשֶ יה, ּ ִלין ּבֵ ּכְ . ְּוֵעינֹוי ִמְסּתַ
ִמיד ֵעיֵני ה)דברים יא(ְוָרָזא  ה'  ּתָ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ָרָכה. ָ ל ּבְ ְרָכן וְמזֹוֵני , ְּוַההוא ּכֹוס ׁשֶ ָּנַטל ּבִ
ּוֵמַההוא ְמז. ֲאָבָהן' ִמּגֹו ג ֹּוָנא ְדִאיהו ָנַטל ֲאַנן ָאְכֵליּ ּ.  

יה ִלין ּבֵ ּכְ ְּוַעל ָדא ִמְסּתַ לֹו''ְוָאְמֵרי ְנָבֵר, ּ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ ּך ׁשֶ ּ י, ְ נו ְלָבְרָכא''ַנְסּכִ ּם ַדְעּתֵ ּ ,
לֹו ִגין ְדָאַכְלנו ִמּשֶׁ ּּבְ ּ ֵּמַההוא ְמזֹוָנא ְדִאיהו ָנֵטיל ְלֵמיַזן ָעְלָמא, ּ ּ ּ.  

י ָעְלָמא ִעיָלָאהְּוִאינון ָעְנָין  לֹו וְבטובֹו ָחִיינו, ְּוָאְמִרין ְלַגּבֵ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ רוך ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ּּ ְ .
א ְיִדיַע ימו ְוָאְמֵרי ַדְרּגָ א ְרׁשִ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּדָכל ְמזֹוָנא ִמיֵניה ָנְפָקא, ּ רוך, ּ ְְוָאְמֵרי ּבָ ַמאן . ּ

רוך ְּבָ לֹו, ּ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ַּההוא ֶמֶלך ׁשֶ ְ ְרָכאן ִמיֵניה ָנְפקֹו, ּ ִעיָלָאהְֶמֶלך, ּ ְּדָכל ּבִ רוך . ּ ְְוָהא ּבָ ּ
רוך)מלכים א ב(, ִּדְכִתיב. ְמָנא ָלן ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ לֹו, ְּ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ֶּמֶלך ׁשֶ ְ.  

א, ְּוַעל ָדא יָמא ְדדוְכּתָ ִּאינון ָאְמֵרי ְרׁשִ ּ ַּמה ְדִאיהו ָלא ֲאַמר, ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
יָנה ִהיא ּבִ ְּדַהאי ַעְלָמא ִעיָלָאה ׁשֶ רוִבין ִדְתחֹוָתה, ּ ַקְדִמיָתא ִלְתֵרין ּכְ ְרָכאן ּבְ ָּאֵריק ּבִ ּ ,

ָמאָלא ְּוִאינון ָיִמיָנא וׂשְ ֶּחֶסד וְגבוָרה, ּ ֵרין. ּ ימו ִאינון ּתְ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ְלֶמיֱעַבד , ּ
א ִעיָלָאה יָמא ְדַההוא ַדְרּגָ ְּרׁשִ ּ ֶאְמָצִעיָתאַּההוא. ּ ּ ִדְמָבֵרך ְדִאיהו ּבְ ּ ין , ְּ ָּנֵטיל ּכֹוָלא ִמּבֵ

ֵרין ִסְטִרין אן וְלָהְלָאה, ּתְ ְּוִאיהו ְמָבֵרך ִמּכָ א, ְּ א ְוַדְרּגָ ים דוְכּתָ ְּוַאְרׁשֵ ִמין , ּ ּוְכֵדין ִמְתַבּסְ
ה ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ֲחָדא ּבִ ְבִטין ִדְלֵעיָלא''י, ּכַ   .ּב ׁשִ

ּוְבטובֹו ָחִיינו ּ ָאה. ּ ְוָלא ִמטובֹו,ּ ּתָ טוב ַההוא ַעְלָמא ּתַ ְּדָזן ּבְ ּ ַדת ַהטֹוב , ּ ִּדְנַפק ִמּמִ ּ
ְּדִאְתְקִריַאת טובֹו, ַּעְצָמה ָדָבר ַאֵחר. ּ ּ וָפֲחדו ֶאל ה)הושע ג(, ּּכְ ָּדא ' ֶאל ה, ְּוֶאל טובֹו' ּ

ָאה ּתָ ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּוֶאל טובֹו. ַעְלָמא ּתַ ָּנֲהרו ֶאל טוב ה ְו)ירמיה לא(. ּ ְּדַעל ָידֹו ', ּ
ל ָעְלִמין ָזנו ְוִאְתְנִהירו ּכָ ִּאיּתְ ּ.  

ָרה ֲעׂשָ ָמה ָחָדא, ּבַ ַהְסּכָ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ין, ּ א ִעיָלָאה ְוַעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ֵּמֵריׁשָ ּ ַּההוא , ּ
ְִדְמָבֵרך ים, ּ ְּנָבֵרך ֵלאֹלֵהינו, ֲאַמר ְוַאְרׁשֵ ְ.  

ן ו ּמָ ת ַהָזן ַעל ְמזֹוָנא ְדָנַפק ִמּגֹו ַעְלָמא ִעיָלָאה, ְלָהְלָאהְּוֵכן ִמּתַ ְרּכַ יָון ִדְמָבֵרך ּבִ ּּכֵ ּ ּּ ְ ,
ְּדִאיהו ְמקֹור ְדֹכָלא ּ ּ ָאה, ַוֲאַמר ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה, ַאֲהַדר ְלָבַתר, ּ ּתָ ַמאי . ָרָזא ְדַעְלָמא ּתַ
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ַקְדִמ, ַטְעָמא ְרָכאן ִאְצְטִריך ּבְ ִגין ְדָכל ּבִ ְּבְ י ַעְלָמא ִעיָלָאהּ ְּדִאיהו ְמקֹור , ּיָתא ְלַגּבֵ ּ
ְּדכֹוָלא א, ּ ָאה ַקִדיׁשָ ּתָ י ַעְלָמא ּתַ ּוְלָבַתר ְלַגּבֵ ּ.  

ְּכַגְווָנא ָדא ַקִדיׁש א, ּ ֵמיה ַרּבָ ַדל ְוִיְתַקַדׁש ׁשְ ִּיְתּגַ ּ א ִעיָלָאה ַעל ּכֹוָלא, ּ ם ַרּבָ ַּההוא ׁשֵ ּ ּ ,
ְּדִמיֵניה ָנ, ְּמקֹוָרא ְדַחֵיי ןּ ְרָכאן ְוָכל ִקדוׁשָ ל ּבִ ְּפִקין ּכָ יכו . ְוָדא ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּוְלָבַתר ְמׁשִ ּ

יה ְרעוֵתיה, ִּמּנֵ ָעְלָמא ִדי ְבָרא ּכִ ּּבְ ָאה, ּ ּתָ ְרָכאן. ַעְלָמא ּתַ ל ּבִ ַגְווָנא ָדא ּכָ ִפָלה , ּבְ ּחוץ ִמּתְ ּ
ֶהם ָאָדם ׁשֹוֶחה ּבָ ְבָרכֹות ׁשֶ ּתָ, ּבִ   .א ְלֵעיָלאְּדָקא ַמְתִחיל ִמּתַ

ְרַכת ָהָאֶרץ ָאה, ּבִ ּתָ ָרָזא ִדְבִרית ְותֹוָרה, ָּדא ַעְלָמא ּתַ ֵלל ּבְ ְּדִאְתּכְ ִרית. ּ ָּדא ִאיָלָנא , ּבְ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְותֹוָרה. ְּדַחֵיי ַּחִיים וָמזֹון. ּ ְּדַנְפֵקי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ הו , ּ ְּלֵמיַזן ּבְ

ָאה ּתָ   .ַעְלָמא ּתַ

זֹוןָנׁשִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ים ַחָייִבין ּבְ ּים ַוֲעָבִדים וְקַטּנִ ִניָנן, ֲאָבל ֵהם ֵאיָנן ְמָבְרִכין. ּ , ְּדָהא ּתָ
ּתֹו וָבָניו ְמָבְרִכין לֹו ִאׁשְ   .ּאֹוי לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

א י ַאּבָ ִמְקָרא ְמִגיָלה, ְוָאַמר ַרּבִ ים ַחָייבֹות ּבְ . ֲאֵחִריםֲאָבל ֵהם ֵאיָנן קֹוְראֹות ַל, ָּנׁשִ
ָרָכה ִמִפי ַהְמָבֵרך מֹוַע ַהּבְ ְֲאָבל ַחָייבֹות ִלׁשְ ּ ֵעין ֶזה. ּ ָרָכה , ּכְ מֹוַע ַהּבְ ה ִלׁשְ ַּחֶייֶבת ָהִאּשָׁ

ֲעָלה ִּמִפי ּבַ וְלָחן, ּ ין ָלה ַעל ַהּשׁ ֲעָלה ְלַהְמּתִ ְּוַחָייב ּבַ ּ ּ מֹוַע ִמִפי ַהְמָבֵרך, ּ ֵדי ִלׁשְ ְּכְ ּ.  

ם ָזָכר ְמָבֵרך ָלֶהםקֹוְרִא, ֵאין ׁשָ ה. ְים ְלִמי ׁשֶ ים ַהְרּבֵ ֵאינֹו , ְַהְמָבֵרך ֲעֵליֶהן, ָּהיו ָנׁשִ
ם ּשֵׁ ים ֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות ְלִזימון, ְּדָתִניָנן. ְְמָבֵרך ּבַ , ְּוהֹוִאיל ְוֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות ְלִזימון. ָּנׁשִ

ם ׁשֵ ז, ֵאין ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ר ּבִ ָזָכר הואְּדִעיּקַ ְנֵקָבה, ֹּון ּבְ ֲּאָבל ְמחוָיבֹות . ְוֹלא ּבִ ּ
זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ מֹוַע ּבִ ִמְקָרא ְמִגיָלה. ִלׁשְ ּוְמחוָיבֹות ּבְ ּ מֹוַע ִמִפי ַהּקֹוֵרא, ּ   .ִּלׁשְ

זֹון ת ַהּמָ ִבְרּכַ ַלִים ּבְ ְנַין ְירוׁשָ ְרַכת ּבִ א ְלַמְעָלה, ּּבִ ּתָ ְוֵיׁש , ְּדָהא ֲאַנן ְמָבְרֵכי ַעד ַהׁשְ
ְקָדׁש, ְְלָבֵרך ְלַמָטה ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ּוְלָבֵרך ַעל ּבִ ם ָמזֹון יֹוֵצא ְלָכל ָהעֹוָלם, ְּ ָאר . ְּדָהא ִמּשָׁ ּוׁשְ

ם ֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנן ִניזֹוִנים ֶאָלא ִמּשָׁ ְמִצית, ּּבְ ְבָרָכה ִראׁשֹוָנה. ִמן ַהּתַ ַלל , ְּוַהּכֹל הוא ּבִ ּכְ
ת ַהִזימוןְוַעד ָהָכא ּבִ. ַהּכֹל ְּרּכַ ּ.  

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ ְוַמאן ִדְמָבֵרך ּבִ ּ א, ָחֵדי ְלֵעיָלא, ּ ֶחְדָוא. ְוָחֵדי ְלַתּתָ ְְוִאְצְטִריך ְלָבֵרך ּבְ ְ ,
א ּוִבְרעוָתא ְדִלּבָ ִגין ְלֶמֱחֵדי ִמַדת ַהטֹוב, ּ ּתְ ַוִייַטב ִלּבֹו, ּּבְ ִּדְכִתיב ַויֹאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ּ ּ ָּדא . ּ

ִמיד)משלי טו(, ִּדְכִתיב. ת ַהטֹובִּהיא ִמַד ה ּתָ ּתֶ קו ֵליה.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ֲּאתֹו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ ּ ,
ַּוֲעָבדֹו ֶחְדָוה ְוִהלוָלא ָאֳחָרא א, ּ ֵני דוְכּתָ ינו ְלָכל ּבְ ְּוַזּמִ ּ א ְלכוְלהו, ּ ְויוהו ֵריׁשָ ְּוׁשַ ּ ּ ּּ.  

ְקֵצה ָהֲעֵרָמה)רות ג( ב ּבִ ּכַ י ְיהוָדאי ֲאתֹו ִלְטֶבְרָיהַר. ּ ַוָיֹבא ִלׁשְ י ְנהֹוָראי ְוַרּבִ ָמעו , ּּבִ ּׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ּתְ כו, ַּדֲאַמר ְלַהאי ְקָרא, ְלַרּבִ ַּויֹאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ל , ַּוִייַטב ִלּבֹו. 'ּ ֲּאִכיַלת ַחִיים ׁשֶ

ּוֵמִאינון ַחִיין ָחֵדי ְלִלּבֹו, ַמְעָלה ּ ְּוֵכיָון ְדָחֵדי ֵליה. ּ ְקֵצה ָהֲעֵריָמהִּמָיד, ּ ב ּבִ ּכַ , ּ ַוָיֹבא ִלׁשְ
ִלין ָטִבין ִעיָלִאין, ִּאֵלין ֲאָבִנין ָטִבין ּוַמְרּגָ א, ּ ְּדָסֲחִרין ּכוְרַסָייא ַקִדיׁשָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

ים)ש ז''שה( ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים סוָגה ּבַ ּ ּבִ ְ.  
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ָל)רות ג(, ּוַמאי ִדְכִתיב ֹבא ּבַ בּ ַוּתָ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ִכיַבת ַרְגלֹוי. ט ַוּתְ ְוָלא , ׁשְ
ִכיַבת ְלִקיְבֵליה יה, ּׁשְ ֲחִצי ַהַלְיָלה. ְּוָלא ְלַגּבֵ אן ְדַעד ֲחִצי ַלְיָלה ֹלא ָיַדע, ַּוְיִהי ּבַ . ִּמּכָ

ִדיִקים ן ֵעֶדן ִעם ַהּצַ רוך הוא ִנְכַנס ַלּגַ דֹוׁש ּבָ ְּדֵאין ַהּקָ ּ ּ   .ּא ַעד ַאַחר ֲחִצי ַהַלְיָלהֶּאָל, ְּ

יָתא ְדֵליְלָיא ֵראׁשִ ְּדָהא ּבְ ָמִתין ָסְלִקין, ּ ל ִנׁשְ הֹון, ּכָ ָנא ּבְ ּקְ ד . ַוֲעֵריַמת ִחִטין ִמְתּתַ ּכַ
ֵדין ָקָלא ִאיְתַער ְוָקֵרי, ִּאְתְפֵליג ֵליְלָיא ְטָרא ְדָצפֹון, ּכְ ְּוַההוא . ְּוַההוא ָקָלא ִאיְתַער ִמּסִ

ְלהֹוֵב ּי ָמֵטי ַעד ְלַההוא ֲאַתר ְדִאיְקֵרי ֶגֶברׁשַ ֵחיָלא, ּ ֵדין ָקֵרי ּבְ ֶבר. ּכְ . ְוִאיְקֵרי ְקִריַאת ַהּגֶ
ּוַמאן ִאיהו א. ל''ַגְבִריֵא. ּ ַגְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא ִדְלַתּתָ ְלהֹוָבא ּבְ ַטׁש ַההוא ׁשַ ּּבָ   .ְוָקָרא, ּ

ִקיוָמא ְדִדיָנא ִדׂשְֵדְכ א ּבְ ּין ֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב. ָמאָלא ָקְייָמאּ ֲחִצי )רות ג(, ּוְכֵדין ּכְ  ַוְיִהי ּבַ
לֹוָתיו ה ׁשֹוֶכֶבת ַמְרּגְ ה ִאּשָׁ ַּהַלְיָלה ַוֶיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִיָלֵפת ְוִהּנֵ ּּ ּ.  

ֲחִצי ַהַלְיָלה ַנן. ַּוְיִהי ּבַ ָמרֹות ֲהֵוי ַהַלְיָלה, ּתְ ַלת ִמׁשְ ָמר יֹוׁשֵ, ּּתְ ָמר וִמׁשְ ל ִמׁשְ ב ְּוַעל ּכָ
ֲאִרי רוך הוא ְוׁשֹוֵאג ּכַ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ָמָרה ַמְלָאִכין ְיִדיִעין. ְּ ָמָרה וִמׁשְ ּוְבָכל ִמׁשְ ן , ּ ְמַמּנָ

ָמרֹות ַלת ִמׁשְ ִאיֵלין ּתְ ֵליְלָיא ּבְ   .ּבְ

ָמָרה ָהִראׁשֹוָנה ׁשְ ּמִ ֵריׁש ֵליְלָיא, ּבַ יָרָתא ּבְ ִּאינון ַמְלָאִכין ְדָאְמִרין ׁשִ . יּוַמאי ָקַאְמֵר. ּ
ַהר ה )שם( ',ָהָאֶרץ ְוגו' ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלה )תהלים כד( ּ ְנִקי ַכַפִים וַבר )שם( .'ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ּ

  .'ֵלָבב ְוגו

א ָמִתין ִדְבֵני ָנׁשָ ִגין ְדָכל ִנׁשְ ּּבְ ָּנְפקו וָבָעאן ְלָסְלָקא, ּ א ְדִאֵלין . ּ ד ָסְלִקין ְלדוְכּתָ ּּכַ ּ ּ
ָמָרה ִראׁש ן ְדִמׁשְ ין ְוָחֵמׁש ֵהיָכִלין, ֹוָנה ָקְייִמיןְּמַמּנָ יּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ן ּתְ ּמָ ן , ִאית ּתַ ּבַ חוׁשְ ּּכְ

א ּתָ ֵריִסין ֲעַלְייהו, יֹוֵמי ׁשַ ן ּתְ ּוְמַמּנָ ּ.  

ָמִתין ִאין ִאינון ִנׁשְ ָּפְתִחין ְלהֹון ִפְתִחין ִעיָלִאין, ִּאי ַזּכָ ּ , ַּדְחָיין לֹון ְלַבר, ְוִאי ָלאו. ּ
ָכל ָעְלָמאְוָאְזִלי ְטֵטי ּבְ ין, ּן וְמׁשַ יׁשִ ִאינון רוִחין ּבִ ּוָפְגֵעי ּבְ ּ ִמְנהֹון , ְואֹוְדִעין ְלהֹון ִמיִלין, ּ

ִדיִבין ָאן ְלַאָעָלא. ּוִמְנהֹון ְקׁשֹוט, ּכְ ָּפְתִחין ְלהֹון ִפְתָחא, ִאי ַזּכָ א , ּ ְּוָעאִלין ְוָסְלִקין ְלדוְכּתָ
ְּדִאינון אֹוֲחָרַנְייָתא ּ.  

ִנָייהִמׁשְ ן ִאינון ְמַמִנין ָאֳחָרִנין, ָּמָרה ׁשְ ּמָ ִּאיְקרון ֲאֵבֵלי ִציֹון, ּּתַ ֵלי ַעל , ּ ְּדָקא ִמְתַאּבְ
ְקָדׁש ית ַהּמִ ן ּבֵ ּחוְרּבַ ּ.  

ֶבר ֲעָתא ִדְקִריַאת ַהּגֶ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ְלהֹוָבא ִדְסַטר ָצפֹון, ּ ְּדִאיְתַער ַההוא ׁשַ ּ ֵּמַההוא , ּ
ִּאְתָערו ְדַההוא  ּ ְלהֹוָבאּ ד ָנֲחָתא ְלַהאי ַעְלָמא, ׁשַ ְרְנגֹוָלא ְדַהאי ָעְלָמא, ּכַ ְדֵפי ּתַ , ַּעד ּגַ

א, ַוֲאַמר, ָקֵרי ְבָחִיל ִּאְתָערו ִלְבִכָיא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ לֹום ִדְכִתיב, ּ ל ִאינון ָמאֵריהֹון ְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ,
יון)ישעיה לג( לֹום ַמר ִיְבּכָ   .ּ ַמְלֲאֵכי ׁשָ

ְכָיא, ְכָיאַּמאן ְדָחָמא ּבַ ּוַמאן ְדָלא ָחָמא ּבַ א, ּ ין ִלְבִכָיה ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ְנׁשִ ּּכוְלהו ִמְתּכַ ּ ּ ּּ .
ַמָיא ַּמאן ָחָמא ִעְרּבוְבָיא ְדָכל ֵחיֵלי ׁשְ עֹו וְבכֹו, ּ ין ּגָ ְּוָכל ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ.  
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ֵעי וָבֵכי רוך הוא ּגָ הֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ְתַלת ְמָאה ְו, ְּ ִעין ְרִקיִעיןּוָבֵעיט ּבִ ַהִהיא , ּוְכֵדין. ִתׁשְ ּבְ
ִתיב ֲעָתא ּכְ ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוֶיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִיָלֵפת)רות ב(, ׁשַ ּ ַוְיִהי ּבַ ּּ דֹוׁש , ָהִאיׁש. ּ ָּדא ַהּקָ

רוך הוא ּּבָ א, ְּ ן ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ַאג ְוָיֵהיב ָקָלא ַעל חוְרּבַ ְּדׁשָ ּ ּ  )הירמיה כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ן קֹולֹו' ה עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ַאג ַעל ָנֵוהו. ִּמּמָ אֹוג ִיׁשְ א, ּׁשָ ִכיְנּתָ ַּוִיָלֵפת. ָּדא ׁשְ ּ ,

ָדָבר ַאֵחר  ם)איוב ו(ּּכְ ּ ִיָלְפתו ָאְרחֹות ַדְרּכָ ּ ּ.  

ְרִקיִעין ּכוְלהוֵדְכ ַעט ּבִ ּין ִאיהו ּבָ ּ ַההוא , יןְוָכל ְרִתיִכ, ְּוָכל ַחָייִלין, ּּ ָלן ּבְ ָכאן וִמְתַאּבְ ּּבָ ּ
ֲעָתא ַנֲחָלֶתך ְוגו)תהלים עט(, ַמאי ָקַאְמֵרי. ׁשַ או ּגֹוִים ּבְ ָ ֱאֹלִהים ּבָ ָּנְתנו ֶאת ִנְבַלת . 'ּ

ֶבל ְוגו)שם קלז(. 'ֲָעָבֶדיך ְוגו   .' ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ַּוִיָלֵפת אי, ּ ִגין. ַאּמַ ה ׁשֹוֶכֶבת ַמְרּגְ, ּבְ ה ִאּשָׁ ִכיַבת ְלַעְפָרא, לֹוָתיוְוִהּנֵ ין , ׁשְ ְּמַהְדָקא ּבֵ
ָרֵאל, ַרְגִלין ֶנֶסת ִיׂשְ יה. ָּדא ּכְ ֲעָתא ִאיִהי ִאיְתָעַרת ְלַגּבֵ ַהִהיא ׁשַ ֵדין ּבְ ֵאיל , ּּכְ ְּוהוא ׁשָ

ָגלוָתא, ָּלה י ּבְ ּתִ ֲעָתא ָדא. ִּמי ַאּתְ ּבִ ׁשַ   .ּוִמי ַאּתְ ּבְ

ַָוּתֹאֶמר ָאֹנִכי רות ֲאָמֶתך ַצֲעִריןְמ. ּ ָגלוָתא, ָרַוות ּבְ ַני ְדִאינון ּבְ ְּמָרַוות ַמְכאֹוִבין ַעל ּבָ ּ ּ .
ְייהו ִריְכָנא ִמּנַ ין ְדִאְתּתָ ְּוַעל ָפָלֵטיִרין ַקִדיׁשִ ּ ּ ִריְכָנא, ּ ֶּאָלא ִדְמָחְרִפין , ְּוָלא ַדי ְדִאְתּתָ ּ

ָכל יֹוָמא ֲעַלְייהו ּוְמַקְלִלין ּבְ ָגל, ּּ ְּוֵלית ִלי פוָמא ּבְ   .ּוָתא ְלַאֲהָדָרא לֹוןּ

רוָכה ַאּתְ ַלה)רות ג( ּ ַויֹאֶמר ּבְ י ֶלֶכת ' ּ י ֵהַטְבּתְ ַחְסֵדך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ְלִבְלּתִ ּתִ ְּבִ ּ
יר חוִרים ִאם ַדל ִאם ָעׁשִ ַּאֲחֵרי ַהּבַ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָלה ַהּקָ ּ י, ְּ ַרּתִ ר ֳקָדַמי, ּבְ , ִאְדּכַ

ד ָדִוד ְמ ַל םּּכַ ַרך ִמְירוׁשָ יִחי ִאְתּתְ ּׁשִ חוִרים, ְ ְּוהוא ֲאָתא ַעד ּבַ ָרא ִמן , ּ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ּוְנֵפיק ׁשִ
יִחי י ְמׁשִ יה, ַּהָיִמיִני ְלַגּבֵ ֵתיק, ְּוָגֵדיף ְוִקיֵלל ְלַגּבֵ ידוָפא ָלא ֲהָוה ִגידוָפא. ְוׁשָ ַהאי ּגִ ּּכְ ּ .

ֵתיק, ּיׁש ַלֲאָתָבא ֵליהְוָלא ָחֵי, ְּוָקֵליל ֵליה ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת   .ְוׁשָ

ָגלוָתא א ּבְ ּתָ י, ְּוַהׁשְ י ֲעָבַדת ִעּמִ ּאוף ָהֵכי ִטיבו וְקׁשֹוט ַסּגֵ ּ ְּואֹוִטיַבת ָדא ִטיבו , ּ ּ
ְתָרָאה חוִרים, ּבַ ֵּמַההוא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ִמּבַ ּ ַתר ֵחירוִפין , ּ א ְלֵמיַהך ּבָ ְּוָלא ַאּתְ ַחְייׁשָ ְ

ְּוִגידוִפין ִדׁשְ יןּ חוִרים, ָאר ַעּמִ ַההוא ִמּבַ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ר , ִּאם ַדל. ּ ָּדא ַאְסַפְסָיינוס ְדָלא ּבַ ּ ּּ
א ֲהָוה יר. ַמְלּכָ א ְדַדֲהָבא, ְוִאם ָעׁשִ א ֵריׁשָ ר ַמְלּכָ א ּבַ ר ַמְלּכָ ָּדא ְנבוַכְדֶנּצַ ּ ּ.  

ְמִעי י ׁשִ ֹלֹמה ְלַגּבֵ יה, ְּוָחְכְמָתא ִדׁשְ ִתיב ּבֵ ּ ֵצא ֵצא ִאיׁש ַהָדִמים )ל ב טזשמוא(. ַּמאי ּכְ
ִלַיַעל ֵרי ִזיְמֵני. ְּוִאיׁש ַהּבְ ּפוק פוק ּתְ ּּ ַלִים, ּ ּפוק ִמירוׁשָ ּ יְתך, ּ ָפוק ִמּבֵ ּ ֹלֹמה . ּ ֲּאַמר ֵליה ׁשְ

ַלִים ְוגו ירוׁשָ ֵנה ְלך ַבִית ּבִ ֲּאָנא ָלאו ָהֵכי ֶאָלא ּבְ ָ יֹום ֵצאְתך ְוגו)מלכים א ב(', ּ   .'ָ ְוָהָיה ּבְ

רוך הואְוַע דֹוׁש ּבָ ּל ָדא ָאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ּ ְֵהַטְבּתְ ַחְסֵדך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון, ְּ ּ ,
אי ִקיוָמא ְלַגּבָ ְּדִאְתָקְייַמת ּבְ ין, ּּ ָאר ַעּמִ ת ְלֵחרוָפא ְוִגידוָפא ִדׁשְ ְּוָלא ַחְייׁשַ ּ ֲאָבל ִליִני . ּ

ָגלוָתא, ַּהַלְיָלה א ּבְ ּתָ אֹוַרְייָתא וְבעֹוָבִדין ָטִביןְוַאְנִהיֵג, ֱּהֵוי ַהׁשְ ן ּבְ ּמָ ּי ִלְבָניך ּתַ ְוִאם . ְ
ְִיְסֲהָדן ֲעָליך עֹוָבִדין ָטִבין ְלִמְפרֹוק ָלך יך ָאֹנִכי, ְוִאם ָלאו. ִיְפרֹוק, ְ ְוְגַאְלּתִ ' ַחי ה. ּ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ַּעד ְדֵייֵתי ַצְפָרא וְנִהירו ְדפוְרָקָנא, ׁשִ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3309דף [ -ּוָתא ּבְ

ֲעָתא ְדִא ׁשַ יה, ְּתְפֵליג ֵליְלָיאּּבְ רוך הוא ָאֵעיל , ִּאיִהי ִאיְתָעַרת ְלַגּבֵ דֹוׁש ּבָ ֵדין ַהּקָ ּּכְ ְּ

ִגיְנָתא ְדֵעֶדן ִּעם ַצִדיַקָייא, ּבְ ִגיְנָתא ְדֵעֶדן, ּ אֹוַרְייָתא ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ   .ַעד יֹוָמא, ְלִאׁשְ

ָרֵאל ַמְצ. ֵאיָמַתי. ין ָאֵתי גֹוֵאלֵדְכ ִזְמָנא ְדִיׂשְ אוָלה ִלְתִפָלה, ָלן ְצלֹוָתאּבְ ְּוָסְמִכין ּגְ ּ ּ .
א ְרָיין ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ׁשָ אוָלה ִלְתִפָלה. ְּוִיׂשְ ְּוַכד ָלא ָסִמיך ּגְ ּ ּ ָּאז ָלא ָסִמיך ָדא , ְ ְ

ָגלוָתא, ְלָדא   .ְּוָאְזַלת ּבְ

ר ּבַֹעז)רות ד( ר ִדּבֶ ה ַהּגֵֹאל ֹעֵבר ֲאׁשֶ ָּדא ִאיהו ּג, ּ ְוִהּנֵ יר ָקרֹוב , ֹוֵאל ָקרֹובּ ַיּתִ
י ָקרֹוב ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלפוְרָקן   .ִּויִמיָנא ִעיָלָאה, ַסּגֵ

ָבה פֹה ְפלֹוִני ַאְלמֹוִני ַּויֹאֶמר סוָרה ׁשְ ּ ּ ׁש. ַמאי ַאְלמֹוִני. ּ , ְּדָהא ְכִתיב. ַאְלמֹוִני ַמּמָ
יב ָאחֹור ְיִמינֹו אי. ֵהׁשִ ִגין ְדָהא ַע, ֶּאָלא. ַאּמַ ִכיַבת ְלַאְרָעאּּבְ ֵדין הוא , ּד ֵקץ ַהָיִמין ׁשְ ּּכְ

ְּפלֹוִני ְמכוֶסה. ַאְלמֹוִני ֵרי ָעְלָמא, ּ נוז ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּגָ ּּ.  

ִחית ֶאת ַנֲחָלִתי)שם( ּ ֹלא אוַכל ִלְגָאל ִלי ֶפן ַאׁשְ אן. ּ יִחין ִאינון, ִמּכָ ִּדְתֵרין ְמׁשִ ּגֹוֵאל , ּ
ְטָרא ְדָיִמיָנא, ֵאל ָקרֹובּגֹו. ָקרֹוב ְוגֹוֵאל ָרחֹוק ן יֹוֵסף, ּגֹוֵאל ָרחֹוק. ִּמּסִ יָחא ּבֶ . ָּדא ְמׁשִ

ּוַמאן ִאיהו ּיֹוֵסף ְדִאְקֵרי ַצִדיק. ּ יָחא ְדָאֵתי ִראׁשֹון. ּ   .ְּוָדא ִאיהו ְמׁשִ

ְּדָהא ָיִמיָנא ְדִאיהו ַלֲאחֹוָרא, ֹּלא אוַכל ִלְגָאל ִלי יב ָאחֹו)איכה ב(ִּדְכִתיב , ּ ר  ֵהׁשִ
יה, ְיִמינֹו ִתיב ּבֵ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני, ּּכְ ע ָדא. ָהֹוׁשִ ְּוַעד ְדִאּתֹוׁשַ   .ֹּלא אוַכל ִלְגָאל ִלי, ּ

ֻאָלִתי ה ֶאת ּגְ ַאל ְלך ַאּתָ ּּגְ ן יֹוֵסף ָאֵתי ְוִיְפרֹוק ַקְדָמָאה. ָ יַח ּבֶ ְלָבַתר , ְּדָהא ָמׁשִ
נו, ִאְתָעָרא ְיִמיָנא ְגִניָזא ְּדִאיהו ּגָ ּ ּז ִלְתֵרין ַצִדיִקים ַהָללוּ ִניָנן. ַּצִדיק ְוֶצֶדק, ּּ , ְּוַעל ָדא ּתָ
ִדיִקים ְּדִאיהו ָגִניז ַלּצַ ּ ְגִניָזא. ּ א ּבִ ֵתיאוְבּתָ רון ּבְ ּוָבֶזה ְיקומון ְוִיְתַחּבְ ּ ּ ּ ין , ּ ד ִאיּבִ ְלֶמיְעּבַ

ָעְלָמא   .רֹוֵמָמה' ּוְכֵדין ְיִמין ה, ּוֵפיִרין ּבְ

ֹלף ַנֲעלֹוּ ַויֹאֶמר )רות ד( ַּהּגֵֹאל ְלֹבַעז ְקֵנה ָלך ַוִיׁשְ ָדָבר ַאֵחר . ְ ַלף ַוֵיֵצא )איוב כ(ּּכְ ּ ׁשָ
ָוה ֵעי. ִמּגֵ ּתָ ִאיְתָערו ִדְבִרית ִמׁשְ ּּבְ בֹוד, ּ י ַצִדיק. ּוְבָלׁשֹון ּכָ ְּדֵכיָון ְדִאיְתַער ָיִמיָנא ְלַגּבֵ ּ ּ ,

לֹוף ַנֲעלֹו ִּמָיד ַוִיׁשְ ִּאְתָערו ִדיֵליה ְל. ּ ָאהּ ּתָ י ַעְלָמא ּתַ ין . ַגּבֵ ד ִאיּבִ ֵדין ִאיְתַער ְלֶמְעּבַ ּכְ
ָעְלָמא ֵחיָלא ְדַההוא גֹוֵאל ָקרֹוב, ּבְ י ָעְלָמא. ּּבְ   .ְַוֲאַמר ְקֵנה ָלך, ְּוִאְתַער ֵליה ְלַגּבֵ

אן ָרִזין ִדְמִגיָלה זֹו י ְיהוָדאי. ֲּעה ּכָ י ְנהֹוָראי ְוַרּבִ קו ֵראׁשֵ, ֲּאתֹו ַרּבִ ּוְנׁשָ . ּיה ִוידֹויּ
יה ֲּאָמרו ַוַדאי ְנִהירו ְדִסיַני ָהֵכי ָנֵמי ַקּמֵ ּ ּ ּּבוִציָנא ִדְנהֹוָרא ִאיהו, ּ ּ.  

ַלף ִאיׁש )רות ד( ל ָדָבר ׁשָ מוָרה ְלַקִים ּכָ אוָלה ְוַעל ַהּתְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ּ ּּ
ִי עוָדה ּבְ ַּנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהו ְוֹזאת ַהּתְ ָרֵאלּ ָנן ָפְתֵרי ְקָרא. ׂשְ תהלים (, ִּדְכִתיב, ְּוָאְמרו, ַּרּבָ

ָמִים)קב ה ָיֶדיך ׁשָ ָ ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ וַמֲעׂשֵ רוך הוא עֹוָלמֹו. ּ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ֹלא , ְּ
ָרא אֹותֹו ֶאָלא ִעם ַהּתֹוָרה ָנה קֹוֶד. ּּבָ ְבָרא ָהעֹוָלםְּוַהּתֹוָרה ָהְיָתה ַאְלַפִים ׁשָ ּנִ . ם ׁשֶ

ֲעׁשוִעים יֹום יֹום)משלי ח(, ִּדְכִתיב   .ּ ָוֶאְהֶיה ׁשַ
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רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו, ְּדָתִניָנן דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ  )איוב כח(, ִּדְכִתיב. ֵהִכין ֶאת ַהּתֹוָרה, ְּ
ָּאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה ְוגו ּוָבָרא ָבה ָהעֹוָלם. 'ּּ ך , ּ ָנָזהְְוַאַחר ּכַ ָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּּגְ ּבָ , ַעד ׁשֶ

  .'ּ ַויֹאֶמר ָלָאָדם ְוגו)שם(, ִּדְכִתיב. ְּוִליְמָדה לֹו

ָעה אֹוָתה ׁשָ ל ָהאֹוִתיֹות ְלָפָניו, ּּבְ ָּעְמדו ּכָ רוך הוא , ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּ דֹוׁש ּבָ י ִיְבָרא ַהּקָ ּּבִ ְּ

י ִיְבָרא ַהּקָ, ְוֹזאת אֹוֶמֶרת, ֶאת עֹוָלמֹו רוך הוא עֹוָלמֹוּבִ ּדֹוׁש ּבָ ל . ְּ ָּעְמדו ְלָפָניו ּכָ
תש, ָּהאֹוִתיֹות ְלַמְפֵרַע   .ר''ּבְ

ָאה ת רוך הוא', ּבָ דֹוׁש ּבָ ְּוָאְמָרה ִלְפֵני ַהּקָ ל עֹוָלם, ְּ י ֶאת , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְָרצֹוְנך ִלְבֹרא ּבִ

ל ָהאֹוִתיֹות, ָעֹוָלְמך ֲאִני ֲחִתיַמת ּכָ ּשִׁ, ּׁשֶ םְועֹוד ׁשֶ י ֶנְחּתַ ְּמך הוא ֱאֶמת ּבִ . ֹלא, ָּאַמר ֵליה. ָ
ך ֶאת עֹוָלִמי ַדאי ִלְברֹוא ּבָ ְֵאיָנך ּכְ ַני ָלמות, ְ ה ַצִדיִקים ִמּבָ ּמָ ך ֲעִתיִדין ּכַ ּבָ ּׁשֶ ּ , ִּדְכִתיב. ְ

ים ְוגו'' ְוִהְתֵויָת ת)יחזקאל ט( ַפֵחי ֶנ. 'ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ ּוִמָיד ָיְצָאה ְלָפָניו ּבְ   .ֶפׁשּ

רוך הוא''ָעְמָהה שי דֹוׁש ּבָ ּן ִלְפֵני ַהּקָ ל עֹוָלם, ְוָאְמָרה ְלָפָניו, ְּ ְָרצֹוְנך , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

י ֶאת ָהעֹוָלם י, ִלְברֹוא ּבִ ַדי ָחתום ּבִ הוא ׁשַ ְמך ׁשֶ ּשִׁ ּׁשֶ ּ ּ ך ֶאת , ָּאַמר ָלה. ָ ְָלא ִאיְבֵרי ּבָ

או ק. עֹוָלִמי ּבָ ִרים ַי''ַּעה ׁשֶ ֶהם ֶאת עֹוָלִמי, ָאַמר, ַחדּר ְמחוּבָ או . ָלא ִאיְבֵרי ּבָ ְּוֵכן ּבָ
ְּלָפָניו ּכוָלם   .ף''ַעד כ, ּ

ָיְרָדה כ ֶתר''ֵּכיָון ׁשֶ ֶתר, ף ֵמַעל ַהּכֶ מֹוִנים ֶאֶלף ִרּבֹוא , ִּנְזַדְעִזַע ַהּכֶ ְּוִנְזַדְעְזעו ׁשְ ּ
ֶתר ּכֶ בוִעים ּבַ ִליֹות ַהּקְ ַּמְרּגָ דֹוׁש . ּ רוך הואָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ּּבָ ם ִמְזַדְעְזִעים, ְּ ה ַאּתֶ , ָּאְמרו. ָּלּמָ

ל עֹוָלם ל טוֵבינו, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּּכָ בֹוֵדינו, ּ אֹות כ, ְּוָכל ּכְ יו ָיְרָדה . ף''ֵּאינֹו ֶאָלא ּבָ ְוַעְכׁשָ
  .ֵּמָעֵלינו

ל עֹוָלם, ָאְמָרה ְלָפָניו י ֶאת עֹוָלְמך, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְָרצֹוְנך ִלְברֹוא ּבִ ל ׁשֶ, ָ ֲאִני אֹות ׁשֶ
בֹוְדך רוך הוא. ָּכְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ַער ּבָ ּּגָ ּ ֵאר , ֲָחזֹור ִלְמקֹוְמך, ף''ף כ''כ, ָאַמר, ְּ ְוֹלא ִיּשָׁ

רוַע ִלי ּגָ ֶתר ׁשֶ ַּהּכֶ ך ֶאת עֹוָלִמי, ּ ה ֲאָלִפים , ְְוֹלא ֶאְבָרא ּבָ ּמָ ל ּכַ ׁשֵ ך ֲעִתיִדין ִליּכָ ּבָ ְׁשֶ

ָרֵאל ֱאַמר. ִּמִיׂשְ ּנֶ ת ַאְלֵפי ִאיׁש)שמות לב(, ׁשֶ לׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ּ ַוִיפֹל ִמן ָהָעם ּבַ ּ ִּמָיד . ּּ
ַפֵחי ֶנֶפׁש   .ְּוֵכן ּכוָלם, ָּחְזָרה ִמְלָפָניו ּבְ

ָאה בי ּבָ ל עֹוָלם, ְוָאְמָרה ְלָפָניו, ת''ַעה ׁשֶ י ֶאת עֹוָלְמך, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְָרצֹוְנך ִלְברֹוא ּבִ ָ ,
ל  ֲאִני אֹות ׁשֶ ָרָכהׁשֶ עֹוָלם, ּבְ ָרֵאל ָהֲעִתיִדים ָלֹבא ּבָ ֶניך ִיׂשְ ָוִבי ְמָבְרִכין אֹוְתך ּבָ ָ ּ ,

ה ְיָי רוך ַאּתָ ְְואֹוְמִרים ּבָ רוך הוא. 'ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָלה ַהּקָ ּ ך ַוַדאי ִאיְבֵרי ֶאת עֹוָלִמי, ְּ ּּבָ ְ ,
ְְוַאּתְ ְראוָיה ְלָכך ּ.  

רוך הוא. ָניוְולא ִנְכְנָסה ְלָפ, ָעְמָהה אֹות ָאֶלף ָּאַמר ֵליה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ף ''ף אל''אל, ְּ
ְכְנסו ְלָפַני ּנִ ל ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ ָאר ּכָ ׁשְ ְנִסי ּכִ ה ֹלא ִתּכָ ָּלּמָ ל עֹוָלם, ָאְמָרה ְלָפָניו. ּ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְכְנסו ְלָפֶניך ּנִ ל ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ ָרִאיִתי ּכָ ִָמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ַפֵחי ֶנ, ּ ָיְצאו ּבְ ּׁשֶ ּוְכָבר ָנַתּתָ ָלאֹות . ֶפׁשּ
ה ֶאת עֹוָלְמך, ּת ְרׁשות''בי ְבָרא ּבָ ּתִ ָׁשֶ ָלִכים, ּ ְְוֵאין ָראוי ְלֶמֶלך ַהּמְ ָנה, ּ ַתן ַמּתָ ּנָ , ְלִמי ׁשֶ
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ּנו ְּלַהֲעִביָרה ִמּמֶ ְמקֹוִמי, ּ י ּבִ ְוְלִפיָכך ָעַמְדּתִ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ָלה ַהּקָ ּ ְהֹוִאיל ְוָכך , ְּ

ִהי ִראׁשֹוָנה ְלָכל ָהאֹוִתיֹות, אּהו ך ֲאִני ִמְתַעֶלה. ַּאּתְ ּתְ ּּבָ ִמי ֶאָחד, ְ ך ׁשְ ֵרא ּבָ   .ְְלִהּקָ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ּגִ ּוַבּתֹוָרה ָהָיה ַמׁשְ ּ אֹות ב. ּובֹוֵרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְּ ְלָבד ' ְוָהא ּבְ ּבִ
ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּתֹוָרה, ּבָ ָרא ֶאת ָהעֹוָלםְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּבַ ּ ּכוָלה ּבָ ּּ.  

ד רוך הוא ָלאֹות בי, ֶּאָלא ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ּׁשֶ ִמין קוַמְטָרא ְדַאְסקוָפא זֹו, ת''ְּ ּּכְ ּ ּ ,
ה ֶאת ּכָֹחן אֹות וַמְראֹות ּבָ ְּוָכל ָהאֹוִתיֹות ּבָ ּ ְּוָכל ָהאֹוִתיֹות ָעְמדו ָבה, ּ ּ ּתֹוָרה , ְְלִפיָכך. ּ ּבַ

ׁש ִה רוך הואַמּמָ דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ּגִ ּׁשְ   .ּוָבָרא ֶאת עֹוָלמֹו, ְּ

ִרָיה, ּּבֹא וְרֵאה, ַּרב הוָנא ָאַמר ל ּבְ ַכר ּכָ רוך הוא ְמַקֵפַח ׂשְ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ּׁשֶ ּ ַאף ַעל , ְּ
ָהאֹוִתיֹות ִנְכְנסו ְלַמְפֵרַע ִּפי ׁשֶ ּ ְּוִהִדיָחן ִמְלָפָניו, ר''תש, ּ דֹוׁש, ּ בֹוד ְוָנַתן ַהּקָ רוך הוא ַהּכָ ּ ּבָ ְּ

א ִלְבֹרא ֶאת עֹוָלמֹו. 'ָלאֹות ב ּבָ ׁשֶ א ְוֵצְרָפן ָלאֹות ב, ּכְ ית', ּבָ ֵראׁשִ ֲָהֵרי ְלך . ִּדְכִתיב ּבְ

ה, ד''ְואֹות יו', ְואֹות א, ר''תש ִּנְצַטְרפו ִעּמָ ּ.  

ה' ְואֹות ב ל ָהאֹוִתיֹות ִעּמָ ָּנְטָלה ּכָ רוך הוא ּבָ, ּ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ֶהם ֶאת עֹוָלמֹוְּ . ָרא ּבָ
ְּוָהאֹוִתיֹות ּכוָלם ִנְקְראו ְלָפִנים ּּ ְבָרא , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּנִ ָנה קֹוֶדם ׁשֶ ְבְראו ַאְלַפִים ׁשָ ּנִ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ

ְקְרָאה ְלָפִנים. ָהעֹוָלם ּנִ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו, ּוַבּתֹוָרה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּּבָ ֲּהָדא הוא . ְּ
ָמִים)תהלים קב(, ִדְכִתיב ה ָיֶדיך ׁשָ ָ ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ וַמֲעׂשֵ ּ.  

י ֲחִניָנא אֹוֵמר ָבה, ַרּבִ ֲחׁשָ ּמַ ָעלו ּבַ ֵּמאֹוָתם ְדָבִרים ׁשֶ רוך הוא , ּ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ּקֹוֶדם ׁשֶ ְּ

ָבה, ֶאת עֹוָלמֹו ֲחׁשָ ּמַ ָרֵאל ָעָלה ּבַ הוא ָראוי ְלַקּבֵ, ִיׂשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ְּוָכל ָהאֹוִתיֹות . ל ַהּתֹוָרהּ
ֹראׁשֹו רו ּבְ ָבה. ִּנְכּתְ ֲחׁשָ ּמַ ָעָלה ּבַ יָון ׁשֶ ְבָיכֹול, ּכֵ רוך הוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ָּעַמד ַהּקָ ְוָחַקק ּבֹו ֶאת , ְּ

ֹראׁשֹו, ַהּתֹוָרה בו ּבְ ְּוָכל ָהאֹוִתיֹות ִנְכּתְ ּ.  

ָרֵאל)רות ד(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי. ְּוָעָליו ִנְתַקְייָמה ַהּתֹוָרה ִיׂשְ ְוֵאין ֹזאת .  ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ
ָרֵאל, ֶּאָלא ַהּתֹוָרה ִהיא קֹוֶדם ְלִיׂשְ ְּלָפִנים ֵאלו ָהאֹוִתיֹות, ׁשֶ ּ ם . ּ ְּוַהּכֹל ָהָיה ָחקוק ְוִנְרׁשַ

ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ

עוָדה)''חילופי גרסאות''( ְלִמי, ּ ְוֹזאת ַהּתְ ְלמוד ְירוׁשַ ּזֹו ּתַ  צֹור )ישעיה ח(, בִּדְכִתי. ּ
ָדי ִלּמֻ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ָרֵאל. ּּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ִנְקְראו ִלּמוֵדי ה, ּבְ ּׁשָ ם ָהיו', ּ ְוֹלא , ְּוׁשָ

חוָצה ָלָאֶרץ מוָרה. ְּוִלְתעוָדה,  ְלתֹוָרה)שם(, ּוְכִתיב. ּּבְ ְבִלי, ְּוַעל ַהּתְ ְלמוד ּבַ , ּזֹו ּתַ
ָלׁשֹון ָיֲה ִפְלְפלו ּבְ ּׁשֶ ּ רוך הוא, ַדתּ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּכֹל ָהָיה ִלְפֵני ַהּקָ ָרא ָהעֹוָלם, ְּ ּבָ   .קֹוֶדם ׁשֶ

ל ָדָבר ְּלַקִיים ּכָ ִרית ִמיָלה, ּ ל ַהּתֹוָרה, ֶזה ּבְ הוא ִקיום ּכָ ּׁשֶ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו. ּּ זֹו ִמְצַות , ׁשָ
אן ָאַמר ַר. ּזֹו ִמְצַות ִיּבום, ְּוָנַתן ְלֵרֵעהו. ֲחִליָצה י ֲעִקיָבא ִמְצַות ֲחִליָצה קֹוֶדֶמת ִמּכָ ּבִ

ָרֵאל. ְּלִמְצַות ִייּבום ִיׂשְ עוָדה ּבְ י ֲעִקיָבא, ְּוֹזאת ַהּתְ אן ָאַמר ַרּבִ ית , ִמּכָ ָחַרב ּבֵ ִּמיֹום ׁשֶ
ְקָדׁש ִּנְגְדעו ֲאלוֵפי ֵעָצה, ַּהּמִ ּ ׁשֹות, ּ ְּוַהֵדעֹות ְמׁשוּבָ ְּוַהֵלב ֵאינֹו ַקָיים ַעל ּבוְריֹו, ּ ּ ְ ְוהֹוֵלך ,ּ

  .ַהּכֹל ַאַחר ַמְרִאית ָהַעִין
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י יוָדאי ַחת, ָּאַמר ַרּבִ ִּמְצַות ִיּבום ְמׁשוּבַ ָמה. ּ ְּוַהְמַקִיים ִמְצַות ִייּבום ִלׁשְ ּ ף , ּ ה ׁשוּתָ ַּנֲעׂשָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ְּלַהּקָ דֹול הוא ִמיֶחְזֵקאל. ְּ ָמה ּגָ ְּוַהְמַקִיים ִמְצַות ִייּבום ִלׁשְ ּ ּ , יבִּדְכִת, ּ

ה ַרַעׁש)יחזקאל לז( ְבִאי ְוִהּנֵ ִהּנָ ַנַחת,  ַוְיִהי קֹול ּכְ ַרַעׁש ְוֹלא ּבְ בוָאתֹו ָהְיָתה ּבְ ּנְ   .ּׁשֶ

דֹוָלה ִמְצַות ִיּבום, ֲחִניָנא ָאַמר' ר ָמה, ּּגְ ַהְמַקִיים ִמְצַות ִיּבום ִלׁשְ ּׁשֶ ּ ף , ּ ה ׁשוּתָ ַּנֲעׂשָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ְּלַהּקָ ת )ות דר(, ִּדְכִתיב. ְּ ם ַהּמֵ ֵרת ׁשֵ  ְוֹלא )מלכים א ח( ,ּוְכִתיב. ְוֹלא ִיּכָ
ֵרת ְלך ִאיׁש ְוגו   .'ִָיּכָ

י ֲחִניָנא ְלַטְעֵמיה י . ַּמאי ְוָנַתן ְלֵרֵעהו. ּזֹו ִמְצַות ִיּבום, ְּוָנַתן ְלֵרֵעהו, ַּרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ר, ֲחִניָנא ְדּבָ ּמִ ָהָיה טֹוֶעה ּבַ ל ְלָאָדם ׁשֶ ָמק, ָמׁשָ ָראוהו ִלְסִטים . ֹּום ִלְסִטים ְוַחיֹותּבְ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ
ְּוִהּכוהו, ָּעְמדו ָעָליו, טֹוֶעה ָכרֹו ְוָכל ֲעָמלֹו, ּ ל ׂשְ ְּוִקְפחו ּכָ ּ.  

ַמע ֲחֵבירֹו ְּוָהַלך ְוהֹוִציאֹו ִמָיָדם, ִּזֵיין ַעְצמֹו, ׁשָ ה. ָּערום ִמּכֹל, ְ ִית, ֶמה ָעׂשָ ָנה לֹו ּבַ , ּבָ
ים ֲאֵחִרים ְוָנַתן לֹו, נֹותְוָנַתן לֹו ַמּתָ ה לֹו ַמְלּבוׁשִ ים. ְּוָעׂשָ ְלּבוׁשִ א ְוָלַבׁש אֹוָתם ַהּמַ , ּּבָ

ִית אֹותֹו ַהּבַ ב ּבְ ִחָלה, ְוָיׁשַ ַבּתְ ְּוָדא ְוָנַתן ְלֵרֵעהו ַוַדאי. ְּוִהְתִחיל ְלַהְרִויַח ּכְ ּ.  

ָרֵאל ִיׂשְ עוָדה ּבְ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִב, ְּוֹזאת ַהּתְ ָנה ָלֶהם ִמְצָוה זֹו, יםְוֹלא ּבְ לֹא ִנּתְ ַוֲעֵליֶהם . ּׁשֶ
ִתיב ַמָיא ֵאֶלה)ירמיה י(, ּכְ חֹות ׁשְ ּ ֵיאַבדו ֵמַאְרָעא וִמן ּתְ ּ קוָמה. ּ עֹוָלם , ְּוֵאין ָלֶהם ּתְ ֹלא ּבָ
א, ַּהֶזה עֹוָלם ַהּבָ ל ָיקומו )ישעיה כו(, ִּדְכִתיב. ְוֹלא ּבָ ל ִיְחיו ְרָפִאים ּבַ ּ ֵמִתים ּבַ ּ   .'ְוגוּ

ן ה)רות ד( ַער ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיּתֵ ּשַׁ ר ּבַ ּ ַויֹאְמרו ָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ּ ָאה ֶאל ' ּ ה ַהּבָ ֶאת ָהִאּשָׁ
ָרֵחל וְכֵלָאה ְוגו יֶתך ּכְ ּּבֵ אן. 'ָ ָרכֹות, ִמּכָ ַבע ּבְ ְקֵראת , ְּדֵאין ְמָבְרִכין ׁשֶ ּנִ ֶּאָלא ִלְבתוָלה ׁשֶ ּ

ָלה תוָלה ְוגו )ישעיה סב(, ִּדְכִתיב. ּּכַ חור ּבְ י ִיְבַעל ּבָ ּּכִ   .'ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ְוגו', ּ

ָרכֹות, ֲאָבל ַאְלָמן ְוַאְלָמָנה ְבָעה ּבְ ֵעין ׁשִ ִעְנַין ּבֹוַעז ְורות. ְּמָבְרִכין ְלהו ּכְ ' ְּדָאַמר ר. ּּכְ
ְבָעה , ֲּחִניָנא ּבֹוַעז ְורות ַאְלָמן ְוַאְלָמָנה ֲהוֹו ֵעין ׁשִ ּוֵבְרכו ָלה ּכְ ּ ָרכֹותּ תוָלה , ּבְ ַבח ּבְ ִּדׁשְ ּ

נֹות ְבָרכֹות וְבַמּתָ עוָלה ּבִ ַּעל ּבְ ָלה. ּ ָלה, ּזֹו ִנְקֵראת ּכַ י ִיְבַעל , ְּוזֹו ֹלא ִנְקֵראת ּכַ ִּדְכִתיב ּכִ
ָלה' כו ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּ.  

ְרכו ְלבֹוַעז ּבֵ ָרכֹות ׁשֶ ְבָעה ּבְ ל ָהָעם , ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ, ַּמאן ִאינון. ְּכֵעין ׁשִ ַּויֹאֶמר ּכָ
ַער ְוָכל ַהְזֵקִנים ֵעִדים ּשַׁ ר ּבַ ן ה', א. ֲּאׁשֶ יֶתך' ִיּתֵ ָאה ֶאל ּבֵ ה ַהּבָ ָרֵחל', ב. ֶָאת ָהִאּשָׁ . ּכְ

ָרֵאל', ד. ּוְכֵלָאה', ג ית ִיׂשְ יֶהן ֶאת ּבֵ ּתֵ נו ׁשְ ר ּבָ ֶאְפָרָתה', ה. ֲּאׁשֶ ה ַחִיל ּבְ ּוְקָרא ', ו. ַוֲעׂשֵ
ֵב ם ּבְ ֵבית ָפֶרץ', ז. ית ָלֶחםׁשֵ יְתך ּכְ ִּויִהי ּבֵ ָ.  

ְבתוָלה, ּוְבִגין ְיָקָרא ֶפן ְלַאְלָמן וְלַאְלָמָנה ּכִ ְּמָבְרִכין ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ ָרָכה זֹו . ּ ְוכֹוְלִלין ּבְ
ֶאְמַצע ְוְלַבּסֹוף חֹוָתם ַהְמָבֵרך. ּבָ ְמָחה ָחָתן ְוַכָלה ְו, ּ ׂשֹון ְוׂשִ ָרא ׂשָ ר ּבָ ום ְיָקָרא ', גוֲּאׁשֶ ִּמּשׁ
ִּדיְדהו ָרה ֱאמוִנים, ּ יה ֲעׂשָ ְּדִאית ּבֵ ּ ֶהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּ ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ   .ּכְ

י יוָדאי ֲאַמר ְבָעה ִאינון, ַּרּבִ ְמָחה ַחד, ּׁשִ ׂשֹון ְוׂשִ ֵרי. ׂשָ ַלת. ָחָתן ּתְ יָלה . ְּוַכָלה ּתְ ּּגִ
ה ד ׁש. ְדָוה ָחֵמׁשִּדיָצה ְוֶח. 'ְוִריּנָ ַבע. ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ׁשֵ לֹום ְוֵריעות ׁשֶ   .ּׁשָ
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י ֲחִניָנא ל ַחד ְוַחד ַעל ִקיוֵמיה, ַרּבִ ָּפֵריׁש ּכָ ּ ּ ׂשֹון ַחד, ּ ְמָחה ב. ׂשָ . 'ְּוַכָלה ד. 'ָחָתן ג. 'ׂשִ
יָלה ה, ּומֹוִסיף לֹום ט. 'ְוַאְחָוה ח. 'ַאֲהָבה ז. 'ִּדיָצה ו. 'ּּגִ ְּדָהא ִאינון . 'יְּוֵרעות . 'ׁשָ ּ
ָרה ֶנֶגד ַמֲאָמרֹות, ֲעׂשָ ֶהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּכְ ּבָ ְבָרָכה זֹו ה. ׁשֶ ָנה , קֹולֹות' ְוִאית ּבִ ֶהן ִנּתְ ּבָ ׁשֶ
ְבָרכֹות. ַהּתֹוָרה תוָלה ּבִ ָלה ּבְ ת ּכַ ְּוכוָלן יֹוֶרׁשֶ ּּ ְּדָהא ִהיא ְראוָיה. ּ ְּוַאְלָמָנה ֵאיָנה ְראוָיה. ּ ּ.  

ַערָכל ָהָעם ֲא ּשַׁ ר ּבַ ם, ּזֹו ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה, ׁשֶ ָהיו ׁשָ  )שמואל ב כג(, ּּכמָדָבר ַאֵחר. ּׁשֶ
ַער ּשַׁ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ ֵקִני ַמִים ִמּבֹור ּבֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ְּוַהְזֵקִנים ֵעִדים. ִמי ַיׁשְ ֵּאלו ּתַ ּ

ָרָכה זֹו ָלֶהם. ְּוַהַפְרָנִסים ְרכו ּבְ ְּוכוָלן ּבֵ ְּדָהא ַפְרָנס ַהדֹור ָהָיה, ּּ ית ָלֶחם. ּוַמּנֹו, ּּ   .ִאְבָצן ִמּבֵ

ן ְלָנֳעִמי)רות ד( ם ֵלאֹמר יַֻלד ּבֵ ֵכנֹות ׁשֵ ְקֶראָנה לֹו ַהּשְׁ ָנן ָפְתִרין ְקָרא. ּ ַוּתִ ַהאי, ַּרּבָ . ּבְ
ׁשִ)שמות כב(, ִּדְכִתיב ֶמׁש ּתְ ְלַמת ֵרֶעך ַעד ּבֹא ַהּשֶׁ ְחּבֹל ׂשַ ַהאי ְקָרא . ּיֶבּנו לֹוָ ִאם ָחֹבל ּתַ

ר ל ָאָדם ְמַדּבֵ ָמה ׁשֶ ְנׁשָ ֶזה ָהעֹוָלם, ּבִ ד. ּבָ ָכל ַלְיָלה , ְמַלּמֵ ל ָאָדם יֹוֵצאת ּבְ ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ן אֹוָתה, ְוַלְיָלה ּכֵ רוך הוא ְמַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ּ ל ָאָדם, ְּ יב אֹוָתה ְלֵחיקֹו ׁשֶ ּוְלָמֳחָרָתה ֵמׁשִ ּ ּ.  

ָמתֹו ְליֹוְצרֹוְָלִפיָכך ָצ ְּוקֹוֵרא ַחד ְפסוָקא ְדַרֲחֵמי, ְִריך ָהָאָדם ְלַהְפִקיד ִנׁשְ ּ גֹון , ּ ּכְ
ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדית אֹוִתי ה)תהלים לא( ּ ּבְ ּ דֹון. ֵאל ֱאֶמת' ָ ִפּקָ ַאף ַעל , ְוהֹוִאיל ְוִהיא ּבְ

ה חֹובֹות ַכּמָ ִהיא ְמחוֶייֶבת ּבְ ִּפי ׁשֶ ּ ר, ּ דֹוׁש ּבָ ל ָאָדםַהּקָ יב אֹוָתה ְלֵחיקֹו ׁשֶ ּוך הוא ֵמׁשִ ְּ.  

רוך הוא, ְכִעְנַין ֶזה ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ִמידֹוָתיו ׁשֶ ָּצִריך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּ ְּ ְדָרָכיו, ְ . ְוָלֶלֶכת ּבִ
ְדָרָכיו)דברים כח(, ִּדְכִתיב ַחת ּכִ.  ְוָהַלְכּתָ ּבִ ִהיא ִמּתַ ָידֹו ׁשֶ דֹון ּבְ ָמתֹו ִפּקָ ֲהֵרי ִנׁשְ א ּׁשֶ ּסֵ

ָידֹו ָמתֹו ּבְ דֹון ִנׁשְ בֹוד ְוהוא נֹוָצר ִמִטָפה ְסרוָחה ֲהֵרי ִפּקָ ַּהּכָ ּּ ּ.  

 ] בשנה302יום [סדר הלימוד ליום ז אב 

ְחּבֹל ַשְלַמת ֵרֶעך ָוְכִתיב ִאם ָחֹבל ּתַ יך, ּ ָמְתך, ִָאם ָחַבְלּתָ ַמֲעׂשֶ הוא , ְָוִלְכַלְכּתָ ִנׁשְ ּׁשֶ
ל ַהָקדֹו רוך הואֵּמאֹור ְלבוׁשֹו ׁשֶ ּׁש ּבָ הוא ֵרֲעך ְוֵרַע ָאִביך, ְּ ָׁשֶ ָ ֶמׁש. ּ יַע , ַעד ּבֹא ַהּשֶׁ ַיּגִ ׁשֶ ּּכְ
ְּזַמְנך ְלִהָפֵטר ֵמָהעֹוָלם יֶבּנו לֹו, ָ ׁשִ ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים )קהלת יב(, ִּדְכִתיב. ּּתְ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ

ר ְנָתָנה ָנה לֹו. ֲּאׁשֶ ָתָנה ָלך, ּּתְ ּנְ מֹו ׁשֶ ְּכְ ּ.  

ְחּבֹלִאם ָחֹב יו. ל ּתַ ְעּתֹו, ִאם ָחַבל ָאָדם ַמֲעׂשָ יַע ׁשַ ִהּגִ ׁשֶ ן ּכְ ֵמרֹוב חֹובֹוָתיו , ְלַאַחר ּכֵ
לֹו, ְלקֹונֹו ָמתֹו, ּחֹוֵבל ֶאת ׁשֶ   .ְונֹוֵטל ִנׁשְ

ִתיב ֶגד ַאְלָמָנה, ְָלִפיָכך ּכְ ל , ַמאי ַטְעָמא. ֹלא ַתְחּבֹול ּבֶ ָידֹו ׁשֶ ּכוְנּתֹו ּבְ ּהֹוִאיל וַמׁשְ ּ
ן אֹוָתה ַפַעם ַאֶחֶרת, ֹוםָמק ּכֵ ֵּאין ָצִריך ְלַמׁשְ ּ ּ ֹלא ָתקום ַפֲעַמִים ָצָרה)נחום א(, ִּדְכִתיב. ְ ּ .

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ ָפׁשֹות ּבְ ל ַהּנְ ּּכָ ִדיִקים , ִּאם ָזכו, ְּ ל ַהּצַ ְמִחיָצָתן ׁשֶ ִּנְכָנסֹות ּבִ
ן ֵעֶדן ּגַ ּגֵ, ֹּלא ָזכו. ּבַ   .יִהּנֹםִּנְכְנסו ּבַ

ר יֹוֵסי ָאַמר י ְנחוְנָיא ּבַ יִהּנֹם, ַּרּבִ ּגֵ ִעים ּבַ ר ָלֶהם ָלְרׁשָ ּצֵ ם יֹוְצאֹות , ָמקֹום ִנְתּבַ ּוִמּשָׁ
עֹוָלם יִהּנֹם, ְּוֵאין ָלֶהם ְמנוָחה, ּוְמׁשֹוְטטֹות ַנְפׁשֹוָתם ּבָ , ּוָבאֹות ְלַאֲחֵרי ֵכן, ְוחֹוֶזֶרת ַלּגֵ
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ֲעֵרי ַח ּוַמאן ִאינון. ְוחֹוְזרֹות ָלעֹוָלם, ִּייםְּוִנָדחֹות ִמּשַׁ ִריָתם. ּ ימו ֶאת ּבְ ִהְפּגִ ְוֹלא . ּאֹוָתם ׁשֶ
ְפִרָיה וְרִבָיה קו ּבִ ִּנְתַעּסְ ּ.  

רוך הוא דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ַּעה ׁשֶ עֹוָלם, ּובֹוֶנה אֹוָתם, ְּ ל. ְוׁשֹוֵתל ְונֹוֵטַע אֹוָתם ּבָ , ָמׁשָ
ַטע ִאיָלן ּנָ לֹא ִהְצִליַחָרָאה , ְלָאָדם ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר, ּׁשֶ ְּוֵכן ְפָעִמים . עֹוְקרֹו ְוׁשֹוְתלֹו ּבְ

ֶבר)איוב לג(, ִּדְכִתיב. ַרּבֹות לֹוׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֶהן ּכָ ּ.  

יֶבּנו)עמוס ב( ָעה ֹלא ֲאׁשִ ָרֵאל ְוַעל ַאְרּבָ ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ לׁשָ ּ ַעל ׁשְ ַמִיםְּפָתִחים ּבַ' ד. ּ , ּשָׁ
ּוְבָכל ֶפַתח וֶפַתח ְממוִנים ּ ָמקֹום ַאֵחר, ָהִראׁשֹוִנים ַרֲחָמִנים. ּּ ְתלו ּבְ ְּוָעְקרו ְוׁשָ ב . ּ ִאם ׁשָ

ְתׁשוָבה ֵּצא ִמן ַהֶפַתח ַהֶזה, ָהִראׁשֹוִנים ָהַרֲחָמִנים אֹוְמִרים לֹו, ּּבִ ֵצא ִמן , ּ ּתֵ ְָוַנֲעזֹור ְלך ׁשֶ

ַּהֶפַתח ַהֶזה ּ.  

יםְּכהוְגָמ ִליׁשִ ִנִיים ְוַהּשְׁ ְתׁשוָבה, ּא זֹו ַהּשְׁ ִּאם ָיׁשוב ּבִ ִחָלה, ּ ַבּתְ ֲהֵרי . ְּוַיְרִויַח ּכְ
ים ַנֲעׂשו ּכוָלם ַרֲחָמִנים ִליׁשִ ִנִיים וׁשְ ָּהִראׁשֹוִנים ׁשְ ּ ּ ּ ְּויֹוִציאוהו, ּ ֲּאָבל ִאם ָיֹבא ַלֶפַתח . ּ

ֱאַמר. ֹלא ֵיֵצא ְלעֹוָלם, ָהְרִביִעי ּנֶ ָעה ֹלא ַעל, ׁשֶ ָרֵאל ְוַעל ַאְרּבָ ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ לׁשָ ּ ׁשְ
יֶבּנו ִרית קֹוֶדׁש. ֲּאׁשִ ימו ּבְ ִהְפּגִ ְּוִאינון אֹוָתם ׁשֶ ּ.  

י יוָדא, ְּדָתִניָנן, ַמאי ַטְעָמא י יֹוֵסי ָאַמר ִרּבִ ְמָמֵעט ֶאת ַהְדמות, ָּאַמר ִרּבִ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ .
א ּוְמַנִדין אֹוָתם ָבעֹוָלם ַהּבָ קֹוםּו, ּ יֶהם ִלְפֵני ַהּמָ ִתיב. ִמְתַמֲעִטין ַמֲעׂשֵ ישעיה (, ַוֲעֵליֶהם ּכְ

ם ֹלא ָתמות)סו י תֹוַלְעּתָ י ּכִ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ל ַהפֹוֵגם . ּּ ּכָ ּׁשֶ
ִריתֹו ְבָיכֹול, ּבְ ָמקֹום ַאֵחר, ּכִ ִאלו פֹוֵגם ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָפ ָפתֹו ֵמֶהם ְוגו)תהלים קכז(, ַתחַּרּבִ ר ִמֵלא ֶאת ַאׁשְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ּ ַאׁשְ ּ' .
ר תוב ְמַדּבֵ ְפִרָיה וְרִבָיה ַהּכָ ק ּבִ ִמְתַעּסֵ ּּבְ ּּ ַער. ּ ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ַּמאי ֹלא ֵיבֹוׁשו ּכִ ּ.  

ָהָאָדם יֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ְזַמן ׁשֶ ֶּאָלא ּבִ קֹום ָהָראוי ָלהְוַנ, ּ ּמָ ֵנס ּבַ ָאה ִליּכָ ְּפׁשֹו ּבָ ּ ,
ד ֶזה ד ֶזה וִמּצַ ָלה עֹוְמִדים ִמּצַ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּמָ ד ֶזה , ּּכַ לֹום עֹוְמִדים ִמּצַ ה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ְוַכּמַ

ד ֶזה לֹום, ָזָכה, ּוִמּצַ לֹום ּבֹוֲאך, ַּמְקִדיִמים לֹו ַמְלֲאֵכי ׁשָ , ָזָכהֹלא . ְָואֹוְמִרים לֹו ׁשָ
ָלה ַמְקִדיִמים לֹו ה לֹו)ישעיה ג(ְואֹוְמִרים , ַּמְלֲאֵכי ַחּבָ י ְגמול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ ּ אֹוי ְלָרׁשָ ּ.  

ּוַמאן ִאיהו עֹוָלם ַהֶזה. ּ ן ּבָ ק ְלָהִניַח ּבֵ לֹא ִנְתַעּסֵ ִּמי ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה. ּ ן ּבָ ִניַח ּבֵ ל ַהּמֵ ּכָ , ּׁשֶ
דֹו ּתֹוָרה וַמ ּוְמַלּמְ ים טֹוִביםּ ָלה ְוֵגיִהּנֹם ׁשֹוְלִטין ּבֹו, ֲעׂשִ ֲּהָדא הוא . ֵאין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ַער)תהלים קכז(, ִדְכִתיב ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ּ ֹלא ֵיבׁשו ּכִ ָלה, ּ ֵּאלו ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ ,
לֹוט ָעָליו ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלׁשְ   .ׁשֶ

ֹלא ֹיאַמר ָאָדם ים טֹוִבים ְמִגיִנים ָעַליֲהֵרי ּתֹוָר, ּׁשֶ ְפִרָיה , ִּתי וַמֲעׂשִ ק ּבִ ְּוֹלא ֶאְתַעּסֵ
ּוְרִבָיה ים טֹוִבים. ּ ָידֹו ּתֹוָרה וַמֲעׂשִ ֵיׁש ּבְ ֶּאָלא ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ל , ּ ְמִחיָצתֹו ׁשֶ ֵאינֹו ִנְכַנס ּבִ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ א, ְּ   .ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
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ְרִעין ְדַההוא ָעְלָמא, ַחְבָרָנאְכגֹון ַחד ֵמ ֵליַסר ּתַ ַּדֲאָפקוהו ִמּתְ ּ ּ ּ י , ּ ְּדִאְלָמֵלא ָקֵליה ְדַרּבִ ּ ּ
ֵרין ָעְלִמין, ּיוָדא ֲחִסיָדא ים טֹוִבים . ִאְתְטִריד ִמּתְ ַעל ּתֹוָרה וַמֲעׂשִ ֲהֵרי ֵאין ְלך ָאָדם ּבַ ּׁשֶ ָ

לֹום ִחְזִקָיה ֶמֶלך ְיהוָדה ָעָליו ֲהׁשָ ּּכְ ְ יהּוְכ, ּ י '  ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה לח(, ִּתיב ּבֵ ַָצו ְלֵביְתך ּכִ

ה ְוֹלא ִתְחֶיה עֹוָלם ַהֶזה, ֵמת ַאּתָ ה ּבָ י ֵמת ַאּתָ א, ּּכִ עֹוָלם ַהּבָ   .ְוֹלא ִתְחֶיה ּבָ

י יֹוָחָנן ֲהָוה ָדַרׁש ח ָיֶדך ְוגו)קהלת יא(, ַּרּבִ ּנַ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ ָ ּבַ ָ' .
ְפִרָיה וְרִבָיה עֹוָלם ַהֶזה ּבִ ק ּבָ ָּצִריך ְלִהְתַעּסֵ ּּ ּ ַבֲחרותֹו וְבִזְקנותֹו, ְ ּּבְ ּ ֵביק ִמיֵניה, ּ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ,

ַּאף ַעל ִפי ְדִאיהו ָסָבא ּ ְרֵמיה, ּ ָּלא ְיַסֵלק ּגַ ר ַהֶזה . ַמאי ַטְעָמא. ּ י ֹלא ֵתַדע ֵאיֶזה ִיְכׁשַ ּּכִ
  .'אֹו ֶזה ְוגו

י יֹוָח יׁשו יֹומֹויַרּבִ ָלא, ָּנן ְקׁשִ ּכָ יפו ֵעינֹוי ִמְלִאְסּתַ ְּוַתּקִ יף ֲעלֹוי, ּ ּקֵ א ּתַ ָקם . ְּוחוְלׁשָ
ִנין וִמיתו, ָמה ֲאָנא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ַוֲאַמר ְּדָקא ֲהֵוי ִלי ּבְ ּ ֲּאָמרו ֵליה. ּ ינו, ּ ֵָמיֶמך , ַּרּבֵ

ַבְקּתְ ְד, ָּאנו ׁשֹוִתים ִנין ַאּתְ ׁשְ ה ּבְ ּמָ ְַאְתִקיפו ָלך ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּּכַ יה, ּ ָּלא ָנח ַדְעּתֵ ּ.  

רוך הוא ֶאת ֵעינֹוי ְדַחד ָסָבא דֹוׁש ּבָ ֵהִאיר ַהּקָ ַּעה ׁשֶ ּ י יֹוָחָנן, ָקם ַוֲאַמר, ְּ , ָָעֶליך ַרּבִ
יף ֲעָליך ּקֵ א ּתַ ְְדַאּתְ ָסָבא ְוחוְלׁשָ ּ י ִחְזִקָיה ְדִאיהו ָעָקר, ּ ְּוַעל ַרּבִ ּ  )ישעיה נו(, ֲאַמר ְקָרא, ּ

י כו' ּכֹה ָאַמר ה ר ָחַפְצּתִ ֲאׁשֶ תֹוַתי וָבֲחרו ּבַ ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ ַּלּסָ ּ י )שם(', ּ  ְוָנַתּתִ
ֵרת ר ֹלא ִיּכָ ן לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָלם ֶאּתֵ נֹות ׁשֵ ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ְוׁשֵ ָּלֶהם ּבְ ּ .

יה ְד ָּנח ַדְעּתֵ ּ י יֹוָחָנןּ י, ֲּאַמר ֵליה, ַרּבִ ְחּתָ ֶאת ַדְעּתִ ִהּנַ מֹו ׁשֶ ך ּכְ נוַח ַדְעּתְ ּּתָ ּ ָּ.  

רֹוָקא ֲאַמר י ּבְ ִתיב, ַרּבִ ֶפׁש ַהִהיא ִמְלָפַני)ויקרא כב(, ּכְ ֵרת. ּ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ּכָ ֶפׁש ּתִ , ִאי ַהּנֶ
ּנו ֵהא ִמּמֶ ַּהּגוף ַההוא ַמה ּתְ ּ ה ְק, ִאי ָהֵכי, ּ ּמָ ֵריַקְנָיאּכַ ָנא, ָברֹות ּבְ ה ִציוִנין ְלַמּגָ ּמָ ּּכַ ְּדָהא . ּ

ַהאי ָעְלָמא ִמְלַקְדִמין ּבְ ֵני ְלַההוא ֶנֶפׁש ּכְ רוך הוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ִּאי ְלָבַתר ַהּקָ ּ ּ ּּ ֵביק, ְ ּּגוָפא ְדׁשָ ּ ,
ֵריַקְנָיא, ִאְתֲאֵביד ְרִמין ִאְתֲאִבידו, ִאי ָהֵכי, ְוִקְבָרא ּבְ ה ּגָ ּמָ ָנאְו, ּּכַ ה ִקְבִרין ְלַמּגָ   .ַכּמָ

יֵצי עֹוָבֵדי ְידֹוי רוך הוא ָלא ְיׁשֵ דֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ַהּקָ ְּ ַמָיא ֵאֶלה, ּ חֹות ׁשְ ֶּאָלא ֵמַאְרָעא וִמּתְ ּּ .
א ֵאי, ְּוֶיֱחתון ְלַתּתָ ּתָ ִקיוָמא ָאֳחָרא ּגֹו ִאינון ּתַ נון ּבְ ְּוִיְתּבְ ּ ָיה, ּּ ִדיוָרא ְדִאְקֵרי ְנׁשִ ּּבְ ּּ ן ְוַת, ּ ּמָ

ון ְלָדֵרי ָדִרין   .ִּיְתַנּשׁ

א ַבע ַאְרִעין ְלַתּתָ ְּוֵאלו ֵהן. ְּדָהא ׁשֶ ָיה. ֵגיא. ַאְרָקא. ֲאָדָמה. ֶאֶרץ: ּ ֵבל. ִּצָיה. ְּנׁשִ . ּתֵ
ֵבל ּהוא ִדיוָרא ִדיָלן, ּתֵ ּ אי ּגוִפין ִאֵלין. ּּ ָיה ַאּמַ ְנׁשִ ּּבִ ּ י ִפּקוֵדי , ֶּאָלא. ּ ִּאיְנהו ַאְנׁשֵ ּּ

ְפִרָיה וְרִבָיה, ּהוְדָמאַרְי קו ּבִ ְּוָלא ִאְתַעּסְ ּּ ָעְלָמא, ּ ִרית ְקָייָמא ּבְ יטו ּבְ ְּוָלא ְפׁשִ ְּלָכך ִאינון . ּ ְ

ָיה ְלָדֵרי ָדִרין ְנׁשִ ו ּבִ ִּיְתַנּשׁ ָנא. ּ ֵריַקְנָיא, ּוְלעֹוָלם ֵלית ִקְבָרא ְלַמּגָ ְּוֵלית ִציוָנא ּבְ ּ.  

ָיה ּוְבַההוא ִדיוָרא ִדְנׁשִ ּּ ּ ּ ןָל, ּ ּא ֲהֵוי ֶאָלא ִאינון ְדִאְקרון ּגוֵפי ַמּגָ ּ ּ ּ ן ָנֲחִתין , ּ ּּגוֵפי ִדְלַמּגָ ּ
ן ּמָ יַנְייהו, ְוָלא ֲעָבִדין ּתֹוָלִדין, ּתַ ין ָלאו ּבֵ ְּדָהא ָנׁשִ ל ַמה , ְוָזְרֵעי ְוָאְכֵלי. ּ י ּכָ ְוַאְנׁשֵ

  .ַּדֲעָבִדין
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ַהאי ָעְלָמא נון ּבְ ין ַעל ְדָלא ִיְתּבְ ַּנְפׁשִ ְרֵעיִא, ּ ה ּתַ ּמָ ַהאי , ְתַדְחָיין ִמּכַ ְטֵטי ּבְ ְּוָאְזֵלי וְמׁשָ
חון ֵפרוָקא, ָעְלָמא ּכְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ֵכינֹות. ּּ ְּוִאֵלין ִאיְתְקרון ׁשְ ְקֶראָנה לֹו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַּוּתִ

ם ְוגו ֵכנֹות ׁשֵ ֵתֵבל ַאְרצֹו. 'ַהּשְׁ ֵני ְלִאְתַקְייָמא ּבְ   .ְּוַהאי גוָפא ִאְתּבְ

ר ִסיָמאי יה ְדַרִבי ֲעַזְרָיה ּבַ י יוָדאי ֲהָוה ַקּמֵ ַּרּבִ ּ ן לֹון , ֲּאַמר ֵליה, ּ ַּצִדיִקים ְדִאְזַדּמֵ ּ ּ
ִריתֹות ְדאֹוַרְייָתא ּחֹוָבה ֵמִאינון ּכְ ׁשוָבה וִמיתו, ּ ֵבי ּתְ ְּוָחׁשְ ּ ִּמיָתה ְמַכֶפֶרת ֲעַלְייהו, ּ אֹו , ּ

ַההוא ַעְלָמאּוְלִזְמִני. ֵאין, ֲּאַמר ֵליה. ָלאו ׁשו ּבְ ּן ְדִאְתַעּנָ ּ ֵפר ְלהֹון, ּ   .ְּוִאְתּכַ

ָלה , ֵּאיָמא ַמה ְדֵתיָמא, ֲּאַמר ֵליה. ָּחָמא ַאְנפֹוי ְירֹוֵקי ּאֹוַרְייָתא הוא ְדָלא ְמַקּבְ ּ
ֱאַמר. ּטוְמָאה ּנֶ ֵאׁש ְנֻאם ה)ירמיה כג(, ׁשֶ ְלָב. 'ּ ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ן ּבִ . ְָבךִּהְרהוִרים ְרִטיׁשָ

ָרה ָסֵבי ָקטֹוֵלי ַמְלכות ִאְתֲעָנׁשו ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף. ִליֵרָאיו' סֹוד ה, ֲאַמר ֲּעׂשָ , ֲּאַמר ֵליה. ּ
י ֲעִקיָבא ֵלית ֵליה ְזכות ָאבֹות ַּרּבִ שָכר יֹוְדֵעי ִביָנה )דברי הימים א יב(, ָאַמר. ּ ֵני ִיּשָׂ ּ וִמּבְ

ים   .ָלִעּתִ

ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר  )בראשית ל(, ָּפַתח ְוָאַמר ֶעֶרב ַוּתֵ ֶדה ּבָ ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהּשָׂ
יך ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ י ׂשָ בֹוא ּכִ א. ֵָאַלי ּתָ ּתָ ֹכר ַהׁשְ יך ְלָבַתר ִזיְמָנא, ׂשָ ַכְרּתִ שָכר. ָׂשְ ַכר: ִיּשָׂ . ֵיׁש ׂשְ

ַמִים, ּוְלָבַתר ִזְמָנא ְּנֲהוו ְלַמְלכות ׁשָ ּּגוִפין ִדְלהֹו. ּ ַהאי ָעְלָמאּ ְייהו ּבְ דוְכּתַ ֲארון ּבְ ּתָ ּן ִיׁשְ ּ ּ ,
ִמְלַקְדִמין ְּוֹכָלא ִאְתַהַדר ּכְ ּּ ִתיב)שם מט(. ּ ַרך ֹאָתם ּכְ ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ   .ְ ִאיׁש ֲאׁשֶ

י יוָדאי ְּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ַרּבִ ְְוִאְדמוך, ּ ֶחְלֵמיה ַהאי ְקָרא. ּ ַּאֲחזו ֵליה ּבְ ּ  ַאל )קהלת ה(, ּ
ּתֵ ֶרךּתִ ׂשָ ָן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ַהאי. ִנְכַנְסּתָ ְסתֹום. ּ ֵעי ּבְ ּתָ ֶּאָלא . ֵּמַההוא יֹוָמא ָלא ִאׁשְ

ָנֶפיך ֶיֱחָסיון)תהלים לו(, ֲהָוה ֲאַמר ֵצל ּכְ ּ ַמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ּ ָּ ָ ּוְבֵצל . ּ
ׁש ָנֶפיך ַמּמָ ֵעי ּבִ, ָּכְ ּתָ ח' ְּדָהא ֶחֶסד ה. ְּבנֹוי ִדיֵליהְוֵלית ְלִמׁשְ ּכַ ּתַ כֹוָלא ִאׁשְ   .ּּבְ

י ֲעַזְרָיא ַּוַדאי ָהֵכי הוא, ֲאַמר ַרּבִ יָחי )דברי הימים א טז(ְּדָהא ְכִתיב , ּ ְמׁשִ ְגעו ּבִ ּ ַאל ּתִ
ֵרעו ּוִבְנִביַאי ַאל ּתָ ׂשַ)איוב יב(ּוְכִתיב . ּ ל ּבְ ל ָחי ְורוַח ּכָ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ . ר ִאיׁשּ ֲאׁשֶ

ין ְסִתיָמִאין ִדיֵליה ׁשִ ַכּבְ ּּבְ ַלל, ּ ֵעי ּכְ ּתָ ָמִתין , ֵלית ְלִמׁשְ ְּדָהא ַמאן ְדִביֵדיה רוִחין ְוִנׁשְ ּ ּ ּ
ְּדַצִדיַקָייא ּ ִּמיִלין ְסִתיָמִאין ְדִאיהו ָעִביד. ּ הֹון, ּ   .ֵלית ְלָאֳעָלא ּבְ

ן ְלָנֳעִמי)רות ד( ַחת ֲאֵבי, ּ יַֻלד ּבֵ ּכָ ַהאי ַאׁשְ אן. ָּדה ַדֲאַבְדּתְּבְ ְּדַההוא ֶנֶפׁש ְדָנד , ִמּכָ ּ ּ
יק ִּמּגוָפא ַדּקִ ָטא, ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאְנָהָרא וְלִאְתַפּשְׁ ּ ּ ִּדְכִתיב , ְּלֶמיֱחֵזי ֵלית ֵליה ֵחיָלא, ּ

ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג( ּ.  

ֵני ֲעָתא ְדגוָפא ָדא ִאְתּבְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְק, ּ םִּמָיד ַוּתִ ֵכנֹות ׁשֵ אי ָהָכא . ֶראָנה לֹו ַהּשְׁ ְוַאּמַ
ם ם. ׁשֵ ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ׁשֵ ָּדא ִאיהו ֶנֶפׁש, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ם )רות ד(, ּכְ ֵרת ׁשֵ  ְוֹלא ִיּכָ

ת ָּדא ִאיהו ֶנֶפׁש, ַהּמֵ ם. ּ ֵכנֹות ׁשֵ ְקֶראָנה לֹו ַהּשְׁ ֵכינֹות ָקרֹו ְלַההו, ְוָהָכא ַוּתִ ִּאינון ׁשְ א ּ
ם א ׁשֵ ּתָ ֵני ַהׁשְ ּּגוָפא ְדִאְתּבְ ַההוא גוָפא, ָּקרֹו ְלַההוא ֶנֶפׁש, ּ ְכָלָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ְּדָהא . ּ
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א ן ַנְפׁשָ ּמָ ָעְלָמא, ּוְלִזְמִנין ָלא ְזִמיָנא, ְלִזיְמִנין ְזִמיָנא ּתַ ְטָטא ּבְ ִגין ְדָאְזָלא וְמׁשָ ּּבְ ּוְכֵדין , ּ
י ַההוא גו ָּקרֹון ָלה ְלַגּבֵ ּ   .ָפאּ

ֲעָתא ִדְרעוָתא ִאְתַער ּוְבׁשַ י ִקְבֵרי ַדֲאָבָהן. ְלָאן ָאְזַלת, ּ י ִקְבֵרי ַדֲחִסיֵדי, ְּלַגּבֵ ַעד , ְּלַגּבֵ
ָמִתין ָקרֹון ָלה, ְּדִאיְתַער ּבֹוַעז ָהָכא ָאר ִנׁשְ ּוׁשְ ֲאַתר , ּ ְכְלַלת ּבַ ּתַ ַחת ְוִאׁשְ ּכְ ּתַ ְוָאַתת ְוִאׁשְ

  .ָּדא

ָמתֹו ֵאָליו ֶיֱאֹסף)דאיוב ל(, ְוָהא ְכִתיב ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ אֵני ָהָכא. ּ ִאם ָיׂשִ , ׁשָ
יר, ְּדֲהָוה גֹוֵאל ָקרֹוב א ַיּתִ ַּההוא ּגֹוֵאל ְדִאיְקֵרי ָקרֹוב, ְּדָהא ּתֹוַעְלּתָ ְּדִאיְתַער ְלֶמֱהֵוי , ּ

ן ּמָ יה, ְזִמיָנא ּתַ ִּמָיד ְדִאְתַער ְלַגּבֵ ּ ִּאְצְטִריכו ְלִמיְקֵרי ָלה, ִחיקְּוָהָכא ְדֲהָוה ָר. ּ ְּדָהא , ּ
ָבה ְרִחיָקא ֲהָוה ָבה ְקִריָבא ָלא ִאְצְטִריך. ַמֲחׁשָ ַמֲחׁשָ ַההוא , ְּבְ ֶּאָלא ִהיא ָאַתת ּבְ ּ

ן ּמָ ָנָאה ּתַ ם. ִּאְתָערוָתא ְלִאְתּבְ ְקֶראָנה ְלַההוא ּגוָפא ׁשֵ ַּעל ָדא ַוּתִ ּ ַּההוא ֶנֶפׁש , ּ
ּמָ ָנָאה ּתַ   .ןְלִאְתּבְ

י ִסיָמָאה ֲאַמר אן ְדָלא , ַרּבִ ִאינון ַנְפׁשָ רוך הוא ֶחֶסד ּבְ י ָעִביד ַהָקדֹוׁש ּבָ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִחין ַנְייָחא ּכָ ִגין ְדָלא ֲעִבידו ֲחָסָדא. ַאׁשְ ּּבְ ר, ּ   .ְּוָלא ֲעִבידו ּבַ

ְייהו ּוָמה ִאֲעֵביד ִמיּנַ ָלא ְוַל, ּ ָמה ַדֲאָזַלת ּבְ ְוָלא ֲעֵביַדת , ּד ְלַההוא ָעְלָמאַּהִהיא ְנׁשָ
ר י יֹוֵסי. ּבַ י ִסיָמאי ְוַרּבִ ְחּתֹוָנה, ַחד ֲאַמר, ַרּבִ רוך הוא ָלָאֶרץ ַהּתַ דֹוׁש ּבָ ָּנֵחית ֵליה ַהּקָ ּ ְּ .

ֲאַבדֹון, ְוַחד ֲאַמר ן, ּּבַ ּמָ ִתיב. ִאְתֲאֵביד ִמּכֹל ָוֹכל, ַּמאן ְדָנֵחית ּתַ  )ויקרא כג(, ַוֲעֵליֶהם ּכְ
ֶפׁש ַהִהיאְו י ֶאת ַהּנֶ   .ַהֲאַבְדּתִ

ר ִסימֹון ֲאַמר י יוָדאי ּבַ ָמִתין , ַּרּבִ ַההוא עֹוָלם ְדִנׁשְ ֵדל ְלִמְנַדע ּבְ ּתַ ָאה ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ן ּמָ יה. ּתַ ַּמאן ְדָיַדע ּבֵ יה, ּ ֵדל ְלִמְנַדע ּבֵ ּתַ ְּוִאׁשְ עוָרא ְלָחְכָמֵתיה, ּ ֵּלית ֵליה ׁשִ ּ ּ.  

י ְפַרְח יה, ָיא ֲאַמרַּרּבִ דוְכּתֵ ל ִזְמָנא ְדגוָפא ָלא ָנח ּבְ ּּכָ ּ ּ א ִדיֵליה אוף ָהֵכי, ּ ַּנְפׁשָ ְּוִאיהו . ּ
ִדיר ֵדיל ּתָ ּתַ ָמִתין, ֲּהָוה ִמׁשְ ַהִהיא ַעְלָמא ְדִנׁשְ   .ְלִמְנַדע ּבְ

ַחְקָלא חֹות ִאיָלן ָחֵריב ִמ, יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָאֵזיל ּבְ ח ַחד ּגוָפא ּתְ ּכַ ּתַ יה. יתְּוִאׁשְ ח ּבֵ ּגַ , ַּאׁשְ
ח ְדהוא ְיהוָדאי ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ִריִכין ְדִמְצָוה, ּ ח ּכְ ּכַ ֲהֵדיה, ְּוַאׁשְ א ּבַ ְדּתָ   .ְּוַסְפָרא ְדַאּגַ

ְלִמיד ָחָכם הוא ֲּאַמר ַוַדאי ּתַ ִקְבֵריה. ּ ֵדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ְּוַאְתֵקין ֵליה , ְוָאֵזיל ְלָמָתא, ּ
ְכִריִכין ין, ְוִקְבָרא, ּתַ אְוַזּמִ ֵני ָנׁשָ ּוְבָכה ֲעֵליה,  ּבְ ֵדל ֲעֵליה, ּ ּתַ ְּוִאׁשְ ל ַמאי ַדֲהֵוי , ּ ְּוַאֵפיק ּכָ

ידֹוי   .ּבִ

ֵניז ְוִאְתְקַבר ַההוא גוָפא ֵּכיָון ְדִאְתּגְ א ִעיָלָאה, ּ ֶּנֶפׁש ִדֵליה ָאֳעַלת ְלגֹו ְמִתיְבּתָ ּ ֲּאָמרו . ּ
א ְרׁשות ְלָאֳעָלא ּבְ, ָּלה ּתָ ֵּלית ָלך ָהָכא ַהׁשְ ָרא ִעיָלָאהְ ּדוך ְדִטּנָ ּ ִליִמי ִטיבו. ְּ , ִּזיִלי ְוַאׁשְ

ֵלים ָלך ְְלַמאן ְדַאׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3318דף [ -ּוָתא ּבְ

ָבא ְדִפְתָחא ְדלוד, יֹוָמא ַחד י ְפַרְחָיה ֲהָוה ָיֵתיב ַאּבָ ַּרּבִ ּ ִּדְדִחיָקא ֵליה , ַוֲהָוה ָעֵציב, ּ ּ
ֲעָתא יה. ׁשַ ר ָנׁש ְלַגּבֵ י, ֲּאַמר ֵליה, ֲּאָתא ַחד ּבַ י ּתִ ֲהָדאיַרּבִ דוך ְפלֹוִני ּבַ ֵעי ְלֵמיַהך ּבְ ּּבָ ְ ְּ ,

ֶסף ן ָלך ָמאֵני ּכֶ אֹוְרָחא, ְְוֶאּתֶ ֲחָדא ּבְ אֹוַרְייָתא ּכַ ֵדל ּבְ ּתַ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ . ֲּאַמר ֵליה ֵניִזיל, ּ
י, ֲּאַמר ֵליה. ֲּאָזלו ָימותו ְוַהּמֵ)קהלת ט(, ַמאי ִדְכִתיב, ַרּבִ י ַהַחִיים יֹוְדִעים ׁשֶ ּ ּכִ ּ ּ ִתים ֵאיָנם ּ

ִדיִקים. ּיֹוְדִעים ְמאוָמה ֲּאַמר ֵליה ַהַחִיים ֵאלו ַהּצַ ּ ּּ ִעים, ּ ִתים ֵאלו ָהְרׁשָ ְּוַהּמֵ ּ.  

י ָָאַמר ֵליה ַחֶייך ַרּבִ ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ִעים ּבְ ֲּאִפילו ָהְרׁשָ ּ ַצֲעָרא ִדיְדהו, ּ ְוָיְדִעין , ָּיְדִעין ּבְ
יָקָרא ְדַצִדיַקָייא ּּבִ יַעָייאּוְבִדיֵנ, ּ ּהֹון ְדַרּשִׁ ִתים ֵאיָנן יֹוְדִעים , ֲּאַמר ֵליה. ּ ִאי ָהֵכי ַמאי ְוַהּמֵ

  .ְּמאוָמה

ִתיב, ֲּאַמר ֵליה ַהאי ַעְלָמא ּכְ ְּדָהא ַצִדיַקָייא ְדִאיְקרון ַחִיים. ּבְ ּּ ּ ּ ִלין ְוָיְדִעין , ּ ּכְ ִמְסּתַ
ִּדימותון ּ ּוְזִמיִנין ְלֵמיַהב ִדיָנא, ּ ְּדִאית ִדין ְו, ּ ִּאית ַדָייןּ ָדָבר ַאֵחר. ּ ן ֶאל )שם ז(, ּּכְ  ְוַהַחי ִיּתֵ

ִעים ְדִאיְקִרין ֵמִתים. ִלּבֹו יִחין, ָלא ָיְדִעין, ֲּאָבל ְרׁשָ ּגִ עֹוָבֵדי , ְוָלא ַמׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
לום ְּדַההוא ַעְלָמא ּכְ ּ עֹוָבָדא ְדַההוא ָעְלָמא. ּ ּוַמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּ ִגין ְדַהאי . י ִמיתִאיְקֵר, ּ ּּבְ

ֵני ַחָייא ָמִתין ְורוִחין ִאיהו. ַּעְלָמא ָלאו ִמּבְ ְּדַההוא ַעְלָמא ְדִנׁשְ ּ ּ ְּוַהאי ַעְלָמא ְדגוָפא , ּ ּ
  .ּהוא

א ַּההוא ַעְלָמא ְדָדְייֵרי ֵביה רוֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ְדיֹוְקִנין, ּ מֹוְדָען ָדא , ְוַדְמָיין ּבִ ּתְ ִּאׁשְ
ָעְלָמאְוָי, ְלָדא ין ְלֶמיֱהֵוי ּבְ ה ְדַזּמִ ּמֶ ן. ְדִעין ּבַ ּמָ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּתַ ְדִלין ְלִמְנַדע ּבִ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ,

א ְדַההוא ָעְלָמא ַההוא ַמְלּבוׁשָ ּּבְ ּ ּ.  

א, ַּכה ָמָטא ְלַההוא ֲחַקל ּתָ ב ַהׁשְ אי ָקא , ָּאַמר ֵליה. ִאְתַנח, ֲּאַמר ֵליה ִנְתַעּכֵ ַאּמַ
אֲא. ִמְתַנַחת ַהאי דוְכּתָ ַּמר ֵליה ֲאֵביָדא ָקא ָאֵביד ִלי ּבְ ִריך הוא , ֲאַמר. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְְיַזְמִניָנה ָלך ּ.  

א ָכחו ַחד ְמַעְרּתָ ְּדָהא ְיַדְעָנא , ֵניעֹול ָהָכא', ר, ֲּאַמר ַההוא ַגְבָרא. ַּאׁשְ
מֹוְדָעָנא ָהָכא ּתְ ַדְרִגין. ָאֳעלֹו. ְּדִאׁשְ י ַחד ַפְרֵדסַּעד ְד, ָנֲחִתין ּבְ ָּמטו ְלַגּבֵ ן , ּּ ּמָ ְּוָחמו ּתַ

ָאר ִאיָלֵני ָעְלָמא ְנָיין ָדא ִמן ָדא וִמּשְׁ ִּאיָלִנין ְמׁשַ ּ ָאר ִאיָלִנין, ּ ְנָייא ִמּשְׁ   .ְוַחד ִאיָלן ְמׁשַ

ן ּמָ יִאין, ְּסִליקו ּתַ ְרָיין ַסּגִ ָמעו ַחד ָקָלא ִדְמׁשַ ּׁשְ ּאו  ּבֹו)תהלים צה(, ַּדֲהוֹו ָאְמִרין, ּ
ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה ּתַ נו' ִנׁשְ י ְפַרְחָיא. ּעֹוׂשֵ ָווה ַרּבִ ּּתָ ֲּאַמר ֵליה . ֲאַמר ַמאי ַהאי, ּ

תֹוק   .ׁשְ

י ְפַרְחָיא יה ְלֶאְמַצע ְדַהאי ַפְרֵדיָסא, ָהֱאֹלִהים, ֲּאַמר ַרּבִ ד ָמֵטיָנא ִעּמֵ ּּכַ ּ ְוָחֵמיָנא , ּ
ֵרין ָאְרִחין ְטָרא ָדאּוַמּשִׁ, ּתְ ְטָרא ָדא וִמּסִ , ַוֲאַמר ִלי, ְּוַאְמֵרי ֵליה ַמאי ַהאי, ְּרָיין ִמּסִ

ין ין אֹוְרִחין ְדַנְפׁשִ ָּהָכא ִמְתָפְרׁשִ ן ֵעֶדן, ּ יִהּנֹם, ַּמאן ְדָאְזִלין ְלּגַ ּוַמאן ְדָאְזִלין ַלּגֵ ַמאן . ּ
ן ֵעֶדן ֲהֵדיה, ַּדֲאַזל ְלּגַ ִּאֵלין ָאְזֵלי ּבַ ִלימ, ּ ָלָמאְוַאׁשְ ּו ֵליה ׁשְ יִהּנֹם. ּ ּוַמאן ַדֲאַזל ַלּגֵ ִּאֵלין , ּ

יִהּנֹם ּגֵ ָּנְטִלין ֵליה ְלֵמיַדן ֵליה ּבַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3319דף [ -ּוָתא ּבְ

ַּאֲעַבְרָנא ַההוא ַפְרֵדס ּוָמִטיָנא ְלׁשוִרין וִמְגָדִלין ְוַתְרִעין, ּּ ּ ּ ד ָמֵטיָנא ְלַתְרָעא ַחד. ּ , ּכַ
ְזָרח ַער ַהּמִ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָראָּקָרא ַההוא ַגְב. ְּדִאיְקֵרי ׁשַ ִּפְתחו ִלי ׁשַ אי. ּ ֲאַמר . ָּאַמר ֵליה ַאּמַ

ִליחוָתא ְדָמאֵריה ְדַעְלָמא ָקא ֲאֵתיָנא, לֹון ׁשְ ּּבִ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו ּכוְלהו. ּ ּ ּ ּּ ַּמאן ְיַהב ִלילוד , ּ
ַאְתָרא ָדא ה ּבְ י ְפַרְחָיא. ִאּשָׁ ֲּאַמר ְלהֹו ָדא ִאיהו ַרּבִ ֲּאָמרו ָדא הוא ְד. ּ ּ ֵלים ָלך ֶחֶסד ּ ְַאׁשְ

ַההוא ָעְלָמא   .ֲאַמר ֵאין. ּּבְ

ְּפָתחו ֵליה ּ יטו ֵליה, ַּוֲאָמרו. ּ ַּאְפׁשִ גוָפא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ְּדֵלית ְרׁשו ְלֵמיַעל ָהָכא ּבְ ּ ּ ּ ּ .
יטו ֵליה ִּמָיד ַאְפׁשִ ּ ֲאִויִרין ְדִגְנָתא ִדְלּגֹו, ּ ׁש ּבַ ְּוִאְתַלּבַ ּ.  

ְנָתאְּוָעאל ְוָחֵמי ַההוא ְר י ַההוא ּגִ ּבֵ ִּקיָעא ְדַעל ּגַ ְּדַההוא ְרִקיָעא ִאְתְפַרׁש ֵמַההוא . ּ ּ ּּ
ֵני ָעְלָמא ָאר ּבְ ָווִנין ְדָעְלָמא. ָּרִקיַע ְדָקִאים ַעל ׁשְ ל ּגְ ְתחוָמא ִמּכָ ַחם ּבִ ָּרִקיַע ָדא ִאְתּתְ ּ ּ .

ע ִסיְט ַאְרּבַ יה ּבְ קֹוִפין ְפִתיִחין ּבֵ ע ַחלֹוֵני ַמׁשְ ַּאְרּבַ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ֵרי ָעְלָמאּ   .ְוַחד ּבְ

ַּחלֹון ַחד ְדִבְסַטר ִמְזָרח קֹוִפין ְמַרְקָמן, ּ ע ַמׁשְ יה ָקְייִמין ַאְרּבַ ע ַאְתָוון , ּּבֵ ָרָזא ְדַאְרּבַ ּּבְ
ַלת ַאְתָוון ְלָכל ַחד ְוַחד, ָסְלִקין ִלְתֵריַסר, ה''יהו   .ּתְ

יֹוָמא ַלת ִזְמֵני ּבְ ָרן ִאינו, ּתְ קֹוִפיןִּמְתַחּבְ א, ן ַמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרן ִלׁשְ ְּוַאְתָוון ּכוְלהו ִמְתַחּבְ ּ ּּ .
א ָקְייָמא ְלַההוא ִסְטָרא ֵמיה, ַּחד ְמַמּנָ יֵדיה. ּיעזריאל ׁשְ ִחין ּבִ ע ַמְפּתְ ְּדִאיהו ָפַתח , ְּוַאְרּבַ ּ ּ

ְרִעין ָעה ּתַ הו ַאְרּבָ יה ְדַההוא ְרִקיָעא, ּּבְ ּבֵ ְּדִאינון ַעל ּגַ ּ ּ ּ הוְו. ּ ֵּלית ַמאן ְדָיַדע ּבְ ּ.  

י ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ר ּבְ ִקְבֵרי, ּבַ ָפן ִעם ּגוָפא ּבְ ּתְ ּתַ ן ְדִמׁשְ ְּדַאְתָיין ִאינון ַנְפׁשָ ּ ּ ְלִמְכַרע , ּ
ְרִעין ְלָמאֵרי ּכֹוָלא י ִאינון ּתַ ד ַקּמֵ ּוְלִמְסּגַ ּ ָדָבר ַאֵחר. ּ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש )ישעיה סו(, ּּכְ

ָח ֲחֹות ְלָפַניּבְ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְּדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ל. ּ ָאה ִאינון , ּכָ ְּלַאְסּגָ
אן ְדָדְייֵרי ִעם ּגוָפא ַּנְפׁשָ ר, ּ ׂשָ ל ּבָ   .ְּוִאיְתְקרון ּכָ

ַּחלֹון ָאֳחָרא ְדִבְסַטר ָדרֹום ּ קֹוִפין, ּ ית ַמׁשְ יה ָקְייִמין ׁשִ , ן ְלַהאי ֲאַתרָלא ָעאִלי, ּּבֵ
ְרעוָתא ַמע ּבִ ֶּאָלא ִאינון ְדָלָען ְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ּוְבַכָוָנה ּבְ ּ.  

י ְפַרְחָיא ַההוא ַחלֹוָנא, ָהֱאֹלִהים, ֲּאַמר ַרּבִ ְלָנא ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ ּּכַ א, ּ , ָּקֵריב ַההוא ְמַמּנָ
ֵמיה ְרָעא ִדְסַטר ָד, ּוענאל ׁשְ ה ַעל ּתַ ִּדי ְממוּנֶ ּ ּ ִקיוָמך, ֲאַמר ִלי, רֹוםּ ְקום ּבְ ּ ְוָחֵמי ַהאי , ּּ

ן, ַּחלֹון ּמָ ְּדֵלית ְרׁשו ְלָאֳעָלא ּתַ יה, ּ ַמע , ְּוָלא ְלֶמֱחֵמי ּבֵ ְקִריַאת ׁשְ ר ִאינון ְדָלָען ּבִ ּּבַ ּ
ְדָקא ָיאֹות   .ּכִ

ְדָקא ָיאֹות ַמע ּכִ ְקִריַאת ׁשְ ְּוָכל ִאינון ְדָלָעאן ּבִ ן ָעא, ּ ין ְמַמּנָ ּתִ יהׁשִ יִרין , ִּלין ַקּמֵ ּוַמְכּתִ
ין ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ֵּליה ּבְ ַמע , ְּוָאְמִרין ֵליה, ּ ְקִריַאת ׁשְ ְתָרא ִדְפלֹוִני ְדָלָעא ּבִ ָּדא הוא ּכִ ּ ּ ּ

ְדָקא ָיאֹות   .ּכִ

ֵאיְלָנא ֵליה ְדָקא ָיאֹות ָמה הוא, ָמאֵרי, ְּוָאְמֵרי ֵליה, ּׁשְ ַמע ּכִ ֲאַמר . ַּהאי ְקִריַאת ׁשְ
ָּרָזא ִעיָלָאה ִאיהו ָהָכא,  ִאי ֲחִסיָדא,ִלי ָיין. ּ ע ָפְרׁשְ ה ַאְרּבַ ַמע ִאית ּבָ ְקִריַאת ׁשְ ּּבִ ּ.  
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ה ַקְדָמָאה ְדִיחוָדא ָּפָרׁשָ ּ ֵרין ִיחוִדין, ּ ְּדִאיהו ּתְ ּ יִבין, ּ ְתֵריַסר ּתֵ ִיחוָדא . ּבִ יִבין ּבְ ית ּתֵ ּׁשִ
ִיחוָדא ָאֳחָרא. ִּעיָלָאה יֵבין ּבְ ית ּתֵ ְנָייָנא ְוָאַהְבּתָ. ְּוׁשִ ה ּתִ מ, ָּפָרׁשָ יִבין''ּבְ ם , ב ּתֵ ָרָזא ְדׁשֵ ּבְ

  .ב ַאְתָוון''דמ

ִליָתָאה ה ּתְ מֹוַע, ָּפָרׁשָ ָמאָלא, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ׂשְ ֵליל ְיִמיָנא ּבִ יִמיָנא, ְּדִאְתּכְ ָמאָלא ּבִ . ּוׂשְ
א ָרָזא ְוִסְתָרא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ּבְ ּ ְמ, ּ םַעד ְוׂשַ ְלָטא ַעל ּכֹוָלא. ּתֶ ָתא ְדׁשָ ְּדִאיהו ָפְרׁשָ ּ ּ ּּ .

ָרָזא ְדע יִבין''ִּאיִהי ּבְ א''ּּגֹו ָרָזא ְדע, ב ּתֵ ָמָהן ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּב ׁשְ ּ.  

ה ְרִביָעָאה ם, ָּפָרׁשָ ְמּתֶ יִבין, ְוׂשַ ין ּתֵ ְרִעין , ְּדִאיִהי ַחְמׁשִ ין ּתַ ְּדִאיהו ָלֳקֵביל ַחְמׁשִ ּ
ִליָלא ִמּכוְלהו. ְּדִביָנה ה ְדִציִצית ּכְ ָּפָרׁשָ ּּ ָיין ְלִמְנָייָנא ְדָאָדם. ּ ְּוָסְלִקין ָפְרׁשְ ּ.  

ין ָאר דוְכּתִ ְּוָכל ׁשְ ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ין ּבְ י ְדאֹוַרְייָתא, ּּבֵ ָאר דוְכּתֵ ל ׁשְ ין ּכָ ּּבֵ ְּדכוָרא , ּ ּ
ְּונוְקָבא ְלחוד, ְּלחוד ְּוָהָכא ְדִאיהו ִייחו. ּ ּ ִריך הוא, ָדאּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִאְתַייֵחד ּבֵ ּ ּ ְּדַכר , ְּ

ֲחָדא ִניׁשו ּכַ ְּונוְקָבא ִאְתּכְ עוָרא ָחָדא, ּ ׁשִ   .ְּוָסְלִקין ּבְ

ה ֵלים ּבָ ּתְ ְּדכוָרא ִאׁשְ ּ י ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָאר דוְכּתֵ ָכל ׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהֵכי ּבְ ּ ְבָחא . ּ ְוָדא ׁשִ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִעיָלָאה ּ נוְקָבא. ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְּלִמְנַדע ְדָהא ה, ּ ֵלים ּבְ ּתְ ְּדכוָרא ִאׁשְ ּ ּ ,

ַחד ֵלל ַחד ּבְ נוְקָבא, ְוִאְתּכְ ֵני ּבְ ְּדכוָרא ִאְתּבְ ּ ִלים. ּ ְּוָדא ִאיהו ִייחוָדא ׁשְ ִלימו , ּ ְּוָלא ִאית ׁשְ
ֲחָדא ֶּאָלא ְדכוָרא ְונוְקָבא ּכַ ּ ּ.  

ֵלי, ְוָתא ֲחֵזי ל ַמאן ְדַאׁשְ ְדָקא ָיאֹותּּכָ ָכל יֹוָמא, ּם ִייחוָדא ּכִ יֹות ִאֵלין ּבְ ָפָרׁשִ ּוְמַכֵוין ּבְ ּ ּ ּ .
קֹוִפין ְוַחלֹוִנין ָּזֵכי ְלִאֵלין ַמׁשְ ִלים ָהָכא, ּ ב ַעל ְידֹוי. ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּוִבְלָבד , ְּוֵלית ַמאן ִדיַעּכֵ

ְדָקא ָיאֹות ֵרי ּכִ י ָרִזין ִעיָל, ְּדִיּקְ ַהּנֵ ִּויַכֵוין ּבְ   .ִאיןּ

יִמיָנא ִדיִלי ְוָאַמר ֵליה ָמא , ִאי ֲחִסיָדא, ְּוָאֵחיה ּבִ א ָחֵמי ְיָקר ְדִאינון ִדְמַיֲחֵדי ׁשְ ּּתָ ּ ּ
ְדָקא ָיאות א ּכִ ַּקִדיׁשָ ַגְווָנא ָדא, ּ ַמע ּכְ ְקִריַאת ׁשְ   .ְוָלָעאן ּבִ

ַחד ֵהיָכָלא ּוְבַההוא ֵהיָכָלא ֲהוֹו שס, ָאֵעיְלָנא ּבְ אּכְ, ה ֵהיָכִלים''ּ ּתָ ן יֹוֵמי ׁשַ ּבַ . ּחוׁשְ
ַההוא ֵהיָכָלא ִליִטין ּבְ ַּאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ׁשַ ַגַוְייהו, ּ ְּוָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ּ.  

ָמִתין ה ֲחִביֵלי ִנׁשְ ּמָ ְרִקימו ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְוָחֵמיָנא ּכַ ין ּבִ ׁשִ ִּמְתַלּבְ ּ ה ְגָווִנין ִדְיָקָרא , ּ ְּוַכּמָ
א ַעל ּכֹוָלא, ַעְייִלין ּגֹו ֵהיָכָלאְו. ִּעיָלָאה א ְדאֹוַרְייָתא , ְּויופיאל ַרב ְמַמּנָ ַרב ְמַמּנָ

ֲהַדְייהו   .ּּבַ

י ַעְלָמא, ָּפַתח ְוָאַמר ִּאְתָערו ַקִדיׁשֵ ין, ּ ֵניכֹון ַקִדיׁשִ ָמא , ָּהא ּבְ ְּדָקא ְמַייֲחֵדי ׁשְ
א ָיין ִד, ַּקִדיׁשָ ְרעוָתא ְדָפְרׁשְ ּוְמַכְווֵני ּבִ ּ ּ ַמעּ   .ְקִריַאת ׁשְ

הו ֵדל ּבְ ּתַ ְּוָאָהם ָהִראׁשֹון ָחֵמיָנא ְדִמׁשְ ּ ר . ּ ַמע ְדָקֵרי ּבַ ֲעָתא ְדָעאַלת ְקִריַאת ׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ְלַהאי ֵהיָכָלא, ָנׁש ה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְסִליָקא ּבְ ִאי ָחַסר אֹות ַאַחת , ְּוָאַרח ּבָ
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ַמע ִרַית ׁשְ ל ָל, ִּמּקְ ְנָייָנא ְדָאָדם. ּהָלא ְמַקּבֵ ְּדִאיהו רמ, ְּדָהא ָחֵסר ּבִ יִבין , ח''ּ ִאינון ּתֵ ּּבְ
ִליַח ִצּבור ְּדחֹוֵזר ׁשְ ּ.  

ְדָקא ָיאֹות ח ָיָתה ּכִ ּכַ ל ָלה, ְּוִאי ַאׁשְ יה, ְּמַקּבֵ , ְּוָנְטִלין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִמּנֵ
ִקין ָלה א , ּ ִעְרּבוְבָיאַמאן ָחֵמי, ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוה. ְּוָנׁשְ ָכל ִאינון ַצִדיַקָייא ִדְבִגיְנּתָ ּּבְ ּ ּּ

ַההוא ֶחְדָוה, ְדֵעֶדן ְּדָקא ַאְתָיין ּבְ ּ.  

ֲעָתא ְדֵייֵתי ְלַההוא ַעְלָמא ּוְבׁשַ ְּדאֹוְתִבין ֵליה ֲאָבָהן , ַּמאן ֶיֱחֵמי ֶחְדָוה ִדיֵליה, ּ ּ
יֹוָמא ֵרי ִזיְמֵני ּבְ ְייהו ּתְ אּוְבָכל יֹוָמ, ְּלַגּבַ א ְדַמְלּכָ ּא ָנֵחית ֲעֵליה ַטָלא ֵמֵריׁשָ ּ.  

ּוְבַההוא ַטָלא ּ ִּדי ַמְלֲאֵכי ִעיָלִאין ָאְכִלין, ָיְדֵעי ְוָאְכֵלי ֵמיְכָלא, ּ , ְּוָיְדִעין ַמה ְדֲהָוה. ּ
ּוַמה ִדיֱהֵוי ין ְלֶמֱהֵוי, ּ ּוַמה ְדַזּמִ ִריך הוא יֹוִקים ְלגוֵפי ִד, ּ א ּבְ ַּעד ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְסִריָחן ְּ

ַהאי ַעְלָמא רוך הוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ְּויֹוִקים לֹון ַהּקָ ְדָקא ָיאֹות, ְּ ָנא ּכִ ּקְ ִבְנָייָנא ִמְתּתַ   .ּבְ

ַחלֹון ְדִבְסַטר ָדרֹום ּּבְ ּ ְּדִבְסַטר ָדא ו', ֲּהוֹו ְרׁשוִמין ש, ּ ּוִבְסַטר ', ּוִבְסַטר ָאֳחָרא ו', ּ
ֵאיְלָנא ְלַההוא ַגְבָר. 'ָאֳחָרא ו י ַאְתָוון, ַוֲאֵמיָנא, אּׁשְ   .ֲאַמר ָלא ְיַדְעָנא, ַמאי ַהּנֵ

א ַּעה ַדֲאָתא ַההוא ְמַמּנָ ָייָתא , ִּאינון ַאְתָוון, ִאי ֲחִסיָדא, ַוֲאַמר ִלי, ּ ִּסיָמִנין ְדָפְרׁשִ ּ
ַמע ִּדְקִרַית ׁשְ ְרעוָתא ְדִלּבָ. ּ ָכל יֹוָמא ּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ֲדֲאַמר לֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ   .אּ

ַּחלֹון ָאֳחָרא ְדִבְסַטר ָצפֹון קֹוִפין, ּ ֵרין ַמׁשְ יה ָקְייָמן ּתְ ְוָחֵמׁש ַאְתָוון ְמַלֲהִטין , ּּבֵ
ַגַוְייהו ִצין ּבְ ּוִמְתַנּצְ ּ ִסְטָרא ָדא. ּ ֵרין ַאְתָוון ּבְ ִסְטָרא ָדא, ּתְ ְוַחד ְלֵעיָלא , ּוְתֵרין ַאְתָוון ּבְ

ְלָיא ֲעַלְייהו ְייהו ּתַ ִּמּנַ א ִאיְקֵרי ֱאֹלִהיםְוִא. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּינון ּבְ ּ ּ.  

קֹוִפין ַחלֹון ָדא וְבִאינון ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ ַההוא ְרִקיָעא, ּ ן ּבְ ֵרין ְמַמּנָ ְרָיין ּתְ ְּוִאינון צורטק , ּׁשַ
ַחת, ְוגזריאל ַההוא ִסְטָרא ְדָלא ִאְתַפּתְ ן ּבְ ּמָ ן ּתַ ִּדי ְמַמּנָ ּ ּ ּ.  

ן ִאית ַחד ֵהיָכָל ה ְגָווִנין, אְוַתּמָ ַכּמָ ה ִציוִרין, ְמַרְקָמא ּבְ ְּוַכּמָ ל ִאינון . ּ ּוֵביה ָקְייִמין ּכָ ּ ּ
ָכל יֹוָמא ֲאִמיָרה ּבְ ָמא ְדָמאֵריהֹון ּבַ י ׁשְ ִּדְמַקְדׁשֵ ְּלָבַתר ִדְמָבְרִכין ֵליה, ּ רוך ה, ּ ְְואֹוְמִרין ּבָ ּ '

ים ֵליה ְלָב, ְַהְמבֹוָרך ְלעֹוָלם ָוֶעד ּוַמְקִדיׁשִ ּ תּ ה ְמׁשוֶלׁשֶ ְקדוׁשָ ַּתר ּבִ ּ.  

ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאיְקֵרי ְמׁשוָלׁש ָדָבר ַאֵחר, ּ ' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה'  ֵהיַכל ה)ירמיה ז(, ּּכְ
ה ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאיהו ְמׁשוָלׁש. ֵהּמָ ּ ֵאיְלָנא ַמאי ַהאי. ּ ִּאֵלין ִאינון , ֲּאַמר ַההוא ַגְבָרא. ְוׁשָ ּ

ל י   .ֹּוֵמיהֹון ַעל ִדְמהֹוןְּדָלא ָאְכֵלי ּכָ

ַהאי ַעְלָמא ָמָתא ְדַבר ָנׁש ּבְ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּ ַצְפָרא . ָּנְפַקת ִמיֵניה ּבְ ּבְ
ִּאְתַהְדָרא ֵליה חֹוְטָמא ְדַבר ָנׁש, ּ ְרָייא ּבְ ֵמעֹוי, ְוׁשַ ָבא ּבְ ַעד , ְוָלא ָעאַלת ְוָלא ִאְתַייׁשְ
ד ְִדְמָבֵרך ְלַהּקָ רוך הואּ ֹּוׁש ּבָ ּוַמְצֵלי ַעל ְדֵמיה, ְּ ה, ּ דוְכּתָ ָבא ּבְ ֵדין ִמְתַיְיׁשְ ּּכְ ּ.  

ִתיב ַאפֹו)ישעיה ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ּ ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּ ר . ּ ַמאי ֲאׁשֶ
ַאפֹו ָמה ּבְ ַצְפָרא. ְּנׁשָ ִגין ְדַנֲחָתא ּבְ דֹוׁש ּבָ, ּּבְ ּרוך הואְּואֹוֵמר ָלה ַהּקָ ִרי ֵליה , ִזיִלי, ְּ ּוׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3322דף [ -ּוָתא ּבְ

חֹוְטמֹוי ַּעל ְמָנת ְדִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּבְ ְדָקא ָיאֹות. ּ ִּאי ְמָבֵרך הוא ּכִ ַגֵויה, ְ ֵרי ּבְ ׁשְ ּּתִ ְוִאי , ּ
ָּפְרָחא וְסֵליַקת, ָלא ָמָתא, ּ ָתא ְדִנׁשְ ר ָנׁש ְדַחְסָרא ִמיֵניה ַההוא ְקדוׁשָ ח ּבַ ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ָמֵתיה ָחְסָרא ִמיֵניהְוֵכי ָּון ְדִנׁשְ ּ ב הוא, ּ ה ֶנְחׁשַ ּמֶ ב ִלְכלום, ּּבַ ִאלו ָלא ֲהָוה , ָּלא ִאְתַחּשַׁ ּּכְ ּ
ָעְלָמא ָּאִסיר ֵליה ְלִאיִניׁש ְלָבְרָכא ְלַחְבֵריה, ְּוַעל ָדא. ּבְ ַּעד ִדְמָבֵרך ְלָמאֵריה , ּ ְּ

ירוָתא ִדְצלֹוָתא ׁשֵ   .ּּבְ

ְרכו ְּוַהַחָזן אֹוֵמר ּבָ רוך ה',  ֶאת הּ ְְוהוא אֹוֵמר ּבָ ּ ְְוֵכיָון ִדְמָבֵרך . ְַהְמבֹוָרך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ּ ּ
רוָתא ִדְצלֹוָתא ְלַצָלָאה, ְּלָמאֵריה ן ׁשֵ ּמָ ִּמּתַ ּ אן. ּ ִריָאן ְקדוׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ִאין ִאינון . ּ ַּזּכָ

ָכל יֹוָמא י ְלָמאֵריהֹון ּבְ ִּדְמָבְרֵכי וְמַקְדׁשֵ ּ ְרעוָת, ּ אּּבִ   .א ְדִלּבָ

ֲעָתא אֹוִליְפָנא ַהִהיא ׁשַ ָרה, ּבְ ֲעׂשָ ְּדֵלית ְרׁשו ְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ּבַ ּ ַּעד ִדְמָבְרִכין , ּ
ירוָתא ְדכֹוָלא ׁשֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּוֵכיָון ִדְמָבְרִכין ֵליה. ְּ ַּצלו ְצלֹוְתהֹון, ּ ּ.  

י, ֲּאַמר ַההוא ַגְבָרא ָר, ַרּבִ ְבָחא ְלָמאֵריהֹון, ָכהַהִהיא ּבְ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ְלַאְתָקָנא ׁשִ ּ .
ַמְתהֹון ה, ְּדַאֲהַדר לֹון ִנׁשְ ָמָהן' ְּדִאיְתַקְרָיא ּבְ ה. ׁשְ יִבין' ּוִבְרְכָתא ּבְ רוך ה, ּתֵ ְּבָ ְַהְמבֹוָרך ' ּ

ְרָייא ְצלֹוָתא. 'כו ָרָכה ָדא ׁשַ ְרָיא ֶאָלא ַעל ּבְ. ְוַעל ּבְ ה ָלא ׁשַ ּוְקדוׁשָ ּ ְקָפא , ָרָכהּ ְלִאּתַ
כֹוָלא ה ָדא, ּוְבָרָכה ָדא, ְּלָמאֵריהֹון ּבְ ּוְקדוׁשָ ָרה, ּ ֲעׂשָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבַ ּ.  

ֵאיְלָנא ֵליה אי ֵהיָכָלא ִלְסַטר ָצפֹון, ּׁשָ ל , ֲאַמר ִלי. ַאּמַ ְפָיין ּכָ ַהאי ֵהיָכָלא ִאְתּכַ ּבְ
ין יׁשִ ָעְלָמ, ִסְטִרין ּבִ ְלטון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ   .אּ

ַּחלֹון ָדא ִּאיְקֵרי ַחלֹון ְדנֹוַגה, ּ ּ יה. ּ ָלא ּבֵ ּכָ ְּוֵלית ְרׁשו ְלִאְסּתַ ן, ּ ּמָ ר ִאינון ְדִדיוֵריהֹון ּתַ ּּבַ ּ ּּ ,
ְּוֹכָלא ִאינון ָחָמאן ִלין, ּ ּכְ ָלא, ּוִמְסּתַ ּכָ ן. ְוָיְכִלין ְלִאְסּתַ ל ִאינון ְדַתּמָ ּּכָ ין , ּ ַמְלּבוׁשִ ָּאְזֵלי ּבְ

ְדיֹוְקִנ   .ּין ְדַהאי ָעְלָמאּבִ

יִאין ִמן ַחְבַרָייא ן ָחֵמיָנא ַסּגִ ְייהו, ְוַתּמָ ְּוָלא ִאְתְיֵהיב ִלי ְרׁשו ְלִאְתְקָרָבא ְלַגּבַ ְּוכוְלהו , ּ ּּ
מֹוְדָען ָדא ְלָדא ּתְ יֵפי ֶעְליֹוִנים, ִּאׁשְ   .ְּוָאְכֵלי ֵמיְכָלא ְדַתּקִ

ע ִס, ְרִקיָעא ָדא ָכל יֹוָמא ְלַאְרּבַ ַּאְרִעיף ַטָלא ְדַחֵיי , ְוַכד ָנֵטיל. ְטֵרי ָעְלָמאָנֵטיל ּבְ ּ
ן. ְלגֹו ִגְנָתא ְּוַאְתָיין ּכוְלהו ַצִדיַקָיא ְדַתּמָ ּ ּ ּּ ַההוא ַטָלא, ּ ְחָיין ּבְ ְּוִאְסּתַ זֹוַהר , ּ ְוַאְזֳהָרן ּכְ

יָחא, ָהָרִקיַע י ְמׁשִ ִּאְתְיֵהיב ִלי ְרׁשו ְוָלא , ְוָאָדם ָהִראׁשֹון, ּוְלַקֵמי ֲאָבָהן, ְוָאֳעִלין ַקּמֵ
הו   .ְּלִמְנַדע ּבְ

ַּחלֹון ְדִבְסַטר ַמֲעָרב ָאר ַחלֹוִנין, ּ ל ׁשְ ְנָיא ִמּכָ ְגָווִנין וִבְנהֹוִרין, ְּמׁשַ ְחָמא . ּּבִ ִמְתּתַ
א ָמא ַקִדיׁשָ ע ַאְתָוון ִדׁשְ ַאְרּבַ ּּבְ י ַההוא ַחלֹוָנא, ּ ּבֵ ְּדָזֲהִרין ְוָנְצִצין ַעל ּגַ ּ , ַּגְלָייןִזיְמִנין ִאְת. ּ

ָרן ֲאַתר ַחד. ִזיְמִנין ִאְתַטּמְ ל ַצִדיִקים, ְוַאֲחֵזי ִלי ּבַ ּתֹות ׁשֶ יר ַעל ּכוְלהו, ּּכִ ין ַיּתִ ַדְרּגִ ּּבְ ּּ.  

  מדרש הנעלם על איכה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3323דף [ -ּוָתא ּבְ

א ֵני ָבֶבל ִלְבֵני ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלחו ְלהֹו ּבְ ּׁשָ י, ּ ד , ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ ָלן ָיאֹות ְלֶמְעּבַ
ית ֱאָלָהָנאֶּהְסֵפָדא ן ּבֵ יֵני ַעְמַמָיא, ּ ַעל חוְרּבַ ַדְרָנא ּבֵ ַּעל ְדִאְתּבַ ח , ּ ְוִאית ָלן ְלִמיְפּתַ
א ַאְלָפ, ֶּהְסֵפיָדא יָתא''ּוְלָפְרׁשָ יֵתיה, א ּבֵ ן ּבֵ ַלח ָמאֵרי ַעְלָמא ְלֶהְסֵפיָדא ְדחוְרּבַ ְּדׁשָ ּ ּ ּּ.  

א ֵני ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלחו ְלהֹו ּבְ ּׁשָ יֵני ַעְמַמָיאָּיאֹות ְד, ּ ַדְרּתון ּבֵ ַּאּתון ִאְתּבַ ּ ְּוַאּתון ְלַבר , ּ
א ְרַמְייכו, ֵּמַאְרָעא ַקִדיׁשָ י ֲעַלְייכו ְוַעל ּגַ ְּוָיאֹות ְלכֹו ְלִמְבּכֵ ִּדְנַפְקּתון ִמְנהֹוָרא , ּ ּ

י ָמאֵריה, ַלֲחׁשֹוָכא ַעְבָדא ְדָנֵפיק ִמּבֵ ּּכְ י וְלֶמ. ּ ד ֶהְסֵפיָדאֲּאָבל ֲאַנן ִאית ָלן ְלִמְבּכֵ , ְּעּבַ
ִריך הוא ִסְפָרא ְדֶהְסֵפיָדא א ּבְ ַדר קוְדׁשָ ְּוָלן ׁשַ ּ ּ ָנָהא ְדַמְטרֹוִניָתא, ְּ ַּדֲאַנן ּבְ ֵני , ּ ַוֲאַנן ִמּבְ

י. ְּוָיְדִעין ְיָקָרא ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ֵּביָתה א ִאינון ַאְלָפ, ְוָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ ּוְלָפְרׁשָ יִתי''ּ   .ן''א ּבֵ

אַוֲאַנ א ְוִאּמָ ָלא ַאּבָ ָנא, ן ַיְתִמין ּבְ ִלין ַעְייִנין ְלכֹוְתֵלי ֵביָתא ְדִאיּמָ ּכְ ּוִמְסּתַ ְוָהא , ּ
ְחָנא ָלה, ִאְתָחַרב ּכַ ָכל יֹוָמא. ְּוָלא ַאׁשְ יֹוִמין ַקְדָמִאין, ַּדֲהַות ַיְנָקא ָלן ּבְ ִפירו , ּּבְ ִּמׁשַ ּ

ִּדיָלה ּוְמַמֶלֶלת , ַוֲהֵוית ְנִחיַמת ָלן. ּ ָנאּ א ִלְבָרה, ַעל ִלּבָ ִאּמָ ָדָבר ַאֵחר . ּּכְ  )ישעיה סו(ּּכְ
ַנֲחֶמּנו ְוגו ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ   .'ּּכְ

ָלן ַעְייִנין ְלָכל ְסַטר ּכְ א ִאְסּתַ ּתָ ל, ְוַהׁשְ ְלּבֵ ָנא ִאְתּבַ ית מֹוָתָבא ְדִאיּמָ ְוָהא , ַּוֲאַתר ּבֵ
א ְלכֹוְתֵלי ֵביָתא. ִאְתָחַרב ּ ומֹוָתָבהְנַבַטׁש ֵריׁשָ ָנא, ַמאן ְיַנֵחם ָלן. ּ ּוַמאן ְיַמֵלל ַעל ִלּבָ ּ ,

א י ַמְלּכָ   .ְוָיֵגין ֲעָלָנא ַקּמֵ

י ֲאבוָנא ן, ְּוָסֵליק ְרצוָעא ְלַאְלָקָאה ָלן, ַּכה ֲהֵויָנן ָחָטאן ַקּמֵ , ִאיִהי ָקְייַמת ְלַקּמָ
א ֶלת ַמְלִקיוָתא ְדַמְלּכָ ּוְמַקּבֶ ִגין ַלֲאָגָנא ֲעָלָנ, ּּ ָדָבר ַאֵחר . אּבְ ּ ְוהוא ְמֹחָלל )שם נג(ּּכְ

א ֵמֲעֹונֹוֵתינו כו ֵעינו ְמֻדּכָ ִּמְפׁשָ ּ ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָפא ָלנו' ּ א ֵלית ָלן. ּּ א ִאיּמָ ּתָ ַווי . ַווי, ְוַהׁשְ
י. ַווי ְלכֹו, ָלן ָּלן ָיאֹות ְלָפְתָרא ִאינון ִמיִל, ָּלן ָיאֹות ְלִמְסֵפד, ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ ין ּ

ִּדְמִרירו י ִמִלין ְדֶהְסֵפיָדא, ְלאֹוָדָעא ְלהֹו, ּ ְּלִאינון ְדָיְדִעין ְלִמְבּכֵ ּ ּ ּּ.  

ָנא י ַעְרָסא ְדִאיּמָ ָכל יֹוָמא ְלַגּבֵ ן, ִּנְקַרב ּבְ ּמָ ח ָלה ּתַ ּכַ ַאל ֲעָלה. ְּוָלא ִנׁשְ ֵלית ַמאן , ִּנׁשְ
ח ֲעָלן ּגַ ַאל ְלַעְרָסא ִדיָלה. ְּדַיׁשְ ָלאִאְתּבַ, ִּנׁשְ ַאל ְלכוְרְסָייא. ְלּבְ ַאל . ָנְפַלת, ִּנׁשְ ִנׁשְ

ְּלֵהיָכִלין ִדיָלה ּאֹוָמָאן ִאינון ְדָלא ָיְדִעין ִמיָנה, ּ ּ ַאל ְלַעְפָרא. ּ ימו ְדִעְקְבָתא ֵלית , ִנׁשְ ְּרׁשִ ּ
ן ּמָ   .ּתַ

ַאל ְלִאיְגָרא ה וְמַייֶל, ָהא ִאיְגָרא ָאֵתיב ָלן, ִנׁשְ ן ָיְתָבה ְמַבּכָ ְּדַתּמָ ּ ֶלת ֲעָלן ְוָאְזַלת ּ
ה קֹול ְמִרירו ֲעָלן, ְמַבּכָ ַחת ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵמִאיְגָרא ְלִאיְגָרא, ּצוֹוַ ְ ַמה ָלך )שם כב(, ּכְ ּ

ּגֹות ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ ְֵאפֹוא ּכִ ִביִלין. ּ ַאל ְלאֹוְרִחין וׁשְ ָמעו ָקל ְמִרירו , ִּנׁשְ ְלהו ָאְמִרין ִדׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ
ִּדְבִכָיה ָנָהא, ּ ה ַעל ּבְ ָלַקת, ִּדְמַבּכָ   .ְּוָלא ָיְדִעין ְלָאן ִאְסּתַ

י ק ַעְפָרא ְדַרְגָלָהא. ָּלן ָיאֹות ְלִמיְסֵפד, ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ י מֹוָתָבה, ְּנַנּשֵׁ ק ֲאַתר ּבֵ , ְּנַנּשֵׁ
ק ּכֹוְתֵלי ֵהיָכָלא ְמִרירו, ְנַנּשֵׁ י ּבִ ֶהְסֵפיָד. ְּוִנְבּכֵ ח ּבְ ל , אֲּאַנן ִנְפּתַ ָכל יֹוָמא ּכָ ְּדָחֵמיָנן ּבְ

י ְמִרירו ִדְבִכָיה ִמיָנן. ַהאי ִדיר ְוָלא ִאיְתְנׁשֵ י ּתָ ִּנְבּכֵ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3324דף [ -ּוָתא ּבְ
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ָּפְתחו ִאיְנהו ְוָאְמֵרי ּ ָבה ָבָדד ָהִעיר )איכה א(, ּ ִתיב, ֵאיָכה ָיׁשְ י יֹום )ישעיה כב( ּכְ  ּכִ
ְּמהוָמה וְמבוָס ּ ּה וְמבוָכה ְוגוּ י יֹום. 'ּ ִריך הוא. ּכִ א ּבְ ַּחד יֹוָמא ִאית ְלקוְדׁשָ ְרִחיָמא , ְּ

יה ָאר יֹוִמין, ְּדַנְפׁשֵ ל ׁשְ ִליָלא ִמּכָ יה, ּכְ ִליָלן ּבֵ ית יֹוִמין ּכְ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּׁשִ ְּוהוא ּכְ ּ ְוַעל . ּּ
ְּדַאְסִגיאו חֹוִבין ַלק ְלֵעיָלא, ּ   .ְּדַחִייןְלֵבי ַעְלָמא , ִּאְסּתַ

ָנאֵדְכ ּכְ פוֵלי ַמׁשְ חֹות ׁשִ ּין ִמּתְ יֹוָמא , ּיֹוָמא ְדַצֲעָרא, ּיֹוָמא ִדְבִכָיה, ָּקם יֹוָמא ִדְמִרירו, ּ
ְּדִאיְקֵרי ְמהוָמה וְמבוָסה וְמבוָכה ּ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ גֹו ַמׁשְ יֵצי ְוָסֵאיב, ְוָעאל ּבְ ְוִרּבֹוָנא . ְוׁשֵ

ָנא ּכְ ַרך ִמּגֹו מֹוָתֵביה ְלגֹו טוָרא ִדְלַברֲאַזל ַוֲעַרק ְוִאְת, ְדַמׁשְ ּּתָ ּ ּוְלגֹו טוָרא ְדָחרוב, ְ ּ ּ ּ ,
ָנא ִאְתָחַרב ּכְ   .ּוַמׁשְ

ָּנַחת ַההוא יֹוָמא ִעיָלָאה, ְלָבַתר ַלק, ּ ְּדִאְסּתַ ֵניה, ּ ּכָ ַאל ַעל ִמׁשְ ָעאל . ְוָהא ִאְתָחַרב, ּׁשְ
ָנא ּכְ ח ַעל ָמאֵרי ְדַמׁשְ ּגַ יהַּמְטרוִניָתא, ְּוַאׁשְ א ְדַנְפׁשֵ ּ ְרִחיְמּתָ ָרַכת ְוָעְרַקת, ּ , ְוִהיא ִאְתּתְ

ְנָייָנה ָסִתיר אֵרי ְלִמְגֵעי. ְּוָכל ּבִ ֵדין ׁשָ ַתר ּגֹוָעא, ּכְ ְנִהימו ְדַתְרְנגֹוָלא ַעל , ּגֹוָעא ּבָ ּּכִ ּ
ּנוְקֵביה ַתְרְנגֹוָלא,  ְמַקְרַקר ִקר)שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִליָטאִר, ִקיר. ְּנִהימו ּכְ   .ּּבֹון ׁשַ

י טוָרא, ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר ן ַמְטרוִניָתא, ָּעִביד ׁשֹוָעה ְוָצַווח ְלַגּבֵ ּמָ ְּדָעְרַקת ּתַ ָעִביד . ּ
ְנִהימו ִדְבִכָיה ֵאיָכה ּׁשֹוַע ָצַווח ְוָקֵרי ּבִ ּ אי. ּ א ְדַנְפׁשָ ְפִניָנִתי , ֵּאיָכה ְרִחיְמּתָ ֵאיָכה ׁשַ

ֵליָמִתי ִיחוָדא, א ִדיִליֵאיָכה ְיִחיָדָת, ׁשְ י ּבְ ְּדִאְתַיֲחָדא ִעּמִ ָכל . ּ ֵּאיָכה ַדֲהִוית ָנְטָלא ּבְ
ִרים ַאְתָוון ְדִיחוָדא, יֹוָמא ָּחֵמׁש ְוֶעׂשְ   .ּה ַעל ָדא''ְוִאְתְקִריַאת ּכֹ, ּ

י י ִאּמִ ַרּתִ ְְלָאן ָפִנית ְלֵמיַהך, ְלָאן ָאְזַלת, ֲאָחִתי ּבְ ָכל יֹוָמ. ּ ְמִעין ּבְ ּא ִקְרקוָרא ֲּאַנן ְדׁשָ
י, ָּדא ְדִרּבֹוָנָנא ח ֵאיָכה, ָּלן ָיאֹות ְלִמְסֵפד, ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ ָבה . ָלן ָיאֹות ְלִמְפּתַ ֵאיָכה ָיׁשְ

  .'ָבָדד ְוגו

י ְלִויַטס חֹוָזָאה ָפַתח ה וֵבין ַזְרֲעך)בראשית ג(, ַּרּבִ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ָ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ָּ ּ .
ֵרי ַעְלָמאְּדָבבֹו ַסּגֵ ַּעל ִעיָלה ְדֵעיָטא ְדָנָחׁש, י ֲהָוה ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ֲעָתא , ּ ֵמַהִהיא ׁשַ

א, ְּדִאְתַלְטָייא ְרָעא ְדַמְלּכָ י ּתַ ּמֵ ָדִרין ְדַעְלָמא, ִּאְתַדְחָייא ִמּקַ ין ּגְ ִדיר ּבֵ ִמין ּתָ ְּוהוא ּכָ ין , ּ ּבֵ
ָדִרין ְדאֹוַרְייָתא ִּאינון ּגְ ל ִאינון, ּ ָעֵקבּּכָ ין ּבְ ָדִרין, ּ ְדָדׁשִ ִאינון ּגְ יך לֹון, ּּבְ   .ְָנׁשֵ

ח ּכַ יך, ַּווי ְדַאׁשְ א ְדִאְתְנֵטיר. ְַווי ְדָנׁשֵ יׁשָ ַּווי ַעל ְדָבבו ּבִ ּ א ַדֲהַוות ֵליה . ּ יׁשָ ַּעל ְדָבבו ּבִ ּ ּ ּ
ה ַהאי ִאּשָׁ ה ִיְרַאת ה, ּבְ ְּדָבבו ִביׁש ָנַטר ָלה ִמן . 'ְדִאְתַקְרָיא ִאּשָׁ ּ ֵרי ָעְלָמאּ , יֹוָמא ְדִאְתּבְ

ְתִבירו ַּעד ְדָתַבר ָלה ּבִ ּ ב ְלַעְפָרא, ּ ּכַ   .ְלִמׁשְ

ָבה ''ֵאיָכה  '')איכה א( ִתי ''ָהִעיר ''ָבָדד ''ָיׁשְ ַאְתָוון ְדֵריׁש , ָהְיָתה''ָעם ''ַרּבָ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ
יָבה ְוֵתיָבה ל ּתֵ א, ּכָ ח ְנִטירו ְדָבבו ִביׁשָ ּכַ ְּוִתׁשְ ּ א, ְתַנְטָראְּדִא, ּ י ַמְקְדׁשָ ַּעד ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ .
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י ַאְתָוון''ה ָרָע''ֵאיָב ֵריׁשֵ ת ַחִיל, ה ּבְ א, ִּאְתְנֵטיר ָלה ְלַהִהיא ֵאׁשֶ ְתִבירו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּבִ ּ ,
ב ְלַעְפָרא ּכַ   .ְלִמׁשְ

ַאְלָמָנה  '')איכה א(, ֲּהָהא הוא ִדְכִתיב ִתי ''ּכְ ּגֹוִים ''ַרּבָ ָרִת''ּבַ ְמִדינֹות ''י ׂשָ ָהְיָתה ''ּבַ
י ַאְתָוון, ָלַמס'' ֵריׁשֵ ְקָרא ְלַמְפֵרַע ּבְ ְבֵר''ָל, ּתִ ׁשִ א. ְך''ה ּבְ ְתִבירו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּבִ ּ ְתִבירו , ּ ּּבִ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ּתָ יק ָל, ִּדְכִניׁשְ א ַאְדּבֵ ְּדָבבו ִביׁשָ ְבֵר''ּ ׁשִ   .ְך''ה ּבְ

ַקת ְלַהִהיא ֵא ֵּאיָכה ְדִאְתַדּבְ ְרִקיִעין, ָּקל ְדָנָחׁש, יָבה ָרָעה ָדאּ ָּקל ְמִרירו ִדְבִכָיה ּבָ ּ .
ְטָרא ָאֳחָרא ָקָראן ֵאיָבה, ִּאֵלין ָקָראן ֵאיָכה יְנך , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמּסִ ית ּבֵ ְָוֵאיָבה ָאׁשִ

ה ין ִסְטָרא ָדא, ּוֵבין ָהִאּשָׁ ֻחְרּבַ, ּוֵבין ִסְטָרא ָדא, ּבֵ ח ּבְ ּכַ ּתַ אִאׁשְ י ַמְקְדׁשָ ּוִבְקָרא . ּן ּבֵ
ים ּכָֹלא ְלִמְנַדע ְדַהאי כ ַּקְדָמָאה ִאְתְרׁשִ יק ָלה ֵאיָב, ה''ּ ְּדָנֵטיר ָלה ִמיֹוָמא , ה ָרָעה''ַּאְדּבֵ ּ ּ

ֵרי ָעְלָמא   .ְדִאְתּבְ

ָבה ָבָדד יַנס ָפַתח, ֵאיָכה ָיׁשְ י ָהְרּכִ ּכֵ)בראשית ג(, ַּרּבִ ֶדם ּ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַיׁשְ ן ִמּקֶ
ן ֵעֶדן ָרֵאל, ַוְיָגֶרׁש ֶאת. ַלּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ א. ָּדא ּכְ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ֵתירוִכין, ּּבְ ְרַכת ּבְ ְּדִאְתּתָ ּ ,

לוִחין ׁשִ ָלַחת ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ א ָנְפַלת, ּּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ   .ּכָ

א, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ָר. ָּדא ּכָ ֵליט , ָהָאָדם. ַּווי ְדָנְפַלת, ַכתַּווי ְדִאְתּתְ ַּההוא ְדׁשַ ּ ּ
יה , ַּעל ּכוְרְסָייא ִּדְכִתיב ּבֵ ַמְרֵאה ָאָדם כו)יחזקאל א(ּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ָנְפַלת . 'ּ

ְרְסָייא   .ָּנַפל ּכָֹלא, ּכָ

ֵכן ְַההוא ְדָתֵריך ְלָדא, ַּוַיׁשְ ֵרי ִייׁשוָבא , ּ ין ְוַאׁשְ ּכֵ ִהיפוָכא, ָאֳחָראַּאׁשְ ּּבְ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְתְחֵריב ּבֵ ָמה ַדֲהַוות, ָּסֵליק ְלָכבֹוד ִעיָלָאה ְלֵעיָלא, ּ ְּוַאְזִעיר ְדיֹוְקֵניה ִמּכְ ּ ּ .

יה ְוִאְתְפַרׁש ְּוכוְרְסָייא ָנֵטיל ִמּנֵ ּ ּ.  

א רוִבים ְלַתּתָ ן ֵעֶדן ִעם ּכְ ֵרי ְלּגַ בֹוד ִעיָלָאהְוִא, ִּכְבָיכֹול ַאׁשְ ְּתְפַרׁש ֵמַההוא ּכָ ּ ֵרי . ּ ְוַאׁשְ
נוֵתיה, ְלַהִהיא ַלַהט ַהֶחֶרב א ְדַרּבָ דוְכּתָ ְּלֵמיַקם ּבְ ּ ּ יר, ּ ַאב וְלַמְסּתִ ְּלִמיַטר וְלִמיׁשְ ַּההוא , ּ

ּאֹוַרח ְדִאְנִגיד ֵמֵעץ ַהַחִיים ּ.  

א ָצַווח ְוָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ לֹוׁש ָר)משלי ל(, ּוׁשְ ַחת ׁשָ י ' ְגָזה ֶאֶרץ כו ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ ּתַ
ה' ְִיְמלֹוך כו ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְפָחה ְלגֹו. ְּוׁשִ ה ְלַבר, ׁשִ ִביְרּתָ ָבה ָבָדד. ּּגְ , ֵאיָכה ָיׁשְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ָבָדד בֹו, ּכְ ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ   .ּּבָ

ָבה ָבָדד ָאָדם ָהִראׁשֹוןֲחִניָנ' ר, ֵאיָכה ָיׁשְ ָנן ָפְתֵחי ְקָרא ּבְ ח ה)בראשית ב(. ּאי ְוַרּבָ ' ּ ַוִיּקַ
יֵחהו ְבַגן ֵעֶדן ְוגו ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ח. 'ּ ה ְלָקחֹו, ַּוִיּקַ ּמֶ ְלָקחֹו , ֲחִניָנאי ָאַמר' ר. ּבַ

ְדָבִרים ָדָבר ַאֵחר . ּבִ ָנן ָאְמ.  ַקח ֶאת ַאֲהֹרן)ויקרא ח(ּּכְ רוַח, ּרוְוַרּבָ ָדָבר ַאֵחר. ְּלָקחֹו ּבְ , ּּכְ
ך' ּ ַהיֹום ה)מלכים ב ב( ָֹלֵקַח ֶאת ֲאֹדֶניך ֵמַעל ֹראׁשֶ ָ.  
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יֵחהו ְבַגן ֵעֶדן ַּוַיּנִ ֵדי ִלְהיֹות לֹו ְמנוָחה, ּ יר ַהָחְכָמה ְוַהּתֹוָרה, ּּכְ י . ָּלַדַעת וְלַהּכִ ְּדָאַמר ִרּבִ
דֹו, ֲחִניָנאי רוך הוא ָלָאָדםַּהּתֹוָרה ִליְמָדה ַהּקָ ּׁש ּבָ ּ ָאז ָרָאה )איוב כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ

ַּוְיַסְפָרה ְוגו ֵרת ְמַקְלִסין ְלָפָניו. ַּויֹאֶמר ָלָאָדם', ּ   .ְּוָהיו ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

ַמִים ּשָׁ ָרָאה סמָאַמר ֵליה ּבַ א ּבֹו, ַּעה ׁשֶ ְדמות ֵצל , ְוִנְתַקּנֵ ַמִים ּכִ . ַעל ָנָחׁשְּוָיַרד ִמן ַהּשָׁ
ָחׁש ִנְרָאה ל ָעָליו, ַהּנָ ְקָפא ְוֵחיָלא ִדיֵליה, ְוַהּצֵ   .ּּתָ

ָתא י ִאיּתְ א ַקָלה ִמן ָהִאיׁש, ָּקֵריב ַההוא ָנָחׁש ְלַגּבֵ ְּדַדְעּתָ ָתא ָלא . ּ אן ְדִאּתְ ִּמּכָ
ת ָתא ָאֳחָרא, ִּאְתַפּתַ ִאּתְ ה ַאף ּכִ)בראשית ג(. ֶּאָלא ּבְ , י ָאַמר ֱאֹלִהיםּ ַויֹאֶמר ֶאל ָהִאּשָׁ

ַאף ִּמָיד ָפַתח ּבְ ר ִמי הוא, ֵמָהָכא. ּ ל ָאָדם ִניּכָ ְּדִבְתִחַלת ְדָבָריו ׁשֶ ּ ַאף. ּּ ך הוא ָפַתח ּבְ ּּכָ ּ ְ ,
  .ְּלהֹוִדיַע ִמי הוא

ל, ָנַטל ִסיָמן ֶזה ַקּבֵ ל, ִאם ּתְ ְדָבִרים. ִאם ֹלא ְתַקּבֵ יָכה ּבִ אֹות , ְּוִהְמׁשִ ָפְתָחה ּבְ ַּעד ׁשֶ
ן ָאֹכל ֹנאֵכל, ם''מ ל ֵעץ ַהּגָ ָחׁש ָהאֹות. ְוָאְמָרה ִמּכָ ם אֹוָתה ַעל ְזרֹועֹו , ִּמָיד ָנַטל ַהּנָ ַּוָיׂשֶ ּ

ָמאִלית ין ַעל וא, ַהּשְׂ ֵדי ִלְהיֹות מו, ּו ִמִפיָה''ו תי''ְוָהָיה ַמְמּתִ   .ת ָנכֹון ִלְפֵניֶהם''ּכְ

ֶר)שם(, ַּעד ִדְכִתיב, ִּהְתִחיל ְלַפּתֹוָתה ה ַוּתֵ יף, א ָהִאּשָׁ י ְוַתּקִ ַטְעָמא ַסּגֵ ד. ּבְ , ְמַלּמֵ
ָפְרחו ָהאֹוִתיֹות וא ּׁשֶ ּ ר ִעם אֹות מ, ו''ו תי''ּ ם ָהְיָתה עֹוָלה ''ְואֹות מ. ם''ְּוָסְלקו ְלִהְתַחּבֵ

ֶהם, ְויֹוֶרֶדת ֶרת ִעּמָ ת, ְוֹלא ָהְיָתה ִמְתַחּבֶ ִנְתַפּתֵ   .ַּעד ׁשֶ

ּוָפְרחו וא  )בראשית ג(, ִּדְכִתיב. ִסְטִרין' ם ְלד''ַּוֲאִקיפו ְלאֹות מ, יןִזְמִנ' ד, ו''ו תי''ּ
ֵניֶהם ָפַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ה ַוּתִ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ח ִמִפְריֹו ַוּתֹאַכל ַוּתִ ּקַ ַּוּתִ . 'ת' ִזְמִנין ו' ָהא ד. ּּ

ד ְבבֹו ָלאֹות מ, ְמַלּמֵ ּסִ ע ְצָדִדין''ׁשֶ ֶאְמַצע''ְוַהמ, ם ְלַאְרּבַ ָכל ִסְטִריןָמ, ם ּבָ   .ֶות ּבְ

ֲחלֹוֵנינו)ירמיה ט(, ּכמָדָבר ַאֵחר י ָעָלה ָמֶות ּבַ ְּדִאיהו ַחד ֵמַחלֹוֵני , ָדא סמאל. ּ ּכִ ּ ּ
ַמָיא ֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה ָמֶות. ׁשְ ה. ְּוַעל ָדא ִמי ּגֶ ַלט ּבָ ִּמָיד ׁשָ ה זוֲהָמא, ּ ְּוִהִטיל ּבָ ָנַחת . ּ

ִריך הוא ְלֶמ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּתֹו, יֱחֵמיְּ א ָהָאָדם ְוִאׁשְ   .ַּוִיְתַחּבֵ

א ֲחֵזי ָחְטאו, ּתָ יֶהם, ּקֹוֶדם ׁשֶ ִכיָנה ֲעָטָרה ַעל ָראׁשֵ ִביָלם ׁשֹוָרה , ָהְיָתה ַהּשְׁ ׁשְ ִלְהיֹות ּבִ
ָחְטאו. ַעל ָהעֹוָלם יָון ׁשֶ ְבָיכֹול, ּּכֵ ׁש ּכָֹחה, ּכִ ִליַטת, ּּתַ ְלַקת ְוֹלא ׁשַ ְּוִאְסּתַ ִריך ְּוקוְדׁשָ. ּ ְא ּבְ

אֵרי ְלקֹוֵנן ֵהא ִמיָנה, ְוָאַמר ֵאיָכה, ּהוא ׁשָ ְלָטנוָתא ַאֲעדו ִמיָנה, ַּמה ּתְ ּׁשָ ּ ּאוף ָהָכא . ּ
א י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ חוְרּבַ ּּבְ ּׁשוְלָטנוָתא ַאֲעדו, ּ ּ אֵרי ְלִמיְסֵפד, ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְוָאַמר , ְּ

ֵהא ָעֶליָה, ֵאיָכה   .ַמה ּתְ

י ִפְנָחס ָפַתח, ֵאיָכה ַּרּבִ ְמרוִרים ְוגו)ירמיה לא(, ּ ִכי ּתַ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ . 'ּ קֹול ּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ֲעָתא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ׁשַ ּּבְ ד, ּ , ָאָתא ָקָלא ְוִאיְתַער ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי. ְוִאּתֹוּקַ

ׁשֵ, ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ַוֲאַמר ַּאּתון ְדִמיִכין ּבְ ֵניכֹון , ְּוָלא ָיְדִעיתון ַצֲעָרא ְדָעְלָמא, יְנָתאּ ּבְ
ַצֲעָרא ְּדַגֵדְלּתון ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ֵהיְמנוָתא ַסּגֵ ְּוָאֵעיְלּתון ּבְ ּ ּ ְוָהא , ָּהא ִמיתו, ְּ
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ְנֵאיהֹון, ִּאְתְקָטלו ין ׂשַ ָגלוָתא ּבֵ ְּוָהא ֲאָזלו ּבְ ַכְפָנא, אְּיֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָר, ּ , ַמְייִתין ּבְ
יהֹון ִאּתֹוַקד ּתֵ ְייהו, ָּאן ְמֵהיְמנוָתא ִדיְלכֹון, ָּאן ַרֲחִמין ִדיְלכֹון. ּבָ ּקומו ִאיְתָערו ְלַגּבַ ּ ּ ּ.  

ָהן ִּמָיה ִאְתָערו ֲאָבָהן ְוִאּמָ ה, ּ י מׁשֶ ֲּאָמרו ֵליה, ַּוֲאָזלו ְלַגּבֵ ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, ּ ָאן , מׁשֶ
ִנ ַבְקּתְ לֹון, יןִּאינון ּבְ ה. ָאן ׁשְ ַע, ִּמָיד ִאיְתַער מׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ הֹון ְלַגּבֵ , ֲּאַמר ֵליה. ַוֲאַזל ִעּמְ

ֵני ֲאָבָהן ִאֵלין ָרֵאל, ּּבְ ֵני ִיׂשְ ִריך הוא ֲעֵליהֹון, ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדַפְקַדּנִ ּ יָדך, ְּ ְבֵקית לֹון ּבִ , ְְוׁשַ
  .ָּאן ִאינון

ַע ַוֲאַמ ה, רֲאֵתיב ְיהֹוׁשֻ ינו מׁשֶ ְבֵקית לֹון, ַּרּבֵ א ׁשַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְפֵליִגית לֹון ַאְרָעא , ּּבְ
ַּעל פום ַעְדָבא ִני, ּ ָמה ְדַפְקַדּתַ ּּכְ יה ְוַעל ַעְדֵביה, ּ ַבר ַעל ַאְחַסְנּתֵ ְבֵקית ּגְ ְּוֻכְלהו ׁשַ ּ ּ ּ.  

א ּוִמָיה ֲאָזלו ּכוְלהו ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ חו ָל, ּ ּכָ ּה ְדִאְתֲחָרָבאְּוַאׁשְ ה , ּ ע ּבָ ּמַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ
א. ָקָלא י ַמְקְדׁשָ ּבֵ ָּעאלו ּגַ ְּוָחמו ְדִאּתֹוַקד, ּ יה ֶהְסֵפיָדא. ּ ֲּעָבדו ּבֵ ּ ע ָקל , ּ ּמַ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ

ַמָיא ְּמִרירו ִדְבִכָיה ְלרום ׁשְ ּ הֹון ְלֵעיָלא, ּּ כֹו ִעּמְ   .ְּוָכל ַמְלֲאֵכי ִעיָלֵאי ּבְ

יהֹוןִאיְתַער ק ִריך הוא ַוֲאָתא ְלַגּבֵ א ּבְ ּוְדׁשָ ִכָיה, ְּ ָקל ּבְ ח לֹון ְמָמְרִרין ּבְ ּכַ ּגֹו , ְּוַאׁשְ
א אי, ֲאַמר לֹון. ַּעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ ַמה ִליִדיִדי )ירמיה יא(, ָּמה ַאּתון ָהָכא, ְּרִחיִמין ְדַנְפׁשָ

ֵביִתי   .ּבְ

ַקְדִמיָתא ך , ּיה ָמאֵרי ְדָעְלָמאֲאַמר ַקּמֵ, ָקם ַאְבָרָהם ָסָבא ּבְ ְַאּתְ ְיַדְעּתְ ְדָאְזֵלית ַקּמָ ּ
אֹוַרח ְקׁשֹוט ית ִלי. ּבְ ר ִזְמִנין ִנּסֵ ֹכָלא, ֶעׂשֶ ַני ָאן ִאינון. ְּוָקְייִמית ּבְ ַמֲעָנא ָקל , ּּבָ ָלא ׁשְ

ַאְרָעא ְדאֹוֵמית ִלי ִּמֵליהֹון ּבְ ה, ּ   .ְּלָקְייָמא ְלהֹון ּבָ

א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ִּריך הואּ אי, ְ ר ֹקֶדׁש ַיַעְברו )שם(, ִּאי ַאְבָרָהם ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ ּ וְבׂשַ ּ
א. ְֵמָעָלִיך ִרית ַקִדיׁשָ ִטילו ִמיַנְייהו ּבְ ּּבְ ּ ּוָפְלחו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ְקַפת רוְגָזאי , ּ ְּוַעל ָדא ִאיּתָ ּ

הֹון ה ִזְמִנין, ּבְ ּמָ ְוְבִגיָנך אֹוִריך לֹון ּכַ ְ   .ּו ֳקָדַמיְוָלא ָתב, ּ

יֵני  ל ִאינון חֹוֵביהֹון ּבֵ ֶמך ּכָ ת ׁשְ חו ַעל ְקדוּשַׁ ך ָאַמר ִיּמָ ַמע ַאְבָרָהם ּכָ ֵּכיָון ְדׁשָ ּ ּ ָּ ְ

ַמָיא ך, ַעּמְ ְַעד ִדיֵהא ַרֲעָווא ִדיָלך ַלֲאָתָבא לֹון ְלַגּבָ ְ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ְלהו ּכְ ְּוֵכן ּכֻ ּ   .ַּוֲאָזלו ְלהֹו, ּ

ן  ּמָ ֲאַרת ּתַ ּתָ ְמִרירו ְדַתְמרוִרים, ָרֵחלִאׁשְ ִכָיה ּבִ ַּוֲאֵריַמת ָקל ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְֲאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ
ה, ָרֵחל, ּהוא יה. ָמה ַאּתְ ְמַבּכָ ה, ֲּאָמָרה ַקּמֵ ַני ָאן ִאינון, ְוָלא ֶאְבּכֶ ך, ּּבָ ְוָמה ָחָטאן ְלַגּבָ ּ .

ֲּאַמר ָלה ָעֳאלו ָצָרִתי ָלֳקַמי ֵב, ּ ְּוָאֵעילו ָלה ּבְ ְוִכי ָלא ֲעָבִדית ֲאָנא , ִּמָיד ָאְמָרה. יִתיּ
יר ֵביִתי, ַיּתִ   .ְּדָאֵעיְלָנא ָצָרִתי ּבְ

ֲעָתא ִדְכִתיב, ִּדְתַנן ׁשַ י ֲאִחי ָאִביָה הוא)בראשית כט(, ּּבְ ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ּכִ ּ ַוַיּגֵ ֲאַמר , ּ
אי ִּהְזַדְווִגי ְלַגּבָ א ִמיָנאיֲאָבל ֲאָחָתא ִאית , ָּאְמָרה ֵליה ֵאין, ּ יׁשָ ֵפיָנא , ִלי ְקׁשִ ּוִמְסּתָ

א ָאה ִאיהו, ֵמַאּבָ ְּדַרּמָ ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל. ּ ִּמָיד ַוַיּגֵ אוָתא, ּ ַרּמָ י ֲאִחי ָאִביָה הוא ּבְ ּּכִ ּ.  
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ִּמָיה ְיַהב ָלה ִסיָמִנין ַההוא ֵליְלָיא. ּ יָון ְדָעאַלת ֵלָאה ּבְ ּּכֵ א , ָאְמָרה ָרֵחל, ּ ּתָ ַהׁשְ
ָפא  ּסְ ֲּאָזַלת וָמְסָרה ָלה ִסיָמִנין, ֲאָחִתיִמְתּכַ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ְלַגּבֵ ּ יר, ְּ ְּדָאֵעיְלָנא ָצָרִתי , ַוֲאָנא ָלא ֲעָבִדית ַיּתִ
ֵביִתי ך. ּבְ ְְוַאּתְ ִדְכִתיב ּבָ ַּרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים, ּ ְ ּ   .ְֲהָוה ָלך ְלַאֲעָבָרא ַעל חֹוֵביהֹון, ּ

ּוְבָכל ַמה ַדֲאַמר ָלה ּ ְנחוִמין, ּ יַלת ּתַ ָרָמה )ירמיה לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלא ַקּבֵ  קֹול ּבְ
ָמע ְוגו י ֵאיֶנּנו' ִנׁשְ ְנחוִמין. ּּכִ ָלא ּתַ ַעאת ְלַקּבָ י ֵאיֶנּנו. ַמאי ַטְעָמא. ָּלא ּבָ ִגין ּכִ יֹוִמין , ּּבְ ּכְ

יַנְייהו ָרָאה ּבֵ ַלק ְלֵעיָלא, ַּקְדָמִאין ְלַאׁשְ   .ְּוָהא ִאְסּתַ

ָנָהא גֹו ּבְ ּוְבִגין ְדִכי ֵאיֶנּנו ּבְ ּ ְנחוִמין, ּ ִלית ּתַ ַּעד ְדאֹוֵמי ָלה, ָּלא ַקּבָ ירמיה (, ִּדְכִתיב. ּ

ִכי ְוֵעיַנִיך ִמִדְמָעה'  ּכֹה ָאַמר ה)לא ִּמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְ ְ.  

א ְל, ְּכָמה ַדֲעָבַדת ָרֵחל ִכיְנּתָ ַמָייא . ֵעיָלאּאוף ָהֵכי ׁשְ רום ׁשְ ם ָקל ּבְ ִדְמַתְרּגֵ ּּכְ ּ
ַמע ּתְ ָנָהא, ִאׁשְ ה ַעל ּבְ א ְמַבּכָ ִכיְנּתָ ה. ׁשְ ֲעָתא ְדִאיִהי ֲהַות ְמַבּכָ ַהִהיא ׁשַ ה , ּּבְ ִּאְתָערו ְלַגּבָ ּ

ְרָיין ִעיָלִאין ין ִרּבֹוא ַמּשִׁ ּתִ ה, ּׁשִ ִכָיה ְלַגּבָ ְּוֻכְלהו ִאיְתָערו ּבְ ּ ּ ּ.  

ַההוא ׁשַ ע ָקָלא ִלְרִקיַע ֲעָרבֹות, ֲעָתאּּבְ ּמַ ּתַ ְּוִאְזַדְעָזעו ָמאָתן ֶאֶלף ָעְלִמין, ִאׁשְ ַּדֲהוֹו , ּ
ֵרי ָעְלָמא ַמָייא, ְגִניֵזי ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ַמע ַההוא ָקָלא ְלרום ׁשְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ ּ ,

ַרח ַהּנֹוָרא ֵעין ַהּקֶ ְּדִאיהו , ָּדא ָרִקיַע ּכְ י ַהַחיֹותּ ּבֵ   .ַּעל ּגַ

א א ִלְבַרּתָ ֵלית ִאיּמָ ַּעה ְדִאְתּגַ ִעי קֹוֵלך, ְּוָאְמָרה ָלה, ּ ן. ְִמּנְ ּמָ ת ִמּתַ ֵדין ִאְתָפְרׁשַ , ּּכְ
ָגלוָתא ַּוֲאָזַלת ִהיא ְוָכל אוְכלוָסָהא ּבְ ּ ה ִסְטִרין. ּ ְדָרא ְלַכּמָ ְּוִאְצְטִריכו ְלִאְתּבַ ְלֶמֱהֵוי , ּ

ָּגלוָתא ְלכֹוָלא ָבה ָבָדד, ּ   .ְוִהיא ָיׁשְ

י ְנחוְנָיא ָאַמר ַּההוא רוַח ִעיָלָאה ְנִעיָמָאה, ַּמאן ָאַמר ָדא, ֵאיָכה, ַּרּבִ ּ . ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
יָבה ָדא רוָחִני ִאיהו, ְּוַעל ָדא ּּתֵ ָלל, ּ פֹו ּכְ ה ׁשוּתָ ְּוָלא ִאית ּבָ ִיין, ּ יּנַ ן ְוׁשִ ְוָלאו , ָלאו ִליׁשָ

ָלל ְפָוון ּכְ   .ׂשִ

ה ַרּתָ ֲאָלה ַעל ּבְ א ׁשָ ָּדא ִקְרקוָרא ְדִקיר, ִאיּמָ ּ ִליט, ּ ָבה, ָּאדֹון ִרּבֹון ַרב ְוׁשַ ְוָלא , ָיׁשְ
ִחָלה עֹוֶמֶדת, עֹוֶמֶדת ּתְ ְּוָכל אוְכלוֶסיָה עֹוְמִדים, ּּבַ ֶבת ְוׁשֹוֵמָמה, ּ א יֹוׁשֶ ּתָ ָדד. ַהׁשְ , ּבָ

ב ָדד ֵיׁשֵ ָדָבר ַאֵחר ּבָ ַמאן ִדְמָס, ּּכְ ְמָסֲאבוּּכְ ה, ֵּאיב ּבִ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ַהִהיא , ְּוׁשִ
ָהא, ַּדֲהַוות ְמָסֲאָבא דוְכּתָ   .ַּיְתָבא ּבְ

א ֶבל ִלְבֵני ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵני ּבָ ְלחו ְלהֹו ּבְ ּׁשָ י, ּ ָּיאֹות ְדַאּתון ְצִריִכין ְלִמְבּכֵ ּוְלכֹון ָיאֹות , ּ
ד ֶאְבָלא, ְּלִמְסֵפד ֶמֱחֵזיכֹון ֵהיָכִלין ְדִאיָמא ֲחֵריִבין, ּוְלֶמְעּבַ ּּבְ ְַוֲאַתר ַעְרָסה ְדִאְתַהַפך , ּ ּ ּ
ֶאְבָלא ן, ּבְ ּמָ כֹון, ְּוהוא ֵלית ּתַ ְּוָלא ְיַדְעּתון ִמיָנה, ּוָפְרָחא ִמּנְ ּ.  

לוָתא ָנא ּגֹו ּגָ יְמרון ְדִאיִהי ִעּמָ ּּתֵ ּ ַגָווָנא, ּ ְּוָנֲחַתת ִדיוָרה ּבְ ּ  ְצִריִכין ֲאַנן, ִאי ָהֵכי. ּּ
ְּדָהא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ָחָמא ָלה ָהָכא, ְלֶמֱחֵדי ְּוָכל אוְכלוָסָהא, ּ ּ.  
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י, ַּוַדאי ַּעל ָדא ָאנו ְצִריִכין ְלִמְבּכֵ יָנא, ּ ַתּנִ ּוְלִמְסֵפד ּכְ ָרא, ּ ְּדִאיהו , ּוְכַיֲעֵני ַמְדּבְ ּ
ָרַכת ְלַבר ֵמֵהיָכָלה ָגלוָתא, ִּאְתּתְ ְמִרירוְוִהיא ָא, ַּוֲאַנן ּבְ ְוָחַמאת ָלָנא ְבָכל , ַּתת ֲעָלָנא ּבִ

ה ָעאקֹו ַכּמָ ָכל ְזַמן, יֹוִמין ּבְ ְזִרין ֲעָלָנא ּבְ ה ִנימוִסין ּגָ ַכּמָ ְוָלא ָיְכָלא ְלַאֲעָדָאה ִמיָנן , ּּבְ
ין ַדֲאַנן ָסְבִלין, ָעאִקין ׁשִ ְּוָכל ִאינון ַמְכּתְ ּ.  

א ֵני ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלחו ְלהֹו ּבְ ּׁשָ ָנא ָעְרַקת, ּ ָרַכת ִמּגֹו ֵהיָכָלָהא, ָּיאֹות ְדִאיּמָ , ְוִאְתּתְ
ְמִרירו וְבָקל ָעִציב ְייכו ּבִ ְּוָנֲחַתת ְלַגּבַ ּ א, ּ ָלא ַדְעּתָ ָתא ְדָיְתָבא ּבְ ִאיּתְ ּוְכַגְבָרא ְדָלא , ּּכְ ּ

יָזָבא   .ְּוָיאֹות ְלכֹון ְלִמְסֵפד, ָיֵכיל ְלׁשֵ

י , ֲאָבל ֲאַנן ְנִהי וְמִרירוִאית ָלן ְלִמְבּכֵ ּוְלִמְסֵפד ּבִ ּ ָכל יֹוָמא ֵהיָכָלא , ּּ ַּדֲאַנן ָחָמאן ּבְ
ָרא ָעאִלין ְוָנְפִקין, ָחֵריב ַגֵויה, ְּוַתֲעִלין ְדַמְדּבְ ְרִקין ַיֲעִנים ּבְ ְּוׁשָ   .ַּוֲאַנן ָחָמאן וָבָכאן, ּ

ּוְבעֹוד ַדֲאַנן ָיְתִבין ְנבֹוִכין ַעְפָרא, ּ ִכיִבין פוָמָנא ּבְ ּוׁשְ ְמִעין ָקל ְנִעימו , ּּ ֲּאַנן ׁשָ
ָמרֹוָתא ְדֵליְלָיא, ְדַרְגָלָהא ְתַלת ִמׁשְ , ְֵאיך ֲחֵרִבין ִמּתֹוְקָדן, ְנָחַתת ְוָחַמאת ְלֵהיָכָלָאה, ּּבִ

ְִמדוך ְלדוך, ָאֳעַלת ֵמֵהיָכָלא ְלֵהיָכָלא ְּ ּ ָנא, ְּוָגַעת וְמַייֶלֶלת, ּ   .ּוְבַכת ֲעָלָנא ְוַעל ַנְפׁשָ

ָּעִרין ְלָקל ְנִעימו ִדְבִכָייָתה ִויָללוָתהַוֲאַנן ִמְת ּ ּ ּ ְּורוָחָנא ָאְזַלת ֲאַבְתָרה. ּּ ה, ּ ּוָפַרח ְלַגּבָ ּ .
ֲעָתא ָפְרַחת ְוָאְזַלת ּוְלפום ׁשַ ּ ַמְעָנא, ּ , ְּדָהא ָאְזַלת, ְוָלא ְיַדְעָנא ִמיֵדי, ְוָלא ׁשְ

ַאְרָנא ְנבֹוִכין ּתָ ָלא רוָחא, ְּדִמיִכין, ְוִאׁשְ אּבְ, ּּבְ   .ְוָאְמִרין ֵאיָכה, ָצֲעִקין. ָלא ַדְעּתָ

ִניָנן ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּתָ ָּקל ְמִרירות ִדְכִאיָבא ְדִציֹו, ּבְ ּ ַמע ֵמרום ְרִקיָעא ''ּ ּתְ ּן ִאׁשְ
א א ִלְרִקיָעא, ְלַתּתָ ּתָ ָדָבר ַאֵחר. ּוִמּתַ עֹון ָקְדׁשֹו ִי'  ה)ירמיה כה(, ּּכְ ַאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ן ִּמּמָ ּתֵ

ַאג ַעל ָנֵוהו ֹאג ִיׁשְ   .ּקֹולֹו ׁשָ

ירוָתא ְדֵליְלָיא ׁשֵ ְבִכָיה, ּּבְ ְווַנת ּבִ ִּהיא ִאְתּכַ ֲאַגת ֵמרום ְרִקיָעא ְלֵעיָלא, ּ ָנֲחַתת . ְּוׁשָ
א ח ַהִחיצֹון, ְלַתּתָ ה ָחֵריב, ַלֲאַתר ִמְדּבַ ְּוָחַמת דוְכּתָ ּ ְמָסֲאבו, ּ ְוָכל ֲאַתר ָלא , ְּמָסַאב ּבִ
ּתְ יהִאׁשְ ַעת וְמַיֶלֶלת. ַּכח ּבֵ ּּגָ ָקל ְמִרירו, ּ ַחת ּבְ ִחי, ַוֲאָמַרת, ּצוֹוַ ִחי ִמְדּבְ ַּפְרָנָסִתי , ִמְדּבְ

ה ִניּסוִכין ַכּמָ ְּדַמְרֵוית ִלי ּבְ ין, ּ ה ִעַלָוון ָדְכָיין ַקִדיׁשִ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ין ְבִרין ַקִדיׁשִ ן, ָּכל ּגֻ ּוַפְלִגין , ָּאְכִלין ִעידוִנין, ְָדאן ִמיָנךֲהוֹו ַמְרָוון ְוָח, ַרְבְרָבן ְמַמּנָ
רוֵמי ְרִקיָעא, ּחוָלֵקיהֹון ים. ּּבְ ְַיֲהבו ָבך ִניְבַלת ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ חו ֲעָלך. ּ ַני ְדִאְתַדּבָ ְּבָ ּ ּ ַווי , ּ

ן. ִּלי ִמְדֵמיהֹון ְבִרין ַרְבְרִבין ְמַמּנָ יהֹון ְלקֹול ְצָווֵחי, ְוָכל ּגֻ ָּנְפלו ִמדוְכּתֵ ּ   .הֹוןּ

ין, ָּיְתִבין ְלַבר ְצָווִחין וָבָכאן ִּאינון ֶאְרֶאִלים ַקִדיׁשִ א ֲהָוה , ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ְּדָאת ׁשְ ּ ּ
ּוֵביה ִאינון ָחָדאן ְוָקְייִמין, ִּמְתַעֵטר ֲעַלְייהו ּ ְייהו. ּ ִכיוְתהֹון ָאת ָדא ָפְרָחא ִמּנַ ְּלָקל ּבְ ּ ּּ ּ ,

ּתָ, ְּוָסְלָקא ְלרוֵמי ְמרֹוִמים נוְקָבא ְדָבַכאת וְמַיֶלֶלתְוִאׁשְ ֲּארו ּכְ ּ ּ ּ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו ֻחָצה)לג ָלא יו. ּ ָּצֲעקו חוָצה, ד''ֶּאְרֶאָלם ּבְ ּ.  
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ִחי ִחי ִמְדּבְ ין, ִמְהּבְ ִנין ֲחִסיִדין ַקִדיׁשִ ִניְבלות ּבְ ְּלָבַתר ְדַמְרֵוית ִלי ּבְ ּ י, ּ ְּדָמְסרו ַנְפׁשֵ הֹון ּ
ֵמיהֹון ֲעָלך ִניַזת, ְְוִגׁשְ ח ָלך. ִאיְתּגְ ּכַ ָתא ַדֲעָלך, ְָאן ֶאׁשְ ְָאן ֶאׁשְ ַעת וְמַייֶלֶלת וָבַכת . ּ ּּגָ ּ

ָקל ָעִציב   .ּבְ

ין א ַאְלֵפי ַגְבֵרי ַקִדיׁשִ ּתָ ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּׁשִ ָכל ִסְטָרא ְדַאְרּבַ ִּאינון ַדֲהוֹו ָאְכֵלי , ּבְ ּ
ָכל יֹו ָנא ּבְ ֲהָדה, ָמאָקְרּבָ ח ַדֲעָלָוון, ַּנֲחֵתי ּבַ ּוְמַייְלִלין וְבָכָיין ַעל ִמְדּבַ ּ יר ֲהוֹו. ּ ֶּאָלא , ְוַיּתִ

  .ִּאְתָמֲעטו

ַּוֲאִפילו ִאינון ְדָקְייִמין ְלַבר ּ ּ רוַח ָאֳחָרא, ּ ְּדַמְרָוון ֵמִאינון ִאיְמִרין וְפָדִרין, ּּבְ ּ ירוָתא . ּ ׁשֵ ּּבְ
חְּדֵליְלָיא ְצָוִחין ָגָעאן ּ וְמַייְלִלין ַעל ַהאי ִמְדּבַ ַּווי ְלַחְמָרא ְדָאֵביד ֵאבוָסה. ּ ֲאַתר , ּ

יה ְּדִמְתַרֶוה ִמּנֵ ּ ַמְטרוִניָתא. ּ ין ּבְ ַּמאן ָחֵמי ְנִהימו ְדֻגְבִרין ַקִדיׁשִ ּ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ּוֵמֵעיָלא , ִמּתַ
א   .ְלַתּתָ

ַפְלגו ֵליְלָיא ָּעאל ְלגֹו ַהִהיא ְנקוָדה ְדִצי, ּּבְ ים, ֹוןּ ָדׁשִ ָּחַמת ֵליה , ֲּאַתר ְדֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ
ית מֹוָתָבה ְוַעְרָסה, ְּדִאְתָחֵריב ַאב ֲאַתר ּבֵ ְּוִאְסּתָ ַעת וְמַייֶלֶלת, ּ א ְלֵעיָלא, ּּגָ ּתָ , ָסְלָקא ִמּתַ

א ֲאַתר ִדְכרוִבים, ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ל ּבַ ּכֵ ִּאְסּתַ קֹול ְמִרירו, ּ , ת ָקָלא ְוָאְמָרהַוֲאֵריַמ, ָּצְווָחא ּבְ
ית מֹוָתִבי, ַעְרִסי ַעְרִסי   .ֲאַתר ּבֵ

ִתיב א ּכְ ֵלילֹות)ש ג''שה(, ַּעל ַהאי דוְכּתָ ִבי ּבַ ּכָ ִבי. ּ ַעל ִמׁשְ ּכָ ַּעְרָסא ְדַמְטרוִניָתא, ִמׁשְ ּ .
ְבִכָיה ְוָאְמָרה ַעת ּבִ י, ּּגָ ָלִאין ָטָבאן, ַּעְרִסי ֲאַתר ִמְקָדׁשִ י, ֲּאַתר ְדַמְרּגָ א ּבֵ ּ ָפרֹוְכּתָ

א ין ַאְלִפין ִרְבָוון ַאְבֵני ְיָקר, ְּוַכפֹוְרּתָ ּתִ ּׁשוִרין , ִסְדִרין ִסְדִרין, ַּדֲהוֹו ָסְמִכין ֲעלֹוִהי ׁשִ
ָלאן ָדא ְלָדא, ּׁשוִרין ּכְ ְִסְדִרין ְדִרּמֹוִנין ִמְתְצָען ֲעָלך ְלד. ִּמְסּתַ ַעְלָמא ָקְייָמא . ִסְטִרין' ּ
ִגיָנך   .ְּבְ

ֲעִלי, ָעְלָמאִרּבֹון  י, ּבַ ין ְדרֹוִעי, ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבִ ַכב ּבֵ ְּוהוא ׁשָ יה, ּ ְּוָכל ַמה ִדְבֵעיָנא ִמּנֵ ּ ,
ִעיָדָנא ָדא עוִתי ָעִביד ּבְ י. ְּוָכל ּבָ ד ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבִ י ְמדֹוֵריה, ּכַ ֵוי ּבִ ְּוׁשַ ין , ּ ַע ּבֵ ֲעׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ַדי   .ׁשָ

אֵלית ַאּתְ, ַעְרִסי ַעְרִסי ִפירו ְדִלּבָ ֶחְדָוה וְבׁשַ ך ּבְ ד ֲהֵויָנא ָאָתא ְלַגּבָ ּ ְדִכיר ּכַ ּ ּּ ְּוִאינון , ְ
ֶחְדָוה, ֲּהֵוי ָנְפִקי ָלֳקָדמוִתי, ַּרְבָיין עוֵלִמין ַגְדַפְייהו ּבְ י ּבְ ְטׁשֵ ָלא ִלי, ּּבַ   .ְלַקּבָ

יה, ְַעְפָרא ְדָבך ֲּהָוה ָקם ִמדוְכּתֵ ּ ָי, ּ ְְוָחזו ֵאיך ִאיְתַנׁשְ , ּא ֲארֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא ַדֲהַות ָהָכאּ
ּוִבְרָכאן ְלֹכָלא, ּוְנהֹוָרא, ֵמָהָכא ַנְפָקא ְמזֹוָנא ְלָכל ַעְלָמא ּ.  

ֲעִלי ח ַעל ּבַ ּגַ ח ְלָכל ְסַטר. ֵלית ָהָכא, ַאׁשְ ּגַ ֲעִלי . ַאׁשְ ד ֲהָוה ָאֵתי ּבַ ִעיָדָנא ָדא ּכַ ּבְ
י ִנין ֲח, ְלַגּבִ ה ּבְ ּמָ ָלא ֵליה, ִסיִדיןְּוָסֳחָרֵניה ּכַ ְּוָכל ִאינון עוֵלְמָתאן ְזִמיִנין ְלַקּבְ ּ ּ.  

ְמִעין ֵמָרחֹוק ין ַרְגלֹוי, ַוֲהֵויָנא ׁשָ ין ּבֵ ְקׁשִ ָּקל זוִגין ְדַפֲעמֹוִנים ְמַקׁשְ ַמע , ּ ִגין ְדֶאׁשְ ּּבְ
י ָּקֵליה ַעד ְדָלא ֵיעֹול ְלַגּבִ ל עוֵליְמָתאן ִדיִלי. ּ ּּכָ ָחן ְואֹוָדן, ּ ּבְ ִריך ְמׁשַ א ּבְ י קוְדׁשָ ְ ַקּמֵ ּ

י מֹוָתֵביה, ּהוא ל ַחד ַעל ּבֵ ְרִחימו, ְּלָבַתר ָאְזִלין ּכָ יַקְתהֹון ּבִ ְנׁשִ ָקן ּבִ   .ְּמַחּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3331דף [ -ּוָתא ּבְ

ֲעִלי ֲעִלי ּבַ ך, ָּאן ָפִניָת, ּבַ ח ּבָ ּגַ א הוא ִעָדָנא ַדֲהֵויָנא ַאׁשְ ּתָ ְַהׁשְ ּ ּ ָכל . ּ ְלָנא ּבְ ּכַ ִאְסּתַ
ח ָלךָא. ְוֵלית ַאְנּתְ, ְסַטר ּגַ ִגיָנך, ְן ַאׁשְ ע ּבְ   .ְְוָלא ֶאְתּבַ

ִעיָדָנא ָדא ְָדא הוא ַאְתָרך ּבְ ּ י, ּ ית . ָהא ֲאָנא ְזִמיָנא ָהָכא, ְלֵמיֵתי ְלַגּבִ ָהא ִאְתְנׁשֵ
אי ֵּלית ַאְנּתְ ְדִכיר יֹוֵמי ִדְרִחימו, ִמּנָ ּ תוְקָפך, ּ ְכַבת ּבְ ד ֲהֵויָנא ׁשָ ְּכַ ּ ְדיֹוְקָנך, ּ ָקא ּבִ ְוְמַחּקְ ּ ,

ך ָקא ּבָ ְוְדיֹוְקִני ֲהַוות ְמַחּקְ ְגִליפו ִדְכָתָבא, ּ ֵביק ְדיֹוְקֵניה ּבִ ַהאי חֹוָתם ְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ַבְקָנא , ּ ָהֵכי ׁשַ
ך ְְדיֹוְקִני ּבָ ְדיֹוְקִני, ּ ע ּבִ ְעׁשַ ּתַ ִגין ְדִתׁשְ גֹו ֵחיִלי, ּּבְ עֹוד ַדֲאָנא ּבְ   .ּּבְ

ְבִכָיה ַעת ּבִ ֲעִלי ּבַ, ְוָצְוַחת, ּגָ ך, ֲעִליּבַ ְְנִהירו ְדַעְייֵני ָהא ִאיְתֲחׁשָ ּ ד , ֵּלית ַאְנּתְ ְדִכיר. ּ ּכַ
י חֹות ֵריׁשִ ָמאָלך ִמּתְ יט ׂשְ ָלם, ְֲהֵוית אֹוׁשִ ָגא ַעל ְסִגיאו ִדׁשְ ָקא , ַּוֲאָנא ִמְתַעּנְ ְִויִמיָנך ְמַחּבְ

יִקין ַאְחָוה וִבְנׁשִ ּבֹוק ְרִחימוָת. ּּבְ ְּוָנַדְרּתְ ִלי ְדָלא ִתׁשְ תהלים (, ְואֹוֵמית ִלי. א ִדיִלי ְלָעְלִמיןּ

ח ְיִמיִני)קלז ּכַ ׁשְ ַלִים ּתִ ֵחך ְירוׁשָ ּכָ ּ ִאם ֶאׁשְ ך, ְ יָנא ִמּנָ   .ְָהא ִאיְתְנׁשֵ

טוָרא ְדִסיַני, ֵּלית ַאְנּתְ ְדִכיר ך ּבְ ד ָקֵאיְמָנא ְלַגּבָ ּּכַ ילו ָלך , ְ ין ִרּבֹו ְדַקּבִ ּתִ ֵליִמין ׁשִ ְׁשְ ּ ּ
הוְוִא, ֲּעַלְייהו ְּתַעַטְרָנא ָלך ּבְ ל ַעְמַמָייא, ְ יר ִמּכָ ְַוֲהֵויָנא ָאְזִלין ֲאַבְתָרך ְלָכל ְרעוָתך, ַיּתִ ְּ .

הו ַלֲאָלִפים ְוִרְבָוון ְפָחה ָקְטָלא ּבְ ְחָנא, ְּוַהִהיא ׁשִ ּגַ ָרא. ְוָלא ַאׁשְ ַמְדּבְ ְלהו ּבְ ְּוִאְתֲאִבידו ּכֻ ּּ ,
ן ּמָ ְבֵקית לֹון ּתַ ַאְרָעא ָדאְוָאֵעיְלָנא, ְוׁשַ ך ּבְ ֵניהֹון ְזִעיִרין ְלָקְייָמא ַקּמָ ּוָבֵדיְלָנא לֹון . ְ ּבְ

ך ִגין ְרעוָתך, ְְלָקְייָמא ַקּמָ ְּבְ ּ.  

ֲעִלי ֱהֵוי ְדִכיר ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּבַ ך ּבְ ין ָקֵאיְמָנא ַקּמָ ִנין ַקִדיׁשִ ה ּבְ ַכּמָ ּּבְ יֹוֵמי ְדָדִוד , ְּ ּבְ
ֵריה ֹלֹמה ּבְ ּוׁשְ ךֵלית ַאְנ. ּ ה ָטָבאן ַדֲעָבדו ַקּמָ ּמָ ְּתְ ְדִכיר ּכַ ּ ּ ר חֹוִבין. ּ ְוָלא , ְָיאֹות ָלך ְלִמיְדּכַ
ר ַזְכָוון ְָאן ִאְתַהִפיכו ֲעָלך. ִתְדּכַ ּ ּ.  

ֵעיָנא ֲעָלך ָנאי. ֵלית ַאְנּתְ, ְּבָ ֵעיָנא ַעל ּבְ ָתא ַדֲאַתר . ֵּלית ִאינון, ּבָ ֵעיָנא ַעל ְקדוּשָׁ ּּבָ ּ
ַא, ָּדא ִגין ֲאַתר ָדא. בָהא ִאְסּתָ ָלם ּבְ ׁשְ ל ַעְלָמא ֲהָוה ּבִ ִעיָדָנא . ּּכָ ָלִבין ָלא ָנְבִחין ּבְ ּכְ
ָלם, ָדא ׁשְ ּּכוְלהו ֲהוֹו ּבִ ָעה וְמַייֶלֶלת. ּּ ְּוָכל ִאינון אוְכלוִסין ְלֵעיָלא, ּּגָ ּ ּוְכָלִבים ָצְווִחין . ּ

א ִליָתָאה, ְלַתּתָ מֹוָרה ּתְ רוָתא ְדִמׁשְ ׁשֵ ּּבְ ּ.  

ָחא ְקטֹוֶרת ּבוְסִמין, ת ַוֲאַתתָנְפַק ָּקְייָמא ַעל ֲאַתר ְדַמְדּבְ ַעת וְמַייֶלֶלת, ּ ְוָסְלַקת , ּּגָ
ֲהָדה, ְּלֵעָלא רוִבין ַדֲהוֹו ּבַ ֵרין ּכְ רוב ֵמִאינון ּתְ ָחא ַחד ּכְ ּכְ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה , ּ ּ

ָּלה ֶאָלא ַחד ְּוַההוא ַרְבָייא עוֵליָמא ְד. ּ ּ ַארּ ּתָ ִכָייה ִויָללוָתא, ִאׁשְ ָּיְנָקא ִמיָנה ּבְ ּּ.  

הֵדְכ ן ְלַגּבָ ִריך הוא ִאְזַדּמַ א ּבְ ּין קוְדׁשָ ּ ּ ה, ְּוָנֵחית ָלה, ְּ ּוְמַמֵלל ִעּמָ ִתיב. ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ְקָוה '  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה לא( י ֵיׁש ּתִ ִכי ְוֵעיַנִיך ִמִדְמָעה ּכִ ִּמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְ ְוַעל . ְְלַאֲחִריֵתךְ

ִניָנן ֵדי ִאּמֹו, ָּדא ּתָ ינֹוק יֹוֵנק ִמּשְׁ ֲעָלה, ּתִ ה ְמַסֶפֶרת ִעם ּבַ ְּוִאּשָׁ , ַּעד ָהָכא ְפִתיָחָתא. ּ
ירוָתא ִדְמִגיַלת ֵאיָכה אן וְלָהְלָאה ׁשֵ ִּמּכָ ּ ּ ּ.  

ָבה ָבָדד ָנן ָפְתֵחי ַהאי ְקָרא, ֵאיָכה ָיׁשְ יֵמי ּ וְזכֹור ֶא)קהלת יב(, ַּרּבָ ָת ּבֹוְרֶאך ּבִ

ר ֹלא ָיבֹואו ְיֵמי ָהָרָעה ְּבחורֹוֶתיך ַעד ֲאׁשֶ ד ֲהוֹו , ַהאי ְקָרא. ָּ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ ּאֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ
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א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָוְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאיך. ּּבְ ל ִאינון ָטָבאן, ּ ְּוָכל ִאינון ָאִתין , ֱּהֵוי ְדִכיר ּכָ
ין ְַדֲעַבד ָלך, ְוִנּסִ יֹוִמין ַקְדָמִאיןּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְמֵהיְמנוָתא, ְּ ד ֲהַוות ַרְבָיא ּבִ , ּּכַ

ָדָבר ַאֵחר ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)הושע יא(, ּּכְ י ַנַער ִיׂשְ   .ּ ּכִ

יֵמי ְבחורֹוֶתיך ָּבִ ין ְדַעְלָמא, ּ ל ַעּמִ ך ִמּכָ ִזְמָנא ְדִאיהו ִאיְתְרֵעי ּבָ ּּבְ ּ ר ֹלא ָיֹב. ְּ ּאו ַעד ֲאׁשֶ
ין, ּיֹוִמין ְדִזְקָנה, ְיֵמי ָהָרָעה ָאר ַעּמִ ך ׁשְ ְלִטין ּבָ ְְדׁשָ ָכל ַעְמַמָיא, ּ ְִויַבְדרון ָלך ּבְ ּ ּ.  

יֵמי ְבחורֹוֶתיך ָּבִ א, ּ ּתָ ִריִרין ָלך, ּיֹוִמין ְדׁשַ ְְדִאינון ּבְ ּ ְוְנִטירו ִדְלֵעיָלא ֲעָלך, ּ ּ ּ ' ְּוִאינון ד. ּ
א ּתָ ִריך הוא . ּ ִאָייר ִסיָוןֲאָדר ִניָסן, ַיְרֵחי ְדׁשַ א ּבְ ִּאֵלין ִאינון יֹוִמין ְדָבַחר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ין, ּבְ הֹון ִנּסִ הֹון ִעּמְ ַבֲעָלה. ַוֲעַבד ּבְ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ְוִאְתְקֵריַבת , ּ
ֲהֵדיה   .ּּבַ

ר ֹלא ָיֹבאו ְיֵמי ָהָרָעה ׁשְי, ְּיֵמי ַהִזְקָנה, ַּעה ֲאׁשֶ ּמוז ָאב ֵטֵבת : ְּוִאינון, ֵמי ָהָרָעה ַמּמָ ּּתַ
ָבט ך. ׁשְ ל ּכָ ְלָייא ּכָ ב ְדָלא ִאיְתּגַ ְַאף ַעל ּגַ ּ ֶבט ְלֵגו ֲחַסר ֵלב)משלי י(ְְוִסיָמָנך , ּ   . ְוׁשֵ

ִנים יעו ׁשָ ִנים ְדָגלוָתא, ְּוִהּגִ ּׁשָ ָרֵאל ְמטוְלָטִלין, ּ ְּדָאְזִלין ִיׂשְ ֶהם ֵחֶפץ. ּ  ,ֵאין ִלי ּבָ
יֹוָמא ְדָגלוָתא, ְּדָתִניָנן ׁשוָקא, ְּזִמיִנין ּבְ ן ּבְ יָדא ְדַבר ָנׁש ְלִמיְזּבַ ח ּבִ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּוְכֵדין , ּ

יס ְכֶלה ְפרוָטה ִמן ַהּכִ ּּתִ ּ.  

ֶמׁש ך ַהּשֶׁ ְחׁשַ ר ֹלא ּתֶ ִכיָנה, ְַעה ֲאׁשֶ ל ׁשְ ר ָפִנים ׁשֶ ָּדא ְקַלְסּתֵ א, ּ ּתָ ִּמְלֵעיָלא וִמּתַ ּ .
א ַמאן ִאינוןִמ ּתָ ָרֵאל. ּּתַ ַאְרָעא ְדִיׂשְ י ְדַפְרְזָלא, ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ַדֲהוֹו ּבְ ְמַהְדִקין , ַּפִטיׁשֵ

ִרין ין טוִרין ָרָמִאין, ִטּנָ   .ְּוָתְלׁשִ

ְלִמי, ְוָהאֹור ְלמוד ְירוׁשַ ֶּזה ַהּתַ ֵטל ָדא, ְּדָנֵהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּלָבַתר ְדִאְתּבַ ּ ,
ֲחׁשֹוָכא, ְבָיכֹולּכִ ֲארו ּבַ ּתָ י)איכה ג(, ִּדְכִתיב. ִּאׁשְ יַבּנִ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ְבִלי,  ּבְ ְלמוד ּבַ , ֶּזה ּתַ

ים ּכִ ַמֲחׁשַ ֵני ַעְלָמא ּבְ יה ּבְ ְּדָאְזִלין ּבֵ ּ.  

ַרְייתֹות, ְּוַהָיֵרַח ִּאֵלין ִאינון ַהּבָ ַּדֲהוֹו ְנִהיִרין ְנִהירו ְדָחְכָמה ְסִתיָמ, ּ ּ ִּאֵלין , ְוַהּכָֹכִבים. ָאהּ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ יִלים ַדֲהוֹו ּבְ ּכִ ִּאינון ַמׂשְ ּ ִאים ָוֳאמֹוָרִאים, ּ ּנָ ל ִאינון ּתַ ְּדָכל ָעְלָמא , ּּכָ

ִגיַנְייהו ֲחָדא. ָּקְייָמא ּבְ ר ָנׁש ְלַחְבֵריה, ְּדַכד ֲהוֹו ָקְייֵמי ּכַ ִּמּגֹו ִמָלה ָדא , ֲּהָוה ָאַמר ּבַ
ּפומֹויְּדָפַרח ִמ ך ְוָכך, אֹו ְלָמָחר, ֲּאָנא ָחָמא ַמה ִדיֵהא יֹוָמא ָדא, ּ ְּכָ ְ.  

ֶמׁש)קהלת יב(ָּדָבר ַאֵחר  ך ַהּשֶׁ ְחׁשַ ר ֹלא ּתֶ ִכיָנה, ְ ַעד ֲאׁשֶ ר ְפֵני ׁשְ ְּנִהירו ִדְקַלְסּתֵ ּ ּ ,
ָכל יֹוָמא ְּדֲהָוה ָנֵהיר ָלה ּבְ ּוֵמַההוא ְנִהירו ַעְלָמא ִאְתַקֵיים, ּ ּ ּ ָראן ַעל ַאְרָעא ְוִי, ּ ָרֵאל ׁשָ ׂשְ

  .ְּלרֹוֲחָצנו

ית, ְוָהאֹור ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ּאֹור ׁשֶ ְּדֲהָוה ָנֵהיר ִמֵסְייָפי ַעְלָמא , ְּ
ֵניז, ִלֵסְייָפי ַעְלָמא רוך הוא ֲהָוה ָנֵהיר. ְוִאְתּגְ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ְּוַאֵפיק ִמיֵניה ַחד חוָט, ְּ ּ א ּ

ִריך הוא א ּבְ ִּדיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב. ְוָאֵחיד ְלִסיֲהָרא, ְּ ּוְבַההוא ִזיְמָנא ּכְ יב )איכה ב(, ּ  ֵהׁשִ
  .ָאחֹור ְיִמינֹו



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ה)ישעיה א(ִּדְכִתיב , ְּוַהָיֵרַח ֵרת, ְוַהּכָֹכִבים. ּ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ה , ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ִאים ּבָ ָהיו ּבָ ּׁשֶ ּ
ִּוידוִעים ֶאְצָלה יוַמְייהו, ּ ּוָבְטלו ִמּקִ ּ ּ לֹום, ּּ ְּוִאֵלין ִאיְקרון ַמְלֲאֵכי ׁשָ בו ֶהָעִבים ַאַחר . ּ ְּוׁשָ

ם ׁשֶ יון )שם לג(ִּדְכִתיב , ַהּגֶ לֹום ַמר ִיְבּכָ  .ַּמְלֲאֵכי ׁשָ

ִית)קהלת יב( ָיְזעו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ יֹום ׁשֶ ּ ּבַ ּ י ִדיִנין, ּ ּתֵ ַלת ּבָ י ּתֹוָרה ַּדֲהוֹו אֹוְלֵפ, ִּאֵלין ּתְ
ִזית ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ י ֶהָחִיל. ּבְ ְּוִהְתַעְותו ַאְנׁשֵ ה, ּ ֵּאלו ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ְוַסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ ּ ּ ּוָבְטלו . ּ ּ

ֵּאלו ּכֲֹהִנים וְלִוִים, ַהֹטֲחנֹות ּ ָלִים, ּ ירוׁשָ ָמרֹות ַדֲהוֹו ָקְייֵמי ּבִ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ֲאֻר כו ָהֹראֹות ּבָ ְנבוָאה וְברוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּאֵלין ְנִביִאים ְוצֹוִפים, ּבֹותְּוָחׁשְ ַּדֲהוֹו ָחָמאן ּבִ ּ ּ ּ .
וק)שם( ּשׁ רו ְדָלַתִים ּבַ ּ ְוֻסּגְ א ְצָווִחין, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָיֵתיב ֲעַלְייהו, ִּדְבֵני ָנׁשָ ל , ּ ְּדָהא ּכָ

ְרִעין ִנְנֲעלו א, ּּתַ י ַמְקְדׁשָ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ית ֱאָלָהָנא, ּ ּוְבֵטיַלת ֲעִביַדת ּבֵ ּ.  

ַפל קֹול ַהַטֲחָנה ׁשְ י ְקטֹוֶרת, ּבִ ִּאֵלין ִאינון ּכֹוְתׁשֵ ָכל יֹוָמא, ּ , ַּדֲהוֹו ַיֲהֵבי ָקָלא ּבְ
יׁשו ִדיֵליה ְכּתִ ּּבִ ּ א, ָּדָבר ַאֵחר קֹול ַהַטֲחָנה. ּ ִכיְנּתָ ָכל יֹוָמא, ָּקָלא ִדׁשְ ּׁשובו , ְצָווָחא ּבְ ּ

ִני ה, ם ׁשֹוָבִביםּבָ ח ּבָ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ּ.  

יר נֹות ַהּשִׁ ל ּבְ חו ּכָ ָכל יֹוָמא, ְּוִיּשַׁ דוָכָנא ּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדָסְלִקין ּבְ ּ ּ ּוְמַנְגֵני ִניגוָנא , ּ ּ
יר ל. ְדׁשִ ָאה ַמְלֲאֵכי ִעיָלָאה ְלֵעיָלא, ּכָ ָמרֹות ְלֵעיָל, ְּלַאְסּגָ ַּדֲהוֹו ִמְתַחְלֵקי ִמׁשְ ָלֳקֵבל , אּ

א ָמרֹות ְלַתּתָ חו. ִּאינון ִמׁשְ א, ּׁשַ ִּאֵלין ִדְלַתּתָ ְבָיכֹול. ּ חו, ּכִ ַּאף ִאֵלין ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ם . ּ ּגַ
ֹבַה ִייָראו ִּמּגָ ָסא. ּ בֹוַה ֲהוֹו ַנּנָ ב ְדִמּגָ ְּוַאף ַעל ּגַ   .ֲּהוֹו ַדֲחִלין, ּ

יר נֹות ׁשִ חו ִאינון ּבְ ּׁשַ ִגין ְדָהא פ, ּ ד . ֲּהוֹו ְיֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ּף ְלִוִייםֶאֶל' ּּבְ ּכַ
ֶבל ן, ְמטֹו ְלַנֲהרֹות ּבָ ְלָיין ַעל ִאיָלִנין ְדַתּמָ ּנֹוֵריהֹון ֲהוֹו ּתַ ֲאִלין לֹון ְלַנְגָנא. ּּכִ . ֲהוֹו ׁשָ

יר ה)תהלים קלז(, ְוָאְמֵרי יר ֶאת ׁשִ ּנֵ. ַעל ַאְדַמת ֵנָכר' ְ ֵאיך ָנׁשִ ׁשִ כו ּבְ יהֹון ּבֹוֲהֵני ָּנׁשְ
ּוְקָטלו לֹון, ְּוָלא ָיִכילו ְלַנְגָנא, ְּיֵדיהֹון ְוָכְרתו לֹון ּ.  

ֶדֶרך ים ּבַ ְְוַחְתַחּתִ ֵריַחָיין ַעל ַצָואֵריהֹון, ּ ְּדָהא ֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ יף, ּּ ּקִ ּוֵמַהדֹוָקא ְדֲהָוה ּתַ ּ ֲהוֹו , ּ
אֹוְרָחא עֹוַתְייהו ּבְ ָּנְפלו ֶאְצּבְ ַטִליֵתיהְוִיְרְמָי. ּ ּה ֲהָוה ָלֵקיט לֹון ּבְ יק לֹון, ּ ּוָבֵכי , ְוָנׁשֵ

ַני, ַוֲהָוה ָאַמר ְלהֹו. ֲּעַלְייהו נו ַלה)ירמיה יג(, ְוָלא ֲאָמִרית ְלכֹו, ּבָ בֹוד ' ּ ּתְ ֱאֹלֵהיֶכם ּכָ
יך ְוגו ֶטֶרם ַיְחׁשִ ִכי ָוֶנִהי ְו)שם ט(, ְּוַעל ָדא ְכִתיב. 'ְּבְ א ּבְ ר  ַעל ֶהָהִרים ֶאּשָׂ ַעל ְנאֹות ִמְדּבָ

  .'כו

ֵקד)קהלת יב( ַּעד יֹוָמא ַדֲעֵביד , ִּמן יֹוָמא ְדָנֵציץ ִאיָלָנא ָדא ַלְבְלִבין,  ְוָיֵנאץ ַהּשָׁ
ה ִרים יֹוָמא ִניְנהו, ִאיּבָ ך ִמי. ַּחד ְוֶעׂשְ ַתּמוז ַעד ט''ְּכָ ָאב' ּז ּבְ יַנְייהו''כ, ּבְ ֲהָדא . ּא יֹום ּבֵ

ֵקד ֲאִני רֹוֶאה)ירמיה א(, ּהוא ִדְכִתיב ל ׁשָ   . ַמּקֵ

ל ֶהָחָגב ּבֵ ְתפֹוי ְדַזְרָעא ְדָדִוד, ְוִיְסּתַ ְּדִאְתְיֵהב ָמטֹוָלא ַעל ּכִ ֵטל , ְּוָתֵפר ָהֲאִביֹוָנה. ּ ְּדִאְתּבַ
ית ֱאָלָהָנא י הֹוֵלך ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמֹו. ֲעֵביַדת ּבֵ בֹוד, ְּכִ ָּדא הוא ּכָ ַלק ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאְסּתַ ּ .

א ָצְווִחיןּו הו, ְבֵני ָנׁשָ ח ּבְ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ּ.  
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ֶסף)קהלת יב( ר ֹלא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ ָחא ,  ַעד ֲאׁשֶ ֲאַתר ְדַכֲהָנא ַמְקִטיר ְקטֹוֶרת ַעל ַמְדּבְ
ַלת ַהָזָהב. ִּדְלַגאו ְּוָתֻרץ ּגֻ ים, ּ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ָּדא הוא ּבֵ רוִבים ִדְדַה, ּ ן ּכְ ְּדַתּמָ ּ ֵבר . בּ ְוִתּשָׁ

ּבוַע ד ַעל ַהּמַ ר, ּּכַ ית ָדִוד ְדִאיְתּבַ ָּדא ַמְלכות ּבֵ ּ ּ ּ.  

ָהָיה ׁשֶ א, ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ י ַמְקְדׁשָ ַעְפָרא, ִּיְתָחַרב ּבֵ ׁשוב . ִויֵהא ּכְ ְּוָהרוַח ּתָ ּ
ר ְנָתָנה א, ֶּאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ִכיְנּתָ ְלקוָתא, ָּדא ׁשְ ְּוִאְסּתַ ּ ְדרוַח ְנבוָאה ִמן ָעְלָמאּ ּ.  

 ] בשנה304יום [סדר הלימוד ליום ט אב 

י יוָדאי ָפַתח ַּרּבִ ִית)שם(, ּ ָיְזעו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ יֹום ׁשֶ ּ ּבַ ּ ִאים ָוֳאמֹוָרִאים, ּ ּנָ ַּדֲהוֹו , ִּאֵלין ּתַ
ָרֵאל א ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ְייהו, ָנְטֵרי ַעּמָ ְּוִאְזַדְעְזעון ִמדוְכּתַ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶהָחִילְו ִּהְתַעְותו ַאְנׁשֵ ָדָבר ַאֵחר, ּ י ַחִיל)בראשית מז(, ּּכְ ם ַאְנׁשֵ חֹוָבא ִדְבֵני .  ְוֵיׁש ּבָ
י ָחִיל, ַיֲעֹקב ְּוָסְבֵלי ִעוות ִדיָנא, ַּדֲהוֹו ַאְנׁשֵ ּ ָדָבר ַאֵחר, ּ ָפט)איוב ח(, ּּכְ ּ ָהֵאל ְיַעֵות ִמׁשְ ּ .

ילו ִעוות ִדיָנא ַּקּבִ ּ ּ ְּדָכך אֹוְרחֹוי ְדָנָחׁש. י ָחִילִּאינון ַאְנׁשֵ. ּ , ְּלָבַתר ְדָקֵטיל ְלַבר ָנׁש, ְּ
ָלא ַרֲחִמין יכו ּבְ יך ֵליה ְנׁשִ ַּאֲהַדר ְוָנׁשֵ ּ ּ ָדא ִאיהו ִעוות ִדיָנא)''חילופי גרסאות''(, ְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֵני ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלחו ְלהֹו ּבְ ּׁשָ י, ּ ָּיאֹות ְדַאּתון ִאית ְלכֹון ְלִמְבּכֵ . ַּמאן ְדָבֵכי ֵמָרִחיקּכְ, ּ
ְנִהי וְמִרירו ָלא ָמָטא ְלכֹו ְּדָהא ֶאְבָלא וְבִכָיה וִמְסְפָדא ּבִ ּ ּ ּ ין ַרְגֵליכֹון. ּּ ְוָלא , ְּדָהא ְרַחְצּתִ

ִמְלַקְדִמין ִעיתו ְלַטְנָפא לֹון ּכְ ּּבְ ָדָבר ַאֵחר. ּ ֵפם)ש ה''שה(, ּּכְ י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ   . ָרַחְצּתִ

ְדֵרי ָנָחׁשֲאָב ין ּגִ ְכִנין ּבֵ ָכל יֹוָמא, ּל ֲאַנן ְדׁשָ יך, ָקֵטיל, ְוָכִמין לֹון ּבְ ַוֲאַנן ָחֵמיָנן , ְְוָנׁשֵ
יָנָנא ַעְייִנין ִעוות ַהִדין ְדִאְתֲעֵביד ּבֵ ּּבְ ּ ּ י ָחִיל, ּ ִאינון ַאְנׁשֵ ֵתיק, ּּבְ יֹוֵמיהֹון ׁשָ ְוָלא , ִּדי ּבְ

ָעא ִדיָנא יְּדָדֵחיל ִמיַנ. ּבָ ְּייהו ְדִחילו ַסּגֵ ּ ְייהו, ּ ְּוֵכיָון ַדֲעָברֹו . ְּוָלא ָיֵכיל ְלָקְייָמא ַקּמַ
א ְתיוְבּתָ ְּלַההוא ַעְלָמא ּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּקְייָמא ָנָחׁש ַקּמֵ   .ְוָתָבע ִדיָנא, ְּ

ְּוַהֵייק ְקָרא ִדְכִתיב ָאַמר . ֹּו מֹות יוָמתּ ְוגֹוֵנב ִאיׁש וְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָיד)שמות כא(, ּ
ָחׁש ִריך הוא ַלּנָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָהא ִביֵדיהֹון ָלא ', ְוִנְמָצא ְבָידֹו ְוגו. יֹוֵסף ֹלא ָהָיה ִאיׁש, ְּ

ח ּכַ ּתַ ָרֵאל )דברים כד(, ַאֲהַדר ְוָקֲאַמר. ִאׁשְ ֵני ִיׂשְ ֵצא ִאיׁש ּגֹוֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמּבְ י ִיּמָ  ּכִ
ר ּבֹו וְמָכ ב ַההואְּוִהְתַעּמֶ ּנָ ּרֹו וֵמת ַהּגַ ּ.  

ִנין ֲהָוה ָקְייָמא ַההוא ָנָחׁש ְוָתַבע ִדיָנא י ְמָאה ׁשְ ַמּנֵ ּּתְ ִניָנן. ּ ַּמאן ְדִאְתַחָייב , ַוֲאַנן ּתָ ּ
ְתֵרי ִדיִנין ֲחִמיָרא, ּבִ א ַעל חֹובֹוי. ִּאְתָדן ּבַ יל עֹוָנׁשָ ְּדָהא ִמיָתה ְמַכְפָרה , ַּווי ַמאן ַדַקּבֵ ּ

א אֹוֲחָרא, יןַעל חֹוִב ל עֹוָנׁשָ י ֶהָחִיל, ְוַאֲהַדר ְלַקּבֵ ַּווי ִדי ִהְתַעְותו ַאְנׁשֵ ּוסמאל ְוָנָחׁש , ּ
  .ָּקְיימו ְלָתְבָעא ִדיָנא

י וְלִמְסֵפד ַּעל ָדא ָיאֹות ָלן ְלִמְבּכֵ ּ ל ָטִבין ַדֲהוֹו , ּ ָדד ִמּכָ ֲאַרת ּבָ ּתָ א ִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ְּדַקְרּתָ ּ ּ
ַהִהיא ׁשַ. ָּבה ל ַעְלָמאּבְ ע , ֲּעָתא ָנַחת סמאל וִבְלּבֵ ֵמעֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ְּוָאֵעיל רוָחא ָדא ּבְ ּ ּ
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א ְדרֹוִמי יֵפי ַעְלָמא, ַמְלּכָ ּקִ ִּעוות ִדיָנא ָלא , ַווי ְלַעְלָמא, ַווי ְלָדא. ְּוָתַבע ִדיָנא ִמּתַ ּ ּ
ֵרי ָעְלָמא ח ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּכַ ּתַ ָדא, ִּאׁשְ   .ּכְ

ַנ ִּיך ַעּמוִדים ְדָעְלָמאֵאיָכה ּבָ ּ ַוֲאָנא , ְּדַעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליהֹון, ָקְייִמין ָסְמִכין, ְ
ָכל יֹוָמא ֵּהיך ִהְתַעְוותו ַעל ְיֵדי ְדָנָחׁש. ִמְתַעְטָרא ֲעֵליהֹון ּבְ ּ ּ ֵּהיך ִהְתַעְוותו רוִחין , ְ ּ ּ ְ

ין ין ֻנְכָרִאין ָאֳחָרִנ, ַּקִדיׁשִ ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ י, יןְּלִאְתַלּבְ ְקָלָנא ַסּגֵ ַווי , ַווי ְלָדא, ְלֵמיַדן לֹון ּבִ
ְּלִעווָתא ָדא ּ.  

ְנָתא ְדֵעֶדן ֲעָתא ְדִאְתְמַסר ִדיָנא ְלֵעיָלא, ַמאן ָחָמא ּגֹו ּגִ ׁשַ ּּבְ ָלאן . ּ ר ַמְרּגְ ֶעׂשֶ
ִפיָראן ְנָתא, ּׁשַ ְּנִהירו ְדָכל ּגִ ל ִאינון ִאיָלִנין, ּ ין ּכָ ִטין ְוָנְפ. ּּבֵ ְלהו ְלַברִּמְתַפׁשְ ִּקין ּכֻ ְוָכל . ּ

ִּאינון ִאיָלִנין ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן י ֶהָחִיל, ְצָווִחין ְוָאְמִרין, ּ ַּווי ְדִהְתַעְוותו ַאְנׁשֵ ּ ְרָעא . ּ ּוְנטוֵרי ּתַ ּ
ְּדִגְנָתא ְדֵעֶדן ִמְזַדְעְזָען רוִבים, ּ ִּאינון ּכְ א ַלֲאָפָק, ָסְלִקין ְוָנֲחִתין, ּ ּא ִאֵלין ְּוָלא ַיֲהֵבי דוְכּתָ

  .ְנהֹוִרין

יהֹון טו ִמּגֹו ְנהֹוִרין ִדְלבוׁשֵ ַּכה ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ִאין ָצְווִחין ָלֳקָדמוְתהֹון. ּ ְּוִעיָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאינון , ּ
ְּנטוֵרי חֹומֹות ְלֵעיָלא ִמְזַדְעְזִעין ָכאן וְמַייְלָלן, ּ ַמָייא ּבָ ְּוָכל ַחָייֵלי רום ׁשְ ּּ ַמאן ָחָמא . ּ

ָנ ַעת וְמַייְלָלאְלִאיּמָ רוִבים. ּא ּגָ י ּכְ ְרִעין ִדְבִגְנָתא, ָּנֲחַתת ְלַגּבֵ ְּנטוֵרי ּתַ ְּוִאינון , ּ
ָנא. ִּמְזַדְעְזִעין ֲהָדה, ָסְלַקת ִאיּמָ רוב ּבַ ְּוַחד ּכְ ּ.  

ְתַהֶפֶכתֵדּוְכ י, ּין ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ָנָנא ַסּגֵ ְרִעין, ׁשְ ַטׁש ְלגֹו ּתַ ּוְנָפקֹו ִאינון , ּבָ ר ּ ֶעׂשֶ
ִאין ָצְווִחין. ְנהֹוִרין   .ַווי ְלָדָרא, ַווי ְלַעְלָמא, ִּעיָלִאין ְוַתּתָ

ים ַתּנִ א, ֲּאַנן ָיאֹות ָלן ְלִמְסֵפד ּכְ ד ָנֲחַתת ִאיּמָ ִגְנָתא, ּכַ ן ּבְ ּמָ ַחת לֹון ּתַ ּכָ ְוָכל , ְוָלא ַאׁשְ
ִּאינון ְנהֹוִרין ובוְסִמין ּ ָעאן וְמַייְלָלן, ּ ֵדין ּגָ, ּּגָ ְרִעין . ַּעת וְמַייֶלֶלתּכְ רוִבים ְנטֹוֵרי ּתַ ִּאינון ּכְ ּ

ָכאן וְמַייְלָלן ְבִכָיה, ּּבָ ָּפְתִחין ּבִ י ַעל ּכֹוָלא, ּ ה ָיאֹות ָלן ְלִמְבּכֵ ה ְוַכּמָ ּמָ , ֲּאַנן ַעל ַאַחת ּכַ
ְּוַעל ִעווָתא ָדא ּ.  

ּתו ְפַתח ַּוְיַצוו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ְוגו )בראשית נ(, ּ ע ַאֶחיך  ָא)שם( 'ּ א ָנא ֶפׁשַ ָָנא ׂשָ ּ
ָרם ֵאָליו' ְוַחָטאָתם ְוגו ַדּבְ ִַּוֵיְבָךֹ יֹוֵסף ּבְ ּחֹוָבא ֵליה ֲעָבדו. ּ ְּוהוא ְמַכֵפר ּכֹוָלא, ּ ּ ּוְמַכֵפר , ּ ּ
יָון ְדִאיהו ָמֵחיל. ַּעל חֹוַבְייהו ּּכֵ ַּמאן ִאית ֵליה ְלָתְבָעא ַעל חֹוַבְייהו, ּ ֱּהֵוי ְוִהְתַעְותו . ּ ּ

י ֶהָחִילַאְנ י. ׁשֵ ִּעוות ַהִדין ַסּגֵ ּ י ֶהָחִיל, ּ   .ַמאן ְיַנֵחם ָלן, ַווי ָלן, ֲּהָוה ְלִאינון ַאְנׁשֵ

אי ֲהָוה ִעוות ִדיָנא ָדא ַּאּמַ ּ ְרַכת ְוָעְרַקת. ּ ָנא ִאְתּתָ ִגין ְדָהא ִאיּמָ ּוְבִגין , ַּוֲאָזַלת ָלה, ּּבְ
ח ּכַ ּתַ ָּדא ַעִוית ִדיָנא ִאׁשְ ּ ּתַ, ּ ָטָנא ֲעָלָנאְּדִאׁשְ ְלחֹוָדָהא ַההוא ְדַאׂשְ ָחא ּבִ ּּכְ ְוָלא ֲהָוה ַמאן , ּ

יֵדיה ְּדִיְמֵחי ּבִ ָנא. ְוַיְטִעין ֲעָלָנא ַטֲעָנָתא, ּ יּקוֵני ְדִאיּמָ ל ּתִ יָדָהא ּכָ ַּעל ָדא ִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּ ּ.  

ן ּמָ ַחת ּתַ ּכְ ּתַ ָנא ִאׁשְ ְּדִאלו ִאיּמָ וַרת ַהִדין ָאֳעַל. ּּ ְּלגֹו ִמּשׁ ַכאת. ת לֹוןּ ַעל , ַּעל ָדא ִהיא ּבָ
לו, ָּדא ִהיא ְמַייְלָלא ָנָהא ְדִאְתּגָ ַּעל ּבְ ְּודִאְתְקָטלו, ּ ן, ּ ִציאו ַעל ַמּגָ ּתֵ ּוְדִאׁשְ ּ.  
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ַחת ּכְ ּתַ ּוְבִהיַנְייהו ָלא ִאׁשְ הו, ּ ַּוֲעֵביד ַההוא ָנָחׁש ְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ ִתיב. ּ  )ישעיה נ(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ֵעיֶכ ֶכםּוְבִפׁשְ ְלָחה ִאּמְ ֶכם. ּם ׁשֻ ְלָחה ִאּמְ ִדיֵניכֹון, ּׁשֻ ֵהא ְזִמיַנת ּבְ ָבה ָבָדד . ְּדָלא ּתְ ֵאיָכה ָיׁשְ

ֲעָתא ַההוא ׁשַ ָנָהא, ּּבְ ּוְבִגיָנה ִאְתְקַרע ִדיָנא, ְּדִאיִהי ֲהַות ָנְסָבה ַטֲעַנת ּבְ ּ ּ.  

ן ֵעֶדןדְוַכ ָלן ְנָפקו ִמּגַ ר ַמְרּגְ ּ ִאינון ֶעׂשֶ ין ָאֳחָרִניןְלִאְתַל, ּ ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ין , ּּבְ ְלהו ְלבוׁשִ ּּכֻ ּ ּ
יָדא ְדָנָחׁש ר ַחד, ִּאְתְמָסרו ּבִ ְּדִאיהו ְראוֵבן, ּבַ ּ ב ְראוֵבן ֶאל ַהּבֹור. ּ ִּדְכִתיב ַוָיׁשָ ּּ.  

ֵביָרא, ְּוַעל ִדיַהב ֵעיָטא ְלִמְרֵמי ְלֵביָרא ִּאיְתַפס ִאיהו ּבְ ֵזיב, ּ ּתְ י ְּוָדא ִאיהו . ְוִאׁשְ ַרּבִ
דֹול ָפׂשוהו ְלִמינות, ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ד ּתְ ּּכַ ּ ֵביָרא, ּ ִּויֲהבוהו ּבְ ְמֵתיה ִדְראוֵבן, ּ ֵזיַבת ִנׁשְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  

  ]ח ס ר[

  תקונים מזהר חדש
ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ל ַחד. ּבְ יִבין ִאֵלין ִאְתְפָלגו ִלְתֵרין ִסְטִרין ּכָ ֵרין ּתֵ א ֲחֵזי ּתְ ּּתָ ּ ּ .

יּבְ י''ֵראׁשִ ָרא ׁשִ ית. ּת ֱאֹלִהים ִמי ֵאֶלה''ת ּבָ ָנא ְדִאיהו . ַמאי ׁשִ ּכְ ית ִסְטִרין ְדַמׁשְ ִּאֵלין ׁשִ ּ ּ ּ
ַמִים ָוָאֶרץ ַגְוָנא ְדׁשָ ן. ּּכְ ּכָ ׁשְ ַמר ֵאֶלה ִפּקוֵדי ַהּמִ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּ ּּ ְּוָדא הוא ִמי ֵאֶלה. ּ ָהָדא . ּ

ּהוא ִדְכִתיב  או)ישעיה מ(ּ ָרא ֵאֶלהּ ׂשְ ּ ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ּבָ ּ נֹו. ּ ּכָ ִּאּנון ' ּוְתֵרין ִמׁשְ
ַהאי ְקָרא ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ ן ָהֵעדות, ּ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ִפּקוֵדי ַהּמִ ּ ּ ן ִעָלָאה. ּ ּכָ ְוָדא , ִמי. ִּמׁשְ

ָאה ּתָ ן ּתַ ּכָ ִגי. ָּעְלָמא ִעָלָאה ִמׁשְ ן ִעָלָאה ּבְ ּכָ ׁשְ ָרא ֵאֶלהַּמה ּמִ ַמר ִמי ּבָ ָּנה ִאּתְ . ַּמאי ֵאֶלה, ּ
ִּאֵלין ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה ּוַמאי ִאּנון מֹוֲעֵדי ה. 'ּ בועֹות ְוַחג ' ּ ּצֹות ְוַחג ַהּשָׁ ִּאֵלין ִאּנון ַחג ַהּמַ ּ ּ

ָלת ּכֹות ֲהֵרי ּתְ ה פוִרים. ַהּסֻ ָנה ֲחֻנּכָ ָלת ָאֳחָרִנין ֹראׁש ַהּשָׁ ּּתְ הֹון ִא. ּ ָלָתא ִמּנְ רון מֹוֲעֵדי ּתְ ּּקְ
רון ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעֵדי. ְּוִאּנון ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. 'ה ָלָתא ָאֳחָרִנין ִאּקְ ּּתְ ַמר . ּ איוב (ְוָלָקְבֵליהֹון ִאּתְ

ֶבר)לג ֹלׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ן ִעָלָאה ְדָעַלְיהו ִאְתְקֵרי . ּ ּכָ ְּוַהאי ִמׁשְ ּ ּ
ָרא ֵאֶלהָהָדא ה. ִמי ּוא ִדְכִתיב ִמי ּבָ ּ יָנה. ּ א ִדיֵלה יֹום )ודא שמא(. ְוַהאי ִמי ִאיִהי ּבִ ּ ְוַדְרּגָ ּ

פוִרים ִאיהו ַוַדאי ַּהּכִ ּ ּ א, ּ יָנה ִאְתְקֵרי ָהעֹוָלם ַהּבָ א ְדִאְתְקֵרי ּבִ ְּוַהאי ַדְרּגָ א. ּ , ּוָבעֹוָלם ַהּבָ
ִתָיה ה ֲאִכיָלה וׁשְ ֵּלית ּבֵ ּ ַגְוָנא ָד. ּ ִתָיהּּכְ ן ֲאִכיָלה וׁשְ ּמָ פוִרים ִדיֵלה ֵלית ּתַ ּא יֹום ַהּכִ ּ ּ ּ ּ .

ן ָהֵעדות, ה''ַּמְלכות ִאְתְקֵרי ַמ ּכַ ָּדא ִמׁשְ ַכח ֵעדות. ּ ּתְ ּוְבִגין ְדֵבה ִאׁשְ ּ ּ ה ָמה , ּ ַמר ּבֵ ִּאּתְ
ית מֹוֲעִדים. ְֲאִעיֵדך ּוְכָמה ְדָעְלָמא ִעָלָאה ַאִפיק ׁשִ ּ ּ ָא, ּ ּתָ ך ָעְלָמא ּתַ יתְּכָ . ּה ַאִפיק ׁשִ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ְּוִאּנון ֶאת ַהּשָׁ ּשָׁ ית ּבַ ִין ְדִאּנון ׁשִ ּוִמּנַ ּ י , ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ
ה ה ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ׁשֵ ית. ֶאת ַהּשָׁ ת ַוַדאי ְדִאּנון ׁשִ ׁשֶ י ׁשֵ ּּכִ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

ת ָיִמיםֹלא ָאַמר  ׁשֶ ׁשֵ י ּבְ ָאה. ּכִ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ַמר ֵעדות ּבְ ּוְכָמה ְדִאּתְ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמה . ּ ּ
ַמִים וָבָאֶרץ, ְֲאִעיֵדך ּשָׁ ָּהֵכי ִאית ֵעדות ּבַ ֶכם ַהיֹום ֶאת . ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲהִעידֹוִתי ּבָ ּ ּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֵר. ַהּשָׁ יָּהא ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ית''אׁשִ ָרא ׁשִ ָאה ּבָ ּתָ ְּוִאֵלין , ת ְוָעְלָמא ּתַ
נֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב ּכְ ֵרין ִמׁשְ ַתר ְדָאַמר ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה. ִּאּנון ּתְ ן ּבָ ִּאם ּכֵ ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ' ּ

ית ְּדִאּנון ׁשִ ן. ּ ַתר ּכֵ מֹוֲעָדם ְדָאַמר ּבָ ַּמאי ִניהו ּבְ ֶּאָלא ֵלית ְרׁשו ְלִמְקֵרי לֹו. ּ ּן ֶאָלא ּ
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מֹוֲעָדם ְדִאיִהי ַמְלכות ּּבְ ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא ָאַמר ֵאֶלה ֵהם מֹוֲעֵדי. ּ ִהפוך ַאְתָון ''ֵה. ּ ְם ִאיהו ּבְ ּ ּּ
ְּוָדא ִאיהו ֵאֶלה ֵה. ה''ָמ ְפֵני ַעְצמֹו. ם מֹוֲעֵדי''ּ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ְדִאיהו ַחג ּבִ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ .

א ֲחֵזי ִאֵלין מֹוֲעֵד א', י הּּתָ א ַקִדיׁשָ ּקוָנא ְדגוָפא ְדַמְלּכָ ָּאְזִלין ַעל ּתִ ּ ּ ּ ּוִאֵלין ִאּנון ֶפַסח , ּ ּ ּ
א ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ ַמר ָיִמין ְמָקֶרֶבת. ְוָדא ֶחֶסד, ּ ּוְבִגיַנה ִאּתְ ָנה ְדרֹוָעא , ּ ֹּראׁש ַהּשָׁ

בוָרה א ְוָדא ּגְ ָמאָלא ְדַמְלּכָ ּׂשְ ַמ. ּ ּוְבִגיַנה ִאּתְ אּ בועֹות ָדא ּגוָפא ְדַמְלּכָ ֹמאל דֹוָחה ׁשָ ּר ׂשְ ּ ּ ּ ּ ,
א''ְוָדא ת ֵרין ׁשֹוִקין ְדַמְלּכָ ה ופוִרים ִאֵלין ִאּנון ּתְ ּת ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֲחֻנּכָ ּ ּ ּ ּ ְּדָעַלְיהו , ּּ ּ

ַמר ֵאֶלה ִפּקוֵדי ְרָיא ֵנס וְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּׁשַ ּ ּּ ֵרין ִפּקוִדין ַוַדאי, ּ ּּתְ ּ ַמר ָפֹקד ד, ּ ִגיַנְיהו ִאּתְ ּּבְ ּ
י יִחין ִאּנון ַוַדאי. ָּפַקְדּתִ ֵרין ְמׁשִ ֵרין ְנִביִאים ּתְ ּּתְ ל ָהעֹוֵבר ַעל ַהְפקוִדים. ּ ּּכָ ָּדא ְיסֹוד , ּ

ְלהו ִליל ִמּכֻ ּכֹות ּכָ ְּוָדא ַחג ַהּסֻ ְּוִאיהו ָהעֹוֵבר ַעל ַהְפֻקִדים, ּ ְּדִאּנון ֶנַצח ָוהֹוד אֹות הוא . ּּ ּ ּ
לֹוּבַ ָבא ׁשֶ ה ִאְתְקֵרי ּכֹל. ּּצָ ִביָעָאה, ְוָלּמָ יָנה ְדִאיִהי ׁשְ ְרָיא ּבִ ִגין ְדָעֵלה ׁשַ ּּבְ ּ ָּדא יֹום , ָים. ּ

פוִרים ַּהּכִ ִתיב ְדִאיהו , ּ ן ָיה ּכְ יָנה ּבֶ ל ּבִ ן ּכָ ּבָ ֻחׁשְ ְרִעין ְדִחירו ּבְ ין ּתַ ה ַחְמׁשִ ִּאיִהי ַוַדאי ְוִעּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִניןְָאִזיל ַמֲהַלך ָח ּכֹות, ֵמׁש ֵמָאה ׁשְ ּוָמֵטי ִליסֹוד ְדִאיִהי ַחג ַהּסֻ ַכָלה . ּ ָרא ּבְ ִגין ְלִאְתַחּבְ ּּבְ

ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּדיֵלה ְדִאיִהי ַחג ׁשְ ּ ַעת. ּ ִחּבוָרא ֲחָדא' ּוִבׁשְ ְּדִאּנון ּבְ ּ ְרַוְיהו ּכֹ, ּ ִּאְתְקִריאו ּתַ ל 'ּ
ָל ה'ּּכַ ּה ֶפַסח ְצִריִכין ֵיׁש ְלֵמיַמר ּבֵ מורּ ֵאינֹו ּגָ מור ְוַהֵלל ׁשֶ ּ ַהֵלל ּגָ ּּ מור ְלָקְבעֹו . ּ ַּהֵלל ּגָ ּ
  .)חסר כאן(

  ספרא תנינאזוהר חדש תיקוני 
ֹזַהר ָהָרִקיַע  ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד)דניאל יב(ְּוַהּמַ ים ּכַ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ .

י ׁשִ יִלים ִאֵלין ִרּבִ ּכִ ׂשְ ָנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ְדִאיהו , ְמעֹון ְוַחְברֹויְּוַהּמַ ד ִאְתּכְ ַּיְזִהרו ּכַ ּ ּ ּ ּ
ִּמִזיֲהָרא ִעָלָאה ִדְלֵעָלא ּּ ְלָיא, ּ ְּרעוָתא ִעָלָאה ִאְתּגַ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִרּבִ

ה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין ְּוַחְברֹוי ְלַגָלָאה ּבֵ א ִדְלֵעָלאּוְלָכל ִנ, ּ ָמִתין ִדְמִתיְבּתָ ּׁשְ ּ א , ּ ּוְמִתיְבּתָ
ָאה ּתָ ַבע טוִרין ִעָלִאין, ּתַ ְּוִלׁשְ ֹלֹמה , ּ ָלת ֲאָבָהן ְוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד וׁשְ ְּדִאּנון ּתְ ּ ּ

הֹון ְּוֵאִלָיהו ִעּמְ ָמִתין ִדְמִתיְבָתאן ְדָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין, ּ ּוְלָכל ִנׁשְ ּ ּוַמְלָאִכין ִדְמָמָנן ָעַלְיהו, ּ ּ ּ ,
ִגיַנְיהו א, ְּוָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ּבְ ִכיְנּתָ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעוֶתיָה ִדׁשְ ְּדִאּנון ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי , ּ

ה הֹון ְוִאּנון ַעְרִטיָלִאין ִמּנַ ַּעְרִטיָלָאה ִמּנְ א ַעְרִטיָלִאין ִמּנַ. ּ ְּוָהֵכי ִאּנון ַחָיִלין ְדַמְלּכָ , ּהּּ
יון)ישעיה לג(ִּדְכִתיב  לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ ּוְמָנא ָלן . ּ

א ְיִחיָדא ִמַחָיָלָהא ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ָדד, ּ ָבה ּבָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵאיָכה ָיׁשְ ָדד'י ּכֹ'ֵא. ּ ָבה ּבָ , ה ָיׁשְ
ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ָאַמר . ה'ּ ְיָבְרכו כָ ַוֲחִסיֶדך)תהלים קמה(ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַעל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

קֹומֹו)משלי כז(ְקָרא  ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ּכֵ ּנָ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמּקִ ּ ּכְ ה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ '  ה)שמותטו(ּ
ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי ַעְרִטיָלָאה. ִאיׁש ִמְלָחָמה ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַצִד, ּ י ִמדֹות ִדיֵלהּּתַ ּיִקים ְוַאְנׁשֵ ּ ּ ,

ְלהו ָאְזִלין ְמַנְדִדין ִמדוך ְלדוך ְּכֻ ְּ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדאֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין דֹור . ֵמֲאַתר ַלֲאַתר, ּ ּּכְ ּ ּ ּ
א ן ָדִוד ּבָ ּבֶ י ַחִיל ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלִעיר ְוֹלא ְיֻרֲחמו, ּׁשֶ ַּאְנׁשֵ ַכם קוְד, ּ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתְ ּ א ּ ׁשָ

ה ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ה ִעָלִאין , ְ ְלָיא ְוָכִניס ּבֵ ַּעל ַיד ַההוא ְדִאְתּגַ ּּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3338דף [ -ּוָתא ּבְ

ָגלוָתא א ּבְ ִכיְנּתָ ה ִניָחא ִלׁשְ ָחא ּבֵ ּכָ ִאין ְלַאׁשְ ְּוַתּתָ ְּוִחירו ָלה ְוִלְבָנָהא, ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ
ם ִצפֹו)תהלים פד( ִית וְדרֹור ֵקן ָלהּ ּגַ ּר ָמְצָאה ּבַ ה . ּ ַמר ּבָ ַּהִהיא ְדִאּתְ ּ וְקָראֶתם )ויקרא כה(ּ

ֶביָה ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה. ְּדרֹור ּבָ ר ׁשָ הֹון , ֲאׁשֶ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ  ְוָהֵאם )דברים כב(ּ
ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדַגְדִפין ְדִאּתְ. ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים ּ הו ּ ָּפִנים ְלֶאָחת '  ְוד)יחזקאל א(ַּמר ּבְ

ָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם ע ּכְ ְּדִאֵלין ִאּנון ִדְמָמָנן ַעל ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדרוֵחיהֹון ַפְרִחין . ְוַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ
הֹון א ְדַעְבֵדי ַהאי ִחּבוָרא. ִמּנְ ְמעֹון ְוַחְברֹוי וָמאֵרי ְמִתיְבּתָ י ׁשִ ִּאֵלין ִרּבֵ ּ ּ יִציםאֹו. ּ ,  ַעל ַהּבֵ

ים ִדְמָמָנן ַעל ָמאֵרי ִמְקָרא ִּאֵלין אֹוַפּנִ ִּדְבִגין ַהאי ִחּבוָרא ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים . ּ ּ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ּקַ יִצים ֹלא ּתִ ם ַלה, אֹו ַעל ַהּבֵ ִנים ַאּתֶ הֹון ּבָ ַמר ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדִאּתְ ּ ּ '

ל ִמין ָוִמיןְוַהאי ִח. ֱאֹלֵהיֶכם ה ּכָ ַנׁש ּבָ ַגְוָנא ְדֵתַבת ֹנַח ְדִאְתּכְ ּּבוָרא ֲהָוא ּכְ ּ ּ ין , ּ ׁשִ ּנְ ָהֵכי ִמְתּכַ
י ִמדֹות ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ְוַאְנׁשֵ ל ִנׁשְ ַהאי ִחּבוָרא ּכָ ּּבְ ּ ּ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ַער )תהלים קיח(ְּדִאּתְ  ֶזה ַהּשַׁ

ַּצִדיִקים ָיֹבאו ּבֹו' ַלה ּין ְדָלא ַצִדיִקיםָוָאֳחָרִנ, ּ ן, ּ ּמָ ְלָיא ַהאי . ִּאְתַדְחָין ִמּתַ ְּוַכד ִאְתּגַ
ָעְלָמא הֹון , ִּחּבוָרא ּבְ ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּנְ יִאין ִמְתּכַ ַּסּגִ נֹו )דברים כט(ּ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ  ּכִ

נו ַה', ֹּפה ְוגֹו ַהאי ִחּבוָרא ִעּמָ ר ֵאיֶנּנו פֹה ּבְ ְּוֶאת ֲאׁשֶ ּ ַמר . ּיֹוםּּ  )דניאל יב(ְּוָעֵלהו ִאּתְ
ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ים ּכַ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ִאּנון ּכֹוְכַבָיא ִדיהֹון ַקְיִמין ְלָעָלם וְלָעְלֵמי , ּ ּּכְ ּ ּּ ּ

ַמִים, ָּעְלַמָיא כֹוְכֵבי ַהּשָׁ הֹון ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכְ ַמר ּבְ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצ, ְָוִאּתְ ּ ּ ְּדִאיהו , ִעיָתאּ ּ
ַמִים ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ הֹון , ַאּתָ ַמר ּבְ ַמָיא ְדִאּתְ כֹוְכַבָיא ִמּשְׁ ְּוֹלא ּכְ ּ ן  )ישעיה נא(ּ ָעׁשָ ַמִים ּכְ י ׁשָ ּכִ

ה ַתֲעֹמד)תהלים קב( ִּנְמָלחו ה ֹיאֵבדו ְוַאּתָ   .ּ ֵהּמָ

יִלים ּכִ ׂשְ ל ְלִמ, ְועֹוד ְוַהּמַ ּכָ הֹון ׁשֶ ִּאֵלין ְדִאית ּבְ ָמִתין ִדיְלהֹוןּ ִזירו ְדִנׁשְ ְּנַדע ּגְ ּ ּ ֵּמִאֵלין , ּ
ר ְסִפיָרן ֵזיָרן ֵמֶעׂשֶ ַּסִפיִרין ְדִאּנון ִמִלין ּגְ ּ ּ ַמר , ּ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ַמִים ְמַסְפִרים )תהלים יט(ּ ּ ַהּשָׁ

בֹוד ֵאל ְּדֻכְלהו ַמְלָין ְסֻגלֹות. ּכְ ּ ּּ י ִמדֹות, ּ ְּוִאּנון ַאְנׁשֵ ָמִתין ִד, ּ ןִּנׁשְ ּמָ יִמין ּתַ , יְלהֹון ְרׁשִ
ן ֲאִצילֹוְתהֹון ּמָ ֵני ְמָלִכים, ּוִמּתַ ְטָרא ְדַמְלכות ִאּנון ּבְ ִּמּסִ ּ ֵני , ּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ הו ּכָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ

ָרֵאל ְמָלִכים, ְמָלִכים ְטָרא ָדא ָנְפִקין ִמִיׂשְ ּוִמּסִ ּ ְטָרא ְדַצִדיק ִאְתְקִריאו ַצִדיִקים, ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ,
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָלם ַצִדיִקים)ישעיה ס(ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְטָרא ְדֶנַצח ָוהֹוד ִאְתְקִריאו , ְ ּוִמּסִ ּ ּ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְנִביִאים ּוִמּסִ ּ ּ לֹה ֶזַרע , ּ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ הו ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ ַמר ּבְ ִּאּתְ ְ ּ
ַמר , ֱאֶמת ִפיהו)מלאכי ג(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריאו , ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ּוִמּסִ ּ ּ ּ

ֵזרֹות ֶפֶרץ דֹוִחים ֶאת ַהּגְ ּבֹוִרים עֹוְמִדים ּבַ ּּגִ ְטָרא ְדֶחֶסד ִאְתְקִריאו ֲחִסיִדים. ּ ּוִמּסִ ּ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ
ָלנו ְנ ָלנו ֲחָכִמים ּכֻ הו ּכֻ ַמר ּבְ ְּדָחְכָמה ְוִביָנה ִאּתְ ּ ּ ּּ א . בֹוִניםּ ְטָרא ְדֶכֶתר ְדִאיהו ֵריׁשָ ּוִמּסִ ּ ּ ּ

ָרֵאל י ַאְלֵפי ִיׂשְ ְּדֹכָלא ִאּנון ָראׁשֵ י ִמדֹות, ּּ ַמר ַאְנׁשֵ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּ יִלים , ּ ּכִ ׂשְ ִּאֵלין ִאּנון ַהּמַ ּ
ֶכל ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון הֹון ׂשֵ ְּדִאית ּבְ ָי, ּ ּסְ ְּדָרִזין ְדָמאֵריהֹון ָלא ִאְתּכַ ְיהוּ ְּדֻכְלהו ֲהוֹו . ּן ִמּנַ ּּ

ִחּבוָרא ָדא מוָתא ּבְ ַאְסּכָ ּּבְ ּ ִמיִרין. ּ ִאֵלין ִמדֹות ָצִריך ְלַגָלָאה ָרִזין ּתְ ּולִאֵלין ְדִאּנון ּבְ ּ ְּ ּ ּ ֲאָבל . ּ
יַעָיא ָּמאן ִדְמַגֶלה ָרִזין ְלַרּשִׁ ּ אֹוַרְיָתא, ּ ִאלו ְמַגֶלה ֲעָרִיין ּבְ ּּכְ ְפָחה ּבִ. ּּ א לילית ִּדְבֵני ׁשִ יׁשָ

א יׁשָ יַעָיא ִעְרּבוְבָיא ּבִ א ְדַרּשִׁ ִּאּמָ ִדיק ְדִאיהו . ּּ ִרים ַלּצַ ָּמאן ִדְמַגֶלה ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ּגָ ּ ּ ּ ּּ
ה , ְיסֹוד ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א, ִליֵרָאיו'  סֹוד ה)תהלים כה(ּ ִכיְנּתָ ה וִמן ׁשְ ַלק ְנִביעו ִמּנֵ ְּדִאְסּתְ ּ ּ ּ ,

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב י ָים ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש)איוב יד( ּ ַההוא ִזְמָנא ִאּנון . ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3339דף [ -ּוָתא ּבְ

א ֲעִנִיים ִמּכָֹלא ַּצִדיַקָיא ְלַתּתָ ּ ּ גוָפא, ּ ֲּעִנִיים ֵמָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ֲעִנִיים ּבְ ּּ ְּוָכל ָמאן ִדְמַגֶלה . ּ ּ
ָּרִזין ְלַצִדיַקָיא ִדיק ְלַאְנ, ּ ִרים ַלּצַ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתאּּגָ א ְדאֹור ָר, ָּהָרא ּבְ ִכיְנּתָ . ז ִאְתְקֵרי''ְּוִלׁשְ

ֹזַהר ָהָרִקיַע יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְוַהּמַ ּ ֹזַהר. ּ נו ָעָליו , ַמאי ּכְ ה ַרּבֵ א ְדֹמׁשֶ ַּדְרּגָ ּ ּ
לֹום ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַהּשָׁ ֵמה ִאְתְקֵרי , ּ ְּדַעל ׁשְ ַּהאי ִחּבוָרא ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ה . ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ

א ְמׁשָ ִסיֲהָרא ִמן ׁשִ ית טוִרין ַרְבְרִבין. ַנֲהָרא ְוָזֳהָרא ּבְ ׁשִ א ְנִהיָרא ּבְ ְמׁשָ ְּדׁשִ ְוִסיֲהָרא , ּ
ַבע ִליָלא ִמּשֶׁ ִביָעָאה ּכְ ׁשְ   .ּבִ

ק שם ''ל פז''גע י''ב טנ''ג חק''ר צת''ש בט''ד יכ''ן נג''ע שט''ץ קר''ג ית''אב
ַמר ''גית''אב ָמא ִאיהו )ישעיה ו(ּץ ָעַלְיהו ִאּתְ ָנַפִים ְלֶאָחד ְוַהאי ׁשְ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ּ ׁשֵ

ָמָתא ָאה וְלִנׁשְ א ִדיֵלה ְלַכּסָ ְּסגֹוְלּתָ ּ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּ ד ְסִליַקת ְלֵעָלא ּבְ ְלַאְסֲהָדא , ּּכַ
ִדין, ָנׁשַּעל עֹוָבִדין ָטִבין ְדַבר  ל ַמִזיִקין ְורוִחין ְוֵליִלין ְוׁשֵ ָלה וִמּכָ ְלֲאֵכי ַחּבָ ִּמּמַ ּוְבהֹון , ּּ

ָּפְרַחת ְלֵעָלא הֹון. ּ ה ַאְנָפָהא ִמּנְ ַכּסֶ ם ּתְ ל ׁשֵ ִים ַאְתָון ִמּכָ ּתַ ׁשְ ה , ּּבִ ַכּסֶ ִים ַאְתָון ּתְ ּתַ ׁשְ ּבִ
ִים ַאְתָון ָפְרַחת ְלֵעָלא, ַרְגָלָאה ּתַ ּוִבׁשְ ּ אְו, ּ   .כ''ע. ּאֹוף ָהֵכי ְלרוָחא ְואֹוף ָהֵכי ְלַנְפׁשָ

ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא''שקוצי הֹון ָפְרַחת ְלֵעָלא ּבְ ָמָתא ּבְ ּת ְדִנׁשְ ּ ל , ּ ַמת ּכָ ְּוַהאי ִאיהו ִנׁשְ
א ִעָלָאה, ַחי ַּדֲאִצילוָתא ֵמִאּמָ ּ הֹון, ּ ָמָהן ִאֵלין ְדָפְרַחת ּבְ ַבע ׁשְ ְּוׁשֶ ַבע, ּ ִּדְכִליָלן , ִּאּנון ׁשֶ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַבע ְדִאיִהי ׁשְ ַבת ׁשֶ ַבע ְסִפיָרן, ּּבְ ִליָלא ִמּשֶׁ ְּדָעַלְיהו ָאַמר ָדִוד , ּכְ ּ דברי (ּ

ַמִים וָבָאֶרץ' ָ ְלך ה)כט, הימים א ּשָׁ י ֹכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֶ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ּ ּ .
א ִעָלָאה ָנַפִיםְּוִאּמָ ַעל ַהּכְ דֹול ּבַ ר ַהּגָ ׁשֶ דֹול,  ִאיִהי ַהּנֶ ר ָחְכמֹות , ָחְכָמא, ָאָדם ַהּגָ ְוֶעׂשֶ

ְטֵרה ר ְסִפיָרן ִמּסִ ִּאְתְקִריאו ֶעׂשֶ ְטֵרה ָחְכָמה ְקדוָמה, ּ ְּוֶכֶתר ֶעְליֹון ִאְתְקֵרי ִמּסִ ד ''ְּוִאיִהי יו, ּ
ֶעׂשֶ, א''ו ֵה''א ָוא''ֵה טוֵתה ּבְ ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ָרא ִעָלָאה , ר ְסִפיָרןּּ ה ִעָלָאה נׁשְ ֲּאָבל ִאּמָ ּ

ַבע ׁשֶ טוֵתה ּבְ ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ה, ּּ ַבח ֹמׁשֶ ִמיָנָאה וָבה ׁשֶ ְּוִאיִהי ּתְ ּ  

ה יר ֹמׁשֶ ח ָרָזא ְדַקן ִצפֹור. ָאז ָיׁשִ ּכַ ׁשְ ה ּתִ ּוִמּנַ ּ ּ ָלח ֶאת ָהֵאם ַדֲאִצילות, ּ ׁשְ ַלח ּתִ ּׁשַ ּ ּ ,
ְבָתא ִעָלָאה, ּבוָרהׁשֹור ּגְ, ַאְרֵיה ֶחֶסד ְפֶאֶרת ָאָדם . ַּהאי ִאיִהי ֶמְרּכַ ְנָיָנא ּתִ א ּתִ ְבּתָ ֶמְרּכַ

ְנָיָנא ה , ּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(ּ ּ ּ ר, ּ ְּדמות ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ֶנַצח , ּ
ְלהו ְבִנית ּכֻ ּהֹוד ְיסֹוד ַמְלכות ִאיִהי ּתַ ּ ָרָזא ְדִתּקוָנא ֲחָדאַּהאי ִאיהו, ּּ ְטָרא . ּ ֲאָבל ִמּסִ

ָרִפים ָמָתא ִאְתְקָראו ׂשְ ְּדִנׁשְ ְטָרא ְדרוָחא ַחיֹות. ּ ּוִמּסִ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ּ וְדמות ַהַחיֹות )שם(ְּדִאּתְ ּ ּ
ין ַהַחיֹות ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ַּמְרֵאיֶהן ּכְ ּ ַמר  )דא(. ּּ ְוִאּתְ

הֹון ּ וִמּתֹוָכה ְדמות ד)שם( ּבְ ּ ּ ה, ַּחיֹות' ּ ְּוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְדמות ָאָדם ְלֵהּנָ ְטָרא . ּ ְּורוָחא ִאיהו ִמּסִ ּ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ע ַאְנִפין, ּ ְּוִאית ָלה ַאְרּבַ ָמָתא ְדִאית ָלה ד, ּ ַגְוָנא ְדִנׁשְ ּּכְ ּ . ַּאְנִפין' ּ

ים ִמ ָאהאֹוַפּנִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְטָרא ְדֶנֶפׁש ְוִאיִהי ִמּסִ ּּסִ ָבה , ַּאְנִפין' ְוִאית לֹון ד, ּ ְּדֶמְרּכָ
ְּדִאּנון ֶנַצח ָוהֹוד ה אֹוַפן א. ּ ָאֶרץ ָדא ַצִדיק' ְוִהּנֵ ּּבָ א ְלֵעָלא ֵחיָון . ּ ּתָ ים ִאּנון ִמּתַ ּאֹוַפּנִ ּ

ָרִפים ְלֵעָלא ֶאְמָצִעיָתא ׂשְ ִליט ַעל ּכָֹלאְו. ּּבְ ֻּכְלהו ְלֵעָלא ָאדֹון ָיִחיד ׁשַ ּ ּ ה , ּּ ֻּמְפָלא וְמֻכּסֶ
ֶכֶתר ָמא ְמָפַרׁש, ּבְ ר ַאְתָון ִדׁשְ ֶעׂשֶ ְלהו ּבְ ּוְבָחְכָמה ִאיהו ׁשוְלָטנו ְדָקִאים ַעל ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּּ

ע ַאְתָון ַאְרּבַ ִעין ּבְ ְלהו ְסִפיָרן ְמֻרּבָ א ּכֻ ן ְלַתּתָ ּמָ ִּמּתַ יָנה יהּכְ. ּ ן די. ו'ַּגְוָנא ָדא ּבִ ה 'ַּההוא ּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3340דף [ -ּוָתא ּבְ

ית ְסִפיָרָאן' ִּאיהו ו ׁשִ טוֵתה ּבְ ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ִלים ' ה. ּּ ּתְ ה ִאׁשְ ָאה ּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְּרִביָעָאה ּבִ
ע ַאְתָון ִאֵלין ִאית ְלָכל ַחָיה ד. ה'יהו ְטָרא ְדַאְרּבַ ִּמּסִ ּ ְטָרא ְדיֹו, ַּאְנִפין' ּ ּוִמּסִ ו ''א ָוא'' ֵהד''ּ
ן''ֵה ְעּתָ ּא ְדמות ָאָדם ְלַאְרּבַ ָעה ַסִפיִרין ִאֵלין. ּ ׁשְ ְּוָלֳקֵבל ּתִ , ַמְראֹות' ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ט, ּ

הֹון  ַמר ּבְ ַמִים ְוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים)שם(ְּדִאּתְ חו ַהּשָׁ ּוִאֵלין ִאּנון. ּ ִנְפּתְ ִּחיזו ַקְדָמָאה . ּ
ַעל ָלָרִקי)שם( אּ וִמּמַ ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ַּע ֲאֶשר ַעל ֹראׁשָ ּ ַּהאי ֶאֶבן ִאיהו . ּ

א ֶאֶבן ַסִפיר ִכיְנּתָ א ְלֵעָלא, ּׁשְ ּתָ ָמאן ְדָחָזא ִמּגֹו . ִּויֶחְזֵקאל ָחָזא ִמּתַ ִּאיהו ָחָזא ָלה ּכְ ּ ּ
ית ׁשִ ַמְר. ֲעׁשָ ֵסא ְדמות ּכְ ְנָיָנא ְוַעל ְדמות ַהּכִ ִּחיזו ּתִ ּ ּ ּ ָהָכא ָחָזא . ֵּאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלהּ

א ִכיְנּתָ ְַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָסִמיך ִלׁשְ ּ ָדי, ּ ְּוָחָזא ֵלה ִמּגֹו ְמַטְטרֹון ְדִאיהו ׁשַ ּ ּ ִּחיזו . ּ
ִליָתָאה  ִית ָלה ָסִביב)שם(ּתְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבַ ַמל ּכְ ֵעין ַחׁשְ  ,ְּוָדא ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּ ָוֵאֶרא ּכְ

ִריך הוא ְדִאיהו יהו א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדָאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ א ְדִאיִהי אדנ, ה'ְּ ִכיְנּתָ ּוֵבין ׁשְ ְּוַצִדיק ִאיהו , י'ּ ּ
ָמָהן ִאֵלין ָלָלא ִדְתֵרין ׁשְ ַמל ּכְ ַּחׁשְ ְּדִאּנון יאהדונה, ּ ר ַהָפִנים. י'ּ ְּוָחָזא ֵלה ִמּגֹו ׂשַ ' ְוד. ּ

ַּאְנִפין ִאּנון יהו ְד' ְוד, ה'ּ ִּפין ִאּנון אדנּגַ ַעת. י'ּ ל ַחָיה ִאיִהי ְמֻרּבַ ּוְלָכל ִסְטָרא ִאית ָלה , ּּכָ ּ
ְדָפא ד, ַּאְנִפין' ְּלָכל ָפן ד, ַּאְנִפין' ד ּוְלָכל ּגַ ְדִפין' ּ ְדִפין ְלָכל ''ּו ַאְנִפין ָוי''ְוהֹון י, ּּגַ ּו ּגַ

ִעים ַסְלִקין ְלד''ִּאּנון ל, ַּחָיה ְדִפין''ְּנִפין וסד ַא''ֵחיָון ס' ב ְמֻרּבָ ְּוִאית ְדָאַמר ָהֵכי . ּד ּגַ
ָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם ְוִאּנון ְלָכל ַחָיה ד' ָּפִנים ְלַאַחת ְוד' ד, ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט ּּכְ ' ַּאְנִפין ְוד' ּ

ְדִפין ן ל'ָּהא ִאּנון ל, ּּגַ ּבָ ֻחׁשְ ית'ב ּכְ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּוְדמות ְפֵניֶהם. ּ ּ , ּ ְפֵני ָאָדםּ
ר ֲאִמיָרן ָמא ְמָפֵרׁש ָלֳקֵבל ֶעׂשֶ ר ַאְתָון ִדׁשְ ְּדִאיהו ֶעׂשֶ ּ ּד ַאְנִפין ְוַגְדִפין ''וס. ב''ָהא מ, ּ ּ

ַמל ע ַמְנָיא ַאְתָון ְדַחׁשְ ַמר . ב''ִּעם ּתְ יֶהן ִאֵלין ע)שם(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ ְדִפין''ּ ְוַגּבֵ ְּוֹגַבה . ּב ּגַ
י ִנּקוֵדי. ַּאְנִפיןב ''ָּלֶהם ְוִאּנון ע ַאְתָון ְלַגּבֵ ְּדִאּנון ּבְ ּ בֹוַה , ּ בֹוַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ַמר ּכִ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ ּ

ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ִאֵלין ַטֲעֵמי. ׁשֹוֵמר ַמר . ּ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ  ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים )יחזקאל א(ּ
ם ְעּתָ ָען ְדִאּנון ִעּגוִליןְּוִאּנון ִנּק. ָסִביב ְלַאְרּבַ ַגְוָנא ְדִפְרִקין ְדֶאְצּבְ ּוִדין ּכְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאּנון ַאְתָון , ּ
ָען ַגְוָנא ְדֶאְצּבְ ל ֵאיָבִרין ְדגוָפא ָאַבְתַרְיהו. ּּכְ ַגְוָנא ְדַעְיִנין ְדִמְתַנֲהִגין ּכָ ְּוִאּנון ַטֲעֵמי ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָמא יֶהָוֶה ַהאי ׁשְ ַגְוָנא ְועֹו, ְּוִאּנון ְרִמיִזין ּבְ ם ּכְ ְעּתָ ד ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרּבַ
גֹון , ָּדא ִים חֹוְברֹות ִאיׁש ּכְ ּתַ ַגְדִפין ׁשְ ַמר ּבְ ֵתפֹות חֹוְברֹות)שמות כח(ְּוִאּתְ י ּכְ ּתֵ ' ושתי,  ׁשְ

י ְקצֹוָתיו ְוחֹוַבר, ְמַכּסֹות ֶאת גויותיהנה ּתֵ גֹון ַעל ׁשְ ִים חֹוְב. ּכְ ּתַ ּרֹות ִאּנון ְיִמיָנא ׁשְ
ָמאָלא א ִאְתְקִריַאת ָחְכָמה . ָמאן ִאיׁש. ִאיׁש ִמְלָחָמה' ה, ִאיׁש. ּוׂשְ ְּלִזְמִנין ֵמֵעָלא ְלַתּתָ

ָלת ֵחיָון, ָאָדם ְוִאְתְקֵרי ִאיׁש חֹוֵתה ִאְתְקִריאו ּתְ ּוְתָלת ְסִפיָרן ּתְ ּ א ִעָלָאה . ּ ּוְלִזְמִנין ִאּמָ ּ
תֹוֶסֶפת ה, ִאְתְקִריַאת ָהָאָדם ָלת ֵחיָון', ּבְ ְפֶאֶרת ּתְ בוָרה ּתִ ְפֶאֶרת , ֶּחֶסד ּגְ ּוְלִזְמִנין ּתִ

ָלת ֵחיָון ֶתר ִעָלָאה' א. ְלִזְמִנין ָחְכָמה ִאיׁש, ִאְתְקֵרי ָאָדם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּתְ , ָחְכָמה' י, ּּכֶ
ׁשוָבה' ש א ִעָלָאה, ּּתְ ְּדִאיִהי ִאּמָ ִים חֹוְברֹות ִאיׁש, ּ ּתַ בוָרהׁשְ ֻדָלה ּגְ ּ ּגְ ִים ְמַכּסֹות . ּ ּתַ ּוׁשְ

ְרּגום אֹות, ֶאת, ֶאת גויותיהנה. ִּאּנון ֶנַצח ָוהֹוד ָּדא ַצִדיק ְדִאיהו ּתַ ּ ּ ּ ֶּאת גויותיהנה ָדא . ּ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּגוָפא ּ ּ ּ ה ַטּבור ִדיֵלה ְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּיהו ָעַל, ּ

ַמר  ָנַפִים ְלַמְעָלה)שמות כה(ִאּתְ י ּכְ ֻרִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ְדִפין ִדיְלהֹון ְלֵעָלא . ּ ָּמאן ּגַ ּ ּ
ָמאָלא ַכְנֵפיֶהם, ְּיִמיָנא וׂשְ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, סֹוְבִבים ּבְ פֶֹרת ָדא ַצִדיק ְדָצִריך . ּתְ ְַעל ַהּכַ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3341דף [ -ּוָתא ּבְ

ָאה ֵלה ּׁש ֶאל ָאִחיו ִאּנון ָחְכָמה וִביָנה ְדִאּנון ַאְנִפין ִדְכרוִביםּוְפֵניֶהם ִאי. ְּלַכּסָ ּ ּ ּ ּ ּוְלָמאן . ּּ
ִכְתָרא ִעָלָאה ִלין ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְלַההוא ְדָעאל ּבְ ּכְ ְדַפְיהו וִמְסּתַ י ּגַ ֲּהוֹו ָפְרׂשֵ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ְדֹרׁש  ך ַאל ּתִ ְפָלא ִמּמְ ּמֻ ַמר ּבַ ה ְדָעֵלה ִאּתְ ְָמֻכּסֶ ּ ֲחֹקרּ ך ַאל ּתַ ה ִמּמְ ָוַבְמֻכּסֶ ה . ּ ּוְכרוִבים ְלַגּבֵ ּ ּ
ְדַפְיהו ְפִתיָחן ְלֵעָלא ּּגַ ּ ָּלָקְבֵלה ֵלה ָעַלְיהו , ּ ּ ַמע ֶאת ַהּקֹול)במדבר ז(ּ ִּמּגֹו ַעּמוָדא , ּ ַוִיׁשְ

ר ֵאָליו. ְּדֶאְמָצִעיָתא ָאה, ְמַדּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַמע ֶאת ַהּקֹול. ִמּגֹו ׁשְ אַּוִיׁשְ . ּ ְלֵעָלא ִמּגֹו ַאּבָ
ר ֵאָליו א, ַוְיַדּבֵ ַמע ֵלה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ִמּגֹו ִאּמָ ּוָמאן ׁשָ ּ ּ י . ּ ַמע ְלַגּבֵ ּתְ ּוִמלוָלא ִאׁשְ ּּ

א ִכיְנּתָ ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמְעָלה ֶנַצח. ׁשְ ָאה ִמּמַ ִּחיזו ְרִביָעָאה ַוֲחִמיׁשָ ְרֵאה ָמְתָניו , ּ ּוִמּמַ
ֵרין ׁשֹוִקין. ֹודּוְלַמָטה ה ְּדִאּנון ּתְ ִתיָתָאה. ּ ַמְרֵאה ִאיׁש, ִּחיזו ׁשְ בוָרה , ָרִאיִתי ּכְ ְּוָדא ּגְ

רוִבים ָזָהב ַנִים ּכְ ן ִאּנון ׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ְּדֶכֶסף ִאיהו ִליִמיָנא. ּ ָמאָלא, ּ ַבע ִמיֵני . ָזָהב ִלׂשְ ְוׁשֶ
ִביָעָאה ּכְ ה ִחיזו ׁשְ ִליָלן ּבֵ ַּדֲהָבא ִאְתּכְ ּ ָעָנןּ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ָּדא , ָמאן ֲעָנָנא. ַמְרֵאה ַהּקֶ

ָעב ֶהָעָנן''ֶּחֶסד ְדָסִליק ע ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּב וֵבה ָאָתא קוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ַמע ַעּמָ ֲעבור ִיׁשְ ּּבַ
ה ּוֵבה ִאי ע. ְּלַמְלָלא ִעם ֹמׁשֶ ת ְדִאיהו ַצִדיק ''ּ ּב ְדִאיהו ֶחֶסד ִאְתַחְזָיא ֶקׁשֶ ּ ּ ּ נֹוי ּ גוֹוָ ּבְ

ְּדִאּנון ג, ְנִהיִרין ָוִנין ִדְתָלת ֲאָבָהן' ּ ִליָלן, ּּגְ ּוֵבה ִאְתּכְ ִדיק ַוְיֻכלו . ּ ּצַ ַמר ּבַ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ּּ
ָלת ֲאָבָהן, ב''ְּדָסִליק ע ִליָלן ּתְ ְּדֵבה ִאְתּכְ ּכֹ, ּ הו ּבַ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ָלת . ל'ל ּכֹ'ל ִמּכֹ'ּ ּוְבִאֵלין ּתְ ּ

ָוִנ ִרית עֹוָלםּגְ א ִלְזּכֹר ּבְ ִכיְנּתָ י. ּין וְרִאיִתיָה ִלׁשְ ּשִׁ ִתיָתָאה יֹום ַהּשִׁ ְּדַצִדיק ִאיהו ָאֶלף ׁשְ ּ ּ .
ִליל ע יִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶסד ּכָ ְּוָנִטיל ּבִ ַמר ''ּ ּב וְבִגיֵנה ִאּתְ ה ֵלך ְלֵקץ ְוָתנוַח )בראשית א(ּ ּ ְוַאּתָ ְ

ַצִדיק ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְלך ְל ָּבְ ְּדִאיהו ְיִמיָנא ְדֵבה , ֵּקץ ַהָיִמיןּ ּ ּ ַעִין ִיְראו )ישעיה נב(ּ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ
ׁשוב ה ע. ִּציֹון' ּּבְ ּב ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ְוָנִטיל ּבְ ּ ין ַמִים ְלַמִים, ּ ְּדֵבה ַוְיִהי ַמְבִדיל ּבֵ ּ ּ ,

ִליִתי ולמהר י ּגִ ַמר ְלִלּבִ ּוְבִגיָנא ִאּתְ י ִגִליִתי וְלֵאָבַרי ֹלא ִגִליִתי. יּש ֹלא ִגִליִת''ּ ְּלִלּבִ ּּ .
פום ִזְכָון ִדיְלהֹון)נראה דקץ( )חסר כאן( ָכל ָדָרא ְוָדָרא ּכְ ּ ִאית ּבְ ּ פום . ּ ָכל ָמאֵרה ְדָדָרא ּכְ ּּבְ ּ ּ

ְּדֹרב ָדָרא נֹוִטים ֲאַבְתֵרה ּ ין ָעַלה. ּ י ִחָיא ֻפְרָקָנא, ְּוִאם חֹוִבין ִמְתַרּבִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַעד ָדָרא ּ
לו. ָאֳחָרא ין ּכָ ּצִ ל ַהּקִ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ א וְבִזְכָון ְדִמדֹות ְדָכל ָדָרא , ּ ְתיוְבּתָ ְלָיא ּבִ ְּוֹכָלא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא. ְוָדָרא א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ֲּאָבל ֵקץ וְזַמן ְדׁשַ ּ ּ ּ ִזְכָון וְבִמדֹות ְדָכל ָדָרא , ְּ ְלָיא ּבְ ָּלא ּתַ ּ ּ ּ
ְלָיאֶּאָל, ְוָדָרא ה ּתַ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּא ּבֵ ה)ישעיה מח(ּ ָוָאַעׂש ,  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ

ִמי א ִאיהו. ְלַמַען ׁשְ פום ִזְכָון ִדְבֵני ָנׁשָ א ּכְ ל ֵקץ ְדָכל ַדְרּגָ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ א . ּ ְּוֵקץ ְדקוְדׁשָ ּ
ִזְכָון ִדְלהֹון ְלָיא ּבְ ִריך הוא לא ּתַ ּּבְ ּ פום ַהִהיא ִמָדה''ית עְוִא. ְ ָאה ּכְ ַתר ֶאֶלף ֲחִמיׁשָ ּב ּבָ ּ .

ַתר ֶאֶלף וָמאָתן''ְוִאית ע ית דנח ִדיֵלה, ּב ּבָ ין ְוׁשִ פום ַהִהיא ִמָדה ְוִאית ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ַעִין ִיְראו ֵקץ ָאֳחָרא ִאית רמ י ַעִין ּבְ פום ִמָדה''ּּכִ ּה ּכְ א ְדַרֲעָוא , ּ ְּוַהאי ַדְרּגָ ְּדִאיהו ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵרין ָקִצין ַאֲאִריך. ְּ ים. ְּתְ ּבֹונֹות ְוִגיַמְטִריאֹות ְדִקּצִ ִּאּנון , ְּוָדא ְוָכל ֶחׁשְ
ן ּבָ ְתָרא ְלֵעָלא ֵלית ֵקץ ְוֻחׁשְ ַּפְרְפָראֹות ַלָחְכָמה ִמּכִ ּ ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה ְוִלְפֵני , ּ ַתב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה א ְדָכל ָקִצין ָחְכָמה,  סֹוֵפרֶאָחד ָמה ַאּתָ ין ִאיהו, ֵּריׁשָ ּסֹוָפא ְדָכל ִקּצִ א , ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ
יָרָאה א ְוסֹוָפא ְדָכל ָקִצין. ֲעׂשִ ִליל ֵריׁשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ּ ַצִדיק. ּ ְּוָכל סֹוף ִאיהו ּבְ ּ ,

ָלת ֲאָבָה ַצִדיק ְדָכִליל ּתְ ִליל ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתּכָ ּ ָלת ִזְמִניןּ ִביִעי ּתְ ָּהָדא הוא . ּן ִדְבהֹון ִאְתְקֵרי ׁשְ
ִביִעי)בראשית ב(ִּדְכִתיב  יֹום ַהּשְׁ ִביִעי, ּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ יֹום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ַּוִיׁשְ ְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3342דף [ -ּוָתא ּבְ

ִביִעי ָעב ֶהָעָנן. ֶאת יֹום ַהּשְׁ ַכח ׁשֵ, ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּתְ ה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ן עּ ָמָהן ַוִיּסַ''ם ּבֵ ע 'ּב ׁשְ
ָלל וְפָרט וְכָלל, טּ'א ַוֵי'ַּוָיֹב ְּדִאּנון ּכְ ּ ּ א ְורוָחא, ּ ַמָיא ֶאּשָׁ ִליָלן ּבְ ְּדִאְתּכְ א . ּּ ְּוִאּנון ַיּמָ

א ְוָתְקָפא ִדיִמיָנא. ַּוֲאִויָרא וְרִקיָעא ְּוִאּנון ַיּמָ ְּדִאיהו ַע, ְַמְלַאך ַהֶחֶסד ְוָדא ִמיָכֵאל, ּּ ל ּ
ם  ֵאִלים ה)שמות טו(ׁשֵ מֹוך ּבָ ֵמה מכבי ְדָסִליק ע', ָ ִמי ּכָ ִּדי ׁשְ ּ ן ֲאתֹוי וְנהֹוָרא , ב''ּ ּבָ ֻחׁשְ ּּבְ

ִּדיֵלה מ ְּוָדא ֵחיָלא ִדיֵלה . ב''ּ ֶוה)ישעיה מג(ּ מֹו ֵאׁש ֹלא ִתּכָ ֵלך ּבְ י ּתֵ א. ְ ּכִ י ֶאּשָׁ , ְּדָדא ְמַכּבֵ
ּוִמיָכֵאל ִאיהו ְדמות ַאְרֵיה ְד ּ ּ ּ ִיםּ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים)שמות טו(. ִּאיהו ַאְרֵיה ִמּמַ ּ ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ ,

ה ִליָחא ִדְגבוָרה ִדְמָמָנא ַעל ֻחְרּבָ ֻתְקָפא ְדַגְבִריֵאל ׁשְ ם ֶאת ַהָים ְלָחָרָבה ּבְ ַּוָיׂשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ם ֶאת ַהָים ְלָחָרָבה ה ַוָיׂשֶ ַמר ּבֵ ִּאּתְ ּ ְטָרא ְדאוִר, ּ ִּמּסִ ִליָחא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ּיֵאל ׁשְ ּ ּ ,

א ין ַמָיא ְוֶאּשָׁ א . ַּאְפִריׁש ּבֵ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְדִאיִהי ֶאּשָׁ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֹבא ּבֵ ּ ּּ
ָרֵאל ְדִאיִהי ַמָיא, ּנוְכָרָאה ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּ י. ּ ך ְדַרּשִׁ ַּוְיִהי ֶהָעָנן ִמיִמיָנא ְוַהֹחׁשֶ ַּעָיא ְ

ָמאָלא ל ַהַלְיָלה, ִמּשְׂ ָמאָלא ִדְגבוָרה ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ְּדָאַזל ְלַקְטְרָגא ְלִסְטָרא ִדׂשְ ּ ּ ּ ּ ,
ה  א ְדָלא ִאְתְקִריב ְלַגּבָ ָמאָלא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִליִמיָנא ְדקוְדׁשָ ין ׂשְ ּוְכָמא ְדִאְתְפִריׁש ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

אָּהֵכי ְמַיֵחד ֵבן ְיִמיָנא ו ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ּׂשְ ין, ּ ָלׁשִ ָמָהן וְסִפיָרן ְוַאְתָון ְוַהְוָין ְמׁשֻ ְּדֵבה ׁשְ ּ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא וה ְתָלת ַאְתָון' ו וכו''ּ ָלׁש ּבִ י ְלֹכֵהן ְוֵלִוי. ְּמׁשֻ ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ ִגין ְדִיׂשְ ָמָהן , ּּבְ ֲאָבל ׁשְ

ע ִאּנון ִמ ִעין ְוַאְתָון ְדֵתָבה ַאְרּבַ ְּמֻרּבָ אּ ִכיְנּתָ ַעּמוָדא . ּשְׁ ין ּבְ ָלׁשִ ע ְסִפירֹות ִאּנון ְמׁשֻ ְּוֵתׁשַ ּּ
ַגְוָנא ָדא ָח. 'ְּדֶאְמָצִעיָתא ֶת'ד ֶנַצ'ָמה ֶחֶס'ְכ'ּּכְ ְפֶאֶרת ְיסֹו'ח ּכֶ יָנ'ר ּתִ בוָר'ד ּבִ , ד'ה הֹו'ּה ּגְ

יִרי לֹון ּוַמְלכות ֲעׂשִ א ִעָלָאה, ּ ְטָרא ְדִאּמָ ּוְרִביִעי לֹון ִמּסִ ּ ִמיָנָאה, ּ ּוְתָלת ְסִפיָרן , ִאיִהי ּתְ
ך ָעָנן ַוֲעָרֶפל, ִּאֵלין ְיהו ֹחׁשֶ ְְלבוׁשַ ּ ָמאָלא. ּ ך ִלׂשְ ֶאְמָצִעיָתא, ָעָנן ִליִמיָנא, ְֹחׁשֶ , ַוֲעָרֶפל ּבְ

ַמִים ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא חֹות ׁשָ ּּתְ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַמִים ַוֵי)תהלים יח(ּ ּ ַוֵיט ׁשָ ַרד ּ
ַחת ַרְגָליו ָעָנן ְדָנִפיק ָקָלא. ַוֲעָרֶפל ּתַ ה , ּּבֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִים'  קֹול ה)שם צג(ּ ה . ַעל ַהּמַ ְוַכּמָ

ה ָּקִלים ִמְתפֹוְצִצין ִמּנֵ ים, ּ הֹון ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ ַמר ּבְ ך, ְּדִאּתְ ן ֹחׁשֶ ְטָרא ִדְגבוָרה ְדַתּמָ ְִמּסִ ּ ּ ּ ,
ְּדֵבה  ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ִמְראֹות ִיְצ)בראשית כ(ּ ה קֹול ה, ָחק ַוּתִ ַמר ּבֵ ְּדָנִפיק ָקָלא ְדִאּתְ ּ חֹוֵצב ' ּ

ה קֹול ה, ַלֲהבֹות ֵאׁש ַמר ּבֵ ְטָרא ַדֲעָרֶפל ָקָלא ְדִאּתְ ּוִמּסִ ּ ּ ָהָדר' ּ ָרֵאל ָנִפיק , ּבֶ ַּהָידוַע ְלִיׂשְ ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָסָבא ַצח הֹוד . ֵקןּ ְוָהַדְרּתָ ְפֵני ָז)ויקרא מט(ּ ָלת ָקִלין ָאֳחָרִנין ִמּנֶ ּתְ
א ִעָלָאה ַנְפָקא, ְיסֹוד ִביָעָאה ֵמִאּמָ ָלת ֲאָבָהן ָקָלא ׁשְ ְּדִאּנון ָלֳקֵבל ּתְ ּ ָלת . ּ ְוָלֳקֵבל ּתְ

ָמאָלא. ַזִית ִליִמיָנא, ֲּאָבָהן ִאּנון ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְפִתיָלה ְדִאְתֲאִחיד . ֵנר ִלׂשְ ּ ּּ
ַתְר ה ְפִרי ְלִמינֹו. ַּוְיהוּבְ ְּדִאיִהי ֵעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ. ּ ָּדא ָמאָנא , ֲאׁשֶ

ְטָרא ִדְגבוָרה ִאּתוְקַדת ְוִאְתְנָהַרת ת ִמּסִ ּבָ א ְוֵנר ְדׁשַ ְרּגָ ְּדׂשַ ּ ּ ּ א נוְכָרא . ּ ְּלָמאן ְדָקִריב ֶאּשָׁ ּ
ה ִדְבִגיֵנה ָמֵני ֹלא ְתָבֲערו ְּלַגּבָ ּ ּ תּ ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל ֹמׁשְ א אֹוף ָהֵכי ,  ֵאׁש ּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּאְתְקִריַאת ֵנר ִמּסִ ן , ְּוִאְתְקִריַאת אֹור ִמּסִ  )שמות כז(ְּדַתּמָ
ִמיד י ֵנ, ְַזִית ַזך ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ אֹור ְדִאיהו ּכִ ֶמן ַלּמָ ְּוִאיהו ׁשֶ ּ ְוִאיִהי . ר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹורּ

ַתְרַוְיהו ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדָאִחיד ּבְ ְּפִתיָלה ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּוְכַגְוָנא ָדא. ּ ֶּזַרע ְדַבר ָנׁש , ּ
ָחא וְבִרית ִמיָלה ָלֳקֵבל ְפִתיָלה ָּלֳקֵבל ִמׁשְ ַמת ָאָדם' ֵנר ה. ּ א, ִנׁשְ ְרּגָ ִּחיזו . ָּלֳקֵבל ֵנר ְדׂשַ

ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביבּתְ א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת ּכֵ ִּמיָנָאה ִאּמָ ְטָרא . ה ָהֱאֹלִהים'מט, ּ ַּהּנַֹגה ִמּסִ
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ַלֵפי ֶחֶסד ִּדיִמיָנא ַמֶטה ּכְ ַמר, ּ א ְדֵבה ִאּתְ יוְבּתָ ְּלַרֵחם ַעל ָמאֵרי ּתְ ּ י ְיִמיְנך ְפׁשוָטה , ּ ּּכִ ּ ָ

ִבים ל ׁשָ ָמ, ְלַקּבֵ ְטָרא ִדׂשְ יֲעָיא, אָלא ַמֵטה ָהֱאֹלִהיםִּמּסִ ה ִלְרׁשִ ָּהָדא הוא . ְּלָמֲחָאה ּבֵ
ָיְדך ְוָהַלְכּתָ יָת בֹו ֶאת ַהְיֹאר ַקח ּבְ ר ִהּכִ ִָדְכִתיב וַמְטך ֲאׁשֶ ָ ּ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְלָכל ַחד , ְוׁשֶ

ַבע יֹוִמין ַסְלִקין מ תֹות ׁשָ. ט''ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ְָוַהאי ִאיהו ְוָסַפְרּתָ ְלך ׁשֶ ִנים''ִּאּנון מ, ִניםּ . ט ׁשָ
ָמָהן ִאֵלין ְדִאּנון''ומ ַבע ׁשְ תֹות ָלֳקֵבל ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ּט יֹוִמין ׁשֶ ּ ּ.  

ק ''ל פז''ע יג''ב טנ''ג חק''ר צת''ש בט''ד יכ''ן נג''ע שט''ץ קר''ג ית''אב
ית ַאְתָון''שקוצי ָמָהן וְלָכל ַחד ׁשִ ַבע ׁשְ ּת ִאּנון ׁשֶ ית יֹוֵמי, ּ ת ָלֳקֵבל ׁשִ ּבָ בוַע ְלָכל ׁשַ ּ ׁשָ
ת ּבָ ַמר . ְוׁשַ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִאּתְ ּ ׁש )ישעיה ו(ּ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ  ׂשְ

ָנַפִים ְלֶאָחד ְּוֻכְלהו מ. ּכְ תֹות''ּ ּבָ ַבע ׁשַ ִעין וְתֵרין יֹוִמין ְדֹחל, ט ׁשֶ ְּוַאְרּבָ תֹות . ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְוׁשֶ
ַבע ְסִפ ית ַדְרִגין ְוַסְלִקין מׁשֶ א ִעָלָאה ''ּיָרן ְלָכל ַחד ׁשִ ּט ָפִנים ָטהֹור ְדאֹוַרְיָתא ִאּמָ ּ ּ

ים יֹום ִדְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּה וְתָלת ַדְרִגין ִאּנון ִעָלִאין''ִּעָלָאה ִמן מט' ה. ֲּחִמּשִׁ ּ ּ ָרִפים , ּ ׂשְ
י ֹקֶדׁש הֹון ָפְרַחת ִא. ְּוַחיֹות ְואֹוַפּנֵ ָרִפים ּבְ ל ַחיּׂשְ ַמת ּכָ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ּּמָ ה , ּ ּוִמּנַ ּ

ַמת ַחִיים ְדַבר ָנׁש ִּנׁשְ ַמת ַחִיים, ּ ַאפֹו ִנׁשְ ה ַוִיַפח ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּּ ּ ּ ָכן . ּ ָרִפים ְדִאְתַמּשְׁ ּוַבּשְׂ ּ
ֲעָתא ַד א ִעָלָאה וְבָכל ׁשַ י ִאּמָ ָכל ֵליְלָיא ְלַגּבֵ ּמִאֵלין ִאיִהי ָפְרַחת ּבְ ּ ּ ְתׁשוָבהּּ , ֲּחָזַרת ּבִ

ַצְלמֹו ָהָאָד ַמר ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִּדְבִגיָנא ִאּתְ ין''ּ ֵנה ַחְמׁשִ ּבָ ּרוָחא . ּם ֻחׁשְ
ִים ה ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמַ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵני ּתֹוָרה. ּ ְּדִאּנון ּבְ ַמִים , ּ

ִּאיְנִטיַלת ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּדאֹוַרְיָתא ד. ּ ָכל ֵליְלָיא ּבְ ִּדְלָכל , ֵחיָון' ַהאי ְסִליַקת ּבְ
ִליל יאהדונהי ' ַחד ד י ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּכָ ְדִפין וְבהֹון ָפְרִחין ְלֵעָלא ְלַגּבֵ ּּגַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָמאָלאיהוה    .ִמיִמיָנא ֲאֹדָני ִמּשְׂ

א ַאְתָיא ִמ יםַנְפׁשָ ְטָרא ְדאֹוַפּנִ ַמר ָעַלְיהו , ּּסִ ְּדִאּתְ ים )יחזקאל א(ּ  ַמְרֵאה ָהאֹוַפּנִ
יׁש ְרׁשִ ֵעין ּתַ יֶהם ּכְ יִרים . ּוַמֲעׂשֵ יר ַהּשִׁ ׁשִ ַמר ּבְ יׁש ְוִאּתְ ְרׁשִ ַמר ָהָכא ּתַ  ָיָדיו )שיר ה(ִאּתְ

יׁש ַתְרׁשִ ִליִלי ָזָהב ְמֻמָלִאים ּבְ ב ְדָהא אֹו. ּּגְ ָרִפים ְוַחיֹות ְּוַאף ַעל ּגַ ִּקיְמָנא ְלֵעיל ׂשְ
ים ְדִפין . ְואֹוַפּנִ ָרִפים ָלֳקֵבל ּגַ ה ָרִזין ָצִריך ְלַאֲחָזָרא לֹון ׂשְ ָכל ֲאַתר ְדִמְתַחֵדׁש ּבֵ ּּבְ ְ ּ ּ ּ
ִּדְכרוִבים ְּוַחיֹות ָלֳקֵבל ּגוָפא ִדְכרוִבים. ּ ּ ּ ין ָלֳקֵבל ַרְגַלִין ִדְכרוִבים ְדִאּנון ִעּג. ּ ּאֹוַפּנִ ּ ּ . ּוִליןּ

ְדִפין ְדֵחיָון ָרֵאל ֲהוֹו ִמְתַמֲעִטין ּגַ לו ִיׂשְ ּגָ ִּמּשֶׁ ּוְכרוב ַחד ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה  ַמר ּבֵ ה ְדִאּתְ י ַההוא ְמֻכּסֶ ַלק ְלַגּבֵ ִּאְסּתְ ּ רוב ַוָיַעף)תהלים יח(ּ ב ַעל ּכְ ּ ַוַיְרּכֵ ַאר . ּּ ּתְ ִאׁשְ

ְנָיָנא ְדִא רוב ּתִ ּּכְ ָגלוָתאּ א ּבְ ִכיְנּתָ ִלים , ּיִהי ׁשְ ְפָון ׁשְ ׂשְ ר לֹון ּבִ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַחּבַ ַּזּכָ ּ
ַח ְּדִאיהו ְלׁשֹון ִלּמוִדים, י ָעְלִמין''ּבְ ּ ִליל ַח, ּ אן ִדְצלֹוָתא''ּכָ ְרּכָ ין , ּי ּבִ ׁשִ ּנְ ְּדֵבה ִמְתּכַ ּ

ְדַפְיהו ְלהו ּגַ ים ּכֻ ָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפּנִ ּׂשְ ּ ּ ַמע ִמּגֹו ַעּמוָדא , ּ ְפִתיָחן ָלֳקֵבלּ ּתְ ְּוָקָלא ִדיֵלה ִאׁשְ ּ ּ
ְיהו ָמִעין ְלַגּבַ ְּדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּ ַמע ֶאת קֹול ּכַ .  ָוֶאׁשְ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ַמע ּבִ ּתְ ָאן ֲאַתר ִאׁשְ ּוְבָאן ֲאַתר ִאְתְפָתחו, ּבְ ד ִיׂשְ, ּּ ָרֵאל ָאְמִרין ֲאֹדָני ּכַ
ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָלא ְלַבְעָלה, ֲאֹדָני, ׂשְ ַחת ְלַקּבְ ד ִאיִהי ִאְתַפּתְ א ּכַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ָרִפים , ּ ִחין ׂשְ ִּמְתַפּתְ

ים ָלא לֹון ְלָמאֵריהֹון. ְּוַחיֹות ְואֹוַפּנִ ה ְלַקּבְ ְדַפְיהו ְוַגּבֵ ּּגַ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ וְפֵניֶהם )שם(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3344דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלהְוַכ ּ ֲחָדא. ּ רוִבים ְדָכר ְונוְקָבא ּכַ ָּהא ִאּנון ּכְ ּ ּ ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה . ּ ּּבִ
ַמר ים, ִאּתְ ָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפּנִ ּשְׂ ְנֵפיֶהם)שם(, ּּבַ ַרֶפיָנה ּכַ ָעְמָדם ּתְ ָרֵאל , ּ ּבְ ָעְמָדם ַוַדאי ִיׂשְ ּּבְ

ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה ַההוא ִזְמָנאּבְ, ּּבִ רוִבים וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ִאּנון ּכְ ּ ּ ּ ּ .
ַרֲעָוא ִלין ּבְ ִמיִדין, ְצלֹוִתין ִמְתַקּבְ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ַמר ָעַלְיהו ּתְ ְּדִאּתְ ּ ְּועֹוד ָהא אֹוְקמוה , ּ ּ

קוָלה  ִפָלה ִדׁשְ ל ָמקֹום ְדֵאין ֲעבֹוָדה ֶאָלא ּתְ ִּמּכָ ּ ּּ ֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים ּ ִאיִהי ְצלֹוָתא ּכַ
ַנָיא ִדיְלהֹון ּוְכָקְרּבָ ִּדְבִזְמָנא ִדְכרוִבים ְדִאּנון ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּּ ּ ּ ּ ּ ּ א ָלאו ִאּנון , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ

ַאְנִפין ַּאְנִפין ּבְ ל, ּ א ְלֵמיַכל ָק''ְוָנַפק סמא, ְצלֹוָתא ָלא ִמְתַקּבֵ ְלּבָ ּל ְדִאיהו ּכַ ִנין ּ ְרּבְ
ְּדִאּנון ְצלֹוִתין, ִּדיְלהֹון ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ה)ויקרא ט(ְּוַהאי ִאיהו , ּ ְוָדא . ַוּתֹאַכל אֹוָתם' ּ ַוּתֵ

ָרֵאל ִנין ְדִאּנון ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ֲּאִכיָלה ְדָקְרּבְ ּ ּ ַגְוָנא ִדְבֵני ַאֲהֹרן, ּ הֹון ַוָימותו ּכְ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל ֶאָלא ֲעִניוָתאְוֵלית ִמיָתא ְל ִּיׂשְ ּ ַמר , ּ ִאֵלין ַאְנִפין ִדְכרוִבים ִאּתְ ּוּבְ ּ ּ ר ה)שמות לג(ּ '  ְוִדּבֵ

ה ָפִנים ֶאל ָפִנים ֶּאל ֹמׁשֶ ּ.  

 ] בשנה305יום [סדר הלימוד ליום י אב 

אֵרי ַמְתִניִתין וַמְלָאִכין ְוָאְמרו ַמאי ִניהו ְדַגֵלי ָרִזין  ְלהו ִמּמָ ָּקמו ּכֻ ּּ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי . ִּאֵליןּ ּ
ָּדא ִאיהו ְדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ּ ְדיֹוְקָנא ְדָמאֵרה, ּ א ִדיֵלה ְדִאיהו ּבִ ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

יף)דניאל ד( א ִאיָלָנא ְוַתּקִ ָרא,  ַרּבָ ְּדִאּנון ֵחיַות ַהּקֶֹדׁש, ִּדְבַרְגלֹוִהי תטלל ֵחיַות ּבָ ּ .
ּוְבַעְנפֹוִה ָרֵאל ּ ָרא ָדא ִיׂשְ ׂשְ ל ּבִ ה ִיְתַזן ּכָ ָמִתין ִעָלִאין וִמּנֵ ַמָיא ְדִאּנון ִנׁשְ ּי ִיֹדדון ִצֳפֵרי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ְבַבת ֵעינֹוי ַנֲהָרא ׁשְ א ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ּבִ ַמר , ְּלַתּתָ ִּדְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ַוֵיָרא )שמות ג(ּ
ת ֵאׁש ִמּת' ְַמְלַאך ה ַלּבַ ֶנהֵאָליו ּבְ ר ֲאִמיָרן ְול''ת ֵל''ְוָדא ּבַ. ְֹוך ַהּסְ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ת ּכְ ב 'ב ּבַ

ְּנִתיבֹות ִדיָלה ְּדִאּנון ל. ּ ית'ּ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ַמר ַהֵלב 'ִּדְבִגין ַהאי ל. ּ ּב ִאּתְ
ַעִין ִדיֵלה ָנִהיר ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּרֹוֶאה ַהֵלב ׁשֹוֵמַע ּּבְ ּ ּ ָוִנין ְדֵעיֵנה ְיִמיָנא . ּ ְתָלת ּגְ ּּבִ ּ
ָלת ֲאָבָהן ְדֵפי ֵעיָנא ִדיֵלה. ַנֲהִרין ּתְ ְתֵרי ּגַ ּּבִ ּ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ּ ֹרב . ַּפְתִחין ְוַסְגִרין ּתְ ּבְ

ְדֵפי ֵעיָנא ִדיֵלה ָדא ַצִדיק ְתֵרי ּגַ ְּדֵעיָנא ְדָאִחיד ּבִ ּ ּ ּ ּ יָקא ְזֵעיָרא ִאית ִמְל. ּּ ת ַדּקִ ּּבַ , ָגאוּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ת ֵעיָנא ִעָלָאה ְוָדא ׁשְ חֹות ּבַ א . ּּתְ ן ָחְכָמה ֵלב ִאּמָ ּמָ ְּדַבת ֵעיָנא ִעָלָאה ּתַ ּ

ַבת ֵעיָנא ְדִאיִהי י. ִּעָלָאה ּאֹור ְדָנִהיר ּבָ ְדמֹון' ּ ה ִאְתְקֵרי ֲאִויר ַהּקַ ֶתר ִעָלָאה, ְּוִעּמֵ ָּדא ּכֶ ּ.  

ְלֵדי ְבָעה ּגִ ׁשִ ּ ֵעיָנא ִדיֵלהְועֹוד ּבְ ית ַחְברֹוי, ּ ְמעֹון ְוׁשִ י ׁשִ ָמִתין ְדִרּבִ ְּוָעַלְיהו . ַּנֲהִרין ִנׁשְ
ַמר  ְבָעה מוָצקֹות)זכריה ד(ִאּתְ ְבָעה ְוׁשִ י, ּ ׁשִ ָמא ''ְּוִאית ְדָפִריׁש לֹון ָהֵכי ּבְ ּד ַאְתָון ִדׁשְ
ז. ְמָפַרׁש ְוֵני ֵעיָנא' ּבְ ְלֵדי ֵעיָנא וְתָלת ּגַ ר ַאְתָון ְדִאּנון יוַנֲהִר, ּּגִ ּין ֶעׂשֶ ּ ו ''א ָוא''ד ֵה''ּ

רוֵבי ֵעיָנא וִבְתֵרי ַעְפַעֵפי )יחזקאל א(ְּוַהאי ִאיהו , א''ֵה ְתֵרי ּכְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּנֲהִרין ְפֵני ָאָדם ְדִאּנון ד, ֵעיָנא ּ ַמר וְדמות ְפ. ה''ְּוִאּנון יהו' ּ ְּוָעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ , ֵּניֶהם ְפֵני ָאָדםּ

ָלת ֵחיָון ִאּנון ְדמות ַאְנֵפי ָאָדם ְּדמות ּתְ ּ ּ ּ ּ ל ֵאָבר ְוֵאָבר ִדיֵלה, ּ ּּכָ ַכח ְרׁשות ַהָיִחיד, ּ ּתְ ִּאׁשְ ּ ,
ָרה' ְּדָרְחּבֹו ד ְּדִאּנון י, ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ָמא ְמָפַרׁש''ּ ְל , ּד ַאְתָון ִדׁשְ ָנן ּכִ ֵאָבִרין ִדיֵלה ְמַקּנְ ּּבְ ּ

ָרֵאלִנׁשְ ים ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּשִׁ ָּמִתין ְדׁשִ ין ְבַהאי . ּ ׁשִ ּנְ ְלהו ְדִמְתּכַ ים ִרּבֹוא ְדַמְלָאִכים ּכֻ ּשִׁ ְּדׁשִ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3345דף [ -ּוָתא ּבְ

ה, ִּחּבוָרא ִנין ּבֵ א ִעָלָאה. ְּמַקּנְ ָמִתין ִדְמִתיְבּתָ ָּאְמרו ִנׁשְ ּ ה ַעּמוָדא , ּ ַּוַדאי ַהאי ִאיהו ְדַדְרּגֵ ּ ּ ּ ּ
ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדָעִת הּ ְלָיא ּבֵ יָחא ִאְתּגַ א ְמׁשִ ָדָרא ְדַמְלּכָ ְלָיא ּבְ ּיד ְלִאְתּגַ ּּ ְּוָרָזא ְדִמָלא ְקָרא . ּ ּ

ָהָי'ַמ, אֹוַכח ִיְהֶי'ה ּשֶׁ ּה הוא ׁשֶ כֹו. ה'ּ ּוָבה ִמּמְ ְבּת''ּ י''ן ׁשִ ּגִ ֵבי ָהָאֶרץ''ֹו ִהׁשְ ל יֹוׁשְ   .ַח ֶאל ּכָ

ָעָרא ְלַההוא ּקום ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְלִאּתְ י ֵערּ ָנה ְוִלּבִ ה ֲאִני ְיׁשֵ ַמר ּבֵ ּ ְדִאּתְ ּוְכָמה ִאּנון . ּ ּ
ֵעיֵניהֹון יָנָתא ּבְ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ְּדִמיִכין ְוׁשֵ ָקא ּבְ ְּדָלא ַפְתִחין לֹון ְלִאְתַעּסְ ְּדָכל ָרז אור , ּּ

י , ִאְתְקֵרי ה ְלַגּבֵ ָעָרא ָלה ּבֵ ה ְלַבת ֵעיָנא וְלִאּתְ ְּלַאְנָהָרא ּבֵ ּ ּ ְעָלהּ ְּדִאיִהי ְדִמיָכא , ּּבַ ּ
ין ִאּנון ָמאֵרי ּתֹוָרה ָגלוָתא ּבֵ ּּבְ ַבְעָלה ְדִאיהו ר. ּ ַער ָלה ּבְ ְיהו ְדִיּתְ ְּדֵלית ַחד ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ז אֹור ''ּ

ַבת ֵעיָנא ה ּבָ ְּדָנִהיר ּבָ ן. ּ ּבָ ֻחׁשְ ְּדָרז אֹור ִאיהו ּבְ ה ִק. ּ ה ֹמׁשֶ ַמר ּבֵ ְּדָהא ַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ ּ ּ ל ּ ּבֵ
יַני ך. ּתֹוָרה ִמּסִ ָלה ְלַגּבָ ְלהו ְנִביַאָיא ְוַחְכַמָיא וָמאֵרי ַקּבָ ְְדָהא ֲהוֹו ּכֻ ּ ּ ּּ ּ ִסיֲהָרא ְוכֹוְכַבָיא , ּ ּּכְ

א ׁשָ ּמְ ּוַמָזֵלי ְדֵלית לֹון ְנהֹוָרא ֶאָלא ְמׁשַ ּ ה. ּּ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ך ְפֵני ֹמׁשֶ ַמר ּבָ ּוְבִגין ְדִאּתְ ְ ּ ּקום . ּ
ּן ְדַעד ֶדֱאֶמת ַאְנִהיר לֹוןַאְנִהיר לֹו ֲחׁשֹוָכא ְוֵלית לֹון ְנהֹוָרא, ּ ְלהו ֲהוֹו ּבַ ּּכֻ ְּדַבֲאַתר . ּ

ח ּכַ ּתַ ׁשְ ן, ְּדַאְנּתְ ּתִ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ִאין, ּ ִליל ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדִאיהו ּכָ ּ ַאְנּתְ . ּ
ּהוא ִחיזו ְדָכל ַמְראֹות ִדְנבוָא ּ ּ ּ הֹון , הּ ַמר ּבְ   . ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים)יחזקאל א(ְּדִאּתְ

יָעָאה  ׁשִ בֹוד ה)שם(ִּחיזו ּתְ ּ ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ה כ. 'ּ ְּוָדא ָחְכָמה ְדִאית ּבָ ה , ה'ח מ'ּ ְוַכּמָ
ן ּמָ ּבֹונֹות ְוִגיַמְטִריאֹות ִאית ּתַ קופֹות ְוִגיַמְטִריאֹות ַפ, ֶחׁשְ הֹון ּתְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ְּרְפָראֹות ּ

ר ְסִפירֹות)א אנון''נ(ּא ִאיהו ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּה יו''ְּוִאּנון ָמ. ַלָחְכָמה ֹעל .  ֶעׂשֶ ְּדָאַמר ּבָ
ר ְוֹלא ט''ס ָמא ְמָפַרׁש, א''ְוֹלא י' י ֶעׂשֶ ר ַאְתָון ִדׁשְ ַגְוָנא ְדֶעׂשֶ ּּכְ ְּדָלא ְלאֹוָסָפא ָעַלְיהו , ּ ּ

ר ר ַאְתָון ִאֵלין ִאּנון ָמְוֹלא ְלִמ, יֹוֵתר ֵמֶעׂשֶ ן ְדֶעׂשֶ ּבָ ְיהו ְוֻחׁשְ ְּגַרע ִמּנַ ּ ּּכַֹח ִדיֵלה ִאּנון . ה''ּּ ּ ּ
ר ִאֵלין''כ ּח ַאְתָון ְדִאּנון ּתוְלִדין ְדֶעׂשֶ ּ ּ ּ ְּוִאּנון יו. ּ ו ''ָוא, ף''א ֶאֶל''ֵה, ת''ּו ָדֶל''א ָוא''ד ֵה''ּ

ר ַאְתָון . ף''א ָאֶל''ֵה, ו''ף ָוא''ֶאֶל ָעןֶעׂשֶ ר ֶאְצּבְ ח ''ח ַאְתָון ָלֳקֵבל כ''כ. ָלֳקֵבל ֶעׂשֶ
ָען ר ֶאְצּבְ ִּפְרִקין ְדֶעׂשֶ ַמר . ּ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ה ִיְגַדל ָנא ּכֹ)במדבר יד(ּ ּוְבִגין . ח ֲאֹדָני''ּ ְוַעּתָ

ּבֹונֹות ִדיֵלה ִגיַמְטִריאֹות ְוֶחׁשְ ַמר ְדָמאן ְדָלא ְיַדע ּבְ ַּהאי ּכַֹח ִאּתְ ּ ּ אֹולָעִת, ּ א ִלׁשְ , יד ְלַנְחּתָ
ְדָרׁש  ּמִ ָמה ְדאֹוְקמוה ּבַ ּּכְ ּ ר )קהלת ט(ּ אֹול ֲאׁשֶ ּשְׁ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ  ּכִ

ה ּמָ ה הֹוֵלך ׁשָ ב''ָמ, ְַאּתָ ַגְוָנא ָדא ָוא. ֹוד ֶאָחד'ּה ִאיהו ּכָ ֵנה ֶאָח'ּּכְ ּבָ בֹו''ּו ֻחׁשְ ִּאיהו . ד''ד ּכָ
ן ֵל. א''א ֵה''ד ֵה''ּיו ּבַ ּוְבִגיֵנה . ד''ב ֶאָח'' ֵל)א והאי איהו''נ(ְּוִאיהו , ב''ְּוָכבֹוד ִאיהו ֻחׁשְ ּ

ַמר  בֹוד ה)יחזקאל א(ִאּתְ ּ הוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ ַאְתָון ֵמ. 'ּ ּא ְדָסִליק 'ם ֵה'ְועֹוד ַמה ּבְ
ִגיַמְטִרָיא ֶאְהֶי ֵנה ֱאֹלִהי'ה ֲאֹדָנ'ּּבְ ּבָ ָמא ְמָפַרׁש ְדָהֵכי ָסִליק . ם''ּי ְוֻחׁשְ ּנוי ִדׁשְ ְּוָדא ּכִ ּ ּ

ִגיַמְטִרָיא ּכּנו''ֱאֹלִהי ּם ּבְ ִכּנוי. י'ּ ם ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ַהּשֵׁ ֵנה 'ַהּכִ. ּ ּבָ ֻחׁשְ א ָהֵכי ָסִליק ִאיהו ּבְ ּּסֵ ּ
  .ִּאיהו, ו''פ וא''ו כ''כ

ִגיַמְטִרָיא א''ה ֱאֹלִהי''ְיהֹוָ ֵמה ְוִכּנוֵיה ֶאָחדּּתֹוֶסֶפת ַאֲחֵזי ִד' ּם ּבְ ּׁשְ ּ ַגְוָנא . ּ ְּוָלאו ִאיהו ּכְ
ְּדַבר ָנׁש ְדִאיהו ֶאָחד ְוִכּנוֵיה ֶאָחד ּ ּ ּ ֵמה ְוִכּנוֵיה ּכָֹלא , ּ ִריך הוא הוא וׁשְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ע צורֹות ָאֳחָרִנין. ַחד ׁשַ ע ַמְראֹות ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ִמּגֹו ּתֵ ׁשַ ִּאֵלין ּתֵ יָרָאה ְדִאיהו ִחיז. ּ ּו ֲעׂשִ ּ ּ
ה ֶתר ֻמְפָלא וְמֻכּסֶ ָעְלָמא, ּּכֶ ה ׁשום ַמְרֶאה ּבְ ֵלי ּבֵ ָּלא ּגַ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ  ָוֶאְרֶאה )שם(ּ
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ָּוֶאפֹל ַעל ָפַני ְוֹלא ָאַמר ַמאי ָחָזא ְדֹרׁש . ּ ך ַאל ּתִ ְפָלא ִמּמְ ּמֻ ַמר ָעֵלה ּבַ ִגין ְדִאּתְ ָּבְ ּ ּ
ך ה ִמּמְ ָוַבְמֻכּסֶ ֲחֹקרּ ִרים,  ַאל ּתַ ְסּתָ ּנִ ָתִרים ִדיֵלה. ֵָאין ְלך ֵעֶסק ּבַ ָּמאן ִמּסְ ית ֵמָאה . ּ ִּאּנון ׁשִ

ִניִזין  ִרים ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּגְ ה)א רזין''נ(ְוֶעׂשְ ּ ְדַתְלָין ִמּנֵ ֶת, ּ ן ּכֶ ּבַ ֻחׁשְ ר ְוָכל ַחד אֹוִליף ָרָזא ''ּכְ
ה ְּלֵעָלא ִמּנֵ ִני, ּ ל ִעָלִאיןְּוִאּנון ָעְלִמין ּגְ ִּזין ְלַההוא ֻמְפָלא ְדִאיהו ִעַלת ּכָ ּ ּ ּ ּקום ָרֲעָיא . ּ

ְבחֹוי ֵלי ׁשִ ל ָהִעלֹות, ְּמֵהיָמָנא ּגַ ְּדָהא ְרׁשו ִאְתְיִהיב ְלך ִמן ִעַלת ּכָ ּ ָ ּ א . ּ ְוָעָנן ַוֲעָרֶפל ַאּבָ
א ַבע ְסִפיָרן' ְוז. ְוִאּמָ בֹוד ׁשֶ ְקיו ְדִאֵלין ֲעָמִמין. ַעְנֵני ּכָ ּׁשַ ּ ּ ִאּנון יוּ י ''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''ּ

ן ע ּבַ ַמר . ב''ְּדָסִליק ְלֻחׁשְ ה ה)ישעיה יט(ְּוָעֵלה ִאּתְ . ּרֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִים'  ִהּנֵ
ְטָרא ְדֶחֶסד ה ִמּסִ ִליָלן ּבֵ ר ְסִפיָרן ִאְתּכְ ְּוֶעׂשֶ ן ע, ּ ם ּבֵ ה ׁשֵ ּוִמּנֵ א ''ּ ְדרֹוָעא ְדקוְדׁשָ ִתיב ּבִ ּב ּכְ ּ

ֵסֶפר ָרִזיֵאלּבְ ָמא ְדאֹוְקמוה ּבְ ִּריך הוא ּכְ ּ ּ ּ עור קֹוָמה ְדִאיהו ֲהָוה ִסְפָרא ְדָאָדם , ְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ
ִאֵלין ֲעָנִנין. ַקְדָמָאה א ּבְ ִכיְנּתָ אי, ְּוַכד ְסִליַקת ׁשְ ֲחׁשַ ְצלֹוָתא ּבַ אי ּבִ ֲחׁשַ ה . ְסִליַקת ּבַ ְוַכּמָ

ֲאִויָרא ְדִאּנו ֵּחיָון ְדָאְזִלין ּבָ ּ ַמאִליםּ ָרִפים ַחׁשְ ְדַפְיהו , ּן ׂשְ ְלהו ַפְתִחין ּגַ ּתֹות ִאּנון ּכֻ ר ּכִ ֶּעׂשֶ ּ ּּ ּ
ה ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּלַגּבָ ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה)יחזקאל א(ּ ּ ָלא . ּּ ְלַקּבְ

א ָעַלְיהו ְוַכד ְסִליַקת ִכיְנּתָ ִאֵל, ּׁשְ ֻכְלהֹון ּבְ ְּסִליַקת ּבְ ּין ֲהָבִלים ְדפוָמאּ ַבע , ּ ְּדִאּנון ׁשֶ ּ
ִניִזין ֲּהָבִלים ְדָאַמר ֹקֶהֶלת וְתָלת ּגְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוַכד ְסִליַקת ָעַלְיהו ִמָיד ָנַחת קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ְרָין ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ַכּמָ ָלא ָלה ּבְ ְּלַקּבְ א. ּ ִכיְנּתָ ְכַנת ַסְלִקין ִעם ׁשְ ְרָין ְדׁשַ א ּוַמּשִׁ, ַּמּשִׁ ְּרָין ְדַמְלּכָ
ין ָעַלְיהו ִאין ֵמִעָלִאין, ַּנְחּתִ ּתָ ֶבת ּתַ ְּוִאּנון ֶמְרּכֶ יקו, ּ ְנׁשִ ֶחְדָוא ּבִ ִלין ִאֵלין ֵמִאֵלין ּבְ ּוְמַקּבְ ּּ ּ .

ְּוָרָזא ְדִמָלה  ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו)בראשית כח(ּ ה ַמְלָאִכים .  ְוִהּנֵ ְוִהּנֵ
ִכיְנ א ְדִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ֱאֹלִהיםִּדׁשְ ה, ּּתָ ּעֹוִלים וַמְלָאִכים יֹוְרִדים ּבֹו ְלַגּבָ ָאה ְצלֹוָתא . ּ ַזּכָ

א וַמְטרֹוִניָתא ְרָין ְדַמְלּכָ ְּדַבר ָנׁש ְדִאיִהי ִאית ֲעִביַדת ֻסָלם ִלְתֵרין ַמּשִׁ ּ ּ ד . ּּ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ
ְרָין ְדַמְטרֹוִניָתא איַס, ַּסְלִקין ַמּשִׁ ֲחׁשַ א ָעַלְיהו, ְלִקין ּבַ ְרָין ְדַמְלּכָ ין ַמּשִׁ ְּוַכד ַנְחּתִ ִּאּנון , ּ

ְּמַמְלָלן ָעַלְיהו ֲחָדא, ּ ַההוא ִזְמָנא ִאיהו ִיחוָדא ְדקֹול ְוִדּבור ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך ַמר ּגָ ְיאההונהי ִדְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ְּוָהא אֹוְקמוה . ּ ְוַכד ּ
א ְרָין ְדַמְלּכָ ין ַמּשִׁ ָקִלין ָהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּנְחּתִ ין ּבְ ַּנְחּתִ ּ ַוְיִהי קֹולֹות וְבָרִקים )שמות יט(ּ

ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמֹאד אי. ְוָעָנן ּכָ ֲחׁשַ ְּדָהֵכי ֹאַרח ְדִמְטָרא ְלַסְלָקא ֲעָנָנא ּבַ ּ ּ ,
קֹו א ַנְטָרא ּבְ א. ֵלי קֹולֹותּוְלַנְחּתָ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְקיו ְדאֹוַרְיָתא ְלַגּבֵ ְּוֵלית ִמְטָרא ֶאָלא ׁשַ ּ ּ .

ָרָגא א ִאיִהי ׁשְ ִכיְנּתָ ה ִהיא ָהעֹוָלה, ִּדׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ְפִתיל. ּ ָחא אֹוַרְיָתא ' ִּיׂשְ ִמׁשְ
ִמיד וְבִזְמָנא ִדְצלֹוָתא ְדִאיִהי ִמְצָוה ְסִלי ְּלַהֲעֹלת ֵנר ּתָ ּ אֹוַרְיָתאּ ֵבה , ַקת ּבְ ֵּלית ֵלה ּכְ ּ

ֲעָנָנא. 'ְוַכד ְצלֹוָתא ִאיִהי ֵעת ָרצֹון ֳקָדם ה. עֹוָלִמית ַגְונֹוי ְנִהיִרין ּבַ ת ּבְ , ִאְתַחְזָיא ֶקׁשֶ
ַההוא ִזְמָנא ְוָרִאיִתי ִרית עֹוָלם' ּּבְ ִכי. ִלְזּכֹר ּבְ מֹוַדע ִדׁשְ ּתְ ָוִנין ְנִהיִרין ִאׁשְ ִּדְבִאֵלין ּגְ א ּּ ְנּתָ

ַגְוִנין ַנֲהִרין ִאיִהי ָקא ' ְסִליַקת ֳקָדם ה ת ּבְ ָרֵאל ִאם ֹלא ִאְתַחְזָיא ֶקׁשֶ עֹוָבִדין ָטִבין ְדִיׂשְ ּּבְ
ִפָלה)בראשית ט(ְרִמיָזא  ָעָנן לך ֵמֲעבֹור ּתְ ָמא. ּ ַסּכֹוָתה ּבֶ ְלבוׁש ַדֲעָנָנא ֻאּכָ ְּוִאְתַחְזָיא ּבִ ּ .

ַגְוֵני ֲח ה ּבְ ת ּבֵ ַחְרֹחֶרתִּאם ֶקׁשֶ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ יִכין חדיכין ִאיִהי ָקא ְרִמיַזת ַאל ּתִ ְוִאם . ּׁשִ
ת ְנִהיִרין ְוֵני ְדֶקׁשֶ ָמא, ּּגַ ֲעָנָנא ֻאּכָ חֹוָרה ֲאִני ּבַ , ִאיִהי ָקא ְרִמיַזת ְשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ׁשְ

ִפיִרין ַגְוִנין ׁשַ עֹוָבִד. ְּוָנאָוה ּבְ ת ּבְ ָרֵאלְּנִהיִרין ְדֶקׁשֶ ְּוַאְגָרא ִדְצלֹוָתא . ּין ָטִבין ְדִיׂשְ
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ְּדִתּקוָנא ָדא ּ ָמָתא ִמן ּגוָפא ְלַאְזָלא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ד ַנְפַקת ִנׁשְ ּּכַ ָמא ְדִאיהו אֹוִקיר , ּ ּּכְ ּ
א ִכיְנּתָ יִרין, ִלׁשְ ין ַיּקִ ה ֲעָנִנין ִדְלבוׁשִ ַכּמָ ְּוָלִביׁש ָלה ּבְ ּ ְּדִאְתְקִריאו ַעְנֵני, ּ ְּוָסִליק ָלה ,  ָיָקרּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְצלֹוֵתה ְלַגּבֵ ּּבִ ּ חֹות ְוהֹוָדאֹות, ְּ ּבָ יִרין וְזִמירֹות ְוֻתׁשְ ׁשִ ִּדְצלֹוָתא ָהֵכי , ּּבְ
ירֹות  ה ׁשִ ְלבוׁש ַעְנֵני ְיָקר וְבַכּמָ ָמֵתה ּבִ ִריח הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְלִנׁשְ א ּבְ ָּסִליק ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַעְנֵני ְיָקר וְבִנּגוֵנהְוִת ְצַרִים ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ַגְוָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ חֹות ְוהֹוָדאֹות ּכְ ּבָ ּׁשְ ּ ּ ּ ָּהָדא הוא . ּ
ָרֵאל ְוגֹו)שמות טו(ִּדְכִתיב  ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ְרָין . 'ּ ָאז ָיׁשִ ה ַמּשִׁ ַכּמָ ה ְדָסִליק ָלה ּבְ ְּוַכּמָ ּ

ִריך הוא ְוָנִחית ְלַגּבָ, ְּדַמְלָאִכים א ּבְ ִריך הוא ְלַקְדמוָתה ְוקוְדׁשָ א ּבְ ְרָין ְדקוְדׁשָ ּה ַמּשִׁ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

הֹון ִריך הוא , ִעּמְ א ּבְ א ְוָנִחית קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְרָין ִדׁשְ ַמּשִׁ ָמָתא ִמן ּגוָפא ּבְ ָּהֵכי ָסִליק ְלִנׁשְ ּ ּ ְּ

ְרָין ִדיֵלה ַמּשִׁ ְּלַקְדמוָתא ּבְ ּ ּוְכָמה ְדַאְעַטר ְלקו. ּ ּ אּ ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדׁשָ ּּ ְוַאְתִקין , ְ
ִציִצית ְרֵסא ּבְ ָמה ְדאֹוְקמוה, ֵּלה ּכֻ ּּכְ ּ א)ישעיה ט(, ּ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ִריך . ּ ְוהוַכן ּבְ א ּבְ ְָהֵכי קוְדׁשָ ּ

ְרֵסא ָמֵתה ּכֻ ן ְלִנׁשְ ּקֵ ּהוא ּתִ ְמזוָזה, ּ ן ֵלה ִדיָרה ּבִ ְּוִתּקֵ ּ ִּכְתָרא ִדיֵלהְּוַאְעָטר ֵלה ּבְ, ּ ה . ּ ְוַכּמָ
וָרא ִדְתִפִלין ִקּשׁ ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ ר ִלׁשְ ְּדָקׁשַ ּ ּ ּ ּ ה, ְּ ּוֵמַחד ֵלה ּבֵ ּ ָּהֵכי רוָחא , ּ

א יר ִעם ַנְפׁשָ ִּדיֵלה ָקׁשִ ְעָלה, ּ ָמָתא ִעם ּבַ ְּדִאיהו ָאָדם, ְּוִנׁשְ ה, ּ ין ֵלה ִדיָרה ִעּמֵ ְּוַתּקִ ּ ּ ,
ַמת ָאָדם'  ֵנר ה)משלי כ(ָנא ְוִסיָמ א. ַח''ּׁש רו''ר ֶנֶפ''ֵנ. ִנׁשְ ִכיְנּתָ ְּוִאּנון ֲאִצילות ִדׁשְ ּ ּ ,

ית ְסִפיָרן ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדָכִליל ׁשִ ּ א ִעָלָאה ְוָחְכָמה. ּ ַמת ָאָדם ֲאִצילוָתא ְדִאּמָ ִּנׁשְ ּ ּ .
ן ָמ ּה ְדִאיהו ָאָדם ַקְדָמָאה''ְּדַתּמָ ֶתר ִעָלָאהַמֲחׁשָ. ּ א, ָּבה ּכֶ א ְוִאּמָ א ְדַאּבָ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ ּּתְ ּ .

ַבר ָנׁש ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ָאָדם מֹוֵדד, ּ ִמָדה ׁשֶ ה מֹוְדִדין לֹו, ּּבְ א . ּּבָ ּוְבִגיֵניהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ
ַמר  ד ובֹוַזי ֵיַקלו)שמואל א ב(ִאּתְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּ ּכִ ַדל ְוֹלא עֹוד, ּּ ּתְ ּ ֶאָלא ָמאן ְדִיׁשְ ּ

אֹוַרְיָתא ִאית ֵלה ֵחירו ּּבְ ה. ּ א ַעל פוָמא ִדְסִליָקא ְצלֹוָתא ִמּנַ ּוְכָען ָצִריך ְלָפְרׁשָ ּ ּ ּּ ִצפֹור . ְ ּּכְ
ָרא ּוְכיֹוָנה וְכִנׁשְ יֹוָנה ְדָבַרַחת. ּ ְצַרִים ָנְפקו ּכְ ד ָנְפקו ִמּמִ ָרֵאל ּכַ ְּוִיׂשְ ּ ְוֵנץ ֲהָוה ָרִדיף , ּ

יֹוָנה ְוסמאֲאַב ה ּכְ א ִאיִהי ָפְרָחא ּבָ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדיֵלה ׁשְ ְּתֵרה ָהֵכי ִאית ְצלֹוָתא ְדִמּסִ ּ ּ ּ ל ''ּּ
ה חֹוִבין ְדאֹוְלִפין ַעל ָמאֵרה ְדַהִהיא ְצלֹוָתא ַכּמָ ְּוֵחיִלה ָרְדִפין ֲאַבְתָרָאה ּבְ ּ ּ ְואֹוִליף לֹון , ּ

ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָבא ׁשְ ְגבוָרה ְלַעּכְ ַהִהיא ְצלֹוָתא, ןּּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָלא ַסְלָקא ְלקוְדׁשָ ּ ְּוִאיהו . ְּ
א ָרֵאל ַעל ַיּמָ ַּההוא ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ָלא ְזכו ְדאֹוַרְיָתא ְועֹוָבִדין ָטִבין, ּ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ִים ָלֶהם , ּ ְוַהּמַ

ִבין ְתי. ּחֹוָמה ְוָהֵכי ִאּנון ְצלֹוִתין ְמֻעּכָ אְוִאם חֹוְזִרין ּבִ ָּמאֵרי ִדְצלֹוִתין ִאיהו ְדָאַמר . ּוְבּתָ ּ ּ
לוָחא ִדְצלֹוִתין ְמַטְטרֹון י ׁשְ ְּלַגּבֵ ְצַעק ֵאַלי, ּ ַמְטְלנֹוְתהֹון , ַמה ּתִ ַּמִליל ִלְצלֹוִתין ְדָנְטִלין ּבְ ּ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָרֵאל ַוִיְסעו)שמות יד(ּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּ ַדּבֵ אֹוְרָחא ְּלַבר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ. ּּ
ְּוָרִדיף ֲאַבְתֵרה ַההוא ָמאֵרי מנד א' ּ ה ַעד ְדָפַרע מנדה בלו ְוָהַלך, ְּדַמְלּכָ ְְוָאִחיד ּבֵ ּ ִגין . ּ ּבְ

ַח ְלָמאן ְדַאִפיק ֵלה ְּדָבַרח ִאיהו צוֹוֵ ּ ּ א ֵלה ְדָיִזיל ְלאֹוְרֵחה ַדֲאָנא ' ֵיֵתי ָמאֵרי. ּּ ְּוֵיָמא ִאּמָ ּ ּ ּ
ה ָּפַרְעּתֵ ִטיט ְוָקַטל ֵלהָאָתא ֶמה ָע. ּ ה ּבַ ַּבד ָטַבע ֵריׁשֵ ִריך הוא ָעַבד , ּ א ּבְ ָּהֵכי קוְדׁשָ ְּ

ִמְצָרֵאי ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּבְ בֹות ַפְרֹעה ְוגֹו)שמות טו(ּ ַים סוף' ּ ַמְרּכְ עו ּבְ ֻּטּבְ ִרים . ּ ּוָמאן ּגָ
ָרֵאל ְּדַרְדִפין ֲאַבְתַרְיהו ְדִיׂשְ ּ ִגין ְדַעד ָלא ֲהָוה לֹו, ּ ַטר ֵחירוּּבְ ִגין . ּן אֹוַרְיָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ ּבְ

א ַטר ֵחירו ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדאֹוַרְיָתא ִאיִהי ׁשְ ל ְמַקְטְרֵגי , ּ ֶות וִמּכָ ְלַאך ַהּמָ ִּמֵיֶצר ָהָרע וִמּמַ ְּ ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּדָעְלָמא ב ֱאֹלִהים הוא ָחרות ַעל ַהֻלֹחת)שם לב(ּ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ּ ְוַהּמִ ּ ְוָדא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3348דף [ -ּוָתא ּבְ

ים ַנת ַהֲחִמּשִׁ א ִעָלָאה ׁשְ ן אֹוַרְיָתא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקֵרי ֵחירו, ִּאּמָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ן ִאְתְיִהיב  ּמָ א)חסר כאן(ְּדִמּתַ ִכיְנּתָ א ְדִאיִהי ׁשְ י יֹוָנה ַקִדיׁשָ ּ ְלַגּבֵ ְטָרא, ּ ִּאְתְקִריאו ' ְדִמּסִ

ָרֵאל יֹוָנה אֹוַרְיָתאְוָה. ִיׂשְ ד ְצלֹוָתא ְדִאיִהי יֹוָנה ְסִליַקת ּבְ ה , ֵּכי ּכַ ִתיב ּבֵ  )ישעיה נא(ַּמה ּכְ
י הֹוֵלך ִלְפֵניֶכם ה ֵלכון ּכִ ֵצאו וִבְמנוָסה ֹלא ּתֵ ִחָפזֹון ּתֵ ְִכי ֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוִאֵלין ִאּנון ְצלֹוִתין . 'ְוגֹו' ּ ּ

ְּדָמאֵרי ְדאֹוַרְיָתא ָרא ְד. ּ ִנׁשְ ְּדָסִליק ּכְ ל עֹוִפין ְדָעְלָמאּ ָּלא ַדֲחַלת ִמּכָ ְטָרא ְדִאּנון . ּ ּוִמּסִ ּ ּ
ַמִים ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ֶדֶרך ַהּנֶ א ָהֵכי ְוֹכָלא ְקׁשֹוט. ּ ְּוִאית ְדַיּמָ ְטָרא ְדָמאֵרי . ּ ּוִמּסִ ּ

ִצפֹור ָנה ְסִל. ִּמְקָרא ְסִליַקת ְצלֹוָתא ּכְ ְטָרא ְדָמאֵרי ִמׁשְ ּוִמּסִ יֹוָנהּ ְטָרא ְדָמאֵרי . ּיַקת ּכַ ּוִמּסִ ּ
ָרא ִנׁשְ ָלה ְסִליַקת ּכְ הו ִמְקָרא . ַּמְטרֹוִניָתא ַעל ּכָֹלא, ַקּבָ ְטָרא ְדִאֵלין ְדֵלית ּבְ ֲּאָבל ִמּסִ ּ ּּ

ָלה ָנה ְוַקּבָ י ָהָאֶרץ, ִמׁשְ ְּדִאּנון ַעּמֵ הֹון, ּ ֵּלה ְסִליקו ּבְ ֹאַרח. ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֹקֶהֶלת ּבְ ּ 
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת )קהלת ג(, ְרִמיָזא ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ י ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ ּ ּכִ ּ ּ

י ָהָאֶרץ. ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ֵהָמה ִאֵלין ִאּנון ַעּמֵ ְּורוַח ַהּבְ ְיהו ַזְרָעא . ּּ ּוְלִזְמִנין ַנְפִקין ִמּנַ ּ
ֵני ּתֹוָרה ְלִא י ָהָאֶרץ ֵמַעְלָיא ּבְ ַעּמֵ ל ָמקֹום ִהָזֲהרו ּבְ ִגין ָדא אֹוְקמוה ִמּכָ הֹון ּבְ ְלָקא ּבְ ְּסּתַ ּ ּ ּּ ּ

ֵני ֵמַעְלָיא ָמאֵרי אֹוַרְיָתא הֹון ּבְ   .ִּדְלִזְמִנין ַנְפִקין ִמּנְ

ָקא ַההוא ָסָבא ָפַרח ְרָין ְלַנּשְׁ א ְוֻכְלהו ַמּשִׁ ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ְמ. ּּ י ׁשִ ּעֹון ַוַדאי ָאַמר ִרּבִ
ָקא ֵלה, ַּההוא ָסָבא ן ְלַנּשְׁ ָעא ְלַנְטָלא ַאְגָרא ִמּנָ ּוְבִגין ָדא ָפַרח, ָּלא ּבָ ּ ָאה חוָלָקָנא . ּ ַּזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ַמע ַאְגָרא ְדִפּקוָדא ִדְצלֹוָתא ּבְ ְּדָזִכיָנא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר א ָמאן ֲהָוה ַההוא ָס, ָקם ִרּבִ ָּאַמר ַוַדאי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ָבאַּאּבָ ּ ,
ֲאִויָרא ְדֶהֶבל ְדאֹוַרְיָתא א ּבָ ׁשָ א ִמְתַלּבְ ָמֵתה ַנְחּתָ מֹוַדע ְדִנׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא ְדַצִדיַקָיא . ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְיָתא ִקין ּבְ אֹוַרְיָתא, ִמְתַעּסְ ל ִאֵלין ֲהָבִלים ְדָסְלִקין ִמפוֵמיהֹון ּבְ ּּכָ ּּ ָמ, ּ ָמִתין ּכְ ה ִנׁשְ
הו ן ּבְ ׁשָ ְּדַההוא ָעְלָמא ָרָכַבן ָעַלְיהו וִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ְּוָקִלין ְוִדּבוִרין ְדאֹוַרְיָתא ִאְתֲעִבידו לֹון . ּ ּ ּ

סוְסָון ַהאי ָעְלָמא, ּּכְ ין ּבְ ַּוֲאִפלו ַמְלָאִכין. ְּוַרְכִבין ָעַלְיהו ְוַנְחּתִ ִחּבוָרא ָדא. ּ ן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ,
ַגְוֵני ּוְבָמאֵר ַמִים ּכְ ֵמי ַהּשָׁ ַמִים וׁשְ ִריך הוא ַהֵטה ַהּשָׁ א ּבְ ּי ְדַהאי ִחּבוָרא ְדֵבה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ין ִרּבֹוא ְדַמְלָאִכין, ְּדִסיַני ּתִ ׁשִ ה ּבְ ִכיְנּתֵ ְּוִאיהו ָנִחית ָעֵלה ְלָאָקָמא ׁשְ ּ ּ ָמִתין . ּ ּוְבָכל ִנׁשְ
ִריאו ַוֲעִתיִדין ְלִמְבֵרי ְּדִאְתּבְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ נו )דברים כט(ּ נֹו פֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּ ּכִ ּ

ָמִתין ַדֲאִצילוָתא ְדפוֵמה ִאיִהי ִסיַני. ְוגֹוֵמר ּוְבִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ַגְוָנא ְדָקָלא . ּ ְּוָקָלא ִדיֵלה ָאָתא ּכְ ּ ּ
ה  ַמר ּבֵ ְּדָמאֵרה ְדִאּתְ ּ ּ ם ׁשֹוְמִעים)דברים ד(ּ ָּכל ִדּבור ְוִדּבור ִאְתֲעִביד ְו. ּ קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּ ּ

ה ַמְלָאך ְִמּנֵ ִגיַנה ַמְכִריִזין ְלֵעָלא. ּ ְמָתא ִדיֵלה ּבְ ְּוִנׁשְ ּ ּ ָכל ֵליְלָיא ָהבו ְיָקָרא , ּ ד ַסְלָקא ּבְ ּּכַ
א ְּלִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ יֵדה. ּ ַּאְדָהִכי ָהא ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ָקא ָאֵתי ָנַטל ִקְרָטא ּבִ ּ.  

אָּפַתח ְוָא י . ְַמר ַזְרָקא מקף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ָלת ַאְבִנין ְוָזִריק לֹון ְלַגּבֵ ָנִטיל ּתְ
א, ְּוַכד ָזִריק לֹון ִאְתֲעִבידו ַאְבָנא ֲחָדא. ֵּעָלא ילו ַהאי ַאְבָנא , ְוָאַמר ְלָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַּקּבִ

ְיכו ָגלוָתא ְוֵלי, ְּלַגּבַ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ י ּ ָאה ָלה ְלַגּבֵ ה ְלַרּצָ ַער ְלַגּבָ כו ָמאן ְדִיּתְ ּת ּבָ ּ ּ ּ
ְיכו ה ָמאֵרי ִמְדָרׁשֹות ְדִאּנון ֲחֵבִרין ְלַגּבַ ּמָ ְעָלה ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ּכַ ּּבַ ּ ּ ָכל יֹוָמא , ּּ ַצְוִחין ּבְ

אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ְּוֵליְלָיא ּבְ ָין, ּ ה קוׁשְ ַכּמָ ַכ. ּּבְ ה ּבְ ַגְוָנא . ְּלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהבְּוַצְוִחין ּבָ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3349דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּדֵגיִהּנֹם ְדָצַוח ַהב ַהב ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ נֹות ַהב ַהב)משלי ל(ּ י ּבָ ּתֵ ה ׁשְ ַהב ָלן .  ַלֲעֻלּקָ
ָעְלָמא ֵדין ּעוְתָרא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ָּהב ָלן עוְתָרא ּבְ ה . ּ ָמה ְדאֹוְקמוה ְלֹמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּּכְ ּ ּ

הְוִי ָכר ַהְרּבֵ נו ְלך ׂשָ ָּתְ אֹוַרְיָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ לוָתא, ְּוֵלית ָמאן ְדִיׁשְ א ִמן ּגָ ִכיְנּתָ ה ׁשְ ְּלַסְלָקא ּבֵ ּ ,
א ְעָלה ְדִאּנון ֲאִטיִמין ְדַעְיִנין ְסִתיִמין ְדִלּבָ ּוְלַיֲחָדא ָלה ִעם ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל , ּ ּוְבִגין ָדא ָקָלא ָנַפק ּבְ ּ

ד ָנִחית ק א ְדֵעֶדןֵליְלָיא ּכַ ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ה, ְּ ָמִתין ַקּמֵ ְּדַסְלִקין ִנׁשְ ְּוַההוא ָקָלא , ּ
ִדְכִתיב  אֹוַרְיָתא .  קֹול אֹוֵמר ָקָרא)ישעיה מ(ָאַמר ְקָרא ּכְ ְדלון ּבְ ּתַ א לֹון ְדִיׁשְ ִּזיל ְוִאּמָ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ָרא ׁשְ ְּלַחּבְ ַג. ְּ ְּוָנא ְדָדִוד ְדָאַמר ּכְ ן )תהלים קלב(ּ  ִאם ֶאּתֵ
ַנת ְלֵעיַני ְלַעְפַעַפי ְתנוָמה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה ּׁשְ אֹוַרְיָתא . 'ּ ַדל ּבְ ּתַ ְּוִאיהו ֲהָוה ִמׁשְ ּ

א ָרא ִאּמָ ה , ְלַחּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְעָלה)משלי א(ּ ך ִעם ּבַ ֹטׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ּ ְוַאל ּתִ ִכי. ָ א ְּדָהא ׁשְ ְנּתָ
ִמילות ֲחָסִדים ְטָרא ְדֶחֶסד ִאְתְקִריַאת ּגְ ִּמּסִ ָנא. ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריַאת ֲעֵקָדה ְוָקְרּבְ ּוִמּסִ ּ ּ .

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת ּתֹוָרה ּוִמּסִ ּ ּ ִאֵלין ִמדֹות . ּ ַער ָלה ּבְ ְּוֵלית ָמאן ְדִיּתְ ּ ּּ
ְעָלה י ּבַ ּא הוא ִדְכִתיב ָהָד. ְּלַגּבֵ ּוְבִגין ָדא ָקָלא ָאַמר ָמה . 'ּ ֵאין ְמַנֵהל ָלה ְוגֹו)ישעיה נא(ּ ּ

ר ָחִציר ׂשָ ל ַהּבָ ָרא. ֶאְקָרא ּכָ ׂשְ ָחא ּבִ ְדִלין ֶאָלא ְלַדּבְ ּתַ ְּדָלא ִמׁשְ ּ י ָהָאֶרץ , ּ ּוִאֵלין ִאּנון ַעּמֵ ּ
ְגִמילות ֶחֶסד וְבאֹוַר ְדִלין ּבִ ּתַ ּוִאֵלין ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ְדִלין ֶאָלא ְלַגְרַמְיהו, ְיָתאּ ּתַ ֹּלא ִמׁשְ ּוְבִגיַנְיהו , ּּ ּ

ֶדה ִציץ ַהּשָׂ ַמר ְוָכל ַחְסדֹו ּכְ ָמה. ִּאּתְ ה ִלׁשְ ְדִלין ּבֵ ּתַ ְּוָכל ִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ּ א , ּ ּרוָחא קוְדׁשָ ּ
ְרָיא ָעַלְיהו א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ה )תהלים עח(ּ ר ֵהּמָ ׂשָ י ּבָ ּ ַוִיְזּכֹר ּכִ

ּרוַח הֹוֵלך ְוֹלא ָיׁשוב ְּ.  

ָמה אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ִלׁשְ ְדִלין ּבְ ּתַ ְּוִאית ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ּ ַוְיָמַררו )שמות א(ְוִאּתְ
ה ֲעֹבָדה ָקׁשָ ָיא, ֶּאת ַחֵייֶהם ּבַ ָּדא קוׁשְ ֹחֶמר, ּ ִלּבון ַהֲהָלכֹותּוִבְלֵב. ָּדא ַקל ָוֹחֶמר, ּבְ . ִּנים ּבְ

נו ּתְ ַמר ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ּתִ ַּדֲעַלְיהו ִאּתְ ּ ֶדה. ּ ּשָׂ ָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ַרְיָתא, ּבְ ל ֲעבֹוָדָתם. ָּדא ּבָ , ֶאת ּכָ
ָּדא ִפְסָקא ָפֶרך ִפְרָכא. ּ ֶהם ּבְ ר ָעְבדו ּבָ ֲּאׁשֶ ְ הֹון . ּ ַמר ּבְ ד ָמטו ְלָעְמָקא ֶשל ֲהָלָכה ִאּתְ ּּכַ

ְפלֹוִניֵלית  ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִאּנון ָמאֵרי . ֲהָלָכה ּכִ ָמה)תורה(ּ ה ִלׁשְ ְדִלין ּבָ ּתַ ּ ְדִמׁשְ ּ ּ ִריִסין , ּ ּתְ
הֹון  ַמר ּבְ א ְדִאּתְ ְּדֵבה ִמְדָרׁשָ ּ ֹאֶהל)במדבר יט(ּ י ָימות ּבָ ָמה ְדאֹוְקמוה ָמאֵרי . ּ ָאָדם ּכִ ּּכְ ּ ּ
ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָהַּמְתִניִתין ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקְיֶמת ּמֵ ִמי ׁשֶ   .ּ ֶאָלא ּבְ

ה. ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא ֹעִני ְּדאֹוְקמוה ּבֵ ּ ּ ַלח ּתֹאַכל, ּ ּמֶ ַמר . ַּפת ּבַ  )ישעיה כו(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ
ִָיְחיו ֵמֶתיך הֹון . ּ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ֹאֶהל)במדבר יט(ּ י ָימות ּבָ הֹון ִאְתַק. ּ ָאָדם ּכִ ְּדַוַדאי ּבְ ְּיַמת ּ
א ִכיְנּתָ ה. ׁשְ ִריך הוא ְלָאַחָיא לֹון ּבֵ א ּבְ ְּוָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּּ ל ַהְמַקִים ֶאת . ְ ָמה ְדאֹוְקמוה ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ

ַּהּתֹוָרה ֵמֹעִני סֹופֹו ְלַקְיָמה ְוגֹו ְּנֵבָלִתי ְיקומון. 'ּ הֹון ִאם נבלת , ּ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ
א ִהְתַנּשֵׂ ל ַעְצמֹו ַעל ַהּתֹוָרהְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמ. ּבְ ל ַהְמַנּבֵ א, ְתִניִתין ּכָ ָּהִקיצו . ַלּסֹוף ִמְתַנּשֵׂ

נו ׁשְֹכֵני ָעָפר ן. ְּוַרּנְ יׁשַ הֹון ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ה . ּ ַמר ּבָ ִגין ַהִהיא ְדִאּתְ ּּבְ קהלת (ּ

ה)ג ל ַחּמָ ְלּגַ ּ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ַוֲאִפלו ּגַ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ּכֹה ְּד, ּ א ּבְ ִריך קוְדׁשָ ֵּבה ּבְ ּ ְּ ְ

ֲעַפר ָהָאֶרץ א. ִָיְהֶיה ַזְרֲעך ּכַ ִכיְנּתָ ָמה, ְוָדא ׁשְ ה ִלׁשְ ְדִלין ּבֵ ּתַ ִאֵלין ְדִמׁשְ ַמר ּבְ ִּדְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָל)דניאל יב( ים ִמיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּ י ַטל אֹורֹות ַטֶלך . םּ ָּכִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3350דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ָט. ו''א ָוא''ד ֵה''ְּוָדא יו, )ישעיה כי( ּבַ ּל אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה''ַּהאי ִאיהו ֻחׁשְ ְּדִאיהו . ּ ּ
ן ֵה''ֵה ּבַ ֻחׁשְ ָנה ִאיהו ּבְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ן ֵה''ּא ׁשִ ּבַ ֻחׁשְ ָנה ִאיהו ּבְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ . א''ּא ׁשִ

ּוְבִגיַנה אֹוְקמו ּ ַטל ּתֹוָרה, ּה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ַּטל ּתֹוָרה ְמַחֵיהו. ּכָ ְּוַהאי ִאיהו . ּ
ה מֹוִריד ַהָט ִריך הוא ָאַמר . ל''ּדמצילן ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִעיר)הושע יא(ְּ ל .  ֹלא ָאֹבא ּבָ ָמׁשָ

ְעָלה ִלְמִדיַנת ַהָים ְּלַבת ֶמֶלך ְדָאַזל ּבַ ּ ּ ּוְלִזְמָנא ְדָא, ְ הּ ּאוֵמי ָלה ְדָלא ָעאל , ָּתא ְלַגּבָ ּ ּ
וָבא ִיּשׁ ִעיר. ּּבְ ְֲהֵרי ָלך ִסיָמָנא , ְוִאם ֵלית ַאּתְ ְמֵהיְמַנת ִלי. ְּוַהאי ִאיהו ֹלא ָאֹבא ּבָ

י ִנְמָלא ָט ֹראׁשִ ְּדַהאי ִאיהו ַטל ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים. ל''ׁשֶ ִפיל )שם(. ּ ּ ְוֶאֶרץ ְרָפִאים ּתַ
ּאֹוְקמוה ָמאֵר ְקָרא ָאֳחָרא, ָמאן ְרָפִאים', י מתנּ הֹון ּבִ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ל , ּ ְרָפִאים ּבַ

ָּיקומו ֵמי אֹוַרְיָתא לע. ּ ְּוִאֵלין ִאּנון דמתרפין ִמִפְתּגְ ּ ְּדָיֲהֵבי ְלעֹוְבֵדי ַעּכו, ז''ּ ם ָממֹוָנא ''ּ
הֹון וארפון ְיֵדיהֹון ֵמִאֵלין , ִּדיְלהֹון ָרא ּבְ ּבְ ָמה ְלֶמֱעַבד ִטיבו ְּלִאְתּגַ אֹוַרְיָתא ִלׁשְ ְּדָעְסִקין ּבְ ּ ּ
הֹון ִּאֵלין ֹלא ְיקומון ְוַאִפיַלת לֹון ַאְרָעא. ִעּמְ ּ ּ ָרא ְדַמֶפֶלת ְנָפִלים, ּ ָתא ֻעּבָ ִאּתְ ּּכְ ְוָדא , ּ

ִפיל ִּאיהו ְוֶאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ר ַקָיָמא. ּ ְּדָנַפל ָלאו ִאיהו ּבַ ּ לו. ּ ְּוַהאי הוא ְדָלא ּכָ ּ יוּ ,  לֹו ֳחָדׁשָ
ְּדִאּנון ט ָרא ָמאן עֹוָבָדא' ּ ֶּאָלא ָדא אֹוַרְיָתא. ַּיְרִחין ְדֻעּבָ א. ּ ִכיְנּתָ ַּההוא ֶיֶלד , ְוִאיִהי ׁשְ

אֹוַרְיָתא ה ּבְ ְּדִאְתְיִליד ִמּנַ א ַעד , ּ ן ָדִוד ּבָ הֹון ֵאין ּבֶ ַמר ּבְ ַיְרָחא ַקְדָמָאה ֵמִאֵלין ְדִאּתְ ּּבְ ּ ּ
ט  ְּדִתְתַפּשֵׁ ָעא טּ ָרֵאל' ַּמְלכות ָהִרׁשְ ים ַעל ִיׂשְ יַח ַאִי. ֳחָדׁשִ ַיְרָחא ַקְדָמָאה ִאיהו ָמׁשִ . ן''ּּבְ

ְנָיָנא ָעִביד ֵלה ֵיׁש ֵמַאִין ּוְבַיְרָחא ּתִ ֵצא, ּ ּמָ ה ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ַמר ּבָ ְנָיָנא ְדִאּתְ ְסִפיָרה ּתִ ּּבִ ּ .
ה ּבִ ִליָתָאה מֹוִסיף ּבֵ ַיְרָחא ּתְ ְּוַהאי ִאיהו ְוָנָחה ָעָליו רוַח ה. יָנהּּבְ ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה' ּ ּ .

ִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאיֶזהו ָחָכם ַהּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדֹקֶדם ְדָאָתא . ְּ ּ
ְּלָעְלָמא אֹוְלִפין ֵלה ָחְכְמָתא וִביָנה ִמיל ִע. ּ ַיְרָחא ְרִביָעָאה ּגָ ה ֶחֶסדּבְ ְּדָעִאיל ֵלה , ּּמֵ ּ

ָרא ַעל ֵיֶצר  ּבְ ְקָפא ִדְגבוָרה ְלִאְתּגַ ה ּתֻ ָאה ָיִהיב ּבֵ ַיְרָחא ֲחִמיׁשָ ה ּבְ ַּפְרָנָסה ִמִטּבוָרא ְדִאּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵאל ְטָרא ְדַסּמָ יָחא, ָּהָרע ִמּסִ ה ְלֶמֱעַבד ֵלה ְנַפל ְלַקְטָלא ְמׁשִ ֶבֶטן ִאּמֵ ִליט ָעֵלה ּבְ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ ּ .

ִפירו דאנפיו א ְוֹכַח ְוׁשַ ה ַדְעּתָ ִביָעָאה ָיִהיב ּבֵ ַיְרָחא ׁשְ ּּבְ ּ ִביָעָאה וְתִמיָנָאה ָיִהיב . ּּ ַיְרָחא ׁשְ ּּבְ
ְטָרא ְדֶנַצח ָוהֹוד א ִמּסִ ה רוָחא ְדקוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּ ְּדִאּנון ּתְ א . ּ ּוְבִגין ָדא ִנְתַנּבֵ ּ

א ָעֶלי ּרוָחא ְדֻקְדׁשָ יך וְבֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם ְוגֹו)ירמיה א(ָה ּ ֶטן ְיַדְעּתִ ּבֶ ְרך ּבַ ֶטֶרם ֶאּצָ ּ ּבְ ָ ָ' .
ְטָרא ְדַצִדיק ָיִהיב ֵלה אֹות ומֹוֵפת ִּמּסִ ּ ּ יָעָאה ְדנֹוַלד ָמהול. ּ ׁשִ ַיְרָחא ּתְ ּּבְ ְּוַההוא ַיּנֹוָקא , ּ

ְטָרא ְדַמְלכות יָרָאה ִמּסִ ִּאיהו ֲעׂשִ ּ ִּאיהו ִטָפה ֲע, ּ יָרָאהּ ּוְבִגין ָדא ָזָכה ְלט. ׂשִ ין ִאֵלין' ּ ַּדְרּגִ ּ.  

ָּקמו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְוָאְמרו ך, ּ ְָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְטלו ַאְבָנא ִדיָלך ְלַגּבָ ְ ּ ְּדַאְנּתְ הוא , ּ ּ
ַמר ָעָלך  ְְדִאּתְ י טֹוב הוא)שמות ה(ּ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ְּואֹוְקמוה מ. ּ ַוּתֵ י טֹוב''ּ ִאְתְיִליד ְּד, מ ַמאי ּכִ

ט. ָּמהול ֵליל ּבְ ְטָרא ְדִעּבוָרא ִדיָלך, ַּיְרִחין ִאֵלין' ְּוַאְנּתְ הוא ּבְ ְוִמּסִ ּ ּ ּ א , ּ ַּמְלכות ַקִדיׁשָ ּ
ה  ַמר ּבָ רון ֶמֶלך)דברים לג(ִּאּתְ יׁשֻ ְ ַוְיִהי ּבִ ָרה. ּ ִליָלא ֵמֲעׂשָ א ּכְ ְּוַהאי ַאְבָנא ִטָפה ַקִדיׁשָ ּ .

ַּאְנּתְ הוא ֶזַרע ְדִא הּ ַכת ִמּנַ ְלָיא ֻפְרָקָנה. ְּתַמׁשְ ּוָבך ּתַ ְ ְנָיָנא , ּ ָנָאה ּבִ ְְוָעָלך ָעִתיד ְלִאְתּבָ

קום ְּוָעָלך ּתָ ך, ְ ְֹטל ָלה ְלַגּבָ ְזָבא. ּ ּתַ ַזְבתון . ָּאַמר לֹון ֵלית ַאּתון ָיְכִלין ְלִאׁשְ ּתְ ִּאי ִאׁשְ
ית. מאכנא ֲחָדא הֹו, ֲאָנא ָזִריק ְלכֹון ׁשִ ַמר ּבְ דְּדִאּתְ י''ן ּבְ ָנַטל ִקְרָטא , ת''א ׁשִ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3351דף [ -ּוָתא ּבְ

א ָלת ַאְבִנין ִעָלִאין ִאּנון ְסגֹוְלּתָ א ּתְ ָּפַתח ְוָאַמר ַזְרָקא ָמֵקף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ּ ְ ּ .
הֹון  ַמר ּבְ ָלת ִטִפין ִעָלִאין ְדִאּתְ ּּתְ ּ ֹל)איוב לג(ּ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ׁש ִעם ּ

ֶבר ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ה. ּגָ ַמר ׁשָ ִאין ְלָקְבַלְיהו ֶסגֹול ָעַלְיהו ִאּתְ ּתָ ּוְתָלת ִטִפין ּתַ ּ ּ מיכה (' ּּ

ְיכו. ָמאן ָהִרים. )ו ָלת ַאְבִנין ִעָלִאין ְלַגּבַ ֶּאָלא ָהא ּתְ ּ א, ּ ְּדִאּנון ְסגֹוְלּתָ ְיכו . ּ ּוְלָמאן ִמּנַ ּ
א ִעָלָאהּא ִד'ב ְוַרּבָ'י ְוַר'ְלַרּבִ ֶבל. ְּמִתיְבּתָ ל ַרב ִמּבָ ִּדְלָקְבַלְיכו ֲהוֹו ּכָ י ֵמַאְרָעא . ּ ְוִרּבִ

ָרֵאל ָאר ַאְרִעין. ְּדִיׂשְ א ִמּשְׁ ֲהָלָכה ְלֵעָלא. ְוַרּבָ ְמעו ְדַאְתָון ִריב וְקָטָטה וַמֲחֹלֶקת ּבַ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ .
ֲה'ב ְוַרּבָ'י ְוַר'ְוַרּבִ אּא ַמֲחֹלֶקת ְוִריב וְקָטָטה ּבַ כו ִדיֵהא ִריב . ָּלָכה ִדיְלהֹון ְלַתּתָ ְּוֵלית ּבְ ּ

א ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּוְקָטָטה וַמֲחֹלֶקת ּבְ ָין ַעד , ּ ה קוׁשְ ַכּמָ ִריך הוא ְלַדֲחָקא ֵלה ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ּ ְּ

לוָתא ְּדָיִפיק ֵלה ִמן ּגָ ּ ִאים ְדַמְתִניִתין ִדְמִת, ְוָהֵאיָתִנים. ּ ּנָ ִּאֵלין ּתַ ּ אּ א ִדְלַתּתָ ָלת . ּיְבּתָ ָהא ּתְ
ְיכו ְּדִאּנון ֶסגֹול, ַּאְבִנין ְלַגּבַ ית ִנּקוִדין ִאֵלין. ּ ְּדׁשִ ּ ית ִסְדֵרי ַמְתִניִתין, ּ ְּוָכל ְנֻקָדה . ִּאּנון ׁשִ

ר ְוַסְלִקין ְלס. ִאיִהי ְכּתֹות' ֶעׂשֶ ֹלֹמה , ַמּסֶ ְּדָעַלְיהו ָאַמר ׁשְ ים ֵהּמָ)שיר השירים ו(ּ ּשִׁ ה  ׁשִ
הֹון . ְמָלכֹות ַמר ּבְ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעוֶתיָה ַדֲהָלכֹות ְפסוקֹות ְדִאּתְ ה ּבְ ּמָ ְּוִאית ֵלה ּכַ ּ ּ ּ ּ  )שם(ּּ

ְלהו. ַּוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר ָגא ַעל ּכֻ א ִאיִהי ּתָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ַמר . ּּ ָגא ְדַזְרָקא ָעֵלה ִאּתְ ּּתָ משלי (ּ

נֹות ָעׂשו ַחִיל ְו)לא ָלָנהּ ַרּבֹות ּבָ ָיא . ַּאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ְּוִאיִהי ִריב וְקָטָטה וַמֲחֹלֶקת ְוקוׁשְ ּ ּ
ָרֵאל ַאֵחיכֹון ִגין ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָכל יֹוָמא ''ומ. ְּ אֹוַרְיָתא ּבְ ְדִלין ּבְ ּתַ ּמ ְדִמׁשְ ּ

ָגלוָתא ִגיַנְיהו ְדִיפוק לֹון, ְּוֵליְלָיא ּבְ ִּאיִהי ִריב ּבְ ּ ּית ָמאן ִדיֵהא ִריב וְקָטָטה וַמֲחֹלֶקת ְוֵל. ּּ ּ ּ
ָגלוָתא ִגיֵנה ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

יַנְיהו ְוָאַמר יִפין ַאְבִנין ְדָזִריַקת, ָּקם ָסָבא ֲחָדא מּבֵ ּקִ ה ּתַ ּמָ . ָּרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ּכַ
א א ִדְלֵעָלא ְוַתּתָ ְּדִאְזַדְעְזעו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ּ ּ ית ַוֲא, ּ ִּפלו ַמְלָאִכין ִעָלִאין ְדִאּנון ַסְמִכין ׁשִ ּ ּּ ּ

ין ְדֻכְרֵסא ְוֻכְרֵסא ִאְזַדְעְזַעת ַּדְרּגִ ּ ַמר . ּ ִביָעָאה ִאּתְ ך ְדִאיִהי ׁשְ ֶבך ְלַגּבָ ֲּאָבל ָהא ֵאיָתן מֹוׁשָ ְ ָ

ה ְלה, ִּמּנַ ָגא ַעל ּכֻ ך ְדִאיִהי ּתָ ְּדָהא ַאְבָנא ְדָזִריַקת ָהא ִאיִהי ְלַגּבָ ּ ּ ך. ּוְּ ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ , ָׂשִ
ִגין ְדִאיהו ָאַמר  ך ּבְ ית ָאֳחָרִנין ְלַגּבָ ְּוׁשִ ּ ה)יחזקאל לו(ְ ית .  ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֹוׂשֶ ָהא ׁשִ

ך  ַמר ּבָ ך ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ ִביָעָאה ְלַגּבָ י ָהא ׁשְ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ ך ּכִ ְְלַגּבָ ְ ְּ ּ ּ ּ
ְַוַיך  ַלעּ ּסֶ ים ּבַ ַלע ְוׂשִ ך, ֶאת ַהּסֶ ְָדִחְוָיא ְלַכֵפר ֲעֹוֵנך ִקּנֶ ְ ּ ִריך הוא ָמֵני ְלכו . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ַלע ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ְּוַאּתון ָלא ֲעַבְדּתון ָהֵכי, ְוִדּבַ ִדּבוָרא. ּ ְּדִאי ֲעַבְדּתון ֵמיְמֵרי ּבְ ּ ֲהוֹו אֹוְלִפין , ּ
ָלא ָסֵפק וְבָלא ָיא וַמֲחֹלֶקתּאֹוַרְיָתא ּבְ ּ קוׁשְ ך . ּ ַמר ּבָ ְוְבִגין ְדִאּתְ ּ ַלע )במדבר כ(ּ ְ ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ּ

ה ֶאָלא ִטִפין ִטִפין ְּוֹלא ָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ַלע. ּ ּסֶ ָמאן ְדָמֵחי ּבַ ל ָמקֹום ִאּנון ּכְ ָּהֵכי ִמּכָ ְּוִאּנון . ּ
ְנהֹון ּמָ. ִליׁשַ ה ּכַ ַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ֶסַלע וַפְסִקין ּבָ ּּכְ ּה ְפָסקֹות ַדֲהָלכֹותּ ְיהו , ּ ְּוֹלא ַנְפִקין ִמּנַ

ֶּאָלא ִטִפין ִטִפין ְוִאּנון ְלקוטֹות ּ ּ ּ ְלָיא ּכָֹלא. ּ ך ּתַ ּוְבִגין ָדא ּבָ ְ ּ ית . ּ ך ְוׁשִ ְָהא ַאְבָנא ְלַגּבָ

א וְבָנָהא. ָאֳחָרִנין ִכיְנּתָ ְלָיא ֻפְרָקָנא ִדׁשְ ּוָבך ּתַ ּ ּּ ך ַמ, ְ ִגין ְדִיְתַקן ּבָ ְּבְ ה דאתהרס ּ
ַקְדִמיָתא ְוְבִגין ֲחִביבוָתא ִדיָלך. ּבְ ּ ּ ך ְדִאּנון ְרִמיִזין , ּ ית ִטִפין ְדִגְלּגוָלא ִאְתַחְזרון ְלַגּבָ ּׁשִ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

י ַעְנִפין ִדְלך ֵריׁשֵ ָּבְ ּ ה. ּ ה ֹמׁשֶ הו ֹמׁשֶ ִּאּנון ש ש ְדָכַפל ּבְ ּ ִביָעָאה . ּ  ָמה )איכה ב(ַאְבָנא ׁשְ
ַלִיםְֲאִעיֵדך ָמה ֲאַדּמֶ ת ְירוׁשָ ה ַהּבַ ַמר ּבֵ ּה ָלך ְוִאּתְ ְ ֶוה ָלך. ּ ַמר ָמה ֲאׁשַ ְְוָעַלה ִאּתְ ּ ִאיִהי . ּ

ְתִבירו ִדיָלך ֶוה ָלך ּבִ ְֲאׁשַ ְּ ּ ה. ְַוֲאַנֲחֵמך, ּ ְּדִאית ָלך ְלִהְתַנֵחם ִעּמָ ַרּבֹו. ְּ ְּדַדיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות ּכְ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3352דף [ -ּוָתא ּבְ

ִבירו ִדי ב ִדיֵהא ַרב ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ אּ ַיּמָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְָלך ּכְ ְבֵרך )שם(ּ ָים ׁשִ דֹול ּכַ י ּגָ ְ ּכִ ּ
ְי ִיְרָפא ָלך''ִמ א , ּ ַעת ְדִאיִהי ַיּמָ ּקְ יָרא ִדיָלך ִאְתּבַ ׁשוָבה ָצִריך ּבֵ א ִעָלָאה ּתְ ְּדִאיִהי ִאּמָ ּ ּ ְּ ְ ּ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּדאֹוַרְיָתא ה ָידֹו ַעל)שמות יד(ּ ְ ַהָים ַויֵֹלך הּ ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ רוַח ' ּ ֶּאת ַהָים ּבְ ּ
ם ֶאת ַהָים ְלָחָרָבה ל ַהַלְיָלה ַוָיׂשֶ ָּקִדים ַעָזה ּכָ ּ ּ   .כ''ע. ּ

ה ִים ִדיֵלה ְלַגּבָ ְקעו ַהּמַ ִּמָכאן ָוֵאיָלך ַוִיּבָ ּ ּ ּ ּ ה . ְ ַמר ּבָ ְּוִאיהו ֵעץ ַחִיים ְדִאּתְ ּ ּ ַויֹוֵרהו )שם טו(ּּ ּ
ֵלך ֶאל ַהּמַ' ה ְֵעץ ַוַיׁשְ ִים ְדאֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפהּ קו ַהּמַ ִּים ַוִיְמּתְ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ְוֹלא )שם(ְּדִאּתְ

י ָמִרים ֵהם  ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ָמה ְדאֹוְקמוה ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם . )שמות א(ָּיְכלו ִלׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ה ֲעֹבָדה ָקׁשָ ָיא, ּבַ ְּדִאיִהי קוׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַו. ּ ּתְ ָהֵעָדה וְבִעיָרםּ ׁשְ ֵלי ָלך . ּּתֵ ְְוַכד ִאְתּגַ ּ

ְתָרָאה ָדָרא ּבַ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ָמה ְדאֹוְקמוה , ּ יַנְיהו ּכְ ָלָאה ּבֵ ְּדַאּתְ ָעִתיד ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ  )קהלת א(ּּ
ָהָי'ַמ ִיְהֶי'ּה הו'ה ּשֶׁ ָרֵאל. ה'ּא ׁשֶ ָאה ִיׂשְ ה ִנְסיֹונֹות ִאית ְלִאְתַנּסְ ּמָ ם ָה. ּכַ ָּדא הוא ִדְכִתיב ׁשָ ּ

ה הו ְלֹמׁשֶ ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּׂשָ ְדִלין , ּּ ּתַ יֹון ְלִאּנון ְדִמׁשְ ְּואֹוַרְיָתא ִאְתַחְזַרת לֹון ִנּסָ ּ ּ
י ָעאקו ַסּגִ ה ְוַהְוָין ּבְ ּּבֵ ה . ּ ַמר ּבֵ ַגְוָנא ְדִמְצַרִים ְדִאּתְ ּּכְ ּ ן ַהִילֹוד ַהְיֹא)שם א(ּ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ָרה ּ

ִליֻכהו ׁשְ ַחיון אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה. ְּוָדא אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב. ּּתַ ת ּתְ ְּוָכל ַהּבַ ּ ּ ְּדַתְרַוְיהו ִאּנון , ּ ּ ּ
ַבד ֶפה וְכַבד ָלׁשֹון, ּה וְלׁשֹון'ֶּפ ֵהא ַאְנּתְ ּכְ ּוְבהֹון ּתְ ְרִמיָזא, ּּ יָמא ּבִ ְוֵלית ִמיָתה . ְוַחּכִ

ְּדָמאֵרי ִדְנהֹוָרא ְד ּ ּאֹוַרְיָתא ֶאָלא ֲעִניוָתאּ ּ ְתַרְיָתא. ּ ָרֵאל , ּוְבֻפְרָקָנא ּבַ אֹוַרְיָתא ְיֵהא ְלִיׂשְ
א ַגְוָנא ְדַיּמָ ך, ּּכְ ַמר ּבָ ְְדִאּתְ ַפת ַהְיֹאר )שם ב(ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא , ּ ּסוף ַעל ׂשְ ם ּבַ ׂשֶ שמות ( ַּוּתָ

סֹו. )'ב א ְדֻפְרָקָנא ִאּתְ''ף פ'ּבְ ּו יֹוִמין ַדְרּגָ ַפת ַהְיֹארּ ּסוף ַעל ׂשְ ם ּבַ ׂשֶ ך ַוּתָ ַּמר ּבָ ְּדִאיהו , ְ ּ
ְּנהֹוָרא ְדאֹוַרְיָתא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ַההוא ִזְמָנא ִאֵלין ִטִפין . ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ָפה ִדיֵלה ׁשְ ּׂשָ ּ ּ ּ ּ

ַלע הֹון , ַּדֲהוֹו ַנְפִקין ִמן ַהּסֶ ַמר ּבְ ְּדִאּנון ַפְסֵקי ֲהָלכֹות ִאּתְ ּ או ְנָהרֹות ה) צגתהלים(ּ . 'ּ ָנׂשְ
ְתֵרין ָוִוין ְוִאְתֲעָבדו ְנָהרֹות ֵרין ִטִפין ְדִאּנון צרי ַסְלִקין ּבִ ּּתְ ּ ּ ְּוַהִהיא ִנּקוָדא ִעָלָאה ְדִאיִהי . ּ ּּ

ְדַפְיהו ְלַקת ַעל ּגַ א ִאְסּתַ ְּסגֹוְלּתָ ָאן ֲאַתר ֲהֵוי. ּ ּוְסִליקו ִדיֵלה ּבְ ּ ֵר, ּ ֶּאָלא ִאֵלין ִאֵלין ּתְ ּ ין ּ
א א ְוִאּמָ הֹון. ְּנָהרֹות ִאּנון ַאּבָ ַמר ּבְ א ִטִפין ִאְתְקִריאו ְדִאּתְ א ְדַמְלּכָ ְטָרא ִדְבַרּתָ ִּמּסִ ּ ּ ּּ ,

ה ה)ישעיה כה(, ַּוִיֶצר י ּבֵ יִקין. ּצור עֹוָלִמים' ּ ּכִ ֵרין ָעְלִמין ַדּקִ ִּצֵיר ּתְ א . ּ ָּעְלִמין ִדְבַרּתָ
א ְל ּתָ א ִאּנון ִמּתַ ְּדַמְלּכָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריאו ְנָהרֹות. ֵּעָלאּ ִּמּסִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

או ְנָהרֹות א. ָּנׂשְ ֶת, ְלָמאן ְלַהִהיא ְסגֹוְלּתָ ִליל ''ַּסְלִקין ֵלה ּכֶ ְיהו ְלֶמֱהֵוי ּכָ ּבַ ּר ַעל ּגַ
א ְתִרין, ְסגֹוְלּתָ ְתָלת ּכִ ה ּבִ ּוִמְתַעְטָרה ּבֵ ְּדִאּנון ּכֶ. ּ ה ְוֶכֶתר ַמְלכות ְוֶכֶתר ּתֹוָרה ַעל ּ ֻהּנָ ֶּתר ּכְ

יֶהן ּבֵ ָלת ְנָהרֹות ו. ּגַ ִבין'ו'ְּוָהֵכי ִאּנון ּתְ י ּתֵ ְתָלת ֵריׁשֵ ּו וְתָלת יֹוִדין וְתָלת ָוִוין ְרִמיִזין ּבִ ּ ,
ְּדִאּנון ַו ע ַו'ּ א ַסְלִקין ּכֶ. ֵּיט'ָּיֹבא ַו'ִּיּסַ א ְוִאּמָ ֵרין ְדִאּנון ַאּבָ ּּתְ ְדַפְיהוּ או . ֶּתר ַעל ּגַ ָּנׂשְ

או ְנָהרֹות קֹוָלם. ְנָהרֹות קֹוָלם ַמר ָנׂשְ בוָרה ָעַלְיהו ִאּתְ ִּאּנון ֶחֶסד ּגְ ּ ּ ָּמאן קֹוָלם ָדא . ּ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוָדא ָרָזא ְדׁשוֻרק ְלֵעָלא ּ ּ ָלת ִנּקוִדין . ּ ִליל ּתְ ֶלת ִאיהו ּכָ ְלׁשֶ ּׁשַ ּ

וָרא ֲחָד ִקּשׁ ּא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּּבְ ּ ַמר . ּ ְּדָעֵלה ִאּתְ וֵרק )ירמיה ב(ּ יך ּשׂ ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ

לֹו ֶזַרע ֱאֶמת או ְנָהרֹות ָדְכָים ִאּנון ֶנַצח ָוהֹוד. ּּכֻ ִּיּשְׂ או. ּ ִתיב ֶאָלא ִיּשְׂ או ֹלא ּכְ ָּנׂשְ ְּוִאּנון . ּּ
ִכ''ֶסגֹו ְטָרא ִדׁשְ ּל ְדִהיא ְנֻקָדה ִמּסִ ּ חֹות ּ א ּתְ ִכיְנּתָ א ְדַצִדיק ׁשְ א ִאיִהי ְנֻקָדה ְלַתּתָ ּיְנּתָ ּ ּ

ֵתי ָצפֹון, ַרְגִלין ְּדִאּנון ַיְרּכְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ל ָהָאֶרץ )תהלים מח(ּ  ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
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ד ִאיִהי ְנֻקָדה ְוד. 'ְוגֹו חֹות ְיֵרִכי ְקׁשֹוט ִאְתְקִריַאת ַהר ִציֹון טו' ּּכַ ּּתְ . ְָרא ָמִאיךּ
ְטָרא ְדַצִדיק ְּוִאְתְקִריַאת ִמּסִ ִליל ִמכ''ך ָי''ם ד''ָּדְכָי, ּ ְם ַדך ּכָ ם ''ּ רוך ׁשֵ ְד ַאְתָון ְדִאּנון ּבָ ּ ּ ּ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ְוְבהֹון ַאל ָיׁשוב ַדך ִנְכָלם, ּּכְ ּ ּ א . ּ ְטָרא ְדִאּמָ ָּים ִאְתְקִריַאת ִמּסִ

ִליָלא , ִּעָלָאה ַמעּכְ ְקִריַאת ׁשְ ין ַאְתָון ִדְכִליָלן ּבִ ְקָרא ַקְדָמָאה ִדְמַיֲחִדין . ֵּמַחְמׁשִ ּּבִ
ָרֵאל ה ַמע ִיׂשְ ֵרין ִזְמִנין ׁשְ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּוְבהֹון ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה . ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה' ְּ ּ

ְצִרי ְַוַיך ֶאת ַהּמִ א ִעָלָאה ִא. ּ ְטָרא ְדִאּמָ ּוִמּסִ ּ ְדַפְיהו ִקְרַית ֶמֶלך ַרבּ ְיהו ִנּקוָדא ַעל ּגַ ּ ּ ּוְכָען . ּ
ה  ַמר ּבֵ ַאְלָמָנה)איכה א(ִּאּתְ ִתי ַעם ָהְיָתה ּכְ   . ָהִעיר ַרּבָ

ּקום ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ְּדַאְנּתְ הוא ו, ּ ית ְסִפיָרן' ּ ִליל ׁשִ ין ּכֹ. ּכָ ה ''ְוַאְנּתְ ָאִחיד ּבֵ
ִּעָלָאה וֵבין ּכֹ ָאהה ּתַ''ּ ֵא. ּתָ י ַסּמָ ָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך''ּקום ְלַגּבֵ ְל ְדִאיִהי ִמְצִרי ּבְ ּ ְּדִאּנון , ּ ּ

ָאה ּתָ ָאה קֹוְרָטא ּתַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַמר . ׁשְ א ִעָלָאה קֹוְרָטא ִעָלָאה ְדָעֵלה ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּּ שמואל (ּ

תֹוך )כה, א ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ַלע ָמאן ֶנֶפׁש אֹוְיֶביךָּ ף ַהּקֶ ַסם ָמֶות ָנָחׁש . ָּכַ
ַבע ְסָלִעים וַבְעָלה ּבְ ׁשֶ ָנא ּבְ ת ְזנוִנים ִדְמַקּנְ ֵּאׁשֶ ּ ּ ָלקו . ּטוִרין' ז-ּ ַאְבִנין ִדיָלך ְדִאְסּתְ ּקום ּבְ ּ ּ ְּ

ְּלַתְבָרא טוִרין ְוַסְלִעין ְדִחְוָיא' בטורי ַמר, ּ ְוְבִגין טוִרין ִדיָלך ִאּתְ ּ ּ או )תהלים צג( ּ ּ ָנׂשְ
ה. 'ְנָהרֹות ה ִליל ּבֵ א ְדֹכָלא ּכָ ׂשֵ יא ַההוא ִיּנָ ל ּגֵ ּוְבהֹון ּכָ ּ ּ ַמר . ּּ ְּוָדא ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְדִאּתְ

ה  יא)דברים לד(ּּבֵ ּגַ ַמר . ּ ַוִיְקּבֹר אֹותֹו ּבַ ִּדְבִגיֵנה ִאּתְ ֵגיא ֶמַלח)תהלים ס(ּ ְ ַוַיך ֶאת ֱאדֹום ּבְ ּ .
ָמֵת ִניזְוִנׁשְ ֵגי' ּה ּגָ ָצִד' ת. ץ''א ִמן אבגית''ּבְ ה ָצפֹוָנה ּבְ ּי ְדִאיהו ץ''ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ְּדָצִדי . 'ּ

ְטָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ֲּאִריָכא ִמּסִ ִדיִקים ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ן הוא טֹוב ַלּצַ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ ֵגי. ּ א ָאב ''ּבְ
ְּדִאּנון ָוא, ג ְמִכיִלין''ְלי ו ''רי. ב ֶחֶסד''ע. ו''ב רי''ַּוַיֲעֹבר ע. ּ ַעל ָפָניו'ּו ַוַיֲעֹבר ה''ּ

בוָרה ְדֵבה קר ּּגְ ּ א''ע שט''ּ א ְדאֹוַרְיָתא. ן ִמן ַיּמָ ּוֵבה ָעִתיד ְלִמְקַרע ֵלה ִמן ַיּמָ ּ ּ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ
ְּדֶחֶסד ִאיהו ָאב ְל ְּדֵבה ִאיהו יהו, ג ְמִכיָלן''י-ּ ּ ְה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֶאֶרך'ּ ּ , ּ ַאַפִיםּ

ַלֵפי ֶחֶסד ינֹוִנים וַמֶטה לֹון ּכְ ה ַעל ּבֵ ּוַמֲאִריך ּבֵ ּ ּ ץ ''ּה ִאיהו מצפ''יהו. ש''ת ב''ּוְבַאְתָון א. ְּ
ִבין''י ְוָהֵכי ַעד י''ם גספ''רחו, ך''ל ת''ֵא ִאֵלין י. ג ּתֵ ינֹוִנים ְדַיְחְזרון ''ּּבְ ּג ַמֲאִריך ַעל ּבֵ ּ ְ

ְתׁשוָבה ִויֹות'ע שט'ֲאָבל בקר. ּּבִ ּגֹוִים ָמֵלא ּגְ ָטן ָמֵלא ַעְיִנין. ּן ָיִדין ּבַ ְּדִאיהו ׂשָ ּוְבִגין . ּ
ֶתר ָחְכָמה ָאב ְלי''ָּדא אבגית ֶחֶסד ְדָכִליל, ג ְמִכיָלן''ץ ִאְתְקֵרי ּכֶ ִּדְכִליָלן ּבְ ָמָהן 'ע. ּ ב ׁשְ

ָלָלא ִדיְלהֹון ָוהו ֲאִני ָוהו ְוָחְכָמה ִליִמיָנא ְּדִאּנון ּכְ ּ ּ ּ ים ַיְדִרים''דכ. ּ א . א ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִאּמָ
ה ִּעָלָאה ִלְגבוָרה ּבָ ּ ָמאָלא''ע שט''קר. ּ ּוָבה . ן ִמן ׂשְ ם ֶאת ַהָים ְלָחָרָבה)שמות יד(ּ ּ ַוָיׂשֶ ּ .
א ְלי ּוָבה ֹרַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה. ב ְקָרִעים''ּוָבא ָקַרע ַיּמָ ּוָבה ָעַקר טוִרין ְוָתַבר ִטיָנִרין. ּ ּ ּ 

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּדִחְוָיא ר )יט, מלכים א(ּ ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ה רוַח ּגְ ּ ְוִהּנֵ ּ
ְּדִאּנון טוִרים וְסָלִעים ְדִחְוָיא. ְסָלִעים ּ ּ ּ ה ֶדֶרך ָנָחׁש ֲעֵלי צור, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ָמא . ְּ ּוְבַהאי ׁשְ

אֹוַר ה עֹוֵקר ָהִרים ּבְ ְּיָתא ִדְבַעל ֶפהֲהָוה ָרּבָ ֶתר ֶעְליֹון ִאיהו ֶפֶלא. ּ ּּכֶ ּוֵבה ַעּמוָדא , ּ ּ ּ
ְּדִאְתְקֵרי נוָרא ָעִביד ְפִליָאן, ְּדֶאְמָצִעיָתא ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ִהלֹות )שמות טו(ּ ּ נֹוָרא ּתְ
ה ֶפֶלא ה ִנְפָלאֹות ְוכו. ּעֹוׂשֶ ך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ה ֶנֶגד ּכָ ּוֵבה ָאַמר ֹמׁשֶ ּ ד ''ְּוַהאי ִאיהו נג. 'ָּ

ֶתר' ש כ''ד י''נג, ש''יכ ְּדִאיהו ּכֶ ׁשוָבה' ָחְכָמה ש' ְּוִאּנון י. ש ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש''ֵי. ּ . ּּתְ
ַמִים ִליל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ׁשָ ְלהו ּכָ ּּכֻ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַמע )ח, מלכים א(ּ ׁשְ ה ּתִ  ְוַאּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3354דף [ -ּוָתא ּבְ

ָר ַמע ִיׂשְ ַמִים ׁשְ ּג ָדא ֶנַצח ְוִאית ְדָאְמֵרי ֵלה גת''ר צת''בט. ֵאלַהּשָׁ ּ ה ְוָהִייָת ''ץ רט''ּ ּב ּבֵ
ַגן ָרֹטב ָרֵאל . ּכְ ִיׂשְ ך)ישעיה נח(ְּוִיְתַקֵים ּבְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְטָרא ְדֶנַצח ְדִאיהו , ָ ְוִהׂשְ ִּמּסִ ּ ּ

ַמר בג. 'ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ ְוגֹו)שם(ַצח  ַגן ָרֹטב ִאיהו ַרֲחִמים'' ִמן גת'ְוִאּתְ ' ת, ּץ ְוָהִייָת ּכְ
ְפֶאֶרת וֵבה  ּּתִ ה ְפִרי)בראשית א(ּ א ֵעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ּ ָרא, ּ ְדּבְ ּמִ ָרֵאל ּבַ , ְלִיׂשְ

ה ַמּבוִעין ְדַמָיא ְּוַכּמָ ּ ה ''ב טנ''חק. ּ ּע ָדא הֹוד ּבֵ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ)שמות ט(ּ ם ׂשָ ם ּ ׁשָ ָּפט ְוׁשָ
הו ְגבוָרה. ִּנּסָ ר ּבִ ְּדהֹוד ִאְתַקּשַׁ ל ַהיֹום ָדָוה , ּ ִני ׁשֹוְמָמה ּכָ הֹוד ְנַתּנַ ַמר ּבְ ֶחֶסד ְוִאּתְ ֶּנַצח ּבְ ּ

א ָנא ְדַמְקְדׁשָ ֻחְרּבָ ל ּבְ ּכַ ה ִאְסּתַ ּּבֵ ּ ין , ּ ה ְקִטיִלין ְדִאְתְקָטלו ְלַנְטָלא נוְקִמין ֵמֻאּמִ ְּוַכּמָ ּ ּ
ַמר ּו. ְּדָעְלָמא ַההוא ִזְמָנא . ּ ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו)בראשית לב(ֵּבה ִאּתְ  ָאז )ישעיה לה(ּּבְ

ַאִיל פסח ְועֹוד טנ ה ָחב ָאָדם ָהָדא הוא ִדְכִתיב ''ְּיַדֵלג ּכְ ִהפוך ַאְתָון ָנַטע ּבֵ ּע ּבְ ּ ּ ְּ  )שם יז(ּ
ִגי ְגׂשְ ׂשַ יֹום ִנְטֵעך ּתְ   .ְּבְ
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ָעְלָמא ָהָדא הוא ִדְכִתיב  ַרׁש ּבְ ּתְ ּוֵבה ִאְתְנַטע ְוִאׁשְ ּ ּ ה ָיַדי )ישעיה ס(ּ  ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ
ן בט''ב טנ''ְועֹוד חק. ְּלִהְתָפֵאר ּמָ ן ע''ע ּתַ ְטֵנך . ב''ן ְוַתּמָ ה ִאְתְקִריַאת ּבִ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָׁשְ ּ

ִליל. ֲעֵרַמת ִחִטים ָמא ּכָ ל ׁשְ ן עְּדָהא ּכָ ית ִלְסִפיָרן ְוַתּמָ ּב ָהָדא הוא ִדְכִתיב '' ׁשִ ויקרא (ּ

ָחִקים''ח ְוהֹו''ְּדֶנַצ.  ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות)כג ַמר . ּד ִאּנון ָעֵבי ׁשְ ַעְרֵבי ַנַחל  )שם(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ
ְפָון וְתָלת ְסִפיָרן, )שם( ּדֹוְמָיא ִדְתֵרין ׂשִ ּ ִליל ע, ּ ל ַחד ּכָ ּּנון ֶנַצח ָוהֹוד ּב ַאְתָון ְדִא''ּכָ

ְבִעין וְתֵרין . ְיסֹוד ִליָלן ׁשִ ָלת ּכְ ַגְוָנא ִדְתָלת ֲאָבָהן ְוֻכְלהו ּתְ ּּכְ ּ ק ''ל פז''יג.  ַאְתָון)ב''א מ''נ(ּּ
ִריך הוא ְיַגֶל א ּבְ ִתיָתָאה ְדֵבה קוְדׁשָ ָּדא ִאיהו ַצִדיק ָאֶלף ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ י''ן ֶזַר''ּה ִפְדיֹו''ְּ . ם''ע ְקדֹוׁשִ

א ְדִאְתְקֵרי שקוצי, ּיהו ְיסֹוד ָעְלִמיןְּדִא ִכיְנּתָ ׁשְ ִּאיהו סֹוד ְדֵקץ ְדֻפְרָקָנא ְדִאְתְרִמיז ּבִ ּ ּ ּ , ת''ּ
ן שי ִביִעית לֹון ֵקץ ְדֻכְלהו''ת וק''ְּדַתּמָ א ׁשְ ִכיְנּתָ ּץ ְדִאיִהי ׁשְ ּ ַמר . ּּ  )דניאל יב(ָּעֵלה ִאּתְ

ץ ְוָתנוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹג ה ֵלך ַלּקֵ ְּוַאּתָ ָּרְלך ְלֵקץ ַהָיִמיןְ ֵמָאה ' ּץ ְדָדִליג ִמן ד''ְּוִאיהו ֵק. ָ
ִנין ִמְצַרִים ִהיא וְבָנָהא, ׁשְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ ַּדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלִאׁשְ ֲארו ְרד, ּ ּתְ ה''ְּוִאׁשְ ּמָ ּו ְרדו ׁשָ ּ .

ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְקִריַאת ֵקץ ַהָיִמין ִּמּסִ ָמאָלא ֵק. ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ רּ ׂשָ ל ּבָ יל . ץ ּכָ ְּלָמאן ְדַחּבִ
ר ֹקֶדׁש ׂשַ ִּאיִהי ֵלה ִדיָנא, אֹות ּבְ ר, ּ ׂשָ ל ּבָ ְּוִאיִהי סֹוף ָפסוק סֹוף פסק ַדֲהָלכֹות. ֵקץ ּכָ ּ ּ .
ּוְבִחּבוָרא ְדָאת ו ּ ִּאיהו ָפסוק' ּ ל ִפְסֵקי ֲהָלכֹות. ּּ ִליל ּכָ ִּאיהו ְפָסק ְוִאיהו ָפסוק ּכָ ּ ּּ ּ ֵאָלה . ּ ִּדׁשְ

א אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ָקֵריָנן ֵלה' ברכ ִכיְנּתָ ּוָפַסק ִאיִהי ׁשְ ּ ָטה . ּּ א ׁשָ ַמְעּתָ ְּוִאיהו ִמׁשְ
יקו ָדה ּתֵ א ַהּגָ א ּתֹוֶסְפּתָ יוְבּתָ ּּתְ ָיא. ּ ַרְיָתא קוׁשְ ָנה ּבָ ָלה ֲהָלָכה ִמׁשְ ְנָיא ַקּבָ ַמֲחֹלֶקת . ּּתַ

ֵאָלה ְד א ִאיִהי ׁשְ ִכיְנּתָ ֻּחְמָרא ֻקָלא ׁשְ ֲהָלָכהּ יב ּכַ ִעְנָין וֵמׁשִ ָּבה ָחָכם ׁשֹוֵאל ּכָ ּוָבה . ּ שמות (ּ

ה ְוגֹו)ג ֶכְנּתָ ה ִמּשְׁ ֲאָלה ִאּשָׁ ּוָבה . 'ּ ְוׁשָ ָדה)דברים לב(ּ ְדך ְדִאיִהי ַהּגָ ַאל ָאִביך ְוַיּגֶ ּ ׁשְ ָ ְּדָבה , ָ ּ
י ַהיֹום ַלה)שם כו( ְדּתִ ָנ. ֱָאֹלֶהיך' ּ ִהּגַ י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ לֹמה . ָה ּגֹוִים ַנֲחָלֶתךׁשְ ּוָבה ָאַמר ִלׁשְ ּ
אן ֶאְמָצִעית )ג, מלכים א( ִבְרּכָ ה ּבְ ֵאְלּתֵ ַאל ׁשְ ינו ְלִמׁשְ ּקִ ן ָלך וָבה ּתַ ַאל ָמה ֶאּתֵ ּ ׁשְ ּ ּ ּ ְ

א ְדִאיהו ַעּמוָדא , ִּדְצלֹוָתא י ַמְלּכָ ְצלֹוֵתה ַקּמֵ ֵאָלה זֹו ֹלא ַיֲחֹזר ֵריָקֵנה ּבִ ְּדִבׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3355דף [ -ּוָתא ּבְ

ָחָתאְּדֶאְמ ּבְ ׁשְ אן ַקְדָמִאין ִאְתְקִריַאת ּתֻ ָנא , ָּצִעיָתא וְבִבְרּכָ ינו ְלַתּקְ ּקִ ְּדֵבה ּתַ ּ  )א לסדרא''נ(ּ
א ָבָחא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ׁשְ ָלה ְדָבה ַעְבָדא ְדִאיהו ְמַטְטרֹו. ּּבַ ְתָרִאין ִאְתְקִריַאת ַקּבָ ּוִבְתָלת ּבַ ּ ּ ּ ּ ן ''ּ

ל ְפָרס ַקּבֵ ֶעֶבד ַהּמְ ִּאיהו ּכְ ּוֵבה ַיֲהִבין ַאְגָרא ִדְצלֹוִתין ְלִאֵלין ִדְמַצִלין , ְ ֵמַרּבֹו ְוהֹוֵלך לֹוּ ּּ ּ ּ ּ
ּ ְדָלא ְמַצִלין ֶאָלא ִמּגֹו ְרִחימו וְדִחילו )א לבנין''נ(ֲּאָבל ְלִאּנון . ַּעל ְמָנת ָלֳקֵבל ְפָרס ּ ּ ּּ ּ

ַצִדיק ְּדָמאֵריהֹון ּבְ ִליל ַח''ְיסֹוד ַח. ּ ִליןי ּבִ''י ָעְלִמין ּכָ ִאין ְמַקּבְ ְטָרא ְדַצִדיק . ְרּכָ ְּדִמּסִ ּ
ָלה ָמִתין ְלַצִדיַקָיא, ִאְתְקִריַאת ִאיִהי ַקּבָ א ִנׁשְ ית ִקּבול ְלַיְרּתָ ִּאיִהי ּבֵ ּ ָרָכה ִאְתְקִריַאת . ּ ַהּבְ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִּמּסִ ּ בוָרה ְדִאיהו ׁשֹור ְדָקִריב ָאָד, ּ ד ָנִטיל ִמּגְ ּּכִ ּ ּ , ם ַקְדָמָאהּ
ִנין ל ָקְרּבְ ְּדִאיהו ָחְכָמה ִדְמָמָנא ַעל ּכָ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ְּדֶכֶבׂש ִאיהו ִמּסִ ּ ְטָרא , ּ ְוׁשֹור ִמּסִ

ָמאָלא ה . ִּדׂשְ ַמר ּבֵ ִהְקִריב ָאָדם ַקְדָמָאה ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ׁשֹור ׁשֶ ּ ֹור ָפר )תהלים סט(ּ ּ ִמּשׁ
ָראְּוִאיהו ְמָמ. ַמְקִרין ַמְפִריס ָאַרע ַמְדּבְ ָרא וֵבה ָסֵפק ָצְרֵכיהֹון ּבְ ָּנא ַעל ַמְדּבְ ן . ּ ּמָ ּוִמּתַ

ָרָכה א ַהּבְ ִכיְנּתָ ן ִפְסֵקי ִדיִנין, ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּמָ ה ִאְתְקִריַאת ְפָסק וִמּתַ ּוִמּנֵ ּ ּ ּּ ן ָלאֵוי . ּ ּמָ ּוִמּתַ
ת מֹוַדע ְל. ִּדיִנין ָלא ְצִריָכא ּוְבִגין ָדא ִאית ְלֵאׁשֶ ֵאָלה ּ ל ִמָדה וִמָדה ְדִאיִהי ׁשְ ַּבר ָנׁש ּכָ ּ ּ ּ

ֲהָלָכה יב ּכַ ה ׁשֹוֵאל וֵמׁשִ ּוְתׁשוָבה ִדיֵהא ּבָ ּ ּ ּ ְּוָכל עוְמָקא ַדֲהָלָכה . ְּוָכל ָרז ָלא ָאִניס ֵלה. ּ ּ
ְלָיא ֵלה ִּאְתּגַ ֵאָל. ּ ָעְלָמא ׁשְ ה ְסֵפיָקא ּבְ ּוָצִריך ְלַאֲחָזָרא ָעֵלה ְדָלא ְיֵהא ּבֵ ּ ּ ִאיִהי ה ''ְ

ִּמיִמיָנא ְדִאיהו ֵאל ן ָחְכָמה, ּ דֹול ְדַתּמָ ֹלֹמה ָחְכְמָתא. ָּהֵאל ַהּגָ ִאיל ׁשְ ן ׁשָ ּמָ ד ָאַמר . ּוִמּתַ ּכַ
ִריך הוא  א ּבְ ֵּלה ְלקוְדׁשָ ּ ן ָלך)ג, מלכים א(ְּ ַאל ָמה ֶאּתֵ ְנָיא ִדְמַסַיע ֵלה. ְ ׁשְ ן ּתַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ ,

ְּדֵבה ְוה ְנָיא, ֹלֹמהָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ' ּ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַמאי ּתַ ּ ן ִאְתְקִריַאת . ּ ּמָ ּוִמּתַ
ה  ַמר ּבָ ַמָיא ְדִאּתְ א ִדׁשְ ִּסַיְעּתָ ּ ּּ ַמִים)שם ח(ּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ְּצִריָכא ָהא אֹוִקיְמָנא ֵלה .  ְוַאּתָ

ְטָרא ְדִב א ִאְתְקִריַאת ִמּסִ יוְבּתָ ְטָרא ִדְגבוָרה ּתְ ִּמּסִ ּ ּ ר ָנׁש ָלאו ֵמִבין ַהֲהָלָכה, יָנהּ , ְּדִאם ּבַ
ֹוֵאל יב ַלּשׁ ֵּאיך ַיֲחִזיר ָלה וֵמׁשִ ּ ְטָרא ְדִדיָנא ְפַסק ִדין. ְ ָּפַסק ָהא אֹוִקיְמָנא ֵלה ִמּסִ ּ ּּ ּ .

ָמעות ַהֲהָלָכה א ַמׁשְ ַמְעּתָ ָרֵאל ְדַההוא, ִּמּשְׁ ַמע ִיׂשְ ה ׁשְ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ 
ַבר ָנׁש ּקוָפן ַדֲהָלָכה ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ע ִאּנון ּתִ ְּדַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ִמיָעה'י. ְּרִאָיה' ְּוִאּנון י. ּ ו 'יה. ה ׁשְ

ּה ִדּבור'יהו. ֵריָחא ִליָלן ִמד' ְוד. ּ גוָפא ּכְ ּמוׁש' ְּלָקְבַלְיהו א. ַאְתָון' ּּבְ נוָעה''א. ּׁשִ . ּד ּתְ
וׁש''אד ְי ִהלוך''ֲאֹדָנ. ּנ ִמּשׁ ּ ָיַדִים. ּ ּמוׁש ּבַ ְּדִאּנון ׁשִ ּ ּ גוָפא. ּ נוָעה ּבְ ּּתְ ִרית. ּ ּבְ וׁש ּבַ . ִּמּשׁ

ַרְגַלִין ָיַדִים. ֲהִליָכה ּבָ וׁש ּבַ ִּאית ְדָאְמֵרי ִמּשׁ ּ ִרית. ּ ּבְ ּמוׁש ּבַ   .ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט. ּׁשִ

ְטָרא ְדַאְרֵיה ְּרִאָיה ִמּסִ ה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאיהו ִליִמיָנא ְדִאּתְ ּ ּ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין )קאל איחז(ּ ּ
ם ְעּתָ ְנָיָנא ָחְכָמה' ְּרִאָיה ַאְרֵיה ּתֹוֶסֶפת י. ְלַאְרּבַ ים ַיְדִרים. ּתִ ן . ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּמָ ּוִמּתַ

  .ּן אֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה'ר ב'או, ְּראוֵבן

ִמיָע יָנה ְדִאיהו ׁשְ ן ּבִ בוָרא ְדַתּמָ ׁשֹור ּגְ ִמיָעה ּבְ ּׁשְ ּ ּ ין ַאְתָון ִדְקִריַאת ּ ִליָלא ַחְמׁשִ ּה ּכְ
ַמע ֲחִרית ְוַעְרִבית. ׁשְ ַמע ְדׁשַ ה ְקִריַאת ׁשְ ינו ּבֵ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ּ ִביא . ּ ּוְבִגיָנה ָאַמר ַהּנָ חבוק (ּ

ְמֲעך ִיְרָאִתי'  ה)ג י ׁשִ ַמְעּתִ ֵעי ֵלה. ָׁשָ ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲהִבינֹוִתי ִמּבְ ִּגיָנה ָאַמר ּוְב. ּ
ַמע'  ַהֵטה ה)ישעיה לז( ָּאְזְנך וׁשְ י ַעִי. ָ ְטָרא ְדֶחֶסד ּכִ ּוִמּסִ ַעִי''ּ ּן ִיְראו ְדִאיהו ע''ן ּבְ ּ ב ''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3356דף [ -ּוָתא ּבְ

א . ֶחֶסד ִכיְנּתָ ן ִאיִהי ׁשְ ּמָ ן ִיְרָאה ְדִמּתַ ְמֲעך ָיֵראִתי ְדַתּמָ י ׁשִ ַמְעּתִ ְטָרא ִדְגבוָרא ׁשָ ֲּאָבל ִמּסִ ּ ּ ָּ

ָאה ִמּשְׁ ּתָ אּתַ ְמִעין, ַמְעּתָ ן ׁשַ ּמָ   .ּוִמּתַ

ן)יחזקאל א(ֵריָחא  ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ָרא. ּ וְפֵני ֶנׁשֶ ּוֵבה ִאיִהי ַפְרָחא ִנׁשְ ּ ן ִאְתְקִריַאת , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ָרא א ִנׁשְ ִכיְנּתָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ׁשְ ַמִים)משלי ל(ּ ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ן ֵלִו. ּ ּמָ ּי ְלִוָיה ''ּוִמּתַ

ָמאָלא ִחּבוָרא ְדַתְרַוְיהוִּד ּיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ּ.  

ִּדּבור  ה)יחזקאל א(ּ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ִויהוָדה ּבָ ּ ּ ּּ ן . 'אֹוֶדה ֶאת ה, ּ ּמָ ּוִמּתַ
ָדה א ַאּגָ ִכיְנּתָ ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל. ִאְתְקִריַאת ׁשְ ִגין ַוַיּגֵ ֵרין ָחְכָמה ִעָלָאה ְוָחְכ. ּּבְ ְּוִאּנון ּתְ ָמה ּ

ָאה ּתָ ַמר . ּתַ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ֲעֻלּמֹות ָחְכָמה)איוב יא(ּ ד ְלך ּתַ ָ ַוַיּגֵ ָחְכָמה. ּ ִּפיָה ָפְתָחה ּבְ ּ .
ָטן א ְלֵעָלא ִאיִהי ָאָדם ַהּקָ ּתָ ְּדִמּתַ דֹול, ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא , ֵּמָחְכָמה ִעָלָאה ָאָדם ַהּגָ ּוִמּסִ ּ ּ

ִליל ''ְּדֶאְמָצִעיָתא ת ה ת ָאָדם ּכָ ְרַוְיהו)א בין''נ(ּּבֵ ְטָרא ִדיִמיָנא . ּ ּתַ ְּפׁשוָטה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ּ ּ
ִקיָעה ְפׁשוָטה ְלָפֶניָה וְלַאֲחֶריָה ַרֲחֵמי י ְיִמיְנך ְפׁשוָטה וְכגֹון ּתְ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ ָיא , ָ ן קוׁשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ

ְטָרא ְדִד. ְּדִדיָנא ָיא ִמּסִ ָיא ִאיִהי ַוַדאי ַקׁשְ ְּדקוׁשְ ּ ּ ה ִמָדה ְדִדיָנא ּ ׁשָ ּיָנא ִמַדת ַהִדין ַהּקָ ּ ּ ּ
ָיא ה ִמיֵנה ֲהָלָכה. ַקׁשְ ְּוַכד ֲחֵזי ְדִאְתָקׁשֵ ּ ה, ּ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ַער ְיִמיָנא , ּ ְוִיּתְ

ָמאָלא ׂשְ ִדיָנא, ּבִ ה ָהא אֹוְקמוה. ַרֲחֵמי ּבְ ְּדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ּ ְּוֶזה ִזְכִרי ְדִאיהו . ּ ה ִעם ִזְכִרי ''ָוּ
ָמה ְדאֹוְקמוה ַאֲהַבת עֹוָלם , ח''ְרַמ ה ֶחֶסד ּכְ לֹום ְדַדְרּגֵ ְטָרא ְדַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהּשָׁ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יך ֶחֶסד ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְֲאַהְבּתִ ָיא ִמיֵנה ֲהָלָכה ְדַאֲעַבר ַעל ַחד . ְ ִרים ְדִאְתַקּשְׁ ְּדָמאן ּגָ ּ ּ ּ
ָס הה ''ִמּשְׂ ֲעׂשֶ ִמי ִעם ָי, ֹלא ּתַ ה ֶזה ׁשְ ַמר ּבֵ ָמאָלא ְדִאּתְ ְּדִאּנון ִמּשְׂ ּ ּ ֻחְמָרא . ה''ּה ְשָס''ּ

ָמאָלא ְוַהאי ִאיהו . ִּאְתְקֵרי ִמיִמיֵנה ל ָוֹחֶמר)שמות א(ּקֹוָלא ִמּשְׂ ְטָרא .  ִמּקַ ָוה ִמּסִ ֵזָרה ׁשָ ּגְ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ֹחֶמר וִבְלֵבִניםְּוַהאי ִאיהו ַוְיָמַר. ּ ה ּבְ ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּרו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ּּ ,

ֶדה ּשָׂ ַקל ָוֹחֶמר וְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ֵא. ש''בג, ּּבְ ן ְסָטר ַסּמָ ָמאָלא ְדַתּמָ ּל ְדִאיהו ''ְּוֻחְמָרא ִמּשְׂ ּ
ְטָרא ְדֵאל ַאֵחר ה ְוִאיהו ֻחְמָרא ִמּסִ ָּממֹוָנא ַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ַמר ָּחמור קֹוָלא ִמיִמ. ּ ּיָנא ְדִאּתְ

ִלּבון ַהֲהָלָכה ה וִבְלֵבִנים ּבְ ּּבֵ ּ א ָהֵכי ֻחְמָרא ִמיִמיָנא. ּ ן ֲחמֹור נֹוֵער, ְּוִאית ְדַיּמָ , ְּדַתּמָ
ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ים)חבקוק ג(ּ ן ׁשֹור מוָעד ִדְנִזיִקין.  ֹחֶמר ַמִים ַרּבִ ָמאָלא ְדַתּמָ ּקֹוָלא ִמּשְׂ ּ ּ ,

ְּדִאיהו ֲאִבי ָאבֹות ִד ּ ִּאיהו ֵאׁש ְדֵגיִהּנֹם, ְנִזיִקיןּ . ֲּאָבל ֲחמֹור ִאיהו ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻטְמָאה. ּ
יר ה ֹחֶמר ַיּתִ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ּבֵ ּ הֹון , ְּ ַמר ּבְ ׁשֹור וַבֲחמֹור )דברים כב(ְוִאּתְ ֲחֹרׁש ּבְ ּ ֹלא ּתַ

ּש ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ג. ַּיְחָדיו ּ יַנ, ּ יַנְיהֹוןְּדַאְפִליג ּבֵ א ּבֵ , ְּיהו ַמֲחֹלֶקת ְלַאְפָרׁשָ
א ָמאָלא ְדֻקְדׁשָ ין ְיִמיָנא וׂשְ ֶוה ּבֵ ְּוִאיהו ׁשָ ּ ּוְבִגין ָדא ַמֲחֹלֶקת ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּ ּ ּ ּ ,

ין ִדְמָסֲאבו ין ַדְרּגִ ּּבֵ ּ יַנְיהו, ּ ְּוִאיהו ֵפרוָדא ּבֵ ּ ין. ּּ ין ַקִדיׁשִ ַדְרּגִ ְּוִיחוָדא ּבְ ּ.  

ָמאָלא א ִמּשְׂ ִכיְנּתָ ַרְיָתא ִאיִהי ׁשְ ֶדה ְמָצָאה, ּבָ ּשָׂ י ּבַ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ָנה . ּ ּוִמׁשְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּמּסִ ְּדִיחוָדא ִדיֵלה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ אי . ּּ ְוַאּמַ

ְטָרא ָנה וָבַרְיָתא ִמּסִ ָמאָלאִּאיִהי ִמׁשְ ּ ִדיִמיָנא וׂשְ ִגין ֲחמֹור ְוׁשֹור מוָעִדים ְדִאּנון . ּ ּּבְ ּ ּ
ָמאָלא   .ִּליִמיָנא וׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3357דף [ -ּוָתא ּבְ

ְטָרא ְדַצִדיק א ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ּּתֹוֶסְפּתָ ל מוָסִפין, ּ ִליל ּכָ ְּדִאיהו ּכָ ּ ן ִאיִהי , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ן ַהּמוָסִפין א ָקְרּבַ ִכיְנּתָ ַמר . ּׁשְ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ א . ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד) יאמשלי(ּ ה ּתֹוֶסְפּתָ ּּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ָּחְכָמה וִביָנה ָוַדַעת ְוָכל ִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְיֵתָרה, ְּ ה ּתֹוֶסֶפת ְנׁשָ ּוִמּנֵ ּ ,
ת ּבָ ת ְלֵעֶרב ׁשַ ּבָ ַבר ָנׁש ֵמֵעֶרב ׁשַ ת. ְּדִאּתֹוָסף ּבְ ּבָ ל, ְּוִאיהו יֹום ַהּשַׁ ִביִעי ּכָ  ְסִפיָרן ׁשְ

ִביִעיֹות ה ׁשְ ִּאְתְקִריאו ּבֵ ּ ִעּנוִגין. ּ ַמֲאָכִלין ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ְּוָכל ָמאן ְדאֹוִסיף ּבֵ ּ ּמוָסִפין ֵלה, ּ ּ .
ּוַמאי ַמֲאָכלֹות ִדיֵלה ּ ִנין ִדְצלֹוָתא ְדמוַסף. ּ ָּקְרּבְ ּ יר , ּ א ַיּתִ א ַקִדיׁשָ ה ַעּמָ ְּדִאּתֹוְסָפן ּבֵ ּ ּ

ָאר יֹוִמין  ְתָלת ְסֻעָדָתן. ְּדֹחלִמּשְׁ ת ֹעֶנג ּבִ ּבָ ה ְדִקדוׁש ִעּנוג ְוָקָראָת ַלּשַׁ ּּתֹוֶסֶפת ְקֻדּשָׁ ּ ּ ּ ּ .
ל ַהּמֹוִסיף מוָסִפין ֵלה ְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין לֹו ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ א ִאְתְקִריַאת . ּ ִכיְנּתָ ְועֹוד ׁשְ

ה ּבַ, ו'תיק ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ּ ּ ֲחֹקרּ ך ַאל ּתַ ה ִמּמְ ְדֹרׁש וַבְמֻכּסֶ ך ַאל ּתִ ְפָלא ִמּמְ ָּמֻ ָּ .
ָבה ַמֲחׁשָ ך ָעָלה ּבְ ֹתק ּכָ ל ָמקֹום ׁשְ ְוְבִגיֵנה אֹוְקמוה ִמּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ַמר , ָקם ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר קום)ויקרא יט(ְָסָבא ָסָבא ֲעָלך ִאּתְ יָבה ּתָ ּ ִמְפֵני ׂשֵ ּ .
ָרֵאל  ִיׂשְ קום ּבְ ְִעָלָאה ַעד ְדֵלית סֹוף ִלְסִליקו ִדיָלךּּתָ ּ ּ ּ ך . ּ ְרִכין ּבָ ִאין ִמְתּבָ ְִעָלִאין ְוַתּתָ ּ

ך ִחין ּבָ ּבְ ּתַ ְוִמׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ל ִמדֹות ֲאחֹוִרִיים וְפִניִמִיים ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ִלילו ּבָ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּ ָאַמר . ּ
ֵאיַּאְבִנין ְדִקיְרָטא . ָהא ְזִריַקת ִקיְרָטא ֲאִויָרא, ְלַגּבָ א ְלִאּנון ְדָאְזִלין ּבָ ִּאּמָ ְּדָהא ַאְבָנא , ּ

ְיהו   .ְּלַגּבַ

א ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ְָפַתח ְוָאַמר ַזְרָקא ֻמּקָ ַמר . ּ ַּמְלָאִכין ְדַאְתָון ְדָעַלְיכו ִאּתְ ּ תהלים (ּ

ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט)קד ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ יל. ּ עֹוׂשֶ ּו ַאְבִנין ִאֵלין ְדִאּנון ִנּקוִדין ַקּבִ ּ ּ ּּ
ְמֶכם ְּדִאְתְקִריאו ַעל ׁשִ הֹון , ּ ַמר ּבְ ח ה)דברים כז(ְּדִאּתְ ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ '  ֲאָבִנים ׁשְ

ִּאֵלין ִאּנון, ֱָאֹלֶהיך ּ.  

ֵצֵרי . ל''ל חסדיא''ל תומיא''ָּפַתח פרא. ל''ל צוריא''ל מלכיא''קדומיא. ָקַמץ
ָב. ל''ּל ְלמוֵא''ה גזריא''ֶסגֹול סטטורי. ל''ל יופיֵא''ל ָרִזיֵא''צוריא ל ''א שמעיא''ׁשְ
ל ''ל רהטיא''ק חזקיא''ִחִר. ל''ל מהניא''ל להריא''ם חניא''ֹחָל. ל''ל אהניא''ברכיא

ֻר. ל''קדושיא ֻר. ל''ל קניא''ל רעמיא''ק שמועא''ׁשֻ ל ''ל רפא''ק שמשיא''ׁשֻ
  .ל''קרשיא

ִכי ׂשְ ְצלֹוָתאְוַהּמַ מֹוְדָעא ּבִ ּתְ ֶכל ְלִאׁשְ הֹון ׂשֵ ִּלים ִאֵלין ְדִאית ּבְ א , ּ ַרּתָ ֵּאיך ַסְלָקא ָלה ּבְ ְ

ַאְתָון וְנֻקֵדי ְוַטֲעֵמי ּּבְ ָחָתן ִדיָלה. ּ א ּבְ א ְדַמְלּכָ ְּדֻכְלהו ִאּנון ְרִחימו ִדְבַרּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּלַאֲעָלא ְרִחימו , ּּ
ָלָמא ְוִחּבוָרא ְוקוְרָבא ּבֵ ּוׁשְ ּ ֻכְלהו, ּיַנְיהוּ ֲחָדא ּבְ ָכל ִמדֹות ְדַתְרַוְיהו ְלַאְכָלָלא לֹון ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ .

ֵא ְבִעין ְמָמָנן''ְּוִאּנון ְקָרָבא ְלַסּמָ   .ל ְוָנָחׁש ְוׁשִ

א ַעל ַרְגלֹוי ְמעֹון ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ י ׁשִ ָּקם ִרּבִ ִרּבֹון , ְוָסִליק ְידֹוי ְלָמאֵרי ָעְלָמא ְוָאַמר, ּ
ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלךָעְלָמא  ְקָרָבא , ּ ְקָפא ִלי וְלָכל ַחְבַרָיא וְלָכל ְדָעאִלין ּבִ ְּלֵמיַהב ָלן ּתָ ּ ּּ

ך, ָּדא ּסוָפא ַקּמָ ָלא ּכִ ְקָרָבא ָדא ּבְ ְטָרא ִדיָלך ְלַאֲעָלא ּבִ ְְדִאּנון ִמּסִ ְּ ּ ּ ּ ן , ּ ּמָ ּוְלַאָפָקא ִמּתַ ּ
י ַמְטרֹוִנ ך ְוַקּמֵ ּסוָפא ַקּמָ ֹלא ּכִ ְּבְ ָנָהא ְקָרִבין. ּיָתא ִעָלָאהּ ִחין ּבְ ה , ְּדַכד ַנּצְ ַמר ּבָ תהלים (ִּאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3358דף [ -ּוָתא ּבְ

ֵמָחה)קיג ִנים ׂשְ ה .  ֵאם ַהּבָ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ י ּבְ ִכּסוָפא ַקּמֵ ְּוֹלא ָאָהא ּבְ ּ ּ  )שם מה(ּ
ת ֶמֶלך ְפִניָמה ְוגֹו בֹוָדה ּבַ ל ּכְ ּּכָ ְ רֹוִזין ַנ. 'ּ ה ּכָ ּמָ ִגיַנהְּדָהא ּכַ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּפִקין ּבְ ּ

ִעיר ֲאָמֶריָה ּתֹאַמר)משלי ח( ָעִרים ּבְ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ ּוַמאי ַאְמִרין . ּ ּבְ
רֹוִזין  ֵני ָאָדם)שם(ּכָ ים ֶאְקָרא ְוקֹוִלי ֶאל ּבְ יִפין ֲהוֹו .  ֲאֵליֶכם ִאיׁשִ ּקִ ין ּתַ ה ָפְרׁשִ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ

ְדמֹוִניִמ ָחא ְקָרָבא ִעם ִחְוָיא ָנָחׁש ַהּקַ ין ְלַאּגָ ׁשִ ּנְ ְוָקִטיל ְלָכל , ְּדָקִטיל ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ְתּכַ
ָּדִרין ְדַאְתָין ֲאַכְתֵרה ּ יִהּנֹם. ּ נוָרא ִדיֵלה ְדִאיהו ּגֵ הֹון ֲהָוה ָאִכיל ּבְ ִּמּנְ ּ ּ ּ ַלע , ּ הֹון ֲהָוה ּבָ ּוִמּנְ

ַגְוָנא  הֹון , ְּדֹקַרחּלֹון ַחִיין ּכְ ַמר ּבְ ר ָלֶהם ַחִיים )במדבר טז(ְּדִאּתְ ּ ְוָיְרדו ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ ּ
אֹוָלה  ה ִמיֵני ִמיָתה. )ג''ל, ז''במדבר ט(ׁשְ ַכּמָ הֹון ָקִטיל ּבְ הֹון . ִמּנְ ַמר ּבְ  )תהלים סח(ְּדִאּתְ

ֶות ּתֹוָצאֹות ין ְל. ַלּמָ ׁשִ ּנְ ִריִסין ֲהוֹו ִמְתּכַ ה ָמאֵרי ּתְ י ִמְדָרׁשֹות ְוַכּמָ י ְכֵנִסיֹות וְבָבּתֵ ָבּתֵ ה ּבְ ַּגּבֵ ּּ
ַקִלין ַוֲחמוִרין ִדיֵלה  ה ְפָסקֹות ּבְ ּמָ ּוַפְסִקין ָעֶליָה ּכַ ּ ּ ּּ י ֵאין 'ה ָוֹכ'ּ ַוִיֶפן ּכֹ)שמות ב(ּ ּה ַוַיְרא ּכִ

הו ַחד ְדָקִטיל ְלִחְוָיא ְוָכרֹוִזין ַנְפִקין ָמאן ְדָנַצח ְקָרָב. ִאיׁש ֵּלית ּבְ ּ א ְוָקִטיל ְלִחְוָיא ְיֵהא ּ
ְפלֹוִני ְוִאּנון  ָכל ַחד ֲהָלָכה ּכִ ַמר ּבְ ה ֲהָלכֹות ְפסוקֹות ִאּנון ְדִאּתְ ֲּהָלָכה ִדיֵלה ְוַכּמָ ּ ּ ּ ּ תהלים (ּּ

ַמר )מא א ֲעַלה ִאּתְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ א ֲאָבל ּבְ א ְדַמְלּכָ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעוֶתיָה ִדְבַרּתָ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ משלי (ּ

ָלָנה )לא נֹות ָעׂשו ַחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַּרּבֹות ּבָ ה . ּ ה ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ְּוִאיִהי ֲארוָסה ְלֹמׁשֶ
א יַני ְוַעד ָלאו ִאיִהי ְנׂשוָאה ֵלה ַעד ְדִיְקטֹול ְלִחְוָיא ְוֵיעול ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ּ ּ ִּדְבִגין ָדא . ּ ּ

א ַעד ְדִי ָּלא ָעאל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ה וְבָגלוָתא ּ רו ָפְרָחא ִמּנֵ ּבָ ה ָלה ְדִמִדְתֵרין לוִחין ִאּתְ ְּזּכֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
א ה ְלַאֲעָלא ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ה ָלה וְבִגיָנה ִיְזּכֶ ְּרִביָעָאה ִיְזּכֶ ּ ּ ּ.  

ַמר , ּקום ַאְנּתְ ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְִדְבִגיָנך ִאּתְ ְ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיך ֶאת ַהּמִ)שמות ב(ּ ּ . ְצִריּ
א ִעָלָאה ְדִאיִהי ןִ◌ ָמא ְדִאּמָ ְּדִבׁשְ ּ ְרִעין' ּּ ֹכ, ּתַ ָּמִחית ֵלה ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ה ַאְתָון ''ָוֹכ. ה''ּ

ָרֵאל ה ַמע ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ׁשְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ִריך הוא ּתְ א ּבְ הֹון ְלקוְדׁשָ ִּדְמַיֲחִדין ּבְ ּ ' ֱּאֹלֵהינו ה' ְּ
ית , ֶאָחד ׁשִ יִבין כְּדִאית ּבְ ּוְתֵרין ִזְמִנין ִאּנון ןִ◌, ה ַאְתָון''ּתֵ ין ָמֵחי ְלַפְרֹעה . 'ּ ִאֵלין ַחְמׁשִ ּּבְ

ין ַמּכֹות   .ּוְבָכל ֲעָבָדיו ַחְמׁשִ

חוְטָרא ִדיָלך ה ּבְ ְקום ְלַגּבֵ ּ ּ ּ א, ּ ַכְלּבָ א ְלַמֲחָאה ֵלה , ְּלַמֲחָאה ֵלה ּכְ ְּדָהֵכי אֹוְרָחא ְדַכְלּבָ ּ ּ
חוְטָרא אְואֹוְר. ּּבְ ַכְלּבָ חוְטָרא ּכְ ָּחא ְדַעְבָדא ְלַמֲחָאה ֵלה ּבְ ּ ּ ַמר , ּ ִגין ְדָעֵלה ִאּתְ ּּבְ  )משלי כט(ּ

ְדָבִרים ֹלא יוַסר ֶעֶבד א. ּּבִ ַקְדִמיָתא ָמִחית ֵלה ַעל ַיּמָ א . ּּבְ ַיּמָ ָען קום ָמֵחי ֵלה ּבְ ּּכְ ּ
ָי ְדרֹוָעא ִדיָלך ּבְ ֻקְלמֹוס ִדיָלך ּבִ ְְדאֹוַרְיָתא ּבְ ְּ ּ ְד ִדיָלךּ ה . ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה  )שמות יד(ּ ַּוֵיט ֹמׁשֶ

א)שמות( ֶּאת ָידֹו ַעל ַהָים ָעא ַיּמָ ּקְ יִמיָנה ִאְתּבַ ּ ְדָהא ּבִ ה. ּ ׁשָ ָמאָלא ִאְתַחְזַרת ַיּבָ ׂשְ ָהָדא . ּבִ
תֹוך ַהָים  ה ּבְ ׁשָ ַיּבָ ָרֵאל ָהְלכו ּבַ ּהוא ִדְכִתיב וְבֵני ִיׂשְ ְּ ּ ּ ּ ַעּמוָדא . )שם(ּ ְפּתָ ּּבְ ְּדֶאְמָצִעיָתא ָנׁשַ

מֹו ָים ּסָ רוֲחך ּכִ ָּבְ א ִדיָלך ִאיִהי ְוֵלך ִאְתַחְזַרת. ּ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְקום ָנַצח ְקָרִבין ְדָהא ּבְ ְ ּ ּ ּ ְוֹלא . ּ
ָגלוָתא ְלֵמיַכל ָעאָנא ִדיָלך ין ּבְ ׁשִ ּנְ ים וְזֵאִבים ְדִעְרּבוְבָיא ִמְתּכַ ה ֻדּבִ ּמָ ְעֹוד ֶאָלא ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

הֹון ְּד ַמר ּבְ ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי)יחזקאל לד(ִאּתְ ְיהו .  ָוַאּתֶ ּקום ָנִטיל ִקיְרָטא ִדיָלך ְלַגּבַ ּ ְּ

ה  ַמר ּבָ ְּדָהא ִקיְרָטא ָדִוד ִאּתְ ּ ַחל)יז, שמואל א(ּ ה ַחלוֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ּ ַוִיְבַחר לֹו ֲחִמּשָׁ ּ ּ .
יִבין ה ּתֵ ֲחִמּשָׁ ָרֵאל הְּדִא, ָנִטיל לֹון ּבַ ַמע ִיׂשְ ִקיְרָטא. 'ֱּאֹלֵהינו ה' ּּנון ׁשְ ֵוי לֹון ּבְ , ְּוַכד ׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3359דף [ -ּוָתא ּבְ

ָאה, ַאְבָנא ֲחָדא, ִּאְתֲעִבידו ֶאָחד ּתָ ַמר . ְוָקִטיל ִלְפִליׁשְ  )דניאל ב(ְּוַהאי ַאְבָנא ֲעַלה ִאּתְ
ל ַאְרָעא ְּוַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהַות ְלטור ַרב וָמְלָאה ּכָ ּ ּהוא ִדְכִתיב ָהָדא . ּ  )יחזקאל ג(ּ

בֹוד ה רוך ּכְ בֹודֹו ּבָ ְְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ קֹומֹו' ּ ַמר . ִמּמְ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ּ
ה ּוְבִגיָנה ָאַמר ָדִוד . ָהְיָתה ֹזאת' ֵמֵאת ה. ַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ ֲחֶנה )שם כז(ּ  ִאם ּתַ

י ְוגֹוָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא י ִאם . )שם('  ִייָרא ִלּבִ ְתַהֵלל ּכִ ֹזאת ֲאִני ּבֹוֵטַח ְוַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּּבָ ּ
ְתַהֵלל ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּּבָ ן אֹוִחיל)איכה ג(. ּ י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ ִגין ַדֲהָוה .  ֹזאת ָאׁשִ ְּוַיֲעֹקב ּבְ

ָרא ְדֹכָלא ְּיַדע ְדִאיִהי ִעּקָ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . נֹויּאֹוִליף ֵלה ִלְב, ּ ר )בראשית מט(ּ  ְוֹזאת ֲאׁשֶ
ר ָלֶהם ֲאִביֶהם יל אֹוַרְיָתא, ִּדּבֵ לֹום ִמיֵנה ַקּבִ נו ָעָליו ַהּשָׁ ה ַרּבֵ ּוֹמׁשֶ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ

ה)דברים מד( ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ין.  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ָעאל ְלֹקֶדׁש ָקְדׁשִ ל ְוִאְת, ְּוַאֲהֹרן ּבָ ַקּבֵ
ֵנה ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָּקְרּבָ ֹזאת ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(ּ ר ַלְלִוִים.  ּבָ ֹּזאת ֲאׁשֶ ּוְבִגיַנה . ּ ּ
ַמר  ָרֵאל )זכריה ג(ִאּתְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ְבָעה ֵעיַנִים)אשית מטרב( .ִמּשָׁ .  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

ִוי ָלה ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ִּקיְרָטא ִדיֵלהּ ְּדִאיִהי פומֹוי, ּ ַמע, ּּ ְקִריַאת ׁשְ ְּוָזִריק ָלה , ּבִ
ֵא ַמִים ְדַסּמָ י ׁשָ ַמר . ל''ְּלַגּבֵ ִּדְבִגיֵנה ִאּתְ ַמִים ַעל ֹזאת)ירמיה ב(ּ ַמִים . ּ ׁשֹומו ׁשָ י ׁשָ ּוָבה ּכִ ּ

ְבֶלה ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ִּדיֵלה ּבֶ ּ ְקום ֹטל ִקיְרָטא ִדיָלך,  ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנאְוַאְנּתְ. ּ ּ ּ .
ְּדַלֲאַתר ִעָלָאה ַאְנּתְ ָסִליק ֵלה ל ְנִביַאָיא ְוַחְכַמָיא ְדָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּּ יר ִמָדִוד וִמּכָ ַּיּתִ ּ ּ ּּ ּ .

ְְוַהאי ִאיִהי ִקיְרָטא ִדיָלך א. ּ ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ְּדַאְבָנא ָדא. ְַזְרָקא ֻמּקָ ְ ִמפוָמך ַסְלָקא ּ ּ ּ
ֲחֹקר ך ַאל ּתַ ה ִמּמְ ְדֹרׁש וַבְמֻכּסֶ ך ַאל ּתִ ְפָלא ִמּמְ ּמֻ ה ּבַ ַמר ּבֵ ְָלָאָתא ְדִאּתְ ָּ ּ ָמא . ּ ְוִאיִהי ׁשְ

ְּדֶכֶתר ִעָלָאה ְדִאיהו ָחְכָמה ְקדוָמה ּ ּ א. ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ן ׁשְ ּבַ ְּדָהֵכי ָסִליק ָחְכָמה ְלֻחׁשְ ר , ּ ִעם ֶעׂשֶ
ְכ ְּדִאּנון יו, ָלָלאַאְתָון ּבִ ּ ָלת יוִדי. י'ו ֵה'י ָוא'ד ֵה'ּ ן ּתְ ְּדַתּמָ ָמא ''ּ ר ִלׁשְ ָמא ְדַאְכּתַ ּן ְדִאּנון ׁשְ ּ ּ

א. ְּדָחְכָמה ְזֵעיָרא ר ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ִליל ֶעׂשֶ ָּדא ּכָ א . ּ ּתָ ר ִמּתַ ִליל ֶעׂשֶ ְוָחְכָמה ְזֵעיָרא ּכָ
ְגבוָרא ֵמֵעָלא ְסגֹוְל. ְּלֵעָלא ר ּבִ ֶּעׂשֶ אּ א ְסֻגַלת ְמָלִכים, ּתָ ִכיְנּתָ ן ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ,

ָאה  ּנָ ין ְדָעְלָמא)שצאה(ְוִאיִהי ׂשַ א . ּ ְלֻאּמִ ּתָ ר ַאְתָון ִמּתַ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ִאיִהי ַאְבָנא ֲחָדא ּכְ
יו ְּלֵעָלא ִדְרִמיִזין ּבְ ּ ָלת ַאְלִפין ִאֵלין ְדָחְכָמה ְזֵע. א'ו ֵה'א ָוא'ד ֵה'ּ ּּתְ ן כּ . ה''ח מ''ּיָרא ְדַתּמָ

ָמא ְדָסִליק ָמ ְּדַהאי ִאיהו ׁשְ ּ ן''ּ ּבָ ֻחׁשְ ה כ. ה ּבְ ּח ַאְתָון ְדִאּנון יו''ְּוַתְלָין ִמּנֵ ּ , ת'ּו ָדֶל'ד ָוא'ּ
ָמא. ף'א ָאֶל'ו ֵה'ף ָוא'ו ָאֶל'ָוא, ף'א ָאֶל'ֵה ּוְתָלת ַאְלִפין ְדַהאי ׁשְ ִּאֵלין ְדַסְלִקין ֶאְהֶיה , ּ ּ

ָלת ִז ִליחוְתך, ְמִניןּתְ ׁשְ ִריך הוא ֵלך ּבִ א ּבְ ן ְדָרִמיז קוְדׁשָ ּבָ ֻחׁשְ ָּכְ ְ ְּ ּ ּ ָרֵאל , ּ ְּלַאָפָקא ְלִיׂשְ
ְצַרִים ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִמּמִ ר ֶאְהֶיה ּכֹה )שמות ג(ּ ה ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ

ְלֵחִני ֲא ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשַ ֵני ִיׂשְ ה . ֵליֶכםּּתֹאַמר ֶאל ּבְ מֹוַדע ְדהוא ֻמְפָלא וְמֻכּסֶ ּתְ ּוֵבה ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
ל ִעָלִאין ְטָרא ְדִעַלת ּכָ ִּמּסִ ּ ג, ּ ה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ' ּ ּיֹוִדין ִדְסגֹוְלּתָ

ְלֲעַדי ֵאין ֱאֹלִהים ל ִעָלִאין ִאְתְקִריַאת ׁשְ. ּוִמּבִ ְטָרא ְדִעַלת ּכָ ּוִמּסִ ּ ּ א ֱאמוָנה ּ ִּכיְנּתָ
ָרֵאל ר' ְוַהאי ַאְבָנא ֲחָדא י. ְּדִיׂשְ ָנא ֶעׂשֶ ּבָ ֻחׁשְ א, ּבְ ְּוִאית ָלה קֹוָצא ְלֵעָלא ְוקֹוָצא ְלַתּתָ ּ .

ֶאְמָצִעיָתא ְוֹכָלא ֶאָחד ְּוִנּקוָדא ּבְ י. ּ ה ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ן ָקָרא ְלֹמׁשֶ ּמָ ּוִמּתַ ּ ג ''ּ
ִאֵלין י. ְּמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְּדָמאן ְדָקָרא ּבְ ּ ל ָהִעלֹות''ּ ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְלִעַלת ּכָ ּ ֹלא ַיֲחֹזר . ּ
ְצלֹוֵתה ַמָיא ְוַאְרָעא. ֵּריָקם ּבִ ְלָטן ְדִבׁשְ ְּוַכד ִאיהו ָרִכיב ַעל ַאְבָנא ֲחָדא ֵלית ְמָמָנא ְוׂשֻ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3360דף [ -ּוָתא ּבְ

י ַהאי ַאְבָנא ְּדַקְיָמא ַקּמֵ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ִא. ּ ֵאּ ַסּמָ ַמר ּבְ ר )עובדיה א(ל ''ּתְ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ּ ִאם ּתַ
ך ְוגֹו ים ִקּנֶ ין ּכֹוָכִבים ׂשִ ָאה ְסִליַקת ְלי' ְוָהֵכי י. 'ְָוִאם ּבֵ ּתָ ָאת א, ג ְמִכיָלן''ּתַ ' י' ּוְרִמיָזן ּבְ

א' ְּלֵעָלא וי ּסֹוף, ְלַתּתָ ֹראׁש ְוָחְכָמה ּבַ ִריָכא ְדַתְר' ו. ָחְכָמה ּבָ   .ַּוְיהוּּכְ

ְעָלה ַוַדאי  ַההוא חוט ְדַזְרָקא ְדִאיהו ָאִריך ַאְנִפין ּבַ ּקום ָנִטיל ַאְבָנא ְוָכִריך ָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ

ִריך ָלה ב''ָוא ר ָנׁש ָלא ּבָ ּו ֲאִריָכא ְדִאם ּבַ א' ה י''ְּ ְעּתָ ֵריׁש ַטּבַ ַאְבִנין ּבְ ַמר , ּבְ ְּדָעֵלה ִאּתְ ּ
ַט ת ִלי ּבְ ֵהא ְמֻקֶדׁשֶ ַעת ֹזאתּּתְ ִפָלה די. ּבַ ִפִלין ּתְ ר ּתְ ּוִבְרצוָעה ְדִאיִהי ֶקׁשֶ ּ ּ ּ ּד ְדִאיִהי 'ּ

ָעא ֶאְצּבְ ִריָכא ּבְ ְלַקת, ּכְ א ְדָאת ו. ָּלא ִאְסּתַ ִריָכא ַעל ֵריׁשָ ָגא ' ְּוַכד ִאיִהי ּכְ ִאְתְקִריַאת ּתָ
ָתָגא ֲחָלף. ת''דס ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ַמר ּכָ ּוְבִגיַנה ִאּתְ ל ִא. ּ ּיִהי ֶאֶבן ְמֻכֶלֶלת וְמֻעֶטֶרת ַעל ּכָ ּ

א ְדַצִדיק. ַאְתָון ל ֵריׁשָ ִּאיִהי ֲעָטָרה ַעל ּכָ ָמה ְדאֹוְקמוה מ, ּ ּּכְ ּ א ֵאין ּבֹו , מ''ּ ָהעֹוָלם ַהּבָ
יֶהם ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ִתָיה ֶאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ ֹּלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ּ ֶתר ּת. ּ ֹוָרה ְוִאיִהי ּכֶ

י ְתָלת ַאְנִפין ְדׁשִ ה ְוֶכֶתר ַמְלכות ּבִ ֻהּנָ ְּוֶכֶתר ּכְ ָמך ָרֲעָיא . ן''ּּ ׁשְ מֹוַדע ּבִ ּתְ ה ִאׁשְ ְִמן ֹמׁשֶ

א ְדֻכְלהו ְדֹכֲהִנים וְלִוִים . ְמֵהיָמָנא ֶתר ַעל ֵריׁשָ ְתָלת ַאְתָון ִאְתַעְטַרת ְלֶמֱהֵוי ּכֶ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ
ְרֵאִלים ִאְתַעְטַרת ַעל ּכֻ ְּלהוְוִיׂשְ ר . ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ָבה ִאיִהי ַאְבָנא ֲחָדא ּכְ ַמֲחׁשָ ְוַכד ְסִליַקת ּבְ

ְּסִפיָרן ְדִאּנון יו ּ ָבה ַוַדאי ִאיִהי ָחְכָמה מ. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ח ָלה ''ה חש''ַּמֲחׁשָ ּכַ ּב ְוִתׁשְ
ן ּמָ ָגא ִאְתְקִריַאת. ּתַ ְטָרא ְדֶכֶתר ּתָ ּוִמּסִ ּוָבה ָעלו ִיׂשְ, ּ ּ ָבהּ ַמֲחׁשָ ָבה . ָרֵאל ּבְ ְּדַמֲחׁשָ

ָבה ל ִעָלִאין. ִּאְתֲעִביַדת ֵלה ֶמְרּכָ י ִעַלת ּכָ ְּוַכד ְסִליָקא ְלַגּבֵ ֹלא , ּ ָגא ּבְ ִאְתֲעִביַדת ּתָ
ּתוף ן ְוׁשִ ּבָ ָבה ְלַההוא ְדֵלית ֵלה ֻחׁשְ ַלל ְלֶמֱהֵוי ֶמְרּכָ ּתוָפא ְדִאְתּכְ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל . ּ ִיׂשְ ְוַכד ִאית ּבְ

ִקיְרָטא ִדיְלהֹוןַמ ִדּבוָרא ִדְצלֹוָתן ּבְ יִלים ְוַזְרִקין ֵלה ּבְ ּכִ ּׂשְ ּ ּ ָבה ַעד, ּ ַמֲחׁשָ , ְּוַסְלִקין ָלה ּבְ
ֶתר ַּההוא ֻמְפָלא ְדִאיהו ַעל ַהּכֶ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִּמָיד ַנֲעִנים, ּ י ָיַדע שמ)תהלים צא(ּ י ' ּכִ

ם י ָגא ְדַזְרָקא' ׁשֵ ִריכו ִדיָלה. 'ְּוֶאֱעֵנהו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְוגֹוִיְקָרֵאִני , ּּתָ ַההוא חוט ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ל ִעָלִאין ְּדֵבה ָצִריך ְלַאְרָכה ָלה ַעד ְדָסִליק ָלה ַעד ִעַלת ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָלא , ְּ ה ְלַקּבְ ְּוָנִחית ּבָ

ה ּבִ. ְצלֹוְתהֹון ָלת ְצלֹוִתין ְלַגּבֵ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ּתְ ַּזּכָ ּ אּ ְּתָלת ִנּקוִדין ִדְסגֹוְלּתָ הֹון . ּ ְּדִמּנְ
ָלת ִטִפין ִדְתָלת ֹמִחין ִעָלִאין כו ּתְ ִּאְתְמׁשָ ּ ה. ּּ ך ֶזַרע ִמּנֵ ר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ְּדַכד ּבַ ִּאֵלין ִטִפין , ְּ ּ

ה כו ִמּנֵ ְּדִאְתְמׁשָ ּ וְפֵרי ׁשוְפֵרי ְדֹמָחא ֻמְבָחר ִמּכָֹלא, ּ ִּאּנון ִמּשׁ ּ ּ ּ ַג. ּ ד , ְּוָנא ָדאָהֵכי ּכְ ּכַ
ַבר ָנׁש ִריך הוא אֹוִרית ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ א . ְּ ְמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ָלת ְקִטיִרין ְדִאּנון ִנׁשְ ּּתְ ּ ּ

וְפֵרי ׁשוְפֵרי ִדיֵלה ִּמּשׁ ּ ּ ם יו, ּ ׁשֵ א ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ָלתִדְסגֹוְלּתָ ָּיִהיב לֹון ְדִאּנון ִמּתְ ּ ּ ּ ּ י ''ד ֵה''ּ
ַחר ה)דברים כו(, ִּגין ָדא ָאַמר לֹוןּוְב. י''ו ֵה''ָוא ָ וְבך ּבָ   .ִּלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה' ּ

א ַההוא ִזְמָנא ְדַנְפקו ִמֵלין ִאֵלין ִמפומֹוי ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ יַקת , ּ א וְנׁשִ ִכיְנּתָ ְּנִחיַתת ׁשְ
ִריכו ֵלה ֵּלה ְוָכל ִאּנון ָמאֵרי ְמִתיָבָתן ּבָ ּ ּ יק ֵלה.  ְמֵהיָמָנאְוָרֲעָיא, ּ ִריך ֵלה ְוָנׁשִ ּּבְ ּ ַההוא . ְ ּּבְ

ה ִּזְמָנא ָסָבא ֲחָדא ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ר ְדִאיהו ֹסֶלת ְנִקָיה. ּ קו ּבַ ָּפַתח ְוָאַמר ָנׁשְ ּ ּ ּ א , ּ ִּטָפה ַקִדיׁשָ ּ
ה ְדִאְתְיִהיב ָלן ַעל ְיֵדה ָּדא ְדאֹוַרְיָתא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ה ְפֹסֶלת ְד, ּ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ְּדָמאן . ֹמץ ְוֶתֶבןּּ

ָמֵתה ִנׁשְ ְּדֵלית ְפֹסֶלת ּבְ ה, ּּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָרא ְדקוְדׁשָ ִּאיהו ּבָ ּ ּ ּ ּ ר ֵמַההוא . ְּ ְּדִאית ּבַ ּ
ה ִאיָלן ְדָאַכל ָאָדם ַקְדָמָאה ִחָטה ֲהָוה ַמר ּבָ ִּחָטה ְדִאּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3361דף [ -ּוָתא ּבְ

ִּדְבִגיֵנה ָאַמר ָדִוד . ט ֹמץ ְוֶתֶבן''ח ּ י ְוגֹו)נאתהלים (ּ ָעֹון חֹוַלְלּתִ ּוְבִזְמָנא ְדָאת ה. ' ֵהן ּבְ ּ '
ה ִמיֵני ַנֲהָמא ָגלוָתא, ְּדִאיִהי ֲחִמּשָׁ יַעָיא ּבְ ין ַרּשִׁ ִכּסוָיא ָדַרת ּבֵ ִּאיִהי ּבְ ּ ַמר ָעַלְיהו , ּּ ְּדִאּתְ ּ

ְדֶפּנו רוַח )תהלים א( ר ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ּ ֹלא ֵכן ָהְרׁשָ ּ ה ִדיֵלה ' י. )'א(ּ ְּדִאיִהי ַמֲעׂשֶ ּ ּ
ה ַרת ִעּמֵ ר. ֹּלא ִאְתַחּבְ ֲעׂשֵ ּוְבִגין ָדא ֹמץ ְוֶתֶבן ְפטוִרים ִמן ַהּמַ ּ ר. ּּ קו ּבַ ּוְבִגין ָדא ָנׁשְ ּ ּ .

ר קו ּבַ ְתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט. ָּנׁשְ ְקיו ִדיְלהֹון ּבִ ְפָון ִעָלִאין ְדָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְדִאּנון ׁשַ ְּדׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ְּדִאּנון ִלּמוֵדי ה ּ ְּוַצִדיק ִאיהו ְלׁשֹון ִלּמוִדים. 'ּ ּ ִּאיהו ָלׁשֹון ְלֵעָלא, ּ א, ּ ִרית ְלַתּתָ . ְואֹות ּבְ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ְפָון ִעָלָאה ׁשְ ׂשִ ר ּבְ קו ּבַ ְּועֹוד ָנׁשְ ּ ָפ, ּ ן ׂשָ ּבַ ֻחׁשְ ִכיָנה ּכְ . ה''ְּדָהֵכי ְסִליַקת ׁשְ
ּחוט ְדַאְסַחר ָעֵלה ּ ִריכוִאיה, ּ ּו ַההוא ּכְ ּ ל ֶחֶסד, ּ ָפה ִאיהו חוט ׁשֶ ּחוט ְדַזְרָקא ְדַאְסַחר ׂשָ ּ ּ ּ ּ .

ְּוִאיהו חוט ְדַדֲהָבא ּ ל ָעְלָמא. ּ א ְדַאְסַחר ּכָ ְטָרא ִדְתיוְבּתָ ְּוִאיהו ַקו ָיֹרק ִמּסִ ּ ּ ָלת חוִטין . ּ ּּתְ
ִּאּנון ְלֵעָלא ְדָסֲחִרין ְלַבת ֵעיָנא ַמר , ּּ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּבֹון ַעל )שיר ז(ּ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ְ ֵעיַנִיך ּבְ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ים. ׁשַ ת ַרּבִ ָוִנין ִאּנון ְדֵעיָנא, ַמאי ּבַ ָלת ּגְ ָלת ֲאָבָהן ּתְ ת ַעִין ִאֵלין ּתְ ּּבַ ּ ּ .
ִים ֵּעיָנא ְדַמָיא ְדֵלית ָלה ֶהְפֵסק ֵעין ַהּמַ ּ ר ְלַאְנָהָרא ָעְלִמין ּבְ. ּּ קו ּבַ ן ָנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ָרִזין ּ

ידֹוי. ְּסִתיִמין ְדאֹוַרְיָתא ַההוא ִזְמָנא ָקם ַההוא ָסָבא ְוָנַטל ִקיְרָטא ּבִ ּּבְ , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ
יָדך ַען ֲהָוה ִקיְרָטא ּבִ א ַעד ּכְ ְּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִעָלִאין. ּ ְלַקת ּבְ אן ְוֵאיָלך ָהא ִאְסּתַ ִּמּכָ ּ ָּנטור . ְ

ְרָמך ֵמַאְבִנין ִדיָלה ּּגַ ּ י . ְ ְצלֹוִתין ִדיְלהֹון ְלַגּבֵ ְלָקא ּבִ פוָמא ְדַצִדיִקים ִאיִהי ִמְסּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּּ
אה ִאיִהי ֶאֶבן ּבַֹחן ת ְלַתּתָ ד ַנְחּתַ ְעָלה וְבעֹוָבִדין ִדיְלהֹון ְדַהאי ַאְבָנא ּכַ ּּבַ ּ ּ ַמר , ּ ְּדָעֵלה ִאּתְ ּ

ַּצִדיק ִיְבַחן וָבה ִנְתַנּסו ֲאָבָה'  ה)תהלים יא( ּ ּ ַמר . ןּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ּ
ַּהּבֹוִנים ְדִאּנון ֲאָבָהן ַגְוָנא ָדא הוה. ּ ת ּכְ א ַנְחּתַ ת ְלַתּתָ ְלַקת'ְּוַכד ַנְחּתַ ַמר , ּי ְוַכד ִאְסּתַ ִאּתְ

ה ה ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּּבָ ּ ַגְוָנא ָדא יהו, ּ ה ִנְת. ה'ּּכְ ה ַאְבָרָהם ּּבָ ַנּסָ
ָרה ִנְסיֹונֹות ֲעׂשָ ר ָנׁש. ּבָ ה ּבַ א ּבָ ּוְבִזְמָנא ִנְתַנּסָ ְִאיהו ָמִאיך, ּ ִנְסיֹוָנא . ּ ּוְלָבַתר ְדָקִאים ּבְ ּ

ְעָלה, ִּדיֵלה י ּבַ ה ְלַגּבֵ ְלַקת ּבֵ ִּאיִהי ִאְסּתַ ּ ר ָנׁש . ה'ְּדִאיִהי יהו, ּ ה ּבַ ַלק ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאְסּתְ ּּבְ ּ
ר ָנׁשַעל ּכָ הֹון ּבַ י ּבְ ין וממן ְדִאְתַנּסֵ ּל ִאּנון ַדְרּגִ ּ ֵא. ּ ּל ְדַיֲהִבין ֵלה ְרׁשו ַעל ''ְוַכד ָחָזא ַסּמָ ּ ּ

ַּצִדיק ְלֶמֱהֵוי ֵלה יֹון. ּ ִקיוָמא ִאיהו ָאַמר , ִנּסָ ְּוָחָזא ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ ה ' ְוָכל ֶז)אסתר ה(ּּ
יָמא. י'ה ִל'ּו ׁשֹוֶ'ֵאיֶנּנ ּ ְדַעל ָמְרְדַכי ָאַמר ֵלה ָהָמןְוִאי ּתֵ ּ ֵא. ּ ַּוַדאי ָהָמן ֻדְגָמא ְדַסּמָ ּ ל ֲהָוה ''ּ
נֹוי וְבִגין ְדָקִאים ָמְרְדַכי , ֵּלה ר ּבְ ֶעׂשֶ ׁשו ּבְ ִאין ִאְתַלּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ָרה ּכִ ׁש ַוֲעׂשָ ְּדֵבה ִאְתַלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ִנְסיֹוָנא יֵד, ּבְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּיַהב לֹון קוְדׁשָ א ''עאכ. ּהְּ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ א ּבְ ּו ָמאן ְדִאְתַנּסָ
ָגלוָתא ָמא ְדִכְתָרא. ּּבְ ר ְסֻגלֹות ִדׁשְ ִגין ְדָנְחִתין ָעַלה ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ְּדִאּנון יו, ּּ ּ , י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ

ְּדִאּנון ְסִפיָרן ַמְלָין ְסֻגלֹות ּ א וַמְט, ּ ְּדָסֲחִרין ְלִכְתָרא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ּ ְּוַהאי ִאיהו . רֹוִניָתאּּ
נו ְלך ה ֶתר ִיּתְ ה ּכֶ ְקֻדּשָׁ ת ּבִ ּבָ יֹום ׁשַ ה ּבְ ַמר ּבֵ ֶתר ִעָלָאה ְדִאּתְ ָּכֶ ּ ּ ּ ' ָמאן ה. ֱּאֹלֵהינו' ּ

ה, ֱּאֹלֵהינו א ְדִאיִהי ְקֻדּשָׁ ִכיְנּתָ יִרין ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ה ַמְכּתִ א ּבֵ א ְוִאיּמָ ַּאּבָ ּ ּ ּ ּ .
ַמר ּבָ ְלׁשוְוִאּתְ ה ְלך ְיׁשַ ּה ְקֻדּשָׁ ּּ ָלת ֲאָבָהן ה''ְּוִאּנון קק. ָ ָמאן ְצָבאֹות ֶנַצח . ְצָבאֹות' ק ּתְ

ָּדא ַצִדיק, ְמֹלא ּכֹל. ָוהֹוד א, ּ ִכיְנּתָ בֹודֹו ְדִאיִהי ׁשְ ה ְמֹלא ּכֹל ָהָאֶרץ ּכְ ּּבֵ ּוָמאן ְדִאיהו . ּ ּ ּ
ָאה ָלת ֲאָבָהן ֹלא ָצִריך ְלִאְתַנּסְ ְרׁשֹויְּד. ְִמּתְ ְזעֹוי וִמּשָׁ ָּמאן ְדִאיהו ִמּגִ ּ ה ְסֵפָקא , ּ ֵּלית ּבֵ

ִנְסיֹוָנא ִמַדת ֶחֶסד. ְּדָקִאים ּבְ ָמא ְדִכְתָרא ֶאָלא ּבְ ׁשְ א ּבִ יָמא ְדַאְבָרָהם ֹלא ִאְתַנּסָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3362דף [ -ּוָתא ּבְ

בוָרה ִמַדת ּגְ ְּוִיְצָחק ּבְ ְפֶאֶרת, ּ ִמַדת ּתִ א ֵמִא, ְּוַיֲעֹקב ּבְ ִכיְנּתָ ָלת ִסְטִרין ִאְתְקִריַאת ּוׁשְ ֵּלין ּתְ
ִפי. לֹון ֶאֶבן ּבַֹחן ָרה ָאְתָון ְדָסֲחִרין ְלִכְתָרא'ּׁשַ ֲעׂשָ ה ִמלוָלא ּבַ ּר ִאיהו וָמאן ְדִיְתַנּסֶ ּ ּ ּ ְוֵכיָון . ּּ

ָאה, ְּדָהֵכי ן. ּהוא ָיִכיל ְלִאְתַנּסְ ּמָ א ּתַ ּוָמאן ְדִיְתַנּסָ ֵּלית סֹוף ְלִנְסיֹוָנא ִדיֵלה, ּ ָּהָדא הוא . ּ
ה ָלך)איכה ב(ִּדְכִתיב  ְ ָמה ֲאִעיֵדך ָמה ֲאַדּמֶ ָאה ִנְסיֹוָנא ִדיָלך ְלַמ. ְ ְְדֵלית ָיִכיל ְלִאְתַדּמְ ּ ּ ה 'ּ

ְּדִאיהו יו ּ ְתָלת ֲאָבָהן''א ָוא''ד ֵה''ּ ַמְלכוָתא'ֵה. ו ּבִ ֵאין סֹוף , ּא ּבְ ַתר ְדִנְסיֹוָנא ִדיָלך ּבָ ְּבָ ּ ּ
דֹול ּכַ)שם( י ּגָ ְבֵרך ִמָּי' ּכִ ְי ִיְרָפא ָלך'ְם ׁשִ ַלק . ּ ְסּתַ ה וֵבה ּתִ ַּההוא ְדִאיהו ֻמְפָלא וְמֻכּסֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמא ִדְתִבירו ִדיָלך ֵלית ִלי, ם'ְלֵא ְּכְ ּ ּ א. סֹוף' ּ ּוְכָען ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ך , ּ ְֹטל ַאְבָנא ְלַגּבָ

ל ֵלה ְּדַאְנּתְ ָיִכיל ְלִמְסּבַ ְלחֹוָדך ִאיהו ְדַאְזִריַקת ְוִאי ּתֵ. ְְוִאית ָלך ֵחיָלא, ּ ּיָמא ְדַאְנּתְ ּבִ ּ ְּ

ִדיֹוְקָנא ִדיָלך. ֹלא. ְָלך ך ּבְ ִנין ִעּמָ ָמִתין ִדְמַקּנְ ְרָין ְדִנׁשְ ְֶאָלא ֲאִפלו ַלֲאָבָהן וְלָכל ַמּשִׁ ָּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ֵרי ַפְרצוִפין ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְדִאית ֵלה ּתְ ּּכְ ּ א, ּּ א ,ַּחד ְלֵעָלא ְוַחד ְלַתּתָ ְבּתָ  ָלֳקֵבל ֶמְרּכַ

ָאה ּתָ א ּתַ ְבּתָ ִּעָלָאה וֶמְרּכַ ַמר . ּ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ַצְלמֹו )בראשית א(ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
ֶצֶלם ֱאֹלִהים א. ּבְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ִדיֹוְקָנא ְלַתּתָ ִדיֹוְקָנא ִדְלֵעָלא ּבְ ַצְלמֹו ּבְ ּּבְ ּּ ַפל . ּּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ

ֵרין ִזְמִנין ֹמׁשֶ ֵמה ּתְ ּה ָהָדא הוא ִדְכִתיב ''ה ֹמׁשֶ''ּׁשְ ה)שמות ב(ּ ה ֹמׁשֶ ּוְכָמה . ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ
ה ַפְרצוִפין ַדֲאִצילות ִליָלן ּבֵ ְּדָכִליל ַפְרצוִפין ִדְבִריָאה ָהֵכי ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ א . ּ ָּאַמר ֵלה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ך ְדַא, ָסָבא ָסָבא ְּיַדְעָנא ּבָ ָרֵאל ִדְלֵעָלאְ ְטָרא ְדָסָבא ִעָלָאה ְדִאיהו ִיׂשְ ְּנּתְ הוא ִמּסִ ּּ ּ ּ ּ ְוַהאי . ּ
ַרֲעָוא ְדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית ְלִנְסיֹוִנין ִדיֵלה ִלין ֵלה ּבְ ַּאְבָנא ִדיָלך ֲאָנן ְמַקּבְ ּ ּ ּ ִגין ְיָקָרא . ְּ ּבְ

ה  ַמר ּבֵ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ם רֹוֵעה)בראשית מ(ּ ָרֵאל ִמּשָׁ א .  ֶאֶבן ִיׂשְ ִגין ְלַאֲחָזָרא ָלה ְסגֹוְלּתָ ּּבְ
ְרָיא ֲעָלך ל ִעָלִאין. ְְלׁשַ ֵרי ֲעֵלה ִעַלת ַעל ּכָ ּוְבִגין ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
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א יו ָּאַמר ַההוא ָסָבא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ר ַאְתָון''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ ֵנה .ּי ִאיהו ֶעׂשֶ ּבָ ּ ְוֻחׁשְ
ה ָנִטיל נוְקָמא ִמן ג. ג''ס ּּבֵ י ָגֹאה ָגָאה''ּ ה ּכִ ַמר ּבֵ ּס רוָחא ְדִאּתְ ּ ה ָקא ַאְתָין . ּ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ

א יׁשָ הֹון . ִּעְרּבוְבָיא ּבִ ַמר ּבְ ה טֹוב ֵאין )תהלים נג(ְּדִאּתְ ּ ַהּכֹל ָסג ַיְחָדיו ֶנֱאָלחו ֵאין עֹוׂשֶ ּ
ם ֶאָחד ר. ּגַ ַלח ָנא ָיְדך''ג ֵהם ג'' ַאְתָון ִעם סְוֶעׂשֶ ָע ְוַהאי ִאיהו ׁשְ ר לֹו''וג. ּ ָכל ֲאׁשֶ . ע ּבְ

ְיכו ְלתון ַהאי ֶאֶבן טֹולו ָלה ְלַגּבַ ַתר ְדַקּבָ א ּבָ ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ כֹון, ּ זוז ִמּנְ ְּדָלא ּתָ ֲּעָלה . ּ
ַמר  ָפַתִים)תהלים סח(ִאּתְ ין ׂשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ין . ּ ִאם ּתִ א ִעָלָאה ּבֵ ִכיב ִאיּמָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ

ַמר  ְפָון ִדיֵלה וְבִגיָנה ִאּתְ ּׂשִ ּ ּ ְקִרי ִאם ֶאָלא ֵאם)שם סח(ּ ָפַתִים ַאל ּתִ ין ׂשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ּ ִאם ּתִ ּ .
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה ׁשְ ִכיְנּתָ ָאה ׁשְ ּתָ ּוְתֵרין ִאּנון ֵאם ִעָלָאה ֵאם ּתַ ּ ּ ַמר . ּ ְּדָעֵלה ִאּתְ ּ

לוִחין)דברים כב( ֵרין ׁשְ ָלח ּתְ ׁשְ ַלח ּתִ ַמר . ּ ׁשְ יֶהן)רות א(ְּלָקְבַלְיהו ִאּתְ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ָאה .  ַוּתֵ ַזּכָ
ְפָון ִדיֵלה ׂשִ ִכיב לֹון ּבְ ִּאיהו ָמאן ְדׁשָ ּ ּ ַמע, ּ ְקִריַאת ׁשְ אֹוַרְיָתא ּבִ ְצלֹוָתא ּבְ ְצלֹוָתא , ּבִ ּבִ

יֵבנו ּכִ ַהׁשְ לֹום ְוגֹו, ּּבְ יֵבנו ָאִבינו ְלׁשָ ּכִ ה ַהׁשְ ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל ', ְּ
לֹוֶמך ת ׁשְ ַמר וְפֹרׂש ָעֵלינו ֻסּכַ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ָׁשְ ּ א ִעָלָאה, ּ ִכיְנּתָ לֹוֵמי ַחד ָלֳקֵבל ׁשְ ֵרין ׁשְ , ּּתְ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִיתַחד. ְוַחד ָלֳקֵבל ׁשְ ַעל ַהּבַ יֵבנו ָאִבינו , ּ ִאיהו ּבַ ּכִ ַמר ַהׁשְ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3363דף [ -ּוָתא ּבְ

לֹום ְוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּלׁשָ ִית . ְּוִתְנָיָנא ִאיהו ֹאַרח. ּ ַעל ַהּבַ ַמר ּבַ ְרַוְיהו ִאּתְ ַּעל ּתַ
ִכיְנּתָ. ְּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרך ְטָרא ְדאֹוֵרַח ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּוִמּסִ ָּהָדא הוא . א ְמלֹון אֹוְרִחיםּ

ר ְמלֹון אֹוְרִחים)ירמיה ט(ִּדְכִתיב  ְדּבָ ּמִ ֵנִני ּבַ ם.  ִמי ִיּתְ ַמר ַוָיֶלן ׁשָ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ י . ּ אי ּכִ ְוַאּמַ
ֶמׁש ה , ָבא ַהּשֶׁ ַמר ּבֵ ה ַההוא ְדִאּתְ ַנׁש ִמּנֵ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ ֶמׁש וָמֵגן ה)תהלים פד(ּ י ׁשֶ . םֱאֹלִהי' ּ ּכִ

ָגלוָתא ֲחׁשֹוָכא ּבְ א ּבַ ִכיְנּתָ ָאַרת ׁשְ ּתְ ְטָרא ְדֶנַצח ָוהֹוד ִאְתְקִריַאת ְנבוָאה. ְּוִאׁשְ ּוִמּסִ ּ ּ .
ְטָרא ִדְתָלת ֲאָבָהן ְדִאְתְקִריאו ֶאל ֱאֹלִהים ה ּוִמּסִ ּ ּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא', ּ דֹול ַהּגִ ְּדִאּנון ָהֵאל ַהּגָ ּ ,

ְפ' אתקריא בוָרה ּתִ ֻדָלה ּגְ ּּגְ ָמָהן ִאיִהי ַסִהיַדת ַעל ַהָוָיֵתהּ ָלת ׁשְ ֶּאֶרת וְבִאֵלין ּתְ ּ ּּ ,
ֵּואֹלהוֵתה ל ָעְלִמין, ּ ׁשוָבה . ִּויכֹוְלֵתה ַעל ּכָ א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת ֵאם ּתְ ְטָרא ְדִאּמָ ּוִמּסִ ּ ּּ

ּנוִי, ה'יהו ּנוי ַוֲהָוָיה ְדָמאֵרי ָעְלִמין ָמאֵרי ְדָכל ּכִ ְּדַאֲחֵזי ַעל ּכִ ּ ּ ּ ּנוִיין . ין ְוָכל ַהְוָיןּ ְּדָכל ּכִ ּ
ּנוִיין ֵלה ְּוָכל ַהְוָין ִאּנון ּכִ ּ ּנוי, ּ ְּוִאיהו ָלאו ִאיהו ּכִ ּ ְטָרא ְדָחְכָמה ''ְוִאְתְקִריַאת ָמ. ּ ּה ִמּסִ

ַמר  י ִאם ְלִיְרָאה'  ַמה ה)דברים י(ְּדִאּתְ ך ּכִ ְֱאֹלֶהיך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ְּדִאם ֵלית ָחְכָמה ֵלית . ָ
ְּוִאם ֵלית ְדִחילו ֵלית ָחְכָמה. ִּחילוְּד ל ִעָלִאין''ָמ. ּוְבַהאי. ּ ּה ֵמִעיד ַעל ִעַלת ּכָ י ֹלא , ּ ּכִ

ְטָרא ְדָחְכָמה ִאּנון ִנּקוִדין. ּה הוא''ָּיְדעו ַמ ּוִמּסִ ּ ּ ַגְוָנא ָדא י. ּ א ְוקֹוָצא ' ּּכְ ּקֹוָצא ִדְלַתּתָ
ִּדְלֵעָלא ְּוִנּקוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַא, ּ ֶתר ִעָלָאהּ ָלת ְקִטיִרין ְי, ֲּחֵזי ַעל ּכֶ ְּדֵבה ּתְ ָּי ְוִאּנון ''ּ

יו ְָדִאּנון ְיָבֶרְכך יהו, ַאְתָון' ְוָכל ָאת ַאֲחֵזי ד. י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ְּרִמיִזין ּבְ ּ ה 'ָיֶאר יהו, ה'ּ
א יהו ָלת ֶע''ּיו. 'ּב ַאְתָון ְדַתְלָין ִמן י''ה י'ִיּשָׂ ּד וֵבה ִאּנון ּתְ ּ ר ְמִכיָלן ַחדּ ַגְוָנא ָדא י. ׂשֶ ' ּּכְ

א, ַחד, ּקֹוָצא ְלֵעָלא ֵרין, ְוקֹוָצא ְלַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא. ּתְ ּוְנֻקָדה ּבְ ָלת, ּ ' ְואֹות י. ָהא ּתְ
ר ֵנה ֶעׂשֶ ּבָ ֻחׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''הא י, ּּבְ ֲעׂשָ הֹון ּבַ ַמר ּבְ . ְּדִאּתְ

ְלמוד לֹוַמרּוַמ ְראֹות, ּה ּתַ ַמֲאָמר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהּבָ ְטָרא ִדְנֻקִדין ִאְתְקִריַאת . ַוֲהֹלא ּבְ ּוִמּסִ ּ ּ
ת קֹול ָאה ּבַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמא ְדאֹוִקיְמָנא, ׁשְ ַגְוָנא ָדא א, ּּכְ ְטָרא ְדַטֲעֵמי ִאְתְקִריַאת . ּּכְ ּוִמּסִ ּ

ַגְוָנא ָד ָבה ּכְ א ַמֲחׁשָ ִכיְנּתָ ָאת ָאֶלף. א אּׁשְ ה ִאְתְרִמיזו ַטֲעֵמי ְלֵעָלא . ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ּבְ ּּבָ ּ ּ
א ֶאְמָצִעיָתא, ִּנּקוִדין ְלַתּתָ ר ֲאִמיָרן, ַאְתָון ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ֶעׂשֶ רֹות, ּ ֶרת ַהִדּבְ ית , ֲּעׂשֶ ְוׁשִ
ית ֵראׁשִ ן יהו''ְּוִאּנון כ, יֹוֵמי ּבְ ּבַ ֻחׁשְ ַגְוָנא ָדא ְיהֹוְָּדָכִליל ַטֲע, ה'ו ּכְ ֵּמי ְוִנּקוֵדי ְוַאְתָון ּכְ ה ''ּ

ְּוִאּנון ַטֲעֵמי ְוִנּקוֵדי ַמִין ִעָלֵאי ּ ַגְוָנא ָדא א, ּ ַגְוָנא ָדא א. ּּכְ ַּמִין נוְקִבין ּכְ ָרִקיַע . ּ
ל ַאְתָון ִליל ּכָ ַמר . ְּדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ִגיֵנה ִאּתְ תֹוך ַהּמַ)בראשית א(ּּבְ ִים ִויִהי ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ין ַמִים ְלַמִים ר. ַּמְבִדיל ּבֵ ִהפוך ַאְתָון ִעּקָ ְָרִקיַע ּבְ ּ ר ָהֱאמוָנה. ּ ְּוַהאי ִאיהו ִעּקַ ְּוָעֵלה . ּ
ַמר  י ַהַחָיה ָרִקיַע)יחזקאל א(ִאּתְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ְּדִאיהו ְרִקיָעא ִדְבִכְתָרא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ּ ,

ָבה ְלַההוא ְדִא ְּדִאיהו ֶמְרּכָ ּ ּ ר ָהֱאמוָנהּ ל ִעָלִאין ָטִמיר ְוָגִניז, ְּתְקֵרי ִעּקַ ִּעַלת ַעל ּכָ ְועֹוד . ּ
ִריך הוא ֲהֹדם ַרְגָליו א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַרּתָ ְטָרא ִדְנֻקֵדי ִאיִהי ּבְ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ ּ ְטָרא , ְּ ּוִמּסִ

ְעָלה ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ְּדַטֲעֵמי ִאְתְקִריַאת ֵאׁשֶ ּוְבֵצרוִפין. ּ א ּ ַרּתָ מֹוְדַעת ּבְ ּתְ  ְוַהְוָין ִאׁשְ
א ַגְוָנא ָדא הוה. ְּדַמְלּכָ ְטָרא ָדא ִאיִהי ֲהֹדם ַרְגָליו, י'ּּכְ ְטָרא דיהו, ִּמּסִ ה ִאְתְקִריַאת 'ּוִמּסִ

ַּפְרצוף ְוִאְתְקִריַאת ַאְנפֹוי ְטָרא ִדְתֵרין ִנּקוִדין ִאֵלין ְדִאּנון ַפְרצוף ְוָזָנב ִאְת. ּּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּּ ְקִריַאת ּ
ָאה ֵסיָפא. א ּתָ א וִבְנֻקָדא ּתַ א ִדְנֻקָדא ִעָלָאה ִאיִהי ֵריׁשָ ֵריׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָחְכָמה . ּּ ּ

ּסֹוף ֹראׁש ְוָחְכָמה ּבַ ב. ּבָ ִּנּקוִדין ִאֵלין' ּבְ ַּאֲחֵזי ַעל ִעַלת ָהִעלֹות ְדִאיהו ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון. ּ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3364דף [ -ּוָתא ּבְ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ֶאְמָצִעיָתא ִדְתֵרין יֹוִדין ''ָוא.  ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון)עיה מדיש(ּ ּו ּבְ
ה ר ִמּנֵ ל ִעָלִאין ְדֵלית ֱאָלָהא ּבַ ַּאֲחֵזי ַעל ִעַלת ּכָ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ְלֲעַדי ֵאין )שם(ּ ּ וִמּבִ

ִליָלא ֵמִעָלִאין . ֱאֹלִהים א ִאיִהי ּכְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ִאיןּ ָמא ְדִעָלִאין , ְוַתּתָ ּשְׁ ִּאְתְקִריַאת ּבִ ּ
ִאין ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְוַתּתָ ם ִיְקָרא)שם מ(ּ ׁשֵ א . ּ ְלֻכָלם ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִאין ּבִ ְּלֻכְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּּ

לֹום , ִּאְתְקִריאו נו ָעָליו ַהּשָׁ ה ַרּבֵ ם ִדְבִגיֵנה ָאַמר ְלֹמׁשֶ ְּדִאְתְקִריַאת ׁשָ ּ ּ ָ ְוֶאָדֲעך )שמות לג(ּ ּ
ם ׁשֵ הֹון. ּבְ ִאין ְדָלא ִאְתְקִריַאת ּבְ ְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאיׁש ֹלא ֶנְעָדר ִמּכֻ ּ ּּ ִעָלִאין ָהא . ּ ּּבְ

ָמא ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ׁשְ ּאֹוִקיְמָנא ְדִאְתְקִריַאת ּבִ ּ ָמָהן ְדֻכְלהו , ּ ְנֻקָדָתה וִבׁשְ ֲהַוָיָתה ּבִ ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּנו ָרף ַמְלָאך אֹוַפן. ִייםּּכִ א ׂשָ ּסֵ ִאין ּכִ ָמא ְדַתּתָ ׁשְ ְְוִאְתְקִריַאת ּבִ א . ּ ּסֵ '  ה)תהלים קג(ּכִ

ְסאֹו ַמִים ֵהִכין ּכִ ּשָׁ ַמִים. ּבַ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַמאי ׁשָ ּ ּוְבִגין ָדא ָסִמיך ֵלה . ּ ּ  )שם(ְּ
ָלה ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבַ ְטָרא ְדׁשָ. ּ ַמְיָמהִּמּסִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַמִים ִאְתְקִריַאת ׁשָ בראשית (ּ

ַמְיָמה)טו ט ָנא ַהּשָׁ ִאין.  ַהּבֵ ָמא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ׁשְ ּוְכָמא ְדִאיִהי ִאְתְקִריַאת ּבִ ּ ּ ָהֵכי ִאְתְקֵרי , ּ
ִאין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ּ ִמָד, ּ ֹכָלא ַחד ּכְ ְּדִאיִהי ּבְ עור קֹוָמֵתהּּ ֵּתה ְוִאיִהי ׁשִ ּ ּ .

ָרף ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְוִאְתְקִריַאת ׂשָ ָרִפים)ישעיה ז(ּ ַגְוֵני . ּ ַוָיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהּשְׂ ּכְ
ָרף ְוִאְתְקִריַאת ַמְלָאך ְְדַמְלָאך ְדִאְתְקֵרי ׂשָ ְּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ְלָאך )בראשית מח(ּ ְ ַהּמַ

ל ָרעַהּגֵֹאל אֹוִתי  ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים. ִמּכָ ְַוִיּסַ יָעם. ּ ּוַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ְ ְְוִאְתְקִריַאת ַמְלָאך . ּ

ִליחוָתא ְדַבְעָלה ה ׁשְ א ּבֵ ד ִאיִהי ֲעִביְדּתָ ם ְמַטְטרֹון ּכַ ַּעל ׁשֵ ּ ּ ם . ּ ְוִאְתְקִריַאת אֹוַפן ַעל ׁשֵ
ִאין''סנדלפו ּתָ ה ַעל ּתַ ְלָטנוָתה ּבֵ ד ׁשֻ ּן ּכַ ּ ם ד.ּ ָבה ַעל ׁשֵ ֵחיָון '  ְוִאְתְקִריַאת ֶמְרּכָ

א א ִדְלַתּתָ ְבּתָ ְּדֶמְרּכַ ָמא ְדאֹוִקיְמָנא . ּ ְלָטנוָתה ָעַלְיהו ּכְ ד ׁשֻ ּּכַ ּ ּ ּכֹל )תהלים קג(ּ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ּ
ָלה ִּאְתְקִריַאת ְדמות ָאָדם. ָמׁשָ ְּדמות ַאְרֵיה, ּ ְּדמות ׁשֹור, ּ הֹון וְב, ּ ר ּבְ ְּדמות ֶנׁשֶ ּ ִּאֵלין ּ

ִביִאים' ִּדְמיֹונֹות אתחזיא ִאין ְדִאּנון ֲעָבָדיו ַהּנְ ְּלַתּתָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ וְבַיד )הושע יב(ּ
ה ִנים. ְנִביִאים ֲאַדּמֶ ָבה ִעָלָאה ְדִאְתְקִריאו ּבָ ְרּכָ ְּוִאית ְנִביִאים ְדִאּנון ִמּמֶ ּ ּ ַגְוָנא ָדא ָמאן . ּּ ּּכְ

א ּבְ ְּדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ְרָיא יּ ִּריך הוא ׁשַ ה' ְ ִלּבֵ ְרָיא ה. ּּבְ ּוָמאן ְדָרִחים ֵלה ׁשַ ּ ֹמֵחה' ּ ְוַעל . ּּבְ
ַמר  ֵרין ַאְתָון ִאּתְ רֹות ַלה)דברים כט(ִּאֵלין ּתְ ְסּתָ א . ֱּאֹלֵהינו'  ַהּנִ ְּדָמאן ְדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ּ

א ֵני ָנׁשָ ִריך הוא אֹו ָרִחים ֵלה ָסִתים ִאיהו ִמּבְ ּּבְ ּ ּ ְגלֹות ִאּנון וְו. ְ ק . ה'ַּהּנִ ָּמאן ְדִאְתַעּסָ
ְרָיא ו ּתֹוָרה ׁשַ פוֵמה' ּבַ ּּבְ ְרָיא ה. ּ ִמְצָוה ׁשַ ּוָמאן ְדָעִסיק ּבְ ְרַמ' ּ ּח ֵאָבִרים ִדיֵלה''ּבִ ּוִמְצָוה . ּ

ִליָלא ִמד ה ' ּּכְ ַמר ּבֵ ַגְוָנא ְדִציִצית ְדִאּתְ ַּאְתָון ּכְ ּ ְּואֹוְקמוה , ּ ְוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית)במדבר טז(ּ ּ
ל ַהפֹוֵחת ֹלא ִיְפחֹות ִמז''מ ּמ ּכָ ִרים ''ְּוִאּנון ַח. ג''ְוָכל ַהּמֹוִסיף ֹלא יֹוִסיף ַעל י', ּ ין ְקׁשָ י ּבֵ

ַמר . ב''ִסְטָרא ַסְלִקין ָע, ְוֻחְלָין ַלּכֹל א)ישעיה טז(ָּעַלְיהו ִאּתְ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ד 'ֶחֶס. ּ ְוהוַכן ּבַ
ִגיַמְטִרָיא ָע ִפִלין ְוִציִצית. ב''ּּבְ ח ּתְ ל ָמאן ְדַמּנַ א ָאַמר ּכָ ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ִאלו ְמַקִים , ּ ּּכְ ּ ּ

ְרַי ִריך . ּג ִמְצֹות ְדאֹוַרְיָתא''ּתַ א ּבְ ְרֵסא ְלקוְדׁשָ ן ּכֻ ֵאלו ְמַתּקֵ ִציִצית ּכָ ְְוֹלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ם יהו. ּהוא ְתִפִלין ְדִאּנון ׁשֵ ּּבִ ּ ִאלו ָנִח'ּ ּה ּכְ ְרֵסא'ית יהוּ ַמר ֵאין . ה ַעל ּכֻ אי ִאּתְ ִאי ָהֵכי ַאּמַ

ית ָהֲאסוִרים יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ָּחבוׁש ַמּתִ ֵרין ָרִזין ִעָלִאין ָהָכא. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּתְ ַּחד ְדֻפְרָקָנא . ּּ
א ְדִאּנון יהו א ְוִאיּמָ א ְוַאּבָ ִכיְנּתָ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ְלָי, ה'ּ ל ֹלא ּתַ ִעַלת ּכָ ּא ֶאָלא ּבְ ּ

ִכְתָרא ִעָלָאה, ִּעָלִאין ה ּבְ ְּדִאיהו ֻמְפָלא וְמֻכּסֶ ּ ּ מוִרים ָלאו . ּ ְטָרא ְדַצִדיִקים ּגְ ְּוַחד ְדִמּסִ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3365דף [ -ּוָתא ּבְ

ָגלוָתא ִּאיהו ָחבוׁש ְוָאסור ּבְ ּ ּ ְרִחימו, ּ ֶהם ּבִ ֶּאָלא ִאיהו ָאסור ְוָחבוׁש ִעּמָ ּ ּ ּ הֹון , ּ יר ִעּמְ ָקׁשִ
ֲחִביבוָתא ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּבַ ַנְפׁשֹו)בראשית מד(ּ הֹון . ּ ְוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ּבְ ָּחבוׁש ִעּמְ

ָבה ִדיֵלה ִנין ֵלה וְבֶמְרּכָ ֻכְרֵסא ִדְמַתּקְ ּּבְ ּ ּ ּ ה , ּ ּמָ ין ָעַלְיהו ּכַ ָחן ְדָקא ַנְחּתִ ּבְ יִרין ְוֻתׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְרָין ְדקוְדׁשָ ַּמּשִׁ ּ הֹון ְּדִא. ְּ ַמר ּבְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּתְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ .  ָוֶאׁשְ

ָרִפים ח ַאְתָין ׂשְ ּבַ ּתַ ְרָין, ּוְבִיׁשְ ה ַמּשִׁ ַכּמָ ין ֵלה ּבְ ים, ַּנְחּתִ ָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפּנִ ְּדִאּנון ׂשְ ּ ּ .
ה ּוִבְצלֹוָתא קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ַמה ְדאֹוְקמוה . ּ ּּכְ ּ דֹוָלה ' ה ה ְוִהּנֵ)יח, מלכים א(ּ ּעֹוֵבר רוַח ּגְ

ה. 'ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ְוגֹו אי ִאיִהי קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ֲחׁשַ ִּדְצלֹוָתא ּבַ ּ ן ָאָתא . ּ ּוְבִגין ְדַתּמָ ּ
א ִגיֵנה, ַמְלּכָ ָּצִריך ְלֵמיָקם ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא ֲעִמיָדה. ְ ּוְבִגין ָדא ַחי ָעְלִמין . ּ ּ
ִליל אן'' ַחּכָ ְרּכָ ה, י ּבִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ה ִמְתַיֵחד קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ן . ְּ ּבַ ֻחׁשְ ּיאהדונהי ְדָסִליק ּבְ
קו ַח. ָאֵמן ִיְתַפּקְ ּוֵבה ָצִריך ְלִמְכַרע ַעד ׁשֶ ּ ּּ ּ ְדָרה''ְ ּשִׁ ּבַ ְּוָהֵכי אֹוְקמוה ָמאִרי . י ֻחְליֹות ׁשֶ ּ

ְבחֹויּוִבְתָלת ַקְדָמִאין ָצ. ַמְתִניִתין ָנא ׁשִ ֵהיָכֵלה, ְִריך ְלַתּקְ א ּבְ ְּלַאֲעָלא ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ּ ,
ן ֲאֹדָנ''ְּדָהֵכי ָסִליק ֵהיָכ. י'ְּדִאיִהי אדנ ּבַ ֻחׁשְ ֵאָלתֹוי . י''ל ּכְ ַאל ׁשְ ן ְוִיׁשְ ּמָ ַתר ְדָעאל ּתַ ּּבָ

אן ְדִאּנון ו''בי ְרּכָ ּב ּבִ ֵאָלתֹוי ּבִ. ו'ּ ְתָרִאיןְּלָבַתר ַיֲהִבין ֵלה ׁשְ ין , ְתָלת ּבַ ן ַצִדיק ּבֵ ְּדַתּמָ ּ
ְפָון ְלׁשֹון ִלּמוִדים ֵרין ׂשִ ָלה, ּּתְ א ִאיִהי ַקּבָ ִכיְנּתָ ּוֵבה ׁשְ ְטָרא ְדִאֵלין ַצִדיַקָיא. ּ ִּמּסִ ּ ִּאיהו , ּּ

ְרֵסא ִנין ֵלה ּכֻ ָּאסור ְוָחבוׁש ִדְמַתּקְ ּ ּ ְט, ּ ְרָיָתה ִמּסִ א ִדיֵלה וַמּשִׁ ְבּתָ ִּעם ֶמְרּכַ ּ ָּרא ְדֵעץ ַהַחִייםּ ּ .
ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֲּאָבל ִמּסִ ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ יר לֹון ּבַ ְּדָקׁשִ ֲהַדְיהו, ּ , ְּלֶמֱהֵוי ֵעְזר ּבַ

חֹוַתְיהו אֹוי ּתְ ֲחמֹור ְלַמּשׂ יר ֵלה ַלֵיֶצר ָהָרע ְלֶמֱהֵוי ּכַ ְּוָקׁשִ א ְסָפִרים, ּּ ְטָרא . ֲחמֹור נֹוׂשֵ ִמּסִ
ָגלוָתאְּדֵבינֹוִנ ּים ִאיהו ָאסור ְוָחבוׁש ּבְ ּ ּ ׁשֹור ַלֲחֹרׁש . ּ יֹוִמין ְדֹחל ָהָיה ּכְ ַמר ּבְ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ

אֹוי ַמר . ְוַכֲחמֹור ְלַמּשׂ יַעָיא ִאּתְ ַרּשִׁ ָיִדי ֹלא אוַכל קום'  ְנָתַנִני ה)איכה א(ּּבְ ּּבְ ִּדְרצוִעין . ּ ּ
ֲחָבִלים ְלַקְרנֹו ִּדְתִפִלין ִאּנון ּכַ ֵאּּ יֵצי לֹון''ּי ְדַסּמָ ּל ׁשֹור מוָעד ְדָלא ְיׁשֵ יר , ּ ּוְתִפָלה ְדָיד ָקׁשִ ּּ

ִפִלין ְּלַרְגלֹוי וָמאן ְדָלא ָמַנח ּתְ ּ ְמֹלא ֵעיָניו, ּ ּנו ּכִ ֹור מוָעד ַהְרֵחק ִמּמֶ ַמר ִמּשׁ ָּעֵלה ִאּתְ ּ ּ ,
אֹוי ַעל ֲחמֹור  ְלָין ֲאבֹות ְנִזיִקין ִציִצית ַמּשׂ ה ּתַ ְּדִמּנֵ ַמר ֲאִפלו ָנָחׁש . נֹוֵאףּ ִגיֵנה ִאּתְ ָּנָחׁש ּבְ ּּ

רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק ְּכָ ֵהיָכָלא ְלד' ְוד. ּ ִפִלין ִאּנון ּכְ י ּתְ ּתֵ ּּבָ ַּאְתָון ָמאן ֵהיָכָלא ָדא ' ּ
ּבַ''ֲאֹדָנ ֻחׁשְ ָין ד' ְּוִאּנון ד. ל''ן ֵהיָכ''ּי ְדָהֵכי ָסִליק ּכְ ַּפְרׁשַ ָוָנא ְדַאְנִפין ''ַאְתָון דיהו' ּ ּגְ ּה ּכַ ּ

ים ד. ְּדֵחיָון ְדִפין ְדֵחיָון' ּוָבּתִ ָּלֳקֻבִל ּגַ ַגְוָנא ְדִנּקוִדין ְוַאְתָון ְדִאּנון ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ְּוִאּנון ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
א ְד ִכיְנּתָ ָרא ָלה ְוָדא ׁשְ ׁשְ ְנֵפי יֹוָנה ְרצוָעה ְדָיד ְלַאּקַ ֵרין ְרצוִעין ָלֳקֵבל ּכַ ּּתְ ּ ּ ּ ה ּ ַמר ּבָ ִּאּתְ

ּוְתֵרין ִאּנון יֹוִנים ְדַכר ְונוְקָבא. יֹוָנִתי ּ ּ ָּמאן ְדָבֵעי ְלַצְיָדא ֵלה ֵצָדה ְדַתְרַוְיהו. ּ ּ ּ ָנִטיל , ּּ
ה וִמָיד ְיָקֵרי ְלִדּבוָרא ְוֵיֵתי יר ָלה ִעּמֵ ּנוְקָבא ְוָקׁשִ ּ ּ ּ ָרֵאל ְלַנְטָלא יֹוָנה . ּּ ְוָהֵכי ְצִריִכין ִיׂשְ

א ִמ אַּקִדיׁשָ ִכיְנּתָ וָרא ִדְתִפִלין, ְצָוה ׁשְ ִקּשׁ ָרה ָלה ּבְ ְּלַקּשְׁ ּ ּ ּוִמָיד ְיָקֵרי ְלַבְעָלה ְדִאיהו , ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ִדְלֵעָלא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִּיׂשְ ּ ָקָלא ִעם . ּּ ָרֵאל ּבְ ַמע ִיׂשְ ינו ְלִמְקֵרי ׁשְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ

ִפִלין ּוִמָיד ְדָנִח. ִּמְצַות ּתְ הּּ ְרצוָעה , ּית ְלַגּבָ ה ּבִ ה ְלֶמֱהֵוי ָחבוׁש ִעּמֵ ָרא ֵלה ִעּמֵ ָּצִריך ְלַקּשְׁ ּ ּ ּ ּ ְ

ִּדְתִפִלין ְדָיד ָמא ְדאֹוְקמוה מ, ּּ ּּכְ ּ ָ ְפֵאְרך ָחבוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד(. מ''ּ ָּ ָמא , ּ ִפִלין ּכְ ֵּאלו ּתְ ּּ
ְּדאֹוְקמוה ְלֵעיל ּ יר לֹון ָצִריך ְלַי. ּ ְוִמָיד ְדָקׁשִ ּ ִיחוָדא ְדֶאָחד אּּ ֲּחָדא לֹון ּבְ ', ח ִעם ד''ּ

ַין ִדְתִפִלין ע ַפְרׁשִ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּּ ִריך הוא' ְוִאיִהי ְרִביִעית ְלד, ּ א ּבְ ַּאְתָון ְדקוְדׁשָ ּ ְּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3366דף [ -ּוָתא ּבְ

ם יהו' ה ִלימו ְדׁשֵ ְּרִביָעָאה ׁשְ ְּוִאיִהי קֹוָצא ְדָאת ָדֶל, ה'ּ יִרית לא''ּ ע ְּדִא, ח''ת ֲעׂשִ ׁשַ ּיהו ּתֵ
ן ּבָ ֻחׁשְ ָרה, ּבְ ִלים ַלֲעׂשָ ּתְ ּוָבה ִאׁשְ ַגְוָנא ָדא יו. ּ ּּכְ ְּוָהא אֹוְקמוה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ּוְבִגין . ּ

ְתִפִלין ַמע ּבִ ינו ְלִמְקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ּקִ ָּדא ּתַ ּ ְּואֹוְקמוה מ. ּ ַמע , מ''ּ ְּדָמאן ְדָקאֵרי ְקִריַאת ׁשְ ּ
ִפִלין ֹלא ּתְ ְקָרא, ּּבְ ִאלו ָסִהיר ַסֲהרוָתא ְדׁשִ ּּכְ ּ ּ א . ּ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ וָרא ְדקוְדׁשָ ְּוִקּשׁ ּ ּ ּ ְּ

ַּצִדיק אֹות ִדְתִפִלין ּ ה. ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ יר לֹון ּבֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָמאן , ְּ
ָידֹו יְנַתִים ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ח ּבֵ ַרת ֵלה .ְּדׂשָ א ְדַקּשְׁ ִפִלין ִאיּמָ א ִאיהו ּתְ ּ וְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַמר וִבְזרֹוַע ֻעזֹו. ְּ ֲּעָלה ִאּתְ ּ ָמא ְדאֹוְקמוהו מ. ּ ּּכְ ּ ע )ישעיה סב(מ ''ּ ּבַ  ִנׁשְ
יִמינֹו זֹו ּתֹוָרה' ה ֹראׁש, ּבִ ּבָ ִפִלין ׁשֶ ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹו ֵאלו ּתְ ּּ בוָרה ִאיהו ְזרֹוע ִדיֵלה ְוִאיִהי . ּּ ּּגְ ּ ּ ּ

ְּוָהא אֹוְקמוה, ֻּעזֹו ַגְבֵהי ְמרֹוִמים. ּ ִכיַנת ֻעזֹו ּבְ ּוׁשְ ִפָלה , ּ ְטָרא ִדיֵלה ּתְ ּהוא ֱאֹלֵהינו ִמּסִ ּ ּ ּ ּ
ל ֹראׁש ְוכו ֶבת ׁשֶ ְּדָיד ֵאיָנה ְמַעּכֶ ּ ְפֵני ַעְצָמה. 'ּ ְּדָכל ַחד ִאיִהי ִמְצָוה ּבִ ְטָרא . ּ א ִמּסִ ְּדִאּמָ

ָמא ְדאֹוְקמוה ֶאְמַצע ּכְ ִּאּנון ֲהָויֹות ּבְ ּ ּ ַמר. ּ ִקיִאין ִאֵלין ְדָדָרא . ְוָהא ִאּתְ ּוְבִגין ְדָלא ּבְ ּ ּּ
ְתָרָאה ֵרין זוִגין ִדְתִפִלין, ּבַ ְוָין ּתְ ּׁשַ ּ ָרָזא ָדא, ּ ְּדָלא ַיְדִעין ּבְ ִפִלין . ּ ֵוי ּתְ ְּועֹוד ָמאן ְדׁשַ ּ ּ

ְדָקא ֲחֵזי ַמֲאָמָרהַהאי, ּכַ ּ ִאיהו ְמַקִים ִמְצָוה ּבְ ין . ּּ ּוְכַגְוָנא ְדַצִדיק ִאיהו אֹות ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַח, ְּ ַתְרַוְיהו ּבְ ָּהֵכי ִאיהו ָאִחיד ּבְ אן ִדְצלֹוָתא''ּ ְרּכָ ַמר . ּי ּבִ ְוִאּתְ

יְנַתִים ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ח ּבֵ ְתִפִלין ׂשָ ְצלֹוָתא ַוֲאִפלו ָנָחׁש ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא . ָידֹוּּבִ ַמר ּבִ ְּוִאּתְ ּ
א ְוָהא ִאיהו. ַיְפִסיק ִכיְנּתָ ב ִלׁשְ ּכָ ה ִמׁשְ ָאה פוָמא ְדִבְצלֹוָתא ָעִביד ּבֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ  ִאם )תהלים סח(. ּ

ָבא  ּכְ ח ְלִמׁשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִים ִדְבהֹון ֲאֹדָני ׂשְ ַפּתָ ין ׁשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ּּתִ ַמר ּ א ִעָלָאה ְדִאּתְ הֹון ִאיּמָ ּּבְ ּ
ה  ְדָפָהא ַעל .  ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים)דברים כב(ּּבֵ ת ּגַ ִּדְבִזְמָנא ְדִאיִהי ְפִריׁשַ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ּּגֹוָזַלָיא ְּדִאּנון ִיׂשְ לֹום , ּ ת ׁשָ ָמא ְדאֹוְקמוה ַהפֹוֵרׂש ֻסּכַ תֹות ְויֹוִמין ָטִבין ּכְ ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
ין ְדָעְלָמא, ֵּלינוָע ל ֻאּמִ ֵחירו ִמּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ תֹות ְויֹוִמין ָטִבין ְדִאיִהי . ּ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא, רֹוֶבֶצת ַעל ִיׂשְ ֵּלית לֹון ְדִחילו ִמּכָ ּ ְּוַכד ֵייֵתי יֹוִמין ְדֹחל . ּ
ַמר ּבֹו  ַל)שם(ִאּתְ ׁשַ ַלח ּתְ ּ ׁשַ אה ְדֹכָלא . ח ֶאת ָהֵאםּ א ִעָלָאה ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ין ׁשְ ּוַמאי ִאית ּבֵ ּּ ּ

יֹוָנה. ַחד ָאה ִאיִהי ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה , ֶּאָלא ׁשְ ַמר ּבָ ֶסף)תהלים סח(ְּוִאּתְ ּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפה ּבַ , ּ ּכַ
ָאה ָלה ָּצִריך ְלַכּסָ ַכח , ְ ּתְ ְּדִאיִהי ִיְרָאה וְדִחילו ִאׁשְ ּ ְטָרָאהּ ְטָרא . ִמּסִ ִגין ְדִאְנִטיַלת ִמּסִ ּּבְ

ִּדְגבוָרה ֵא, ּ ן ַסּמָ ע ִדיִנין''ְּדַתּמָ ה ָמאֵרי . ּל ְלִמְתּבַ ּמָ ָאה ָלה ִמּכַ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ְלַכּסָ ּ ְּ

ה, ְּדִדיִנין מֹוְדִעין ּבֵ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ֶכֶסף ְדִאיהו ְיִמיָנא. ּ ּוְבַמאי ּבְ ּ ִּדְבִגיֵנה ִאּתְ. ּ ל ָהעֹוֵסק ּ ַמר ּכָ
יֹום ל חוט ֶחֶסד ּבַ ך ָעָליו ׁשֶ ִריך הוא מֹוׁשֵ א ּבְ ַלְיָלה ַהּקוְדׁשָ ּתֹוָרה ּבַ ּּבַ ּ ּ ְּ ְ ּוְבִגין ָדא ֶנְחָפה . ּ ּ ּ

ְטָרא ְדַרֲחֵמי ָמא ָלה ִמּסִ ֶסף ְלַרּשְׁ ּכֶ ּּבַ ה ָמאֵרי ְדִדיָנא, ּ מֹוָדִעין ּבָ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ א . ּ ֲאָבל ִאיּמָ
ל עֹוִפין ִדְלֵעָלאִּעָלָאה  ָרא ְדָלא ְדִחיַלת ִמּכָ ִנׁשְ ַּאֵיה ּכְ ּ ּ ּ ְּוַגְדִפין ִדיֵלה ִאּנון ִמּסֹוף ָעְלָמא . ּ ּ ּ ּ

ַמר . ְוַעד סֹוף ָעְלָמא ּוְבִגיַנה ִאּתְ ר ָי)דברים לב(ּ ׁשֶ ּנֶ ַלם, ִעיר ִקּנֹו ּכַ ְּוָעֵלה . ְּוָדא ְירוׁשָ
ַמר  ֵרא ַקן ִצפֹו)שם כב(ִאּתְ י ִיּקָ ַלםְּד. רּ ּכִ ֵּקן ִדיָלה ִאיִהי ְירוׁשָ ּ ּ ִדְלֵעָלּ ְּוֵקן ְדִצפֹור . אּ ּ
ַלם אְּירוׁשָ ָאה פוָמא ְדִאיהו ֵקן ִדיֵלה. ּ ִדְלַתּתָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ָאה אֹוַרְיָתא וְצלֹוָתא ְדִאיִהי ֵקן ָלה. ּ ַּזּכָ ּ ּ .

ָמָתא ְדִאיִהי ֵקן ִדיֵלה ָאה ִנׁשְ ַּזּכָ ּ ָנא ּתַ. ּ ל ְמַקְטְרִגין ְּדַכד ִאיִהי ְמַקּנְ ן ֹלא ְדִחיַלת ִמּכָ ּּמָ
ל ַחי. ְּדָעְלָמא ַמת ּכָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ִנׁשְ ת ְוַצִדיק, ּ ּבָ ְצלֹוָתא ְדׁשַ ֶנת ּבִ ִּאיִהי ְמַקּנֶ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3367דף [ -ּוָתא ּבְ

א ִעָלָאה ִבין יֹוִמין ֵמִאיּמָ ד ָחׁשְ ִביִעי ּכַ ְטָרא ִדיֵלה ִאְתְקֵרי יֹום ַהּשְׁ ִּמּסִ ּ  ְוִאיִהי יֹוָמא. ּ
ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִאיִהי יֹום . ְּויֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֻסּכֹות. ַּקְדָמָאה ְדֶפַסח ָאה ַחג ׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

פוִרים ן ּתֹוָרה ְוִאיִהי יֹום ַהּכִ ַּמּתַ תֹות ְויֹוִמין ָטִבין ְצִריִכין ְלֶמֱעַבד . ּ ּבָ ל ְצלֹוִתין ְדָכל ׁשַ ּּכָ
ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר . ֵּלה ְקְראו ' ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה)ויקרא כג(ְקָרא ּ ר ּתִ ִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ

מֹוֲעָדם א ִעָלָאה. ַמאי מֹוֲעָדם. אֹוָתם ּבְ ר ְסִפירֹות. ִּאיּמָ ה ֶעׂשֶ ְּוָצִריך ְלַאְכְלָלא ּבָ ְוַכד . ְ
ִּאיִהי ְסִליַקת ַעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִאיִהי ְסִליַקת ּוְבִגין ָדא ָא. ּ ֹלֹמה ּ  )משלי ל(ַמר ׁשְ

ַמִים ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְֶדֶרך ַהּנֶ ה ֶאָלא ְלַבְעָלה. ּ מֹוְדַעת ּבֵ ּתְ ן ְוֹלא ִאׁשְ ּמָ ֲּעִביַדת אֹוְרָחא ּתַ ַּוֵיַדע . ּּ
ִפִלין ַעל ָהֹראׁש ה ּתְ ּתֹו ֶאָלא ְדָסִליק ֵלה ִעְטָרא ַעל ֵריׁשֵ ָּאָדם עֹוד ֶאת ִאׁשְ ּּ ּ ְוַכד ְסִליַקת . ּ

ה ַחָי ּמָ הּּכַ ה. ִּלין ְסִליִקין ִעּמֵ ין ִעּמָ ה ַחָיִלין ַנְחּתִ ּמָ ְּוַכד ְנִחיַתת ּכַ מֹות , ּ ְּוִאְתְקִריאו ְנׁשָ
א א ַקִדיׁשָ ְּיֵתרֹות ְדַיְרִתין ַעּמָ תֹות ְויֹוִמין ָטִבין. ּ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ . ּוְבהֹון ִאית לֹון ַנְייָחא ְלִיׂשְ

ית יֹוִמין  ָכל ׁשִ א ּבְ ְַאְזָלא ְמַנְדָדא ִמדֹוך ְלדֹוך. ְּדֹחלְּויֹוָנה ַקִדיׁשָ ְ ּ ַחת ַצִדיק . ּ ּכְ ְּוִאם ַאׁשְ
ַקת ֵבה ָעְלָמא ִאְתַדּבְ ּּבְ ן. ּ ּמָ ָרה ּתַ ָהא ְוִאְתַטּמְ ַההוא ֲאַתר , ִאם ָלאו ִאְתַחְזַרת ְלִקּנָ ּּבְ

ְּדִאְתְקֵרי ַקן ִצפֹור ּוַמאי ִניהו ֵקן ִדיֵלה ְמַטְטרֹו. ּ ּ ּ ֵמה ׁשַ''ּ ּן ִדי ׁשְ ְרָעא , י''ָּדּ ְּדִאיהו ָנִטיר ּתַ ּ
ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַער ַלה)תהלים קיח(ּ ָדי ִמְלַבר יהו. ' ֶזה ַהּשַׁ ְמזוָזה ׁשַ ּוְבִגין ָדא ּבִ ּ ּ ּ . ּה ִמְלָגאו'ּ

א ְשָס''דשס ּתָ ן יֹוֵמי ׁשִ ּבַ ֻחׁשְ ָלה ִאּנון ּכְ פוִרים . ה ָחֵסר ַחד''ּד ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָּדא ִאיהו יֹום ַהּכִ ּ ּּ
ָטן ָהֵכי ָסִליק שס ָטן ׁשֹוְלָטן ָעֵלה ַהּשָׂ ְּדֵלית ַלּשָׂ ן. ד''ּ ּמָ ֲאַתר ִדְמזוָזה ּתַ ּּבַ ֹּלא ִאית ֵלה , ּ

ּוְבִגין ָדא . ְּרׁשו ְלָקְרָבא יֶתך ְמזוֹזת ָזז ָמֶות)דברים יא(ּ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ּ וְכַתְבּתָ ּ ּוְבִגין ָדא . ָּ ּ
ַכַחת ֲאַתר ּתְ ד ָלא ִאׁשְ ָהא ְדִאיהו ְמַטְטרֹוִאְת, ּכַ ַּחְזַרת ְלִקּנָ ָד, ן''ּ ֵנה ׁשַ ּבָ ְּדֻחׁשְ ּ ן , י''ּ ְּדַתּמָ

א'יהו ּה ָמאֵרי ְדיֹוָנה ַקִדיׁשָ ן ַצִדיק. ּ ת ְדַתּמָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב, ּ ִגין . ַּוּתָ ּבְ
ה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדִאיהו ִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א. ְּ ֲאַתר ְדיֹום , ְּוַכד ִאית ַצִדיק ְלַתּתָ ִּאיהו ּבַ ּ

ת ּבָ ָדי ִדְלֵעָלא, ַהּשַׁ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוֵבה ִאְתַיֲחַדת קוְדׁשָ ּ ּ ַחת ַנְייָחא. ְּ ּכַ ן ַאׁשְ , ְוַתּמָ
ְּוָלא ַאְזַלת ְמַטְלְטָלא ִמדֹוך ְלדֹוך וֵמֲאַתר ַלֲאַתר ְּ ּוָמאן ִאיהו ַצִדיק ְד. ְ ּ ּ ה ּ ַקת ּבֵ ִּאיִהי ִאְתַדּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ל ִמדֹות ְדקוְדׁשָ ִליל ִמּכָ ַּההוא ְדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ִליל ּכָֹלא. ְּ ה ַוְיֻכלו ּכָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּּ ּ ּ .
א ִכיְנּתָ ִלילו ְדִאיהו ָחִסיד ְוָגִמיל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ה ִאְתּכְ ְּדָכל ְסִפיָרן ּבֵ ּ ּ ּ ְקָפא , ּ ְּוָיִהיב ָלה ּתֻ

ְג ְקָפא. ּבוָרהּבִ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ָיִהיב ָלה ּתֻ ְּוָהֵכי ּבְ ה . ּ זוז ִמּנֵ ַקת ְוֹלא ּתָ ִּאיִהי ִאְתַדּבְ ּ ּ
ָתא ּבְ ית יֹוֵמי ׁשַ ָכל ׁשִ ַמר ַעל ַצִדיק א. ּבְ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ִּאיהו ַעּמוד ָסִביל . ָהעֹוָלם עֹוֵמד' ּ ּ

ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפה . ּּכָֹלא ּוֵבה ּכַ ּ ֶסףּ ּכֶ ַגְדָפָהא. ּבַ יַאת ָעֵלה ּבְ ַּאֵיה ְמַכּסִ ּ ל , ּ יַנת ָעֵלה ִמּכָ ְּוַאּגִ
ַמר . ְּמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ִדיק)תהלים כה(ּ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ה . ּ ֹלא ִיּתֵ ֹלא ְיֻאּנֶ

ל ָאֶון ִדיק ּכָ ׁש. ַּלּצַ ת ְדֻפְרָקָנא .  ָלֶחםֹּלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ּוֵבה ִאְתֲחֵזי ֶקׁשֶ ּ ּ
ַגְונֹוי ְנִהיִרין ּוִמָיד . ּבְ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(ּ ֵצאת ָהֲעָבִדים . ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ְוֹלא ֵתֵצא ּכְ

ת ְדִאיהו ֶעֶבד ְטָרא ְדֶקׁשֶ ִּמּסִ ּ ְרָין ִע. ְועֹוד ַזְרָקא. ּ ה ַמּשִׁ ָּהא ֵאִלָיהו ָנִחית ְוַכּמָ ה ְדַמְלָאִכין ּ ּּמֵ ּ
ָמִתין   .ְוִנׁשְ

ין ַעל ָעאָנא ָלה ָקא ַמְחּתִ ְרָין ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ַמּשִׁ ּמָ א ָהא ּכַ ָּפַתח ְוָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ .
ְיהו א ְלַגּבַ יְרָטא ַקִדיׁשָ א ְלָרֲעָיא ְדָזִריק ַאְבָנא ִמּקִ ִּאיּמָ ּ ֶכֶתר ִעָלָאה )חסר כאן(. ּ ּ ִאְתְרִמיז ּבְ
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ַגְוָנא ָדא יו ּּכְ ָלת ִזְמִנין'ו ֵה'י ָוא'ד ֵה'ּ ה ''ּׁש ְדֶאְהֶי''ר ֹרא''ְּוִאיהו ֲאׁשֶ. ּי ְדָסִליק ֶאְהֶיה ּתְ
ָלָלא ְדמ''ֶאְהֶי ר ֲאִמיָרן. ב''ּה ּכְ ִליל ֶעׂשֶ ַגְוָנא ָדא ָאֶל. ְּוִאיהו ּכָ . א''ד ֵה''ּא יו''ף ֵה''ּּכְ

ה ִאּנון ְסִפיָרן ְפִניָמִאין ְּוַכּמָ ה ְסִפיָרן ֲאחֹוִרִייםּ ב ָדא, ּ ְוַכּמָ ְּוִאּנון ָדא ַעל ּגַ ּ ָּהָדא הוא . ּ
ֹבַה ׁשֹוֵמר וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ֹבַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ִּדְכִתיב ּכִ ּ ּ ה ָפִנים ַלָפִנים . ּ ַמר ְוַכּמָ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּ ּ ּ

ְר, ַהּנֹוָרִאים ה ֲאחֹוִרִיים ַלֲאחֹוִרים ְדָלאו ַהּנִ ְּוַכּמָ ְּוִאּנון ְפִניִמִיים ִאֵלין יו, ִאיםּ ּּ ּ ו 'י ָוא'ד ֵה'ּ
ה ''א' ה א'ו יהו'ה יה'י' ִּאּנון י, ֲאחֹוִרים, א'ו ֵה'א ָוא'ד ֵה'ּיו. י'ו ֵה'י ָוי'ד ֵה'ּיו. י'ֵה

גֹון ַטֲעֵמי ַעל ַאְתָון. י'נ אדנ'ד אד'א' א. ה'י אהי''אה ד ִאּנון ְפִניִמִיים ִמְלֵעָלא ּכְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ,
ּון ְדכֹוִריןִאּנ חֹות ַאְתָון. ּ ִגין ִנּקוִדין ּתְ א ּבְ ְּוַכד ְפִניִמִיים ִאּנון ְלַתּתָ ּ ּ ִּאּנון נוְקִבין, ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ָרָזא ָדא מֹוָדעו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ד ֶאְהֶי. ּ ּה ִאּנון נוְקָבא'ה ַעל יהו'ּכַ נו ְלך ה. ּ ֶתר ִיּתְ ָּכֶ . ֱּאֹלֵהינו' ּ
ֶתר ִאיּמָ ם ֲאֹדָנ, אּוְבָכל ֲאַתר ּכֶ ׁשֵ ְּוַתְרַוְיהו ַאְרִמיזו ּבְ ד . ה'יהו' ה י'ֶאְהֶי' י א''ּ ְוָהֵכי ּכַ

ת'י ַעל יהו'אדנ ּה ִאיהו נוְקָבא ּבַ ד ַאְקִדים ְלִטָפה ְדנוְקָבא. ּ ַגְוָנא ְדִטָפה ִדְדכֹוָרא ּכַ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ת ן. ִּאיהו ּבַ ְּוַכד נוְקָבא ַאְקִדיַמת ִלְדכֹוָרא ִאיהו ּבֵ ּא הוא ִדְכִתיב ָהָד. ּ יֹום )בראשית ב(ּ  ּבְ

ַמִים''ה ֱאֹלִהי'ֲעׂשֹות יהו   .ם ֶאֶרץ ְוׁשָ

ָאת א ְטָרא ְדֶאְהֶיה ַמְתִחיִלים ּבְ ר ְסִפירֹות ִמּסִ ּוְבִגין ָדא ֶעׂשֶ ּ ן ' ְּוִאיהו ב', ּ ּבַ ֻחׁשְ ֶתר ּכְ ּכֶ
ר ַהְוָיןּ'ַחָי ה ֶעׂשֶ ִטין ִמּנֵ ּה וִמְתַפּשְׁ ַגְוָנא ְדַאְתָון ְדִאּנון ְיהֹוְָּוִאּנון ֶהֶיה ָה, ּּ ָּיה ֶאְהֶיה ּכְ ּ ה ''ּ

ִּדְנֻקָדה ִדְלהֹון ֶהֶוה ָהָיה ְוִיְהֶיה ַדֲהָוָיה ָדא ַמְסִהיד ַעל . ְה ִיְמֹלך''ְה ֶמֶלך ְיהֹוָ''ְֶמֶלך ְיהֹוָ ּ ּ ּ ּ
ל ִעָלִאין ִּעַלת ּכָ ְּדִאיהו ָהָיה ֹקֶדם ּכֹל ֲהָוָיה, ּ ל ֲהָו, ּ ַתר ּכָ ְטָרא . ה ַעד ֵאין סֹוףְוִיְהֶיה ּבָ ּוִמּסִ

ֲאֹרָנ''ַּדֲאֹדָנ ּי ְדַאְסִהיד ָעֵלה ְדִאיהו ַאֲחִרית ַעד ֵאין סֹוף ''ּי ִאְתְקֵרי ֵאין ְדִאְתְרִמיז ּבַ ּ ּ ּ
ָּוֱאִהי ָסִהיר ַעל ַקְדמותֹו ְדֵלית ַקְדמֹון ָעֵלה. ְוַתְכִלית ּ ְּוִסיָמִניך ַדֲאחֹוֵרי. ּ ה ''י ֶאְהֶי''י א''א' ְ

ה''ֲאֹדָנ. ה''ְיהֹוָ ע. י ְיהֹוָ ע ַאְרּבַ ָרה ַאְרּבַ ָרה ֲעׂשָ ת ְדֵלית ָזר . ִּאּנון ֲעׂשָ ּבָ יֹות ְדׁשַ ע ָרׁשֻ ַּאְרּבַ ּ ּ
יַנְיהו ֵרין ְדַכר ְונוְקָבא ַחד ִליִמיָנא, ּּבֵ ְּוִאּנון ּתְ ּ ָמאָלא. ּ ּוְדַכר ְונוְקָבא ַחד ִלׂשְ ּוָפַני ֹלא . ּ
ה ֱאֹלֵה'א י'י. ֵּיָראו ה ֶאָחדא ְיהֹוָ ָרה ְוַסְלִקין , ּינו ְיהֹוָ ע ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ָמא ָרְחּבֹו ַאְרּבַ ְוָכל ׁשְ

ע לע ע ַאְרּבַ ר, ב''ַאְרּבַ ַגְוָנא ָדא יו. ְוַתְלָין ֵמֶעׂשֶ ּּכְ ְּוִאּנון יו. י''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''ּ ִרין''ּ . ד ֶעׂשְ
ָלִתין'י ה'ה ִרין וְתֵרין''ָוי. י ּתְ ר ַאְתָון ְדִאּנון י. ב''ַסְלִקין ָע. ּו ֶעׂשְ ַגְוָנא ְדֶעׂשֶ ּּכְ ּ ו 'ה יה'י' ּ
ין מע. ב''ה ְוַסְלִקין לע'הו ָמא ּבֵ ין ממ''ֵלית ׁשְ ר ְסִפיָרן''ב ּבֵ ְלָיא ֵמֶעׂשֶ ַגְוָנא . ּב ְדָלא ּתַ ּכְ

ר ְסִפיָרן ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ר ְסִפיָרן''ֲאָבל עכ. ְּדָכל ְסִפיָרא ִאְתּכְ ל , ּד ְדַתְלָין ֵמֶעׂשֶ ָמָהן ּכָ ׁשְ
ְסִפיָרא ִדיֵלה מֹוְדָעא ֵלה ּבִ ּתְ ל ַחד ְלִאׁשְ ָּצִריך ּכָ ּ ּ גֹון ֶחֶס. ְ ה ָצִריך , ב'ּד ְדָסִליק ע'ּכְ ְּבֵ ּ

מֹוְדָעא ע ּתְ ָמא ָדא'ְלִאׁשְ ָכחו ִמּשְׁ ּתְ ּב ֲהָויֹות ְדִאׁשְ ּ ְּדִאיהו יוד ֵהי ָויו ֵהי ְוִאֵלין ִאּנון יהו , ּ ּ ּ ּּ
וה והו ויה יהי היו יוי הוה והו והי ויו יוי היו יהה הוי והה הוה והי היה והו הוי ויו י

הוו ויה יוו יוה ויי יהו היי ייה יהה והה יוו ויי ההי יוה ההו ויה היו ווי יהו ייו ייה הוי 
ההי ייה ווה ההו ייו ווי היו ווה יהו ייה הוי והי ייו ייה הוי ייו ייה הוי והי ייו ייו ויי 

הפרדס ' נסחאות אחרות גם בס' א יש עוד ב''ז עין בתקונים ח''אמ(יו ההו ייה והה ההו ייו ו

ע הוא ''ג יש דרך אחר ואולי שהם בחינות שונות זו מזו אבל מה שצ''שער פרטי השמות דקכ
ך'' ָהא ָהָכא ָע)א שמות''שלא יש בנסח זה כי אם ע ך ִויִהי ּכָ הֹון ְיִהי ּכָ ַמר ּבְ ְב ַהְוָין ְדִאּתְ ְ ּ .
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ָמָתאִּאֵלין ִאּנ ְנָיָנא ְדִנׁשְ ּון ּבִ ַמר . ּ ֶנה)תהלים כט(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ל י.  ָאַמְרּתִ ' ּכָ
ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִּאיִהי ַאְבָנא ְוִאיִהי ְיסֹוָדא ְדִבְנָיָנא ִמּסִ ּ ְּדִאיהו יֹום ַהז, ּ ְּדֵבה ' ּ ּ

ַּוְיֻכלו ִליל ָע, ּ ְנָיָנא ְדֵביָתא' ְוָכל ה. תב ֲהָויֹו''ִּאיהו ּכָ ִית. ּּבִ ָחְכָמה ִיְבֶנה ּבַ גֹון ּבְ ְּדַצִדיק . ּכְ ּ
ָחְכָמה ְדִאיִהי י וָרא ִדיֵלה ּבְ ִּקּשׁ ּ ּ ְּוַצִדיק ִאיהו י. ִּעָלָאה' ּ ית ה. ְזֵעיָרא' ּ ָאה ּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ' ׁשְ

ה ִניַאת ּבְ ָאה ְוָדא ִאְתּבְ ּתָ ְיל ּכָֹלא ְוִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָאֹרך ַּעּמוד ָסִב' ו. ִּעָלָאה' ּתַ ּ ּ ּ ּ
א א ְוִאּמָ ין ַאּבָ ַצִדיק' ְּוִאיהו ו. ּבֵ ית ב' ה. ְּזֵעיָרא ּבְ ַגְוָנא ְדִאית ג. 'ְּדִאיִהי ּבֵ ֶּאָלא ּכְ גגין ' ּ

ָדא ָדא, ּבְ ין ּבְ ּגִ ָלת ּגַ ָבה, ָהֵכי ִאית ּתְ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ּתֵ ְּוָכל ְנֻקָדה ּבְ ה , ּ א ּבָ ָּצִריך ְלַאְרּכָ ְ

ר ְסִפירֹות ה ֶעׂשֶ ִתְפֶאֶרת וְלַאְכְלָלא ּבָ ּוְלַסְלָקא ּבְ ּ ְְוָכל ְנֻקָדה ְלֵעָלא ִמן ָצִריך ְלַסְלָקא . ּ ּ ּ
ֶכֶתר בֹוֵתה ּבְ א ָלה ַעד ַמְלכות, ַּמֲחׁשָ ּוְלַנְחּתָ ּ ָבה ְוֵתָבה. ּ ָכל ּתֵ ִּדְתנוָעה ְדִנּקוֵדי . ְוָהֵכי ּבְ ּ ּ ּ

ְתִרין ַעל ַאְתָון. ֲּאַתר ְדַטֲעֵמיִּאּנון ּבַ ְּוַכד ִאית ַטֲעֵמי ְדִאּנון ּכִ נוָעה , ּ ֹּלא ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּתְ ְ

ָבה ָאת ִמן ּתֵ ַהִהיא ְדָתָגא ָעַלה, ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ א אע. ּ ִכיְנּתָ ר ''ְועֹוד ׁשְ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּג ְדִאיִהי ּכְ
ְלהו ֲאח ְּסִפירֹות וָבה ִאְתְקִריאו ּכֻ ּ ּ ה ְסִפיָרן ְדִאּנון ְפִניִמִיים. ֹוַרִיםּּ ד ִמְתַיֲחִדים ּבָ ָּהֵכי ּכַ ּ ּ ּ ל , ּ ּכָ

ְטָרא ְפִניִמִיים ְּסִפיָרָאן ִאְתְקִריאו ִמּסִ ּ ְּוִאית ְסִפיָרָאן ְדִאּנון ִלְפַני ִלְפִנים. ּ ִליָלן . ּ ְוַכד ִאְתּכְ
ל ְסִפיָרן ה ּכָ ְלהו ּוְפִנ. ִּאְתְקִריאו ִלְפַני ְוִלְפִנים, ּּבָ ּיִמִיים וְפִניִמִיים ִדְפִניִמִיים ַוֲאחֹוִרִיים ּכֻ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַגְוָנא ְדַבר ָנׁש ְדגוֵפה ִמיָנא ֲחָדא. ִּאּנון ַחד ְּוָלאו ִאּנון ּכְ ּ ּ ּ ָמֵתה ִמיָנא ָאֳחָרא, ּ ֲאָבל , ְּוִנׁשְ
ְּלֵעָלא ּכָֹלא ַחד יר. ּ א ְדִאיִהי ַיּתִ ל ְנהֹוָרא ְוָכל ַדְרּגָ ֶּאָלא ּכָ ּ ל ִעָלִאיןְק, ּ ִּריָבא ְלִעַלת ּכָ ּ .

א ִאְתְקִריַאת ַפְרֵדס ְדאֹוַרְיָתא. ִאְתְקִריַאת ִלְפַני ְוִלְפִנים ִכיְנּתָ ְּועֹוד ׁשְ ּ ם ְדִאיִהי , ּ ַּעל ׁשֵ
ִליָלא  ט 'ּכְ ה ' 'ְּרִאָיה'ִּמְפׁשָ ּסֹוד ְדאֹוַרְיָתא ָדא הוא ִסיָמן ַפְרֵדס'ְּדָרׁשָ ּ ּ ְוִאְתְקִריַאת ֵעץ . ּּ

הֹון ְפֹסֶלתַּחִי מוִרים ְדֵלית ּבְ ְטָרא ְדַצִדיִקים ּגְ ּים ִמּסִ ּ ּ ּ ה ִאיָלִנין ִאּנון. ּ ְטָרא ְדַכּמָ ּוִמּסִ ּ ּ ,
פום עֹוָבֵדיהֹון יְנהֹון ּכְ א ּבֵ ִכיְנּתָ מֹוְדַעת ׁשְ ּתְ ִּדְמִאיָבא ִדיְלהֹון ִאׁשְ ּ גֹון ֱאגֹוז ְדִאיָבא . ּ ּּכְ

ִּדיָלה ְסִתיָמא ַוֲחתוָמה ּ ה ַהאי ִא, ּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ּיהו ָרִמיז ִלׁשְ ּ ן ָנעול ֲאֹחִתי )שיר ד(ּ ּ ּגַ
ל ָנעול ַמְעָין ָחתום ָלה ּגַ ּּכַ ּ ָגָון ַיִין ְדִאיהו ָסתום ְוָחתום. ּ ּּכְ ּ ּ יַעָיא, ּ ה ַרּשִׁ ָין ִמּנֵ ְּדָלא ִאְתַהּנְ ּ ּ ,

א ְסִתיָמא ַו, ְְוָלא ִאְתְנַבך ִכיְנּתָ י ִאיִהי ׁשְ הָהֵכי ַנּמֵ ָין ִמּנַ יַעָיא ְדָלא ִאְתַהּנְ ין ַרּשִׁ ֲּחִתיָמא ּבֵ ּ ּ .
ה  ַמר ּבֵ ְּואֹור ִדיַלה ִאּתְ ּ ְצְפֵנהו)שמות ב(ּ י טֹוב הוא ַוּתִ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ּ ַוּתֵ ְוָהֵכי אֹוַרְיָתא ָרִזין . ּּ

יַעָיא הֹון ַרּשִׁ ָין ִמּנְ ִּדיָלה ְסִתיִמין ַוֲחִתיִמין ְדָלא ִאְתַהּנְ ּ ֵתי ַחְמָרא ּוְבִגין . ּ ָּדא ֱאֹכל ְדַבׁש ְוׁשָ ּ
ֵדהו ַלּגֹוי ַלּמְ   .ד''ועכ. ְּוַאל ּתְ

ְָדַבׁש ָמָצאָת ָאֹכל ַדֶיך ּ ּ רֹות)משלי כה(ִּדְבַמה . ּ ְסּתָ ּנִ יָת ִהְתּבֹוֵנן ְוֵאין ְלך ֵעֶסק ּבַ ֻהְרׁשֵ . ָ ּשֶׁ
א ְסִתיָמ ִכיְנּתָ ּוְכַגְוָנא ְדֹמָחא ֶדֱאגֹוז ָסִתים ָהֵכי ִאיִהי ׁשְ ּ ין . אּ ָגלוָתא ּבֵ ְּוִאיִהי ֲאסוָרא ּבְ ּ

יַעָיא ַמר . ַּרּשִׁ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ יֵדי ֹלא אוַכל קום'  ְנָתַנִני ה)איכה א(ּ ּּבִ ִּדְבהֹון ִאיִהי סֹוֶגֶרת . ּ
ֶרת ה ְפֹסֶלת. ּוְמֻסּגֶ ּוֵבין ַצִדיַקָיא ֵלית ּבָ ּ ּ א ִאיִהי ַסּמָ. ּּ יוְבּתָ ינֹוִנִיים ָמאֵרי ּתְ ּוַבּבֵ ל ָאִסיר ''ֵאּּ

ְלָטָאה ְפֹסֶלת ְדַתְמָרא ְדִאיהו ָאִסיר ְוָסִתים ִמְלָגאו ְוֵלית ֵלה ְרׁשו ְלׁשַ ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ְטָרא . ּ ְועֹוד ִמּסִ
ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ְּדֵבינֹוִנִיים ִאיִהי ּכְ ַמר , ּ ֵלם ְדִאּתְ ַגְוָנא ִדירוׁשְ ּּכְ ּ  ֹזאת )יחזקאל ה(ּ

ַלם ין ַהּגְּירוׁשָ יָה וְסִביבֹוֶתיָה ֲאָרצֹות ּבֵ ְמּתִ גֹו . ֹּוִים ׂשַ א ְדִאיָלָנא ּבְ ְרׁשָ א ׁשָ ִכיְנּתָ ָּדא ִהיא ׁשְ ּ
ִאין, ּגֹוִבין ּתָ ְתִרין ּתַ ר ּכִ ְּדִאּנון ֶעׂשֶ תֹוך ֻטְמָאָתם, ּ ם ּבְ ֹוֵכן ִאּתָ הֹון ַהּשׁ ַמר ּבְ ְְדִאּתְ ְּוִאּנון . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3370דף [ -ּוָתא ּבְ

ְטרֹוִניָתא ּמַ ְפָחה ׁשֶ ַמר וְסִביבֹוֶתיָה ֲאָרצֹותְּד, ַּאְרִעין ְדׁשִ ָּעַלְיהו ִאּתְ ל . ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּכָ
ֵא, ְּמזֹוִנין ְדַחְמֵרי ְוַכְלֵבי ְּדִאּנון ַחָיִלין ְדַסּמָ ּ ָמרֹות ְדֵליְלָיא''ּּ ִמׁשְ ְלִטין ּבְ ּל ְוָנָחׁש ְדׁשָ ָמא , ּ ּכְ

ְּדאֹוְקמוה מ ּ ָמָרה ִראׁשֹוָנה ֲחמֹור נֹוֵער, מ''ּ ִנָי. ִמׁשְ ָלִבים צֹוֲעִקיםּׁשְ ְלהו ֲהוֹו ָצְוִחין , ה ּכְ ּּכֻ ּ
י ַמְטרֹוִניָתא ָלה, ְלַגּבֵ ּכֹל ָמׁשָ הֹון וַמְלכותֹו ּבַ ְּלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְלַקִים ּבְ ּ א . ּ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ

ְטָרא ְדָאת י ִאין ִאיִהי ַמּבוָעא ְדִאיָלָנא ִמּסִ ִליָלא ֵמִעָלִאין ְוַתּתָ ּּכְ ּ ּ ְּמקֹור ַמִים ַחִיים ְוִאיִהי . 'ּ
ְטָרא ְדֶכֶתר ְּמקֹוָרא ְדֵלית ֵלה סֹוף, ִּמּסִ א ִעָלָאה. ּ ְטָרא ְדִאּמָ א ְדאֹוַרְיָתא ִמּסִ ְּוִאיִהי ַיּמָ ּ ּ ,

ַבע ְסִפיָרן ְלז ּוָבה ִמְתַפְלִגין ׁשֶ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַנֲחִלין' ּ ְבָעה )ישעיה יא(ּ הו ְלׁשִ ּ ְוִהּכָ
ְטָרא ְדָאת יְוִאיִהי. ְנָחִלים ּ איבא ְדִאיָלָנא ִמּסִ ְטָרא ְדָאת ו. 'ּ ְּוִאיִהי ּגוָפא ְדִאיָלָנא ִמּסִ ּ ּ' .

ְטָרא ְדָאת ה ְּוִאיִהי ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ִמּסִ ּ ְטָרא ְדָאת ה' ְוִאיִהי ׁשֶֹרׁש. ִּעָלָאה' ּ ְּדִאיָלָנא ִמּסִ ּ '
ן ָאה ְדִאיִהי ּגַ ּתָ ְּדֵבה ָנַטע ִאיָלָנא ִמּסִ, ּּתַ ה . י''ְּטָרא ַדֲאֹדָנּ ַמר ּבֵ ְּוִאיִהי ָאָדם ְדִאּתְ בראשית (ּ

ר ָיַצר' ּ ַוִיַטע ה)י ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ֶדם ַוָיׂשֶ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ְטָרא . ֱּאֹלִהים ּגַ ִאיִהי ָאָדם ִמּסִ
ָמא ְמָפֵרׁש יו ִּדׁשְ ָמָהן ִעָל''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ל ׁשְ ִליָלא ִמּכָ ּוְבִגין ְדִאיִהי . ִאיןּא ִאיִהי ּכְ ּ

ִאין ִליָלא ֵמִעָלִאין ְוַתּתָ ל ִעָלִאין ובי, ּּכְ ְרָיא ָעַלה ִעַלת ּכָ ּׁשַ ּ ְלָטנוָתא ַעל ּכָֹלא' ּ ּׁשֻ ּקום . ּ
ל ִעָלִאין ָחא ְלִעַלת ּכָ ּבְ ֵּאִלָיהו ְלׁשַ ּ ּ יָחא, ּ ָדָרא ִדְמׁשִ ֵהא ַאְקִדים ְלָכל ְנִביָאה ּבְ ְּדַאּתְ ּתְ ּ ּ .

ֶכל ִדיֵלהְּדִאית ּשֵׂ ָמֵתה ּבַ ְטָרא ְדִנׁשְ ָלָאה ֵלה ִמּסִ ּ ְלָמאן ְדַאּתְ ָעִתיד ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ְוִאית ְלָמאן . ּּ
ְטָרא ְדגוֵפה ָפִנים ִמּסִ ְלָיא ֵלה ָפִנים ּבְ ְּדַאּתְ ָעִתיד ְלִאְתּגַ ּ ּ ּ ּּ ֶכל ִדיֵלה , ּ ּשֵׂ ָמֵתה ּבַ ְטָרא ְדִנׁשְ ִּמּסִ ּ ּ ּ

ְלָיא ֵלהְּוִאית ְלָמאן ְדַאּתְ ָעִת ּיד ְלִאְתּגַ ּ.  

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ח ִמִלין ַקּמֵ ּקום ַאְפּתַ ִּמָיד ָפַתח ְוָאַמר. ּ ּ.  

ִכיִלים ַיְזִהרו ׂשְ יִלים. ְּוַהּמַ ּכִ ֶכל ְלִמְנַדע ְלָמאֵרי ָעְלִמין. ָמאן ַמׂשְ הֹון ׂשֵ ִּאֵלין ְדִאית ּבְ ּ ּ ,
א ִכיְנּתָ ׁשְ ל ִעָלִאין ּבִ ְּדִאיהו ָעִלית ּכָ ּ ה ְּדִא, ּ ַמר ּבָ ַער ַלה)תהלים קיח(ּּתְ ַּצִדיִקים '  ֶזה ַהּשַׁ

ר ְסִפיָרן. ָּיֹבאו ּבֹו ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ר ּכְ ִהפוך ַאְתָון ֶעׂשֶ ַער ּבְ ְׁשַ ּ בול. ּ ְטָרא ִדיְלהֹון ִאיִהי ּגְ ּוִמּסִ ּ ּ .
ה  ַמר ּבֵ א ְדִאּתְ גֹון ַיּמָ ּּכְ בול ַלָים)ירמיה ה(ּ י חֹול ּגְ ְמּתִ ר ׂשַ ּ ֲאׁשֶ בול וְתחום ָהֵכ. ּ ּי ִאיִהי ּגְ ּ ּ

ָמא דיהו ְּדִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד ִדְתחוֵמה, ה'ִלׁשְ ּ ּ ּ ה, ּּ מֹוָנה ֲאָלִפים ַאּמָ ֲאָלִפים ְלָכל , ִּאיהו ׁשְ
ָרה ִאיִהי . יאהדונהי, ְּוִאּנון. ִסְטָרא ּוְרׁשות ִאיִהי ַלָיִחיד ְדִאיהו ָרְחּבֹו ַדק ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ּ ּ ּ ּּ

בול ְלַיּמָ ָכחו ִמן ָחְכָמה, ּא ְדאֹוַרְיָתאּּגְ ּתְ לֹוי ְדִאׁשְ א ִעָלָאה ְדַגְלּגַ ְּדִאיִהי ִאיּמָ ּ ּ ּּ ל , ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ
ה ָּהִעלֹות ְדֵלית ְלֵעָלא ִמּנֵ ּּ ְטֵרה, ּ בול ִמּסִ ֵּלית ָלה ּגְ ּ ְטֵרה ְוֹלא ְרׁשות , ּ חום ִמּסִ ְּוֵלית ָלה ּתְ ּ ּ ּ

ה, ָּעֵלה ר ִמּנֵ עורְוֵלית ֵל. ְּוֹלא ּבַ ּה ִמָדה ְוׁשִ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא . ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ִמּסִ ּ ּ
ּתוף ְוִחּבור ְּדֶאְמָצִעיָתא ִאית ָלה ׁשִ ּ ּ ּתוָפא ִדיֵלה א, ּ גֹון ְדַכר ְונוְקָבא ְדִאיִהי ַדק ְוׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ח 'ּ

ְל ָהִעלֹות'ְּוַתְרַוְיהו ֶא ְטָרא ְדִעַלת ּכִ ָּחד ֲאָבל ִמּסִ ּ ֹלא ׁשִ. ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא . ּּתוףֶאָחד ּבְ
ְטָרא ְדֶאָחד ה י' ִאיִהי ד, ִּמּסִ נוי'ג ֶאָח''ִּעּמֵ ל ִעָלִאין . ּד ַהּמָ ְטָרא ְדִעַלת ַעל ּכָ ֲּאָבל ִמּסִ ּ ּ

ּנוי ליהו. ִאיִהי ֶאָחד ּנוי ְדִאיהו ּכִ ּנוי ְוַהּמִ ָכל ֶאָחד ַהּכִ ְּוֹלא ּכְ ּ ּ ּ ֱּאֹלִהים ַוַדאי ָהֵכי ְסִליַקת . ה'ּ
ֻחׁשְ ּנוּבְ ן ּכִ ּנו. י''ּּבָ ְטָרא ְדָמאֵרי ַעל ּכָֹלא ֵלית ֵלה ּכִ ּוִמּסִ ּ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא . י''ּּ ְּוֹעד ִמּסִ ּ

ית ִקּבול ִדְלִזְמִנין ָנִחית ָלה ְנִביעו. ְּדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת ּּבֵ ּ ּ ְּוִאיִהי ְמֵלָאה ְדָהֵכי ַאְתָון . ּ
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גֹון ּוְלִזְמִנין ִא. ה''ֵּדאֹלִהים ְמֵלָא ה ּכְ יַבִני )רות א(יִהי ְיֵבׁשָ י ְוֵריָקם ֱהׁשִ  ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ
ל ִעָלִאין ֹלא ֶיְחַסר ְוֹלא ַיְעִדיף. 'ה ְטָרא ְדִעַלת ַעל ּכָ ּוִמּסִ ּ ּּ ְּנִביעו ְנהֹוֵרה ְדָכל ְסִפיָרן . ּ ּ ּ

ִלין ֵדין ִמֵדין ְּמַקּבְ ן ִדְמיֹון ּכְ. ּ ּמָ ַּגְוָנא ִדְנִביעו ְדַמִיןְּוַיְכִליָנן ְלֶמֱעַבד ּתַ ּ ֵקי ְלִאיָלָנא , ּ ְּדַאׁשְ
ה ְּוִאם ָחֵסר ַההוא ְנִביעו ִמּנֵ ּ י . ִּאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁש, ּ ה ָאְזלו ַמִים ִמּנִ ַמר ּבֵ ַגְוָנא ְדָנָהר ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ

ה ְדאֹוִסיף ּבֵ. 'ָים ְוגֹו ל ִעָלִאין ְלָית ְלֵעָלא ִמּנֵ ִעַלת ַעל ּכָ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ ה ִדְבָכל ּ ּה ְוָגַרע ּבֵ ּ ּ
הֹון ַרע ְנִביעו ִמּנְ ְּסִפיָרן ִאיהו ּגָ א ִדְלִזְמִנין ִאיִהי . ְּואֹוִסיף לֹון ְנִביעו, ּ ִכיְנּתָ ַגְוָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ

ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה. ְמֵלָאה ּוְלִזְמִנין ִאיִהי ֲחֵסָרה ְוָהֵכי ּכָ ֻכְלהו. ּ ְּוִאיהו ְדאֹוִסיף ְוָגַרע ּבְ ּ ּּ ,
ְּוֵלית ָעֵלה ְדאֹוִסיף ְוָגַרע ָלָלא דא. ּ ע ְסִפיָרן ְדִאּנון ּכְ ׁשַ ְּוֹלא ֹעד ֶאָלא ִאיהו ֲאִפלו ּתֵ ּ ּ ּּ , ח''ּ

ע ׁשַ ִליל ֵמִאּנון ּתֵ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ּ ּ ּ ל ִעָלִאין ֹלא ָנִחית ָעֵלה . ּ ְּוִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ
ִּיחוֵדה ת , ּ ַּעד ְדַאִפיק ֵלה ּבַ ר ְסִפיָרןּּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּזוֵגה ּכְ ִגין , ּ ּוְבִגיַנה ָנִחית ָעֶליָה ִיחוֵדה ּבְ ּ ּ ּ

ְּדְתֵהא ֲחִביָבה ָעֵלה ַתְרַוְיהו. ּ ְּוִאיהו ְדָאִחיד ּבְ ּ ך ִאּנון א. ּ ּוְבִגין ּכָ ּתוָפא . 'ח ד''ְּ ְּדִאית ׁשִ ּ
י ּכֹל ּבַ ה ּכִ ַמר ּבֵ גֹון ַצִדיק ְדִאּתְ ְּדַתְרַוְיהו ּכְ ּ ּ ּ ַמִים וָבָאֶרץּ ם ֻאְנְקלֹוס ְדָאִחיד , ּּשָׁ ְּוִתְרּגֵ

ַמָיא וְבַאְרָעא ׁשְ ּּבִ ְדַכר ְונוְקָבא. ּ ַגְוָנא ִדְבִרית ִמָלה ְדָאִחיד ּבִ ּתוָפא ִדיֵלה ּכְ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּּ
ְּלִזְמִנין ְיִדיָען ִאית ִזווָגא ּוְלִזְמִנין ַאְפָרׁשוָתא, ּ ֲהָנא . ּ גֹון ַאֲהֹרן ּכַ ה ּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )ויקרא טז(ּ

ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ָתא . ְוַאל ָיֹבא ּבְ ַגְוָנא ְדִאּתְ ֹזאת ָיבֹוא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּכְ ְּוִזְמִנין ּבְ
ְעָלה ִּדְלִזְמִנין ִאיִהי ִנָדה ְמַרֲחָקא ִמּבַ ּ ֶרת ְלַבְעָלה, ּ ּוְלִזְמִנין ִאיִהי ַדְכָיא ֻמּתֶ ּ ד , ּ ֲאָבל ּכַ

ל ִעָלִאיןִּעַלת ן ִנדֹות ְוֹלא ִרחוק, ּ ַעל ּכָ ּמָ יַנְיהו ֵלית ּתַ ּּבֵ ּ ְּוֹלא ֵפרוד, ְּוֹלא ִקּצוץ, ּ ְּוִאיהו , ּ
ְיהו ר ְסִפיָרן ִחיצֹוִנִיים ְלַגּבַ ר ְסִפיָרן ְפִניִמִיים ְוֶעׂשֶ ר ֶעׂשֶ ְּדָקׁשַ ּּ ּ ֵוי . ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ִמְלָגאו ׁשַ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ּבְ ֱּאמוָנה ְדִיׂשְ ִליָלא , הֹוןּ ֻכְלהו ְפִניִמִיים ְוִחיצֹוִנִיים ְדִאיִהי ּכְ וָרא ּבְ ַהִהיא ְדִהיא ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִאין ָרֵאל ְדָבה . ַּעד ְדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, ֵּמִעָלִאין ְוַתּתָ ּוְבִגין ָדא ָקָרא ָלה ֱאמוָנה ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִאין מֹוָדעו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ל ִעָלִאיןְּוִעַלת , ּ ה. ַּעל ּכָ ּוָמאן ִדְמַיֵחד ֵלה ּבָ ּ ּ ִאלו ְמַיֵחד , ּ ּּכְ ּ
ִאין ל ִעָלִאין ְוַתּתָ ֵּלה ְוַאְמִליך ֵלה ַעל ּכָ ּ יַקת ֵלה. ְּ ְרֵסא ִדיֵלה וְנׁשִ א ִמּכֻ ִכיְנּתָ ָּקַמת ׁשְ ּ ּ ּ ,

יק ֵלה ִריכו ֵלה, ְּוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׁשִ ִאין ּבָ ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ִויָהבו ֵלה ַנְבַזְבָזןּ כ ָרָזא ''ע. ּ
ְּדִיחוָדא אן ְוֵאיָלך ִסְתֵרי אֹוַרְיָתא ְוַטֲעֵמי אֹוַרְיָתא. ּ   .ְִמּכָ

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ח ִמִלין ַקּמֵ א ַאְפּתַ ּקום ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָחא , ּ ׁשְ ה ִמּמִ א ְנִביעו ְלַגּבָ ְּלַנְחּתָ ּ
א ה , ַּקִדיׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִמיד)שמות כז(ּ אֹור ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ ית ַלּמָ ּתִ ֶמן ַזִית ַזך ּכַ ְּדִאיִהי . ְ ׁשֶ

ה  ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ַמת ָאָדם'  ֵנר ה)משלי כו(ּ ִמיד ּתוַקד ַעל . ִנׁשְ ַמר ֵאׁש ּתָ ִגיַנה ִאּתְ ּּבְ ּ
ה ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָמֵתה ְדָמאן ְדִיְת. ַהּמִ ה ִנׁשְ ְּוָהֵכי ֹלא ִתְכּבֶ ּ ִמידּ ה ּתָ ק ּבָ י . ַּעּסֵ נו דֹּמִ ּתְ ַּאל ּתִ ּ

ה ַער ְלַגּבָ ִריך הוא ַעד ְדִיּתְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ה ָהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ ּבֵ ִכיבו ַלּגַ א ֵלית ׁשְ ְרּגָ ְּדׂשַ ּ ּ ּ ּ
בֹוד ְוֹלא ִיֹדם ְרך ּכָ ְּלַמַען ְיַזּמֶ בֹוד ִדיֵלה ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ְוָכ. ָ ְּדִאיִהי ּכָ ּ ּ ל ֲחֵפִצים ֹלא ּ

ה וו ּבָ ִּיׁשְ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ָרא ֱאֹלִהים, ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ִרּבֹון ָעְלָמא ְיֵהא ַרֲעָוא . ּבְ
ר ַדּבֵ ר ּתְ י ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיך ְוהֹוֵרִתי ֲאׁשֶ ִָדיָלך ְלַקְיָמא ּבִ ְּ ּ ִגין ְיָקָרא ִדיִלי . ּ ְּדֹלא ּבְ ּ
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ך, אֲעִביְדָנ ִכיְנּתָ י ׁשְ ָחא ִמִלין ַקּמֵ ְֶאָלא ְלַאְפּתְ ּ ְנָיָנא. ּ ' ד ה'סֹו. ָּפַתח ְוָאַמר ִזְמָנא ּתִ
הֹון ע' ִּאיהו ע. ִליֵרָאיו א ּבְ ְַאְנִפין ְדִסְתֵרי ּתֹוָרה ְדָצִריך ְלָפְרׁשָ ּ ּ עֹוָבָדא ' ּ ִזְמִנין ּבְ

ית ָתא ָדא ִדְבֵראׁשִ ְּדָפָרׁשָ ּ ּ.  

 ] בשנה308יום  [סדר הלימוד ליום יג אב

  תקונא קדמאהזוהר חדש תיקוני 
ית אֹוַרְיָתא ֵראׁשִ יִאין ִאּנון ּבְ ית ִזְמִנין ַסּגִ ֵראׁשִ ַאְתֵרה, ּּבְ ְּוָכל ַחד ִאְתְפַרׁש ּבְ ַקְדָמָאה . ּ

ית ַדְרּכֹו'  ה)משלי ח(ִּאיהו  ה ַטֲעֵמי ְוִנּקוֵדי ְוַאְת. ָּקָנִני ֵראׁשִ ָּדא אֹוַרְיָתא ְדִאית ּבֵ ּ ּ . ָוןּ
ם יהו ׁשֵ ְלָין ּבְ ה ְדֻכְלהו ּתַ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ה ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּוַכּמָ ּ ּ ּּ ִמי . ה'ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶזה ׁשְ ּ

ִמי ִעם י. ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ָוֹדר ָמאָלא''ְשָס. ח''ה רמ'ִזְכִרי ִעם ו. ה''ב ְשָס'ׁשְ , ה ִמּשְׂ
ִּמְדִחילו ִדְגבוָרה ִאְתְיִהי ּ ּ ּבו ַפַחד ִיְצָחקּ א ְדַאְבָרָהם , ח ִמיִמיָנא''רמ. ּ ֵּמְרִחימו ְדַדְרּגָ ּ ּ

ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ יך ֶחֶסד)ירמיה ב(ּ ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְ ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ְ ּ
ְרַוְיהו ִליל ּתַ ם יהו. ּּכָ ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ּבְ ה ָו''יָנא ֵאֲאָבל ְיִמ. ה'ּ ה ָהָדא ''ּל ָנִטיל ִעּמֵ

יָמן ָיבֹוא ּהוא ִדְכִתיב ֱאלֹוַה ִמּתֵ ּ ה י. ּ ָמאָלא ָנִטיל ִעּמֵ ַּעּמוָדא , ה ִמן ֱאֹלִהים'ּׂשְ
ִלים ָמא ׁשְ ּוְבִגין ָדא ֵאל ֱאֹלִהים ה. ְּדֶאְמָצִעיָתא ָנִטיל ׁשְ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ' ּ ִּדּבֵ ִליל לֹון . ּ ּכָ

ַהאי ְקָרא ְּוָכל ִפּקוָדא ִאית ֵלה ַטְעָמא ְיִדיָעא ְלֵעָלא. ּבְ ּ ּ ְּוַאְגָרא ִדיֵלה ְיִדיַע ְלִאּנון , ּ ּ ּ
ְּדַיְדִעין ָרִזין ְסִתיִמין ְדָמאֵריהֹון ל ָרז. ּ הֹון ּכָ ָיא ִמּנְ ּסְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָלא ִאְתּכַ  )דניאל ד(ּ

ְּוקֹוָצא ִדיֵלה וְנֻקָדה ִדיֵלה ְוַטְעֵמי , ְיָתאְּוָכל אֹות ְואֹות ְדאֹוַר. ְְוָכל ָרז ָלא ָאִניס ָלך ּ ּ ּ ּ ּ
ִּדיֵלה הֹון ֵחיָלא . ִּאית לֹון ָרִזין ְסִתיִמין ְלֵעָלא, ּ הֹון ְדִאית ּבְ מֹוְדָען ּבְ ּתְ יִלים ִאׁשְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ

א ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֵאל ַוֲעַז. ְּלֵמיָקם ּבְ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ַמר ּבַ ַגְוָנא ְדִאּתְ ר ּכַֹח )שם א(ְרָיה ּּכְ  ַוֲאׁשֶ
ֶלך ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעֹמד ּבְ ֶלך, ְּבָ ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא ְדִאיִהי ֵהיַכל ַהּמֶ ְּבַ ּ ל ַטְעֵמי , ּ ִליָלא ִמּכָ ּכְ

יִדיָעה ִדְנֻקֵדי ְוַטְעֵמי ְדַאְתָון. ְּוִנּקוֵדי ְוַאְתָון ְּדֵלית ְיִדיָעה ּכִ ּ ּ הֹון , ּ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ְלִאׁשְ
אְסג ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלָתא, ֹוְלּתָ ה ַזְרָקא ֻמּקָ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ַגְוָנא . ּ ַהְוָין ּכְ ְּוֻכְלהו ִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ּ

ָלת יוִדי. 'ה'ה'ה' ו'ו'ו' ה'ה'ה' י'י'ָּדא י ָכל ֲאַתר דאנון ּתְ ֲחָדא ְרִמיִזין י''ּּבְ ' י'י'ן ּכַ
ִלי, ִלְסגֹוְלָתא א ּכְ ִכיְנּתָ ה. ָלא ִמן ָחְכָמה ָחֵסר ֶנַצחְּדִאיִהי ׁשְ ֹרּנָ חוץ ּתָ ּוְבִגיַנְיהו . ָּחְכמֹות ּבַ ּ

ים ַיְדִרים ּאוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ָלָתא ִאּנון ְדרֹוִמִיים. ּ ְּדֻכְלהו ּתְ ּ ּ ּ בוָרא . ּּ ּּגְ
ְּוֻכְלהו ְלָצפֹון. הֹוד ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ. ּ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַכֵון . ּיר ַיְצִפיןּ ַּזּכָ ּ ּ
הֹון א. ּבְ ִכיְנּתָ א ָחְכְמָתא ְועוְתָרא ִלׁשְ ְלׁשו, ְּלַנְחּתָ ה ְלך ְיׁשַ ה ְקֻדּשָׁ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּּ ְּדָהֵכי ִאיהו . ָ ּ

א ָחְכְמָתא ְועוְתָרא ְּסגֹוְלָתא ִדיְלהֹון ְלַנְחּתָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָלא ָנִטיל. ּ ַּזּכָ ּ ִאיהו ַאְגָרא ּ
א ְדִאּנון ְסֻגלֹות ִאֵלין ְדַבְעָלה ְדָנְחָתא , ְּלַגְרֵמה ִכיְנּתָ י ׁשְ ֶּאָלא ְדאֹוִליף ְסֻגלֹות ִאֵלין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ה ְפֶאֶרת ְיסֹוד' ו'ו'ו. ּלֹון ְלַגּבָ ֶתר ּתִ ִגין ְדֶכֶתר ִאיהו יו. ּכֶ ּּבְ ּ ן כ''ּ ּבָ ן ו' ּד ְדָסִליק ְלֻחׁשְ ' ְּדַתּמָ
ֵרין ָוִוי ָאת ָוא''ּתְ ַצִדיק ַחי ָעְלִמין. ו''ן ְרִמיִזין ּבְ ִליָלן ּבְ ָלת ָוִוין ּכְ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ְּדָהֵכי ַסְלִקין . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3373דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ַח ּבָ ֻחׁשְ ָלת ָוִוין ּכְ ְּוַהאי ִאיהו וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק. י''ּתְ ּ ָלת ָוִוין ְסֻגָלה ִדיְלהֹון . ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ
ִכי ִריך הואְלַיֲחָדא ׁשְ א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ְּנּתָ ְּוַהאי ִאיהו ְלָקֵרב ְרחֹוִקים ְדִאּנון אֹוְרִחים. ְּ ּ ּ ,

ֶּדֶרך ִאיהו' ְּדָאת ו. ִּדְבהֹון ָקְפָצה ַאְרָעא ְלַיֲעֹקב ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ ְ ָדַרך )במדבר כד(ּ ּ
ַמִים. ּּכֹוָכב ִמַיֲעֹקב ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְֶדֶרך ַהּנֶ אְקִפיַצת ַה. ּ ִכיְנּתָ ְֶדֶרך ׁשְ ִּדְבִאֵלין ָוִוין ָקְפַצת אֹוְרָחא . ּ ּ
ְעָלה י ּבַ ה. ְּלַגּבֵ ִגּבֹור ָלרוץ ֹאַרח ְלַגּבָ יׂש ּכְ ְּוִאיהו ָיׂשִ ּ ַמר . ּ ּוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּ ְדָרֶכיָה )משלי ג(ּ
ְטָרא ְדָאת ָוא. ַּדְרֵכי ֹנַעם ּוִמּסִ ן ָע''ּ ם ּבֵ אב אֹוְר''ב ָעִביד י''ו ִמן ׁשֵ ַיּמָ ְּדִאְתֲעָברו , ָין ּבְ ּ

יַנְיהו י ָמָהן ִאּנון''ּּבֵ ָבִטין ִדְתָלת ׁשְ ּב ׁשְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט, ּ ַוִיּסַ ּּבְ ּ י . ו''י וה''ו אנ''ְּוִאּנון וה. ּ ְוֵריׁשֵ
ִבין ִדיְלהֹון ָוא ֶאְמָצִעיָתא א. ו''ּּתֵ א ּבְ ח ָלה' ַיּמָ ּכַ יָנה ְוִתׁשְ ּוְבֻתְקָפא ִדְת. ָּאֶלף ּבִ ן ''ֵרין ָוִויּּ

הֹון י, ִּאֵלין א ְרִקיִעין ְוָעִביד ּבְ ְמׁשָ ַקע ׁשִ ַמע ''ּבָ ׁשְ ה ּתִ ה ְוַאּתָ ַמר ּבֵ ָרִקיַע ְדִאּתְ ּב אֹוְרִחין ּבָ ּ
ַמִים ֵניהֹון שמ'ּה ְוַחד ְסֵרי ָו'ְוָחֵמׁש ָסֵרי ָי. ַהּשָׁ ּבָ ֹכ. ו''ּה ַסְלִקין ֻחׁשְ ּח ְדַסְלִקין ''ָּפַעל ּבְ

ן ׁשָ ּבַ ָמא ְמָפֵרׁש ְוַסְלִקין מ' ַּמִים ְלֵעָלא יְלֻחׁשְ ר ַאְתָון ִדׁשְ ֶעׂשֶ ִלים ִדְכִליָלן ּבְ ִּמיֵני ּתִ ּ . ה''ּ
ּ ְוַהאי ִאיהו ְוָאְמרו ִלי ַמ)א''ל שצ''כ(. א''ו שס''ְוִעם שמ מ''ּ י ֹלא ִיֹטׁש ה. ֹו''ה ּשְׁ ֶאת ' ּכִ

דֹול מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ ַאר רנה ִמּשְׁ'ה מ'ָּדִליג מ. ַּעּמֹו ּבַ ּתְ מֹו ''ו ָחֵסר מ''מֹו ִאׁשְ ר ֶאָחד ׁשְ
ַמִים ן ׁשָ ּבַ ָאה , ְלֻחׁשְ ה ֻאּמָ ִלּבִ)ישעיה סג(ּּבֵ י יֹום ָנָקם ּבְ ן ד' ּכִ ּבַ ֻחׁשְ י ַדם , ם'י ּכְ ה ּכִ ְּלַקֵים ּבֵ ּ ּ

ַמִים'שמ. ֲעָבָדיו ִיּקֹם תֹוֶסֶפת א''ָחֵסר ַחד למ. ּו ִעם ָדם ׁשָ . ֹּכָלא ַחדְּלַאֲחָזָאה ְד' ה ַחד ּבְ
ָמָהן ְיה ים''ָּהא ָהָכא ָרָזא ִדְתַלת ׁשְ ָלׁשִ ּו ְמׁשֻ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני. ּ ן ּבָ ּמָ ּוִמּתַ ַחֶיה , ַּחֵיי. ּּ ְּוָהָחְכָמה ּתְ

ָעֶליָה יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון)תהלים(ְמזֹוֵני . ּבְ ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וַמׂשְ ָ א ִעָלָאה. ּ ְּוִאיהו ִאּמָ ֵני. ּ , ּבָ
יָנה ְדַאְתָון ִדיָלה יה. ּן ָיהּכֵ ְּוִאיהו ָיד ָרָמה ּבִ ּ ּ ' ּוִמן ה. ה' ָנִפיק יהו)ד''נר יו(ו 'ּו וִמן יה'ּ

ָּנִפיק ֱאֹלֵהינו וִמן ָוא ּה ְדִאּנון י'ּו וִמן יהו''ּ ַמע, ד ַאְתָון''ּ ְקִריַאת ׁשְ ן . ּוְרִמיִזין ּבִ ְּדַתּמָ
ִלימו ִדְתָלת ְיה' ה'ה'ה. ּה ְוֹכָלא ֶאָחד'ּה ֱאֹלֵהינו יהו'יהו ָאה ׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּו ''ּו ְיה''ּ
ִּדְרִמיזו ִדיְלהֹון ֶאְהֶי, ּו''ְיה ּ ְקָרא ָדא''ה ֶאְהֶי''ה ֶאְהֶי''ּ ה ְרִמיזו ִדיְלהֹון ּבִ ַמר ְלֹמׁשֶ ּה ְדִאּתְ ּ ּ ּ ,
ה ֶאְהֶי)שמות ג( ר ֶאְהֶי''ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ּה ַויֹאֶמ''ה ֲאׁשֶ ר ּכֹה ּתֹאַמר ֶאל ּבְ

ָרֵאל ֶאְהֶי ְלֵחִני ֲאֵליֶכם''ִיׂשְ א ְדִאיהו י. ּה ׁשַ ּמָ ּׁשֶ ר ִזְמִנין י'ו י'ּ ית ָעׂשָ ר 'ו ׁשִ ית ֲעׂשָ ו ְוׁשִ
ָאת א'ִזְמִנין ו ַגְוָנא ָדא א' ּי ָרִמיז ִדיְלהֹון ּבְ ָּרִמיז יוי ָדא ִאיהו א ויי ַוִייֶצר ' ּּכְ ּ   .)חסר כאן(ּ

יִלים ַיְזִהרוְועֹוד ְוַה ּכִ ׂשְ ִּרּבֹוא ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְלֵעָלא' ִּאֵלין ס, ּּמַ ִרּבֹוא ' ְּוִאֵלין ס. ּ
א ִּרּבֹוא ְדכֹוְכַבָיא' ְּוִאֵלין ס. ִּרּבֹוא ְדַמְלָאִכין' ְּוִאֵלין ס. ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְלַתּתָ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ

ה ַמר ְפֵני ֹמׁשֶ ַּיְזִהרו ַההוא ְדִאּתְ ּ ּ הּ ְפֵני ַחּמָ ִחּבוָרא ָדא.  ּכִ ְלהו ַיְזִהרו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ה ַיְזִהרו . ּ ּּבֵ ּ
ִמלוֵלה ּּבְ ּ ְכִתיָבֵתה. ּ ְלהו ַיְזִהרו ּבִ ּּכֻ ּ ּ ֹזַהר ָהָרִקיַע. ּ ַהאי ִסְפָרא ּכְ ֵמה ִאְתְקֵרי ֵסֶפר . ּבְ ְּוַעל ׁשְ

ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַּהזַֹהר ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ֵס, ּ א ִעָלָאה ְדִאיהו ּ ֶּפר ְדֹזַהר ִדיֵלה ֵמִאּמָ ּ ּ ּ ּּ
ִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר. ֹזַהר ָנן ֵאיֶזהו ָחָכם ַהּמֵ ּוֵבה אֹוְקמוה ַרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ֵלב . ְּ ְּוִאיהו ֹזַהר ְדַנֲהָרא ּבְ ּ

ל, ְּדָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ית''ָזֳהָרא ּבְ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוַעּמוָדא ְד. ּ ֶאְמָצִעיָתא ּ
ית ְרִקיִעין אן, ִּאְתְקֵרי ִעָלָאה ַעל ׁשִ אן וְתָלת ִמּכָ ָלת ִמּכָ ֶאְמָצִעיָתא, ּּתְ ְרִביָעָאה , ְּוִאיהו ּבְ
ית ִביָעָאה ְלָכל ׁשִ ָלת וׁשְ ַמר . ְּלָכל ּתְ ַמִים)בראשית א(ְּוָעֵלה ִאּתְ , ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ
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ִליל ֵאׁש וַמִים ׁש ְוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ַמה, ּּכָ ָאר ְרִקיִעים ֶאָלא ֵלה ַמּמָ ּ ְדָלא ָקָרא ָהֵכי ִלׁשְ ּּ
ִדיֹוְקֵנה ּּבְ ּ.  

ִסְפָרא ָדא ִאין ּבְ ָּפַתח ְוָאַמר ִרּבֹון ָעְלִמין ְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ְלַאְכְלָלא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּּ ְ ּ .
ְכִת ין ּבִ ה ּבֵ ל ַחד ְוַחד ּבֵ ָחא ּכָ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ִדּבוָראּ ין ּבְ ָמך יהו, ּיָבה ּבֵ ֵחיָלא ִדׁשְ ְּבְ ּה וְבָכל ַהְוָין 'ּ

ה ְּדָנֲהִרין ִמּנֵ ה, ּ ָמָהן ְוִכּנוִיין ִדיֵלה ְדֻכְלהו ַיְזִהרו ִמּנֵ ּוְבָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְלהֹון ִעָלִאין . ּּ ּחכי ְיהֹון ּכֻ ּ
ַהאי ִחּבוָרא רון ּבְ ִאין ְדִאְדּכְ ְּוַתּתָ ּ ָמך, ּ ְרִקיָעאְְזִהיִרין ִמּשְׁ ֹזַהר ְדָנִהיר ּבִ ּ וְמַהְוָין ִדיֵלה ּכְ ּ ּ ּ .

ָמך ֵחיָלא ִדׁשְ ִסְפָרא ָדא ּבְ יר ּבְ ְְוָהב ְרׁשו ְלָכל ָמאן ְדַאְדּכִ ּ ּ ּ ֶהֶרף ַעִין , ּ ה ּכְ ָנא ִמָיד ּבֵ ְּלִאְזַדּמְ ּּ
ִניִזין יִרין ְוָרִזין ּגְ ל ַחד ְוַחד ִמִלין ַיּקִ ה ּכָ ְּלַגָלָאה ּבֵ י ׁשְ, ּּ א ְדִאיִהי ְיִחיָדה ַקּמֵ ִּכיְנּתָ

ָגלוָתא ַהאי ִחּבוָרא, ּּבְ ך ּבְ ָרא ִעּמָ ַהאי ִחּבוָרא וְלִאְתַחּבְ ָמך ּבְ ְּלַאְנָהָרא ִמּשְׁ ּ ְּ ָרא , ְ ְלִאְתַקּשְׁ
וִטין ָמה ִקּשׁ ּכְ ך ּבַ ה ְלַגּבָ ּּבֵ ה , ְּ ְּלַקִים ּבֵ ִרית עֹוָלם)בראשית מ(ּ   .ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ

ין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוָאָדם ָקם ָרֲעָי ּא ְמֵהיָמָנא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר ַרְעָין ַקִדיׁשִ
ֹלֹמה ה. ַּקְדָמָאה ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד וׁשְ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ָערו ְלַגּבֵ ְּוַאְתָון ְדִמיִכין ִאּתְ ּ ּ ֲאִני , ּ

ִאֵלין ְדַעְבִרין ַעל ָגלוָתא ּבְ ָנה ּבְ ְּיׁשֵ ָנ'' ְשָסּּ ן ְיׁשֵ ּבַ ֻחׁשְ ּה ִפּקוִדין ּכְ ין . ה''ּ יׁשִ ְּדָהא ֵחיָון ּבִ
הֹון  ַמר ּבְ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ין ָקא ַאְתָין ְלֵמיַכל ָעאָנא ְדקוְדׁשָ ְּוֻדּבִ ּ ּ ָנה )יחזקאל לד(ְּ  ָוֶאּתְ

הֹון . ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ַמר ּבְ ִּדְכָען ָמָטא ִזְמָנא ְדִאּתְ ָכל  ַו)ישעיה ט(ּ ָרֵאל ּבְ ּיֹאְכלו ֶאת ִיׂשְ ּ
ר. ֶּפה ֹאַרח ִנְסּתָ ִגיַנְיהו ּבְ ה ַדֲחִקין ּבְ ּמָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא ַאּתון ַסְבִלין ּכַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּוְבֵחיָלא . ּ

ם יהו ּה וְבָכל ַהְוָין ִדיֵלה'ְּדׁשֵ ּ ין וְדָכִיז ִדיֵלה, ּ ּנוִיין ַקִדיׁשִ ּוְבָכל ּכִ ּ ּ ּ ּ כ, ּ ' ֹון סִּיְתֲערון ִעּמְ
ִאין' מ ס''ִרּבֹוא מ ִּרּבֹוא ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְלהֹון אֹוְלִפין . ִרּבֹוא ְנִביִאים' ְוס. ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ

ָרֵאל ין, ָּזכו ַעל ִיׂשְ יׁשִ יָזָבא לֹון ֵמִאֵלין ֵחיָון ּבִ ל חֹוֵביהֹון, ְּלׁשֵ , ְלֶמֱהֵוי ָמִחיל ְלהֹון ּכָ
ּוְלִמְפָרק לֹון וְלַקֵי ּ הֹון ְמַדֵלג ַעל ֶהָהִרים ְדִאּנון קציםּ ּם ּבְ ּ נו דומי לֹו ַעד יערה . ּ ּתְ ַּאל ּתִ

ַרֲחֵמי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְיהו קוְדׁשָ ְּלַגּבַ ּ ע ָטִסין . ְּ ַאְרּבַ ּקום ֵאִלָיהו ְדַאְנּתְ ָדִליג ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ִדְמַקְיִמין  ָכל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִרית ִמיָלהּּ ָמא דיהו. אֹות ּבְ ֵחיָלא ִדׁשְ ה 'ּּבְ

ְּוָכל ַהְוָין ְוִכּנוִיין ִדיֵלה ּ א ְלַנְטָרא , ּ ִריך הוא ְלַנְחּתָ א ּבְ ב ְלַנְטָלא ְרׁשו ִמּקוְדׁשָ ְתַעּכֵ ָּלא ּתִ ּ ְּ

הֹון ָעֵלהו. ָמאָנא ָנא ּבְ ִריך הוא ְלַאּגָ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ָכל ׁשְ ְּוִתְתַעַטר ּבְ ּ ּ ַהאי ,ְּ א ּבְ ּ וְלַנְחּתָ
א ִכיְנּתָ י ׁשְ ה ָרִזין ְטִמיִרין ַקּמֵ ִּחּבוָרא ְלַגָלָאה ּבֵ ָרָזא ְדאֹוַרְיָתא, ּּ ְּלַאְנָהָרא ָלה ּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ן ר ּבָ ֻחׁשְ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ז''ּכְ יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּדֵבה ְוַהּמַ ּ ֹזַהר ְדֵבה כ, ּ ּּכְ ה ַאְתָון 'ז כ'ו ר'ּ
ּוֵבה ז. ּחוָדאְּדִי ּו ְדִאיהו ֶאָחד'ּ ית ַחְברֹוי ְדִאְתָנׁשו . ּ א ְוׁשִ ך ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִּויקומון ִעּמָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַהאי ֹזַהר ַקְדִמיָתא ּבְ א ַנֲהָרא ִמז, ּבְ ִכיְנּתָ ַקְדִמיָתא ְדָעַלְיהו ׁשְ ד ּבְ ה ִמִלין ּכַ א ּבֵ ְּלַחְדׁשָ ּ ּ ּּ '
ְּרִעין ְדָאַמר ָעַלְיהו ָדִוד ַא' ּוְבהֹון ַנֲהָרא ִמז, ְרִקיִעין ּ ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ה)תהלים קטז(ּ ּ '

ַאְרצֹות ַהַחִיים א. ּּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ח ִמִלין ַקּמֵ ְמעֹון ַאְפּתַ י ׁשִ ּקום ִרּבִ יִלים . ּ ּכִ ׂשְ ָּפַתח ְוָאַמר ְוַהּמַ
ּכֹוָכִבים ְלעֹו ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ַּיְזִהרו ּכְ ּ י . ָלם ָוֶעדּ יִלים ִאֵלין ִרּבִ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ

ְמעֹון ְוכו ִתּקוִנים ֵריׁש ַדף א' ּׁשִ ְדפוס ּבְ תוב ּבַ ּכָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ'.  
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ִכיִלים ַיְזִהרו ׂשְ ָחָתא. ְּוַהּמַ ִמׁשְ ח ּבְ יִלים ְלַאִפיקו ְדַאְתָון ְדִאְתְמׁשַ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּ א ְוגוָפא , ּ ֵּריׁשָ
ְּוׁשוֵלי ְדַזְנֵבי טוֵר ּ ָלא רוָחאּ גוָפא ּבְ ּיהֹון ָיְתֵבי ּבְ ָסְכְלָתנו דגשא ְוַרְפָיא. ּ א ּבְ ִזְמִנין , ַּנְפׁשָ

ָּלָקְבֵלה רוָחא ְתחוֵמיהֹון. ּ ּרוָחא ִנּקוֵדי ְדִאְתַתְחָמן ּבִ ּ ּ ְּלָאַחָיא ּגוָפא וְלֵמיָקם ֵלה ַעל , ּ ּ ּ ּ
אֹוְרָחא א ְוַלֲאחֹוָראְְוָלא ָיְדֵעי ְלֵמיַהך . ַּרְגַלָיא ְלַאֲעָנָאה ּבְ ָמאָלא ְלַקּמָ . ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ָמאָלא נוֵעי ְלֵמיַלף אֹוְרָחא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ָמָתא ִאּנון ּתְ זֹוֲהָרא ְדִנׁשְ ַּיְזִהרו ּכְ ּ ּ ְוְלֵמיַהך , ּ ּ
ה ֹאַרח ְקׁשֹוט ְדָלא ִיְסטון ִמּנֵ ּּבְ ּ יָפא ְדַעל. ּ ּקִ ְגִליָדא ּתַ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְדִאיהו ּכִ ּּכְ ּ י ֵחיָוָתאּ ּבֵ ,  ּגַ

ָחָתא ְדבוִציָנא ָרָזא ְדִמׁשְ א ּבְ עוָרא ָסִתים וְלַתּתָ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ים ְדִאיהו ִאּנון ְפִסיֵקי . ּ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ים ָקִאים ְוָלא ְלֹכָלא נוֵעי ְדִאּנון ַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּּתְ ּ ּ ּ ּכֹוָכִבים ז. ּ  ְּדָנֲהִרין ְוָנְטִלין ְלַאֲעָנָאה' ּכַ

ָמאָלא, ָעְלָמא הֹון ִלׂשְ הֹון ִליִמיָנא וִמּנְ ׁשוֵלי ְקֵדָרה ְדַקְיָמא ַעל נוָרא . ִּמּנְ ַּזְנֵבי ׁשוֵליהֹון ּכְ ּ ּ ּּ
ָלא ָלה, ְּדָלא ֻאּכָ א ְדַאְסָנא ְדִאְתֲחֵזי ְוָלא ֻאּכָ ְּוִהיא ֶאּשָׁ א. ּ א ָסִביל ֶאּשָׁ ְוִאית , ִאית ֶאּשָׁ

א ָלה ֶאּשָׁ א ֻאּכָ הו. ַּקְיֵמי' ְטֵלי ְוזָנ' ז. ֶאּשָׁ ִמיָנָאה ִאְתֲחֵזי ּבְ יָעָאה ָנִטיל לֹון. ּּתְ ׁשִ   .ּתְ

ר ִנּקוִדין ְדַקְיִמין ְלַאֲעָנָאה ִכיִלים ֶעׂשֶ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ָמאָלא אֹוְרָחא ' ִמיִמיָנא ְוה' ה, ּ ִמּשְׂ
ְּדִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין ּ ְוָנא ְזִע. ּ ַההוא ּגַ ָּחֵמׁש ִאּנון ַרְבְרִבין ּבְ ַא ֶא . ָא ֵא ֹא א ִא ְיִמיָנא. יִריןּ

ָמאָלא)נקדות קטנות' ל בחיריק והם ה''כ(ֳא ֻא ְא  ִאֵלין ְלַאֲעָנָאה .  ׂשְ ָללו ִאֵלין ּבְ ִּאְתּכְ ּ ּ
ָמאָלא ֶנֶפׁש. ּּגוָפא ֵרין ְטִמיִרין . ְּוִאּנון ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש. ָּחֵמׁש ִמיִמיָנא רוַח. ָחֵמׁש ִמּשְׂ ּתְ

ָלָלא ְדֹכָלא. ְּלָיןְוָלא ִאְתּגַ ְרָיא ְלַאֲעָנָאה ְנֻקָדה ְדַאְבָרָהם ָא ּכְ ּׁשַ ּ ּ ַּהאי ְנֻקָדה ְדַאְבָרָהם . ּ ּ
יך ִאּנון ְטִמיִרין ְוָכִליל לֹון ָּמׁשִ ה. ְ א ָעאִלין ּבֵ ל ִאּנון ִדְלַתּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְּוָדא ְנֻקָדה ְדָנִהיר . ּ ּ
ְיֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְיֵפי ָעְלָמא ִליָפא. ִמּסַ ָמא ּגְ ים ִנּקוָדה . ָּא ָרָזא ִדׁשְ יך ּבוִציָנא ְוָרׁשִ ָּמׁשִ ּ ְ

ָלל ָלא ְנִהירו ּכְ ְּוָדא ְנֻקָדה ְדִיְצָחק. ֲּחׁשֹוָכא ּבְ ֶבט ְלגֹו ֲחַסר ֵלב. ּ ֵרי ׁשֵ ְּמַגֶלה . ַּא ָדא ִאּקְ
ך י ֹחׁשֶ ָמא. ְֲעֻמּקֹות ִמּנִ ׁשְ ך ָסִליק ּכִ ְוְבִגין ּכָ ְּנֻקָדה ְדַיֲע. ּ ה ּבוִציָנא ָאִחיד ּ ָכא ּבֵ ֹּקב ָלא ָמׁשְ ּ

ֵרי . ְּוִאיהו ָלא ִאְתֲחֵזי, ִלְתֵרין ִסְטִרין י טֹוב ּתְ י טֹוב ּכִ ית ּכִ ִליָתָאה ִדְבֵראׁשִ ּא יֹוָמא ּתְ
ַגַוְייהו, ִזְמֵני ִניז ְדָלא ְיִדיַע ּבְ ִּאיהו ּגָ ּ ּ ָלל, ּ ה ּכְ יך ּבֵ ּּבוִציָנא ָלא ָמׁשִ ִניז ִּאיהו ָטִמיר ְוָג. ְּ

ה ָסִתים ִמּכָֹלא. ְוָלא ִאְתֲחֵזי א ּבֵ ְתַרְיהו ְלַאְתַקּנָ ִניז ּבַ ֲּעָרבֹות ַאּגְ ּ ּוְבִגין ְדָטִמיר ְוָסִתים . ּ ּ
ִניז ָלל ּכָֹלא ּגָ ָּעֵלה ְדָלא ְיִדיַע ּכְ ּ ב ְדָסִתים ִאיהו, ַקְרַקע ֲעָרבֹות ִאְתֲחֵזי. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ֶא . ּ

חֹו ְּנֻקָדה ְדַתְלָיא ּתְ ֵרין ִאיִהי ַקְרַקע ֲעָרבֹותּ ִניז ְוָסִתים ָעֵלה ְדָלא . ת ּתְ ֲּעָרבֹות הוא ּגָ ּ ּ
ה ַההוא ְטִמיָרא ְדֹכָלא ֵרין ְלָבַתר ְדָרִכיב ּבֵ ין ּתְ ִּאְתְיִדיַע ּבֵ ּ ּ ּ ִליט ַקְרַקע , ּ ַּאִפיק ֵלה ׁשַ ּ ּ

  .ֲּעָרבֹות ּכָֹלא

ִכיִלים ַיְזִהרו ׂשְ יִלים כד. ְּוַהּמַ ּכִ ׂשְ יל ַעל ָדָבר ִיְמָצא טֹוב)משלי טז(א ''ְוַהּמַ ּכִ ָּהִיינו . ּ ַמׂשְ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ְסִליקו. ַּיְזִהרו ּכְ ֹזַהר ֹזַהר ָזֳהָרא ְדָזֳהִרין ּבִ ּּכְ זֹוֲהָרא ָזִהיר ְוַאְנִהיר ְוַאְדִליק , ּ

ה ִסְטִרין ְזִהיִרין . ֹזַהר ָנִגיד ְוָנִפיק. רֹזַהר ָסִליק ְוָנִחית ֹזַהר ָנִציץ ְלָכל ֵעיָב. ָנִציץ ְלַכּמָ
ֹּזַהר ְדָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין ֹּזַהר ְדָעִביד ּתוְלִדין. ּ ֹּזַהר ָזֳהָרא ְדָתִמיר ְוָגִניז ְנִציצו ְדָכל . ּ ּ ּ

ה ָנִפיק ְוָטִמיר. ְּנִציצו ין ּכָֹלא ּבֵ ַּדְרּגִ ִעּקוָרא , ֲחֵזי ְוָלא ֲחֵזי, ָסִתים ְוַגְלָיא, ּּ א ּבְ ֵּסיְפּתָ
ֵליְלָיא, ּא ְדֵביָראַּמּבוָע יָמָמא ְוָטִמיר ּבְ ַפְלּגו ְדֵליְלָיא ּתֹוָלִדין . ָנִפיק ּבִ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ִּאׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3376דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּדַאִפיק ָלָלא ְדאֹוַרְיָתא. ּ ֹּזַהר ְדָזִהיר ְוַאְנִהיר ְלֹכָלא ּכְ ָהָרִקיַע . ְּוָדא ִאיהו ֹזַהר ָהָרִקיַע, ּּ
א ְוִסיֲהָרא ּכֹו ְמׁשָ ְלָין ׁשִ ְּדֵבה ּתַ ְּכַבָיא וַמָזֵליּ ּ ֵרי ָזֳהָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּ ָּדא ִאּקְ ּ ְּדֹלא , ּּ

ר ָנׁש ה ּבַ יָתא, ָּזָכה ּבֵ ר ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְדָכל ּבֵ ְּדָלא ַאְנִהיר ִסיֲהָרא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא , ּּבַ ּּ
ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ה ְדָזָכה ּבְ ר ִמּנֵ ַּנֲהָרא ּבַ ּ ֹּזַהר ָהָרִקיַע ָסִתים ִעָלָאה ְדָנִהיר ְוָלא ְיִדיַע. ּּ ּ ,

אן ָנִטיל, ַאְדִליק ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּוָמאן ְדָנִטיל ָלא ְיַדע ִמּמָ ְּסִתימו ִדיֵלה ָסִתים . ּ ּ  )א טמיר''נ(ּ
ד ְבָטא ְדיֹוֵסף ַצִדיָקא ָסִתים ּבְ ְּוָגִניז ׁשִ ָוִנין' ּ ְתֵריַסר ֵחי, ּגְ ּוְנהֹוִרין , ָון ִזְוָיןֹּזַהר ְדָנִציץ ּבִ

א ְוגֹו ָרָזא ְדֵאין סֹוף ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ֵליַסר ִאּנון ּבְ ה ּתְ ַּנְצִצין ִמּנֵ ּ ּ ּ ֵּאין סֹוף ְדֵלית . ּ
יעוָרא ַאְתָון. ּׁשִ אֹוַרְיָתא ָנְפִקין ִאְתַפְלִגין ּבְ ע ִנּקוִדין ּבְ ׁשַ ּּתֵ ּ הֹון ָנְטִלין ַמְטָלִנין . ּ ַאְתָון ּבְ

ָרִזין ַפְלִגיןַּדּקִ טו' ִּאֵלין ט. ּיִקין ּבְ הֹון ִאְתְפׁשָ ִליִטין ַעל ַאְתָון ָאְתָון ִמּנְ ּׁשַ ּ ֲארו . ּ ּתְ ִּאׁשְ
ד ִאּנון ָנְפִקין. ִּנּקוִדין ְלַאֲעָנָאה לֹון ר ּכַ רון ֵאין סֹוף, ָּלא ָנְטִלין ּבַ ִּאֵלין ִאּקְ ְלהו ַאְתָון . ּ ּּכֻ ּ

ֵאין סֹוף ָמ. ַמְטָלִנין ּבְ ּא ְדִאּנון ָנְטִלין לֹוןּכְ ְלָין ָקִלין , ּ ָּהֵכי ָנְטִלין ִאֵלין ְסִתיִמין ַאְתָון ּגַ
ְּדָקַלָיא ִנין ִמּגֹו ְנֻקָדה ֲחָדא ְדָנְפָקא ֵמִאֵלין ִנּקוִדין, ּ ּתְ ִּאׁשְ ּ רון ֵאין סֹוף, ּּ ְּדִאּקְ ּוֵמַהִהיא . ּ

ְלהו טו ּכֻ ְּנֻקָדה ַאְתָון ִאְתְפׁשָ ּ ּּ גֹו ְסִתימוְּלָבַתר ִאֵל. ּ ימו ּבְ ּין ִנּקוִדין ִאְסּתִ ּ ָכל , ּ ְוָנְטֵלי לֹון ּבְ
ֵּמֵאין סֹוף ָנְפָקא ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא. ַמְטָלִנין ּ ּ א , ְּלַאְעְטָרא ְלֹכָלא, ּ ְלַאְנָהָגא לימא ַרּבָ

עוָרא ְלַבר ְּדָלא ִיפוק ִמּשִׁ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּ ֹבא )איוב לח(ּ ְּולא ּתֹוִסיף וֹפה ּ ַעד פֹה ּתָ
ֶליך ָגאֹון ּגַ ית ּבְ ָָיׁשִ יעוָרא ְדבוִציָנא פ''ּפֹ. ּ ּה ׁשִ ּ ָמִנין ַמְטָלִנין' ּ ירוָתא ְדִעּגוָלא , ּתְ ִּמּגֹו ׁשֵ ּ ּ

ַההוא ִעּגוָלא ו. ִּעּגוָלא' כ. ּּגֹו עוְמָקא ּעוְמָקא ְדָעִאיל ְלגֹו ּבְ ּ ּ ִדיֹוְקָנא ְדַהאי כ' ּ ּּבְ , ו''ּ
ין ַמְטָלִנין ה. ּלא ְועוְמָקאעידו' ְוַהאי פ ָחָתא ו' ִּרּבוָעא ּגֹו ַחְמׁשִ ִדיְקָנא ' ִּרּבוָעא ּגֹו ִמׁשְ ּכְ

ִרּבוָעא ׁש ָאִעיל ּבְ ִעּגוָלא ַההוא ִדיֹוְקָנא ַמּמָ ְּדָאִעיל ּבְ ּ ּ ּ ט . ּּ ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ ּ
ִרין ְוִסיָמֵנהֹון חֹו ָכל ִאּנון ִקׁשְ ֶאְמַצע' ו, ְּלֵעָלא' ח. ל''ּּבְ ַטת ' ל, ּבְ ד ִאְתַפּשְׁ ֻכְלהו ּכַ ּּבְ ּ ּ

א, ּּבוִציָנא לוי ְדַיּמָ חוָמא ְלַתְבָרא ּגָ ל ַחד ְוַחד ָעִביד ּתְ ּּכָ ּ ְלָין ְוַסְלִקין ֻרְגִזין. ּ ָרָאן ּגַ , ׁשָ
ָחָתא ְוַאַהְדרו ּגַ' ָנְפָקא ח ִמׁשְ ים ּבְ ָרזֹוי וָבַטׁש לֹון ְוָרׁשִ ָרא ּבְ ִּקׁשְ ָרָאן . ְלָיןּּ ִלְסָטר ִמְזָרח ׁשְ

ָרא ו ין ְוָנְפָקא ָרָזא ְדִקׁשְ ְלָין ִלְסַטר ָצפֹון ָרְגִזין ְוָסְלִקין ְוָרֲעׁשִ יִמין' ּּגַ ָכל ִאּנון ְרׁשִ , ּּבְ
ְלָין ָחָתא ְוַאְהְדרו ּגַ ימו ּגֹו ִמׁשְ ְרׁשִ ים ּבִ ּוָבַטׁש לֹון ָרׁשִ ּ ּ ְלָין . ּ ָרָאן ּגַ ְוָסְלִקין ִּלְסָטר ָדרֹום ׁשָ

ין ין ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ִרין ַמְגְדָלא ' ָנְפָקא ל. ְוָרְגִזין ְוָרֲעׁשִ ֻכְלהו ִקׁשְ ָרא ְדִאְתֲעִביד ּבְ ִּקׁשְ ּ ּּ
ׁשורֹוי ְתחוָמא, ּּבְ ים ּבִ ַעְבִרין ורשין ְוָרׁשִ ָפן ּבְ ְּוַגְלָין ַאְהְדרו ִלְסָטר ָצפֹון ִלְסָטר ִמְזָרח , ַּמּקָ ּ

ַכך ֻרְגָזאְו, ִּלְסָטר ָדרֹום ּתְ רו ְוִאׁשְ ּבָ ְִאּתְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ י חֹול )ירמיה ה(ּ ְמּתִ ר ׂשַ  ֲאׁשֶ
בול ַלָים ּּגְ ֲאֵויָרא ִאְתָעְרבו באתון''ח. ּ הֹון ָקִלין , ּל ַסְלִקין ּבָ ָרָאן עלון ְלָנְפָקא ּבְ ְּוַאּתון ׁשָ

ְּדָקַלָיא ְכלוָלא ְד, ּ חוָמא ְלׁשַ ְּוִאֵלין ִאּנון ּתְ ּ ּ ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּ ן ''ְך ְוִליׁשָ''ְּוִאֵלין ֵחי. ּ
ין ּנִ ּוַמְגְדָלא ְדׁשִ ּ ְרָיָאן ּכָֹלא, ּ ַּעל ִאֵלין ׁשַ ָקָלא ְפִניָמָאה. ּ ָין ּבְ ּסְ ְּוִאֵלין ִאּנון ְדִאְתּכַ ּ ּ ּוְבָקָלא , ּ

ַמע וְבִמלוָלא ּתְ ְּדִאׁשְ ּ חוָמא ְלִאֵלין. ּּ ְּוִאֵלין ִאּנון ּתְ ּּ ְנָין ְלִכְתָרא ַקְדָמָאה ַדֲהָוה ִּאֵלי. ּ ּן ַמׁשִ
ְסִתימו ט ָמָטאת ְלַחד ֵמִאֵלין. ּּבִ ְּוַכד ִאְתְפׁשַ י ְוִאְתֲעִביד רוח, ּ ּנֵ ּתַ ִכיך ' ְוִאׁשְ ְְדָלא ׁשָ ּ

ִדיר ְּלָעְלִמין וְנִביעו ּתָ חוָמא ְדבוִציָנא. ּ ָרא ְדִאיהו ּתְ ִגין ְדַההוא ִקׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ַטׁש ּבֵ ִּגיֵנה ּוְב, ּּבָ
אי ֲחׁשַ ָגרֹון ְדַבר ָנׁש. ָהֵכי ִאְתְקֵרי, ְֵחיך' ְוָדא ָרָזא ח, ָנִביַע ּכַ ְנָיָנא ּבְ ָּדא ָעִביד ּבִ ְוָדא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3377דף [ -ּוָתא ּבְ

חוָמא ַקְדָמָאה ּהוא ּתְ ָטא ַההוא ְנֻקָדה, ּ ָעא ְלִאְתַפּשְׁ ד ּבָ ּּכַ ּ ָרא ְוָנִטיל ֵלה , ּ ָּסִליק ַהאי ִקׁשְ
ֵני ֵלה ּבִ, ֵמַהאי ֲאַתר ָוִניןְּוׁשָ ַמָיא, ְתָלת ּגְ רוָחא ּבְ א ּבְ ֶאּשָׁ ּּבְ ד . ּ ָרא ּכַ ִגין ְדַהאי ִקׁשְ ּּבְ

בוִציָנא ר ֵמֵאין סֹוף ּבְ ר, ִּאְתַקּשַׁ ַמע ִמּגֹו ְדִחיקו . ָהֵכי ִאְתַקּשַׁ ּתְ ְּוַכד ַאִפיק ָקָלא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ָבה יט ְדַמֲחׁשָ ְּדָפׁשִ ָרא ָדִחיק ֵלה, ּ ַּהאי ִקׁשְ ַדר ֵלה, ּ ָרָזא דואְּוׁשָ ְנָיָנא ּבְ ָרא ּתִ ו ' ְלִקׁשְ

ן ְּדִאיהו ִליׁשָ ה, ּ ּוָבַטׁש ַההוא ָקָלא ּבֵ ּ ְרָיא ַעל ַהאי ִסְטָרא , ּ ַמע ֵמַהאי ִסְטָרא ְוׁשַ ּתְ ְוִאׁשְ
ן ֵרי ַהאי ָקָלא ו. ְּדִליׁשָ ך ִאּקְ ְוְבִגין ּכָ ן' ּ ַדר ֵלה ְלגֹו . ִליׁשָ ן ׁשָ ָרא ְדִאיהו ִליׁשָ ַּהאי ִקׁשְ ּ ּ

יָפאִקׁשְ ּקִ ִרין וְתֵרין ׁשוִרין, ָרא ּתַ ָלָלא ְדֶעׂשְ ַּמְגְדָלא ּכְ ּ ּ ַכך ְלגֹו , ּ ּתְ ְוְכֵדין ַההוא ָקָלא ִאׁשְ ּ ּ
יעוָרא ׁשִ ִּמָלה ּבְ ְדָקא ָיאות. ּ הֹוָמא ּכַ חוָמא ְלַאֲעָנָאה ְלָקָלא ' ְּוִאֵלין ג. ּּגֹו ּתְ ִרין ִאּנון ּתְ ִּקׁשְ ּ

ּוְלִמָלה ּוְלָכל ִאּנון ִס, ּ רון ְיֵמי ֶקֶדםּ ָלא וִמָלה ְדִאּקְ ְּטִרין ְדָנְפִקין ִמּקָ ּ ּ ין יֹוֵמי . ּּ ְּוִאֵלין ַאְסּגִ
ְדָקא ָיאות עוָרא ּכַ ׁשִ ּּבְ ְּלָקָלא וִמָלה, ּ ים)איוב כט(ְּוָרָזא ָדא . ּ ה ַיּמִ ִגין חֹול .  ְוַכחֹול ַאְרּבֶ ּבְ

ְדָק יעוָרא ְדבוִציָנא ּכַ יאו יֹוִמין ּגֹו ׁשִ ַּאְסּגִ ּ ּ ְלהו ִנּקוִדין . ְּוֹכָלא ֵמֵאין סֹוף, א ֲחֵזיּ ֵּאין סֹוף ּכֻ ּ ּ
ִרין ְדָקא ֲאָמָרן, ְּדאֹוַרְיָתא ַלת ִקׁשְ ִרין ִאֵלין ּתְ ִּקׁשְ ָלת , ּ יעוָרא ָרָזא ְדחֹול ְוִאּנון ּתְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ

ְרָין ַעל ַאְתָון ִּנּקוִדין ְדׁשַ א, ּ ְּלֵעָלא וְלֶאְמָצִעיָתא וְלַתּתָ ּ ַקְדָמָאה . ּל ְדָקָאַמָרן''ן חֹוְּוִאּנו, ּ
ֻכְלהו ֵרי ּבְ ְרָיא ְלֵעָלא ְוִאּקְ ּׁשַ ּ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ְנָיָנא ּבְ ְרָיא ּתִ ין , ׁשַ ר ּבֵ ָמא ְוִאְתַקּשַׁ ֵני ׁשְ ְוׁשָ

א ָמא ָאֳחָרא. עליא ְוַתּתָ ׁשְ ֵרי ּבִ יָפא ִאּקְ ּקִ ִליָתָאה ְדִאיהו ּתַ ּּתְ ָלָתא ִאּקְ. ּ י ּתְ ּרו ְּוַעל ָדא ַהּנֵ
חוָמא ְדקוְלִפין בול ּתְ ּּגְ ּ ּ א, ּ חוָמא ְלֹכָלא ְלֵעָלא ְוַתּתָ ָוָאה ּתְ ִּסְטרֹוי ְדבוִציָנא ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ָרא . ּ ׁשְ ִמּקִ

ִליָתָאה ָנִפיק ַהאי ֹזַהר כֹוָכִבים וַמָזֵלי , ּתְ א ְוִסיֲהָרא ּכְ ְמׁשָ ְּוִאיהו ֹזַהר ָהָרִקיַע ְדֵבה ׁשִ ּ ּ ּ ּ
ד ַהאי ֹזַה. ְלַאְנָהָרא ָכל ִאּנון טוִריןּכַ ּר ָנִהיר וָבַטׁש ּבְ ּ י , ּ ים לֹון ְוָאִפיׁש לֹון ְוַאְסּגֵ ְוָרׁשִ

ְלהו, לֹון ִלימו ּכֻ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ ִחיזו ְדִאּנון ִעָלִאין. ְּוַהּמַ יִקין ּכְ ַּהאי ֹזַהר ַאִפיק ַאְתָון ַדּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יִקיןַּאְתָון ִעָל ְנָיָנא ֶאְמָצִעיָתא , ִּאין ַאְתָון ַדּקִ ָרא ּתִ ׁשְ ְדָקא ֲחֵזי ִמּקִ ָרָזא ִעָלָאה ּכַ ְּוֻכְלהו ּבְ ּּ

ַההוא ֹזַהר ִעָלָאה ָלא ּבְ ּכְ ָּנְפֵקי ַמָזלֹות ְדָזֲהִרין ְלִאְסּתַ ּ ּ ִליָתָאה ָנְפֵקי ּכֹוְכַבָיא . ּ ָרא ּתְ ׁשְ ִּמּקִ
א ְוַעל ָדא  ׁשָ ּמְ ּתַ ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד)אל יבדני(ְּלִאׁשְ ים ּכַ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּוַמְצִדיֵקי . ּ ּ

כֹוְכַבָיא ְדֶצֶדק, ַּדְיָקא ְּוִאּנון ּכְ ַהאי ֹזַהר. ּּ ְלָין ּבְ ְּוֻכְלהו ּתַ ִטין . ּ ע ַנֲהִרין ָלא ִמְתַפּשְׁ ׁשַ ּּתֵ
ֲהֵני ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ְנֻקָדה ָאֳחָרא ְיהו ַאְתָון ּכַ ִּמּנַ ּ יק . ּ יטו ַדּקִ ֵטי ֶאָלא ְפׁשִ ִּאֵלין ָלא ִמְתַפּשְׁ ּ ּ ּּ ּ

ִקיוַמְיהו ֲארו ִאֵלין ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּּ ֵטי ִאּנון ַטֲעֵמי ְדאֹוַרְיָתא ְדָנְפֵקי . ּ יטו ְדִמְתַפּשְׁ ְּוַההוא ְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
הו ָנא ּבְ ִרין ַקְדָמִאין ְדָקא ֲאָמָרן. ְּלַנּגְ ָלת ִקׁשְ ָרא ַקְדָמָאה, ּּתְ ַאר ַעל ַאְתָון ִקׁשְ ּתְ  ִאׁשְ

ְּלֵעָלא ִלְנֻקָדה ַאר ְלֶמֱהֵוי ַטְעָמא ְלֵעָלא, ּ ּתְ ֵרי ָאֳחָרִנין ַקְיִמין ְלַטְעָמא ֲחָדא. ְּוִאׁשְ , ּּתְ
ֵרין ִנּקוִדין ּגֹו ִדיֹוְקָנא דו ְּוִאּנון ּתְ ּ ּ יר' ו. ו'ּ ֵטי ַיּתִ ִּאֵלין ָלא ִמְתַפּשְׁ ִקיוַמְיהו, ּ ֶּאָלא ַקְיֵמי ּבְ ּ ּ ּ ּ 

ִרים' ִּנּקוִדין ג' ג ָכל ִאּנון ָרִזין ְדָקא ֲאָמָרן, ְקׁשָ ְּלַאֲעָנָאה ּכָֹלא ּבְ ּ ְּוֻכְלהו ִאיהו ָרָזא . ּ ּ ּ
ָכא ּמְ ְּדאֹוַרְיָתא ְדִאְסּתַ ַמך, ּ ִגין ְדִאית ְלאֹוַרְיָתא ַעל ְדִיְסּתְ ְּבְ ּ ְּסִמיכו ָסִתים ְפִניָמָאה . ּ ּ

יר ְוָעִב ּוְסִמיכו ְדַגֵלי ַיּתִ ּ ּ פֹוק ְלַברּ ּיד ַמְטָלנֹוי ְדאֹוַרְיָתא ְלֵמיַהך ְוָלא ּתִ ְ ָלא . ּ אֹוַרְיָתא ּבְ
ְּסִמיכו ָדא ְפִניָמָאה ָלאו ְסִמיכו ְוָלא ּ ָכַחת ְלֶמֱהֵוי אֹוַרְיָתא ְוֹכָלא ֵמֵאין סֹוף , ּּ ּתְ ִּאׁשְ

ִרין וְתֵרין ַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא ְוִאֵלין ֵמַהאי ְנֻקָדה ְדָנְפ ְּוֶעׂשְ ּ ּ ע ִנּקוִדין . ָקא ֵמֵאין סֹוףּּ ׁשַ ּּתֵ
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ִליִטין ַעל ּכָֹלא ְלִטין ַעל ַאְתָון ִאּנון ֵאין סֹוף ְוׁשַ ְּדׁשָ ּ ּ טו . ּ ֵליַסר ַטְעֵמי ְדאֹוַרְיָתא ִאְתַפּשְׁ ּּתְ ּּ
ְיהו ְּוֻכְלהו כ, ִּמּנַ ן ַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא''ּ ּבָ ֻחׁשְ ּב ִנּקוִדין ְוַטֲעֵמי ְדא''ִּאֵלין כ. ּב ּכְ ִּאּנון . ֹוַרְיָתאּ

ָרָזא ָדא ָחָתא ְדֹכָלא ּבְ ָּרָזא ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ א וְלפוְתָיא , ּּ ָחָתא ְלָאְרּכָ ל ִמׁשְ ּּכָ ּ
ְּלָעְמָקא וְלרוָמא יעוָרא ָדא. ּ ָחָתא ְדָנִפיק ִמּשִׁ ֵּלית ֵלה ִמׁשְ ּ ּ ע ִנּקוֵדי וְתֵליַסר , ּ ֵּמֵריַח ְדֵתׁשַ ּ ּ

ָכל ִסְטרֹויַטֲעִמין ַע ּל ָרָזא ָדא אֹוַרְיָתא ַקְיָמא ּבְ ְּוָכל ֲעִמיִקין ְדאֹוַרְיָתא ָלא . ְוָכל ָרִזין, ּ
ָּנְפקו ֵמָרָזא ָדא ְלַבר ָחָתא ְלָכל ִאּנון . ּ ָרָזא ָדא ָעִביד ִמׁשְ ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָחִתין ְּוָרָזא ָדא ָלא ִאְתְיִהיב ְלַגָלָאה ּבַ, ִמׁשְ יַדְיהו , ר ְלַדֲחֵלי ַחָטָאהּ ִּדי ָרָזא ִדְמֵהְמנוָתא ּבִ ּ ּ ּ
ָרָאן ְלַגָלָאה לֹון ׁשָ ְּוִאּנון ּכְ ִחין ְדִאּנון כ. ּ ִּאֵלין ַמְפּתְ ּ ְלִטין ַעל אֹוַרְיָתא''ּ ּוֵמִאֵלין , ּב ְדׁשָ ּ

ל ָרִזין ְוָכל ָעְמִקין ְדאֹוַרְיָתא ן ּכָ ִּמְתָפְרׁשָ ְּוָכל ְמִדידו ְדָכל ִמ, ּ ָכל ִאּנון ִסְטִריןּ ָחִתין ּבְ . ּׁשְ
ֲעָתא ְדָקַרן עֹור ָפָניו ׁשַ ִסיַני ּבְ ה ּבְ ָחן ִאְתְמָסרו ֵלה ְלֹמׁשֶ ִּאֵלין ַמְפּתְ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ ּוָמַסר לֹון ּבְ

ַע ְוָכל ִאּנון ָסִבין ִּדְלִחיׁשו ִליהֹוׁשֻ ּ ַּעד ְדָמטו ְלָמאֵרי ְמֵהיְמנוָתא ְלִמְנַדע, ּ ּ ּ ָאה חוָל. ּ ֵקהֹון ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ּ.  

יִפין ְדרוֵחי ְדָעְלָמא ּקִ ע ּתַ ַאְרּבַ ַּמְתִניִתין ּבְ ּ יִלים ַיְזִהרו. ּ ּכִ ׂשְ יִלים. ְּוַהּמַ ּכִ ִּאֵלין , ָמאן ַמׂשְ
יָקָרא ְדָמאֵרהֹון ָלא ּבִ ּכְ ְּדַיְדֵעי ְלִאְסּתַ ָל, ּ ּסוָפא ְלָעְלָמא ְּוַיְדֵעי ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְלֵמיַעל ּבְ ּא ּכִ

זֹוֲהָרא ִעָלָאה, ְּדָאֵתי ִּאֵלין ְזִהיִרין ּכְ יִלים ְוָלא ָאַמר ְוַהיֹוְדִעים. ּ ּכִ ׂשְ ּוַמה ְדָאַמר ְוַהּמַ ּ ִּאֵלין , ּ
ִגלוָיא ָרִזין ְפִניָמִאין ְסִתיִמין ְדָלא ַקְיִמין ּבְ ָלאן ּבְ ּכְ ַּוַדאי ִאּנון ְדִמְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּרו ְלָכל ְוָלא ִאְתְמָס, ּ

א ֵני ָנׁשָ ָסְכְלָתנו. ּבְ הו ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ָּמאן ְדָזֵכי ְלִאְסּתַ ּ ִעטוָרא ְדִזֲהָרא . ּ ָּדא ַאְזִהיר ְדָנִציץ ּבְ ּ ּ ּ
ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא ָדא. ּ ַהאי . ֵּלית ִזֲהָרא ְדַאְזַהר ּכְ ֵּלית ִזיֲהָרא ְדָנִציץ ְלַההוא ָעְלָמא ּכְ ּ

ָּדא ֹזַהר ְדאֹוַר. ִזיֲהָרא ְּיָתא ָדא ֹזַהר ְדָמאֵריהֹון ְדָחְכְמָתא ְדַיְרִתין ַההוא ָעְלָמא ַעל ּכָֹלאּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ְנֵזי ְדָמאֵריהֹון ָכל ּגִ ִּאּנון ָנְפִקין ְוָעאִלין ּבְ יֵדיהֹון. ּ ִסיַפן . ְּוֵלית ָמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּּכָֹלא ּכְ

ִּמזֹוֲהָרא ִדיְלהֹון יםּוַמ. ֹּזַהר ָדא ָנִציץ ְלָכל ְסָטר. ּ ים ְוָלא ּכָֹלא, ְּצִדיֵקי ָהַרּבִ ַגְוָנא . ָּהַרּבִ ּכְ
ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו)דניאל יב( ים ִמיׁשֵ ִגין ְדִאית ְדָלא ְיקומון. ּ ְוַרּבִ ים ּבְ ַּמאי ְוַרּבִ ּ ּ ְוָדא . ּ

ֶּאָלא ַאְדַמת ְדִהיא ֵמָעָפר. ַמאי ַאְדַמת ָעָפר. ִהיא ַאְדַמת ָעָפר א ְוָדא ִהיא ַאְרָע, ּ
ָרֵאל ְדִאיִהי ַאְדַמת ֵמַההוא ָעָפר ְּדִיׂשְ ּ ה . ּ ִּדְכִתיב ּבֵ ַּוֲאִפלו .  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר)קהלת ג(ּ ּ

ה ל ַחּמָ ְלּגַ ה ְוָלא ְיקומון. ּגַ ָאר ַחָיִבין ִמּנַ ְּוִאְתַנֲהִרין ׁשְ ּ ּ ָרֵאל. ּ ים ִאֵלין ִיׂשְ ך ְוַרּבִ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ .
ּאֹוף ָהָכא וַמְצִדיֵקי ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעדּ ים ּכַ ָרֵאל ְדָזכון ְלאֹוַרְיָתא ִדְנֻקָדה .  ָהַרּבִ ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ָלָלא ִדְנִביִאים וְכתוִבים. ְּדָסִתים ְּואֹוַרְיָתא ּכְ ּ ָלָלא ְדאֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה. ּ ּּכְ ּ ּוְבִגין ְדִאיִהי . ּ ּ
ה ָזֵכי  ָלָלא ְדֹכָלא ָמאן ְדָזָכה ּבָ ּּכְ ּ ֹכָלאּּ ּכֹוָכִבים. ּּבְ ּכֹוָכִבים ְדִאְתֲחזון ִלְסָטר ִמְזָרח. ּכַ ִּאית ּכַ ּ .

ּכֹוָכִבים ִלְסָטר ָצפֹון ּכֹוָכִבים ִלְסָטר ָדרֹום. ּכַ ּכֹוָכִבים ִלְסָטר ַמֲעָרב. ּּכַ ִאי ִקיְסטֹון . ּכַ
יַקָיא ַנְצִצין ָלת ְלָכל ְסָטר ַדּקִ קוְלפֹון ּתְ ּּבְ ּ ִקיְטָפ, ּ ּא ּכֹוָכָבא ְדִזיֲהָרא ָזִהיר ְוָסִתים ּוְתֵרין ּכְ

ּּגֹו ּתוְקפֹוי ְדֶעְגָלא ּכֹוָכָבא ָאֳחָרא ָנִהיר ְוָזִהיר . ּכֹוָכָבא ָנִהיר ְוָזִהיר בחווו ֵמַהאי ִסְטָרא. ּ
ָקא יק ְדָלא ָנִהיר ְוָלא ָנִפיק ִקיְטָטא . ֻסּמָ ָּדא ַחִיין ָדא מֹוָתא ָסִמיך ְלַהאי ַדֲהָבא ַדּקִ ּ ּ ּ ְּ ּ

הֹון)א דקנטא''נ(. יְקָטָטאִּד ְלָין ּבְ ַבע ַטְעֵמי ְדאֹוַרְיָתא ּתַ יִקין ׁשֶ ּ ּגֹו ֵהיָכָלא ְדַאְתָון ַדּקִ ּ ּ .
ָנא ֵליַסר ְדַקְיִמין ְלַאֲעָנָאה וְלַנּגְ ְּוִאֵלין ַטֲעִמין ְדִאְתְפָרׁשו ֵמִאּנון ַטֲעִמין ָאֳחָרִנין ּתְ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּוִאֵלין , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3379דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ְל ַבע ִמְתָפְרׁשָ תוִבים, ג ָאֳחָרִנין''יּׁשֶ ָנא ַלּכְ ְּלַאֲעָנָאה וְלַנּגְ ְּוִאֵלין ְיִחיָדֵאי ַלֲאַתר ָדא . ּ ּ
ז ן ֵמִאּנון ָאֳחָרִנין' ּבְ ַבע ִמְתָפְרׁשָ ֵּהיָכִלין ִדְכתוִבים ְוִאֵלין ׁשֶ ּ ּּ תוִבים . ּ ּכְ ָראן ּבַ ְּוַכד ׁשָ

ר ן ְלֶעׂשֶ ת, ִּמְתָפְרׁשָ ֵרי ֵסֶפר ּכְ ּוִבים ֵסֶפר ֱאמוִניםְּוָעַלְיהו ִאּקְ ר ֱאמוִנים ָעַלְיהו ִאּנון. ּ ְּוֶעׂשֶ ּ ּ .
ן ְלי אֹוַרְיָתא, ג''ְּלָבַתר ִמְתָפְרׁשָ ַגְוָנא ִדְלֵעָלא ּבְ ְּוֹכָלא ּכְ דוְכַתְיהו ְוֹכָלא , ּּ ָרָאן ּבְ ְּנִביִאים ׁשָ ּ ּ

ָרָזא ְדאֹוַרְיָתא ַאְזָלא ָח. ּּבְ ּּבוִציָנא ְדָקאִדינוָתא ָעִביד ִמׁשְ ּ ְמִדידו ְדָקא ֲאָמָרןּ ָּתא ּבִ ְּוֹכָלא . ּ
ִנּגוָנא ְדַטֲעֵמי ָרָזא ְדֵאין סֹוף ּבְ ּּבְ ּ אֵרי וָבַטׁש ֲאִויָרא ִדיְלהֹון, ּ ּׁשָ ְּדַההוא ֲאִויָרא ָנְפָקא . ּ ּ

ְגרֹוָנא, ֵּמֵאין סֹוף וָבַטׁש ּגֹו ֹמָחא ּוֹמָחא ַאִפיק ֲאִויָרא וָבַטׁש ּבִ ן ָנַפק ֲאִו, ּּ ּמָ יָרא ְּדִמּתַ
ִרין ְדָקא . ָאֳחָרא ְלַבר ְתָלת ִקׁשְ ָרָאן ּבִ ַחד ִאֵלין ׁשְ ִלילו ּבְ ָלת ֲאִויִרין ְוִאְתּכְ ָכחו ּתְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּּ

ָטא יטו ְלִאְתַפּשְׁ אֵרי ִמּבוִציָנא ְפׁשִ ֲּאָמָרן ְוׁשָ ּּ א ופוְתָיא ְלָעְמָקא ְורוָמא, ּ ּוָמִדיד ְלָאְרּכָ ּ ּ ּ .
ָחן ִע''ְּלִאּנון כ ָּלִאין וָמִדיד כב ַמְפּתְ ְּוָכל ָרָזא ְועוְמָקא וְסִתימו ִדיְלהֹון. ב ַאְתָון''ּ ּ ּ ָלֳקֵבל , ּ

ִרין' ֲאִויִרין ג' ג יַני. ה'ּה ֱאֹלֵהינו יהו'יהו, ִקׁשְ ה ִמּסִ ָרָזא ְלֹמׁשֶ רו . ְּוֹכָלא ּבְ ְּוֵכיָון ְדַאְדּכָ ּ
פוָמא)א דאתחברו''נ( ְָנְפָקא ּבוִציָנא ְוִאְצְטִריך , ּ ּבְ ָחָתאּ ָמָהן ּגֹו ִמׁשְ י ׁשְ , ְּלַמִדיד לֹון ְלַהּנֵ

א ופוְתָיא ְמִדידו ְדָאְרּכָ ָחָתא ִדיְלהֹון ָאִחיד ּבִ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּעוְמָקא ְורוָמא, ּ ִּעּגוָלא ְוִרּבוָעא, ּ ּ .
ָכא ַעל ֵאין סֹוף, ְְוָהֵכי ִאְצְטִריך ּמְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָמָהן ּבָ ִגין ְדָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ִקיוָמא ּוְלִאְת, ּ ַּקְיָמא ּבְ ּ ּ

ָחָתא ְדבוִציָנא ִלים ּגֹו ִמׁשְ ּׁשְ ִנּגוָנא, ּ ִנּקוֵדי ְוַטֲעֵמי ּבְ ּּבְ ִלימו ְדָרָזא ְדִיחוָדא . ּ ְּדָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ֲחֵזי ְּוֵלית ָמאן ְדָיַדע ַעל ַמה ִקיוָמא ְדֹכָלא. ּכַ ּ ּ ר ָמאֵרי ְמֵהְמנוָתא וְזִעיִרין ִאּנון, ּּ ּּבַ ּ ּ .

ִרין' ד א''ֶאָח ִאּנון ִקׁשְ ָרא ּבוִציָנא ּבְ ֲחֵטיָפא ָרָזא ְלִאְתַקּשְׁ ּּבַ ָחָתא אֹוַרְיָתא , ּ ְוָעִביד ִמׁשְ
ה ְנֻקָדה ֲחָדא ְדַנְפָקא ֵמֵאין ְּדֹמׁשֶ ּ ה. ּ ִלילו ּבָ טו ְוִאְתּכְ ְּנִביִאים ֵמַההוא ְנֻקָדה ִאְתְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ ,

א י ְלַתּתָ ָמכו ַעל, ְוַנְחּתֵ ְּוִאֵלין ִאְסּתְ ְדָקא ֲאָמָרן' ּ ְקָיָמא ְדָסִתים ֵמֵאין סֹוף גּ ִרין ּכַ   .ִקׁשְ

ַּמְתִניִתין ִקטוֵפי ְדִקְטִרין ָמאֵרי ַדֲחִריִכין ּ א, ּ ְּפִקיִחין ְדַעְיִנין ָמֵארי ְדִלּבָ ּ ָסְכְלָתנו , ּ ּּבְ
ָמעו ְּקִריבו ׁשְ ָלא ְדָנִעים ְוַאְסַחר ּבְ, ּ ְלּגַ ַמע ָקל ּגַ כֹון ְדׁשָ ָּמאן ִמּנְ א , ִּגְלּגוָלאּּ ַסְלָקא ְוַנְחּתָ

ָקל ְנִעימו ּוְתָלת ְנִציִצין ָנְפִקין ֵמֵאפוָתא ְדָכל ָקָלא, ְּוָרֵמי ָקִלין ּבְ ּ ָלא ַאְסַחר . ּ ְלּגַ ְּוַההוא ּגַ ּ
א ְּלֵעָלא וְלַתּתָ ָלא, ּ ְּוַנְפָקא ְנִציָצא ְוָלִהיט ָלה ְלַגְלּגַ א ְמַלֲהָטא . ּ ּוְכֵדין ַאִפיק ֶאּשָׁ ּ

קו ָחָתא. ְלִפיןּּבְ ט ּבוִציָנא ְלִמׁשְ ד ִאְתְפׁשַ ָלא ּכַ ְלּגַ ַּההוא ּגַ ּּ ָּנְפָקא ֲאִויָרא ַדְכָיא ְדָלִהיט , ּ ּ
ָלת ֲאִויִרין ְדָקָאְמָרן ִאּנון ּתְ ּּבְ ֲחָדא, ּ ָלא ָדא ְדַאְסַחר . ְוַלֲהִטין ּכַ ְלּגַ ּוֵמַההוא ְלִהיטו ָנְפָקא ּגַ ּ ּ ּ ּּ

א אְוַכד . ּוְלַסְלָקא ְוַנְחּתָ ָחָתא ְדבוִציָנא ַנְפָקא וָמִדיד ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ִּמׁשְ ּ ּ ָלא , ּ ְלּגַ ַּהאי ּגַ
ְרָין ל ַמּשִׁ ִניׁש ּכָ ְנִעימו ְוַאִפיק ַאְתָון ְנִציִצין . ּכָ ָלא ָנִהים ּבִ ְלּגַ ָחָתא ַהאי ּגַ אָרא ִמׁשְ ְּוַכד ׁשָ ּ ּ

ַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא וְכֵדין ִאּקְ א ּבְ יִקין ְלָפְרׁשָ ַּדּקִ ּ ָלא ָלִהיט ָאֳחָרא . ֵרי ָמֹסֶרתּ ְלּגַ ֵּמַהאי ּגַ
ָאה ּתָ ֵרי ָמֹסֶרת , ּתַ ִאּנון ַקְדָמֵאי ְוִאּקְ א ְוֹלא ּכְ ט ְוָלִהיט ַאְתָון ָאֳחָרִנין ְלָפְרׁשָ ְּוִאְתְפׁשַ ּ
רון ָמֹסֶרת ְזִעיָרא וָמֹסֶרת ַרְבְרָבא. ְזֵעיָרא ִלין ִאּקְ ְלּגַ ֵרין ּגַ ִּאֵלין ּתְ ּ ּ ֵרין ָמֹסֶרת ִּאֵלין ּתְ. ּ

ִּאְתְמָסרו ִלידֹוי ְדָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ָלא, ּ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ַּעד ְדַנְחּתו ַאְתָון ְוִאְתֲחָקקו ַעל , ּ ּ ּ
ְרָין ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ָטאִסין . ּלוֵחי ַאְבִנין ה ַמּשִׁ ה ַחָיִלין ְוַכּמָ ּמָ אֵרי ְוַאְסַחר ּכַ ֵלי ׁשָ ְלּגַ ד ּגַ ּּכַ ּ ּ

ֵרי יופיֵא, ִּאּנון ְרִקיִעיןּבְ א ְדִאּקְ ְּוִאּנון ַאְתָון ְדָנְפֵקי ִאְתְמָסרו ְלַההוא ְמָמָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ל ''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3380דף [ -ּוָתא ּבְ

ּוְכֵדין ָאִזיל ְוָחִקיק לֹון ַסֲחָרֵני ְדַאְתָון. ָּמאֵרי ְדָחְכְמָתא א ָמַסר לֹון . ּ ְּוַהאי ְמָמָנא ַקִדיׁשָ
א   .' ֲעֵלה ֵאַלי ֶהָהָרה ֶוְהֵיה ָשם ְוגֹו)כדשמות (א ''כד. ִּלְמֵהיָמָנא ַקִדיׁשָ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ אֹוַרְיָתא. ְּוַהּמַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ִמֵלי , ּ ִלין ּבְ ּכְ ְּוִאְסּתַ
א ִהְרהוָרא ְדִלּבָ ְרִעיָתא ּבְ ְּדאֹוַרְיָתא ּבִ ּ ָלן. ּ ּכְ יִלים ְדִמְסּתַ ּכִ ׂשְ ִמָלה , ְּוַהּמַ ָלן ּבְ ּכְ ְּוָלא ִמְסּתַ

ְלחוָדָהא ֲאַתר ְדָתִלי ַההוא ִמָלה. ּּבִ ָלן ּבַ ּכְ ֶּאָלא ְדִמְסּתַ ּּ ּ ְלָיא ַעל . ּ ִגין ְדֵלית ִמָלה ְדָלא ּתַ ּּבְ ּּ
ִמָלה ָדא ִמָלה ָאֳחָרא ְדָרָזא ִעָלָאה. ָּרָזא ָאֳחָרא ִעָלָאה ח ּבְ ּכַ ְּוִיׁשְ ּ ּּ ִּמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ְד, ּ ָלא ּ

ר ָנׁש ָרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ַנֲהָרא ח ְוֶיֱחֵמי ּבַ ּכַ ִּיׁשְ יל ַעל )משלי טז(ְְוִסיָמִניך . ּּ ּכִ  ַמׂשְ
ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא, ָּדָבר. ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא , ִיְמָצא טֹוב. ּּ ּ

יל. ְּדַנֲהָרא ּכִ יל ָדָבר, רַּעל ָדָב. ַמׂשְ ּכִ ִתיב ַמׂשְ ֶּאָלא ַעל ָדָבר, ְּוָלא ּכְ ָלא , ּ ּכְ ְּדָבֵעי ְלִאְסּתַ
ָּעֵלה ְלֵעָלא ֹזַהר ָהָרִקיַע. ּ א, ְּוָדא הוא ּכְ מֹוְדָעא ַעל ֵחיָון ְלַתּתָ ּתְ ָּדא הוא ָרִקיַע ְדִאׁשְ ּ ּ .

ַההוא ֹזַהר ל ּבְ ּכַ ְּדִמּגֹו ַהאי ָרִקיַע ִיְסּתַ ּ ְדָזֲהִרין ִעָלִאיןְּדָנִציץ ָזֳהָרא, ּ ָּזֳהָרא ְדָנִפיק ִמּגֹו , ּ
ְּנֻקָדה ִעָלָאה ָאר ְנהֹוִרין ְלָכל ְסָטר, ּ ְנִציצו ִדׁשְ ַּיְזִהיר ְוִיְתְנִציץ ּבִ ים . ּ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ִקיוָמא ְדִאּנון ִנימוֵס. ּכַ ִדיר ּבְ ַּמה ּכֹוָכִבים ְדַקְיָמן ּתָ ּ ּ ּ ּּ ַמָיא ְלַאְנֲהָרא ּ ּי ׁשְ
ִדיר ִּאֵלין ּכֹוָכִבים ְדָנֲהִרין, א ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים''כמד. ּתָ ים ְדַדֲחֵקי לֹון . ּ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ

ּכֹוָכִבים. ֵּואֹלֵקי לֹון ְלֵמיַטר אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְיָתא ים ְדַאְתָון ְדַדֲחֵקי לֹון, ּכַ ִּאֵלין ִאּנון ְדָגׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
ֲחָדא. ֵקי לֹון ִלְנהֹוָראּוַמְפ ְרִביָטא ְמָפֵקי רוָחא וְנהֹוָרא ּכַ ְּוִאֵלין ִאּנון ּכֹוְכֵבי ְדׁשַ ּ ּ ּ ְּוַאְנִהירו , ּ

ָטא. ְּלָרָזא ְדַאְתָון ָנא וְלִאְתַפּשְׁ ְרָיא ַעל ַאְתָון ְלַנּגְ ֹזַהר ָהָרִקיַע ָדא ְנֻקָדה ְדׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ ְוָדא , ּ
ִּאיִהי ְנֻקָדה ְדִאיִהי ְרִב ִניןּ א ַעל ּבְ ִאּמָ ב ְדִאיהו ְנֻקָדה ֲחָדא . יַע ַעל ַאְתָון ּכְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ַטת בחזות ַטת ְלִנּגוָנא ְוָלא ִאְתַפּשְׁ ִּאְתַפּשְׁ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב . 'ּּ  ִמְזמֹור )תהלים לב(ּ
ַהאי ָסְלָקא ת ּבְ ּבָ ת ְדָהא יֹום ַהּשַׁ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ּא ִנּגוָנא ְדַהאי ְנֻקָדהְּוַעל ָד. ּׁשִ ּ ָסְלָקא . ּ

ת ּבָ ֵרי יֹום ַהּשַׁ ַנְיָחא ְוָדא ִאיהו ֹזַהר ְדַהאי ָרִקיַע ְדִאּקְ ּּבְ ּ.  

ה ַההוא ְרִקיָעא, ְּועֹוד ַיְזִהרו ַההוא ֹזַהר ְדָסְלָקא ּבֵ יִלים ּבְ ּכִ ִּאּנון ַמׂשְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ְדַההוא . ּ ּ ּ
ּוְבִגין ְדַההוא ְרִק. ְרִקיָעא ּ ל ְרִקיִעיןּ ה ַההוא , יָעא ְזֵעיָרא ִמּכָ ַּהאי ְנֻקָדה ְדָסְלָקא ּבֵ ּ ּ ּ

ַנְיָחא טוָתא ְדִנּגוָנא ְזֵעיר ּבְ ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ יטו , ְוָלא ַסְגָיא, ּ ד אֹוׁשִ ִנּגוָנא ּכַ עוָרא ִדיֵלה ּבְ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּ
ֵדי ְדַיֲחִדין י ַהאי ָרִקיַע ּכְ ָמאָלא ְלַגּבֵ ִּדיִמיָנא וׂשְ ּ ֵרין רוִחין ְוַעל . ּ ְרַוְיהו ּתְ ה ּתַ ָּדא ּבֵ ּ ּ ּ

ִנּגוָנא ַטת ּבְ ִּאְתַפּשְׁ ַנְיָחא, ּ ֵדי ְדַחָיא ְוָאֵתי רוָחא ְזֵעיר ּבְ ּּכְ ְּלָבַתר ַהאי ִנּקוָדא ִאַטְמַרת . ּּ
ַגָוה ּּבְ א ְדִאְתַחְפָיא, ּ ַהאי ּתֹוַלְעּתָ טוָתא ּכְ ִאְתַפּשְׁ ַטת ּבְ ְּוִאְתַחְפָיא ְוִאְתַפּשְׁ ּ ּ ָּבַתר ְדִאְתַחְפָיא ּו, ּ

א ְלִנּגוָנא ַגֵוה ִאְזְדִריק ְלַתּתָ ּּבְ ּ ֵרי ְזִריָקא ְדַהאי ְנֻקָדה, ּ ְּוָדא ִאּקְ ַהאי , ּ ַבת ּבְ ִגין ְדִאְתַיּשְׁ ּּבְ
יִמיָנא ָנא ֲאִחיַדת ַאּבוִציָנא ְדַקְרדוִניָתא, ּבִ ַטת ַהאי ְנֻקָדה ְלַנּגְ ְּוַכד ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּ ָבא , ּ ְלִאְתַיּשְׁ

ֹזַהר, ָנִהיר ְוָנִציץְו יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ּוְכֵדין ְוַהּמַ ט ְוִאְזְדִריק , ּ ׁש ְדִאְתְפׁשַ ַההוא ֹזַהר ַמּמָ ּּכְ ּ ּּ
ָבא יל ַעל ָדָבר, ְּנִציצו ְלִאְתַיּשְׁ ּכִ ִגין ְדִאיִהי ְקָיָמא ַעל ָדָבר ִיְמָצא טֹוב. ְּוָדא ַמׂשְ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ ,
טוָתא ְדֹז ִּאְתַפּשְׁ ּ ָלאּ ּכְ ַּהר ָדא ְדִאיהו ְנִציצו וְזִהירו ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא ִאיהו עוְמָקא ְורוָמא , ּ ּ ּ ּ

ַההוא ָדָבר ָרָזא ְדבוִציָנא ּכְ ָבא ּבְ ְּלִאְתַיּשְׁ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3381דף [ -ּוָתא ּבְ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ א ְוִסיֲהָרא ּכֹוְכַבָיא ו, ְּוַהּמַ ְמׁשָ ָּדא ְרִקיָעא ְדֵבה ׁשִ ּ ּ . ַּמָזֵליּּ
ָנא יטו ְדבוִציָנא ְלַנּגְ ָּהָכא ְפׁשִ ּ ּ ְסִליקו ַעל ּכָֹלא''ע, ּ ְתִמיהו ּבִ ּד ּבִ ּ  )תהלים קיב(ְְוִסיָמִניך . ּ

ִּפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ֵאי. ּ ּתָ ְּדָהא ִאיהו ְיִהיב ְלֻכְלהו ּתַ ּ ָחָתא ְדבוִציָנא ִפַזר ַרְבְרָבא, ּּ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ .
ָחָתא ָס יןְּדַכד ִמׁשְ ית ֻאּמִ יט ׁשִ ֵדין ִאיהו ָסִליק ְואֹוׁשִ יעוָרא , ְּלָקא ְוִאְתַרְבְרָבא ּכְ ׁשִ ּּבְ

ִחיזו ָדא ְדִאיהו ִפָזר א וְלפוְתָיא ּכְ ית ִנּקוִדין ְלָאְרּכָ ְּדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְְוַהאי ִאיהו ִסיָמִניך , ּ  )אתסר ה(ּ
ְרִביט ַהָזָהב ר ֶאת ׁשַ ֶלך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ַּויֹׁשֶ ְ ָלהְוָתֵנ. ּ יט ְלַקּבְ ין אֹוׁשִ ית ֻאּמִ ֵּמַהאי ִפָזר . יָנן ׁשִ ּ

ְַמְלָיא ַמּבוִעיך ְוָיִהיב למסכיני ָחָתא ָדא. ּ ִמׁשְ ַקן ּבְ ְרִביָטא ְדִאְתּתְ ְּוַהאי ִאיהו ׁשַ ּ ּוְבִנּגוָנא . ּ ּ
ְדָקא ָיאות ְתְקָנן ּכַ ָחָתא ָדא ָסְלָקן ְוִאּתַ ְּדִמׁשְ ּ יִלים ְו. ּ ּכִ ׂשְ עוָרא ָדא . 'גֹוּוְכֵדין ְוַהּמַ ּׁשִ ּ

ית ִנּקוִדין עוָרא ְדׁשִ ׁשִ ּּכְ ּ א וְתָלת ְלפוְתָיא, ּ ָלת ְלָאְרּכָ ָנא ּתְ ְּלַנּגְ ית. ּ ִגין ְדִאיהו ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ .
ית ִאּנון ָלָאן ג. ְּוִאּנון ָחֵמׁש, ּׁשִ ּכְ ד ִמְסּתַ ֵרין ְלפוְתָיא ּכַ א ּתְ ָלת ְלָאְרּכָ ' ְוג, ְּלִסְטָרא ָדא' ּּתְ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּסְטָרא ָדאְל ים ּכַ ּוְכֵדין וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ית ִנּקוִדין . ּ ִּאֵלן ִאּנון ׁשִ ּ ּ
ְּדִאּנון ְנִציִצין א, ּ ָכל , ְּוִאּנון ּכֹוָכִבים ְטִמיִרין ְלַאְנֲהָרא. ְוָנֲהִרין ְלַתּתָ ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת ּבְ

ָחָתא ִדיְל ׁשְ בוִציָצאַּחד ְוַחד ִמּמִ ּהֹון ְדִאְתָנִעיָצאן ּבְ ּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ ט ּבוִציָצא וָמִדיד . ְּוַהּמַ ָּדא ָרִקיַע ְדֵחיָון ְדַקְיִמין ִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ
א ג ִרין ִליִמיָנא ְוג' ְלָאְרּכָ ָמאָלא' ִקׁשְ ִרין ִלׂשְ ִרין ַחד ְקָיָמא. ִקׁשְ ָלת ִקׁשְ ֵּלין ְוִא. ִּאֵלין ּתְ

ָלת ַחד ְקָיָמא ָלת ִנּקוִדין ְדַקְיִמין ָדא ֵע. ּתְ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּּ ין ְלִסְטָרא ָדא''ּ ין ְלִסְטָרא ָדא ּבֵ ּד ּבֵ ּ .
ֵרין ַטֲעִמין ָנא ּתְ יעור ְלַנּגְ ְּמִדידו ְדבוִציָצא ׁשִ ּ ּ ָחָתא , ּ ֵחיזו ְדַקְיִמין ִנּגוָנא ְדִמׁשְ ְּדַקְיִמין ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְת ֵּרי ַיְרִכין ְדַקְיִמיןְּדָמִדיד ּבַ ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ּגוָפא. ּ ּ ְמִדידו , ּ ִמיך ַעל ִקיוִמין ּבִ ִּאְסּתְ ּ ּ ְ

ְּדבוִציָצא ּתְ. ּ ד ָעאל ַלֲאבוה ָרָזא ְדַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ּּכַ ּ ּ ִקיוֵמה. ּ ְּוגוָפא ִאְתְקַים ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
ֹזַהר ָהָרִק יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ִטין . 'יַע ְוגֹוְּוַהּמַ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְדִמְתַפּשְׁ יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּ

א ָרָזא ְדִפָזר, ְוָנֲהִרין ְלַתּתָ ְרִביָטא ִאְתְקַים ּבְ ד ׁשַ ּּכַ ָחָתא וָמִדיד , ּ ִמׁשְ ְּוָיִהיב ְוָעאל ּבְ
א ָחָתא ְלַתּתָ ִמׁשְ ֵרין ַקְיִמין ּבְ ָקנו ִאֵלין ּתְ ְּוִאְתּתְ ּ ַקן ּבוִציָצא וָמִדיד ָדא ִעם ָדאְוִא, ּ ְּתּתְ ּ ּ ּ .

ָלא ְדכֹוָרא ִתּקוָנא ְדנוְקָבא ְלַקּבְ ָקַנת ּבְ א ִאְתּתְ יִלים ַיְזִהרו ְדָהא ְלַתּתָ ּכִ ׂשְ ֵדין ְוַהּמַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יטו ָלא ְפׁשִ ָקנו ּבְ ְּוַיְרִכין ִאְתּתְ ָחָתא ָדא. ּּ גֹו ִמׁשְ ְּוָהָכא ָלאו ִנּגוָנא ּבְ ֵר, ּ א ְוִאּקְ י ֶאְתַנְחּתָ

ֵרי ַטֲעֵמי ָּרָזא ְדנוְקָבא ִדְפִתיָחא ָלֳקֵבל ְדכוָרא ְוָהָכא ָלאו ִנּגוָנא ְדֹכָלא , ָלֳקֵבל ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַנְייָחא ָחָתא ָדא ְטִמיָרא. ּבְ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִּמׁשְ יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ֵדין ְוַהּמַ ָּדא ָרִקיַע ִדיִמיָנא . ּּכְ ּ

ֻתְקֵפהְּדָזִהיר ְוָנִה ּיר ְוַאְתִקיף ּבְ ט ְלַאְנָהָרא. ּ אֵרי ּבוִציָצא ְוִאְתְפׁשַ ּׁשָ ְּוִנּגוָנא ְדָקא ָאְזָלא , ּ ּ
ָקא ִנּגוָנא ָדא ְמַחּבְ ָטר ְיִמיָנא תרצתא ַהאי ִנּגוָנא ַדֲחִביבו ְלֵמיָזל ּבְ ִּמּסְ ּ ּ ּ ָקא ' ותלשת. ּ

ָרא ָרא ִקׁשְ פוף, ָסִטיר ְלַקּשְׁ ַקְנטוָפא , ַּהאי אוחיר ְוַהאי ּכָ ָלא ְדַסְנטוָרא ּבְ ְּוִאְתָיִעיף ְלַקּבְ ּ ּ
ֲחָדא ֵרין ְדרֹוִעין ּכַ טו ּתְ ְּוִאְתְפׁשָ ּ ָמאָלא, ּ ָרָזא ְדָאְזָלא ְוָגִריׁש דקטור ׂשְ יִלים . ּּבְ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ד ָפַסק ְנהֹוָרא ובוִציָצא ָפְסָקה ַּיְזִהרו ּכַ ּּ ּ א ְופוְתָיא ִמ, ּ ָאְרּכָ א ְלֵעָלאְּוָלא ָמִדיד ּבְ ּתָ , ּּתַ
ירו ָרָזא ְדָקׁשִ א ּבְ ט ּבוִציָצא ְוָאִחיד ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ִּאְתְפׁשַ ּ ּּ ִאין , ּ ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאְתּבָ

ַהאי ְמִדידו ְדבוִציָנא ּּבְ ּ ָחִתין)א דנגונא''נ(. ּ ּ ְלֻכְלהו ִמׁשְ ָחָתא ַחד , ּ ְּוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ִמׁשְ
ִמ ְּדַקְיָמא ְוִאְסּתְ ּיך ּכָֹלא עּ א. ד''ְ ִרין ְלַתּתָ ּשְׁ ד עֹוָבִדין ִמְתּכַ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ָרן , ּ ּשְׁ ְוִאְתּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3382דף [ -ּוָתא ּבְ

עֹוָבִדין ָטִבין עֹוָבִדין ְדאֹוַרְיָתא, ּבְ ַקן ַעד ַהאי ֲאַתר, ּּבְ ֵדין ּכָֹלא ִאְתּתְ ְּדָהא ָהָכא . ּּכְ
ִגלוָיא וְבִכּסוָיא ַכח ְוִאְזְדַמן ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ִּדְמֵהְמנוָתא ְוָנְטָלא ַעד ָהָכאָרָזא , ּּ ּ.  

 ] בשנה309יום [סדר הלימוד ליום יד אב 

ְסִתימו ָחָתא ָאֳחָרא ּבִ ְתְקָנן ְוָאִחיד ִמׁשְ ד עֹוָבִדין ִמּתַ ִכיִלים ַיְזִהרו ּכַ ׂשְ ְּוַהּמַ ין , ּ ּוָפְסָקה ּבֵ
ָחָתא ִעָלָאה א ְלִמׁשְ ָחָתא ִדְלַתּתָ ִּמׁשְ ָחָתא ִעָלָאה ִאי. ּ ָחָתאִּמׁשְ ָחָתא ְוָלא ְלִמׁשְ ָלא , ִהי ִמׁשְ

ָלל ָחָתא ּכְ א ְלֵעָלא. ִמׁשְ ּתָ ך ָפְסָקה ִמּתַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ א, ּ ּוַמְפְסָקא ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ה 'ְּוָרָזא ָדא יהו. ּ
ַגַוְיהו'יהו' ו ּה ָפְסָקה ּבְ ּ ָרָזא ְדבוִציָנא, ּ ְּוֹכָלא ַחד ּבְ ּ יִלים ַיְזִהרו. ּ ּכִ ׂשְ ד , ְּוַהּמַ עֹוָבִדין ָלא ּכַ

ַטת ָרן ובוִציָנא ָלא ִאְתַפּשְׁ ּשְׁ ִּמְתּכַ ּ ב וְקָיָמא , ּ ֵדין ׁשֹוָפָרא ִאְתַהַפך ְוֹכָלא ִאְתַעּכָ ּּכְ ּ ְ ּ
דוְכֵתה ּּבְ א, ּ ּתָ ן. ְוָלא ָנִגיד ַלּתַ ּמָ ְרִביָטא ְוַקְיָמא ּתַ ּוְלִזְמִנין ְדָהא ָנִגיד ַעד ְדָמֵטי ְלׁשַ ּ ּ ְוָלא , ּ

א  ּתָ בָנִגיד ַלּתַ א ְדִאיהו ַקְדָמָאה. ְוִאְתַעּכָ ַדְרּגָ ְּוִנּגוָנא ַקְיָמא וָבַטׁש ּבַ ּ ּ ּ ּובוִציָנא ַקְיָמא , ּ ּ ּ
ָחָתא יט ִמׁשְ ן ְוָלא ָמִדיד ְוָלא ָפׁשִ ּמָ ֵאי ַעל . ּּתַ ּתָ ִגין ְדׁשֹוָפָרא ִאְתַהָפך ִמּתַ ְְוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ

ר ׁשֵ ִרין ְּוַכד ּבוִציָצא ִאְת. ּעֹוָבֵדיהֹון ְדָלא ּכָ ֵדין ׁשֹוָפָרא ָאְזַלת וְתָלת ִקׁשְ ַטת וָמִדיד ּכְ ַּפּשְׁ ּ ּ
ָרָזא ֲחָדא ְדָהא ג ב ִדְבָרָזא ָאֳחָרא ְקָיָמא ּכָֹלא ִאיהו ּבְ דוְכֵתה ְוַאף ַעל ּגַ ַּקְיִמין ּבְ ּ ּ ּ ּּ ִרין ' ּ ִקׁשְ

ְדפֹוי ְדַההוא ׁשֹוָפָרא ּבו חֹות ּגַ ה ּתְ דוְכּתֵ ִּאֵלין ְדַקְיִמין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְרָכן ּגֹו ּ ן ְוִאְתּבָ ּמָ ִּציָנא ַקְיָמא ּתַ
ָרָזא ִדְתָלת ֲאָבָהן ְדַקְיָמא ּגֹו ׁשֹוָפָרא. ֲּחִביבו א ּבְ ְּסגֹוְלּתָ ּ ָחָתא , ּ ָּהָכא ּבוִציָנא ָמִדיד ִמׁשְ

ֻכְלהו ָּדא ּבְ א ופותיי. ּּ ָאְרּכָ ּעוְמָקא ְורוָמא ְוִעּגוָלא' ּבְ ּ ָחָתא , ּ ְּוָלא ַקְיָמא ָהָכא ִמׁשְ
ָלל ְלָיא ּכְ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְרִקיָעא ְסִתיָמָאה ְדָלא ִאְתּגַ ְלָיא וְכֵדין ּכְ ְּלִאְתּגַ ּּ י , ּ ְּוַקְיָמא ַעל ֵריׁשֵ

ָרָזא ַדֲאָבָהן ים ְדַקְיָמן ּבְ ְּדֵחיָון ְקדֹוׁשִ ּ ְּוַהאי ְרִקיָעא ְסִתיָמָאה ָעֵלה ַקְיָמא ָעַלְיהו. ּּ ְּוַאִפיק . ּּ
ה ֹזַהר ְדָנִהי ִּמּנֵ ּר ְלֻכְלהו ֵחיָוןּ ֻכְלהו ְלִאְזְדַהר. ּ ּוְכֵדין ַקְיָמא ּבוִציָצא ְדָנָהר וָבַטׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוַעל , ּ

עוָרא ְדִנּגוָנא ָמִדיד ּבוִציָנא ׁשִ ָנא ּבְ ָחָתא ַקְיָמא ְלַנּגְ ָרָזא ְדִמׁשְ ָּדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵלית ָמאן . ּ
ְּדָיַדע ֵלה ְלַהאי ָרָזא ר ִאּנון ְלָו, ּ ֵטי ְלַברּּבַ ְרֵעי ְוָלא ִמְתַפּשְׁ ֵּאי ְדַקְיָמן ַעל ִנּגוָנא ְוָלא ּגַ ּ ּּ ,

ָחָתא ְדָרָזא ְדבוִציָנא ֶּאָלא ּכָֹלא ּגֹו ִמׁשְ ּ ּ ּ ָרא ' ִּאּנון ג. ּ ִרין ַקְדָמֵאי ְדָקָאַמָרן ְדִקׁשְ ִּקׁשְ ּ
ָדא ְלֶמֱהֵוי ַטְעָמא ְלֵעָלא ַאר ַעל ַאְתָון ְלַנּקְ ּתְ ַּלִזְמִנין ַהאי ְנֻקָדה ְדַקְיָמא . ַּקְדָמָאה ִאׁשְ ּ ּ ּ

ָרא, ְּלַטְעָמא ְלֵעָלא א ְלַהאי ִקׁשְ ּּבוִציָנא ָנִחית ֵלה ְלַתּתָ א, ּ ה ְמִדידו ְלַתּתָ ְּלֶמֱעַבד ּבֵ ּ .
ָרָזא ְדִדיֹוְקָנא ְדָוא ְּוֹכָלא ּבְ ּּ ֵרי תביר'ּ ַמר. 'ו ָנִחית ִאּקְ . ְּוַכד ָנִחית וְקָיָמא ַעל ַאְתָון ָהא ִאּתְ

ט ּבוִציָצא  ֲארו ַקְיִמין ַעל ַאְתָון ְוִאְתְפׁשַ ּתְ ִרין ָאֳחָרִנין ְדָקא ָאְמרו ְדִאׁשְ ֵני ִקׁשְ ְּוִאּנון ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָרָזא ְדָוא ֵרי . ו ְוָאִחיד לֹון'ּּבְ י ּתְ ַהּנֵ יטו ָדא ּבְ ֵרי ָזֵקף ַרב ְוַכד ֹלא ַקְיָמא ְפׁשִ ּוְכֵדין ִאּקְ ּ ּּ ּ

ִרין ֵרי ְזִקיָפ, ִקׁשְ ָרָזא ֲחָדא ַקְיָמא, א ְזֵעירִאּקְ ב ְדָהא ּכָֹלא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ.  

ְדָקא ֲחֵזי ָרָזא ָדא ּכַ ִכיִלים ַיְזִהרו ַיַעְבדון ִנּגוָנא ּבְ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּ א. ּ ַּיְזִהרו ְלֵעָלא ַיְזִהרו ְלַתּתָ ּּ ,
ְּלַקְיָמא ִקיוָמא ְדָרָזא ִדְמֵהְמנוָתא ּ ּ ּ ּ ַההוא ִנּגוָנא רוָחא . ּ ָלהְּוָסְמִכין ָלה ְוַנֲהִרין, ּ ַּיְזִהרו ּבְ ּ ּ ּ
ַתר ָדא ַתר רוָחא וְנִעימו ָדא ּבָ ּּבָ ּ ּ ּ ָרָזא ָדא. ּ ָרן ּכָֹלא ּבְ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ן , ּ ּבָ ֻחׁשְ ָחָתא ָסִליק ּכְ ִמׁשְ

ן רל. ַּיְזִהרו ּבָ ֻחׁשְ ִגין ְדַהאי ַיְזִהרו הוא ּכְ ּּבְ ּ י רוֵחי וְתנוֵעי ְלַנּגְ, ח''ּ ְּדַהּנֵ ּ ּ ָטא ּ ָּנא ְלִאְתַפּשְׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3383דף [ -ּוָתא ּבְ

ֻכְלהו ְנהֹוִרין ּּבוִציָנא ּבְ ָמָכא אֹוַרְיָתא, ּּ ָחָתא ְלִאְסּתְ ֹזַה. ּגֹו ִמׁשְ ּוְבִגין ָדא ַיְזִהרו ּכְ ּ ר ָהֵכי ''ּ
ָנא ַיְזִהיר ּבָ ֹזַהר ַחד הוא. ו''ּהוא ְלֻחׁשְ ַּיְזִהרו ּכְ ין ַהאי ְלַהאי. ּ ַמר . ַמה ּבֵ ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ּכְ ּ

ּיָעא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ַעל ּכָֹלאִּדְרִק ַהאי ָרִקיַע, ּ ָחָתא ּגֹו ּבוִציָנא ְדַקְיָמא ּבְ ִּמׁשְ ּ ֻכְלהו , ּ ּּבְ ּ
ָכל ִאּנון ֵחיָון ִעָלִאין  ֹזַהר ּבְ ך ַיְזִהרו ּכְ ִאין וְבִגין ּכָ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָחֵתי ְדֵחיָון ַקִדיׁשִ ִּמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ַההו ֹזַהר ּבְ ִאין ּכְ ּא ָרִקיַע ְדַקְיָמא ָעַלְיהוְּוַתּתָ ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּּ ּ ְּוִסיָמָנא ְדָכל ָרִזין . ּ
ֹזַהר ִסיָמָנא ָדא ַהאי ַקְיָמא ַיְזִהרו ּכְ ִּאֵלין ּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא ָלא ִאְתְיִהיב ֶאָלא ְלָמאֵרי ִמִדין . ּ ּּ

ָרָזא ָדא ּבוִציָנא ְּדַיְדֵעי ּבְ ּ ִאין ִאּנון ַצִד. ּ ַּזּכָ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּ ּיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ.  

יִלים ַיְזִהרו ְוכו ּכִ ׂשְ א ֲחֵזי ְוַהּמַ ּּתָ ָרָזא . 'ּ ֵלי ּבְ ּכְ יִלים ַיְזִהרו ִאֵלין ִאּנון ְדִמְסּתַ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ּּ
ִסְתֵרי ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ִאֵלין ַצִדיַקָיא ְדָעְבִדין ְרעוָתא ְד ְּדָחְכְמָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְדֵלי . ָמאֵריהֹוןּ ּתַ ּוִמׁשְ ּ

אֹוַרְיָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון . ּבְ יִלים ּבִ ּכִ יִלים ְדִאּנון ַמׂשְ ּכִ ְּוִאֵלין ִאּנון ַמׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִדיר א ִדיְדהו. ּתָ ַדְרּגָ א ּכְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדֵלית ַדְרּגָ ּ ּ ְדֵל. ּ ּתַ ל ִאּנון ְדִמׁשְ ך ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ י ְ

אֹוַרְיָתא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּבְ ָלָאן ּבְ ּכְ ָחְכְמָתא ִמְסּתַ ָלן ּבְ ּכְ יִלים ִמְסּתַ ּכִ רון ַמׂשְ ִּאּקְ ּ ֵאין . ּ
ט ְנִהירו ָסִתים ְדָלא ְיִדיַע ּסֹוף ִאְתְפׁשַ ּ ְּוַהאי ָנְפָקא ֵמֵאין סֹוף ַקְיָמא ְלַקְיָמא, ּ ּ .

ֹזַהר  יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָהָרִקיַעְּוַהּמַ ֵלי ּבְ ּכְ ִּאֵלין ִאּנון ְדִמְסּתַ ּ ּ ָרָזא , ּ ִסְתֵרי ּבְ ּבְ
ָרָזא ְדָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא ִאֵלין ִאּנון ְדָיְדִעי ּבְ ּ ּ ַההוא ְזִהירו , ּּ ָלן ְוֶתֱחזו ְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ּ ּ ּ

ָרֵזי ְדאֹוַרְי ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוַקְיֵמי ּבְ ִסְתָרָהא, ָתאּּ ָלא ּבְ ּכְ ֹזַהר ָהָרִקיַע. ְוָיְדֵעי ְלִאְסּתַ ָּדא , ּכְ
א ִּאיהו ְרִקיָעא ְדָקִאים ְלַאְנֲהָרא ְלַתּתָ א, ּ ְּוַההוא ֹזַהר ָנִגיד . ְּוִאְתַעַטר ְלֵעָלא ְוָנִהיר ְלַתּתָ

ָזנו ֵאי וֵמַההוא ֹזַהר ִאּתְ ך ְלַתּתָ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ּ ִקיוַמ, ְ ְּוַקְיֵמי ּבְ ּ ּבֹוֵרי ּ ֵחי ּגִ אָטן ְוַנּצְ ְּיהו ְוָאְזֵלי ְוׁשָ
י ְטִסיִסין בוְרּתֵ ַמָיא ְוַדְיֵני ּגְ ּׁשְ ּ ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ים ּכַ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ד ָנֲהִרין ּכֹוָכַבָיא . ּ ּּכַ

ין ְיִד ַמְטָלנֹוי ְלִאְתַנֲהָרא ִמּגֹו ַדְרּגִ ְנִהירו ְדָנִציץ ְוָנְטֵלי ּבְ ּּבִ ּ ָטר , יָעָאןּ ּּכֹוָכָבא ְדָנִהיר ִמּסְ
ִקְסטֹוַרְיהו ְרָין מולגן ַקְיָמאן ּבְ ה ִאּנון ַמּשִׁ ּמָ ְּדִמְזָרח ּכַ ּ ָלת ִזְמֵני . ּּ ַהאי ּכֹוָכָבא ָנִציץ ּתְ

ָלא ְנִציצו ְדַחד ִקְטָרא ְוַטֲהרוָרא ְדַקְיָמא ְרִביָעָתא ְלַקּבְ ּוָבַטׁש ְנִציצו ִדיֵלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ . אְּלֵעָל. ּ
ַאְתַרְיהו ל ִאּנון ָאֳחָרִנין ְוִאיהו ָסִתים ּבְ ָצן ּכָ ִכיך ְוִאְתַנּצְ ּוָבַתר ׁשָ ּ ּ כֹוְכָבא . ְּ ֵרי ּכְ ְוַהאי ִאּקְ

ד, ּאוָמָנא ְלָבַתר ָנְפָקא ִלְסָטר ָדרֹום ּכֹוָכָבא ָאֳחָרא ּּכֹוָכִבים ְדָרֲהֵטי ְוָאְזֵלי ' ְוָדא ָנִציץ ּבְ
יטו ְנהֹוָרא ִד ְּואֹוׁשִ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמאּ ֵרי , ּיְלהֹון ְלַאְרּבַ ֵרי ּכֹוָכָבא ְדָנִציץ ִמּתְ ְּוַהאי ִאּקְ
ִּסְטֵרי ָדרֹום וִמְזָרח ִּמְתַנֲהֵרי ֶאֶלף ְוִרּבֹוא ִרְבָון ּכֹוְכַבָיא ְדָנְטֵלי ִזיֲהָרא וְנִציצו ִמּגֹו . ּ ּ ּ ּ

א ְמׁשָ קֹוָפא . ְּדָנִהיר ִמן ֵמם ׁשִ א ְדַמׁשְ ְמׁשָ ַמְטָלנֹוי )א משקופא דשמשא''נ(ּׁשִ ד ָנִהיר ּבְ  ּכַ
ל ִאּנון ּכֹוָכָבא אוָמָנא ל ִאּנון ּכֹוָכַבָיא ְדָנֲהִרין ְוָנְצִצין ּכָ ה ּכָ ָּנֲהִרין ִמּנֵ ּ ּ ּ ב . ּּ ַאף ַעל ּגַ

ְּדָסִתים ְלָבַתר ָנִפיק ְוָזִהיר ָעֵלה ַחד ְמָמָנא ויגזריא ֵמה''ּ א ְּוַכד ַהאי ּכֹוָכָבא אוָמָנ. ּל ׁשְ
ים ֵדין ַההוא ְמָמָנא ָנִחית , ָנִפיק ְוָנִציץ ְוָלא ַאְסּתִ ָלָמא ְלַההוא ִסְטָרא)א נפיק''נ(ּּכְ . ּ ׁשְ

א ָחָתא ְלֵעָלא ְוַתּתָ ד ָעִביד ִמׁשְ ְּוַכד ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּכַ ּ ּ ּ ִמיך ְוַאְנִהיר , ּ ְְוֹכָלא ִאְסּתָ ּ
ָערוָתא ִדְרִקיָעא ִעָלָא ּוְנִגיד ִאּתְ ּ ּ ּה ָלָקְבֵלה ְדִמְזָרחּ ַער ְלָקְבֵלה ְדַמֲעָרב, ּ ְּוִאיהו ִאּתְ ּ ּ ,

ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֻאהו ְלַרְגלֹו)ישעיה מא(ְְוִסיָמִניך  ל ִאּנון ְמָמָנן ְדַקְיִמין . ּ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ּ
ְמ, ַּעל ּכֹוָכַבָיא ְלהו יֹוִבילון ְנִהירו ְדַאְנִפין ִמּגֹו ׁשִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ אּ קֹוָפא , ׁשָ ׁשְ א ַלּמַ ְמׁשָ ד ָנִטיל ׁשִ ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3384דף [ -ּוָתא ּבְ

קֹוָפא דבילג ֵדין ַההוא ּכֹוָכָבא ְדָנִציץ ָנִהיר ִמּגֹו ֵחיָלא ְדַחד ְמָמָנא . 'ֲּחָדא ְדָקֵאי ַמׁשְ ּּכְ ּ ּ
א ְמׁשָ ד ָנִטיל ׁשִ   )מ וכאן תחלת ענין ונראה שצריך להתחיל''עכ(. ְּדָנִטיל ּכַ

אַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ִמּסִ ְּטָרא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ְטָרא ִדְתִפִלין . ּּ ְפָחה ִמּסִ ֹּצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ּ
י ַמִים תול ַעל ַפְלּגֵ ֵעץ ׁשָ ְּדָיד ְוָהָיה ּכְ ּ ֶדה, ּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ְּוָהא אֹוְקמוה ּכִ ִּדְצִריִכין . ּ

ה ְלּגוִלין ְלַגּבֵ ֹלׁש ּגִ ְּלׁשָ ֵלׁש ָא, ּ ָמא ְדאֹוְקמוה ְיׁשַ ּּכְ ּ ּ נֹוָתיו ְוגֹוּ ְּואֹוְקמוה ָמאֵרי . 'ָדם ׁשְ ּ
ִאיָלן ת ֵאין עֹוִלין ּבָ ּבָ ׁשַ ִאיָלן)א סומכין''נ(ְוֵאין רֹוְכִבין , ַמְתִניִתין ּבְ ין ,  ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ְוֵאין ִמׁשְ

ִאיָלן יטו ְדָמאֵר. ּבָ ְפׁשִ א ְוָלאו ּבִ ִאיל ָלך ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֹאַרח ָרָזא ֲאָנא ׁשָ ַּהאי ּבְ ּ ּ ּ י ְ
ַּמְתִניִתין ּגוָפִנִיים יִלים ַיְזִהרו. ּ ּכִ ׂשְ ַמר ָעַלְיהו ְוַהּמַ ְכִלִיים ְדִאּתְ ֶּאָלא ְדָמאֵרי ַמְתִניִתין ׂשִ ּ ּ ּּ ּ .

ֵרי ִאיָלָנא ְדַחֵיי''א ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדִאּקְ א ַאְנּתְ ְדַאְנְת ִמּסִ ּל ָסָבא ָסָבא ִאּמָ ּ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ְּדָנִטיַע ּבְ
ָתא הְּד, ַמְלּכְ א ּבָ ׁשָ ּמְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ָּלא ָצִריך ׁשום ּבַ ּ ׁש . ְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ָמה ְדאֹוְקמוה ּכָ ּּכְ ּ ּ

ָתָגא ֲחָלף ן ָאָדם. ּבְ ּבַ ָמא ְמָפַרׁש ְדָסִליק ְלֻחׁשְ ׁש . ְּוָדא ׁשְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ָנן ּכָ ְּואֹוְקמוה ַרּבָ ּ
ם ַהְמֹפָרׁש ֶנֱעָקר ִמן ָהעֹוָלם ּשֵׁ אל ּבְ''א. ּבַ ִּריך ַאְנּתְ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִּדְבַוַדאי ָהֵכי הוא, ְ ּ ּ ,

ְלָטא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִּדְביֹוֵמי ְדֹחל ׁשָ ּ ֵיֶצר ַהטֹוב וַבֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדִאיהו ָאָדם ְדַוִייֶצר ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְּוִאיהו. ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם' ּ ַוִייֶצר ה)בראשית ב(ּ

ה ָאָדם ְּדָחב ּבֵ ָנה ְוִאיהו ''ְּוָדא הוא ְמַטְטרֹו. ּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשִ ִליט ּבְ ּן ְדִאיהו ָעֵבד ְדׁשַ ּ ּ ּּ
ית יֹוִמין ְדֹחל ְדִאּנון ֻחְלָין ְדֻטְמָאה ְוֻחְלָין ְדָטֳהָרה, ּּגוָפִני ׁשִ ִליט ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ּ ה ִאְתְיִהיבו . ּ ּוִמּנֵ ּ ּ

רׁשִ ִאּסור ְוֶהּתֵ ָנה ּבְ ר וָפסול, ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ּית ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשֵ ּּכָ ֲעֹבד . ּ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ּוֵבה ׁשֵ ּ
ך ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֶעֶבד , ְּוֵלית ֲעבֹוָדה ֶאָלא ְצלֹוָתא. ְָוָעׂשִ ר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי ּכְ ְְדֵבה ָצִריך ּבַ ּ ּ

ָבָחיו ִלְפֵני ַרּבֹו ֹוֵאל ְפָרס ֵמַרּבֹוּו, ַּהְמַסֵדר ׁשְ ל ְפָרס ֵמַרּבֹו , ְּכֶעֶבד ַהּשׁ ּוְכֶעֶבד ַהְמַקּבֵ ּ
ה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוֹלא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע . ְְוהֹוֵלך לֹו ְלָטא ּבֵ ָתא ְדׁשָ ת ַמְלּכְ ּבַ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּּ

ּמוׁש ִאיָלן ׁשום ׁשִ ין ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ּאֹוְקמוה ְדֵאין ִמׁשְ ּ ּ ּ ָתָגא ֲחָלףְוָכל ַהּמִ, ּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְוֹלא עֹוִלין . ׁשְ
א ׁשָ ּמְ ּתַ ה ְלִאׁשְ ה ְוֹלא סֹוְמִכין ּבֵ ּּבֵ ִטיעֹות, ּ ּנְ ִצין ּבַ ן ִקּצוץ וֵפרוד , ְּדָלא ְמַקּצְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ ּ ּ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּבְ ּ.  

ין  ה ֵפרוד ּבֵ ְּוִאיָלָנא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּבֵ ּ ּ ּּ ָּהָדא הוא . טֹוב ָלָרעְ
ה )ד, בראשית א(ִּדְכִתיב  ך ְוָצִריך ְלֶמֱעַבד ִקּצוץ ּבֵ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ּ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ ְּ ְ ּ

ֹלא ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש ּבְ ַגְרָסֵתה, ְלֶמֱהֵוי ּבַ ה ַוֲהָרֵגה ּבְ ַגְוָנא ְדָקִציץ ֵלה ִמּנֵ ּּכְ ּ ּ ּ ָּהָדא הוא , ּ
י)לים קותה(ִּדְכִתיב  ִקְרּבִ י ָחָלל ּבְ . ּט ָפִנים ָטהֹור''ּן ִאּנון מ''ט ִמן ְמַטְטרֹו''ְוָלֳקֵבל מ.  ִלּבִ

ֵא ְטָרא ְדַסּמָ ּוִמּסִ ָרא ה. ּט ָפִנים ָטֵמא''ל מ''ּ ּוָמאן ְדָזֵכי ְלַחּבְ ּט ָפִנים ְדָטהֹור ְדִאיהו ''למ' ּ ּ ּ ּ
י ּתֹוָרה א ֻחְמׁשֵ ָאת יִאְתָעִביד מטה ְלַמֲחָא, ֲחִמּשָׁ ה ְלִיְצֵרה ּבְ ּה ּבֵ ר ְמָחָאן ' ּ ְּדִאיִהי ֶעׂשֶ

ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ַמֵטה ָהֱאֹלִהים. י ִמן ֱאֹלִהים''ֵה, ְּוַהְינו ּוַבַעל ַהאי ַמֶטה ִאיהו ו. ּ ּ '
ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ך)שמות לד(ּ ל ַעּמְ ִרית ֶנֶגד ּכָ ה ָאֹנִכי ּכֹוֵרת ּבְ ה י, ָ ִהּנֵ ְּדָכַרת ִעּמֵ ג ְמִכיָלן ''ּ

ְצלֹוֵתה ְּדַרֲחֵמי ְדֹלא ַיֲחֹזר ֵריָקם ּבִ ּ ֹלא ה. ּ י ֵריָקם''ְּדֵאִלם ּבְ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ַיֲעֹקב . י ִאּתִ ּ
ִני  ַלְחּתַ ה ֵריָקם ׁשְ י ַעּתָ ּלוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם וַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ּכִ . )שם לא(ּ
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ַמר ִגין דִאּתְ אי ּבְ ֶרת מֹוִנים ְוַאּמַ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ֲחֵלף ֶאת ַמׂשְ ָלָבן ַוּתַ ' ּוְבָאת י, )א''א מ''שם ל( ּבְ
ה ֵה. ִאְתָעִביד ִליַה ֵנס ֶּדֱאֹלִהים ַאִפיק ִמּנֵ ָאר אל, י''ּּ ֹלא אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ''ִנׁשְ ּם ֵריק ּבְ

ֲּאָבל ָמאן ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ְלִאיָלָנא ְדַחֵיי. ֶּפה ּ ְצלֹוֵתה ְלעֹוָלםֹלא ַיֲחֹז, ּּ ּוְבִגין ָדא . ּר ֵריָקם ּבִ ּ
ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִּאית ֱאֹלִהים ִמּסִ ְטָרא , ּ ְְוִאית ֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך עֹוָלם ִמּסִ ּ ּ

ָלה ְדָיְדִעין ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוֹלא ָזִכין ֵלה ֶאָלא ָמאֵרי ַקּבָ ּ ּ ּ ּּ ִציָנא ּל ּבו''ֵא. ּ
ר ְסִפירֹות  ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ֶעׂשֶ מֹוַדע ָמאן ְדִאיהו ּבְ ּתְ א ְלַההוא ָסָבא ַמאי ִאׁשְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִליָמ יו''ּבְ ָמא ְמֹפָרׁש ְדִאיהו ָאָדם ַדֲאִצילות ְדָהֵכי ָסִליק יו''ּה ּבְ ּד ַאְתָון ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ו ''א ָוא''ד ֵה''ּ
ן ָאָדם''ֵה ּבַ   .א ְלֻחׁשְ

ה ָאָדם טֹוב ְוָאָדם  ְטָרא ְדָאָדם ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדִאית ּבֵ ְּלָמאן ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִלַיַעל ין ָאָדם טֹוב ְדֵעץ ַהַדַעת''ֵא. ּּבְ א ּבֵ ּל ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּלָאָדם ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ ִאית , ּ

הֹון ִּחלוף ּבְ גֹון ְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרֶכ. ּ ּּכְ ֲאִצילות. 'ת ָלֶכם ְוגֹוּ ִריָאה ְוָדא ּבָ ּבְ ְּדָדא ּבַ מֹוַדע . ּ ּתְ ִאׁשְ
ָמֵתה ָּמאן ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִנׁשְ ּ ּ ל , ּּ ֵון ְלַאֲעָלא ּכָ ה ִמְתּכַ ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ד ָמַנח ּתְ ַּוַדאי ּכַ ּ ּּ

א ִעָלָאה  ִכיְנּתָ ְלָטנוָתא ִדׁשְ חֹות ׁשֻ ֱּאֹלִהים ֲאֵחִרים ּתְ ּ א ְדַבר ָנׁשּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּדִאיִהי ּתְ ּ ּּ ,
חֹות ַיד ה ין ּתְ ל ֻאּמִ ָאה' ּוְלַאֲעָלא ּכָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַחת . ְּדִאיִהי ׁשְ ַמר ּתַ ִגין ִדְבָגלוָתא ִאּתְ ּּבְ ּ

ֹלׁש ָרְגָזה ָהָאֶרץ ע ֶלֶחם, ׁשָ ּבַ י ִיׂשְ י ִיְמלֹוך ְוָנָבל ּכִ ַחת ֶעֶבד ּכִ י , ְּתַ ְפָחה ּכִ ִתיַרׁש ְוׁשִ
א ִבְרּתָ א. ּגְ ה ֵעָלא ְוַתּתָ ִבְרּתָ חֹות ּגְ ְפָחה ּתְ א ְוָיד ְלַאֲעָלא ׁשִ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּּ ּ ּ ּ .

קול ְלאֹוַרְיָתא הֹון ְדִאיהו ׁשָ רֹות ִדְלָגאו ִדְכִליָלן ּבְ ּוַבַהְזּכָ ּ ּ ּ ּ ַחת ַרּבֹו , ּ ְָצִריך ְלַאֲעָלא ֶעֶבד ּתַ

א הְוָד. ֵּעָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָרא ְדֻקְדׁשָ ֵרי ּבָ ּא ִאּקְ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ָאַמר . ְּ ּ
ָרֵאל' ה ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ הֹון . ּבְ ַמר ּבְ ְּוִאֵלין ְדָעְבִדין ָדא ִאּתְ ּ ם ַלהּ ִנים ַאּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ּבָ

ּוְבִגין ָדא ָאַמר  ֲעָבִדי)פרקי אבות(ּ ְהיו ּכַ ל ּ ַאל ּתִ ים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ ּמְ ם ַהְמׁשַ
ר ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְלֶמֱהֵוי . ְּפָרס ּוָמאן ְדָעִביד ִפּקוָדא ָדא ַעל ְמָנת ְלַקּשֵׁ ּ ּ ּ ּּ

ְעּבוֵדה ְּלׁשִ חֹות ְיֵדה, ּ ֵוי ּתְ א ִליׁשַ ין ִדְלַתּתָ ְּוֻאּמִ ּ ָמה ֶאָלא ִמ, ּ ָּלא ָיֲהִבין ֵלה ְנׁשָ ְטָרא ְדַהאי ּ ּּסִ
ֲעָבִדים. ֶעֶבד ָבִנים ִאם ּכָ ּוְבִגין ָדא ִאם ּכְ ּוְבִגין ָדא . ּ תֹוַרת ה)תהלים א(ּ י ִאם ּבְ . ֶחְפצֹו'  ּכִ

ִלּבֹו ָחֵפץ ַמה ּשֶׁ אֹוַרְיָתא ֶאָלא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ָקא ּבַ ָנן ְדֵלית ְלִאְתַעּסְ ְּואֹוְקמוה ַרּבָ ּ ּ ּ ִלּבֹו . ּ ִּאית ׁשֶ
ִסְתֵר ָבה, י אֹוַרְיָתאָחֵפץ ּבְ ה ֶמְרּכָ ית וְבַמֲעׂשֵ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּּבְ ֵעי ֶאָלא . ּ ְּוִאית ְדָלא ּבָ ּ

ֵטי אֹוַרְיָתא ְפׁשָ א, ּבִ ְטָרא ְדַמְלּכָ ְטָרא ְדֶעֶבד ְוָרִזין ִמּסִ ִטין ִאּנון ִמּסִ ְּדָפׁשְ ּ ּ . ָאדֹון ְוֶעֶבד. ּ
ִתיָלא וְלָדא  ּוְבִגין ָדא ְלָדא ִאְתְקֵרי ׁשְ ּ וָרא. ָּנטוַעּ ִתיל ְדֵלית ֵלה ִקּשׁ ּׁשָ ּ ְּוָנטוַע ְדֵלית ֵלה . ּ ּ ּ

ל עֹוָלם. ֲעִקיָרא ְרׁשות ְיִחידֹו ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ַּוֲהָנָחה ְדׁשַ ָתא, ּ ת ַמְלּכְ ּבַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ֹלא , ִאיִהי ׁשְ
ה ֲעִקיָרא ֵמַההוא ֵחֶפץ ָּצִריך ְלֶמֱעַבד ּבֵ ּ תֹוַרת, ְ י ִאם ּבְ ה ּכִ ַמר ּבֵ ֶּחְפצֹו ְואֹוְקמוה '  הּדִאּתְ ּ

ָנן ה ָקבוַע. ַרּבָ ֶּאָלא ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ּ.  

ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֲּאָבל ִמּסִ ה ֲעִקיָרא ְלֶמֱהֵוי ְמֻטְלָטל ְוַגֵלי , ּ ָּצִריך ְלֶמֱעַבד ּבֵ ּ ְ

ָנן ְדַמְתִניִתין, ֵמֲאַתר ַלֲאַתר ָמה ְדאֹוְקמוה ַרּבָ ּּכְ ּ ּ ים . ּ ִּאֵלין ִאּנון . 'ְוגֹוַאף חֹוֵבב ַעּמִ ּ
ִדיָנה ִלְמִדיָנה ִתין ַרְגֵליהֹון ִמּמְ יָנן ֵלה דה. ִּדְמַכּתְ ים ''ְּוַדְרׁשִ ִזְמָנא ְדַאּתְ חֹוֵבב ַעּמִ ּק ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3386דף [ -ּוָתא ּבְ

חֹוִבין ְדָדָרא ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ָיֶדך. ּ יו ִיְהיו ּבְ ל ְקדֹוׁשָ ָּכָ ּכו ְלַרְגֶליך, ּ ָוְלָבַתר ָאַמר ְוֵהם ּתֻ ּ ִּאֵלין , ּ
ִדיָנה ִלְמִדיָנה וֵמֲאַתר ַלֲאַתרִא ִתין ַרְגֵליהֹון ִמּמְ ּּנון ִדְמַכּתְ ּ ן , ּ א וְבַמּתָ ַמּשָׂ ן ּבְ א ְוִלּתֵ ִּלּשָׂ

ִגְלּגול, ְּדאֹוַרְיָתא יב לֹון ּכְ ְּדָאְזִלין ְמֻטְלָטִלין ֵמֲאַתר ַלֲאַתר ִאְתֲחׁשִ ַבע ִמיֵני ֲעִניֹות . ּ ְּדׁשֶ
יב ֵלה ְלַבר ָנׁש ּכְ ַבע ְמדֹוִרין ְדֵגיִהיּנֹםִּאְתֲחׁשִ א ָסִליק, ּׁשֶ ְתיוְבּתָ ִּדְלֻכְלהו ָנִחית ָאָדם ּבִ ּ ּּ ,

ַחֹטאֵתיֶכם ַבע ּכְ י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני ׁשֶ ְרּתִ ַמר ְוִיּסַ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ז. ּ ִגין ְדָחב ָאָדם ּבְ ִמיִנין ' ּּבְ
עֹוָרה ְוֶגֶפן וְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֵזי ְּדִאּנון ִחָטה וׂשְ ּ ּ ֶמן וְדַבׁשּ ָנן . ּת ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ָאְמֵרי ַרּבָ ּ

ָאַכל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִחָטה ָהָיה' דמתני ֶפן ֲהָוה. ִאיָלן ׁשֶ ְוָאֳחָרִנין ָאְמִרין . ְוָאֳחָרִנין ָאְמִרין ּגֶ
ִמלוַלְיהו, ְתֵאָנה ָהְיָתה ְּוֹלא ֲהוֹו חוָלִקין ּבְ ּ ְּדֹכָלא ְקׁשֹוט, ּּ ְבַעת ִמ. ּ ָאֶרץְּדׁשִ , ּיִנין ְנטוִעין ּבָ

עֹוָרה ְּוַהְינו ִדְתָנן. ִּחָטה וׂשְ ל ָעְלָמא, ּ ֲעֶצֶרת ַעל ֵפרֹות ָהִאיָלן ִנדֹון ּכָ ּּבָ ְלהו ָקָרא לֹון . ּ ּּכֻ ּ
ְטָרא ַחד ן ְלז. ִאיָלן ַחד ִמּסִ ְטָרא ָאֳחָרא ִמְתָפְרׁשָ ּוִמּסִ גֹון לוָלב ְדִאיהו ֲאֻגָדה . ִמיִנין' ּ ּּכְ ּ ּ ּ

ל ַחד ְלחוָלֵקהֲחָדא ן ִמיִנין ּכָ א וְלֵעָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ְלַתּתָ ּ ּּ הו . ּ ַמר ּבְ ַגְוָנא ְדֵחיָון ְדִאּתְ ּּכְ ּ יחזקאל (ּ

ִים ְמַכּסֹות ֶאת )א ּתַ ִים ֹחְבֹרת ִאיׁש וׁשְ ּתַ א ׁשְ ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה וְלַתּתָ ּ ּ ּּ ּ
ָאה ִאיהו ֵעץ . גויותיהנה י ַמִים ְדאֹוַרְיָתאַּזּכָ תול ַעל ַפְלּגֵ ְּדִאיהו ׁשָ ּ ּ יר ָמאן ְדִאיהו . ּּ ְּוַיּתִ ּ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִּמּסִ ּ ִעּת, ּ ן ּבְ ר ִפְריֹו ִיּתֵ ה ֲאׁשֶ ַמר ּבֵ ּדִאּתְ א ְוָלא ַאִפיק , ֹו''ּ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ
ֵּמֵעת ִדיֵלה ִעּתָ' ֲאִני ה. ּ ה''ּבְ ּנָ ִעּתָ. ּה ֲאִחיׁשֶ ְּדִאיהו ת, ּב ָפִנים ַלּתֹוָרה''ּה עּבְ ִמן ֵעת ' ּ

ְלָתה ֵמָעֶליך. ְּוָעֵלהו ֹלא ִיּבֹול ְמָלְתך ֹלא ּבָ גֹון ׂשִ ָּכְ ה ַיְצִליַח . ָ ר ַיֲעׂשֶ . )'תהלים א(ְוָכל ֲאׁשֶ
ה ִּאֵלין ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ה ה. ּ ר הוא עֹוׂשֶ ַמר ָעַלְיהו ְוָכל ֲאׁשֶ ְּדִאּתְ ּ ָי' ּ ְּואֹוְקמוה . דֹוַמְצִליַח ּבְ ּ

ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרך ְוגֹו''מ ה ׁשְ ַמר ּבֵ ָמ ְדִאיִהי אֹוַרְיָתא דִאּתְ ּ ִסים. 'ּ ְּואֹוְקמוה ּבֹור ַמִים ְמֻכּנָ ּ .
ֵאר ַמִים ַחִיים ֵאר ַמִים ַחִיים. ּּבְ ים ּבְ ּנִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְעַין ּגַ ּ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב . ּ ִּמּסִ ּ

ִסים ְלִמְקֶוהִאיִה, ָוָרע ִסים ְסרוִחים. י ַמִים ְמֻכּנָ ְטָרא ְדטֹוב. ַּמִים ְמֻכּנָ ִּאֵלין ִמּסִ ְּוִאֵלין . ּ
ְטָרא ְדַרע ְכָחה וֵפָאה . ִּמּסִ גֹון ֶלֶקט ׁשִ ִסים ִאֵלין ֲהָלכֹות וְלקוטֹות ְדִאּנון ּכְ ּוַמִים ְמֻכּנָ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִסים ְלַההוא ְדִאּקְ. ֶלָעִני אֹוַרְיָתא וְבִפּקוִדין ִדיֵלהָּהֵכי ַמִים ְמֻכּנָ ֵּרי ָעִני ּבְ ּ ּ ְּדֵלית ֵלה ֶאָלא , ּ ּ ּ
ָּמא ְדָיֲהִבין ֵלה ָיא ִמְלַבר ע, ּ ּקְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ִאֵלין ְדִסְטָרא ְדִאיָלָנא )א אכל''נ(ְוָכל . י ָאֳחָרא''ּ ּ ּ

ְּדַחֵיי ִּאּנון ַדְמָין ִלְבֵאר ַמִים ַחִיים, ּ ּ ְּדֵלית ְלהו ְפִסיקו, ּ ּ ְּוַדְמָין ְלֵעץ ְדִאיהו ָנטוַע ַעל , ּּ ּ ּ
י ַמִים י ַמִים, ַּפְלּגֵ ָתלו ֵלה ַעל ַפְלּגֵ ה וׁשְ ׁשָ תול ְדַאֲעָקרו ַההוא ִאיָלָנא ֵמֲאַתר ְדַיּבָ ּאֹו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

אֹוַרְיָתא ים ּבְ ָלׁשִ ְּדִאּנון ְמׁשֻ ּ י ַמִים. ּ ְּוִאְתְקִריאו ַפְלּגֵ ם ְדִאית ְלהו ְפֻל, ּ ַּעל ׁשֵ ּ א ּ ְגּתָ
ְּדַמְתִניִתין ִדיְלהֹון ְוָהֵכי  א ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי)א וההוא''נ(ּ ּ ְפֻלְגּתָ ּ ּ ִּאיהו ַמִים ֶעְליֹוִנים ְדָכִרים, ּ ּ ,

ְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות ִריך הוא, ַמִים ּתַ א ּבְ ְדׁשָ ִגין ְדָלא ְיהו ְרחֹוִקין ִמּקֻ ְּוִאּנון ּבֹוִכים ּבְ ּ ּ א . ְּ ְוֻקְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ אְ הו ְפֻלְגּתָ ּ ֲעִביד ּבְ ֵוי ַפְלּגו ְלֵעָלא ִמן ְרִקיָעא, ּ ְּדׁשַ ּ ּ א ֵמְרִקיָעא, ּּ ּוַפְלּגו ְלַתּתָ ּ .

ן ְדכוִרין ְלנוְקִבין מֹוַדע ִחלוק ּבֵ ּתְ ִגין ְלֶמֱהֵוי ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך ֲהָוא . ּ א ּבְ ֵוי ֻקְדׁשָ ך ׁשַ ִגין ּכָ ְּבְ ְּ
ין ַאְנִפין ִדְדכוָר ַּהְבָדָלה ּבֵ ּ ּא ְלַאְנִפין ְדנוְקָבאּּ ּ ַמִים ְדסֹופֹו . ּ ם ׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ַמֲחֹלֶקת ְלׁשֵ ּ

ְלהו ֶאָחד. ְּלִהְתַקִים ֲּאָבל ּכֻ ֵתה ֶאָחד ְקָראִתיו, ּ ָאָדם ְוִאּתְ ַמר ּבָ גֹון ְדִאּתְ ּּכְ ּתֹוִכיַח ' ְוָאת א. ּ
א ַמִים נוְקִבי' י. ְּלֵעָלא ַמִים ְזָכִרים' ְּדִאיִהי י גֹון ְי. ןְּלַתּתָ ֲארו ''ָי ִמן יאהדונה''ּכְ ּתְ ּי ִאׁשְ

ֶאְמָצִעיָתא ית ַאְתָון ּבְ ין ְי, ׁשִ ן ו''ָי ִמן יאהדונה''ּבֵ ּבַ ֻחׁשְ ְּדִאיהו ָרִקיַע ' ִמן א' י ּכְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3387דף [ -ּוָתא ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא ַמר . ּבְ ם)יחזקאל א(ְּוָעֵלה ִאּתְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ה . ּ וִמּמַ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ
ְּדמו ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלהּ ִוין. ִמן ָאָדם' ְוָדא א, ּת ּכְ א ׁשָ ל ְפֻלְגּתָ ְּדִאית . ְּוָלאו ּכָ

ין טֹוב ְלַרע א ְלִמיְפַלג ּבֵ ין ְדכוִרין ְלנוְקִבין. ְּפֻלְגּתָ א ְלִמיְפַלג ּבֵ ְּוִאית ְפֻלְגּתָ ּ ּ גֹון ָמאֵרי , ּ ּכְ
ְּדָדא הוא חוָלק ַעל ַה, ַמְתִניִתין ּ ֲּהָלָכה ִדיֵלהּ ָרא ַעל , ּ ּבְ ְלֶמֱהֵוי ַמִים ֶעְליֹוִנים ְלִאְתּגַ

ַבר ְחּתֹוִנים וָמאן ְדַאִלים ּגָ ּנוְקָבא ְדִאיִהי ַמִים ּתַ ּ ּ ּ אי . ּ ּמַ גֹון ֲהָלָכה ְדִהֵלל ַעל ֲהָלָכה ְדׁשַ ּּכְ ּּ
חֹות ֲהָלָכה ְדִהֵלל אי ּתְ ּמַ ְפָיא ֲהָלָכא ְדׁשַ ְּדִאְתּכַ ּ ּ ּפ ְדִאל''אע. ּ ּו ָוֵאלו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִייםּ ּ ּ ּּ .

ְטָרא ְדנוְקָבא ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדָמאן ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ּ חֹות ְדכוָרא, ּ ְפָיא ּתְ ָּצִריך ְלִאְתּכַ ּ גֹון . ְ ּכְ
ן ֵרי ּבֵ חֹות ִדְדכֹוָרא ִאּקְ ְפָיא ּתְ ִּטָפה ְדנוְקָבא ְדִאְתּכַ ּ ּ ּ ְלָטא ַע. ּ ְּוִאי ִטָפה ְדנוְקָבא ׁשָ ּ ּל ִטָפה ּ

ת ֵרי ּבַ י ַמִים. ִּדְדכֹוָרא ִאּקְ תול ַעל ַפְלּגֵ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ְוָהָיה ּכְ ּ ְּדִאּנון ָרִזין , ּ ּ
ְּדאֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְּוִאְתְקִריאו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִיים ִמּסִ ּּ ּ ּ ְּוָעַלְיהו . ּ

ַמר  ַיד הּ ַפ)משלי כא(ִאּתְ י ַמִים ֵלב ֶמֶלך ּבְ ר ַיְחפֹוץ ַיֶטּנו' ְְלּגֵ ל ֲאׁשֶ ַּעל ּכָ א . ּ ְּוִאית ְפֻלְגּתָ
י א ִּמן ָאָדם ְוַהְינו ְדַכר ְונוְקָבא' ַּעל ְלבוׁשֵ ּ י . ּ גֹון ִאֵלין ְדחֹוְלִקין ַעל ְפָסקֹות ִדְלבוׁשֵ ּּכְ ּ ּּ ּ

ה ֵפרוִקין, ַמְטרֹוִניָתא ּמָ ְּוַעְבִדין לֹון ּכַ ַמר ְוָעֵלהו ֹלא ִיּבֹלָע, ּ ַּלְיהו ִאּתְ ְמָלְתך ֹלא . ּ גֹון ׂשִ ָּכְ

ְלָתה ֵמָעֶליך ין ְדִאּסור ֻטְמָאה ָפסול. ָּבָ ִאּנון ְלבוׁשִ ְּוָלאו ִאּנון ּכְ ּ ּ ּ ּ ָנן ְדָבלו , ּּ י ָמאֵני ְדַרּבָ ְּדַהּנֵ ּ ּ ּ
הו ִדים ּבְ ֵכי ׁשֵ ְּדִמְתַחּכְ ה ַיְצִליַח. ּ ר ַיֲעׂשֶ הִּאֵל, ְוָכל ֲאׁשֶ ּין ִפּקוֵדי ַדֲעׂשֵ ּ ְועֹוד אֹוַרְיָתא . ּ

ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם, ִאְתְקִריַאת חֹוָמא גֹון ְוַהּמַ ין ְדָעְלָמא ְדָלא . ּכְ ה ְלֻאּמִ ְּוִאיִהי ַחּמָ ּ
ילו ָלה ַּקּבִ ה ְוָטְבעו ּבֹו וֵמתו, ּ גֹון ִמְצַרִים ְדִאְתֲעִביד לֹון ַחּמָ ּּכְ ּ ּ ִר. ּ י ְיׁשָ ' ּים ַדְרֵכי הְּוַהְינו ּכִ

ן ָחְכָמה. 'ְוגֹו ְטָרא ְדֶחֶסד ְדַתּמָ א חֹוָמה ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְקִריַאת ׁשְ ִּמּסִ ּ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ
ִּדְגבוָרה ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב' ַּוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ה, ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ

ְטָרא ְדֶחֶסד. דֹוָלה ְוָחָזקִּאְתְקִריַאת רוַח ּגְ דֹוָלה ִמּסִ ָיד ֲחָזָקה . ּּגְ ְטָרא ִדְגבוָרה ּבְ ְּוָחָזק ִמּסִ ּ
דֹוָלה. 'ְוגֹו ֹדָלה , ּגְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ר . )שם(ּ ּבֵ ְרַוְיהו ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ִּמּתַ ּ

ין ְדָעְלָמא ְדָלא ַקּבִ, ְסָלִעים ְּדִאּנון ֻאּמִ ּ ּ ה ְוָנָחה ָעָליו ' ֵּמרוַח ה. ּילו אֹוַרְיָתאּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
דֹול ְוגֹו. 'ּרוַח ה ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ּגָ ְּוִאְתְקִריַאת ַרַעׁש ָהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֶאׁשְ ְוָעִתיד ' ּ

ַרַעׁש ה ה ֹלא ּבְ ַמר ּבֵ ְּלַאַעְבָרא ַרַעׁש ְדִסְטָרא ָאֳחָרא דִאּתְ , ִריַאת ֵאׁשְוִאְתְק. )מלכים(' ּ
ֵאׁש ְנֻאם ה ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ְדָבִרי ּכָ א ְדִסְטָרא ָאֳחָרא. 'ּ ְּוָעִתיד ִלְלֹחך ֶאּשָׁ ַמר , ְ דִאּתְ

ֵאׁש ה ה ֹלא ּבָ ָתא. 'ּּבֵ ה' ֶאּשָׁ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ א ּבְ ַּמְלּכָ אי, ּ ֲחׁשַ א ְצלֹוָתא ּבַ ִכיְנּתָ , ְּדִאיִהי ׁשְ
ָפַת ְּדָבה ֲאֹדָני ׂשְ הּ ָעה ִאיִהי ְרִביָעָאה ַדּקָ ִהָלֶתך ִדְבַאְרּבָ יד ּתְ ח וִפי ַיּגִ ְפּתָ ּי ּתִ ּ ָּ ְּדִאיִהי , ּ

א ִכיְנּתָ ָנה ָהְרִביִעית . ׁשְ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל וַבּשָׁ ֹלׁש ׁשָ ָלת ְקִלִפין ׁשָ ֲּאָבל ּתְ ּ
ל ִפְריֹו ה, ִּיְהֶיה ּכָ ָּדא קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ּוְבִגין ָדא ד. ּ ִּנְכְנסו ַלַפְרֵדס' ּ ְתָלת , ּּ ָלת ְדָעאלו ּבִ ּּתְ ּ

ַנִים ֲעֵרִלים ַחד ֵהִציץ ָוֵמת ע. ׁשְ ְּרִביָעה ְדָעאל . ָּיָצא ְלַתְרּבות ָרָעה' ג. ְוַחד ֵהִציץ ְוִנְפּגַ
ָנה ָהְרִביִעית ֹקֶדׁש ִהלוִלים ַלה ּשָׁ ּּבַ ָלם' ּ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ תֹוך ְוָד. ָעאל ּבִ ְא ָרָזא ְדַפְרֵדס ּבְ ּ ּ

ן ְדִאיהו פ ַּהּגַ ט', ּ ְּרָאָיה ְדָפסוק' ר, ָּפׁשַ ה' ד, ּ יִבין ַעל , ְּדָרׁשָ ָמה ְדאוְקמוה ֵאין ְמׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ
ָדה לו. ַהַהּגָ ָלת ִעָלֵאי ָעְלָמא ְוִנְכׁשְ ָלת ְנָפלו ּתְ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ּּ ְּרִביָעָאה ְדִאיהו ס. ּ ק ''רע. סֹוד' ּ
ָלםָעאל ּבִ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת אֹוַרְיָתא ַג. ׁשְ ן . ן''ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגַ ּ
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ְּוַהְינו ַמְעָין ָחתום. ּן ְסָדִרים ְדאֹוַרְיָתא ְסִתיִמין ַוֲחִתיִמין''ַג. ָּנעול גֹון ַיִין ָחתום ְוָסתום , ּ ּּכְ ּ
ך ֵלה ּגֹוי ְּדָלא ְמַנּסֵ ּיך ְלֶמֱהֵוי ָרִזין ְדאֹוַרְיָתאאֹוף ָהֵכי ָצִר, ְּ ה , ְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ָעׂשָ ּ

ן ְלָכל ּגֹוי ִגיַמְטִרָיא סֹו''ּכֵ. ּכֵ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָאסור ְלַגָלָאה . ד''ּן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ך לֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִסְתֵרי ּתֹוָרה ְלגֹוי ְְדָלא ְיַנּסֵ יָמ. ּ י ְוִאי ּתֵ ָנן ְדַאְנׁשֵ ּא ָהא אֹוְקמוה ַרּבָ ּ ּ

דֹוָלה ְקָטלו ְלַאְרֵיה ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ֶנֶסת ַהּגְ ּּכְ ּ ּ ַאְרֵיה, ּ ְּדָעֵלה , ִּדְמיֹונֹו ּכְ ּ
ֻסּכֹו ֶיֱאֹרב ַלֲחֹטף ָעִני  ַאְרֵיה ּבְ ר ּכְ ִמְסּתָ א ָעִני ְּוֵלית ָעִני ֶאָל. )תהלים(ָּאַמר ָדִוד ֶיֱאֹרב ּבְ

ֵּמאֹוַרְיָתא וִמִפּקוִדין ִדיֵלה ּ ּ דֹוֲחָקא. ּּ ָגלוָתא ּבְ ָרֵאל ְלֶמֱהֵוי ּבְ ִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּבְ ּוְבִגין ְדָלא , ּ ּ
ִאּבוד ְדַדַעת ְקִטילו ֵלה וְבִגין ְדָלא  ָלאָכה ּבְ ס וְבֹכֶבד ַהּמְ ֹכֶבד ַהּמַ ה ּבְ ֶּלֱהוֹו טֹוִעין ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

טו ּבָ ִּיְתְפׁשָ ד ּ א ְואֹוְקמוה ְדַאְרֵיה ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ּכַ ֲּעָריֹות ִסּמו ֵעיֵני ְדֵיֶצר ָהָרע ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ר ִמּנֵ ֵניָמא ֲחָדא ְדֶנׁשֶ ָפסו ֵלה ּבְ ּּתְ ּ ּ ַח ָקָלא ַעד ד. ּ ִגין ָדא ָעאלו ֵלה . ֵּמאֹות ַפְרָסה' צוֹוֵ ּּבְ ּ ּ
ַמע ָקֵל ּתְ ָמאָנא ְדֹעֶפֶרת ְוָלא ִאׁשְ הּּבְ ּה ּבָ נוָרא, ּ ְּואֹוִקידו ֵלה ּבְ ּ ֵאׁש, ּ ְרפון ּבָ ׂשְ ה ּתִ ְּלַקִים ּבֵ ּ ּ .

נֹוֵתינו  ֹלׁש ׁשְ ָנן ְלׁשָ ינו ַרּבָ ּקִ ין ְיִדיָען ָהֵכי ּתַ ִעּתִ ָלת ְצלֹוִתין ּבְ ינו ֲאָבָהן ּתְ ּוְכַגְוָנא ְדַתּקִ ּ ּ ּ ּ
ְלמוד ּתַ ָנה ּבַ ׁשְ ּמִ ְקָרא ּבַ ּמִ ּובגיַנְיהו אֹוְקמוה. ּּבַ ּ ִריך הוא ְלֵמיַמר ָקַבְעּתָ ּ א ּבְ ּ ְדָעִתיד ֻקְדׁשָ ְּ

ים ַלּתֹוָרה ָנה . ִעּתִ ׁשְ ּמִ ק ּבַ ְּואֹוְקמוה ְדָמאן ְדִמְתַעּסֵ ּ ּ ֹכָלא)ד בתלמוד''נלע(ּ ק ּבְ ּ ָעאלו ִהְתַעּסֵ ּ .
ְלמוד ּתַ ָנה ּבַ ׁשְ ּמִ ְקָרא ּבַ ּמִ ִליָלא ּבַ ִגין ְדִאיִהי ּכְ ּּבְ ַמר ּבְ. ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ֹזאת ָיֹבא ּ ַאֲהֹרן ּבְ

ָקר ְלַחָטאת ְוַאִיל ְלעֹוָלה ן ּבָ ַפר ּבֶ ַפר ְלַכְפָרא ַעל ֶעְגָלא. ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ ְוַאִיל . ּּבְ
ָרא ֲעֵקַדת ִיְצָחק יר . ְלִאְדּכְ אי ְלאֹוָלָפא ַיּתִ ד ֹלא ְיֵהא ַרּשַׁ ינו ִדְמַלּמֵ ּקִ ְקָרא ּתַ ּמִ ְּועֹוד ּבַ ּ

ִרין ַוֲח ינֹוקֹותֵמֶעׂשְ ה ּתִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִמיִמיָנא ּכֹ. ִמּשָׁ ָמאָלא ֲהלֹוא , ּה ְתָבְרכו'ּ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ
ֵאׁש ְנֻאם ה'ֹכ ְּוַהְינו ַוִיֶפן ּכֹ. 'ה ְדָבִרי ּכָ י ֵאין ִאיׁש'ה ָוֹכ'ּ ה ַאְתָון ''ְּלָקְבַלְיהו ּכֹ. ּה ַוַיְרא ּכִ

ֲחִרית  ַמע ַעְרִבית ְוׁשַ ַמעִּדְקִריַאת ׁשְ ְקָרא ַקְדָמָאה ִדְקִריַאת ׁשְ יר ְוַאל . ּּבִ א ַיּתִ ְוֵלית ְלַאְרּכָ
ַמע ֶעֶרב ָוֹבֶקר ִאלו ְמַקֵים ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ָּמאן ִדְקָרא ְקִריַאת ׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ִכיִלים ַיְזִהרו ׂשְ יִלים. ְּוַהּמַ ּכִ ִּאֵלין ַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא. ַמאי ַמׂשְ ּ ִאֵלין ִנּקוִדין ַּיְזִהרו. ּ ּ
גוָפא ְמָתא ּבְ ִנׁשְ ַאְתָון ּכְ ְּדָנֲהִרין ּבְ ֹזַהר. ּ ְיהו . ּכְ ְתִרין ַעל ֵריׁשַ ִּאֵלין ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ְדִאּנון ּכִ ּ ּ ּ

ִכְתָרא, ְּדַאְתָון ְרִקיָעא ְדִאיהו ַעל ַאְרָעא ּכְ ּּבִ ְמָתא . ּ ִנׁשְ ְּוַאְתָון ְוִנּקוֵדי ְוַטֲעֵמי ִאּנון ּכְ ּ
אְּורו ִרּבוָעא. ָחא ְוַנְפׁשָ א ְדִאיִהי ּבְ ְטָרא ְדַנְפׁשָ ַּאְתָון ִאּנון ִמּסִ ּ ּ ִעּגוָלא ְדַאְתָין . ּ ְּוִנּקוִדין ּבְ ּ ּ

ָאָדם ִדיִציָרה ִגין ְדִאּנון ּכְ ִעּגוָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ִלין ְדַאְתָין . ּ ְלּגַ ִאּנון ּגַ ְטָרא ְדרוָחא ּבְ ִּנּקוִדין ִאּנון ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִגְלּגו א. ָלאּּבְ ּוְכָמה ְדרוָחא ַאְנִהיג ְלָכל ָעְרִקין ְדָדָמא ְדַדְפִקין ִמן ִלּבָ ּ ּ ּ ָהֵכי ַאְתָון , ּ

י ִנּקוִדין ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיְלכו. ִּמְתַנֲהִגין ְלַגּבֵ ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶאל ֲאׁשֶ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ן ִאְתְנִטיַלת ִמַד ּמָ ְּדרוָחא ְדַבר ָנׁש ִמּתַ ּ ּ ה ּ ַמר ּבֵ א ְדִאּתְ ְּרּגָ י רוַח ַהַחָיה )יחזקאל א(ּ ּ ּכִ ּ

ים אֹוַפּנִ ּקוִדין. ּבָ ְּדִאּנון ּגוָפא ְלרוַח ַלּנִ ּ ּ ּ ין ֵמרוַח ַהַחָיה ִאּנון. ּ ְּדִאּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ְמָתא . ּּ ִנׁשְ
ְרֵסא ה ְדִאיהו ַמְנִהיג ּכָֹלא. ָאֵתי ִמּכֻ ן ְיהֹוָ ּוְבִגין ְדַתּמָ ּ ּ ּ ְתִרין ְדאֹוַרְיָתא ִאּנון ַט. ּ ֲּעֵמי ְדִאּנון ּכִ ּ ּ ּ

ְטָרָהא   .ִמּסִ
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א ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ְדַאְתָון ְדאֹוַרְיָתא ִדְכִליָלן ּבִ ל ַאְתָון ִאּנון ִמּסִ א ֲחֵזי ּכָ ּּתָ ּ ּ ַּצִדיק ִאיהו . ּ ּ
ָמאָלא ְדִאיהו ִיְצָחק ָּנִטיל ִלׂשְ ָמ, י''ץ ַח''ֵק, ּ ׂשְ יר ּבִ ָאה . אָלאַחי ָעְלִמין ָקׁשִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ה ַמר ּבָ ָמאָלא ִאּתְ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא ָוֹבהו. )ובהו(ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו , ּ ּוִמּסִ ּ ּבֹו , ּ
הֹום . ּהוא ך ַעל ְפֵני ּתְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוֹחׁשֶ ּוִמּסִ ְ ּ ּ ּ ין . )שם(ּ ְּוִאֵלין ִאּנון ְלבוׁשִ ּ ּ

ָגלוָתאִּד ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִרים ַהאי. ּׁשְ ִריך הוא ֹקֶדם ְדָבָרא . ּוָמאן ּגָ א ּבְ ֶּאָלא ֻקְדׁשָ ּ ְ ּ
ה ט ה. ָעְלָמא ֲהָוה ָסִתים ְיהֹוָ ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו' ְּלָבַתר ִאְתְפׁשַ ַמר ּבֵ א ְוִאּתְ ְּלַתּתָ ּ ּ .

ַמ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ ְרָאםּ ִהּבָ ה. ִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם' ּבְ ה . ּבְ ֲּהֵרי ְלך ַדֲהָוה ְלבוׁשֵ ּ ּ ָ

י ֹלא ִהְמִטיר ה. ּּתֹהו ּוְבִגין ָדא ּכִ ֹּלא ָנִחית ְנִביעו ָעֵלה. )שם(' ֱאֹלִהים ְוגֹו' ּ ִגין ְדָאָדם . ּ ּּבְ
ַאִין, ַאִין ְעָלה ְלֵעָלא ָסִתים ּבְ ַּדֲהָוה ּבַ ּ ַּעד ְדִאְתְפׁשַ. ּ יָנה ם ְדִאיִהי ' ט וּ ִּמן ְיהו ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ

ְּמקֹוָרא ִדְנִביעו ְדִאיִהי ְנֻקָדה ְסִתיָמָאה ּ ּ ל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ּ ָקה ֶאת ּכָ ּוִמָיד ְוִהׁשְ ּ ְוֹקֶדם . ּ
ִגין ְדָלא ֲהָוה ְנִביעו ָנִח ִריך הוא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות וַמֲחִריָבן ּבְ א ּבְ ְּדַנְחַתת ֲהָוה ֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ית ְּ

י ה ַההוא ִזְמָנא ְדָנַחת ְנִביעו ְלַגּבֵ ּּבְ ּ י ', ּ ירוָתא ִמֶחֶסד ָהָדא הוא ִדְכִתיב ָאַמְרּתִ ֲּהָוה ׁשִ ּ ּ
ֶנה ֶבת ְיָצָרה. עֹוַלם ֶחֶסד ִיּבָ ָרָאה ָלׁשֶ ּוְבִגין ָדא ֹלא ֹתהו ּבְ ּ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ  ֹלא טֹוב )א בה''נ(ְּוִאּתְ

א ְלָפַניּוְבִזְמָנ. ֱּהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ּא ַדֲהָוה ּתֹהו ָאַמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ְוָדא . ּ
דֹור ַהֶזה  י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ה ּכִ ַמר ּבֵ ֵּקץ ְדִיְצָחק דִאּתְ ּ ּ ּ ֵעי . )שם(ָּ ְּדִאי ַאְנּתְ ּבָ

י'ְּוֹלא ָימו. ַּרֲחֵמי ָעַלְיהו ְטָרא ִד'ת ָמׁשִ ַּח ְדִאיהו ִמּסִ ּ ָמאָלאּ ָּאַמר ֵלה ְוָהא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות . ׂשְ
ִריך הוא ָחָזא  א ּבְ ית ַאֲחִרית ְדקוְדׁשָ יד ֵמֵראׁשִ ֵרי ָעְלָמא ֶאָלא ַמּגִ ּוַמֲחִריָבן ֹקֶדם ְדִאְתּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ

ִריאו ל ָדִרין ַדֲהָוה ּבֹוֶנה ְוִאְתְחִריבו ֹקֶדם ְדִאְתּבְ ה ּכָ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה ָעְבִדין עֹוָבִדין ָּחָזא ַדֲהָו. ּ
ְיהו אן ִמּנַ ְרּכָ ְּדִאְתֲחִריבו ְוֵכיָון ְדָבָרא וָמַנע ּבִ ּ ּ ּ ִאלו הוא ָחִריב לֹון, ּ יב ּכְ ּלֹון ָחׁשִ ּ ְוָדא . ּ

ְרִמין ְדָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש ין ֲהוֹו ּגַ יׁשִ ְּמַמֵלל ַעל סֹוף יֹוִמין ְדִאֵלין ּתֹוְלִדין ּבִ ּּ ְּנִביעו ִדיֵלה . ּ ּ ּ
ָאהּבִ ּתָ ִכיָנה ּתַ ִכיָנה ִעָלָאה וׁשְ ְּתֵרין ָעְלִמין ׁשְ ַבִית ִראׁשֹון. ּ ְוָיֵבׁש , ְּוָדא ִאיהו ֶיֱחַרב ּבְ

ִני ַבִית ׁשֵ ְלָיא ַמה ַדֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱהֵוי. ּבְ ּוְלֹנַח ִאְתּגַ ָעא ַרֲחֵמי ָעֵלהו, ּּ ַּעד ְדָאָתא . ְּוָלא ּבָ
ה וָבָעא ַרֲחֵמי ָפָחהַוֲעִתיִדין. ֹּמׁשֶ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ָרֵאל ְדָלא ִיְפקון ֶאָלא ַחד ֵמִעיר וׁשְ ּ ֲהוֹו ִיׂשְ ּ ּ ּּ ,

ְטָרא ִדְגבוָרה ְדהוא ִדין ִּמּסִ ּ ּ ְּוִאְתֲחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו. ּ ה ַרֲחִמין . ּ ּוְבִגין ְדָבָעא ֹמׁשֶ ּ
ָרֵאל ְוָיִמין ְמ ה ִיׂשְ ֹמאל דֹוָחה ְוָלא ִיְפקון ּבֵ ָּעַלְיהו ׂשְ ּ ּ ַלֵפי ּ ָּקֶרֶבת ְדִאיהו ְיִמיָנא ַמֶטה ּכְ ּ ּ

ְרֵמה ָעַלְיהו. ֶחֶסד ִגין ְדָיִהיב ּגַ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ה ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְקָפא ְלַדְרּגֵ ְּיַהב ּתֻ ּ ּ ּ ּ ,
יִמיָנא ְּדִאיִהי אֹוַרְיָתא ְדִאְתְיִהיַבת ּבִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ . ּ ָדת ָלמֹו ִמיִמינֹו ֵאׁש)דברים לב(ּ

ֶבט ִמיהוָדה ְוגֹו ְלָיא ָהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ָיסור ׁשֵ ה ּתַ ּוְבִגין ָדא ֻפְרָקָנא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ י ָיֹב. 'ּּ א 'ַעד ּכִ
יֹל ה ס, ה'ׁשִ ֵנה ְיסֹוד ַצִדיק ּבֵ ּבָ ֻחׁשְ ה ּבְ ְּדִאיהו ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ֵהא דֹוָחה''ּ ב ְדאֹוִקיְמָנא . ּו ּתְ ַּאף ַעל ּגַ

ל ַהּנֶ ה ּכָ ׁשּּבֵ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ׁשִ ָמאָלא ְוָיִמין . ֶפׁש ַהּבָ ׂשְ ָרא ּבִ ִגין ְדִאְתַקּשְׁ ּּבְ
ה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא דס. ְמָקֶרֶבת ִגין ְדַתְלָיא ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ית ִסְדֵרי ''ּ ְכּתֹות ְוׁשִ ין ַמּסֶ ּתִ ּו ִאּנון ׁשִ

בוָרה ָנה ְדִאְתְיִהיבו ִמּגְ ִּמׁשְ ּ ָמאָלא. ּ ְּדִאיהו ׂשְ בוָרה . ּ ּבֹוִרים ִאְתְקִריאו ְדָנְטִלין ִמּגְ ים ּגִ ּשִׁ ּׁשִ ּ ּ
ָלָלא דס ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ְדִאיִהי ׁשְ ְּדַתּמָ ּ ית ִסְדֵרי ' ּּ ְכּתֹות ְוׁשִ ַמּסֶ

ָנה ָלָלא ִמל. ִמׁשְ א ּכְ ְּדאֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ִאיִהי ִלּבָ ִּדְבַעל ֶפה פוָמא. ֹלִהים ְואֹוַרְיָתאב ֱא''ּ ּּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3390דף [ -ּוָתא ּבְ

ֵלי א ְלפוָמא ָלא ּגַ ְּוָדא ִאיהו ִלּבָ ּ ָמאָלא ְדִאיהו פוָמא ְלִאְתַדְחָיא . ּ ִגין ַדֲעִתיָדא ׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
ְלָיא א ופוָמא ְדִאיהו ּגַ ִלּבָ א ִאיהו ָסִתים ָהֵכי ְדִאיהו ֻפְרָקָנא ְסִתיָמא ּבְ ּוְכַגְוָנא ִלּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָלא , ּּ

ֵלי ֻפְרָקָנא ִּאְתּגַ יִמיָנא. ּ ְלָיא ּבִ ּוְבִגין ְדֹכָלא ּתַ ּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ָאַמר ַחי ה, ּ ּוְבִגין , ׁשִ
ִביא וְזרֹוַע ה יִמיָנא ָאַמר ַהּנָ ְלָיא ּבִ ְּדֻפְרָקָנא ּתַ ה ' ּ ַמר ּבֵ ַּעל ִמי ִנְגָלָתה ַעל ִמי ַוַדאי ְדִאּתְ ּ ּ

ִּמי ִיְרָפא ָלך ָהָדא הו ְ ה ְוָאְמרו ִלי ּ ַמר ּבֵ ה ָלך ַההוא דִאּתְ ּא ִדְכִתיב ָמה ֲאִעיֵדך ָמה ֲאַדּמֶ ּ ּ ְּ ְ

מֹו ָמה ֹאַמר במ ּי ַאְסִווָתא ָהָדא הוא ִדְכִתיב מ''ה ֵייֵתי ֶנָחָמה ובמ''ַמה ּשְׁ ֶוה ָלך 'ּ ְה ַאׁשְ

מֹו וֵבה ְיֵהא ֶנ ה ִאיהו ַמה ּשְׁ ַּוֲאַנֲחֵמך ִמי ִיְרָפא ָלך ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ְ א ְּ ַפל ֻקְדׁשָ ָּחָמה וְבִגין ָדא ּכָ ּ
ְתַרְיָתא וְבִגין ָדא ָאז  ה ַחד ַעל ֻפְרָקָנא ַקְדָמָאה ְוַחד ַעל ּבַ ה ֹמׁשֶ ֵמה ֹמׁשֶ ִריך הוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ְ

א ָעֵלה  ִכיְנּתָ ְתִפָלה ְוָדא ׁשְ יָרָאה ּבִ יר ֲעׁשִ ר ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ָאז ָיׁשִ ה ָאז ָיׁשָ יר ֹמׁשֶ ָּיׁשִ ּ ּ
ַמ ְמָעה הִאּתְ ִפָלה ְלָדִוד ׁשִ ַאֲחִרית יֹוִמין ְדָגלוָתא ' ּר ּתְ א ָאַמר ּבְ רוַח ֻקְדׁשָ ֶּצֶדק ְוָדִוד ּבְ ּ ּ

לות ְוִאיֹוב ַמה ְדָאַמר ּכָֹלא  י ָפַקְדּתָ ַלְיָלה ְוֵלית ַלְיָלה ֶאָלא ּגָ ַחְנּתָ ִלּבִ ָרֵאל ּבָ ָּאַמר ַעל ִיׂשְ ּּ ּּ ּ
ָרֵאל ְדָאַמ ל ַעל ִיׂשְ א ֲּהָוה ָמׁשָ ָעא ְלַקְטְרָגא ֵלה ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ָטן ּבָ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ְוׂשָ ּר ּכָ

א דֹוֲחָקא ְדָגלוָתא  רוַח ֻקְדׁשָ ִגין ְדָחָזא ּבְ ר ְוַיֲעֹקב ּבְ ַדַעת ְיַדּבֵ ִריך הוא ִאיֹוב ֹלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

סֹוף יֹוַמָיא ָאַמר ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ְוִיֶצר לֹו ו ְתָרָאה ּבְ ּּבַ ּ לות ּ ּגָ א ּבַ א ַקִדיׁשָ ָּפִליג ַעּמָ ּ
א ֶדֱאדֹום ֵריׁשָ ָפחֹות ְוַיְלֵדיֶהן ִראׁשֹוָנה ּבְ ם ֶאת ַהּשְׁ ִּלְתָלת ִסְטִרין ָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיׂשֶ ּ ּּ .

ן . )שם(ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹוִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחרֹוִנים  ַתר ּכֵ ּוְבִגין ְדָחָזא ּבָ ּ
ֲּעִניוָתא ְוַצֲעָרא ִדיְלהֹון ָאַמר ּ ית ָאִבי , ּ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ י ּבְ ְבּתִ א ְוָאַמר , )שם(ְוׁשַ ָּדא ַמְקְדׁשָ ּ

ר. ְּוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל וֶבֶגד ִלְלּבֹׁש ְדּבָ ּמִ ך ָרֵעב ְוָצֵמא ּבַ לוָתא ָאַמר ִהּנְ ִגין ּגָ ְָוָדִוד ּבְ ּ .
א ֲח ִכיְנּתָ ּוְבִגין ְדָחָזא ׁשְ הּ ִגיָנה, ֵרָבה ִויֵבׁשָ ֲּהָוה ִאיהו ָנַטל ַצֲעָרא ּבְ ְּדָבַתר ַדֲחָזא ְדָחְזרו . ּ ּ ּ ּ
ֶחְדָוה ְתׁשוָבה ּבְ ָרֵאל ּבִ ִפָלה ְלָדִוד ַהֵטה , ִּיׂשְ ְלהו ָאַמר ּתְ ִהִלים וַבּסֹוף ּכֻ ר ִמיֵני ּתְ ן ֶעׂשֶ ּקֵ ּּתִ ּ ּּ ּ

ָּחָזא ְדֻכְלהו ְצלֹוִת. 'ָָאְזְנך ֲעֵנִני ְוגֹו' ה ּין ְדִנּגוָנאּּ א, ּ ְוָלא ֲהוֹו , ֲהוֹו ִמְתַעְטִפין ֳקָדם ַמְלּכָ
ָּעאִלין ַעד ְדֵיעול ְצלֹוָתא ְדָעִני ּ י ַיֲעטֹוף . ּ ִפָלה ְלָעִני ּכִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּתְ ּ ְּדָעַטף . )שם(ּ

ל ְצלֹוִתין ַקְדָמֵאי ַעד ְדָעאל ְצלֹוֵתה ְדָעִני ּּכָ ּ ּוְבִגין ָדא ְצלֹוָתא ְד. ּ ּ ַּעְרִבית ְדִאיִהי ְרׁשות ּ ּ
ְעָלה ֹלא ּבַ ְפֵני ַעְצָמה ּבְ ּּבִ ְעָלה. ּ ֹלא ּבַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ה ְוַצִדיק ָעִני , ּ ִּאיִהי ֲעִנָיה ִויֵבׁשָ ּ

ת ִאיִהי ְצָדָקה ְדָעִני ַאְקִדים ְלֻכְלהו ָמאן ְצלֹוָתא ְדָעִני ָדא ְצלֹוָתא. ְוָיֵבׁש ּבָ ּוְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ 
ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה. ָּלֲעִנִיים א ּבִ ָעִני ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי ִאיהו ּכְ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ ּ ְּ ,

א ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ית יֹוִמין ְדֹחל ּבְ ָכל ׁשִ ָעִני. ּּבְ ִעטוָפא ְדִמְצָוה ּכְ ּוִמְתַעֵטף ּבְ ּ ְתִפִלין , ּ ִּויֵהא ּבִ
ֶאְביֹון ְלַתְרָעא  ְּדֵהיָכָלא ְדִאיִהי אדנּכְ ן ֵהיָכ. י'ּ ּבַ ְּוָדא ִאיהו ֲאֹדָני . ל'ְּדָהֵכי ָסִליק ְלֻחׁשְ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ׂשְ ח פוֵמה ּבִ ְּוַכד ַאְפּתַ ּ ּ יֹוִמין ְדֹחל , ּ ָרא ָקא ָנִחית ּבְ ִּנׁשְ
ַגְדָפָהא ְצלֹוָתא ְדֵליָלא ָלא ּבְ ְּלַקּבְ ְטָרא ְדֶחֶסד''ּאוִריֵא. ְתְקֵריל ִא''ְוָדא נוריא, ּ . ּל ִמּסִ

ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאיהו נור ָדִליק''ְונוריא ּל ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ה ְנַהר ִדינור ָנֵגיד ְוָנֵפק ִמן , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ
ָלא ְצלֹוֵתה ְדַבר ָנׁש. ָקָדמֹוִהי ֲחִרית ָנִחית ַאְרֵיה ְלַקּבְ ּוִבְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ְדרֹועֹוי ְוַגְד, ּ ' ּפֹוי ְדדּבִ

ְדִפין ְלָכל ַחָיה ָדא ִמיָכֵא ּּגַ ּ ַקְרנֹוי . ל''ּ ָלא ְצלֹוָתא ּבְ ּוִבְצלֹוָתא ְדִמְנָחא ׁשֹור ָנִחית ְלַקּבְ ּ
ְבִריֵא ת . ל''ּוְבַגְדפֹוי ְוָדא ּגַ ָלא ּבַ ְתָלת ֲאָבָהן ְלַקּבְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ת ָנִחית ֻקְדׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3391דף [ -ּוָתא ּבְ

הֹון ְוָדא ָר תְיִחיָדה ּבְ ּבָ ת' ש, ָּזא ְדׁשַ ִריך הוא ִלְצלֹוָתא , ּבַ א ּבְ ל ֻקְדׁשָ ְתָלת ֲאָבָהן ְמַקּבֵ ּּבִ ְ

ת ְיִחיָדה ִדיֵלה ת ּבַ ּבָ ְּדִאיִהי ׁשַ ּ ָמא דה. ּ ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ֵחיָון ִעָלִאין ְדִאְתְקִריאו ּבִ ּּבְ ּ ַּפְתִחין ' ּּ
יֶכם ְוגֹו ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְבָעה ֵהיָכִלין ּבְ. )שם(' ְּוַאְמִרין ׂשְ ִחין ׁשִ ֲעָתא ִמְתַפּתְ ַּההוא ׁשַ ּ

ְנָיָנא ֵהיָכָלא ְדִיְרָאה. ֵּהיָכָלא ַקְדָמָאה ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה ִליָתָאה ֵהיָכָלא ְדַרֲחֵמי. ּּתִ ' ד. ּּתְ
ֵּהיָכָלא ִדְנבוָאה ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ּ ּ ֵּהיָכל ִדְנבוָאה ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְד' ה. ּּ ּ ּ ' ו. ָלא ַנֲהָראּּ

י. ֵּהיַכל ִדין' ז. ֵהיַכל ֶצֶדק ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ית, ת''ְּוָעַלְיהו ּכְ ָרא ׁשִ ֱאֹלִהים ֵהיָכָלא . ּבָ
ִביָעָאה ְבָעה ֵהיָכִלין ְלֵעָלא' ְּוִאּנון ז. ׁשְ א ְוׁשִ ּוְלַקְבַלְיהו ז. ֵּהיָכִלין ְלַתּתָ ָּקֵלי ַדֲהבו ַלה' ּ ּ' .

רֹות ַדֲהבו''וי ּח ַאְזּכָ י',  ַלהּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ט ֻקְדׁשָ ִּדְבהֹון ׁשָ ֶרֶכב ֱאֹלִהים , ח ָעְלִמין''ְּ ּבְ
ְנָאן ְּדִאּנון י, ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ְרִעין ֶאת ְנטוֵרי ֵהיָכִלין . ח ִרּבֹוא ָעְלִמין''ּ ה ְנטוֵרי ּתַ ְּוַכּמָ ּ

ִלין ְצלֹוִתין יעֹול ֶאָל. ִּדְמַקּבְ ָקלְּוָכל ְצלֹוָתא ֹלא ּתֵ ִמָדה וְבִמׁשְ ּא ּבְ ַמר ַעל . ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ
ִכיְסך ְוגֹו, ְצלֹוָתא ָֹלא ִיְהֶיה ְלך ּבְ א , ּוְצלֹוִתין ֲחֵסִרין. 'ָ ִקיְלּתָ ֵקל ּתְ ַמר ּתָ ָּעַלְיהו ִאּתְ

יר ָכַחת ַחּסִ ּתְ ָמאְזֵנה ְוִאׁשְ ֲאַתר ָאֳחָרא אֹוְקמוה. ּּבְ ב ְדַהאי ְקָרא ּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ַאְנִפין 'ע, ּ
ך. ַלּתֹוָרה ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ַמר ּכֻ א ָעַלה ִאּתְ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ְּבְ ְּ ּ ּ יַלת . ּּ ְוָלא ַקּבִ

ה מוָמה ְּצלֹוָתא ְדִאית ּבָ ּ ר ּבֹו מום ֹלא ַתְקִריבו ְוִכי ִאית . ּ ל ֲאׁשֶ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ּ ּ ּ
ה מוָמא ֵאין ְּצלֹוָתא ְדִאית ּבָ ּ ָבהּ ֹלא ַמֲחׁשָ ּ ַהִהיא ְדָסְלָקא ְפִגיָמא ּבְ א . ּ ּוִבְלּבוָלא ְדַדְעּתָ ּ ּ

ֶאְמָצִעיֹות וְבִגין ָדא ''כ ְתָרִאין אֹו ּבָ ְתָלת ּבַ אן ַקְדָמִאין אֹו ּבִ ְרּכָ ְתָלת ּבִ ּש ִאם ָטָעה ּבִ ּ ּ
ג ּאֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָטָעה ּבְ . רֹונֹות חֹוֵזר ָלֲעבֹוָדהִּראׁשֹונֹות חֹוֵזר ָלֹראׁש וָבַאֲח' ּ

ְצלֹוָתא ַמר ּבִ ר וְבִגין ָדא ִאּתְ ְזּכַ ּנִ קֹום ׁשֶ ּוָבֶאְמָצִעיֹות חֹוֵזר ַלּמָ ּ ַהר ה, ּּ . 'ְוגֹו' ִמי ַיֲעֶלה ּבְ
ֲחִרית וִמְנָחה ָמאָלא ְדִאּנון ׁשַ ׂשְ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא אֹו ּבִ ְּוַכד ְצלֹוָתא ָסְלָקא ּבִ ּ ה , ּ ִתיב ּבָ ַּמה ּכְ

ֵקִניׂשְ י ִויִמינֹו ְתַחּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ַמר , ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית ִאיִהי ַמֶטה. ֹמאלֹו ּתַ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ
ָגלוָתא ְדִאיהו ַלְיָלה ְרָעא ּבְ ֵבי ּתַ ָטה ְדִאיִהי ּבְ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַיֲעֹקב ַוִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .

י ֵמֶהם ְוגֹו ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ ְדָקא ָיאותְו. 'ּכִ או , ַּכד ְצלֹוִתין ָסְלִקין ּכַ רֹוָזא ָנִפיק ְוָאַמר ׂשְ ּּכָ
ָעִרים ְוכו בֹוד . 'ּׁשְ א ְדִאיִהי מ)שם(ְְוַאְמִרין ִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ְטָרא ְדִאּמָ ּ ִמּסִ ' ְוִאְתְקֵרי ה, י'ּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּעזוז ְוִגּבֹור ִמּסִ ּ ְִמי הוא ֶזה ֶמֶלך. ּ בֹוד הּ ְְצָבאֹות הוא ֶמֶלך '  ַהּכָ ּ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק בֹוד ֶסָלה ִמּסִ ַּהּכָ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה310יום [סדר הלימוד ליום טו אב 

ֵלָמא ָלה ַרְדִפין ֲאַבְתֵרה, ְוִאם ְצלֹוָתא ָלאו ִאיִהי ׁשְ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּמָ ל , ּּכַ ה ּכָ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ
ָצִריםֹרְדֶפיָה ין ַהּמְ יגוָה ּבֵ ּוְבִגין ָדא ְמַצִלין ְוהוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון. ּ ִהּשִׂ ּ ּ ּ ָּדא סמאל ְדִאיהו , ּּ ּ ּ
ִחית. ָנָחׁש ִחית ָדא ַמׁשְ יב ַאפֹו. ְּוֹלא ַיׁשְ ה ְלָהׁשִ ל ֲחָמתֹו. ָּדא ַאף, ְּוִהְרּבָ ִגין . ָּדא ֵחָמה, ּכָ ּבְ

ַתר ְצלֹוָתא ְּדָלא ִיְרְדפון ּבָ ּ ְיהו. ּ ְלָין ִמּנַ ָלה ּתַ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ַבע ִאּנון ְמָמָנן ְוַתְלָין . ְּוַכּמָ ּׁשֶ
ְבִעין יַנְיהו ׁשִ ְיהו ע. ּּבֵ ּוְלָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ִאּנון ְמַקְטְרִגין ְוַתְלָין ִמּנַ ּ ּ ְוִאם . ֶאֶלף ִרּבֹוא' ּ

ִעטוָפא ְדִמְצָוה וִבְתִפ ֵלָמה ּבְ ְּצלֹוָתא ָסְלָקא ׁשְ ּ ה וִבְדרֹוֵעהּ ִּלין ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ הֹון ִיֹפל , ּ ַמר ּבְ ִּאּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3392דף [ -ּוָתא ּבְ

ְדך ֶאֶלף ִָמּצִ ם ה. ּ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ א ְוָראו ּכָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּוִבְזכות ּתְ ּ ּ ם ה. 'ְוגֹו' ּּ ָהא ' ׁשֵ
א ִפִלין ְדֵריׁשָ ּאֹוְקמוה ְדִאיִהי ּתְ ּ ּ ם ה. ּּ ּוִמָיד ְדַחְזָין ׁשֵ ה ּבִ' ּּ . י''ְּצלֹוָתא ְדִאיִהי ֲאֹדָנַּעל ֵריׁשֵ

ִפִלין ָעֵלה''ְיהֹוָ ּה ּתְ לֹוָתא, ּ ְלהו ָדֲחִלין וִמְזַדְעְזִעין ִמּצְ ִּמָיד ּכֻ ּ ּ ּ ּ הֹון . ּ הֹון ָנְפִלין וִמּנְ ּוִמּנְ ּ
ְרִחין ְדך ֶאֶלף. ּבָ ָָהָדא הוא ִדְכִתיב ִיפֹל ִמּצִ ּ ּ ְרָעא ִדְצלֹוָת. ּּ י ּתַ ְּוֵלית ָמאן ְדָקִאים ַקּמֵ . אּ

ַער ּשַׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ַמר ֹלא ֵיֹבׁשו ּכִ ְּוָעֵלה ִאּתְ ּ ַער. ּ ּשַׁ א, ּבַ ְרָעא ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ּתַ ּ ּ .
ב ְדַבֲאַתר ָאֳחָרא אֹוְקמוה ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א . ָּהָכא ַאְתֵרה, ּ א ְוַהּקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ּוְצלֹוָתא ִאיִהי ׁשְ ּ

ִריך הוא אֹוַרְיָתא ְו ּּבְ מֹוַע ּתֹוָרה ְוגֹוְ ה ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמּשְׁ ַמר ּבֵ ְּוָהא אֹוְקמוה ָמאֵרי . 'ִּאּתְ ּ
א ִכיְנּתָ ִגין ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ִמְצָוה ְוָדא ׁשְ ִריך הוא ֹלא . ַּמְתִניִתין ּבְ א ּבְ ְּואֹוַרְיָתא ְוקוְדׁשָ ְּ

יַנְיהו ָּצִריך ַהְפָסָקה ּבֵ ְּוָצִריך ְלַסֵלק ּתֹוָרה וִמְצ. ְ ּ ְדִחילו וְרִחימוְ ָּוה ּבִ ּ ה . ּ ְּדָכל ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּּ
ם ְיהֹוָ''ול ְלָין ִמּשֵׁ ְלהו ּתַ ּת ּכֻ ִמי ְלעֹוָלם. ה''ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶזה ׁשְ ִמי ִעם י. ּ ִזְכִרי . ה''ה שס'ׁשְ

ַמע''ּוְרַמ. ח''ה ְרַמ'ִעם ו ְקִריַאת ׁשְ ִבין ִאּנון ּבִ ּו ְדַאֲהָבהְּוִאְתְיִהיבו ֵמְרִחימ, ּח ּתֵ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ַאֲהָבה ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ינו ַהּבֹוֵחר ּבְ ּקִ ה ֶזַרע ַאְבָרָהם . ּּתַ ַמר ּבֵ ַאְבָרָהם דִאּתְ ִליָלן ּבְ ְּוִאֵלין ּכְ ּ

ָמאָלא. אֹוֲהִבי ִפִלין ִאּנון ַעז ְדִאְתְיִהיבו ִמִיְרָאה ְדִאיִהי ִלׂשְ ּּתְ ּ ּ ּּ ל ְּד, ְּוָדא ַפַחד ִיְצָחק. ּ ן ּכָ ַתּמָ
ל ִדיִנין ע ּכָ ִפִלין ָי. ְּמַקְטְרִגין ַסְלִקין ְלִמְתּבַ ּוְבִגין ָדא וִבְזרֹוַע ֻעזֹו ָדא ּתְ ּ ּ ּ ִיְרָאה''ּּ ה ''ָו. ּה ּבְ

ַאֲהָבה ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶאֱהבו ֶאת ה. ּבְ ּ ל ֲחִסיָדיו' ּ ְפֶאֶרת יהו. ּכָ ִליל ּכָֹלא'ּתִ ּוְבִגין . ּה ּכָ
ַמר ּבְ ה הָּדא ִאּתְ ב ָעָליו' ַיֲעֹקב ְוִהּנֵ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ִנּצָ ּ ּ ְּלָבַתר ְדִאְתְקֵרי . ּ

יו ָרֵאל ָסִליק ּבְ ְראֹות. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ִּיׂשְ ָבה ְלִהּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִיׂשְ ּ .
ָבה ב ָמ, ַמֲחׁשָ ָמא''ָחׁשַ ה ׁשְ ח ּבֵ ּכַ אּה ְוִתׁשְ ַמר. ּ ַקִדיׁשָ ָרֵאל ִאּתְ ּוְבִגיֵנה ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ,

ַצְלמֹו ִדיֹוְקָנא ְדָמאֵרה ַוַדאי, ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּדַכד ְצלֹוָתא ִדיֵלה ַסְלָקא . ּ ּ ּ
רֹוָזא ָנִפיק ֵמְרִקיִעין ְוֵייָמא ָּהבו ִיְקָרא ְלִדיֹוְקָנא ְד, ְּלֵעָלא ּכָ אּּ ְרָעא ְדָקִאים . ַמְלּכָ ְּוֵלית ּתַ

י ַהאי ְצלֹוָתא ח. ַקּמֵ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ין ִדְבַהאי ֵהיָכָלא , ֲאֹדַני ׂשְ ְּלַאָפָקא ְמזֹוָנא ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ּ ּ
ן ְמזֹוָנא ּמָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּתַ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ִמּסִ ּּבָ ּ ּ ּ ֹכִרי, ּ ִני ּבְ ָרֵאלְּוִאיהו ּבְ .  ִיׂשְ

ְּוִאיהו ֵעץ ַהַחִיים ְדָנִפיק ֵמַחִיים ִדְלֵעָלא ּ ּ ּּ ה, ּ ְּוִאיהו ִאיָלָנא ְדָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ּ ְוַתְלָיא , ּּ
א ָסָבא ְדָסִבין ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ א ַחִיים ִדיֵלה אֹוַרְיָתא. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִכיָנא ִאּנון ִיׂשְ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,

ָנאְמזֹוָנא ִדיֵל יָבא ְלָקְרּבְ ּה ְצלֹוָתא ַדֲחׁשִ ָרֵאל . ּ י ִיׂשְ ַמר ְלַגּבֵ ּוְבָגלוָתא ִאּתְ  )בראשית ל(ּ
ִנים יִמיָנא . ָהָבה ִלי ּבָ ל ָלה ּבִ ִריך הוא ִדְמַקּבֵ א ּבְ ָנא ְדֻקְדׁשָ א ִאיִהי ֻקְרּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ְּ

ָמאָלא ְוגוָפא ּוׂשְ ַצִד. ּ ה ּבְ ְּוִיחוָדא ִדיֵלה ִעּמָ ּ ּ ּ ת ְויֹוִמין ּ ּבָ ִפִלין ְואֹות ׁשַ ּיק ְדִאיהו אֹות ּתְ ּ ּ
ין. ָטִבין ה ַדְרּגִ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ה ְמַצְלִאין ְלֻקְדׁשָ ַאל ָלּמָ ְּוִאית ְלִמׁשְ ּ ְ ִּזְמִנין ְמַצִלין ֵלה . ּ ּ

ְסִפיָרה ְיִדיָעה ָּהָדא הוא ְדָאַמר ָהרֹוֶצה ְלַה. ִליִמיָנא. ְלִזְמִנין ְצלֹוָתא. ּבִ ים ַיְדִריםּ . ְחּכִ
יר ַיְצִפין ָמאָלא ָהָדא הוא ְדָאְמֵרי ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ְּלִזְמִנין ִלׂשְ ּ א ִליִמיָנא . ּ א ְוִאּמָ ְּדַאּבָ

ָמאָלא ִאּנון ּוׂשְ ְּלִזְמִנין ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ל ְצלֹוָתא ָסְלָקא . ּ ְּלִזְמִנין ְלַצִדיק ּכָ
א ְיִדיָעה ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה'ּ ַוַדאי יהוֶּאָלא. ְלַדְרּגָ ּה ִאיהו ּבְ א. ּ ִכיְנּתָ . ּוְצלֹוָתא ִאיִהי ׁשְ

יִמיָנא ִזְמָנא ְדָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא ְסִליַקת ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדָבֵעי ְלֶמֱעַבד ִדיָנא . ּּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ָמאָלא, ּבְ י ְיהֹוָ, ְסִליָקא ִלׂשְ ּה ְדִאיהו ''ְּוֹכָלא ְלַגּבֵ ָכל ֲאַתרּ ּוְבִגין ָדא ֹזאת ּתֹוַרת . ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3393דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ַלה, ְוָדא ְצלֹוָתא. 'ֹעָלה ַלה' ה. ָהֹעֶלה א ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ה. 'ְּדִאיִהי ׁשְ , ְּוַכד ְסִליַקת ְלַגּבֵ
ל ְסִפיָרן ה ּכָ ָּצִריך ְלַאְכְלָלא ִעּמֵ ָרה, ְ ה ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ְּדֵלית ְקֻדּשָׁ ה ִדיֵלה , ּ ְּדִאיִהי ְקֻדּשָׁ ּ ּ

ָּרָכה ִדיֵלה ִיחוָדא ִדיֵלהּבְ ּ ּ ּ ר ָנׁש ְלָסְלָקא ִלְצלֹוָתא ְלֵעָלא. ּ ֵעי ּבַ ד ּבָ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ְָצִריך , ּ

נוִעין ָכל ּתְ ְּלָסְלָקא ָלה ּבְ ֵעי ְלַקְטְרָגא ִלְצלֹוָתא ָצִריך ְלֶמֱעַבד ֵלה ִקיְרָטא. ּ ְּוִאם ִחְוָיא ּבָ ְ .
ף ׁש ְּוָרָזא ְדִמָלה ַזְרָקא ֻמּקָ אּ   .ְֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ

ָנׁשו ִאין ִאְתּכְ ּתָ ְמעו ּתַ ְמעֹון ְוָאַמר ִעָלִאין ׁשָ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ א , ּ ִּאֵלין ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ
ָאה ָעָלך ֻאּמָ א ֵאִלָיהו ּבְ ְִדְלֵעָלא ְוַתּתָ ּ ּּ ִריך הוא ְוָנִחית ָהָכא ְדָהא , ּ א ּבְ ְדׁשָ ֹּטל ְרׁשו ִמּקֻ ּ ְּ

ַנת ָלךְקָרָבא ַסּגִ ְיָאה ִאְזַדּמְ א ִדְתחֹות . ּ ֲּחנֹוך ְמַטְטרֹון ָנִחית ָהָכא ַאְנּתְ ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְ

א. ְְיָדך ִכיְנּתָ ְּדָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא ֶאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ ּ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ַזְרָקא . ּּ ָּפַתח ּכְ ּ ּ
ה ָצִריך ְלָסְלָקא ְצלֹוָת ְַוַדאי ּבָ ּ ְּדַהאי ַאְבָנא ְדִקיְרָטא ְדִאְזְדִריַקת , ּא ְלַההוא ֲאַתר ְיִדיַעּ ּ ּ ּ

ָגא ִאיִהי ֶאֶבן ֻמְכֶלֶלת , ַלֲאַתר ְיִדיַע ַהאי ּתָ ְצלֹוָתא ּבְ א ּבִ ְבּתָ ְָהֵכי ָצִריך ְלָסְלָקא ַמֲחׁשַ

ם ָצִריך ְלָסְלָקא ֵלה ַל ּשֵׁ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ַמר ּכָ ּוְמֻעֶטֶרת ְדִאּתְ ּ ְּ ֲּאַתר ְדִאְתַנְטַלת וְבַהִהיא ּ ּ
רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק ְעָלה ֲאִפלו ָנָחׁש ּכָ י ּבַ ֲעָתא ְדָסִליק ָלה ְלַגּבֵ ְׁשַ ּ ּ ּ ּ ב . ּּ ַאף ַעל ּגַ

ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ׁשוֶפּנו ָעֵקב)בראשית(ּ ה ּתְ ּ ְוַאּתָ ה ' ַּהִהיא ֶאֶבן ְדִאיִהי י, ּ ַמר ּבָ ְּדַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּ ּ
ָרֵאל ֹלא ַיְפִסיק ְלַסְלָקא ָלה ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְתְנִטיַלת )ית מטבראש( ם רֹוֵעה ֶאֶבן ִיׂשְ ּ ִמּשָׁ ּ ּ

ֵּמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָצִריך ְלָסְלָקא ָלה ַעד ֵאין סֹוף ּ ל . ְּ ה ּכָ ַמר ּבֵ ְּוַכד ָנִחית ָלה ִאּתְ ּ
ָברוך ְַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ה ָצ)א נחית לה''נ(. ּ ִּריך ְלָסְלָקא ָלה ַעד ֵאין סֹוף ְוַעד ֵאין ּ ּבֵ ְ

ְכִלית א. ּתַ ְּוֹלא ַיְפִסיק ָלה ִמיֵנה ֹלא ְלֵעָלא ְוֹלא ְלַתּתָ ּ ְעָלה ו. ּ ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ַצִדיק ' ּ ּּבְ
ְתֵרין ׁשֹוִקין ה ּבִ ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ׁשֹוִקין ְנִחיַתת ְלַגּבֵ ׁשִ ּּבְ ּ ְע. ּ ְתֵרין ' ָּלה וְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ּבִ

ְתֵרין ְדרֹוִעין ה ּבִ ית ִפְרִקין ְסִליַקת ְלַגּבֵ ׁשִ ְּדרֹוִעין ּבְ ּ א . ּּ ין ַאּבָ ְעָלה ּבֵ ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ּ
א ן'ן ָי'ּבֵ, ְוִאּמָ ּמָ י ּתַ ּה ָצִריך ְלָסְלָקא ָלה ְלַגּבֵ ָבַתר ו. ְּ ְעָלה ּבְ ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבַ ֵבין י' ּ י ''ּבְ
ַגְוָנ ה' ּא ָדא אּכְ ָּצִריך ְלָסְלָקא ָלה ְלַגּבָ ּ ה . ְ ַמר ּבָ ה ִאּתְ ן ְלַגּבֵ ּמָ ְּוַכד ְסִליַקת ּתַ  )תהלים קיח(ּ

ין' ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגֹו א ְדָכל ֵריׁשִ ֵריׁשָ ד ִאיִהי ְסִליַקת ְלֵעָלא ּבְ ּּכַ ִגיָנה , ּ ֲאִלין ּבְ ּׁשָ
בֹודֹו ְלַה ַּמְלָאַכָיא ַאֵיה ְמקֹום ּכְ א )א לעלא''נ(' ְוַכד ָסְלָקא לא. ֲעִריצֹוּ ֵריׁשָ ָגא ּבְ  ִאיִהי ּתָ

ה' ְּדא א ִמּנֵ א ְוִאְתֲעִביד א ְנֻקָדה ְלַתּתָ ה ַנְחּתָ א ּבֵ ד ַנְחּתָ ה ּכַ ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ א . ּ ּוְבָכל ַדְרּגָ ּ
ָרָזא ְדַט. ִּדְסִליַקת ָהֵכי ְנִחיַתת ָגא ּבְ ד ְסִליַקת ִאְתְקִריַאת ּתָ ְוַכד ְנִחיַתת ִאְתְקִריַאת . ֲעֵמיּּכַ

ה ִאְתְקִריַאת , ְּנֻקָדה ָגא ַעל ֵראׁשֵ ה ְוַכד ִאיִהי ּתָ ַגְוָנא ָדא א וי ִמְתַיֲחָדא ִעּמֵ ְּוַכד ִאיִהי ּכְ ּ ּ
ִביִעי ַוַדאי. אֹות ַזִין ִביָעָאה ְדֹכָלא ׁשְ ִרית ְדִאיהו ׁשְ ה אֹות ּבְ ִליָלא ִמּנֵ ּּכְ ּ ּ ּ ַהאי ַאְבָנא , ּּ

ְנָיָנא ְדָכל ָעְלִמיןִאי ַמר . ִּהי ּבִ ּוְבִגיַנה ִאּתְ ֵלָמה ְוֶצֶדק ִיְהֶיה ְלך)דברים כה(ּ ִאיִהי . ָ ֶאֶבן ׁשְ
ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ין ּכָ ִּמָדה ּבֵ ר, ּ ה ָסִליק ְלֶעׂשֶ ְּדָכל ְסִפיָרה ּבָ עור ִדיֵלה ו. ּ ּׁשִ ּ ה ' ּ ּּבָ

ה ר ַאּמֹות ֹאֶרך ּבֵ, ִאְתֲעִביד ַאּמָ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרהְֶעׂשֶ ר ַאּמֹות . ּין ּכָ ְּוָרָזא ְדִמָלא ֶעׂשֶ ּ
ה ִאיִהי י ה ְוַאּמָ ל ַאּמָ ֶרׁש וֵבין ּכָ ֹּאֶרך ַהּקֶ ח ָלה', ְ ּכַ ׁשְ ין ִפְרָקא וִפְרָקא ּתַ ּּבֵ ּ ר ִזְמִנין ' וי. ּ ֶעׂשֶ

ְּוִהפוָכא ְדֵמָאה ַאּמָ. ְסִליַקת ְלֵמָאה ּ ל ִמָדה וִמָדה ִאְתְק, ה''ּ ּּכָ ּ עור ''ְּוִאּנון י. ֵרי עֹוָלםּ ּו ׁשִ
ּוִמָדה ו ֶקל י' ּ ִּמָדה ִדיֵלה' ׁשֶ ּ יעוָרא ְדִמָדה ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב, ּ ְְוׁשִ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3394דף [ -ּוָתא ּבְ

עור ְדָכל ָרִקיַע ְדַמֲהַלך ת ְְוִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ ּ ּ ה ְות''ּ ָנה ָאְרּכֵ ָנה פוְתָיא''ּק ׁשָ ּק ׁשָ ה ''ְּוִאּנון ה. ּ
ַאְתָון יהו עור קֹוָמה ּבְ ֲּהֵרי ְלך ׁשִ ְפֶאֶרת' ְּדָאת ו, ה'ָ ַמִים ָחֵמׁש ְרִקיִעים ִדיֵלה , ִּאיהו ּתִ ּׁשָ ּ

ַמִים' ה ִּאֵלין ִאְתְקִריאו ַהּשָׁ ַמִים' ה, ּ ּשָׁ ַמִים. ְּרִקיִעים ִדְכִליָלן ּבַ ֵמי ַהּשָׁ . ֹּחֶמׁש ִעָלִאין ׁשְ
ְלהו ה ְּוִאּנון ּכֻ ִתיָתָאה לֹון' ו. ָחֵמׁשה ָחֵמׁש ּבְ''ּּ ִביִעי לֹון ְוִאּנון ז' י. ָרִקיַע ׁשְ ז' ּׁשְ ' ּבְ

י ז' ְּוָהֵכי ִאּנון ַאְרִעין ז. ד''ְוָסְלִקין י ּבֵ ָצִלים' ַעל ּגַ ִגְלֵדי ּבְ ְתֵרין ַעְיִנין. ּכְ ְּוֻכְלהו ְרִמיִזין ּבִ ּ .
ּעֹוָלם ָאֹרך ְוָכל ָמאן ְד' ו. ִאְתְקֵרי עֹוָלם ָקָטן' י י עֹוָלםְ ֵאָלתֹוי ְלַגּבֵ ַאל ׁשְ , ָבֵעי ְלִמׁשְ

ה א ּבֵ ָּצִריך ְלַאְרּכָ ה. ְ ָרא ּבֵ ּוְבעֹוָלם ָקָצר ְלַקּצְ ְּוַעל ָדא ָאְמרו מ. ּ ָאְמרו ''ּ ּמ ָמקֹום ׁשֶ
אי ְלַהֲאִריך ר ֵאינֹו ַרּשַׁ ר ְלַקּצֵ אי ְלַקּצֵ ְְלַהֲאִריך ֵאינֹו ַרּשַׁ ְצלֹוֵתה ֵאל ָנא ְר. ְ ר ּבִ ָפא ְּלַקּצֵ

ְנֻקַדת י ָּנא ָלה ּבִ ְטָרא ְדָאת ו. 'ּ ְּלַהֲאִריך ִמּסִ ָאת פ' ְ ּו ָוֶאְתַנַפל ִלְפֵני 'ְּוֹכָלא פ' ּוְנִפיָלה ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ִאְתֲעִביד ַמִים' ם י''ְּוֹכָלא ֵמ. ַלְיָלה' ּיֹום ומ' מ' ה ְטָרא ְדֶחֶסד . ְּנֻקָדה ּבְ ּוִמּסִ ּ

ְצלֹוֵתה א ּבִ ָּצִריך ְלַאְרּכָ א ַיְסִליק ְיהֹוָ. ְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוִבׁשְ ְרִביַע''ּ ְתנוָעה . ה ּבִ א ּבִ ְּוָצִריך ְלַאְרּכָ ְ

ּזֹו ְדִאיהו ָרָזא ִדְתִקיָעה ּ ָבִרים. ּ ְתנוָעה ִדׁשְ ְטָרא ִדְגבוָרה ּבִ ר ִמּסִ ְּלַקּצֵ ּ ּ ינֹוִני , ּ ִביר ּבֵ ן ּתְ ְּדַתּמָ
ְקִצירו ֲאִריכו ֹלא ּבִ ָּלא ּבַ ְתרוָעה ּבְ, ּ ֶלתּּבִ ְלׁשֶ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ׁשַ ּ ְּדַתְרַוְיהו . ּ ּ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ָלֳקֵבל ְרִביַע ְדָסִליק ִאיהו ֹחָלם ּׁשֶ ָבא. ּ ָבִרים ָלֳקֵבל ׁשְ ָעא ְלָסְלָקא . ׁשְ ָּדא ּבָ
א ָלה, ָקָלא ָעא ְלַנְחּתָ ְלׁשֶ. ְּוָדא ּבָ רוָעה ׁשַ ָבִרים ּתְ ּוְבִגין ָדא ִאּנון ׁשְ ּ ּ א' ֶּלת ָדא יּ . ְסגֹוְלּתָ

א ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ְָפַתח ְוָאַמר ַזְרָקא ֻמּקָ ָאה ְוקֹוָלה ֹלא . ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ אי ׁשְ ֲחׁשַ ּּבַ
ֵמַע ָפַתח ְנֻקַדת ָיִמין ְיהֹוָ ִּיּשָׁ ֹמאל ְיהֹוָ. ְה ֶמֶלך'ּ ה 'ְּנֻקָדה ֶאְמָצִעית ְיהֹוָ. ְה ָמַלך'ְּנֻקַדת ׂשְ

ָרא ָקָלא.  ְרִביַע ְלָסְלָקא ָקָלא.ְִיְמֹלך ִביר ְלַחּבְ ָלָאה. ּתְ ְלׁשְ ׁשַ ַתְרַוְיהו ּכְ ֶלת ָאִחיד ּבְ ְלׁשֶ . ּׁשַ
ָבה ה ּתֵ ַגְוָנא ִדְרִביַע ְדַמֲאִריך ּבָ ְּוִאיהו ּכְ ּ ּ ַגְוָנא ְדחֹוָלם, ְּ ְּוִאיהו ְנֻקָדה ֲחָדא ּכְ ּ ֵּלית ְנֻקָדה . ּ

ַגְוָנא ִדיָלה ּבְ ְּדֵלית ָלה ּכְ ּ ּ א. ַטֲעֵמיּ י ְסגֹוְלּתָ ְלהו . ֶסגֹול ְלַגּבֵ דֹול ּכֻ ָבא ָלֳקֵבל ָזֵקף ּגָ ּׁשְ ּ
ח לֹון ִנּקוֵדי ּכַ ׁשְ ַגְוָנא ְדַטֲעֵמי ְלָמאן ִדיַדע ָרִזין ְסִתיִמין, ּּתִ ּּכְ ַתר . ּ ָּקם ָסָבא ְדָסִבין ִמּבָ

ל ָמאֵרי ַמ י ָהא ּכָ י ִרּבִ ְמעֹון ְוָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ּטוָלא ְדִרּבִ ָחא ְקָרָבא ּ ְתִניִתין ָקא ָנְחִתין ְלַאּגָ
ך ָכל ָמאֵני ְקָרָבא. ְִעּמָ ַקן ְוִאְזְדַרז ּבְ ל ָמאֵרי ְדסוְסָון ְדִאּנון . ִּאְתּתְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּכָ ּ ּ ּ ּ

ּסוֵסיהֹון ְדֵאׁש בֹות ֶלָהָבה, ּ בֹוֵתיהֹון ֶמְרּכְ , ְוַחְרבֹוֵתיהֹון ֵאׁש, רֹוַמֵחיהֹון ֵאׁש, ַמְרּכְ
תֹוֵתיֶהן ֵאׁשְוַק הֹון. ְוֵחיֵליהֹון ֵאׁש, ׁשְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָסָבא ְדָסִבין ָקא ָאֵתי ִעּמְ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

ה  ְתַלג ִחָור ְוכו)דניאל ד(ּּבֵ ה ּכִ יק יֹוִמין ְיִתב ְלבוׁשֵ ּ ְוַעּתִ ּ ּ ְמעֹון ְוָאַמר. 'ּ י ׁשִ ַּחְבֵרה , ָקם ִרּבִ
ִכ ֲעָתא ִאיהו ְלַאְתְקָנא ׁשְ ַהאי ְקָרָבאּׁשַ ָנא ֲעָלָנא ּבְ יָנָנא ְלַאּגָ א ּבֵ ְּואֹוַרְיָתא ְדִאיִהי . יְנּתָ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ה ָמאֵרי ְדָקִלין ְוׁשֹוְפִרין, ּ ַכּמָ יִפין , ִּאיִהי ָנִחית ּבְ ּקִ ָין ּתַ ה ָפַרׁשְ ְּוַכּמָ
ָנא ָחא ִעּמָ ֵדי ִמְלָחָמה ְלַאּגָ ּוְבִגין ְדאֹוַרְיָתא. ְמֻלּמְ ּ ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ּ ּ ִאיִהי , ּ

ָין ְרִכיִבין  ַאְתָון ְדִאּנון סוֵסי ֵאׁש ְוִנּקוִדין ְדִאּנון ָפַרׁשְ ָּנִחית ָצִריך ְלִאְתָעָרא אֹוַרְיָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ְּוַטֲעֵמי ְדִאּנון ָמאֵני ְקָרָבא, ָּעַלְיהו ּ.  

ֲח ְמעֹון ְוָאַמר ִאם ּתַ י ׁשִ ֵעיָנא ְוכו' ֶּנה ָעַלי ַמֲחֶנה ְוכוְועֹוד ָקם ִרּבִ ַוַדאי ֲאָנא ּבָ ּּבְ ֶזה ' ּ
ּקוִנים בדנ ּתִ ְמָצא ּבַ ְלֵהי ע''ּּתִ ֶדר ַעד דס''ז ׁשַ ּסֵ ך ּבַ ם ְוִנְמׁשָ א ֶחְדָוה ''א ע''ְא כמסויים ׁשָ

ְקִריבו ִדיְלהֹון ְּוִנּגוָנא ּבִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3395דף [ -ּוָתא ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר ַזְרָקא ָמֵקף ׁשֹוָפר  י ׁשִ אָּפַתח ִרּבִ ָרֵאל ְוִאְזְדִריקו . ְהֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ לו ִיׂשְ ד ּגָ ּּכַ ּ ּ
ין ְדָעְלָמא ְלד ין ֻאּמִ ִּאְזְדִריקו ד, ִסְטִרין' ּּבֵ ַּאְתָון ָעַלְיהו ִמְלֵעָלא' ּ ּ ְזָרח' י. ּ ' ה. ַלּמִ

ֲעָרב פֹון' ה. ַּלָדרֹום' ו. ַלּמַ ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ְיהֹוָ. ַלּצָ ּ ִליט ַעל דה'ּ '  ׁשָ
ת ְויֹוִמין ָטִבין. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ּבָ ָכל ׁשַ ְדָפָהא ָעַלְיהו ּבְ ת ּגַ ָרא ְדִאיִהי ִעָלָאה ְפִריׂשַ ְּוִנׁשְ ּּ ּ ּ .

ין יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ א ָעַלְיהו ַוַדאי ִמּכָ ִגין ִדְתֵהא ְמִגּנָ ּּבְ ּ לֹום ְוכו, ּ ת ׁשָ ְּוָדא הוא ַהפֹוֵרׂש ֻסּכַ ּּ' .
ָנָהא ְלָקְבַלְיהו ְּדֻסּכָ ַבע יֹוֵמי ֻסּכֹות ִאּנון ּבְ ׁשֶ ֶכת ָעַלְיהו ּבְ ִגין ִדְמַסּכֶ ּה ַוַדאי ִאְתְקִריַאת ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַחת ִאּמֹו ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ּתַ ַמר ׁשִ ַבע יֹוֵמי ְדִפְסָחא ְוָעַלְיהו ִאּתְ ְּוִאּנון ׁשֶ ּ ִמיִני . ּ ּוִמיֹום ַהּשְׁ ּ
ה ַלהּע ָעֵלה''ָּדא ש, ָוָהְלָאה ן ִאּשֶׁ ַמר ֵיָרֶצה ְלָקְרּבָ ה . ' ִאּתְ ַמר ּבָ ָרא ִעָלָאה ִאּתְ ְּוַהאי ִנׁשְ ּ

ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ׁשֶ ּנֶ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני . ּכַ ּ ּ ּ
ִים ְּדִאּנון ע. ַהּמָ ַּאְנִפין ְדאֹוַרְיָתא' ּ ּ.  

ִּמָיד ַויֹאֶמ ָנָפיו . ר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹורּ ַההוא ִזְמָנא ִיְפֹרׂש ּכְ ָרֵאל ּבְ ְּיֵהא ֻפְרָקָנא ְלִיׂשְ ּ
ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו ֵחהו ִיּשָׂ ִּיּקָ ָרא ִאיהו ֵעיָנא. ּ ּוְבִגין ְדָאַמר ִנׁשְ ּ רוֵבי ֵעיָנא, ּ ֵרין ּכְ ְדפֹוי ּתְ . ּּגַ

ָלת ֲאָבָהן ְוִנין ִדיֵלה ִאּנון ּתְ ָלת ּגַ ּּתְ ִרית עֹוָלםְּד, ּ הֹון וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ַמר ּבְ ִּאּנון . ִּאּתְ
הֹון ָמא ּבְ ְוִנין ְדֵעיָנא ְדִאיִהי ְמֻרּקָ ּּגַ ָלא . ּ ה ְלַקּבְ ִחין ְלַגּבָ ְלִאין וִמְתַפּתְ ּכְ ִאין ַעְיִנין ְדִמְסּתַ ַּזּכָ ּ ּּ

ָבה ָעַלְיהו ָּלה ֶמְרּכָ ְנֵפ. ּ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ּוִמָיד ָוֶאּשָׂ ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאַליּ ת ֵעיָנא . י ְנׁשָ ּבַ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְדָפָהא וְנִטיַלת ָלה . ָּדא ׁשְ ת ּגַ א ִעָלָאה ְפִריׁשַ ֹראׁש ַזְרָקא ִאּמָ ָגא ּבָ ִּאיִהי ּתָ ּ ּ ּ

ְעָלה י ּבַ ה ַעד ְדָמֵטי ָלה ְלַגּבֵ ּוָפְרַחת ּבָ ּ ּ ּ ה ַעד ֵאין סֹוף ְוַכד ְסִליַקת ֵל, ּ ָנא ִּמּנֵ ּקְ ּה ִמְתּתַ
ר ְסִפיָרן ָכל ֶעׂשֶ ין ִדיָלה, ּבְ ּקוִנין וְלבוׁשִ ָכל ּתִ ֶטת ּבְ ִּמְתַקּשֶׁ ּ ּ ּ ְוִנין , ּ ל ּגַ ָמן ִמּכָ ְלהו ְמֻרּקָ ּּכֻ ּ

ְּדָעַלה ה, ּ ַבְעָלה ְדִאיהו ו. ְּוָחֵמׁש אֹור ְנִהיִרין ּבָ ִתיב ּבְ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ ּּבְ ּ ּ ַּעּמוָדא ' ּ
ִרית עֹוָלםְּדֶאְמָצִעיָת א ְלַתְרַוְיהו. ּא וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ִאיִהי ַאְמַרת , ְּוַכד ְמַיֲחָדא לֹון ִאּמָ

י י א' ְלַגּבֵ ִּעָלָאה ְדִאיהו ַאּבָ ּ ַפר ֲעָלך. ּ י ִיׁשְ א ִמְלּכִ ְַמְלּכָ ָנא . ּ ְּוָדא ִאיהו ָמֵקף ׁשֹוָפר ִליׁשְ
ַר. ְּדׁשֹוָפָרא ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַחּבְ ּּבְ אּ א הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ְעָלה ֵייָמא ָלה ַאּבָ ְת ִעם ּבַ ּ ְרִחיָמא , ּ

ְעָלה ה . ִּעם ּבַ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקִים ּבֵ ּּבְ ן ַיֲעֹזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו )בראשית ב(ּּ  ַעל ּכֵ
ר ֶאָחד ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ּוַביֹום ַההוא ִיְהֶיה ה. ְּוָדַבק ּבְ א. ָּלאֶאָחד ְלֵע' ּּ מֹו ֶאָחד ְלַתּתָ . ּוׁשְ

ִיחוָדא ֲחָדא ָי א ּבְ א ְוִאּמָ ִיחוָדא ֲחָדא ''ִּויהֹון ַאּבָ ה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּה ְלֵעָלא ְוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ְּדִאּנון ָו א''ּ ן ֶאָח'ְוָהֵכי ָסִליק ְיהֹוָ, ה ְלַתּתָ ּבַ ַההוא ִזְמָנא ִדיהֹון ַא. ד'ד ֶאָח'ה ְלֻחׁשְ ּּבְ ע ּ ְרּבַ

ל ָהָאֶרץ. ַחד ְרָין ַעל ַצִדיק ְוָדא ִאיהו ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ּׁשַ ַלק . ּ יַח ְוִיְסּתַ א ָמׁשִ ַער ְלַתּתָ ְּוִיּתְ
ָכל ָעְלָמא מוָעֵתה ּבְ ּׁשְ ֵתי ָצפֹון. ּ ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ָּדא ַההוא . ַּמאי ַהר ִציֹון. ְּמׂשֹוׂש ּכָ ּ

ה ַמר ּבֵ ַּהר ְדִאּתְ יַח ן.  ַהר ָהֲעָבִריםּ יִחין ְדִאּנון ָמׁשִ ן ְיקום וְתֵרין ְמׁשִ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ יַח ן' ּ ָּדִוד וָמׁשִ ּ '
ּיֹוֵסף ְיהֹון ַיְרִכין ִדיֵלה יַנְיהו. ּ ְּוִאיהו אֹות ּבֵ ַמר . ּ ִגין ְדָעַלה ִאּתְ ּּבְ . ָ ְוֶזה ְלך ָהאֹות)שמות ג(ּ

א ִעָלָאה ְד ִכיְנּתָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּ ִּאיִהי ִקְרַית ֶמֶלך ַרב ְדִאיהו ָחְכָמהּּ ּ ְנִחיַתת ֲעָטָרה , ְ
  .ָעֶליָה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3396דף [ -ּוָתא ּבְ

ֵרי ֲהוֹו, ָקם ָסָבא ָאֳחָרא ְוָאַמר א, ָסָבא ָסָבא ּתְ ְיֵפה , ּל ַוַדאי''א. ְּוָהא ִאּנון ַחד ְלַתּתָ
ל ָהָאֶרץ. ּנֹוף ַצִדיק ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ְמׂשֹו, ְמׂשֹוׂש ּכָ ּ ּ ּ ּׂש ְדַצִדיקּ ְוָהָאֶרץ . ּ

ִביָנן ַחד ה ּגוף וְבִרית ַחׁשְ א וְלַגּבָ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ ֵרין. ּ ּוְלֵעָלא ִאּנון ּתְ ַגְוָנא ְדִאיָלָנא . ּּ ּּכְ
ָרא ִדיֵלה ִאיהו ַחד ְּדִעּקָ ּ ּ ָלא ֵאיָבא, ּ ְּוַעְנִפין ְלֵעָלא ִמְתָפְרִדין ְלַקּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה וְפֵני. ּּ ֶהם ּּ

ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ּ ְּפרודֹות ַוַדאי. ּ ּ ָלא . ּ א ְלַקּבְ א ְוִאּמָ י ַאּבָ ִּאּנון ַעְנִפין ְלַגּבֵ ּ
קֹוָרא ִעָלָאה ְדֵלית ֵלה סֹוף ְּנִביעו ִמּמְ ּ א, ּּ ִכיְנּתָ י ׁשְ ַצִדיק ְלַגּבֵ ּוְלַאְרָקא ּכָֹלא ּבְ ְועֹוד ַהר . ּּ

ֵתי ָצפֹון  ַּהאי ְנֻקָדה ְדִאיִהי ִציֹוןִּציֹון ַיְרּכְ ּ ֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט ְדִאּנון ֵצֵרי, ּ ין ּתְ ִּאיִהי ּבֵ ּוְבהֹון , ּ
א. ִאְתֲעִביד ֶסגֹול ְתֵרין ְדרֹוִעין ִאיִהי ְסגֹוְלּתָ ְיהו ֹחָלם ַעל ֵצֵרי ִאְתֲעִביד . ּּבִ ְּלֵעָלא ִמּנַ ּ

א חֹות ֵצֵרי ִאְתֲעִביד ֶסגֹול . ְסגֹוְלּתָ ֵרין ַיְרִכיןִחיִריק ּתְ חֹות ּתְ א ַעל . ּתְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ְסגֹוְלּתָ ּ
ֵרין ְדרֹוִעין ְדִאּנון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּּתְ ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים )תהלים קיח(ָאַמר ְקָרא , ּ

ה ַמר ֵאין פֹוֲחִתין, ן ייי''ּיוִדי' ְּוִאּנון ג. ָּהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ָּעַלְיהו ִאּתְ ָרה ַמְלֻכיֹות ּ ּ ֵמֲעׂשָ
יו ָרה ׁשֹוָפרֹות ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ָרה ִזְכרֹונֹות וֵמֲעׂשָ ּוֵמֲעׂשָ ּ ּ ּ ָלת ִטִפין . י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ ְּוִאּנון ּתְ ּ

ְּדֹמָחא ְדִאְתְקִריאו ְי ּ ִכְתָרא ְדֹראׁש ְדִאיהו ''ּ ָּי וַמאי ֹמָחא ָדא ָחְכָמה ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ֶת ְּוִאֵלין ִאּנון ִי. ר ֶעְליֹוןּכֶ ה ִדְבהֹון ַי'ָרָכה ְק'ּחוד ּבְ'ּ י . ְּרֵאנו'יֹום ָק'ֲּעֵננו ְב'ֻּדּשָׁ ְּדִאּנון ֵראׁשִ ּ

ַמר  ִבין ְדָעַלְיהו ִאּתְ ּּתֵ ן ֶאְהֶי''ּ ַוַיֲעֹבר ֶאת ַמֲעַבר ַיּבֹ)בראשית לב(ּ ּבַ ֻחׁשְ ה 'ה ְיהֹוָ'ק ְוָסְלִקין ּבְ
ְּדִאּנון, י'ֲאֹדָנ ןּ ּמָ ֹאַרח ֲאִצילות ִמּתַ א ּבְ ְמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ּ ִנׁשְ ֵלה . ּ ְּוַכד ַהאי ַזְרָקא ִאְתּגָ

ה  ַמר ּבֵ ָעְלָמא ִאּתְ ֹכַח קֹוֵלך )ישעיה מ(ּּבְ ֶרת ִציֹון ָהִריִמי ּבְ ֹבַה ֲעִלי ָלך ְמַבּשֶׂ ְ ַעל ַהר ּגָ ְּ ּ
ָלִים ֶרת ְירוׁשָ ְנֻקָדה ִעָל. ְּמַבּשֶׂ ֲּעִלי ָלך ּבִ ּ א ְדִאיהו ֹחָלם ַעל ֵצֵריְ ָּאה ִמן ְסגֹוְלּתָ ָהִריִמי . ּ

ֹכַח  ַלםּבְ ֶרת ְירוׁשָ ּקֹוֵלך ְמַבּשֶׂ אְ ְתֵרין יוִדין ְדִאּנון ֵצֵרי ְוֻכְלהו ְסגֹוְלּתָ יָרִאי ּבִ ּ ָהִריִמי ַאל ּתִ ּ ּ ּּ .
ּמִ ַזְרָקא ָאִבינו ֵמת ּבַ ַההוא ִזְמָנא ָסְלָקא ְלֵעָלא ָקָלא ְועֹוד ּבְ ּּבְ רּּ ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא , ְדּבָ

לוָתא ֶחְטאֹו ֵמת. ּּגָ י ּבְ ֵאל . ּכִ ֶחְטאֹו נוְקָבא ְדַסּמָ ּּבְ ת )מת(ּ י ְלַחָוה ָנָחׁש ֵאׁשֶ ּ ָדא ָנָחׁש ְדַפּתֵ ּ ּ
תֹוך ָהֵעָדה. ְּזנוִנים ְְוהוא ֹלא ָהָיה ּבְ ִאֵלין נֹוֲעִדים ַעל ה, ּ ֲעַדת ֹקַרח' ּּבְ ֵּמִאֵלין ַדֲהוֹו , ּבַ ּ

הְמַק ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ין ֻקְדׁשָ ִטיעֹות ְוָעְבדו ֵפרוָדא ּבֵ ּנְ ִצין ּבַ ּּצְ ּ ּ ּ ְּ ְּוַהאי ָנָחׁש ִאיהו , ּ
ִריכו ַעל ַצָוארֹו ּּכְ ר. ּ ְדּבָ ּמִ ה ְוָאַמר ָאִבינו ֵמת ּבַ ּוְבִגין ָדא ָאִריך ּבֵ ּ ּ ַמר . ְּ ְּוָדא ַקו ָיֹרק ְדִאּתְ

ה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו  ּּבֵ ֶחֶנק רוַח . ָּוֹבהוּ ל ָעְלָמא ָדא ַקו ּבְ ְּוִאיהו ַקו ָיֹרק ְדַאְסַחר ּכָ ּ ּ ּ
ַמר , ְסָעָרה יַח ה)איכה ד(ְּוָעֵלה ִאּתְ ּ רוַח ַאֵפנו ְמׁשִ ִחיתֹוָתם' ּּ ׁשְ ד ּבִ ד . ִנְלּכָ ה ִנְלּכַ ּרוַח ַאף ּבֵ ּ

יַח ה ה ', ְמׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִיםּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפ)בראשית א(ּ ַמר . ּת ַעל ְפֵני ַהּמָ ְּוָעֵלה ִאּתְ
ּוְברוַח ַאֶפך ֶנֶעְרמו ַמִים ּ ָּ ְּוִאֵלין ַמָיא ְדאֹוַרְיָתא. ּ ּ מֹו . ּ בו ּכְ ָעְלָמא ִנּצְ ִזְמָנא ְדִאּנון ַחָיַבָיא ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ

ם, ֵנד נֹוְזִלים ם ְזֵעיר ׁשָ ִּטִפין ִטִפין ְזֵעיר ׁשָ ַכח ְמֵה. ּ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ָּקְפאו , ְּמנוָתאּּבְ
ֵלב ָים ית'ָּדא ֵל. ַמאי ֵלב ָים, ְתֹהמֹות ּבְ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְלהו ָקְפאו. ּ ּּכֻ ּ ִגין . ּ ּבְ

הֹון ֵרי ַאף ּבְ יַנְיהו. ְּדָלא ִיְתּגָ ִליָדא ֲחִתיָמא ּבֵ א ְדִאיִהי ּגְ ַּמאי ָים ָדא ִאּמָ ּ יַדת . ּ ְוָלא ִאְתַנּגִ
ָפָעא ּבְ ִריך הוא ְלַנְטָלא נוְקָמא ִמן ִחְוָיא וִמן ְרִתיכֹוי. ָעְלָמאְּוַאׁשְ א ּבְ ֵעי ֻקְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ּ ּ ְ ,

מֹו ָים ּסָ רוֲחך ּכִ ְפּתָ ּבְ ִתיב ָנׁשַ ַָמה ּכְ ָפָעא , ּ ָכן ַמָיא ְדאֹוַרְיָתא ְוַאׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַמּשְׁ ּ ּ ּּ
א ְּוִאּנון ַמִים ְזדֹוִנים ָצֲללו . ְלַתּתָ ְיהוּ ַמִים ַאִדיִרים ִמּנַ ֹעֶפֶרת ּבְ ּּכְ ַמר . ּ ְּדִאּנון ֵמַההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3397דף [ -ּוָתא ּבְ

רֹום ה)תהלים לג( ּמָ הו ֲאָבִנין ְמֻפָלִמין. 'ּ ַאִדיר ּבַ ּּבְ ַמר , ּ ְטָרא ָאֳחָרא ְדִאּתְ ְּוִאית ַאְבִנין ִמּסִ
הֹון ֵעץ ְוֶאֶבן ְיהו ַמִים ְזדֹוִנים ִמי טוָפָנא, ּבְ ָּנְפִקין ִמּנַ ְלִטין ַעל , ּ ִרים ְדִאּנון ׁשַ ּוָמאן ּגָ ּ ּ

ָברו. ָעְלָמא ּלוחֹות ַאְבֵני אֹוַרְיָתא ְדִאּתְ ּ הֹון ֲהוֹו ָנְפִקין ַמִים , ּ ְּדִאּנון ַאְבִנין ְמֻפָלִמין ְדִמּנְ ּ ּּ
ֲהֹרס ָקֶמיך. ַּחִיים אֹוֶנך ּתַ ִתיב וְבֹרב ּגְ ִרין ַמה ּכְ ּבְ ְָוַכד ִאֵלין ִמְתּגַ ָ ּ ּו לֹון ַאְבִנין ְוִאְתֲעִביד. ּ

ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ִּדְסִקיָלה ְוֹחׁשֶ ְ ל ַהַלְיָלה. ּ ך ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ַּוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ְ .
ה  ַמר ּבֵ ך)שם קלט(ְּוִאּתְ יך ִמּמֶ ך ֹלא ַיְחׁשִ ם ֹחׁשֶ ָ ּגַ ְ ה . ְ ַמר ּבֵ ך )שמות יא(ְּוִאּתְ ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ

ָכל ֶאֶרץ ִמ בֹוָתםֲאֵפָלה ּבְ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ ה . ְּצַרִים וְלָכל ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוַעּתָ ּ
ה ֹלא ָראו אֹור. ֹּלא ָראו אֹור ַמר ָהָכא ְוַעּתָ ָחִקים ִאּתְ ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ּּבָ ִמְצָרֵאי . ּ ַמר ּבְ ְוִאּתְ

יו ְחּתָ ֹּלא ָראו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוֹלא ָקמו ִאיׁש ִמּתַ ָרֵאל ָהָיה אֹורּו. ּ ֵני ִיׂשְ ך . ְלָכל ּבְ ְְוֹחׁשֶ

ֵרָפה ׁש, ּהוא ׂשְ ּקַ ַלח ֲחרֹוְנך ֹיאְכֶלּמֹו ּכַ ׁשַ ַמר ּתְ ְָוָעֵלה ִאּתְ ּ , ְּוָדא ִאיהו ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש. ּ
א נוְכָרָאה א ְדאֹוַרְיָתא ְדַאְכָלא ֶאּשָׁ ֶּאּשָׁ ּ הֹו. ּ ֶו''ּתְ הֹום ָאֳחָר. ת''ּם הוא ַהּמָ א ְוִאית ּתְ

ה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ הֹום ֹקֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך)תהלים מב(ּ הֹום ֶאל ּתְ ִּאּנון ִצּנֹוִרין . ַָמאי ִצּנֹוֶריך. ָ ּתְ
ְּדָחְכְמָתא ְדִאּנון ַוֵוי ָהַעּמוִדים ּ ּ ּ ֶריך. ּ ּבָ ל ִמׁשְ ִּאֵלין ְטָעִמים ְדאֹוַרְיָתא, ָּכָ ְָוַגֶליך. ּ ִּאֵלין , ּ

ַּלי ָעָברו ָדא ָרָזא ְדִעּבוָע. ִּנּקוֵדי אֹוַרְיָתא ּ ּ ה . ר''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַּעל ָפָניו ' ּ ַוַיֲעֹבר ה)שמות לד(ּ
ֶות. ַּוִיְקָרא ִהפוך ַאְתָון ַהּמָ הֹום ְדִאיהו ּבְ ְְוִאית ּתְ ּ ּ ם ְיהֹוָ' ְוד. ְּוִאיהו ֶהֶרג, ּּ ה 'ַּאְתָון ְדׁשֵ

ְלִטין ַעל ד ֵרָפ' ׁשָ ית ִדין ְסִקיָלה ׂשְ ' ה. ו''ֲעִביַדת ְסִקיָלה בה' ה ֶהֶרג ְוֶחֶנק יִּמיתֹות ּבֵ
ֹתה ֵרָפה ּבְ ּו ְדִאיהו ַקו ָיֹרק''ָעִביד ׂשְ ּ ׁשוָבה. ּ ְּוִאיהו ּתְ ה ְלֶמֱעַבד ִדיָנא ' ה. ּ ת ּבֵ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ

ַחָיַבָיא ּּבְ ה ֵחֶנק' ו. ּ ך ְלֶמֱעַבד ּבֵ ֹחׁשֶ ִּאְתְלַבׁש ּבַ הֹום ְדִאיהו' ה. ְ ּתְ ִּאְתְלַבׁש ּבַ ֶות ְלֶמֱעַבד ּ  ַהּמָ
ה ֶהֶרג ְלהו ְקִלִפין. ּּבֵ ִליל ִמּכֻ ְּוָהָאֶרץ ּכָ ּ ה ְלַבֲעָרא רוַח ַהֻטְמָאה, ּ ת ּבָ ׁשַ א ִמְתַלּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ .

ְּוִאית ָמאן ְדָאַמר ִדְבִאֵלין ְקִלִפין ִאיהו , ּא ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ''כד ּ ּּ ּ
א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּהפוָכא הוהּׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָכל ֶזה. י'ּ ֹתהו ' ְּוִאּנון ה. י''ה ִל''ּו ׁשֹוֶ''ֵאיֶנּנ' ּ ּּבְ

ֹבהו' ו ך ַעל ְפֵני ְתהֹום. ו'י וה'א אנ'ו הו'ב. ּּבְ ְּוֹחׁשֶ ה ה. ְ ך ּבֵ ְּוֹחׁשֶ ה י. 'ְ הֹום ּבֵ ְוַכד . 'ּּתְ
ְקִלָפה ְדִאיִהי ּתֹהו' ִאיִהי ה ְּזֵעיָרא ּבִ ּ ָרָאהַמה, ּ ִתיב ֹלא ֹתהו ּבְ ּ ּכְ ְּדֵלית ָלה ִחּבוָרא . ּ ּ ּ

ֹתהו א ּבְ ׁשָ ד ִאיִהי ִמְתַלּבְ ְעָלה ּכַ ְּדִיחוָדא ִעם ּבַ ּ ּ ְּוִאֵלין ְקִלִפין ִאְתְקִריאו ֲעָריֹות. ּ ּ ְּוָעַלְיהו , ּ
ך ֹלא ְתַגֵלה ַמר ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמֶ ִּאּתְ ָ ך וְתהֹום ְדִאּנ. ָ ָּדא ֹחׁשֶ ּ א ְּ א ְוִאּמָ ּון ֶעְרַות ַאּבָ

ְּדִאּנון י ה. ה'ּ ה וִבּתָ ֶּעְרַות ִאּשָׁ ך, ּ ְּתֹהו ְוֹחׁשֶ ך. ּ ת ִאּמֶ ת ָאִביך אֹו ּבַ ֶָעְרַות ֲאחֹוְתך ּבַ ָ ָּדא , ָ
ְלהו ֲעָרִיין ִאּנון ָהָכא . ְזֵעיָרא' ה ּּכֻ ּ ַמר )תהו(ּ ְבָעה )ישעיה כג( ְוָהָכא ִאּתְ  ֶלֱאֹכל ְלׁשָ

ה ַע יקְוִלְמַכּסֶ   .ּתִ

ִאֵלין ְקִלִפין ֲהָוה ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות . ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדֻקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָכל ָעְלִמין. ּוַמֲחִריָבן ָפָעה ּבְ ְּוָהא אֹוְקמוה ְדֵלית ַהׁשְ ּ ּ ְּוָנָהר ְדִאיהו ַצִדיק ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש . ּ ּ ּ
ָע ְתֵרין ָעְלִמין ּבְ ְּלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּבִ ּ ה ְלִמְבֵני . ּ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְּוִאית ָמאן ְדָאַמר ְדָסִליק ּבְ ּ ּ
ָין ִלי, ָּעְלִמין וְלַהֲחִריָבן ָין ִלי ְוֵדין ָלא ְמַהּנְ הֹון ֶאת . ְּוָאַמר ֵדין ְמַהּנְ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ

ָין ִלי ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְמַהּנְ הֹון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהוָאֳחָרִנ. ַהּשָׁ ַמר ּבְ ּין ְדִאּתְ ּ ְּדַאֲחֵזי , ּ
ְרעוֵתה למבר ַּעל ָעְלִמין ְדָסִליק ּבִ ּ ִאֵלין . ּלֹון ְוָלא ָעִביד לֹון ָעַלְיהו' ּ ַמר ּתֹהו ָוֹבהו ּבְ ִּאּתְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3398דף [ -ּוָתא ּבְ

ִאֵלין ְקִל. ָאַמר ָלא ְמַהְנָין ִלי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדֻקְדׁשָ ּ ּ ה ְּ ַמר ּבֵ ִּפין ִאּתְ  )איכה ג(ּ
ִפָלה ָעָנן ֵלך ֵמֲעבֹור ּתְ ַּסּכָֹתה ּבֶ ך ָעַלְיהו . ְ ַמר ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ך ָעַלְיהו ִאּתְ ּּבֹהו ְוֹחׁשֶ ּ ְּ ְ

ך ַמר ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ְּוִאֵלין ִאּנון ְקִלִפין ֶדֱאגֹוָזא ֹמָחא ִמְלָגאו ְדִאְתְפַלג ְל. ְִאּתְ ּּ ּ ּּ ' דּ
יל ְמָסֲאבו'ָּדא ְיהֹוָ, ִסְטִרין ּה ְדִאיהו ֹלא ַקּבִ ּ ֵאׁש )כג, ירמיה יח(א ''כמד. ּ ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ
ל ֻטְמָאה. 'ְנֻאם ה ֵמה ֹלא ְמַקּבֵ ל ֻטְמָאה ַאף ׁשְ א ֹלא ְמַקּבֵ ּוְבִזְמָנא ְדִמְתָעְבִרין . ָּמה ֶאּשָׁ ּ

ְברון ֵמֱאגֹוָזא ִּאֵלין ְקִלִפין ִיּתָ ּ א אדנ.ּ ִכיְנּתָ ְעָלה ְדִאיהו 'ּ ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ י ּבַ ּי ַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּ
ִאּנון ְקִלִפין, ד''ּיו ה ּבְ ָיא ִמּנֵ ּסְ ּוְסִליַקת ּכָֹלא ִדְבִזְמָנא ְדִאיהו ֲהָוה ִמְתּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ִאיִהי ִאְתְקִריַאת , ּּ

ה ְּוֵלית ָלה ֶאָלא ַמה דאביהו ָלה ַעְבֵד, ֲּעִנָיה ְיֵבׁשָ ּ איּּ ֲחׁשַ ט . ּה ּבַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ
ה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ֵמִאֵלין ְקִלִפין ִאּתְ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּּ ּ ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיֶניך )ישעיה ל(ְ ָ ְוֹלא ִיּכָ ָּ

בֹודֹו. ָֹראֹות ֶאת מֹוֶריך ה ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ׁשָ ּוִמָיד ַדֲהָוא ַיּבָ ּ  ְוִאְתְקִריַאת .ּּ
ָרָכה ִדיֵלה ּּבְ ְּקֹטֶרת ִדיֵלה, ּ ָנא ִדיֵלה, ּ ָּקְרּבְ וָרא ִדיֵלה, ּ ִּקּשׁ ּ ּעֹוָלה ִדיֵלה, ּ ל , ּ ְואֹוִקיַרת ּכָ

ה ִּאּנון ְקִלִפין וְסִליַקת ְלַגּבֵ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּ ְצלֹוָתא ,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה)ויקרא ו(ּ ּבִ
ֲחִרית ְצלֹוָתא ְדִמְנָחהִהיא ָהֹע. ְּדׁשַ ה ּבִ ָּלה ִאיִהי ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ ל . ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ

ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ַּהַלְיָלה ּבִ ֵליְלָיא ְדִאיִהי . ּ ְלָטאן ּבְ ל ִאֵלין ְקִלִפין ְדׁשַ ְּדֵבה ִאיִהי אֹוִקיַדת ּכָ ּ ּ ּּ ּ
לוָתא ה. ּּגָ ן ְסִליַקת ּבְ, ְּוַכד ְסִליַקת ְלַגּבֵ א ְדֵעֶדן ְדִאיִהי ּגַ ה ֵריִחין וָבְסִמין ְדִגְנּתָ ַּכּמָ ּ ּ ּ

ַמר . ְּדאֹוַרְיָתא ְּדָעֵלה ִאּתְ ָלה)שיר ד(ּ ן ָנעול ֲאֹחִתי ּכַ ּ ּגַ ַחת ֶאָלא . ּ ְּסִתיָמא ְדָלא ִאְתַפּתְ ּ ּ
ְעָלה י ּבַ ְעָלה, ְּלַגּבֵ ח, ְּוַכד ֵייֵתי ּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ַח, ֲאֹדָני ׂשְ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ִּאְתַפּתְ י ּתְ ת ְלַגּבֵ
יַלת ָלה  ְתֵרין ְדרֹוִעין)א וקביל לה''נ(ְּוַקּבִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּבִ י )שם(ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

ֵקִני ה ְוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאֵמן יאהדונה'ְיהֹוָ, ִויִמינֹו ְתַחּבְ ּה ָנִחית ְלַגּבָ ּ ִּאיהו ִחּבוָרא , י'ּ ּ
ָמָהןִּדְתֵר דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך. ין ׁשְ ְוְבִגין ָדא ּגָ ּ ֵרין . ּ ַההוא ִזְמָנא ִדיהֹון ּתְ ּּבְ ּ

ֵלי וְבֹקֶהֶלת יִרים וְבִמׁשְ יר ַהּשִׁ ׁשִ א ּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַער ּבְ ֲחָדא ִיּתְ ָמָהן ּכַ ּׁשְ ּ ֵרין , ּ ְּדִאּנון ּתְ ּ
ֲחָדא ָמָהן ּכַ ת ֲאָל, ׁשְ ֹלׁשֶ לׁשְ ָלת ִטִפין ְדֹמָחא ְדָנְחִתין ִמן י, ִפים ָמׁשָ ָלת יוִדין ְדִאּנון ּתְ ּּתְ ּ ּ ּ ּּ '

ת י ַצִדיק ְדִאיהו ֶקׁשֶ כו ְלַגּבֵ ּוְלָאן ִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ דֹול, ּ ּוַמה ַדֲהָוה ָקֹטן ִאְתֲעִביד ּגָ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ ּ
דֹול ָמַתי ִיְהֶיה ָזִריק ֵחץ ּבְ ּׁשֹוָפר הֹוֵלך ָפֵזר ּגָ ִּדיֹוְקָנא ָדאְ ּ.  

ב ונמשך ''ה ע''זה תמצא בתקונים בדכ, פתח רבי שמעון ואמר עלאין אתתקנו ואזדרזו(
ו ויש מקצת ספרים כתוב כאן ענין זה והוא נאות לעיל ואינו מן ''כסדר עד תשלום התקון בדכ

ְכֶה.)הענין הֹון ַוּתִ ַמר ּבְ יִבין ְדַעְיִנין ְדִאּתְ ְתנֹות עֹור ֲחׁשִ ּ עֹוד ּכָ , ןָ◌ ֵעיָניו ִמְראֹותּ
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים חו ַהּשָׁ הֹון ִנְפּתְ ַמר ּבְ ִאֵלין ְדִאּתְ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ְּדִאּנון ָחֵמׁש . ּ ּ

ְתנֹות עֹור ִאּנון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוָהָאֶרץ ַחד ית ּכָ ֵראׁשִ ה ּבְ ּאֹור ְדַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּתֹהו . ּ
ֵרין ָלָתאּבֹ. ּתְ ך ד. ּהו ּתְ הֹום ה. 'ְְוֹחׁשֶ גוָפא. 'ּתְ ע ַאְתָון ִדְכִליָלן ּבְ ְּוַאְרּבַ ְיסֹוִדין ' ְּוִאּנון ד, ּ

ְּדִאּנון ְקִלִפין ֶדֱאגֹוָזא ּ ּוְבִגין ָדא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו. ּּ ּ ְדַמת , ּ ְּואֹוְקמוה ּתֹהו ָהְיָתה ִמּקַ ּ ּ
ְּדָהֵכי אֹוְרָחא ִדְקִלִפין, ְּדָנא ּ ּ ִדְמַקְדִמין ְלֹמָחאּ ָּדא רוָחא , ְּורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת. ּ ּ

יָחא ִּמָיד ַדְיָקא ְמַרֶחֶפת ַעל ַאֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְיָתא. ִּדְמׁשִ ּּ ִּמָיד ְיֵהא ֻפְרָקָנא, ּּ ָּהָדא הוא . ּ
ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ְלֵחהו ה. ּ ַּוְיׁשַ א ְדֵעֶדן ִּמַיד ְמׁשִ, ֱאֹלִהים' ּ ִגְנּתָ ּיָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3399דף [ -ּוָתא ּבְ

ְלֵחהו ה ה ַוְיׁשַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ן ֵעֶדן' ּּ ֵּמִעדון ִדיֵלה. ֱאֹלִהים ִמּגַ ּ ּ אי ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה. ּ , ְוַאּמַ
א ִכיְנּתָ ְלֵחהו, ְּדִאיִהי ׁשְ ִגין ָדא ַוְיׁשַ ּּבְ ֶדם ְלַג. ּּ ּכֹן ִמּקֶ ן ְוִיׁשְ ּמָ ִּמָיד ְדִיפֹוק ִמּתַ ּ ן ֵעֶדן ֶאת ּ

רוִבים יָחא, ַּהּכְ ָכא רוָחא ִדְמׁשִ ן ֶאְפַרִים ְדַמׁשְ יַח ּבֶ ן ָדִוד וָמׁשִ יַח ּבֶ ְּדִאּנון ָמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
יֹל ה ְורוַח ֱאֹלִהים ָדא ׁשִ ּּבֵ ּ ר ָעֶליך, ה'ּ י ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ה ְוָאַצְלּתִ ַמר ּבֵ ַָההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ְּדָהֵכי . ּ

ה  יֹלָסִליק ֹמׁשֶ ן'ׁשִ ּבָ ֻחׁשְ יֹלה ְלַתְרַוְיהו. ה ּבְ ֶדם ְדַאְקִדים ׁשִ ן ִמּקֶ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ּ ִגין ִדיֵהא ְמַרֶחֶפת , ּ ּּבְ
ַּעל ַאְנֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְיָתא ּ ְלָיא, ּ ֵלי ּתַ ה ּתָ ּוֻפְרָקָנא ּבֵ ְּוָהא אֹוְקמוה ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב , ּ ּ

ְתַהֶפֶכת יֵדה וַמ, ַּהּמִ ִּמָיד ְיֵהא ּבִ ּ ֶטה ְלָנָחש, ּאי ִניהו ְמַטְטרֹוןּ ְְדִאְתַהַפך ִמּמַ ּ ָחׁש , ּ ּוִמּנָ
ָאה. ְלַמֶטה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַלֵפי ֶחֶסד ִליִמיָנא , ְּועֹוד ַמֶטה ָדא ׁשְ ָרֵאל ַמֶטה ּכְ ְּוִאם ָזכו ִיׂשְ ּ

ַרֲחֵמי ַלֵפי חֹוָבא ְלִסְטָרא ִדְגבוָרה. ְּוִיְפקון ּבְ ְּוִאם ָלאו ַמֶטה ּכְ ּ ן ָנָחׁש ֵאל ַאֵחר ְּד, ּ ַתּמָ
פֹך ָדָמא ְּדָתַבע ִלׁשְ ְּ ָרֵאל, ּ יִאין ִמִיׂשְ יָחא ְוַסּגִ ַמר . ְּוִיְתְקִטיל ְמׁשִ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ '  ַחי ה)רות(ּ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְּדִאיהו ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם , ׁשִ ּ ַלֵפי ֶחֶסד)ערב(ּ ּ ִדיֵהא ַמֶטה ּכְ ּוְבִגין ָדא ְוֶאת . ּ ּ
ְתַהֶפֶכתַלַהט  ֹמר ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים. ַּהֶחֶרב ַהּמִ ְּוֹכָלא ִלׁשְ ְ ּ ה . ְּדִאיִהי אֹוַרְיָתא, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ַעל ֶפה. ּ ּבְ ר ָנׁש. ְּוִאיִהי אֹוַרְיָתא ׁשֶ ִאיִהי ַסם , ִאי ָזָכה ּבַ
ַּחִיים ִדיֵלה ֶותִהיא ִמְתַה, ְוִאם ָלאו. ּ ֶּפֶכת ֵלה ְלַסם ַהּמָ ְּוָהא אֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין . ּ ּ

ָחׁש ְלַמֶטה, ָהֵכי ֶטה ְלָנָחׁש וִמּנָ ַגְוָנא ְדַמֶטה ְדִאְתַהָפך ִמּמַ ּּכְ ּ ְּ ּוְבִזְמָנא ַההוא ִאְתַמחון . ּ ּ ּ
י ִמְצַר ם ֵהם ַחְרֻטּמֵ הֹון ַוַיֲעׂשו ּגַ ַמר ּבְ ל ִאּנון ְדִאּתְ ֵּמָעְלָמא ּכָ ּ ןּּ ָלֵטיֶהם ּכֵ אן. ִים ּבְ   .ַעד ּכָ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש רוך הוא . ּבָ דֹוׁש ּבָ ּּבֹא וְרֵאה ֵאין ָאָדם ֵמִפיק ְרצֹון ַהּקָ ּ ְּ

ֹזאת ָעֶליָה ֶנֱאַמר , ֶּאָלא ּבָ ה ָמָצא טֹוב)משלי יח(ׁשֶ ְוֹזאת ִהיא ֵעת ַלֲעׂשֹות .  ָמָצא ִאּשָׁ
ים ֵי. 'ַלה ה ִעּתִ ָכל ֵעתְוַכּמָ ִסְפרֹו. ׁש ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַאל ָיֹבא ּבְ לֹמה ָאַמר אֹוָתם ּבְ . ּוׁשְ
ֹחק ְוֵעת ִלְבּכֹות ֵהם כ)קהלת ג( ָכל ֵעת ֶאל '' ֵעת ִלׂשְ ח ְוַעל ֶזה ִהְזִהיר ְלַאֲהֹרן ַאל ָיֹבא ּבְ

ָרֵאל ַלה הוא ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְקֵראת ֹז. 'ַּהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִכיָנה ַהּנִ ַהּשְׁ הּוְכׁשֶ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ , ּאת ַעם ִיׂשְ
ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ָרֵאל ָמה ֵהם אֹוְמִרים ָלה ָאָנה ָהַלך דֹוֵדך . ְוַאף ּגַ ְִיׂשְ ְּ ּ

ים ְוגֹו ׁשִ ּנָ ֲחנוִנים וְתִפלֹות, )'א', שיר השירים ו(' ַּהָיָפה ּבַ ה ּתַ ַכּמָ ּּבְ ּ ְּוִציִצית וְתִפִלין . ּ ּ
ּבָ ָעָליו ֶנֱאַמר , תֹות ְוָיִמים טֹוִביםְוׁשַ ָרֵאל אֹות ִהיא)שמות לא(ׁשֶ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ אֹות . ּ ּבֵ

ִרית ִמיָלה ל ּבְ ת, ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ל יֹום טֹוב, אֹות ׁשֶ ִפִלין, אֹות ׁשֶ ל ּתְ ְוָעָליו ֶנֱאַמר ַעל . ּאֹות ׁשֶ
ל ָחִסיד ֵאֶליך ָֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּ ה. ּ ִביא ָאַמר .  ָמָצא טֹובָמָצא ִאּשָׁ  ַאל )ירמיה יט(ְוַהּנָ

ֹזאת י ִאם ּבָ ר . ִּיְתַהֵלל ָחָכם ּכִ זֹאת ִהיא ָהְיָתה ִעּקָ ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ֲעבור ׁשֶ ְּוַיֲעֹקב ָאִבינו ּבַ ּ ּ
ַמִים ּשָׁ ּבַ ֹזאת, ְּלָהִפיק ְרצֹון ָאִבינו ׁשֶ ֱאַמר . ִּצָוה ְלָבָניו ְוהֹוִדיָעם ּבָ ּנֶ  ֹזאת )טבראשית מ(ׁשֶ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ר ִדּבֵ ה ֵמִפיק ָרצֹון ֵמה. ֲּאׁשֶ ּבָ ָהָיה ִנְלַחם ִעם ', ְּוָדִוד ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה)תהלים כז(אֹוְיָביו ָאַמר  ֹזאת ֲאִני ּבֹוֵטַח.  ִאם ּתַ ָרָאה ַצֲעָרן . ּבָ ׁשֶ ִביא ּכְ ְוַהּנָ

לות ּגָ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ֲעבור ֹזאתְוֹל, ּׁשֶ ּא ָרָאה ָלֶהם ְמנוָחה וְגֻאָלה ֶאָלא ּבַ ּ ּּ ֱאַמר , ּ ּנֶ  )איכה ג(ׁשֶ
י יב ֶאל ִלּבִ ֲעבור ֹזאת. ֹזאת ָאׁשִ ה ְואוָלם ּבַ ְּוֵכן ֹמׁשֶ ְּוֵכן ִליהוָדה ְוֹזאת ִליהוָדה. ּ ּוִמי . ּ

ם ָלֹזאת ת ִלּבֹו ּגַ לֹא ׁשָ ה . אתָּעָליו ֶנֱאַמר וְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹז, ּׁשֶ ה ָצִריך ַאּתָ ְְוַעּתָ

ה ָיִפיק ְרצֹונֹו ָהָאָדם ּבָ יָון ׁשֶ ם ה, ָּלַדַעת ּכֵ יג ׁשֵ ּוָבה ַמּשִׂ ל ' ּ ֶזהו סֹוד ַעל ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3400דף [ -ּוָתא ּבְ

ם ה. ָחִסיד הוא ַעל ֹזאת' ְּוַעל ֹזאת ַוַדאי ְלׁשֵ ִפָלה ְלִמָדה . ּׁשֶ ֲחִרית ּתְ ׁשַ נו ּבְ ּקְ ה ּתִ ָּלּמָ ּּ
ִמְנָחה ְלִמָדה ְידוָעה.ְּידוָעה ּ ְוֵכן ּבְ ַעְרִבית ְלִמָדה ְידוָעה. ּ ְּוֵכן ּבְ ת ְלִמָדה ְידוָעה. ּ ּבָ ׁשַ ְּוֵכן ּבְ ּ .

יֹום טֹוב ְלִמָדה ְידוָעה ְּוֵכן ּבְ ׁשוָבה ְלִמָדה ְידוָעה. ּ ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ ְּוֵכן ּבַ ּ ָאַמר . ּ ֶּאָלא ַמה ּשֶׁ
ְיהֹוָ, ַעל ֹזאת ּהוא מֹוֶרה ׁשֶ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה'ּ ּה הוא ּכְ ָאַמר ָדִוד ְלך ה. ּ ָמה ׁשֶ ָּכְ ֻדָלה ' ּ ַּהּגְ
בוָרה ְחּתֹוִנים. ְּוַהּגְ ּתַ ְּוָכל ְסִפיָרה ֵאין ָלה ְפֻעָלה ּבַ ּ ְלכות, ּ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ַהּמַ ה . ּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּׁשֶ

ָלה ָכל ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבְ ִריך ַהּקָ. ּ ּצָ ְזַמן ׁשֶ רוך הוא ְלַהְצִדיק ַצִדיק ְוַלֲעׂשֹות ְֲאָבל ּבִ ּדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ

ְחּתֹוִנים, ִעּמֹו ְצָדָקה הוא ַמְלכות ִעם ַהּתַ ּׁשֶ ִפירֹות ְוִנְקָרִאים ַצִדיִקים , ּ ל ַהּסְ ִּנְכָלִלים ּבֹו ּכָ
מֹו מֹו ַצִדיק' ְוה. ַעל ׁשְ ֱאַמר ַצִדיק ה. ִּנְקָרא ַעל ׁשְ ּנֶ ָכל ְדָרָכיו' ּׁשֶ ִריֹוָתיו ּוְמַר. ּּבְ ֵּחם ַעל ּבְ
ְצָדָקה ִפָלה. ּבִ ְּוֵאין ְצָדָקה ֶאָלא ּתְ ִהיא צ, ּ ִעים ֲאֵמִנים', ׁשֶ ׁשְ ָכל יֹום' ד', ד. ּתִ ֹות ּבְ . ְקֻדּשׁ

ָרכֹות', ק י ּתֹוָרה', ה. ֵמָאה ּבְ ה ֻחְמׁשֵ רֹוֵמם ּגֹוי. ֲחִמּשָׁ ְוָעָליו ֶנֱאַמר . ְּוֶזה וְצָדָקה ּתְ
ה . ֶבָה לֹו ְצָדָקהְּלַאְבָרָהם ַוַיְחׁשְ ה ֶנֱאַמר ּבָ הוא רֹוֶצה ְלָהֵגן ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ׁש )ישעיה נט(ּ ּ ַוִיְלּבַ
ְריֹון ּשִׁ ד ה. ְצָדָקה ּכַ ד י. ִהיא ְצָדָקה' ִמּצַ ִרית , ִּהיא ּכֹוַבע ַעל ֹראׁש ַצִדיק' ּוִמּצַ אֹות ּבְ

ל ַצִדיק ֹראׁש ּכָ ד ו. ֲּעָטָרה ּבְ ה ֲאֻרּכָ' ּוִמּצַ ּה ֵמֶאֶרץ ִמָדהֶּנֱאַמר ּבָ ד ה. ּ ֶּעְליֹוָנה וְרָחָבה ' ִמּצַ
י ָים ה . ִמּנִ לוִלים ּבָ ִפירֹות ּכְ ל ַהּסְ יך ְנבוָאה ּכָ רוך הוא ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ָלם. ְּוִנְקְראו ְנִביִאים ּוַמְלכות ִהיא ִדְמיֹון ּכֻ ּ ּ ֱאַמר . ּ ּנֶ ִביִא)הושע יב(ׁשֶ הּ וְבַיד ַהּנְ . ים ֲאַדּמֶ
ִביִאים י ַעל ַהּנְ ְרּתִ ֱאַמר ְוִדּבַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ה. ּכְ ל ַהָפִנים ִנְרִאים ּבָ ּכָ מֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ׁשֶ ִהיא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ .

ה ּכָֹחם ְוִדְמיֹוָנם ְוצורֹוָתם ִפירֹות ַמְרִאים ּבָ ל ַהּסְ ְּוֵכן ּכָ ָגתֹו ְלַמְעָלה, ּ ִפי ַהּשָׂ . ְלָכל ָנִביא ּכְ
בֹודּוְכמֹו ֵכ א ַהּכָ ִכּסֵ ת ּבְ ׁשֶ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ן ְלַמָטה ִהיא ִמְתַלּבֶ ְלָאִכים ְוָהאֹוַפּנִ ּוְבָכל ַהּמַ ּ ,

לוִים ֵמֶהם ְלָאִכים ַהּתְ ֶהם ַהּמַ ּבָ ְסאֹות ׁשֶ ּוְבָכל ָהְרִקיִעים ְוַהּכִ בֹוִהים , ּ ֵיׁש ַמְלָאִכים ּגְ ּׁשֶ
ֱאַמר . ֲעֵליֶהם ּנֶ ֹב)קהלת ה(ׁשֶ י ּגָ ֹבַה ׁשֹוֵמר ּכִ ַּה ֵמַעל ּגָ ָכל ּכֹוָכב . ּ ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ְוֵכן ּבְ

ּוַמָזל ָלה. ּ ָכל ָמׁשָ ֱאַמר וַמְלכותֹו ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּּכְ ה. ּ ִביִאים ֲאַדּמֶ ְּוֶזהו וְבַיד ַהּנְ ְלָכל ֶאָחד ִנְדֶמה . ּ
ָמתֹו ִהיא ִנׁשְ ִפי ּכֹחֹו ׁשֶ ן ֲאָמָרם ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ. ּכְ ֶכֶתר' ָכל ּכֹחֹו הְוַהּבֵ ָהָיה ֹקֶדם , ּהוא ּבְ ׁשֶ

ֶכֶתר מֹו ְלַבד ּבְ ְבָרא ָהעֹוָלם הוא וׁשְ ּנִ ּׁשֶ ית. ּ ִמַדת ֵראׁשִ ָרא ָהעֹוָלם ּבְ ּבָ ּשֶׁ ָיַרד ָעָליו ְוֹלא , ּּכְ
ר, ָּהָיה ָחֵסר ִמְלַמְעָלה ַמְדִליק ֵנר ִמּנֵ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ּכְ  ִמן ְוֵאינֹו ָחֵסר, ְּוֵכן ּבְ

ְכִלית ה ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ֹזאת. ָּהִראׁשֹוָנה ְוֹלא ֵמֲחֶבְרּתָ יר אֹותֹו ּבָ ּכִ ּמַ ִאלו , ּוִמי ׁשֶ ּּכְ ּ
ְחּתֹוִנים ֶעְליֹוִנים וַבּתַ יר אֹותֹו ּבָ לוָלה ֵמָהֶעְליֹוִנים. ַּמּכִ ִהיא ּכְ ֲעבור ׁשֶ ּּבַ ר . ּ ְּוִהיא ִיחוד ְוֶקׁשֶ

ָלם ְחּתֹוִניםְוִהיא ִמְתַלּבֶ. ּּכֻ ָכל ַהּתַ ת ּבְ ִביא . ׁשֶ ַאל '  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה ט(ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּנָ
ֹזאת ְוגֹו י ִאם ּבָ ל ְוָידֹוַע אֹוִתי', ִּיְתַהֵלל ָחָכם ּכִ ּכֵ ד . ַהׂשְ ִּהיא ִנְקֵראת ְנבוָאה ִמּצַ

ִביִאים ד ַהֲחָכִמים, ַהּנְ ִפירֹות ִנְקָרִאים ָח. ָחְכָמה ִמּצַ ֶכל ַהּסְ כ לא נמצא יותר ''ע(. ְכָמהׂשֵ

וכח אתון אנון לכל . 'ט עמוד ב''ואחר זה כתוב בספרים של כתיבת יד מה שכתוב בתקונים ל
ניקודין אנון ממיא ' ב בג''מ בע''עובדא מבראשית וכלה אנון בין לכתיבה ונמשך בסדר בד

  )ואשא ורוחא ואחריו שייך זה

ְפתֹוַתִיך ו ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְּועֹוד ּכְ ְִמְדָבֵרך ָנאֶוהְּ ְפָון ִדְצלֹוָתא וְבהֹון ֲאֹדָני . ּ ָּדא חוט ְדׂשִ ּ ּ ּ ּ
ח ְלַזְרָקא ג ָפַתי ִתְפּתָ י ִחְוָיא' ׂשְ ִּדְצלֹוִתין ִדְבהֹון ִקיְרָטא ְדִאיהו ' ְּוִאּנון ד. ַאְבִנין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3401דף [ -ּוָתא ּבְ

י ִחְוָיא ָפה ָזִריק לֹון ְלַגּבֵ ֻתְקָפא ה, ׂשָ ף לֹון ּבְ ְּוִאיהו ֻמּקָ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּ ְֹוֵלך ַוֲאִזיַלת לֹון ּבִ

ְּדִאיהו ֶחֶסד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ א ּבְ ְּוִאְתֲעִבידו ְסגֹוְלּתָ ּ ָלת . ּ ָפה ְדַאְזְרַקת ּתְ ּוָמאן ׂשָ ּ
ָפ, ְּצלֹוִתין ִאֵלין ן ׂשָ ּבַ ֻחׁשְ ִכיָנה ְדָהֵכי ָסְלָקא ּבְ ָּדא ׁשְ חוט ַה. ה'ּ ַמר ּכְ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ִני ּ ּשָׁ

ְפתֹוַתִיך ה . ְׂשִ ַמר ּבָ י ִחְוָיא ִאּתְ ד ְזִריַקת ִאֵלין ַאְבִנין ְלַגּבֵ ָפה ִאיִהי ִקיְרָטא ּכַ ְּוַהאי חוט ְדׂשָ ּ ּּ
ַלע)כה, שמואל א( ף ַהּקֶ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ע ''ְּדִאיִהי ִקיְרָטא ְוַהאי ֶקַל. ָּ

י עְּדֵב, י''ִּאיהו ִסיַנ ְבִעין ָקִלין ְלַגּבֵ ָמעו ׁשִ ּתְ ּה ִאׁשְ ְלָין ִמז' ּ ין ַפְלֵחי ּכֹוְכַבָיא ְדִאּנון ּתַ ֻּאּמִ ּ ּ ּ ּ '
ין ְדֵחיָון ָנא בז, ֵּראׁשִ ְלהו' ִּדְמַקּנְ ּטוִרין וֵמתו ּכֻ ּ ּ ָלא ה. ּּ עו ְלַקּבְ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ י ּתֹוָרה ' ּ ֻחְמׁשֵ

ְּדִאּנון ה ַלע' ּ תֹוֶסֶפת ַהּקֶ ה. ּבְ י ּתֹוָרה' ָנִטיל ה' ְוָדִוד ּבְ ה ֻחְמׁשֵ ְּוִאּנון . ַאְבִנין ָלֳקֵבל ֲחִמּשָׁ
ַגְוָנא דה ָרֵאל ה' ֲהוֹו ּכְ ַמע ִיׂשְ ִבין ְדִיחוָדא ְדִאּנון ׁשְ ּּתֵ ּ ּ ֵוי לֹון . ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה' ּ ְּוַכד ׁשַ

ְלהו ֶאָחד ִקיְרָטא ִאְתֲעִבידו ּכֻ ּּבְ י. ּּ ָאה ְדִאיהו ּג ִמדֹות ַהּתֹו''ּבְ ּתָ ת ְוָקִטיל ִלְפִלׁשְ ָּרה ִנְדֶרׁשֶ ּ
ֵא, ֵיֶצר ָהָרע ְּוִאיהו ָנָחׁש הוא ַסּמָ ֶות''ּ י הוא ַמְלַאך ַהּמָ ּתִ ְל הוא ֲעָמֵלק הוא ְפִלׁשְ ּ ּ ְלָכל , ּּ

פום חֹובֹוי ר ָנׁש ִאְתֲעִביד ֵלה ּכְ ּּבַ ה' ְוה. ּ ִנין ּבְ ּקְ ְלהו ִמְתּתַ ַּאְבִנין ּכֻ ּקוִנין ' ּ כּּתִ ְּדפוָמא ּבְ ב ''ּ
י . ש''ת זסצר''ק דטלנ''ף גיכ''ע בומ''ְּוִאּנון אהח. ַּאְתָון ְדאֹוַרְיָתא ׁשֵ ּמְ ּתַ ְּוִאּנון ִמׁשְ

ִין יּנַ ׁשִ ְגרֹוָנא ּבְ ֵחיך ּבִ ָנא ּבַ ִליׁשְ ְפָון ּבְ ׂשִ ְּוֻכְלהו ָחֵמׁש ִאְתְקִריאו ֶפ. ְּבְ ּ ּ ָאה ִאיהו . ה ֶאָחד''ּ ַּזּכָ
ה)א דלעי''נ(ָּמאן ְדָיִליף  אֹוַרְיָתא ְדִאְתְיִהיַבת ּבְ הֹון ַלֵיֶצר ' ּ ּבְ ּקוִנין ִאֵלין ְלַקְטָלא ּבְ ּּתִ ּ ּ

ָכל יֹוָמא. ָהָרע ְּדֵיֶצר ָהָרע ְוַחְיִלין ִדיֵלה ִאיהו ַאְסַחר ּגוָפא ּבְ ּ ּ ּ ה ְקָרָבא , ּ ָחא ִעּמֵ ְּלַאּגָ
ָכל יֹוָמא ה חֹוִבין ְדָכִניׁש ּבְ ַכּמָ ָנהְוָקִריב לֹון , ּּבְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ְדִאיהו ֹראׁש ַהּשָׁ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ,

ְרֵסא ְדִדיָנא י ּכָ ְצלֹוִתין, ְּלַגּבֵ ְתְקָנא ּבִ ר ָנׁש ְלִאּתַ ַההוא ִזְמָנא ָצִריך ּבַ ְּבְ ּקוָנא א. ּ ' ּּתִ
ע ִעם ְצלֹוָתא ְדמוָסף א סוְסָון ַאְרּבַ ְּלַתּתָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ ְרּכַ)חבקוק ג(ּ י ּתִ ָב ַעל סוֶסיך  ּכִ ּ

בֹוֶתיך ְיׁשוָעה ֶּמְרּכָ ְריֹון. ְצלֹוִתין' ְּוִאֵלין ד. ָ ׁש לֹו ׁשִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְְוָצִריך ְלִמְלּבַ ּ
ְריֹון)ישעיה מט( ּשִׁ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְּצָדָקה ָהא אֹוְקמוה צ.  ַוִיְלּבַ . 'ד. 'ֲּאֵמִנים ְדַתְלָין ִמן א' צ', ּ
ֹות' ד ָרכֹותֵמָא', ק. ְקֻדּשׁ י ּתֹוָרה ְוֹכָלא ָאֵמן' ה. ה ּבְ ה ֻחְמׁשֵ ִעים''ִמ. ֲּחִמּשָׁ ׁשְ ּוָמאן . ן ּתִ

יב ְוָנכֹון ְוַקָים ְוגֹו, ְּדָלא ָאַמר לֹון ָחֵמׁש סרי ָוִוין ֶדֱאֶמת ְוַיּצִ ָּצִריך ְלַכֵון ּבְ ּ ּ ִמן ֱאֶמת ' א. 'ְ
ן ָאֵמן ּבַ ה ַסְלִקין ְלֻחׁשְ ָכל ּכֹחֹו ִאיהו . י''ְּוִאיהו ָרָזא יאהדונה. ּּבָ ּוָמאן ְדָאַמר לֹון ּבְ ּ ּ

ָכ ן ּבְ ּבַ ל ''ל ּכֹ''ֱּאֹלִהים ְדָהֵכי ָסִליק ְלֻחׁשְ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ְקָפא ְלסוְסָון ְוקֹוְרִעין לֹו ּגְ ּח ְוָיִהיב ּתֻ ּ
ָנה ְבִעים ׁשָ ְּדִאּנון ע, ׁשִ ר ָנׁש' ּ ְזִרין ַעל ּבַ אַּמה ִדיֵהא. ַּסְנֶהְדִרין ְדֵאיָנן ּגָ ּתָ ָכל ׁשַ . ּ ֵלה ּבְ

ּסֵ ן'ֱּאֹלִהים ִאיהו ַהּכִ ּבָ ֻחׁשְ א ַרֲחִמים. א ּבְ ּסֵ א ַרֲחִמים . ְּוִאיהו ּכִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְֵאל ֶמֶלך יֹוׁשֵ

ֲחִסידות ּוִמְתַנֵהג ּבַ א ֶחֶס. ּ ּסֵ ּד ַוַדאי ִדְסִליקו ְלע''ּכִ ּ ִרין ְוֻחְלָין ְדִציִצית ְוִאּנון זוִגין ''ּ ּב ִקׁשְ ּ ּ
ְּדִכּסו ּכוּ ִּיין ְדסוְסָון ְדָסִליק ִנּגוָנא ְדִכׁשְ ּ ּ ּ ּ ָוִנין''ּׁש ִדיְלהֹון ְלעּ   .ב ּגְ

 ] בשנה311יום [סדר הלימוד ליום טז אב 

ִחין סוְסָון קרב ַתר ְדַנּצְ ּּבָ ְצלֹוִתין' ּ ַההוא ִזיְמָנא ָמאֵרי ְדסוְסָון ִדְמָמָנן ַעל ְצלֹוִתין, ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ְזִמ ְלהו ְפָתחו ּבִ ּּכֻ ּּ חֹות ְוהֹוָדאֹותּ ּבָ ירֹות ְוֻתׁשְ ָפה ְדִאיִהי ִקיְרָטא ְזִריַקת ַאְבִנין . ירֹות ׁשִ ְּוׂשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3402דף [ -ּוָתא ּבְ

ְרִחימו ְוֵני ֵעיָנא וְתֵרי ַעְפַעֵפי . ּּבִ ָלת ּגַ ּקוִנין ְדֵעיָנא ְדִאּנון ּתְ ָחֵמׁש ִדְכִתיב ּתִ ְּוִאּנון ָחֵמׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
י ָאן ֲאַתר ִאְזְדִריקו. ֵעיָנא ּוְלַגּבֵ ּ ת ֵעיָנא ָהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ י ּבַ ְּלַגּבֵ  )כא, שמואל א(ּ

ֹלַח ִלי ְלַמָטָרה י ג. ִלׁשְ ְתָלת ְלבוׁשֵ ָמן ּבִ ְוֵני ֵעיָנא ִאּנון ְמֻרּקָ ה ּגַ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ ֲּאָבָהן וְתֵרי ' ּ
ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ְדִאּנון ָפְתִחין ְוָסְגִרין ֵעיָנא ְדִאי ַּעְפַעֵפי ֵעיָנא ּתְ ּ ּּ ִּהי ַמְרֶאה ִדְנִביֵאי ּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ת ֵעיָנא ׁשְ ְּקׁשֹוט וַמאי ִניהו ּבַ ַמר . ּ ְרָאה ֵאָליו '  ה)במדבר יב(ָּעַלה ִאּתְ ּמַ ּבַ
ה וְתמוַנת ה. ֶּאְתַוָדע י ֹמׁשֶ ַמר ְלַגּבֵ ְּוָעָלה ִאּתְ ּ יט' ּ ָוִנין ִאּנון ה' ה. ַיּבִ ת ֵעיָנא ָדא י. 'ּּגְ ' ּּבַ

ָוִנין ָדא וָמאן ֵעיָנא ל ּגְ ּ ְדָכִליל ּכָ ִּאיהו ָפַתח ְוָסִגיר' ּ ָּקם ֵאִלָיהו ְוָאַמר. ּ א , ּ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ
ָּאַמר ַוַדאי ָחֵמׁש אֹור ִאּנון ִמְלָגו. ְרִביָעָאה ָאָנה ִהיא' ה ּ ּוְבִגין ָדא ה. ּ ָוִנין ''ּ ה ָחֵמׁש ּגְ

הֹון, ִּמְלַבר ָוִנין ְדָנֲהִרין ּבְ ָון ִחָור. ּ ִמְלָגאוָּחֵמׁש ּגְ ְּוִאּנון ּגָ ָון סוָמק, ּ ָון ָיֹרק, ּּגָ ָון , ּגָ ּגָ
ֵכֶלת ם, ּתְ ָון ֻאּכָ ָמ. ּגָ ין ִדיְלהֹון ַאְרּגָ ּוְלבוׁשִ ּ . ל''גבריא' ג. ל''רפא' ר. ל''אורפניא' א. ן'ּ

ָוִנין. ל''נוריא' נ. ל''מיכא' מ ִּאֵלין ִאּנון ּגוָפא ְלָחֵמׁש ּגְ ּ ְמעֹוןּל ֵאִלָיה''א. ּ י ׁשִ , ּו ְלִרּבִ
א ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ה ְיהֹוָ, ּ ְרָיא ּבֵ ד ׁשַ ַּוַדאי ֵעיָנא ְיִמיָנא ּכַ ה'ּ ֵעיָנא , ּה ְוָנִהיר ּבֵ ְוֵכן ּבְ

ָמאָלא י , ׂשְ י ַעְיִנין ִאֵלין ֵמְרִחימו ַסּגֵ א ַאְמַרת ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְגִדי . )שיר ו(ּ י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ֲּהֵסּבִ ְ

ֵהם ִה ְלהֹוִבין ִדְרִחימו ְדַזְרִקין ְלָכל ֵעיָבר. ְּרִהבוִניׁשֶ ׁשַ ּמֹוְקִדין ִלי ּבְ ּ ְָקם ַנַער ֲחנֹוך . ּ

ים, ָּפַתח ְוָאַמר. ְמַטְטרֹון יׁשִ ם ְיׁשִ ְּוִלְנהֹוָרא ְדַעְיִנין ִדיְלכֹון . ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ ּ
א ְוָעַלְיהו, ְנִחיְתָנא ְּדָנֲהִרין ֵעָלא ְוַתּתָ ַמר ּּ ר ִיְקֹצרון ְוָהַלְכּתְ )רות ו( ִאּתְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ּ ֵעיַניך ּבַ ְ

א ֲחֵזי ִדְבָכל ֲאַתר ְדָיֲהֵבי ֵעיַנְיהו אֹו ִמיָתה אֹו ֹעִני. ַאֲחֵריֶהן ּוַמאי ִניהו ּתָ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאּנון . ּ ּ
ִנים ַקְצרות ׁשָ ּעוֵליִמין ְדִאְתְפָטרו ּבְ ּ ּ ַחת ֶמְמׁשָ. ּּ ְּוֻכְלהו ּתַ א ִדְרִקיָעאּ ְמִתיְבּתָ ָּלה ִדיִלי ּבִ ְוָדא . ּ

ה ה . ָלּמָ ַמר ּבֵ ֵעיַנְיהו ְדִאּתְ ִהיר ּבְ ם ַהּנָ יַנְיהו ְוׂשָ א ְדָיְתָבא ּבֵ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ  ֲאִני )דברים לב(ּ
ר ִיְק. ָאִמית ְוַאֲחֶיה ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ִריך הוא ֵעיַנִיך ּבַ א ּבְ ְוְבִגין ָדא ָאַמר ֻקְדׁשָ ְּ ּ ַההוא . ֹּצרוןּ ּּבְ

ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ּשָׂ ן ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ֶדה ְדַתּמָ ּׂשָ ל ְמַקְטְרִגין ְדִאּנון ִעְרּבוָבא . ּּ ִּלְפנֹות ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ְדֵעֶרב ַרב ִיׂשְ ר ִיְקֹצרון. ּּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ַמר ּבַ ּוְבהֹון ִאּתְ ְלִמיֵדי . ּ ְּועֹוד ֵעיַנִיך ֵאלו ּתַ ּ ְ

ּים ְדִאּנון ַעְיִנין ְדאֹוַרְיָתאֲחָכִמ ּ ִאּסוָרא ְדאֹוַרְיָתא, ּ ין ְלָמאן ְדָנַגע ּבְ ר ִיְקֹצרון ָדֳעָנׁשִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ .
ר ִיְקֹצרון ר, ְּועֹוד ֲאׁשֶ אי ְלַקּצֵ ָאְמרו ְלַהֲאִריך ֵאינֹו ַרּשַׁ ַמר ָמקֹום ׁשֶ ְְדָעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ ר . ּ ְלַקּצֵ

אי ְלַהֲאִריך ר. ְֵאינֹו ַרּשַׁ ִאּסור ְוֶהּתֵ ְּוִאּנון ָפְסִקין אֹוַרְיָתא ּבְ ר, ּּ ָּפסול ְוָכׁשֵ . ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ּ
אֹוַרְיָתא ֵדרֹות ּבְ ה ּגְ ּמָ א, ְּוָעְבדו ּכַ ִכיְנּתָ ְּדָלא ֲעָבִדין ִפְרָצה וֵפרוָדא בׁשְ ּ ְּדִאיִהי אֹוַרְיָתא , ּּ

ִּדְבַעל ֶפה ּוְבִגין ָדא ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן. ּ ִגין דיהו.ּ ִליט ָעַלְיהו' ּבְ ּה ׁשַ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ רות (ּ

ֶכם)ב ה ִעּמָ ָתא ְלֵמיַזל . ּ ַויֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ְיהֹוָ ּוְבִגין ָדא ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן ְדָהֵכי ְצִריָכה ִאּתְ ּ ּ
ְעָלה ַתר ּבַ ִלים ֵאלו ְלקוטֹות ְדאֹוַרְיָתא ְל. ּּבָ ּבֳ ּשִׁ ָטה ּבַ ֲּאַלּקְ ּ ּ ָגלוָתאּ הֹון ּבְ ִּאְתַפְרְנָסא ּבְ ין . ּ ּבֵ

ְכִלימוָה ט ְוֹלא ּתַ ַלּקֵ ַמר . ֶּהֳעָמִרים ּתְ ֹעֶמר)שמות לז(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ ּ ַוִיֹמדו ּבָ ּ ִמָדה . ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ
ְמִעיט ֹלא ֶהֱחִסיר ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלּגֶֹלת ִמְסַפר ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ ֹּעֶמר ַלּגֻ ּ ְדָלא .ּ

ֵמי אֹוַרְיָתא ת. ְּלהֹוִסיף ְוָלא ְלִמְגַרע ִמִפְתּגְ ִניׁשַ א ּכְ ִכיְנּתָ ְּוַצִדיק ָזִריק וׁשְ ַמר , ּ ְּוָעַלְיהו ִאּתְ
ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ַמאי ְונֹוָסף עֹוד. ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד)משלי יא( ּ ְועֹוד ַמאי . ּ

ָּדא ָמאן ִדְמַפֵז, ְונֹוָסף ּ הּ ִחדוׁשֵ ּר ַטֲעֵמי אֹוַרְיָתא ְונֹוָסף ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ַויֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים . ּ ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3403דף [ -ּוָתא ּבְ

ֶכם ַויֹאְמרו לֹו ְיָבֶרְכך ה' ה ִָעּמָ ּ ְָוָדא ָרָזא ִדְיָבֶרְכך ה. 'ּ א ְיָי', ָיֵאר יי', ּ ְּדִאּנון י. 'ִיּשָׂ ב ''ּ
ָּרא ְדִאיהו א ְוֹכָלא ָואּו ְדָנְפִקין ִמן ִצּנֹו''ְּוִאּנון ו. ֵעינֹות ַמִים ּ ן . ו''ּ ּמָ ּוְבִגין ְדַבְעָלה ּתַ ּ ּ

ְּדִאיהו ָו ית ִפְרִקין ִדְדרֹוִעין''ּ ׁשִ ּו ּבְ ית ִפְרִקין ְדׁשֹוִקין, ּ ְּוׁשִ ֶאְמָצִעיָתא ֲעָטָרה ַעל . ּ א ּבְ
ָעִרים. ּּגוָפא ֲאבון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ּוְבִגין ָדא ְוׁשָ ּ ְרָה, ּ ְּדִאּנון ּבָ ִיםּ ְקתֹות ַהּמַ ׁשִ . ִטים ּבְ

א ְוִאּנון ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי ְּנָעִרים ִאית ְלֵעָלא וְנָעִרים ִאית ְלַתּתָ ּ ּּ ּ ָקם ַנַער . ּ
ְטָרא ִדְזֵעיר ַאְנִפין. ְוָאַמר ָנן ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ִמּסִ ַּרּבָ ְטָרא ְדָאִריך . ּ ים ִמּסִ יׁשִ ם ְיׁשִ ְְוַאּתֶ ּ

ִים. ִּפיןַאְנ ְקתֹות ַהּמַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ְּדִאּנון ּבָ י ָוִאיָרא ִמַחוֹות ֵדִעי ֶאְתֶכם. ּ ן ָזַחְלּתִ ַּעל ּכֵ ּ .
ָקָאה ֵמעוֵליִמין ּתְ ְעָיא ִאיִהי ְלִאׁשְ א ּבָ ִכיְנּתָ ַּאְדָהֵכי ִדׁשְ ּ ֹוֲאבו ְדאֹוַרְיָתא ְדִאיִהי , ּ ִּמּשׁ ּ ּ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְקָיא ָלה ַעל ְיֵדי ַצִדיק ְדִאיהו ָצִעיר ְליֹוִמיןְָצִריך ְלִא, ּ ְּתׁשַ ּ ּ ֵרי . ּ ּתְ
ְפָון ֵרין ׂשִ ְּנִביֵאי ְקׁשֹוט ְדִאּנון ָלֳקֵבל ּתְ הֹון . ּ ַמר ּבְ יקֹות ִפיהו)שיר א(ְּדִאּתְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ּ .

ַּמאי ִפיהו רוֵבי ֵע. ּ ֵרין ּכְ א ְוִאּנון ָלֳקֵבל ּתְ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ִּדְבהֹון ָנִהיר , ּיָנא ְדָפְתִחין ְוָסְגִריןּ
ַבת ֵעיָנא ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבָ ְטֵרה ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ְוַכד ָסִתים , ּ ְּוִאְתְקִריַאת ִמּסִ ּּ

ֵּעיָנא ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא ּוַבת ֵעיָנא ִאיִהי ִעּתֹו ְדַצִדיק ְוָעָלה . ּ ּ ּ ַמר ּ ִאּתְ
ֹוֲאבֹות)בראשית כד( ְקתֹות .  ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהּשׁ ָמאָלא ִאְתְקִריאו ׁשִ ְּיִמיָנא וׂשְ ּ

ִים ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ַאִפיִקי ַמִים, ַהּמַ ת ָעֶליָה. ּּתְ עֹוִרים ַוָיׁשֶ ׁש ׂשְ ַּוָיֹמד ׁשֵ עוָרא , ּ ָּדא ׁשִ ּ
רוך ׁשֵ ְִדְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאּנון ּבָ ּ ּ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד וּ ָאה' ּם ּכְ ּתָ ית ִעָלִאין . ּתַ ְּוִאית ׁשִ

ְּדִאּנון ו' ו ִּעָלָאה ִדְתֵרין ְדרֹוִעין' ּ ּ ָרֵאל, ּ ַמע ִיׂשְ ְּדִאּנון ׁשְ א ִעָלָאה . ּ ָין ֵמִאּמָ ּקְ ּתַ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ּ
יָנה ּוָבה ִאְתֲעִבידו ֶאָחד, ְּדִאיִהי א ָאֶלף ּבִ ּ ת. ּ י הַּוָיׁשֶ ָאה ַמְלכות'  ָעֶליָה ְלַגּבֵ ּתָ ְועֹוד . ּּתַ

א עֹוִרים ְלַתּתָ ׁש ׂשְ ָנה, ַּוָיָמד ׁשֵ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִעיָרן ְדִאּנון ַחיֹות . ִּאּנון ׁשִ ְּוִאּנון ַמֲאַכל ּבְ ּ ּ ּ
י ֵחיָלָהא. ַהּקֶֹדׁש ת לֹון ְזִריַקת לֹון ְלַגּבֵ ִניׁשַ ָּהָדא הוא ִדְכ. ְּלָבַתר ְדִאיִהי ּכְ  )משלי לא(ִתיב ּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּתֵ א. ַּוּתִ ּוְבִגין ָדא . ִאְתְקִריַאת ַזְרָקא. ְוַכד ְזִריַקת לֹון ְלַתּתָ ּ
ְּדַבְעָלה אֹוִסיף ָלה. ֵּיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד ּ ִאין וָבִריכו ֵלה. ּ ָּקמו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ָּפְתחו ִאּנון . ּּ ּ ּ

אן וָבִריכו ֵלהָסִבין ּבְ ִּבְרּכָ ּ ָּקם ַההוא ָסָבא ֵמִאּנון ָסִבין ְוָאַמר . ּ ְלָאך )בראשית מח(ּ ְ ַהּמַ

ָעִרים ל ָרע ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ָמע . ְַהּגֵֹאל אֹוִתי ִמּכָ ְלָאך ִאי ֲהָוה ָאַמר ַמְלָאך ֲהָוה ַמׁשְ ְַמאי ַהּמַ ְ

תֹוֶסֶפת' ְַעל ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון ֲאָבל ה ָרָכהִאיִהי , ּבְ א ְדִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ת ה, ּׁשְ ְרּכַ ִהיא ' ּבִ
ם ַנַער ְלהו ְנָעִרים ְדִאְתְקִריאו ַעל ׁשֵ ָעִרים ּכֻ יר ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ֲעׁשִ ּּתַ ּ ּ ּ ְרָכאן ַעל ַההוא , ְ ִּאְתּבָ

ִמי. ַנַער ֶהם ׁשְ ֵרא ּבָ א ִעָלָאה, ְוִיּקָ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ם ֲאבֹוַתי ִאֵלין ֲאָבָהן. ּ ְ ְועֹוד ְיָבֵרך ֶאת .ְּוׁשֵ

ָעִרים ַּצִדיק וְתֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ַהּנְ ַמר , ְּוִיְדּגו ָלֹרב. ּ ֶרב )מלכים ה(ָּחְכָמה ְדִאּתְ ה ַוּתֵ ּ ּבָ
ֹלֹמה י, ָחְכַמת ׁשְ י ְוִתְסּגֵ ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְּדִתְתַרּבֵ ֲעַפר , ּבְ הֹון ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ ַמר ּבְ ִאֵלין ְדִאּתְ ָּבְ ּ ּ

ה. ץָהָאֶר ְרָכָתא ִמּנָ ק ּבִ ְתַפּסֵ ְּוֹלא ּתִ ה , ּ ַמר ּבָ ַמּבוָעא ְדִאּתְ ּּכְ ּ ר )ישעיה נח(ּ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
  .ֹּלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו

ולא חזרין גופיהו לגבי קודשא בריך ' ט כשאומ''ב בשורה י''ג ע''זה חסר בתקונים בדל(
ּ ְדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם ֻקְדׁשָ)הוא אּ ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ ִריך הוא ּכְ ּא ּבְ ּ ִאין ִאּנון . ְ ַּזּכָ

י ְּדרֹוִעין ְדָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ּ ִאין ִאּנון ַרְגַלִין ְוגוָפא ְוָיִדין . ּ ְיהו ַזּכָ ִפִלין ַעל ְיַדְיהו ְוַעל ֵריׁשַ ּּתְ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3404דף [ -ּוָתא ּבְ

ִריך א ּבְ ְְוָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ְדֵבה ָסִליק דֹורֹוָנא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם . ּ הואּ ּ
א ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ א . ְ ה ִמְצָוה ְלקוְדׁשָ ָאה ִאיהו ֵאָבר ְדָעִביד ּבֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָכל ֵאָבר ִדיֵלה. ְ ְרָיא ּבְ ִריך הוא ְלׁשַ א ּבְ ִּדְבִגיָנה ָנִחית ֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ר ָנׁש ְוַעל ַהאי . ְּ ּבַ
א ַּמְכִריִזין ְלֵעָלא ָהבו ְיָקר ְלִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּּ ּ.  

א ְדָסְלִקין דֹורֹוָנא ְלַמְטרֹוִניָתא. ְועֹוד ִויֵדי ָאָדם ֵני ָנׁשָ ִּאית ּבְ ּוְבהֹון ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים . ּ
ָמֵתה ְדָסְלָקא דֹורֹוָנ. ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ִנׁשְ ר ָנׁש ּבְ ַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ אּ ְּוָנְחָתא דֹורֹוָנא , א ְלַמְלּכָ
ה ְלַמְטרֹוִניָתא ְּדַכד ָנְחִתין דֹורֹוָנא ְלַמְטרֹוִניָתא, ִּמּנֵ ְדַפְיהו , ּ חֹות ּגַ ִּויֵדי ָאָדם ָנְחִתין ִמּתְ

ִליָחן ְדַמְטרֹוִניָתא ְּדַמְלָאִכין ׁשְ ְטרֹוִנ, ּ ֲאִלין ִמּמַ ֵאָלִתין וָבעוִתין ְדׁשָ ְּוָיֲהִבין לֹון ׁשְ ּ ְוָכל . יָתאּ
ְרׁשוָתא ְדַבְעָלה ִאיהו ּכָֹלא ַּמה ְדַמְטרֹוִניָתא ַיֲהָבא ּבִ ּ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו. ּ ְּוִאם ָלא עִאֵלין ּבִ ּ ּ ּ ,

א ִאְתְמַסר ְּדַחִיין לֹו ְלַבר ודֹורֹוָנא ִדיְלהֹון ְלַכְלּבָ ּ ר ָנׁש ְדַמְטרֹוִניָתא ִאיִהי . ּּ ָאה ִאיהו ּבַ ַּזּכָ ּ
ָלא ִמּנֵ ּה דֹורֹוָנאְמַקּבְ א ִאיהו', ּאֹו ָיֲהָבה ֵלה בידה, ּ ָרא ְדַמְלּכָ ְּדַוַדאי ּבָ ּ ּ ֲאָבל ְלָאֳחָרִנין . ּ

ִליָחן ְיָהַבת לֹון ִּמָיָדָהא ִאֵלין ָנְפִקין ְוָאֳחָרִנין ָקא ַאְתָין ָדְפִקין ְלִפְתָחה. ַעל ְיֵדי ׁשְ ּ ּ ְּוִאּנון , ּ
ָּמאֵרי ְדאֹוַרְיָתא ָמאֵרי ְדפוָמא ּ ְדִחילו וְרִחימו ְדָי. ּ ְּוִאם עִאֵלין ּבִ ּ ּ ּ ח , ה''ּ ֵּהיָכָלא ִאְתַפּתַ

ְיהו ִריך הוא ָיִהיב לֹון ְלׁשֹון ִלּמוִדים, ְּלַגּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ פוַמְיהו , ְּ ֵוי לֹון ִדּבוָרא ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּלַמְלָלא ֳקָדם ַמְטרֹוִניָתא ַלח )ירמיה א(ּ ע ַעל ִפי ' הּ ַוִיׁשְ ֶּאת ָידֹו ַוִיּגַ ּ

ִפיך' ַּויֹאֶמר ה י ְדָבַרי ּבְ ה ָנַתּתִ ַמר . ֵָאַלי ִהּנֵ ה)הושע יב(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ ִביִאים ֲאַדּמֶ . ּ וְבַיד ַהּנְ
ִביִאים י ַעל ַהּנְ ְרּתִ ׁש. ְוִדּבַ ִדּבור ַמּמָ ל ְנִביִאים ְלַמְלָלא ִע''ועכ, ּּבְ ּד ְדֵיֲעלון ְלֵהיָכָלא ּכָ ּ ם ּ

ֵחיָון , ַמְטרֹוִניָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָיא ָעַלְיהו קוְדׁשָ הֹון ַעד ְדִאְתַדּמְ ִּאיִהי ָלא ַמִליַלת ִעּמְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ִּדיֵלה ִדיְקָנא ְדׁשֹור. ּ הֹון עִאֵלין ּבָ ִּמּנְ ר, ּ ִדיְקָנא ְדֶנׁשֶ הֹון ּבָ ּוִמּנְ ִדיְקָנא ְדַאְרֵיה, ּ הֹון ּבָ ּוִמּנְ ּ ,

ִדיְק הֹון ּבָ ָכל ִאּנון ִדיֹוְקִנין. ָּנא ְדָאָדםּוִמּנְ ְּוִאית ָמאן ְדָעאל ּבְ ּ ּ י 'ה עליה אדנ'ְוִאם ְיהֹוָ. ּ
ה ָחא ְלַגּבֵ ַוַדאי ֵהיָכָלא ִמְתַפּתְ ח ּבְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּׂשְ ם ְיהֹוָ. ּּ ָכל ִאּנון 'ְוִאם ׁשֵ ן ּבְ ּמָ ּה ָלאו ּתַ

ִּדיֹוְקִנין ַמְטרֹוִניָתא ת ֶמ, ּ בֹוָדה ּבַ ֶּלך ְפִניָמהִּאיִהי ּכְ ֵהיָכָלא וַמִליַלת . ְ ְּוַאֵיה ְסִתיָמא ּבְ ּ ּ
פום ִדיֹוְקֵניהֹון וַמָזֵליהֹון ִליָחן ּכְ הֹון ַעל ְיֵדי ׁשְ ִּעּמְ ּ ּ ִלים בדק ֵחיָון. ּּ ה ֲהָוה ׁשְ ם , ּוֹמׁשֶ ְוׁשֵ

ר. ה ָעֶליָה'ְיהֹוָ ָלת ֵחיָון ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ַגְוָנא ָדא שמן משה ּתְ ּמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָּמה וְד. ּּכְ ּ ּ
ם ְיהֹוָ, ָאָדם ְּמָנא ָלן ָהָדא הוא ִדְכִתיב . ה ָעֶליָה'ׁשֵ מ''י ַמ''ּ ְוָאְמרו ִל)שמות ג(ּ ֹו ''ה ּשְׁ

ה. ה ֹאַמר ֲאֵליֶהם''ָמ ָחא ְלַגּבֵ ֹכָלא ֵהיָכָלא ִאְתַפּתְ ִלים ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּּ ָּהָדא הוא . ּ
ָפַתי  חִּדְכִתיב ֲאֹדָני ׂשְ ְפּתָ ה . ּתִ ַמר ּבֵ ר ּבֹו ְוגֹו)במדבר יב(ְּוִאּתְ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּוְתמוַנת . 'ּ ּ

יט ְדִאיהו ַמְטרֹוִניָתא' ה ַּיּבִ ָוֵתה. ּ ֵלִמין ּכַ ָאר ְנִביֵאי ְדָלאו ִאּנון ׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהֵכי ׁשְ ּ ּ ּ ּוִמָיד . ּ ּ
ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ָהא ָאֳחָרִנין ְדָנְפִקין ְלִפְת ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדַאְנִפין ְדָיְדִעין בע, ָחאּ ּ ַּאְנִפין ' ּּ

ְרָעא. ְלאֹוַרְיָתא ְדִחילו וְרִחימו ִאְתְפַתח לֹון ּתַ ְּוִאם ָעאִלין ּבִ ּ ּ ּועִאֵלין ְוָלא ָיְכִלין , ּ
ַאְנָפָאה ְדַמְטרֹוִניָתא ֵמֲעָנָוה ִדיְלהֹון ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ְנִפיַלת ַאַפִיםְּוָנְפִלין ַעל ַאַפְיה. ּ ּו ּבִ ּ .

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ָוֶאפֹל ַעל ָפַני)יחזקאל ג(ּ ָהא ָאֳחָרִנין . ָּיֲהִבין לֹון שאלתיהו ְוַנְפקון. ּ
ָוֵתה גֹון ְיֶחְזֵקאל אֹו ּכַ ָּקא ַאְתָין ּכְ הו ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות , ּ ַמר ּבְ ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדֵעיִנין ְדִאּתְ ּ ּ ּ

ה ִפּקוִדיןְּדִא, ֵעיַנִים ּמָ ה ִאּנון ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ַמְלָין ִמּכַ ּּנון ְלַאְתָון ְוַאְתָון ִמּנֵ ּ ּ ל , ּּ ְּדִאּנון ּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3405דף [ -ּוָתא ּבְ

ה ִמְצַות ה ַמר ּבֵ ִּפּקוָדא ֵנר ִמְצָוה ְדִאּתְ ּ ּ ָרה ְמִאיַרת ֵעיַנִים ְוָדְפִקין ְלַתְרָעא ִאי ִאּנון ' ּ ּּבָ
יַח ִמ ּגִ ָדִאין ַמְטרֹוִניָתא ַמׁשְ ְיהו ֲאָבל ָלא ּּכַ ים ְדֵהיָכָלא ְלַגּבַ ּן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּ ּ

ְּדֵיֲעלון ְלֵהיָכָלא גֹון ְיֶחְזֵקאל ְדָאַמר ָוֵאֶרא. ּ הֹון ָוֵאֶרא ּכְ ַמר ּבְ ְעָיהו ְדָאַמר . ְּוִאּתְ ּוְכגֹון ְיׁשַ ּ ּ
ְּדַוַדאי ֹלא ָאַמר ָוֶאְרֶאה ה. 'ָוֶאְרֶאה ֶאת ה א ְדִאיהו ַמְרֶאה . ' הֶּאָלא ֶאת. 'ּ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ ּ

ִביִאים ִריך הוא ְדָבה ִאְתֲחֵזי ַלּנְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְוָאֳחָרִנין ָקא ַאְתָין ְוַדְפִקין . ְּ
ִמיָעה, ְלִפְתָחא ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדאוְדִנין ִדְבהֹון ׁשְ ּ ּ ְּוִאּנון ְזִריִזין ַדֲהוֹו ַמְקִד, ּ ּ , יִמין ְלִמְצֹותּ

ה ַמע ִעם ִדְמדוֵמי ַחּמָ ְּוָהא ָקָראן ְקִריַאת ׁשְ ּ ִמיָעה ֲהָות ָנְפָקא , ּ ְּוִאּנון ָמאֵרי ִדׁשְ ּ
ַּמְטרֹוִניָתא ְלַקְדמוַתְיהו ִריך הוא , ּ א ּבְ ִגין ַדֲהוֹו ַמֲחִדין ָלה ִעם ֻקְדׁשָ ַּוֲהַות אֹוִקיַרת לֹון ּבְ ּ ְּ

ָרֵאל ְוָעַלְי ְּדִאיהו ִיׂשְ ַמר ּ ְמֲעך ָיֵראִתי' ְיהֹוָ)חבקוק ג(ּהו ִאּתְ י ׁשִ ַמְעּתִ ְּדָכל ְנִביִאים . ָה ׁשָ
ה ֹלא ֲהָוה ֹלא ֲאַתר ְיִדיַע ְוֹלא ִזְמָנא ְיִדיַע  ְלהֹון ֲהָוה ֲאַתר ְיִדיַע ְוִזְמָנא ְיִדיַע ֲאָבל ֹמׁשֶ ּּכֻ

ל ּכַ ָכל ֲאַתר ֲהָוה ִמְסּתַ ּקוָנאְוָלא ֲהָות ַמְטרֹוִניָת, ֶּאָלא ּבְ ָכל ּתִ ה ּבְ ָיא ִמּנֵ ּסְ ּא ִמְתּכַ ּ.  

ְדפוס ָהִראׁשֹון תוב ּבַ ה ַהּכָ ִרים ַוֲחִמּשָׁ ּקוָנא ֶעׂשְ ָפִרים ּתִ ְרַסת ַהּסְ ָיך ְלִפי ּגִ ַּאַחר ֶזה ׁשַ ּ ּ ּ ְ ּ .
ּקוִנים בדמ ּתִ ֵריׁש ע''ְּוֶזה ָחֵסר ּבַ אֹוֵמר ל''ר ּבְ ׁשֶ ה ָנִהיר ִמְצָוה ְדִא''כ ּכְ ּב ֱאֹלִהים ּבֵ ַמר ּ ּתְ

ה ֵנר ה ר ֲאִמיָרן' ּּבָ ַמת ָאָדם ְוִאֵלין ִאּנון ֶעׂשֶ ִּנׁשְ ּ.  

ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ְיָהְוֵה ב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַיֱהוְה ג ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים  ֵראִשית ּבָ ּּבְ ּ
ִים ַיֱהִוַה ה ַויֹאֶמר ֱא וו ַהּמַ ְּיִהי ָרִקיַע ַיֱהְוָה ד ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ א ָהָאֶרץ ַיֱהַוָה ּּ ְדׁשֵ ֹלִהים ּתַ

ִים ַיֱהִוַה ח ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים  ְרצו ַהּמַ ּו ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ַיֱהְוְה ז ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ּ ּּ
י ה ָנַתּתִ ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ַיְהֶוָה ט ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ַיַהְוֱה י ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ ּּ ּ ּ  ַיֱהִוָה ּ

ִּאֵלין ִאּנון ל ית'ּ ְּדִאּנון ָלֳקֵבל ל, ּב ֱאֹלִהים ִדְבֵראׁשִ ִביִלין'ּ ָרא ' א. ב ׁשְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ' ד. ַּוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור' ג. ְּורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל' ב. ֱאֹלִהים ֶאת
ין' ה. ֶאת ָהאֹור ַּוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ' ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ז' ו.  ָהאֹורּ
ַמִים' ט. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע' ח. ְיִהי ָרִקיַע ַּויֹאֶמר ' י. ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ַהּשָׁ

ִים וו ַהּמַ ֱּאֹלִהים ִיּקָ ה ֶאֶרץ' יא. ּ ׁשָ ַּוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיּבָ י טֹובַו' יב. ּ ' יג. ַּיְרא ֱאֹלִהים ּכִ
א ָהָאֶרץ ְדׁשֵ י טֹוב' יד. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ . ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת' טו. ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ

ֵני' טז ַמִים' יז. 'טֹוב. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן אֹוָתן ֱאֹלִהים ּבִ ַּוַיְרא ' יח. ַּוִיּתֵ
י טֹובֱאֹלִהי ִים' יט. ם ּכִ ְרצו ַהּמַ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ יִנים' כ. ּ ּנִ ' כא. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ

י טֹוב כא . ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ' כג. ְַוְיָבֶרך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמר' ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ּכִ
י טֹובַּוַיְרא ֱא' כה. ַּוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת חית' כד ה. ֹלִהים ּכִ ' כז. ּכו ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ

ָרא אֹותֹו' כח. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ְַוְיָבֵרך אֹוָתם ֱאֹלִהים ' כט. ּבְ

ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו' ל. ֵלאֹמר ּ ּ ּ י' לא. ּ ה ָנַתּתִ ֹלִהים ַּוַיְרא ֱא' לב. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ
ל ִביִעי' א. ֶאת ּכָ יֹום ַהּשְׁ ִביִעי' ב. ַּוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ר ' ג. ְַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ֲאׁשֶ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ל ל. ּבָ ָלָתא ָסְלִקין ַעל ּכָ ית''ִּאֵלין ּתְ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ   .ּב ֱאֹלִהים ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3406דף [ -ּוָתא ּבְ

ת ֵאׁש' ְַמְלַאך הּ ַוַיְרא ֵאָליו )שמות ג(ְוָדא ָרָזא  ַלּבַ ת ֵאׁש ְדאֹוַרְיָתא. ּבְ ַלּבַ ְוָדא . ּּבְ
י)ישעיה סג(ִּאיהו  ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ּוְבהֹון פֹוֲעִלים מ,  ּכִ ּה בם ְוֻכְלהו 'ב ַאְתָון דיהו'ּ ּ

ַבע  ַבת ׁשֶ ִליָלן ּבְ ָמָהן ְדמ' ּ ְוִאּנון ז)תהלים קיט(ִאְתּכְ  נגד אבג יתץ קרע שטן. ב ַאְתָון''ּׁשְ
יך. יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ַמר ׁשֶ ָָעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ ּוְבהֹון . ּ

ַבע ְפָעִמים חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ַבע ְוָכל ָדא . ּ ת ׁשֶ ן ּבַ ָגלוָתא ְדַתּמָ ו ּבְ ִזיב ֵלה ֵמֵעׂשָ ַּיֲעֹקב ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
רוַח ֻקְדׁשָ י בֲּהָוה ָיַדע ַיֲעֹקב ּבְ יר ֲאֹדָני ְלַגּבֵ ּ ְדִאיהו ָאדֹון )ה''א הקב''נ(ל 'א ַוֲהָוה ַאְדּכִ ּ
ָגלוָתא ְּדָנִטיר ֵלה ַלֲאֹדָני ּבְ ּ ָמָהן ִאֵלין ִאּנון ז. ּ ַבע ׁשְ ָּלֳקֵבל ׁשֶ ית' ּ ֵראׁשִ ב 'ְּוִאּנון מ. יֹוֵמי ּבְ

ר ֲאִמיָרן ין ְלֶעׂשֶ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְב'ול, ַּאְתָון ְלבוׁשִ יתּ ּוְתָלת ֱאֹלִהים ְדַוְיֻכלו , ֵראׁשִ ּ ּּ
ה ְוָאְמרו ִל, ה'ָּסִליק ּכָֹלא מ ַמר ּבֵ ָגלוָתא ַההוא ְדִאּתְ ן ָקבור ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ה ''י ַמ''ּ

מ ּמוִרים, א''ד ֵה''ּו יו''א ָוא''ה ְוָדא ֵה''ֹו ָמ''ּשְׁ ֵליל ׁשִ ִלימו ְדַלְיָלה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ְּדַהְינו ע, ּ ב ''ּ
ה ָנִהיר ָמ ַלִיל ּבֵ ן ּבַ ּבָ ֻחׁשְ ּּבְ ָמא ְמֹפָרׁש ְדָגלוָתא''ּ ּה ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ְקבוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ .

ְּוַכד ֵייֵתי ֵליל ֻפְרָקָנא ִדיֵלה ּ ָמא ְמָפַרׁש''ַּאְנִהיר ֵלה ָמ, ּ ּה ְדִאיהו ׁשְ ן . ּ ַההוא ִזְמָנא ּבֵ ּּבְ
ּתַ ׁשְ ל ַהֵלילֹות ְדֵבה ׁשֹוֵאל ְלָאִביו ַמה ּנִ ה ַהַלְיָלה ַהֶזה ִמּכָ ּּנָ ּ ּ ט ה)שם לג(ּּ ַמִים ַהּבֵ ְרֵאה '  ִמּשָׁ

ה לֹו ֵני ָהָאָדם ְוִאם ִיְתַמֲהֵמה ַחּכֵ ל ּבְ ָּלנו . ִּצָוה'ּתֹוָרה ' ּאבג יתץ ַוִיְקּבֹר ֹאתֹו יב יג. ֶּאת ּכָ
אֹוַרְיָתא ה ָצפֹון ּבְ ַי''קרע שטן קר. ֹמׁשֶ ּע ְדִאיהו ּבְ אּ תֹוך , ּמָ ה ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ

ִים א' י. ַהּמַ ר ִיחוָדא וֵבה ָקַרע ַיּמָ ִּמן ָרִקיַע ִאיהו ִעּקַ ּ ּ ין . ּ ִּויִהי ַמְבִדיל ְדִאיהו ַמְבִדיל ּבֵ ּ ּ ּ
ית אב''אבג ית. ַמִים ְלַמִים ֵראׁשִ ַאְתָון א''ג תש''ץ ּבְ קרע שטן ְיִהי ָרִקיַע . ש''ת ב''ר ּבְ

י ִליָתָאה. 'ֹוָמא בּבְ ה ִנְפָלאֹות. נגד יכש יֹוָמא ּתְ ך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ָבר )בטר צתג(. ֶָנֶגד ּכָ ה ּתָ ּ ּבֵ
יך לֹון ָהָדא הוא ִדְכִתיב  ְּנהֹוִרין ְוֶהֱחׁשִ ּ ה)ישעיה כד(ְ ה ַהַחּמָ ּ ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ובֹוׁשָ חקב . ּ
ָאה ָנְפקו ַזְרֵעי ְדִאיָל יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּטנע ּבְ ִגין ְדִאיהו חּ ִּנין ּבְ ה ' ן ְוִאיִהי ה''ק בט''ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ

ּסוף ְדאֹוַרְיָתא)שמות ב( ם ּבַ ׂשֶ ה ֶאת ַהֶיֶלד ַוּתָ ם ּבָ ׂשֶ ּ ַוּתָ ּ ָגלוָתא ְדָעֵלה , ּּ ָאה ֵלה ּבְ ִגין ְלַכּסָ ּּבְ ּ ּ ּ
ַמר  ִליֻכהו)שם א(ִאּתְ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְיָתא ְדִאיִהי אֹורְּדִאיִהי. ּ ּ ,

ִליֻכהו ׁשְ ַעל ֶפה. ּּתַ ּבְ ת ְדִאיִהי ֵנר ִמְצָוה ּתֹוָרה ׁשֶ ְּוָכל ַהּבַ ַחיון, ּ ּּתְ ה. ּ ְדלון ּבָ ל ִאֵלין ְדִיְתּגַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ .
יַע ִגין ַדֲהָוה ָעִתיד ְלַאָפָקא מֹוׁשִ ּּבְ ְּוֹלא ָעְבדו ָהֵכי ַהְמַיְלדֹות . ּ מילדת והכי אמרו א הני ה''נ(ּ

ּ ְדִאּנון מ)מ''מ ַחֶייןָ◌ ֶאת ַהְיָלִדים, מ''ּ ִריך הוא ָהָדא . ַּוּתְ א ּבְ ִגין ַדֲהוֹו ָדֲחִלין ִמּקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ּהוא ִדְכִתיב  יֶראןָ◌ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוגֹו)שם(ּ ה . 'ּ ַוּתִ ן ַהִילֹוד ַהְיֹאָרה ּבֵ ּוְבַהאי ּבֵ ּּ ּ
ִלי ׁשְ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְוגֹו. ֻּכהו''ּתַ יִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ׂשְ ה . 'ְּוַהּמַ ִתיָתָאה ּבֵ ִתיָתָאה ֶאֶלף ׁשְ יֹוָמא ׁשְ ּּבְ

י''ן ֶזַר''ל פורקי''יגל פזק ביה יג ַמר ''ע ְקדֹוׁשִ ֲהדוָתא)בראשית לא(ּם ְוָעֵלה ִאּתְ . ּ ְיַגר ׂשַ
ְלָעד ְּוַצִדיק ִאיהו ָעִני וְת. ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ּגִ ּ ַגְוָנא ָדאּ יִחין ְיקומון ּכְ ֵּרין ְמׁשִ ּ ַחד ָלֳקֵבל , ּ
ִית ִראׁשֹון ְדִאיִהי ה ִני ְדִאיִהי ה, ִּעָלָאה' ּּבַ ִית ׁשֵ ָאה' ְּוִתְנָיָנא ָלֳקֵבל ּבַ ּתָ ו 'א ָוא'ד ֵה'ּיו, ּתַ

ִליט ְוָרִכיב ָעַלְיהו'ָמ, א'ֵה ה ְדׁשַ ּה ִמן ֹמׁשֶ ְלָין ִמן י''ע. ּּ ע ''דור י''דוה י''ב ּתַ דור ַאְרּבַ
ַּאְנִפין ְדַאְרֵיה ְוד ר' ְּדׁשֹור ְוד' ּ ְּוִאּנון ָסְלִקין ֶאֶלף וָמאָתן ָוֹבהו ָרִכיב ָמ. ְּדֶנׁשֶ ּ ּה ַחָיה ''ּ

ה ְּדָאָדם ְדִאיהו ֹמׁשֶ ּ ִגיַמְטִרָיא ָמ. ּ ה ּבְ יֹלה ְדִאיהו ֹמׁשֶ ב ַעד ְדֵייֵתי ׁשִ ְּוֹכָלא ִאְתַעּכֵ ּ ּ ּ , ה''ּ
ִעין ְוָחֵמ ִניןַאְרּבָ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן ׁשְ ִנין ּבָ ע ַאְתָון . ּׁש ׁשְ ַצִדיק ְוַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ָנְחִתין ּבְ ּ נראה (ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3407דף [ -ּוָתא ּבְ

ה)ג וכלהו דא אתון נחתין בצדיק''דה ָרן ּבֵ וָרא ְדִיחוָדא, ּ ְוִאְתַקּשְׁ ִגין ְדִאיהו ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּוַמאי . ּ
ּהוה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא'ִּניהו י ַצ, ּ א ְדִאיִהי ֲאֹדָנַנֲהָרא ּבְ ִכיְנּתָ ה ִלׁשְ ָמא ּבֵ ִּדיק ְלַאּקָ ּ י ''ּ

ָגלוָתא ִּדין ּבְ ן עוְתָרא. ּ ּמָ ְגבוָרה ְדִמּתַ ר ּבִ ּוְבִגין ְדַצִדיק ִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ ּ ֹמאל דֹוָחה ְוֹלא ִיְפרֹוק , ּ ּׂשְ
יִמיָנא ר ַצִדיק ּבִ ן ַעד ְדִיְתַקּשַׁ ּמָ ִּמּתַ ים ְדַתּמָ, ּ ְּדִאיהו ָעִני ְוַחּכִ ּ ן ְוָחָכםּ ּן ַצִדיק ִאיהו ִמְסּכֵ ּ ,

ָחְכָמתֹו ּוִמֵלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ַלם. ּּ ַּמאי ָהִעיר ָדא ְירוׁשָ ָדה ָהִעיר, ּ ה ְוִנְלּכְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ,
יַח ִגין ְדִאיהו ָעִני ְוָחׁשוב. ְּוֹלא ְימות ָמׁשִ א ּבְ יִזב ְלַקְרּתָ ּוְבִגין ֲעִניוֵתה ְוָחְכָמֵתה ְיׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ תּּ ּמֵ .  ּכַ

ֲארון ֶאָלא א ּתָ אֹוַרְיָתא ָלא ִיׁשְ ַּוֲעִתיִדין ּבְ ָפָחה' ּ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ֵּמִעיר וׁשְ ין ַעל . ּ ַּחד ֵמִעיר ְדַאּגִ
ה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יֹלה ְדַדְרּגֵ א ְוָדא ׁשִ ַּקְרּתָ ּ ּ ָפָחה, ּ ׁשְ ּוְתֵרי ִמּמִ ְטָרא , ּ יִחין ִמּסִ ֵרין ְמׁשִ ּתְ

אֹוַרְיָתא וִבְנבוָאה, י ְקׁשֹוטִּדְתֵרי ַסְמֵכ ָפָחה ְדִאּנון ֲעִתיִרין ּבְ ינו ַעל ִמׁשְ ְּדַאּגִ ּ ּ ּ ּ ְוָאֳחָרִנין . ּּ
אֹוַרְיָתא וִבְנבוָאה ְלהו ֲעִנִיים ּבְ ּּכֻ ּ ּּ יָתא . ּ ְזבון ִמּמִ ּתַ ָלת וַבֲעִניוָתא ִדיְלהֹון ִיׁשְ ּוִבְזכות ִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַרֲחֵמ ֹמאל דֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת. יְּוָעאקו ְוִיְפֹקד ּבְ ּוְבִגין ָדא ׂשְ ּ ִביָעָאה , ּ יֹוָמא ׁשְ שקוצית ּבְ
ִביָעָאה ְּדִאיהו ֶאֶלף ׁשְ ה ֵקץ ַהָיִמין, ּ ּּבָ ְּוָרָזא ְדִמָלה כוז. ּ ּי ֱאֹלֵהינו 'י, ו''ז כוז''ו במוכס''ּ

א ִעָלָאה. י'י ִכיְנּתָ ֱּאֹלֵהינו הוא ׁשְ ּ ַמר , ּ יך ָאֹנִכי ַחי ה)רות ג(ָּעֵלה ִאּתְ ְ וְגַאְלּתִ ְכִבי ַעד ' ּ ׁשִ
י. ַהּבֶֹקר ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ָמא ְדע, ּי ִגִליִתי''ְועֹוד ללב. ְּוָדא ִאיהו ּכִ ָּדא ׁשְ ָמָהן''ּ ה , ב ׁשְ ּּבֵ

א ְדִאיהו ְדרֹוָעא ְיִמיָנא י ַמְקְדׁשָ י ּבֵ ּנֵ ִּאְתּבַ ּ ּ ִכ, ּ ֵני ָעְלָמא ְדִאיִהי ׁשְ ּוֵבה ִאְתּבָ ּ אּ ָהָדא . יְנּתָ
ּהוא ִדְכִתיב  ֶנה)תהלים פט(ּ י עֹוַלם ֶחֶסד ִיּבָ ָמָהן''ְוִאיִהי ֶחֶסד ע,  ָאַמְרּתִ ְּוָעַלְיהו . ב ׁשְ
ה ה ַמר ִהּנֵ ָהא ָהָכא , ה'ו ְיהֹוָ'ה יה'י' ּב ָדא י'ע. ּב ַקל וָבא ִמְצַרִים'רֹוֵכב ַעל ָע' ִאּתְ

ר ַאְתָון ְוָסְלֵקי ע ן'ֶעׂשֶ ּבָ ֻחׁשְ הֹון ע.ב ּבְ ָמָהן' ְוַתְלָין ִמּנְ ְּוִאֵלין ִאּנון וה. ב ׁשְ ט 'סי(. י'ו יל'ּ

י 'ך יי'ל נל'ו פה'י לו'ו כל'ם לא'ה הק'ל מב'ע יז'ו הה'ד לא'י אל'ת הז'א כה'ה אכ'ש לל'ם מה'על
י 'ע יי'ם רה'י חע'ד אנ'ק מנ'ח כו'ו לה'ר יח'ב וש'ם לכ'י או'ה רי'ת שא'א יר'ה הא'ו נת'ה חה'מל
ל 'ם יי'י נמ'ה פו'ת מב'א ני'ם ננ'ש עמ'י הח'ו דנ'ה וה'ל מי'י עש'ה ס אל ער'ל יל'ך וו'יה מ'הה
ו 'י וה'ו אנ' וה)ם'י מו'ם הי'ה יב'ו רא'ע חכ'ק אי'ב מנ'י דמ'ו מח'ה ענ'ב יה'ר ומ'ח מצ'הר

ִבין ָוא י ּתֵ ַמר , ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי'י, ו''ָראׁשֵ דֹוִלים ּ וְבַרֲח)ישעיה נט(ָּעַלְיהו ִאּתְ ִמים ּגְ
ֶצך ה. ֲָאַקּבְ ר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְדָכַרת ִעם ֹמׁשֶ ָלת ָעׂשָ ְּוִאֵלין ִאּנון ּתְ ּ ּ ָרֵאל , ּ הֹון ְלִיׂשְ ְּלַאָפָקא ּבְ

לוָתא הֹון ע. ִּמן ּגָ ִבין ְדִאּנון ֶחֶסד ְדרֹוָעא ְיִמיָנא'ְוִאית ּבְ ּב ּתֵ ּ ן ''ּוְבהֹון רי, ּ ּבַ ֻחׁשְ ו ַאְתָון ּבְ
בו ִבין. ָרהּּגְ חֹות ּתֵ ְפָין ּתְ ְּוָדא ִאיהו ַוַיֲעֹבר ע, ְּוִאּנון ַאְתָון ִמְתּכַ ה ה. ו'ב רי'ּ ' ְּוָדא ִאיהו ִהּנֵ

ד ''ו יו''א וא''ד ק''א יו''ד ק''ד יו''ה יו''ו יהו''ה יה''י' ְוָדא ִאיִהי י. ל'ב ַק'רֹוֵכב ַעל ָע
ה ה''ו יהו''ה יה''י' ִמן יו ַאְתָון ְוָנְפִקין ''ּא ְוִאּנון כ''ו ק''א וא''ק רֹוֵכב ' ּה ְוָדא ִאיהו ִהּנֵ

ַההוא ִזְמָנא ''ב ַק''ַעל ָע ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ' ה. )שם מב(ּל ּבְ ִגּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּכְ
ר ּבָ ְתִקיָעה ְוָדא ְרִביַע ַיְצִריַח, ָיִריַע. ַאף ַיְצִריַח ַעל אֹוְיָביו ִיְתּגַ ָב, ּבִ ׁשְ ' ְּוִאֵלין ב, ִריםּבִ

ין ֵרׁשִ ְתרוָעה. ּגְ ֶלת ְוָהא אֹוְקמוה, ַּעל אֹוְיָביו יתגָבר ּבִ ְלׁשֶ ְּוָדא ׁשַ ַההוא ִזְמָנא ׁשֹוָפר . ּ ּּבְ
ְְמֻהָפך ַקְדָמא דֹול, ָזֵקף ָקָטן, ּ ין פ. ָזֵקף ּגָ ָלה ְדֻאּמִ ַּמאי ְמֻהָפך ֶאָלא ְמַהֵפך ֶמְמׁשָ ְ ְּ כ ''ּּ

ָל, ְּדָעְלָמא ָרֵאלְלֶמְמׁשָ ׂשֹון. ּה ְדִיׂשְ י ֶאְבָלם ְלׂשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְוָהַפְכּתִ דֹול ָזֵקף . ּ ָזֵקף ּגָ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַקִים . ָקֹטן ּ ִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ה)ישעיה ס(ּ טן ְיִהי ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ' ּ ַהּקָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3408דף [ -ּוָתא ּבְ

ה ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ּנָ. ּּבְ ְּוָהא אֹוְקמוה ִאם ָזכו ֲאִחיׁשֶ ּ ה, הּ ִעּתָ ְּוִאם ֹלא ָזכו ּבְ ֵעת ה, ּ ְָצִריך . 'ּבְ

ַמר  ה ְדָעַלה ִאּתְ ְּלִמְנַדע ַמאי ִעּתָ ּ ּ ֵָהֵפרו ּתֹוָרֶתך'  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה)תהלים קיט(ּ ְוַהאי ִאית . ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵעת ְוִאית ֵעת ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(ּ ּוְבִגין ָדא .  ְוַאל ָיֹבא ּבְ ּ

חֹוק)קהלת ה(ָאַמר  ִכָיה ֵעת ְדַדֲחקו .  ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלׂשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִמָיד ְדֵייֵתי ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ִּמָיד ְיֵהא לֹון ֵעת ֻפְרָקָנא, ְלִיׂשְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ  ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב )ירמיה ל(ּ

ַע ה ִיָוׁשֵ ּנָ ּוִמּמֶ יִאין ֲהוֹו. ּ ין ְדָעאקוְּדָהא ַסּגִ ּ ִעּתִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ב ְלִעּתֹות )תהלים(ּ ּגָ  ִמׂשְ
ָרה ּצָ יַנְיהו. ּבַ ָּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע ההא ֵעת ּבֵ ֶּאָלא ֵעת ִדְבִכָיה ִאיהו, ּ ּּ ֶבִכי . ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ
ֶבִכי. ָּיֹבאו ן ּבְ ּבָ ֶבִכי ְדַדלות ְדָכך ָסִליק ֻחׁשְ ְּבְ ּ ּ ּבַ, ּּ ֻחׁשְ ה ַהאי . ל''ּן ַדּכְ ְּוֵכיָון ְדָחָזא ֹמׁשֶ

ָרֵאל ּדֹוֲחָקא ְדַדלות ְלִיׂשְ ּ ה ַנַער ּבֶֹכה, ּּ ה ְוִהּנֵ ַמר ּבֵ ְחֹמל . ִּאּתְ ִכָיה ַוּתַ ַתר ּבְ ִתיב ּבָ ִּמָיד ַמה ּכְ ּ
ֻפְרָקָנא ָידֹו וְב. ָעָליו ּבְ ים ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוִיְתַמֲהֵמַה ַוַיֲחִזיקו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּתֹו וְבַיד בּ ' ַּיד ִאׁשְ

ֶחְמַלת ה נֹוָתיו ּבְ י . ָעָליו' ּבְ ִאּנון ַאְנׁשֵ ְתָרָאה ּכְ ָדָרא ְדָגלוָתא ּבַ ְּדָהֵכי ֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ ּ ּ
יחוהו ִמחוץ ָלִעיר. ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּוִמָיד ַויֹוִציאוהו ַוַיּנִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ לוָתא. ּ ַּויֹוִציאוהו ִמן ּגָ ּ ּ יח. ּ ּוהו ַּוַיּנִ ּ

ָיא ְדטֹוָפָנא ִּמּמַ ה ַנַער ּבֹוֶכה ב. ּ ה ַוִיֶפן ּכֹ'ו כ'ְועֹוד ְוִהּנֵ ַמר ּבֵ ּה ְדִאּתְ ּ ְּוִאיהו . ה''ה ָוֹכ''ּ
ה ְרִעין ְדִביָנה ְדִאְתְמָסרו ְלֹמׁשֶ ין ּתַ ִליָלא ֵמַחְמׁשִ ּּכְ ּ ְצִרי, ּ ְוְבהֹון ַוַיך ֶאת ַהּמִ ּ ' ּוְבהֹון ָמָחא ם. ּ

ִמְצַרִי ַמר ִמי ִיְרָפא ָלך, םְמָחָאן ּבְ ְְוָעַלְיהו ִאּתְ ּ י ַוֲאִני ֶאְרָפא. ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמַחְצּתִ ּ ּ .
י ְלִמְצָרֵאי ֲאִני ֶאְרָפא ָלך ַמאי ְדָמַחְצּתִ ְּבְ ּ ְוְבִגין ָמה ֲאִעיֵדך. ּ ת . ּ ִלימו ִדְקָרא ַהּבַ ּׁשְ ּ

ַלִים ְָמה ַאְשֶוה ָלך ַוֲאַנֲחֵמך, ְּירוׁשָ ְ דֹו. ּ י ּגָ ְבֵרך ִמּכִ ָים ׁשִ ְל ּכַ ְי ִיְרָפא ָלך''ּ ִּמַיד ׁשֹוָפר . ּ
ה ֶזה . ְהֹוֵלך ֶאְתָנח ָיִתיב ַמר ּבֵ ַגְוָנא ְדֹנַח ְדִאּתְ יַח ְדִאיהו ּכְ ַער ָמׁשִ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָלאָכה ינו ְדִאיהו ּכֶֹבד ַהּמְ ֲעׂשֵ ְּיַנֲחֶמּנו ִמּמַ ּ ּ ַמ. ּ ּוֵמִעְצבֹון ָיֵדינו ְדִאּתְ ּ ֶהם ּ ר ָעְבדו ּבָ הֹון ֲאׁשֶ ּר ּבְ
ָפֶרך ְְוָדא ִאיהו ֶאְתָנח ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶלך ֹנח . ְּבְ ּ מו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ. )בראשית(ּ , ַּוִיּתַ

אֹור ְוָחֵמץ'ץ ְוֶתֶב'ְוֵעֶרב ַרב ֹמ ָרֵאל ֹסֶלת ְנִקָיה. ן ׂשְ ֲארון ִיׂשְ ּתָ ְּוִיׁשְ ַמר , ּ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּ
ַמִים)הדברים כ( ַחת ַהּשָׁ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ י טופנ.  ּתִ ֲארו ִמּמֵ ּתָ ְּדִאּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ַמר ' ּ ְּדִאּתְ

הֹון ל ַהְיקום, ּבְ ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ ין , ּ ִגין ְדִאּנון ֵריׁשִ ָחֵמׁש ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּדִאּנון ֲהוֹו ַקְיִמין ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּּ
ָגלוָתא ָּעַלְיהו ּבְ ּוִמָיד . ּ י ְדָלא ּ ָאה ֻאּמֵ ְרֵסה ְדֻאּמָ ִריך הוא ַעל ּכֻ א ּבְ ְּדִאְתַמחון ָיִתיב ֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְרֵסה ַעד ְדִיְתַמחון ֵמָעְלָמא ָּיִתיב ַעל ּכָ ּ ס ָיה ִמְלָחָמה ְוגֹו. ּ י ָיד ַעל ּכֵ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ' .
ַההוא ִזְמָנא ְדָיִתיב ַעל. ְּוָדא ִאיהו ֶאְתָנח ָיִתיב ּּבְ ל חֹוִבין ּ ָרֵאל ִמּכָ ְרֵסא ִיְמֹחל ְלִיׂשְ  ּכֻ

ְּדָעְבדו ְתַלג ִחָור. ּ ה ּכִ יק יֹוִמין ְיִתב ְלבוׁשֵ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַעּתִ ּ ּ ּ ְּלַקְיָמא ִאם ִיְהיו . ּ ּ
ינו ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּתֹוַלע . ַּחָטֵאיֶכם ּכַ ִביִבין ְדנור ִאם ַיְאִדימו ּכַ ְרֵסא ׁשְ ּּכֻ ּ ּ ֶמר ִיְהיוּ ּצֶ . ּּכַ

ְטָרא ְדִיְצָחק ִנים ִמּסִ ּשָׁ ְּועֹוד ִאם ִיְהיו ַחָטֵאיֶכם ּכַ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּ ינו ִמּסִ ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ּּכַ ְּדֵבה , ּ ּ
ִנין ְרֵסה. ִמְתַלּבְ ִריך הוא ַעל ּכֻ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדָיִתיב ֻקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ַנח, ְּ ָבה . ִּמָיד ַאּתְ ַנח ַהּתֵ ַוּתָ

הֹון ִדיָנא ְרָיא ְדטוֵרי לֹוְטָיא ְלֶמֱעַבד ּבְ ּׁשַ ּ ְּדִאּנון טוֵרי ַקְרדֹו, ּ ּ ָגלוָתא , ּ ּטוִרין ֲחׁשוִכין ּבְ ּ ּ
ָגלוָתא ָהָדא הוא ִדְכִתיב  ֲּאִריָרן ּבְ ּ ִעיר)דברים כח(ּ ה ּבָ ֶדה, ּ ָארור ַאּתָ ּשָׂ ה ּבַ . ְּוָארור ַאּתָ

ל חֹוִב ִּדְבַההוא ִזְמָנא ָנְחִתין ּכָ ָרֵאל)א לוטא''נ(ין ּ ְפרון ֵמחֹוֵביהֹון.  ַעל ִיׂשְ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ְוָכל , ּּ
הֹון ַאְגַרְיהו ָלא ּבְ ִּזְכָון ָנְחִתין ַעל ַחָיַבָיא ְלַקּבְ ּ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים . ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִהּנֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3409דף [ -ּוָתא ּבְ

ַהאי ֻסָלם ָסְלִקין ְוָנְחִתין. ן חֹוִביןְויֹוְרִדין ִניִתי. עֹוִלים ָסְלִקין ִזְכָון. ְוֹיְרִדים ּבֹו ְּוֹכָלא ּבְ ּ .
ּוְבַטֲעֵמי ֻסָלם ִאיהו ֵרי ַטֲעֵמי, ּּ א ּתְ ְּוָדא ִאיהו ׁשֹוָפר הֹוֵלך ְרִביַע ַדְרּגָ ַההוא ִזְמָנא . ְּ ּּבְ

ָרֵאל ְלֵעָלא ָּסִליק ִזְכָוָתא ְדִיׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוָנִחית חֹוִבין ִדיְלהו ּכְ ּ אי עֹוִלים ַמ. ּ
ֶּאָלא ָמאן ְדחֹוֵבה ָנִחית. ְוֹיְרִדים ּ ְּזכוֵתה ָסִליק, ּ ִכיָנה ַעד . ּ א ְדַאְנִחיתו ַלּשְׁ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ
ך ָנְחִתין ִאּנון ְדַאְנִחיתו ָלה, ַעְפָרא ּּכָ ּ ּ ּ ה ְדִאּנון ָנְחִתין. ְ ְּוַכּמָ א ְדִאיִהי ַמָזָלא . ּ ִכיְנּתָ ך ׁשְ ּּכָ ּ ְ

ִּליַקת ַעד ְדָמָטאת ַלֲאַתר ְדַאְנִחיתו ָלהִּדיְלהֹון ְס ּ ּ ן, ּ ּמָ ּוִמָיד ִדְסִליַקת ְלַאְתָרָהא. ִמּתַ ִּמָיד , ּּ
יִמיָנא ָהָדא הוא ִדְכִתיב  יל ָלה ּבִ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ ּ ּ ֶחָה )בראשית ח(ְ ַלח ָידֹו ַוִיּקָ ּ ַוִיׁשְ ּ

ָבה ַּוָיֵבא אֹוָתה ֵאָליו ַהּתֵ ַההוא . ּ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹורּּבְ ְִזְמָנא ְוַהּמַ ְּדִאּנון ֵעֶרב ַרב ַעד , ּ ּ
יִרי י ֶהָהִרים. ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִנְראו ָראׁשֵ יִרי ּבְ ֲעׂשִ ַער , ּּבָ ְּדִאּנון ֲאָבָהן ְוִאּתְ ּ

ָרֵאל ְּזכוָתא ִדיְלהֹון ַעל ִיׂשְ ָמה ְזכות ֲאָבָהן. ּ ְּדַעד ַההוא ִזְמָנא ּתָ ּ ן ְוֵאיָלך ָחָלה ְזכות . ּ ּמָ ִּמּתַ ְ

ָמחו ְוגֹו ַההוא ִזְמָנא וְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ֲּאָבָהן ּבְ ּ ּ ּ ְכֶלה ְוגֹו' ּ ן ּתִ ָעׁשָ ָלה ּבְ ָעה ּכֻ ְּוָהִרׁשְ ּ' .
ְרֵסא ֵכן ַוַדאי ְדִאיהו ֶחֶסד ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּכֻ ּּבְ ּ ּ יִמיָנא ִאְתּתְ. ּ ִגין ְדכוְרְסָיא ּבִ ּּבְ ָהָדא . ָקַנתּ

א ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ּהוא ִדְכִתיב ְוהוַכן ּבְ ּ ה הוא ה. ּ ּוָבה ְוִתְמֹלך ַאּתָ ּ ַההוא ִזְמָנא . ֱּאֹלֵהינו' ְּ ּּבְ
ְרֵסא ְדֶחֶסד ְדִאיהו ְדַרֲחֵמי ִריך הוא ָיִתיב ַעל ּכֻ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ב ַעל , ְּ ַמר ֵאל ֶמֶלך יֹוׁשֵ ְִאּתְ

א ַרֲחִמים וִמְתַנֵה ּסֵ ֲחִסידותּּכִ ֵנף עֹוד מֹוֶריך. ּג ּבַ ַההוא ִזְמָנא ְוֹלא ִיּכָ ָּבְ ּ.  

  )ב וגדפוי דשכינתא אנון כסוי דם חיה ועוף''ן סוף ע''בכאן שייך מה שכתוב בתיקונים בד(

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּוָכל ָדא ִמּסִ ּ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ְוַרע ֶאְתרֹוג ָדֵמי ְלַצִדיַק. ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ , ָּיאּ
ינֹוִנים ִעים, ַוֲהַדס ַלּבֵ ָלה. ַוֲעָרָבה ָלְרׁשָ ָכל ָמׁשָ ה וַמְלכותֹו ּבְ ַמר ּבָ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ַאף ַעל . ּ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ה ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ַמר ּבָ ב ְדִאּתְ ּּגַ ּ ְלָטא ַעל ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ּּ , ִּאיִהי ׁשָ
ְטָרא ִדיֵלה ִהיא ְקִר ִּמּסִ אּ , א ומסטרין אלין לזמנין איהי נוקבא קריבא למלכא''נ(. יָבא ְלַמְלּכָ

הדא הוא דכתיב בזאת יבא אהרן אל הקדש מסטרא דימינא לזמנין איהי רחיקא מנה מסטרא 
. מסטרא דימינא איהי לא מקבלה טמאה טוב הוא ימינא. דשמאלא ואל יבא בכל עת אל הקדש

א אל הקדש איהי לא ''נ. (הוא אתר לית לה קריבואבל אתרהא טוב מקבלא טמאה מרע ומות 
 ).מקבלא טמאה אבל אתרהא טוב מקבלא טמאה מרע ומההוא אתר דלית לה קריבו

ולקרבא זכותא לשמאלא גבירתא . קטרת לרחקא רוח טמאה מההוא אתר, ותמן צריך לקרבא
 ובגין דא כל שמהן אית בה ואתקרי שדרה אחור. ולרחקא שפחה מתמן

ורזא דמלה כלאחר יד כל דאיהו . בדוהי כלאחר יד ורזא דמלה כלאחר ידדאיהי כל עו
ובזמנא דאיהי כלאחר יד לית תמן סגידו . אחר יד דאיהי שכינתא דא שנוי מעשה. צדיק

דבזמנא דאיהי כלאחר יד אתעביד . תעלא בעדנה סגיד לה. דאתמר בה כל הכורע כורע בברוך
אבל חוץ מאתרה הוי זנב לאריות ואל תהי . תרהד דאמר תעלא בעדנה סגיד לה בא''ועכ. זנב

עלה אתמר , דהא צדיק גמור אף על גב דנחית מדרגה ואתעביד זנב לאריות. ראש לשועלים
זעירא ' מן אחד דאיהו י' ההוא קוצא דאת ד, מאי זנב דילה.  לא ראיתי צדיק נעזב)תהלים לז(

 . כי שבע יפל צדיק וקם)משלי כד(שכינתא תתאה עליה אתמר 
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כמה דאוקמוה . דעלה אתמר מזל שעה גורם, דנפיק בשעתה. איהו' תא חזי גלגול דאת ו
באברהם מה כתיב בה כד אתיא בגלגולא . מ אין מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם''מ
יצחק מה כתיב בה בגלגולא . בגין לאקדמא לה,  וישכם אברהם בבקר אל המקום)בראשית יט(
 )ירמיה ט(נפק לגבה לחקלא בגין דאתמר בה . לפנות ערב ויצא יצחק לשוח בשדה )שם כד(

. ותנינא לפשפשא בה ברמשא. חד אקדים לפשפשא לה בצפרא. מי יתנני במדבר מלון אורחים
, זכאה איהו מאן דפגע בה. פגע בה. )בראשית(ויפגע במקום ) בראשית כב(יעקב מה כתיב בה 

 )שם לב(מיד דאיערע בה . הו לויהוההיא לינה אי. וילן שם) שם(כגון יעקב דעלה אתמר 
. הוה נטיר לה ולא אתאחר יעמד עד דאחד בעלה, ד דפגע בה''ועכ. ויפגעו בו מלאכי אלהים

 ויזרח לו השמש דאיהו משה )שם לב(דבגינה . וילן שם כי בא השמש) שם כה(ודא איהו 
דא ובגין דא יעקב ומשה הוו קימי בדרגא חדא בעמו. דאתא בה בגלגולא רוחה דמשה

אבל דא בגופא ודא נשמתא לה ובגין דא לית שעתא קימא לכל בר נש דאיהי . דאמצעיתא
, ובגין דא כד דחיקת שעתא לרבי פדת ואמר אי בעית דאחרבה לעלמא. שכינתא בלא בעלה

מאי ואולי אלא ואולי אי בעי קדשא בריך הוא . ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני ואולי דנפלת
ואולי אי בעי בעלה דהוי קימא מה דאיהי עבידת ,  אתתה עבידדהא. דנפלת בשעתא דמזוני

אלא אם ייתי , וכגונא דא לית שעתא קימא דאיהי שכינתא חההוא בר נש. בלא רשותא דבעלה
ובלא . ורזא דמלה בזאת יבא אהרן אל הקדש. בגלגולא בההוא בר נש בעלה דההיא שעתא

ולית מיתה אלא .  והזר הקרב יומת)םש(, ואל יבא בכל עת אל הקדש) ויקרא טז(בעלה אתמר 
זכאה מאן דאערא בשעתא דאתברי . אלא זר מבעלה, והאי זר לא בזר אחרא דמום זר. עניותא

 לכל )קהלת ג(כמא דאמר קהלת . דכל נשמתא אית לה עת וזמן בגלגולא. מששת ימי בראשית
ה וספירה ולכל ודא שכינתא תתאה דאיהי זמן ועדן לכל ספיר. זמן ועת לכל חפץ תחת השמים

אלא כגון פלג , ואיהי עדן ועדנין ופלג עדן דכל עדנין שפי מאי ופלג עדן. גלגולא וגלגולא
וכד אתפלגת . בעמודא דאמצעיתא אשתלימת, ובימינא לרחמי, המנחה בשמאלא אתפלגת לדינא

ואיהי כח .  מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש)אסתר ה(בימינא ושמאלא אתמר בה לאסתר 
ח זמנין עת ''ולקבל תרויהו אדכיר קהלת כ. ופלגו דילה יד שמאל, פלגו דילה יד ימיןה 'יהו

  .)'עת ללדת וגו) קהלת ג(הדא הוא דכתיב 

גוָפא ָאֳחָרא, ָּחָזא ְדָלא ַאְצַלח יב ֵלה ּבְ ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו ְוַאְרּכִ ְּוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ּ ,
ין  יב ִאיָלן ִמּמִ ָמאן ְדַאְרּכִ יםּּכְ ִמין ֲחבוׁשִ פוִחים ּבְ ּּתַ ּ י ִאיָלָנא ְוִאיָבא ִדיֵלה, ּ ּנֵ ּתַ ן ִאׁשְ ְּוַתּמָ ּ .

ם ּנוי ַהּשֵׁ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ן. ּ ּמָ ָּחָזא ְדָלא ַאְצַלח ַאְעָקר ֵלה ִמּתַ ל , ּ ָכל עֹוָבדֹוי ִמּכָ ֵני ֵלה ּבְ ְּוׁשָ
ל ִציוִרין ִדיֵלה ַקְדִמיָתא וִמּכָ ַּמה ַדֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ָּזא ְדִמָלה ְוָר. ּּ ָלֵחהו)איוב יד(ּ ׁשְ ה ָפָניו ַוּתִ ּנֶ ּ ְמׁשַ ּ .

ֶבר ֹלׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ֵּהן ּכָ ט . ּ ן ְוַאְצַלח ְוִאְתְפׁשַ ּמָ ַּקְרַקע ְדָנַטע ֵלה ּתַ ּ ּ
ְרׁשֹוי ַעד ֶאֶלף דֹור ַּאְנפֹוי ְוׁשָ א, ּ ִכיְנּתָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ָד. ָּדא ׁשְ ּ ָּבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹורּ ּ .

ַמר  ֹלֹמה)שיר ח(ְּוָעַלְיהו ִאּתְ יב ֵלה . ָ ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ְּוִאֵלין ֶאֶלף ָעְלִמין ְדִכּסוִפין ְדַאְרּכִ ּ ּ ּ ּ
ְלהו ְוָרָזא ְדִמָלה  ָּלָאָדם ַעל ּכֻ ּּ ה ֶחֶסד ָלֲאָלִפים)דברים ה(ּ ְּלֹאֲהָביו וְלׁשְֹמֵרי , ְלָמאן.  ְוֹעׂשֶ

ְלּגוָלא וְבֻכְלהו ִאְתָדֵכי ְוַאְצַלח. ֶּאֶלף דֹורִמְצֹוָתיו ְל ָכל ּגִ יָון ְדַאְצַלח ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ה , ּּ ַמר ּבֵ ִּאּתְ
ה ֶחֶסד ָלֲאָלִפים הֹון. ְוֹעׂשֶ ִתיב ּבְ ַמר ַמה ּכְ ָכל ִאּתְ ֲּאָבל ְלַחָיָבא ְדָלא ַאְצָלִחין ּבְ ִּיפֹל , ּ
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ְדך ֶאֶלף ִָמּצִ ֶאֶל, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּף ָעְלִמין ִאֵליןֹּלא ִאית לֹון חוָלָקא ּבְ ּ וְבֵכן )קהלת ח(ּ
קֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו ִעים ְקבוִרים ָוָבאו וִמּמָ ָּרִאיִתי ְרׁשָ ּ ּ קֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו. ּּ ַּמאי וִמּמָ ְּדָהא , ּּ

ה ִעים ָלא ֲהָוה לֹון ֵמֲאַתר ִדְקֻדּשָׁ ִּאם ִאּנון ְרׁשָ ֵכן ָרִאיִת. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ִגין ּ ִעים ּבְ י ְרׁשָ
עוָתא ִדיְלהֹון ֵלית לֹון חוָלָקא בקדוש ִּרׁשְ ּ ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ְדָסִבין ָקא ִאְזְדַמן ֵלה. 'ּ ּ ּ ּ ,

ִוין''א יַעָיא ׁשָ ל ַרּשִׁ מור, ּל ָלאו ּכָ ע ּגָ ְּדִאית ָרׁשָ מור, ּ ֵאינֹו ּגָ ע ׁשֶ ֵאינֹו . ְּוִאית ָרׁשָ ע ׁשֶ ָרׁשָ
מור ִאית ֵלה חו ּּגָ ּ אּ ִקדוׁשָ ָּלָקא ּבְ ְמָסֲאבו, ּ ְּוִאית ֵלה חוָלָקא ּבִ ּ ְרַוְיהו, ּ ה ּתַ ְּדִאְתָעְרבו ּבֵ ּ ּ ּ .

קֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו ִעים ְקֻבִרים וָבאֹו וִמּמָ ַמר ָרִאיִתי ְרׁשָ ּוְלַהאי ִאּתְ ּ ּ ְוֹלא ָאַמר ָרִאיִתי . ּּ
מוִרים ִעים ּגְ מור ֵלית ֵלה חוָלָקא. ְּרׁשָ ע ּגָ ְּדָרׁשָ ּ ּ ה ַוַדאיּ ֻדּשָׁ ּקְ ע ְדָלאו ִאיהו . ּ ּבַ ֲּאָבל ָרׁשָ ּ

מור ה, ּּגָ ֻדּשָׁ ּקְ ִּאית ֵלה חוָלָקא ּבַ ִגְלּגוָלא. ּ ָסֲאבו ָנְחִתין ֵלה ּבְ ּוְבִגין ְלִאְתְרָכָאה ִמּמְ ּ ּ ּוְלַהאי . ּ
ִגְלּגוָלא ַעד  ה ִזְמִנין ּבְ ּמָ ֲעָתא ְוֵעת וְזַמן ְיִדיַע ֶאָלא ֵייֵתי ּכַ ֵּלית ׁשַ י ֵמַההוא ּּ ְּדִיְתַדּכֵ ּ ּ

ִמיָנא ָאֳחָרא. זֹוֲהָמא ְּלאוָמָנא ַדֲהָוה ֵלה ָמאָנא ְדַכְסָפא ְמֹעָרב ּבְ ּ ּ ּ ָנא . ּ ָעא ְלָבְרָרא וְלַלּבְ ּּבָ
ה ִזְמִנין. ֵּלה ּמָ ָמָנא ּכַ ֶּמה ָעֵבד ֲהָוה יוַצק ֵלה ּבְ ֵרר , ּ נוָרא ַעד ְדִאְתּבָ ְּוַאְרֵמי ֵלה ּבְ ּ ּ

ן ָּזא ְדִמָלה ְוָר. ְוִאְתְלּבַ טו ְוֹלא ֵעת ָנָהר יוַצק ְיסֹוָדם)איוב כב(ּ ר ֻקּמְ ּ ֲאׁשֶ ַּמאי ָנָהר ָדא . ּ
ָנא ְמָתא ַעד ְדִאְתַלּבְ ן יוַצק ִנׁשְ ָּנָהר ִדינור ְדַתּמָ ּ ּ ּ ֹלא ֵעת. ּ טו ּבְ ר ֻקּמְ ּוַמאי ֲאׁשֶ ִּאֵלין . ּ

ָלקו ''תתקע ֹלא ֵעת ְוִאְסּתַ ּד ָדִרין ְדִאְתָקִמיטו ּבְ ּ ּ ֹלא ֵעת ֳקָדם ִזְמַנְיהוּּ ְוָזִריק לֹון , ּּבְ
ל ָדָרא ְוָדָרא ְוָחַזר לֹון ִליסֹוד ִגְלּגוָלא ַעל ּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ָנָהר יוַצק . ְ ּ

ְּדִאּנון ד. ְיסֹוָדם ע ַפְרצוִפין' ּ ְּיסֹוִדין ְדַאְרּבַ ְּדִאּנון ַפְרצוף ָאָדם, ּּ ּ ּוַפְרצוף ַאְר, ּּ ּוַפְרצוף , ֵיהּ ּ
ר ּׁשֹור וַפְרצוף ֶנׁשֶ א ְורוָחא ְוַעְפָרא, ּ ִּדְמָמָנן ַעל ַמָיא ְוֶאּשָׁ ָבה ְוִגְלּגוָלא . ּּ ַּאְרֵיה ֶמְרּכָ

ִּדיֵלה ַמָיא ּ א, ּ ָבה ְוִגְלּגוָלא ִדיֵלה ֶאּשָׁ ּׁשֹור ֶמְרּכָ ּ ָבה ְוִגְלּגוָלא ִדיֵלה רוָחא. ּ ר ֶמְרּכָ ֶּנׁשֶ ּ ּ ּ .
ָב ּה ְוִגְלּגוָלא ִדיֵלה ַעְפָראָאָדם ֶמְרּכָ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב. ּ ּ ֵחיָון ' ג. ּ

ֶבר ֹלׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ַמר ֵהן ּכָ ָּעַלְיהו ִאּתְ ּ ִּצָוה ְלֶאֶלף דֹור, ָאָדם. ּ ּ .
ָקא ֵלה ָפַרח ְלֵעָלא ְמעֹון ְלַנּשְׁ י ׁשִ ָּאָתא ִרּבִ ּ ַמר .ּ ְמעֹון ָסָבא ָסָבא ָעֶליך ִאּתְ י ׁשִ ָ ָאַמר ִרּבִ

ּ ֲהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו)מלאכי ג( ָאה חוָלָקָנא . ּ ַמִים ַזּכָ ּשָׁ ּבַ ִדיֹוְקָנא ִדְלֵעָלא ָאִבינו ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּ
ך חוָלָקא ְּדָזִכיָנא ְלֶמֱהֵוי ּבָ ִמְלַקְדִמין. ְּ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ב ''י ע''בדק( )ו''דחכמו שנדפס ב(. ּ

  )כשאומר דקרבנא הוה מההוא אחד דאקרו ערוה
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ים ּתִ ּוַמאי ֲהָוה ִפׁשְ ה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ר )שמות כח(ּ ׂשַ ד ְלַכּסֹות ּבְ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ּבַ  ְוָעׂשָ
י ֶאְלָעָזר א. ֶעְרָוה י ''ָּאַמר ֵלה ִרּבִ ּסֵ ה ֶעְרָוה ָטב ִאיהוּכ ְדִאְתּכַ ּּבֵ ל . ּ ִרי ָלאו ּכָ ָאַמר לֹו ּבְ

ִוין ָנא ָדא ֶאָלא ִלְקָרָבא ֶעְרָוה ִדיֵלה ַלה, ֲעָריֹות ׁשָ ַּהאי ָלא ָקִריב ָקְרּבְ ּ ה ' ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
רֹו ֹלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה)ויקרא יח( ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ ּ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ י ֶעְרָוה ּוַמא. 'ּ

ך  ה ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ ַמר ּבָ א ָעְרָלה נוְקָבא ְדָעְרָלה ִהיא ְדִאּתְ יׁשָ ְִדיֵלה ְזֲהָמא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְרָלתֹו ָהָיה א. ּבְ יׁשָ א ְדִעְרּבוְבָיא ּבִ ּוַמאי ִניְנהו ִאּמָ ּ ּ ַמר , ּ ִּאיָבא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ְדִאּתְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3412דף [ -ּוָתא ּבְ

ה  ח , )בראשית ג(ּּבָ ּקַ ה ַויֹאַכל'ֹו ַו'ִּמִפְריַוּתִ ה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ּּתֹאַכל ַוּתִ ּ ּוַמאי ִניִהי . ּ
ן ָקא ַאְתָין ֵעֶרב ַרב''לילי ּמָ הֹון , ת ִמּתַ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ִיׂשְ ְּדִאּנון ְמֹעָרִבין ּבְ ּ  הֹוי )ישעיה א(ּ

ִחִתים ְוגֹו ִנים ַמׁשְ ּגֹוי חֹוֵטא ְדִאּנון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ ָרֵאל ָלֶעְגָלא. 'ּ ְָוָאְמרו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ּ ּ .
ּוְבִגין ָדא  ָעה)בראשית ו(ּ ה .  ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ַמר ּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוָהא ֻקְדׁשָ ּ ְ

יו)תהלים קמה( ל ַמֲעׂשָ ת,  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ֶאְחפֹץ ּבְ ה ּכִ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ יל לֹון , ּ ְוַקּבִ
ָנא ְדַקִין''כ ַמר ֲאָבל ֶהֶבל ֲהָוה ְרעוֵתה . ּש ְלָקְרּבְ ָמא ְדִאּתְ ֶּאָלא ַדֲהָוה ְרעוֵתה ְלִביׁש ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ה  ַמר ּבֵ א ְלַההוא ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ָנא ִדיֵלה ִלְקָרָבא ׁשְ ָקְרּבְ ּּבְ ּ ּ ּ יק יֹוִמין ְיִתב )דניאל ז(ּ  ְוַעּתִ
ְתַלג ִחָו ה ּכִ ְּלבוׁשֵ ּ ֲעַמר ְנֵקאּ ה ּכַ ַער ֵריׁשֵ ּר וׂשְ ַמאי. ּ כֹורֹות ֹצאנֹו , ּבְ ַההוא ְדָקִריב ִמּבְ ּּבְ ּ

יֶהן ע ה. ּוִמֶחְלּבֵ ּוְבִגין ָדא ַוִיׁשַ ּ ָנא ְדַקִין. ֶאל ֶהֶבל' ּ ל ָקְרּבְ ַמר וִמָיד ְדָלא ִאְתַקּבַ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּּ ,
ה ָח' ַּויֹאֶמר ה. ַּוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד ָנךְלַקִין ָלּמָ ל ָקְרּבְ ְָרה ָלך ְדָלא ִאְתַקּבַ יִטיב . ְּ ִאם ּתֵ
ִגְלּגוָלא ּעֹוָבָדך ּבְ א, ְ ְתיוְבּתָ ל ּבִ ָעְלָמא ְוִתְתַקּבֵ ֵאת ָלך ּבְ ּּשְׂ ַּלֶפַתח ַחָטאת , ְוִאם ָלאו. ְ

י ֱאִליֶעְזר ְוכו. ֹרֵבץ   .'ָּאַמר ִרּבִ

יו אצל פסקא והאדם ידע ב כשאומר עם דרגין דסטרא דרכ''ד ע''זהו מה שחסר לעיל בדקי(
ְפֶאֶרת)שיך זה ָיה ִויִציָרה ָאָדם ִדְבִריָאה ְדאֹוְקמוה ַעל ּתִ ּ ָהא ָהָכא ָאָדם ַדֲעׂשִ ּ ּ ּ ַמאי . ּּ

ֵרין ִדיֹוְקִנין ִדיֵלה ְלֵעָלא ֶצֶלם ּתְ ַצְלמֹו ּבְ ּּבְ ּ ּ ִּאֵלין ִאּנון ו. ּּ ֵרין ִדיֹוְקִנין 'ּ ֵרין ָוִוין ִאּנון ּתְ ּו ּתְ ּ ּ
ָּדא ְד ִּאיהו ָאָדם ְדֶאְמָצִעיָתאּ א ִעָלָאה ִאיִהי ְדמות ָאָדם ִעָלָאה ְדִאיהו ָחְכָמה. ּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ָאה ְדמות ָאָדם ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּועֹוד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ּ ּ
ִדיֹוְקָנא ְדֶכֶתר ְוָדא ָאָדם ִדְבִר ּּבְ ּ ִדיֹוְקָנא ְדָחְכָמה. יָאהּ ְּוָאָדם ִדיִציָרה ַצִדיק ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא . ּּ ּ

ֹלֹמה)מלכים א( ה ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ָלם ה.  ַוְיהֹוָ לֹום ׁשְ ִרית ׁשָ ְּדִאיהו ַצִדיק ּבְ ּ א . 'ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ָיה ְדמות ִדׁשְ ָאה ָאָדם ַדֲעׂשִ ּתָ ּּתַ ּ ּ ּ ְטָרא ְדָואְועֹוד ָאָדם . ּּ ְו ִאיהו ָאִריך 'ִּמּסִ ּ

ְטָרא ִדְוֵיֶצר ַּאְנִפין ְוָדא ָאָדם ִדְבִריָאה ָאָדם ִדיִציָרה ְזֵעיר ַאְנִפין ִמּסִ ּ ּּ ּו ִאֵלין ִאּנון 'יו. ּ ּ
ָיה ִעָלִאין ִאין ְוָאָדם ִדְבִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ ּתָ ָיה ּתַ ְּסִפיָרן ִדְבִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ ּ ּּ ְחָנא ְו. ּ ּכַ ַאׁשְ

ִסְפָרא ַדֲחנֹוך ְְטִמיִרין ּבְ ע ִאיהו, ּ ׁשַ ן ְזֵעיר ּתֵ ּבַ ֻחׁשְ ְּדָאָדם ּבְ . ְוָכל ְסִפיָרה ִאְתְקִריאת ָאָדם. ּ
ָאה ְדמות ָאָדם ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ַקְדִמיָתא ִעַלת ָהִעלֹות אמ. ּ ּּבְ ה ָאָדם ְיֵהא ' ּ ְלֶכֶתר ַנֲעׂשֶ

ך א ִמּמְ ַכְרֶמל)שיר ז(ּא ִדְכִתיב ָּהָדא הו. ֵָריׁשָ ך ָעֶליך ּכְ ָ ֹראׁשְ א ָהא ַחד. ָ ּוִמְצָחא . ֵריׁשָ
ית ִּדיֵלה וְתֵרין ַעְיִנין וְתֵרין אוְדִנין ָהא ׁשִ ּ ּ ּ ע. ּ ׁשַ ּוְתֵרין ַאְנִפין ְוחֹוָטָמא ָהא ּתֵ ה ָאָדם . ּ ַנֲעׂשֶ
ָלָלא ְדֹכָלא יִרית ּכְ ָּהא פוָמא ִדיֵהא ֲעׂשִ ּ ּ ּ ל ָעָמל ָהָאָדם ְלִפיהוָאַמר לֹו ִרּב. ּ . ֹּון ָעְלָמא ּכָ

ְלּגוִלין ִדיֵלה ְלִפיהו ְּוָכל ּגִ ּ ּ ֲעָתא ִדְמזֹוֵני. ּ ׁשַ ְּוֶאְפָשר ְדָיִהיב ּבְ כו . ּ ַתף ּבְ ּתְ ָּאַמר לֹו ֲאָנא ִאׁשְ
ִפיהו ֹלא ָעָמל ִויִגיָעה. ָּלא ְיֵהא ָעָמל ּבְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ּבָ ּּבְ ָּהָדא הוא ִד. ּ ְכִתיב ּ

ְדַבר ה)תהלים לג( ל ְצָבָאם'  ּבִ ַמִים ַנֲעׂשו וְברוַח ִפיו ּכָ ּׁשָ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר וֶמה ָעָמל ֲהָוה ְלֵעָלא ְוֶחְסרֹוָנא ִדְמזֹוָנא ָּאַמר ִרּבִ ָּאַמר לֹו ֵאין ְדַההוא ָאָדם . ּּ ּ
ֵני ָעְלִמין וַמֲחִריָבן ִגין ְדִעַלת ָהִעל. ַּקְדמֹון ֲהָוה ּבְ ּּבְ ּ ןּ ּמָ ף ּתַ ּתֵ ּתַ ִגין ְדַעד . ֹות ָלא ֲהָוה ִמׁשְ ּּבְ

נוְקָבא ִדיֵלה ִלים ּבְ א ָלא ֲהָוה ׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . ּ ה ָאָדם ְדִאיהו )בראשית א(ּ ּ ַנֲעׂשֶ ּ
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ִלים ֲאַתר ׁשְ ְרָיא ֶאָלא ּבַ ן ְדִאיהו ָלא ׁשַ ּמָ ַתף ּתַ ּתְ ּנוְקָבא ְוִאׁשְ ּ ּ ּא ְדִאיהו ְלָבַתר ָנִחית ְלֹמָח. ּ ּ
ה ָאָדם ְּדֹמָחא ִאיהו ַחד ְוִאְתְפַלג ְלד. ָחְכָמה ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ּ ְנֵפי . ֹמִחין ָהא ָחֵמׁש' ּ ּוְתֵרין ּכַ

ה ִמְלָגאו יבו ִעּמֵ ְלָין ְדִאְתֲחׁשִ ֵּרָאה וְתֵרין ּכֻ ּּ ּ ּ א ִדיֵהא , ּ ה ָאָדם ָדא ִלּבָ ע ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ׁשַ ָּהא ּתֵ ּ
ִלימו ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ה ָאָדם.ּ ּ וְלָבַתר ָנִחית ְלגוָפא ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ ט . ּ ְּדגוָפא ָעֵלה ַצָואר ְוָקֶנה וֶוׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָלת ית. ָהא ּתְ ְּוגוף וְתֵרין ְדרֹוִעין ָהא ׁשִ ּ ע. ּ ׁשַ ּוְבִרית וְתֵרין ׁשֹוִקין ָהא ּתֵ ה ָאָדם . ּ ַנֲעׂשֶ
ָכל ֲאַתר נוְקָבא ָד יִרית ְלֹכָלא ָדא נוְקָבא ּבְ ֲּעׂשִ ּ ּ ּ ִלימו ְדִעָלִאין ּ ָאה ִאיִהי ׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּא ׁשְ ּ ּ

ִאין ָכל ֵאָבר ְוֵאָבר וְבָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה. ְוַתּתָ ְּוָהֵכי ָאִזיל ּבְ ה ָאָדם, ּ ַעד . ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ
ָכל ְסִפיָרה וְבָכל ֵאָבר א ּבְ ִכיְנּתָ ִליַלת ׁשְ ְּדִאְתּכְ ִלימ. ּ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאׁשְ ּּבְ ה ּ ל ֵאָבִרין ּבָ ּו ּכָ ּ

ַגְוָנא ָדא ר ּכְ ל ַחד ְלֶעׂשֶ ע ֵחיָון ְדִאְתְנִטיל . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו, ּּכָ ְּלָבַתר ָנִחית ְלַאְרּבַ
ְיהו ָאָדם ְדִאּנון ְיהֹוָ ִּמּנַ ּ ל ִסְטָרא. ה'ּ ִליָלא ִמּכָ א ּכְ ִכיְנּתָ ה ָאָדם ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ְוָהֵכי . ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ

ה ָאָדםָנִחית ַמִים ְוָאַמר ַנֲעׂשֶ א ְלָכל ָצָבא ַהּשָׁ א.  ְלַתּתָ ְבֵני ָנׁשָ א ּבִ ְוֶאְלָעָזר . ְוָהֵכי ְלַתּתָ
יָדך ָלָלא ּבִ ִרי ְנֹקט ַהאי ּכְ ן, ְּבְ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדֵלית ׁשְ ן, ּ ּמָ ֵלמוָתא ּתַ , ֵּלית ׁשְ

ן ּמָ ְרָיא ּתַ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ָלא ׁשַ ֹלא נוְקָבאּוְב. ּ ר ָנׁש ָפִגים ּבְ ִּגין ָדא ִאיהו ּבַ ּ ְרָיא , ּּ ְוָלא ׁשַ
ִריך הוא ָעֵלה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ן ֵאלו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא . ְּ י ֶאְלָעָזר ְוָכל ַחְבַרָיא ְדַתּמָ ָּאַמר ִרּבִ ּּ ּ
ַמע ָדא ִדי ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ אן ָלא ָנ. ּ ְרּכָ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ְחִתין ַעל ְסִפיָרה ְוָלא ְועֹוד ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא, ְּנִביעו א ּבְ קוְדׁשָ ַרת ּבְ א ִאְתַחּבְ ִכיְנּתָ ַּעד ִדׁשְ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ י )בראשית ב(ּ  ּכִ
ִגין ְדָאָדם ַאִין. ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ' ֹלא ִהְמִטיר ה אי ּבְ ַמר . ַּאּמַ ְּדָעֵלה ִאּתְ  )יחזקאל מה(ּ

ָרָכה ֶא יֶתךְלָהִניַח ּבְ ֹלא נוְקָבא. ָל ּבֵ י ֹלא ִהְמִטיר ה, ְּוָאָדם ֹלא ִאְתְקֵרי ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ '
ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו. ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ ָלא ְנִביעו. ּ ין ּבְ ְנָיִנין ֲהוֹו ֲחֵרִבין ִויֵבׁשִ , ְּוָכל ּבִ

א ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא . ַּעד ְדָאַתת ׁשְ ָכ)שמות כ(ּ ִמי ָאֹבא  ּבְ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ל ַהּמָ
יך ֵָאֶליך וֵבַרְכּתִ ִכיָנִתי. ָּ ֵרי ָית ׁשְ ָכל ַאְתָרא ְדַאׁשְ ם ֻאְנְקלֹוס ּבְ ה . ְּוִתְרּגֵ אן ּבֵ ְרּכָ ְּדָכל ּבִ ּ

ין ׁשִ ּנְ ָברוך. ִמְתּכַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ַמר ּכָ ְוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ ּ רוך כ. ּ ְַמאי ּבָ ית ' ר. ֶתרּכֶ' ּ ֵראׁשִ
ָאה' ב. ָחְכָמה ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְוִאּמָ ית ְסִפיָרן' ו. ִּאּמָ ִליל ׁשִ ה ְוֻכְלהו , ּכָ ִליָלן ּבָ ר ּכְ ָּהא ֶעׂשֶ ּּ

ה ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ֶנֶסת כניסו ְדֹכָלא. ִּמְתּכַ ית ַהּכְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ּבֵ ּ ּ ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף . ּ
ם ְוַעל  ּשֵׁ ָברוךּבַ ְַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ה וָברוך ֵאל ֶעְליֹון. ּ ַמר ּבֵ ְַההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ר ְסִפיָרן . ּ ִליל ֶעׂשֶ ּכָ

אן ְרּכָ ל ּבִ א ְדִאיהו ְמקֹור ּכָ ֵּמֵעָלא ְלַתּתָ ּ ם. ּ ּשֵׁ אי. ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ֵרין ִזְמִנין ַאּמַ ֲהָוה . ּתְ
ל ָמאן ִדְמָצֵלי ֵּלה ְלֵמיַמר ּכָ םּ ּשֵׁ ָברוך ְוזֹוֵקף ּבַ ְ ּכֹוֵרַע ּבְ ִריעֹות וְתֵרין . ּ ֵרין ּכְ אי ּתְ ַּאּמַ

א ְוגוָפא. ְזִקיפֹות ִריעֹות ֵריׁשָ ֵרין ּכְ ֶּאָלא ָרָזא דּתְ ִליל ַח''ַעד ַח. ּ ּי ָעְלִמין ְדִאיהו ּכָ י ''ּ
ְדָרה. ֻחְלָין ּשִׁ ּבַ ל ֻחְליֹות ׁשֶ קו ּכָ ִיְתַפּקְ ְּוָדא ִאיהו ַעד ׁשֶ ּּ ַיֲעֹקב . ּ ַמר ּבְ  )בראשית לג(ְּוָעַלה ִאּתְ

ַבע ַפֲעַמִים חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ רוך. ּ א ְוגוָפא ְדִאיהו ּבָ ֵריׁשָ ִריעֹות ִאּנון ּבְ ין ּכְ ְוְכָמא ְדַתּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ן ּמָ ֵרין ְזִקיפֹות ּתַ א ָרָזא ִעָלָאה ִאית ַיּתִ. ְָהֵכי ָצִריך ּתְ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ּיר ִדְנִחיתו ָּאַמר ִרּבִ ּ

יר ִּדְנִביעו ִמְלָגאו ִאיהו ַיּתִ ּ ִריעֹות ִאּנון י. ּּ ֵרין ּכְ י ה'ּּתְ י ָמאן ְלַגּבֵ ּוְתֵרין ְזִקיפֹות . ה'ו ְלַגּבֵ
י' ה ְלָסְלָקא ה'בה ְתֵרין ַעּמוִדין. 'ּבֹו' ה', ּבִ ְלִקין ּבִ ִני ְדִאְסּתַ ַגְוָנא ְדַבִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ּּכְ ּ ּּ .

ַמר ְּוָעַלְיהו פוִפים' ְ סֹוֵמך ה)תהלים קמה( ִאּתְ ָאַמר לֹו ְוָהא . ְּלָכל ַהּנֹוְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְבָרכֹות ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבִ ַמר ּכָ ר, ִאּתְ ה ֶעׂשֶ ִליָלן ּבֵ ְּדִאיהו ֵאל ֶעְליֹון ְדִאְתּכְ ּ ּ ֵּאיך ִאּנון . ּ ְ

ְנָיִנין ְלֶמֱה ר ּתִ ן ֶעׂשֶ ּמָ פוִלים ּתַ ִריעֹותּּכְ ֵרין ּכְ ן ּתְ ּמָ ר ֵמֵעָלא . ֵוי ּתַ ִריעֹות ִאּנון ֶעׂשֶ ְּדָהא ּכְ ּ ּ
א א ְלֵעָלא. ְלַתּתָ ּתָ ר ִמּתַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאֶל. ְּזִקיפֹות ֶעׂשֶ . א''ד ֵה''ּיו. א''ד ֵה''ּא יו''ף ֵה''ּ

ר ִמן ָאֶלף ַדֲאֹדָנ. א''ו ֵה''ָוא ֶעׂשֶ ִריעֹות ּבְ דאדני ַעד ָאֶלף ִמן ' ן יי ַעד ְזִקיפֹות ִמ''ַּהּכְ
ָברוך ָאֶל. ה''ּי ִאיהו ְיהֹוָ''ִמן ֲאֹדָנ' י. ּי ִאיהו ֶאְהֶיה''ֲאֹדָנ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ף ''ּ

ם יו. א''ד ֵה''ּא יו''ֵה ּשֵׁ ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ָהא ָהָכא ְזִקיָפה ַחד . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ֶאְהֶיה ְזִקיָפה ביהו. ה ַחדְוַהְכָרָע ֲאֹדָני. ה''ַהְכָרָעה ּבְ ְנָיָנא ְוַהְכָרָעה ''א. ְּוֹכָלא ּבַ כ ְזִקיָפה ּתִ

ַמאי ְנָיָנא ּבְ יק יֹוִמין. ּתִ ִרי ְלַעּתִ ִריך ּבְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְנָיָנא . ְָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ְזִקיָפה ְוַהְכָרָעה ּתִ
ָּצִריך ְלִעַלת ָהִעלֹות ּ אְּדָנ. ְ ִכיְנּתָ ה ׁשְ א וְלָסְלָקא ּבֵ ִּחית ֵלה ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ּ ְּדִאיהו ָזֵקף ָלה , ּּ ּ ּ

ם ְיהֹוָ ׁשֵ ְרׁשוֵתה ְדָלא ָנִחית ֶאָלא ''ּבְ יֵדה וִבְרׁשוֵתה ֲעִלָיה ִויִריָדה וְנִביעו ּבִ ּה ְדֹכָלא ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְרׁשוֵתה ּּבִ ְּוִאם הוא ֹלא ָנִחית ְנִביעו ֹלא ָנִחית. ּ ְּוִאם הוא ֹלא ָנִחית ֵלית ְסִליקו . ּ ּ

א וְנִביעו ֹלא ָנִחית ָלה ִכיְנּתָ ִּלׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ְלהו ַחְבַרָיא ַוֲחָדא ִרּבִ ֲּחדו ּכֻ ּ ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר . ּּ
ך ְועֹוד ַנֲעׂשֶ י ֶאְלָעָזר ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ך ְוַעל ִרּבִ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ְמעֹון ִיׂשְ י ׁשִ ַָעל ִרּבִ ָ , ה ָאָדםָ

ה ָאָדם א ְוָאְמרו ַנֲעׂשֶ רו אֹוַפן וַמְלָאך ְוִכּסֵ ִּאְתַחּבָ ּ פו ִדיָלן, ְּ ּתָ ׁשֻ ִּדיֵהא ּבְ ּ א , ּ ּסֵ ְמָתא ִמּכִ ִנׁשְ
ְלָאך ְְורוָחא ִמּמַ א וְלַיֲחָדא ֵלה , ּ ִדיֹוְקָנא ִדיָלן ְלָבְרָכא וְלֻקְדׁשָ א ֵמאֹוַפן ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּוַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ

ַגְוָנא ִד ה ָאָדםּּכְ יִקין ָקא ָנִחית . יָלן ְועֹוד ַנֲעׂשֶ יָקא דַעּתִ ַּאְדָהֵכי ָהא ָסָבא ְדָסִבין ַעּתִ ּ
ה ָאָדם, ְוָאַמר ְמעֹון ָמאן הוא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ְמעֹון ׁשִ ּׁשִ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַמאי ִניהו ָהָכא ַהאי . ּ ּ

ִּמָיד ָפַרח ְוֹלא ָחָזא ֵלה. ֱאֹלִהים ּ ַמע . ּ ָמא ְדׁשָ ְמעֹון שאּּכְ י ׁשִ ְמעֹון ְוֹלא ''ִרּבִ ְמעֹון ׁשִ ל ׁשִ
י ם ִרּבִ ׁשֵ ה . ָּקָרא ֵלה ּבְ ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ָּאַמר ַוַדאי ִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יק )דניאל ז(ְּ  ְוַעּתִ

ְתַלג ִחָור ה ּכִ ּיֹוִמין ְיִתב ְלבוׁשֵ ּ ַהאי ָרָזא ְדַוַד. ּ ח ּבְ ֲעָתא ְלִמְפּתַ ָען ִאיִהי ׁשַ ּּכְ אי ָהָכא ִאית ּ
ְלָיא ָּרָזא ְדָלא ִאית ְרׁשו ְלִאְתּגַ ּ ְלָיא. ּ ָמע ִדְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאְתּגַ ּוְכָען ַמׁשְ ּ ּ ָּפַתח ְוָאַמר . ּ

ְנָיִנין ְלִמְבֵני ה ּבִ ּמָ א ַדֲהָוה ֵלה ּכַ ְּלַמְלּכָ ַּוֲהָוה ֵלה אוָמָנא, ּ ְּואוָמָנא ָלא ֲהָוה ָעִביד מדעם . ּ
ְרׁש אֶּאָלא ּבִ ּו ְדַמְלּכָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ א ַוַדאי . ' ְוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ְוגֹו)משלי ח(ּ ַּמְלּכָ

ִּאיהו ָחְכָמה ְלֵעָלא א, ּ א ְלַתּתָ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ַמְלּכָ ּ ֱּאֹלִהים אוָמָנא ְלֵעָלא . ּ ּ
א ִעָלָאה א ְוָד, ְּוָדא ִאּמָ אֱּאֹלִהים אוָמָנא ְלַתּתָ א ִדְלַתּתָ ִכיְנּתָ ָתא ֵלית ָלה . ּא ׁשְ ְּוִאּתְ

ָלא ְרׁשו ְדַבְעָלה ְּלֶמֱעַבד מידעם ּבְ ּ ֹאַרח ֲאִצילות. ּ ְנָיִנין ַדֲהוֹו ּבְ ְּוָכל ּבִ א ָאַמר , ּ ֲהָוה ַאּבָ
ך א ְיִהי ּכָ י ִאּמָ ֲאִמיָרה ְלַגּבֵ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְְוָכך ֲהָוה, ְּבַ ַוְיִהי  ְיִהי אֹור )בראשית א(ּ

ֲּהָוה ָאַמר ֶלֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ָמאֵרי ְדִבְנָיָנא ִאיהו אֹוֵמר, ַּויֹאֶמר. אֹור ְּואוָמָנא ָעִביד , ּ
ְנָיִנין ְדִאּנון באור. ִּמָיד ָכל ּבִ ְּוָהֵכי ּבְ ֲּהָוה ָאַמר ְיִהי ָרִקיַע ְיִהי ְמֹאֹרת ְוֹכָלא , ֲּאִצילות' ּ

ד ָמָטא ְל. ִּאְתֲעִביד ִמָיד ְפָרִדיםּכַ ָּעְלָמא ְדֵפרוָדא ְדִאיהו עֹוַלם ַהּנִ ּ ּ ָּאַמר אוָמָנא ְלָמאֵרי , ּ
ְנָיָנא ְדמוֵתנו, ּבִ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַּנֲעׂשֶ ּ ְנָיָנא ַוַדאי ָטב הוא ְלֶמֱעַבד ֵלה . ּ ָּאַמר ָמאֵרי ּבִ ּ ּ

ך ְֲאָבל ָעִתיד הוא ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ִסיל, ּ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ הוא ִדְכִתיב ָהָדא. ּ ן ָחָכם )משלי י(ּ  ּבֶ
ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו ח ָאב וֶבן ּכְ ּמַ ְּיׂשַ א, ּ ַאּבָ ְלָיא ְוָלא ּבְ א ּתַ ִאּמָ ַתר ְדחֹוֵבה ּבְ ִּאיִהי ַאְמַרת ּבָ ּ ,

ִדיְקָנא ִדיִלי ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ֵלה ּבְ ֲּאָנא ּבָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ  ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת)בראשית א(ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3415דף [ -ּוָתא ּבְ

ַצְלמֹו ָעא לאשתתפ, ָהָאָדם ּבְ א' ְוֹלא ּבָ ה ַאּבָ ֵעיֶכם . ּּבֵ ִתיב וְבִפׁשְ ִזְמָנא ְדָחב ַמה ּכְ ּּבְ ּ
ֶכם ְלָחה ִאּמְ א ְוֹלא ֲאָמִרית ָלך ְדָעִתיד ִאיהו ְלֶמֱחֵטי. ּׁשֻ א ְלִאּמָ ָּאַמר ַמְלּכָ ּ ַההוא ִזְמָנא . ְ ּּבְ

ה ִריך ֵלה ְוָתִריך ָלה ִעּמֵ ּּתָ ּ ְּ ח ָאבּוְבִג. ְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ִתיב ּבֶ ֹאַרח , ּין ָדא ּכְ ָּדא ָאָדם ְדִאיהו ּבְ ּ ּ
ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו. ֲּאִצילות ּוֶבן ּכְ ָּדא ָאָדם ִדְבִריָאה, ּ י יֹוִסי . ּ ְלהו ַחְבַרָיא ְוָאְמרו ִרּבִ ָּקמו ּכֻ ּ ּּ ּ

א א ְוִאּמָ ן ַאּבָ ְּוִכי ִאית ֵפרוָדא ּבֵ א ִא, ּ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדִמּסִ א ּ ְטָרא ְדִאּמָ ֹאַרח ֲאִצילות וִמּסִ ּיהו ּכְ ּ ּ ּ
ִריָאה ּבְ ָּאַמר ַחְבַרָיא ַחְבַרָיא ָלאו ָהֵכי. ּבַ ְּדָהא ָאָדם ַדֲאִצילות ְדָכר ְונוְקָבא ֲהָוה , ּ ּ ּ ּ ּ

א א ְוִאּמָ ְטָרא ְדַאּבָ  ְיִהי. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ְּוָדא ִאיהו , ִּמּסִ
א ְטָרא ְדַאּבָ א. ּאֹור ִמּסִ ְטָרא ְדִאּמָ ְּוָדא ִאיהו ָאָדם דו ַפְרצוִפין. ַּוְיִהי אֹור ִמּסִ ּ ּ ּוְלַהאי . ּּ
ה ֶצֶלם וְדמות ֵּלית ּבֵ ּ נֹו. ּ א ֲהָות ֵלה ּכְ ֶּאָלא ִאּמָ ן ֱאֹלִהים''ּ ּבַ ּנוי . ּי ְדָסִליק ְלֻחׁשְ ְּוַההוא ּכִ ּ

ך ְִאיהו אֹור ְוֹחׁשֶ ּנויּוְבִגין ַה. ּ ַההוא ּכִ ך ַדֲהָוה ּבְ ּהוא ֹחׁשֶ ּ ּ א ְדָעִתיד ְלֶמֱחֵטי , ְּ ָּאַמר ַאּבָ
ּ ְדִאיהו אֹור ְלבוׁש ֶעְליֹון)א דאצילות''נ(ָּלָאָדם ִדְבִריָאה  ּ א . ּ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ

יֹום א ִריך הוא ּבְ ּּבְ ִדיִקים' ְ ִּדְגָנזו ַלּצַ ּ ך ְדִאְת. ּ ְּוַההוא ֹחׁשֶ יַעָיא ְּ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְלַרּשִׁ ֵרי ּבְ ּּבְ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ך ִיָדּמו)ב, שמואל א(ּ ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ּ וְרׁשָ ּ ך ַדֲהָוה ָעִתיד . ְּ ּוְבִגין ַההוא ֹחׁשֶ ּ ְּ

ה, ִּלְמָמֵטי ְלַההוא אֹור ָפא ּבֵ ּתְ ּתַ א ְלִאׁשְ ֵעי ַאּבָ ה ָאָדם . ָּלא ּבָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַנֲעׂשֶ ּ
ַּצְלֵמנו ַההוא אֹורּבְ א ְדאֹור. ּ ך ְדִאיהו ְלבוׁשָ ְדמוֵתנו ַההוא ֹחׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ַגְוָנא ְדגוָפא ְדִאיהו , ְּ ּּכְ ּ ּ ּ

ְמָתא א ְלִנׁשְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּלבוׁשָ ִני)איוב י(ּ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ְלהו ַחְבַרָיא . ּ עֹור וָבׂשָ ֲּחדו ּכֻ ּ ּּ
ָאה חוָלָקָנא ְד ְּוָאְמרו ַזּכָ ּ אּ ּתָ ָמעו ַעד ַהׁשְ ּתְ ַמע ִמִלין ְדָלא ִאׁשְ ָּזִכיָנא ְלִמׁשְ ּ י . ּ ָּפַתח ִרּבִ

ְמעֹון ְוָאַמר  ִדי)דברים לב(ׁשִ י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ּ ָראו ַעּתָ ָּאַמר ַחְבַרָיא . ּ
ַתר ְדִא ֵעיָנא ְלַגָלָאה ּבָ יִקין ַדֲאָנא ּבָ ָמעו ִמִלין ַעּתִ ּׁשְ ּ ּּ ְּתְיִהיב ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאהּ ַּמאי ִניהו . ּ

ִדי י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ְּדָאַמר ָראו ַעּתָ ּ ל . ּ ֶּאָלא ָדא הוא ִעַלת ַעל ּכָ ּּ ּ
ְּוַההוא ִאְתְקֵרי ִעַלת ָהִעלֹות. ִּעָלִאין ּ ִּעַלת ֵמִאֵלין ִעלֹות ְדָלא ַיֲעִביד ַחד ֵמִאֵלין ִעלֹו, ּ ּ ּ ּ ת ּּ

ַּעד ְדָנִטיל ְרׁשו ֵמַההוא ִעָלָאה ְדָעֵלה' ּׁשום עובד ּ ּ ּ ה , ּּ ַנֲעּשֶׂ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעָלא ּבְ ּּכְ ּ
ה ַוַדאי, ָאָדם ה, ַּנֲעּשֶׂ ַמר ְדָאַמר ָדא ְלַההוא ִדְלֵעָלא ִמּנֵ ֵרין ִאּתְ ַּעל ּתְ ּ ּ ּ ה ָאָדם ְוָלא , ּּ ַנֲעׂשֶ

ְרׁשו ּבַ, ָּעִביד ִמָדַעם ֶּאָלא ּבִ הּ ֲּאִמיָרה ֵמַההוא ִדְלֵעָלא ִמּנֵ ּ ה ָלא . ּּ ְּוַההוא ִדְלֵעָלא ִמּנֵ ּ ּּ
ָּעִביד מדעם ַעד ְדָנִטיל ֵעָצה ֵמַחְבֵרה ל ָהִעלֹות. ּ ֲּאָבל ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ְּדֵלית , ּ

א דשוה ֵלה ה ְוֵלית ְלַתּתָ ְּלֵעָלא ִמּנֵ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ יוִני ְוגֹו ְוַא)ישעיה מ(ּ ַדּמְ . 'ּל ִמי ּתְ
ִדי י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ָּאַמר ָראו ַעּתָ ה, ּ ְּדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ ַגְוָנא ְדַההוא , ּ ּּכְ ּ

ַצְלֵמנו ה ָאָדם ּבְ ְּדָאַמר ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ְלהו ַחְבַרָיא ְוָאְמרו ר. ּּ ָּקמו ּכֻ ּ ּּ ַּהב ָלן ְרׁשו ' ּ
ַהאי ֲאַתרְל ה ָאָדם. ַּמְלָלא ּבְ ָּאְמרו ְוָהא ַאְמַרת ְלֵעיל ְדִעַלת ָהִעלֹות ָאַמר ְלֶכֶתר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ,

ּתוף  ָלא ׁשִ ְלחודֹוִהי ּבְ ִעַלת ָהִעלֹות ְדָלא ָנִטיל ֵעָצה וְרׁשו ֶאָלא ִאיהו ּבִ ְּוֵאיך ָאְמרו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ן ּבָ ֲּאִפלו ֱאֹלִהים ַדֲאִצילות. ִדיִּדְכִתיב ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ, ְוֻחׁשְ ּ ּ ְמִעין . ּ ָאַמר לֹון ְיהֹון ׁשָ
ּאוְדֵניכֹון ַמה ְדפוַמְיכו ְמַמֵלל ּ ּ ּ א ְדִאית ְדִאְתְקֵרי ִעַלת . ּ ּתָ ְּוָהא ָלא ֲאָמִרית ְלכו ַהׁשְ ּ ּ ּ

ל ָהִעלֹות, ָּהִעלֹות ְּוָלאו ִאיהו ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ּ ְּדִעַלת ַעל. ּ ל ָהִעלֹות ֵלית ּ ּ ּכָ
ה ְנָיָנא ְדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵ ֵּלה ּתִ ּ ְּדִאיהו ָיִחיד ֳקָדם ּכָֹלא. ּ ּ ָפא, ּ ּתָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . ְּוֵלית ֵלה ׁשֻ ּ
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ִדי ְדָנִטיל ֵעָצה ִמּנֵה י ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ּכִ ָּראו ַעּתָ ּ ּ ְּדִאיהו ָיִחיד ֹקֶדם . ּ ּ
ָפאּּכָֹלא ְוֵל ּתָ ְנָיָנא ְוָלא ׁשֻ ָנא. ּית ֵלה ּתִ ּבָ גֹון ְדָכר . ְוֵלית ֻחׁשְ ּתוף ּכְ ׁשִ ְּדִאית ֶאָחד ּבְ ּ ּ

י ֶאָחד ְקָראִתיו ְוכו הֹון ּכִ ַמר ּבְ ְּונוְקָבא ְדִאּתְ ּ ּתוף. 'ּ ן וְבָלא ׁשִ ּבָ ָלא ֻחׁשְ ֲּאָבל ִאיהו ַחד ּבְ ּ ּ .
ִדי ּוְבִגין ָדא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ה ְוָאְמרוָּקמו . ּ ָטחו ַקּמֵ ּתְ ְלהו ַחְבַרָיא ְוִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּּ ָאה ְדָמאֵרי , ּ ַּזּכָ

ין ְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְלָין ַלּמַ ר ָנׁש ְדָלא ֲהוֹו ִמְתּגַ ה ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ִאית ּבַ ַכם ִעּמֵ ִּאְסּתְ ּ ּּ ּ .
ָלָמא ְקָרא ה ָרִז, ָּאַמר לֹון ַחְבַרָיא ִאית ָלן ְלַאׁשְ ַהאי ְקָראְּדַכּמָ ֲאִני ָאִמית . ין ְטִמיִרין ּבְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ַחֵיי. 'ְוַאֲחֶיה ְוגֹו ְסִפיָרה ִמּסִ ְסִפיָרה ְוַאֲחֶיה ּבִ ָּאִמית ּבִ ָמאָלא , ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ּ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֹלא ִאְתְקַים ִדיָנא ְדִא. ִמיָתה ְרַוְיהו ּבְ ָכמו ּתַ ְּוִאי ָלֵא ִאְסּתְ ּ ּ ּ ּ מוָתב ּ ּּנון ּבְ ּ

ֲחָדא ָלָתא ּכַ ָלָתא ְלֶמֱעַבד ִדיָנא. ּתְ מון ּתְ ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּכְ ּ ְּוֵייֵתי ַיד ְיִמיָנא ְדִאיִהי ְפׁשוָטה , ּ ּּ
ִבים ל ׁשָ ְּדִאיהו ְיהֹוָ. ְלַקּבֵ ְטָרא ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּה יו'ּ א ִאְתְקֵרי ַיד ָיִמין ִמּסִ ִכיְנּתָ א ְוָדא ׁשְ

ְטָרא ִדְגבוָרה, ְּדֶחֶסד ֹמאל ִמּסִ ַּיד ׂשְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא'ַיד ְיהֹוָ. ּ ּה ִמּסִ ּ ר . ּ ד ּבַ ּכַ
יִזיב לֹון ִמן ִדיָנא א ַהאי ָיד ׁשֵ ְתיוְבּתָ ָּנׁש ָחַזר ּבִ ל ָהִעלֹות. ּ ד ָדן ִעַלת ַעל ּכָ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ ,

יל ה ְוֵאין ִמָיִדי ַמּצִ ַמר ּבֵ ִּאּתְ ַהאי ְקָרא ֲאִני ֲאִני ֲאִני ְדִאית ְועֹוד ּתְ. ּ ָּלת ִזְמִנין ִאית ּבְ
הֹון ֵא ֵא ֵא י י י יו, ּבְ ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ הֹון . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּיו. י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ ְוִאית ּבְ

ָלת ָוִוי ָמָהן''ה ואנ''ן ואחי''ן ְוַאִי''ּתְ ִאֵלין ׁשְ ּי ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ּל ָדא ְדַהאי ְקָרא ְוִעם ּכָ. ּ ּ
י ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּאֹוְקמוה ַחְבַרָיא ְלַגּבֵ ּ ִריך . ּ א ּבְ י ֲאִני ֲאִני הוא ָדא קוְדׁשָ ה ּכִ ְָראו ַעּתָ ּ ּ ּ ּ

הו אנ ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ ּ ִדי. ו'י וה'ּ ֹמאל ְוָנָחׁש, ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעּמָ ֲאִני . ָּדא ׂשְ
ִכיְנ, ָאִמית ׁשְ א ְלָמאן ְדִאיהו ַחָיבּבִ ּּתָ ּ ֵאי. ּ ה ְלָמאן ְדִאיהו ַזּכָ ַּוֲאִני ֶאְחֶיה ּבֵ ּ ְּוֵאין ִמָיִדי . ּ

יל ָדא ַיד ְיהֹוָ ּה ְדִאיהו ְיהֹוָ'ַּמּצִ ּז ְוֹכָלא 'ו במוכס''ְּוִאיהו כוז. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּה יו'ּ
ַמר ְלֵעָלא ַעל ִעָלָאה ְד. ְקׁשֹוט ֲּאָבל ַמה ְדִאּתְ ּּ ל ָהִעלֹותּ ִּאיהו ִעַלת ַעל ּכָ ּ ַהאי ָרָזא ָלא , ּ

יַמָיא וְנִביַאָיא ִּאְתְמַסר ֶאָלא ְלַחּכִ ּּ ְדמוֵתנו. ּ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְּועֹוד ַנֲעׂשֶ ּ ָּהא אֹוְקמוה , ּ ּ
ֵרת ַתר ַדֲהוֹו ַיְדִעין ַמה , ַּחְבַרָיא ַעל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ְּדִאּנון ָאְמרו ַהאי ְקָרא ּבָ ּ ּ ַּדֲהָוה וַמה ּ ּ

ְּוִאּנון ֲהוֹו ָיְדֵעי ַדֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱחֵטי. ְּדָעִתיד ְלֶמֱהֵוי ֵעי ֵלה ְלֶמֱעַבד. ּ אי ּבָ ְוֹלא עֹוד . ּוַאּמַ
ֶּאָלא ֻעָזא ְוַעָזֵאל ֲהוֹו ְמַקְטְרִגין ָעֵלה ִזְמָנא ְדָאַמר ּ ּ ּ ה ' ּ ִריך הוא ַנֲעׂשֶ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְּ

ָדֵעהוָא. ָאָדם ְּמרו ָמה ָאָדם ַוּתֵ ך . ּ ָדֵעהו ְוָעִתיד ְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ֵעי ְלֶמֱעַבד ָאָדם ַוּתֵ ְָמה ָאת ּבָ ּ
ך ָתא ִדיֵלה ְדִאיִהי ֹחׁשֶ ִאּתְ ְּבְ ּ ּ ְּדאֹור ִאיהו ְדכוָרא. ּ ּ ּ ך נוְקָבא. ּ ֹּחׁשֶ ך ִדְבִריָאה. ְ ֹמאל ֹחׁשֶ ּׂשְ ְ ,

א ָאְמָרה לֹו ִכיְנּתָ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ַהאי ְדַאְתָון ְמַקְטְרִגין ַאְתָון ֲעִתיִדין ְלִמְנַפלּּבְ ּ ּבְ ָהָדא . ּ
ּהוא ִדְכִתיב  נֹות ָהָאָדם)בראשית ו(ּ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבָ ּ ַוִיְראו ּבְ הֹון . ּ הֹון ְוָטעו ּבְ קו ּבְ ְּוָחׁשְ ּ

ה ִדיְלהֹון ֻדּשָׁ א ִמּקְ ִכיְנּתָ ְּוַאִפיל לֹון ׁשְ ָּאְמרו ַחְבַרָיא ִאי . ּ ִרין ּ ּקְ ָּהֵכי ֻעָזא ְוַעָזֵאל ֹלא ְמׁשַ ּ
ִמלוַלְיהו ּּבְ ּ נוְקָבא ֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱחֵטי ָאָדם. ּ ְּדַוַדאי ּבְ ּ א ַאְתָון . ּ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ָהֵכי ָאְמָרה ׁשְ

ל ְצָבא ָמרֹום יר ִמּכָ ְּדִאְזְדַמְנּתון ְלִקְטרוָגא ֳקָדַמי ַיּתִ ּ ּ ִפיִרי, ּ ִּאי ַאּתון ֲהֵויתון ׁשַ ּ ן ֵמָאָדם ּ
עֹוָבַדְיכו ָּיאות ְלכו ְלַקְטְרָגא ָעֵלה, ּּבְ ּ ָתא ֲחָדא ַאּתון . ּ ִאּתְ ֲּאָבל ִאם הוא ָעִתיד ְלֶמֱחֵטי ּבְ ּ

יִאין ין ַסּגִ ָנׁשִ ַמר . ּבְ ָמא ְדִאּתְ נֹות ָהָאָדם)בראשית ו(ּּכְ ֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבָ ּ ַוִיְראו ּבְ נֹות . ּ ּבָ
ת ָהָאָדם ׁשוָבה ְלַאֲחָזָרא .ָהָאָדם ְוֹלא ּבַ ּ ְוֹלא עֹוד ֶאָלא ִאם ָאָדם ָחב ָהא ַאְקִדים ֵלה ּתְ ּ ּ ּ
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ָמא ְדָחב ָנא ּבְ ּקְ ְּלָמאֵרה וְלִאְתּתַ ּ ֵלי ַהאי''ָּאַמר לֹו ַחְבַרָיא א. ּ אי ּכֻ י . ּכ ַאּמַ ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא ֵיֶצ א ּבְ ֶּאְלָעָזר ַחְבַרָיא ִאי ָלא ֲהָוה ָהֵכי ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ְּ ּר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ְדִאּנון ּ ּ

ך ְרַוְיהו. ְּלָאָדם ִדְבִריָאה' ָּלא ֲהָוה ְזכו וחוב, ְאֹור ְוֹחׁשֶ ֵרי ִמּתַ ֶּאָלא ְדִאְתּבְ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ֶות ְוֶאת ָהָרע וָבַחְרּתָ )דברים ל( י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת ַהּמָ ּ ְרֵאה ָנַתּתִ ּ ּ ָ

אי. ַּחִייםּבַ ֵלי ַהאי ַאּמַ ָּאְמרו ֵלה ְועֹוד ּכֻ ּ ֵרי ְלֵמיַחב ֳקָדם ְיהֹוָ. ּ ְוָלא , ה'ָלא ֲהָוה ִאְתּבְ
ל ַמה ְדָגִרים ְלֵעָלא ְרָמא ּכָ ּּגַ ָכר, ּ   .ְּוָלא ֲהָוה ֵלה ֹלא ֹעֶנׁש ְוֹלא ׂשָ

ִגין ְדאֹוַרְיָתא  ָּאַמר ַחְבַרָיא ִמן ַהִדין ֲהָוה ְלִמְבֵרי ֵלה ּבְ ּ ּ ה ּ ִריַאת ִדְכִתיב ּבָ ִגיָנה ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ
ִעים א ָלְרׁשָ ַּאְגָרא ְלַצִדיַקָיא ְוָעְנׁשָ ִגין , )ולא הוה אגרא לצדיקיא וענש לרשיעיא(. ּ ֶּאָלא ּבְ

ֶבת ְיָצָרה ָרָאה ָלׁשֶ ָּאָדם ִדְבִריָאה ֹלא ֹתהו ּבְ ּ ּ ַמְעָנא . ּ ַמְעָנא ַמה ְדָלא ׁשְ ָען ׁשְ ָּאְמרו ַוַדאי ּכְ ּ ּ
אַעד ּתָ ִריך הוא ִמְלָתא ְדָלאו הוא ָצִריך.  ַהׁשְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְְדַוַדאי ֹלא ּבָ ְּ ּ ּ ּ ּ ְוֹלא עֹוד . ּּ

א ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ֶּאָלא אֹוַרְיָתא ִדְבִריָאה ִאיִהי ְלבוׁשָ ּ ּ ִאם ָאָדם ֹלא ֲהָוה ָעִתיד ְלִמְבֵרי ֲהַות . ּ
ַגְוָנא ְדָעִנ ּסוָיא ּכְ ָלא ּכִ א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ א . יּ ִכיְנּתָ יט ִלׁשְ ָפׁשִ ִאלו ּבְ ל ָמאן ְדָחב ּכְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ּּ

ָהא א ְדָאָדם, ַּמְלּבוׁשָ ְּוַהאי ִאיהו עֹוְנׁשָ ִאלו הוא . ּ ְּוָכל ָמאן ִדְמַקִים ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְיָתא ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָהא ַמְלּבוׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ ִכּס. ָּלִביׁש ִלׁשְ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוה ּבְ ּ ּ ּוָיא ְדִציִציתּ י ִהיא )שמות כב(, ּ  ּכִ

ָגלוָתא ְוָהא אֹוְקמוה ב ּבְ ּכָ ה ִיׁשָ ּמֶ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו ּבַ ְּכסוֹתה ְלַבָדה ִהיא ּשִׂ ּ ּ ּ ּ ך . ּ א ֲחֵזי ֹחׁשֶ ְּתָ

מו ְדאֹוַרְיָתא אֹור ִחָורו ְדאֹוַרְיָתא ִּאיהו ֻאּכָ ּ ּ ּ ּ ך. ּ ֹחׁשֶ ְְוַכד ִאיהו אֹור ִמְתְלַבׁש ּבַ ַמר ִאּתְ, ּ
אֹוַרְיָתא ְשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה  ן אֹור ְדִאיהו ִחָורו. )שיר השירים א(ּבְ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּוַכד ִאְסּתְ ּ ּ ּ ,

ַחְרֹחֶרת ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ָמא . ִּאיִהי אֹוֶמֶרת ַאל ּתִ ַגְוָנא ְדַבת ֵעיָנא ְדִאיִהי ֻאּכָ ְּואֹוַרְיָתא ּכְ ּ
אֹור ְדָנִהיר ּבֵ ִפיָרא ּבְ ְּוׁשַ ה ָאַמר ָדִוד . ּהּ ת ֵעיָנא ְואֹור ְדָנִהיר ּבָ ּוְבִגין ָדא ּבַ ּ ּ ּ '  ה)תהלים כז(ּ
י ִאיָרא ִעי ִמּמִ ת ַעִין' אֹוִרי אֹור י. אֹוִרי ְוִיׁשְ ְוִנין ִאית ָלה. ְּדִאיִהי ּבַ ּוְתֵרין ּגַ ּאֹור ִמְלָגאו , ּ

ל ְקִלִפ הו ַעל ּכָ ְלָטָאה ּבְ ך ִמְלַבר ְלֶמֱהֵוי ׁשַ ְּוֹחׁשֶ ּ ּ ּכֹל . יןְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב וַמְלכותֹו ּבַ ּ ּ ּ
ָלה ָרֵאל ָהָיה . ָמׁשָ ֵני ִיׂשְ הֹון וְלָכל ּבְ ַמר ּבְ ל ִאּנון ְדִאּתְ ִליַטת ַעל ּכָ א ְדאֹור ִאיִהי ׁשְ ְלבוׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ

בֹוָתם מֹוׁשְ הו וְר. אֹור ּבְ ַמר ּבְ ִליַטת ַעל ַחָיַבָיא ְדִאּתְ ָמא ׁשְ ּוִבְלבוׁש ֻאּכָ ּ ּ ּ ּּ ך ּ ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ְׁשָ

ִּיָדמו ה ְיִהי אֹור. ּ ַמר ּבֵ ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִאיהו אֹור יֹום ַקְדָמָאה ְדִאּתְ ְּועֹוד אֹור ִאיִהי ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ,
ָּדא ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ָמאָלא ְדִיְצָחק ְדִאיהו יֹום . ּ ְטָרא ִדׂשְ ך ִמּסִ ֹּחׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ְנָיָנא ְדִאּתְ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ִמְראֹותּּתִ ה ַוּתִ ך ָקָרא ַלְיָלה ְוגֹו. ַּמר ּבֵ ָּאָדם ָדא ַיֲעֹקב . 'ְְוַלֹחׁשֶ
ָמאָלא ך ִדׂשְ אֹור ִדיִמיָנא וַבֹחׁשֶ ַתְרַוְיהו ּבְ ִּאְתְלַבׁש ּבְ ּ ּ ּוְבַתְרַוְיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ְּ ּ ּ ּ

ִּאיהו ַעּמוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמוד ָהֵאׁש ַל ּ ַתְרַוְיהוּ ְּיָלה ְדָנִהיר ּבְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ  )שמות יד(ּ
ֹּלא ָיִמיׁש ַעּמוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמוד ָהֵאׁש ַלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם ְוגֹו ְטָרא ִדיֵלה . 'ּ ָּעָנן ִמּסִ ּ

א. ַּמָיא ְטָרא ִדיֵלה ֶאּשָׁ ך ִמּסִ ֹּחׁשֶ ּ יַנְיהו. ְ לֹום ּבֵ ַּעּמוד ִאיִהי ׁשָ ּא הוא ִדְכִתיב ָהָד. ּ  )איוב כה(ּ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ ל ַהַלְיָלה. עֹוׂשֶ ֶאְמָצִעיָתא ְוֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ְּוַכד ִאיהו ּבְ ָלא . ּ

א א ְלַמָיא, ָּקִריב ַמָיא ְלֶאּשָׁ יַנְיהו ַהאי ִאיהו ַמֲחֹלֶקת . ְּוֹלא ֶאּשָׁ גֹון ְדִאיהו ַאְפִריׁש ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ַמִי ם ׁשָ איְלׁשֵ ּמַ ר . ּם ִהֵלל ְוׁשַ ְרִקיָעא ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ְוׂשַ ֵרין ִאּמוָרֵאי ּבִ ְּלָקְבַלְיהו ּתְ ּ

יֵניֶהם ְדִאיהו נוִריֵאל אוִריֵאל לֹום ַמְכִריַע ּבֵ ּׁשָ ּ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ּאוִריֵאל ִאְתְקֵרי ִמּסִ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3418דף [ -ּוָתא ּבְ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּנוִריֵאל ִמּסִ ְּוִאיהו ָאָדם ִדְתָל. ּ ִליט ַעל ַעל ָמאֵרי ּ ֵמה ְדׁשַ ָּתא ְמַטְטרֹון ׁשְ ּ ּ
ְדַגת ַהָים. ַמְתִניִתין ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָיְרדו ּבִ ּ ּ א . ּ ַיּמָ ין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתַרּבִ ִּאֵלין ּתַ ּ

ן ְוכו ּמָ ְּדאֹוַרְיָתא ְדַיְרֵתי ִמּתַ ּ נמצא זה לא ' תיקון ע( )'ב שורה ח''ו ע''זה תמצא בדף פ(. 'ּ

  )בדפוס ראשון

ָר ית ּבָ ֵראׁשִ י'ּבְ ָבא ִדיֵלה'ת ְוָדא מטט'א ׁשִ ּצָ ּרון אֹות ּבַ ַמר . ּ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ם )בראשית(ּ ּ ַוָיׂשֶ
ִגְלּגוָלא. ְלַקִין אֹות' ַה ָנא ָעֵלה ַמה ַדֲהָוה ָאִזיל ָנע ָוָנד ּבְ ְּלַאּגָ ּ ב . ִאְתֲעִביד נֹוד, ּ ִּמָיד ַוֵיׁשֶ ּ

ֶאֶרץ נֹוד ִק ִגין ְדנֹוַלד ָמהול. ְדַמת ֵעֶדןּבְ ְּוָדא אֹות ִדְבִרית ִמיָלה ְדָקֵני ָעֵלה דאחוה ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ה ְדָעאלו ְלַגן ֵעֶדן נֹוי ִמּנֵ א ְוָנְפקו ּבְ ְתיוְבּתָ ן ּבִ ּמָ ִגין ְדָחַזר ּתַ ּוְבָאן ֲאַתר ָזָכה ֵלה בקיני ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵע ב ּבְ ּוְבִגין ָדא ַוֵיׁשֶ ּ ְטָרא ְדַרע. ֶדןּ טו , ְּלָבַתר ָעִביד ּתֹוְלִדין ִמּסִ ְּוִאְתְפׁשָ ּ
ִגְלּגוִלין ְדָעְלָמא ּּבְ ֶלד ֶאת ֲחנֹוך. ּ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ַמר ַוֵיַדע ַקִין ֶאת ִאׁשְ ְוָעַלְיהו ִאּתְ ּ ְֲחנֹוך . ּ

ְטָרא ְדַקִין ְוָדא ֵיֶצר ָהָרע ִחּנוָכא ְלִביׁש ִּמּסִ ְטָרא ֶדֱאנֹוׁש ְדִאיהו ֵיֶצר ְְוִאית ֲחנֹוך ִמ. ּ ּּסִ ּ ּ
ה . ַּהטֹוב ִחּנוָכא ְלָטב ַמר ּבֵ י ָלַקח ֹאתֹו )שם(ְּוִאּתְ ּ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֵאיֶנּנו ּכִ ְ ְ ּ ּ

ְּוָדא ֲחנֹוך ְדֶנֱהַפך בשריה ְלַלִפיֵדי ֵאׁש. ֱאֹלִהים ְ ת ֱאנֹוׁש. ְּ ּוְתָלָתא ִאּנון ָאָדם ׁשֵ ֱאנֹוׁש . ּ
ל ָדִרין ן ִאְתְיֲחסו ּכָ ּמָ ִּמּתַ ם ה. ּ ׁשֵ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ ּ טו . 'ּ ן ִאְתְפׁשָ ּמָ ִּמּתַ ּ
ְלּגוִלין ְדַצִדיַקָיא ל ּגִ ּּכָ ּ ּ ֲּחנֹוך ְדָנַפק ֵמֱאנֹוׁש ִאיהו ְמַטְטרֹו. ּ ּ רֹו ְלַלִפיֵדי ֵאׁש ''ְ ׂשָ ּן ְדֶנְהַפך ּבְ ְּ ּ

ְּוִאיהו נוִריֵאל ַמר ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹובְו. ּ ְרַוְיהו ִאּתְ ַּעל ּתַ ּא ָדא נוִריֵאל''ָרצֹו. ּ ב ''ָוׁשֹו. ּ
ן''ְמַטְטרֹו ּבָ ֻחׁשְ ר ִיְהֶיה . ן ָהֵכי ָסְלֵקי ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָזק ֶאָלא ִאיהו ּכְ ַמְרֵאה ַהּבָ ּּכְ ּ
ָעָנן ה , ּבֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַעְנֵני)בראשית(ּ ָעָנן ְוָהָיה ּבְ ת ּבֶ ׁשֶ ּוְבִגיֵנה .  ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהּקֶ ּ

ַמר  ר)שם(ִאּתְ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ִגין ְדִאְתַהַפך ְלַלִפיֵדי ֵאׁש. ּ ְוֹלא ִיְהֶיה ַמּבול ְלׁשַ ּּבְ ְּ ְוָכל ַמְלָאִכין . ּ
ן ֲהוֹו ּמָ ָמִתין ְדִגְלּגוִלין ִמּתַ ִּדְמָמָנן ַעל ִנׁשְ ּ ַמְרֵא. ּ תְועֹוד ּכְ ׁשֶ ה , ה ַהּקֶ ַמר ְלֹמׁשֶ ָּעֵלה ִאּתְ

ָהר ה ַמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ר ֶהְרָאה ה. ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ן ' ּכַ ה ּכֵ ֶאת ֹמׁשֶ
נֹוָרה ה ֶאת ַהּמְ ִּדיֵלה ְמנֹוָרה' מ, ן''ְוָדא ְמַטְטרֹו. ָעׂשָ ּנוִריֵאל נור ָדִליק ְוהוא ט. ּ ּ ּ ּט ְוָהיו ''ּ

ין ֵעיֶניךְל ם ה. ָֹטָטפֹות ּבֵ ׁשֵ ט ֵמֱאנֹוׁש וְבִגין ָדא ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ ְּוֹכָלא ִנְתַפּשֵׁ ּ ּ ּ ּ'.  

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ַמה ְדאֹוְקמוה ' ּ ַהאי ְקָרא ִאְתְפַרׁש ְלע)בראשית א(. ּבְ ַּאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ
ָנן ע י. ַּאְנִפין ְלאֹוַרְיָתא' ַרּבָ ֵראׁשִ ת ''ּבְ אית ּבַ ְתִחָלה ַאּמַ ָנן . ּּבִ ֶּאָלא ָהֵכי אֹוְקמוה ַרּבָ ּ ּ

ְתִחָלה ִסיָמן טֹוב ְלָבִנים ת ּבִ ְּדַמְתִניִתין ּבַ ַעּמוָדא . ּ ית ְסִפיָרן ִדְכִליָלן ּבְ ּוַמאי ִניהו ִאֵלין ׁשִ ּ ּ ּּ
ַמר ָעַלְיהו  ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדִאּתְ ּ ה ַה)שמות(ּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּשָׁ'  ּכִ

ית. )שמות( ית ִזְמִנין טֹוב ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוִאּנון ׁשִ ּ ֵרין ִזְמִנין טֹוב. ּ ִליָתָאה ּתְ . ּוְביֹוָמא ּתְ
ית ְנָיָנא ִדְבֵראׁשִ ַּחד ְדיֹוָמא ּתִ ִליָתָאה, ּ ֻדָלה )דברים הימים א כט(ְּוִאּנון . ְּוַחד ְדיֹוָמא ּתְ ּ ַהּגְ

בוָרה ְו לְּוַהּגְ י ּכָ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֶ ְּדִאיהו ַצִדיק. ַהּתִ ּ ָאה . ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ת ִאיִהי ׁשְ ְוַהאי ּבַ
יָרָאה ְלט, ַּמְלכות ַהּקֶֹדׁש ית', ֲעׂשִ ִביָעָאה ְלׁשִ ' ּוְתִמיָנָאה ְלז, ּוְרִביָעָאה ִלְתָלת ֲאָבָהן, ּוׁשְ

ִמיִני ֲעֶצֶרת ת קֹול. ַחג ׁשְ ָרֵאל ְוִאיִהי ּבַ הֹון ִיׂשְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ין ַדֲהוֹו ִמׁשְ ּ ְרִביָעָאה ִלְתָלת ַדְרּגִ ּ
הֹון ְוִאּנון ּתֹוָרה ַאְרּכְ ת קֹול. ּרוַח ַהּקֶֹדׁש. ְּנבוָאה. ּּבְ ְלכות . ּבַ ּמַ ה ּבַ ִליָלן ּבָ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּ
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א ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּת, ַּקִדיׁשָ ִּאיִהי ּתֹוָרה ִמּסִ ּ ִמיָמה' ֹוַרת הּ ְּוִאיִהי ְנבוָאה . ּתְ
ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ְטָרא ְדֶנַצח ְוהֹוד ְדִאּנון ּתְ ִּמּסִ ּ ָכל צורֹות וַמְראֹות ְוִדְמיֹונֹות ְוֶחְזיֹונֹות , ּ ּּבְ ּ

ֶנה, ִּדְנִביֵאי ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַבת ַעִין ְדִאיִהי ַלּבַ יִמין ּבָ ְלהו ְרׁשִ ְּכֻ ּ ּ ִליָלא' י, ּ ר ּכְ  ֵמֶעׂשֶ
ית'ּוְנִהיָרא מל, ַמְראֹות ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ָרה ַמֲאָמרֹות, ּ ִליָלא ֵמֲעׂשָ ּוָבה , ּכְ ּ

ַּהֵלב יֹוֵדַע ַהֵלב ֵמִבין, ַּהֵלב רֹוֶאה ְּוָעַלה אֹוְקמוה ָמאֵרי . ּב ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה'ֵל. ּ ּ ּ
ָלה ה, ַקּבָ ת ְוָכַלל ּבָ ּבַ ִתיבֹותָּנַגע ּבַ ֲאָמרֹות ְוַהּנְ ל ַהּמַ ר ֲאִמיָרן ְול.  ּכָ ִּאּנון , ב ְנִתיבֹות'ְוֶעׂשֶ

ל ְפָגִעים'מ יר ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ הֹון ֹמׁשֶ ּב ְדָרִמיז ּבְ ק ַוֲאַפְלֵטהו'י ּבִ'ּכִ. ּ ּי ָחׁשַ ִּדְבהֹון , ב''י מ'י ּבִ'ּכִ. ּ
דֹוָלה ָיד ַהֲחָזָקה ָיד ָרָמה ְטָרא ְדַצִדיק ַחי 'ּי רוַח ַהְוִאיִה. ִאְתְקִריַאת ָיד ַהּגְ ּּקֶֹדׁש ִמּסִ ּ

ֹוָפר ַהּקֹול קֹול . ָעְלִמין ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתְקֵרי קֹול ַהּשׁ ת קֹול ִמּסִ ְּוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ
קֹול)שמות יט(. ַיֲעֹקב ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֵננו ּבְ ה ְיַדּבֵ ַנֶהֶמת ּכְ. ּ ֹמׁשֶ ּמְ ת קֹול ׁשֶ יֹוָנה ִאיִהי ּבַ

ַמר  ַלע)שיר ב(ְּדִאּתְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ַמִים .  יֹוָנִתי ּבְ ת קֹול ָהְיָתה יֹוֵצאת ִמן ַהּשָׁ ְּואֹוְקמוה ָעַלה ּבַ ּ ּ
ְפלֹוִני ַמר ָעַלה . ְואֹוֶמֶרת ֲהָלָכה ּכִ ת קֹול ְדִאּתְ ִּאיִהי ּבַ ת ַעִין)תהלים יז(ּ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ .  ׁשָ

ַמ ת ְדִאּתְ ה ִּאיִהי ּבַ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ְוגֹו)תהלים מה(ּר ּבָ בֹוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ְ ָנה . 'ּ ׁשְ ְּפִניָמה ַלּמִ
ְטָרא דיהו ְּדָפִנים ְדִאּנון ִנְרִאים ִמּסִ ּ ְטָרא דאדנ. ה'ּ ה ִמּסִ צֹות ָזָהב ְלבוׁשֵ ּבְ ׁשְ ִּמּמִ ּי ְדִאיִהי ''ּ
ִּדין ִדְגבוָרה ְוִאיִהי ְפִניָמה ַרֲחִמים ּ ּ ְּדַעּמוָד. ּ ֲחָדא ּ ּא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדָנִטיל בְיִמיָנא וְכִליָלן ּכַ ּ ּ

א ליהו'ֲאֹדָנ. י'יאהדונה ת ֶמֶלך ְפִניָמה' ה ְוָאת י'ּי ְלבוׁשָ בֹוָדה ּבַ ּּכְ ְ ת ֵעיָנא . ּ ְּוִאּנון ּבַ
ָמאָלא ְיָי ִמן יאהדונה א. י'ְּיִמיָנא וַבת ֵעיָנא ׂשְ ְטָרא ְדֶחֶסד ַדְרּגָ ת ִמּסִ ְּוִאיִהי ּבַ , ּ ְדַאְבָרָהםּ
ָמה ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם וַבּכֹל ׁשְ ַמר ּבַ ְּדִאּתְ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם '  ְוה)בראשית כג(ׁשֶ ְּבֵ

ּכֹל   .ּבַ

ית ֵראׁשִ ְנָיָנא ּבְ ב, ּתִ אי ַמְתִחיל אֹוַרְיָתא ּבְ ָנן ַאּמַ ּאֹוְקמוה ַרּבָ ִגין . 'ּ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוה ּבְ ּ ּ
ְּדָחב ָאָדם ְדָא עּ ׁשַ ר ְקָללֹות ְוַאְרָעא ּתֵ ַּכל ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְוָלֵטיה ָלָאָדם ֶעׂשֶ ָחֵסר , ּ

ַּחד ְדָלא ִאְתְלַטָיא ָדא ַאְרָעא ֵבי. ּּ ּוִמָיד ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְיָתא ָפַתח ּבְ ּ ָרָכה 'ּּ ּת ְדִאיִהי ּבְ
ְּלַאָפָקא ָעְלָמא ִמָלֵטיה ּ ב. ּ ַמר ' ְּוַעל ָדא ַמְתִחיל ּבְ ת ה )משלי י(ְּוָעֵלה ִאּתְ ְרּכַ ִהיא ' ּבִ

יר ֲעׁשִ יֶתך)יחזקאל מד( .ּתַ ָרָכה ֶאל ּבֵ ָרָכה. ָ ְלָהִניַח ּבְ ְְלֶמֶלך . ּוָמאן ֲאַתר ִאְתְקִריַאת ּבְ

ְּדָבָעא ְלִמְבֵני ַפְלְטִרין ַאְרָעא ְוָחַפר ֵלה ַמּבוָעא ְדַמָיא. ּ ָּחַפר ּבְ ּ ּ ַתר ְדִאית ִלי . ּ ָּאַמר ּבָ
ִיתְנ ִּביעו ְדַמָיא ֶאְבֶנה ּבַ ּ ִית. ּ ָחְכָמה ִיְבֶנה ּבַ ּוָמקֹור ְדַההוא ָנָהר ַמּבוָעא ְדֵלית ֵלה . ְּוַהְינו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶתר ֶעְליֹון. ּסֹוף ְוָלא ְפָסק ִית. ָּדא ּכֶ ד ִאְתְמִליַאת ֵמָחְכָמה ִאְתְקִריַאת ּבַ ִית ּכַ ת , ְּוַההוא ּבַ ּבַ
ָחְכָמה ִי', י ִיתְּוַהְינו ּבְ ת ְלַבְעָלה. ְבֶנה ּבַ ָתא ּבַ ל ִאּתְ ת ְזֵעיָרא ִאְתְמִליַאת ''ּוֵבי. ּּכָ

ת ְפֶאֶרת ְדַהְינו ּתֹוָרה וֵבה ִאְתְקִריַאת ּבַ ִּמּתִ ּ ּ תֹוֶסֶפת י. ּ א ִעָלָאה ּבְ ֹלֹמה ָאַמר . 'ֲּאָבל ִאּמָ ּוׁשְ
ע ִנְבָנה)מלכים ה( ֵלָמה ַמּסָ ֹנתֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ ֵלָמה.  ְוַהּבַ ֵני ' ָּדא י. ַמאי ֶאֶבן ׁשְ ָּעַלה ִאְתּבְ

יָתא ִית. ּבֵ ָחְכָמה ִיְבֶנה ּבַ ּוְבִגין ָדא ּבְ א' ְוָדא י. ּ יָתא ִדְלַתּתָ ֵני ּבֵ ְּזֵעיָרא ָעַלה ִאְתּבְ ַגְוָנא . ּ ּכְ
ָאת י ֵני ּבְ יָתא ִעָלָאה' ְּדִאְתּבְ ִני. ּּבֵ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ְּוִאּנון ּבַ , י''ה ֲאֹדָנ'ִמן ְיהֹוָ' ן ְיָיְּוִאּנו. ּ
ַמר  ח ה)דברים כו(ָּעַלְיהו ִאּתְ ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ ְנָיָנא. ' ֲאָבִנים ׁשְ ַח ּתִ . ֶאת ְלַרּבֹות ִמְזּבֵ

ה ָאר ַחְבַרָיא ַדֲהוֹו ִעּמֵ י ֶאְלָעָזר וׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַּוַדאי ֵאלו ָלא אתינ, ּּ ְּלָעְלָמא ֶאָלא ' ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ַמ ּע ָדא דייְלִמׁשְ ת ְיהֹוָ. ּ ְרּכַ ְרַכת ְוִאְתְקִריַאת ּבִ ה ָמאן ִאְתּבָ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ּוְכָען ִאׁשְ ְּוַהְינו . ה'ּ
ת ה ְרּכַ ל ְדִאּנון . ָים ְוָדרֹום ירשה' ּוָמֵלא ּבִ ָין ּכָ ּקְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ְרַכת וִמּתַ ֵלא ִאְתּבָ ִּמן ַהּמָ ּ ּ

ָקָאה ּתְ א . ְצִריִכין ְלִאׁשְ ַתר ְדִאית ִלי ַמּבוָעא ַאַטע ִאיָלָנאָאַמר ַמְלּכָ ּּבָ ן. ּ ְּדִאיהו , ְּוַהְינו ּבֵ ּ
ָנן ָמה ְדאֹוְקמוה ַרּבָ ְנָין ּכְ ן ִמְלׁשֹון ּבִ ּּבֵ ּ ּ ַנִיך ֶאָלא ּבֹוַנִיך, ּ ְקִרי ּבָ ְַאל ּתִ נֹות . ְּ ְּואֹוְקמוה ּבָ ּ

ִנים ְכַלל ּבָ ֶת. ּבִ א ְדִאיהו ְמקֹור ְדָחְכָמה ִאיהו ּכֶ ְּוַאּבָ ּ ּ ְנָיָנא ַמאי ִניהו. רּ ְּמקֹור ְדָחְכָמה ּתִ ּ .
ִרי א ּבְ ֹלֹמה . ָּאַמר ֵלה ִאּמָ ַהאי ְקָרא ָרִמיז ֵלה ׁשְ ָּאַמר ֵלה ּבְ רוך )משלי ה(ּ ְ ְיִהי ְמקֹוְרך ּבָ ָּ

לֹום. ְּוָדא ַצִדיק ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק ְוָדא ׁשָ ה ּבְ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ֹלֹמה ִאְתְקֵר. ּ י ַעל ּוׁשְ
ֹלֹמה ֵמה ׁשְ רוך. ּׁשְ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ה ְוַהּמֶ ַמר ּבֵ ְְוִאּתְ ְּ ְרַכת ֶאָלא . ּ ָתא ָלא ִאְתּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ
ִּמְפִרי ְדַבְעָלה ּ אן ִדְצלֹוָתא, ּ ְרּכָ ִליל ַחי ּבִ ִרית ַחי ָעְלִמין ּכָ ְּדִאיהו ֶזַרע ִמּבְ ּ ּוְבִגין ָדא ָמאן . ּ ּ

ָקָאה הְּדָבֵעי ְלַאׁשְ ה ָצִריך ְלִמְכַרע ְלַגּבֵ ּ ִמּנֵ א ָדא ְדַצִדיק . ְּ ד ָזָכה ְלַדְרּגָ ִדיק ּכַ ְּויֹוֵסף ַהּצַ ּ ּ ּ
ה, ַחי ָעְלִמין ְרִעין ְלַדְרּגֵ ין ֲהוֹו ּכָ ֶחְלָמא ְדָכל ַדְרּגִ ָּחָזא ּבְ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ  )בראשית לז(ּ

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְוגֹו ה ַהּשֶׁ ָברוךּוְבִגין . 'ְּוִהּנֵ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְָדא ּכָ ּ ִרי . ּ ִריך ּבְ ְָאַמר לֹו ּבְ

יק יֹוִמין ִריך הוא. ְלַעּתִ א ּבְ ך ָאִביך ָדא קוְדׁשָ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ִּיׂשְ ּ ְּ ָ ָ א. ָ ִכיְנּתָ ך ָדא ׁשְ ִּאּמֶ ָ .
א ך ִדְלַתּתָ ְּוָתֵגל יֹוָלֶדְתך ָדא ִאּמֶ ָּ רוך ִא, ָ ְְדַוַדאי ֵמַההוא ּבָ ּ ּ ּ אּ א ִדְלַתּתָ ִכיְנּתָ ְרַכת ׁשְ . ְּתּבָ

ן ִדיֵלה ַאְתָין ִמּמָֹחא ְדִאיִהי ָחְכָמה ִעָלָאה ַעל ְיֵדי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּוִבְרּכָ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּּ ּ
ִביָנן ַחד ּּגוף וְבִרית ַחׁשְ ָאה. ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְכַגְוָנא ְדַצִדיק ִאיהו ְמקֹור ִדׁשְ ּ ּ ּ י ּאוף ָהֵכ, ּ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ְמקֹור ְדַצִדיק ּ ּ ּ ְּוָחְכָמה ִעָלָאה ְמקֹור ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּ ּ .
רוך ְדָכר. ְּוֶכֶתר ְמקֹור ָחְכָמה ִעָלָאה ּוְבָכל ֲאַתר ּבָ ּ ָרָכה נוְקָבא, ְּ ָרָכה . ּּבְ ְּוַהְינו ְלָהִניַח ּבְ

יֶתך   .ֶָאל ּבֵ

ִכיְנּתָ א ֲחֵזי ׁשְ הּתָ ְפָחה. ּא ִאית ְדִאְתְקִריַאת ַאּמָ א ְדִאְתְקִריַאת ׁשִ ִכיְנּתָ ּוׁשְ א . ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ִּאית ְדִאְתְקִריַאת ּבְ ה . ָהֵכי ִאית ִאיׁש ְוִאית ִאיׁש. ּ ַמר ּבֵ ִּאית ִאיׁש ְדִאּתְ ּ

ה . ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ה)שמות טו( ַמר ּבֵ ְּוִאית ִאיׁש ְדִאּתְ ְבִריֵאל)אל טדני(ּ ּוְבִגין .  ְוָהִאיׁש ּגַ
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַרּתָ ִגְלּגוָלא ִאם ִהיא ּבְ ְמָתא ְדִאיִהי ְמֻחָיָבא ּבְ ָּדא ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ יָמא . ּ ִאי ּתֵ

ֵאל ְטָרא ְדַסּמָ ְלָטנוָתא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִמּסִ ן ׁשֻ גוָפא נוְכָרָאה ְדַתּמָ ְּדִאְתְזַבן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ . ו''ח. ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ן'  ֲאִני ה)ישעיה מב(ּ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ְּדִאיהו ֵיֶצר . ּ ּ

ִאין ִדְמָסֲאבו. ָהָרע ּתָ ִכְתִרין ּתַ ַמר ְדִאְזְדַבן ּבְ א ִאּתְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ה ּבְ ְרָיא ּבֵ ְּוַההוא ּגוָפא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַמר ְוָה. ו''ח ל ָהָאֶרץָּעַלה ִאּתְ י ִלי ּכָ ֵכר ִלְצִמיתות ּכִ ּמָ א . ָּאֶרץ ֹלא ּתִ ּוָמאן ּגוָפא ִדְבַרּתָ ּ ּ

א א. ן''ָּדא ְמַטְטרֹו, ְּדַמְלּכָ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ְּוַההוא ּגוָפא ִאיהו ַאּמָ ּ ּ ְמָתא . ּ ב ְדִאיהו ִנׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ִגְלּגו ן ּבְ ּמָ בוָיה ּתַ א ׁשְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדִאיִהי ּבְ ּ ּ ְלּגוִליןּ ָּלא ְדַאְתָין ּגִ ן ַמה . ּ ּמָ ִגין ְדָאַתת ּתַ ּּבְ

ה  ִתיב ּבֵ ה ְוגֹו)שמות כא(ּּכְ ּתֹו ְלַאּמָ י ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ּתֹו. ' ּכִ , ְועֹוד ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
ִריך הוא א ּבְ ִּאיׁש ָדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְדִאּנון ִמּסִ. ְּ ּתֹו ֵאלו ִיׂשְ ֶּאת ּבִ ּ ּ ְּטָרא ְדַבת ְיִחיָדה ּ

ּתֹו ְטָרא ְדֶעֶבד ְדִאיהו ְמַטְטרֹו. ִּאְתְקִריאו ּבִ ַגְוָנא ְדִאֵלין ִמּסִ יָמא ְדִיְפקון ּכְ ִּאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּן ְדָנְפקו ''ּּ ּ
ְצַרִים ְמנוָסה ִמּמִ ֵצאת ָהֲעָבִדים. ּּבִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֹלא ֵתֵצא ּכְ י ֹלא )ישעיה נב(ּ  ּכִ

ִחָפזֹון ּתֵ ֵלכוןּּבְ ֵּצאו וִבְמנוָסה ֹלא ּתֵ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3421דף [ -ּוָתא ּבְ

 ] בשנה313יום [סדר הלימוד ליום יח אב 

ְטָרא ְדַדְכיו א ִדְבִעיָרא ִמּסִ ר ָנׁש ִמָיד ְדִאְתְיִליד ָיֲהִבין ֵלה ַנְפׁשָ א ֲחֵזי ּבַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ֵּמִאֵלין , ּ
י ֹקֶדׁש ְּדִאְתְקִריאו אֹוַפּנֵ יר ָיֲהִבין ֵלה רוָחא ִמּסִ. ּ ָּזָכה ַיּתִ ְּטָרא ְדֵחיָון ְדִאּנון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁשּ ּ ּ ּ .

ְטָרא ְדֻכְרֵסה וְתָלת ִאֵלין ִאּנון ַאּמָ ְמָתא ִמּסִ יר ָיֲהִבין ֵלה ִנׁשְ ָּזָכה ַיּתִ ּ ּ ּ ְפ'ה ְוֶעֶב'ּּ ָחה 'ד ְוׁשִ
א א ְדַמְלּכָ ִּדְבַרּתָ ְטָרא ְד. ּ ֹאַרח ֲאִצילות ִמּסִ א ּבְ יר ָיֲהִבין ֵלה ַנְפׁשָ ָּזָכה ַיּתִ ּ , ַבת ְיִחיָדהּ

ת ֶמֶלך ְטָרא ְדַעּמוָדא . ְְוִאְתְקִריַאת ִאיִהי ּבַ יר ָיֲהִבין ֵלה רוָחא ַדֲאִצילות ִמּסִ ָּזָכה ַיּתִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ָהָדא הוא ִדְכִתיב  א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ְּדֶאְמָצִעיָתא ְוִאְתְקֵרי ּבֵ ּ ּ ּ ם )דברים יד(ְּ ִנים ַאּתֶ  ּבָ

אָזָכה ְלַיּתִ. ֱאֹלֵהיֶכם' ַלה א ְוִאּמָ ְטָרא ְדַאּבָ ְמָתא ִמּסִ ּיר ָיֲהִבין ֵלה ִנׁשְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ
ַמת ַחִיים)בראשית א( ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ִּאֵלין ִאּנון ָי. ָּמאן ַחִיים. ּ ַמר 'ּ ּה ְוָעַלְיהו ִאּתְ תהלים (ּ

ַהֵלל ָיה)קנ ָמה ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ּ ּכָ ה ְיה. ּ ִלים ּבֵ ּתְ יר ָיֲהִבין ֵלה יו. ה'ֹוְָּוִאׁשְ ָּזָכה ַיּתִ ו ''א ָוא''ד ֵה''ּ
ִדיֹוְקָנא ְדָמאֵרה''ֵה ֵרי ּבְ ֹאַרח ֲאִצילות ְלֵעָלא ְוִאּקְ ּא ְדִאיהו ָאָדם ּבְ ּ ּ ּ ּּ ַמר . ּ ְּוָעֵלה ִאּתְ
ְדַגת ַהָים)בראשית א( ּ וְרדו ּבִ ּ ָכל ְרִקיִעין וְבָכל אֹוַפּנִ. ּ ְלָטנוָתא ּבְ ַּהאי ִאיהו ׁשֻ ּ ָרִפים ּ ּים וׂשְ

א ְּוֵחיָון וְבָכל ֵחיִלין ְותוְקִפין ִדְלֵעָלא ְוַתּתָ ּ ּ ְטָרא . ּ ֶפׁש ִמּסִ ּנֶ ר ָנׁש ָזֵכי ּבַ ד ּבַ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים, ְּדַבת ְיִחיָדה ה ֹלא ֵתֵצא ּכְ ַמר ּבָ   .ִּאּתְ

ִעים ִרּנָ ּר ְדִאיהו ָנָהר ֹיֵצ'ִּאיהו ַהּנֵ. ה'ּוַבֲאֹבה ְרׁשָ ה . א ֵמֵעֶדןּ ּוַמאי ִניהו ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ
ן ָנָה ּבַ ֻחׁשְ ה ּכְ ֲעׂשֶ ִאיר ְלָכל ָאָדם, ר'ּוִמְצֹות ֹלא ּתַ ר ַהּמֵ ְּוַעל ָדא וַבֲאֹבד . ְּוִאיהו ַהּנֵ ּ

ה ִעים ִרּנָ חֹוק ִפינו וְלׁשֹוֵננו ִרּנָ. ְרׁשָ ֵלא ׂשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדַהְטחֹול ֵאינֹו ׂשֹוֵחק ָאז ִיּמָ ּ ּ ּ ּ . הּּ
ַלְיָלה ֵנָר ה ּבַ ַּוַדאי ְוָאז ֹלא ִיְכּבֶ י טֹוב ַסְחָרה, ּה'ּ ִגין ְדַטְעָמא ּכִ ּּבְ ּוְבַההוא. ּ ָנא ּ  ִזְמָנא ְמַתּקְ

ַלם אְּירוׁשָ ַח''ב לה''ִּהיא ַהֵל, ּ ְדִאיִהי ִלּבָ ְזּבֵ ן לה'ִיְכּבֶ. ב ַהּמִ ּבַ ֻחׁשְ ה . ב'ּב ַהֵל'ה ּכְ ֹלא ִיְכּבֶ
ַלְיָלה ֵנָרה ְד ּּבַ ּ לוָתאִאיִהּ ַלם, ּי ּגָ אְּוָדא ְירוׁשָ א , ּ ְדִאיִהי ִלּבָ ִנָאת ַעל ְיֵדי קוְדׁשָ ְּוִאְתּבְ

ִריך הוא ָהָדא הוא ִדְכִתיב  ּּבְ ּ ּ ַלם)תהלים קמז(ְ   . ְיָיּ ּבֹוֶנה ְירוׁשָ

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ִרי. ּבְ א ָרָזא ִדְבִרית. ׁש''ת ֵא''ּבְ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ֵוי ָּאַמר ִרּבִ אי ׁשַ ּ ַאּמַ
ָמאָנא דַעְפָרא ִאיְלָנא ֵלה ָעְרָלה . ָעְרָלה ּבְ ִכיְלָנא ְלֵאִלָיהו ׁשָ ִרי יֹוָמא ֲחָדא ׂשָ ָּאַמר לֹו ּבְ ּ ּ

ַעְפָרא ינו ֵלה ָמאָנא ּבְ ּקִ ָּאְמֵרי ּתַ ְדמֹוִני. ּ ת זוֵגה ְדָנָחׁש ַהּקַ ָּאַמר ִלי ָעְרָלה ַוַדאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ,
ְרָיןְּדָגִרים ִמיָתא  ִנין ָמאָנא ְדַעְפָרא. ָּלָאָדם וְלָכל ּבִ ּוְבִגיֵנה ְמַתּקְ ּ ְּוַההוא ַעְפָרא ְמזֹוָנא , ּ

ה ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו ַמר ּבֵ ְּלַההוא ְדִאּתְ ּ ר ָנׁש, ּ ּוְבָדא ִאְתְפַרׁש ִמּבַ ַמר . ּ  )שמות כ(ְּוָעֵלה ִאּתְ
יַהב ֵלה ֲאַתר ְדִאְתֲהֵני ִמ ֹּלא ִתְנַאף ָלא ּתֵ הּ ֶּאָלא ְדָיִהיב ֵלה ְמזֹוָנא ְלַבר, ּּנֵ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

יד ָדָמא, ף'ן ַא'ָּפִליג ֹלא ּתֵ ֵאל אֹוׁשִ יַהב ֵלה ַאְתָרא ְפִריָעה נוְקָבא ְדַסּמָ ָּלא ּתֵ ּ ּ ָּעֵלה , ּּ
ַמר ֹלא ִתְרַצח א ָצִריך ְלֵמיַהב ֵלה ָדָמא ְלָדא ַעְפָרא וְלָדא ָדָמא ְלַק, ִאּתְ ְלּבָ ּּכַ ּ ּ ּ הֹון ְ ְּיָמא ּבְ

ֵקהו ַמִים)משלי כה( ּ ִאם ָרֵעב ׂשַֹנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּ ְּוֹכָלא ְלַבר וְבָדא . ָ ּ
ֶות א ְדַמְלָאך ַהּמָ ֶבר וִמַחְרּבָ הֹון ִמִחּבוט ַהּקֶ ִזיב ִמּנְ ְׁשֵ ּ ּ ַּהאי ִאיהו ְלַחָיָבא. ּ ינֹוִנִיים . ּ ֲּאָבל ַלּבֵ

ָנאַּהאי ָדָמא ִאְתֲחׁשִ ּיב ֵלה ָדָמא ְדֻקְרּבְ ּ ָחא. ּ יב ֵלה ַעְפָרא ְדַמְדּבְ ְּוַהאי ַעְפָרא ִאְתֲחׁשִ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3422דף [ -ּוָתא ּבְ

ָּהָדא הוא ִדְכִתיב  ה ִלי ְוגֹו)שמות כ(ּ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ְבֶנה ֶאְתֶהן . ' ִמְזּבַ הֹון ֹלא ּתִ ַמר ּבְ ְוִאּתְ
ִזית ה ְלך ֶפֶסל. ּגָ ִגין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּּבְ ָ ְּוָדא ְדִנָד, ּ ך ּ י ַחְרּבְ ְפָחה אֹו ּגֹוָיה אֹו זֹוָנה ּכִ ָה אֹו ׁשִ

ַחְלֶליָה הֹון זֲֻהָמא ְדָנָחׁש ִאְתֲעִביד , ֵּהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ ת ְלַצִדיַקָיא ְדֵלית ּבְ ּבָ לֹוַמר ְמַחֵלל ׁשַ ּּכְ ּ ּּ ּ
ה וְבָרָכה ְוִיחוד ְקֻדּשָׁ ּּבִ הו ָי. ּ ְרָיא ּבְ ֲאַתר ִדְפִריָעה ׁשַ ּּבַ הו ָוּוַב. ּה'ּ ְרָיא ּבְ ֲּאַתר ְדָעְרָלה ׁשַ . ּה'ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ִמ ַמְיָמ'ה ָלנ'י ַיֲעֶל'ּ ַהר ה, ה'ת ְיהֹוָ''ה בס'ּו ַהּשָׁ מֹו ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ַנְפׁשֹו . 'ּכְ
ע ה ּבַ ה ִנׁשְ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ ַנְפׁשֹו' ּ ַמר . ּבְ ה)דברים ד(ְּוָעֵלה ִאּתְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹוםֱא ֹּלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ   )ז כתוב בסדר ההגהות אשר בידי שמכאן ואילך הם ליקוטים''אמ(. ּּ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ָראִתיו ְוגֹו)ישעיה מג(ָּפַתח ִרּבִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ א ֲחֵזי . ' ּכָ ּתָ
ְלהו ָרא ּכֻ ד ּבָ א ִעָלָאה ּכַ ְּיָקָרא ְדַמְלּכָ ּּ אּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּ ָעְלִמין ּבְ ָיַהב לֹון ֵחיָלא , ּ

ָרָזא ְדיֹו. ְלַאְנָהָגא ָעְלָמא ּוָבָרא ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ָרָזא ְדֵה''ּּ ָאה ּבְ ּתָ ָהָדא . א''ּד ְוָעְלָמא ּתַ
ה ה י ּבֵ ּהוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ָאה. ּצור עֹוָלִמים' ּ ּתָ ְּוִאְתַנֲהגוָתא ְדַהאי ָעְלָמא ּתַ ַאְנָהגוֵתה ּ ּ ַאֲחֵוי ּבְ ּ

ֵּחיָלא ְדִאְתְיִהיב ֵלה ִמְלֵעָלא ְלעֹוָלה ּ ּ ּ.  

ִנין ִדְצלֹוָתא ָקְרּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ֲאַהּנֵ ִּאי ּבַ ּ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ָּהֵכי קוְדׁשָ ְּ

ַההוא ָעְלָמא י ֵלה ַמֲאָכִלין ְזִהיִרין ּבְ ֲּאַהּנֵ ְּדִאּנון ַמֲאָכִלים, ּ ּ ְדגוָפא ְמזֹוָנא ִדְלֵעָלאּ ּ ּ ּ ,
ְמָתא ֵמָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ר ָנׁש דעבי. ַּמֲאָכִלין ְלִנׁשְ ִריך הוא ' ּבַ א ּבְ ִּדיָרה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

תֹות ּבָ ׁשַ ה וְלֵחילֹוָתיו ּבְ ִכיְנּתֵ ְּוִלׁשְ ת ַלֲעׂשֹות . ּ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ֵני ִיׂשְ ְמרו ּבְ ַמר ְוׁשָ ָמא ְדִאּתְ ּּכְ ּ
ת ְלֹדֹרָתםֶאת  ּבָ ָנא ְדִדיָרה, ַהּשַׁ ַההוא . ִּליׁשְ ין ֵלה ִדיָרה ּבְ ּקִ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ָּהֵכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה ָּעְלָמא וְלָכל ְדָאְתָין ִעּמֵ ּ ה . ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ְוִלׁשְ א ּבְ ִּדְכָמא ְדַבר ָנׁש ָעִביד ַנְייָחא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ת ּבָ ׁשַ ִרי, ּבְ א ּבְ ַההוא ָעְלָמאָּהֵכי קוְדׁשָ ת זוֵגה ּבְ ר ָנׁש ִעם ּבַ ּך הוא ָעִביד ֵלה לּבַ ּ ּ ּ ּ ִּאיהו , ְ
ת ְדָלא ִאְתַחַלל ּבַ ׁשַ ה ּבְ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ָּנִטיר ׁשְ ּ ר ָנׁש , ּ ִריך הוא ָנִטיל ֵלה לּבַ א ּבְ ָּהֵכי קוְדׁשָ ּ ְּ

ת זוֵגה ְדָלא ִאְתַחַלל ִּעם ּבַ ּ ּ ין קו. ּ ר ָנׁש ְדָלא ַאְפִריד ּבֵ ּּבַ הּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וֵבין ׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ְ ,
ַההוא ָעְלָמא ת זוֵגה ּבְ ר ָנׁש ִעם ּבַ ִריך הוא ָנִטיר ֵלה לּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוֵלית ְרׁשו ְלִחְוָיא , ְּ

יַנְיהו ת . ְּלִמְפַרד ּבֵ ִריך הוא ִעם ּבַ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּוְבָכל פקְוָדא ופקְוָדא ְדאֹוִקיר ּבַ ּ ּ ְּ

ַההוא ָעְלָמאּזו ֵּגה ּבְ ד. ּ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש . ְּ ּבַ
ַהאי ָעְלָמא ָהֵכי  ע ִסְטִרין ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוַאְרּבַ ִריך הוא ַעל ׁשְ א ּבְ ְּדַאְמִליך ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ

ִריך הוא ַאְמִליך ֵלה ַעל  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ַההוא ָעְלָמאְ ע ִסְטִרין ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוַאְרּבַ ּׁשְ ּוְבִגין . ּ
ְפֵני ַעְצמֹו ל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ּבִ ָּדא אֹוְקמוה ּכָ ּ ּ ּ ר ָנׁש , ּ ּוְבַההוא ָעְלָמא ִאיהו ּבַ ּ ּ

ִדיֹוְקָנא ְדָמאֵרה ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָא, ּ ַצְלמֹוּ יִלים . ָדם ּבְ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ֹזַהר ִדְרִקיַע ַּיְזִהרו ּכְ ֶת. ּ ָחִקים ָדא ָחְכָמ. ר''ִּאיהו ֹזַהר ָטִמיר ְוָגִניז ְוָדא ּכֶ ּשְׁ ִהיר ּבַ ה ''ֹּזַהר ּבָ

יָנ ָבָרק ְלַעְיִנין ָדא ּבִ ֹּזַהר ָזִריק ִניצֹוִצין וַמְבִהיק ּכְ ִזיֲהָרא ָדא. ה''ּ ֹּזַהר ִחָורו ּכְ ּ ֻדָלּ . ה''ּ ּגְ
בוָר ַמְאִדים ָדא ּגְ ֹּזַהר ָזִהיר סוָמָקא ּבְ ּ ּ ְפֶאֶר. ה''ּ ִליל ִחָור ְוסוָמק ָדא ּתִ ֹּזַהר ַמְבִהיק ּכָ ּ . ת''ּ

כֹוָכב ָדא ֶנַצ ִליל ִחָור ְוסוָמק ָדא הֹו''ֹּזַהר ָיֹרק ּכְ ּח ֹזַהר ּכָ ּ ָמאן . ד''ּ ֹזַהר ָזִהיר ְלָכל ֵעיָבר ּכְ
ַפִטיׁש ִביִבין ְלָכל ִסְטִרין, ְּדֹמָחא ּבְ ֶנֶסת . ד''ָּדא ְיסֹו, ְוָזִריק ׁשְ ְלכות ּכְ ִפיִעים ַלּמַ ְּוֻכָלם ַמׁשְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3423דף [ -ּוָתא ּבְ

ָרֵאל ֶתר ָחְכָמה ֲחָכִמים. ִיׂשְ ה ּכֶ ָרֵאל ֵהּמָ י ַאְלֵפי ִיׂשְ יָנה ְנבֹוִנים. ָראׁשֵ . ֶחֶסד ֲחִסיִדים. ּבִ
ּבֹוִרים בוָרה ּגִ ְפֶאֶרת. ּּגְ ַּמְלכות . ַּצִדיִקים ְיסֹוד. חֹוִזים הֹוד. ִביִאים ֶנַצחְנ. ָמאֵרי ּתֹוָרה ּתִ

י בילא. ְמָלִכים ֵני ְמָלִכים ּבִ ָרֵאל ּבְ ָמה ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ְּוַעל ׁשְ   .ו''ּ

  זה שייך לפרשת נח - זוהר חדש 
  זה שייך לפרשת נח

ַח ַח ָדא . ִּדיקֶּאָלא ֹנַח ִאיׁש ַצ. ּ ַמאי ַוִיֶבן ֹנַח)בראשית ח(. ַּוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ ַּוִיֶבן ִמְזּבֵ ּ
א ִכיְנּתָ ין ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ׁשְ ְנָיָנא ִדיֵלה ּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ֵהָמה ַהְטהֹוָרה. ּ ל ַהּבְ ח ִמּכָ . ַּוִיּקַ

א ָטהֹור ֵהָמה ְלֵעָלא ְועֹוף ְלַתּתָ ֵרי ָאָדם ִעָלָאה. ַּמאי ּבְ ֵהָמה ָדא ׁשֹור ִעָלָאה ְדִאּקְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּּ 
ִּדְלֵעָלא ה ַמְקִרין ַמְפִריס, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִתיב. ּ ֶרן ּכְ ְּואֹוְקמוה ִמּקֶ ִמְצֵחה, ּ ֶּקֶרן ַאַחת ֲהָוה ֵלה ּבְ ּ .

ה ה ֶקֶרן ְפֵני ֹמׁשֶ ְּוַהאי ִאיהו ֶקֶרן ַהיֹוֵבל ְדִמּנֵ ּ ּ ּׁשֹור ָדא ִאיהו ָפר. ּּ ּ ָּפר ִאיהו ִדיָנא ִעם ו. ּ ּ ּ '
ִּאְתֲעִביד פור ַרֲחֵמי  פורּ ֵרי צֹום ּכִ ֵמה ִאּקְ ְּסִליָחה ְוַעל ׁשְ תֹוֶסֶפת פו' ַמאי כ. ּּ ּּבְ ֶּאָלא . ר''ּ

ֶתר ַמְלכות ָּדא ּכֶ ה. ּ א ִמּנַ ְתָרא ְלַהִהיא ִדְלַתּתָ א ְדָלא ִאְתֲעִביַדת ּכִ ִכיְנּתָ א ֲחֵזי ֵלית ׁשְ ּּתָ ּ ּ .
ֶתר ַמְלכות א ִעָלָאה ִאיִהי ּכֶ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ׁשְ ּ ְּלכות ִאְתְקִריַאת צֹום ִדיָלה ִאיִהי ּוַמ. ּּ ּ

פור. ַּמְלכות ּוַמְלכות ִאְתְקִריַאת צֹום ּכִ ּ ְטָרא . ּּ א ִעָלָאה ִאיִהי צֹום ֲאָבל ִמּסִ ְטָרא ְדִאּמָ ִּמּסִ ּ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת אוַכל ּ ּ יִרים ָאַכל ִאיׁש. ּ ה ה. ֶלֶחם ַאּבִ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ ּ' 

ּוָמאן ָהָכא ִאיׁש ֶאָלא ָדא מ. ִאיׁש ִמְלָחָמה ְּפתוָחה ִמְלָגאו ְדֵבה ָאְכלו ֶאת ָהָמן מ' ּּ ּ ּ ּּ ּ '
ָנה ִתָיה, ֲּאָבל ם ִאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי. ׁשָ ה ֲאִכיָלה וׁשְ ֵּלית ּבֵ ּ ְּוָכל ְסִפיָרן ִאְתְקִריאו צֹומֹות , ּ
ה ִנין ְדִמְתַעּכְ. ּּבָ ּוְבִגין ָדא ָקְרּבְ ּ ָאהּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִּלין ְדִאּנון ְצלֹוִתין וָבעוִתין ִאיִהי ׁשְ ּ ּ ְּוַההוא . ּ

ה ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדִאְתֲהֵני ִמּנָ ּ ּ ּ ּ י , ּ ִנין ְוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ל ֵריִחין ְדָקְרּבְ ֹּאַרח ּכָ
א א ְוִאּמָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַאּבָ יֹחַחֶא' ּ ַוָיַרח ה)בראשית ח(ּ ִתיב ֶאָלא ֶאת , ת ֵריַח ַהּנִ ֹּלא ּכְ

יחֹוַח ָדא ִאיִהי א. ֵּריַח ַהּנִ א ְוִאּמָ י ַאּבָ ה ֵריָחא ָטָבא ְלַגּבֵ ּנָ ָחֵמׁש . ׁשֹוׁשַ ה ַוַדאי ּבְ ּנָ ּׁשֹוׁשַ
ֲּאָבל ֵריָחא ִדיָלה ו. 'ָעִלין ִאיִהי ה ַחת ְל' ּ ה ַעד ְדִאְתַפּתְ ְרָיא ּבֵ ְּדִאיהו ֵריָחא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ ָסְלָקא ּ

ה ֵריָחא ָטָבא ְעָלה ְדִאיהו . ִּמּנָ י ּבַ ַחת ְלַגּבֵ ה ִאְתַפּתְ ּנָ א ׁשֹוׁשַ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ָפְתִחין ּבִ ד ִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ
ֵּריַח ִדיָלה א ְדִאּנון ָי, ּ א ְוִאּמָ י ַאּבָ ְּוַההוא ֵריָחא ָסִליק ְלַגּבֵ ּ  )שם(. ֶאת ֵריַח' ַּוָיַרח ה, ּה'ּ
א' ַּויֹאֶמר ה. ּבֹוֶאל ִל' ַּויֹאֶמר ה ה ֵלב ֵמִבין. ָּדא ַאּבָ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ֶּאל ִלּבֹו ָדא ִאּמָ ּ ּ .

ַמָיא ׁשְ ָרֵאל ִאּנון ֲחָטָאן ַלֲאבוהֹון ִדי ּבִ ִּדְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ב ֶאל ִלּבֹו, ּ ַמר ַוִיְתַעּצֵ ּוְבִזְמָנא . ִּאּתְ
ַמָי ׁשְ ָרֵאל ַלֲאבוהֹון ִדי ּבִ ִּדְמַהְנָין ִיׂשְ ּ ּ ִנין ִדְצלֹוָתאּ ָקְרּבְ  ַצו ֶאת )במדבר כח(א ''כמד, ּא ּבְ

ִני ַלְחִמי ְוגֹו ָרֵאל וָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ח ֵלב. 'ּבְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ִּמָיד ׁשֶ ְוַגְרִמין . ּ
ה ָהָדא  ִכיְנּתֵ ׁשְ ָחא וְנִביעו ִמְלֵעָלא ּבִ ַההוא רוָחא ְלַאְרָקא ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּהוא ִדְכִתיב ּ  )שיר א(ּ

ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ֶמך ַעל ּכֵ ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָמֶניך טֹוִבים ׁשֶ ְָלֵריַח ׁשְ ָ ָּ י ָעְלִמין ''ַח. ַמאי ֲעָלמֹות. ּ
ַח ְנָאן''ִּדְכִליָלן ּבְ הֹון ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ַמר ּבְ ַּאְדָהֵכי ָהא ָסָבא ''ּי ָעְלִמין ְדִאּתְ

ה ָפַתח ְוָאַמר ַמאי ֶרֶכִּאְזְדַמ ּן ְלַגּבֵ ית ָחְכָמה' ָאַמר לֹו ר. ב'ּ יָנה ' ב. ִּאיהו ָחְכָמה ֵראׁשִ ּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3424דף [ -ּוָתא ּבְ

ֶתר ִעָלָאה' כ ּב ְלַההוא ָטִמיר ְוָגִניז ְדָרִכיב ָעַלְיהו'ִּאּנון ֶרֶכ. ּּכֶ ּ ָלת ְסִפיָרן ִאּנון . ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ
ׁשַ''ָרְכִבין ַעל ַח ּי ָעְלִמין ְדִאּנון ּתֵ פולֹות ְוִאּנון ָאָדם ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז ּ ּע ְנֻקדֹות ּכְ ּ ּ ּ

ע ִנּקוִדין ׁשַ א ְדִאּנון ּתֵ ַטֲעֵמי ְדָאָדם ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ הו ִעַלת ָהִעלֹות''ִּאּנון ַח, ּ ט ּבְ ּי ָעְלִמין ְדׁשָ ּ ּ ּ ,
ט ּבְ אֹוַרְיָתא ְוׁשָ ְלָיא ּבְ ִליָתָאה ְדָלא ִאְתּגַ ְּדִאיהו ָאָדם ּתְ ּ ּ ָבה ֵלהּ ּהו ְוִאּנון ֶמְרּכָ ּ י ''ְוַהאי ַח. ּ

ָאן ָסִליק בויר ַמר ַוָיַרח ה. ח''ּבָ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ יֹחַח' ּ אן . ֶאת ֵריַח ַהּנִ ְרּכָ ָרֵאל ָסְלִקין ּבִ ְוַכד ִיׂשְ
ְדָקא ָיאות ה ּכַ ְצלֹוִתין ְלַגּבֵ ּּבִ ן, ּ ּמָ י ִמּתַ ִתיב ַויֹאֶמר ה. ִּמָיד ִאְתַהּנֵ   .מ''עכ. ל ִלּבֹוֶא' ַּמה ּכְ

  זה שייך לפרשת שלח לך

  יםזוהר חדש תקונ
ִּתּקוִנים ּ  

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ִכיִלים ַיְזִהרו ּכְ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ י . ּ ָּפַתח ִרּבִ
יך ָהָדא הוא ִד ֶטן ְיַדְעּתִ ּבֶ ְרך ּבַ ֶטֶרם ֶאּצָ ְמעֹון ְוָאַמר ּבְ ּׁשִ ּ ָ ֶטןָ ר ֹקֶדׁש ְיִדיד ִמּבֶ . ְכִתיב ֲאׁשֶ

ְרך ָדא רוַח ִדיִציָרה ֶטֶרם ֶאּצָ ּּבְ ּ ּ ָיה. ָ ּוְבֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם ָדא ֶנֶפׁש ַדֲעׂשִ ּ ּ ָנִביא ַלּגֹוִים . ּ
ְמָתא יך ָדא ִנׁשְ ְּנַתּתִ ָמֵתה ְוג. ָ מֹוַדע ְלרוֵחה ְוִנׁשְ ּתְ ר ָנׁש ִאׁשְ ְּדֹקֶדם ְדֵייֵתי ְלָעְלָמא ּבַ ּ ּ ּ ּוֵפה ּ ּ

ָרן ְלֵעָלא ְּדִמְתַחּבְ ּוְבִגין ָדא ַויֹאֶמר ה. ּ ּ ְמָתא ְדִאיִהי ָאב ְלרוָחא , ֶאל ַאְבָרם' ּ ָּדא ִנׁשְ ּ ּ
א ְוָרם ְלגוָפא ל ֵאֶלה ִיְפַעל . ְּוַנְפׁשָ ַמר ֵהן ּכָ א ְוגוָפא ָעַלְיהו ִאּתְ ְּוַעל ִאֵלין רוָחא ְוַנְפׁשָ ּּ ּ ּ

ְמָתא' ֵאל ְוגֹו ָּדא ּגוף, ִנׁשְ ּנוי ָמקֹום. ּ ְפלֹוִניּ ֶּלך ְלך ֵמַאְרְצך ָדא ׁשִ ּ ָ ָ ּוִמּמֹוָלְדֶתך ָדא . ְ ָּ

ם ּנוי ַהּשֵׁ ה. ּׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֶ ית ָאִביך ָדא ׁשִ ּוִמּבֵ ּ ְלּגוָלא ַקְדָמָאה. ָּ ּנוי ָמקֹום ָדא ּגִ ּׁשִ ּ ְּדִאְתֲעָקר , ּ
גוָפא ָאֳחָרא ֵּמַאְתֵרה ְוִאְתְנַטע ּבְ ִרים ֵלה. ּ ּוָמאן ּגָ א ּ ִגין ְדַאֲעַקר ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ַהאי ּבְ ּ

א ִכיְנּתָ ֵּמַאְתֵרה ְדִהיא ׁשְ ֶכם''כמ. ּ ְלָחה ִאּמְ ֲעֶכם ׁשֻ ּד וְבִפׁשְ ך ָהָכא ָרָזא . ּ ָוִמּמֹוַלְדּתֶ ּ
ַנֲחָלָתם ְראו ּבְ ר הֹוַלְדּתָ ֲאֵחִרים ְלך ִיְהיו ובֹו ִיּקָ ך ֲאׁשֶ ּומֹוָלְדּתְ ּ ּ ָּ ֵר. ָ ִגין ְדָלא ִיּכָ ת ּּבְ ם ַהּמֵ ת ׁשֵ

ם ָאִחיו ֵרא ַעל ׁשֵ ם. ִיּקָ ּנוי ַהּשֵׁ ִגין ְדַאֲעַקר ִאיָלָנא ְדִאיהו ֵעץ . ְּוָדא ׁשִ ִרים ָדא ּבְ ּוָמאן ּגָ ּ ּ ּ ּ
ן ֵמַאְתֵרה ן, ַּהּגַ ֹלא ּבֵ ה ְוִאְתְקֵרי ָעָקר ּבְ ם ַדֲעִקיר ִאיהו ו, ָּהֵכי ִאְתֲעָקר ִמּנֵ ַּעל ׁשֵ ' י' ּ

ית ִסְטִרין ֵמ ִליל ׁשִ ה. ַּאְתֵרהּכָ ּנוי ַמֲעׂשֶ ית ָאִביך ָדא ׁשִ ּוִמּבֵ ּ ִגין . ָּ ִרים ֵלה ַהאי ּבְ ּוָמאן ּגָ ּ
ה ַמֲעׂשֶ ית, ְּדָחב ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ א ִעָלָאה ַמֲעׂשֵ ְּדִאיִהי ִאּמָ ָיה , ּ ִניָזא ְדֵלית ֲעׂשִ ָבה ּגְ ן ַמֲחׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ
ָבה ֹלא ַמֲחׁשָ ָח. ּבְ ָלם ּבְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֻ ּ יָתּ ר ַאְרֶאך. ְכָמה ָעׂשִ ָּדא , ֶָאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

חֹוִבין. ּגֹוָלָפא פום ְדִאיהו ְמֻחָיב ּבְ ּּכְ ּ ּ ה ְוִאְתְרִכיב ַעד ְדַאְחַזר ַמה ְדַאֲעַק, ּ ָּהֵכי ִאְתְנַטע ּבֵ ּ ר 'ּ
ְמעֹון ְוָאַמר. ְּלַאְתֵרה י ׁשִ ַתר טולא ְדִרּבִ ָּקם ַעּמוָדא ּבָ י ָרָזא ָד, ּ י ִרּבִ א ָרָזא ָאֳחָרא ִּרּבִ

ין ִעָלִאין ַדְרּגִ ִגְלּגוָלא ְלֵעָלא ּבְ ִּעָלָאה ִאית ּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ּּ ָּדא ִאיהו . ּ ּ
ה ֲהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ל . ּּ ּוָמאן ָאַמר לֹו ַההוא ָרם ְדָעֵלה ְדִאיהו ָרם ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

בֹוִהים ירוִכין ִאּנון יּוָמה . ּגְ ֵרין ּתֵ ָּאַמר לֹו ֵלך ּתְ ּ ִריך ֵלה' ִמן א ָאת ו' י' ְ ן ּתָ ּמָ ִּמּתַ ַּההוא , ְ
ל ָרִמים ל ִעָלִאין, ָרם ַעל ּכָ ְּדִאיהו ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ַלח ֵלה. ּ ּוְלָאן ׁשָ ר , ּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
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ָאה, ַּאְרֶאָך ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְמעֹו. ָּדא ׁשְ י ׁשִ ךָאַמר לֹו ִרּבִ ָן ִאי ָהֵכי ַמאי ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתֶ ָּ .
ָמָהן ְדִאּנון ֶאְהֶי ָלת ׁשְ ָלת ַאְלִפין ִאּנון ִמּתְ י ּתְ י ִרּבִ ָּאַמר לֹו ִרּבִ ּ ַמר ''ה ֶאְהֶי''ה ֶאְהֶי''ּ ּה ְדִאּתְ

ה ָעַלְיהו ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַההוא ו ְּלֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ה ' ַּויֹאֶמר ה. ִּעָלָאה' ּּ ר ֶאְהֶיהֶאל ֹמׁשֶ . ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
ָלַחִני ֲאֵליֶכם ָלת ִאֵלין. ֶאְהֶיה ׁשְ ַרך ִמּתְ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ְדִאְתּתְ ְ ָלת ָעְלִמין , ּ ְּדִאּנון ּתְ ּ

ית ָאִביך  ך וִמּבֵ הֹון ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתֶ ַמר ּבְ ְָדִאּתְ ָ ָּ ּ א ִעָלָאה ְדִאיִהי . )בראשית(ּ ְּוָדא ִאיִהי ִאּמָ ּ
ֶתר ֵאם ל ַחיּכֶ ֶכֶתר ִעָלָאה' ְּדָאת ו.  ּכָ ְמָעָהא ִאיִהי ֵא ּבְ ִביָנא ְוִאיִהי ֶאֶל. ּּבִ ְנָיָנא ּבְ ף ''וא ּתִ

ֶאְמָצִעיָתא ְדָאת ו ִליָתָאה ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה יו. 'ּּתְ ֶתר ַמְלכות''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּּ . ּא ְוִאיִהי ּכֶ
ָאה ִדְכ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֶּאל ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ ְלהוּ ִּליָלן ֵבה ּכֻ ְטָרא . ּּ דֹול ַוֲאָבֶרְכך ִמּסִ ך ְלגֹוי ּגָ ְָוֶאֶעׂשְ ָ

ָּדא ִעָלָאה ְנָיָנא. ּ ְטָרא ָדא ּתִ ֶמך ִמּסִ ַּוֲאַגְדָלה ׁשְ ִליָתָאה. ָּ ְטָרא ָדא ּתְ ָרָכה ִמּסִ   .ֶּוְהֵיה ּבְ

ָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה א ִא, ַּוְיִהי ָרָעב ּבָ י ִלּבָ ְמָתא ְוִאיהו ַּדע ּכִ ּיהו ִדיוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ה ְחָסר ּכֹל ּבָ ה ֶלֶחם ֹלא ּתֶ נֹות ּתֹאַכל ּבָ ִמְסּכְ ר ֹלא ּבְ ֱאַמר ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּנֶ ְבָעה ׁשֶ ּׁשִ א . ּ ְוַכד ַנְחּתָ

ְמָתא ִלְטחֹול ְדִאיהו ָרָעב ִּנׁשְ יׁשִ, ּ יוִרין ּבִ ִגין ִדְכָבר ָלא ָיִהיב ֵלה ִמָדָמא ֶאָלא ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּין ִדיֵלה ּ ּ
ּוְבִגין ָדא  ָאֶרץ)בראשית יב(ּ ֵבד ָהָרָעב ּבָ י ּכָ ְמָתא .  ּכִ ן ִנׁשְ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ְדַנְחַתת ּתַ ּּבְ ּ

ן ּמָ ר ִהְקִריב ָלֹבא ִמְצַרְיָמה, ְּדִחיַלת ִמּתַ ֲאׁשֶ ֱאַמר ַוְיִהי ּכַ ּנֶ ן , ׁשֶ ּמָ ֹּקֶדם ְדִאְתְקַרב ּתַ
ְמָתא ָרה . ִנׁשְ ּתֹוַּויֹאֶמר ֶאל ׂשָ ה , ִאׁשְ י ִאּשָׁ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ָּדא ּגוָפא וָמה ָאַמר ָלה ִהּנֵ ּ ּ ּ

ִזְכָון. ְיַפת ַמְרֶאה ַאּתְ ִפיָרא ּבְ ִגיָנך. ַּאּתְ ׁשַ ְוְבִגיָנך ֲאָנא ָדִחיל ְדָקְטִלין ִלי ּבְ ְּ ּ ְּדצֹוֶפה , ּ
ִדיק ע ַלּצַ ר, ָּרׁשָ ּוְבִגין ָדא ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ּ ַפס ְּד. ּ ין ַחָיַבָיא ִאּתְ ַכח ּבֵ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ

יַנְיהו ְצִרים. ּּבֵ י ִיְראו אֹוָתך ַהּמִ ְוְבִגין ָדא ְוָהָיה ּכִ ּ ּ ן ַהִילֹוד, ּ ל ַהּבֵ ְּוָרָזא ָדא ּכָ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ְּוָהְרגו אֹוִתי ְואֹוָתך ְיַחיו ּּ ָּהָדא הוא ִד. ֶּאָלא ָאְמֵרי ָנא ֲאֹחִתי ַאּתְ. ְ ְכִתיב ֱאֹמר ַלָחְכָמה ּ

ֲעבוֵרך. ֲאֹחִתי ַאּתְ ְְלַמַען ִייַטב ִלי ּבַ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְגָלֵלך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ י ּבִ ְּוָהְיָתה ַנְפׁשִ ְ:  

ַּאְדָהֵכי ָהא ַעּמוָדא ִדְנהֹוָרא ְדִאְתַחְזָיא בטול ּ ּ ּ ְמעֹון וא' ּ י ׁשִ י ָהָכא . ל''ְּדִרּבִ י ִרּבִ ִרּבִ
ָיאָרָזא ְוֹל ּסְ ִגין ָמאֵרי חֹוִבין ַאֲחֵזי ֳקָדַמְיהו ָמאֵרי ְדעוְתָרא ְדֹלא ַקְטִלין . ְא ָצִריך ְלִאְתּכַ ּּבְ ּ ּ ּ

ֵּלה ַעל ָממֹוֵנה ִית ְוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ְוגֹו. ּ ּוַמאי ָממֹוָנא ִדיֵלה ּבַ ּ ַמר . 'ּ ת ַעִין ְדִאּתְ ְּוָדא ּבַ
סות ֵעיַנִים ְדָצִריך ְלִאְת ה ּכְ ְּבָ ּ ּ יִני ַחָיַבָיאּ ָאה ּבֵ ּסָ ּּכַ ה, ּ ִגין ַההוא אֹור ְדָנִהיר ּבָ ּּבְ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

יַנְיהו ְדֹלא ִאְתַפס ָעֵלה ָאה ֵלה ִמּבֵ ְעָלה ְדִאיהו ָרז ָצִריך ְלַכּסָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין ַדֲחׁשֹוָכא ְדִאיהו . ְ ּּבְ ּ ּ
א ַעל ְנהֹוָרא ְדִאיהו אֹור ַהּגָ ְדמֹוִני ְמַקּנֵ ָּנָחׁש ַהּקַ י טֹוב , ּנוזּ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ה ַוּתֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ְצְפֵנהו  ּהוא ַוּתִ ֵלי ֵלה אֹור ְדִאיהו ָר. )שמות(ּּ ְּוָהֵכי ָמאן ְדִאְתּגְ ּ ּ ין ַחָיַבָיא'ּ ּז ּבֵ ָאה . ּ ְָצִריך ְלַכּסָ

יַנְיהו ֵּלה ַעד ְדֵייתון ַצִדיַקָיא ְלַאְנֲהָרא ּבֵ ּ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב אֹור ָז. ּּ ִדיקּ ְוִאי ָלא . ֻּרַע ַלּצַ
ִתיב  ֹבא ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה)בראשית יב(ָּטִמיר ֵלה ַמה ּכְ ַּוְיַהְללו ֹאָתה ֶאל ַפְרֹעה ,  ַוְיִהי ּכְ ּ ּ

ית ַפְרֹעה ה ּבֵ ח ָהִאּשָׁ ּקַ א : ַּוּתֻ ְמעֹון ְוָאַמר ַוי ִלְבֵני ָעְלָמא ְדִאּנון ֲאִטיִמין ִלּבָ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ
הֹון. ן ַעְיִניןוְסִתיִמי יִחין ּבְ ּגִ אֹוַרְיָתא ְוֹלא ַמׁשְ ָמה ָרִזין ְסִתיִמין ִאית ּבְ ָעאן . ְּדָהא ּכְ ְּדֹלא ּבָ

ֶבן ְדאֹוַרְיָתא ֶּאָלא ְלֵמיַכל ּתֶ א ְדאֹוַרְיָתא, ּ ט ְלבוׁשָ ְּדִאיהו ָפׁשַ ּ ּ ְוֹלא ַטֲעִמין ִמן ֹמָחא , ּּ
ְמָתא ְדִאי. ִּמְלָגאו א ֲחֵזי ִאית ִנׁשְ ְמָתאּּתָ ּהו ּגוָפא לִנׁשְ ְמָתא. ּ ְמָתא ְלִנׁשְ ְוִאית . ְוִאית ִנׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְמָתא ְדכוָרא ְדִאְתְקִריַאת ַאְבָרם ִּנׁשְ ּ ַרי. ּ ְמָתא נוְקָבא ְדִאְתְקִריַאת ׂשָ ְּוִאית ִנׁשְ וַאף ַעל . ּ
ב ְדִאְתְקִריַאת ְדכוָרא ּּגַ ּ ֹלא ה, ּ ְמָתא ַאְבָרם ּבְ ְמ' ַהאי ִנׁשְ ַרי ָּטֵפל ִאיהו לִנׁשְ ָּתא ְדִאיִהי ׂשָ

ן י, ּנוְקָבא ן ה' ְּדַתּמָ ָרה ְדַתּמָ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדָטֵפל ֲהָוה . 'ּאֹו ְלׂשָ ּ ּ ּ ּ
בוָאה ּנְ ָרה ּבַ ִגין ְדִאיִהי ָזְכָתה ִלְתֵרין ַאְתָון, ַּאְבָרם ְלׂשָ ַרי וְלַבּסֹוף ' י, ּּבְ ַקְדִמיָתא ׂשָ ּּבְ

ה ָרה ּבְ יו. 'ׂשָ ד ֲהַות ּבְ ה. ד ֲהַות ְיִחיָדא''ּּכַ א' ְוַכד ָזְכָתה ּבְ ' ְוַכד ֲהַות ָיִחיד. ִאְתְקִריַאת ִאיּמָ
יו ת ַעִין''ּּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ַמר ׁשָ ּוַפְרֹעה ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדָנָחׁש ַחָיָבא. ּד ָעַלה ִאּתְ ּּ ּ ּ ּ ֶתר , ּ ּכֶ

ח ָהִא ּקַ ִתיב ַוּתֻ ָבחוָה ּכְ ִּדׁשְ ִית ַפְרֹעהּ ה ּבַ ִכיָנה . ּּשָׁ ְּוָדא ָרִמיז ְלָגלוָתא ְדִמְצַרִים ְדָגְלָתא ׁשְ ּ ּ
ִמְצַרִים ָעא לקרב. ּבְ ֵרב יוָמת. ָּלה' ְוָנָחׁש ּבָ ִתיב ְוַהָזר ַהּקָ ַּמה ּכְ ע ה. ּ . ֶּאת ַפְרֹעה' ַוְיַנּגַ

ִריך הוא ְלַפְרֹעה ו א ּבְ ְּוָדא ָרִמיז ִלְמָחָאן ְדֹמָחא קוְדׁשָ ּ ּ ּוַמה . ְּלִמְצַרִים ְוִלְמָמָנן ִדיְלהֹוןְּ
ך ַקח ָוֵלך ּתְ ה ִאׁשְ ה ִהּנֵ ִתיב ְוַעּתָ ְּכְ ָרֵאל . ָ ה וְלִיׂשְ ִמְצַרִים ְדָאַמר ְלֹמׁשֶ ַגְוָנא ְדַפְרֹעה ּבְ ּּכְ ּ ּ

ַלח ֵמַעל ָפַני ְוֵיֵצאו ּׁשַ ּ ָגלוָת. ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ָרֵאל וִלׁשְ ְּוַהאי ִאיִהי ַאְבָטחוָתא ְלִיׂשְ ְתָרָאהּ . א ּבַ
ה וְלַדֲחָקא ָלה ין ָפְלֵחי ּכֹוְכַבָיא ְדָעְלָמא ְלָקְרָבא ְלַגּבָ ִּמָיד ְדִיְבעון ֻאּמִ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּאְגָרא ְדַכָלה , ּּ ּ

ע ה. ּדֹוֲחָקא ִתיב ַוְיַנּגַ ה ה. ֶּאת ַפְרֹעה' ּכְ ִּמָיד וֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ ָפִטים' ּ א . ׁשְ ִכיְנּתָ ְּדַעל ׁשְ
ַמר ֲאִני ה ן'ִאּתְ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּ הוא ׁשְ ה יוָמת. ּ ֵרב ְלַגּבָ ְּוַהָזר ַהּקָ ּ ּוְכָמה . ּ

ך ַקח ָוֵלך ּתְ ה ִאׁשְ ְְדַפְרֹעה ַקְדָמָאה ָאַמר ִהּנֵ ָ י, ּ ְָהֵכי ָאַמר ַפְרֹעה קומו ְצאו ִמּתֹוך ַעּמֵ ּ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל ק ְּוָכך ֲעִתיִדין ֲעָמִמין ְדָעְלָמא ְלֵמיַמר ְלִיׂשְ ּומו ְצאוְ ּ ִריך , ּ א ּבְ יָנָנא ְוקוְדׁשָ ְפוקו ִמּבֵ ּ ּ ּ ּ

יַנְיהו ַעד ְדָנִטיל ְמָמֵנה ּהוא ֹלא ַאִפיק לֹון ִמּבֵ ּ ּ ים . ּּ ַמר ַוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנׁשִ ה ְדִאּתְ ְּוַכּמָ ּ
ר לֹו ל ֲאׁשֶ ּתֹו ְוֶאת ּכָ ְלחו אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ ַּוְיׁשַ ָגלוָתא. ּ ַגְוָנא ָדא ּבְ ּּכְ ְתָרָאה ָהָדא הוא ּ ּ ּבַ

ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה ל ַאֵחיֶכם ִמּכָ ִּדְכִתיב ַוֲהִביאו ֶאת ּכָ ַּאְדָהֵכי ָהא ֵאִלָיהו ִאְזְדַמן . 'ְוגֹו' ּ ּ ּּ
ְמָתא  ַגְוָנא ָדא ִאיהו בִנׁשְ י ַוַדאי ּכְ י ִרּבִ ה ְוָאַמר ִרּבִ ְּלַגּבֵ ּ ּ ְטָרא )דא איהי נשמתא(ּ  ִאיִהי ִמּסִ

ִכיְנ אִּדׁשְ ין. ּתָ ׁשִ ה ַמְכּתְ ַכּמָ ִריך הוא ָמֵחי ָלה ּבְ א ּבְ ה ְוקוְדׁשָ ֵעי ִלְקָרָבא ְלַגּבָ ְּוֵיֶצר ָהָרע ּבָ ּ ּ ְּ ,
ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ַגְוָנא ְדָמָחא ְלַפְרֹעה ַעל ְדַבר ׂשָ ּּכְ ֵאל ְוָכל . ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָנִחית ַסּמָ ּ

ְמָתא ִריך הואְוָנִטיר ָל, ַּחָיָליו ְלַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּה ַעד ְדִאְתְקֵריבת ְלַגּבֵ ּ ּ ְוָהֵכי . ְּ
ר ָנׁש ְדָבֵעי ְלָקְרָבא ְלַצִדיק לאוזפא ֵלה ל ּבַ ַגְוָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ּ ִריך הוא ָמֵחי ֵלה , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְעּבוֵדה ְזָקא ַעד ְדִיְתַחַזר ְלׁשִ ין ְלַאּנַ ׁשִ ה ַמְכּתְ ַכּמָ ּּבְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ּ ָאְמָרה ִאְנּתו ְלָהָמן ַחָיָבא ּ ּ
פֹל ְלָפָניו)אסתר ו( י ָנפֹול ּתִ ּ ִאם ִמֶזַרע ַהְיהוִדים ָמְרְדַכי ֹלא ּתוַכל לֹו ּכִ ּ ּ ּ ּ ְמָתא . ּ ֲאָבל ִנׁשְ

א ְטָרא ְדרוָחא ְדֻקְדׁשָ ְּדָלאו ִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ָרא, ּ ּמְ ְּדִאית ֵלה ְרׁשו ִלְמַקְטְרָגא , ִּאית ָלה ְלִאְסּתַ ּ ּ
ר, ֵּלהָע ְצַרִים. ְּוָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ְצַרִים ַמאי ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַּוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ָאַמר . ּ

א יׁשָ ְמָתא אשתזיבה ֵמַההוא ְמָמָנא ּבִ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ּלֹו ֵאִלָיהו ַוַדאי ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ֵאל ַאֵחר , ּ ּ
א ְדִאּנון צֹוְר ֶּמֶלך ִמְצַרִים ַמְלּכָ ּ ָמִתיןְ ָמא , ִּרים ְדַדֲחִקין ְלִנׁשְ ָלה ַמִזיִקין ּכְ ְּוִאּנון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ

ְּדאֹוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ עֹוָלם, ּ ִזיִקין ּבָ יַעָיא ֵהן ֵהן ַהּמַ ָמִתין ְדַרּשִׁ ִּנׁשְ ּ ָמאֵרי . ּ ִתיב ּבְ ַמה ּכְ
ְצַרִים ְמָתא ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַלק ָעַלְי. ִּנׁשְ ָמֵתה ְוָכל ִדיֵלהִאְסּתְ י הוא ְוִנׁשְ ֻתְקָפא ַסּגֵ ּהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ .

ְטָרא ִדיִמיָנא ר ִמּסִ ה ְדִאיהו ׂשַ ַּוֲאִפלו לֹוט ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ְוָין, ּ יִרין ׁשַ ל ׁשִ ִדין , ְּדָלאו ּכָ ְּדִאית ׁשֵ
ין ַגְוָנא ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְּדִאּנון ּכְ ּ ּ ְּדָיְדִעין ַמה ַדֲהָוה וַמה ְדָעִתי, ּ ּ ּ ד . ד ְלֶמֱהֵויּ ְוַעל ַהאי ׁשֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3427דף [ -ּוָתא ּבְ

ה לֹו ֵעְזר ִריך הוא ֶאֱעׂשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ד. ִאם ָזָכה ֵעְזר. ְּ ֶנְגדֹו ׁשֵ ְּוִאם ָלאו ִאיהו ּכְ ָהָדא . ּ
ּהוא ִדְכִתיב  ֶבת ַיְחָדיו)בראשית יג(ּ א אֹוָתם ָהָאֶרץ ָלׁשֶ ר ָנׁש . ּ ְוֹלא ָנׁשָ ְועֹוד ִאי ָזָכה ּבַ

ר ָנׁשֵא, ִּאיהו ֵעְזר ין ַמְלָאִכין לּבַ ּקִ ת ְדאֹוְזִפין ּתַ ּבָ ֵליל ׁשַ ָּדא ֵיֶצר ַהטֹוב ְוָדא , ּיָמַתי ּבְ
ֵתה ְוָכל ִדיֵלה. ֵיֶצר ָהָרע ִית וְלִאְנּתְ ִּאי ָזָכה ֵיֶצר ַהטֹוב ְמָבֵרך ְלַבַעל ַהּבַ ּ ּ ּ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִאיהו , ְ

ְרֵחה ְועֹוֶנה ָאֵמן ַעל ּכָ ּעֹוֵזר ֵלה ּבְ ֶנְגדֹוְוִא. ּ ּי ָלאו ִאיהו ּכְ ּולייט ֵלה וְלָכל ִדיֵלה, ּ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
יֵתה ר ָנׁש ְוַעל ּבֵ ָּדא ִאְתְקֵרי לֹוט ְדַאְיֵתי ְלָוִטין ַעל ַההוא ּבַ ּ ּ ְּוִאיהו ָאִעיל ְקָטָטה , ּ

ֵביֵתה ין רֹוֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם וֵבין רֹוֵעי ִמ. ּּבְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ִריב ּבֵ ּ . ְקֵנה לֹוטּ
ּוְבַההוא ִזְמָנא  יִני וֵביֶניך ְוגֹו)בראשית יג(ּ ִהי ְמִריָבה ּבֵ ָ ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ּתְ ּ ּ '

ים ַאִחים ֲאַנְחנו י ֲאָנׁשִ ל ָהָאֶרץ ְלָפֶניך . ּּכִ ְטָרא ְדִאיִהי ּגוָפא וָמה ָאַמר לֹו ֲהֹלא ּכָ ְִמּסִ ּ ּ ּ
ּוְבִגין ָדא ָאְמרו . )שם( ּ ר ָעֶליך הֹוִליֵכהו ּ ּבֵ ֵיֶצר ָהָרע ִמְתּגַ ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ִאם ָרִאיָת ׁשֶ ָ ּ

ְדָרׁש ְרֶזל ִמְתפֹוֵצץ. ְלֵבית ַהּמִ ִּאם ֶאֶבן הוא ִנּמֹוַח ְוִאם ּבַ ְמעֹון ְלֵאִלָיהו ָדא . ּ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ
ַּיּנוֵקי ָיְדֵעי ֵלה י. ּ י ִרּבִ ָתא ָדא, ּהואַּוַדאי ָהֵכי , ָּאַמר ֵלה ִרּבִ ֲּאָבל ָרָזא ְדִמֵלי ְדָפָרׁשָ ּ ּּ ,

יִני וֵביֶניך ָָלאו ִאּנון ְלַגָלָאה ָהֵכי ֶאָלא ּבֵ ּ ּּ ּ:  

ָאֶרץ)בראשית יב(ָּפַתח ְוָאַמר  ַלק . ַמאי ָרָעב ָהָכא.  ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ר ִאְסּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ּ
א ִכיְנּתָ ְּנִביעו ֵמַאְרָעא ִדׁשְ ִתיב , ּ ָאֶרץ ִּמָיד ּכְ , ַּוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה. )שם(ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

ין ִאֵלין יׁשִ ין ִסְטִרין ּבִ ִריך הוא ְלַדְיָרא ּבֵ א ּבְ ָּנִחית קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ַזְרָעא ִדיֵלה ְלֶמֱהֵוי ָנִטיר , ְּ ּּבְ ּ
יַנְיהו ִכיְנ. ּּבֵ ׁשְ ִתיב ּבִ י ְוָהא ּכְ י ִרּבִ ְמעֹון ִרּבִ י ׁשִ נֹות ָאַמר לֹו ִרּבִ ְסּכְ ּמִ ר ֹלא ּבַ א ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּתָ

ה ֶלֶחם ָּאַמר לֹו ַוַדאי ָהֵכי הוא. ּּתֹאַכל ּבָ ִרית. ּ ָרֵאל ָנְטִרין אֹות ּבְ ִּדְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ,
ה ל טֹוב ְוֹלא ָחֵסר ִמּנַ ה, ִּאְתְמִליַאת ּכָ ׁשָ ָרֶאה ַהַיּבָ ה ַוּתֵ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאי ָלא . ּ ּ

ִריך הוא לנטרָנִח א ּבְ ּית קוְדׁשָ ן, ָּלה' ְּ ּמָ ְּוַההוא . ִּאית ְרׁשות ְלִסְטִרין ָאֳחָרִנין ִלְקָרָבא ּתַ
ְּדָגִרים ָדא ִאית ְרׁשו ִלְמַקְטְרָגא ְלַקְטָלא ֵלה ּ ּ י ִיְראו אֹוָתך . ּ ִגין ָדא ָאַמר ֵלה ְוָהָיה ּכִ ְּבְ ּ ּ ּ

ְצַרִים ְוגֹו יַנְיהו)שם(  ָנא ֲאֹחִתי ַאּתְְּוַעל ָדא ָאְמֵרי. )שם(' ַהּמִ מֹוַדע ּבֵ ְשּתְ ְוִאי . ּ ֹלא ּתִ
יָמא ָמה ָחב ַאְבָרם ֶּאָלא חֹוָבה ִדיֵלה ֹקֶדם ְדַאְיֵתי ְלָעְלָמא. ּתֵ ּ ּ אֹות ה, ּ ֶחְסרֹוָנא ' ֲהָוה ּבְ ּבְ

ן ֲהָוה ּמָ ִּדיֵלה ּתַ ֹלא ה. ּ ּוְבִגין ָדא ֲהָוה ִאְתָקֵרי ַאְבָרם ּבְ ָכל ַּעד ְדָזָכה ָל' ּ ִלים ּבְ ּתְ ּה וֵבה ִאׁשְ ּ ּ
ָנא. ֶאְברֹוִהי ַרי ָאַמר ָאְמֵרי ָנא ֲאֹחִתי ַאּתְ ְלַאּגָ ׂשָ ּוְבִגין יוד ַדֲהָוה ּבְ ּ ְלַמַען ִייַטב ִלי . ּ

ֲעבוֵרך  ְּבַ ת ְיִחיָדָאה)שם(ּ ה ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים.  ּבַ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ ְטָרא ְדטֹוב. ּ . ִּייַטב ִלי ִמּסִ
ְטָרא ְדַחי ָעְלִמיןְוָחְיָתה י ִמּסִ הֹון ַעּמוָדא . ּ ַנְפׁשִ ְבָנא ּבְ ין ִאֵלין ּתִ ִגָיה ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק ּ:  

ָרה ְוגֹו ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ְמעֹון ְוָאַמר ְדִמיִכין ְדֶחְברֹון קומו. 'ּּ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ ּ ָרה. ּ ְּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּ ,
ָרה ָהָכאָמאן א ִעָלָאה.  ׂשָ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ַצִדיק ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת . ּ א ּבְ ָרה ִדְלַתּתָ ִגין ְדׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ

ַצְלמֹו א. ָהָאָדם ּבְ ִכיְנּתָ ִדיֹוְקֵנה ִדׁשְ ִריַאת ּבְ ָּהֵכי ַצֶדֶקת ָדא ִאְתּבְ ּ ּ ָרה ָדא . ּּ ְּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּּ
א ִכיְנּתָ ּוַמאי ִניהו ַחִי. ׁשְ ּ ּים ִדיֵלה ָיּ ִכיָנה''ּ ּה ְוָדא ַההוא ׁשְ ֵכן ָי. ּ ְּוַהאי ִאיהו ַחִיים , ּה''ׁשָ ּ

ַהֵלל ָי ָמה ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ְמָתא ָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ְּדִנׁשְ ּ ּ ' ִעם י. 'ש צ''ת ב''בא' ְוַהאי ה. ּה'ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3428דף [ -ּוָתא ּבְ

ָכ. 'ָסִליק לק ר ָנׁש ְלַאְרָקא ּבְ אן ְדַחָיב ּבַ ְרּכָ ְּוִאּנון ֵמָאה ּבִ ּ א ְוָדא ִאיהו ּ ִכיְנּתָ ּל יֹוָמא ִלׁשְ
ָנה ר ָנׁש ָמה ה. ֵמָאה ׁשָ ִריך הוא לּבַ א ּבְ ְּוָעַלְיהו ָמֵני קוְדׁשָ ּ ך' ְּ ְֱאֹלֶהיך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ ת ''א, ָ

ַבע . ה''ּה ֶאָלא מא''ָמ רֹות ְוׁשֶ ר ִדּבְ ר ֲאִמיָרן ְוֶעׂשֶ ִנים ִאֵלין ֶעׂשֶ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ְּוֶעׂשְ ּ
ָלָלא יֹו ת ְדִאיהו ַוְיֻכלו ּכְ ּבָ ה ְויֹום ַהּשַׁ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ית ְוׁשֵ ִּמין ַקְדָמִאין ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ּ ּ ּּ

ְּדֻכְלהו ַבע ַאְתָון. ּּ ִרים ְוׁשֶ ֶעׂשְ ּב ְדאֹוַרְיָתא ְוָחֵמׁש 'כ, ְּוָלָקְבַלְיהו ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְיָתא ּבְ
ְּדִאּנון ַמְנְצַפ ּ ּך ְד''ּ ע ''ְוִאם ח. ּצֹוִפין ֲאָמרוםְ ְדִרין ְלַאְרּבַ ָרֵאל ִמְתּבַ ּו ַעְבִרין ָעַלְיהו ִיׂשְ ּ

ָרה, ִסְטִרין ָמת ׂשָ הֹון ָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתָ ְלָתא ִעּמְ א ּגָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ַלק . ּ ִּמיָתה ִדיֵלה ְדִאְסּתְ ּ ּ
ָאַרת ּכֵ'ָי ּתְ ה ְוִאׁשְ ּה ִמּנַ ּוְבִגין ָדא . ס ָחֵסר'ּ י ָיד ַעל ּכֵּ ע ִאֵלין . ּה'ס ָי'ַּויֹאֶמר ּכִ ִקְרַית ַאְרּבַ ּּבְ
ְנפֹות ' ד ע ּכַ ֵצנו ַיַחד ֵמַאְרּבַ ְצלֹוָתא ְוַקּבְ ינו ּבִ ּקִ ָרֵאל וְבִגין ָדא ּתַ ְדַרת ַעם ִיׂשְ ִּסְטִרין ְדִאְתּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ּבְ. ָהָאֶרץ א וְלָכל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּדָגלוָתא ִאיִהי ִמיָתה ִלׁשְ ּ ִקְרַית . ָנָהאּ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ְועֹוד ַוּתָ
ע ה ְוָהָאֶרץ , ַאְרּבַ ַמר ּבָ ַאְרָעא ְדִאּתְ ת ּבְ ך וְתהֹום ְדִאיִהי ִאְתְלִביׁשַ ִּאֵלין ּתֹהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ה ְנִביעו ְדאֹוַרְיָתא. )שם(' ָּהְיָתה ֹתהו ְוגֹו ָנא ַצִדיק ְדֵלית ּבָ ּכְ ַּמׁשְ ּ ּ ּ ע ֵחי. ּ ָּון ִדיֵלה ֵמַאְרּבַ ּ
א ּסֵ ע ַחיֹות ַהּכִ ְּדִאּנון ַאְרּבַ ּ ע ְיסֹוִדין ֵאלו ְדִאּנון ּתֹהו ַקו ָיֹרק, ּ ַאְרּבַ לו ּבְ ּּגָ ּ ּ ּ ה , ּּ ְּקִלָפה ְיֻרּקָ

ְנָיָנא. ֶּדֱאגֹוָזא ָון ִחָור ְקִלָפה ּתִ הו ּגָ ּּבְ ּ ִליָתָאה ֶדֱאגֹוָזא ְדִאיהו ֵאׁש , ּ ך ְקִלָפה ּתְ ְּוֹחׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ע ֵחיָון . ַחתִמְתַלּקַ ְרֵסא ְיָקָרא ְוַאְרּבַ א ּכֻ ִכיְנּתָ ן ֹמָחא ְדִאיִהי ׁשְ הֹום ָחָלל ֶדֱאגֹוָזא ְדַתּמָ ּּתְ ּ ּ
ִּדיֵלה ע ִסְטִרין ְדָעַלְיהו ַקְיָמא ֹמָחא. ּ ְּדָהֵכי ִאְתְפַלג ֹמָחא ֶדֱאגֹוָזא ְלַאְרּבַ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאּנון . ּּ ּ

ע ָרִהיֵטי ֹמָחא ְד סֹוְכֵכִניָּלֳקֵבל ַאְרּבַ ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ַּבר ָנׁש עֹור וָבׂשָ ּ .
ָרָזא ְדָעְרָלה ְדָעַלְיהו יַעׂש ה ע ְקִלִפין ֶדֱאגֹוָזא ְדִאּנון ּבְ ִּאּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֱאֹלִהים ָלָאָדם ' ּּ

ם  יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּוְלִאׁשְ ְּואֹוְקמוה ַקְדָמ. )שם(ּ ָנא ְדִחְוָיא, ֵאי ַמאי עֹורּ ּכְ ָּדא ַמׁשְ ּ .
ִאּנון ְקִלִפין ְדִאּנון ד ָרֵאל ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ִאלו ֹלא ָהיו ' ּּ ְבָיכֹול ּכְ ֵפרוָדא ּכִ ֻליֹות ִאּנון ּבְ ּּגָ ּ ּ ּּ ּ

ְרָיא ָעַלְיהו וְבִגין ָדא א ִריך הוא ֹלא ׁשַ א ּבְ ֵמה ְדקוְדׁשָ ּּגֹוי ֶאָחד וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֹּוְקמוה ָמאֵרי ְּ ּ
ֵאין לֹו ֱאלֹוַה ִמי ׁשֶ חוָצה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ּכְ ל ַהָדר ּבְ ַּמְתִניִתין ּכָ ּ ּ א . ּ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

א ָהֵכי ִאּנון י ָמא ַקִדיׁשָ ַמְעָנא ְדַאְתָון ִדׁשְ ְּוָהא ׁשְ ּ ּ ֵפרוָדא ִמן ה' ּ ְוֹלא ' ִמן ה', ו' ּּבְ
ָר ִרין ַעד ְדִיׂשְ לוָתאִּמְתַחּבְ ֵּאל ִיְפקון ִמן ּגָ ין . ּ ְגֵרי ִאית ַאְתָון ְדִאּנון ְלבוׁשִ ָּאַמר לֹו ּבָ ּ ּ

ִריאו ֵמה ְדִאְתּבְ ִריך הוא ְדִאְתְקִריאו ַעל ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְקָרא . ְּ ל ַהּנִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ּ
ָראִתיו ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ֵפרוָדא. ּבִ ְּוִאֵלין ּבְ ר ְלֵעָלא ְוַכד . ּ ָלת ָעׂשָ ִמְנָיָנא ּתְ ָרן ּבְ ִּאְתַחּבְ

א ר ְלַתּתָ ית ְיהֹוָ, ּוְתָלת ָעׂשָ ִרין ְוׁשִ ן ֶאָח''ְוָסְלִקין ֶעׂשְ ּבַ ֻחׁשְ יֹום 'ד ֶאָח'ה ּכְ ִדְכִתיב ּבַ ּד ּכְ
מֹו ֶאָחד' ַּההוא ִיְהֶיה ה ֹאַרח ֲאִצילות. ֶּאָחד וׁשְ ֲּאָבל ַאְתָון ְדִיחוָדא ּבְ ּ ּמָ, ּ ָנא ָלאו ּתַ ּבָ ן ֻחׁשְ
ּוְבִגין ָדא ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו. ְוָלא פירְוָדא ים' ּ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ּ ,

ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ץ ֵמַאְרּבַ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ֻפְרָקָנא ִיְתַקִים וְנֻפצֹות ְיהוָדה ְיַקּבֵ ּּבְ ּ ּּ ּ:  

ָרה ֵמָא ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ִניםּּ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָנה ָדא יו. ה ׁשָ ְּדָסְלַקת '' ֵּמָאה ׁשָ
ְתֵרין ֵהִהי ַגְוָנא ָדא ה''ְלֵמָאה ּבִ ְתֵרין ֵהִה''ּי ְסִליַקת יו''ּן ּכְ ַגְוָנא ''ּד ְדָסְלַקת ְלֵמָאה ּבִ ין ּכְ

יו''ָּדא ֵה ֲהֵרי ֵמָאה ' ָהַאֶחֶרת ןִ◌' ְְוָכך ה. יןֵהם ַחְמׁשִ' ָּחֵמׁש ַפֲעַמִים י. ד''ּי ְסִליַקת ּבְ
ָנה ָדא ו ִרים ׁשָ ית כ' ִּדְסִליַקת ְלכ' ְּוֶעׂשְ ֶתר ְוַנֲעׂשֵ ל ּכֶ ִלים י. ו''ׁשֶ ּתְ ה ִאׁשְ ' י' ְלֶמֱהֵוי י' ּּבֵ
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ַגְוָנא ָדא ֵא ן ּכְ ּבָ ֻחׁשְ ֶאְמָצִעיָתא ָדֶל' ּד ְלֵעָלא ו''ִּאיִהי יו' ּּבְ א וְלִזְמִני''ּּבְ ְּלֵעָלא ' ן יּת ְלַתּתָ
א ו' י ן כ' ְלַתּתָ ּבַ ֶאְמָצִעיָתא וְסִליַקת ְלֻחׁשְ ֶתר ' ּוזו וְבִגין דכ'ו ִמן כ''ְוָדא כ. ו''ּּבְ ִאיִהי ּכֶ

ָלל ן ִדיָנא ּכְ ּמָ ַּרֲחֵמי ְוַרֲעָוא ְדֵלית ּתַ ין ''ָאְמֵרי מ, ּ ִרין וְלַמָטה ֹלא ַמֲעִניׁשִ ּמ ִדְמַעּשְׂ ּ
ָעְלָמא ֵדין ַבע ׁשְ. ּּבְ ְרָיא י' ִּנין ָדא וְוׁשֶ ד ׁשַ ה ִאְתֲעִביד ז' ּכַ ְוִאם ָזָכה . 'ַּעל ֵריׁשֵ

א ְדִאיִהי ז ִכיְנּתָ ׁשְ ִרית' ּּבִ ּבְ ְרָיא ָעֵלה ז, ְּלַנְטָרא ָלה ּבַ ׁש ׁשַ ִרית ַמּמָ ִגין ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ְּדִאיהו ' ּ ּ
ִביִעי יך. יֹום ׁשְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ה ׁשֶ ַמר ּבֵ ְָוִאּתְ ּ ּ י ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני ְו. ּ ְרּתִ ה ְוִיּסַ ִתיב ּבֵ ִּאי ָלאו ּכְ

ִרית ְדֵבה ָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ָרא ְדֹכָלא ִאיהו אֹות ּבְ ַבע ְוִעּקָ ּׁשֶ ּ ּ ּ א ְדֵאין , ּּ ְּדִאיהו עֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ֲחרות ִתָיה ֹלא ִקְנָאה ְוֹלא ּתַ ּּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ֶּאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ, ּ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּ

יֶהם ָראׁשֵ ִכיָנה, ּבְ ח סמ. ְּוֶנֱהִנים ִמִזיו ַהּשְׁ ּכַ יסֹוד ְדִאיהו כ''ְוִתׁשְ ּך ּבִ ך ''ּו ָפִליג סמ''ּ
ה כ ח ּבֵ ּכַ ה כוז. ו''ְּוִתׁשְ ח ּבֵ ּכַ ִביִעי ְוִתׁשְ ִּויסֹוד הוא יֹום ַהּשְׁ א ְוָהא . ו'ּ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

ּכַ'כוז ַאְתָון' ֲאָבל ְו, ְחָנאו ַאׁשְ ה ּבְ ְחָנא ּבֵ ּכַ ְתָרָאה ָלא ַאׁשְ יב ''א. ּּבַ ד ָאת ָחׁשִ ִרי ּכַ ל ּבְ
ֻדָלה ִאְתְקֵרי ו יב ִמיִמיָנא ְדִאיִהי ּגְ ֵמה ְוַכד ַאּתְ ָחׁשִ א ִעָלָאה ִאְתְקֵרי ׁשְ ֵּמִאּמָ ּּ ָאַמר לֹו . 'ּ

ִפיר ְסִפיָרן ל. ַּהאי ׁשַ יַבת ּבִ ף ִאְתֲחׁשִ ירב ָה''ּכַ ֵסֶפר . ּא ִאּנון ְוֹלא ַיּתִ ָמה ְדָאְמֵרי ּבְ ּּכְ
ע, ְיִציָרה ׁשַ ר ְוֹלא ּתֵ ִלי ָמה ֶעׂשֶ ר ְסִפיָרן ּבְ ר, ֶעׂשֶ ר ְוֹלא ֶאָחד ֶעׂשֶ ִרי כ. ֶעׂשֶ ' ָאַמר לֹו ּבְ
א ְלֵעָלא ְוֹכָלא ֵא' ַאֲחֵזי י ּתָ א וִמּתַ ֵּמֵעָלא ְלַתּתָ ּ ְּדִאיִהי ָרָזא ְדיֹו' ּּ ּוְבִגין ָדא . ַחדּד ְוֹכָלא ''ּ ּ

ח ְדָאת יו ּכַ ׁשְ ּּתִ ֶתר ְדָאת יו' ד ִאיִהי כ''ּ ּּכֶ ָנא ְוֹכָלא ַחד''ּ ּבְ ֻחׁשְ ּד ְדָסִליק ָעַלה ּבְ ּ י ְי. ּ ָי ''ּכִ
ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא י הוא י. ָ ע ַאְתָון ָסִליק ''ּה ְדָסִליק כ'ְּוִאיהו ְיהֹוָ' ּּכִ ו ְוִעם ְוַאְרּבַ

ן ' ל ּבַ ַאָפיו . ה'ְוָדא ָרָזא ְיהֹוָ. י''כְלֻחׁשְ ה ַוִיַפח ּבְ ַמר ּבָ ְמָתא ְדִאּתְ ָרה ָדא ִנׁשְ ָמת ׂשָ ַּוּתָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמת ַחִיים ּוַמאי ִמיָתה ִדיָלה. ִּנׁשְ ּ ין ְדִאּנון , ּ יׁשִ ע ְיסֹוִדין ּבִ ַאְרּבַ ְּדַנְחַתת ִמְלֵעָלא ְוָעאַלת ּבְ ּ ּּ ּ

ּתו ֵּאׁש רוַח ַמִים ָעָפר ְוִאּנון ׁשִ ּ א ִדְבִעיָראּ ֹלא אֹוַרְיָתא, ָּפא ְדַנְפׁשָ ן ּבְ ּמָ ִגין ְדִאיהו ּתַ ּּבְ ּ .
ד גוָפא ּבְ א ּבְ ְמָתא ַנְחּתָ ְּדֹקֶדם ְדִנׁשְ ּ ָלה' ּ ְּיסֹוִדין ִאֵלין ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְיָתא ּכֻ ּ ּוִמָיד ְדָעאָלת . ּ ּּ

ה ְלַקת ִמּנֵ גוָפא ִאְסּתַ ּּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲאִני ְמֵלָאה. ּּ יַבִני הּ י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ָאְמָרה . ' ָהַלְכּתִ
ְמָתא ֲאָנא ְמֵלָאה ֲאִזְלָנא ְלַהאי  ַהאי ' ּ ָעְלָמא וְכָען ֵריָקן ֶהֱחִזיַרִני ה)נראה מהאי(ִנׁשְ ּבְ

ִהיא אֹוַרְיָתא ''ועכ. ּּגוָפא אֹוַרְיָתא ִהיא ֶחְברֹון ׁשֶ ָקא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַעּסְ ד ִאי ָזָכה ּבַ
ְל ְּדִאְסּתַ ַרת ָלהּ ְמָתא ִאְתַחּבְ ׁשְ ְרֵסי ְיָקָרא ו. ַּקת ִמּנִ ְמָתא ִאיִהי ִמּכֻ ָמא ' ְּדִנׁשְ אֹוַרְיָתא ׁשְ

ִריך הוא ּתֹוַרת ה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִמיָמה' ְּ ה. ּתְ ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ב ְדִאיהו . ּ ּוַאף ַעל ּגַ ּ
ַנֲעִני ְדַאְסַחר ֵלה א ּכְ יׁשָ ר ָנׁש ּבִ ּּבַ ַרת ֵלהּ ַהִהיא ֶחְברֹון ִאְתַחּבְ א ''ד. ּ ֵיֶצר ָרע ִאי ַמְתַקף ּבְ

א ִכיְנּתָ ִריך הוא ִהיא ֶחְברֹון ''ִּהיא ֶחְברֹון ָדא ׁשְ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ב ְדִאְתְרָחַקת ִמּנֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ְּ

ה ָרֵאל ְדָאְמִרין ָהא ֱאֹלֵהינו בעלונו ֲאדֹוִנים . ְּלַגּבֵ ַגְוָנא ְדִיׂשְ ּּכְ ּ ָזוָלֶתךּ ך ''ועכ. ּ ְד ְלַבד ּבָ

ַרח דֹוִדי ב ְדִאְתְרַחק ָהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ְמך ַאף ַעל ּגַ יר ׁשִ ַּנְזּכִ ּ ּ ּ א ִדיָדן ''ועכ. ָ ּד ִלּבָ
ִדְכִתיב וְדֵמה ְלך ִלְצִבי  ך ּכְ ָופוָמא ִדיָדן ָלאו ִאיהו ִאְתְפַרׁש ִמּנָ ְּ ּ ּ ּ ָען ֲאָנן ְמַיֲחִדין . )שם(ּּ ּכְ

ְמך ּבְ ָבהָׁשִ פוָמא וְבַמֲחׁשָ א ּבְ ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ַמע ִיׂשְ ָּכל יֹום ְוָאְמִרין ׁשְ ּוְבִגין ָדא ִהיא ֶחְברֹון . ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ֹלא ָזָזה ִמּקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ָכל יֹוָמא ְוָסְבִלין , ְּ ֵמה ּבְ ָרֵאל ְמַיֲחִדין ׁשְ ְּוִיׂשְ

ָמה  ין ָעֵלה ּכְ ׁשִ ה ַמְכּתְ ּמָ ְּדאֹוְקמוה ַקְדָמִאיןּּכַ ּ ּ:  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3430דף [ -ּוָתא ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָנה. ָּפַתח ִרּבִ ָרה ֵמָאה ׁשָ ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ָכחו . ּּ ּתְ אן ְדִאׁשְ ְרּכָ ִּאֵלין ֵמָאה ּבִ ּ ּ
ְטָרא ְדֶכֶתר. ֵמָחְכָמה ָנה ִמּסִ ִרים ׁשָ א ִעָלָאה. ְּוֶעׂשְ ְטָרא ְדִאיּמָ ִנים ִמּסִ ַבע ׁשָ ְּוׁשֶ ָמת . ּ ַוּתָ
ָרה  ַמעׂשָ ע ָדא ְקִרַית ׁשְ ִקְרַית ַאְרּבַ ְּדָלא ִמיַתת ַהאי ַצֶדֶקת ַעל ְיֵדי ָנָחׁש. ּּבְ ֶּאָלא ַנְפַקת , ּ

ע ַאְתָון ִהיא ֶחְברֹון ַאְרּבַ ַמע ּבְ ְקִריַאת ׁשְ ּרוָחא ִדיֵלה ּבִ ּ ְמָתא ִהיֵלה ִהיא , ּ ִּחּבוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ
ע א ְדִאיִהי ִקְרַית ַאְרּבַ ִכיְנּתָ א ְדִאּנון יַאְת' ד, ּׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּון ִדׁשְ ּ ּ ה' ּ ' ו. ֱּאֹלֵהינו' ה. ְיהֹוָ

ה בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד עכ. ֶאָחד' ה. ְיהֹוָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ   :מ''ְּ

 ] בשנה314יום [סדר הלימוד ליום יט אב 

ֵרד ִמְצַרְיָמה ְוכו' ַּוַיְרא ֵאָליו ה ַּויֹאֶמר ַאל ּתֵ ְמעֹון ְוָאַמר ּ ָפַתח)בראשית כו(. 'ּ י ׁשִ  ִרּבִ
ְטָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ָהֵכי ִאיהו', ַּוֵיָרא ֵאָליו ה ִּמּסִ ּ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ' ה, ּּ ּּבְ

גוָפא ְדַבר ָנׁש ְמָתא ּבְ ִנׁשְ ּּכְ ַמר ַוַיְרא ֵאָליו ה. ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ,'
ַר ֵלי ּבְ ה ִּאְתּגַ ַמר ּבֵ ֻפְרָקָנא ְדָגלוָתא ְדִמְצַרִים ְדִאּתְ ֵלי לֹון ּבְ ַגְוָנא ְדִאְתּגְ ָרֵאל ּכְ ֲּחֵמי ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרף י ְוָאַמר. ְֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך ֲאִני ְוֹלא ׂשָ ַּאְדָהֵכי ָהא ָסָבא ְדָסִבין ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ּ ּּבוִציָנא , ּ
ל ְטָרא ִדְנבוָאה ּכָ א ִמּסִ ַּקִדיׁשָ ּ ןּ ּמָ ִליָלן ּתַ ם ְי.  ְסִפיָרן ִאְתּכְ ָכל ֲאַתר ַוַדאי''ֲאָבל ׁשֵ ָּי הוא ּבְ ּ .

א ְיִדיָעה ִאית ָלה ֲּאָבל ְנבוָאה ַדְרּגָ ּ ה. ּ ִליָלן ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ל . ְּוָהֵכי ְצלֹוָתא ּכָ ֲאָבל ּכָ
א ְיִדיָעא ִאית ָלה א ְיִדיָעה ַדְרּגָ ֲּחָדא ַוֲחָדא ִאית ָלה ַדְרּגָ ּ ּ ל ּ ָכל ִאּנון ִפּקוָדא ּכָ ּ ְוָהֵכי ּבְ ּּ

ה ֲאָבל ִליָלן ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ִּפּקוָדא וִפּקוָדא ּכָ ּ ּ ּ א ִאיִהי ִמְצָוה ְדֻכְלהו ִפּקוִדין . ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ְלהו ְנִביִאים ַוַדאי ֶנַצח ָוהֹוד ִליָלן ּכֻ ּוֵבה ִאְתּכְ ּ ּ ְלָין ַעּמוָדא ְד, ּּ ּוְבהֹון ִאְתּכַ ּ ֶאְמָצִעיָתא ּּ

א ִכיְנּתָ ן ִאְתְקֵרי ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ְדֶנַצח ְדֵבה ִאיהו אֹור . ּוׁשְ ּמָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ך. ַצח ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַמר ְוִהׂשְ ָוְבִגיֵנה ִאּתְ ּ א . ּ א ְדִאיִהי ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ

ְטָרא ְד ּהֹוד ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָראִּמּסִ תוִבים ִמֶזה וִמֶזה. ּ ְּוִאּנון ּכְ ּּ ּ ּוְכִתיב ּבֹו . ּ
ֵרין יוִדין  הֹון ּתְ ָמאָלא ֶחֶסד וְגבוָרה ִדי ּבְ ֵני ֶעְבֵריֶהם ְוִאּנון ְיִמיָנא וׂשְ ִּמּשְׁ ּ ּ ּ ּ  )נראה ידין(ּ

ב ָמאָלא, ָּען ְדַיד ְיִמיָנאָחֵמׁש ֶאְצּבְ' ה' ְּוִאּנון ה. ְלִמְכּתַ ָען ְדָיד ׂשְ ּרוָחא . ְּוָחֵמׁש ֶאְצּבְ
א ו ְכָתב ָעַלְיהו ה' ְּדֻקְדׁשָ ּבִ ִּאיהו ּתֹוָרה ׁשֶ ה 'ְּדִהיא ָחְכָמה ִאְתֲעִביַדת יהו' ְוִעם י' ה ו''ּ

ֵרין ְנִביֵאי תוִבים, ְּוִאּנון ֶנַצח ָוהֹוד ּתְ ֵרין ּכְ ֵרין לוִחין ְדאֹוַר, ּּתְ ּּתְ ְּיָתא ְדִאְתְיִהיבו ִמיִמיָנא ּ ּ
ָמאָלא ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ִמיִמיָנא. ּוׂשְ ּ ּ ַּמְלכות אֹוַרְיָתא ִדְבַעל . ּ ּ

ָמאָלא ְּוִאיהו ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ִמיִמיָנא ְוִאיִהי ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא , ֶּפה ִמּשְׂ ּ ּּ ּ
ָמא א ְדָכר ְונוְקָבא. ָלאִמּשְׂ ְּוִאּנון רוָחא ְדֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ָרן ַעּמוָדא . ּ ְטָרא ְדַצִדיק ִמְתַחּבְ ִּמּסִ ּ ּ

ִביִאים ּנְ ין ּבַ תוִבים ּבֵ ּכְ ין ּבַ אֹוַרְיָתא ּבֵ ין ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ְּדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ל . ּ י ּכָ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ
ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ְּוָהא אֹוְקמוה ְד. ּּבַ ּ ין ִאּנון ְיִמיָנא ּ ַמָיא וְבַאְרָעא ִדְבָכל ַדְרּגִ ׁשְ ָּאִחיד ּבִ ּ ּ ּ ּ

ִאיָלָנא ְדַעְנִפין  ַצִדיק ְדִאּנון ּכְ ִריך הוא ֶאָלא ּבְ א ּבְ ָמאָלא ֵלית יחְוָדא ְוקוְרָבא ְלקוְדׁשָ ּוׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָמאָלא ִּמְתָפְרִדין ִליִמיָנא וׂשְ ׁשֶֹרׁש, ּ א ּכְ ּ ְדִאיהו ֲאֻגָדהּוִמְתַיֲחִדין ְלַתּתָ ּ ְּדִאיהו ַצִדיק . ּ ּ ּ
ָרא ְדִיחוָדא ִּעּקָ א . ּ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָרא ְדִיחוָדא ְלקוְדׁשָ ּוְכַגְוָנא ְדַצִדיק ִאיהו ִעּקָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3431דף [ -ּוָתא ּבְ

א א, ְלַתּתָ א ְוִאיּמָ ָרא ְלַאּבָ ָּהֵכי ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא קוְרָבא ויחְוָדא ְוִעּקָ ּ ּ ֵכי ְוָה. ּ
ִליָלא ַח ַצִדיק ַחי ָעְלִמין ּכְ ִלילו ּבְ ב ִאְתּכְ ִפָלה ְמעֹוֵמד וְתִפָלה ְמיֹוׁשֵ ַגְוָנא ָדא ּתְ ּּכְ ּ ּ ּּ י ''ּ

אן ִדְצלֹוָתא ְרּכָ ָמאָלא, ּּבִ ֲחִרית וְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ִאּנון ְיִמיָנא וׂשְ ּוְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ א . ּ ן ַאּבָ ּמָ ּתַ
ִליָלן ּבְ א ְוִאְתּכְ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדֵבה ְוִאיּמָ ּ ּ ּ ּ ּ  )בראשית כח(ּ

קֹום ּמָ ע ּבַ א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַּוִיְפּגַ ַּדְרּגָ ּ ּ ָרא ִדְתִפִלין. ּ ְּוִאיהו ִעּקָ ּ ָרא , ּ ְוֵבה ָצִריך ְלַקּשְׁ ּ ּ
ַגְוָנא ָדא ָחְכָמה ֹקֶדׁש ִלי ְו)א לסדרא''נ( יָנה' ָדא יּ לֹון ּכְ י ְיִביֲאך ְוָדא ה. ּבִ ַמע ' ְָוָהָיה ּכִ ׁשְ

ָרֵאל ִליִמיָנא ו ָמאָלא ְוָדא ה. 'ִיׂשְ מֹוַע ִלׂשְ ּוְבַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ' ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּ ּ
ִליָלן ִפִלין, ִאְתּכְ ה ִאְתְקִריאו ּתְ ִליָלן ּבֵ ִפִלין ְדֹראׁש וְדָיד ִאְתּכְ ְּוַכד ּתְ ּּ ּ ּ ּוֵבה ִא. ּ ּּנון פקְוָדא ּ

ָידֹו ִפָלה ִלְתִפָלה ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ין ּתְ ָמא ְדאֹוְקמוה ָסח ּבֵ ֲּחָדא ְוֹלא ָצִריך ְלַאְפָסָקא ּכְ ּ ּ ּ ּ ְ .
ָרא ִדְגָמָרא ְּוַהאי ִאיהו ִעּקָ ְלִמי. ּ ֵרי ִפּקוִדין ִדירוׁשַ ְּוִאֵלין ְדָעְבִדין ֵלה ּתְ ּ ּ ּ ּּ ִּאיהו ִמיִמיָנא , ּ

ָמאָלא ְדַתּמָ ּוׂשְ ָמאָלאּ ְטָרא ִדיִמיָנא וׂשְ ּן ַעְנִפין ִמְתָפְרִדין ְדִמּסִ ּ ּ ּ ִים ְדַבר ֱאֹלִהים ָצִריך . ּ ּתַ ְׁשְ ּ
ל ָיד ִפִלין ַעל ׁשֶ אן ַחד ְלָהִניַח ּתְ ְרּכָ ֵרין ּבִ ְּלָבְרָכא ָעַלְיהו ּתְ ל , ּ ִפִלין ׁשֶ ְּוַחד ַעל ִמְצֹות ּתְ

ל . ֹראׁש ְנַתִים ְמָבֵרך ַעל ׁשֶ ִיםְְוִאם ָסח ּבֵ ּתַ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ֹראׁש ׁשְ ֲּאָבל ִמּסִ ּ ּ
ַמר ַאַחת ְדַבר ֱאֹלִהים ָּעַלְיהו ִאּתְ ְרָכָתא ֲחָדא. ּ ְּוֹלא ָצִריך ֶאָלא ּבִ י ֶאָחד ְקָראִתיו. ְ ְוִאם . ּכִ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיה ל ֹראׁש ּבְ ל ָיד ִלְתִפָלה ׁשֶ ִפָלה ׁשֶ ין ּתְ ָּסח ּבֵ ּ ּ ּו ָעִביד ֵפרוד ּ ּּ
ִיחוָדא ָידֹו ְוֹלא ִמְצָוה. ּּבְ ּוְבִגין ָדא ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ַמר ַרְגֵלה . ּ ְּוֵלית ֲעֵבָרה ֶאָלא ָמֶות ְדִאּתְ ּ ּ

ין א ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ַמר ּכִ ּיֹוְרדֹות ָמֶות ְדָעַלה ִאּתְ ָידֹו . 'ח ְלד'ּ ּוְבִגין ָדא ֲעֵבָרה ִהיא ּבְ ּ
ְלָחָמהְוחֹוְזִרין ָעֶל חֹוָבא ָדא ָימות. יָה ֵמעֹוְרֵכי ַהּמִ ן ּבְ ּמָ ּוְדִאי ָנִפיק ִמּתַ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַאַחת . ּ

ת. ְּדַבר ֱאֹלִהים ּבָ ֶּזה ַצִדיק ְדִאיהו יֹום ׁשַ ּ ִדּבור ֶאָחד ְצִריִכין ְלַיֲחָדא לֹון . ּ מֹור ּבְ ָּזכֹור ְוׁשָ
ה וְלֶמֱעַבד לֹון ַחד ּּבֵ ְּוָהא אֹוְקמוה ָז. ּ מֹור ְלנוְקָבאּ ְטָרא ִדיִמיָנא . ּכֹור ִלְזּכֹר ׁשָ ֲּאָבל ִמּסִ

ֵרין ִפּקוִדין ְרַוְיהו ּתְ ָמאָלא ִאּנון ּתַ ּוׂשְ ּ ּ ל ִפּקוִדין. ּּ ּוְכַגְוָנא ָדא ּכָ ּ ּוְבִגין ָדא ַמֲחֹלֶקת ְדִאיהו . ּּ ּ ּ ּ
ָמא יִמיָנא וׂשְ ָאר ִפּקוִדין ּבִ ְתִפִלין וׁשְ ין ַחְבַרָיא ּבִ ּּבֵ ּ ּּ ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא . ָּלא ִאיהוּ ֲּאָבל ּבְ ּ

ן ַמֲחֹלֶקת ּמָ ֵלָמה. ֵלית ּתַ ָרא ִדְגָמָרא ְדִאיִהי ׁשְ ִגין ְדִאיהו ִעּקָ ּּבְ ּ ּ ן ִאְתְקֵרי ַיֲעֹקב . ּ ּמָ וִמּתַ
ם ִאיהו ו ָנה' ִּאיׁש ּתָ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִליל ׁשִ ְתָלת ֲאָב' ה. ּכָ ם ּבִ ָמָרא ִדיָלה ִאיִהי ּתָ ּו ''ָהן ְיהּּגְ

ה ִלים ְיהֹוָ ּתְ ּוֵבה ִאׁשְ ָמאָלא. ּ ָכל ֲאַתר ְדַעְנִפין ִמְתָפְרִדין ִליִמיָנא וׂשְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ֲאָבל . ּּ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵרי ֲאֻגָדה ֲחָדא ּבְ א ִאּקְ ְּלַתּתָ ּ ּוְבִגין ָדא ַוַיְרא ֵאָליו ה. ּ ּ ַּויֹאֶמר ַאל ' ּ

ֵרד ִמְצַרְיָמה ְפָנא ְדאֹוַרְיָתא ַוֲעִניוָתא ְדִפּקוִדין ְדאֹוַרְיָתאָּד. ּתֵ א ִדְגָרַמת ּכַ יׁשָ א ּבִ ּא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
א ְוָהא אֹוְקמוה ַקְדָמִאין ִכיְנּתָ ָאֶרץ ָדא ׁשְ ֵכן ּבָ ְּדָהא אֹוְקמוה ׁשָ ּ ּ ּ ּ חוָצה ָלָאֶרץ , ּ ל ַהָדר ּבְ ּּכָ ּ

ֵאין לֹו ֱאלֹוַה ִמי ׁשֶ ּדֹוֶמה ּכְ ה ּגור ַאְרֵיהְוַאְבָרם . ּ ַמר ּבֵ ה ַאְרֵיה ְדִאּתְ ַּדְרּגֵ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . ּ ּ
ָאֶרץ ַהזֹאת ִריך הוא ּגור ּבָ א ּבְ ּלֹו ַהּקוְדׁשָ ּ ּ ן ְיה. ְּ ּמָ ן ֶאְהֶי''ְיִמיָנא ּתַ ּבַ ּו ְדָסִליק ְלֻחׁשְ ה ''ּ

ן ו ִגין ה' ְוַתּמָ ְּדַאְבָרָהם ְדִאיִהי ָהָאֶרץ' ּבְ ְטָרא ִדי. ּ ּוִמּסִ ן ָאב ּ ָאֶרץ ְדַתּמָ ִּמיָנא ִאְתְקֵרי ּבָ
ָאֶר'ב ִהפוך ַאְתָון ָאב ְוַהאי ִאיהו ּבָ ּא ּבְ ְּ יך''ּ י ָאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ך ָדא . ָץ ּכִ ְּוֶאְהֶיה ִעּמָ ְ

ן ֶאְהֶיה'יה ּבַ ֻחׁשְ ִגין ה. ו ּבְ ך ו' ּבְ ן ָי' ְְוֶאְהֶיה ִעּמָ ְּדִאיהו ּבֵ ך''ּ ְה ִמן ֶאְהֶיה ִעּמָ ֲָאָבֶרְכך ַו. ּ

ְטָרא ְדַכֲהָנא ִאּנון ְּדִבְרָכָאן ִמּסִ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ָרָכה ִמּסִ א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ .
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ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ א ִמּסִ ְּוִקדוׁשָ ּ ך . ּ ְְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקֵרי ְיָבֵרך ָהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ ְּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ַלהּו. ְְיָבֵרך ִיׂשְ ָמאָלא ִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ָהָדא הוא ִדְכִתיב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ ּ' .

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ י ִתיָראו ְוָקדֹוׁש ִמּסִ ּוִמְקָדׁשִ ּ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא ָאַמר . ּ ָרָכה ִמּסִ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ּ
י ְלך וְלַזְרֲעך ַָוֲאָבֶרְכך ּכִ ָ ְטָרא ְד. ָּ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ְלֵעָלאֶּזַרע ִמּסִ ּ ּ ְטָרא , ּ ּוִמּסִ

א ְּדַצִדיק ְלַתּתָ ל ֶזַרע ָזרוַע, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַעל ּכָ ָּזרוַע ְלֵעָלא. ּ א. ּ ְּדָמאן ְדָנִטיר . ֶזַרע ְלַתּתָ ּ
ל ִאֵלין ְקִלִפין ְדִאּנון ָעְרָלה וְפִריָעה ִרית ָסִליק ַעל ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ן ַסּמָ, ּ ֵּאל ְוָנָחׁש ְמָמָנן ְדָכל ְּדַתּמָ

ין ְדָעְלָמא ל ָהֲאָרצֹות ָהֵאל''פ. ֻּאּמִ ן ֶאת ּכָ י ְלך וְלַזְרֲעך ֶאּתֵ ָכ וְבִגין ָדא ּכִ ָּ ּ ְּדִאּנון . ּ ּ
ְלָטנוָתא ְדֵאל ֶאָחד ּׁשֻ בוָעה. ּ א ִקיוָמא ִדיָלה . ַּוֲהִקֹמִתי ֶאת ַהּשְׁ ִכיְנּתָ בוָעה ִאיִהי ׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּּ

ַּעּמוָדא ְד י ְלַאְבָרָהם ָאִביך. ֶאְמָצִעיָתאּ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ְּדֵבה ֻפְרָקָנא ָהָדא הוא ִדְכִתיב ַחי . ֲָאׁשֶ ּ ּ ּּ
ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ה קֹוִלי. ׁשִ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ בֹות ע. ֵעֶקב ֲאׁשֶ י ּתֵ ' ק. ֲעָנָוה' ָעֵקב ֹראׁשִ

ה ָרָכה' ב. ְקֻדּשָׁ ּ וְבִגין ָדא ָעֵקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה.ַּסְנָדל ַלֲעָנָוה ִיְרָאה. ּבְ ְטָרא . 'ּ ֲעָנָוה ִמּסִ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ן. ּ ּמָ ה ֲהָוה ִמּתַ ּוְבִגין ְדֹמׁשֶ ה ָעָניו ְמֹאד, ּ ה ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ַמר ּבֵ . ִּאּתְ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ א ִיְרָאה ִמּסִ ִכיְנּתָ ַּוֲעָנָוה ִמיִמיָנא וׁשְ ִכ. ּ ּוְבִגין ִדׁשְ א ִאיִהי ָעֵקב ּ יְנּתָ
ה ַמר ּבֵ ְּלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ ּ ָֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת, ּ א ָעֵקב ֲעָנָוה . ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ְּדִאיהו ּבִ ּ

ַהאי ִאיהו. 'ִיְרַאת ה ׁשוֶפּנו ָעֵקב. ּּכְ ה ּתְ ּהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַיֲעֹקב . ָּ ַמר ּבְ ּוְלָבַתר ִאּתְ
ָהוא ְיׁשוְפך ֹר ּ רֹוםּ ּמָ רֹום ּבַ י ַעל ְצָבא ַהּמָ ּאׁש ָהָדא הוא ִדְכִתיב וָפַקְדּתִ ּ י . ּ ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ְוִיׁשְ

ְרַמ ִליָלן ּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא ּכְ רוָמִתי ִמְצֹוַתי ִמּסִ ֶמֶרת ּתְ א ְדִאיִהי ִמׁשְ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ּ . ח ֵאָבִרים''ּ
ן ּמָ ָמאָלא ְדִמּתַ ְטָרא ִדׂשְ ֻּחּקֹוַתי ִמּסִ ָרֵאל הואּ י ֹחק ְלִיׂשְ ן . ּ ּכִ ּמָ ָפִטים ִאּנון ִמּתַ ים וִמׁשְ ֻּחּקִ ּּ

א ֵזַרת ַמְלּכָ ִזירו ְדָכל ִדיִנין, ּגְ ן ּגְ ְּדַתּמָ ּ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ְּותֹוֹרַתי ִמּסִ ּ ְּוִאיהו . ּ
ַּצִדיק ִאיהו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֵסֶפר ּתֹוָרה ּ ּ יָמא ַצִדיִקים עֹוְמִדים . ּ ְּוִאיּתֵ

יֶהם ָראׁשֵ ֶד, ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ִגין ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאּנון ּבֶ ִּאֵלין ּתָ ּ ּ ְוָאְמֵרי . ץ'ז ג'ה שעטנּ'ק ַחָי'ּ
יֵדה וֵמִניַע ֵלה ֵלי ַזִין ּבִ אֹוֵחז ּכְ ָאָדם ׁשֶ ִגין ִאּנון ַזְייִנין ּכְ ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ִאֵלין ּתָ ּ ּ ּ  ִליִמיָנא ּ

ה ָמאָלא ְוִלְקֻדּשָׁ ר ַאְתָון ז. ְוִלׂשְ ְתָלת ָעׂשָ ִמין ֲחֹטֶטֶרת 'ן בדח'ְּוַזְייִנין ִאּנון ּבִ ק ִאיִהי ּכְ
ָכל אֹות ְואֹות''ַּצִדיק ח' ז. י'חח'ד ז'ה ו'ְְוִאְתֲעִביד ֶזה ְוִסיָמִניך ֶז. ְּדָאת ַזִין ְּוִאיהו . ק ּבְ

ה' ִעם י   :ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ

ְגָררַו ב ִיְצָחק ּבִ אֹות. ֵּיׁשֶ א ֲחֵזי ָצִריך ְדֹלא ְיֵהא ָדֵבק אֹות ּבְ ּּתָ ּ ְוֹלא ְיֵהא ָחֵסר אֹות ִמן , ְ
תומֹות ִלְפתוחֹות ין ִמְפתוחֹות ִלְסתומֹות וִמּסְ ּנִ ָבה ְוֹלא ְמׁשַ ַּהּתֵ ּ ּ ּ ּ ְּוִאי ָלאו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָפסול. ּ ּ .

ה ּקוָנא ָלּמָ ָאהֶּאָלא ַאְת, ְּוָכל ּתִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ָּון ְפִתיָחן ִמּסִ א . ּ ְטָרא ְדִאּמָ ְּסִתיָמן ִמּסִ
ּם ָדא ְפִתיָחא ְוָדא ְסִתיָמא'ְּוִאּנון ֵמ. ִּעָלָאה ָעְלָמא ְסִתיָמא ְּפתוָחה ַמְלכות' מ. ּ ּ ם . ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדיִמיָנא וׂשְ יָנה ִמּסִ ְּסִתיָמא ּבִ ְּדַעְנִפין ִמְתָפְרִדי, ּ אֹותּ , ּן ֹלא ִיָדֵבק אֹות ּבְ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ׁשֶ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ר אֹות, ּ . ֹלא יֹוִסיף אֹות ְוֹלא ְיַחּסֵ

יק ִנְגָרר. ְּדָכל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע ְגָרר ְוגֹו. ְוִאם ִהְדּבִ ב ִיְצָחק ּבִ ּוְבִגין ָדא ַוֵיׁשֶ ּ ַּאְדָהִכי ָהא . 'ּ
יַנְיהו ְוָאַמרַי ּּנוָקא ִאְזְדַמן ּבֵ ּ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּ אי ֵלית ִנּקוד ּבְ ִרי. ַּאּמַ ל ְנֻקָדה , ָּאַמר ֵלה ּבְ ּּכָ

נוָעה ְדַאְתָון ִּאיִהי ּתְ נוִעין ְדֵאָבִרין ְדגוָפא. ּ גֹון ִפְרִקין ְדִאּנון ּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ נוָעה ִאּנון . ּ ְּוָכל ּתְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3433דף [ -ּוָתא ּבְ

ְטָרא ְדָחְכָמה מֹוַדע ְדֵסֶפר ּתֹוָרהּוְבִג. ִּמּסִ ּתְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּין ְלִאׁשְ ִּאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ,
ה ִנּקוִדין ֵּלית ּבֵ ּגוף ֵעיִנין ַאְנִפין אוְדִנין. ּ ְּוָכל ִנּקוִדין ִאּנון ּבַ ּ ּ ּחֹוָטָמא ְדֻכְלהו ַעל ֶפה. ּּ ּ ּּ .

ּוְבִגין ְדאֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ִאְתְיִהיַבת ִמּסִ ּ ִתיָבה, ְּטָרא ִדיִמיָנאּ ן ּכְ ּאֹוְקמוה ְדאֹוַרְיָתא , ְּדַתּמָ ּ ּ
ְּדָכַתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדָלא ְלִמְקֵרי ֵלה ַעל ֶפה ּ ּ ַמר ְדֵלית ֵלה ִנּקוִדין ְלאֹוַרְיָתא ִדְבַעל , ּ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ

  :ֶּפה ִאית ַטֲעֵמי

ָּדָבר ַאֵחר ַוֵיָרא ֵאָליו ה א ֲחֵזי ִאית ְנבוָאה ֵמְר. 'ּ ְוִאית , ְּוִאית ְנבוָאה ֵמֵריָחא, ִּאָיהּּתָ
ִמיָעה ְּוִאית ְנבוָאה ִמִדּבור, ְּנבוָאה ִמּשְׁ ּ ה' ְּוִאּנון ד. ּ ם ְיהֹוָ בֹות ְלׁשֵ ְרִאָיה. ֶמְרּכָ ִריָאה , ּּבִ ּבְ

ה ָאָדם, ְּדִאיִהי ַמְרֶאה ִריך הוא ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָבה ִדְלֵעָלא ָמֵני קוְדׁשָ ְּוָלֳקֵבל ֶמְרּכָ ּ ְּ ָּהא ַאְקׁשו ְו. ּ
ית, ַקְדָמִאין עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְרָין ְדָבָרא ּבְ ַתר ְדֻכְלהו ּבִ ּּבָ ּ ּ ָנא ְדָיִחיד, ּּ ִליׁשְ ִריָאה ּבְ יר ּבְ . ַּאְדּכִ

ים ָנא ְדַרּבִ ִליׁשְ ה ָאָדם ּבְ ַנֲעׂשֶ יר ּבְ אי ַאְדּכִ יִנים ְוַלּמוָמִרים, ַּאּמַ ְּלֵמיַהב ִפְתחֹון ֶפה ַלּמִ ּ ּ .
ִתיב ֶּאָלא ָהָכ ה)הושע יד(א ּכְ ִעים ִרּנָ ִרים ַדְרֵכי ה. ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ י ְיׁשָ ִעים ' ְוגֹו' ּּכִ ּוֹפׁשְ

ם לו ּבָ ׁשְ ה. ִּיּכָ ִעים ִרּנָ הו וַבֲאֹבד ְרׁשָ ְּלַקְיָמא ּבְ ּ ָרא . ּ ְּדָהא אֹוַרְיָתא ָקא ָסִתים ְדִאיהו ּבָ ּ ּ
ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ַו, ָּלָאָדם ִעָלָאה ַקְדָמָאה ַצְלמֹוּ ֶאת ְלַרּבֹות . ִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

א ְבּתָ ֶמְרּכַ ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ִעָלָאה ּבְ ְּדָבָרא ֵלה ּבְ ּ ּ ה וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ .
בֹוד ָמ א ַהּכָ ֶצֶלם ְדִאּנון ָאָדם ְדִכּסֵ ְתֵרין ִדיֹוְקִנין ּבְ ּוָבָרא ֵלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ְנָיָנא . רֹוםּּ א ּתִ ְּוָאָדם ְדִכּסֵ

ה ֵמִראׁשֹון ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ָאָדם. ְּוֶזהו ָמרֹום ֵמִראׁשֹון. ּ ּוַמה ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ ד ְלָכל , ּ ַהאי ְלַלּמֵ
ִזווֵגה ָפא ֵלה ּבְ ּתְ ָרֵאל ְדִאּנון ְדָכר ְונוְקָבא ְלׁשַ ַּחד ְוַחד ִמִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִי' ְּדִאם ה. ּ ְוא ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ת ׁשָ

ר ָאְרחֹוֶתיך. ָּעְמלו בֹוָניו ּבֹו ָכל ְדָרֶכיך ָדֵעהו ְוהוא ְיַיּשֵׁ ָוְבִגין ָדא ָאַמר ָקָרא ּבְ ָּ ּ ּ ּ ַמר . ּ ְּדִאּתְ
ִרים ַדְרֵכי ה י ְיׁשָ הֹון ּכִ הֹון ִעַלת . 'ּּבְ ֵרין ָעְלִמין ְדִצֵיר ּבְ ִעַלת ָהִעלֹות ּתְ ַמר ּבְ ְּדַוַדאי ִאּתְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה' ה, ֵמִאיׁש' ּ ְוִאּנון י.ַּעל ּכָֹלא הֹון ִעַלת ַעל ּכָֹלא. ֵמִאּשָׁ ֵרין ָעְלִמין ְדִצֵיר ּבְ ּּתְ ּ ּ ' ִּאּנון ו, ּ
ָּעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדָאֵתי' ה ְּוָדא ִאיהו יו. ּה'ְוָדא ָי. ּ ְּוָאַמר ִעַלת ַעל . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ

ַמר ּבְ ב ִדְבִאֵלין ִאּתְ ּּכָֹלא ַאף ַעל ּגַ ֵרי ָעְלָמאּּ ֶבת , ְוֻכְרֵסא. ִּאֵלין ַאְתָון ִאְתּבְ ָלָאָדם ָלׁשֶ
א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ִית ָלׁשֶ ם ַלה, ה''ה או''ִּדְבהֹון אי, ּבַ ִנים ַאּתֶ ָרֵאל ּבָ ּוְבהֹון ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ּ '

ם. ֱאֹלֵהיֶכם הֹון ָאָדם ַאּתֶ ַמר ּבְ ִאֵלין ַא. ְוִאּתְ ֲהַדְיכו ּבְ פוִני ּבַ ּתְ ּׁשִ ּ . ְּתָון ְוִיְתַקִים עֹוָבֵדיכֹוןּ
ל ָעְלִמין ַּדֲאָנא הוא ְדָבָראִתי ּכָ ּ ְרְסָין ְוֵחיָון וַמְלָאִכין, ּ ְּוָכל ָצָבא ִעָלִאין וְבֵני , ְּוָכל ּכָ ּ

ִאֵלין ַאְתָון ִגין אֹוַרְיָתא ְדָיַהב לֹון. ָּאָדם ּבְ ָרֵאל ִאֵלין ַאְתָון ּבְ ִיׂשְ ב ְדִאית ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֹלא . ּּ
ֲהַדְיהו פון ִלי ּבַ ּתְ ּתַ הֹון ְדָלא ִיׁשְ ִאֵלין ַאְתָון ְלֶמֱעַבד עֹוָבָדא ּבְ חון ּבְ ּכְ ּתַ ִּיׁשְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . ּּ ּ

ּתוָפא ִדיִלי ְוָלאו אֹוַרְיָתא וִפּקוָדא ָעִביד ְפֻעָלה ְועֹוָבָדא ֵעָלא  ׁשִ ה ָאָדם ּבְ ּלֹון ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א ָפחֹות ִמּנִ ָכל ְדָרֶכיך ָדֵעהו. יְּוַתּתָ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ּ ה . ָּ ילו ִמּנֵ ין ְדָעְלָמא ְדָלא ַקּבִ ְּוָכל ֻאּמִ ּ ּ ּ

ה, אֹוַרְיָתא ֹלא ָרֲעָיא, ֵּלית לֹון ְיִדיָעה ּבֵ ָעאָנא ּבְ ים , ְוָאְזִלין ּכְ ל ָהַעּמִ י ּכָ הֹון ּכִ ַמר ּבְ ְוִאּתְ
ם ֱאֹלָהיו ׁשֵ יִאיןְוָעְבִדין ֱא, ֵּיְלכו ִאיׁש ּבְ ה אֹוַרְיָתא. ֹּלהות ַסּגִ ילו ִמּנֵ ָרֵאל ְדַקּבִ ְּוָכל ִיׂשְ ּ ּ ,

ה ִּאּנון ָעְבִדין ֵלה ֶאָחד ּבֵ ּ ְרָין ִעָלִאין , ּ ין ִדיֵלה וְבָכל ַמּשִׁ ָמָהן ַקִדיׁשִ ּוְבָכל ַאְתָון וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
הו ִריאו ּבְ ִאין ְדִאְתּבְ ְּוַתּתָ ּ ִאי. ּ ְרָין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוְבָכל ּבִ א ּ ְלהו ֶאָחד וְלַתּתָ ּן וְלֵעָלא ִמּכֻ ּ ּּ ּ

א ְדֻכְלהו ִאיהו ֶאָחד ְלהו וִמְלָגאו ְדֻכְלהו וַמְלּכָ ִּמּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְצֶפּנֹו. ּ ִית וִמחוץ ּתִ ִּמּבַ ּ ְוָהֵכי ּתֹוכֹו . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3434דף [ -ּוָתא ּבְ

ָברֹו ּתַ, ּכְ מֹו ִמְלַבר ְדָכל ָעְלִמין ָלא ִאׁשְ ָּהֵכי ִאיהו ִמְלָגאו ְדָכל ָעְלִמין ּכְ ּ ּּ יּ ם . ּנֵ ְוֵלית ׁשֵ
ם ה ְּוִחּבור ַאְתָון ְדׁשֵ ה' ּ ר ִמּנֵ ּנוִיין ִדיֵלה ּבַ ּוְבָכל ּכִ ּ ּ ה בה. ּ ִקְרּבֵ ר ּבְ ְּדִאי ָלאו ְדִאיהו ִחּבֵ ּ ּ ' ו' ּ

ה', בה ם ְיהֹוָ ׁשֵ ר ְיהֹוָ, ֹּלא ִאְתְקִריאו ַאְתָון ּבְ ר ְיהֹוָ, י''ה ֲאֹדָנ''ְּוִאיהו ְמַחּבֵ ה ''ְּוִאיהו ְמַחּבֵ
א ן ֶאְהֶי, ֹלִהיםּבֵ ּבַ ְיהו ְדִאיהו ֶאָחד . י''ה ֲאֹדָנ''ְּדָסִליק ְלֻחׁשְ ְּוִאיהו ָלא ִאְתְקֵרי ָפחֹות ִמּנַ ּ ּ ּּ

ַנִים ר ׁשְ ְּדִאּנון ְדָכר ְונוְקָבא, ִּדְמַחּבֵ ּ ּ י . ְוָעִביד לֹון ַחד. ּ ָאָדם ְוַחָוה ּכִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ
ּתָ. ֶאָחד ְקָראִתיו ָנא ְדִבְנָיןְּוִאיהו ְמׁשֻ ִנים ִליׁשְ ן וַבת ְדִאּנון ּבָ ִבְנַין ּבֵ ּף ּבְ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִאם . ּ

ִית' ְיָי ה. ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ף ּבֵ ּתָ ְּוָכל ִעְנָיָנא ְועֹוָבָדא ְדָלאו ִאיהו ְמׁשֻ ּ ה, ּ ִתיב ּבָ י , ַּמה ּכְ ּכִ
ְכֶלה ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְדִאּנון ּוִמ. ּׁשָ ְמחו ַהּשָׁ ָּיד ִיׂשְ ּ ּ ּ

ָפא ִדיֵלה ּתָ ְנָיָנא ְוׁשֻ ּּבִ ין ְדָעְלָמא. ּ ְּדָכל ֲהָבִלים ְדֻאּמִ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ַוֲעִתיִדין , ּ ִּאּנון ׁשָ
יי. ְלאֹוָבָדא ָרֵאל ּבְ ִיחוֵדה' ְּוָכל ֲהָבִלים ְדִיׂשְ ּּבְ ְנ. ּ ַמִים ָוָאֶרץ ּבִ ָּיָנא ִדיֵלהִּאּנון ׁשָ ּוַמה הוא , ּ ּ
ָּהֵכי עֹוָבָדא ִדיֵלה ַחי ְוַקָים, ַּחי ְוַקָים ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַחי ֲאִני ְנֻאם ה. ּ מֹות ' ּ ִּאם ֶאְחפֹץ ּבְ

ׁשובֹו ִמַדְרּכֹו ְוָחָיה י ִאם ּבְ ע ּכִ ָּהָרׁשָ ה ָאָדם. ּ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ּוְכַגְוָנא ְדָאַמר ְלִיׂשְ ָהֵכי ָאַמר , ּ
ה ָאָדםִלְסִפ ָבה ְוַאֲחרֹון , יָרן ַנֲעׂשֶ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ִראׁשֹון ְלַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ

ה ּסֹוף, ְלַמֲעׂשֶ ֹראׁש ְוָחְכָמה ּבַ ְּדִאּנון ָחְכָמה ּבָ ה חוָלֵקה. ּ ְּדָכל ְסִפיָרה ָיִהיב ּבֵ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ֲחנ ף ְלָכל ַהּמַ ִדיֹוְקֵנה ְמַאּסֵ ִּאיהו ּבְ ָבאֹותּּ ִדיֹוְקֵנה. ֹות ַלּצְ ְּוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ּבְ ְוָאַמר . ּּ

ה ָאָדם ְלָאִכין ַנֲעׂשֶ ה חוָלִקי, ְוָדא ְמַטְטרֹון, ַלּמַ ֵוי ּבֵ ְּדָכל ַמְלָאך ְוַחָיה ׁשַ ּ ּ ּּ ְוָהֵכי ָאַמר . 'ְ
ִדיֹוְקֵנה א ּבְ ְמׁשָ ַמִים ְלֶמֱעַבד ְלׁשִ ִּלְצָבא ַהּשָׁ ה חוָלֵקהְוָכל ּכֹוָכָבא ָיִהי, ּ ּב ּבֵ ּ ְּוִעַלת ַעל , ּ

ִתְפֶאֶר ָכל ֲאַתר ּבְ ה ּבְ ַתף ּבֵ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ְמַטְטרֹו''ּ א''ת ּבִ ְמׁשָ ַהאי, ּן וְבׁשִ א ּבְ   .ְוֵלית ְלַאְרּכָ

ה ָאָדם ַבת ַאַחת. ְועֹוד ַנֲעׂשֶ ה ִזְרעֹוִנין ּבְ ּמָ ן ְדָזַרע ּכַ . ְוָכל ֶאָחד ָנִפיק ְליֹומֹוי, ְּלֻאּמָ
ּ ָאַמר ְלִאֵלין ְדִאּנון פֹוֲעִליםְלָבַתר ּ ּ ְלכו ְלֶמֱעַבד ָמאָנא, ּ פו ּכֻ ּתְ ּתַ ֵעי ְדִתׁשְ ֲּאָנא ּבָ ּ ְוָכל ַחד , ּּ

כו ה ִדיָהִבית ּבְ ה חוָלֵקה ִמּמַ ְיהו ָיִהיב ּבֵ ִּמּנַ ּ ּ ּ ּ ַההוא ָמאָנא חוָלָקא , ּ ְיכו ּבְ ַתף ִעּמַ ּתְ ַּוֲאָנא ִאׁשְ ּ ּ
י ָּאְמרו ֵלה ַמאי ַהאי. ִמּנִ ִליל ִמּכָֹלאּ יב ָקָדָמך ִדיֵהא ּכָ ך ָחׁשִ ל ּכָ ּ ָמאָנא ּכָ ּ ְ ָאַמר לֹון ַהאי . ְ

ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ִעָלָאה ָּמאָנא ִאיהו ָאָדם ִדיֵהא ּבְ ּ ּ יָמא ָלן ְדָכל ַחד . ּּ אי ּתֵ ָּאְמרו ֵלה ַאּמַ ּ ּ
ה חוָלֵקה ְּוַחד ָיִהיב ּבֵ ּ ְּוָהא ַאְנּתְ הוא ָאדֹון ְדֹכָלא. ּ ּ ָראת ּכָֹלאְוַא, ּ ל , ְּנּתְ ּבָ ֹטל ַאְנּתְ ִמּכָ

ֵעי ך, ַּחד ְוַחד ַמה ְדַאְנּתְ ּבָ מֹוְדִעין ּבָ ּתְ ְְדָלא ְיֵהא ִפְתחֹון ֶפה ְלִאּנון ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ְּדֵיְמרון . ּ ּ
ִליִחין ִדיָלך ְְדעֹוָבָדא ְדָאָדם ַאְנּתְ ָצִריך ִמּשְׁ ְּ ּ ָנ. ּ א ְדָיַהב ַמּתָ , א ְלַעְבדֹויָּאַמר לֹון ְלַמְלּכָ

ָנא ה ֵמַההוא ַמּתָ ְּוָיִהיב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד חוָלֵקה ְוַאֲחַסְנּתֵ ּ ּ ְּלָבַתר ָאָתא ַעְבָדא ְמֵהיָמָנא . ּ
ָנה ִאיל ֵלה ַמּתָ ה ְוׁשָ ְּלַגּבֵ ָכל ֵאָבִרין ִדיֵלה. ּ א ַהאי ַעְבָדא ְפַלח ִלי ּבְ ָּאַמר ַמְלּכָ ּ ָהֵכי ֲאָנא . ּּ

ֵעי ְלֶמֱעַבד ָמאָנ ְרָין ִדיֵלה ְוָאַמר ּבָ ל ַמּשִׁ ַנׁש ּכָ ָכל ֵחיִלין ִדיִלי ֶמה ָעַבד ּכְ ָנה ּבְ ּא ִדיֵלה ַמּתָ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְיכו ַדל ַחד ְוַחד ָיִהיב ַמּתָ ֵעיָנא ִמּנַ ּּבָ ִּמִדיֵדה ְלַהאי ַעְבָדא. ּ ּ כֹון , ּ ַתף ִעּמְ ּתְ ַוֲאָנה ִאׁשְ

ָנה ִמִדיִלי ה ַמּתָ ם ּבֵ ְּוַאּתֶ הֹון ַאְק. ּ ֶרּנוִמּנְ י ִתְזּכְ ּׁשו ְוָאְמרו ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ּ הֹון ָאְמֵרי . ּ ּוִמּנְ
ִלים ַרֲעָוא ׁשְ ֵרי ָעְלָמא. ּבְ ּאוף ָהֵכי ֹקֶדם ְדִאְתּבְ ְראֹות, ּ ָבה ְלִהּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ּבְ , ָּעאלו ִיׂשְ

ְרָין ְדָעְלָמא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריאו ַמְלֲאִכין ְוָכל ּבִ ֹּקֶדם ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ח , ּובחביהו ִדיְלהֹון. יתּ ַאּנָ
ית ְתָרִאין ְלעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּלעֹוָבָדא ִדיְלהֹון ִדיהֹון ּבַ ּ ה ָאָדם. ּ אי . ְּוָאַמר ָעֵלה ַנֲעׂשֶ ְוַאּמַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3435דף [ -ּוָתא ּבְ

ָרֵאל ַמָיא ְדִאְתְקֵרי ִיׂשְ ִגין ֲחִביבו ַדֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ  ְּוִאּנון ֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלִאְתְקֵרי. ּ
ָרֵאל ֵמה ִיׂשְ ׁשְ ִאין ְלֵמיַהב חוָלק, ּּבִ ִניׁש ְלִעָלִאין ְוַתּתָ ּּכָ ְלהו' ּ ִּמּכֻ ֵדין ְדִאי ָחב ָאָדם. ּ , ּּבְ

הֹון ָכחו ֲחֵסִרין ּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּ ה, ּ ֵּמַההוא חוָלָקא ִדיָהבו ּבֵ ּ ּ ּ ִגיֵנה, ּ ָעָאן ַרֲחֵמי ּבְ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ּ .
הֹון ִמִד ְּוִאיהו ְיַהב ּבְ ה ְלַמַעְנך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננו, ּיֵלהּ ִגין ִדְמָרָון ֵלה ֲעׂשֵ ּּבְ ּ ִגין ַההוא , ָּ ּּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ּחוָלָקא ִדיָלך ְדָיֲהַבת ּבְ ּ י ֵחֶלק ְיָי. ְּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ְּוִאיהו ָמִחיל לֹון . ַעּמֹו' ּ
הֹו ֵמה ְדָיַהב ּבְ ִגין ַההוא חוָלָקא ִדיֵלה ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְרַמְיהו חולק. ןּ ְּדִאם ֹלא ְיִהיבו ִאּנון ִמּגַ ּ ּ ה ' ּ ּּבֵ

ְרעוַתְיהו ּּבִ ְלהו ֲהוֹו ַטֲעִנין ָעֵלה, ּ ּּכֻ ּ ן ַעל כרחנ, ּ ָאָדם ' חולק', ְּדַאְנּתְ ְנִטיַלת ִמּנָ ְּדִאיהו ּבָ ּ
ל ַחד ְוַחד ּוְבִגין ְדָלא ְיֵהא לֹון ִפְתחֹון ֶפ. ְוֹלא ֲהוֹו ְמַרֲחֵמי עלינ, ִמּכָ ּ ּ ִגין ָדא ֹלא . הּ ּּבְ

ָעא לנטל ְרעוָתא ִדיְלהֹון' חולק' ּבָ ֶּאָלא ּבִ ּ ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא. ּ ַמר ּבְ ַגְוָנא ָדא ְדִאּתְ ּּכְ ָעִליָת , ּ
ָאָדם נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ה. ַלּמָ ּוְבִגין ְדַמִזיִקין ָסְרחו ְלַגּבֵ ּ ּ עו ְלֵמיַהב , ּּ ְּוֹלא ּבָ

ה ֶרּנו ְוגֹו, ּ חוָלָקאּּבֵ י ִתְזּכְ ְּוָאְמרו ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ין ְדִאּנון ּגוִפין ', ּ ָרא לֹון ְלבוׁשִ ֹּלא ּבָ ּ ּ ּ
ְנִאין לֹון. ִּדְלהֹון ן ְמָמָנן ְדַעל ָע. ְּוִאּנון ׂשַ ין''ְּוַעל ּכֵ ך, ב ֻאּמִ ְְדִאּנון ַקּמָ ּ ד , ּ ַגְוָנא ּכַ ּכְ

ָרֵאל ְמֻחָיִבין ַלֲאבוהֹון  ִּיׂשְ ַמָיאּ ְּדִבׁשְ יָדא ְדבֹוֵרא ָעְלָמא , ּ ין ְדָעְלָמא ְרצוִעין ּבִ ִּאּנון ֻאּמִ ּ ּ ּ
הו א ָזִריק ְרצוִעין ִמיֵדה. ְּלַאְלָקָאה לֹון ּבְ ְתיוְבּתָ ְּוַכד ַחְזִרין ּבִ ּ ׁש, ּ הֹון ַמּמָ . ְוָלא ְיֵהא ּבְ

יָדא דמיי ְּדֵחיָלא ִדְרצוִעין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבִ ּ ּ ּ ל . ּ ְדָנִטיל)נראה דמאן(' ּ ַמר ּכָ ְּדָעַלְיהו ִאּתְ ּ
ַאִין ֶנְגדֹו הו חוָלק. ַּהּגֹוִיים ּכְ ָרֵאל ִאית ּבְ ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ִּמּבֹוֵרא ָעְלִמין ְדִאיהו ִעַלת ַעל ' ּ ּ ּ

ְת. ּּכָֹלא ד ַחְזִרין ּבִ ְרְסָין וַמְלָאִכין ְוכֹוָכַבָיא וַמָזִלין ּכַ ר ְסִפיָרָאן וִמּכָ ּוֵמֶעׂשֶ ּ ּ ּ ּׁשוָבה ַהּכֹל ַמה ּּ
ְּדִאְתְנִטילו בעון ַרֲחֵמי ָעַלְיהו ּ ִדין וַמִזיִקין ְוֵחיִלין ִדְמָסֲאבו. ּ ר ִמּשֵׁ ּּבַ ּ ָרֵאל , ּּ ִיׂשְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ָכל ֵאֶלה ַּאל ִתַטְמאו ּבְ הֹון, ּ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ָמִתין . ּ ין ְדָעְלָמא ְדִנׁשְ ּוְבִגין ָדא ֻאּמִ ּ ּ ּ
ּ ֵמִאּנון ֵחיִלין ִדְמָסֲאבוִּדיְלהֹון ּ ִתָיה, ּ הֹון ַלֲאִכיָלה וׁשְ ָפא ּבְ ּתְ ֵּלית ְלׁשַ ָכל , ּ ְוֹלא ּבְ

ר ֵחֶלק ה, עֹוָבֵדיהֹון ִתיב ֲאׁשֶ ְּדָעַלְיהו ּכְ ַחר ה', ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּ ָוְבך ּבָ י . 'ּ ַמר ּכִ ְּוָעַלְיהו ִאּתְ
ם ֱאֹלָהיו ְו ׁשֵ ים ֵיְלכו ִאיׁש ּבְ ל ָהַעּמִ הֹון', גֹוּּכָ ְרָין ִדְכִליָלן ּבְ ָכל ַמּשִׁ ְּדִאיהו ָיִחיד וְמיָֻחד ּבְ ּ ּ ּ .

ִאין ִליָלן ֵמִעָלִאין ְוַתּתָ ָרֵאל ּכְ ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ הֹון, ּ ֵמה ּבְ ֵוי ׁשְ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ׁשַ ּ ּ ְּוִאּנון ְרִחיִמין , ּ
ֵרת ְלֲאֵכי ַהּשָׁ יר ִמּמַ ִגין ְדִאית לֹון חוָלָק, ַיּתִ ּּבְ ְסִפיָרןּ ַמְלָאִכין, א ּבִ ִגין . ַּמה ְדָלאו ָהֵכי ּבְ ּבְ

ה ָרֵאל ִאּנון ערביה ְוַאֲחַסְנּתֵ ְּדִיׂשְ ּ י ֲאבוהֹון, ּ ַגְוָנא ִדְבִנין ְלַגּבֵ ּּכְ י . ּ ְּדַמְלָאִכין ָלאו ִאּנון ְלַגּבֵ ּ
י רֹוְכֵבי ָעַלְיהו סוְסָון ְלַגּבֵ ְּסִפיָרן ֶאָלא ּכְ ּ ָרֵאל ּבְ. ּ ִריך הואֲאָבל ִיׂשְ א ּבְ ִּגין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ְּואֹוְקמוה מ ין''ּ ְבִעין וְתֵרין ֻאּמִ ׁשִ דו ּבְ ְעּבְ ּתַ ִיׁשְ ָרֵאל ִנְגָאִלין ַעד ׁשֶ ּמ ֵאין ִיׂשְ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ַסְנֵחִריב ע ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַלל קוְדׁשָ ּּכָ ין''ְּ הֹון ִמ, ב ֻאּמִ ֹור ֲּעָמֵלק ִמד'ּבַ' ה'ְלָחָמה ַל'ְּלַקִים ּבְ

ע ַוָיֹבא ַוֵיט''ְוָלֳקֵבל ע. ּדֹור ְבִעין וְתֵרין ְדַוִיּסַ ָמָהן ׁשִ ִרים ִאּנון ׁשְ ּב ׂשָ ּ ּ ּ ּ ה , ּ הֹון ִהּנֵ ְּלַקְיָמא ּבְ
ְיהֹון נוְקָמא ֵמֲעָמֵלק ְדָכִליל ָע, ל''ב ַק''רֹוֵכב ַעל ָע' ה ְּלָנְטָלא ִמּנַ ה''ּ ין ּבֵ ְוָלֳקֵבל . ּב ֻאּמִ
ָמָהן ִאיהו''ע ּ ַוְיֻכלו ְדָסִליק עּב ׁשְ ּ ַבת ַאַחת . ב''ּ ל ִזְרעֹוִנין ּבְ ַמר ְדָזַרע ּכָ ְּוָדא ָעֵלה ִאּתְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָתא ִמן קוְדׁשָ ת ַמְלּכְ ּבַ ָלה ׁשַ ְּיִחיָדה ְוִהיא ּכַ ְּ ה ִדיֵלה, ּ ְפֶאֶרת וַמֲעׂשֶ ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ .
ִליָלן  ית ִאְתּכְ ְרָין ִדְבֵראׁשִ ּוְבִגין ְדָכל ּבִ ּ הּ ֵבי, ּּבֵ ית''ְְלָכך ִהְתִחיָלה ּתֹוָרה ּבְ ֵראׁשִ . ת ִמן ּבְ

ה חוָלֵקה ל ַחד ָיִהיב ּבֵ ת זוֵגה ְדִתְפֶאֶרת ָאָדם ּכָ ְּוִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ָיִהיב ָלה . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3436דף [ -ּוָתא ּבְ

ִליט ָעַלְיהו ַּרב ְוׁשַ ָאת יו, ּ ִריאו ּבְ ִגין ְדֻכְלהו ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ת ְיִחי''ּּ ר ֲאִמיָרןד ּבַ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ , ָדא ּכְ
ר ֱאֹלִהים ִליָלא ֵמָחֵמׁש אֹוְרָין אֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה' ה. ְוֶעׂשֶ ית ָסְמִכין ִדְקׁשֹוט' ו. ּּכְ . ּׁשִ
י ה ּשִׁ ִלים ה' יֹום ַהּשִׁ ּתְ י ְוִאׁשְ ּשִׁ ִגין ִדְביֹום ַהּשִׁ ַבת ַאַחת' ּּבְ ד ִאית ִלְסִפיָרן . ּבְ א ֲחֵזי ּכַ ּתָ

ם ְיִדיַעְלֶמ ׁשֵ ֱּעַבד ְפֻעָלה ּבְ ן ְפֻעָלה, ּ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ִלים ְוֹלא ִאְתֲעִביד ַעד ְדָכל ְסִפיָרה , ּ ּתְ ֹּלא ִאׁשְ
ן חוָלָקא ּמָ ְטָרא )א חולהא''נ(. ָּיִהיב ּתַ ִמין ִמּסִ ִנין ֻאּכָ ל ּגוֹוָ ן ַאְתָון ְדִאּנון ּכָ ּמָ ּ ָדא ָיִהיב ּתַ ּ ּ

ְּוִאּנון סו. ְּדַבת ְיִחיָדה ְטָרא ִדְתָלת ֲאָבָהןּ ָּמִקין ִנּקוִדין ִמּסִ ִליל ' ְּוָדא ָיִהיב ְוכו. ּ ַּעד ְדִאְתּכְ
ל ְסִפיָרן עכ ָמא ּכָ ַההוא ׁשְ   :מ''ּּבְ

  עוד לפרשת וירא אליו - זוהר חדש 
  עוד לפרשת וירא אליו

ְמעֹון ַמאי ַוַיְרא ֵאָליו י ׁשִ ַג. ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ְּוָנא ְדַאֲחֵזי ְלָאָדם ּ
ּדֹור דֹור וַפְרָנָסיו דֹור דֹור וַמְנִהיָגיו, ַקְדָמָאה ּ ּ ּ ּ ַהאי , ָּהֵכי ַאֲחֵזי ֵלה ְלַאְבָרָהם ְוָאַמר, ּ ּבְ

ָּדָרא ְיהֹון ַצִדיִקים ינֹוִנִיים, ּ ּוְבַהאי ָדָרא ּבֵ ּ ִעים, ּ ּוְבַהאי ָדָרא ְרׁשָ י יֹוֵסי. ּ ּּבוִציָנא , ָאַמר ִרּבִ
אַּקִד ַמִים, יׁשָ ַמִים חוץ ִמִיְרַאת ׁשָ יֵדי ׁשָ ָּהא אֹוְקמוה ַהּכֹל ּבִ ּ ּ ִתיב ִמִפי , ּ ּוְקָרא ָאֳחָרא ּכְ ּ

ַזר ָעַלְיהו ְלֶמֱהֵוי , ְּוִאם ֹקֶדם ְדַאְתָין ְלָעְלָמא. ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהטֹוב ִּאְתּגְ
ינֹוִנִיים ִעים אֹו ּבֵ ַּצִדיִקים אֹו ְרׁשָ אָלא, ּ ְוָלא ֲהָוה ,  ֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱהֵוי לֹון ַאְגָרא ְועֹוְנׁשָ

ִביא ְלֵמיַמר לֹון ַמְתִניִתין ְלֵמיַמר ַמִים, ֵּלה ַלּנָ ַמִים חוץ ִמִיְרַאת ׁשָ יֵדי ׁשָ ַּהּכֹל ּבִ ָאַמר . ּ
א ָדא ֲעִמיָקא ִאְלּתָ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ה ַקְדָמֵאי, ִּרּבִ ְּוַאְפִליגו ּבָ יִאין , ּ הְוַסּגִ לו ּבָ ׁשְ ּּכָ ִגין ְדָלא . ּ ּּבְ

ָּמטו ְלעוְמָקא ְדָרָזא ּ ַמר ַהאי ְקָרא. ּ ֶבֶטן )ירמיה א(, ַעל ָנִביא ִאּתְ ְרך ּבְ ֶטֶרם ֶאּצָ ָ ּבְ

יך ְּוָרָזא ָדא ַהּכֹל ָצפון. ְָיַדְעּתִ ְּוָהְרׁשות ְנתוָנה, ּ ָּהא ִמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין, ּ ְלָין , ּ ְּוָלא ִאְתּגַ
ַמ ָנןֶּאָלא ּבְ ּאי ְדאֹוְקמוה ַרּבָ ּ ה, ּ רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָבה טֹוָבה ַהּקָ ַּמֲחׁשָ ּ ְּ .

ה רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָבה ָרָעה ֵאין ַהּקָ ַּמֲחׁשָ רוך . ְּ דֹוׁש ּבָ ָבה טֹוָבה ַהּקָ ְַמֲחׁשָ ּ
ה ּהוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ֵוי , ּ ְדַאְתָיא ְלעֹוָלםּאֹוִליְפָנא ֵמָהָכא ְדֹקֶדם, ּ ִגיֵנה ְוׁשַ ָּצֵלי ּבְ ּ

ֲעָתא ְדִזווָגא ׁשַ ה ּבְ ה ּבֵ ְבּתֵ ַּמֲחׁשַ ּ ּ ּ ְרך ְוכו, ּ ֶטֶרם ֶאּצָ ִתיב ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ַחד ַעל . ּוְבֶטֶרם' ָּ
ִגיֵנה ֹקֶדם ְדָאָתא ְלָעְלָמא ְּדָצֵלי ּבְ ּ ה ֹקֶדם ְי. ּ ה ּבֵ ְבּתֵ ֵוי ַמֲחׁשַ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ֶטן ּ ּבֶ ִּציָרֵתה ּבַ

ֲעָתא ְדִזווָגא ׁשַ ּּבְ ּ יך וְבֶטֶרם ֵתֵצא ֵמֶרֶחם. ּ ֶטן ְיַדְעּתִ ּבֶ ְרך ּבַ ֶטֶרם ֶאּצָ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ָּ ּוְבִגין . ָ
א  ה ִאיהו ְמַנּבֵ יָה ְוֹקֶדם ְדָנַפק ֵמֶרֶחם ִאּמֵ ה ֹקֶדם ְיַצְרּתִ ְבּתֵ ְצלֹוָתא וְבַמֲחׁשַ ְּדַאְקִדיַמת ֵלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲּעִתידֹות ֹקֶדם ְדֵייתון ְלָעְלָמא ל ָדִרין ֹקֶדם ְדֵייתון . ּ ִריך הוא ְדָיַדע ּכָ א ּבְ ן קוְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ְלָעְלָמא. ְלָעְלָמא ל ּבַ ְּדֹקֶדם ְדֵייֵתי ּכָ ה ַעל ַהִהיא ִטָפה, ּ יָה ַמְלָאך ְמֻמּנֶ ֹּקֶדם ְיַצְרּתִ ְ ,
ִז ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָנהְּ ַעל ִמְקָרא וִמׁשְ ּיר ָעֵלה ִאם ִיְהֶיה ָנִביא אֹו ָחָכם אֹו ּבַ אֹו , ּ

ת קֹול, ָּמאֵרי רוַח ַהּקֶֹדׁש ִמלוָלא ִדיֵלה, אֹו ָמאֵרי ּבַ ת קֹול ּבְ ְּדִאְתְנִהיג ּבַ ּ ּ ְוֵייָמא ֲהָלָכה , ּּ
ְפלֹוִני ע ְוַצִדיק ֹלא ָקא ּגָ, ּאֹו ִאם ִיְהֶיה ִטֵפׁש. ּכִ ב ַדֲאבֹוי ָעֵבד. ַזרֲּאָבל ָרׁשָ . ַּאף ַעל ּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3437דף [ -ּוָתא ּבְ

ָבה ָרָעה ַמֲחׁשָ ֲעָריֹות, ֵּלה ּבְ ִנָדה אֹו ּכַ ה ְדָעִביד ֵלה ּבְ ה ַמֲעׂשֶ ְּדָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ ְגִוָיה אֹו , ּ ּאֹו ּבִ
ְפָחה ׁשִ זֹוָנה אֹו ּבְ ע אֹו ַמְמֵזר ֹק. ּבְ ן ָרׁשָ ִריך הוא ְיַדע ַדֲהֵוי ּבֵ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ֶדם ְּ

ִנדֹות, ְּיִציָרֵתה ֲעָריֹות אֹו ּבְ ִריך ַעל ֲאבֹוי ְלֶמֱעַבד ֵלה ּבָ א ּבְ ֹּלא ָמֵני קוְדׁשָ ּ ה , ְּ ְּדָהא ָמֵני ּבֵ ּ
דֹות ְוַעל ָהֲעָריֹות אֹוַרְיָתא ַעל ַהּנִ ִנַדת ֻטְמָאָתה ֹלא . ּּבְ ה ּבְ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ּ ּ

ְקַרב ְוַהאי ִאיהו ְדִאּתְ ּּתִ ַמאי ָהָרעֹות . ַּמר ָנִביא ִמִפי ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהטֹובּ
ַזר ָעֵלה ִדיֵהא ַצִדיק ָוטֹוב, ְוַהטֹוב ִריך הוא ֹלא ּגָ א ּבְ ֶּאָלא ָהֵכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ֶּאָלא ֹקֶדם . ּ

ָבה ַדֲאבֹוי ְּיִציָרֵתה הוא ָיַדע ַמֲחׁשָ ּ ָבה . ּ ִריך הוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ הְּ . ּטֹוָבה ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ
ְפָרט ל ַחד ּבִ ָבה. ַּהאי ִאיהו ּכָ ַמֲחׁשָ ּוְבִגין ָדא ַהּכֹל ָצפוי ּבְ ּ ה . ּ ְבּתֵ א ָיַדע ַמֲחׁשַ ְּדֻקְדׁשָ ּ

א יׁשָ ה. ּבִ ַמֲעׂשֶ ְּוָהְרׁשות ְנתוָנה ֵלה ָלָאָדם ּבְ ּ ָבה וְבעֹוָבָדא. ּ ַמֲחׁשָ ְוָגַרם , ְּוָאָדם ָחב ּבְ
קְּלָעְלָמא ְדִא א ְוִאְתַדּבַ ְתיוְבּתָ ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ְוִאיהו ָחַזר ּבִ ְּתְדָבקו ּבְ ּ ּ ּ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּּבְ ּ .

ְלָין ה ּתַ ּוְבִגין ְדָכל ָדִרין ּבֵ ּ ּ ְּואֹוַרְיָתא ִדיַהב ֵלה, ּ ָרֵאל, ּ ה ְוָכל ִיׂשְ א ''נ(ְוָכל . ָיַהב ְלֹמׁשֶ

ה)ובכל ּ ָדִרין ְוָכל ָדִרין ָחָזא ּבֵ ּ ִריך הוא דֹור דֹור וַפְרָנָסיוּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּדֹור דֹור וַמְנִהיָגיו, ְּ ּ ּ .
ִריך הוא ָיַהב ֵלה אֹוַרְיָתא א ּבְ ּוְמָנא ָלן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה , ְּ ּ ּּ

ֱּהִכיָנה ְוַגם ָחְקָרה ַויֹאֶמר ָלָאָדם ִדין וַמִזיִק. ּ ֲּאִפלו ׁשֵ ּ ּ הּ ּין ָנְפקו ִמּנֵ ְּוַהאי ִאיהו פֵֹקד ֲעֹון . ּ ּ
ִנים יֵדיהֹון. ָאבֹות ַעל ּבָ ה ֲאבוהֹון ּבִ ִּאֵלין ְדַמֲעׂשֵ ּ ִנים וָבִנים ֹלא . ּ ְּוֹלא יוְמתו ָאבֹות ַעל ּבָ ּ ּ
ּיוְמתו ַעל ָאבֹות יֵדיהֹון, ּ ִּאֵלין ְדעֹוָבָדא ַדֲאבוהֹון ָלאו ּבִ ּ ּ א. ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא קוְדׁשָ ִריך ּ ְ ּבְ

ּהוא ֹלא ָאַמר ְדַאֲחֵזי ֵלה ָלָאָדם ּ ֶּאָלא דֹור דֹור , ְּוֹלא ְלׁשום ָנִביא, ְוֹלא ְלַאְבָרָהם, ּ ּ ּ
יו ְוכו ינֹוִנִיים', ְּודֹוְרׁשָ ִעים אֹו ּבֵ ְּוֹלא ָאַמר ְדַאֲחֵזי ֵלה ַצִדיִקים אֹו ְרׁשָ ּ ּ ְּוָלאו ְדָגַזר , ּ

ָּעַלְיהו ְלֶמֱהֵוי ַצִדיִקים אֹו ּבֵ ִעיםּ ַתר ְדַאֲחֵזי ֵלה ָדָרא ''א. ּינֹוִנִיים אֹו ְרׁשָ י יֹוֵסי ּבָ ּל ִרּבִ ּ ּ
ָּדָרא וַפְרָנָסיו ִעים , ּ הֹון ִאי ִאּנון ַצִדיִקים אֹו ְרׁשָ מֹוַדע ּבְ ּתְ ָּדָרא ָדָרא וַמְנִהיָגיו ַוַדאי ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ינֹוִנִיים ּל ָהֵכי ִאיהו ַוַדאי''א. ּאֹו ּבֵ רֹות ַלהֲּאָבל ָרָזא ְד, ּ ְסּתָ   :ֱּאֹלֵהינו' ִּמָלה ָעֹמק ַהּנִ

ְיהו ְוָאַמר לֹון ַּאְדָהִכי ַההוא ָסָבא ִעָלָאה ִאְזְדַמן ְלַגּבַ ּ ּ ַמאי ֲעִסיְקּתו ָסחו ֵלה עֹוָבָדא, ּּ ּּבְ ּ ּ .
ֵרי ָעְלָמא ִנין ֹקֶדם ְדִאְתּבְ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ִריַאת ּתְ ָּאַמר לֹון ַוַדאי אֹוַרְיָתא ִאְתּבְ ָּבה ַאֲחֵזי ּו, ּ

יו ְוכו ְּלָאָדם ָהִראׁשֹון דֹור דֹור ְודֹוְרׁשָ ּ ּוָבה ַאֲחֵזי ְלַאְבָרָהם אוף ָהֵכי', ּ ּ ה. ּ ַּמאי ִדְכִתיב ּבֵ ּ .
י ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרַתי ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ּוְבִגין ָדא ְוִיׁשְ ִריך הוא וָבָרא . ּ א ּבְ ּוָבה ִנְמַלך קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ

ִריך הוא וָבָרא ָעְלָמאְו. ָעְלָמא א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא אוף ָהֵכי ִנְמַלך ּבְ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ .
ית ֵראׁשִ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ית ֶאָלא ּתֹוָרה, ּ ָמה. ְּוֵאין ֵראׁשִ ית ֶאָלא ְנׁשָ . ְּוֵאין ֵראׁשִ

ָמה ׁשָ קו, ְואֹוַרְיָתא ְטֵפָלה ַלּנְ ת ׁשָ ּבָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ָלהּ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֶנֶגד ּכָ ּל ּכְ ִגין , ּ ּוְמַחְלִלין ֵלה ּבְ ּּ
ה ָקָדם ְזָמֵנה פֹוק ִמּנֵ ְמָתא ְדַבר ָנׁש ְדָלא ּתִ ִּנׁשְ ּ ּ ה ִנְבָרא . ּּ ְמָתא ָדא ְנבוִאית ּבָ ְּוִאיִהי ִנׁשְ ּ ּ

ָנא , ָעְלָמא ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְלַאּגָ ַלח ֵלה ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ל ֹעל ְּ ֲּעלֹוי וְלִמְסּבַ
ִגין ְדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּדיְלהֹון ּּבְ ּ ה ְזכות ְוחֹוָבה, ּ ְלָיא ִמּנֵ ְּדָלא ּתַ ּ ָלא ַאְגָרא ְוָלא , ּ
א ְּדִאּנון ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, עֹוְנׁשָ ּ ְלָטנוָתא . ּ ים ִרּבֹוא ׁשֻ ּשִׁ ְּוָכל דֹור ֵלית ֲהָוא ָפחֹות ִמּשִׁ ּּ
ְמָתאְּדַהִהי ָאה. א ִנׁשְ ְמָתא , ְּוַאֲחֵזי ְלָאָדם ִאם ָדָרא ְיֵהא ַזּכָ ר ָנׁש ְיקום ְלֵמיַדת ִנׁשְ ּּבַ

ְטָרא ְדֶחֶסד ְטָרא ְדֶחֶסד, ִּמּסִ ִאין ִמּסִ ַלֵפי ֶחֶסד, ִּויהֹון ַזּכָ ּוַמֶטה לֹון ּכְ ְּוָדָרא ָדא ְיהֹון , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3438דף [ -ּוָתא ּבְ

א ְוִחְסָדא א ִדיְלהֹון ְדִאיהו ְמָמָנא ַעל ָדָרא וַפְרָנִסין ְוִאי ָלא ִמְתַנֲהִגין ּבְ. ָּמאֵרי ִחּנָ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ
ִּדיֵלה ִדיהֹון ֲחִסיִדין ּ הֹון ֶחֶסד, ּ ִריך הוא ַאֲעַבר ִמּנְ א ּבְ ּקוְדׁשָ בוָרה ִמַדת , ְּ ִליט ָעַלְיהו ּגְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ

פום עֹוָבַדְיהו, ַּהִדין ְּלֵמיַדן ְלהו ּכְ ּ א ומֹוָל, ּ פום ַדְרּגָ ְּוֹלא ּכְ ּ ָּדא וַמָזָלא ִדיְלהֹוןּ ְוָרָזא . ּּ
דֹות וְדָרׁשֹות ַהּגָ ְּדִמָלה ָדא ָקא ְרִמיָזא ָלן ּבְ ּ ֹור ְוַהֲחמֹור, ּּ ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ְּדאֹוְקמוה ְמׁשַ ּ ּ ּ ,

י ָדֵרי ַהּנֵ יִחין ַדֲעִתיִדין ְלַמְיֵתי ּבְ ֵרין ְמׁשִ ִּאֵלין ּתְ ּ ה. ּ ִּאם ָדָרא ִאיהו ַחָיָבא ִאְתְקַים ּבְ ּ ֹון ּ
ֹור ְוַהֲחמֹור ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ה . ְּמׁשַ ָרָזא ָדא ִמָלה ָאֳחָרא ְלַסְמָכא ְלַגּבֵ ְּועֹוד אֹוִליְפָנא ּבְ ּּ

ר ׂשָ ם הוא ּבָ ּגַ ׁשַ ה. ּּבְ ם ֶזה ֹמׁשֶ ּגַ ׁשַ דֹור , ְואֹוִקיְמָנא ּבְ ְּדָעִתיד הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְיָתא ּבְ ּ
ּבול יַעָי. ַּהּמַ ֶּאָלא ַדֲהוֹו ַרּשִׁ ּ ִניז ֵלה ְלַצִדיַקָיא, אּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָנא . ְּ ּאוף ָהֵכי ִמְזַדּמְ ּ

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ַבע ְלָדִוד ִמּשֵׁ ת ׁשֶ ָאְכָלה ָפָגה, ָהְיָתה ּבַ ֶּאָלא ׁשֶ ְּואֹוִליְפָנא ְדחֹוִבין , ּ
ָנא, ְּדַבר ָנׁש י ְלטֹוָבה ְדִמְזַדּמְ ְרִמין ְדָלא ִיְזּכֵ ּּגַ ּ יתּ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ּאוף . ּ ָעֵלה ְלֶמֱהֵוי ִמּשֵׁ

ין ַדֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי יׁשִ ָּהֵכי ָדָרא ָטָבא ַמְרִעין ּבִ ה. ּ ִּאית ְלָמאן ְדִאְתְרַחק ִמּנֵ ַּעד ְדִמְתַקן , ּ
ּעֹוָבדֹוי ְוַאֲחַזר ֵלה ֲאֵבָדה ִדיֵלה ּ חֹובֹוי ְוָלא ִאְתֲחַזר . ּ ְּוִאית ְדָאִביד ֵלה ּבְ ְוַהאי . ֵּלה ְלעֹוָלםּ

ה ּנָ ָעִלים ִמּמֶ ִּאיִהי ֲאֵבָדה ְדִאְתָיֲאׁשו ַהּבְ ִציָאה ָקָנה ָלה, ּ ּמְ ְּוִאיהו ְדָזָכה ּבַ ּ ה , ּ ִּאי ַאְקִדים ּבָ ּ
ִריך הוא ַאֲחֵזי ְלָכל ָעְלָמא. ְּלַחְבֵרה א ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין ְוַחד , ְּ א ַאְלֵפי ׁשְ ּתָ ׁשִ
ּף ַקְדָמָאה ׁשוְלָטנוֵתה ֶחֶסד'ֲּחֵזי ִדְבָכל אלְוַא. ָּחרוב ּ בוָרה 'באל. ּ ְנָיָנא ׁשוְלָטנוֵתה ּגְ ּף ּתִ ּ ּ ּ

ּבֹוִרים ַוֲחִסיִדים ין ּגִ ְתֵרין ַדְרּגִ ָּדִרים ּבִ ִליָתָאה ׁשוְלָטנוֵתה ְלֶמֱהֵוי ָדִרים ִדיֵלה . ּ ְּוֶאֶלף ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ
י ֱאֶמת ּוֵתה ֶנַצחֶּאֶלף ְרִביָעָאה ׁשוְלָטנ. ַאְנׁשֵ ָאה ׁשוְלָטנוֵתה הֹוד. ּ ְּוֶאֶלף ֲחִמיׁשָ ּ ַוֲהוֹו , ּ

ֲּעִתיִדים ְלֶמֱהֵוי ָדִרים ִדְלהו ְנִביִאים ּ ִתיָתָאה ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ּ ֲאַתר ''ְוִאם ח. ֶּאֶלף ׁשְ ו ּבַ
ִעים א ִדיְלהֹון ְמַחֵיב לֹון ְלֶמֱהֵוי ַצִדיִקים ְוִאּנון ְרׁשָ ְּדַדְרּגָ ּ ּ ִא, ּּ ּלו ַעְבִרין ַעּמוד ַצִדיק ְיסֹוד ּכְ ּ ּ ּ

ְּוָחְזִרין ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, עֹוָלם ֵמָעְלָמא ֲאַתר ְדַצִדיק, ּ ִליט ָעַלְיהו ּבַ ְּוׁשַ ּ ּ ע, ּ . סמאל ָהָרׁשָ
ֲאַתר ִדְנִביֵאי ָהֱאֶמת יַעָיא ּבַ ּאוף ָהֵכי ִאם ָדִרים ְדֶנַצח ְוהֹוד ַרּשִׁ ּ ּ ִליִטין ְנִביֵאי ַהּשֶׁ, ּּ . ֶקרּׁשַ

ה ְּוִאם ָדָרא ֶדֱאֶמת ֹלא ַמְנִהיִגין ּבֵ ּ ֶקר, ּ ְלָטא ָעַלְיהו ׁשֶ ְיהו ֱאֶמת ְוׁשָ ַלק ִמּנַ ִּאְסּתְ ְוִאם . ּ
ֶפֶרץ בוָרה עֹוְמִדים ּבַ ָּדִרין ִדְגבוָרה ָלאו ּגְ ּ ּ ּ ִליט נוְכָרָאה , ּ בוָרה ְוׁשַ ְיהו ּגְ ַלק ִמּנַ ִּאְסּתְ ּ ּּ

ך ּגַ, ָּעַלְיהו ְָעַלְיהו ּכָ אּ ן ְלָקְבְלהֹון ְלַתּתָ ַהאי ''י, ם ּכֵ ָנא ּבְ ּכְ ְבִטין ַקְיִמין ַסֲחָרֵני ַמׁשְ ּב ׁשִ
ָנא דוְכָתא ְדִאְתֲחֵזי ֵלה, ּגוֹוָ ְיהו ּבְ ל ַחד ִמּנַ ּּכָ ּ ּ א ָים . ּ ֹלֹמה ְלַתּתָ א ֶעֶבד ׁשְ ְּוָלֳקֵבל ַהאי ַדְרּגָ

ָקר ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ה פֹוִנים ָצפ, עֹוֵמד ַעל ׁשְ ֹלׁשָ ה פֹוִנים ָדרֹום, ֹוָנהּׁשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּפֹוִנים ' ְוג, ּּ
א ְלֵעָלא. ּפֹוִנים ַמֲעָרב' ְוג, ִמְזָרח ְּוַהאי ַדְרּגָ ֵרי ָים''מ, ּ ִגין ְדַההוא ַצִדיק . ט ִאּקְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ֵרי יֹום, ְּדַאְמֵלי ְלַהאי ָים ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום. ִאּקְ ּ ְכִתיב אֹור ּו. ּ
ְמָחה ֵרי ֵלב ׂשִ ִדיק וְלִיׁשְ ָּזֻרַע ַלּצַ ָרָזא ְדָוא. ּ ְּוהוא ָנִהיר ּבְ א''ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּו ִדׁשְ ְּוַההוא יֹום . ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדֵחיָלא ִדׁשְ ּּבְ ּ ֵרי ה, ּ ְּדֵבה ַאְמֵלי ְלַהאי ָים ְדִאּקְ א'ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָאה ִדׁשְ ּתָ ּא ּתַ ּ .
ָּהָדא הוא ִדְכ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָיםּ ל ַהּנְ ִגין ְדָכל . ִּתיב ּכָ א ְדַצִדיק ּבְ ְּוָכל ָדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ

ה ָנְפִקין ְפנוִקין ִמּנֵ ּּתַ ָחִלים. ּ ה הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְלִמְמֵלי , ַמאי ַהּנְ ין ְדִעּמֵ ִּאֵלין ָחֵמׁש ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ
ַבע. ֵּלה ת ׁשֶ ֵרי ּבַ א ִאּקְ ֵרי ֶצֶדקְו. ְּוַהאי ַדְרּגָ א ְדִאּקְ ַּכד ָנִהיר ַהאי ַצִדיק ְלַהאי ַדְרּגָ ּ ,

ְבָעה ִזְמִנין בוִעין ׁשִ ְבָעה ׁשָ ֵרי ׁשִ א ְדִאּקְ ְּלַהאי ַדְרּגָ א , ּ י ַהאי ַדְרּגָ ָאה ַנּמֵ ּתָ ֵדין ָעְלָמא ּתַ ּּכְ
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ֵליְלָיא ְלָטא ּבְ ֵרי ִסיֲהָרא ְדׁשָ י שנ, ְּדִאּקְ ה ַסּגִ ּמָ ַנת ַהְלָבָנה ּכַ ע ''ּׁשְ ִעין ְוֵתׁשַ ה יֹוִמין ְוַאְרּבְ
בוִעין א ְדָים ִדְלֵעָלא, ּׁשָ הֹון ָלֳקֵבל ַהאי ַדְרּגָ ִּמּנְ ּ ּ ה, ּ ָלא ִמּנֵ ְּדִאיִהי ְמַקּבְ ֲארו י. ּ ּתְ ב ''ִּאׁשְ

ְבִטין ְדַסֲחָרֵני ַהאי יֹוָמא''יֹוִמין ָלֳקֵבל י ָנא ְוֹכָלא ְלַאֲחָזָאה , ּב ׁשִ ּכְ ִּלְמַטר ִמְטַרת ַמׁשְ
א ְדַצִדיק''וע. ָּלא ִעָלָאהֵחי ִמי ָדא ַדְרּגָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ִתיב ּכָ ּד ּכְ ּ ּ ֵחיָלא , ּ ְּדִאיהו ָנִהיר ּבְ ּ

א ֵמה ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ָראִתיו, ּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִלְכבֹוִדי ּבְ בֹוד, ּ ֵרי ּכָ ָחְכְמָתא ְדִאּקְ א ּבְ . ָּדא ַיּמָ
יו ָדא ָרָזא ְדיֹום ְלַת ְּיַצְרּתִ ל ִדְלֵעָלאּ א ְדִאיהו ָלֳקֵבל ּכָ ּּתָ ּ ּ יִתיו ָדא ִסיֲהָרא . ּ ַּאף ֲעׂשִ

א ך''וע. ִּדְלַתּתָ ִתיב יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ְד ּכְ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ א ְדׁשִ ַּדְרּגָ ד . ּ ֵדין ּכַ ּכְ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ רו עֹוׂשֶ ָלָמא ְלָעְלָמא, ִּאְתַחּבָ ּא ִדְכִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ָּהָדא הו. ּוְכֵדין ׁשְ

א. ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ָלָמא ְלַתּתָ ָלָמא ְלֵעָלא וׁשְ א ׁשְ ּוְכֵדין ִיחוָדא ְלֵעָלא ְוִיחוָדא ְלַתּתָ ּ ּ ּּ ּ .
רֹוב לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ   :ׁשֶ

א ֵריׁש הֹוְרָמנוָתא ְדַמְלּכָ ְטִהירו ּבְ ַּמְתִניִתין ּבִ ּ ִליף, ּ לֹוי ְטִהיִריןּגָ ַגְלּגַ ִליִפין ּבְ ע ּגְ ׁשַ , ּ ּתֵ
ִליִפין וָבַטׁש ּגֹו ּבוִציָנא ֲחָדא. ְוַחד ָטִמיר ְוָלא ְיִדיַע ִליף ּגְ ּּגָ ְּוָנִפיק א ֵהיֶמּנו ְדַחד , ּ ּ

ְטִמירו ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע ּהֹוְרָמנוָתא ָטִמיר ּבִ ה ָהְדָרא ַלֲאחֹוָרא. ּ ל סוְכְלָתנו ּבֵ ּּכָ ּ , ֵּעיר הואְז. ּ
ְסִתימו ְדֵמעֹוי ְוָלא ְיִדיַע ּוִמּגֹו ְזֵעירוָתא ִדיֵלה ָטִמיר ּבִ ּ ּ ּ ּ ן. ּ ׁשָ ּבְ ה ְמׁשַ ל ִהְרהוִרין ּבֵ ּּכָ ִבין , ּ ּתֵ

קו ְּוַהְדָרן ְוָלא ִאְתַדּבָ ָלִתין וְתֵרין ַעְיִנין. ּ ה ְסִתיִמין ּתְ ּּבֵ ִּאּנון ַעְיִנין ָלא ְפִתיָחן, ּ יָמן . ּ ְרׁשִ
ימו ְזֵעירִּאּנון  ְרׁשִ ֵלי ַטֲעַמְיהו. ּּבִ ה ָסְלִקין ִהְרהוִרין ְועֹוָבִדין ְוָלא ּגַ ּּבֵ ּ ֲעָתא . ּּ ׁשַ ִניׁש לֹון ּבְ ּכָ

ְּדִאְזְדִריקו ּ ִניׁשו ָזִריק לֹון, ּ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ּוְבׁשַ ּ ְלָין. ּ ה ִמְתַצְיָרן ִציוִרין ְסִתיִמין ְוָלא ּגַ ּּבֵ ּּ ִליף . ּ ּגָ
ִליִפין וָבַט א ְדַסֲחָרא' ׁש ְוָנַפק בּּגְ ַּחד ִדְלַתּתָ ֲאֵויָרא. ּ ַטׁש . ְּסחֹור ְסחֹור וָפְרָחא ּבָ ּבָ

ַחר ֵהיָכָלא ִמּגֹו ֲאֵויָרא ְדָפְרָחא ְגְדָלא ְוִאְסּתְ ּמַ ּּבַ ֶסף , ּ ָכל ָמאֵני ּכֶ ִנין ּבְ ה ַשְוָין ִציוִרין ֻאּמָ ּּבֵ ּּ
א ּוְדַהב וְנָחׁשָ ָרא ְוָלא. ּ ַמע ָקֵלה ְלַברָאְזָלא ְוִאְתַטּמְ ּתְ ִמיַע ָקל ְדָלא . ּ ִאׁשְ ְמעֹוי ׁשְ ְּלגֹו ּבִ

ְּוַההוא ָקָלא ָנִפיק ְמַסְיֵפי ְדָעְלָמא ַעד ַסְיֵפי ְדָעְלָמא, ִאְתְיַדע ּ ָסְלָקא ְוָנְחָתא ָאְזָלא , ּּ
ְלָיא, ּוְקָיָמא י ִאְתּגַ ּסֵ ֲעָתא ְדִאְתּכַ ׁשַ ְלָטא ְלֶמֱחֵמי ּבְ ֵּעיָנא ָלא ׁשָ ְלָיא ּוְבׁשַ, ּ ֲּעָתא ְדִאְתּגַ ּ
י ּסֵ ְסִתימו ְדַעְיִנין ָחָמאן ֵלה. ִאְתּכַ ּּבִ ּ ְמִעין ֵלה. ּ ֲאִטימו ְדאוְדִנין ׁשָ ּּבַ ּ ּ ְפִתיחו ְדַעְיִנין . ּ ּּבִ ּ

י ֵלה ּסֵ ֵאי ְקׁשֹוט ְלֵמיַכל. ִּאְתּכַ ין ְלָפתֹוֵרה ַזּכָ ְּוָלא ְיִדיַע ַעד ְדִאְזַדּמִ ּ ִליָפא . ּ ִליף ּגֹו ּגְ ּגָ
ִּציוָרא ְוָנַפק גְּד ָנא ְוֵאפֹוָדא' ּ י חֹוׁשְ ּסֵ ֵהְמָייָנא. ְּדִאְתּכַ י . ְמָזַרז ּבְ ּסֵ יָמָמא ְוִאְתּכַ ֵלי ּבִ ִּאְתּגַ

ֵליְלָיא ה ְוִאְתְפַיס ְוָתב ' ַּעד ְדָאֵתי ו, ָנַפק ִזְמָנא ֲחָדא ְוִאְתָחַרט ְוַאְגִניז. ּבְ ָּאִחיד ּבֵ ּ
ה ְּלדוְכּתֵ ֵעי ְלִאְת, ּ ֵליְלָיאְוָלא ּבָ ָלָאה ֶאָלא ְלִאּנון ְדָקאָרן ֵלה ּבְ ּּגַ ּ ּ ּ ימו . ּ ֵלי ְרׁשִ ּוְבַצְפָרא ּגַ ּּ

ֵליְלָיא ָרן ֵלה ּבְ ירוָתא ְוֶחְדָוה ִדְמַזּמְ גֹו ׁשִ יָמָמא ּבְ ֲהַדְיהו ּבִ ר ּבַ יק ְדִאְתַחּבַ ְּדחוָטא ָסִעיר ַדּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ְּוָעִביד ִטיבו ְלֹכָלא ים ְוִקִים ָעְלָמאָּסִליק ִדְגָלא ִליִמי, ּ ָעאל ּגֹו ֵהיָכִלין . ָּנא ְוִאְתְרׁשִ

ין ִרְבָון ָעְלִמין ּתִ ׁשִ ירוָתא ְוסֹוָפא ִאיהו ָטִמיר ּבְ ְּפִניָמִאין ְוָנַפק וָבֵבי ָעְלָמא ׁשִ ּ ּ ְסָטר , ּ ּבִ
אֵרי ְוָנַפק ְוָאִחיד ַמְגרֹוַפָיא ְוַאִפיק ְמזֹוָנא ְלֹכָלא ְוָנִהיר לֹון ָּדרֹוָמא ׁשָ ּ ּ ִליפו . ּ ִליף ּגְ ּּגָ

ִּדְטִהירו ְדִטיֲהָרא ַדְכָיא ּ ּ ָנא ' ְּוַאִפיק ד, ּ ּבָ ֻחׁשְ ּ ְדָמאָתן ֶאֶלף ָעְלִמין ִעְרטוָרא )א בחשבא''נ(ּבְ ּ
ִּדְנהֹוָרא ְדָנִהיר ה ָנְפָקן ֲעִמיָקן ְלַגָלָאה. ּ ִּמּנֵ ך. ּ ְְנֹהָרא ְדָנִהיר ְוִאְתְטַמר ְוִאְתֲחׁשָ ִּאיהו ָדֵחי . ּ ּ

ְרִביט ְדַחֵיי ומֹוָתא. ִּאיהו ָמֵחי ְוָאֳחָרא ָמֵסי. ָרא ְמָקֵרבְוָאֳח יֵדה ׁשַ ּּבִ ּ ע ֵמָאה . ּּ ַאְרּבַ ָטִמיר ּבְ
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יֵחי ְקָרָבא א ִדְמַלֲהָטא, ַאְבִנין ַמּגִ ָּמאֵרי ְדרֹוְמֵחה ְוַחְרּבָ ּ ָלא , ּ ָטן ּבְ ן ָנְפִקין וִמְתַפּשְׁ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ
ָנא ּבָ ד ַאְגִליף ּגְ. ֻחׁשְ ִהּתוָכא ְדנוָרא ְדָדִליקּכַ ִּליפו ּבְ ּ ּ ּ ְוָרָדא, ּ ָקא ּכִ ה ַחד ֻסּמָ . ָּנִפיק ִמּנֵ

רוֵבי ְדטוֵרי ָחׁשוך ְלָין ּכְ ֲערֹוי ּתַ ְׂשַ ּ ּ ּ ה. ּ יָפא ְיֵתיָרא הֹוַסְפּתָ ּבֵ ּקִ ָּדִחיֵלי ְוֵאיָמֵתנו ּתַ ּ ְידֹוי . ּ
א ְמַהְפָכא ְלהֹוָבא ְדַחְרּבָ ׁשַ ְּדֵבָקן ּבְ ּ ַערּיֹוָמא ְד. ּ ְבֵני ָמרֹוָנא, ִיּתְ ה ּכִ ּּכָֹלא ַעְבִרין ַקּמֵ ָאה . ּ ַזּכָ

ה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ה ְוִאׁשְ ִּאיהו ָמאן ְדָקִריב ּבֵ ּ ּ ִליִפין ְדטוֵרי ְנִהירו ְוַאִפיק ה. ּ ִליף ּגְ ּּגָ ּ ּ ְּדַקְיָמא ּגֹו ' ּ ּ
ַּעּמוִדין ְדָעְלָמא יַנְיהו ּכְ, ּ ה ְוָיִתיב ּבֵ ּּכָֹלא ַקְיִמין ַקּמֵ ּ ּ א ּגֹו ֵחיֵלהּ ֵרין ַרְבְרִבין ְמָמָנן . ַּמְלּכָ ּתְ
ַּקְיִמין ָלָקְבֵלה יַנְיהו, ּ ָלָמא ּבֵ ֵלי. ָּעִביד ׁשְ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ִקיוַמְיהו. ּּבְ ּּכָֹלא ַקְיִמין ּבְ ּ ּ ּ ָסִגיר . ּ

יִאין. ּוָפַתח ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ַעל טוִרין ַסּגִ ּתִ ּוְבִגיֵנה ַקְיִמין ׁשִ ּ ה ְוָכל ַמ. ּּ א ּבֵ ָחן ְדַמְלּכָ ְּפּתְ ּ
יֵדה. ַּקְיִמין ְרעוֵתה ְוֵלית ָמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ָּעִביד ּכִ ּ ּ ְּסִתיִמין ִעָלִאין ָרִמין ְטִמיִרין ַקְיִמין ָעֵלה . ּ ּ ּ

ה ְּוַחָדָאן ּבֵ ה ְפִתיָחן ְוַנֲהָרן, ּ ֵוי ְנהֹוָרא ִמּנֵ ּּכָ יֵדה. ּ א ּבִ ּחֹוָתָמא ְטִמיָרא ְדַמְלּכָ ָעִביד , ּ
ַמָיא ְוַדָיֵרי ַאְרָעא ִחיל ׁשְ ְרעוֵתה ּבְ ּּכִ ּ ּ ָלת ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא . ּ ּּגֹו ֲאִציֵלי ְידֹוי ְידורון ּתְ ּ

ה ְמַסְיֵפי ָעְלָמא ְוַעד ַסְיֵפי ָעְלָמא. ָעְלִמין ּאֹוְרּכֵ ּ ִביִבין ִדּנור. ּ ְרֵסא ִדׁשְ ָּיִתיב ַעל ּכֻ ּ ה . ּ ִּמּנֵ
ה ִאְתָז ֵרי, ּנוַּנֲהִרין ָעְלִמין ִמּנֵ ִריך הוא ָלֳעָלם וְלָעְלֵמי , ַּחד הוא ַחד ֶלֱהֵוי ַחד ִאּקְ ּּבְ ּ ְ

ִציוָרא ְוַאִפיק ו. ָעְלִמין ִליף וָבַטׁש ּבְ ִליף ּגָ ּּגָ ּ ִדיר ְוָאִחיד ְדַחִיין)נצח(' ּּ ּ ְדָאְזָלא ּתָ ּ ִחיק , ּ ְוׁשָ
ִחיק ִאּנון ְנהֹוִרין ְדׁשָ ְּנִהיִרין ְלֵמיָזן ָעְלִמין ּבְ ּׁש ִסיָמִנין ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין ִאְתָעְרָבן ָחֵמ. ּ ּ

ֲהַדְיהו ם ְלַבר. ּּבַ ּסַ ִחיק ְוָנִהיר ְוָלא ִאְתּבַ ם ְוָלא ְיִריחון . ִּאיהו ׁשָ ּסֵ ְרֵמה ְדָלא ִיְתּבַ ָּטִמיר ּגַ ּ ּ
ה ֵריָחא ָרָזא דת. ּּבֵ א ּבְ ּמוׁשָ א''ַּקְדָמא ְלׁשִ ָּקֵאם ַעל ִקיוֵמה ו. ּק ָרִזין ְדַמְלּכָ ּ ּ ִמיך ּ א ּתָ ְַמְלּכָ

ל ִאּנון ְמֵהיְמֵני ְקׁשֹוט. ָּעֵלה ְרָין ּכָ ה ׁשַ ּּבֵ ַּחד ַחְבָרא ִאית ֵלה ָיִהיב ְרׁשו ָדא ְלָדא מיומ. ּ ּ ּ '
ַגְלפֹוי ְוַאִפיק. ַּדֲהוֹו ִליף וָבַטׁש ּבְ ּאֹוְלֵפי ָהֵכי ּגָ י )הוד(. 'ז: ּ ּ ַההוא ְמֵהיָמָנא ָאֳחָרא ִדְלַגּבֵ ּ
ל או. 'חברי ָּמנוֵתה ְדַחְבֵרה ִאיהו ָעִבידּּכָ ּ ּ ּ י, ּ ַרֲעָוא ַסּגֵ ה ּבְ ָּדא ַעל ָדא ָקִאים. ָּקִאים ְלַגּבֵ ּ ,
ִמיך ַעל ָדא ִיְצָחק . ָנִטיל ְּמֵהיָמִנין ִאּנון ְלֶמֱעַבד ִטיבו ְלֵבי ָדִוד ַאְבָרָהם ְרִחיָמא ּתָ ּ ּ ְּ

ִמיך ַעל ָדא ִלים ּתָ ָנא ׁשְ ָּקְרּבְ ִלימו ְד. ְ ַּיֲעֹקב ׁשְ ְֹכָלא ָקִאים ְוָתִמיך ָעַלְיהוּ ֲחָדא ִאּנון . ּ ּּכַ
ִליִפין וָבַטׁש ּבוִציָנא ְוַאִפיק ח ִליף ּגְ א י ּגָ ְמׁשָ ל ׁשִ יָתא ִדְמַקּבֵ ׁשִ ֲעׁשָ ְּוִאְתַחְפָין ּבַ ּ ּ  )יסוד(' ּ

ָנא ּבָ ִמיָנָאה ְלֻחׁשְ א ְדֹכָלא, ְוָדא ּתְ אוְבּתָ ְּוַאִפיק ַחד ְרִחיָמא ְדֹכָלא ּתְ ּּ ּ ּ ָאה ְדֹכָלא ַז. ּ ּּכָ ּ
ְּמֵהיָמָנא ְדֹכָלא ִלים, ּ ִּדיֹוְקָנא ְדַההוא ׁשְ ּ ט ְלד. ּּ ִּזיֲהָרא ְדִמְתְפׁשַ ּהוא ָנִעיץ , ָזֲהִרין' ּ

ַמָיא ָיא ָמֵטי ְלַצִית ׁשְ ַאְרָעא ְוֵריׁשַ ּּבְ י. ּ ה ַסּגֵ ִפיר ְוִאְנּבֵ ַּעְפָיא ׁשַ ה, ּ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ חֹוֵתה . ּּ ּּתְ
ְטֵלל ַה ם ְלדּתַ ִּהיא ַחיוָתא ְדִאְתַחּמַ ּ ַמָיא. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּ ַעְנפֹוי ְיֻדָרון ִצֳפֵרי ׁשְ ּּבְ ָאַזל . ּ

ְלהו ֲחֵמׁש ֵמָאה ָעְלִמין ְוַאִפיק ֵמיְכָלא ִמּכֻ ּועף ּבַ ּ ְיהו ָדא ָיִהיב , ּ י ִמּנַ ְּוִאיהו ָנִטיל ְוַגּבֵ ּ ּ
ָחאְוָדא ָיִהיב ִמ, ְּוָדא ָיִהיב ַמָיא, ֶנָחָמא אֹוָצָרא . ְוָדא ָיִהיב ְמָנא, ׁשְ י ְוָאִעיל ּבְ ּבֵ ְּוִאיהו ּגַ

ֵני ּכְ ָלא ְלַבר, ְּדַמׁשְ ּכְ ה ִדיֹוְקָנא ְלִאְסּתַ ְּוִאיהו ָטִמיר ֵלית ּבֵ ּ ּ ְיֵפי ְדָעְלָמא . ּ ְּנִהירו ִדיֵלה ִמּסַ ּ ּ ּ
ְרָין. ְּוַעד ַסְיֵפי ְדָעְלָמא ה ׁשַ ל ַחִיין ּבֵ ּּכָ ָללְּוִאיהו ָיִהיב , ּ ְּלָמאן ְדֵלית ֵלה ַחִיין ּכְ ּ ָעאל . ּ

יר, ְּלִאּנון ֲחֵמׁש ֵמָאה ָעְלִמין ִנין ְוָלא ַיּתִ ין ׁשְ ְיהו ַחְמׁשִ ְלָבַתר . ְּוִאיהו ָיִהיב, ְּוָנִטיל ִמּנַ
א א ְוִאּמָ י ַאּבָ ְבִעין, ָעאל ְלַגּבֵ ִלים ְלׁשִ ה ְדָיֲהֵבי ֵלה ָיִהיב ִאיהו ְוַאׁשְ ּוִמּמַ ּ ּ ֵל. ּ יָמָמא ִּאְתּגַ י ּבִ
חוִמין רון . ִּאְתַחם ִלְתֵריַסר ּתְ ִאין ִאּקְ ְלָין ַזּכָ ה ּתַ ָמִרים וְתֵריַסר ַמּבוִעין ְדָנְבִעין ּבֵ ְבִעין ּתְ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ
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ֵמה ָכל ֵמיַכל ְוָכל ִעּבוָרא ְדָכל ָעְלָמא. ַּעל ׁשְ ּּבְ ִּאיהו ָלִקיט ְוִאיהו ָיִהיב, ּ ִריך דוְכָרֵנה . ּ ּּבְ ּ ְ

יפו ַחד ְוַאִפיק ט: ָּעְלֵמי ָעְלַמָיאְּלָעַלם וְל ִליָדא ְדַתּקִ ֻתְקָפא ּגְ ִליף ּבְ ּּגָ ּּ ָרָמא ', ּ ְּוִאיהו ּגְ
ֵליְלָיא יָמָמא ְוָנִחית ּבְ יָעה ְדָסְלָקא ּבִ ׁשִ ין ְוָחֵמׁש ִדיֹוְקִנין . ּּתְ ּתִ ְתָלת ֵמָאה ְוׁשִ ְּטִמיָרא ּבִ ּ

אָּאְזָלא ְוָנְחָתא ְוַקְיָמא ְטִמי. ְטִמיִרין ֵרין ְדרֹוֵעי ְדַמְלּכָ ין ּתְ ִּרין ּבֵ ִעְזָקָתא : ּ ִליָפא ּבְ ּגְ
ַפְנָקא ְרִביָטא ְדֻגׁשְ ְּדׁשַ ּ אֹוְרָחא. ּ ַּפְרַווְנָקא ְדָנִטיר ּבְ ְּדֵאין ִדיִנין ְוֵיִטיב ַעל ִעיוָנא ִדְסָפִרין , ּ ּ ּ ּּ

ָּטב וִביׁש ַקְיָמא ְלָקְבֵלה. ְּפִתיָחן ְטֵרה ַחִיין. ּּ ִּמּסִ ְטֵרה מֹוָתאּוִמ, ּ ְטֵרה ִמְתָקא. ּּסִ , ִּמּסִ
ְטֵרה ְמִרירו ּוִמּסִ ּ חֹות ְלַרְגֵלה. ּ ה ּתְ ַּחד ִחיְוָיא ָקִאים ְלָקְבֵלה ֵריׁשֵ ּ ה . ּ ֲעָתא ְדַאִפיק ֵריׁשֵ ׁשַ ּּבְ ּּ

ְזָנבֹוי ה. ָמֵחי ּבִ ֵוי ָמִאיך ֵלה ַעד נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ר ׁשַ ֶקׁשֶ ָּמאן ְדָאעָרע ּבְ ּ ּ ּ ָּמא ַרְגֵלה ַּקְי. ְּ
ה ְדַהִהיא ִחיְוָיא ַּעל ֵריׁשֵ ֲאֵויָרא ְדָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ּ א ּבַ ַקע ַיּמָ ַלק ּבָ ד ִאְסּתַ ּּכַ ַּקְיָמא . ּ

ֵליְלָיא ְּפַלג ַנְכִסין ְלעוָתִרין. ּבְ ְרַמ. ָּיִהיב ְמזֹוָנא ְלֵביֵתה. ּ ר ּבִ ר ְוִאְתַטּמַ . ּח ַאְנִפין''ִאְתַחּבַ
ִקּשׁ ט ּבְ אִאְתַקּשַׁ ֲארֹוָנא . ּוֵטי ַמְלּכָ ַגֵוה ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְוָרִהיט ּבַ ל ַאְרָעא ַאְגִניז ּבְ ִּרּבֹון ּכָ ּ

ְנאֹוי ְוָנִטיל נוְקִמין, ְלאֹוַרְיָתא ׂשַ ח ְקָרָבא ּבְ יף. ַּאּגַ ּקִ ְגַבר ּתַ ְרֵמה ּכִ ָנא . ְּמָזֵרז ּגַ ּנְ א ְמׁשַ ַחְרּבָ
יֵדה ִביִבין ְדנור. ּּבִ ֻּרְמֵחה ׁשְ ּ א ְדָאְכָלא. ּ ְתִקיפו ְדֶאּשָׁ יִרין ְדָזִריק ְלָהָטן ּבִ ּּגִ ּ ּ ּּבוִציָנא . ּ

ֵאי ְקׁשֹוט ְיהו ְדַזּכָ אֵרי ַעל ֵריׁשַ א ְדׁשָ ְרּגָ ְּדׂשַ ּ ּ ְּטִמירו ְדִאּנון ֵהיָכִלין ִדיֵלה ֵלית ֵלה . ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנא ּבָ א ְדִגּנֹוָסר. ֻחׁשְ א ְדַיּמָ ְפּתָ חוִמין ִדיֵלה ַעד ׂשִ ּּתְ ּ ּ ּ ְחָמא ְלדִא. ּ ע ַמְלִכין . ִסְטִרין' ְתּתַ ַאְרּבַ

ֵוה ִּמְתַצְיָרן ִמּגַ ּ ְלָטא ַעל ָעְלָמא. ּ הו ׁשָ חֹוֵתה. ּּבְ ֵרי ַרְבָין ְקִביָען ּתְ ְתֵריַסר . ּּתְ הו ּבִ א ''נ(ָּטס ּבְ

ן)בתמניסר ּמָ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן ֶנַצח .  ָעְלִמין ְוַאְגִניז ּתַ ּּבְ ּ   :ֶסָלה ָוֶעדְ

  שבח לאל בורא עולם-תם ונשלם 
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ַחד ְמ )א''דף א ע( ִניז ּבְ ָרא ְדלוד ְוִאְתּגְ ְמעֹון ָאַזל ֵליה ְוָעַרק ְלַמְדּבְ י ׁשִ ַּרּבִ א הוא ּ ַּעְרּתָ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ִּאְתְרִחיׁש ִניָסא ָנַפק ְלהֹון ַחד ֲחרוב ְוַחד ַמֲעָייָנא ְדַמָיא, ְּוַרּבִ ָאְכֵלי , ּ

ָתן ֵמַההוא ַמָיא ֵּמַההוא ֲחרוב ְוׁשָ ּ ּ ֵרי , ּ ָכל יֹוָמא ּתְ ְּוֲהָוה ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב ָאֵתי ְלהֹון ּבְ ּ ּ ּ
הו וכו,ִזיְמֵני ְואֹוִליף לֹון ם', ּ ְוָלא ָיַדע ִאיִניׁש ּבְ תוב ׁשָ ת ָתבֹוא ּכָ ֹזַהר ָחָדׁש ָפָרׁשַ ּּבְ ּ.  

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְבִעין ַאְנִפין ְלאֹוַרְייָתא ְדַפִריׁש ַרּבִ ְּוָדא ִאְתְקֵרי ִתּקוֵני ַהזַֹהר ְדִאינון ׁשַ ּ ּ ּּ
ְתֵרי אֹוַרְייָתא ית ִמּסִ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ   .ּיֹוָחִאי ּבְ

אּקום ַר ִכיְנּתָ י ׁשְ ח ִמיִלין ַקּמֵ ְמעֹון ַאְפּתַ י ׁשִ ֹזַהר , ּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ָּפַתח ְוָאַמר ְוַהּמַ ּ
ְמעֹון ְוַחְבַרָייא, )דניאל יב ג(ָהָרִקיַע ְוגֹוֵמר  י ׁשִ יִלים ִאֵלין ַרּבִ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ד , ּ ַּיְזִהירו ּכַ

ְנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ִּאְתּכַ ָמִתין ְר, ּ הֹון וְלָכל ִנׁשְ ּׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלהֹון וְלֵאִלָיהו ִעּמְ ּ ּ ּּ
ֶכל ְסָיא וְבֹאַרח ׂשֵ ִאְתּכַ יַנְייהו וְלָכל ַמְלָאַכָיא ּבְ אן ְלַנֲחָתא ּבֵ ִּדְמִתיְבּתָ ּ ּ ּּ.  

ין וְלָכל ֲהַוָיין וְלָכל ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ְיִהיב ְרׁשו ְלָכל ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּנוִיין ְלַגָלָאה לֹון ּ ּ
א ִדיֵליה ַדְרּגָ ם ּבְ ל ׁשֵ ר ְסִפיָרן ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין , ָּרִזין ְטִמיִרין ּכָ ּוְרׁשוָתא ְיִהיב ַלֲעׂשַ ּ ּ

יָחא א ְמׁשִ ְּטִמיִרין ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה לֹון ַעד ְדֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ּ ּּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע ְדִאיהו ּּכְ ָווןּ ל ּגַ ִליל ּכָ ָחִקים, ֹזַהר ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ּכְ ּשְׁ ִהיר ּבַ ֹזַהר ָזִריק , ֹזַהר ּבָ
ָרק ְלַעְייִנין ּבָ ִסיֲהָרא, ִּנּצֹוִצין וַמְבִהיק ּכַ ַמֲאִדים, ֹּזַהר ָזִהיר ִחָוור ּכְ , ֹּזַהר ָזִהיר סוָמָקא ּכְ

ה ַחּמָ ִליל ְירֹוָקא ּכַ ּכָֹכבֹזַהר ָירֹו, ֹזַהר ַמְבִהיק ּכְ ִליל ִחָוור ְוסוָמק, ק ּכַ ֹּזַהר ּכְ ֹזַהר ָזִהיר , ּ
ִביִבין ְלָכל ִסְטָרא, ְלָכל ִעיַבר ַפִטיׁש ְוָזִריק ׁשְ ָמאן ְדָמָחא ּבַ ּּכְ ָהִכי ֵמַהאי ֹזַהר ָזֲהִרין , ּּ

ָמִתין ה ִנׁשְ ּמָ ְלהו ָבָרִקיַע, ּכַ ְּדִאינון ָזֲהִרין ּכֻ ּ ּּ.  

ָּתאָנא ְוַהַמ :נוסחא אחרינא ֹזַהר ָהָרִקיַעּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ֶת, ּׂשְ ְּדִאיהו ֹזַהר ָטִמיר ְוָגִניז ָדא ּכֶ ּ ֹזַהר , ר''ּ

ָחִקים ָדא ָחְכָמ ׁשְ ִהיר ּבַ ּּבָ ָרק ְלַעְייִנין ָדא ִביָנ, ה''ּ ּבָ ֹּזַהר ָזִריק ִנצֹוִצין וַמְבִהיק ּכַ ּ ּ ִסיֲהָרא ָדא , ה''ּ ֹּזַהר ִחְוורו ּכְ
ַמֲאִדים ָדא ְגבוָרֹזַהר, ה''ְּגדוָל ּ ָזִהיר סוָמָקא ּכְ ּ ַחָמה ָדא ִתְפֶאֶר, ה''ּ ִליל ְירֹוָקא ּכַ ֹּזַהר ַמְבִהיק ּכְ ֹזַהר , ת''ּ

ּכָֹכב ָדא ֶנַצ ָּירֹוק ּכַ ם ְוסוָמק ָדא הֹו, ח''ּ ִליל אוּכָ ֹּזַהר ּכְ ּ ַפִטיׁש , ד''ּ ָמאן ְדָמָחא ּבַ ֹּזַהר ָזִהיר ְלָכל ֵעיַבר ּכְ ּ
ִב   .ד''יִבין ְלָכל ְסַטר ָדא ְיסֹוְוָזִריק ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3443דף [ -ּוָתא ּבְ

ָרִזין  מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ֶכל ְלִאׁשְ הֹון ׂשֵ יִלים ְדִאית ּבְ ּכִ ָמִתין ֵמִאֵלין ַמׂשְ ְּוִאֵלין ִאינון ִנׁשְ ּּ ּ
ְרִקיָעא, ְּדָמאֵריהֹון כֹוְכַבָיא ְדָנֲהִרין ּבִ ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ּכְ יִמין וְמצוָייִרין ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ֹזַהר ָהָרִקיַעְו ַּהְיינו ַיְזִהירו ּכְ ֹכְכַבָיא , ּ יִלים ּכְ ּכִ ָמִתין ְדַמׂשְ יה ִנׁשְ ַּמאי ָהָרִקיַע ְדָנֲהִרין ּבֵ ּ ּ ּ
ָכְרַסָיא ָרִקיַע ָהִכי ָנֲהִרין ּבְ   .ּּבָ

ְּוֻכְלהו ָפְרִחין ִמן ָרִקיַע ָמִתין ְד, ּ יה ָפְרִחין ִנׁשְ ְּוָדא ַצִדיק ַחי עֹוָלִמים ְדִמּנֵ ּ ּ ַּצִדיַקָיא ּּ ּ
ִסיֲהָרא ן ֹאָתם ֱאֹלִהי)בראשית א יז(ַּוֲעַלְייהו ְכִתיב , ְוָנֲהִרין ּבְ ָמִים ''ּ ַוִיּתֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ ם ּבִ

  .ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ

  ]ב''דף א ע -תיקוני זוהר [

ְּוִאיהו ָרִקיַע ְדִאיהו ְלִעיל ֵמֵחיָוון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ּ ַע)יחזקאל א כו(ּ ל ָלָרִקיַע ּ וִמּמַ
ם ר ַעל ֹראׁשָ ח ֵליה ִעיָק''ְַוֲהפֹוך ָרִקי, ֲאׁשֶ ּכַ א ַדֲעֵליה ַקְייִמין , ר''ַּע ְוִתׁשְ ְבּתָ ִּויסֹוָדא ְדֶמְרּכַ

א ִעָלָאה ְבּתָ ֵּחיָוון ְוָכְרַסָיא ְדֶמְרּכַ ַמר , ּ ַעל , ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י כה(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ַּצִדיק ִדְלִעיָלא  ְסָייא )ב'' א עדף(ּ א ַקְייָמא , ַקְייָמא ָעְלָמא ְדִאְתּכַ ְּוַעל ַצִדיק ִדְלַתּתָ ּ
ְלָייא ים, ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ְּוַהְיינו ַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ֵּמַההוא ַצִדיָקא ְדָעְלָמא ַתְלָיין, ּ ים , ּ ַמאי ָהַרּבִ

ים ְדִאינון ִמּסִ ַמר ֲעַלְייהו ֲהָלָכה ְכַרּבִ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ ּ ּ ַלת , ְטָרא ַדֲאָבָהןּ ים ָפחות ִמּתְ ְּדֵלית ַרּבִ ּּ
א ִכיְנּתָ ים ָדא ׁשְ   .ֲּהָלָכה ְכַרּבִ

ן  ּמָ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס כא(ּוִמּתַ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ה , ְ ַמר ּבָ שם (ַּהאי ְדִאּתְ

ִל,  ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי)סו א א ְדִאיִהי ּכְ ִכיְנּתָ ר ְסִפיָרןָּדא ׁשְ ן ִאְתְקִריאו , יָלא ֵמֲעׂשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ּבֹוִרים ֲחִסיִדים ְנבֹוִנים ֲחָכִמים  ָרֵאל ְמָלִכים ַצִדיִקים חֹוִזים ְנִביִאים ָמאֵרי ּתֹוָרה ּגִ ִּיׂשְ

ָרֵאל י ַאְלֵפי ִיׂשְ   .ָראׁשֵ

ְרכו ֵמַאְתַרְייהו ָמִתין ְדִאְתּתַ ּוְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ִריך הוא ּּ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ּ ּבָ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ָנא ְבַהאי ִחּבוָרא, ּ ה , ְּלַקּנְ ַמר ּבָ ן )משלי כז י(ְּדִאּתְ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ּ
קֹומֹו א, ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ִכיְנּתָ ְּוֵלית ִצפֹור ֶאָלא ׁשְ ְרָכא ֵמַאְתָרָהא ֲהָדא הוא , ּ ְּדִאיִהי ִמְתּתַ

ח ָלך)דברים כב ז(ִתיב ִדְכ ּקַ ִנים ּתִ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְ ׁשַ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ֶאת ְלַרּבֹות ׁשְ
ָאה ּתָ א ִעָלָאה, ּתַ ִכיְנּתָ ֶכם)ישעיה נ א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּהֵאם ׁשְ ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ ,

ְרכו ֵמַאְתֵריהֹון ְּדַתְרַוְיהו ִאְתּתַ ּ ִית ִראׁשֹון ,ּ לוִחין ַחד ִמּבַ ֵרין ׁשִ ַלח ּתְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּ וְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּּ ּ ּ
ִני ִית ׁשֵ יה , ְוַחד ִמּבַ ן '' ֲאִני יהו)שם מב ח(ְּלַקְייָמא ּבֵ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּה הוא ׁשְ ּ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ָאה, ּׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים ׁשְ ּ קֹומֹו ָדא , ּ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּכֵ
יה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְתַרְייהו, ה ִאיׁש ִמְלָחָמה'' יהו)שמות טו ג(ְּ ֵרך ַאּבַ ְּדִאְתּתָ ְ.  

קֹומֹו ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ִדְכִתיב , ְועֹוד ּכֵ ה ָעָנו )במדבר יב ג(ָדא ֹמׁשֶ  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ
ַר, ְמֹאד ְתַרְיהוְּדִאְתּתָ ּך רוֵחיה ַאּבַ ּ ּ קֹומֹו ָמאן ְדִאיהו ִאיׁש ַצִדיק . ְ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ְּועֹוד ּכֵ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ְּדָאַזל ָנע ָוָנד ֵמַאְתֵריה ּכְ ה , ּ ַמר ּבָ , ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח)בראשית ח ט(ְּדִאּתְ
ִזְמָנא ְדִאְתֲחַר ָנן ּבְ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ִדיִקים ְדִיָחְרבוּ י ַהּצַ ּתֵ א ָגַזר ַעל ּבָ י ַמְקְדׁשָ ּב ּבֵ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3444דף [ -ּוָתא ּבְ

קֹומֹו ל ַחד נֹוֵדד ִמּמְ ְּדַדיֹו ְלֶע, ְדָאְזִלין ּכָ יהּ ַרּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֹנֵדד הוא ַלֶלֶחם , ֶּבד ְלֶמֱהִוי ּכְ ּּ
ַּאֵיה ַאֵי ּוְבִגין ָדא ַדיֹו , ָּלה ְוגֹוֵמר ֵאין ְמַנֵהל )נא יח, ישעי(ּאוף ָהִכי , ּה ִדְמַרֵחם ֲעֵליה''ּ ּ ּ

יהְלֶע ַרּבֵ ַרם ְלָמאֵרי תֹוָרה ְדָאְזִלין , ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא אֹוַרְייָתא, ֶּבד ְלֶמֱהֵוי ּכְ ַּהאי ּגָ
ְרִכין   .ִמְתּתַ

א ָמאֵרי ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה ָאה ִאיהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְּדַגם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית , ַּזּכָ  תהלים(ּ

יה ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, )פד ד ָמִעין ּבֵ ִית ְדִנׁשְ ּּבַ ּ ן ּתֹוָרה ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּ ּמָ ְּדַבֲאַתר ְדִאית ּתַ ּ ּ ּ
ן, ְדֶאְמָצִעיָתא ּמָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית ּתַ ֵאין , ּּגַ ִית ׁשֶ ל ּבַ ָנן ּכָ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּ

ָמִעין ּבֹו ִדְבֵרי תֹוָרה ְלס ָחֵרבִנׁשְ הֹון ִאְתְקִריאו , ֹוף ּתֵ ָמִעין ִדְבֵרי תֹוָרה ּבְ ְּוִאֵלין ְדִנׁשְ ּ ּ ּ
ִנים יִצים ֶאְפֹרִחים ּבָ יִצים ָמאֵרי ִמְקָרא, ּבֵ ָנה, ּבֵ ָלה, ֶאְפֹרִחים ָמאֵרי ִמׁשְ ִנים ָמאֵרי ַקּבָ   .ּבָ

ַמר  יִצים ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו )דברים כב ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵלַח , ַעל ַהּבֵ ּׁשַ
ְיהו ַלח ִמּנַ ׁשַ ּּתְ ַמר , ּ ָלה ִאּתְ ִנים)שם(ֲאָבל ַעל ָמאֵרי ַקּבָ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ְּדֵלית ,  ֹלא ִתּקַ

ָלה ִאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ א ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ מֹוָדע ּבִ ּתְ ִּסְכְלָתנו ְלִאׁשְ א , ּ ְּוִאֵלין ָעְבִדין ָלה ִדיָרה וְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִריך  הְּבְ ּהוא וָפְרִחין ִעּמָ ּ ִליחוָתא ִדיָלה, ּ ׁשְ ה ּבִ ְלהו ְמַנְדִדין ִעּמָ ָכל ֲאַתר ְדִאיִהי ָפְרַחת ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

הֹון ֵלִמין ְדָפְרִחין ּבְ ְדִפין ִדְלהֹון ׁשְ ֲּאָבל ֶאְפרֹוֵחי ֵלית ּגַ ה, ּ ְּדִאינון ִפּקוֵדי ַדֲעׂשֵ ּ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִצים ּוְבִגין ָדא ִאּתְ, ּבֵ ַלח ֶאת ָהֵאםּ ׁשַ ֵלַח ּתְ א ׁשַ י ִאיּמָ ַּמר ֲעַלְיהו ְלַגּבֵ ּ ּ.  

  ]א''דף ב ע -תיקוני זוהר [

ן ֵליה ְוָאַמר ַּעד ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ָהא ָסָבא ִאְזַדּמַ ּ ּּ ח ָלך, ּ ּקַ ִנים ּתִ ִתיב ְוֶאת ַהּבָ , ְְוָהא ּכְ
ל ֶאִתין ְלִרּבוֵיי ָּאַמר ֵליה ָסָבא ּכָ ּוְבִגין ָדא, ּ ח ָלךּ ּקַ ִנים ּתִ , ֶּאָלא ְוֶאת, ְ ָלא ָאַמר ְוַהּבָ

ח ָלך, ְלַרּבֹות ֶאְפרֹוִחים ּקַ ִנים ּתִ ִריך ַאְנּתְ ּבֹוִציָנא , ְֲאָבל ֹלא ָאַמר ַהּבָ ְָאַמר ֵליה ּבְ ּ
א ְדָהִכי הוא ַוַדאי ַּקִדיׁשָ ּ א ִעָלָאה, ּ חֹות ִאיּמָ ּוָבִנים ִאינון ַוַדאי ּתְ ּ ּ ּבֹוִר, ּ ים ָמאֵרי ֲחִסיִדים ּגִ

א ְדַאְבָרָהם, ּתֹוָרה חֹוִזים ְנִביִאים ַצִדיִקים ְטָרא ְדֶחֶסד ַדְרּגָ ְּואוְקמוָה ֲעֵליה , ֲּחִסיִדים ִמּסִ ּ ּ
ד ִעם קֹונֹו ְתַחּסֵ ְּדָעִביד ֵליה ַקן ְדִאיהו ַאְכַסְנָיא ִדיֵליה, ֵּאין ָחִסיד ֶאָלא ַהּמִ ּ ּ ְוָדא , ּ

א ְדִאיִהי  ִכיְנּתָ ִית ִדיֵליה ֵהיָכל ִדיֵליה )א''דף ב ע(ּׁשְ ַּקן ִדיֵליה ּבַ ּ ּ ּ ּ ָּמלֹון ִדיֵליה וְבַאְרָעא , ּ ּ ּ
א ִאיִהי ִיחוֵדיה וֵביֵתיה ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ין , ְוַלאו ָמלֹון ְוַאְכַסְנָיא, ּ ר ַנׁש ְדַתּקִ פום ַההוא ּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ָיִהיב ִמַדת ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ָּלה ּ ּ.  

ּבֹוִרי ְטָרא ִדְגבוָרה ְדָיֲהִבין ּתוְקָפא ְלָמאֵריהֹון ִלְכּבֹוׁש ֶעּגִ ּם ִמּסִ ּ ְפָחה ּ ַחת ַרּבֹו ְוׁשִ ֶבד ּתַ
ִפִלין וָרא ִדּתְ ִקּשׁ ה ּבְ ִבְרּתָ חֹות ּגְ ּּתְ ּ ַמע, ּ ַעת ְקִריַאת ׁשְ ׁשַ ִפִלין ּבְ ְּדָמאן ְדֵלית ֵליה ּתְ ּ ּ ּ ,

ִליט ֶע ְטָרא ִדיֵליה ׁשַ ִּמּסִ ְפָחה ּ ֲע, ַעל ָעְלָמאֶבד ְוׁשִ ּוְבַההוא ׁשַ אּ ִכיְנּתָ א ָרְגָזא ׁשְ ֲהָדא , ּתָ
ַחת ֶע)משלי ל כב(ּהוא ִדְכִתיב  ה ּתַ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ י ִיְמלֹוך ְוׁשִ ֶּבד ּכִ ְ.  

ע ָלֶחם  ּבַ י ִיׂשְ יר ַעל ָנָבל ּכִ יה, )שם(ְּואוף ָהִכי ִאיִהי ָרְגָזא ַיּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְּלכו  )שם ט ו( ּ
ֵמיה, ַּלֲחמו ְבַלְחִמי ָממֹוֵניה ָנָבל ׁשְ ְּדִאיהו ַקְמָצן ָנָבל ּבְ ּ ּ ְּדַלאו ִאיהו ָנִדיב ְוַלאו ִאיהו , ּ ּ ּ

ַמר ֲעַלְיהו  ִּמַזְרָעא ַדֲאָבָהן ְדִאּתְ ּ ים ֶנֱאָספו)תהלים מז י(ּ ְּדָהא ַקְמָצן ִאיהו ָעִני , ּ ְנִדיֵבי ַעּמִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3445דף [ -ּוָתא ּבְ

ַתר ְדָלא ָעִבי, ַּהַדַעת יַדְייהוּּבָ ּד ִטיבו ְלָמאֵרי תֹוָרה ְלֶמֱהֵוי ַמֲחִזיק ּבִ ָלא , ּ ְואֹוַרְייָתא ּבְ
ִּפּקוַדָיא ַלאו ִאיִהי ּתֹוַרת יהו   .ה''ּ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָרא , ָּמאֵרי תֹוָרה ִמּסִ ְּדֵביה ֲחצֹות ַלְיָלה ֲהָוה ָקם ָדִוד ְלַחּבָ ּ
א ְדִאְתְקִר ִכיְנּתָ ׁשְ ַלְיָלה , יַאת ַלְיָלהֵּליה ּבִ ְּוִאיהו ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ', ֵליל ה, )ישעיה כא יא(ּ
ּמוִרים הוא ַליהו ֵּליל ׁשִ ַלְיָלה , )שמות יב סב(ה ''ּ ּתֹוָרה ּבַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַמר ּכָ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ּ

יֹום ל ֶחֶסד ּבְ ך ָעָליו חוט ׁשֶ רוך הוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְּ ֱאַמר , ְ ּנֶ ּ יֹוָמם ְיַצְוה )ים מב טתהל(ׁשֶ
י''יהו יֹרה ִעּמִ ּה ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ.  

ְטָרא ְדֶנַצח ָוהֹוד ָמָהן ְדִאינון יאהדונה, חֹוִזים ְנִביִאים ִמּסִ ֵרין ׁשְ ִליָלן ּתְ ִּדְבהֹון ּכְ ּ , י''ּ
ַמְנָיא ַאְתָוון ַמְנָיא ִסְפֵרי ְנִביִאים, ִדְבהֹון ּתְ רֵרין ָהא ֶעּוְנִביִאים ּתְ, ָלֳקֵבל ּתְ ָלֳקֵבל , ׂשֶ

ר ְסִפיָרן ר ַמְראֹותְּלִקְבֵליה ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ֶע, ֲעׂשַ ְטָרא ְדַצִדיק. ׂשֶ ַּצִדיִקים ִמּסִ ל , ּ ַעל ּכָ
ַמר  ִנים)דברים כב ו(ִּאֵלין ִאּתְ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ   . ֹלא ִתּקַ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָעְסִקין ּבְ ּ ְרַיְוָנְטִרי, ּ ּן ִפּקוָדָהא ְדִאינון ּתַ ּ ּג ִמְצֹות ְדַתְלָיין ''ּ
ם יהו ָלא''ִמּשֵׁ ַאְתּכָ ִבין ּבְ ִעּנְ ם יהו, ה ּכְ הֹון ְלׁשֵ ֵדי ְלַיֲחָדא ּבְ ִכיָנה''ּכְ ׁשְ ַבר ַנׁש , ה ּבִ ּכְ

ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה ְלַאָפָקא ַזְרָעא ַמַעְלָיא ת זוֵגיה ּבְ ְּדִמְתַיֵחד ִעם ּבַ ּ ּ ּ ּ הֹון ִאּתְ, ּ  ֹלא )שם(ַמר ּבְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ָמה, ִתּקַ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּוִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ֵלַח , ּ הֹון ׁשַ ַמר ּבְ ִּאּתְ

ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ם יהו, ּּתְ ר ַנׁש''ֶאת ְלַרּבֹות ׁשֵ ה ֵמַההוא ּבַ ַלק ִעּמָ ּה ְדִאְסּתַ ּ ּּ.  

ּבָ ְּועֹוד ִאֵלין ְדאֹוְקִרין ׁשַ ח ָהֵאם ַעל , תֹות ְוָיִמים טֹוִביםּ ַמר ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ִּאּתְ
ִנים ָתא, ַהּבָ ת ַמְלּכְ ּבָ ִריך הוא ְדִאיהו יֹום , ְּדָעְבִדין עֹוְבָדא ִדְבִנין ִעם ׁשַ א ּבְ ְּוִעם קוְדׁשָ ּ ְּ

ת ּבָ יה , ַהּשַׁ ָּמאן ְדִקֵיים ּבֵ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכי)ישעיה נח יג(ּּ  )שמות כ יב(ַּהאי ִאיהו , ָךּ ְוִכּבַ
ך ְוגֹוֵמר ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ָ.  

ִּדְתַלת ָעְלִמין ִניְנהו ִכּבוד ָאב ָוֵאם, ּ ֵרין ָיִרית ּבְ אֹוַרְייָתא, ּּתְ ְדָכִליל , ּוְתִליָתָאה ָיִרית ּבְ
י הוא ַחֶייך ְואֹו)דברים ל כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ן י''לֹון ּבֶ ָ ּכִ ּ ֶָרך ָיֶמיךּ י הוא ַחֶייך , ְ ָּכִ ּ ּ

א עֹוָלם ַהֶזה ָדא ַגן ִדְלַתּתָ ּּבָ ּ ְּוֹאֶרך ָיֶמיך ָדא ָעְלָמא ְדָאֵתי ָעְלָמא ֲאִריָכא, ּ ָ ַעל ָהֲאָדָמה , ְ
ר יהו ֵפָלה''ה ֱאֹלֶהי''ֲאׁשֶ ְך נֹוֵתן ָלך ָעְלָמא ׁשְ ָ.  

א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִרין ִלׁשְ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָקׁשְ ּ ִפִליןּ וָרא ִדּתְ ִקּשׁ ִּריך הוא ּבְ ּ ּ ַמר , ְ ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ֲחָדא, ֲּעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ִרין לֹון ּכַ ְּוִאינון ְדָלא ָקׁשְ ֵלַח , ּ הֹון ׁשַ ַמר ּבְ ִּאּתְ

ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ֲחָדא, ּּתְ ְּועֹוד ִאֵלין ִדְמַיֲחִדין לֹון ּכַ ְּלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ו, ּ א ּ ִכיְנּתָ ׁשְ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ָאה ּבִ ּתָ ִנים, ּתַ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַמר ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ְּוִאֵלין ְדָלא ְמַייֲחִדין , ִּאּתְ ּ

ַמע ִיחוָדא ִדְקִריַאת ׁשְ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּלֹון ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ּּכְ ָכל ֲאַתר ֶאת ְלַרּבֹות, ּ , ּבְ
ָּמה ִעָלָאה ַאב ָהֱאמוָנה ְדִאיִהי ִביָנהְוָהָכא ְלַרּבֹות ָחְכ ח , ּ ַמר ָהָכא ֹלא ִתּקַ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ַלח ֶאת ָהֵאם, ָהֵאם ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ יָנה ִתְקָרא)משלי ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ י ִאם ַלּבִ ,  ּכִ
ה  ַמר ּבָ טֹׁש ּתֹוַר)שם א ח(ְּוִאיִהי אֹוַרְייָתא ִדְלִעיָלא ְדִאּתְ ךּ ְוַאל ּתִ   .ָת ִאּמֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3446דף [ -ּוָתא ּבְ

  ]ב''דף ב ע -תיקוני זוהר [

חוֵמיה ּתְ ִרית ּבִ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָנְטִרין אֹות ּבְ ּ ּ מֹוָנה ָיִמים, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ת , ּ ּבָ ְוָנְטֵרי אֹות ׁשַ
חוֵמיה ּתְ ּּבִ ְּדִאינון י, ּ ִּדְבִגיַנְייהו אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, י''י ִמן יאהדונה''ּ ּ ְּדָלא , ּ

ּכַ ּתַ ְרַוְייהוִאׁשְ ר ַנׁש ָפחות ִמּתַ ּח ּבַ ּ ִנים, ּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִתיב ֹלא ִתּקַ ְּוִאינון ְדָלא , ּכְ ּ
ִרית  ִפִלין ְואֹות ּבְ י אֹותֹות ֵאלו ְדִאינון אֹות ּתְ ּתֵ ׁשְ ָכל יֹוָמא ּבִ חו ּבְ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ּּ ּ  )ב''דף ב ע(ּ

ת, ִמיָלה ּבָ ִרית ְואֹות ׁשַ ת אֹות ּבְ ּבָ ַלח ֶאת ָהֵאםּכְ, ּוְבׁשַ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִּתיב ּבְ ּ.  

ָכל יֹוָמא ר ַנׁש ּבְ ָכל ּבַ ְרַוְייהו ּבְ אי ְצִריִכין ְלֶמֱהֵוי ּתַ ְּוִאי ֵתְמרון ַאּמַ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
א ְדִאיהו יו ִכיְנּתָ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִּתׁשְ ִריך הוא ְדִאיהו יו, י''ד ִמן אדנ''ּ א ּבְ ָלא קוְדׁשָ ְּיִחיָדה ּבְ ּ ּ ד ''ְּ

ְרַוְייהו, ִמן יהוה ָכל יֹוָמא ָפחות ִמּתַ ח ּבְ ּכַ ּתַ ר ַנׁש ְדָלא ִיׁשְ ְּוָצִריך ּבַ ּ ּּ ַמר , ְ ְּוִאי ָלא ֲעֵליה ִאּתְ
ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז כח( ּ ְוִנְרּגָ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדַאְפִריד ַאלוֵפיה ְדָעְלָמא ִמּשְׁ ּ ּ ַמר , ּּ ּנוְקָבא ִאּתְ

ה  ִרית ֶמַלח עֹוָלם הוא, יא ְלעֹוָלם אֹות ִה)שמות לא יז(ּּבָ ְּדכוָרא ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא אֹות , ּ ּ
ִפִלין נוְקָבא ּּתְ ִרית ְדכוָרא, ּ ּאֹות ּבְ ּנו ''ֲּעֶלה ָל''י ַי'' ִמ)דברים ל יב(ְוָרָזא ְדִמיָלה , ּ

ַמְיָמה''ַה יִבין ִמיָל, ּשָׁ י ּתֵ ֵריׁשֵ יִבין יהו''ּבְ ִפִלין, ה''ּה וְבסֹוֵפי ּתֵ ּתְ ּ נוְקָבא ֲהָדא הוא ּּבִ ּ
ָהה)שמות יג טז(ִדְכִתיב     ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ַיד ּכֵ

ַמר ְּוַעל ַקן ְדִצפֹוָרא ָדא ִאּתְ ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ְוגֹוֵמר)ישעיה ד ו(, ּ ה ּתִ ְּוִאיהו ָלׁשֹון ,  ְוֻסּכָ
ֶניָה א ַעל ּבָ ה ִאיּמָ ֶכת ּבָ ַסּכֶ ּמְ ְּסַכך ׁשֶ ים וְתֵרי ַבֵדי ֲעָרבֹות ֶּאְפרֹוִחים ִדיָל, ְ ַלת ֲהַדּסִ ּה ּתְ ּ ּ

יָצה, ְּולוָלב ַכּבֵ יעוֵריה ּבְ יִצים ָדא ִאינון ֶאְתרֹוגין ְדָכל ַחד ׁשִ ּאֹו ּבֵ ּ ּ ּ הֹון , ּ יִמין ּבְ ְּוִאֵלין ִדְרׁשִ ּ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִתיב ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ים ְרִמיִזין ִלְתַלת ֲאָבָהן, ּּכְ ֵרי ַבֵדי , ִּדְתַלת ֲהַדּסִ ּּתְ

ָמר ִיְפָרח , ֲעָרבֹות ִלְתֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּתָ ּלוָלב ַצִדיק ּכַ ֶאְתרֹוג ָרִמיז , )תהלים צד יג(ּ
א ִכיְנּתָ ֶכת ֲעַלְייהו, ִלׁשְ א ִדְמַסּכֶ ה ְרִמיָזא ְלִאיּמָ ּסוּכָ ַמְנָיא ָלֳקֵבל , ּ ָּהא ִאינון ּתְ
ן סוּכָ, י''יאהדונה ּבַ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ יֵדיהֹון , ס''ו ה''כה ''ּ ְּוִאֵלין ְדָלא ָנְטִלין ִאֵלין ִסיָמִנין ּבִ ּּ

ֶת ַלח ּכֶ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ּּכְ ַמְנָיא, ה''ר ָחְכָמ''ּ ִאֵלין ּתְ ְרָיין ִאֵלין ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ ְלהו , ּ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ
ָכל ִנֲענוַע ְוִנֲענוַע ְדִנֲענוִעי ְדלוָל ר ְסִפיָרן ּבְ ֲּעׂשַ ּ ּ ּ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא, ּב וִמיָניוּ ּּבְ ּ ּ ּ  

ָדה ְדַבְתָרא ַהּגָ ָנן ּבָ ְּוַעל ַהאי ִצפֹור ָקא ְרִמיזו ַרּבָ ר ָחָנה ַדֲהָוה ָאֵזיל , ּ ר ּבַ ה ּבַ ְדַרּבָ
א ְסִפיְנּתָ א ָמָטא ַעד ַקְרסולֹוי, ּבִ ְּוָחָזא ְלַהִהיא ִצְפָרא ְדַיּמָ ּוָמאן ִצפֹור ָהָכא ַחד ֵמִאֵלין, ּ ּ ּ 

יִצים א , ֶּאְפרֹוֵחי אֹו ֵמִאינון ּבֵ ּתָ ַמר ְפִרי ִמּתַ גֹון ְפָרִחים ְדַלאו ִאינון ּגְ ֶּאְפרֹוִחים ּכְ ּּ ּ
א ִעָלָאה, ְלִעיָלא חֹות ִאיּמָ א ּתְ ית ְדִאינון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ִנים ׁשִ ּאֹו ִמּבָ ּ יִצים , ּ ְדָהא ּבֵ

ָאה ִאינון ְדִאיִהי ּבֵ ּתָ א ּתַ ְטָרא ְדִאיּמָ ִּמּסִ א ְלִעיָלא, יָצהּ ּתָ ְטָרא ְדַצִדיק ִמּתַ , ֶּאְפרֹוִחים ִמּסִ
ֵמיה ַעּמוָדא ֲחָדא ֵמַאְרָעא ַעד ְרִקיָעא ֶּאָלא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ֵמִאֵלין ֶאְפרֹוֵחי ְוַצִדיק ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

א ָמֵטי ַעד ַקְרסולֹוי ִאֵלין ֶנַצח ָוהֹוד ְּוַיּמָ א ְדִא, ּ א ִעָלָאה ִאיִהי ַיּמָ ְּדִאיּמָ ין ּ ַטת ְלַחְמׁשִ ְּתַפׁשְ
ְרִעין ַּעד ַקְרסולֹוי ְדַההוא עֹוָפא, ּתַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3447דף [ -ּוָתא ּבְ

ַגְווָנא ָדא יו ר הּד ִאיהו ֶע''ּכְ ר ִזְמִנין הֶע, ָחֵמׁש' ׂשֶ ין' ׂשֶ ָכל ֶע, ִּאינון ַחְמׁשִ ר ּבְ ׂשֶ
ְלהו ְוִאיְקֵרי ּכָ, ְּסִפיָרה ֵמִאֵלין ָחֵמׁש ֵמֶחֶסד ַעד הֹוד ְּיסֹוד ָנִטיל לֹון ּכֻ ִליל ֵמִאֵלין ''ּ ּל ּכְ

ין א ִדין, ַחְמׁשִ ּסֵ ַלח ּכִ א ָים ַהּמֶ   .ְּוָכְרַסָיא ִדְלַתּתָ

ּעֹוף ְדִאיהו ִצפֹור ִדיֵליה ִאיהו מטטרו ּ ּ ּ ַמר , ן''ּּ ַמִים )קהלת י כ(ֲּעֵליה ִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ  ּכִ
ית יֹוִמ, ְיֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ַמע ְדִאיהו ְכִליל ׁשִ ּקֹול ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ִליט ֲעַלְייהוּ ּין ְדחֹול ְוׁשַ ּּ ,

יה ַעד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּוָנִטיל ַההוא קֹול וָפַרח ּבֵ ּ ּ ְּדִאיהו קֹול יהו, ּ ִים''ּ , ה ַעל ַהּמָ
ָהָדר''ְּוִאיהו קֹול יהו, ּ ְוֵלית ַמִים ֶאָלא תֹוָרה)תהלים כט ג( ית ָקִלין ְוִאיהו , ה ּבֶ ַּעד ׁשִ

ִא ִביָעָאה לֹון ּבְ אׁשְ   .יּמָ

  ]א''דף ג ע -תיקוני זוהר [

יד ָדָבר  ָנַפִים ַיּגֵ ּוַבַעל ּכְ ְּדָמֵטי ָלה ַעד ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ָּדא ְצלֹוָתא, )קהלת י כ(ּ ּ ,
ִליל ַח ְרָכָאן''ּכְ הֹון , י ּבִ ַמר ּבְ ּ וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ְּדִאּתְ , ַחי ָהעֹוָלִמים, ּ

ּוְצלֹוָתא ִאיהו ִד ּּבור ִדְרִכיַבת ֲעֵליהּ ּ יֹוִמין ְדחֹול, ּ ה ּבְ ָבה ְלַגּבָ ְּוִאיהו ֶמְרּכָ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְוָדא ׁשְ
פומֹוי ָדא יהו, י''ְוָדא אדנ ְּוָרָזא ְדִדּבור , ה''ּקֹול ָרִכיב ּבְ ָפַתי '' אדנ)תהלים נא יז(ּ י ׂשְ

ח ְוגֹוֵמר ְפּתָ ַגְו, ּתִ ָבה ְלַתְרַוְייהו ּכְ ְּוִאיהו ֶמְרּכָ ְך ''ְוָהִכי ְסִליק ַמְלָא, י''וָנא ָדא יאהדונהּ
ֲחָדא ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ן ּתְ ּבַ חוׁשְ ר ַהָפִנים, ּּכְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ַמְלָאך ׂשַ ְ ּ ִליָחא ָדא , ּ ְּדַעל ַיד ׁשְ
ית יֹוֵמי ְדחֹול ׁשִ ָמָה, ִמְתַיֲחִדין ּבְ ֵרין ׁשְ א ָלא ָסְלִקין ּתְ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְּדִאינון , ּן ִאֵליןֲאָבל ּבְ ּ

יה ִכיְנּתֵ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ִליַח, ּ ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ְוָלא ִמְתַיֲחִדין ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ,
ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול י עֹוף ַהּשָׁ ַמר ּכִ ְַוֲעֵליה ִאּתְ ַמע )א''דף ג ע(קֹול , ּ ּוַבַעל , ִּדְקִריַאת ׁשְ

ָנַפִים ַי יד ָדָבר ִדּבור ִדְצלֹוָתאּכְ ּּגִ ּ ּ ִליַח, ּ ּוְבִגין ָדא , ְוָלא ַעל ְיֵדי ׁשְ ּ ְוַצִדיק )משלי י כו(ּ
ְּיסֹוד עֹוָלם הוא ְכִליל ּכָֹלא ָמָהן ִאֵלין, ּ ֵרין ׁשְ ּוֵביה ִמְתַייֲחִדין ּתְ ּ ָמָהן ִאֵלין , ּ ֵרין ׁשְ ְּוַעל ּתְ

ַמר  נו ֲעֵצי)א טז לג''דהי(ִאּתְ ַמָיא ְוָאַמר, ּ ַהָיַערּ ָאז ְיַרּנְ א ִמּשְׁ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמּגֹו ֶאּשָׁ ֵהן , ְ
ָבה ה ֶמְרּכָ ְבַמְזמוֵטי ָחָתן ְוַכָלה, ֵהן ַמֲעׂשֵ ֵרת ּכִ ִצין ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ַּוֲהוֹו ִמְתַקּבְ ָיא ָאַמר ַרְע. ּ

א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ִריך ְיֵהא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּמֵהיְמָנא ּבְ ּ ּ ִריך הוא ,ְ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ּ ְלַיֲחָדא ּבְ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ.  

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקום ֵאִלָיהו ְנִביָאה ִליָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ָאר , ּ ך ׁשְ ְְוִיְתֲערון ִעּמָ ּ
ַהאי ִחּבוָרא, ְנִביֵאי א ּבְ ַּוֲעֵביד ֵליה ִקּנָ ְרָיין ְדָאְזִלין ִמְתּתַ, ּ ּוְלָכל ַמּשִׁ א ּ ַתר קוְדׁשָ ְּרֵכי ּבָ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ַהאי ִחּבוָרא, ְ ָרא לֹון ּבְ יה ְנָייָחא ְלִאֵלין , ְּלַחּבָ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ
א ִכיְנּתָ ְרִכין ִמּשְׁ ָמִתין ְדָאְזִלין ִמְתּתַ ְרָיין ְדִנׁשְ ַּמּשִׁ ָבה ָבָדד , ּ איכה (ְדִאיִהי ְיִחיָדָאה ֵאיָכה ָיׁשְ

ִריך הוא, )אא  א ּבְ ְרָיין ְדקוְדׁשָ יה ְנָייָחא ְלַמּשִׁ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ הֹון , ְּ ַמר ּבְ ישעיהו לג (ְדִאּתְ

יון)ז לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ לֹום ֶאָלא קוְדׁשָ ְְוֵלית ׁשָ ּ ּ
  .ּהוא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3448דף [ -ּוָתא ּבְ

ַהאי  ָרא לֹון ּבְ יִלים, ִּחּבוָראּקום ְלַחּבָ ּכִ ָרֵאל ַמׂשְ ִיׂשְ ד ִאית ּבְ ַמר , ְדָהא ּכַ ֵּמִאֵלין ְדִאּתְ ּ
הֹון  ֹזַהר ָהָרִקיַע)דניאל יד ג(ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ָּדא ְדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ְוַהּמַ ּ ְּדָיְדִעין , ּ

ָמָהן , ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהֹון רֹות ִדׁשְ ּוְלַאָפָקא ַאְזּכָ ַכָוָנהּּ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ַמע קֹול ִדְקִריַאת ׁשְ ָרא לֹון ּבְ ּוְלַחּבָ ּוְבִדּבור ִדְצלֹוָתא, ּ ּ ָמָהן יאהדונה, ּ ֵרין ׁשְ ְּדִאינון ּתְ , י''ּ

ל ֲהַווָיי ִליָלן ּכָ ר ְסִפיָרן''ּן ְוִכּנוָיי''ִּדְבהֹון ּכְ   .ן ַוֲעׂשַ

ה ַמְלָאִכי ּמָ יםּכַ ָרִפים ְואֹוַפּנִ א וׂשְ ְבּתָ ּן ְדִאינון ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ּ ּ ּתֹות ִדְכִליָלן ְוָכל ֶע, ּ ר ּכִ ּׂשֶ
ין ְלֶע ׁשִ ּמְ הֹון ִדְמׁשַ ר ְסִפירֹותּּבְ ְלהו וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות , ׂשֶ ּּכֻ ּ ּּ , ּ ְלפומֹוי)יחזקאל א יא(ּ
רֹות ְּדִאינון יאה, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ַאְזּכָ ירֹות , י''דונהּ ׁשִ ין ּבְ ְצלֹוָתא ּבֵ ין ּבִ ַמע ּבֵ ְקִריַאת ׁשְ ין ּבִ ּבֵ
חֹות ְוהֹוָדאֹות ּבָ ָכל ֲאַתר וְבָכל ַמְמָלל, ְוִתׁשְ ָרה ְדִיפֹוק ִמפומֹוי ּבְ ִּדְבָכל ַאְזּכָ ּ ּּ ְָצִריך , ּ

אדנ ְּלַכָווָנא ִדיּבור ּבְ יהו''ּ ֲחָדא, ה''י קֹול ּבְ ִי, ּוְלַיֲחָדא לֹון ּכַ ּחוָדא ְדִאיהו ָיִחיד ֶנֱעָלםּבְ ּ ,
ֲחָדא ר לֹון וְמַיֵחד לֹון ּכַ ִּדְמַחּבֵ ָוָנה, ּ ּוֵביה ָצִריך ַהּכַ ּ יה קֹול ְוִדּבור , ְּ ְּדָלא ַתְלָיא ְלֵמיַמר ּבֵ ּ

א ְבּתָ   .ֶּאָלא ַמֲחׁשַ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ד ָנִחית קוְדׁשָ ּּכַ ַמע , ְּ ֵחיָון ָוֶאׁשְ ַמר ּבְ ְנֵפיֶהם ִאּתְ ֶאת קֹול ּכַ
ֶע, )שם כד( ר ִמיֵני ִהלוִליםּבְ ּׂשֶ יר ָפׁשוט ְדִאיהו י, ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ֶת' ּ פול ְדִאיהו י, ר''ּכֶ ּּכָ ּ ה ''ה ָחְכָמ''ּ

יה, ה''ּוִביָנ בוָר''ּו ְדִאיהו ֶחֶס''ְּמׁשוָלׁש ּבְ ְפֶאֶר''ּד ּגְ יהו, ת''ה ּתִ ע ּבְ ּה ְדִאיהו ֶנַצ''ְּמרוּבָ ח ''ּ
יַנְיהו, ת''ּד ַמְלכו''ֹוד ְיס''הֹו ָרֵאל ּבֵ א ִיׂשְ ְּדָנְטִרין ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ ָרֵאל , ּּ ה ְלִיׂשְ ְּוָקָראן ּבָ

ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָרֵאל, ּ ַמע ִיׂשְ ה, ְּוַהְיינו ׁשְ ָרא ֵליה , ָּהא ָנִחית ְלַגּבָ ָּצִריך ְלַקׁשְ ְ

ֲהָדה ִיחוָדא ֲח, ּּבַ ּוְלַיֲחָדא לֹון ּבְ ָללּ ָלא ִפירוָדא ּכְ ָּדא ּבְ ִיים , ּ ְנּתַ ח ּבֵ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדׂשָ ּ ּ
יָחה ָידֹו ַהִהיא ׂשִ   .ֲעֵביָרה ִהיא ּבְ

ֲהָדה ְלא ִרין ֵליה ּבַ אי ָקׁשְ ְּוַאּמַ ָיין', ח ִעם ד''ּ ע ָפָרׁשִ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ּּכְ ִגין ְדָלא ְיֵהא , ּ ּּבְ
ָאַרת ְיִחיָד, ָּפַרח ִמיָנה ּתְ ָבה ָבָדד, הְוִאׁשְ ה , ֵאיָכה ָיׁשְ ַכּמָ ֲהָדה ּבְ ִרין ֵליה ּבַ ּוְבִגין ָדא ָקׁשְ ּ ּ ּ

ִפֵלי וֵרי ִדּתְ ִּקּשׁ וֵרי ְדִציִצית, ּ ה ִקּשׁ ַכּמָ ְּדָלא ָיזוז ִמיָנה, ּּבְ ּ ּ.  

  ]ב''דף ג ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ְדָאת י ר ִאיהו ִמּסִ ִרין ִאּנון', ְּוָכל ֶקׁשֶ ּוְתֵרין ִקׁשְ ר ְּדִאּנ, ּ א ֶקׁשֶ ר ְדֵריׁשָ ּון ֶקׁשֶ ּ
ָמאָלא ִפֵלי''יהו, י''י ִמן יאהדונה''ְּוִאּנון י, ִּדְדרֹוָעא ׂשְ ָיין ִדּתְ ע ָפָרׁשִ ּה ַאְרּבַ ּ ּ ל , ּ ְּוָראו ּכָ

ם יהו י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ִפֵלי''אדנ, )דברים כח י(' ה וכו''ַעּמֵ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ר ''אהי, ּי ַאְרּבַ ה ֲאׁשֶ
ִפֵליּה ִמְלָג''אהי כ, ּאו ִדּתְ כ''ּבְ א וּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ּא ַאְזּכָ ּ ִפִלין ְדָיד''ּּ רֹות ִדּתְ ּא ַאְזּכָ ּּ ,

א ִעָלָאה ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא ָקאִריָנן ֵליה, ְּוָדא ִאיּמָ ּּתְ א ְדַעּמוָדא , ּ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ ּּתְ ּ
ַגְדָפָה, ְדֶאְמָצִעיָתא א ּבְ ֵסי ֵליה ִאיּמָ ִפֵליּּכָ ּא ְדִאינון ְרצוִעין ִדּתְ ּ ּ ָרֵאל , ּ ִרין ֵליה ִיׂשְ ְּוָקׁשְ

ִפִלין ְדָיד ּתְ ָאה ּבִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ָרֵאל, ּ ַמע ִיׂשְ ָרא ְדָסָבא ְדָסִבין, ְּוֵליה ָאְמִרין ׁשְ ְוָדא , ּבְ
ָר, ָּחְכָמה ִעָלָאה ֵמיה ִאְתְקֵרי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיׂשְ ְּוַעל ׁשְ יר ֵא, ֵאלּ יר ''ׁשִ ל ׁשִ

יר ִדְלִוִים ָמאָלא ׁשִ ִּמּשְׂ ָרֵאל  )ב''דף ג ע(ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּל ִמיִמיָנא ְדַכֲהַנָיא''ֵא, ּ ִיׂשְ
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ְרַוְיהו ִליל ּתַ יִמיָנא, ּּכְ ִבְרָכָתא ְדַכֲהָנא ּבִ ים ַיְדִרים, ָחְכָמה ָנִחית ּבְ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ,
א ָנִח ָמאָלאִאיּמָ ה ְדֵליָוֵאי ִמּשְׂ ְקדוׁשָ יר ַיְצִפין, ּית ּבִ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ַּעּמוָדא , ּ

וָרא ְדַתְרַוְיהו ִיחוָדא ְדַתְרַוְיהו ְּדֶאְמָצִעיָתא ִקּשׁ ּ ּ ּ.  

ָאה, ּאוף ָהִכי ְיסֹוד ַחי ָעְלִמין ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ וָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ִּקּשׁ ּ ָא, ּ ן ּבְ
ְצלֹוָתא ִליָלן ַח, ֲאַתר ּבִ ְרָכָאן''ְּדֵביה ּכְ ֲחָדא ִאינון , י ּבִ ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ּוֵביה ִמְתַייֲחִדין ּתְ ּ ּ

אי, י''יאהדונה ֲחׁשַ ָמָהן ְצִריִכין ּבַ ָעְמָדם )יחזקאל א כה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוִחּבוָרא ִדְתֵרין ׁשְ  ּבְ
ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהן ָעְמָדם ִי, ּּתְ ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם ְדָלא ּבְ יָדה ֵחיָוון ּתְ ְצלֹוָתא ְדַעּמִ ָרֵאל ּבִ ּׂשְ ּ

הֹון ָקָלא ַמע ּבְ ה , ְלִמׁשְ ן קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ְּדַתּמָ ים ְדִאיהו , )א יט יב''מ(ּ ָדׁשִ ֹּקֶדׁש ַהּקֳ ּ
יָדה ַעּמִ א, ּבְ ן ָקָאָתא ַמְלּכָ ִגין ְדַתּמָ   .ּּבְ

דֹוָלה וָבַר רוַח ּגְ ְּדָהא ּבְ ּ א, ַּעׁש וָבֵאׁשּ ְדֵפי ֵחיָוון ָלא ָאָתא ַמְלּכָ הֹון ּגַ ְמעון ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ,
ה קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ֶּאָלא ּבְ ַתר רוַח ַרַעׁש ֵאׁש, ּ ַּוֲעַלְיהו ָאַמר , ְוִאיִהי ְרִביָעָאה לֹון, ְּדִאיִהי ּבָ

פֹו, )א ד(ְיֶחְזֵקאל  ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ דֹול, ןָּוֵאֶרא ְוִהּנֵ ַחת, ָעָנן ּגָ ָהא , ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ַלת ַלת ַאְתָוון הו, ִּאינון ּתְ הֹון ּתְ ה ָדא י, ה''ִּדְרִכיִבין ּבְ ְוִאיִהי , י''ִמן הוה' ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ

א ְדִאיהו יהו, י''ִמן אדנ' י ן ָקא ָאָתא ַמְלּכָ ּמָ ְּדָכל ֲהַוָי. ה''ּּתַ ִליט ה''ּ ל ַע' ה' ַעל ו' ּה ְדׁשַ
ּנוְקָבא ִאיִהי ַהֲהַוָי' י ת ִאיִהי, ה''ּ ִליט ַעל ִטָפה ִדְדכוָרא ּבַ ד ׁשַ גֹון ִטָפה ְדנוְקָבא ּכַ ּּכְ ּּ ּּ.  

א ָּאָתא ֵאִלָיהו ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ יה ְוָאְמרו, ּ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ִסיַני ִסיַני ָמאן ָיִכיל , ּ
ך ְְלֵמיַמר ִמִלין ַקּמָ קֹול , ּ הֶּאָלא ּבְ א, ְּדָמָמה ַדּקָ ְִדְבפוָמך ָקא ָאֵתי ַמְלּכָ ּקום ֵאִלָיהו , ּ ּּ

א וַמְטרֹוִניָתא י ַמְלּכָ ין ְלבוׁשֵ ּקֵ ּּתַ ֲהָנא, ּ ע , ְדַאְנּתְ ּכַ ִריך הוא ַאְרּבַ א ּבְ ֵקין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּתַ ּ ְּ

ְגֵדי ָלָבן ְגֵדי ָזָהב ְלַמְטרֹוִניָתא, ּבִ ע ּבִ ה , ְוַאְרּבַ ַמר ּבָ בוָדה ַבת )תהלים מה יד(ְּדִאּתְ ל ּכְ ּ ּכָ ּ
ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ֶּמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ ּ ּ ְ.  

ָמא ְדיהו ׁשְ ְלהו ַרֲחֵמי ּבִ ְגֵדי ָלָבן ּכֻ ע ּבִ ַּאְרּבַ הֹון ֶע, ה''ּ ְּרָיין ֶאָלא ְוֵלית ָמאן ְדָמִחיל ּבְ
ְטָרא ְדאדנ, ִּאיהו ְלהו ִדיָנא ִמּסִ ְגֵדי ָזָהב ּכֻ ע ּבִ ַּאְרּבַ ְּוֵלית ָמאן ְדָמִחיל ַעל ֲעבֹוָדה , י''ּ

ה, ָּזָרה ֶאָלא ִאיִהי ֲאַתר ִדְגִביְרּתָ ְפָחה ּבַ ְלָטאן ׁשִ ְּדׁשַ ּ ּ.  

ְרְסֵייה ן ּכָ ֵמיה ּכֵ ׁשְ ּּכִ יה, ּ ן ְלבוׁשֵ ּּכֵ ַען ִמיֹוָמא , ּ ׁש ַעד ּכְ ין ָלא ִאְתַלּבַ ּוְבִאֵלין ְלבוׁשִ ּ ּּ
א י ַמְקְדׁשָ ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ ג(ִתיב ְּדָהא ְכ, ְּדִאְתֲחַרב ּבֵ יׁש ׁשָ ַמר , ּ ַאְלּבִ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ה  ַחְרחֹוֶרת)שיר א ו(ּּבָ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ָגלוָתא, ּ ַאל ּתִ ִגין ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ְּוָכְרַסָיא ִדיָלה , ּ ּ
ָרֵאל חֹוִבין ְדִיׂשְ ְּפִגיָמא ּבְ ָרֵאל, ּ ָמִתין ְדִיׂשְ ן ִנׁשְ ְּדַתּמָ ין ּוְב, ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַתּקִ ִּגין ָדא ַזּכָ ּ ּ

ְצלֹוָתא ִדיֵליה ְרַסָיא ּבִ ָּלה ּכָ ִפּקוִדין ִדיֵליה, ּּ ּּבְ ּ ְרַסָייא ָפִגים , ּ ן ּכָ ּמָ ַתר ְדִאיהו ִמּתַ ּּבָ ּ ּ ּ
ִגיַנְיהו ם יהו, ּּבְ ַלק ׁשֵ ן''ְּוִאְסּתַ ּמָ ֲאַתר ָפִגים, ה ִמּתַ ְרָיא ּבַ ְּדִאיהו ָלא ׁשַ ּ א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּ

ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא כא( ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ְרָיא, ּ ּכָ ָמָתא ְפִגיָמא ָלא ׁשַ ִנׁשְ ּאוף ָהִכי ּבְ ּ.  

ָמֵתיה ִלים ִנׁשְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאׁשְ ַּזּכָ ּ ם יהו, ּ יה ׁשֵ ְרָיא ּבֵ ְרַסָיא , ה''ְּלׁשַ ְּוָעִביד ֵליה ּכָ ּ
יה ָאה פוָמא ְדִמ, ְּלַגּבֵ ְּוַזּכָ יה ְדִאיהו ּתֹוַרת ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ר ּבָ ְּתַחּבֵ ּ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3450דף [ -ּוָתא ּבְ

ִריָאה, ה''יהו ר ְסִפיָרן ִדּבְ ֲעׂשַ א וַמְטרֹוִניָתא ּבַ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָלִביׁש ַמְלּכָ ְּוַזּכָ ּ ִדְכִליָלן , ּ
ם יאהדונה ׁשֵ ן ְלבוׁשֹוִהי, י''ּבְ ֵמיה ּכֵ ׁשְ ּּכִ ּ.  

ין ֵל ּוָמאן ְדַתּקִ ּיה סוְסָיאּ ה , ּ ַמר ּבָ יִתיך )שיר א ט(ְּדִאּתְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלסוָסִתי ּבְ ּ
ָבה ִדיֵליה, ָיִתיַרְע י , ְּדִאיִהי ֶמְרּכָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִאיהו ָלבוׁש ְלבוׁשֵ ּבָ ִּדְביֹוֵמי ְדׁשַ ּ ּ ּ

ִריָאהְּדִאינון ֶע, ַּמְלכוָתא ר ְסִפירֹות ִדּבְ ּתֹות ְדַמְלָאַכָיאְדחֹול ָלִביׁש ֶעּוְביֹוֵמי , ּׂשֶ ר ּכִ ּׂשֶ ּ ,
ִריָאה ר ְסִפיָרן ִדּבְ י לֹון ַלֲעׂשַ ׁשֵ ּמְ   .ִּדְמׁשַ

הֹוןְּדֶע א ּבְ ר ְסִפירֹות ַדֲאִצילות ַמְלּכָ ּׂשֶ הֹון, ּ ִּאיהו ְוַגְרֵמיה ַחד ּבְ ִּאיהו ְוַחייָוי ַחד , ּ ּ
הֹון ֶע, ּבְ ר ְסִפירֹות ִדּבְַּמה ְדַלאו ָהִכי ּבְ ְּדַלאו ִאינון ְוַחֵייהֹון ַחד, ִריָאהּׂשֶ ַּלאו ִאינון , ּ

  .ְוַגְרֵמיהֹון ַחד

  ]א''דף ד ע -תיקוני זוהר [

ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא הוא ָנִהיר  ּ ֶע)א נחית''נ(ּ ר ְסִפירֹות ַדֲאִצילות ּבְ ּׂשֶ ר ְסִפירֹות ּוְבֶע, ּ ׂשֶ
ִריָאה ֶע, ִּדּבְ ּתֹות ְדַמְלָאַכָיְוָנִהיר ּבְ ר ּכִ ּׂשֶ ֵלי ִדְרִקיָעאּוְבֶע, אּ ְלּגַ ר ּגַ י ְבָכל , ּׂשֶ ּנִ ּתַ ְוָלא ִאׁשְ

א, ּקום ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה )א''דף ד ע(. ֲאַתר ִכיְנּתָ י ׁשְ ְּלַגָלָאה ִאֵלין ַמְראֹות ַקּמֵ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
הֹון  ַגֲחֵלי ֵאׁש)יחזקאל א יג(ּבְ ּ וְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהם ּכְ ּ ִנּקוֵדי אֹו, ּ ַרְייָתא ְוַטֲעֵמי ּּבְ

ַמר , ְדאֹוַרְייָתא ּ וְדמות ַהַחיֹות)שם(ַּדֲעַלְייהו ְדַאְתָוון ִאּתְ ּ ַגֲחֵלי ֵאׁש ִאֵלין , ּ ַּמְרֵאיֶהם ּכְ
ִּאינון ְנקוִדין ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִאֵלין ַטֲעֵמי, ּ ּּבֹוֲערֹות ּכְ יִלים )דניאל יב ג(ּוְבהֹון , ּּ ּכִ ׂשְ  ְוַהּמַ

ֹז יִלים ִאֵלין ַאְתָוון, ַהר ָהָרִקיַעַּיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ הֹון, ְּוַהּמַ ַּיְזִהירו ִאֵלין ְנקוִדין ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ֹזַהר , ּּ ּכְ
  .ִּאֵלין ַטֲעֵמי

ְלהו ִליָלא ִמּכֻ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ַמר , ּּ ין ַהַחיֹות)יחזקאל א יג(ֲּעָלה ִאּתְ ּ ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ּ ,
ְּדִאינון ֵחיָון ִעָלִא ּ ּין ִדְנקוֶדי ְדַטֲעֵמיּ ּ ִאין ִדְנקוֵדי ְדַאְתָוון, ּ ּתָ ְּוֵחיָוון ּתַ ַגְווָנא ָדא ֹהֶ, ּ , ּכְ

ַלת ֵחיָוון ִעיָלֵאין''ְּוִאּנון ֶסּגֹוְלּתָ יבֹות יהו' י' י' ִדְרִמיִזין י, א ְלִעיָלא ּתְ י ּתֵ ָראׁשֵ ה ''ּבְ
ַלת ֵחיָוון ִעיָלִאין, ְה ִיְמֹלך''וְה ָמָלך יה''ְה ֶמֶלך יהו''ְּוִאינון יהו, ה''ה יהו''יהו ַּאְנֵפי ּתְ ּ ,

ְּדִאינון ֶחֶס בוָר''ּ ְפֶאֶר''ּד ּגְ א ֶסגֹו, ת''ה ּתִ ִאין''ּוְלַתּתָ ּתָ ּל ְדִאינון ֵחיָוון ּתַ ח ''ַּאְנֵפי ֶנַצ, ּ
יָבֶרְכ, ד''ד ָוהֹו''ְיסֹו ָדה ְדֶאְמָצִעיָתא ְּנקו, ה''א יהו''ה ִיּשָׂ''ר יהו''ה ָיֵא''ָך יהו''ִּדְרִמיִזין ּבִ

ַגְווָנא ָדא ה ָמה ָאָדם ּכְ ּשְׁ ַּחָיה ׁשֶ ּ ין ַהַחיֹות, ּ ִּהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ַלִת ְלִעיָלא, ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ,
א ַגְווָנא ָדא ֹהֶ, ּוְתַלת ְלַתּתָ   .ּכְ

ַלת ית, ִאיִהי ְרִביָעָאה ְלָכל ּתְ ִביָעָאה ְלׁשִ ִאין. ּוׁשְ ּתָ ֲּעַלְייהו ִאיהו , ְוָרָזא ִדְתַלת ֵחיָוון ּתַ ּ
ָנה  ים ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ ְּוַעל ְנקוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָקא ְרִמיז , )יחזקאל א א(ָקא ְרִמיז ַוְיִהי ּבִ

ְרִביִעי ע ַאְנֵפי ָאָדם, ּבָ ְּדִאיהו ַאְרּבַ יה , ה''ַח ָמ''ָּחְכָמה ִעָלָאה ּכֹ, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )שם כו(ּ
ַמְרֵאה אָדם ָעָליו ִמְלָמ ָרָזא ִדְנקוֵדי ְדָאת ֹהֶ, ָלהְעְּדמות ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  
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ה ַלֹחֶדׁש ֲחִמּשָׁ נו, ם''ְּדִאיִהי ֱאֹלִהי', ָּדא ָאת ה, ּבַ ם יהו''ּּכִ ְרַסָיא, ה''י ְלׁשֵ , ְּוִאיִהי ּכָ
ּסֵ ן ֱאֹלִהי''ְדָהִכי ְסִליק ַהּכִ ּבַ חוׁשְ   .ם''ּא ּכְ

ֶתר ֶע ע ֵח, ְליֹוןְוִאיִהי ּכֶ ָאה ְלַאְרּבַ ִאין, ּיָוון ִעָלִאיןֲחִמיׁשָ ּתָ ע ּתַ ָאה ְלַאְרּבַ ְוִאיִהי , ַוֲחִמיׁשָ
ְרַסָיא ְלָמאֵרי ּכָֹלא ּּכָ   ְּדִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ָּאדֹון ַעל ּכָֹלא, ּ

יָמא ְדָרָזא ָדא ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ָּלא ֲהָוה ֶאָלא ְדמות ְדִאֵלין ֵחיָוון, ְוִאי ּתֵ ּּ ְוָלא ְדָחָזא , ּ
חֹוָתֵמיהֶּאָלא, ֵחיָוון ָטר ּבְ ַלח ׁשְ א ְדׁשָ ַמְלּכָ ֲעָוה , ּ ּכְ יָמא ַעל ׁשַ א ְרׁשִ ְּוִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ

ׁש. ֵּמחֹוָתֵמיה א ַמּמָ ְּדִבְסִפיָרן ַדֲאִצילות ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ִריָאה חֹוָתָמא , ּ ּוִבְסִפיָרן ִדּבְ
א ּוִבְסִפיָרן ִדְיִציָרה וְבַמְלָאִכי, ְדַמְלּכָ ּ ֲעָוהּ ּן ְדִאינון ֵחיָוון ִציוָרא ְדחֹוָתָמא ְבׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא , ּּ ּ

ַמְראֹות ְיֶחְזֵקאל  ַמר ּבְ ַמְרֵאה ָאָדם)שם(ִאּתְ ּ ְדמות ּכְ ּוְדמות ַהַחיֹות, ּ ּ ׁש, ּ . ְּוָלא ַהַחיֹות ַמּמָ
א ַפר, ְּלָמאן ְדָכל יֹומֹוי ָלא ָחָזא ַמְלּכָ ן ּכְ ִגיֵנ, ַוֲהָוה ּבֶ ִאיל ּבְ יִמין ֵליה ַעל , ּיהְוׁשָ ּוְרׁשִ ּ

ַּטְבָלא אֹו ַעל ַנָייר ִדיֹוְקֵניה ּּ ּ.  

חֹוָתה ְלָיא ּתְ ְּוִאית ְנקוָדה ְדָכל ָעְלָמא ּתַ ִאין, ּ ּתָ י ּתַ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ גֹון ׁשִ ִאְתַחְזָיא ִלְבֵני , ּכְ
ְנקוַדת ָקֵמ חֹות ְרִקיָעא ּכִ א ּתְ ה ִזְמִנין ַרב ִמ, ץ''ָּנׁשָ ּמָ ל ַאְרָעאְּוִאיהו ּכַ ן ְנקוִדין , ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

י גֹוַבה ִדְלהֹון, ְּדאֹוַרְייָתא ְּלַגּבֵ   .)עד כאן(. ְּוִאְתַחְזָיין ָלן ְנקוִדין, ּ
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ָבר  ָּדא ְנַהר ִדינור ָנֵגיד ְוָנֵפיק ִמן , )יחזקאל א א(ְַוֲאִני ְבתֹוך ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ּכְ ּ ּ
ׁשוֵניה, ָדמֹוִהיֳק ּמְ ֶּאֶלף ַאְלִפים ְיׁשַ ְּוִרּבֹוא ִרְבָון ְדַמְלָאַכָיא ֳקָדמֹוִהי ְיקומון, ּ ּ , ִּדיָנא ְיִתיב, ּּ

ְּוִסְפִרין ְפִתיחו  ָנה, )דניאל ז י(ּ ֹראׁש ַהּשָׁ ִחין ּבְ ַלת ְסָפִרין ְדִנְפּתָ ְּדִאינון ּתְ ּ ּוֵביה ָטְבִלין , ּ
ַהאי ְנַהר ִד ָמִתין ּבְ ֵפָלה, ּינורִּנׁשְ ָעְלָמא ׁשְ ִּמזוֲהָמָתן ִדְמזוָהִמין ּבְ ּ ּ , ן''ְוָדא מטטרו, ּ

ִדיֹוְקָנא ְדַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא ּּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ְּדִאיהו ְנַהר ִדינור ִמּסִ ּ ּ ּ ְטָרא , ּ ָּנָהר ְפָלָגיו ִמּסִ
ָבר, ַּפְלֵגי ָמִים, ְדֶחֶסד ּב ְלַעּמוָדא ''ֶרֶכ, ן''ָּדא מטטרו, ָברַמאי ּכְ, ְּוַהאי ִאיהו ַעל ְנַהר ּכְ

רוב ַוָיֹעף , ְדֶאְמָצִעיָתא ב ַעל ּכְ ַּוִיְרּכַ ְּוִאיהו ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש, )תהלים יח יא(ּּ ב ב ''מ( ּ

בֹות, )יא ין ִרּבֹוא ֶמְרּכָ ּתִ ִליל ׁשִ ִליל י, ּכְ ְטָרא ְדַצִדיק ַחי ָעְלִמין הוא ּכְ ּוִמּסִ ּ ח ִרּבֹוא ''ּ
ְנָאן ''ְּוַהְיינו ֶרֶכב ֱאֹלִהי, בֹותֶמְרּכָ ְּואוְקמוָה ָמאֵרי , )תהלים סח יח(ם ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ּ

ֵרין ִרּבֹוא ֵאיָנן ִמּתְ ֵרי ַאְלֵפי ׁשֶ ֶרת ֲאָלִפים, ַמְתִניִתין ּתְ ל ִרּבֹוא ֲעׂשֶ ִרּבֹוַתִים , ְּדִאּנון ּכָ
ִרים ֲאָלִפיםֶע ֵאיָנן, ׂשְ ֵרי ׁשֶ ּתָ, ּתְ ְמֵני ִאׁשְ ְדָנֲחִתין ִעם ,  ְסֵרי ַאְלֵפי)ב''דף ד ע(ֲּארו ּתַ

ָלא י''מטטרו ָרֵאל''ן ְלַקּבְ ְרָכָאן ִדְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ּח ּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַסְלָקא לֹון ַקּמֵ ְּ ,
ּוְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק, ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, י ָעְלִמין''ַח ּ.  

אְַוֲאִני ְבתֹוך ַהּגֹו ִכיְנּתָ ַמִים, ָלה ָדא ׁשְ חו ַהּשָׁ ְנָיָנא' ה, ִּנְפּתְ ' ה, ְרִקיִעי ְדיֹוָמא ּתִ
ַמִים יִמין ֵחיָוון, ְדַהּשָׁ ְּדָבה ְרׁשִ , )א''ו ה''א וא''א יוד ה''נ(י ''ו ה''י וא''ד ה''ִּדְמקֹוֵריהֹון יו, ּ

' ָלֳקֵבל ה, ְּדיֹוָמא ַקְדָמָאהָחֵמׁש אֹור , )יחזקאל א א(ם ''ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהי, ה''יהו
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ִליָלא ֵמָחֵמׁש אֹור, ַקְדָמָאה ְּדִאיהו ָאֵאֹאִאֻא ִפּתוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַליהו, ּכְ ּ שמות כח (ה ''ּּ

  .)לו

ּוְנקוִדין ִאֵלין ָסְלִקין ֱאֹלִהי, ה''ְוָכל ַחד ַאֲחֵזי אהי ּ ַבע ְנקוִדין, ם''ּ ִּדְבהֹון ׁשֶ ַלת , ּ ּתְ
ַלת ְל ֶאְמָצִעיָתאְלִעיָלא ּתְ א ֹחֵלם ּבְ ִמיָנָאה לֹון, ַתּתָ יה , ְוַחד ְרִקיָעא ּתְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית (ּ

ן ֹאָתם ֱאֹלִהי)א ז ָמִים''ּ ַוִיּתֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ   .ם ּבִ

ַבע ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ַבע ִנּצֹוֵצי ִדְנקוֵדי ָאֵאֹאִאֻא ָלֳקֵבל ׁשֶ אן , ְּוׁשֶ אן וְתַלת ִמּכַ ַלת ִמּכַ ּּתְ
ַלת, ּה ְבֶאְמָצִעיֵתיה''ַחּמָ ית, ְרִביָעָאה ְלָכל ּתְ ִביָעָאה ְלׁשִ , ם''ְּוִאיִהי ְבצוַרת ֹחֵל, ּוׁשְ

ִאֵלין ָחֵמׁש  ם ְמֹלא ֻקְמצֹו)ויקרא ב ב(ּּבְ ח ' ּץ ִאיהו י''ָקֵמ,  ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּשָׁ ד ִאְתַפּתַ ּּכַ
ה ְּנקוִדין ִאיהו ה' ּבְ ָעאן', ּ ח קֹוֶמץ ְדִאיהו יִּדְבהֹו, ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּן ִאְתַפּתַ ּ ְרִעין ', ּ ין ּתַ ְלַחְמׁשִ

ְּדֵחירו ּ.  

ן ֹחֵל''ְוַאְתָוון י ּבַ ֻחׁשְ ּם ְדִאיהו ֶאְמָצִעי''ה ּכְ ן ו''ְוִחֵר, ּ ּבַ ֻחׁשְ ֵתף' ְּדרֹוָעא ה' ו, ה''ק ּכְ , ּכָ
ָען''ץ י''ָקֵמ ּד ִפְרִקין ְדֶאְצּבְ ס י''י ָיּ ַויֹאֶמר ּכִ)שמות יז טז(ְּוַהאי ִאיהו , ּ , ּה''ד ַעל ּכֵ

ָמאָלא י, ה''ו יהו''ה אלהינ''ְּוִאינון ְרִמיִזין יהו ָעאן ְדַיד ׂשְ ּוְבָחֵמׁש ֶאְצּבְ , ּד ִפְרִקין''ּ
ַמר ֲעַלְייהו , ח''ְּוִאינון כ, ו''ז כוז''ו במוכס''ְרִמיִזין כוז ְּדִאּתְ ה ִיְגַדל )במדבר יד יז(ּ ּ ְוַעּתָ

א ָכבֹוד ָמרֹום )ירמיה יז יב(ִּדְרִמיִזין , ח''ה כ''ה או''י ְסִליק איְוָהִכ, ה''ַח יהו''ָנא ּכֹ ּסֵ ּכִ  ּבְ
  .ֵמִראׁשֹון

ְלקו ִּמָיד ְדִאְסּתַ ּ ַּוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף , ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי , )איכה א ו(ּ ּ ּ
ָכל, ַמְתִניִתין א ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהאֹוֵמר ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ְבִעים ,  ּכֹחֹוּּכָ ל ׁשִ ּקֹוְרִעין לֹו ְגַזר ִדינֹו ׁשֶ

ָנה ִנין, ׁשָ ְבִעין ׁשְ ְּדִאינון ׁשַ ִנין, ּ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן ׁשְ א, ּּבָ י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְתֲחַרב ּבֵ ְוִאית , ּ
ִמיד ּבוַטל ַהּתָ יב לֹון ִמּשֶׁ ְּדָחׁשִ ְלָיא ֵקץ ְדפוְרָקָנ, ּ א ְדַיֲעֹקב ּתַ ִגין ִדְבַדְרּגָ ּּבְ ּ יה , אּ ְּדַדְרּגֵ ּ

ן ֱאֶמ)מיכה ז כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֱאֶמת ּתֵ ְּדִאיהו ִסיָמן ֶאֶלף ָמאַתִים , ת ְלַיֲעֹקב'' ּתִ ּ
ִעים ׁשְ יה ב, ּתִ ְּוִאית ְדאֹוִסיף ּבֵ ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת ''ָקרֹוב יהו', ּ ּה ְלָכל קֹוְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ

ָאֶרץ ַדְר, )תהלים קמה יח( ךָּלַדַעת ּבָ ָמאַתִים , ץ''ֶּאֶלף ר, ּאוף ָהִכי ֶאֶרץ, )שם סז ג( ָּכֶ
ִעים ְצָמח ''ת ֵמֶאֶר''ְלַקְייָמא ְבהֹון ֱאֶמ, ְוִתׁשְ ן , )שם פד יב(ץ ּתִ ּבַ חוׁשְ ד ְיהֹון ְלָבר ּכְ ּּכַ

ִנים, ץ''ֶאֶר ְבִעים ׁשָ ַזר ִדיָנם ׁשִ   .ֲּאָבל ּגְ

יִלים ִאינון ְנקוֵד, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ַאְתָוון, יּ ְּדִאּנון ְנקוִדין ֲעגוִלין, ַּיְזִהירו ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ּ ּ ,
ִעין ע ֵחיָוון ְדָכְרַסָיא, ַּאְתָוון ְמרוּבָ ִריאו ַאְרּבַ ִּדְבַאְתָוון ִאְתּבְ ּ ּ ִעְנָיָנא , ּ ַמר ֲעַלְייהו ּבְ ְּדִאּתְ

ַגֲחֵלי ֵאׁש, )א יג(ִדיֶחְזֵקאל  ּוְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהם ּכְ ּ ִּאֵלין ִאינון ְנקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ,
ָעה ׁשְ ֵלי ְדָכְרַסָיא, ְּדִאינון ּתִ ָעה ַגְלּגַ ׁשְ ִריאו ּתִ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ ּ יָרָאה , ּ ְרַסָיא ִאיִהי ֲעׂשִ ּּכָ

ִלים ָעה ַגְלּגַ הֹון ֶע, ְּלִתׁשְ ר ַאְתָוון ְדִאּנון יוְּדָנֲהִרין ּבְ ּׂשֶ ּוְבהֹון , א''ו ה''א וא''ד ה''ּ
ִריאו ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, ִּאְתּבְ ְּוַאְרּבַ ע ֵחיָוון, ה''ּ ַאְרּבַ ִריאו, ָנֲהִרין ּבְ ּוְבהֹון ִאְתּבְ ּ.  
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ם יהו ּה ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ְוׁשֵ יה ּתֹוַרת ֱאֶמת, ֱאֶמת, ּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריַאת , ּ ה ִאְתּבְ ּּבָ
ְרַסָיא ְדִאיִהי ֱאֹלִהי ָרא ֱאֹלִהיְּוַהְיינו, ם''ּּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ית , ם'' ּבְ אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ֵראׁשִ ּבְ

ְרַסָיא ְדִאיִהי ֱאֹלִהי ָרא ּכָ ּסֵ, ם''ּּבָ ן ֱאֹלִהי''ְּדָהִכי ְסִליק ַהּכִ ּבַ   .ם''ּא ְלחוׁשְ

  ]א''דף ה ע -תיקוני זוהר [

ִריָאהאֹוַרְייָתא ִד, ְּואֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות, ְוִאית אֹוַרְייָתא ִדְבִריָאה ה ָקָנִני ''יהו, ּבְ
ית ַדְרּכֹו  ִמיָמה ''ְּואֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות ּתֹוַרת יהו, )משלי ח כב(ֵּראׁשִ , )תהלים יט ח(ה ּתְ

ְהֶיה ִעם יהו ִמים ּתִ ּוָבה ּתָ ָרֵאל, )דברים יח יג(ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ּ ַמר ַעל ִיׂשְ ְטָרא ִדיָלה ִאּתְ ּוִמּסִ ּ ,
ִנים ַאּתֶ)שם יד יג( ּוְמָנא ָלן ְדאֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות ִאיִהי ּתֹוַרת יהו, ה''ם ַליהו ּבָ ּ ה ''ּ

ֵמיה ְּדַתְלָיא ִבׁשְ ִמי ְלֹעָלם , ּ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה ֶזה ּשְׁ ּ ִמי ִעם י, )שמות ג טו(ּ ָס''ׁשְ , ה''ה ׁשְ
ן ַאְתוֹוי תרי''ּתֹוָר, ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר ּבַ ֻחׁשְ  )א''דף ה ע(ִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְוִעם ָאֹנ, א''ה ּבְ

ְרַי ּתֹוָרה' ְּוַהְיינו ב, ג''ְָלך ִאיִהי ּתַ ו ''א וא''ד ה''ֹּזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ָדא יו, ְּדִאּתֹוְסַפת ּבַ
בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו , א''ה ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ בֹוד , )משלי ג לה(ּ ָנן ְדַמְתִניִתין ֵאין ּכָ ְּואֹוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ

בֹוד ִנְבָרא,  ּתֹוָרהֶּאָלא בֹוד ֶנֱאָצל, ְוִאית ּכָ ִריָאה, ְוִאית ּכָ ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא ִדּבְ , ִמּסִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַמר ּבְ ָרֵאל ֲעָבִדים)ויקרא כה נה(ִאּתְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ְטָרא ַדֲאִצילות,  ּכִ ּוִמּסִ ִנים , ּ ּבָ

ם ַליהו   .)דברים יד א(ה ְוגֹוֵמר ''ַאּתֶ

ּ ּכָֹלא ִעַלת ַעל ּכָֹלא ְדֵלית ֱאֹלּוְלִעיָלא ַעל ּ חֹוֵתיה, ַּה ֲעֵליה''ּ ע , ְּוַלאו ּתְ ְוַלאו ְלַאְרּבַ
ל ָעְלִמין, ִסְטֵרי ָעְלָמא ְּוִאיהו ְמַמֵלא ּכָ ה ִיּסוִרין וַמְרִעין , ּ ל ּבָ ְּוִאיִהי ַאְסַחר וְמַקּבֵ ּ ּ ּ

ְדִחילו ְדָמאֵריה ּוַמְכאֹוִבין ּבִ ּ סֹוָפה, ּ ַּגְווָנא ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּכְ, ַּאֲהָבה ּבְ ַעל , ּ
ָיין וַמֲחלֹוקֹות ִּאֵלין ָמאֵרי קוׁשְ ּ סוָפה , ּ ְּואוְקמוָה ַאֲהָבה , )במדבר כא יד(ֶּאת ָוֵהב ּבְ ּ

סֹוָפה ין, ּּבְ א סֹוף ְדָכל ַדְרּגִ ִכיְנּתָ ְּדַמה ַדֲהַות לֹון ׁשְ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ָיא ְוִדין ִמּסִ ּקוׁשְ ּ ,
ְטָרא ִדיִמיָנאִא ל ַהְמַקֵיים ֶאת ַהּתֹוָרה , ַאֲהַבת ֶחֶסד, ְתַחְזַרת לֹון ַאֲהָבה ִמּסִ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ

ר, ֵמעֹוִני ּסֹופֹו ְלַקְייָמה ֵמעֹוׁשֶ סֹוָפה, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַאֲהָבה ּבְ ְּוָכל ָמאן ְדָלא ְמַקֵיים ָלה , ּ ּּ
ר ָּלא ְיַקְייָמה ֵמעֹוִני, ֵמעֹוׁשֶ ּ.  

ִיְרַאת ְיָיַּדְר ָאה ּבְ א ֲחִמיׁשָ ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין' ּגָ ּ ל ַהּקֹוֶדם ִיְרָאתֹו ְלָחְכָמתֹו , ּ ּכָ
ְּדָכל ַהּקֹוֶדם , ְּוָכל ַהּקֹוֶדם ָחְכָמתֹו ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶמת, ָּחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶמת

חֹות ַהְפִניִמִיים, ָּחְכָמתֹו ְלִיְרָאתֹו ְלָמה הוא דֹוֶמה ְסרו לֹו ַמְפּתֵ ּמָ ְּלִמי ׁשֶ ּ ְּוֹלא ָמְסרו לֹו , ּ
חֹות ַהִחיצֹוִנִיים ֵנס, ַּמְפּתֵ ה ִיּכָ ּמֶ   .ּבַ

ן י''אדנ, ּוְבֹאַרח ָרָזא ּמָ חֹות ', ִיְרַאת ְיָי' י ּתַ ע ַאְתָוון ִאינון ַמְפּתֵ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ּ
ַּהִחיצֹוִנִיים ִדיָלה חֹות , יִהי ָחְכָמהה ִא''ִמן יהו' י, ּ ָמא ִאינון ַמְפּתֵ ע ַאְתָוון ְדַהאי ׁשְ ְּוַאְרּבַ ּ

ַּהְפִניִמִיים ְצלֹוָתא אדנ, ּ ּוְבִגין ָדא ַאְקִדימו ּבִ ּ ּ ח''ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ם , י ׂשְ ׁשֵ ּוְלָבַתר ָחְתִמין ָלה ּבְ ּ
ה יהו, ה''יהו רוך ַאּתָ ְּבָ ְּואוף ָהִכי ַאְקִדים ׁשְ, ה ָמֵגן ַאְבָרָהם''ּ ם ''ָבּ ׁשֵ א ְדִאיִהי ִיְרָאה ּבְ
ָב, ץ ַרֲחֵמי''ְלַאֲהָבה ְדִאיִהי ָקֵמ, ה''יהו ְטָרא ִדְגבוָרה''ׁשְ י ָבֵאׁש יהו, ּא ִמּסִ ָפט ''ּכִ ּה ִנׁשְ
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ם , ץ ִמיִמיָנא''ָקַמ, )ישעיהו סו טז( ּקֶֹדׁש , )ויקרא ה יב(ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּשָׁ ִגין ְדַמֲעִלין ּבַ ּּבְ
ָס, יןְוֹלא מֹוִריִד ּוְבִגין ָדא ַאְקִדימו ׁשְ ּ ּ ה ְדִאינון ְדִחילו''ּ ּה ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּח ִפּקוִדין ''ְלַרַמ, ּ ּ

ְּדִאינון ְרִחימו ּ ִמי ְלֹעָלם וכו)שמות ג טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ִמי ִעם י',  ֶזה ּשְׁ ה ''ׁשְ
ָס   .ח''ה ְרַמ''ִזְכִרי ִעם ו, ה''ׁשְ

ִיְר ִתיָתָאה ּבְ א ׁשְ יך וכו', ַאת ְיָיַּדְרּגָ ְָוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ֱּאמוַנת ֵסֶדר , )ישעיה לג ו(' ּ
יך ֵסֶדר מֹוִעד, ְזָרִעים ים, ִָעּתֶ ים, ְּיׁשועֹות ֵסֶדר ְנִזיִקין, ֹחֶסן ֵסֶדר ָנׁשִ , ָחְכָמה ֵסֶדר ָקָדׁשִ

א ִיְרַאת ְיָי, ָוָדַעת ֵסֶדר ַטֲהרֹות   .ט''ן ָנַק''ן ְזַמְוִסיָמ, ְוִאי ָלא ָלא, ִאין' ִאי ִאיּכָ

ֹאַרח ָרָזא ָנה ּבְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִּאינון ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוִאֵלין ׁשִ ית , ּ ִליל ׁשִ ִדּכְ
יה ְדִאיִהי ִיְרַאת ְיָי, ִסְדֵרי ַמְתִניִתין ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ ּוָמאן ְדָבִעי ְלַנְטָלא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ַמר ', ּ ֲּעֵליה ִאּתְ

ן ַמְפִריד ַאלוף ְוִנְר)משלי טז כח( ּּגָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִאלו ָעִביד ִקּצוץ וִפרוד ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ַיַעְבדון ִפרוָדא, ּ ּ ּ ָנה, ּּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ב ְדאֹוִליף ָאָדם ׁשִ , ַּאף ַעל ּגַ

ְּוָלא ַאְקִדים ֵליה ִיְרַאת ְיָי י', ּ ִכיְנּתֵ יה, ּהְּדִאיִהי ׁשְ ְרָיא ְלַגּבֵ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
א ִיְרַאת ְיָי ּוְבִגין ָדא ִאי ִאיּכָ יֵדיה, ְוִאי ָלא ָלא, ִאין' ּ לום ּבִ ִאלו ָלא ֲהָוה ּכְ ּּכְ ּ ּ ּ.  

ְטָרא ְדֶחֶסד א ִעָלָאה ִמּסִ ֱּאמוָנה ִאיִהי ִאיּמָ ַמע ְדִאיִהי ֱאמוָנה, ּ ְּדָבה ְקִריַאת ׁשְ ּ ּ י ְוִאיִה, ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה יך ִמּסִ ִּעּתֶ ַמר , ָ  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש )ויקרא טז ב(ְּדֵביה ִאּתְ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוגֹוֵמר ֹּחֶסן ִאיהו ִמּסִ ְטָרא ְדֶנַצח, ּ , ְּיׁשועֹות ִאְתְקִריַית ִמּסִ
ֵח ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ים , )שמואל א טו כט(ם ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ ָחְכָמה ִאיִהי ֵסֶדר ָקָדׁשִ

ְּדִאיהו הֹוד ָּוָדַעת ִאיהו ְיסֹוד ְדִאיהו ֵסֶדר ַטֲהרֹות, ּ ּ ּ.  

ִהפוָכא ְּוִאית ְדֵייָמא ּבְ ָאה ִאיִהי ֱאמוָנה, ּּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְטָרא ְדַצִדיק , ִּמּסִ ּוִמּסִ ּ
ָמָה ֵרין ׁשְ ִליָלן ּתְ ְּדֵביה ּכְ ְּדִאּנון יאהדונה, ן''ן ָאֵמּ ה ְפִרי , י''ּ ּוְבַצִדיק ִעץ ְפִרי ֹעׂשֶ ּ ּ דף ה (ּ

ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ )ב''ע ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ֵסֶדר ְזָרִעים, )בראשית א יא( ְלִמינֹו ֲאׁשֶ ּ.  

ְטָרא ְדהֹוד ְדִאיִהי ֵסֶדר מֹוִעד יך ִאיִהי ִמּסִ ִּעּתֶ ְּדֵביה אֹוְכִלין ּכָ, ָ ל ּ ע ְותֹוִלין ּכָ ל ַאְרּבַ
ׁש ִחַלת ׁשֵ ּתְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה ֵסֶדר , ָחֵמׁש ְוׂשֹוְרִפין ּבִ ֹּחֶסן ִאיהו ִמּסִ ּ ּ

ים ְטָרא ִדְגבוָרה, ָנׁשִ ְּיׁשועֹות ִאיִהי ֵסֶדר ְנִזיִקין ִמּסִ ל ִדיִנין ָנְפִקין ְלָמאן , ּ ן ּכָ ְּדַתּמָ
ְטָרא ְדֶחֶסד, ְּבֵריהְּדָעִביד ֶנֶזק ְלַח ים ַיְדִרים , ָחְכָמה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ְּדָבה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ

ים ְּוהוא ֵסֶדר ָקָדׁשִ יה ֶנַצח, ּ יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז יא(ָהָדא ִהיא ִדְכִתיב , ְּוִעּמֵ , ָ ְנִעימֹות ּבִ
ַּדַעת ְדִאיהו ֵסֶדר ַטֲהרֹות ּ ית ִסְדֵרי ַמְת, ּ ְתַהֶפֶכת, ִניִתיןְּוִאינון ׁשִ ָרָזא ְדַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ , ּּבְ

ֵּמַרֲחֵמי ְלִדיָנא וִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ּ.  

ִיְרַאת ְיָי ִביָעָאה ּבְ א ׁשְ ְּדֵלית ֵליה חֹוֶסר' ַּדְרּגָ ּ ְיְראו )תהלים לד י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו' ֶאת ְיָי יו ּכִ הֹון ַלאו ְיֵהא, ְקדֹוׁשָ ַמר ּבְ ּ ֵמִאינון ְדִאּתְ  )משלי יא כד(ּ

ר ַאך ְלַמְחסֹור ך ִמיֹוׁשֶ ְְוחֹוׂשֵ אֹוַרְייָתא ִאם הוא ָמאֵרי ּתֹוָרה, ְּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חֹוֶסר ּבְ ּ ,
ִּדְבַלאו אֹוַרְייָתא ֵלית ְדִחילו ּ ַמר ֵאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ּ ָמא ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדֵלית אֹוַרְייָת, ּּכְ א ּכְ
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ָלא ְדִחילו ָלא אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּאוף ָהִכי ֵלית ְדִחילו ּבְ ּ ָמֵתיה, ּ ִנׁשְ רֹון ּבְ ְוָלא ְיֵהא , ָּלא ְיֵהא ִחּסָ
עֹוְבדֹוי ָטִבין רֹון ּבְ חֹוֶסר ְדאֹוַרְייָתא וִפּקוַדָייא ָטִבין, ִחּסָ ְּדֵלית חֹוֶסר ַוֲעִניות ּכְ ּּ ּ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִנ ּ ְצֹות, יִתיןּ ֵּאין ָעִני ֶאָלא ִמּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ְּדגוָפא ִאיהו עֹוְבֵדי ְידֹוי , ּ ּ ּ

ִריך הוא, ְּדַבר ַנׁש א ּבְ ַתר ְדַלאו ִאיהו עֹוְבדֹוי ְדקוְדׁשָ יה ּבָ י ִמּנֵ ֵּלית חֹוֶסר ַסּגִ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
ְוא'' ִאם יהו)תהלים קכז א(ִדְכִתיב  ְוָדא ָגַרם , ּ ָעְמלו בֹוָניו ּבֹוה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

א י ַמְקְדׁשָ ְּדִיְתֲחַרב ּבֵ   .ה''ְדָלא ֲהָוה עֹוְבֵדי יהו, ּ

ִיְרַאת ְיָי ִמיָנָאה ּבְ א ּתְ ת ַאְנִפין', ַּדְרּגָ ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ּבֹׁשֶ ת ַאְנִפין , ּ ָּמאן ְדִאית ֵליה ּבֹׁשֶ ּ ּ
ִגין ִריך הואְּדָלא ְלֶמֱעַבד ֲעֵביָרה ְדָאֵתי ִלידֹוי ּבְ א ּבְ ּ ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִרי , ְּ ִאלו ֵביה ִאְתּבְ ּּכְ ּ ּ

י, ָעְלָמא ֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא ּבְ ת ּכָֹלא ַחד, ת''א ּבֹׁשֶ''ת ָיֵר''ּ ּוָמאן ְדֵלית , ֲּהֵרי ִיְרָאה ִעם ּבֹׁשֶ ּ
לֹא ָעְמדו ַוַדאי ׁשֶ ת ַאְנִפין אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבְ יה ּבֹׁשֶ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ  ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ּ

  .ִסיַני

ּבָ''ְַוֲהפֹוך ּבֹׁשֶ ח ׁשַ ּכַ ית ָיֵר, ת''ת ְוִתׁשְ ֵראׁשִ ּבָ''ְּוַהְיינו ּבְ ַחֵלל ֵליה , ת''א ׁשַ ְּדָלא ּתְ ּּ
ַפְרֶהְסָיא ת ַאְנִפין, ּבְ יה ּבֹׁשֶ ַבר ַנׁש ְדַלאו ּבֵ ּּכְ ּ ָתא ְדִא, ּ ת ַמְלּכְ ּבָ ַּווי ֵליה ָמאן ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ יִהי ּ

ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֹּקֶדׁש ְלֶמֱעַבד ֵליה חֹול ּ ּ א ֲחָלף, ּ ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ֶזה , ּכָ
ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּשׁ ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ָתא, ַהּמִ ת ַמְלּכְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ת ָפִנים ְלַגן ִעֶדן ם, ְּועֹוד ּבֹוׁשֶ ָיד ָרָמה,ַּעז ָפִנים ְלֵגיִהּנָ ּ ִאּנון ְדָעְבִרין ֲעֵביָרה ּבְ ְוֵלית , ּ
רוך הוא א ּבְ ת ָפִנים ִמּקוְדׁשָ ּלֹון ּבֹׁשֶ ּ ְּ יה , ּ ַמר ּבֵ יט יהו)תהלים לג כג(ְּדִאּתְ ַמִים ִהּבִ ה '' ִמּשָׁ

ֵני ָהָאָדם ל ּבְ יה , ָרָאה ֶאת ּכָ ַמר ּבֵ בֹודֹו)ישעיה ו ג(ְּוִאּתְ יה ְוִאּתְ,  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַּמר ּבֵ
ל ַחְדֵרי ָבֶטן )משלי כ כז(   . רֹוֶאה ְכָליֹות ָוֵלב)ירמיה כ יב( ,ֹחֵפׂש ּכָ

ְדִחילו ָמאן ',  ִעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי)משלי כב ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּוֲעָנָוה ְקִטיָרא ּבִ
יה ִיְרַאת ְיָי ְּדִאית ּבֵ ִכ' ּ ַּאְיֵתי ֵליה ִליֵדי ֲעָנָוה ְדִאיִהי ׁשְ א ִעָלָאהּ ִעֶקב ' ְּדִיְרַאת ְיָי, ּיְנּתָ

ה ה, ְּלַגּבָ א ְדֹמׁשֶ יה , ְוָדא ַדְרּגָ ַמר ּבֵ ה ָעָניו ְמֹאד)במדבר יב ג(ְּדִאּתְ ּוְבִגין ,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ
ה ְּדִאיִהי ִיְרָאה ִעֶקב ְלַגּבָ ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ י , ּ ִּיְרָאה ִמָלה זוְטְרִתי ִהיא ְלַגּבֵ ּ

הֹמ   .ׁשֶ

ִיְרַאת ְיָי יָעָאה ּבְ ׁשִ א ּתְ יה ִיְרַאת יהו', ַּדְרּגָ ל ָמאן ְדִאית ּבֵ ְוִכי ִאית ְלַבר , ּה ִיְתַהָלל''ּּכָ
ְרֵמיה ָחא ּגַ ּבָ ח ֳקָדם יהו, ַּנׁש ְלׁשַ ֶּאָלא ִאיהו ְמׁשוּבָ ּ  )משלי לא ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ּ

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹפי ְוגֹוֵמר ָּדא ָדָרא ְדִחְזִקָיהו, ּׁשֶ ָקא ָאֵתי ַבר ַנׁש ְלַקְייָמא ' ִּדְבִיְרַאת ְיָי, ּּ
ְרַי ִיְרַא, גִמְצֹות''ּתַ ן ּבְ ּבַ ֻחׁשְ   .ת''ּכְ

  ]א''דף ו ע -תיקוני זוהר [

ִיְרַאת ְיָי יָרָאה ּבְ א ֲעׂשִ ִוין, ִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה', ַּדְרּגָ ל ַאַפָיא ׁשָ ַּלאו ּכָ ִאית , ּ
ְרצוָעהִיְרָא ִגין ְדָלא ַיְלֶקה ֵליה ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ַנׁש ְלקוְדׁשָ ּה ְדָדִחיל ּבַ ּ ּ ּ ּ ַמר , ְּ דף ו (ְדִאּתְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ה) א''ע ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו)בראשית א ב( ּּבָ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ְּדִאיִהי , ִמּסִ
א, ַאְרָעא ֵרַקְנָיא ְפָחא ִביׁשָ ַגְו, ׁשִ ע ָאבֹות ְנִזיִקין ְדִאיהו ַהּבֹורּכְ ּוָנא ְדַחד ֵמַאְרּבַ ּ ,

ּוְכַגְווָנא ְדבֹור ְדיֹוֵסף ְּדאוְקמוהו ֲעֵליה ַהּבָֹרה, ּ ּ ּ ּ ַהּבָֹרה , )בראשית לז כד(' ְוַהּבֹור ֵרק וכו, ּ
א יׁשָ ּּבֹור ְדכוָרא, ֻנְקָבא ּבִ ן, ּ ּמָ ִגין ְדִאיהו ִמּתַ ּובֹור ּבְ ּ ּאוְקמוהו ֲעֵליה, ּ ּ ּ ּ ֵאין ּבור ְיֵרא ּ

יה ִיְרַאת ְיָי, ֵחְטא ַתר ְדֵלית ּבֵ ּּבָ ּ'.  

ְפֶאֶרת ָּמאן ְדִאיהו ָדִחיל ִמּגֹו אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ּתִ יה ָנְפַקת, ּ ְּדִמּנֵ גֹון ָדא ִאיִהי , ּ ּּכְ
יה קוָלה ְלַגּבֵ ּׁשְ ָוה, ּ ל ִיְרָאה ׁשָ ּוְבִגין ָדא ֵאין ּכָ ּכות ִדיֵליהִהיא ַמְל' ְּדָהא ִיְרַאת ְיָי, ּ ּ ּ ,

ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִליָלא ִמּכָ ּּכְ ִגין ְדִאיִהי ִיְרָאה ְדָנְפַקת ִמּגֹו ּתֹוָרה ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּ ּּבְ ּ ּ
ִּדְבִגיָנה אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ה''ְּדִאיהו יהו, ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ּ ִביָאה , ּ ּמְ דֹוָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ּגְ

הְלָאָדם ִליֵדי ַמֲע ר ַנׁש ָלא ָיַדע אֹוַרְייָתא, ׂשֶ ְּוַאְגָרא ְדִפּקוַדָייא ִדיָלה, ְּדִאי ּבַ ין , ּּ ְועֹוְנׁשִ
ִּדיָלה ְלָמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוַדָיא ּ ּ ּ ּוָמאן הוא ְדָבָרא אֹוַרְייָתא, ּּ ּוָמאן הוא ִדְיִהיב ָלה , ּ ּ ּ

ָרֵאל ֵּאיך ָדִחיל ֵליה ְוָנִטיר ִפּקודֹוי, ְלִיׂשְ ּ ּּ נֹו ּוְב, ְ ֹלֹמה ּבְ ִּגין ָדא ָאַמר ָדִוד ִלׁשְ ה א כח ''ד(ּ

ּי ָאִביך ְוָעְבֵדהו''ּ ַדע ֶאת אלה)ט ָ.  

מֹוָדע ַההוא ִדְיִהיב ֵליה אֹוַרְייָתא ּתְ ר ַנׁש ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ּבַ ּ י ֵליה ְלַנְטָרא ָלה, ּ ּוַמּנִ ּ ְֵאיך , ּ

יה ְוָעִביד ִפּקודֹוי ָּדִחיל ִמּנֵ ּ ּוְבִגין ָדא או, ּּ ּ ָנןּ ְּקמוהו ַרּבָ ְּוֵאין ּבור , ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ּ
  .ְיֵרא ֵחְטא

ִגין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי תרי ין ִאְתְיִהיַבת''ּּבְ ֵרין ַדְרּגִ בוָרה, ּא ִמּתְ ֵרין , ֵּמֶחֶסד וּגְ ן ּתְ ּמָ ְּדִמּתַ
ִּפּקוִדין ַאֲהַבת ֶחֶסד וְדִחילו ִדְגבוָרה ְדִאיִהי ִיְרָאה ּ ּ ּ ְרַיִּד, ּ ִלימו ּתַ ּתַ ְּבהֹון ִאׁשְ ּג ִפּקוַדָיא''ּ ּ ּ ,

ֵרן ִסְטִרין ִאְתְיִהיַבת ּוְבִגין ְדָכל אֹוַרְייָתא וִפּקוָדָהא ִמּתְ ּ ּ ָנן ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ , ּ ּאוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ
  .ְּוֵאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ָחִסיד

ן ַמְלכות ִאיִה ּמָ בוָרה ְדִמּתַ יָמא ָהא ֶחֶסד ּגְ ְּוִאי ּתֵ ָנן , י ַאֲהָבה ְוִיְרָאהּ ֵּאיך אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ְ

ה ִביָאה ְלָאָדם ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּמְ דֹוָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ַמע ְדָכל ַהּקֹוֶדם ִיְרָאתֹו , ּגְ ְּדֵמָהָכא ַמׁשְ ּ
ֶּאָלא ּכָֹלא ְקׁשֹוט, ְּלָחְכָמתֹו ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶייֶמת ְפֶאֶרת ִאְתְקֵרי ָאָדם, ּ ַגְווָנא ִדיֵל, ּתִ ּיה ּכְ

א''ֲהָוה ָאָדם ֵה ה, א ִדְלַתּתָ ָבה ְוַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ ְּדאוְקמוהו ֲעֵליה ַדֲהָוה ִראׁשֹון ְלַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ְראֹות, ּ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ַמר ֲעַלְייהו ָאָדם , ִיׂשְ ְּדִאּתְ ּ

ם ְפֶאֶרת ְדִא, ַאּתֶ ּאוף ָהִכי ּתִ ָבה ְדִאיִהי ָחְכָמה ִעָלָאה, ה''ּיהו יהוּ ִּאיהו ִראׁשֹון ְלַמֲחׁשָ ּ ,
ה ְדִאיהו י ָאה, י''ִמן אדנ' ְּוַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ ּתָ ַּמְלכות ִדיֵליה', ִיְרַאת ְיָי, ָחְכָמה ּתַ ּ ּ.  

ה  ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ י ַתְזִריַע)ויקרא יב ד(ּ ה ּכִ ָתא ִאית ָלה ְל,  ִאּשָׁ ָכל ִּאּתְ ַּאְקָדָמא ּבְ
ִּפּקוַדָיא ּ ה ִיְרַאת ְיָי, ּ ה ִאּשָׁ ַמר ּבָ ה , )משלי לא ל(ִּהיא ִתְתַהָלל ' ְּדִאּתְ ּוְבִגין ָדא ָמָצא ִאּשָׁ ּ

ַקְדֵמיָתא יה, )שם יח כב(ָמָצא טֹוב , ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ   .ה ַלּכֹל'' טֹוב יהו)תהלים קמה ט( ּ

ְצלֹוָתא ְּוִאי ַאְקִדים ָלה ּבִ ָּמה ְדאוְקמוהו ּכְ, ּ ּ ח''אדנ )תהלים נא יז(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ִּמָיד, י ׂשְ

ָבה, ה''ּ ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו)משלי ח לה( ָוָנה ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ ָּצִריך ְלַאְקָדָמא , ּ ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3457דף [ -ּוָתא ּבְ

ּבְ, ְלִמְצָוה א ִדְצלֹוָתא ּבַ ְבּתָ ִוון ַמֲחׁשַ ָנן ּכִ ִויאו ַרּבָ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּ ּ ְּדָהִכי , ָרָכה ַקְדָמָאהּ
ָרָכה ִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ְלֹראׁש ּבְ ִוון ּבַ ּאוְקמוהו ִאם ָלא ּכִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ְלַאְקָדָמא ִיְרָאה , ּ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ אֹוַרְייָתא, ִמּסִ ין ּבְ ִפּקוַדָייא, ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ִמּסִ ְּ ,
ָכל ִפּקוַדָיאָצ ִּריך ְלַאְקָדָמא אֹוַרְייָתא ְלִיְרָאה ּבְ ּ ּּ ְּדִאְתְקֵרי , ְּדִיְרָאה ְדאֹוַרְייָתא ִאית, ְ

ַעל ֶפה ּבְ ּנוְקָבא ּתֹוָרה ׁשֶ נו ֲעֵצי ַהָיַער , ּ ן ָאז ְיַרּנְ ּמָ ַמר ּתַ ִּדְבִגיָנה ִאּתְ ּ ּ   .)א טז לג''דהי(ּ

ַמִים ְוָאַמר  ָבהְָעָנה ַמְלָאך ִמן ַהּשָׁ ה ֶמְרּכָ ְלָיין ע''ֵמַהאי ָא, ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ָמָהן ''ז ּתַ ב ׁשְ
ְּדַהְיינו ֶחֶסד ְרַסָיא ְלָמאֵריה, ּ ְּדֵביה ָצִריך ְלַאְתָקָנא ּכָ ּ ּּ ַכְנֵפי ִמְצָוה, ְ ֱאֶמת, ּבְ ב ָעָליו ּבֶ , ְוֵיׁשֵ

ור ֱאֶמת מ י ֵהל ְלַאְנָהָרא ''ּמֹוִריד ַהָט, א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ִּעּשׂ   .א''ְלַגּבֵ

  ]ב''דף ו ע -תיקוני זוהר [

ְרָכָאן ַקְדָמִאין ִדְצלֹוָתא ַלת ּבִ ִליל ּתְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ְתָרִאין, ּ ִלי ְוָדא ֶע, ּוְתַלת ּבַ ר ְסִפירֹות ּבְ ׂשֶ
ָמָהן יהו, ָמה ֵרין ׁשְ ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו ּתְ ּ ָר, ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון, י''ה אדנ''ּ ְּדִאינון ֲעׂשָ ה ּ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ֶתר' ְוָדא כ, )במדבר ז פז(ֲעׂשָ ָרה ִמן, ִמן ּכֶ  )ב''דף ו ע( ֲעׂשָ

ָאה אדנ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ְלִעיָלא ִמן ֲאִנ, י''ׁשְ ּתָ א , ן''י ַעד ַאִי''ִמּתַ ָרה ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ֲעׂשָ
ֵּמַעּמוָדא ְדֶאִמָצִעיָתא ְדִאיהו יהו ּוְבִגין ָד, ה''ּ ִליל לֹון' א כּ   .ּכְ

ּוְבֵקֹץ ְדפוְרָקָנא ְמ ּ , ְּוֵלית ָהִרים ֶאָלא ֲאָבָהן, ה''ָּדא מ, )שיר ב ח(ָהִרים 'ַּדֵלג ַעל ֶה'ּ
יה ְבּתֵ ְּדִאינון ֶמְרּכַ ּ ָהן'ַּקֵפץ ַעל ַה'ּאוף ָהִכי ְמ, ּ ָבעֹות ִאּנון ִאּמָ ַההוא , י''ה אדנ''אהי, ּּגְ ּּבְ

ה ''ִזְמָנא ָא יר ֹמׁשֶ ַח, )שמות טו א(' וכוז ָיׁשִ ִליל ּבְ ר ְוִאְתּכְ ֲהָדא , י ָעְלִמין''ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ
ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ּהוא ִדְכִתיב    .ּ ּבְ

ַגְווָנא ְדָכבֹוד ֶנֱאָצל בֹוד ִנְבָרא ּכְ י , ְוִאית ּכָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְטָרא ְדָכבֹוד ִנְבָרא ָאְמִרין ִיׂשְ ִמּסִ
ֲעָבִדיםָּאדֹון ַעל ּכָֹל ָבִנים, א ִאם ּכַ הֹון ִאם ּכְ ַמר ּבְ ְטָרא ְדָכבֹוד ֶנֱאָצל ִאּתְ ּוִמּסִ ִּאיהו , ּ

ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ֵלית ֱאֹל חֹוֵתיה, ַּה ֲעֵליה''ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ְּוָלא ּתְ ִּאיהו , ְּוָלא ְלַאְרּבַ
ל ָעְלִמין   .ְּמַמֵלא ּכָ

ִוי ְלָכל ַחדְדָל, ְּוִאיהו ַאְסַחר ְלָכל ִסְטִרין בול ְדׁשַ יר ִמּגְ ִטין ַיּתִ ּא ִמְתַפּשְׁ ּ ּ ִוי , ּ ּוִמָדה ְדׁשַ ּ ּ
ְרׁשות ַהָיִחיד, ְלָכל ַחד ְרׁשו ִדיֵליה ּבִ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָבה ְליהו''אדנ ּוָבה ִאְתַעַטף, ה''י ֶמְרּכָ ּ אהי''ְּואוף ָהִכי יהו, ּ ה ְלִמְבֵרי ''ּה ִאְתַעַטף ּבְ
ָבה ְלָמאֵריה ְלֶכֶתר ִעָלָאה''ם יהוֲאָבל ׁשֵ, ָעְלָמא ּה ִאיהו ֶמְרּכָ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ  ֵאין )א ב ב''ש(ּ

יהו ֶכֶתר, ה''ָקדֹוׁש ּכַ ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ָטִמיר ְוָגִניז ּבְ ט ְנהֹוֵריה ַעל יהו, ּ יה ִאְתַפּשַׁ ּוִמּנֵ ּ , ה''ּּ
ְּדִאיהו י יָנה' ה, ָחְכָמה' ּ ית ְסִפיָר' ו, ּבִ ִליל ׁשִ טוֵתיה , ַּמְלכות' ה, ןּכְ ְּוַהאי ִאיהו ִאְתַפׁשְ ּ ּּ

א ט ְנהֹוֵריה ַעל י, ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ְּואוף ָהִכי ִאְתַפּשַׁ א ְלִעיָלא''ִמן אדנ' ּּ ּתָ ַעד ֵאין , י ִמּתַ
אדנ, סֹוף ּוְבִגין ָדא י, ן''י ַאִי''ְּדִאְתְרִמיז ּבְ ף''ִמן יאהדונה' י' ּ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ  ָּדא, י ֲעׂשָ
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ֶתר' כ יה ִציור ְדאֹות וְנקוָדה, ִמן ּכֶ ּוָמאֵרי ְדֹכָלא ֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ישעיה מ יח (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְוה)כה יוִני ְוֶאׁשְ יון ֵא, ּ ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ ַדּמְ ַעְרכו לֹו, ל''ְּוֶאל ִמי ּתְ ּוַמה ְדמות ּתַ ּ ּ ּ.  

ֵרין ָעְלִמין ְתֵרין ַאְתָוון ּתְ ִּאיהו ִצֵייר ּבִ ָאת י, ּ ָעְלָמא ' ּוְבָאת ה, ִּצֵייר ָעְלָמא ְדָאֵתי' ּבְ
ָי)שם כו ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵדין י ּבְ   .ּה צור עֹוָלִמים''ּה יהו'' ּכִ

ָמָהן ִאינון יו ּוְמקֹוִרין ְדָכל ׁשְ ּ , א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''יהו, י''ו ה''י וי''ד ה''ּ
ל יו, ה''יהו ל א, ה''הוד ִאיִהי ַאֲחֵזי י''ּּכָ א''אדנ, ה ְלִעיָלא''ַאֲחֵזי אהי' ּכָ ָהָכא , י ְלַתּתָ

ם יהו ִכּנוֵייה ַחד''ׁשֵ ּה ִאיהו ּבְ ּ ּנוֵייה, ּ ח ּכִ ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ר ְסִפיָרן , ּ ְטָרא ַדֲעׂשַ ֲאָבל ִמּסִ
ִריָאה ם יהו, ִּדּבְ ּה ְוִכּנוֵייה ַחד''ַלאו ׁשֵ ִמי )ם מג זש(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְקָרא ִבׁשְ  ּכֹל ַהּנִ

ָראִתיו וכו ם יהו', ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ם אדנ, ה''ֲּהֵרי ְסִפירֹות ִאְתְקִריאו ְבׁשֵ ְּוִאּנון , י''ּוְבׁשֵ
ִריאו''ְדאדנ   .ּי ִאְתּבְ

א ָמָהן ַדְמָיין ְלחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא ִאית ׁשְ ּ מֹוָדע ִדיֹוְקָנא , ּ ּתְ ִּדְבהֹון ִאׁשְ א ּ ְדַמְלּכָ
ׁש ּוַמְטרֹוִניָתא ִציוָרא ַמּמָ ימו ְדִציוָרא ְדחֹוָתָמא , ּּ ַגְווָנא ִדְרׁשִ ָמָהן ְדִאינון ּכְ ְּוִאית ׁשְ ּ ּ ּּ

ֲעָוה ׁשַ ׁש, ּבְ א ַמּמָ ִאילו ֲהָוה ַמְלּכָ ימו ּכְ ְּוָהִכי ְדִחיִלין ֵמַההוא ְרׁשִ ּ ֲּאָבל ָאדֹון ַעל ּכָֹלא , ּ
ל ִאֵלין ִצ ֵּלית ֵליה ִמּכָ ָללּ ּיוִרין ּכְ יון ֵא)שם מ יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַדּמְ ל ''ּ ְוֶאל ִמי ּתְ

  .'וכו

ֲעָוה ְטָרא ְדִציוִרין ְדׁשַ ּוִמּסִ ּ ל ִאֵלין ַמְראֹות ְדָחָמא, ּּ ָּחָמא ְיֶחְזֵקאל ּכָ ַמר , ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ
הֹון  ַמְרֵאה ָאָדם)יחזקאל א כו(ּבְ ּ וְדמות ּכְ ׁשְוָלא ַמְרֵאה, ּ ַמ,  ָאָדם ַמּמָ ַמְרֵאה ַחׁשְ ל ְוָלא ''ּכְ
ַמ ית ָלה ָסִביב, ל''ַחׁשְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ בֹוד ְיָי, ּּכְ ּהוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ בֹוד ְיָי', ּ ׁש' ְוָלא ּכְ , ַמּמָ

ֶּאָלא ַמְרֵאה ִציור ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ.  

יְנָתך ְלַגָלָאה, ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ָּפַתח ְוָאַמר ּקום ִמּשִׁ ְ ְלָיין ָלךּ ְ ָהָכא ַמְראֹות ְדִאְתּגַ ּ ,
ְלָיא ֹאַרח ָסִתים וְבִאְתּגַ ך ּבְ ְּדֻכְלהו ְלַגּבָ ּ ְּ ְלָיא ִציוִרין, ּ ִאְתּגַ ּּבְ ְסִתימו ְדַעְייִנין , ּ ֲּאָבל ּבִ

א וַמְטרֹוִניָתא ִּדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ן ַההוא ְדֵלית ֵליה ִדיֹוְקָנא, ּּ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ְּבִגיֵניה ִּד, ּ
יה ִדיֹוִקָנא ַמר ַהאי ְקָרא ִלָמאן ִדִצֵייר ּבֵ ִּאּתְ ּּ ּ ה )דברים כז טו(, ּ ר ַיֲעׂשֶ ּ ָארור ָהִאיׁש אׁשֵ

ֶתר', ֶפֶסל וכו ּסָ ם ּבַ ל עֹוָלם, ְוׂשָ ִסְתרֹו ׁשֶ ָלא , ּבְ ּכָ ל ַמה ְדַבר ַנׁש ָיִכיל ְלִאְסּתַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ
ִעיָנא ל , ּבְ ִּדיֹוְקִנין ְדַאֲחֵזי ִלְנִביֵאיַּוֲאִפילו ִמּכָ ּּ.  

  ]א''דף ז ע -תיקוני זוהר [

ה ְנהֹוִרין ּמָ ּצוַרת ִדיֹוְקָנא ִדְכִליָלא ִמּכַ ּ ם א , ּ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ַּחד וִמּמַ
א  ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּּכְ ּ א, )יחזקאל א כו(ּ ּסֵ ָּדא ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּיהו ְלִעיָלא ְוִא, ּּ

ַגְווָנא ָדא  ה ִלְבַנת ] ציור[ּכְ ַמֲעׂשֵ ִפיר) א''דף ז ע(ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ַגְווָנא , )שמות כד י( ַּהּסַ ּכְ
ְּנקוָדה ָדא הוא ּכְ, ָּדא א ְוֹכָלא א ֶתר ֶע''גֹון ֹחֵלּ ה ''ְּדָרִכיב ַעל י, ְליֹוןם ְלִעיָלא ּכֶ

ֻחׁשְ ְּדִאינון ָחְכָמה וִביָנה ּכְ ּ ן ֹחֵלםּ ִפיר ִחיֵרק, ּבַ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ְוָדא , ְּוַתַחת ַרְגָליו ּכְ
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חֹות ו, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי, ַּמְלכות ּבֹון ִחֵר, ה''ִאיִהי ּתְ ְּדִאיהו ֶחׁשְ ְוָהִכי ְסִליק א , ק''ּ
  .י''ה יו''יהו

ְּועֹוד ָרִקיַע ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ם יהו, ּ ית ְסִפיָרן , ה''ִדְכִליל ׁשֵ ִליל ׁשִ ְּוִאיהו ּכְ
ֶאְמְצִעיָתא ַמר , ּבְ ַּדֲעֵליה ִאּתְ יֶהם ִמְלָמְע)יחזקאל א כב(ּ ַמר , ָלהּ ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ַּדֲעֵליה ִאּתְ

ְיִריָעה)תהלים קד ב( ַמִים ּכַ ַגְווָנא ָדא ,  נֹוֶטה ׁשָ ֶאְמַצע א] ציור[ּכְ ַמִים ְלַבִדי , ּבְ ּנֹוֶטה ׁשָ
ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ְלַבדֹו, ָּמאן ָנָטה ֵליה, )דישעיה מד כ( ּ ְנָייָנא ְלֶמֱעַזר ֵליה, ּ ָלא ּתִ   .ְּיִחיָדא ּבְ

ְנָייָנא  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְע, )יחזקאל א כו(ּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ָלה ָדא ּ
ע ְנקוִדין ׁשַ ִליל ּתֵ ִּאיהו ֶיְוֹד ִהֻא וֻאו ָהא ּכְ ּ ְלהוַוֲעׂשִ, ּ ִליָלא ִמּכֻ א ּכְ ִכיְנּתָ ּיָרָאה ׁשְ ְּוֹכָלא , ּ

ָלא א, א ְּוֹכָלא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ְּדֵלית ָאָדם ּבְ ּ , ּה ִדְכִליל א''ִּאיהו יהו, ּ
ך ׁשוב ְלָאחֹור ָמא ְמָפַרׁש ִדְכִליל א ְלַאְחָזָאה ְדִאם ָרץ ִלּבְ ְּוִאיהו ׁשְ ּ ָּ.  

ִליָתָאה ַמְרֵא, ּתְ ית ָלה ָסִביבּכְ א, ּה ֵאׁש ּבֵ ִכיְנּתָ ָנן, ְוָדא ׁשְ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ,
ֵנרֹות ִלְפֵני ָהֲאבוָקה א ּכְ ִכיְנּתָ ָמִתין דֹוִמין ֳקָדם ׁשְ ְּדִנׁשְ ּ ית ָלה , ּ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ּ

א ִדְלִעיָלא, )שם א כז( ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֵרא ְלָכל , ּה''ׁש ֹנַג''ֵא, ְוִאיִהי ּבֵ ִפָלה ִיּקָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ּּכִ
ים  ְטָרא ִדְגבוָרה, )ישעיה נו ז(ָהַעּמִ ית ָלה ִמּסִ ְּוִאיִהי ֵאׁש ּבֵ ְנָייָנא ', ְדִאיִהי ב, ּ יֹוָמא ּתִ

ם יִהּנָ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ן ִעֶדן' א, ְּדִאְתּבְ יה ּגַ ֵרי ּבֵ  ַּעּמוָדא, ְוָדא ֶחֶסד, ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדִאְתּבְ
ְרַוְיהו ִליל ּתַ ַמְרֵאה ָאָדם ּכְ ָמאָלא יו''ל, ד''ו ִליִמיָנא ֶאָח''ָוא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ד ''ב ִלׂשְ

  .א''א ה''ה

ְרֵאה ָמְתָניו וְלָמְע ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה, ָלהִּמּמַ ּוִמּמַ ּ ֵרין ׁשֹוִקין, ּ ֵרין ְנִביֵאי , ִּאינון ּתְ ּתְ
ָאה ְלֶחֶסדְּוִאינון ְרִביָעָאה ַו, ְקׁשֹוט ְנָיָנא ְדָעְלָמא, ֲחִמּשָׁ ן ּבִ ּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִמּתַ

ֶנה)תהלים פט ג( ַטת ַעד הֹוד' ה,  עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ִּעָלָאה ִאְתַפׁשְ ְרִעין, ּ ין ּתַ ּוְבִגין ָדא , ַחְמׁשִ ּ
ית ָלה, ָּקא ָרִמיז ֲעָלה ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ית ַמְר, ָּרִאיִתי ּכְ ּוָבה ׁשִ   .אֹותּ

ִביָעָאה ת)יחזקאל א כח(, ׁשְ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ת ָדא ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא,  ּכְ ׁשֶ ַּהּקֶ ַמְרֵאה , ּ ּכְ
א מטטרו ל ַמְראֹות, ָּדא ָחָזא ְיֶחְזֵקאל, ן''ִּדיָלה ְלַתּתָ ִליל ּכָ ְּדִאיהו ּכְ ּ.  

ִמיָנָאה ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב, ֵּחיזו ּתְ ִכיְנּתָ, ּּכֵ ָאהָּדא ׁשְ ּתָ ה , א ּתַ ַמר ּבָ ירמיהו לא (ְּדִאּתְ

ֶבר)כא סֹוֵבב ּגָ ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב,  ְנֵקָבה ּתְ ּוְבִגין ָדא ּכֵ ּ   .ֵּאׁש ֹנַגה, ּ

יָעָאה ׁשִ בֹוד יהו, ּתְ ּהוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ ְּדמות ִדיָלה ָחָזא ְיֶחְזֵקאל , ָּחְכָמה ִעָלָאה, ה''ּ ּ ּ
א   .ְוָלא ָחְכָמה, ְלַתּתָ

יָרָאה א ֲעׂשִ ֶתר ְדִאיהו ַדְרּגָ ְּוַכד ָמָטא ִלְדמות ּכֶ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ָּוֶאְרֶאה ָוֶאפֹול , ֲּחִזי ַמה ּכְ
ל, ַּעל ָפַני א ָהִכי, ְּדָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ן ַמְראֹות , ְּוִאם ַמְראֹות ִדְלַתּתָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ִריָאה ִּעָלִאין ִדְסִפירֹות ִדּבְ ּ ל , ּ ן ַמְראֹות ַדֲאִצילותּכָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ּׁשֶ ּ.  
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ח ֹחֵל ּכַ ׁשְ ל ְדִאְתַהַפך ''ם ִחיֵר''ּוְבָרָזא ְדָאת א ּתִ ַגְווָנא ָדא ֹו ְוִאיהו ַגְלּגַ ְק ׁשוֵרק ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ע ִסְטִרין א וְלַאְרּבַ ית ִסְטִרין ְלִעיָלא וְלַתּתָ ְּלׁשִ ִּאְתַהַפך ִליִמיָנא ְוָסִהיד ַעל ִעַלת ַע, ּ ְ ל ּ

ָמאָלא ְוָסִהיד ֲעֵליה, ַה ָאֳחָרא ִליִמיָנא ְדָעְלָמא''ּּכָֹלא ְדֵלית ֱאֹל ִּאְתַהַפך ִלׂשְ ְ ְוָהִכי ְלָכל , ּ
ִּסְטָרא ָסִהיד ַעל ִיחוֵדיה ע ִסְטִרין''ְּדֵלית ֱאֹל, ּ א וְלַאְרּבַ ַּהאי ִאיהו , ַּה ָאֳחָרא ִעיָלא ְוַתּתָ

ֵד ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכְ ּ ע רוחֹות ּ ַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַאְרּבַ ְמִליֵכהו ַעל ַהּשָׁ ּתַ ּי ׁשֶ ּ
  .ָהעֹוָלם
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ַלת ְנקוִדין' ו ִליל ּתְ א ְוֶאְמָצִעיָתא, ּּכְ חֹוַתְייהו , ְדַסֲהִדין, ִעיָלא ְוַתּתָ ּוְתַלת ַסֲהִדין ּתְ ּ
א ַּעל ִעַלת ַעל ּכָֹלא ְדִאיהו ִר, ְלַתּתָ ּ ְלָעָדיו ֵאין ֱאֹלִהיּ ִליל , ם''ּאׁשֹון ְוַאֲחרֹון וִמּבַ ְּדִאיהו ּכְ ּ

ן ו ּבַ חוׁשְ ית ְנקוִדין ּכְ ּׁשִ ְּדַסֲהִדין ַעל ִעַלת ַעל ּכָֹלא', ּ ּ ית ִסְטִרין ''ְדֵלית ֱאֹל, ּ ַה ָאֳחָרא ְלׁשִ
ֶּאָלא הוא ָאת ו, ּ ע ְנקוִדין ִדְכִליָלן ּבְ ׁשַ ָּהא ּתֵ ִלימו ְלֶעּבֵ' ְוָאת א, ִמן א' ּ ּתַ ּיה ִאׁשְ רּּ , ׂשֶ

ְלהו ָאְזִלין ַלֲאַתר ָחד ּוֵביה ּכֻ ּ ָרָזא  )ב''דף ז ע(ָהא ָהָכא ָרָזא ְדִבְנָייָנא ִדיֶחְזֵקאל , ּּ ּבְ
  .ִּדְנקוִדין

ְּועֹוד ָרָזא ְנקוֵדי ָצִריך ְלַאֲחָזָרא ֲעַלְייהו ן אֹוִתיֹוָתיו ִאיהו יו, ְּ ּבַ חוׁשְ ַּפָתח ּבְ ּ ּּ יב ּוְכִת, ד''ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון)תהלים קמה טז( ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ְקֵרי ָיֶדך ֶאָלא , ּ ְּואוְקמוהו ַאל ּתִ ָ ּ ּ ּ

ְרִקיָעא ְדִאיהו ַפָתח, י''י ִמן יאהדונה''ְּוִאינון י, ָך''ּיוֶדי ִחין ּבִ ּוְבָאן ֲאַתר ִמְתַפּתְ ּּ ְּוִאיהו , ּ
ִליל אהדונ ַח ּכְ ית ַא''ַמְפּתֵ ֶאְמַצע יה ׁשִ ּוְתֵרין יוִדין ִעם ָרִקיַע ְדִאיהו ו, י''ְתָוון ּבְ ּ ּ ְסִליק ' ּ

ן יהו ּבַ   .ה''ְּלחוׁשְ

ל ְנקוִדין, ו''ִּאינון י, ָקֵמץ ָרִקיַע ְוִניצֹוץ ִּאיהו קֹוֶמץ ּכָ ן , ּ ּבַ ֻחׁשְ ית ְסֵרי ּכְ ְּדִאינון ׁשִ ּ
ית ְסֵרי ַאְנִפין ְדֵחיָון ּׁשִ ּוְבִגין ָדא ִאיהו קֹו, ּ ּ ל ְנקוִדיןּ ן ו''ֵצִר, ֵּמץ ּכָ ּבַ ּי ִאיהו חוׁשְ ', ו' ּ

ֵרין ִניצֹוִצין ְדִאינון י ּוְתחֹות ַצִדיק ּתְ ּ ּ דֹוִלים', י' ּ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ' י' י' ו' ְּוִאינון ו, ֶאת ׁשְ
ּוְנקוָדה ְתחֹות ר, ּב ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה''ְּוִאינון ל, ב''ָסְלִקין ל ' י ְדִאיִהי י''ִמן ֵצִר' ּ

ר ְסִפירֹותֶע ּוְבִגין ָדא ֵצִר, ב''ֲהֵרי מ, ׂשֶ יה ִצֵייר ָעְלִמין, י''ּ ּּבֵ ן ֵצִר, ּ ּמָ יה , י''ַּוִייֶצר ּתַ ּּבֵ
ן ָאָד, ה''ּוְתַלת ַאְתָוון ֲהֵרי מ, ב''ֲּהֵרי ָרָזא ְדָנקוד ֵצִרי מ, ִּצֵייר ָאָדם ּבַ חוׁשְ   .ם''ּּכְ

ָבא אוף ָהִכי  ֶלת ַהיֹום)טזבראשית א (ּׁשְ דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ אֹור , ּ ֶאת ַהּמָ ְוֶאת ַהּמָ
ֹטן וגו ּוֵביה ָרָזא מ', ַהּקָ ּוֵביה ָרָזא ְדָאָדם, ב''ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ָבא ו, ּכְ ן ׁשְ ּבַ ּוְתַלת ', ֻחׁשְ

ֵנהֹון ל' ו' י' י' ִניצֹוצֹות ְוָרִקיַע י ּבָ ְּדחוׁשְ ָבּוְתַלת ַאְתָוון, ב''ֲהֵרי מ, ו''ּ , ה''א ֲהֵרי מ'' ׁשְ
מֹו ָמ)שמות ג יג(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ָב, ה אֹוַמר ֲאֵליֶהם''ּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ּא ָנקוד ''ְּוִנּקוד ׁשְ

ם יהו ׁשֵ אֹוַרְייָתא''ּבְ   .ה ּבְ

ֵניה''ֶסגֹול ַח ּבָ ע ַו ָיֹבא ַו ֵיט' ו' ו' ְּוִאיהו ו, ּי ֻחׁשְ ִּמן ַו ִיּסַ ּ ּוְתַלת ְנקוִדין י, ּ ִּאיהו ' י' י' ּ
ע ַאְתָוון ִמן ֶסגֹו, ם''ח ְפֵני , ה''ְּוֵתיָבה ָהא ִאינון ַחּמָ, ד''ּל ִאיהו חמ''ְוַאְרּבַ ה ּכִ ְּפֵני ֹמׁשֶ ּ

ה   .ַחּמָ
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ֵניה י' ֹחֵלם ָחֵסר ו ּבָ ּחוׁשְ ָמא ְמָפַרׁש , ה''ָּהא ִאינון מ' י' י' ּוְתַלת ִניצֹוצֹות י, ה''ּ ׁשְ
ַלת ַאְתָוון ְוֵתיָבה ָהא ִאיהו מְוִע, א''ו ה''א וא''ד ה''יו ן מ, ט''ּם ּתְ ּבַ חוׁשְ ט ַאְתָוון ''ּּכְ

ָרֵאל וכו ַמע ִיׂשְ בֹוד וכו, )דברים ו ד(' ִּדׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ָנן ְדַמְתִניִתין', ּ ְּואוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ,
ה נו ְלֹמׁשֶ עֹוָלם ְוִנּתְ יָנה ִנְבְראו ּבָ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ֲּחִמּשִׁ ֱאַמר , ָחדּחוץ ֵמֶא, ּ ּנֶ  )תהלים ח ו(ׁשֶ

ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהי ַחּסְ ַמְלָאִכים ִאינון מ, ם''ַּוּתְ א ּבְ ּוְלַתּתָ , ן''ּט ָפִנים ָטהֹור ִמן מטטרו''ּ
ְּדִאיהו ֹחֵל ַמְלָאִכים''ּ   .ם ּבְ

ן ַאְתָוון ִאיהו א ּבַ ִּחיֵרק ִעם חוׁשְ ֵניה ו, ם''ּ ּבָ ִּחֵרק חוׁשְ ' י' י' ּוְתַלת ִניצֹוצֹות י, ה''ּ
ָלִתין   .ם''ָּהא ִאיהו א, ּתְ

ן ַאְתוֹוי ו ּבַ ֵרק ִאיהו חוׁשְ ּׁשֻ ין', ּ ַלת ַאְתָוון ְוֵתיָבה , ו''ָהא נ, ְוָחֵמׁש ִניצֹוצֹות ַחְמׁשִ ּתְ
ּוֵביה , ה ִליֵרָאיו''סֹוד יהו', ָּהא ִאּנון ס ְלַיֲעֹק ב ׂשִ ְמָחה נֹוְטִריקֹון ' ּ ָר ּנו)ירמיה לא ו(ּ

  .ק''ּׁשוֵר

ָטאןְּד ָּכל ְנקוֵדי ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ִמְתַפׁשְ ּ ָעה ַעד ַמְלכות, ּ ׁשְ ֶתר ַעד , ּּתִ ְוַטֲעֵמי ִמּכֶ
תֹוֶסֶפת ו, ּק ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא''ְּוׁשוֵר, ַּמְלכות ְנָייָנא ּבְ יה סֹוד ׁשוֵרק ּתִ ּּבֵ   .ב''מ' ּ

נו, ץ''ְועֹוד ָקֵמ ּאוְקמוהו ָמאֵרי ִדְקדוק ְדִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ַקְדָמָאה , ָעה ְגדֹוָלהּ ּּבְ ּ
ְּדֻכְלהו ְנקוִדין ִדְסִפיָראן ּ ּ א ְלָדא, ּ ּסֵ ין ִאְתֲעִבידו ָדא ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ב ְדֻכְלהו ׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ ,

יה ָרא ְדָצִריך ְלִמְפַלח ַלֲאבֹוי וְלִאּמֵ גֹון ּבְ ּּכְ ּ ֶע, ְ ְייהו ּכְ ּוְלֶמֱעַבד ְלַגְרֵמיה ְלַגּבַ ּ ׁש, ֶבדּ ּמָ , ְוׁשַ
חֹוַתְייהו, ְּוָכְרַסָייא ב ּתְ ּוַמּצָ ָּהִכי ִאינון ְסִפיָרן ָדא ְלָדא, ּ א, ּ ּוְבִגין ָדא ִאית ְנקוָדה ַמְלּכָ ּ ּ ,

יה ְּוִאית ְנקוָדה ַעְבָדא ְלַגּבֵ ּ ָב, ּ גֹון ׁשְ ב , ץ''ֶבד ְלָקֵמּא ְדִאיהו ֶע''ּכְ ִליחוֵתיה וְמַזּנֵ ׁשְ ְּוָרץ ּבִ ּ ּ
א ִאיהוֲא, ַאֲחָריו ַאְתֵריה ַמְלּכָ ָּבל ּבְ ּ.  

ן ָקֵמץ י, ץ''ְוָרָזא ְדָקֵמ ּבַ ְְדִאיהו ֶמֶלך' מ', ּוְתַלת ִניצֹוֵצי ְוָרִקיַע נ, ד''ּחוׁשְ ּ ִּאּנון , ּ
ע יוִדין ִמן יו יה ֶמֶלך, י''ו ה''י וי''ד ה''ְּרִמיִזין ַאְרּבַ ַמר ּבֵ ָנא ִאּתְ ְְוַלאו ְלַמּגָ ְְדִאיהו ֶמֶלך , ּ ּ ּ

דֹו ל ַמְלִכיןּגָ   .ל ַעל ּכָ

 ] בשנה317יום [סדר הלימוד ליום כב אב 

  ]א''דף ח ע -תיקוני זוהר [

ן ַפָתח ִאיהו כ, ב''ּח ִאיהו מ''ַּפָת ּבַ ּחוׁשְ , ב''ָהא מ, י''ְּוִניצֹוץ וְתֵרין ְרִקיִעי וו', ּּ
ק ַוֲאַפְלֵטהו''י ִב'' ּכִ)תהלים צא יד( ּי ָחׁשַ ֲעֵרי ֶצֶד, ּ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ם ''ָב', ק ָאֹבא ָבם וכוּ

ִעים וְתֵרין ק ַוֲאַפְלֵטהו, ַּאְרּבָ י ִבי ָחׁשַ ּּכִ ָבא ָקֵמץ ִמן ָאְבַגִיָתץ, ּ ק ִחיֵרק ׁשְ ָקֵמץ , ָחׁשַ
ָאת יו )א''דף ח ע(קֹוֶמץ  ָעאן ְדִאינון ה''ַּפָת, ד''ָּסִתים ּבְ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ יה ּבְ ח ּבֵ ּח ִאְתַפּתַ ּ ּ ּ ,'

ִנ ה ָרִזין ּבְ ַמר , ּה''ְּוַהאי ִאיהו ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י, ּּקוֵדיְוַכּמָ ּוַפָתח ֲעֵליה ִאּתְ  )תהלים קיח יט(ּ
ִּפְתחו ִלי וכו ַער ַליהֹוָ', ּ   .ה''ֶזה ַהּשַׁ
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ין ְלִאֵלין ְנקוִדין ׁשִ ּמְ ַּמְלָאִכין ִאית ִדְמׁשַ סוְסָוון ִלְנקוֵדי, ְּוִאינון ַאְתָוון, ּּ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ּ ,
ְייהו, ִהיֵגי לֹוןְוַטֲעֵמי ַמְנ נועֹות ְלַגּבַ ְּוִאינון ּתְ ּ גֹון ַעל ִפי יהו, ּ ה ''ְּוַעל ִפי יהו, ּה ַיֲחנו''ּּכְ

עו  י ַטֲעֵמי, )במדבר ט כ(ִּיּסָ ְּוִאינון ְנקוִדין ְלַגּבֵ ַתר ַרְע, ּ ָעאָנא ּבָ ָּיין ְדַאְנִהיִגין לֹון ְלָכל ּכְ
ָמאָלא , אְּלַסְלָקא וְלַנְחָתא ִעיָלא ְוַתּתָ, ִסְטָרא ּוְלַאְנָהָגא לֹון ְלָכל ִסְטָרא ִליִמיָנא וׂשְ ּ

א ְוַלֲאחֹוָרא   .ְלַקּמָ

ָמִתין ּוְנקוִדין רוִחין, ְּוַטֲעֵמי ִאינון ִנׁשְ ּ ין, ּ ַתר ִאֵלין, ְוַאְתָוון ַנְפׁשִ ִּאֵלין ִמְתַנֲהִגין ּבָ ּ ,
ַתר ִאֵלין ְּוִאֵלין ּבָ ַתר ְנקוֵדי, ּ ַתר ַטֲעֵמי,ַּאְתָוון ִמְתַנֲהֵגי ּבָ ּ וְנקוֵדי ּבָ בֹוַה , ּ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּּכִ ּ

ְּנקוֵדי רוַח, ְּועֹוד ַאְתָוון ִאּנון ֵאׁש, )קהלת ה ז(ׁשֹוֵמר  ה ָהרוַח , ּ ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ֶּאל ֲאׁשֶ
ַמּבוִעי ַמָיא, )יחזקאל א יב(ָּלֶלֶכת ֵיֵלכו  ְּוִאּנון ּכְ ּ ַמר ֲעַלְייהו , ּ ֵלַח )תהלים קד י(ְּדִאּתְ ּ ַהְמׁשַ

ָחִליםַמְע ּנְ ָדי וגו, ָיִנים ּבַ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ִּאֵלין ַאְתָוון', ַּיׁשְ

ִוי לֹון ְלַאְתָוון ְּוִאית ְדׁשַ ע ַרְגִלין ְדָכְרַסָיא, ּ ַּמִים ֵאׁש רוַח ְוָעָפר ַאְרּבַ ּ ְּנקוֵדי ָאָדם , ּ
א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ א יוִדי, ָלׁשֶ ְטָרא ְדַאּבָ א יוִדי, ִעיָלאן ְל''ִּמּסִ ְטָרא ִדְבַרּתָ א''ִּמּסִ , ן ְלַתּתָ

ְטָרא ְדֵבן ָוִוי ַגְווָנא ָדא וו, ן ְלִעיָלא''ִמּסִ א ָוִוי, י''ּכְ ְטָרא ְדַאּבָ א''ִמּסִ ַגְווָנא ָדא , ן ְלַתּתָ ּכְ
ַגְווָנא ָדא הה''ֵהִהי, ו''יו א ּכְ ַגְווָנא ָדא''ֵהִהי, י''ו הה''ּן ְדִאיּמָ א ּכְ , ה''ה וה'' יהּן ִדְבַרּתָ

ָכל ֲהַוָיה ַוֲהַוָיה ְּוָהִכי ּבְ ּ.  

ְּועֹוד ָמאן ְדאֹוִליף ִאֵלין ֲהַוָיין ּ א , ּ ְנָיָנא ְלקוְדׁשָ הֹון ּבִ ָּצִריך ְלאֹוָלָפא לֹון ְלִמְבֵני ּבְ ְ

ִריך הוא ּּבְ יה , ְ ַמר ּבֵ ח יהו)מלכים א יח ל(ְּדִאּתְ ִּמָלה ְוָרָזא ְד, ּה ֶהָהרוס''ּ ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ
ֵמיה ַאְתִווי ִדׁשְ ּ ֶפן ֶיֶהְרסו ֶאל יהו)שמות יט כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדָיְכִלין ְלֶמהַרס ּבְ , ה''ּ
חֹוַבְייהו ּוְבִגין ָדא ְדֶיֶהְרסו לֹון ּבְ ּ ּ ְצלֹוְתהֹון, ּ   .ְָצִריך ְלִמְבֵני לֹון ּבִ

הֹון ֲאָבִנים , י''ִמן וי, ו''ִמן יי, ה''י ִמן יי''י, ִאיִהי ֶאֶבן ְיסֹוָדא ְדִבְנָיָנא' ְּדָאת י ּבְ
ח יהו ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ , ְּוַעּמוָדא, ָּדא קֹוָרה' ו',  ָדא ה)דברים כז ו(ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ׁשְ

ִית ִּלְסמֹוך ֲעָלה ּבַ ִית, ְ ּוְבִגין ָדא ִחּבוָרא ִדְתַלת ַאְתָוון ּבַ ּ ְנָיָנא' ב, ּ ְנָיָנא' י, ּבִ ' ת, ְיסֹוד ּבִ
ְפֶאֶרת יָעָאה' י, ַּמְלכות' ְּוִאּנון ב, ּתִ ׁשִ אוָלה ִלְתִפָלה, ְיסֹוד ְסִפיָרה ּתְ ְּדִאיהו סֹוֵמך ּגְ ּ ְּ ,

ְוֵביה סֹוֵמך יהו ּ ְפֶאֶרת' ת, )תהלים קמה יד(ה ְלָכל ַהּנֹוְפִלים ''ּ יה , ּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ מד , ישעי(ּ

ִית)יג ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ּוֵביה,  ּכְ םּ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ל , ּ ּכָ י ְיסֹוד ּכָ ֲאָבל ְלַגּבֵ
ָברוך ְַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ   .ּ ּבְ

ְּוִאיהו ִערוב יה ַהּקֹוָרה ִאם ִהיא ְלַמְע, ּ ִפיל ּבֵ ְּדַיׁשְ ִריםָלה ֵמֶעּּ ְּדִאיִהי יו, ׂשְ א ִּדְלִעיָל, ד''ּ
ִריםֵמֶע ְּדִאיהו כ, ׂשְ ֶתר' ּ ִּאיהו ִעַלת ָהִעלֹות ַעל ּכָֹלא, ּכֶ ּ ּ ִליט ֲעֵליה, ּ ְּדֵלית ִעיָנא ׁשַ ּ ,

ָאה ְדִאיִהי י ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ָמבוי ְדִאיִהי ׁשְ ּ עוָרה, ְזִעיָרא' ּ ָרה ְטָפִחים ׁשִ ֲּעׂשָ יה , ּ ּּבֵ
ִפיל ַהּקֹוָרה ְדִאיהו ָּצִריך ְלַהׁשְ ּ א',  וְ ה ְדִאיִהי ִאיּמָ י ֻסּכָ יעור ִדיָלה יו, ֲּאָבל ְלַגּבֵ ְּדׁשִ ּ ּ ד ''ּ

ְּדִאיהו כ ֶתר' ּ ה, ּכֶ יה ּגֹו ֻסּכָ ָבה ָדר ּבֵ ֶתר ֵלית ָאָדם ְדֶמְרּכָ ְּלִעיָלא ִמּכֶ ִליט , ּ ְּדֵלית ִעיָנא ׁשַ
  .ֲּעֵליה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3463דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ֶחֶסד ּבַ ֻחׁשְ ּוָמקֹור ְדִאֵלין ֲהַוָיין ּכְ ּ ּ ְנָיָנא ָדא ְדִאּנון ֵמֶחֶסדִּדְבהֹון ָצ, ּ ִּריך ְלִמְבֵני ּבִ ּ ְ ,
ְּדָמקֹור ַדֲהַוָיֵתיה ִאיהו יו ּ ּ ן ֶחֶס, י''ו ה''י וי''ד ה''ּּ ּבַ חוׁשְ ְבִעין וְתֵרין ֲהַוָין ּכְ ְּדָסְלֵקי ְלׁשַ ּ , ד''ּּ

ַתְרַווְייהו ֵני ּבְ ְלהו ֶאֶבן ְוקֹוָרה וִבְנָיָנא ְדִאְתּבְ ּּכֻ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון, ּ ּב ֲהַוָין ְדָנְפִקין ִמן יו'' עּ ד ''ּ
  :י''ו ה''י וי''ה

  )כל אלו השמות אסור להוציאם בפה ודי להסתכל עליהם ולקראותם במחשבה(
  ]ב''דף ח ע -תיקוני זוהר [

ַיָה ֹוָיְה ֵהֹוַי ַיְהָו ִהָיֵו ַהְהְי ְהָהֹו ַהַוְה ְיְהְה ַיַוֵה ְיְוְה ָוֶהָי ֱהְוֹי ַהֶהֹו ִהֶהָי ִהֶיְה ְוֲהַה ַו )ב''דף ח ע(
ְּוֹהֹי ִוְוה ְוָוֶי ֵוַיְו ֵהְוֹי ַהָיֵו ַהַוָה ֶיְוֵה ֶוֶיֶה ִוְוי ְוֵוַה ָוָהָו ִיָוְו ְיְהְו ַיֶהו ֵוֹיֻה ֶיַוְה ְיְיָו ֵיְיִה ָיָהְי ַוָיְי ֵוְהֵי 

ָהַהְי ָהְיֶה ְיֵהְה ִיֵיַה ְייָה ֵהְוְה ֵוִהֶה ֶוַוָה ָוְוְה ִוֵהָי ֶהִיְו ְיְהָו ַיֵיְה ִיְיַו ַיֵוָי ְהָיְי ַהְוָי ֻהִוֻי יֵֻהַי ְהָיָי ֶהַהֶי 
  ַוִהֶו ַהֶוַו ֲהֶהַו ְהַהִו ְוַיָו ֵיְוְו ַיֵיֻו ְיַיֵו ֵיַוי ֵוָיי ֶוָוִי ְוֵוְי

  ]ציור[ואלה מצאתי בספר אחר 

ם יהו א' י, ה''ׁשֵ א ְדַחְרּבָ ֵריׁשָ ְּדֵלית ָמאן ְדָנַצח ַוַדאי ְלָמאֵר, ִּדיֵליה ּבְ ּ א ָדאּ , י ַחְרּבָ
ּוָבה ָנַצח ְלָכל ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ה, ּ א ו, ְּוֵלית ַחד ַקְייָמא ַקּמָ ָאה ', ּּגוָפא ְדַהאי ַחְרּבָ ַזּכָ

יֵדיה ְלָכל ִסְטָרא יף ֵליה ּבִ ִּאיהו ָמאן ְדָיַדע ְלַאּנִ ּ ּ ית , ּ ׁשִ ע ִסְטִרין ּבְ א ְוַאְרּבַ ִעיָלא ְוַתּתָ
ֵרין ִפיִפיֹו, ְסִפיָרן ּּתְ ֵרין ִסְטִרין ִאינון הּ א ִמּתְ הֹון ִעיָלא ְוַתּתָ יך ּבְ ּת ְדַחּתִ ּוְנקוָדא ', ה' ְּ ּ
ק ִדיֵליה, ם''ֱאֹלִהי ְּוַהְיינו ַנְרּתֵ ּ יָנה ְנקוָדה ֱאֹלִהי, ּ ּוְבִגין ָדא ּבִ ּ ִו, ם''ּ ַגְווָנא ָדא ְיֹהִ ה ''ּכְ

ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִנ ּ ּ ַמע, יִתיןּ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאלו אֹוֵחז ֶחֶרב , ּכָ ּּכְ ּ
ָידֹו ִּפיִפיֹות ּבְ ְּוָהא אוְקמוהו ַעל ִמָטתֹו, ּ ּ ּ ִזיִקין, ּ ַמע , ְלָהֵגן ִמן ַהּמַ ְקִריַאת ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ִזיִקין ָקׁשור, ִּדְצלֹוָתא ֲּאדֹון ַהּמַ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְבַרח, ּ ָאה ִאיהו, ּ ִחיט ֵליה ְּוַזּכָ ּ ָמאן ְדׁשָ ּ
ַההוא ִזְמָנא ְצלֹוָתא)בא להרגך(ְּלַקֵיים , ּּבְ ם ְלָהְרגֹו ּבִ ּכֵ ה ,  ַהׁשְ ַמר ּבָ  )בראשית יט כז(ְּדִאּתְ

ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְנֵאיה, ַּוַיׁשְ ֲחָטא ִיְצֵריה ְוׂשַ ׁש ִליָקֵריה ְלׁשַ ן ָמאן ְדָלא ָחׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ,
ְנֵא ִריך הואְּדֵלית ׂשַ א ּבְ ְנֵאיה ְדקוְדׁשָ ּיה ְלחֹוד ֶאָלא ׂשַ ּ ּ ּ ְּ ַבע חֹוִבין ִדְבנֹוי , ּ ִּדְבָכל יֹוָמא ּתָ ּ
ֲחָטא לֹון   .ְלׁשַ
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ַמָיא ְוַאְרָעא ְּואוף ָהִכי ָצִריך ְלַאֲעָבָרא ֵליה ִמּשְׁ ּ א , ְּ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדַאַעְבֵריה ִמּשִׁ ּּכְ
ְרַסָיין, ְוִסיֲהָרא ֵרין ּכָ ְּואוף ָהִכי ָצִריך ְלַאֲעָבָרא ֵליה וְלַבת זוֵגיה ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז יב( ּסֵ ְתֵרין ,  ּכִ יה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ְּ

ְרַסָיין ִריך הוא , ּּכָ א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּוַתּמָ א ְּ ְמׁשָ ׁשִ יה ּכְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ַמְייהו , ְוִסיֲהָרא )א''דף ט ע(ּ ְּוַעל ׁשְ
ֶמׁש וָמֵגן יהו י ׁשֶ יה, )תהלים פד יב(ם ''ה ֱאֹלִהי''ִּאְתְקֵרי ּכִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבֵ ּ ֹלא , ּּ

ך ִויֵרֵחך ֹלא ֵיָאֵסף  ְמׁשֵ ְָיֹבא עֹוד ׁשִ   .)ישעיה ס כ(ְ
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ִריך הוא ְדִאיִהי ְגבוָרהְְוָהִכי ָצִריך ְלַא א ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ֲּעָבָרא ֵליה ִמּשְׂ ּ ּ ן , ְּ ּמָ ְדִמּתַ
ָפַתח ָהָרָעה  פֹון ּתִ ַבע חֹוִבין, )ירמיה יד א(ִּמּצָ ן ֵייֵתי ְלִמּתְ ִנים , ְוַתּמָ הֹון ּבָ ַמר ּבְ ֵּמִאֵלין ְדִאּתְ ּ

ם ַליהו   .)דברים יד א(ה ֱאֹלֵהיֶכם ''ַאּתֶ

ן ְוֵאי ּמָ ִריםִמּתַ ֵּלך ִאּנון ׂשָ ן, ַוֲעָבִדים, ְ ִרים וְמַמּנָ ְטָרא ְדֵחיָוון ְדָכְרַסָיא ׂשָ ִּמּסִ ְטָרא , ּּ ִמּסִ
ַמָיא ְוַאְרָעא ֲעָבִדין ׁשְ ְּדֹכְכַבָיא ְדָנֲהִרין ּבִ ֲעָבִדים, ּ ָבִנים ִאם ּכַ ְוַהאי , ְּוַהאי ִאיהו ִאם ּכְ

א ְלׁשִ ָפא ֵליה ַחְרּבָ ִּאיהו ְדָצִריך ְלַאּנָ ַמָיא ְוַאְרָעא, ית ִסְטִריןְּ ְּדִאּנון ׁשְ ּ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ , ׁשִ
א ַרֲחִמים א ִדין ְוִכּסֵ ּסֵ ְיהו''ל ְוָנָח''ְלַאֲעָבָרא סמא, ּכִ ִליט , ּׁש ִמּנַ ְטָרא ִדְלהֹון ׁשַ ְּדִמּסִ ּ

ּל וַבת זוגֹו''סמא ּ.  

ִפִלין ְרצוִעין ִדּתְ ָרא ֵליה ּבִ ְּוָצִריך ְלַקׁשְ ּ ּ ֵרין, ְ ְתֵרין ַקְרנֹויּתְ ְדרֹוָעא,  ּבִ ּוְלָבַתר , ְוַחד ּבִ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ חֹוט ֵליה ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתַקֵריב ְלִסְטָרא ִדְגבוָרה, ִּיׁשְ ּּבְ ְטָרא ִדְסִפיָרן , ּ ֲאָבל ִמּסִ

ַּוֲהַוויֹות ִדְלהֹון ַמר ֹלא ְיגוְרך ָרע , ּ ִָאּתְ ֵרב יוָמת, )תהלים ה ה(ּ ְּוַהָזר ַהּקָ   .)ר א נבבמדב( ּ

ָהה' ְועֹוד ה א, ְּדַיד ּכֵ ה ִצְפצוִפין , ְּדִאיִהי יֹוָנה ַקִדיׁשָ ַכּמָ ָנָהא ּבְ ְּמַצְפְצָפאן ָלה ּבְ ּ
חֹות ְוהֹוָדאֹות ּבָ ירֹות ְותוׁשְ ִּדְזִמירֹות ׁשִ ְייהו, ּ ַּעד ְדָנֲחִתין ָלה ְלַגּבַ ּ ְייהו , ּ ָּהא ָנֲחִתין ָלה ְלַגּבַ ּ

ְרצוָעה ִרין ָלה ּבִ ָּקׁשְ יִבין ְדִיחוָדא' ְדִאיִהי ו, ּ ית ּתֵ ּׁשִ ְּוַהְיינו ָרָזא ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה , ּ
וָרא ְדַתְרַוְייהו ָדא י, )שמות יג ט( ִּקּשׁ וָרא ְדַתְרַוְייהו, ְּוָדא ִיחוד', ּ ִקּשׁ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ָמאן , ּ

יַנְייהו יָחה ּבֵ ח ׂשִ ְּדׂשָ יַחת חוִלין, ּ ְּדִאיִהי ׂשִ ָידֹוֲעֵב, ּ ין ו, יָרה ִהיא ּבְ ה ִפרוָדא ּבֵ ְּדָעַבד ּבָ ּ ה ''ּּ
ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וַמְלכוֵתיה ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ְדִאיהו ו א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִפִלין ְדֵריׁשֵ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ א ִעָלָאה, ִּעָלָאה' ִאיִהי ה', ּ , ִּאיּמָ
ְפֶאֶרת ַמר ְפֵאְרך , ֲעֶטֶרת ּתִ ֲָעָלה ִאּתְ ּ ֹראׁש, )יחזקאל כד יז(ֲָחבֹוׁש ָעֶליך ּ ּבָ ִפִלין ׁשֶ ֵּאלו ּתְ ּּ ,

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ֲהַוָי ה ַיד יהו, ה''ּ יה ִהּנֵ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא , )שמות ט ג(' ה וכו''ה הֹוָי''ְּדִאּתְ ּ
ְלִמי ּאוְקמוָה ָמאֵרי ְדַתְלמוָדא ְירוׁשַ ּ ּ ֶאְמַצע, ּ   .ֲּהַויֹות ּבְ

דֹוָלה , ָנאה ִמיִמי''ַיד יהו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ה ַוַיְרא ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ְטָרא )שם יד לא(ּ  ִמּסִ
ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ְדֶחֶסד ָיד ָרָמה, ָיד ָרָמה ִמּסִ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ה וְבֵני ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ָיד , ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ַיד יהו ל ִסְטָראְלֶמֱהִו, ה''ה הֹוָי''ֲחָזָקה ּבְ בוׁש , י ַרֲחֵמי ִמּכָ ִּדיָנא ּכָ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַמר ְוָהָי, ּבְ ל ָהָאֶרץ ''ה יהו''ָּיד ָרָמה ֲעָלה ִאּתְ , )יד ט, זכרי(ְה ְלֶמֶלך ַעל ּכָ

א''ּד ִאּנון מ''ּוְתַלת ִזְמִנין י ִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ּב ַאְזּכָ ּ ּ ּּ ּ.  

א ּתַ''י ִכיְנּתָ דֹוָלה ִמיִמיָנא ְדֶחֶסדד ׁשְ ָאה ִאיִהי ַהָיד ַהּגְ ן ָחְכָמה, ּּתָ ָיד ַהֲחָזָקה , ְּדַתּמָ
ְטָרא ִדְגבוָרה יָנה, ִּמּסִ ן ּבִ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדַתּמָ ֶכֶתר , ָּיד ָרָמה ִמּסִ ְּמעוָטר ּבְ ּ

יה ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּעל ֵריׁשֵ   .ּּתְ

ִפִל ל ּתְ ין ׁשֶ יַניּׁשִ ה ִמּסִ ין, ין ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ין, ש ִדְתַלת ָראׁשִ ע ָראׁשִ ָלֳקֵבל , שי ְדַאְרּבַ
ֶלך  ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְׁשֶ ּ ִים ְלָפֶניָה , )אסתר ב ט(ּ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ְּוִאינון ּבַ
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ּתַּוָבֶע, ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה ִים ְלָפֶניָה וׁשְ ּתַ ְבָעה, ִים ְלַאֲחֶריָהֶּרב ׁשְ ִאית , ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין ׁשִ
ְלכות ּמַ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבַ ֶלך ַהיֹוׁשְ ְבָעה רֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ּׁשִ ּ ְ ּ.  

ָאת יו בוׁש ּבְ ְּוִתְפֶאֶרת ִאיהו ּכָ ּ ָאה' ִעם ה, ד''ּ ּתָ ַנְפׁשֹו, ּתַ ְּוִאיהו , ְּוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ּבְ
ְטָרא ' ָּחבוׁש ִעם ָאת י ית , ִּעָלָאה' ְדהִמּסִ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ּוְבִגין ָדא ֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ּ ּ

ָרֵאל, ָּהֲאסוִרין ְּדִאיהו ְבָגלות ִעם ִיׂשְ ּ ָכל ָצָרָתם לֹו )ישעיה סג ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ּבְ
ו א', ָצר ּבְ ָרֵאל ֹלא ָצר ַוַדאי', ֹלא ָצר ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ִעם ִיׂשְ ּּבְ ּ ּת ָצר ֶאָלא ְוֵלי, ּ

ֵרב יוָמת , ֵיֶצר ָהָרע ְּדַהָזר ַהּקָ   .)במדבר א נב(ּּ
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ק ַוֲאַפְלֵטהו  י ִבי ָחׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכִ ּ ִגיַמְטִרָיא מ, )תהלים צא יד(ּ י ִבי ּבְ רֹות ''ּּכִ ב ַאְזּכָ
ִפֵלי ִמי, ִּדּתְ י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ַמעִיְקָרֵאִני , ֲּאׂשַ ְקִריַאת ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז , ְּוֶאֱעֵנהו, ּבִ

ְקָרא ַויהֹוָ א''יהו, )נח ט, ישעי(ה ַיֲעֶנה ''ּתִ ִפֵלי ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַאְרּבַ ע , ה ּבְ ְּדִאינון ַאְרּבַ
ִפִלין ְדָיד''יהו, ה ַיֲעֶנה''ַויהו, ה''ַאְתָוון אהי י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַאְרּבַ ּה ּבְ ְוִאי , י''ּנון אדנְּדִאי, ּ

ָאה ִית ֶאָחד ֲחִמּשָׁ ָיד ֶאָלא ּבַ ֵּתיָמא ַלאו ִאינון ּבְ ָהה, ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדִאיִהי , ַיד ּכֵ ּ ּ
ָאה  ָהה''ְרִביָעָאה ְליה, ְוִאיִהי ְרִביָעָאה )ב''דף ט ע(ֲחִמּשָׁ , ה''ּו ִאיהו אהי''יה, ו ַיד ּכֵ

ן כ ּבַ ע , א''ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ְכָלל כְוַאְרּבַ , ו''ה ְרִביָעָאה ְליה''ִמן יהו' ה, ה''ַאְתָוון ּבִ
ָאה ְלאהי י, ה''ַוֲחִמּשָׁ ּתֵ ע ּבָ ְּדִאיהו ַאְרּבַ ָאה, ּ ִית ֲחִמּשָׁ   .ְּוִאיהו ּבַ

ן ֱאֹלִהי''ה אדנ''ְועֹוד אהי ּבַ ִפֵלי, ם''י ָסְלֵקי ְלֻחׁשְ י ּתְ ּתֵ ה ּבָ ָלָלא ַדֲחִמּשָׁ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ,
ָייןה ַאְרּבַ''יהו ּע ָפָרׁשִ י ְיִביֲאך' ה, ְוָדא ָחְכָמה )שמות יג ב(ַּקֶדׁש ִלי ' י, ּ  )שם יא( ְָוָהָיה ּכִ

ָמאָלא, ְוָדא ִביָנה ְּוִאינון ִליִמיָנא וׂשְ בוָרה, ּ ְּדִאינון ֶחֶסד ּגְ ָרֵאל ' ו, ּ ַמע ִיׂשְ  )דברים ו ד(ׁשְ
ְפֶאֶרת יִבין ְדִיחוָדא, ּתִ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ּּכְ ֹמַע ְוָהָי' ה, ּ א , ּ ַמְלכות)שם יא יג(ה ִאם ׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָאה ּתָ   .ּתַ

ַלת ְרצוִעין ֶנַצח ְוהֹוד ִויסֹוד יר ָוא, ּּתְ ַמִים ', ו ִעם ה''ְּיסֹוד ְרצוָעה ְדָקׁשִ ּשָׁ י ֹכל ּבַ ּכִ
ַמָיא וְבַאְרָעא, )א כט יא''דה(ּוָבָאֶרץ  ׁשְ ַּדֲאִחיד ּבִ ֵרין ְרצוִעין ֶנַצח ָוהֹוד, ּּ הַּד, ּּתְ ' ֲאִחיָדן ּבְ
בֹוִהים, ִּעָלָאה ָרַנִים ּגְ ִנית , ְוַהּקְ בֹוַה ִמן ַהּשֵׁ ֵרין ְרצוִעין , )דניאל ח ט(ְּוָהַאַחת ּגָ ּאוף ָהִכי ּתְ ּ

ֲּארוָכה ַעד ַטּבוָרא, ְקָצָרה ַעד ֶהָחֶזה, ַּחד ֲארוָכה ְוַחד ְקָצָרה ּ.  

טוָתא ְדה ְּוִאְתַפׁשְ ָאת י' ּ א, ִּאיהו' ִּעָלָאה ַעד הֹוד ּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ ל ּתְ ר ׁשֶ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּּ ,
יןְסִליַקת , ִּעָלָאה' ְּדִאיִהי ה ָאת יָחֵמׁש ִזְמִנין ֶע, ְלַחְמׁשִ ר ּבְ ִמן ' י' ְּוַהְיינו ה', ׂשֶ

ָאת י' ָחֵמׁש ִזְמִנין ה, ם''ֱאֹלִהי ין' ּבְ ָחֵמׁש ְסִפיָרן, ַחְמׁשִ ְל''ְיסֹוד ּכָ, ּבְ , ּהוּל ָנִטיל לֹון ּכֻ
ְּוָיִרית לֹון ְלַכָלה ְוַהְיינו ּכָ ָל''ּ   .ה''ּל ּכַ
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ָאה ֶקֶרן ַאַחת ּתָ ָאת ה ּתַ ָנן, ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון , ּ ׁשֹור ׁשֶ
ֱאַמר , ֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ְבִמְצחֹו ּנֶ ֹור ָפר ַמְקִרן ַמְפִריס)תהלים סט לב(ׁשֶ  ַמְקִרן ,ּ ִמּשׁ

ִתיב''ָּחֵסר יו ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ד ּכְ ְּוָדא ְרצוָעה ְדָיד ִדּתְ ּ ּ.  

ֶתר ְדָמאֵרי ָעְלָמא' כ ִוי, ּּכֶ ִפִלין ְדׁשַ ֵמיה ּתְ ִּאיהו ׁשְ ּ ּ ִפִלין ֲעֵליה, ּּ ֶתר ּתְ ֲּאָבל ּכֶ ְוָרָזא , ּ
יהו ך ''ְּדִמָלה ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ִליָלן , )בשמואל א ב (ָה ּכִ ֵּלית ִפּקוָדא ְדָלא ִאְתּכְ ּ

ר ְסִפיָרן יה ֲעׂשַ   .ּּבֵ

ָמאָלא ְּוִעיָקר ִדְתִפִלין ִמּשְׂ ע יהו, ּ ּבַ ך ִנׁשְ ְוְבִגין ּכַ יִמינֹו ''ּ ,  זֹו תֹוָרה)ישעיה סב ד(ה ּבִ
ּוִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו ֵאלו ְתִפִלין ּּ ָמאָלא ה, ּּ ְטָרא ִדׂשְ ִפִלין ַעל ו' ּוִמּסִ ָרהִאי', ּּתְ א ַעל ּבְ ִגין , ּּמָ ּבְ

ֵני ְּדָבה ִאְתּבְ ְתבוָנה , ּ ַמִים ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹוֵנן ׁשָ א' י. )משלי ג ב(ּ ִפִלין ַעל , ַאּבָ ּּתְ
א ה ַרּתָ ִניַאת', ּבְ ְּדֵביה ִאְתּבְ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יהו, ּ ְּוָדא הוא , ה ּבְ

ָמרֹות ַהִויה ַלְיָלהְּוָדא הוא , ה''ֲּהַוָי ע ִמׁשְ ָּרָזא ַאְרּבַ ּ.  

ֶאְמַצע ְּוִאית ְדָאַמר ֲהַויֹות ּבְ ַגְווָנא ָדא יהה, ּ י ְיִביֲאך ' ה' ה, ַּקֶדׁש ִלי' י, ו''ּכְ ְָוָהָיה ּכִ

ֹמַע ָרֵאל' ו, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ַמע ִיׂשְ ֶאְמָצִעיָתא' י' ה ו''הוי, ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא' ה' ו ה''יהה, ּבְ   .ּבְ

ְלהו, ּב ֲהַוָין''ְּבִצרוף ְדיּו מֹוְדעו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ְּוִאֵלין ִאינון יהו, ּּ ִּדְרִמיֵזי , ה''ו יוה''ה יהה''ּ
ם יו ׁשֵ ָמא ְמקֹוָרא ְדַאְתָוון, י''ו ה''י וי''ד ה''ּבְ ְנקוֵדי, ַהאי ׁשְ ְקָרֵאי ּבִ ּוְמקֹוָרא ִדְלהֹון ּבִ ּ ,

ַמִים ְוָתֵגל''ִיַהְו ְמחו ַהּשָׁ ירמיה ט (ְו ''ְּמקֹוָרא ִדְנקוֵדי ִמן ִיַהַה, )תהלים צז יא( ָהָאֶרץ ָּה ִיׂשְ

ל ְוָידֹוַע)כג ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ּ ִיְתַהֵלל ַהּמִ ן )שמות כו יט כ(ַה ''ְּיוַה, ּ ּכָ ׁשְ ּ ְידֹוָתיו וְלֶצַלע ַהּמִ
ִנית   .ַהּשֵׁ

ַלת ָוִוי ָמא יו''ּתְ ַהאי ׁשְ ּוְנקוִדין ִדְלהֹון , ה'' ויהי''ה והה''והי, י''ו ה''י וי''ד ה''ן ּבְ ּ ּ
ֵרי ַפְרֹעה  ַּוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ּ ְּי וְדָבׁש ַהיֹום ַהֶזה יהו''ּוַהַה, ַה'' ַוֹהָי)בראשית יב טו(ּ ּ דברים (ה ''ּ

ַנֲעִני ''ַוֹיָה, )כו טו ב ָהָאֶרץ ַהּכְ ו ְמקֹוָרא ''ה ההי''י היו''הוה. )בראשית נ טו(ַּה ַוַיְרא יֹוׁשֵ
ה ִלי ''ֹהֶהִו, ִדְלהֹון ּה ָהֵמר ְיִמיֶרּנו ְוָהָיה הוא ''ָהְיְו, )אסתר ה יג(ִּי ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנו ׁשֹוְ ּ ויקרא (ּ

ִני ֲאֹתנֹו ''ִהְהְי, )כז לג ֵֹרָקה ּבְ ְו ''ַהִיִה, י''ה ההו''ו הוי''היה, )בראשית מט יא(ַו ִעיֹרה ְוַלּשׂ
מֹו ''ַליהֹוָ י וְנרֹוְמָמה ׁשְ ה ַיד יהו''הֹוָי ,)תהלים לד ד(ּה ִאּתִ , )שמות ט ג( ה הֹוָיה''ה ִהּנֵ

י)דברים ו כה(ּ ִי''ּהִהָו ְהֶיה ָלנו ּכִ ּ וְצָדָקה ּתִ ּּ.  

  ]א''דף י ע -תיקוני זוהר [

י ַאְתָוון ָראׁשֵ ְּוָכל ְקָרִאין ְדָקא ַאְתָיין ֲהַוָיין ִאֵלין ּבְ ּ סֹוֵפי ַאְתָוון, ּ ין ִמן ַהּתֹוָרה , אֹו ּבְ ּבֵ
ין ִמן ַה תוִביםּבֵ ין ִמן ַהּכְ ִביִאים ּבֵ ִנּקוַדְייהו, ּּנְ ָּיִכיל ְלַנְקָדא לֹון ּבְ ל ֲהַווָיין , ּ ּאוף ָהִכי ּכָ ּ

ַלת ַאְתָוון ָרִאין, ְּדָקא ַאְתָיין ִמּתְ ּקְ י יהו, ְּנקוָדה ִדְלהֹון ּבַ גֹון ִיְהִה ְמקֹוָרא ִדיֵליה ּכִ ה ''ּּכְ
יִביןְוִאית , )משלי ג כו(ָה ְבִכְסֶלך ''ִיְהֶי יִבין ַלֲהַוָיה ִדְבסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ְּדָנִקיד לֹון ֵמָראׁשֵ ְוִאם , ּ

יִבין סֹוֵפי ּתֵ יבֹות ְנקוָדא ִדיֵליה ּבְ י ּתֵ ֲּהַוָיה ְבָראׁשֵ ּ ָרָזא ָאֳחָרא . ּ  )א''דף י ע(ְּוִאית ְנקוָדה ּבְ
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ַגְווָנא ָדא ָמָהן ְל, ְה ִיְמֹלך''ְה ַמַלך יהו''ְה ֶמֶלך יהו''יהו, ּכְ ְּנקוָדאן ִדְלהֹון , ִעיָלאׁשְ ּ
ִתיִבין ִדְתחֹוַתְייהו ּּכְ ּ.  

ָמא ָמא וׁשְ ל ׁשְ ְלָיין ִמּכָ ָמָהן ּתַ ע ׁשְ ַמר ְוָקָרא ֶזה , ַּאְרּבַ  ָלֳקֵבל )ישעיהו ו ב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ּב ַאְנִפין ִדְתַלת ֵחיָוון''י ְדִפין ִדְתַלת ֵחיָוון''ֶאל ֶזה י, ּ ְלהו ְפ, ּב ּגַ ְּוַעל ּכֻ ּ ּוְתִפִלין , ֵני ָאָדםּ ּ

ּהוא ְפֵני ָאָדם ן י, ִּציִצית ְפֵני ֵחיָוון ְוַגְדֵפי ֵחיָוון, ּ ם ּבֶ ָנן ׁשֵ ְּואוְקמוהו ַרּבָ ּ ל ַהיֹוְדעֹו ''ּ ּב ּכָ
לֹות ִפלֹוָתיו ִמְתַקּבְ ל ּתְ ְּוַהָזִהיר ּבֹו ּכָ ל י, י''ו ה''י וא''ד ה''ּוְמקֹורֹו יו, ּ ִּאיהו ַאְנפֹוי ' ּכָ ּ

ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ' א, ה''יהו ּ ּ ִפִלין , )יחזקאל א ט(ּ ָמא ָרָזא ִדּתְ ַהאי ׁשְ ָּהָכא ּבְ
  .ְוִציִצית

ל ֲהַוָיה ְדִאיִהי ה א ֲחִזי ּכָ ֲחָדא , ּנוְקָבא' ַעל ו' ה' ַעל י' ּּתָ ל ֲהַוָיה ִדְתֵרין ֵהִהין ּכַ ּּכָ
ֶאְמַצע ִאינון ֲאָחיֹות ַגְווָנא ָדא יהה, ּּבְ ל ֲהָוָיה י, ו''ּכְ ֶאְמַצע היו' ו' ּּכָ ֲחָדא ּבְ א ''נ(ה ''ּכַ

בו ַאִחים ַיְחָדו)דברים כה ה( ,ִּאינון ַאִחים )ה''הוי י ֵיׁשְ ּ ּכִ ֲחָדא, ּ ֵרין ֵהִהין ּכַ ַלְכָנה , ּתְ ַוּתֵ
יֶהן  ּתֵ ְּרחֹוִקים ָדא ִמן ָדא אֹו ְקרֹוִבים ָדא ִמן ָדא' ו' י, )רות א יט(ׁשְ ּ ּ ַמר ֲּעַלְייהו ִא, ּ ּתְ

רֹוב וגו)ישעיה נז ט( לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד יהה',  ׁשָ ְּדַהְיינו ָקְרּבָ ' ה, ו''ּ
א עֹוָלה י י, ְּדִאיִהי ִאיּמָ י ו' ה, ִהיא ָהעֹוָלה' ְסִליָקא ְלַגּבֵ א ְנִחיַתת ְלַגּבֵ ַרּתָ ', ְדִאיִהי ּבְ

ַּוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָטאת  ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו וגו, )ויקרא ט כב(ּ בראשית (' ַעל ּכֵ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, )ב כד ֹות ָסְלִקין, ְּוַהאי ִאיהו ָקְרּבָ   .ְוָחֵמׁש ָנֲחִתין, ָחֵמׁש ֶאּשׁ

ֵּלית ֲהַוָיה ְדָלא ַאֲחֵזי ַעל ָרָזא ִעָלָאה ְלִטין ַעל ְדכוִרין''הוה, ּ ד נוְקִבין ׁשָ ּי ּכַ ּ א ִּדיָנ, ּ
ֵמיה ְוָקַטל ְלִמְצִרי, ַּאֲחֵזי ְבָעְלָמא וִמיָתה ְועֹוִני ה ׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָהַפך ֹמׁשֶ ַמר , ְּ ְּדִאּתְ

מֹו ָמה  יה ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ּּבֵ מֹו ָמה ִלי , )שמות ג יג(ּ ַגְווָנא ָדא ָמה ׁשְ ה ָהַפך ֵליה ּכְ ּוֹמׁשֶ ְּ

ּוְנקוָדה ָהְוָהִי, י''הוה מֹוִמְצִרי, ּ ֵמיה ְוָאַמר ַמה ּשְׁ ׁשְ , ַּמה ָיִכיל ְלֶמֱעַבד ִלי, ּ ִדְמַזְלֵזל ּבִ
יה ִּלְקֵטיל ֵליה ּבֵ יִבין, ּ י ּתֵ יבֹות ְנקוִדין ִאּנון ֵמָראׁשֵ סֹוֵפי ּתֵ ְּוִאם ַאְתָוון ּבְ ּ:  

ּקוָנא ה ית ּבַ', ּּתִ ֵראׁשִ י ֵבית ֲאבֹוָתם , י''ת ָראׁשֵ''ּבְ ּת ֲעָלה ּבַ, )שמות ו יד(ֵּאֶלה ָראׁשֵ
ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ִנים, ּ ִחָלה ִסיָמן ָיֶפה ַלּבָ ּתְ ת ּבַ ִלית , י''ִמן אדנ' ְוִאיִהי י, ּּבַ ַמְרּגָ

ָווִנין ל ּגַ ִליָלא ִמּכָ ָלל''ִמן יהו' ְּדָאת י, ְּיָקָרא ּכְ ָוון ּכְ יה ּגַ ִפיס ּבֵ ּה ָלא ּתָ ֲּהָדא הוא , ּ
ִניִתי''ו ֲאִני יה)מלאכי ג ו(ִדְכִתיב  ָלל, ה ֹלא ׁשָ ָוון ּכְ ׁשום ּגַ י ּבְ ּנִ ּתַ ָּלא ִיׁשְ ֶּאָלא ָנִהיר , ּ

ִּמְלָגאו ְדַגָווִנין ּ ם יהו, ּ גוָפא ְדִאיִניׁש''ְּדׁשֵ ָמָתא ּבְ ִנׁשְ ֵהיְכָלא, ּה ּכְ א ּבְ ַרּגָ ׁשְ   .אֹו ּכִ

ּי ִאיהו ַסִפיר''ִמן אדנ' ְוָאת י ֵכֶלת ְואוַכם ִמּסִ, ּ ָוון ּתְ ָּנִטיל ּגַ יה , ְּטָרא ְדִדיָנאּ ְּוָנִהיר ּבֵ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְטָרא ִדְגבוָרה, י''ִמן אדנ' ְּוִאיהו ָאת י, ְנהֹוָרא ִחְווָרא ִמּסִ ִּפְטָדה , ּאֹוֶדם ִמּסִ

ְטָרא ִדיִמיָנא ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִמּסִ ֶרֶקת ִמּסִ , ד''ן יו''ת נו''ף דל''ִאיִהי אל, ּּבָ
ִליָלן ִמ ָווִנין''יּכְ ֲאָבָהן, ּב ּגַ ין ּבַ ְּוֻכְלהו ְמׁשוָלׁשִ ּ ְרֵאִלים, ּ ֹכֲהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ין ּבְ ְּמׁשוָלׁשִ ּ ,

ֵלׁשו ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוׁשָ ּּ ָ.  
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ל ֶאֶבן ְדַגָוון ִדיָלה ִחיָוור ְנִטיַלת ֵמֶחֶסד ּּכָ ּ ּ ּ ְּוִאיִהי ְסגוָלה ִדיֵליה ְרִחימו, ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
יך ָחֶסד ְוַאֲהַב ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ַּאְבָנא סוְמָקא ְנִטיַלת ִמן , )ירמיהו לא ב(ְ
בוָרה ְרָיין ְדָעְלָמא, ּּגְ ּוְסגוָלה ִדיָלה ְלֶמֱהִוי ֵאיָמתֹו מוֶטֶלת ַעל ּבִ ּ ּ ּ ֵרין , ּ ִליָלא ִמּתְ ַאְבָנא ּכְ

ָווִנין ִחָוור ְוסוָמק ִאיִהי ֵמַעּמוָדא  ּּגַ ּ ּ א ִעָלָאה, ְדֶאְמָצִעיָתאּ ְטָרא ְדִאיּמָ ָזָהב ִמּסִ ָּירֹוק ּכַ ּ ,
ׁשוָבה ְּדִאיִהי ּתְ ל ָעְלָמא, ּ   .ַּקו ָירֹוק ְדַאְסַחר ּכָ

ע פול ְמׁשוָלׁש ְמרוּבָ ָוון ָפׁשוט ּכָ ְּוִאית ּגַ ּ ּ ּ ָרה ַגָווִנין, ּּ ַּעד ְדָסִליק ַלֲעׂשָ הֹון י, ּ ' ִּדְנִהיִרין ּבְ
ְּדִאינו, ַאְתָוון ע, ב ְנהֹוִרין''ְלע' ְּוָסְלִקין ִאֵלין י, ה''ו יהו''ה יה''י' ן יּ ב ''ְּדָנֲהִרין ּבְ
ָווִנין   .ּּגַ

ָב''ק ֹחֵל''ָחׁשַ ִּאינון ִנּקוד צבאו, ץ''א ָקֵמ''ם ׁשְ ְּוֻכְלהו ָנֲהִרין , ֶנַצח ְוהֹוד ְיסֹוד, ת''ּ ּ
יָרא ַמְלכות ַאְבָנא ַיּקִ ל ְסגולֹות, ּּבְ ִליָלא ִמּכָ ָב, ּּכְ יה ''ׁשְ ּא ַגָוון סוָמק ִדְגבוָרה ְדָנִטיל ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ

ָוון ִחָוור''ָקֵמ, הֹוד ּץ ּגַ ְמרו ְלִעיָלא, ּ הֹון ְדָהא ִאּתְ ְּוָלא ָצִריך ְלַאָרָכא ּבְ ּ ְ.  

  ]ב''דף י ע -תיקוני זוהר [

ּקוָנא ו יִלים ַיְזִהירו ' ְּועֹוד ּתִ ּכִ ׂשְ ּ ִאֵלין ִאינון ְד)דניאל יב ג(ְּוַהּמַ ּ ִפּקוָדא ּ ָּיְדִעין ָרָזא ּבְ
י ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ְנָיָנא ּבְ ית )ב''דף י ע(ְּדִאיִהי , ה''ְּדִאיִהי ַאֲהָב, ת''ּּתִ ֵראׁשִ ן ְזִעיר ּבְ ּבַ , ְלֻחׁשְ
ַמְתְקָלא ֲחָדא ָסְלִקין ן''ְּדִאיִהי ע, ְוָדא ַאֲהַבת ֶחֶסד, ּבְ ּבָ חוׁשְ ָמא ְמָפֵרׁש , ּב ּבְ ָלֳקֵבל ׁשְ

ע ַו ָּיֹבא ַוֵיטַּוִיּסַ ְּדֵביה ָוא, ּ ן ֶאָח''ּ ּבַ חוׁשְ ית, ד''ּו ּכְ ֵראׁשִ ְּדַהְיינו ַמֲאַמר ֶאָחד ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ,
ְראֹות ַמֲאַמר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהּבָ ְּדאוְקמוָה ֲעֵליה ַוֲהֹלא ּבְ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ְרִחימֹוי ְדָמאֵריה, ּ ָמאן , ּ

ֶאָחד יה ּבְ ְּדָמַסר ַנְפׁשֵ ְרִחימֹוי , ּ ְּדָמאֵריהּבִ ּוְבִגין ָדא ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהו, ּ דברים (ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ּ

ך, )ו ה ֲָאִפילו נֹוֵטל ֶאת ַנְפׁשֶ יה ִמּגוָפא ְלַכך ֶנֱאַמר וְבָכל , ּ ְּדִאם ָחִביב ֲעֵליה ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ְּ

ך ָכל ְלָבְב, ַָנְפׁשְ מֹוֵניה ְלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְְוִאם ָחִביב ֲעֵליה ּגוֵפיה ִמּמָ ּ ּ ּ ְּוִאם ָחִביב ֲעֵליה , ָךּ
ָכל ְמֹאֶדך ָָממֹוָנא ִמּגוָפא ְלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְ ְרִחימו ְדָמאָרך , ּ ה ְדָחִביב ֲעָלך ְמסֹור ֵליה ּבִ ּמֶ ְּבַ ְּ ּ

ִעת ָצָרה   .ּבְ

ְתָרָאה ִנין ְדָגלות ּבַ ְבִעין ׁשְ ָאה ְבׁשַ ָרֵאל ְלִאְתַנּסָ יֹון ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ְּוָדא ִאיהו ִנּסָ ּ ּ ָעִני ְּד, ּ
ת ּמֵ יה, ָּחׁשוב ּכַ ּוְכִאלו ָנְטִלין ַנְפׁשֵ ּ קוִלין, ּּ ְלהו ׁשְ א וָממֹוָנא ּכֻ ּּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ּ ה ְדָחִביב , ּּ ּמֶ ּבַ

ְרִחימו ְדָמאֵריה ֲּעֵליה ְמסֹור ֵליה ּבִ ּ ּ ִמַלת ַאֲהָב, ּ ר ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַקּשַׁ ּ ה ְדִאיִהי ''ּ
י ּוְכִאלו ֵב, ת''ְבֵראׁשִ ָרא ָעְלָמאּּ יה אֹו גוֵפיה אֹו ָממֹוֵניה , ּיה ּבָ ּוָמאן ְדָלא ָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ַמד ַעת ַהּשְׁ ׁשַ ְרִחימו ְדָמאֵריה ּבְ ּּבִ ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּּכְ ּ ּ יה , ּ ּוָמאן ְדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ
ְרִחימו ְדָמאֵר ַמד ּבִ ַעת ַהּשְׁ ׁשַ ְּוגוֵפיה וָממֹוֵניה ּבְ ּ ּ ּ ָּדא ִאְתְקֵרי ְרִחיָמא ְדָמאֵריה ַוַדאי, ּיהּ ּ ּ ,

ּוְבַההוא ָעְלָמא ֵלית ְלִעיָלא ִמיֵניה ּ ּוְבִגין ָדא ְקָרא ָסִמיך ֵליה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו . ּ ּ ּ ּ ְּ

  .)בראשית א ב(

ל ְסִפיָרן, ּה ִאיִהי ַמְלכות''ְוַאֲהַבת יהו ִליָלא ִמּכָ ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ְדק, ּכְ ִריך הוא ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ְרַי ָכל ּתַ ּג ִפּקוִדין''ּבְ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶלך)אסתר ג ג(ּ ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ְ ַמדוַע ַאּתָ ּ ּ ,
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ן ָעְלָמא, ְוִאיִהי ִבְנַין ָעְלָמא א ִאיִהי ָחְרּבַ יׁשָ ְפָחה ּבִ ה , ׁשִ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ בראשית א (ּ

ָּתה ֹתהו ָוֹבהו ְוָהָאֶרץ ָהְי)ב ִריך הוא ְלַאְלָקָאה ֵביה , ּ א ּבְ ְּוִאיִהי ְרצוָעה ִביָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַּחָייַבָיא ּ.  

יה אֹו גוֵפיה אֹו ָממֹוֵניה ִריך הוא ִמּגֹו ַנְפׁשֵ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדָרִחים ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדִיְנִטיר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַהִהיא ְדָיִהיב ֵליהָהא ְרִח, ְּ לוָיה ּבְ ּימו ִדיֵליה ּתְ ּ ּ ְוַלאו , ּ

ר ְרִחימו ְּדַלאו ִאיהו ַהאי ְרִחימו, ִּעּקָ ּ יה, ּ ַפר ּבֵ ְּדִאם ָנַטל ָממֹוֵניה אֹו גוֵפיה ּכָ ּ ּ ַלאו , ּ
ר ְרִחימו ִּאיהו ִעּקָ ְרִחימו ְדָמאֵריה, ּ יה ּבִ ַּעד ְדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ קו, ּ ַלת ׁשְ ל ּתְ יהְּוִאם ּכָ , ִּלין ְלַגּבֵ

ְרִחימו ֵמיה ּבִ ת ׁשְ ְלהו ַעל ְקדוׁשַ ִּיְמסֹור לֹון ּכֻ ּ ּ ּ ָרא ִדְרִחימו, ּ ְּוַהאי ִאיהו ִעּקָ ְּדִאיהו ַאֲהַבת , ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה ִאיִהי, ְּדִאיִהי ַאֲהַבת ֶחֶסד, ּה ַמְלכות''יהו ְּדִיְרָאה ִמּסִ ּוֵמֶחֶסד ִאיִהי ַמְלכות , ּ ּ

ַמרה ּכְ''ַאֲהַבת יהו בוָרה ִאיִהי ִיְרַאת ְיָי, ָמה ְדִאּתְ   .' ִּמּגְ

ָרֵאל ְוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ְואֹוַרְייָתא ְדִאיִהי תרי ְרַוְיהו ִאְתְיִהיב ְלִיׂשְ ּא ִמּתַ ּ ,
ְטֵריה ִאְתְקִריַאת ַמְלכות ּתֹוַרת יהו ִּמּסִ ְרַי, )תמימה(ה ''ּ ָכל ּתַ ג ''ְּוִאיִהי ִמְצָוה ִדיֵליה ּבְ

ֵמיהִּפ ּּקוֵדי ְדַתְלָיין ִמּשְׁ ִמ, ּ ְּדִאינון ׁשְ ָס''י ִעם י''ּ ִהיא , ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר, ה''ה ׁשְ
ְדמותֹו ַצְלמֹו ּכִ   :ּּבְ

ּקוָנא ז יִלים ַיְזִהירו', ְּועֹוד ּתִ ּכִ ׂשְ ִליָתָאה , ְּוַהּמַ ית ִפּקוָדא ּתְ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ִּאֵלין ְדָיְדִעין ּבְ ּּ ּ ּ
ִרית ִמיָלהְּדִאיִה י, י ּבְ ֵראׁשִ ִרי''ְּוַהְיינו ּבְ ׁש ''ְוִעם ֵא', ּוְבִרית ִאיִהי י, ׁש''ת ֵא''ת ּבְ

ַמר , ִּעם ֵאׁש ִאיִהי נוְקָבא' ְּואוף ָהִכי ָאת ה, ׁש''ִאְתֲעִביד ִאי ֵרין ֵאיׁשֹות ִאּתְ ְוַעל ּתְ
ְתנֹות אֹור ַקְדֵמיָתא ּכָ ל, ּבְ הִּדְבהֹון ֲעֵקבֹו ַמְכֶהה ַגְלּגַ   . ַחּמָ

ַהְבָדָלה ְּוַהְיינו ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ְדִאינון ּבְ ּ ּ ה''י, ּ ַתר ְדָחאבו ַוַיַעׂש , ה ִמן ִאיׁש ְוִאּשָׁ ּּבָ ּ ּ
ם ''ה ֱאֹלִהי''יהו יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּם ְלָאָדם וְלִאׁשְ ְּוַהְיינו ּבֹוֵרא , )בראשית ג כא(ּ

ל ָנָחׁשְוָדא, )אשה( ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ה ְדָחאב,  עֹור ׁשֶ ּמֶ ָאה ּבַ ּוְבִגין ָדא ַצִדיִקים , ְלִאְתַדּכָ ּ ּ
ִרית ׁשוב ֵאיָנם חֹוְזִרים ְלַעְפָרן ְּדָנְטֵרי ּבְ ֵרי ֵמַעִפָרא, ּ ָכא ְדִחְוָיא ְדִאְתּבְ ְּדִאיהו עֹור ִמׁשְ ּ ,

יה ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו  ַמר ּבֵ   .)ישעיהו סה כב(ְּדִאּתְ

  ]א''דף יא ע -תיקוני זוהר [

ַההוא ַעְפָרא ֶבר ּבְ ִחּבוט ַהּקֶ ִרית ִאְתַדן ּבְ ּוְבִגיֹן ָדא ָמאן ְדָלא ָנִטיר ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון , ּ ּ
ַחֵי ְּדגוָפא ִדְלהֹון ִאינון לֹון ֶקֶבר ּבְ ּ ּ ֲע, יהֹוןּ ָכל יֹוָמאְּדַדֲחִקין לֹון ׁשַ א ּבְ ּוִבְמָלאָכא , ּתָ

ע ְד ּקַ ִּדְלהֹון ְדִאְתּבַ ִצָפְרֵניהֹוןּ ַהְבָדָלה, ָּמא ּבְ ינו ְלַאֲחָזָאה ִצָפְרַנִים ּבְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ַּדֲהָוה , ּּ
ָכְתנֹות ִצָפְרַנִים ׁש ּבְ ָּאָדם ְמלוּבָ בֹוד, ּ ֲעָנֵני ּכָ ַהְבָדָלה ) א''דף יא ע(. ַּדֲהוֹו ָנֲהִרין ּכַ ְּוִאיהו ּבְ ּ

ְייהו י)בראשית ג ז( ,ִּמּנַ ּ ַוֵיְדעו ּכִ ְייהוּ ים ֵהם ִמּנַ א, ּ ִעיֻרּמִ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ גוָפא ְוִנׁשְ ּּבְ ּ ,
ְתנֹות אֹור ים ִמּכָ ְּדִאינון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ֲּערוּמִ ַאְדָלַקת , ּ ת ִאְתַחָזא לֹון ּבְ ּבָ ּוְבִגין ִדְבׁשַ ּ ּ

ְתֵרין ְפִתילֹות ְדֵאׁש ת ּבִ ּבָ א ְדׁשַ ַרּגָ ּׁשְ ת ִיְת, ּ ּבָ ְייהוּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ ַּעְברון ִמּנַ ינו ְלֵמיַמר , ּ ּקִ ּּתַ
ֵאׁש ת ַהְבָדָלה ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3470דף [ -ּוָתא ּבְ

ָכְתנֹות אֹור ָמִתין ּבְ ין ִנׁשְ ׁשִ ת ְוֹיִמין ָטִבין ִמְתַלּבְ ּבָ ּוְבִגין ִדְבׁשַ ִביא , ּ ישעיה כד (ָאַמר ַהּנָ

דו יהו)טו ּבְ אוִרים ּכַ ן ּבָ ּ ַעל ּכֵ ָנן , ה''ּ ְּואוְקמוהו ַרּבָ ּ ְכסות ְנִקָיהּ דוהו ּבִ ּבְ ּּכַ ּ ּ ִּמָיד ְדָאַמר , ּ ּ
א ְלהו ְבֵני ְמִתיְבּתָ יה ּכֻ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ִּמִלין ִאֵלין ִאׁשְ ּ ּּ ּ ד ִאְתַחַדׁש , ּ ֶחְדָוה ּכַ יַנְיהו ּכְ ְּדֵלית ֶחְדָוה ּבֵ ּ ּ

יַנְיהו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא   .ּּבֵ

ִרית ֵאׁש ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ִמיםָקִרי ִא, ּ י ִאיִהי ''ְדשד' ְואֹות י, ּיׁש ַצִדיק ּתָ
ד ֵיֶצר ָהָרע ּחוְלָיא ַעל ַצָואר ְדׁשֵ ּ ָלָאה, ּ ְלׁשְ ים שד, ּחוְלָיא ְדׁשַ ּוְבִגין ָדא ְרׁשִ ְבִרית''ּ , י ּבִ

זוָזה ּמְ ים ּבַ ְּדִמְזַדְע, ְּוָרׁשִ ָלָאהּ ְלׁשְ ְלהֹון ֵמַהאי ׁשַ ִרית, ְּזִעין ּכֻ ת ֹיִמין אֹו, ְּדִאיִהי אֹות ּבְ
ִפִלין, ָטִבין   .ּאֹות ּתְ

ה ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ׁשֵ ִפיס ּבָ ּוִמָיד ְדִאיהו ּתָ ּ ּ ּ ּ ה , ד''ּּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ר ַנׁש ַחְרּבָ ָּנִטיל ּבַ
ְגרֹוָנם'' רֹוְממֹות ֵא)תהלים קמט ו( ְּדִאיהו י, ל ּבִ א' ּ א ְדַחְרּבָ א' ו, ֵריׁשָ ' ה' ה, ּּגוָפא ְדַחְרּבָ

ֵרי ִפ ִּפיֹות ִדיָלהּּתְ ּ ִחיט ֵליה, ּ ְצלֹוָתא, ְּוׁשָ ם ְלָהְרגֹו ּבִ ּכֵ א ְלָהְרָגך ַהׁשְ ַמר ַהּבָ ְוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ּ ,
ה  ַמר ּבָ ּבֶֹקר)בראשית יט כז(ְּדִאּתְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ   .ּ ַוַיׁשְ

ַמע ִאיִהי רֹוַמ יִבין ְדִיחוָדא, ח''ְועֹוד ְקִריַאת ׁשְ ית ּתֵ ִליָלא ִמּשִׁ ּּכְ יִבין ִעם ''ֵמַרַמּו, ּ ח ּתֵ
ַמר ָחֵמׁש ַאְבִנין ה, ְּוהוא ִקיְרָטא, ה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת''יהו ְּדִאְתֲעִבידו ַחד ַאְבָנא ', ְוָהא ִאּתְ ּ

ָאת י ה ְלֵיֶצר ָהָרע', ּבְ ִפִלין, ּוְבָאן ֲאַתר ִאיִהי ִקיְרָטא, ְּוָקִטיל ּבָ ּתְ ְחוט ְדֶקַלע ְדָכִריך , ּּבִ ּ ּ ּ
ָיד ָדא ְרצ חוט ְדַזְרָקא, ּוָעה ְדָידּּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ַמע, ּ ים , ְוִאיִהי ְקִריַאת ׁשְ ת ְדָזִריק ִחּצִ ֶּקׁשֶ

בֹוד ַמְלכותֹו ם ּכְ רוך ׁשֵ ְטָרא ְדּבָ ִּמּסִ ּוְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק , ְּ ת , )משלי י ו(ּ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ
ִרית   .ַהּבְ

ָחֵמׁש, ּרֹוְמָחא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָעאן ְדָידּבְ ָאה' ְּדִאיִהי ה, ּ ֶאְצּבְ ּתָ ְוִאיִהי , ּתַ
ֵניה ְרַמ, ִליִמיָנא ְדֶחֶסד ּבָ א ְדַאְבָרָהם ְדחוׁשְ ַּדְרּגָ ּ ּ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ' ְוִעם ו, ח''ּ ּ
ָמאָלא' ֶקַלע ה, ח''ִאְתֲעִביד רֹוַמ ִפִלין''י, ַאְבָנא ְדֶקַלע' י, ִּעָלָאה ִלׂשְ ּה ִדּתְ ה ''א יְּוֹכָל, ּ

ִמ ָס''ִעם ׁשְ   .ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר, ה''י ׁשְ

ּוָמאן ְדִאיהו ְנִטיר י ּ ְתַמְנָיא יֹוִמין ְדִמיָלה' ּ ת, ּּבִ ּבָ חום ׁשַ ְתַמְנָיא ַאְלֵפי ּתְ ְתַמְנָיא , ּּבִ ּבִ
ִפֵלי ָיין ִדּתְ ָּפָרׁשִ ּ ּ ל ַמִזיֵקי ִדְתחֹות ְיָדא ְדֵיֶצר ָהָר, ּ ִּאיהו ָנִטיר ִמּכָ א ַעל , עּ ְּדִאיהו ְמַמּנָ ּ

ין ִרּבֹוא ּתִ ָלִאין ְוָקִטיל ֵליה, ׁשִ ְלׁשְ ׁשַ יר ֵליה ּבְ ן ָמאן ְדָקׁשִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ.  

ַעְפָרא ינו ֵליה ָמָנא ּבְ ִרית ְדַתּקִ ְּועֹוד ּבְ ַעְפָרא, ּ ְדָייא ָלה ּבְ יה, ְּלׁשַ ְּוָדם ְדַאִטיִפין ִמּנֵ ּ ּ ,
ִאלו ָעִבי יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ח ֲאָדָמה, ּד ֵליה עֹוָלהּּ יה ִמְזּבַ ְּוַההוא ַעְפָרא ְלַתְקָנא ּבֵ ְוָדם , ּ

ִאלו ָדַבח ֲעָלה ֲעָלָוון ִּדְבִרית ּכְ ּ ה ִלי )שמות כ כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ּ ִמְזּבַ
ֶבר', וגו ַההוא ַעְפָרא ֵמִחּבוט ַהּקֶ ִזיב ֵליה ּבְ ְּוׁשָ ּ ִחיַטת ַמְלַאך ּוְבַדם ִמיָלה , ּ ִזיב ֵליה ִמּשְׁ ְׁשָ ּ

ְות   .ַהּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3471דף [ -ּוָתא ּבְ

ִרית ִאיהו ַמְמֵזר יל ּבְ ְּוִאם ַההוא ְדַקּבִ ין ֵליה ְלִחְוָיא, ּ ּקִ ַּההוא ַעְפָרא ּתַ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ
ר ֵאַרָרה יהו,  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה כה( ְּוִאיהו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ , )בראשית ה כט(ה ''ּ

הְּדִא ַמר ּבָ ה , ּ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה)שם ג יז( ּּתְ ַמר ּבָ ְּוִאיִהי ַעְפָרא ֵמַהאי ְדִאּתְ  )שם א ב(ּ
ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ַמר ָבה , ּ ְבֶלה)ישעיה נא ו(ְּדִאּתְ ֶגד ּתִ ּבֶ יה ְיֵהא ,  ְוָהָאֶרץ ּכַ ִּעּמֵ

ּחוְלֵקיה יר ֵליה ְלֶמיֱעַבד עֹוָלה ַל, ּ ִאלו ָקׁשִ ּּכְ ּ ת ִאינון ֶפֶסל , ֲעבֹוָדה ָזָרהּ ן אֹו ּבַ ְּדַההוא ּבֵ ּ ּ ּ
ָכה ַמר , ּוַמּסֵ ָכה)דברים כז טו(ְּוַעל ָדא ִאּתְ ה ֶפֶסל וַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר, ּ ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ַמר ְוׂשָ , ְוִאּתְ

ל עֹוָלם ִסְתרֹו ׁשֶ ל ָהָעם ָאֵמן, ּבְ ְדמֹוִני ִא, ְוָאַמר ּכָ ָחׁש ַהּקַ ר ִמּנָ ְּדַההוא ּבַ ְּדָגִרים ָמְות , ּיהוּ
ֵתיה ְּלָאָדם וְלִאּתְ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵהָמה כו)בראשית ג יד(ּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ   .'ּ ָארור ַאּתָ

  ]ב''דף יא ע -תיקוני זוהר [

י ַעל י ָצִלים ָדא ַעל ָדא', ְּקִליָפה ְדָעְרָלה ְדַכּסִ ִגְלֵדי ּבְ ַלת ְקִליֵפי ּכְ ִּאית ָלה ּתְ ּ ּ ּ ,
ַמר ֲעַלְייהו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ְּקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאְּוִאינון ּכְ ְּדִאּתְ ָדא ַקו ָירֹוק ְקִליָפה , ּ

ֶאֶבן, ַקְדָמָאה ֶדֱאגֹוָזא ה ּכְ ְנָיָנא ֶדֱאגֹוָזא ָקׁשֶ ָּוֹבהו ֲאָבִנים ְמפוָלמֹות ָדא ְקִליָפה ּתִ ּ ּ ,
ִליָתָאה ך ְקִליָפה ּתְ ֲעָריֹות ּאוְק )ב''דף יא ע(ּוְבהֹון , ְְוֹחׁשֶ ין ּבָ ָנן ֵאין דֹוְרׁשִ ּמוהו ַרּבָ ּ ּ

ה ֹלׁשָ ׁשְ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים , ּבִ ֹלׁש ׁשָ ָנה , ְוָלֳקֵבל מֹוָחא, )ויקרא יט כג(ׁשָ ִּאיהו וַבּשָׁ ּ
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים ַליהֹוָ ָּהְרִביִעית ִיְהֶיה ּכָ ּ   .ה''ּ

ָעה  ְטָרא ְדָעְרָלה ַאְרּבָ ה ָאְכלו ֵמִאֵלין ְקִליֵפי וֵמתו, ִּנְכְנסו ְלַפְרֵדסּוְבהֹון ִמּסִ ֹלׁשָ ּׁשְ ּ ּּ ,
א ְוָזַרק ְקִליִפין ְוַחי י ֵמִאיר ִרּמֹון ָמָצא, ְרִביָעָאה ָאַכל ִאיּבָ ַמר ַרּבִ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּתֹוכֹו , ּכְ

  .ָאַכל ְקִליָפתֹו ָזַרק

ּוְכַגְווָנא ְדִאֵלין ְקִליִפין ָיין , ּ ִּאינון קוׁשְ ְּדִאיִהי מֹוָחא ִמְלָגאו, ְּדַחְפָיין ַעל ֲהָלָכהּ ּ ,
ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ר ַנׁש ָיִכיל ְלֵמיַכל ּבְ ה ִעץ ַחִיים ִהיא , ְוֵלית ּבַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ , )משלי ג יח(ּ

ָיין ֵמֲהָלכֹות ַּעד ְדָזִריק קוׁשְ ִאיָלָנא, ּ ָיין ִדיָלה ִאינון ּכְ ְּוִאית ֲהָלָכה ְדָכל קוׁשְ ּ ּ ִדְקִליָפה , ּ
ִוין ְלֵמיַכל ְלהֹון ׁשָ א ּכֻ ִּדיֵליה ְוָקֶנה ִדיֵליה ְוִעָציו ְוַעִלין ְוִאיּבָ ּ ּ ַמר , ּ  )שיר ד יד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִוין', ֵּנְרְד ְוַכְרּכֹום וכו ָיין ׁשָ ל ֻקׁשְ ּוְבִגין ָדא ַלאו ּכָ ּ.  

 ] בשנה318יום [סדר הלימוד ליום כג אב 

ִּפּקוָדא ְרִביָעָאה ּבְ יתּ ֵראׁשִ ה , ָּדא אֹוַרְייָתא, ִּמַלת ּבְ ַמר ּבָ ה '' יהו)משלי ח כב(ְּדִאּתְ
ית ַדְרּכֹו ָאה, ָּקָנִני ֵראׁשִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ְלִנְבָרִאים, ְוָדא ׁשְ ְוִאיִהי ַאֲחִרית , ְדִאיִהי ֵראׁשִ

ַמר , ְּלָחְכָמה ִעָלָאה ּוְבִגיָנה ִאּתְ ית)ישעיה מו י(ּ יד ֵמֵראׁשִ   . ַאֲחִרית ַמּגִ

ְפֶאֶרת ֶתר ִאְתְקִריַאת ֲעֶטֶרת ּתִ ד ִאְתְנִטיַלת ִמּכֶ ל ַצִדיק, ּכַ ֹראׁש ּכָ א , ֲּעָטָרה ּבְ ּגָ ּתַ
א ֲחָלף, ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ַמר ּכָ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ד ִאְתְנִטיַלת ֵמַהאי ָחְכָמה , ּ ּכַ

ית ָמהִאְתְקִר, ִּעָלָאה ְדִאיִהי ֵראׁשִ יָנה ִאְתְקִריַאת ַעל , ּיַאת ַעל ׁשְ ְּוַכד ִאְתְנִטיַלת ִמּבִ
בוָנה ָמה ּתְ ּׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3472דף [ -ּוָתא ּבְ

ְכָתב ְדִאיְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא, ְוַכד ִאְתְנִטיַלת ֵמֶחֶסד ּבִ ִדְכִתיב , ִּאְתְקִריַאת ּתֹוָרה ׁשֶ
בוָרה ִא, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג יב( ַעל ְּוַכד ִאְתְנִטיַלת ִמּגְ ּבְ ְתְקִריַאת ּתֹוָרה ׁשֶ

ְּדָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֶּפה ּ ּ ָנה, ּ בוָרה ִניּתְ ַעל ֶפה ִמִפי ַהּגְ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ֶפֶרץ ּבֹוִרים עֹוְמִדים ּבַ ל ּתֹוָרה, ּּגִ ה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ ה ֶאָלא ִגּבֹור ּבְ ְּוָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם ּבָ ּבֹור, ּּ  ּגִ

ִיְצרֹו   .ּבְ

ה ִליָתָאה ְנִחיַתת ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּוְביֹוָמא ּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר)שמות יט טז( י ּבִ ִליׁשִ ְתֵרי לוֵחי ַאְבִנין, ּ ַוְיִהי ַביֹום ַהּשְׁ ֲהָדא , ֶנַצח ָוהֹוד, ּּבִ

תוִבים)שם לב טז(ּהוא ִדְכִתיב  ֵני ֶעּ ּכְ ֵרין ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ְבֵריֶהם ִמּשְׁ ְטָרא , ְּוִאינון ּתְ ּוִמּסִ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריאו ְנִביֵאי ָהֱאֶמת א ּתֹוַרת ֱאֶמת, ּ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא , ּוׁשְ

ִפיהו)מלאכי ב ו(ִדְכִתיב  ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש , הְּוִאְתְקִריַאת ַמְרֵאה ִדְנבוָא, ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ְטָרא ְדַתְרַוְייהו   .ִּמּסִ

ִביִעי ְנָתָנה ּוְביֹום ַהּשְׁ ָּדא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּ הֹון, ּ א ִדיֵליה ַמְלכות ַמִליל ִעּמְ ּוְבַדְרּגָ ּ ּ ּ ,
ְּוָהא אוְקמוהו ּ ר ַעל ֶפה ֶאָחד, ּ א ֹלא יוְכלו ְלַדּבֵ ּמָ ר ַמְלִכין ׁשֶ ַּלֲעׂשַ ּ ַבת, ּ ה , ָנַגע ּבְ ְּוָכַלל ּבָ

ל ָהֶע רּכָ חֹות ַהי, ת ַאַחת''ּבַ' ְוָדא י, ׂשֶ , י''ִמן שד' י, י''ִמן אדנ' י, ם''ִמן ֱאֹלִהי' ּתְ
ּנוָיין ל ּכִ ִליָלא ִמּכָ ל ֲהַוָיין, ּּכְ ּוִמּכָ גֹון הוה, ּ ָווֵתיה, י''ּכְ חֹות ה' ִּדְיֵהא י, ּאֹו ּכְ ם ', ּתְ ָכל ׁשֵ ּבְ
ְּדִכינוי ַוֲהַוָיה ִאיִה ּ   .ּי נוְקָבאּ

ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִמיָנה ִאְתְיִהיַבת ּ ה , ּ ',  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי כו)שמות לג כג(ָאַמר ְלֹמׁשֶ
ְּדֵלית ָנִביא ְוָחָכם ָיִכיל ְלַעָאָלא ְלִעיָלא ָפחות ִמן ָדא ּ חֹות , ּּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ַמְפּתֵ ּ

ַּהִחיצֹוִנִיים ַאְנִפין ִדיָלה ּ ּ חֹות ַהְפִניִמִיים, ּ ְּוַאְנִפין ִדְלָגאו ַמְפּתֵ ּ ַמר ְלִעיל, ּּ ְּדִאם , ְוָהא ִאּתְ
ַמאי ֵייעול חֹות ַהִחיצֹוִנִיים ּבְ ידֹוי ַמְפּתֵ ר ַנׁש ֵלית ּבִ ּּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ תהלים קיח (ּ

ַער ַליהֹוָ, )כ   .ה''ֶזה ַהּשַׁ

ָגה ְלָנִביא  ּוְבִגין ְדֵלית ַהּשָׂ ְּוחֹוֶזה ְוָחָכם ָפחות ִמיָנהּ ּ ִביא , ּ  ּכֹה )ירמיהו ט כב(ָאַמר ַהּנָ
ָחְכָמתֹו כו''ָאַמר יהו ֹזאת ִיְתַהֵלל כו', ּה ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם ּבְ י ִאם ּבְ , ְוָידֹוַע אֹוִתי', ּּכִ

ּוְבִגין ָדא ַיֲעֹקב אֹוִליף ָלה ִלְבנֹוי ּ ָלה ִמיָנה, ּ בראשית (ּוא ִדְכִתיב ֲהָדא ה, ְּוָיִהיב לֹון ַקּבָ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)מט כח ר ִדּבֶ ָלה ִמיָנה, ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ ְּוָדִוד ַדֲהָוה ֵליה ַקּבָ ּ ה , ּ תהלים (ָּאַמר ְלַגּבָ

ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה כו)כז ג א',  ִאם ּתַ ּגָ ַהאי ּתַ ה, ָּרִמיז ָלה ּבְ יה ְלַגּבָ ְבּתֵ ְּוָסִליק ַמֲחׁשַ ְוָאַמר , ּ
  .'י כוֹלא ִייָרא ִלּבִ

  ]א''דף יב ע -תיקוני זוהר [

ָלה ִמיָנה ְּוַאֲהֹרן ַדֲהָוה ֵליה ַקּבָ ּ ָּלא ֲהָוה ָעאל ִלְפַני ְוִלְפִנים ָפחות ִמיָנה, ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז ג(ִדְכִתיב  ָרא ְדֹכָלא,  ּבְ ַּדֲהָוה ָיַדע ְדִאיִהי ִעּקָ ּ ּ ,

ן ַליהֹוְָּדִאיִהי ָקְר ה ַליהֹוָ, ה''עֹוָלה ַליהֹוָ, ה''ּבָ ָלה ִמיָנה, ה''ִאּשֶׁ ָרֵאל ַדֲהָוה לֹון ַקּבָ ְּוִיׂשְ ּ ,
ּכֹוָנא ָאֳחָרא  ִריך הוא ַמׁשְ א ּבְ ָּלא ָבעו ִמּקוְדׁשָ ּ ִגיָנה ִמן  )א''דף יב ע(ְּ ְּדִיְפדֹון לֹון ּבְ
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לוָתא ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם )דשם כו מ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֶּאָלא ֹזאת, ּּגָ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ  ְוַאף ּגַ
יָפא', וכו ּקִ ָרֵאל ּתַ ד ֲחָזא ִבְנבוָאָתא דֹוָחָקא ְדִיׂשְ ִגיָנה ּכַ ְּוָנִביא ָאַמר ּבְ איכה ג (ָאַמר , ּ

י כו)כא יב ֶאל ִלּבִ ְּוֹזאת ִליהוָדה ַויֹאַמר ',  ֹזאת ָאׁשִ   .)דברים לג ג(ּ

ִליָל ִלית ּכְ ָווִנין ְנִהיִריןִאיִהי ַמְרּגָ ל ּגַ ְרֵמיה, ּא ִמּכָ ְּדִאינון ְנִהיִרין ִמּגַ ּ ּוְסגוָלה ִדיֵליה , ּ ּ ּ
ָכל ִנּקוִדין ְדַאְתָוון ְוַטֲעֵמי ּּבְ ם, ּ ם ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ְטָרא ְדֹחֵל, ּבְ א, ם''ִמּסִ   .ִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ

ָוא ַאְתוֹוי אהי, ו''חֹוֵלם ָמֵלא ּבְ ן יהו' י' י' ין יּוְתַלת ִניצֹוִצ, ה''ְסִליק ּבְ ּבַ חוׁשְ , ה''ּּכְ
ְּדִאיהו כ ן יהו''ּ ּבַ ע ַאְתָוון ְסִליק ְלֻחׁשְ ָרָזא יהו, א''ה נ''ה אהי''ו ְוַאְרּבַ ', י' י' ה ְדי''ּבְ

ּוְסגוָלה ִדיֵליה  ּ א יהו, ּא ָלה''ל ָנא ְרָפא ָנ'' ֵא)במדבר יב יג(ּ יָעה ּנָ''ָאּנָ תהלים (א ''ה הֹוׁשִ

ֶתר' כ, א''ה כ''אהי, )קיח כה יָי, ֵאין סֹוף' א, ּכֶ   .)א ב ב''ש(' וגו' ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

יה ְלֶחְלָמא ב ַאְרָצה כו, ְּוחֹוֵלם ְסגֹוְלּתֵ ה ֻסָלם ֻמּצָ ַמר ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ְּדֵביה ִאּתְ ּ ּ בראשית (' ּ

ָרֵאל, )כח יב ַלת , ם''יי ִמן ֱאֹלִה''ֹּחֵלם ָחֵסר ִאיהו ה, ְועֹוד חֹוֵלם מֹוֵחל ֲעֹונֹות ִיׂשְ ּתְ
ַאר א, ם''ִמן ֱאֹלִהי' ִניצֹוצֹות ל ּתָ יָנה ִתְקָרא , ם''ִאׁשְ י ִאם ַלּבִ ה ּכִ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ , )משלי ב ג(ּ

ִנּקוֵדי ְּוַלאו ָצִריך ַלֲאָרָכא ּבְ   .ְּדָהא ִאְתַאְמרו, ְ

יִלים ּכִ ׂשְ ָאה ּבְ, ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ִפּקוָדא ֲחִמיׁשָ ִּאֵלין ְדָיְדִעי ּבְ ּ יּ ֵראׁשִ א ''ָיֵר, ת''ִּמַלת ּבְ
ּבָ ַט, ת''ׁשַ א ּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַּאְזָהָרה ִדיֵליה ְדָלא ְלַחְלָלא ּבְ ִעים , ל ְמָלאכֹות''ּ ְּדִאינון ַאְרּבָ ּ

ִעים ַמְלִקיֹות ָחֵסר ָחד, ְמָלאכֹות ָחֵסר ָחד ְפָחה , ָּלֳקֵבל ַאְרּבָ ְּרצוָעה ְלַאְלָקָאה ִאיִהי ׁשִ
א יׁשָ ֹור ַוֲחמֹור, ַעְטֵנזׁשַ, ּבִ ִליָלא ִמּשׁ , )בראשית לב ו(ְּדָאַמר ַיֲעֹקב ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור , ּכְ

ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור  ל ְדַבר ֶפׁשַ ַּעל ּכָ ת, )שמות כב ח(ּ ּבָ ׁשַ ְלָטא , ְּדֵאין ַמְלִקין ּבְ ְּדָלא ׁשַ
א ַעל ָעְלָמא יׁשָ ְפָחה ּבִ ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדַאׁשְ, ׁשִ   .ִּליט ָלה ַעל ָעְלָמאּ

ֹמרו  ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּוְבִגין ָדא ֶאת ׁשַ ּ ת ְיִחיָדה, )ויקרא כו ב(ּ ִמיָרה ַאַחת , ָדא ּבַ ְדִאיִהי ׁשְ
ה תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ִמיָרָתן ְדֶע, ְלׁשַ ל ׁשְ ְלָיין ּכָ ה ּתַ ּּבָ ר ְסִפירֹותּ ה, ׂשֶ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ְּדִאְתְקִריאו ׁשַ ּ ,

ְמרו ְבֵני  ת ְּוׁשָ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ת ְיִחיָדה, )שמות לא טז(ִיׂשְ ָרֵאל , ָּדא ּבַ ִמיָרה ְלִיׂשְ ְדִאיִהי ׁשְ
ת ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ּוָמאן ִדְמַחֵלל ָלה ַלאו ִאיהו ָנִטיר ִמּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְוֹלא עֹוד , ּ
ה  ַמר ּבָ ֶּאָלא ְדִאּתְ ְפָחה ֲחָלָלה ,ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת)שם יד(ּ ְרׁשות ִדיָלה ׁשִ ּ ָמאן ְדַאִעיל ּבִ ּ ּ ּ

ת, זֹוָנה ּבָ חום ׁשַ ִּדְרׁשות ִדיָלה ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ּ א, ּ חום וְגבול ְדַיּמָ ַגְווָנא ִדּתְ ּּכְ ּ ּ י , ּ ְמּתִ ַמר ׂשַ ְדִאּתְ
בול ַלָים  ּחֹול ּגְ ח, )ירמיהו ה כב(ּ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּוַמאי ִניהו ְוָהָיה ִמְסַפר ּבְ ּ הושע ב (ֹּול ַהָים ּ

  .ְּוֵלית ָים ֶאָלא אֹוַרְייָתא, )כ

ִאלו ָחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ָּמאן ְדַאֲעַבר ֲעָלה ּכְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְקָרא ָסִמיך ֵליה, ּּ ּ ְוָהָאֶרץ , ְּ
ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו  ְּדִאיהו חֹול ְלָים, )בראשית א ב(ּ ָלָאה ְלַכְלּבָ, ּ ְלׁשְ חוְלָיא ְדׁשַ ָמאן , אּּכְ

ָלֵאיה ְלׁשְ ְּדַאִפיק ֵליה ִמּשַׁ ּ יך ֵליה, ּּ וִכין ְדִיּסוִרין ְדָנׁשִ ה ִנּשׁ ּמָ ִרים ּכַ ּּגְ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵניה ָאַמר ָדִוד , ְּ ּ ּ
ֶלב ְיִחיָדִתי  י ִמַיד ּכֶ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ִפיס ''ְוָדא סמא, )תהלים כב כא(ַּהּצִ ּל ְדִאיהו ּתָ ּ
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קֹוָלר ְטָרא ְד, ּבְ ִפִליןִמּסִ אֹות ִדּתְ ִרין ֵליה ּבְ ִּאֵלין ְדָקׁשְ ּּ ּ ר ַעל ְדרֹוִעיה, ּ ֶקׁשֶ ּוְרצוָעה ּבְ ּ ּ ּ ,
ְתֵרין ְרצוִעין ַעל ַקְרנֹוי ְּוָקׁשור ּבִ ְּדִאיהו ׁשֹור מוָעד, ּ ּ ּ.  

ת ְיִחיָדה ּבָ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִּאיִהי ְרׁשות ְדִיחוָדא ְדָעְלָמא, ּוׁשְ ּ ר ַאְתָוְּדִאיהו ָגְבהֹו ֶע, ּ ון ׂשֶ
ָמא ְמָפַרׁש יו ִהפוָכא ֶנַג''ֹעֶנ, ה''יהו' ְוָרְחּבֹו ד, א''ו ה''א וא''ד ה''ִּדׁשְ ת ּבְ ּבָ ּג ׁשַ , ע''ּ

ָּמאן ְדִאית ֵליה ְוָלא ְמַקֵיים ֵליה ּ ִּאְתַהַפך ֵליה ְלֶנַג, ּּ ְ יֵתיה, ע ָצַרַעת''ּ ְפָחה ַדֲחִריַבת ּבֵ , ּׁשִ
ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת  ְּוָדא הוא ֲעִניוָתא, )ויקרא יד מה(ִעָציו ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ֲאַתר , ּּ ְּדִאיהו ּבַ

א ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן, ְּדֶנַגע ָצַרַעת ְתיוְבּתָ דֹול''ָּדא ִמיָכֵא, ָּחַזר ּבִ חֹות ַיד , ל ּכֵֹהן ּגָ א ּתְ ְמַמּנָ
  .ֶחֶסד

קֹות ֶאת ַהּגָ''ר יֹוֵצא ֵמִע''ּג ִאיהו ָנָה''ֹעֶנ ָמִתיןְּדִאיה, ן''ֶדן ְלַהׁשְ ּו ִעדון ִנׁשְ ּ ָנָהר ' ו, ּ
ין י, ְּדָנִפיק ֵמִעֶדן ֶתר ֶע, ה''ִמּבֵ ְּדִאיהו מוְפָלא וְמכוֶסה, ְליֹוןְּוֵלית ִעֶדן ֶאָלא ּכֶ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

ִעֶדן ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהי ַמר ּבְ ָם זוָלְתך ''ָּדא ִאּתְ ן, )ישעיה סד ג(ּ קֹות ֶאת ַהּגָ  ְלַהׁשְ

ָאה' א הּ ָד)בראשית ב ו( ּתָ   .ּתַ

ן ַט ּבַ ֻחׁשְ ִעים ַמְלִקיֹות ָחֵסר ַחד ּכְ ְייהו, ל''ַּאְרּבָ ָּמאן ְדָנִטיר ָלה ִמּנַ ּ , ּל ֲעֵליה''ָנִחית ַט, ּ
ְּדִאיהו יו ִתים''ַט, ו''א וא''ד ה''ּ ָנן ְדַמְתִניִתין, ל ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ ַּוֲעֵליה אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ל , ּ ּכָ

ַטל ּתֹוָר ּה ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵייהוָהעֹוֵסק ּבְ יִלים ַיְזִהירו )ב''דף יב ע(. ּ ּכִ ׂשְ דניאל יב (ּ ְועֹוד ְוַהּמַ

ית, )ג ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ִתיָתָאה ְדִאְתְרִמיַזת ּבְ ִפּקוָדא ׁשְ ִּאֵלין ְדָיְדִעין ּבְ ּּ ִי, ּ ן''ּבַ ּמָ ַמר , ת ּתַ ְּדִאּתְ
ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית ֲּעָלה ּגַ ּוְדרֹור ֵקן ָלה, ּ ְּוָהא ְינוִקין ָיְדִעין ִדְדרֹור ֵקן , )תהלים פד ד( ּ ּ

א, ָּלה רוַח קוְדׁשָ ְּוָאָתא ָדִוד ְלֵמיַמר ּבְ ֶּאָלא ָדא ִמְצַות ַקן ִצפֹור, ּ ה ָרִזין, ּ ּמָ יה ּכַ ְּדִאית ּבֵ ּ ,
ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית ַמר ּגַ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ית ּתְ, ּ י ֵביִתי ּבֵ ִגיָנה ּכִ ִּדְכִתיב ּבְ , )ישעיה נו ז(ִּפָלה ּ

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ א, ָדא ּבֵ י ֶמְדָרׁשָ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ּבֵ ּ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ִאֵלין ָמאֵרי , ּ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ
ָנה, תֹוָרה ָלה, ָמאֵרי ִמׁשְ ָרֵאל, ָמאֵרי ַקּבָ א ִמִיׂשְ ִכיְנּתָ   .ִּדְבִגיְנהֹון ָלא ָזָזה ׁשְ

ָרא ֱאֹלִהי ית ּבָ ֵראׁשִ ְמעֹון ְוָאַמרָּפַת, ם''ּבְ י ׁשִ ֹזַהר ָהָרִקיַע , ח ַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ
ין ְדאֹוַרְייָתא, ִּאֵלין ַאְתָוון, )דניאל יב ג( ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ְווָנא ְדנוָרא, ּ ל ּגַ , ְּמַרְקָמן ִמּכָ

ם ִּחָוור ְוסוָמק ְוָירֹוק ְואוּכָ ּ ה, ּ ן ְלַכּמָ הֹון ִאְתָפְרׁשָ ּוִמּנְ   .ּ ַגָווִניןּ

ְּוֻכְלהו ַגָווִנין ּ ִגיְנָתא ְדִעֶדן, ּ ָכא ְדגוָפא ְדַבר ַנׁש ְדִאיהו ּבְ ִמׁשְ ִּאינון ְמַרְקָמן ּבְ ּ ּ ּ ,
ִאֵלין ַאְתָוון ִאיהו ְמצוָייר וְמרוָקם ּוְרִקיָעא ּבְ ּ ּ ּ ֵרי, ּּ ִגין ִדְבהֹון ִאְתּבְ   .ּּבְ

ַאְתָו ַּיְזִהירו ִאֵלין ְנקוִדין ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ָתא ְדִעֶדן, וןּּ ִגּנְ ְרִקיָעא ּבְ ּוְבהֹון ְנִהיִרין ּכְֹכַבָיא ּבִ ּ ,
ָתא ְדִעֶדן ִגּנְ ַעְייִנין ְדגוָפא ּבְ ְּוֻכְלהו ְנִהיִרין ּבְ ּ ּ ּ.  

ֹזַהר ִאֵלין ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא ִּדְבהֹון ִמְתַנֲהִגין ַאְתָוון וְנקוֵדי, ּּכְ ָתא, ּ ּוְבַההוא גוָפא ְדִגּנְ ּ ּ ,
ֹזַהר ָד ָמָתאּּכְ נוָעה ְדַאְתָוון וְנקוֵדי, א ִנׁשְ ְּדִאיִהי ּתְ ּ ַאְנִפין וְבַעְייִנין, ּ ְּדָנֲהִרין ּבְ א , ּּ ְוַנְפׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3475דף [ -ּוָתא ּבְ

ָלָלא ְדַאְתָוון ּתוָפא ְדגוָפא, ִאיִהי ּכְ ְּוִאיִהי ׁשִ ָלָלא ְדִנּקוֵדי ְדָנֲהִרין , ּ ּרוָחא ִאיִהי ּכְ ּ
ַעְייִנין   .ּבְ

א, ָּקם ָסָבא ַחד ָפַתח ְוָאַמר ָתא ְדִעֶדן, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִגּנְ ה ֲחָיִלין ָנְטִרין ָלך ּבְ ּמָ , ְּכַ
ָתא ִגּנְ קֹוֵפי ְרִקיָעא ּבְ ׁשְ ִלין ִמּמַ ּכְ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ִמְסּתַ ה ַמּשִׁ ּמָ ן, ּּכַ ּמָ ִזְמָנא ְדֵתעֹול ּתַ , ּבְ

ך ִלין ּבָ ּכְ ְְוֻכְלהו ִמְסּתַ ּ ך ַי, ּ ְְוַגָווִנין ִדְרִקיָעא ּבָ ּ א, ְּזִהירוּ ִכיְנּתָ ִגין ְדָבך ַנֲהָרא ׁשְ ְּבְ ְדִאיִהי , ּ
א, ְּוַגן ִאיהו ָסִתים ְוָחִתים, ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַּעד ְדֵתיעֹול ּבֵ ן , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגַ

ָּנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה    .)שיר ד יב(ּ

ְרִקיָעא ַעד ְדֵיעֹול ּתַ ְּוַגָווִנין ָלא ָנֲהִרין ּבִ ִריך הואּ א ּבְ ן קוְדׁשָ ּּמָ ן, ְּ ּמָ ּוִמָיד ְדֵיעֹול ּתַ ּּ ,
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהי חו ַהּשָׁ הֹון ִנְפּתְ ַמר ּבְ ַּמאי ַמְראֹות ֶאָלא , )יחזקאל א א(ם ''ִּאּתְ

יון , ת''ר אֹו''ַמ לֹום ַמר ִיְבּכָ יה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ַמר ּבֵ ַּמר ְדִאּתְ ּ ָבא ְּוִאיהו, )ישעיהו לג ז(ּ ּצָ  אֹות ּבַ
ִחין ְרִקיִעין, ִּדיֵליה ֵּליה ִמְתַפּתְ ָווִנין ִדְלהֹון, ּ ל ּגַ ּוֵביה ָנֲהִרין ּכָ ּ ּ א , ּ ּוְכַען ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ

ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ָווִנין ִדְרִקיָעא ּבְ ּקום ְנִהיר ּגַ ּ ּ ִנּקוֵדי, ּ הֹון ּבְ ְּוָנִהיר ּכְֹכַבָיא ּבְ ֹזַהר ָדא , ּ ּּכְ
ְזרו, ְּרַסָיא ְיָקָראּכָ ן ִאְתּגַ ּמָ ין ִמּתַ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדָכל ִנׁשְ ּ.  

א ִמְלַקְדִמין, ָּקם ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּפַתח ּכְ יִלים ַיְזִהירו ִאֵלין ַאְתָוון, ּ ּכִ ׂשְ ְּוָאַמר ְוַהּמַ ּ ,
ָאת ב ִליָלן ּבְ ְּדֻכְלהו ּכְ ית' ּּ ֵראׁשִ ִית' ב, ִמן ּבְ י ַמ, ִאיִהי ּבַ אּבֵ ל , ְּקְדׁשָ ה ָנֲהִרין ּכָ ן ּבָ ְּדַתּמָ

ֵהיָכֵליה, ַאְתָוון ית ְנקוָדה ּבְ ֵּראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּב, ּ בוָדה ַבת ֶמֶלך , ּכְ ל ּכְ ַמר ּכָ ְֲעָלה ִאּתְ ּ ּ ּ
ְלָיין ִמיָנה, )תהלים מה יד(ְּפִניָמה  ע ְנקוִדין ּתַ ׁשַ ּּתֵ יִרית לֹון, ּ ְזָרָתם ֲעׂשִ   .ְּוִאיִהי ַסִפיר ּגִ

ָאת בְוִא ֵּלין ִאינון ְדָנֲהִרין ּבְ ּ א ִדְלִעיָלא' ּ י ַמְקְדׁשָ ְּוַסִפיִרים ִאְתְקִריאו ַעל , ְּדִאיִהי ּבֵ ּ
בֹוד ֵא ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ם ַהּשָׁ בֹוד ֵא, )שם יט ב(ל ''ּׁשֵ ּוְלָבַתר ְדִאינון ְמַסְפִרים ּכְ ּ ּ , ל''ּ

ִלי ָמהִּאְתְקִריאו ֶע ר ְסִפירֹות ּבְ הו יוְוָנִחי, ׂשֶ הֹון''ו ה''א וא''ד ה''ּת ּבְ , א ְלַאְנָהָרא ּבְ
ֵמיה ִאְתְקִריאו ְּדַעל ׁשְ ּ ַאְתָוון ִאֵלין ְסִפיָרן, ּ ְּוֻכְלהו ְנִהיִרין ּבְ ִניַאת , ּּ ְּוַאְתָוון ִדי ְבהֹון ִאְתּבְ

ַגְווָנא ָדא', ְּדִאיִהי ב ִית , ּכְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדִמָלה ּבְ   .)משלי כד ג(ּ

ין ּגִ ַלת ּגַ ּוֵביָתא ָדא ִאית ֵליה ּתְ ַלת ַעּמוִדין ְדָסְמִכין ָלה, ּ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ ', ו' ו' ְּוִאינון ו, ּ
ֶסף  ַמר ָוִוי ָהַעּמוִדים ַוֲחׁשוֵקיֶהם ּכָ ֲּעַלְיהו ִאּתְ ּ ַלת , )שמות כז י(ּ ַלת ַעּמוִדים ִאֵלין ּתְ ּּתְ ּ

אְּדָסְמִכין ְלֵביָתא , ֲאָבָהן ִכיְנּתָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ְדִאיִהי ׁשְ ַּוֲחׁשוֵקיֶהם ִאֵלין ּתְ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
הֹון ָיִכין ובֹוַעז יכֹון , ַּוֲעַלְיהו ֵביָתא ַקְייָמא, ּּבְ ִריַח ַהּתִ ּ ָדא ְנקוָדה ִמְלָגאו)שם כו כח(ְוַהּבְ ּ ּ ,
ְּדָסִתים ִמְלָגאו טוָתא ', ַּמְבִריַח ָדא ו, ּ ִּאְתַפׁשְ ּ ְדַהִהיא ְנקוָדה ְדִאיִהי י)א''ף יג עד(ּ ּ ,'

ֶצה ָדא ה, ִּעָלָאה' ִמן ָקֶצה ָדא ה, ַּמְבִריַח ַוַדאי ָאה' ֶאל ַהּקָ ּתָ וָרא ִדְתַלת ַעּמוִדים , ּתַ ִּקּשׁ ּ
ְּדִאינון ָוִוי ָהַעּמוִדים ּ ַלת ו, י ָעְלִמין''ָּדא ַח, ּ ְּדַכך ִאינון ָסְלִקין ּתְ ן ' ו' ו' ְּ ּבַ , י''ַחְּלחוׁשְ

ְּדִאיהו ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּ ִריַח ' ה' ה, ּ ד ָנְטִלין ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתְקֵרי ַהּבְ ּּכַ
יכֹון ֵמיה, ַהּתִ ִריִחים ַעל ׁשְ ִּאְתְקִריאו ִאינון ּבְ ּ ה )שמות כו כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַוֲחִמּשָׁ

ן כו ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ   .'ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ
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ית ֵראׁשִ ָנא ֲהָוה ִציוָרא ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּכְ ְּוִתּקוָנא ְדַמׁשְ ָתא ְדִעֶדן, ּּ ּוְבִאֵלין ִציוִרין , ְוִגּנְ ּּ ּ
ְּדִנּקוִדין ּוְרִקימו ְדַגָווִנין, ּ ּ יִלים ַיְזִהירו, ּ ּכִ ׂשְ ן ַהּמַ ְּדַתּמָ ית, ּ ית' ב, ְּוֹכָלא ְבֵראׁשִ ה , ֵראׁשִ ּּבָ

יִלים ַיְזִה ּכִ ׂשְ ֹזַהר ָדא ֱאֹלִהי, ּירוְוַהּמַ ּסֵ, ם''ּּכְ ָנא''ְּוהוא ַהּכִ ּבָ   .א ְלֻחׁשְ

ִמְלַקְדִמין ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ִאְתַחַזר ּכְ א, ּ ך, ְּוָאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָעאַלת , ְֲחזֹור ּבָ
ן ּמָ ִהיַלת ְלַנְפָקא ִמּתַ ָתא ְוִאְתּבְ ָנא ְדִאיהו, ְלִגּנְ ּכְ ן ָעאַלת ְלַמׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ִציור ְדעֹוָבָדא ּ ּ ּ

ית ֵראׁשִ ן, ִדּבְ ּמָ ן, ְוָנְפַקת ִמּתַ ּמָ א , ְִאית ָלך ְלַאְחָזָרא ּתַ ה ֲחָייִלין ָנְטִרין ָלך ֵמַעּמָ ּמָ ְְדָהא ּכַ ּ
א ן, ַּקִדיׁשָ ַמע ָמאן ִציוִרין ְדַתּמָ ְּלִמׁשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ְדִדיֹוִרין ִדׁשְ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ה, ּּ ַמר ּבְ ֹון ְדִאּתְ

תֹוָכם)שם כה ח( י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ א , ּ א וַמְקְדׁשָ ָנא וְמַנְרּתָ ּכְ ְּדַוַדאי ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָחא וָפתֹוָרא ּוַמְדּבְ א, ּ א ְלִעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ּּכָֹלא ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדִדיֹוִרין ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר ַוַי י ׁשִ ִּמָיד ָפַתח ַרּבִ ָלאָכה וגוּּ י ַהּמְ עֹוׂשֵ , )שם לו ז(' ֲּעׂשו ָכל ֲחַכם ֵלב ּבְ
ל ֲחַכם ֵלב ָחְכָמה, ַמאי ּכָ ַּההוא ְדִאיהו ָחָכם ּבְ ִליָלן , ּב ְנִתיבֹות ִדיֵליה''ּוְבל, ּ ְּדִאינון ּכְ ּ

ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ִדּבְ ׁשִ ָזר, ּבְ ׁש ָמׁשְ ֵרא, ְּוַהְיינו ׁשֵ ית יֹוֵמי ִדּבְ ְּדִאינון ׁשִ ִליָלן ֵמֶעּ ית ּכְ ר ׁשִ ׂשֶ
ִביִלין''ֲאִמיָרן ְול ְּדִאינון ל, ב ׁשְ ית''ב ִזְמִנין ֱאֹלִהי''ּ ֵראׁשִ עֹוָבָדא ִדּבְ   .ם ּבְ

יִלים ּכִ ׂשְ מֹוְדִעין ַאְתָוון, ְוַהּמַ ּתְ הֹון ִאׁשְ ַצְלֵאל ְלַצֵרף , ּבְ הֹון יֹוֵדַע ָהָיה ּבְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ֶהם ִנְבְראו  ּבָ ּאֹוִתיֹות ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץּ ִניִזין , ח ַאְתָוון''ְּוִאינון כ, ׁשָ ע ְסֵרי ָאֳחָרִנין ּגְ ְוַאְרּבַ

הֹון ְּוִאֵלין ִאינון כ, ּבְ ָרא ֱאֹלִהי, ח ַאְתָוון''ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ''ּבְ , ם ֵאת ַהּשָׁ
ַמר  יד ְלַעּמֹו)תהלים קיא ו(ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ יו ִהּגִ ַלק ַהאי ֹכּו,  ּכַֹח ַמֲעׂשָ ְּבָגלוָתא ִאְסּתַ ַח ''ּ

ְייהו הֹון , ִּמּנַ ַמר ּבְ ּ ַוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף)איכה א ו(ְוִאּתְ ַקִדיׁש , ּ ּוְבִגין ָדא ָאְמִרין ּבְ ּ ּ
ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ יִבין , ח ַאְתָוון ָאֳחָרִנין''ָלֳקֵבל כ, י''ְּוַעּתָ ַבע ּתֵ ִאֵלין ׁשֶ ְּדִאית ּבְ ּ

ְּדִאינון א ְמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ּ ֵמיה ַרּבָ ְּיֵהא ׁשְ ּ ְּוָדא ִאיהו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא , ְּ
ָכל ּכֹחֹו א ּבְ ֵמיה ַרּבָ ָעה , ה''ו יהו''ה אלהינ''ּד ָאֳחָרִנין ִאינון יהו''י, ּׁשְ ְוִסיָמן אֹור ְלַאְרּבָ

ר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ ּוְבִאֵלין י, רָעׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ד ַאְתָוון אֹוָמָאה''ּ
י ָי)שמות יז טז( ס ָיה'' ּכִ   .ד ַעל ּכֵ

א, ָקם ָסָבא ְוָאַמר ע ְסֵרי ְדפוִרים ִאינון, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַוַדאי ִאֵלין ַאְרּבַ ּּבְ ּ ּ ָעה , ּּ ַאְרּבָ ּבְ
ר ּבֹו ָדא י ה ָעׂשָ ר ּבֹו וַבֲחִמּשָׁ ָּעׂשָ ר ''ֲאָבל ִסיָמִנין ְדכ, ה''יד ''ּ ָעה ָעׂשָ ּח ִאינון אֹור ַאְרּבָ

ר יֹום כו''י, ח''ד ַקְדָמִאין ְדכ''י ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ְנָייִנין ִאינון ּבָ , )במדבר ט ה(' ּד ּתִ
ּד ִפְרִקין ְדָי''ְּוִאינון י ָמאָלא''ְוָי, ד ְיִמיָנא''ּ ּד ִפְרִקין ְדגוָפא''ְוי, ד ׂשְ ּ ַלת ִפְרִקין , ּ ְּוִאינון ּתְ ּ

ָמאָלא, ִּדְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּוְתַלת ִדְדרֹוָעא ׂשְ ּוְתַלת ְדׁשֹוָקא ְיִמיָנא, ּ ּוְתַלת ְדׁשֹוָקא , ּ ּ
ָמאָלא ּוְתֵרין ְדגוָפא, ׂשְ ּ ה, ּ ה פֹוִנים ָיּמָ ֹלׁשָ ה וכו, ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ '

ַגְווָנא ְדָדאְוֹכ, )מלכים א ז כה( ָּלא ָדא ּכְ ָנא, ּ ּכְ ִתּקוָנא ְדַמׁשְ ּקוָנא ְדגוָפא ּכְ ּּתִ ּ ַלת , ּ ָהא ּתְ
ע ְסֵרי ר ּבֹו, ִזְמִנין ַאְרּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּפוִרים ּבְ ר, ּ ָעה ָעׂשָ ִליָתָאה , ֶּפַסח אֹור ְלַאְרּבָ ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3477דף [ -ּוָתא ּבְ

ר יֹום ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ִע, ּבָ ְּוָדא ִאיהו ַוַיֲעׂשו ָכל ֲחַכם , ּין וְתֵרין יֹוִמיןְוָסְלִקין ְלַאְרּבְ ּּ
  .)שמות לו ח(' ֵלב כו

  ]ב''דף יג ע -תיקוני זוהר [

ת ּבָ ְּוָעׂשו ֲארֹון ָדא ׁשַ ָזר, ּ ׁש ָמׁשְ ָנא ִאיהו ׁשֵ ּכְ ְּדַמׁשְ ית, ּ ֵראׁשִ ית יֹוִמין ִדּבְ ִליל ׁשִ , ּּכְ
ֵרין ְדרֹוִעין ֶחֶסד וְגבוָרה ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ ְּוגוף ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ֵרין ְנִביֵאי , ּ ּוְתֵרין ׁשֹוִקין ּתְ

יַנְייהו, ְקׁשֹוט ִרית ּבֵ ְּוַצִדיק אֹות ּבְ ּקוִנין , ּ ְלהו ּתִ ִליָלא ִמּכֻ ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָנא ׁשְ ּכְ ַּמׁשְ ּ ּ
ְּדגוָפא ן ָדא מטטרו, ּ ּכָ ׁשְ ְפָחה ְדַמְטרֹוִניָתא ַע, ן''ֶּצַלע ַהּמִ ַמר) ב''דף יג ע(ָּלה ׁשִ  ִאּתְ

ַמִים ָלֹטַהר ֶע, ֶצם ֵמֲעָצַמי ֶע)בראשית ב כג( , ב''ָּארֹון ַוַדאי ָדא ֵל, )שמות כד ו(ֶצם ַהּשָׁ
ּנור ָדִליק ִליל ל, ּ ת, ב ְנִתיבֹות''ּכְ ּבָ א ִעָלָאה, ְּוִאיהו ׁשַ ִכיְנּתָ ּוֵביה ׁשְ ּ , ְדִאיִהי ּתֹוַרת ָחָכם, ּ

תְוִא, ּוָבה ֵלב ֵמִבין ּבָ ָמה ְיֵתיָרה ְדׁשַ ת, ּיהו ְנׁשָ ּבָ ְּוִאיהו ֵחירו ְדׁשַ ּ ְלִטין , ּ ִּדְבִגיָנה ָלא ׁשָ ּ
ם ַעל ָעְלָמא גוָפא, ָמאֵרי ְדֵגיִהּנָ ם ּבְ ּוַמאי ִניהו ֵגיִהּנָ ּ ֵבד, ּ ת, ָּדא ּכָ ֹחׁשֶ ח ַהּנְ , ְוִאיִהי ִמְזּבַ

יה ָמָרה ֵגיִה, ְּלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמָעְלָמא יהְּוָכֵבד ּבֵ ם ְדאֹוִקיד ּבֵ ּּנָ ּ.  

לֹום ת ׁשָ פֶֹרת ַהֵלב ָדא ְפִריׁשו ְדֻסּכַ ּּכַ ּ ּ לֹום, ּ ת ׁשָ ה ַהפֹוֵרׂש ֻסּכַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ א ָדא , ּ ְמַנְרּתָ
א ְבָעה ֵנרֹוֶתיָה ֲעֵליה, ֵריׁשָ ֵרין אוְדִנין, ְּוׁשִ ִּאינון ּתְ ּוְתֵרין נוְקֵבי חֹוְטָמא, ּוְתֵרין ַעְייִנין, ּ ּ ,
ּופוָמ א ִליִמיָנא, אּ ים ַיְדִרים, ּוְמַנְרּתָ ה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבָ ן מֹוָחא , ְּוִאּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

א ְרָיא, ְבֵריׁשָ מֹוָחא ׁשַ א, ְוָחְכָמה ּבְ ּוֵביה ָנִהיר ְמַנְרּתָ ָחא, ּ ִגין ְדִאיהו ִמׁשְ ּּבְ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ
ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹרא)תהלים קלג ב( ּשֶׁ ְנֵפי ֵריָאה, ׁשּ ּכַ ַמר , ּכַ ּ ְוָהיו )שמות כה כ(ֲּעַלְייהו ִאּתְ

י ְכָנַפִים ְלַמְע ֻרִבים פֹוְרׂשֵ פֶֹרת, ָלהַּהּכְ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ָּדא ַכפֶֹרת ַהֵלב, ּסֹוֲכִכים ּבְ ּ ּ.  

א פֹון, ָּפתֹוָרא ָדא ִלּבָ ּצָ ְלָחן ּבַ יה ׁשֻ ַמר ּבֵ ָא, ְּוִאּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א , הְוָדא ׁשְ ִאיִהי ְמַנְרּתָ
ד ָנְטָלא ִמיִמיָנא ְרָיא ֲעָלה ָחְכָמה, ּכַ ים ַיְדִרים, ְּוׁשַ ה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבָ ְוַכד ָנְטָלא , ְּוִאּתְ

ָמאָלא ְדִאיִהי ְגבוָרה יר ַיְצִפין, ִּאְתְקִריַאת ָפתֹוָרא, ִּמּשְׂ ה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ ּ ,
ְרָיא ֲעָלה יָנהְּוׁשַ ה ,  ּבִ ַמר ּבָ ת יהו)משלי י כב(ְּדִאּתְ ְרּכַ יר'' ּבִ ְוַכד ָנְטָלא , ה ִהיא ַתֲעׁשִ

ִּמּגוָפא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ְרַוְייהו, ּ ִליל ִמּתַ ָנא ּכְ ּכְ   .ִּאְתְקִריַאת ַמׁשְ

ְלָיין ֵרין ּכֻ יֹור ְוַכּנֹו ִאינון ּתְ ּּכִ ֵרין ַסְמ, ּ ְרָיין ּתְ ַמר , מֹוָחא, ֵכי ְקׁשֹוטּוְבהֹון ׁשַ ֲּעֵליה ִאּתְ
ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין)יחזקאל א י( א ָדִליק, ּ ן ְמַנְרּתָ ֹמאל, ְוַתּמָ א וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ , ִּלּבָ

ְקָנא ן ָפתֹוָרא ִמְתּתַ ָמאָלא, ְּוַתּמָ א ִאיהו ִלׂשְ ִגין ְדִלּבָ ּּבְ ר, ּ ַמר וְפֵני ֶנׁשֶ ּּגוָפא ֲעֵליה ִאּתְ ּ ּ ,
ְקָנא ָנא ִמְתּתַ ּכְ ן ַמׁשְ ְע, ְוַתּמָ א ִאיִהי ְדמות ֶאָחד ְלַאְרּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ןּ , ְּדֶאָחד' ְוִאיִהי ד, ּתָ

ע ַאְנִפין ְדָכל ַחָיה ְּוִאיִהי ַאְרּבַ ּ ּ.  

ע ַאְתָוון ְנִהיִרין ְדִאינון יהו ִגין ְדָבה ַאְרּבַ ּּבְ ּ ּ ְּוִאיִהי ְדמות ָאָדם, ה''ּ ְּדִאיהו יו, ּ א '' הד''ּ
עור קֹוָמא ְדגוָפא ָדא, א''ו ה''וא ר ַאְתָוון ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ַּוֲעׂשַ ּ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ ַּוֲעַלְיהו , ְּדִאיהו ַמׁשְ

ַמר  ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ִאּתְ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ָּוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהי, ְׂשֶ ָחְכָמה , ם''ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3478דף [ -ּוָתא ּבְ

ִּבְתבוָנה וְבַדַעת וְבָכל ְמָלאָכה  ּ ָחְכָמה ָדא י, )שם לא ג(ּ ְתבוָנה ָדא ה', ּבְ ּוְבַדַעת ָדא ', ּּבִ ּ
  .'ּוְבָכל ְמָלאָכה ָדא ה', ו

יִלים, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ׂשְ ע ְיסֹוִדין ְדגוָפא, ְוַהּמַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ע ֵחיָוון, ּ הֹון ַאְרּבַ , ַּיְזִהירו ּבְ
ְּדִאינון ַמָזל ַאְרֵיה ּ מֹוַדַעת , ַּמָזל ָאָדם, רַּמָזל ֶנׁשֶ, ַּמָזל ׁשֹור, ּ ּתְ ְּדַפְרצוָפא ְדַבר ַנׁש ִאׁשְ ּ

ַאְנפֹוי ְדַבר ַנׁש הֹון ּבְ ם , ּּבְ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ְּוָדא ִאיהו ַהּכָ ֹזַהר ָדא , )ישעיה ג ט(ּ ּּכְ
ָמָתא ֵאָבִרין ְדגוָפא, ִנׁשְ ים ּבְ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ְּיהֹון ַנֲהִרין ַמָזַלְייהו ּכַ, ּ   .דּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָּדָבר ַאֵחר יִלים ִאֵלין ַאְרּבַ ּכִ ׂשְ ע ַמְלָאַכָיא, ְוַהּמַ ַּיְזִהירו ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ,
ְבִריֵא''ְּדִאינון ִמיָכֵא ְרַסָיא ְיָקָרא, ל''ּל נוִריֵא''ל ְרָפֵא''ל ּגַ ֹזַהר ָדא ּכָ ּּכְ ּ.  

יִל ּכִ ׂשְ ְפָווןָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ַבח, ּים ִאֵלין ׂשִ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ הֹון ְוׂשִ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ע ''ּוְבהֹון אחה, ּ
כ, ץ''ת זסשר''ק דטלנ''ף גיכ''בומ פוָמא ּבְ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ִּדְמׁשַ ּוְבהֹון ִחּתוך ִדּבוָרא , ב ַאְתָוון''ּ ּ ּ ְּ

א ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ַּיְזִהירו ִאֵלין ַעְייִנין, ִדְצלֹוָתא ְלׁשַ ֶמׁש ְּד, ּ ּשֶׁ הֹון ְוִעיֵנינו ְמִאירֹות ּכַ ַמר ּבְ ִּאּתְ
ְבָעה ִגְלֵדי ִעיָנא ִאינון, ְּוַכָיֵרַח ּׁשִ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּ הֹון ׁשִ א ְוִסיֲהָרא, ְּדַנֲהִרין ּבְ ְמׁשָ , ְוׁשִ

ֶמׁש ְוַכָיֵרַח ּשֶׁ הֹון ְוִעיֵנינו ְמִאירֹות ּכַ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ָעה, ּ ׁשְ ַגְוו, ָהא ּתִ ע ְנקוִדין ּכְ ָּנא ְדֵתׁשַ
יב לֹון ּתֹוֶסֶפת ַעל ז, ְּדאֹוַרְייָתא ְבָעה ּכְֹכַבָיא ִאינון ֵאיך ָחׁשִ ְכָלל ׁשִ ה וְלָבָנה ּבִ ְְוָהא ַחּמָ ּ ּּ ,'

א ְמׁשָ י ׁשִ ה ִאיִהי נוְקָבא ְלַגּבֵ ֶּאָלא ַחּמָ י ָיֵרַח, ּ ֶמׁש ְוָיֵרַח ִאינון , ְּלָבָנה נוְקָבא ְלַגּבֵ ְּוׁשֶ
ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכתַנֲהִרין ְבָעה ִגְלֵדי ִעיָנא,  ְלׁשִ ׁשִ ְּדִאינון ּכְ ּ ָעה, ּ ׁשְ א ְוִסיֲהָרא ָהא ּתִ ְמׁשָ , ְוׁשִ

יִרית לֹון ת ַעִין ֲעׂשִ ְלהו, ּבַ ָלה ִדְכִליָלא ִמּכֻ ּּכַ ּ ּ.  

  ]א''דף יד ע -תיקוני זוהר [

ֹזַהר ָהָרִקיַע ַאְנפֹוי ְדָאָדםָּדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָר )א''דף יד ע(, ּכְ ּא ּבְ ְלָיין , ּ ְּדִמיָנה ּתַ ּ
ּאוְדִנין ְוַעְייִנין ְוחֹוָטָמא ופוָמא ּ ְּדִאינון ַמְנִהיֵגי גוָפא ְוֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַטֲעֵמי, ּ , ּכְ

ְּדִאינון ַמְנִהיֵגי ַאְתָוון וְנקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ּ יַנִין ְוֵחיך, ּ ְפָוון ְוׁשִ ָמה ְדׂשִ ּ ְוָלׁשֹון ְוָגרֹון ִאּנון ְּכְ
ין ְלַאְתָוון ׁשִ ּמְ ָווֵני ְדִעיָנא, ְמׁשַ ַגְווָנא ָדא ַכְנֵפי ִעיָנא ְוַעְפַעֵפי ִעיָנא וְתַלת ּגַ ָּהִכי ּכְ ּ ּ ,

ין ְלִעיָנא ׁשִ ּמְ ַגְווָנא ָדא ִאֻאֵאֹאַא, ִּאינון ְמׁשַ ָחֵמׁש ְנקוִדין ּכְ ר ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ַאְתָוון , ּ
גֹו ָחֵמׁשּוְנק ַמר , ּוֵדי ָחֵמׁש ּבְ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם )דברים כט ט(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ יֶכם ׁשִ  ָראׁשֵ

ה ָרֵאל ָהא ֲחִמּשָׁ ֶקֶרב ַמֲחֶניך ֵמֹחֵטב , ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרך ֲאׁשֶ ַָטְפֶכם ְנׁשֵ ָ ּ
ִָעֶציך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך ָהא ָחֵמׁש ָאֳחָרִנ ְייהו , ה''ָּחֵמׁש ְלגֹו ָחֵמׁש ִאֵלין ה, יןָ ּוִמּנַ ּ

ָרן ָדא י ר ִדּבְ ִּאְתְייִהיבו ֲעׂשַ ּ ְטָרא ְדו)שמות כו טו(', ּ   .' ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ִמּסִ

יִלים ּכִ ׂשְ ָיה, ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ַּיְזִהירו ִאֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ, ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא ְבֲעׂשִ ָנה ּ
ְּדִאינון ָמאֵרי ַמְתִניִתין מ, ִבְיִציָרה ּט ַאְנִפין ָטהֹור ומ''ּ ּט ַאְנִפין ''מ, ּט ַאְנִפין ָטֵמא''ּ

ָרֵאל כ''ָּטהֹור ִאּנון מ ַמע ִיׂשְ ה ְדִיחוָדא ִעָלָאה ְדִאיהו ׁשְ ּט ַאְתָוון ְדָפָרׁשָ ּ ד ''ְוכ, ה ַאְתָוון''ּּ
ְנָייָנא ְדִיח ה ּתִ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעַּאְתָוון ְדָפָרׁשָ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּוָדא ְדִאיִהי ּבָ ּ ה ''כ, דְּ

ַמר  כ,  ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב)שמות יט ג(ַּאְתָוון ֲעַלְייהו ִאּתְ הֹון ''ּוּבְ ּד ַאְתָוון ִדְכִליָלן ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3479דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּדִאינון כ, ד ְסָפִרים''כ א ְדאֹוַרְייָתא''ּ ִאיב ִמן ַיּמָ ַמר ּבְ, ּד ְדׁשָ יד ִלְבֵני ִאּתְ הֹון ְוַתּגֵ
ָרֵאל יה ַהאי כ, ִיׂשְ ֲאִבין ִמּנֵ ּוַמאי ִניהו ְדׁשָ ּ א''ּ ִכיְנּתָ ִליָלא ִמכ, ּד ְדִאיִהי ׁשְ ד ִסְפֵרי ''ּכְ

ָּדא ַצִדיק, ְּדאֹוַרְייָתא ְּדִאיהו ָנָהר ְדָנִפיק ֵמִעֶדן ִעָלָאה, ּ ּ ּ יה ו, ּ ִגין ְדָנִחית ּבֵ ּּבְ ן ', ּ ְּדִאיהו ּבֶ ּ
  .ה''י

יהּו ַלק ִמּנֵ ְּבָגלוָתא ִאְסּתַ יה , ּּ ַמר ּבֵ ַבִית ,  ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש)ישעיהו יט ה(ְּוִאּתְ ֶיֱחַרב ּבְ
ִני, ִראׁשֹון ַבִית ׁשֵ כ, ְוָיֵבׁש ּבְ ְְוִאיהו ָדך ּבְ ל ָדא ְדִאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁש, ד ְסָפִרים''ּ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ,

יה ַאל ָיׁשֹוב ַדך ִנְכָל ַמר ּבֵ ְִאּתְ ּ ְַאל ָיׁשֹוב ַדך, )תהלים עד כא(ם ּ ם , ּ רוך ׁשֵ ְְדִאיהו ַצִדיק ּבָ ּ ּ ּ ּ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע א''ַּד, דּּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ְּדִאיִהי כ, ְך ּבִ ַמר , ּ ֲּעֵליה ִאּתְ

רוך)מלכים א ב מה( ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ ַמר ד ַאְתָוון''ְּוַעל ִאֵלין כ, ְּ  )ישעיהו נד יב( ִאּתְ
י ּכַ ְמּתִ ְמׁשֹוַתִיך וכו''ְדֹכ''ְוׂשַ ַּהאי ָעִני ִאיהו ַד', ְד ׁשִ ּוַבת זוֵגיה ַדּכָ, ְך''ּ ּ ּה ''ְּוִאיִהי ַכָד, ה''ּ

ְכָמה י תֹוָרה', ד ה''כ, ַּעל ׁשִ ה חוְמׁשֵ ָעאן' ְּוִאינון ה, ְּדִאיִהי ֲחִמּשָׁ ַמר , ֶאְצּבְ ִּדְבהֹון ִאּתְ
ַמֵלא ַכָד) כד טזבראשית( ּ ַוּתְ ַעל''ּ   .ּה ַוּתָ

ָרֵאל ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכֹ, ה ַאְתָוון''ִמכ, ּוֵמַאִין ׁשֹוֲאִבין ֵני ִיׂשְ במדבר ו (ּה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ

ְרַכת ְוִאְתְמִליַאת, ֶּאת ַוַדאי, )כג ַמאי ִאְתּבָ ָאת ו, ּבְ יִבין ְדִיחוָדא' ּבְ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל יהוְד ַמע ִיׂשְ ּוֵביה ִאְתֲעִביַדת אֹות, ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''ִּאינון ׁשְ ּ.  

א ְדאֹוַרְייָתא''כ א ִעָלָאה ַיּמָ ן' ו, ּה ִאיִהי ִאיּמָ ּמָ יה ִאְתְמִליַאת , ָּנָהר ְדָנִפיק ִמּתַ ּוִמּנֵ ּ
ָאה''כ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָג, ּד ְדִאיִהי ׁשְ ְקָיא ּבְ ה ִאְתׁשַ ּוִמּנָ ַקְדֵמיָתא ִהיא , ּלוָתאּ ַּמה ַדֲהָוה ּבְ

יה ְקָיא ִמּנֵ ֵקהו)בראשית כד יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִּאְתׁשַ ׁשְ ָדה ַעל ָיָדה ַוּתַ ַמֵהר ַוּתֹוֶרד ּכַ ּ ַוּתְ ּ ּ ּ ,
ֵתה ֲאדֹוִני ַמר ַוּתֹאֶמר ׁשְ ְּדִאיהו ָאדֹון ִדיָלה, ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ קֹותֹו ַוּתֹאֶמר ּגַ, ּ ַכל ְלַהׁשְ ם ַוּתְ

ָאב''ִּלְגַמֶלי ַמע''ִּאֵלין ְרַמ, ָך ֶאׁשְ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ִקיִלין ְלַרַמ, ּח ּתֵ ְּדִאינון ׁשְ ּח ִפּקוִדין ''ּ ּ
מוֵל, ְּדאֹוַרְייָתא ַדִים, י ָחָלב ָיְנִקין''ִּדְבהֹון ּגְ יֵקי ִמּשָׁ הֹון , ְוַעּתִ ַמר ּבְ ֵני )שיר ז ז(ְּדִאּתְ  ׁשְ

ֵני ֳעָפ ׁשְ ַדִיך ּכִ אֹוֵמי ְצִבָיהְׁשָ ֵרי לוֵחי אֹוַרְייָתא, ִּרים ּתְ ְּוִאינון ּתְ ּ.  

א ִעָלָאה''כ ִכיְנּתָ ְצַרִים, ּה ִאיִהי ׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ְּדָבה ָנְפקו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ שמות יא (ּכְ

ֲחצֹות ַהַלְיָלה וכו'' ּכֹה ָאַמר יהו)ד ֲח''ִאיִהי כ', ּה ּכַ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא ְדׁשַ ה ''ְוכ, ִריתּ
ַּאְתָוון ְדִיחוָדא ְדַעְרִבית י ּכַ, ּ ְמּתִ ְמׁשֹוַתִיך ''ְדֹכ''ְוׂשַ א )ישעיהו נד יב(ְד ׁשִ ִכיְנּתָ ּ ָדא ׁשְ

ָאה ּתָ ֲחִרית''ְּדִאיִהי כ, ּתַ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא ַקְדָמָאה ְדׁשַ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא ְדַעְרִבית''ְוכ, ּ ּ.  

  ]ב''דף יד ע -תיקוני זוהר [

ֲחִרית ִאינון מ''ה כ''כ ּד ְדׁשַ ָרֵאל ''ְוִאית מ, ּט ַאְנִפין''ּ ְטָרא ְדִיׂשְ א ִמּסִ ּט ַאְנִפין ְלַתּתָ
ּזוָטא ְדִאיהו מטטרו ָנה, ּט ַאְנִפין''ְּוִאיהו מ, ן''ּ ּוְבהֹון ַיְזִהירו ָמאֵרי ִמׁשְ ְדִאיִהי ִתְנָייָנא , ּ

ְפָחה ִדיֵליה י ָמְר, ַּלֲהָלָכה ׁשִ ִגין ּכִ ֶלך ּבְ ֶנה ַלּמֶ ְְדַכי ַהְיהוִדי ִמׁשְ ּ ַגְווָנא ָדא , )אסתר ו ג(ּּ ּכְ
ָנה ֶלך )ב''דף יד ע( ,ִמׁשְ ֶנה ַלּמֶ ּוֵביה ַיְזִהירו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְִמׁשְ ּ ֹזַהר ָהָרִקיַע ָדא , ּ ּּכְ
יַני, ֲהָלָכה ה ִמּסִ ָלה ְלֹמׁשֶ ה עוֵליָמאן ִאית ָלה ְדִאי, ְדִאיִהי ַקּבָ ְּוַכּמָ ּ ּנון ֲהָלכֹות ְפסוקֹותּ ּּ ,
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הֹון  ַמר ּבְ ְלהו, ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר)שיר ו ח(ְּדִאּתְ ְּוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָלָנה)משלי לא כט( ְלהו, ּ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ְּוִאיִהי ִעם ּכֻ ים, ּ ַרּבִ ָמה ְדאוְקמוהו ֲהָלָכה ּכְ ּּכְ ּ ּ.  

ּוַמְצִדיֵקי  ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעּ ה ְיהֹון ּכַ ים ּבָ ָנא, דָּהַרּבִ ּבָ ּכָֹכִבים ַוַדאי ְדֵלית לֹון חוׁשְ ּּכַ ּ ,
ְּוָדא הוא ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר, ְּדָכל ּכֹוָכָבא ְוכֹוָכָבא ִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְיִחיָדא ְּוִאֵלין , ּ

ְקֵרי ֲעָלמֹות ּכָֹכִביםּוְב, ֶּאָלא עֹוָלמֹות, ֲעָלמֹות ַאל ּתִ ִּגין ְדַצִדיַקָייא ִאינון ּכַ ּ ְוָכל ַחד , ּּ
ִגין ָדא אוְקמוהו ַקְדָמִאין, ִּאית ֵליה ּכָֹכב ּּבְ ּ ּ ְפֵני , ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק ִאית ֵליה עֹוָלם ּבִ ּּכָ ּ ּ

ן ָמאן ְדָזֵכי ְלַמּסֶ, ְּוָכל ָמאן ְדָזָכה ַלֲהָלָכה ַחד ָיִרית ָעְלָמא ָחד, ַעְצמֹו ּכֵ ל ׁשֶ א ֲחָדאּּכָ , ְכּתָ
ין, אֹו ִלְתֵרין ּתִ הֹון , אֹו ְלׁשִ ַמר ּבְ ה ְמָלכֹות)שיר ו ח(ְּדִאּתְ ים ֵהּמָ ּשִׁ א ,  ׁשִ ְכּתָ ְּדָכל ַמּסֶ

ַגְרָמה ַהאי ָעְלָמא, ַּמְטרֹוִניָתא ִאיִהי ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָיִרית ָלה ּבְ ַּזּכָ ּ ַּדֲהָלָכה עוֵליָמא , ּ ּ
ָלהְדִאיִהי ַק, ְדַמְטרֹוִניָתא ְלהו , ּבָ א ְדִאיִהי ַעל ּכֻ ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִלין ּבִ ּתַ ִאין ִאינון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּּ

ֲהָלָכה לוָתא, ּבַ ְּלַאָפָקא ָלה ִמן ּגָ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ֶכם)ישעיהו נ א(ְּדִאּתְ ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ ,
ְע י ּבַ ּוְלֵמיַזל ָלה ְלַגּבֵ ָלה ּבִ, ָּלהּ ה , ְדרֹועֹויְּלֶמֱהֵוי ָלה ַקּבָ ְּלַקֵיים ּבָ ַחת )שיר ב ו(ּ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

י וכו   .'ְלֹראׁשִ

ָנ ִּדְבָגלוָתא ִמׁשְ ְלָטא''ה ְדִאיִהי מטטרו''ּ ֶלך, ן ׁשָ ֶנה ַלּמֶ ְְוִאיהו ִמׁשְ ֲאַתר , ּ ּבַ
ָנה ִביְרּתָ)משלי ל כג(ְּוָדא ִאיהו , ְּדַמְטרֹוִניָתא ָיְתָבא ִמׁשְ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ּוְביֹומֹוי , ּה ְוׁשִ

ְפָחה ֶאָלא ַמְטרֹוִניָתא ְלָטא ׁשִ ה ָלא ׁשָ ְּדֹמׁשֶ ַע ְדִאיהו , ּ ה ְוָיִרית ְיהֹוׁשֻ ְּלָבַתר ְדִמית ֹמׁשֶ ּ ּ
ְפָחה, ַנַער ְלָטא ׁשִ ֲאַתר ַמְלכוָתא ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּּבַ ר ְצָבא )יהושע ה יד(ּכְ  ֲאִני ׂשַ
ה ָבאִתי''יהו   .ה ַעּתָ

ָבה''מטטרו, ָנאְּוָהא אוִקיְמ ה ֶמְרּכָ ָבה , ּן ִאיהו ַמֲעׂשֵ ֶמְרּכָ ין ּבְ ַמר ֵאין דֹוְרׁשִ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ
ָיִחיד יִחיָדא ְדָעְלָמא, ּבְ ָיִחיד ּבִ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְע, ַמאי ּבְ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ ָחָכם , ּתֹוּ

ַדַעת ִביָנה ְויֹוֵדַע ּבְ ָחְכָמה וֵמִבין ּבְ ַמ, ּּבְ הֹון ְּדִאּתְ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח )שמות לא ג(ר ּבְ ּ
ָחְכָמה ִבְתבוָנה וְבַדַעת''ֱאֹלִהי ּם ּבְ ין ִאֵלין, ּ ְתַלת ַדְרּגִ ָנא ְדִאְתַמֵלי ּבִ ּכְ ִגין ְדִאיהו ַמׁשְ ּּבְ ּּ ּ ּ ,

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ׁשְ ה ְבֵראׁשִ ע, ּוְבָכל ְמָלאָכה ָדא ַמֲעׂשֵ ין ָלה ּבְ ְּדֵאין דֹוְרׁשִ ּ ֹוָבָדא ּ
ַנִים ׁשְ ית ּבִ ֵראׁשִ ֶּאָלא ְבִיחוָדא ְדָעְלָמא, ִדּבְ ָב, ּ ּה ִדיָלה ִאיהו מטטרו''ֶמְרּכָ ּן ּגוף ''ּ

א ִכיְנּתָ   .ׁשְ

א ִאיִהי מ ִכיְנּתָ ר , א ִאְתְקִריַאת''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ּוׁשְ ָלָלא ַדֲעׂשַ ִגין ְדִאיִהי ּכְ ּּבְ
ֶּרֶכב ִדיָלה מטטרו, ְסִפיָרן ַמר ֲע, ן''ּ ם ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי '' ֶרֶכב ֱאֹלִהי)תהלים סח יח(ֵּליה ִאּתְ
ְנָאן ְנָא, ׁשִ ר ַאְרֵיה ָאָדם''ַמאי ׁשִ ָב, ן ׁשֹור ֶנׁשֶ   .ּה ַוַדאי''ב מ''ֶרֶכ, ה''ְּוָדא ִאיהו סֹוד ֶמְרּכָ

ּּגוָפא ְלאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶא, ּן ִאיהו ָארֹון''ּומטטרו ּ ּ ְּוִאיהו , ְמָצִעיָתאּ
ְלָחן א ְדִאיִהי ֵל, ׁשֻ ִכיְנּתָ יה ֵל, ב''ָּפתֹוָרא ִדׁשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָמאָלא, ב ֵמִבין''ּ , ְּוִאיהו ִלׂשְ

פֹון ּצָ ְלָחן ּבַ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשֻ ּ ּ.  
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א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְּוִאיהו ְמנֹוָרה נור ָדִליק ִמּסִ ּ ַמ, ּ ה ֵנר יהוְדִאּתְ ְְוָצִריך ְלֶמֱהֵוי , ה''ּר ּבָ

ָחא ָלא ִמׁשְ ָדרֹום, ִליִמיָנא ְלַקּבָ ּוְבִגין ָדא ְמנֹוָרה ּבְ ָלא ְפִתיָלה , ּ ָּדא ִאיהו ָמאָנא ְלַקּבָ ּ ּ
ָחא וְנהֹוָרא ּוִמׁשְ ִכיָנה, ּ ִתית, ְּפִתיָלה ׁשְ ֶמן ּכָ ָחא ִדיָלה ַצִדיק ׁשֶ ִּמׁשְ ְּנהֹוָרא ִדיָלה ַעּמוָד, ּ א ּ

ּתוָפא ְדגוָפא ִאיִהי ְפִתיָלה, ְדֶאְמָצִעיָתא א ְדִאיִהי ׁשִ ַגְווָנא ָדא ַנְפׁשָ ּּכְ ּ ָחא, ּ ּרוַח ָדא ִמׁשְ ּ ,
ָמָתא ְּוִאיהו ֶרֶכב ִלְתַלת ִסְטִרין ִאֵלין, ֶבדִּאיהו ֶע, ָּמאָנא ָדא גוָפא, ְנהֹוָרא ָדא ִנׁשְ ּ ,

ְּדִאינון ִקיטוָרא ְדִיחוָדא ֲחָדא ּ ּ ַמת ָאָדם ''ן ֵנר יהוְּדִאינו, ּ   .)משלי כ כז(ה ִנׁשְ

  ]א''דף טו ע -תיקוני זוהר [

ָמָהןְוַהאי ֶע ּנוָיא ְלָכל ׁשְ ֶּבד ִאיהו ּכִ ָמָהן, ּ ּנוי ְלָכל ׁשְ ל ִאָלִנין , ּׁשִ יִבין ּכָ ּוֵביה ַמְרּכִ ּ ּ
ְטָרא ְדטֹוב בֹות ְדִסְטָרא ְדַרע, ִּעָלִאין ִמּסִ ַמר , ֶּמְרּכָ הֲּעַלְייהו ִאּתְ ֹלׁשָ ׁשְ ֲעָריֹות ּבִ , ְוֹלא ּבָ

ה, ל ְוָנָחׁש''ַמאי ֲעָריֹות סמא ֹלׁשָ ִחי, ְָלא ָצִריך ְלֶמֱהִוי ִבׁשְ , ה''ף ְוֵחיָמ''ת ַא''ְּדִאינון ַמׁשְ
יַנְייהו ִליָתָאה ּבֵ הֹון, ְּלֶמֱהֵוי ּתְ ִרין ּבְ ְרַוְייהו , ְּדָלא ִמְתַקּשְׁ ֶּאָלא ִדְיהֹון ּתַ  )א''דף טו ע(ּ

ִפרו ְתָלָתא, ָדאּּבְ ֲעָריֹות ּבִ ין ּבָ ּוְבִגין ָדא ֵאין דֹוְרׁשִ ּ ִהפוָכא, ּ ית ּבְ ֵראׁשִ ְּועֹוָבָדא ִדּבְ ֵאין , ּ
ַנִים ׁשְ ית ּבִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ ְּדָלא ַיַעְבדון ִפרוָדא, ּדֹוְרׁשִ ּ ָיִחיד ְדִאיהו ִיחוָדא , ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ֹלא ֹיאַכל ָאָדם ּתְ, ָחד ֵרי, ֵריּ ה ּתְ ּתֶ   .ְוֹלא ִיׁשְ

ָבה ְבָיִחיד ּתוף ְדִאיהו מטטרו, ְוֹלא ְבֶמְרּכָ ִגין ְדָיִחיד ֵלית ֵליה ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא , ן''ּ ּכְ
גוָפא ּתוף ּבְ ָמָתא ְדֵלית ָלה ׁשֻ ְּדִנׁשְ ּ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְע, ּ אי ָאַמר ֶאָלא ִאם ּכֵ ְּוַאּמַ ּ , ּתֹוּ

ַמע ְד ִריך הואָּהָכא ַמׁשְ א ּבְ ָבה ְלִעיָלא ְלקוְדׁשָ ִּאית ֵליה ֶמְרּכָ ּ ְּדִאיהו ְמָלאָכה ִדיֵליה, ְּ ּ ,
ּוַמאי ִאיִהי ַהִהיא ְדִאיִהי ְכִליָלא ֵמָחְכָמה וִביָנה ָוַדַעת ְּדִאינון יה, ּ ְמָלאָכה ִדְתַלת , ו''ּ

ָאה' ַאְתָוון ִאיִהי ה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִלימו ִדְתַלת ַאְתָו, ׁשְ ַמר , וןּׁשְ ֶכל )שמות לט לב(ֲּעָלה ִאּתְ  ַוּתֵ
ן וגו ּכַ ל ֲעבֹוַדת ִמׁשְ י' ְוִאיִהי ה', ּכָ ּשִׁ ב ְדַאְמִריָנן ֵאין , ְּדיֹום ַהּשִׁ ּוְבִגין ָדא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ָיִחיד ָבה ּבְ ֶמְרּכָ ין ּבְ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְע, ּדֹוְרׁשִ ָּחַזר ְוָאַמר ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ַּדאי ְּדַו, ּתֹוּ
ָיִחיד ָבה ּבְ ֶמְרּכָ ין ּבְ ַלת דֹוְרׁשִ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ַלת ַלאו ִאיהו ִיחוָדא ִדיֵליה, ּ ּוְבָלא ִאֵלין ּתְ ּ ּ ְוָדא , ּּ

יה, ִּאיהו ָרָזא ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ְלִעיָלא ַחד ּבִ א ּבְ ְּדִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

מטטרו א ּבְ יה''ְּוַכד ִאיהו ְלַתּתָ ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ י ֵביה, ּן ּבְ ּנִ ּתַ ע , ִּאׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֱאִליׁשָ ּ
י ְרׁשויֹות ֵיׁש, ַאֵחר ּתֵ לֹום ׁשְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ִמיֵרִני בֹו, ּׁשֶ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַאל ּתְ ִמי , ּ י ׁשְ ּכִ

ִקְרּבֹו ִגין ְדמטטרו, ּבְ ֶלך''ּבְ ִני ַלּמֶ ְן ִאיהו ׁשֵ ְע, ּ ָלא ּבַ א ּבְ ִכיְנּתָ ִאְתְקֵרי , ּהָלְוַכד ִאיִהי ׁשְ
ֶנה ָלה ַּהאי ַמְלָאך ִמׁשְ ה ֲחָייִלין, ְ מֹוְדִעין ּבָ ּתְ ִניַאת ְדָלא ִאׁשְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּוַמה ְדִאיִהי , ּ ּ

ָיא, ַמְטרֹוִניָתא ַהִהיא ְדִאְתְקִריַאת ָאָמה, ּוְבַמאי ִהיא ִמְתַכּסְ   .ּבְ

ּתֹו ְלָאָמה ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת)שמות כא יג(ְּוָדא הוא ְדָאַמר ְקָרא  ִּאיׁש ָדא ,  ּבִ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ּתֹו ָדא ׁשְ ת זוֵגיה ְדמטטרו, ּּבִ ְּלָאָמה ּבַ ן ''ְּדִאיִהי מיטטרו, ן''ּ

תֹוֶסֶפת יו א ִהיא ָאָמה ְדִעֶרב ַרב, ד''ּּבְ ְפָחה ִביׁשָ א וְבָנָהא , ְּדׁשִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ּוְבִגין ְדַהִהיא ׁשִ ּ ּ
ּתְ הָלא ִאׁשְ ָיא ְבַעְבָדא ִדיָלה, ּמֹוְדִעין ּבָ ִּאיִהי ִמְתַכּסְ גוָפא, ּ ָמָתא ּבְ ִנׁשְ   .ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ּוְבָגלוָתא ַקְדָמָאה ְדָלא ָחְזַרת ְלַמְלכוָתָהא ּבְ ּ ּ ְּוָלא ָנְפַקת ֵמַההוא גוָפא, ּ ּ ,
ית הֹון, ָלא ָנְפַקת ָחְפׁשִ ַמר ּבְ ִגין ַדֲהוֹו ֲעָבִדים ָהִי, ּוְבִגיָנָהא ִאּתְ ִמְצָרִים ּבְ ּינו ְלַפְרֹעה ּבְ ּ

חֹות ְרׁשו ְדַההוא ֶע ּּתְ ּ ַהאי ֲאַתר ֹלא ָיַדְע, ֶבדּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַפְרֹעה ּבְ ּ י ֶאת ְיָיּ ְוַגם ֶאת ', ּתִ
ֵלַח  ָרֵאל ֹלא ֲאׁשַ ְמנוָסה, )שמות ה ב(ִּיׂשְ ּוְבִגין ָדא ָנְפקו ּבִ ּ ּ ַעְבָדא ְדֵלית ֵליה ּכְ, ּ ּּכְ ַּתב ֵחירו ּ

ּוָבַרח ֵמִרּבֹוֵניה ּ.  

א ַרּתָ ְתָרָאה ָלא ָנְפַקת ּבְ פוְרָקָנא ּבַ ְפָחה, ֲּאָבל ּבְ ׁשִ ַהאי ַעְבָדא ּכְ א , ּּבְ קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ֵחירו, ְ ּּבְ ּ ְתָרָאה, ּ ָגלוָתא ּבַ ה ּבְ ִּאיִהי ִעּמָ ְּדִאיִהי ֵחירו , ּ ּ

ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ְבָגלוָתא ַקְדָמָאה, ָּלהִּדי ְּדָלא ֲהָוה ָלה ְוִלְבָנָהא אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי , ּ ּ
ְּדאֹוַרְייָתא ַוַדאי ִאיִהי ֵחירו, ֵּחירו יָקָרא ִדיָלה, ּ ַמְלכוָתא ִדיָלה ּבִ ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵצאת ָהֲעָבִדים ּוְבִגין , ּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים)משלי ג טו( ְוָדא , )שמות כו ז(ָּדא ֹלא ֵתֵצא ּכְ
ֵצאו י ֹלא ְבִחָפזֹון ּתֵ ּהוא ְדָאַמר ּכִ ּוִבְמנוָסה ֹלא ֵתֵלכון, ּּ ּ י הֹוֵלך ִלְפֵניֶכם יהו, ּ ישעיה (ה ''ְּכִ

ּה ַוַדאי ִאיהו יֹוִקים לֹון ֵמַעְפָרא''יהו, )נב יב ָר, ּ ְּוִאיהו ָנִהיר ַעל ַאְנפֹוי ְדִיׂשְ ּוֵביה , ֵאלּּ ּ
ל ָעְלִמין ְדִאינון  מֹוְדִעין ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ַרך יהו)שם סא ט(ּ   .ה''ְ ֶזַרע ּבֵ

ּנוָיין ל ּכִ ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ ט קוְדׁשָ ְּוִאְתַפּשַׁ ּ ְּ בֹות ְדמטטרו, ּ ְּדִאינון כוז, ן''ּוֶמְרּכָ ו ''ּ
יה , ץ''מצפ, ו''ז כוז''במוכס ַמר ּבֵ ְָוָהיו ִעיֶניך , ֵָנף עֹוד מֹוֶריך ְוֹלא ִיּכָ)ישעיה ל ב(ְּוִאּתְ ּ

ַההוא ִזְמָנא, ָרֹואֹות ֶאת מֹוֶריך ׁשוב יהו, ּּבְ ַעִין ִיְראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּּכִ , )שם לב כ(ּה ִציֹון ''ּ
א בֹות ִדְלַתּתָ ְרּכָ ט ִמּמֶ ְּוִאְתַפּשַׁ ָבה ִדיֵליה ְדִאיִהי אדנ, ּ ֶמְרּכָ ׁש ּבְ ְּוִאְתַלּבַ ָב, י''ּ ְרּכָ ם ַהּמֶ ה ׁשֵ

ּנו, ה''ָדא יהו ן אהי, ם''י ָדא ֱאֹלִהי''ּּכִ ּבַ ְּוִאיהו ִכּנו, י''ה אדנ''ְּדָסִליק ְלֻחׁשְ י ִדְתֵרין ''ּ
ְסָיין ָמָהן ִאֵלין וֵביה ִאְתּכַ ּׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה319יום [סדר הלימוד ליום כד אב 

  ]ב''דף טו ע -תיקוני זוהר [

ִליָלא ְד' ו, ו''ּה ִאיהו יה''אהי ְּדִאיהו ּכְ ית ִסְטִריןּ ית ִסְטִרין, ׁשִ ְּוִאינון , ִּדְבהֹון ָחִתים ׁשִ
ּו ָנִטיל ֵליה ְיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶס''יה, ה''ו יו''ה הי''י וי''י וה''ו הו''יה יה , ד''ּ ְּוָחִתים ּבֵ

ים ַיְדִרים, ְלָחְכְמָתא ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ָמאָלא ְדִאיהו''הו )ב''דף טו ע(. ּ ּ י ָנִטיל ִלׂשְ
יה ְלעוְתָרא, ְּגבוָרה ְּוָחִתים ּבֵ יר ַיְצִפין, ּ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ְוָנִטיל , ּי ָפָנה ְלִמְזָרח''וה, ּ

ֵּליה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵני, ּ יה ּבָ יה , ּה ָנִטיל ֵליה ַיְרָכא ְיִמיָנא''וי, ְּוָחִתים ּבֵ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ
יה ַחֵי, ְלִעיָלא ְּוָחִתים ּבֵ ָמאָלא''הי, יּ א, ּו ָנִטיל ֵליה ַיְרָכא ׂשְ ל ְלַתּתָ ּכַ יה , ְוִאְסּתַ ְּוָחִתים ּבֵ
י ָחְכָמה, ְמזֹוֵני ל ְלִעיָלא ְלַגּבֵ ּכַ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ִאְסּתַ ר ּבְ יה ַחִיים, ְוִאְתַקּשַׁ ְּוָחִתים ּבֵ ִגין , ּ ּבְ

ַמר  ְּדָחְכָמה ֲעֵליה ִאּתְ ַחֶי)קהלת ז ב(ּ א , ה ְבָעֶליָהּ ְוַהָחְכָמה ּתְ י ִאיּמָ ל ְלִעיָלא ְלַגּבֵ ּכַ ִאְסּתַ
ָמאָלא, ִּעָלָאה ַיְרָכא ׂשְ ר ּבְ יה ְמזֹוֵני, ְוִאְתַקּשַׁ ַצִדיק''יו, ְּוָחִתים ּבֵ ּה ָפָנה ְלַמֲעָרב ּבְ ּ ,

ְּדִאיהו ִערוב ּ ל ֲחָייִלין, ּ ן ִמְתָעְרִבין ּכָ ַח, ְּדַתּמָ ִליל ּבְ י ''ו הו''ּנון יהְּדִאי, י ַאְתָוון''ְוִאְתּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3483דף [ -ּוָתא ּבְ

ִּאֵלין ִאינון י, י''ה וה''ו יו''ה הי''וי הֹון , י ָעְלִמין ִאְתְקֵרי''ִּדְבהֹון ַח, ח ַאְתָוון''ּ ְּוַצִדיק ּבְ
  .י ָעְלִמין''ִאְתְקֵרי ַח

א ִעָלָאה ַתְלָיין ל ֲהַוויֹות ִאֵלין ֵמִאּמָ ּּכָ ּ ְּדִאיִהי ַחִיים, ּ ֵמיה ִאְתְקֵרי, ּ ְּוַצִדיק ַעל ׁשְ , י'' ַחּ
ָמה ִאְתְקִריאו ָבה ַעל ׁשְ ְרּכָ ַּחיֹות ַהּמֶ ּ א ִעָלָאה ַחִיים, ּ ִגין ְדִאיִהי ִאיּמָ ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ

ה  ֲחִזיִקים ּבָ ִּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ָבה ְלָחְכָמה, )משלי ג יח(ּ   .ְוִאיִהי ֶמְרּכָ

ן ה ּמָ ּוָבה ִאְתְקֵרי יהו', ַּמְלכות ּתַ ִל''ּ ׁשְ ה, ּימוה ּבִ ְבָעה ִזְמִנין ִאְתְקִריַאת ּבָ ה ''יהו, ּׁשִ
הֹון כ, ה''ה יהו''ה יהו''ה יהו''ה יהו''ה יהו''יהו הֹון ''ְוִאית ּבְ ַמר ּבְ במדבר (ּח ַאְתָוון ְדִאּתְ

ה ִיְגַדל ָנא ּכֹ)יד יז ַבע, ה''ַח יהו''ּ ְוַעּתָ ָמָהן ִאְתְקִריַאת ִהיא ַבת ׁשֶ ְבָעה ׁשְ ּוְבִאֵלין ׁשִ ּ ,
ַמר ַו יך)תהלים קיט קסח(ֲּעַלְייהו ִאּתְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ.  

ְתָלִתין וְתֵרין ֱאֹלִהי''י ָלִתין וְתֵרין ִזְמִנין ּבִ ּה ּתְ ִעם ' ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה א''ִּאינון ל, ם''ּ
בֹודֹו''ּה ַאֵי''י   .ה ְמקֹום ּכְ

יִלים ִאינון ֵהיָכִלין ְוִציוִרין ְד ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ ָתא ְדִעֶדןּּ ַאְתָוון, ִגּנְ ְלהו ְמצוָייִרין וְמרוָקִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

ּא ִציוָרא ְדֵהיָכָלא ְגִניָזא ְדִאיִהי ָאֹנִכ ּסֵ, י''ּ ן ּכִ ּבַ ְּוִאיהו ְמצוָייר , א''ְּדָסִליק ְלחוׁשְ ּ
ִנּקוִדין ְרִקיָעא וְבהֹון ְמצוָייִרי, ּּבְ ֹכְכַבָיא ְדַנֲהִרין ּבִ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ין ּּ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ּן ִנׁשְ

ְּדַצִדיַקָיא ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא א ָדא ִאיִהי ִדיֹוְקָנא ְדָקֵמץ  ְּוִציוָרא ִדיֵליה ּכְ ּּ ּ ְּדִאיהו ִניצֹוץ ְוָרִקיַע] ציור[ּ ּ ,
ַמר , ִּניצֹוץ ִאיהו ּכָֹכב ּ ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב)במדבר כד יז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ְ ֶבט ָרִקיַע ְוָקם, ּ  ׁשֵ

ָרֵאל ְרִקיָעא, ִּמִיׂשְ ה ְדַנֲהָרא ּבִ יה, ִּניצֹוץ ִאיהו ּכָֹכב ַחּמָ א ִאְתַפַלג , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְּלַתּתָ ּ
ִציוָרא ָדא  חֹות ָרִקיַע ְוַתְרַוְייהו ּבְ ַגְווָנא ָדא א ִסיֲהָרא ִדּתְ ּא ּכְ ד ֵייֵתי סמא( )ּּ ל '' ּכַ

א ִאְסּתַ ָלא ָבה ְלַתּתָ ּכָ ַלת ְלִעיָלאְּלִאְסּתַ יה, ּכְ ִסיַאת ַאְנָפָהא ִמּנֵ ְּוִאְתּכְ ְּוָהְדַרת ַאְנָפָהא , ּ
א יה ְלַתּתָ יה, ִּמּנֵ   .ְּוִאיִהי ִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ

ַההוא ִזְמָנא נו , ּּבְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ָאן ַיְרָחא, )תהלים פא טז(ּ , ּבְ
ְסָיא ֵב ַיְרָחא ְדִאְתּכַ י ֲעָלה יהו, ּיה ִסיֲהָראּבְ ּוָמאן הוא ִדְמַכּסֵ ּ ן, ה''ּ ּבָ ֻחׁשְ ' י, ְּדֵכן ְסִליק א ּבְ

א ו' ְלִעיָלא י ֶאְמָצִעיָתא' ְלַתּתָ ְּוִאיהו ָנִטיר ָלה, ּבְ  ֲאִני )ישעיה מב י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִמי וכו''יהו   .'ּה הוא ׁשְ

ג ִדיָלה ִאיהו, ּב ֵהיָכָלא ִלְנקוָדה ּּגַ ּ ַמר ,  ָרִקיַעּ ְּוִאיהו ַפַתח ֲעֵליה ִאּתְ  )תהלים קד ב(ּּ
ְיִריָעה ַמִים ּכַ ָאה ְוֶאְמָצִעיָתא' ְּוִאיהו ו, נֹוֶטה ׁשָ י ַעל ְנקוָדה ִעָלָאה ְוַתּתָ ִּדְמַכּסֵ ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ

  .)א ב''נ( )א א''נ(ָּדא וִֹ 

ֵרין ִנּצֹוצֹות ְדָאת צ ִאינון ֵצִר ּצ ּתְ ֵרי ֵראׁשִ, י''ּ ֵרין ְדעּתְ ּין ְדצ ִאינון ּתְ ּ ּ'.  

  ]א''דף טז ע -תיקוני זוהר [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3484דף [ -ּוָתא ּבְ

ין ַלת ֵראׁשִ ֵר, ל''ְּוִאּנון ֶסגֹו, ּש ִאית ָלה ּתְ ַלת ְנקוִדין ׁשֻ ְּוִאּנון ּתְ א )'א ו''נ(ז . ק''ּ  ֵריׁשָ
ו''ּק ׁשוֵר''ם ִחיֵר''ִּדיָלה ֹחֵל א ִאְתְרִמיז ְּוֹכָל', ק קֹוָצא ְדָאת ג''ּקֹוָצא ִמְלָגאו ִחיֵר', ק ּבְ
ָאת א א ִחיֵר''ְּנקוָדה ְלִעיָלא ֹחֵל, ּבְ ֶאְמָצִעיָתא ׁשוֵר''ּם ְנקוָדה ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא וִֹ''ּק ּבְ , ּק ּכְ

ֵרין ְנקוִדין ְדָאת א ִאינון ֵצִר ְּועֹוד ּתְ ּ ָב, י''ּ ִדיֹוְקָנא ָאֳחָרא א, א''ְּוִאינון ׁשְ ְּוִאינון ּבְ גֹון , ּ ּכְ
ֶאְמָצִעיָתא'ו, ְלִעיָלא' י א' ד,  ּבְ א, ּ ִאיהו קֹוָצא ְלִעיָלא)א ד''נ(א , ְלַתּתָ , קֹוָצא ְלַתּתָ

ּל ְוִאיהו ׁשוֵר''ְּוִאיהו ֶסגֹו, קֹוָצא ְבֶאְמָצִעיָתא ַלת ְנקוִדין''ּ ּּכָֹלא ִאיהו א, ּק ּתְ ַאְתָוון , ּ
ָּאֳחָרִנין ֵהיָכִלין ְוִכּסוָיין ְלִאֵלין ַאְתָוון ְּוֹכָלא ִאיהו, ּ ּוְמצוָייר  )א''דף טז ע(ּ ְמרוָקם ּ ּ

ָכְרַסָיא ין ְלָכְרַסָיא' ו, ּּבְ ית ַדְרּגִ ּׁשִ לֹוי ְדָכְרַסָיא' ס, ּ ְלּגַ ין ּגַ ּתִ ּׁשִ ּ ַמר , ּ ְּדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ִאּתְ
ּתֹוָרה הֹון ֵאין מוְקָדם וְמאוָחר ּבַ ּּבְ ּ ְדָק, ּ ְקָנן ּכִ ְלהו ִמְתּתַ ָכְרַסָיא ּכֻ ֲּאָבל ּבְ ּ ְוָרָזא ָדא , ּא ָיאותּ

ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ   .ְלַחּכִ

יִלים ַיְזִהירו ּכִ ׂשְ ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ֶכל ְלַאָעָלא ֳקָדם , ִּאֵלין ִאינון ַאְתָוון, ּ ַּדֲהָוה לֹון ׂשֵ
א ּקונֹוי, ַמְלּכָ ל ַחד ַעל ּתִ ְלהו ְלַמְפֵרַע, ּּכָ ְטָרא ִדְגבוָרה ָעאלו ּכֻ ִּמּסִ ּ ִגין ְד, ּּ ִאיִהי ְדרֹוָעא ּּבְ

ִר ׁשְ ָמאָלא ּתִ י, י''ׂשְ ֵראׁשִ ִר''ת ּבָ''ְּוָדא ִאיהו ּבְ ׁשְ ֵרי , י''א ּתִ ִגין ִדְבִמַדת ַהִדין ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ
ּוְבִגין ָדא ָעאלו ְלַמְפֵרַע, ָעְלָמא ּ ֵרי ָעְלָמא, ּ ְּוָהא אוְקמוהו ְדִביִמיָנא ִאְתּבְ ּ ּ ּוֵביה ָעאלו , ּ ּ ּ

ִסְדָרן ֶנה ְו, ַאְתָוון ּכְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ד ָעאלו , )תהלים פט ג(ָּרָזא ְדִמָלה ָאַמְרּתִ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ
ִסְדָרן, ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע ְייהו ּכְ ּוִמּנַ הֹון ָעְלָמא, ּ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ַעד , ְּ

הֹון ָמאָלא וָבָרא ּבְ יִמיָנא וׂשְ ף לֹון ּבִ ּתֵ ְּדׁשִ ּ   . ָעְלָמאּ

ִסְדָרן''ָנַטל א הֹון ָאת י, ּר ִמְלַמְפֵרַע''ְוָנַטל ּתׁש, ב ִמּכְ ף ּבְ ּתֵ ֵמיה' ְוׁשִ ּוָבָרא , ִּמן ׁשְ
הֹון ָעְלָמא ְנָייָנא, ּבְ ִגין ְדִיְתַקַיים ּבִ ּּבְ ל ''י ֲא''אב, ר''י תש''ְּוִאינון אב, ּ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ׁשֶ

ִמי''ּתֹוַרת יהו' ת, י''ָח ת' ש, ָמהה ּתְ ּבָ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי' ר, ׁשַ ּוְבֻכְלהו ָלא ָבָעא ', ֵראׁשִ ּּ
ָאת ּב ְנַין ָאב', ְּלִמְתַחל ֶאָלא ּבְ ִגין ְדִאיהו ּבִ ּּבְ ְנָייָנא ְדָעְלָמא, ּ אֵרי ְלִמְתַחל, ּבִ ּוָבה ׁשָ ּ ,

ִגין ְדָב ַלםּּבְ ּה ָעִתיד ְלִמְבֵני ְירוׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ַלם יהו)ים קמז בתהל(ּכְ , ה''ּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ''ְדִאם יהו ּוִבְנָייָנא ְדאֹוַרְייָתא , )שם קכז א(ּה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

ָאת ב ִניַאת , ַּוֲעָלה ַקְייָמא ָעְלָמא, ֲעִתיָדה ְלִמְבֵני' ּוְדָעְלָמא ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּבְ ּ
ִאלו ְבַההו ּּכְ ּ ֵניּ ֵרי ָעְלָמא ְוִיְתּבְ ָרא ֱאֹלִהי, א ִזְמָנא ִיְתּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ד ָחַרב , ם''ְוָדא ּבְ ֲאָבל ּכַ

ִאלו ֲהָוה ָעְלָמא ֹתהו ָוֹבהו ִית ִראׁשֹון ּכְ ּּבַ ּ ּ ִניַאת , ּ ְּוָדא ִאיהו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ִמָיד ְדִאְתּבְ ּ ּּ
ִגין ְד, ם ְיִהי אֹור''ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהי הּּבְ ב ְדאֹור הוא א, ָּכל ַאְתָוון ְנִהיִרין ּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ אֹור , ּ

ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדִאינון ה ִּדיֵליה ְדַנֲהָרא ָבה ב ּבְ ּ ּ ּ ּ א' ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּעָלָאה ִדׁשְ ּ.  

יָתא ְג ַעּמוָדא ִדְסִמיך ּבֵ ְּדִאיהו ְגִמילות ֲחָסִדים טֹוִבים, ּ ִּאיהו ָסִמיך ְלד ְדִאיהו, ּ ּ ְּ 
ָגלוָתא, ת''ַּדֻל ּוְבָאן ֲאַתר ָסִמיך ָלה ּבְ ּ ִמיל ֶחֶסד ִעם ד' ג', ְָסִמיך ְוָנִהיר ְלב' א, ְּ ', ּגָ

ל' ג, ּוְבַמאי ְלּגַ ה ְגִליֵלי ְדַדֲהָבא, ִאיִהי ּגַ ַכּמָ ִלין ּבְ ְלּגְ ל ַאְתָוון ִמְתּגַ ּוָבה ּכָ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִליֵלי ָזָהב )שיר ה יד(ִדְכִתיב  יׁש ָיָדיו ּגְ ְרׁשִ ּתַ ׁש, ְּמֻמָלִאים ּבַ ְתֵרי ׁשֵ יׁש ֶאָלא ּבִ ְרׁשִ ּתַ , ַּמאי ּבַ

דוָלה ְגבוָרה ְתֵרין ְדרֹוִעין ּגְ ְּוִאינון ּבִ ּ ּ ב, ּ ִרי אֹוַרְייָתא ּבְ ית ִפְרִקין', ִדְבהֹון ׁשָ ּוְבהֹון ׁשִ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3485דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּדִאינון ו ית' ּ ֵראׁשִ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָת, ַאְתָוון ּבְ ִּדְכִליָלן ּבְ ַמר ', ּא ְדִאיהו וּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ית לֹו)דברים לג כא( ם ֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָספון', לֹו ְלָאת ו, ּ ַוַיְרא ֵראׁשִ י ׁשָ   .ּּכִ

ַלם ּד ֶדֶלת ְדֵביָתא ִדירוׁשָ ּ ְו ַעּמוָדא ְדָסִמיך ְלֶדֶלת , ּ ְּוִאיִהי ֶדֶלת ִדְתֵרין , )'א לב''נ(ּ
ְרִעין הֹון , ּתַ ַמר ּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק)ים קיח יטתהל(ְּדִאּתְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּוְבִגין ָדא ִאית ְלֶדֶל, ּ ת ''ּ

ין ּגִ ֵרין ּגַ ֵרין ְדרֹוִעין, ּתְ ָלא ו, ְּוִאינון ּתְ ית ִפְרִקין' ּבְ ְּדִאינון ׁשִ ּ שם (ִּאיִהי ֶדֶלת ְוָדא ִאיהו , ּ

יַע)קיג ו ּ ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ יןִאיִהי ְדרֹוָעא ְדִאית ּבֵ' ְוָאת ד, ּ ֵרין ַאּמִ ִלימו , ּיה ּתְ ּה ׁשְ
ִּדְתֵרין ְדרֹוִעין ְוגוָפא ְדִאיִהי ְכָלָלא ִדְתַלת ֲאָבָהן ִלימו ְדָאת ד' ו, ּ ִּיחוָדא ׁשְ ּ ְּדִאיִהי ' ּ

  .ִסיֲהָרא

ה  ַמר ּבָ ה ִאּתְ ד ָנִהיר ּבָ ּּכַ ה)ישעיהו ל כו(ּ אֹור ַהַחּמָ ה , ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ְואֹור ַהַחּמָ
ְבַעת ַהָיִמיםִיְה אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ְוִסיֲהָרא ְדִאינון ה, ֶּיה ׁשִ ִלימו ְדַחּמָ ְּוָדא ׁשְ ּ ִגין , ה''ּ ּבְ

ְּדִאיהו ז ִליל י' ּ מֹור, ו''ּכְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ָזכֹור ְוׁשָ ּ ְטָרא ְדה, ּ מֹור , ִּעָלָאה' ָזכֹור ִמּסִ ׁשָ
ְטָרא ְדה ָאה' ִמּסִ ּתָ   .ּתַ
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ין ּגִ ַלת ּגַ ַח' ו' ו' ְּוִאינון ו, ּח ִאית ָלה ּתְ ר ֶחְלִמין ' ח, י ָעְלִמין''ִּדְכִליָלן ּבְ ִאיִהי ְמַפּשַׁ
ט ְטָרא ְדָאת ט', ָטִבין ּבְ ְּוָהא אוְקמוהו ֶחְלָמא ָטָבא ִמּסִ ּ ְּדִאיִהי ְסחֹור ָלה', ּ ה , ּ ּמָ ּכַ

ְּדאוְקמוהו ֶחְלָמא ָטָבא ֲחֵזיָת ּ ן ָקא ַאְתָיאַו, ּ ּמָ ִגין ְדָאת ט, ַּדאי ִמּתַ ִאיִהי ְסִפיָרה ' ּּבְ
א יָעָאה ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ׁשִ א ְלִעיָלא' ח, ּתְ ּתָ ִמיָנָאה ִמּתַ ְטָרא  )ב''דף טז ע(' ח, ְסִפיָרה ּתְ ִמּסִ

יָרָאה' י', ְדָאת א יִרית ָהֵאיָפה, ְסִפיָרה ֲעׂשִ ד ָנִחית ח, ֲעׂשִ ה ִאְתֲעִב' ּכַ , י''יַדת ַחְּלַגּבָ
כ' ְוָאת י ד ָסְלָקא ּבְ ֶתר ִעָלָאה' ּכַ נו ְלך, ִּאְתְקִריַאת ּכֶ ֶתר ִיּתְ ַמר ּכֶ ַָוֲעֵליה ִאּתְ ּ ה ''יהו, ּ
א''אלהינ א ְוִאיּמָ ְטָרא ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְע, ו ַאּבָ ָמִתין ְדִאינון ַמְלָאִכים ִמּסִ ָּלה ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ

ָלם ְקדו, ְּדַמְלכות ַּיַחד ּכֻ ֵלׁשוּ ה ְלך ְיׁשַ ּׁשָ ּ א, ָ ִכיְנּתָ ה ַוַדאי ִאיִהי ׁשְ ְּקדוׁשָ ֵלׁשו , ּ ְּלך ְיׁשַ ּ ָ

ַלת ֲאָבָהן ְדִאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ִּאינון ּתְ ּ ֵרין ''יהו, ּ ּה ְצָבאֹות ַמאי ְצָבאֹות ִאֵלין ּתְ
ְּמֹלא ָכל ָדא ַצִדיק, ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ִכ, ּ בֹודֹו ָדא ׁשְ הָּהָאֶרץ ּכְ א ְדִאיִהי ְקדוׁשָ ּיְנּתָ ַּדֲעָלה , ּ ּ

ָרה ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ַמר ֵאין ְקדוׁשָ ִּאּתְ ֶתר' ְּוָדא ִאיהו כ, ּּ ב , ל. ּכֶ ה ֻסָלם ֻמּצָ ַּוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ
ָאה. )בראשית כח יב(ַאְרָצה  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א , ָדא ׁשְ ִכיְנּתָ ָמְיָמה ָדא ׁשְ יַע ַהּשָׁ ְוֹראׁשֹו ַמּגִ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהי, ִּעָלָאה ל', ּם ָדא מ''ְוִהּנֵ נ' עֹוִלים ּבְ ה ', ְויֹוְרִדים ּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ישעיה יד (ּ

ַחר)יב ן ׁשָ ַמִים ֵהֵלל ּבֶ יה ְויֹוְרִדים ּבֹו, ְ ֵאיך ָנַפְלּתָ ִמּשָׁ ַמר ּבֵ   .ִּאּתְ

ס ה ָסְלִקין', ֲאָבל ּבְ ִגין ְדִאיִהי ְס, ּּבָ לָּל''ִאיִהי ֻס, ֶנה''ּּבְ ל ', ם ְלַסְלָקא ּבְ ּכֵ ה ִמְסּתַ ּע ּבָ
ּוֵביה ְמַצֶפה ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָכל ַעִין ְלך ְתַצֶפה, ּ ָ ַח, פ, ּ ּבֵ ל ָלׁשֹון ְלך ְתׁשַ ה ּכָ ָּבָ ִזְמָנא , ּ ּבְ

ל ָלׁשֹון, ְּדָסִליק ְלַאְתֵריה ִחין ֵליה ּכָ ּבְ ַּעד ְדִיְתַקֵיים ְקָרא , ָלא, ְּוִכי ְכַען ָלא ְמׁשַ ריה זכ(ּ

ָאת ל, ְה ְלֶמֶלך'' ְוָהָיה יהו)יד ט ְּלֶמֶלך ַוַדאי ּבְ ל ֶפה ְוָכל ', ְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַקַיים ּכָ ּ ּ ּ
נו ָהָדר ְלַמְלכוָתך ְָלׁשֹון ִיּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3486דף [ -ּוָתא ּבְ

ה  ַמר ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּצ ּבְ רֹוֵמם ּגֹוי)משלי יד לד(ּ ְּוֵלית ְצָדָקה ֶאָלא ,  ְצָדָקה ּתְ
ּאוְקמוהוְצלֹוָתא ָהא  ּ י ֶצֶדק ְוִאְתֲעִביַדת ְצָדָקה, ּ א ִעָלָאה ְדָנֲחָתא ְלַגּבֵ , ְּוִאיִהי ִאיּמָ

ִליל י ַתְרַוְיהו ְבַצִדיק וְצָדָקה''ְוִאְתּכְ ּה ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ְיַסְלקון ֵליה ָקִלין ִדְצלֹוִתין , ּ ּק ּבְ ּ ּ ּ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ְיֵהא ַהּקֹול , ָּקִלין ְדאֹוַרְייָתא   .קֹול ַיֲעֹקבּ

ַלםּר ִראׁשֹון ְלִציֹון  ם ְוִלירוׁשָ ה ִהּנָ ן ִּהּנֵ ר ֶאּתֵ לֹום . )ישעיה מא כז( ְמַבּשֵׂ לֹום ׁשָ ה ׁשָ ּש ּבָ
רֹוב ָאַמר יהו ְתַקַרב, )שם נז יט(ּה וְרָפאִתיו ''ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ּנִ א ''נ(ְּדָקרֹוב ָקרֹוב , ָלָרחֹוק ׁשֶ

ה. ֲהָוה )דרחוק רחוק ת ִציֹון)ה ד כבאיכ( ּת ּבָ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ּ ּתַ   :ְֹלא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתך, ְ

  הקדמה אחרת לתקוני הזהר
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ָרא ֱאֹלִהי )א''דף יז ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב , ם ְוגֹוֵמר''ּבְ יִלים ַיְזִהירו )דניאל יב ג(ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ַהּמַ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ְוגֹוֵמר ן יֹוָחִאי ַוֲחֵבָריוִּאֵלין ִאינ, ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵריה, ּון ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ , ַּרּבִ

א י ַאּבָ י יֹוֵסי, ְוַרּבִ י ִחָייא, ְוַרּבִ י ִיְצָחק, ְּוַרּבִ ָאר ַחְבַרָיא, ְוַרּבִ ּוׁשְ ְּדִאְזַדֲהרו ְזִהירו ְלִעיָלא , ּ ּ ּ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ֹזַהר, ּכְ ד ָעְבדו ַהא, ַמאי ּכְ ֶּאָלא ּכַ מו ֲעֵליה ְלִעיָלא, ּי ִחּבוָראּ ּכְ ִּאְסּתַ ְּוָקְראו , ּ

ֵּליה ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶע, ּ ין ּכַ יה ְיהֹון ְנִפיׁשִ ים ּבֵ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ְּדָלא , דּ
יך ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִּאְתֲחׁשִ ר ַה, ְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ , ּאי ִחּבוָראּּבְ
יה הֹון ּבֵ ָמא ִעּמְ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלֵאִלָיהו ְלַאְסּכָ ּ א, ּּ א ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ , ּוְלָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ

ְּוָכל ֲחָייִלין ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין ָמִתין ִעָלִאין, ּ מוָתא וְרעוָתא , ְּוִנׁשְ ַאְסּכָ הֹון ּבְ ְּלֶמֱהִוי ִעּמְ ּ ּ
ֲחָדא   .ּכַ

ּח ֵאִלָיהו ְוָאַמרָּפַת ן, ּ ּבָ ִּרּבֹון ָעְלִמין ְדַאְנּתְ הוא ָחד ְוָלא ְבֻחׁשְ ַּאְנּתְ הוא ִעָלָאה ַעל , ּ ּ
ל ִעָלִאין ל ְסִתיִמין, ּּכָ ָלל, ְסִתיָמא ַעל ּכָ ִפיָסא ָבך ּכְ ָבה ּתְ ַּאְנּתְ הוא ְדַאִפיַקת , ְֵלית ַמֲחׁשָ ּ

ּקוִנין ר ּתִ ר , ֲּעׂשַ ְלָיין, ְסִפיָרןְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ , ְּלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְדָלא ִאְתּגַ
ְלָיין א, ְּוָעְלִמין ְדִאְתּגַ ֵני ָנׁשָ ִסיַאת ִמּבְ יר לֹון, ּוְבהֹון ִאְתּכְ , ּוְמַיֵחד לֹון, ְּוַאְנּתְ הוא ְדָקׁשִ

ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ִמְלָגאו ּ ל ָמאן ְדַאְפֵריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריה, ּ ּּכָ רּ יב ֵליה , ּ ֵמִאֵלין ֲעׂשַ ִּאְתַחּשֵׁ
ך ִאלו ַאְפֵריׁש ּבָ ְּכְ ּ ּ.  

ִסְדָרן ר ְסִפיָרן ִאיּנון ָאְזִלין ּכְ ְּוִאֵלין ֲעׂשַ ינוִני, ְוַחד ְקִצר, ְַחד ֲאִריך, ּ ְוַאְנּתְ , ְּוַחד ּבֵ
ְְוֵלית ָמאן ְדַאְנִהיג ָלך, ּהוא ְדַאְנִהיג לֹון א , ּ ל ִסְטָראָלא ְלִעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ , ְוָלא ִמּכָ

ִקיַנת לֹון ין ּתְ א, ְּלבוׁשִ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ְייהו ָפְרִחין ִנׁשְ ְּדִמּנַ ּ ִקיַנת לֹון, ּ ה גוִפין ּתְ , ְּוַכּמָ
ין ִדְמַכְסָיין ֲעֵליהֹון י ְלבוׁשִ ְּדִאְתְקִריאו גוָפא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ִתּקוָנא ָדא, ּ ְּוִאְתְקִריאו ּבְ ֶּחֶסד ְדרֹוָעא , ּ

ָמאָלא, יָנאְיִמ בוָרה ְדרֹוָעא ׂשְ ְפֶאֶרת ּגוָפא, ּּגְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּּתִ ִּויסֹוד ִסיוָמא , ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ּ
ִרית ֹקֶדׁש ַעל ֶפה ָקִריָנן ֵליה, ְּדגוָפא אֹות ּבְ ּבְ ַּמְלכות ֶפה ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3487דף [ -ּוָתא ּבְ

ָבה ִמְלָגו ָּחְכָמה מֹוָחא ִאיהו ַמֲחׁשָ א וָבה ַהֵל, ּ יָנה ִלּבָ ּּבִ ּ ִתיב , ב ֵמִביןּ ֵרין ּכְ ְּוַעל ִאֵלין ּתְ
רֹות ַליהו)דברים כט כח( ְסּתָ ֶתר ֶע, ו''ה אלהינ'' ַהּנִ ֶתר ַמְלכותּכֶ ְּליֹון ִאיהו ּכֶ ַּוֲעֵליה , ּ

ַמר  ית ַאֲחִרית)ישעיה מו י(ִאּתְ יד ֵמֵראׁשִ ִפֵלי,  ַמּגִ א ִדּתְ ְּוִאיהו ַקְרַקְפּתָ ִּמְלָגו ִאיהו יו, ּ ד ''ּ
ְּדִאיהו ֹאַרח ֲאִצילות, א''ו ה''א וא''ה ּ ְדרֹועֹוי ְוַעְנפֹוי, ּ ְקיו ְדִאיָלָנא ּבִ ִּאיהו ׁשַ ּ ַמָיא , ּ ּּכְ

ֵקי ְלִאיָלָנא ְקיו, ְדַאׁשְ ַההוא ׁשַ י ּבְ ְּוִאְתַרּבֵ ּ.  

  ]ב''דף יז ע -תיקוני זוהר [

ַּאְנּתְ הוא ִעַלת ָהִעלֹות, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּ ּבֹות, ּ ת ַהּסִ ַההוא ְּד, ִסּבַ ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ַּאׁשְ
ָמָתא ְלגוָפא, ְּנִביעו ִנׁשְ ְּוַההוא ְנִביעו ִאיהו ּכְ ּ ּ ְּדִאיהו ַחִיים ְלגוָפא, ּ ּוָבך ֵלית ִדְמיֹון , ּּ ְּ

ל ַמה ִדְלָגו וְלָבר ְּוֵלית ִדיֹוְקָנא ִמּכָ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּּ ּוְבָראָת ׁשְ א , ּ ְמׁשָ הֹון ׁשִ ְּוַאִפיַקת ִמּנְ
ָּרא ְוֹכְכַבָיא וַמָזֵליְוִסיֲה ּ ין ְוֵחיָוון ְועֹוִפין , ּ ּבִ ָתא ְדִעֶדן ְוִעׂשְ ִאין ְוִגּנְ ּוְבַאְרָעא ִאָלִנין ְוִדׁשְ

א ְּונוִנין וְבֵני ָנׁשָ מֹוְדָעא ְבהֹון ִעָלִאין, ּ ּתְ ִאין, ְּלִאׁשְ הֹון ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוֵאיך ִיְתַנֲהגון ּבְ ּ ְ ,
מֹוְדָעאן  ּתְ ֵאיְְוֵאיך ִאׁשְ ָלל, ֵּמִעָלֵאי ְוַתּתָ ך ּכְ ְְוֵלית ְדָיַדע ּבָ ך ֵלית  )ב''דף יז ע(. ּ ְוַבר ִמיּנָ ּ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּכָֹלא, ְּיִחיָדא ּבְ ּתְ ל ַחד ִאית ֵליה , ְּוַאְנּתְ ִאׁשְ ְּוָכל ְסִפיָרן ּכָ
ם ְיִדיַע ּוְבהֹון ִאְתְקִריאו ַמְלָאַכָיא, ׁשֵ ּ ם ְיִדיַעְוַאְנּתְ, ּ ְּדַאְנּתְ הוא ְמַמֵלא ָכל , ְ ֵלית ָלך ׁשֵ ּ ּ

ָמָהן ִלימו ְדֻכְלהו, ׁשְ ְּוַאְנּתְ הוא ׁשְ ּ ּ הֹון, ּּ ֵלק ִמּנְ ְסּתַ ָמָהן , ְּוַכד ַאְנּתְ ּתִ ְלהו ׁשְ ֲארו ּכֻ ּתָ ִּאׁשְ ּּ
ָמָתא ָלא ִנׁשְ גוָפא ּבְ   .ּּכְ

ָחְכָמה ְיִדיָעא ים ְוַלאו ּבְ יָנה ְיִדיָעאַאְנּתְ , ַאְנּתְ ַחּכִ ְֵלית ָלך ֲאַתר , ּהוא ֵמִבין ְוָלא ִמּבִ

א מֹוְדָעא ּתוְקָפך ְוֵחיָלך ִלְבֵני ָנׁשָ ּתְ ְְיִדיָעא ֶאָלא ְלִאׁשְ ְ ּ ְוְלַאֲחָזָאה לֹון ֵאיך ִאְתַנֵהיג , ּ ּ
ִדיָנא וְבַרֲחֵמי ָפט, ָּעְלָמא ּבְ ְּדִאינון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ פום עֹוְבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ, ּ ּּכְ ִּדין ִאיהו , אּ ּ

ָפט ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ִּמׁשְ א, ּ ֶּצֶדק ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵרין ַסְמֵכי , ּ ֹמאְזֵני ֶצֶדק ּתְ
ִרית, ְקׁשֹוט ְּכָֹלא ְלַאֲחָזָאה ֵאיך ִאְתַנֵהיג ָעְלָמא, ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ ְֲאָבל ַלאו ְדִאית ָלך , ּ ּ

ָפט ְיִדיָעא ְדִאיהו ַרֲחֵמי,ֶּצֶדק ְיִדיָעא ְדִאיהו ִדין ּ ְוַלאו ִמׁשְ ל ִאֵלין ִמדֹות , ּ ְּוַלאו ִמּכָ ּ
ָלל   .ּכְ

ְמעֹון ְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ַעל ְיָדך י ׁשִ ְקום ַרּבִ ּ ּ ְּדָהא ְרׁשוָתא ִאְתַיִהיב ָלך ְלַגָלָאה ָרִזין , ּ ְ ּ ּ
ַּמה ְדָלא ִאְתַייִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה ְל, ְְטִמיִרין ַעל ְיָדך ּ ַעןּ ר ַנׁש ַעד ּכְ י , ּׁשום ּבַ ָקם ַרּבִ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר בוָרה וכו''ְָלך יהו, ּׁשִ דוָלה ְוַהּגְ ּה ַהּגְ ָמעו , )ה א כט יא''ד(' ּ ִּעָלִאין ׁשְ ּ
ִּאינון ְדִמיִכין ְדֶחְברֹון ּ ַנְתכֹוןְוַרְע, ּ נו ׁשֹוְכֵני ָעָפ, ָּיא ְמֵהיְמָנא ִאְתָערו ִמּשְׁ ָּהִקיצו ְוַרּנְ ר ּ

ה , )ישעיהו כו יט( ַמר ּבָ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּאֵלין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ ּּ  ֲאִני )שיר ה ב(ּ
י ִער ָנה ְוִלּבִ נו וכו, ְּוַלאו ִאינון ֵמִתים, ְיׁשֵ הֹון ָהִקיצו ְוַרּנְ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ָּהִקיצו ', ּ

ָנה ָיא ְמֵהיְמַרְע, ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן א ְדִאיִהי ְיׁשֵ ִכיְנּתָ ַער ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ְלִאְתָערוָתא ִדׁשְ ָּנא ִאּתְ
ָגלוָתא יְנָתא ְבחֹוֵריהֹון, ּּבְ ְלהו ְדִמיִכין ְוׁשִ ַען ַצִדיַקָיא ּכֻ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3488דף [ -ּוָתא ּבְ

י ַרְע ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ְּוֵייָמא ֵליה קו, ָיא ְמֵהיְמָנאִּמָיד ְיִהיַבת ׁשְ ָיא ם ַרְעּ
ַמר , ְמֵהיְמָנא ע ַאְתָוון ִדיֵליה)שיר ה ב(ְְדָהא ֲעָלך ִאּתְ ַאְרּבַ אי ּבְ ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ְלַגּבָ ּ ּ ,

ִתיִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע, ְוֵייָמא ְבהֹון ת ִציֹון, ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ְּדָהא ּתַ ְ ֹלא יֹוִסיף , ּ
 .)איכה ד כב(ְְלַהְגלֹוֵתך 

י ִנְמָלא ָטל ֹראׁשִ ִריך הוא, )שיר ה ב( ׁשֶ א ּבְ ַּמאי ִנְמָלא ָטל ֶאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ ַאְנּתְ , ּ
ֵביָתא ִדיִלי א ְדָעאְלָנא ּבְ י ַמְקְדׁשָ יַבת ְדִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ֲּחׁשִ וָבא, ּ ַלאו , ְּוָעאְלָנא ְבִיּשׁ

י ִנְמָלא ָטל, ָּגלוָתאְדָלא ָעאְלָנא ָכל ִזְמָנא ְדַאְנּתְ ּבְ, ָהִכי ֹראׁשִ א ''ֵה, ְֲהֵרי ָלך ִסיָמָנא ׁשֶ
א ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ִלימו ִדיָלה ְוַחִיים ִדיָלה ִאיהו ָטל, ּׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ , ו''א וא''ד ה''ְּוָדא ִאיהו יו, ּּ

ן ָט''ְוה ּבַ א ְדָלא ֵמחוׁשְ ִכיְנּתָ ִּדְסִליקו, ו''א וא''ד ה''ֶּאָלא יו, ל''ּא ִאיִהי ׁשְ ן ּ ּבַ  ַאְתָוון ְלֻחׁשְ
ִביעו ְדָכל ְמקֹוִרין ִעָלִאין, ל''ָט א ִמּנְ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ַמְלָיא ִלׁשְ ּ ּ ּ , ָיא ְמֵהיְמָנאִּמָיד ָקם ַרְע, ּ

יה ין ִעּמֵ ַּוֲאָבָהן ַקִדיׁשִ אן ָרָזא ְדִיחוָדא, ּ ָתא ַקְדָמָאה ְדִסְתֵרי , ַּעד ּכַ אן ְוֵאיֵלך ָפָרׁשָ ִּמּכַ ְ

  .אֹוַרְייָתא

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָרא ֱאֹלִהי, ָּפַתח ַרּבִ ית ּבָ ֵראׁשִ ּה ִליֵריָאיו וְבִריתֹו ''סֹוד יהו, ם''ּבְ
ְבִעין ַאְנִפין''סֹו, )תהלים כה יד(ְלהֹוִדיָעם  ּד ִאֵלין ִאינון ׁשַ ּ ית , ּ ֵראׁשִ ְּדִאְתָפַרׁש ִמַלת ּבְ ּ ּ

ָתא ַהאי ָפָרׁשָ   .ּּבְ

  תקונא קדמאה
  ]א'' עדף יח -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ית' ב, ּבְ ַער ַליהו, ֵראׁשִ ּה ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ''ֶזה ַהּשַׁ ָּדא ִאיהו , )תהלים קיח כ(ּ ּ
ַּתְרָעא ְדַצִדיַקָייא ן, ּ ְּוָאֳחָרִנין וְדַלאו ִאינון , ְּדִאית לֹון ְרׁשו ְלַאָעָלא ַתּמָ  )א''דף יח ע(ּ

ַּצִדיַקָיא ן, ּ ּמָ ה , ִּאְתַדְחָיין ִמּתַ ִאיןּּבָ ִקין ִדיֹוְקִנין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ יִמין וְמצוָייִרין וִמְתַחּקְ ְּרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ן ּמָ יָמא ּתַ ִּציוָרא ְדָאָדם ְרׁשִ ְּוִאיהו ְדמות ָאָדם, ּ ּ ן ִליִמיָנא, ּ ּמָ יָמא ְדַאְרֵיה ּתַ יָמא , ְרׁשִ ּוְרׁשִ

ָמאָלא ָרא ְבֶאְמָצִעיָתא, ְדׁשֹור ִלׂשְ יָמא ְדִנׁשְ ָּרָזא ְדִמָלה וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדםְו, ּוְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
ְע ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ם וכוּ ע ַאְנִפין, )יחזקאל א י(' ּתָ ִּאֵלין , ְּלָכל ֵחיָוָתא ַאְרּבַ

א ְדיהו ָמא ַקִדיׁשָ ע ַאְתָוון ִדׁשְ ַּאְרּבַ הֹון, ה''ּ א ְדֻכְלהו ֵחיָוון ָדא, ְּדָנִהיר ּבְ ַּמְלּכָ ּ ,  ָאָדםּ
ְּדִאיהו יו ן ָחד, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ּבָ ֻחׁשְ א, ְּדָסִליק ּבְ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ְּדמות ָאָדם ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ,

ְּדִאיִהי ִדיֹוְקֵניה ּ.  

ִּאיִהי חֹוָתם ִדיֵליה ַמר , ּ ך)שיר ח ו(ַּוֲעָלה ִאּתְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְּדָהִכי ָאְמַרת , ָ ׂשִ
א ִכיְנּתָ ַלק ְלִעיָלאַאף, ׁשְ ְסּתַ ב ְדַאְנּתְ ּתִ ּ ַעל ּגַ ִאי ְלָעַלם, ּ ִּדיֹוְקָנך ָלא ִאְתַעֵדי ִמּנָ ְ ַההוא , ּ ּּכְ

ימו ְדָמאֵרי חֹוָתָמא יה ְרׁשִ ק ּבֵ ּחֹוָתם ִדְבַההוא ֲאַתר ְדִאְתַדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ יה ִדיֹוְקָנא , ּ ָּלא ִאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ּ
מֹוְדָעא ֵביה, ְדחֹוָתָמא ּתְ ָגלוָתאּוְב, ְּלִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ָאְמָרה ּכְ ִּגין ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם , ְ ׂשִ
ך א, ַָעל ִלּבֶ ִפִלין ְדָיד ְדִאינון ָלֳקֵבל ִלּבָ ימו ִדּתְ ְרׁשִ ּּכִ ּ ּ ּ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע, ּּ ְתִפִלין , ָךּכַ ּּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3489דף [ -ּוָתא ּבְ

א וְדרֹו ְלָיין ְרצוִעין ְלָכל ִסְטִרין ַעל ִלּבָ א ְדִאינון ּתַ ְּדֵריׁשָ ּ ּ יִמין , ָעאּ ּוְבהֹון ִאינון ְרׁשִ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ַעּמֵ ּ ּ ּ ּ ִרית ֹקֶדׁש, ְּ יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא חֹוָתם ְדאֹות ּבְ ְּועֹוד ׂשִ ּ ,

ת ֹקֶדׁש ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ִרית ׁשַ   .ְּוהוא אֹות ּבְ

ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ יָפא ִאיִהי ַאְפָרׁשוָת, ּּכִ ּקִ א ּּתַ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל א ִמּגוָפא, ִּמִיׂשְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְפִריׁשו ְדִנׁשְ ּּכִ ּ ּ ְות ַאֲהָבה, ּ י ַעָזה ַכּמָ ְּותו ּכִ ד , ּ ּכַ
ִריך הוא ִבְרִחימו א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ְמַיֲחִדין ׁשְ ִּיׂשְ ּ ַעּמֹו ִי, ְּ ָרֵאל ְוָאְמִרי ַהּבֹוֵחר ּבְ ׂשְ

ַאֲהָבה י ֲעַלְייהו, ּבְ ִריך הוא ְדִאיִהי ְמַקּנֵ א ּבְ אֹול ִקְנָאה ְדקוְדׁשָ ה ִכׁשְ ָּקׁשָ ּ ּ ְּבִזְמָנא ְדִיְפקון , ְּ
לוָתא א ְונֹוֵקם וַבַעל ֵחָמה, ִּמן ּגָ ְּדִאיהו ְיֵהא ְבַההוא ִזְמָנא ַקּנָ ּ ֵפי ֵאׁש, ּ ֶפיָה ִרׁשְ , ְּרׁשָ

ַההוא ִזְמָנא ִיְתַער  ְלהֹוִבין ִדיֵליהּּבְ ָמאָלא ְבׁשַ ּׂשְ ֵפי ֵאׁש, ּ ְּדִאּנון ִרׁשְ ּ ְלֶהֶבת י, ּ , ּה''ׁשַ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ה ֵהיָכִלין ְדָבּתֵ ּמָ ְּוִיטֹול נוְקִמין ֵמֲעָמֵלק, ְּויֹוִקיד ּכַ ְּדִאיהו אֹוֵמי ִבְתֵרין , ּ ּ

א ְדִאינון י ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָון ִדׁשְ ּ יהְּלָנְטָלא נוְקָמא , ה''ּ שמות יז (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמּנֵ

ס י)טז י ָיד ַעל ּכֵ ְלֶהֶבת י, ּה''ּ ַויֹאֶמר ּכִ ֵפי ֵאׁש ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ִרׁשְ   .ּה''ּ

ָרֵאל ָאְמִרין ך, ִרּבֹון ָעְלַמא, ְוִיׂשְ ב ַדֲאָנא ְבָגלוָתא ְמַרֲחָקא ִמּמָ ְַאף ַעל ּגַ ּ יֵמִני , ּ ׂשִ
ך ן ִדיֹוְקָנךְוָלא ִי, ַָכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְְתַעִדי ִמיּנָ ּ ּ ְְדִאיִהי חֹוָתם ִדיָלך, ּ ּ א ִדיָלך, ּ ִכיְנּתָ , ְׁשְ

ָגלוָתא ִּדְבִגיָנה ַאְנּתְ ֲהִוית ָדִכיר ָלן ּבְ ּ ּ ִריך הוא ַוַדאי ִאיִהי , ּ א ּבְ ְּוחֹוָתָמא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ   .ׁשְ

ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ה ָפְתַחת אֹו, ִּאיִהי ַוַדאי' ב, ּבְ ּּבָ בּ ית ב', ַרְייָתא ּבְ ֵראׁשִ ית' ְוָדא ּבְ , ֵראׁשִ
ִּאיהו ַוַדאי' ב ַמר , ּאֹוָצָרא ְדֹכָלא, ּ   :ִהיא אֹוָצרֹו'  ִיְרַאת ְיָי)ישעיהו לג ו(ֲּעָלה ִאּתְ

  ]ודא תקונא תניינא[
קדמאה איהו , וכל חד אתפרש באתריה, זמנין סגיאין אינון באורייתא ראשית, בראשית(
וכמה , דאית בה טעמי ונקודי ואתוון, ודא אורייתא, )משלי ח כב(ת דרכו ה קנני ראשי''יהו

 זה שמי )שמות ג טו(הדא הוא דכתיב , ה''דכלהו תליין בשם יהו, פקודין דעשה ולא תעשה
ה משמאלא מדחילו דגבורה ''שס, ח''ה רמ''י עם ו''זכר, ה''ה שס''י עם י''שמ', לעלם וכו
  .)פחד יצחק, אתיהיבו

  תקונא תניינא] תאהתקונא תלי[
  ]ב''דף יח ע -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ן ִיְרַא, ּבְ ּמָ ַאר ֵמִאינון ַאְתָוון, ת''ּתַ ּתָ ב , ב''ש, ָּמה ִאׁשְ דף יח (ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשָ

ִיְרַאת יהו )ב''ע ְּוִאם ֵלית ְדִחילו ֵלית ָחְכָמה, ה''ּבְ ָמה ְדאוְקמוָה ִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין , ּ ּּכְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3490דף [ -ּוָתא ּבְ

ִגין ְדִיְרָאה ִהיא אֹוָצָרא ְלָחְכָמה, הָחְכָמ ִּאיִהי ְגִניזו ִדיָלה, ּּבְ ּ ִּאיִהי ְטִמירו ִדיָלה, ּ ּ ִאיִהי , ּ
א   .ֵביָתא ְדַמְלּכָ

  ודא תקונא תליתאה כגוונא דא
ית ֵראׁשִ ִי''ֹרא, ּבְ ִית , ת''ׁש ּבַ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּוָמאן ְדָבִעי , )משלי כד ג(ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ

א ֵביֵתיה, ְלֶמְחֵזי ְלַמְלּכָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלֶמְחְזֵייה ֶאָלא ּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָחְכָמה ָלא , ּּ
ֵביֵתיה מֹוְדָעא ֶאָלא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו יהו ּּכְ מֹוָדע ְלָנִביא ְוחֹוֶזה ֶאָלא , ה''ּ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ֵהיָכֵליה ּ ְדִאיהו אדנ,ּּבְ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו , י''ּ ְוִאיִהי ְכִליָלא , )חבקוק ב כ(ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוְיָי ּבְ

ְבָעה ֵהיָכִלין ְבָעה ַאְרִעין, ִמּשִׁ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ִמּשִׁ ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני יהו)שם קטז טו(ּ ה ''ּ
ַאְרצֹות ַהַחִיים ַבע ְרִקיִעיןְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאי, ּּבְ ִליל ׁשֶ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ּהו ּכְ ּ

ַמִים ַליהו)שם קטו טז( ַמִים ׁשָ יה וְבִתּקוֵניה , ה'' ַהּשָׁ א וְבַמְלּבוׁשֵ ַמְלּכָ ְּוֵלית ְיִדיָעה ְכָלל ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ַּעד ְדֵיעול ְלֵביֵתיה וְלֵהיָכֵליה, ְלַבר ַנׁש ּבְ ּ ּ ּ ַמר ַּוֲעָלה ִא', ְּדִאיִהי ב, ּ  )ישעיהו נו ז(ּתְ

ים ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ִפָלה ִיּקָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ   .ּּכִ

ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּוָמאן ְדִאיהו ָאָדם ּבְ ּ ּ ל , ּּ ִפָלתֹו ׁשֶ ֲּעֵליה ֶנֱאַמר ֵאין ּתְ ּ
ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ַמַעת ֶאָלא ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִת, ָּאָדם ִנׁשְ ִרית, יןּ ּוָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ,

ִמים ית, ִאְתְקֵרי ִאיׁש ּתָ ֵראׁשִ ן ּבְ ִרי, ְוַתּמָ ם, ׁש''ת ֵא''ּבְ א ְדֵגיִהּנָ ְּדָנִטיר ֵליה ֵמֶאּשָׁ ֲאָבל , ּ
אֹוַרְייָתא ְוָנִטיר ָלה ק ּבְ ָּמאן ְדִאְתַעּסַ ִדיֹוְקָנא ְדַההוא ִדְלִעיָלא, ִאְתְקֵרי ָאָדם, ּ ּּבְ ֲהָדא , ּ

ִית)ישעיה מד יג(ְכִתיב ּהוא ִד ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ א ֲחִזי,  ּכְ ל ָמאן ְדָנִטיר אֹות , ּתָ ּּכָ
ִרית א ְוַצִדיק, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ים ּבִ ִּדיֹוְקֵניה ָרׁשִ ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ַדל ּבְ ּתַ ּוָמאן ְדִאׁשְ ּ ים , ּ ִּדיֹוְקֵניה ָרׁשִ ּ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא   :ּּבְ

  תקונא רביעאה
ית ֵראׁשִ ִתיב , ּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י)תהלים קיח יט(ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ִּפְתחו ִלי , ּה''ּ ּ

ֵרין ַעְפַעֵפי ִעיָנא ָּדא ִאינון ּתְ ְּדִאינון ָפְתִחין ְוָסְגִרין, ּ ַמר , ּ ּ ְוָהיו )שמות כה כ(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
י ְכָנַפִים ְלַמְע רוִבים פְֹרׂשֵ ַּהּכְ רוֵבי ִעיָנא, ָלהּ ֵרין ּכְ י ְכָנַפִים ַעְפַעֵפי ִעיָנא, ִּאֵלין ּתְ ּפְֹרׂשֵ ּ ,

ֵרין ַעְייִנין ֲעֵרי ֶצֶדק ִאֵלין ִאיּנון ּתְ ְּועֹוד ִפְתחו ִלי ׁשַ ּּ ֹאַרח , ּ ִלין ּבְ ּכְ ִזְמָנא ְדִאינון ִמְסּתַ ּּבְ
ר הֹון וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ֵמיׁשַ ַמר ּבְ ֹאַרח ּוְבִזְמָנא, ִּאּתְ ִלין ּבְ ּכְ ּ ְדַלאו ִאּנון ִמְסּתַ
ר ן, ֵמיׁשַ ּמָ ַמר , ָּהא ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון ּתַ ְות ַיְפִריד ְוגֹוֵמר)רות א יז(ֲּעֵליה ִאּתְ י ַהּמָ   . ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ַלת ֲאָבָהן ְווֵני ִעיָנא ִאּנון ּתְ ַלת ּגַ הו , ּּתְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ י ֵבית )שמות ו יד(ּ ּ ֵאֶלה ָראׁשֵ
ת , ֲאבֹוָתם ֲאָבָהן, ַּעִין ְדִאיִהי ְדִקיָקא ְזִעיָראּבַ ַפת ּבַ ּתְ ּתַ א ְדִאׁשְ ִכיְנּתָ ַמר , ָדא ׁשְ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ת ָעִין)תהלים יז ח( ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ית,  ׁשָ ן ָראׁשֵ, ְּוֹכָלא ְבָרָזא ִדְבֵראׁשִ ּמָ ן ּבַ''ּתַ ּמָ   .ת''י ּתַ

ְמעֹון ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ׁשִ ָלא ְבהֹון ְלִעיָלאִר, ָקם ַרּבִ ּכָ ח ִעיַני ְלִאְסּתַ , ּבֹון ָעְלִמין ַאְפּתַ
ָמא ְמָפַרׁש''ָאֹבא ָב ִעים וְתֵרין ַאְתָוון ִדׁשְ ַאְרּבָ ּם ּבְ ל ָאת ְוָאת ַעל , ּ  )א''דף יט ע(ְּלִמְנַדע ּכָ
יּקוֵניה ּּתִ ית וכו, ּ ֵראׁשִ ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו', ּבְ , ן''ע שט''קר, ץ''תג י''ְּוִאינון אב, ּ

בֹוד , ת''ו צי''שק, ק''ל פז''יג, ע''ב טנ''חק, ג''ר צת''בט, ש''ד יכ''נג ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ּ
ל ָאת ְוָאת ִאית ֵליה ַמֲאַמר ְוִאית ֵליה ָנִתיב, דַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע ּּכָ ר ֲאִמיָרן , ּ ֲעׂשַ

ִביִלין''ְול, ִּאינון ְּוֻכְלהו ַתְלָיין ִמן , ב ׁשְ תהלים (ּה ''ְּוָדא ִאיהו ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י, ה''איּ

ן אֹוֶד'' אי)קיח יט ּבַ ֶתר ִעָלָאה' א, ּה ָחְכָמה וִביָנה''י, ה''ה י''ּה ְבחוׁשְ ַבע , ּּכֶ ְּוִאּנון ׁשֶ
ָמָהן ַבע ׁשְ ׁשֶ ִליָלן ּבְ   .ְסִפיָרן ּכְ

ַבע ת ׁשֶ ִליַלת לֹון ּבַ ְּוֻכְלהו ּכְ ְלהו, ּ ְּוֵלית ְסִפיָרה ִמּכֻ ּ ְסִפיָרן ִדְיֵהא ָלה ְרׁשו ְלַאָרָקא ּ ּ ּ
ִאין ָפָעא ְלַתּתָ ִּבְרָכָאן וְלַאׁשְ ַבע, ּ ַבת ׁשֶ וָרא ְדֻכְלהו ְסִפיָרן, ֶּאָלא ּבְ ִגין ְדִאיִהי ִקּשׁ ּּבְ ּ ְּדִאי , ּּ

ְּסִפיָרן ֲהוֹו ְמִריִקין ְלַבר ִמיָנה ֲהָוה ִפרוָדא ּוְבִגין ָדא ֵלית ְרׁשו ְלַאָרָקא ְסִפ, ּּ ּ ּיָרה ְלׁשום ּ
ר ִמיָנה ִאין, ֲּאַתר ּבַ ּתָ י ּתַ ה , ְלַגּבֵ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם )ירמיה ט כב(ּ
ָחְכָמתֹו ְוגֹוֵמר ֹזאת, ּבְ י ִאם ּבְ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש , ּכִ ְּדֵלית ְרׁשו , )ויקרא טז ג(ּבְ ּ

יָמא ְלִמְנַדע ְל הְּלָנִביא ְוַחּכִ ִּעיָלא ׁשום ַמָדע ֶאָלא ּבָ ּ ַמר , ּּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ה )שמות יט ג(ּ ּ וֹמׁשֶ
ִגיָנה ָאַמר , ם''ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהי ָנת ְלִעיָני ְלַעְפַעַפי )תהלים קלב ד(ְּוָדִוד ּבְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ

נוָמה ִלימו ְדָאָדם, ה''ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהו, ּּתְ ִּאיהו ׁשְ ִלימו , ּ ִלימו , ְּדִיחוָדאּׁשְ ּׁשְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִלימו ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ּׁשְ ּ ּ:  

  תקונא חמישאה
ית ֵראׁשִ ית' ב, ּבְ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ֵראׁשִ ָבה ְסִתיָמא, ּ ַאְדָהִכי , ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ַמֲחׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ן ְלַגּבֵ ָּהא ֵאִלָיהו ִאְזַדּמַ ּ ּ י, ּ י ַרּבִ ִאם , ְּפִתיָחא ִאיִהי' ְוָהא ב, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ה ָבה ְסִתיָמא ּבָ ַמאי ִאיִהי ַמֲחׁשָ ן ּבְ א, ּּכֵ ֵריׁש הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּבֹוִציָנא , ּ

יָחא, ְּדַקְרִדינוָתא ד ְמִדיד ְמׁשִ ִהיא ַה, ְּדָסִתים ִניצֹוָצא, ְּנִפיק ִמיָנה ַקו, ַּהאי ְנקוָדה, ּכַ
ַגְווָנא ָדא ם ָבה ּכְ ַקְדֵמיָתא ִאיִהי ֵמ, ַמֲחׁשָ ט ַקו ְדִאיִהי ו, ם ְסִתיָמא''ּבְ ְּוַכד ִאְתַפּשַׁ ִמן ' ּ

ָדה ַחת ְוִאְתֲעִביַדת ב, ַּהּמִ ית ב', ִּאיִהי ִאְתַפּתְ ֵראׁשִ ית' ְוָדא ּבְ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ֵראׁשִ ּ.  

ָרה ם ַר''ִאיִהי מ, ְוַכד ִאיִהי ם ְסִתיָמא ׂשְ ה ַהּמִ ָתא ִמְלםַ◌ְרּבֵ ְוִאְתֲעִביַדת , )ישעיה ט ו(ּּבְ
י ַכָלה, ִעְזָקא ַמר ְלַגּבֵ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ַעת זֹו ם, ּ ַטּבַ ת ּבְ ֵהא ִלי ְמקוֶדׁשֶ ַמר , ּּתְ ַּוֲעָלה ִאּתְ

גֹוְלָמא ִעְזָקא, ּקוְטָרא ּבְ ְּוִאיִהי ָלא ִחָוור ְוָלא סוַמק ְוָלא אוַכם , ָּנעוץ ּבְ ּ ְוָלא ָירֹוק ְוָלא ּ
ָלל ָטא ְלַאְנָהָרא, ַּגָוון ּכְ ָווִנין ְלַאְנָהָרא, ְּוַכד ִאְתַפׁשְ   .ִּאיִהי ֲעִביַדת ּגַ
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  ]ב''דף יט ע -תיקוני זוהר [

ְלָמה כו ּשַׁ ד ִאיִהי אֹור ְמעוָטף ְוָלא , )תהלים קד ב(' ְּוָרָזא ְדִמָלה עֹוֶטה אֹור ּכַ ּּכַ ּ
ט ָאת יו, ִּאְתְקֵרי ַאִויר, יםְּוִאיהו ָסִת, ִּאְתַפּשַׁ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ד''ּאֹור ָסִתים ּבְ ד , ּ ּכַ
ְלָיא אֹו, ר''ֵּמַאִוי' ַּאִפיק י ְּוָדא ִאיהו ַויֹאֶמר ֱאֹלִהי, ר''ִאְתּגַ , )בראשית א ג(ם ְיִהי אֹור ''ּ

ית ֵראׁשִ עֹוָבָדא ִדּבְ ַמר ַו', ְּוִאינון ה, ְּוָחֵמׁש ִזְמִנין אֹור ִאינון ּבְ  ִמי )ישעיה מ יב(ֲּעַלְיהו ִאּתְ
ֳעלֹו ַמִים ׁשָ ְּוִאיהו ַגָוון ִחָוור, ְוָדא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָמַדד ּבְ ּ ן, ּ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ָּדא , ְּוׁשָ
ָמאָלא ְּדִאיהו ַגָוון סוַמק, ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּ ּשָׁ ָּדא גוָפא ַעּמוָדא , ְוָכל ּבַ ּ ּ

ֶפֶלס ָהִרים , ְּוָדא ַגָוון ָירֹוק, ִעיָתאְדֶאְמָצ ַקל ּבַ ֹמאְזָנִים )ב''דף יט ע(ְּוׁשָ ֵרי , ּוְגָבעֹות ּבְ ּתְ
ָווִנין' ְוַהאי ה, ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ַטת ְלַאְנָהָרא ְבָחֵמׁש ּגַ ִּאיִהי ִאְתַפּשְׁ ְּדִאינון ָחֵמׁש ִזְמִנין , ּ ּ

ִּאיִהי ִמָדה ִדיָלה' י, אֹור הֹון ' ה, ָחֵמׁש אֹורִּעָלָאה ' ה, ּ ָווִנין ְדַנֲהִרין ּבְ ָאה ָחֵמׁש ּגַ ּתָ ּּתַ ּ
ַטת ה, ָחֵמׁש אֹור ה' ְּוַכד ִאְתַפּשְׁ ָאה' ִּעָלָאה ְלַאְנָהָרא ּבְ ּתָ ָווִנין , ּתַ ּ ִדיָלה)דנהרין(ְּבָחֵמׁש ּגַ ּ ,

ט ו ִּמָיד ִאְתַפּשַׁ ה' ּ ְיִריָעה, ְּלַגּבָ ַמִים ּכַ ד ִאיִהי ְנִהיָרא ְבַגָווִנין , ְּוָדא ִאיהו נֹוֶטה ׁשָ ְּדַוַדאי ּכַ ּ ּ
ִּדיָלה ה , ּ ַמר ּבָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט טז(ִּאּתְ יָטָהא, ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ַתְכׁשִ , ּוְרִאיִתיָה ּבְ

ְע י ּבַ ָטא ְלַגּבֵ ַכָלה ְדִמְתַקּשְׁ ְיִריָעה, ָּלהּּכְ ַמִים ּכַ ּוִמָיד נֹוֶטה ׁשָ ְע, ּ הָּלה ְדָאִתי ּבַ   .ְּלַגּבָ

ָדה ְדִאיהו ו ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַקו ַהּמִ ּ ּוְלָבַתר ְדִאיִהי ָנְטָלא ', ֵּמַהִהיא ִמָדה ְדִאיִהי י', ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ א ְלִעיָלא, ּׁשְ ּתָ   .ִּאְתֲעִביַדת ִאיִהי ִמָדה ִמּתַ

ָמה ִדְנקוָדה י ר ְיִריָעןִּאיִהי ִמָדה ְלֶע' ּּכְ ה , ׂשֶ ך ִאיִהי ַאּמָ ְטָרא ְדאֹות וְּכַ ִליָלא ', ִמּסִ ּכְ
ר ַאּמֹותֵמֶע ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׂשֶ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ה ', ְוָדא י, ְׂשֶ ְוַאּמָ
ה ה, ִּעָלָאה' ה ָאה' ַוֲחִצי ָהַאּמָ ּתָ ֹּאֶרך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ָדא ו, ּתַ אי ִאְתְקֵרי ה', ְ ' ְוַאּמַ

ָאה ֲחִצי ָהַא ּתָ הּתַ ה ְפרוָסה ֶלֶחם עֹוִני, ּמָ ִגין ְדִאְתְקֵרי ַמּצָ ּּבְ ּּ.  

י א ד ָסְלָקא ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַאִויָרא ָסִתים' ְּוַהאי ְנקוָדה ּכַ , קֹוֶמץ ָסִתים, ץ''ִאְתְקֵרי ָקֵמ, ּ
ם ְמֹלא ֻקְמצֹו  ִגין ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּשָׁ ָבה ְסִתיָמא, )ויקרא ב ב(ּבְ , יָמאם ְסִת, ְוִאיִהי ַמֲחׁשָ

ָחא ִדיָלה ַמאי ִניהו ַפַת ַּמְפּתְ ּ ַגְווָנא ָדא ', ְוָדא ו, ח''ּ ְּוִאיהו ָנטוי ּכְ ד , )א''נ(] ציור[ּ ּכַ
קוָדה ִאיהו ָרִקיַע ָפתוַח ַוַדאי ִּאְתַפִריׁש ִמּנְ ּ ּ ּּ ּ.  

י ַהַחָיה ְדִאיִהי ִניצֹוָצא ְדָקֵמ ָּנטוי ַעל ָראׁשֵ  )כביחזקאל א (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ץ''ּ
י ַהַחָיה ָרִקיַע ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ָּמאן ַחָיה ָדא ַמְלכות, ּ ּ א ִמן ָרִקיַע, ּ , ְּדִאיִהי ִניצֹוץ ְלַתּתָ

ַגְווָנא ָדא א  ּ ָמאן ָרִקיַע ָדא ַצִדיק)א''נ(ּכְ ַחת אלה, ּ ר ּתַ ָרֵאל''ְּוַהאי ִאיִהי ַחָיה ֲאׁשֶ , י ִיׂשְ
א ֶנַצח ְוהֹוד י ַהַחָיה ִדְלַתּתָ   .ָּראׁשֵ
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 ] בשנה320יום [סדר הלימוד ליום כה אב 

ַגְווָנא ָדא  ְּוִאית ַחָיה ִעָלָאה ּכְ ְוִאיִהי , ִּעָלָאה ְדִאיִהי ַעל ָהָרִקיַע' ְוָדא י] ציור[ּ
ָבה ִעָלָאה א ְדַכָלה, ַּמֲחׁשָ ֵריׁשָ ֶתר ּבְ ְוַהאי ִאיִהי ֲעֶטֶרת , ִּעָלָאה' ָּרִקיַע ִדיָלה ו, ּּכֶ

ְפֶאֶרת ין, ּתִ ֵרין ְדרֹוִעיןֵראׁשִ ּ ִדיָלה ּתְ ּ ּ.  

א א ְוִאיּמָ ֶתר ִעָלָאה ַוַדאי, ְוִאיִהי ֲעָטָרה ְבֹראׁש ַאּבָ ְּוִאיִהי ּכֶ ין ִדיָלה ְלִעיָלא , ּ ְּוֵריׁשִ ּ
א א ְוִאיּמָ ָכל ֲאַתר' ִאיִהי י, ִּאינון ַאּבָ ֶאְמָצִעיָתא, ּקֹוָצא ִדיָלה ְלִעיָלא, ּבְ ְּוֵגיו ִדיָלה ּבְ ּ ,

אְוסֹוָפא ִדי ָמא ְמָפַרׁש, ָּלה ְלַתּתָ ָלָלא ְדַאְתָוון ִדׁשְ   .ּּכְ

א ִדיָלה ְלִעיָלא ְבָרָזא ְדַטֲעֵמי ָרָזא , ֵּריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא ּבְ ְּוֵגיו ִדיָלה ּבְ  )א כללא''נ(ּ
ּּגוָפא ְלַתְרַוְייהו, ְּדַאְתָוון ָרָזא ִדְנקוֵדי, ּ א ּבְ ְּוקֹוָצא ִדיָלה ְלַתּתָ א ִאיִהי ַה, ּ ּאי ְנקוָדה ּוְלַתּתָ

ּוְלִעיָלא ַמִים ְדכוִרין, ַּמִים נוְקִבין ּ ַגְווָנא ָדא א, ּ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ַמר , ָרִקיַע ּבְ ֲּעָלה ִאּתְ
ין ַמִים ָלָמִים)בראשית א ו(   .ּ ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ

ַמִים ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ְּדִאיהו סֹוָפה ְלִהְתַקֵיים, ְּוַהאי ִאיהו ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ ּ ּ ָלם ּוְלַא, ּ ָעָלא ׁשְ
ַתְרַוְייהו ְּוִיחוָדא ּבְ ְּוַלאו ַמֲחלֹוֶקת ְדִפרוָדא, ּ ַאֲהֹרן, ּ גֹון ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ּבְ , ּכְ

ַמִים ם ׁשָ ּוַמֲחלֹוֶקת ַהאי ְדִאיהו ְלׁשֵ ְע, ּ ִאין ִאינון ּבֹוִכין ְוָאְמִרין ֲאַנן ּבַ ּתָ ִגין ְדַמִים ּתַ ּּבְ ָיין ּ
א ִעַלת ָהִעלֹותְלֶמֱהֵוי ֳקָדם ַמְל ּּכָ יַנְייהו, ּוָבָען ְלַסְלָקא ְלִעיָלא, ּ ַעד , ָּרִקיַע ַאְפִריׁש ּבֵ

ִוין ִוי לֹון ׁשָ ְּדִעַלת ָהִעלֹות ׁשַ ּּ ְטָרא ָדא' י, ּ ְטָרא ָדא' ְוי, ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא' ו, ִמּסִ ַגְווָנא , ּבְ ּכְ
ְלהו ְקֵרִבין ְלִע, ּי ְדִאיִהי א''ָדא יו ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ַּלת ָהִעלֹותּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוַיַעׁש ֱאֹלִהי, ּ ם ֶאת ''ּ

דֹוִלים אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ִוין, ׁשְ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה ל כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאינון ׁשָ
ה אֹור ַהַחּמָ   .ַּהְלָבָנה ּכְ

  ]א''דף כ ע -תיקוני זוהר [

א ֲחִזי ָקֵמ ָאת י''ּתָ ל ִסְטָרא' ּץ ִאיהו ָסִתים ּבְ א, ִמּכָ ְוָדא , ִעיָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ
ְתַלת ְסִפיָרן ָחֵמׁש אֹור, קֹוֶמץ ָסִתים ּבִ ְּפִתיחו ִדיָליה ִאיהו ּבְ ּ ּ ָעאן , ּ ְּדִאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ

ִּעָלִאין ְוִאינון ה ְּדִאּנון אֹור אֹור אֹור אֹור אֹו, ָחֵמׁש ָאַאֹאֻאִא )א''דף כ ע(, ִּעָלָאה' ּ , רּ
ית, ָחֵמׁש ִזְמִנין ֵראׁשִ ּוְנקוָדא ִדְלהֹון ָאַאֹאֻאִא ָחֵמׁש ְדָסְלִקין , ָּחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּ ּ

רְלֶע   .ׂשֶ

ה ֲאַנְחנו ְמַאְלִמים ְוגֹוֵמר ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִהּנֵ ָבה , ּּ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ בראשית לז (ְוִהּנֵ

ֹחֵל' ָּדא א, )ז ל ְנקוִדין, ם''ּבְ ְּדִאיהו ְלִעיָלא ִמּכָ ּ קֹוָמה ָזִקיף, ּ ַלק , ּבְ ּוֵביה ִאְסּתַ ּ א ''נ(ּ

ֶחְלָמא)אסתכל ב )שם כח יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוֵכן ַיֲעֹקב,  יֹוֵסף ּבְ ה ֻסָלם ֻמּצָ ּ ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ
ָמְיָמה יַע ַהּשָׁ ָּדא א ְדִאיהו ֹראׁש, ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ה ַמְלֲאֵכי אלהיְו, ּ ם עֹוִלים ''ִהּנֵ

ֵרי, ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְויֹוְרִדים ּבֹו ֵרי, עֹוִלים ּתְ   .ְּוִאּנון ָאְאִאֻא, ְויֹוְרִדים ּתְ
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ְּוַהאי ָאת ְדִאיִהי ַאֶל ֶאְמָצִעיָתא''ף ֹחֵל''ּ ִּאיִהי ֶכֶתר ִעָלָאה ְדַאְסַחר ַעל , ּם ְדִאיִהי ּבְ
א ְדַעּמוָדא ִתי ,  ְדֶאְמָצִעיָתאֵּריׁשָ ֲחְויןָ◌ ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ּוְבִגין ָדא ְוִהּנֵ ּ

ה, )שם לז( ַמר ּבָ ְתָרא ִאּתְ ה)תהלים קיח כב( ַּהאי ּכִ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ ,
ְזַרת ְדָלא ִביַדִין ֶזֶרת )דניאל ב לד(ּהוא ִדְכִתיב ֲהָדא , ְּוִאיִהי ַאְבָנא ְדִאְתּגַ ּ ַעד ִדי ִהְתּגְ

ְזָרא, ֶּאֶבן ִדי ָלא ִביַדִין ְוגֹוֵמר ָחן ָלה ֲאַתר ֵמָאן ִאְתּגַ ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ַאׁשְ ּ ֲאִלין ַמְלָאַכָיא , ּ ּׁשָ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ָיא ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ַּקִדיׁשַ ּ ִחין ָלה ֲאַתר, ּ ּכְ בֹוד ַּעד ְדָא, ְּוָלא ַאׁשְ רוך ּכְ ְְמִרין ּבָ ּ

קֹומֹו ' ְיָי א אדהכי הא סבא לגביה ואמר רבי רבי האי בשכינתא תתאה דלית לה תמן ''נ(ִמּמְ

דא דין , ובה גזרין דינא רפיא, בגין דאיהי גזרת מלכין, ודא הוא אתגזרת אבן, אלא אצילותא
  .)וכתר מלכות אתקריאת ספירה דלית ספירה שלימה בר מינה לתתא, בתראה

ֵרת, ְּוַהאי ֶאֶבן ִאיִהי ְסגוַלת ְמָלִכים יַחת ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָרִפים , ִאיִהי ׂשִ יַחת ֵחיָון וׂשְ ּׂשִ
ים ִאין, ְואֹוַפּנִ ל ִעָלִאין ְוַתּתָ יַחת ּכָ ים, ּׂשִ ִעּתִ א ְוִסיֲהָרא ּבְ ְמׁשָ ִּעת וְזַמן ְלֹכָלא, ְיִדיַעת ׁשִ ּ.  

ל ַטֲעֵמי וְנקוֵדי ְוַאְתָוון ּכְ ּּכָ הּ ָבה, ִּליָלן ּבָ ָּקָלא ִדּבור וַמֲחׁשָ ה, ּ ִליָלן ּבָ ִאיִהי ֶכֶתר , ּּכְ
הוָנה, ּתֹוָרה ל ַאְתָוון, ְּוֶכֶתר ַמְלכות, ְּוֶכֶתר ּכְ ֵריׁש ּכָ א ּבְ ּגָ ַגְווָנא ָדא ִׂשֹ, ְוִאיִהי ּתַ ְוַעל , ּכְ

י ֲעִקיָבא ַלֲחֵבָריו יעו ְלַאְב, ַהאי ַאְבָנא ָאַמר ַרּבִ ּגִ ּתַ ׁשֶ ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו ַמִים ּּכְ ֵּני ׁשַ
  .ַמִים

ַגְווָנא ָדא ד, ְוִאיִהי קֹוָצא ְדָכל ַאְתָוון יעור קֹוָמה , ּקֹוץ ְדָכל ָאת ְוָאת, ּּב ּכְ ּׁשִ
א ְלִעיָלא', ִּדיְלהֹון ו ּתָ א וִמּתַ ַמִים ְוַעד ְקֵצה , ֵּמִעיָלא ְלַתּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִמְקֵצה ַהּשָׁ
ָמִים ְפֶאֶרת ְוגֹוֵמר ' ְָוָרָזא ָדא ְלך ְיָי, )דברים ד ג( ַהּשָׁ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ , )ה א כח''ד(ּ
ְמָלָכה ָדא ַמְלכות' ְָלך ְיָי ֹכָלא, ַּהּמַ   .ְּדִאיִהי ּבְ

ין ְּוִאיהו ִצְפצוף עֹוִפין ַקִדיׁשִ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ַמִים יֹוִלי)קהלת י ב(ְּדִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ ְך ֶאת  ּכִ
ין, ַהּקֹול ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּצְפצוָפא ְדָכל ִצָפִרין ְדִאינון ִנׁשְ ּ ּ ה ְצלֹוִתין, ּּ ַכּמָ יַחת , ִּדְמַצְפְצִפין ּבְ ׂשִ

ֵּחיָוון ְדִאינון ת ַמר , ח''ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶדה וכו)בראשית כד סג(ּ ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ְוֵלית ', ּ
יָחה ֶאָלא ְצלֹוָת   .אּׂשִ

ֲחִרית חֹוָבה ִפַלת ׁשַ ַמר ּתְ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות, ּ ּּתְ ְפֵני , ּ ְּדִאיהו ְרׁשו ְדַלְיָלה ּבִ ּ ּ
ַלְיָלא ְדַדְמָיא ְלָגלוָתא, ַּעְצָמה ּוְבִגין ָדא ֵלית ָלה ְקִביעות ּבַ ּ ּ ּ ַחת , ּּ ּכְ ּתַ ֶּאָלא ִזְמִנין ִאׁשְ

ּתַ ן ְוִזְמִנין ָלא ִאׁשְ ּמָ ַחתּתַ   .ּכְ

ה ָאה ִאיהו ָמאן ְדָפַגע ּבָ ַּזּכָ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ גֹון ַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּּכְ קֹום ַוָיֶלן )שם כח יא(ּ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ּ
ֶמׁש י ָבא ַהּשֶׁ ה ּכִ ם ִעּמָ ָּלה ְוָנִטיר ָלהַּעד ְדָאָתא ַבְע, ּׁשָ ה, ּ ן ִעּמָ ּמָ ּוַבת ּתַ ן ְוֵאיֵלך , ּ ּמָ ְִמּתַ

  .ְּקָבעוָה חֹוָבה

ת ִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד ּבָ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ְּדִאיִהי ִבְרׁשוָתא ְדַבְע, ּ ַגְווָנא ְדֵליְלָיא , ָּלהּ ְוַלאו ּכְ
ַּדֲהַות ְיִחיָדה ִבְרׁשוָתא ִדיָלה ָבה ָבָדד)איכה א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ   . ֵאיָכה ָיׁשְ
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  ]ב''דף כ ע -תיקוני זוהר [

ִגין ְדָקִריב ָלה  ְּוַיֲעֹקב ּבְ ְפִגיָעה ִדיֵליהְלַבְעּ ָּלה ּבִ ַּוַדאי ֲעִביד ָלה חֹוָבה, ּ ְוַכד ָאָתא , ּ
ֲחִרית א ְבׁשַ ְמׁשָ יה , ׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד יב(ּ י ׁשֶ יה , ם''אלהי' ּ ּכִ ַמר ּבֵ ִּאּתְ

ֶמׁש)בראשית לב לב( ר ָלה ִע, ּ ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ן ְוֵאיֵלך ָקׁשַ ּמָ ִּמּתַ יהְ ִפִלין , ּּמֵ ר ִדּתְ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּ ּ
זוז ִמיֵניה ְלָעְלִמין, ְּדָיד יה ְדָלא ּתָ יר ָלה ִעּמֵ ָּקׁשִ ּ ּ ּ ְתִפִלין , ּ יר ָלה ּבִ ָמאָלא ָקׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ
ָמאָלא, ְּדָיד ְדרֹוָעא ׂשְ ְּדִאינון ּבִ יה, ּ ְתָרא ַעל ֵריׁשֵ ִוי ָלה ּכִ ְטָרא ִדיִמיָנא ׁשַ ִּמּסִ ּ ִּפִלין ּתְ, ּ

א יָרא ִעם , ְּדֵריׁשָ יֹוָמא ְדִאיִהי ְקׁשִ ְע )ב''דף כ ע(ְוַהאי ּבְ ֲחרוְנִני ְוָאז , ָּלהּבַ ה ְיׁשַ ַמר ּבָ ִּאּתְ ּ
ֵליְלָיא ְדִאיִהי ָגלוָתא, ִּיְמָצאוְנִני ְע, ֲּאָבל ּבְ ְפֵני , ָּלהְּדִאיִהי ְלַבר ִמּבַ ְּוִאיִהי ְרׁשות ּבִ

ה ַא, ַּעְצָמה ַמר ּבָ ְתַוַדע ָלָרׁשותִּאּתְ ּל ּתִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָדִוד , ּ ּ ן )תהלים קלב ד(ּ  ִאם ֶאּתֵ
ָנת ְלִעיָני ְוגֹוֵמר ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליָי   .ׁשְ

אן ָרָזא ְדָקֵמ ָאה , ץ''ַעד ּכַ ָבה ִעָלָאה ְוַתּתָ ְּדִאיהו ָרָזא ְדַמֲחׁשָ ּ ְּדִאיִהי , )א עילא ותתא''נ(ּ
ְרׁשות ּבַ ְּנקוָדה ּבִ ָּלה ְדִאיהו וְעּ ּ ְפֵני ַעְצמֹו''ּוַפַת, ָרִקיַע' ּ ָלא ְנקוָדה ְרׁשו ּבִ ּח ּבְ ּוְנקוָדה , ּ ּ

ָלא ַפַת ּח ְרׁשו ִבְפֵני ַעְצָמה''ּּבְ ָמה ְדַאְתָוון ִאינון ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ִּדּכְ ּ ּ ָּהִכי ְנקוִדין ִאינון , ּ ּ
ְּדַכר ְונוְקָבא י ְנ, ּ י רוָחאֲּאָבל ַאְתָוון ִאְנהו ְלַגּבֵ גֹון ּגוָפא ְלַגּבֵ ּקוֵדי ּכְ ּ ו, ּ ', ְּוֵכן ְנקוָדה ּבְ

גֹון ֹחֵל א ''ִחיֵר', ִאְתֲעִביד ז' ֹחֵלם ְלִעיָלא ִמן ו, ּק אֹו ׁשוֵרק''ם אֹו ִחיֵר''ּכְ ק ְלַתּתָ
יַמ ֶאְמָצִעיָתא קֹוָצא ְדָאת ד, ל''ִאְתֲעִביד ָזָנב ּגִ ֶאְמָצִעיָתא' ּׁשוֵרק ּבְ , ָּלא ָחדְוֹכ, קֹוָצא ּבְ

ְלָעַדי ֵאין אלהי   .)ישעיהו מד ו(ם ''ֲּאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ

ָב תֹוך ָהאֹוָפן, ּא ָמאן ִאיהו''ׁשְ ר ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ּבְ ֲאׁשֶ דֹול ְוֶאת , ְּכַ אֹור ַהּגָ ְּוִאינון ֶאת ַהּמָ
ֹטן אֹור ַהּקָ ְּוִאינון ּגוף וְבִרית, ַהּמָ ּ ּוְלִקְבַלְייהו , ּ ה וְלָבָנהּ א ִעָלָאה , ַּחּמָ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ִאיּמָ ּ

ָאה   .ְוַתּתָ

ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות  ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ָּדא ְנקוָדה ִדְתחֹות ֶסגֹו, )יחזקאל א טו(ְּוִהּנֵ ּל ְנקוָדה ''ּ
א ֵּאֶצל ַהַחיֹות ְדִאינון ֵצִר, ִדְלַתּתָ ּ דֹוִלים, י''ּ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ   .ֶאת ׁשְ

ים ׁשוֵרְו תֹוך ָהאֹוַפּנִ ֵּכן ִאיהו ּבְ א, ק''ְּ ְּוִאיהו ַעּמוָדא , אֹוַפן ַחד ְלִעיָלא ְואֹוַפן ַחד ְלַתּתָ ּ
א, ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵביַנְייהו ָאֶרץ ָדא ִחיֵרק ְדִאיהו ְלַתּתָ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ְּוִהּנֵ ּ ל ִניצֹוץ ִאיהו , ּ ּּכָ

  .'ְוָכל ָרִקיַע ו', י

ָב''ְיהֹוָ ָמאָלא ִויִמיָנא, ץ ַרֲחֵמי''ָקֵמ, ּא ִאיהו ִדיָנא''ה ׁשְ ן אֹוַרְייָתא , ׂשְ ּמָ ְדִמּתַ
ִּאְתַייִהיב ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָב, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאינון ׁשְ ִּאיהו ָרמוז , ם''ץ ֹחֵל''א ָקֵמ''ּ ּ

י ִבי ָחׁשַ ּק ַוֲאַפְלֵטהו''ּכִ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ, ּ   .'ק ְיָי''ַָרק ּבַ

ְטָרא ְדַחד ְדִאיהו יו ִּמּסִ ֵמיה ְלחֹוד , ה''ּי ְדָסִליק יהו''ּ ִריך הוא הוא וׁשְ א ּבְ ֲּהָוה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִכְתָרא ֵרי ָעְלָמא, ּבְ יה ְלִמְבֵרי ָאָדם, ֳּקָדם ְדִאְתּבְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַּעד ְדָסִליק ּבְ א ' ְּדִאיִהי י, ּ ֵריׁשָ ּבְ
א ְלִעיָלא', ְדא ּגָ א ְנ, ּתַ ל ְסִפיָרן, ּקוָדהּוְלַתּתָ מֹוְדָעאן ּכָ ּתְ ּוִבְנקוֵדי ְדַאְתָוון ִאׁשְ ע , ּ ְּדֵתׁשַ
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ְּנקוֵדי ִאינון ַמר , ד ִניצֹוִצין''ּוְבהֹון י, ּ ָרֵאל יֹוְצִאים )שמות יד כח(ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ וְבֵני ִיׂשְ
ָי ְּוִאינון ָלֳקֵבל ִפְרִקין ְדה, ד ָרָמה''ּבְ ָען ְדִאינון י' ּ ֶּאְצּבְ ן, ד''ּ ּמָ ַחד ִמן , ּוְתֵרין ְרִקיִעין ּתַ
ֵרין ָקֵני ִדְדרֹוִעי, ח''ּץ ְוַחד ִמן ַפַת''ָקֵמ ְּוָכל ִניצֹוץ ִאיהו ֶפֶרק, ָלֳקֵבל ּתְ ְּוִאיהו ִמָדה, ּ ּ ,

ה ָדה, ְוָקֶנה, ְוָרִקיַע ַאּמָ   .ְּוַקו ַהּמִ

ְתָרא א ְדַעּמוָדא ְד, ַּטֲעֵמי ִאינון ִמן ּכִ ֵריׁשָ ְּוִאינון ּבְ , ְּנקוִדין ִמן מֹוָחא, ֶאְמָצִעיָתאּ
א ְדַצִדיק ְרָכָאן ַעל ֵריׁשָ ְּוִאינון ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ּכְ , ּ ּבְ

ִרית ִמיָלה י ּבְ כו ִמן מֹוָחא ְלַגּבֵ ַלת ִטִפין ְדִאְתַמׁשְ ְּוִאינון ּתְ ּ א , ּּ ְטָרא ְדִאיּמָ ַאְתָוון ִמּסִ
ַמְלכוָתא,ִּעָלָאה ִליָלן ּבְ ּ ְוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ָמָתא ְלגוָפא, ּ ִנׁשְ ּוְנקוֵדי ְלַאְתָוון ּכְ ּ ְּדגוָפא ִאיהו , ּ ּ ּ

סוס ָלרֹוֵכב ָלא לֹון, ּּכְ ְּוַאְתָוון ִאינון ְפִתיִחין ִלְנקוֵדי ְלַקּבְ ַמר , ּּ  )יחזקאל א יא(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע ָלא ֲעַלְיהו ְנקוֵדיְלַק, ָלהּ ּּבְ ת קֹול, ּ ָכל ֲאַתר ּבַ ּוְנקוֵדי ּבְ ּ.  

ַמר , ּה ִאיהו ְלִעיָלא ֵמַאְתָוון''ָרֶפ, ַּטֲעֵמי ִאינון ָמאֵני ְקָרָבא  )שם כב(ַוֲעֵליה ִאּתְ
י ַהַחָיה ָרִקיַע ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ יֶהם ִמְלָמְע, ּ ַרח ַהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ִעין ַהּקֶ ָּנטוי , ָלהּּכְ

ָּדא ִאיהו ָרֶפ י ֵחיָון, ה''ּ ְּדִאינון יהו, ָּנטוי ַעל ָראׁשֵ ע ַאְתָוון ַוַדאי''ּ ּׁש ִאיהו ''ָּדֵג, ּה ַאְרּבַ
ִּמְלָגאו ְדַאְתָוון ַגְווָנא ָדא יהו, ּ ּּכְ ּ ַגְווָנא ָדא ֹיהֹוֹ◌''ָרֶפ, ּה''ּ ֶמֶתג , ֹה''ּה ִמְלָבר ּכְ ְּוִאינון ּכְ
ּוְבהֹון ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ָּוֶרֶסן ְלאֹוִתיֹות ָדֵג, ּ ָרֶפ, ׁש''ָרצֹוא ּבְ   .ה''ָוׁשֹוב ּבְ

  תקונא שתיתאה
  ]א''דף כא ע -תיקוני זוהר [

ית)א''דף כא ע( ֵראׁשִ ְמעֹון,  ּבְ י ׁשִ ּ ְוָאַמר ְלֵאִלָיהו)פתח( ,ָקם ַרּבִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו , ּ ּּ ּ
א ַמְלכות ַקִדיׁשָ אֹוָמָאה ֲעָלך ּבְ ּּבְ ּ ּטֹול ְרׁשוָתא ְדָלא ָתזוז ִמיָנן, ְּדִאיִהי ְנִפיָלא ְבָגלוָתא, ְ ּ ,

א ְוֵחיָלָהא ָנְטִרין ָלך ִכיְנּתָ ְְדָהא ׁשְ הֹון , ּ ַמר ּבְ ֵרת ְדִאּתְ  ֵהן )ישעיהו לג ז(ַּמְלֲאֵכי ַהּשָׁ
ֶּאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ל ְצלֹוִתין ְד, ְלַבר ֵמֵהיָכִלין, ּ ָּלא ִאית ָמאן ִדְמַקּבֵ ָרֵאלּ ה , ִיׂשְ ּמָ ּכַ

הֹון י ִאּמָ ְצלֹוִתין ְלַגּבֵ ְּדִאינון ְמַקְנָנן ַעל ַאְרָעא, ִּצָפִרין ְמַצְפְצִפין ּבִ ְּוֻכְלהו , ְְדָנְטִרין ָלך, ּ ּ
ִּאְתְקִריאו ִצָפִרים א, ּ א ַקִדיׁשָ ם ַקן ִצפֹור ְדִאיִהי ִאיּמָ ַּעל ׁשֵ ּ ה , ּ ַמר ּבָ  )דברים כב ו(ְּדִאּתְ

ֵרא י ִיּקָ ָ ַקן ִצפֹור ְלָפֶניךּכִ ַמר , ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית)תהלים פד ד(ַּוֲעָלה ִאּתְ ' ְוָדא ב, ּ ּגַ
ית ֵראׁשִ ה , ִמּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ִית)משלי כד ג(ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ א ,  ּבְ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ִאיּמָ ּ ּ

ה , ִּעָלָאה יֹוֵבל ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ וְקָראֶתם ְד)ויקרא כה י(ּ ָאֶרץּ ִזְמָנא ְדִצפֹור ָמְצָאה , רֹור ּבָ ּּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ַּבִית ְדִאיִהי ּבֵ ְקַנת, ּ ִניַאת ְוִאְתּתַ א ִעָלָאה, ְוִאְתּבְ ִכיְנּתָ ִּמָיד ְדרֹור ְדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ ,
ַחת ֵקן ָלה ְלִעיָלא ּכְ   .ַּאׁשְ

ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ר ׁשָ ּוִמָיד ֲאׂשֶ ִנין ִדיָל, ּ ית ּבְ ִּאֵלין ׁשִ ית ְסִפיָרן, ּהּ ת ְיֵמי , ׁשִ ׁשֶ ְּדִאינון ׁשֵ ּ
ה ֲעׂשֶ ה, ַהּמַ ְלהו ָפְרִחין ְלַגּבָ ּּכֻ ּ ין ְויֹוִמין ָטִבין, ּ ין וְזַמּנִ ה ַחּגִ ַכּמָ ְּוֶאְפרֹוִחים ְדִאינון , ּּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3497דף [ -ּוָתא ּבְ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ָגלוָתא, ִיׂשְ ה ּבְ ְלהו ָפְרִחין ִעּמָ ּּכֻ ּ ּ יִצים, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאּנון ּבֵ ְדִפין ְּד, ּ ֵלית לֹון ּגַ
ה ְלָפְרָחא ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּבְ ִנים, ּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ה ֹלא ִתּקַ ַמר ּבָ   .ִּאּתְ

ֵרא ַקן י ִיּקָ ן , ִאי ָהִכי ַמאי ּכִ ּמָ ְרָיא ּתַ א ֲאַתר ְלׁשַ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ְבִזְמָנא ְדֵלית ָלה ִלׁשְ ּ
ְקִביעו ִמְקֶרה, ּּבִ ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָלתֹו וכוְוָדא ִאיה, ִאיִהי ָאְזַלת ּבְ ּו ּכָ ָמה ', ּ ּכְ

ָמִתין ָעְבִדין הֹון, ְדִנׁשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְצלֹוָתא אֹו , ָהִכי ׁשַ ָמָתא ְדִאיִהי ְקבוָעה ּבִ ִּנׁשְ
א ִכיְנּתָ ה ׁשְ ְרָיא ּבָ אֹוַרְייָתא ִאיִהי ֲאַתר ָקבוַע ְלׁשַ ּּבְ ָמָתא ְדֵלית ָלה , ּ ְּקִביעו ֲּאָבל ִנׁשְ

אֹוַרְייָתא ִמְקֶרה, ִבְצלֹוָתא אֹו ּבְ ֶּאָלא ִאי ִאְזַדְמַנת ָלה ּבְ ּ ִמְקֶרה, ּ ְרָיא ֲעָלה ּבְ , ָּהִכי ִאיִהי ׁשַ
ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך וכו י ִיּקָ ְָוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ'.  

ָמָתא ְּדַוַדאי ִנׁשְ ָמָתא ְדַבר ַנׁש ִא, ּ , ְּתְקִריַאת ַקן ִצפֹורִּאיִהי ַקן ִצפֹור ְוֵכן ַהִהיא ִנׁשְ
ָמָתא ְּוגוָפא ַקן ְדִנׁשְ ָמִתין ְדִאינון עוֵליָמאן ִדיָלה, ּ ְּוֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ תולֹות ַאֲחֶריָה , ּ ְּדִאְתְקִריאו ּבְ ּ ּ

ֹאַרח ִמְקֶרה, ֵרעֹוֶתיָה גוִפין ְדִאינון ַקן ִדְלהֹון ּבְ ָּיְתִבין ּבְ ּ ּ ִזְמָנא ְדַלאו ִאינון ְקבוִעין , ּ ּּבְ ּ
ָבּתֵ י ֶמְדָרׁשֹותּבְ ֵנִסיֹות וְבָבּתֵ ּי ּכְ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך, ּ י ִיּקָ ְָוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ.  

ְרַסָיא, ְּועֹוד ַקן ִצפֹור ְלִעיָלא ִּאיהו ּכָ א מטטרו, ּ ְּוַקן ִדיָלה ְלַתּתָ ַמר , ן''ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ה)במדבר יד יח( ה ֹלא ְיַנּקֶ ן ַקן,  ְוַנּקֵ ַחת , א ְונֹוֵקםְּוִאיהו ַקּנֹ, ְדַתּמָ ּכְ ִזְמָנא ְדָלא ַאׁשְ ּבְ

ְרָייא ֶדֶרך, ִקיָנא ְלׁשַ ְּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ָּדא ְדִאּתְ ֵצאָתם )יהושע ה ד(ּ ֶדֶרך ּבְ ר ּבַ ְדּבָ ְ ֵמתו ַבּמִ ּ ּ
ְצָרִים ֶדֶרך, ִמּמִ ְְועֹוד ּבַ ָּדא ְקבוַרת ָרֵחל, ּ ת אֹוְרִחין, ּ ָפָרׁשַ ַמר , ְּדִאיִהי ּבְ מיהו יר(ַּוֲעָלה ִאּתְ

ר ְמלֹון ֹאְרִחים)ט א ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ יִחין,  ִמי ִיּתְ ֵרין ְמׁשִ ד , ְּוִאינון ּתְ ן ָקא ָעְבִרין ּכַ ּמָ ְּדִמּתַ
ָרֵאל   .ָאָתאן ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ

ָכל ִעץ ָדא ִאיהו ִעץ ַהַחִיים ּּבְ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֲחִזיִקים )משלי ג יח(ּ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ה ַמר ַו, ּּבָ ֶדה)דברים כ יט(ֲּעֵליה ִאּתְ י ָהָאָדם ִעץ ַהּשָׂ ָכל ִעץ ָדא ַצִדיק ,  ּכִ ְּועֹוד ּבְ ּ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ְפִרי ְלִמינֹו)בראשית א יא(ּ ּ ִעץ ְפִרי ֹעׂשֶ ן ִזווָגא , ּ ת ְדַתּמָ ּבָ ְּוָדא יֹום ַהּשַׁ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ן ִאית, ְּ ַמר , ּ ָלה ְנָייָחאְוַתּמָ  )תהלים א ג(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִעּתֹו ן ּבְ ר ִפְריֹו ִיּתֵ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ִעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ ָּדא ִעּתֹו ְדַצִדיק ְדִאיִהי ֵליל , ּ ּ
ת ּבָ ָרֵאל ֶע, ׁשַ ִיׂשְ ין ּבְ ָמִתין ַחְדּתִ יה ָפְרִחין ִנׁשְ ְּדַצִדיק ִמּנֵ ּ ּ ת ְדִאְתְקּ ּבָ ִּריאו ָפִנים ֶּרב ׁשַ ּ

  .ֲחָדׁשֹות

  ]ב''דף כא ע -תיקוני זוהר [

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָרֵאל, ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ּתַ א ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ יִצים , ִּדְבִגיְנהֹון ׁשַ אֹו ּבֵ
ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִּאֵלין ִאינון ּתִ ָר, ּ א ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְּוִאֵלין ִאינון , ֵאלִּדְבִגיְנהֹון ׁשַ ּ

ִריך הוא , ָמאֵרי ִמְקָרא א ּבְ אֹוַרְייָתא אֹו ְבִמְצָוה ְדִאּנון קוְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאינון ָעְסִקין ּבְ ּ ּ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ֲחָדא, ּוׁשְ ָרא לֹון ּכַ ָמִתין, ְוָגְרִמי ְלַחּבְ ן ִנׁשְ ּמָ א , ָיְרִתין ִמּתַ ְּוִאְתְקִריאו ָבִנים ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִּריך הואּבְ ְדִפין , ְ ָנה ִאינון ִמּגַ ִגין ְדָמאֵרי ִמְקָרא וָמאֵרי ִמׁשְ ּּבְ ּ ִּדיָלה )ב''דף כא ע(ּ ּוְבִגין , ּ

יִצים ְדִפין , ָּדא ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ע ּגַ ַאְרּבַ ִּאיִהי ְרִביָעא ֲעַלְייהו ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3498דף [ -ּוָתא ּבְ

ִּדיָלה הֹון , ּ ַמר ּבְ ָנַפִים)ויחזקאל א (ְּדִאּתְ ע ּכְ ּיֹוְנִקין ַאְנֵפי זוְטֵרי,  ְוַאְרּבַ ע , ּ ְּוִאינון ַאְרּבַ
א ְרִביָעא ֲעַלְייהו, ַּאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד ּוְבהֹון ִאיּמָ ְוִזְמִנין , ְּוִזְמִנין ִאיִהי ֲעַלְייהו, ּ

ְייהו ְלַקת ִמּנַ ִגין ְדִאינון ִמן ֵמעֹוי, ִּאְסּתַ ֲּאָבל ּבְ המו מעי ) ירמיהו לא יט(הון א דאתמר ב''נ(, ּ

ָלה, )לו ִגין ִדְרִחימו ְדָחמו ֵמיָעָהא ֲעַלְייהו ְוִאינון ָמאֵרי ַקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )דברים כב ו(ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ְייהו ְלָעַלם, ֹלא ִתּקַ א ָלא ָזָזה ִמּנַ ְּדִאיּמָ ּ.  

ִריך הוא ִאיהו אֹו א ּבְ ְּדַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ א ִהיא ִמְצָוה, ַרְייָתאְּ ִכיְנּתָ ָאה ָמאן , ּוׁשְ ַזּכָ
הֹון ְלַיֲחָדא לֹון ק ּבְ יה, ְּדִמְתַעּסֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ מֹור ִאינון קוְדׁשָ ְּוֵכן ָזכֹור ְוׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ת ּבָ יֹום ׁשַ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַיֵחד לֹון ּבְ ַּזּכָ ְּדִאיהו ְיסֹוד, ּ ּוִבְרִחימו וְדִחי, ּ ּ ְּדִאינון , ה''ּלו ְדיּ ּ
א א ְוִאיּמָ מֹור. ַאּבָ א י, ָזכֹור ְוׁשָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּאינון ָלֳקֵבל ּתְ ּוְתִפִלין ְדָיָדא ה', ּּ ְּדַכר ', ּּ

ְדִחילו וְרִחימו, ְּונוְקָבא ַמע ּבִ ְקִריַאת ׁשְ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַיֵחד לֹון ּבִ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא , ּ
ָרֵאל ִמׁשְ אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב וְבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהְדִיׂשְ ְדִלין ּבְ ּּתַ ְרִחימו וְדִחילו, ּ ּּבִ ּ ַמר , ּ ִאּתְ

ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ְרִחימו וְדִחילו, ּבְ הֹון ּבִ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוְבִזְמָנא ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ּּבְ ּ.  

ְדִחילו וְרִחימוּבְ מֹור ּבִ ָזכֹור ְוׁשָ א ּבְ ּתָ ּבַ ָרֵאל ָנְטִרין ׁשַ ִּזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ח , ּ הֹון ֹלא ִתּקַ ַמר ּבְ ִאּתְ
ִנים ַלח ְוגֹוֵמר, ָהֵאם ַעל ַהּבָ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ְּוִאם ַלאו ּכְ רוִכין, ּ ֵרין ּתְ ּוְבִזְמָנא , ּּתְ

ָרֵאל ְמַיֲחִדין ְלקוְדׁשָ ְדִחילו וְרִחימוְּדִיׂשְ ְתִפִלין ְדָיד וִבְתִפִלין ְדֹראׁש ּבִ ִריך הוא ּבִ ּא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ,
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַמר ּבְ ַלח, ִאּתְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ּוְבִזְמָנא ִדְמַקְייִמין , ּ ּ

ִרית ִמיָלה ְוַאְע ְייהו ָעְרָלהִמְצַות ּבְ ְדִחילו וְרִחימו, ּין ְפִריָעהְוָעְבִד, ְּבָרן ִמּנַ ּּבִ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ִזְמָנא ִדְמיוָחִדין , ּ ּּבְ

ְרָכָאן ַבע ּבִ ין ְוׁשֶ ִקדוׁשִ ִזווֵגיהֹון ּבְ ּּבְ ּ ּ ה וְבִבְר, ּ ְקדוׁשָ ְּדִאינון ִיחוָדא ִדְלהֹון ּבִ ּ ּ ּ ַמר , ָכָתאּ ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַלח וכו, ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ּ'.  

ָגלוָתא ִבְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָרֵאל ּבְ ְּוִאינון ִיׂשְ ּ ין , ּ ִזווַגְייהו ְבִקדוׁשִ ְּדַכד ָלא ִמְתַייֲחִדין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרָכָאן ַבע ּבִ ְּדִאינון ִיחוָדא ִדְלהֹון ּבִ, ְוׁשֶ ּ ה וְבָרָכהּ ְּקדוׁשָ ְרָיא ֲעַלְייהו , ּ ה ׁשַ ֲאַתר ִדְקדוׁשָ ּּבַ ּ ּ

ְרָיא ֲעַלְייהו ְלטוָתא, ְמָסֲאָבא ּוַבֲאַתר ִדְבָרָכה ׁשַ ּ ּ ְרָיא ֲעַלְייהו , ּ ּוַבֲאַתר ְדִיחוָדא ׁשַ ּ ּ ּ
ִּפרוָדא א, ּ ִכיְנּתָ לוָתא ִלׁשְ ְרַכת ֵמַאְתָרָהא וִמ, ְּוָדא ָגִרים ּגָ ּנְָּדִאְתּתַ ַלםּקִ , ָּהא ְדִאיִהי ְירוׁשָ

ֶכם)ישעיה נ א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ַלח, ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ לוִחין ׁשַ ֵרין ׁשִ ּּתְ ּ ּּ ,
ִית ִראׁשֹון ִני, ַחד ִמּבַ ִית ׁשֵ   .ְוַחד ִמּבַ

יה ַרך ִעּמֵ ִריך הוא ַלאו ִאְתּתַ א ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ִגין ָד, ְ  )משלי כז ח(א ָאַמר ְקָרא ּּבְ
קֹומֹו ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּּכְ ָגלוָתא ֵמְרׁשו , ּ ִגין ְלַנְטָרא ָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ

ן '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּנוְכָרָאה ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ
ְבִעין אוִמין, ל''ָּדא סמא,  ֵאל ַאֵחרְּלַאֵחר ָדא, ְוגֹוֵמר ן ְדַעל ׁשַ ַּלְפִסיִלים ִאֵלין ְמַמּנָ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3499דף [ -ּוָתא ּבְ

ּוְבִגיָנה ְרָהִטים, ּ ִריך הוא ִאיהו ֶמֶלך ָאסור ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְתִפִלין , ְ הֹון ּבִ ִּאיהו ָאסור ִעּמְ ּ ּ
א א, ְּדֵריׁשָ ְּדִאינון ְפֵאר ְדֵריׁשָ א ִא, ּּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּדּתְ ֲאַתר ְדַרֲהֵטי ְדמֹוָחאּ ּינון ּבַ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ְרָהִטים ל ָיד, ָּאסור ּבָ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ְתִפִלין ְדָיד ּבְ הֹון ּבִ ְּוִאיהו ָחבוׁש ִעּמְ ּ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד יז( ָ ָגלוָתא, ּ הֹון ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ָחבוׁש ִעּמְ ּ ּ ּ ַמר, ּ יה ֵאין ִאּתְ ּ ּבֵ

ית ָהֲאסוִרין יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ָּחבוׁש ַמּתִ ית ָהֲאסוִרין ִדיֵליה, ּ א ִאיִהי ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ִגין ְרִחימו , ּ ּּבְ
ה ִּדיָלה ִאיהו ָאסור ּבָ ּ ּ ַדי ָיִלין , ּ ין ׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְצרֹור ַהּמֹור דֹוִדי ִלי ּבֵ   .)שיר א יג(ּ

  ]א''דף כב ע -תיקוני זוהר [

א ָגא ְלַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדָבִעי ְלַאּשָׂ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָגא ֵליה ֶאָלא ּבִ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאּשָׂ ּ ּ ּ ,
ֹזאת ְוגֹוֵמר' ּ ַאל ִיְתַהֵלל כו)ירמיה ט כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  י ִאם ּבְ ד ָעאל , ּכִ ְוַאֲהֹרן ּכַ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ין ּבְ ְּלֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל )ויקרא טז ג(ִּדְכִתיב , ּה ֲהָוה ָעאלּבָ, ּ  ּבְ
ָעְלָמא', ְּדִאיִהי ִעת ַלֲעׂשֹת ַלְיָי, ַהּקֶֹדׁש ִגיָנה ִאְתַקַיים ּבְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ְוגֹוֵמר)דברים לג א( ָרָכה ֲאׁשֶ ין ְל,  ְוֹזאת ַהּבְ ׁשִ ר ַמְכּתְ ּוָבה ֲעִביד ֲעׂשַ ֲּהָדא הוא , ַפְרֹעהּ
יך)שמות ט טז(ִדְכִתיב  ֲעבור ֹזאת ֶהֱעַמְדּתִ ָ ְואוָלם ּבַ ּ ִגין ַדֲהָוה ָיַדע ְדָכל ְרעוָתא , ּ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ

ה א ּבָ י ִלְבנֹוי ֲעָלה, ְּדַמְלּכָ ה, ַּמּנִ א ֶאָלא ּבָ ְּדָלא ַיֲעלון ֳקָדם ַמְלּכָ ּ ין ִדְלהֹון , ּּ ֵאְלּתִ ְּוָכל ׁשְ
ְצלֹוִת הּבִ א ִדְיהֹון ּבָ ּין וָבעוִתין ְלַמְלּכָ ּ ר )בראשית מט כח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ְוֹזאת ֲאׁשֶ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם  ִגין ַדֲהָוה ָיַדע ְדָכל ְרעוָתא ְוֵחיָלא , ְוגֹוֵמר )א''דף כב ע(ִּדּבֶ ְּוָדִוד ּבְ ּ ּ
ה א ּבָ ְּותוְקָפא ְדַמְלּכָ ֲחֶנה ְו)תהלים כז ג(ָאַמר , ּ ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח, גֹוֵמר ִאם ּתַ ַמר , ּבְ ְּדִאּתְ

ָלה)שם קג ט(ֲּעָלה  ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ם ָלֹזאת, ּ יה ּגַ ת ִלּבֵ ּוָמאן ְדָלא ׁשָ ּ ַמר , ּ ֲּעֵליה ִאּתְ
  .ּ וְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת)שם צב ז(

א עוִתין ְלַמְלּכָ ָעאן ּבָ ָרֵאל ּבָ ּוְבִגין ָדא ַכד ִיׂשְ ּ ְ ָאָנה ָהַלך דֹוֵדך)שיר ו א(ּין ָלה ָאְמִר, ּ ְּ ,
ַרח דֹוִדי יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ך, ּ ּנו ִעּמָ ְָאָנה ָפָנה דֹוֵדך וְנַבְקׁשֶ ְּ ּ ׁשֹות ִדְצלֹוִתין , ּ ּקָ ה ּבַ ַכּמָ ּּבְ

ּוָבעוִתין ִּדְבִגיָנך ִאיהו ָנִחית ֲעָלן, ּ ִגין ְדָלא ָנִהְגָנא , ְּ ָנא ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ָזז ִמּנָ , ְְיָקָרא ָבךּּ
ית יֹוִמין ל ׁשִ ָנא ּכָ ְִדְבִגיָנך ֲהָוה ֲאִסיר ִעּמָ ּ ִיְהֶיה ָסגור )יחזקאל מו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָפֵתַח, ׁשֵ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ּּ א , ּ ִכיְנּתָ ְּדָהִכי ִאיִהי ׁשְ
יֹו יה ּבְ ה ְדִאיִהי ֲאִטיָמא, ָמא ְדחֹוָלאְּסִתיָמא ִעּמֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ א וְביֹוָמא , ּכְ ּתָ ּבַ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ

ַחת א וְביֹוִמין ָטִבין ִאְתַפּתְ ְּדָחְדׁשָ ָלא ֵריִחין ובוְסִמין, ּ ְּלַקּבְ ין ְוִעּנוִגין , ּ ּוְלַיְרָתא ַנְפׁשִ ּ
  .ִּלְבַנְייהו

א ִריך, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ָגלוָתאּ הֹון ּבְ ּ הוא ֲאִסיר ִעּמְ א ֲאִסיַרת , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
הֹון ית ָהֲאסוִרים, ִעּמְ יר ֶאת ַעְצמֹו ִמּבֵ ה ֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ ּ ּופוְרָקָנא ִדיָלה ְדִאיִהי , ּ ּ ּ ּ

א ִעָלָאה ְּתׁשוָבה ִאיּמָ ְרִעין ְדֵח, ִאיִהי ַתְלָיא ִביֵדיהֹון, ּ ין ּתַ ְּדַחְמׁשִ הּ ּירו ִעּמָ ין , ּ ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ
אֹוַרְייָתא ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ָּדא הוא , ִּזְמִנין ְדִאְדּכַ ִאֵלין , ה''ה ָוֹכ''ּ ַוִיֶפן ּכֹ)שמות ב יב(ּ ּּבְ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ַפֲעַמִים ׁשְ ין ַאְתָוון ִדְמַיֲחִדין ֵליה ּבְ ַּחְמׁשִ ּ הֹון כ, ּ  ה''ה ְוכ''ְּדִאית ּבְ
ַגַוְיהו, ַאְתָוון י ֵאין ִאיׁש ְדִאְתַער ָלה ּבְ ַּוַיְרא ּכִ ּ ּ ּ ּ.  
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יַח ִמן ַהֲחלֹונֹות ּגִ נו, ְוִאיִהי ַמׁשְ הֹון ַחלו ָנא ְפֵני ֵאל ִויָחּנֵ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ַמר , ּּ ְלַהִהיא ְדִאּתְ
ה  ְּדַאְסָווָתא ִביֵדיה, ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)במדבר יב יג(ּּבָ ְּדִאיהו, ּ ל ּ ּ ָיד ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ּ

ִבים י ֵאין ִאיׁש )שמות ב יב(, ׁשָ ְקָפה)שופטים ה כח( ְוִאיִהי, ַּוַיְרא ּכִ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ , ּ ּבְ
ְתרוָעה ְדִאיִהי ְיָבָבא ב ּבִ ַיּבֵ ה , ַּוּתְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָבה )בראשית ח ו(ּ ח ֹנַח ֶאת ַחלֹון ַהּתֵ ּ ַוִיְפּתַ ּ

ה ר ָעׂשָ א ִעָלָאהְוָדא , ֲאׁשֶ פוִרים ְדֵתיַבת ֹנַח ִהיא ִאיּמָ ּיֹום ַהּכִ ּ ּ ַּחלֹון ִדיָלה הוא ַעּמוָדא , ּ ּ ּ ּ ּ
נוז, ְותֹוָרה אֹור, ְּדֵביה אֹור, ְדֶאְמָצִעיָתא ְּוִאיהו אֹור ַהּגָ ּ.  

ים, ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ׁשוָבה, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ֶרת ְיֵמי ּתְ ֵּאלו ֲעׂשֶ ּ י ֵאין, ּ ְועֹוד ,  ִאיׁשַּוַיְרא ּכִ
א ּתָ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ִאֵלין ַחלֹונֹות ְדֵבי ְכִניׁשְ ּגִ ַּמׁשְ ּ ּ ֵבית , ּ א וְבנֹוי ִאינון ּבְ ְּדַאּבָ ּ  )הכנסת(ּ

חוֵתיה ֲעַלְיהו, ֲאִסיָרן ּגָ ָכל יֹוָמא ַאׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ   .ְוָיִהיב לֹון ְמזֹוָנא, ּ

ית ֲאסוִרין ִדְלהֹוןִּאם ִאית ָמאן ְדִיְתַע, ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה א ְלַתְבָרא ּבֵ ְתיוְבּתָ ּר ּבִ ּ ֲהָדא , ּ
ּ ֵלאֹמר ַלֲאסוִרים ֵצאו)ישעיה מט ט(ּהוא ִדְכִתיב  לו, ּ ך ִהּגָ ֹחׁשֶ ר ּבַ ְּוַלֲאׁשֶ ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה , ְ

י ֵאין ִאיׁש ֶּאָלא ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָפנו, ַּוַיְרא ּכִ ּ ֲעָסִקין ִדְלהֹון, ּ אֹוְרִח, ּּבַ ִאיׁש , ּין ִדְלהֹוןּבְ
ֵצהו ִבְצָעא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּלִבְצעֹו ִמּקָ ְטָרא ְדִאֵלין , ְלַיְרָתא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ְּוַלאו ִאינון ִמּסִ ּ
הֹון  ַמר ּבְ י ַחִיל, )שמות יח כא(ְּדִאּתְ י ֱאֶמת, ם''ִיְרֵאי אלהי, ַאְנׁשֵ , ׂשְֹנֵאי ָבַצע, ַאְנׁשֵ

ְלהו ָצְווִחין ּבִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ָלִביםּ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ַכּכְ ְּצלֹוִתין ּבְ ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה , ַהב ָלָנא ְמזֹוָנא, ּ ּ
ְתֵבנו ְלַחִיים, ְּוַחֵיי ּּכָ ָלִבים, ּ ּכְ ְּוִאינון ַעֵזי ֶנֶפׁש ּכַ יה , ּ ְּדִאינון אוִמין ְדָעְלָמא ְדָצְווֵחי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ

ת ַאְנִפין אְּדָלא ִאית ָמ, ְּוֵלית לֹון ּבֹׁשֶ ְתיוְבּתָ ּאן ְדָקָרא ֵליה ּבִ ּ יה , ּ ִכיְנּתֵ ְּדַיֲחזֹור ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יה, ְּ יה, ְּדִאיִהי ְמַרֲחָקא ִמּנֵ ַמר , ְּוִאַדְמָיין ִלְכָלִבים, ְּלֶמהַדר ְלַגּבֵ ְּדִאּתְ

הֹון  יֶהם)תהלים קו לה(ּבְ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ַמֲעׂשֵ ּּ ְּדָכל ֶחֶסד , ן ִעֶרב ַרבְּוִאינו, ּ
ְּדָעְבִדין ְלַגְרַמְיהו ָעְבִדין ּ.  

  ]ב''דף כב ע -תיקוני זוהר  [

ֲאִלין ְמזֹוָנא ְוִכּסוָיא ְועֹוָנה ְּועֹוד ִאינון ׁשָ ְּדִאיִהי עֹוַנת ְזִוַגְייהו, ּ ה , ּ ַמר ּבָ שמות (ְּדִאּתְ

סוָתה ְוֹעָנָתה ֹלא ִיְגָרע)כא ו ֵאָרה ּכְ ּ ׁשְ ּ ּ ִאיל ְמזֹוָנא ְדִאיִהי תֹוָרהְוָלא, ּ , ּ ִאית ָמאן ְדׁשָ
א ִכיְנּתָ ֵאָרה ִדׁשְ א ִעָלָאה, ּׁשְ ה , ְּוִאיִהי ִאיּמָ ַמר ּבָ ך)משלי א ח(ְּדִאּתְ טֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָ ְוַאל ּתִ ּ ,

סוָתה  ּּכְ ָּדא ִכּסוָיא ְדִציִצית )ב''דף כב ע(ּ ְּוַעִטיפו ִדיֵליה, ּ ּ ּוְתִפִלין ְדָיד, ּ ה ְּד, ּּ ַמר ּבָ ִּאּתְ
ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)תהלים קב א( עֹוָנָתה, ּ ּתְ ַמע ּבְ ְּועֹוָנָתה ָדא ְקִריַאת ׁשְ ּ ָלׁש , ּ ְּדִאם ׁשְ

א ִכיְנּתָ ה ָלה ִלׁשְ ֵּאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ֶסף , ּ ם ֵאין ּכָ ּסוָפא , )שמות כא יא(ְוָיְצָאה ִחּנָ ֵּלית ֵליה ּכִ ּ
א ִכיְנּתָ ּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּוָחִציף ִאיה, ִמן ׁשְ ֶסף ָלא ְיֵהא ֵליה ּכִ ְּועֹוד ֵאין ּכָ ּ.  

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶבר ''ְּוֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ י ִהיא , )איוב לג כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ
ְּכסוֹתה ְלַבָדה ּ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו, ָּדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה, ּ ה , א ִתְנָייָנאָּדא ִגְלּגוָל, ִהיא ׂשִ ּמֶ ּבַ

ב ּכָ ִליָתָאה, ִיׁשְ ָּדא ִגְלּגוָלא ּתְ ין, ּ ַלת ְלבוׁשִ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ ּסוָיין, ּ ִּדְתַלת ּכִ ָווִנין , ּ ִּדְתַלת ּגַ ּ
ין ְלַבת ַעִין, ְּדִעיָנא ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ָמָתא, ּ   .ְּדִאיִהי ִנׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3501דף [ -ּוָתא ּבְ

ַמר  ַלת ִאּתְ ּוְבִאֵלין ּתְ ֹל)שמות כג יז(ּ ל ְזכוְרך ׁשָ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ּשָׁ ָׁש ְפָעִמים ּבַ ּ ְוָלֳקֵבל , ּ
א ַרּגָ ָווִנין ִדׁשְ ַלת ּגַ ין ִאינון ּתְ ַלת ִזְמּנִ ּּתְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי)שם ג ב(ְדִאּתְ ֵאָליו ' ּ

ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ַּוֵיָרא ָהא ַגָוון ַחד, ְּבְ ת ֵאׁש ִמּתֹו, ּ ַלּבַ ְנָייָנאּבְ ֶנה ָהא ַגָוון ּתִ ּך ַהּסְ ְ ,
ָלָתא ֵאׁש ָהא ּתְ ֶנה ּבִֹער ּבָ ה ַהּסְ ה ַגָווִנין ְדִעיָנא, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ֹלׁשָ ְּוִאינון ָלֳקֵבל ׁשְ ּ ת , ּ ַלּבַ ּבְ

ת ַעִין ָווִנין ְדִעיָנא, ֵּאׁש ָדא ּבַ ַלת ּגַ ַההוא ִזְמָנא ִדְיהֹון ְנִהיִרין ּתְ ּּבְ ּ ַלת ְּדִאינון ָלֳק, ּ ֵבל ּתְ
ת ָווִנין ְדֶקׁשֶ ּּגַ ִרית עֹוָלם , ּ ִּמָיד וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ י ַעִין , )בראשית ט טז(ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכִ ּ

ׁשוב ְיָי ַעִין ִיְראו ּבְ ּּבְ   .)ישעיה נב ח(ִּציֹון ' ּ

ּאֹור ְדִעיָנא הוא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ יָתא ִדיָלה, ּ ת ַעִין ּבֵ ַה, ּּבַ י ּבְ ּהוא ִזְמָנא ְדִיְתַפּנֵ ּ
ת ִעיָנא ָנא ִמן ּבַ ה , ַעּנָ ַמר ּבָ ַבלול , ְ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלך ְוגֹוֵמר)איכה ג מד(ְּדִאּתְ ְּדִאיִהי ּתְ ּּ

ָתא, ְּדִעיָנא ִריך הוא, ָדא רֹוִמי ַרּבְ א ּבְ א ִעָלָאה ֲעִתיָדה ְלֵמיַמר ְלקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְּ ה , ּ ָלּמָ
חו ִית , ץַּתֲעמֹוד ּבַ יִתי ַהּבַ ב , ָאֹנִכי ִדְיִציַאת ִמְצַרִים, )בראשית כד לא(ְּוָאֹנִכי ִפּנִ ְוַאף ַעל ּגַ

ית ָהֲאסוִרים יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ְּדֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ֲאסוָרה ְבָגלוָתא, ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ,
א ִעָלָאה ִיְפרֹוק ָלה ִכיְנּתָ ּׁשְ ְוִאם , ְ ִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל)רות ג יג(יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ּ

יך ָאֹנִכי ְֹלא ַיְחפֹץ ְלָגֳאֵלך וְגַאְלּתִ ְּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ְיָי, ּ ְּדִאיִהי ְיִמיָנא ְפׁשוָטה , ׁשִ ּּ
ִבים ל ׁשָ א, ְלַקּבֵ ְתיוְבּתָ ְּדֵלית ִמְלָתא ָדא ַתְלָיא ֶאָלא ּבִ ִכיְנּתָ, ּּ   .אְּיִמין ִעָלָאה ִדׁשְ

ר ָיִעיר ִקּנֹו  ֶנׁשֶ א ִעָלָאה ּכְ ִכיְנּתָ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּּבְ ַלם, )דברים לב יא(ּ ְּדִאיהו ְירוׁשָ ן ''ק, ּ
ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו, ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף' ו ֵחהו ִיּשָׂ ָנָפיו ִיּקָ ִּיְפרֹוׂש ּכְ שמות (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְנֵפ)יט ד א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי ָוֶאּשָׂ   .י ְנׁשָ

א ִאיִהי ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ִּדְבִזְמָנא ִדׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה )בראשית ח ט(ְּדִאּתְ
ת ְויֹוִמין ָטִבין, ָמנֹוַח ְוגֹוֵמר ּבָ ׁשַ ְע, ֶּאָלא ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַייֲחַדת ִעם ּבַ ה , ָּלהּ ְוַכּמָ

הְנָפׁשֹו ָרֵאל, ּת ְיֵתִרין ָקא ָנֲחִתין ִעּמָ ִיׂשְ  )שמות לא טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַדָייָרא ּבְ
ת ְלֹדֹרָתם ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ן ָלה ִדיָרה ָנָאה , ְּוׁשָ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַתּקֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ

יה ִלּבֵ ֵאיָבִרים ִדיֵליה, ּּבְ ְּוֵכִלים ָנִאים ּבְ ָמֵתיהְוִא, ּ ה ָנָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ְרָיא , ּּשָׁ ִּדְבִגיָנה ׁשַ ּ
ל ַחי ֲעֵליה ַמת ּכָ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ָחד, ּ ַבת ּבְ ִריך הוא ִאיהו ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָחד ַפׁש ּבְ ַבת ֲעַלְייהו, ַּוִיּנָ א ִעָלָאה ִאיהו ׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ּתָ, ּ א ּתַ ִכיְנּתָ ַפׁש ּוִבׁשְ ָּאה ִאיהו ַוִיּנָ ּ
אן ְיֵתיָרן, ֲּעַלְייהו   .ְוָיִהיב לֹון ַנְפׁשָ

תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה ְּדִאינון ּבְ ּ ה, ּ ְּדָקא ַאְתָייאן ִעּמָ ן , ּ ה ַמְלָאִכים ְמַמּנָ ְוַכּמָ
הֹון ין ִדְלהֹון ָקא ַאְתָייאן ִעּמְ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ְבִעין, ּ ְּדִאינון ׁשַ מֹורְּדַתְלָיין , ּ ְוָדא , ִמן ָזכֹור ְוׁשָ

ִּאיהו ַוְיֻכל ְבִעין וְתֵרין, ּו''ּ ִליל ׁשַ ִפִזין, ּּכְ ְּוִאְתְקִריאו ִאֵלין ְנָפׁשֹות אוׁשְ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּּ ּּבְ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ִיׂשְ ְרָייאן ּבְ ְלהו ָחְזִרין ְלַאְתַרְייהו, ּׁשַ ת ּכֻ ּבָ ְּוַכד ָנִפיק ׁשַ ּ ּ.  

  ]א''דף כג ע - זוהר תיקוני[
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א ִעָלָאה ִאְתְקִריאו ֶאְפרֹוִחין ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ָמִתין ְדִאינון ִמּסִ ְּוִנׁשְ ּ ְטָרא , ּּ ין ִמּסִ ְוַנְפׁשִ
יִצים ָאה ִאְקרון ּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ לֹום ָעֵלינו, ִּדׁשְ ת ׁשָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַהפֹוֵרס ֻסּכַ א , ּּ ִאיּמָ

לֹום ִדְמַסֵכך ֲעַלְייהוִּעָלָאה ְדִאיִהי ֻס ת ׁשָ ּּכַ ה, ְּ לֹום ִעּמָ יה , ְּוׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )במדבר כה יב(ּ
לֹום ִריִתי ׁשָ א כ, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ה ְלַתּתָ ּס ְדִאיהו יאהדונה''ו ה''ְּוִאית סוּכָ ת , י''ּ ּסוּכַ

לֹום ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת' ת, ס''ּכֹו, ׁשָ ַה )א''דף כג ע(. ּ ְרׁשוָתא ּבְ ִנין ּבִ ּהוא ִזְמָנא ְיהֹון ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִנים, ְּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִּמָיד ְדָנִפיק ָזכֹור , ְוָקָלא ָנִפיק ְוֵייָמא ֹלא ִתּקַ ּ

ת ּבָ מֹור ְדׁשַ א, ְּוׁשָ ּתָ ּבַ א ְדׁשַ ׁשַ, ְוֵייֵתי ֵליְלָיא ְדיֹוָמא ַקּמָ ֵלַח ּתְ ְנָייָנא ָנִפיק ׁשַ   .ַּלחָּקָלא ּתִ

ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך י ִיּקָ ְָותו ּכִ ּ א ִעָלָאה, ּ ה ְדִאיִהי ִאיּמָ ָּדא סוּכָ ּ ָכל ִעץ, ּ ֲּהָדא הוא , ּבְ
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר)ויקרא כג מ(ִדְכִתיב  ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ּ ְבַעת , ּ ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ׁשִ

ּכֹות יִצים ִד, ְיֵמי ַהּסֻ פֹותּאֹו ּבֵ ַבע ַהּקָ ֶבר , ְבהֹון ָעְבִדין ׁשֶ סֹוֵבב ּגָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְנֵקָבה ּתְ
  .)ירמיה לא כא(

ָאה ּתָ א ּתַ ִּעץ ִאיהו לוָל, ְּפִרי ִעץ ָהָדר ִאיּמָ ְּדִאיהו ֶאְתרֹוג, ב ְנִתיבֹות''ו ל''ל, ב''ּ ּ ,
ית ִסְטִריןְְוָצִריך ְלַנְע יה ְלׁשִ ע רוִחין ְוִע, ָּנָעא ּבֵ אַּאְרּבַ ', ְּלַאְתָעָרא ֲעֵליה ו, יָלא ְוַתּתָ

ע ִזְמִנין ַח, י''ּנוִעין ְלָכל ִסְטָרא ָסְלִקין ַחּוְתַלת ִנְע ְנִטיַלת לוָלב, י''ְְוָצִריך ַאְרּבַ , ַּחד ּבִ
ָאָנא ְיָי ֵרין ּבְ ִחָלה ָוסֹוף', ּוּתְ הֹודו ַליָי ּתְ ֵרין ָאֳחָרִנין ּבְ ּּתְ ּוְבִאֵלין ִנְע, ּ ִפיִלין ּנוִעין ִאינּ ּון ַמׁשְ ּ

ְבִעין וְתֵרין אוִמין א ְלׁשַ ֵּמִעיָלא ְלַתּתָ ּוְלָבַתר ְדָנְצֵחי לֹון ָאְמֵרי ֲאִנ, ּ יָעה ָנא ''י ָוה''ּ ּו הֹוׁשִ
ֵרין ִזְמִנין ְּדִאינון ָוא, ּתְ ע ַוָיֹב, ו''י וה''ו ֲאִנ''ו ִמן וה''ּ ִּמן ַוִיּסַ ּוְבַההוא ִזְמָנא , ט''ּא ַוֵי''ּ ּ

ח ִניםֹלא ִתּקַ   . ָהֵאם ַעל ַהּבָ

ְטָרא ְדאֹוַפִנים יִצים ִאינון ִמּסִ ְטָרא ְדַנַער מטטרו, ּּבֵ ְטָרא , ן''ֶאְפרֹוִחים ִמּסִ ִנים ִמּסִ ּבָ
לֹום ת ׁשָ א, ְּדָכְרַסָיא ְדִאיִהי ֻסּכַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ָכְרַסָיא , ְּדִאיִהי ִקּנָ א ִעָלָאה ְמַקְנָנא ּבְ ְּדִאיּמָ ּ ּ

ְתַלת ְסִפיָרן  ית ְסִפיָרן, ִּעָלִאיןּבִ ִליל ׁשִ ְמַטְטרֹו, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ א , ן''ְמַקְנָנן ּבִ ִאיּמָ
אֹוַפן ָאה ְמַקְנָנא ּבְ ּתָ יה , ּתַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָאֶרץ)יחזקאל א טו(ּ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ   . ְוִהּנֵ

ר ְטָרא ְדָכְרַסָיא ִאְתְקִריַאת ֶנׁשֶ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַנַער יֹוָנה, ְּועֹוד ׁשְ ְטָרא , ּוִמּסִ ּוִמּסִ
ה, ְּדאֹוַפן ִצפֹור א ְדמות ָאָדם ָלֵהּנָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ.  

א ַעל עֹוִפין א ֲחִזי ַמְלָאָכא ִאית ִדְמַמּנָ ַלח ּתָ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּועֹוד ׁשַ ּ ין , ּ ְּדִאינון ַנְפׁשִ ּ
ְּדִאְתְקִריאו ִצָפִרין ּ ֵמיה''ְּוַסְנַדְלפֹו, ּ ָרֵאל ְמַקְייֵמי ַהאי ִפּקוָדאּוְב, ּן ׁשְ ִּזְמָנא ְדִיׂשְ ְוָאְזַלת , ּ
ְרָכא א ִמְתּתַ ִּאיהו אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה, ּוְבִנין ָצְווִחין, ִאיּמָ ּ ּ א , ּ ְּוֵייָמא ְלקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ך , ְ ִתיב ּבָ יו)תהלים קמה ט(ְְוָהא ּכְ ל ַמֲעׂשָ אי ּגְ,  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ֵזיְרּתְ ַעל ַאּמַ
יָנה ְרַכת ִמּקִ ּן אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה''ְוֵכן מטטרו, ַּהאי עֹוָפא ְדִאְתּתַ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

א ְבֵני ָנׁשָ ּרוִחין ְדָפְרִחין ּבִ ָמִתין, ּ ְרַסָיא ִאינון ִנׁשְ ְּדִמּכָ ּוֵמַהאי ַחָיה רוִחין, ּּ ּוֵמאֹוַפן , ּּ
ין ְבִרי, ַנְפׁשִ ָיהְּוִאינון ּבִ   .ָּאה ְיִציָרה ֲעׂשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3503דף [ -ּוָתא ּבְ

ֹאַרח ֲאִצילות ין ּבְ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ת ְויֹוִמין ָטִבין ָנֲחִתין ֲעַלְייהו ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ר ְסִפיָרן א ֵמֲעׂשַ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ א אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה, ּ ְּוָכל ְמַמּנָ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

ָמִתין ְדָפְר אִּנׁשְ ְבֵני ָנׁשָ ָרֵאל ְמַקְיִמין ַהאי ִפּקוָדא, ִחין ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ א אֹוִליף , ּּ ל ְמַמּנָ ּכָ
ְּזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה ּ ִריך הוא ֶמה ָעִביד, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִניׁש ְלָכל ֲחָיִלין ִדיֵליה, ְּ ּּכָ , ְוֵייָמא, ּ

א ְדעֹוֵפי ִדְלַתּתָ)א הא''נ(ְוִכי  ל ְמַמּנָ א ֲעַלְייהו ּכָ ּא אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל ַני ְדִאינון ִיׂשְ כו ָמאן ְדאֹוִליף ְזכו ַעל ּבָ ְּוֵלית ּבְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ א , ּבְ ִכיְנּתָ ְוַעל ׁשְ

ַלִים ֲחֵרָבה, ְּדִאיִהי ְבָגלוָתא א ִדיָלה ְדִאיִהי ְירוׁשָ ְּדִקּנָ ּ חֹות ַיד ֲאדֹוִנים ּוְב, ּ ָגלוָתא ּתְ ּנֹוי ּבְ
ין אוִמין ְדָעְלָמא ָּקׁשִ ְּוֵלית ָמאן ְדָבִעי ֲעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּ ְּויֹוִליף ְזכו ֲעַלְייהו, ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ

ִריך הוא ְוָאַמר  א ּבְ ָּצַווח קוְדׁשָ ה)ישעיה מח יא(ְּ ה ְלַמַען ,  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ ָוֶאֱעׂשֶ
ִמי  נֹוי ִדְבָגלוָתא, )יחזקאל כ יד(ׁשְ יה ְוַעל ּבְ ִכיְנּתֵ ּוְבָדא ִיְתַער ַרֲחֵמי ַעל ׁשְ ּ ּ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר א, ָקם ַרּבִ ִכיְנּתָ ָרֵאל וׁשְ ְּוָהא ֳקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּ ַמאי ֲהוֹו ְמַקְי, ּ לוַח ּבְ ּיִמין ׁשִ ּ
ן ְמעֹון, ַהּקֵ י ׁשִ ִרי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ין ְורוִחין , ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ַרֲחִמין ַעל ִאינון ַנְפׁשִ ּּבְ ּ

ָמִתין ְרִכין ִמּגוֵפיהֹון ְדִאְתַחְרבו, ְוִנׁשְ ִגְלּגוָלא ִמְתּתַ ָגלוָתא ּבְ ַּדֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּדֲעַלְייהו , ּ ּ
ַמר ְדקו ִּאּתְ ִריך הוא ֲהָוה ּבֹוֶנה ָעְלִמין וַמֲחִריָבןּ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ֲארו ֲחֵרִבין ּגוֵפיהֹון , ְ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ

ְייהו ּוְמִניעו ְדִבְרָכָאן ְלִעיָלא ָגִרים ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש, ִּמּנַ ִית , ּ ְּוָהִכי אוְקמוהו ִאְתַחַרב ּבַ ּ ּ
ִּראׁשֹון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ך ַעל ְפֵני ְתהֹום )ב'' כג עדף(. ּ ִני ְוֹחׁשֶ ִית ׁשֵ ִּאְתַחַרב ּבַ ְ ,

ֵרי ָעְלָמא ְוֵלית לֹון ּגוִפין ִריאו ֳקָדם ְדִאְתּבְ ָמִתין ְדִאְתּבְ ּוְבִגין ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְלַאְתָעָרא , ּּ ּבְ
ֲּהוֹו ְמַקְייֵמי ַהאי ִפּקוָדא, ַּרֲחֵמי ֲעַלְייהו ּ א, ָּאַמר ֵליה, ּ ְלִמיד ָחָכם ְדִאיהו ִא, ַאּבָ ן ּתַ ּם ּכֵ ּ

ָבה ְטָרא ְדַמֲחׁשָ ְראֹות, ִמּסִ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ יה ִיׂשְ ַמר ּבֵ ַהאי אֹוַרְייָתא ִאיִהי , ְּדִאּתְ
ן ְלַתְלִמיד ָחָכם אי ְצִריָכא ִיּבום, ּבֵ ָתא ִדיֵלה ַאּמַ ן ִאּתְ ִּאם ּכֵ וו ַאְפָרׁשוָתא , ּ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ

אָמ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ִרי, ָּאַמר ֵליה, אֵרי ַמְתִניִתין ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשְׁ ַּוַדאי ְצִריָכה ִיּבום, ּבְ ּ ,
ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ָמִתין ְדָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ִמּשִׁ ְּלִאֵלין ִנׁשְ ּ.  

ִתיב , ָּאַמר ֵליה ְוִכי ַהאי , יר ֹאתֹו ְוגֹוֵמרּ ֹלא ַיֲחִליֶפּנו ְוֹלא ָיִמ)ויקרא כז י(ְוָהא ּכְ
ין ָתא ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ יָנה, ִאּתְ ֵהא ִקיָנא ְלָמאן ְדַלאו ִאיהו ִמּמִ ּּתְ ּ ִתיב , ּ בראשית (ְּדָהא ּכְ

ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)א כד יָנה, ּ ָבה ֶאָלא ִמּמִ ְּוֵלית ָלה ַהְרּכָ ִני, ָּאַמר ֵליה, ּּ , ּבְ
ָבהִּגְלּגוִל ִאיָלָנא , ּין ִאינון ָרָזא ְדַהְרּכָ יב ִאיָלָנא ְדַלאו ִאיהו ִמיֵניה ּבְ גֹון ָמאן ְדַמְרּכִ ּּכְ ּ ּ
יִבין ִאָלִנין ָדא ְבָדא, ָאֳחָרא גֹון ָמאן ְדַמְרּכִ ּּכְ ָרא ְדִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנו, ּּ ְָצִריך , ֲּאָבל ִעּקָ

ּקֶֹדׁש ְטָרא ִדְמָסֲאבו ְדִאיהו ַרעְּדִאיָלָנא ִאית ִמ, ִּדְיֵהא ֹקֶדׁש ּבַ ּּסִ ַמר , ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ויקרא (ּ

טֹוב)כז י ָרע אֹו ַרע ּבְ ע ,  ֹלא ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב ּבְ ְּדַהאי ִאיהו ָרָזא ְדַצִדיק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ּ ּ
ְּוָהָיה הוא וְתמוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש, ּ ִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנו)שם לג(ֲאָבל , ְוטֹוב לֹו ּ ּ וְבָדא ,ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3504דף [ -ּוָתא ּבְ

ּקֶֹדׁש יִבין ֹקֶדׁש ּבַ ִלין ֵדין ִמן ֵדין, ַמְרּכִ ּוְמַקּבְ ּ ילֹות )שמות כו ה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ  ַמְקּבִ
ִמינֹו ַהאי ִאיהו ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ַּהֻלָלֹאת ּוִמין ּבְ ּ ָמָתא ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ָלא , ּ ְוַכד ַהִהיא ִנׁשְ

ַחת ִמיָנה ּכַ ה , ַּאׁשְ ַמר ּבָ ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה)בראשית ח ט(ִּאּתְ ּ.  

ה , ְּוָהִכי ָרָזא ְדַקן ִצפֹור ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַלח ֶאת ָהֵאם)דברים כב ז(ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּ ׁשַ ְוָאְזָלא , ּ
ה ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ְּמַנְדָדא ִמן ִקּנָ ֶבר ''ְּוֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ָלֳקֵבל , )טאיוב לג כ(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

לוִחים ְדיֹוָנה ַלת ׁשִ ּּתְ ּ ן, ּ ְרָיא ַתּמָ ַחת ֲאַתר ְלׁשַ ּכַ ה , ְוַכד ַאׁשְ ַמר ּבָ  ְוֹלא )בראשית ח יב(ִּאּתְ
ָבה, ָּיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד ַהְרּכָ   .ְלֵמיֵתי ִזְמָנא ָאֳחָרא ּבְ

ין ִאיהו ָכל עֹוִפין ַקִדיׁשִ ן ּבְ לוַח ַהּקֵ ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ּ ּ ְמָסֲאִביןְוָל, ּּ ָמִתין , א ּבִ ְּדִאּנון ִנׁשְ ּ
ְרִכין הו , ְּלַאְתָעָרא ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו, ְּדָאְזִלין ִמְתּתַ ִתיב ּבְ ּוַמה ּכְ ם ִצפֹור )תהלים פד ד(ּ ּ ּגַ

ִית ָדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה ְדִאיִהי ֶנֶפׁש ָּמְצָאה ּבַ ְנָייָנא , ּ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ִגְלּגוָלא ּתִ ּ ּ ּ
ָמָתא, ּוָחאְדר ִליָתָאה ְדִנׁשְ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ָדא ִגְלּגוָלא ּתְ ר ׁשָ ַלח , ֲּאׁשֶ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּ ּ

ָמָתא, ָּלֳקֵבל ֶנֶפׁש ְורוַח ה , ֶאת ָהֵאם ְלַרּבֹות ִנׁשְ ַמר ּבָ ִעיֶכם )ישעיה נ א(ְּדִאּתְ ּ וְבִפׁשְ
ֶכם ְלָחה ִאּמְ ִליָתָאהֶאת ָאָתא ְלַר, ֶאת ָהֵאם, ּׁשֻ ְלּגוָלא ּתְ   .ּּבֹות ּגִ

ִפיִזין ִלין אוׁשְ ּוְבִגין ָדא ָמאן ִדְמַקּבְ ּ ּ ּ ָמִתין ְיֵתִרין, ּ ְּדִאינון ִנׁשְ יִבין ֲעַלְייהו , ּ ְּדִאינון ַמְרּכִ ּ ּ
תְבֶע ּבָ ַהאי ָעְלָמא, ֶרב ׁשַ ִעּנוָגא ּבְ ֶחְדָוה ּבְ ַאְנִפין ְצהוִבין ּבְ ּּבְ ּ ָמָתא ְורוָחא , ּ ד ִנׁשְ א ּּכַ ְוַנְפׁשָ

ָּנִפיק ִמן ּגוֵפיה ֵמַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִלין לֹון ּבְ ם ִצפֹור , ָהִכי ְמַקּבְ הֹון ּגַ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ
ִלים', ָמְצָאה ַבִית וכו ְרעו ׁשְ ל אֹוָרִחין ּבִ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַקּבֵ ַּזּכָ ּ ל ַאְנֵפי , ּ ִאלו ְמַקּבֵ ּּכְ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ה מֹוְדִדין ֵליהִּדְבִמָדה, ׁשְ ר ַנׁש ּבָ ּ ְדָמַדד ּבַ יק ְידֹוי, ּ ֵריה ְוָנׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ , ָּאָתא ַרּבִ
ל ַחְבַרָיא ְטחו ֵליה ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ְּוָאְמרו ֵליה, ּ ַמע ִמִלין , ּ ִּאילו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ

ִּאֵלין ַדי ּ:  
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ּא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית ֵמִעיָלאַאְדָהִכי ָה ָמִתין, ּ ה ֲחָייִלין ְדִנׁשְ ה ַמְלָאַכָיא , ְּבַכּמָ ְּוַכּמָ
ּסוְחָרֵניה ְלהו, ּ א ִעָלָאה ֲעָטָרה ַעל ּכֻ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּּ ל ַצִדיק, ּ ֵריׁש ּכָ ֶתר ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָקָלא , ּּכֶ ּּבְ

ִנּגוָנא ִאיָלָנא ִדְלִעיָלא ּבְ ַעְנפֹויְוַכ, ִּאְתַער ּבְ ן ּבְ ּמָ ְרָיין ּתַ ָמִתין ׁשַ ה עֹוִפין ְדִנׁשְ ּּמָ ֲהָדא , ּ
י ַאְנּתְ הוא , ְוֵייָמא ָהִכי', ּ ְרָבה ִאיָלָנא וְתִקיף וכו)דניאל ד ח(ּהוא ִדְכִתיב  י ַרּבִ ַּרּבִ

אֹוַרְייָתא ַעְנִפין ִדיָלך ְדִאינון ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ, ִּאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ ּּבְ ּ ּ ה עֹוִפין , יןְּ ּמָ ּכַ
ן ּמָ ְרָיין ּתַ ַגְווָנא ִדְלִעיָלא, ׁשַ ין ּכְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִנׁשְ יה , ּ ַמר ּבֵ ּ וְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן )שם ט(ְּדִאּתְ ּ

ַמָיא ִּצֲפֵרי ׁשְ א ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי , ּ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ ְִחּבוָרא ִדיָלך )א''דף כד ע(ּ ד , ּ ּכַ
סֹוף יֹוַמָיאִיְת ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ א ּבְ ֵלי ְלַתּתָ ּוְבִגיֵניה , ּּגַ ָאֶרץ )ויקרא כה י(ּ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ

  .ְוגֹוֵמר
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ָּפַתח ֵאִלָיהו ְוָאַמר ּ ָתא ְויֹוִמין ָטִבין, ּ ּבַ ד ָנִפיק ׁשַ ָלה , ּכַ חֹות ֶמְמׁשָ ָרֵאל ִאינון ּתְ ְּוִיׂשְ
ן''ְדסמא ְבִעין ְמַמּנָ ָרֵאל, ל ְוׁשַ יה, ְוָדֲחִקין ְלִיׂשְ ַמָיא ְלַגּבֵ ָּקָלא ָנִפיק ִמן ׁשְ , ְוֵייָמא ָהִכי, ּ

ית, ת''א ּבֹׁשֶ''ְיָר ַמָיא, ְוָדא ְבֵראׁשִ ּסוָפא ִמן ׁשְ ְּיֵהא ָלך ּכִ ּ   )בראשית(ְוָדא , ְ

  תקונא שביעאה
ית ְיָר ֵראׁשִ ִריך, ל''ַּווי ֵליה ְלסמא, ת''א ּבֹׁשֶ''ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּכַ ּ הוא ֵייֵתי ְלִמְפַרק ּ

ָנָהא ָרֵאל ּבְ א וְלִיׂשְ ִכיְנּתָ ן ִדיְלהֹון, ִּלׁשְ ַמּנָ ְבִעין אוִמין וִמּמְ יה וִמּשַׁ ְּוָתַבע ִמּנֵ ּ ּ ּ ל ָעאקו , ּ ּּכָ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדָעאקו ְלִיׂשְ ָרֵאל, ּ ִגין ְדֳקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִלי ֵליה קוְדׁשָ ּּגַ ּ ְּ ּ ,

ְעַד חֹות ׁשִ ָרֵאל ְלֶמֱהֵוי ּתְ ּּבוַדְייהוֲהוֹו ֲעִתיִדין ִיׂשְ ְוַאֲחֵזי , )א למפק מתחות שעבודייהו''ס(, ּ
ן ִדְתחֹות ְיֵדיה ְבִעין ְמַמּנָ ֵּליה וְלׁשַ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ , ַּאְגָרא ִדְלהֹון ִאי ֲהוֹו אֹוְקִרין ְלִיׂשְ

ְגַלל יֹוֵסף' ְך ְיָי ַוְיָבֶר)בראשית לט ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ן , ֶאת ּבֵ ְּוִאיהו וְמַמּנָ ּ
ִּדיֵליה ָלא ָעְבִדין ְלהֹון ְיָקָרא א ְקָלָנא, ּ ִכיְנּתָ הֹון וִבׁשְ ֶּאָלא ָעְבִדין ּבְ ל , ּ ְדָאְמִרין לֹון ּכָ

ל יֹוָמא ִמן ׁשְ, ך''ּיֹוָמא ַאֵיה אלהי יה ּכָ ּוְבִגין ָדא ָקָלא ָנִפיק ְלַגּבֵ ּ א ''ְוָאַמר ְיָר, ַּמָיאּ
א, ת''ּבֹׁשֶ ִכיְנּתָ ּסוָפא ִמן ׁשְ ְּיֵהא ָלך ּכִ ִריך ''ְיֵר, ְ א ּבְ ּסוָפא ִמּקוְדׁשָ ַמִים ְיֵהא ָלך ּכִ ְא ׁשָ ְּ ּ

ַמִים ּהוא ְדִאיהו ׁשָ ַמִים )מלכים א ח לב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ  ְוָדא, ְוַאּתָ

  )בראשית(

  תקונא תמינאה
ית ֵראׁשִ ַמִי' ש, ּבְ ִי''ְיֵר, )ם''א שמי''יר(, ם''ׁשָ ּת ִדיֵליה''א ּבַ ְּדִאיהו ֹרא, ּ ִי''ּ ָּדִחיל , ת''ׁש ּבַ
ֵביֵתיה ֵּליה ּבְ י, ּ ֵראׁשִ ָּדא הוא ּבְ יה, ת''ּ ן ִדיֵליה ָלא ְדִחילו ִמּנֵ ְּוִאיהו וְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ַּוֲחִריבו ֵביֵתיה , ּ ּ

ִני ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ּ וְבִגין ָדא ,ּּבַ ת )ישעיהו כד כג(ּ ּ ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ְדִאיִהי ָנָחׁש ֵאׁשֶ
ם, ְּזנוִנים ה ְדִאיִהי ֵגיִהּנָ ה ַהַחּמָ א, ּובֹוׁשָ ִכיְנּתָ יָתא ִדׁשְ ת ְזנוִנים ֲחִריַבת ּבֵ ְּדָנָחׁש ֵאׁשֶ ּ ,

ְות אֹוִקיַדת ֵהיָכָלא ם ַסם ַהּמָ ה ְדִאיִהי ֵגיִהּנָ   .ְוַחּמָ

ִמְלַקְדִמיןּוְבִזְמָנא ֵני לֹון ּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ  )תהלים קמז ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ
ַלם ה ',  ְיָיּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ה ַהַחּמָ ַההוא ִזְמָנא ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ובֹוׁשָ ּּבְ , ֵאיָמַתי, )ישעיה כד כג(ּּ

ִזְמָנא ְדִכי ָמַלך ְיָי ּוְבִגין ָדא , ְדָמָאה ִאְתֲעִביד ַעל ְיָדא ְדַבר ַנׁשְּדִבְנָייָנא ַק, ת''צבאו' ְּבְ ּ
ִליטו ֲעַלְיהו ּׁשַ ּ ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו' ּ ְדִאם ְיָי)תהלים קכו א(ְבִגין , ּ ּוְבִגין , ֹּלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִבְנָייָנא ַבְתָרָאה ְיֵהא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּ חגי (, א ָאַמר ְקָראְּוַעל ָד, ִּיְתַקַיים, ְּ

ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון)ב ט בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ   .ּ ּגָ

א ִריך הוא ְלִעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ֵני ִבְנָייָנא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִיְתּבְ ּ ּ ַמר , ְּ ִאּתְ
ָאה א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ְּוָהָיה אֹור ַהְלָב, ּּבִ אֹור ַהַחּמָ ְּוָחְפָרה ַהְלָבָנה , )ישעיהו ל כו(ָנה ּכְ
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ה ה ַהַחּמָ ְּדִאינון נוְקִבין ְדסמא, ּובֹוׁשָ ּ ּוְבִגין ְדָלא ְדִחיל סמא, ל''ּ ִריך ''ּ א ּבְ ְל ִמן קוְדׁשָ ּ
ַמִים ּהוא ְדִאיהו ׁשָ יה ְדִאיִהי ַאְרִעיה, ּ ִכיְנּתֵ ּוַבת זוֵגיה ָלא ְדִחיַלת ִמּשְׁ ּ ּ ּ ּ הֹון ִאּתְ, ּ שם (ַמר ּבְ

ן ִנְמָלחו, )נא ו ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ְבֶלה, ּּכִ ֶגד ּתִ ּבֶ ּל וַבת זוֵגיה''ּהוא סמא, ְוָהָאֶרץ ּכַ ּ ּ:  

  תקונא תשיעאה
  ]ב''דף כד ע -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ּבָ''ָיֵר )ב''דף כד ע(, ּבְ א, ת''א ׁשַ ִכיְנּתָ ַמר , ְּדִאיִהי ׁשְ ַּדֲעָלה ִאּתְ  )שמות לא יד(ּ
ים, ְּמַחְלֶליָה מֹות יוָמת ָחָלל ִדיָלה ְדִאיהו ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ְּדָעאלו אֹוְיִבים ּבֶ ּ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְוִאּתְ

א' ּ ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט יג( ֶריָה , ִטּמֵ ְפָחה ָעאַלת , )איכה ב ב(ִּחֵלל ַמְמָלָכה ְוׂשָ ְוׁשִ
ֲאַתר ִדְגִביָרה ְפ, ּּבַ ְּדִאיִהי ִנָדה ׁשִ ן ֲהָוה ְנָייָחא , ְוָסִאיַבת ַאְתָרָהא, ָחה גֹוָיה זֹוָנהּ ְדַתּמָ

א ִכיְנּתָ ת, ְוָקָלא ֲהָוה ָנִחית ְוָאַמר, ִדׁשְ ּבָ ך, ְיֵרא ׁשַ ֶּאָלא ִחֵלל , ְְוִאיִהי ָלא ָעְבַדת ּכַ ּ
ֶריָה ן, ַמְמָלָכה ְוׂשָ ּמָ א ִמּתַ ִכיְנּתָ ֲחקו ַעל ִמ, ּוָבְרַחת ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ׂשָ ּּבְ יָהּ ּתֶ ּבַ ְוָאְמַרת , ׁשְ

ְפָחה ְפָחה ִדיָלה, ׁשִ ַרי ְלׁשִ ַגְווָנא ְדָעְבַדת ׂשָ  )בראשית טז ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּלאו ַהאי ּכְ
י ָאֹנִכי ּבַֹרַחת ִבְרּתִ ַרי ּגְ ִריך הוא, ִּמְפֵני ׂשָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע ַחָייָבא, ְּ א ְדָרׁשָ ַרּתָ ְוָהא , ּּבְ

ב ְד ְרַכת ָלהַּאף ַעל ּגַ ַרי ּתָ ָנה, ּׂשָ ֲּאָנא ְרִחיְמָנא ֲעָלה ְוַעל ּבְ ְּוַאּתון ָלא ֲעַבְדּתון ָהִכי, ּ ּ ,
ֶּאָלא ְגַרְמּתון  חֹות ָטב)א גמלתון''נ(ּ יׁש ּתְ ֲּאָנא אֹוֵמיָנא ְלַאֲעָבָרא ַמְלכוָתא ַחָייָבא ,  ּבִ ּ

ְּוָלא ְיֵהא ֶחְדָוה ֳקָדַמי ַעד ְדִיְתֲאִבידו , ֵמָעְלָמא ּוְבַההוא ִזְמָנא ְיֵהא ֶחְדָוה , ֵמָעְלָמאּ ּ
ה)משלי יא י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֳקָדַמי ִעים ִרּנָ   :ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ

  תקונא עשיראה
י ית ׁשִ ֵראׁשִ ֵא''ּבְ יִרים, ב''ר ּתָ ל ַהּשִׁ ח ִמּכָ יר ְמׁשוּבָ ְּוָהא ִאיהו ׁשִ יִרים, ּ ל ַהּשִׁ ֵאב ִמּכָ , ּתָ

י ַמר ׁשִ ֹלֹמהַּוֲעֵליה ִאּתְ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ לֹו, ר ַהּשִׁ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ ֶלך ׁשֶ ַּלּמֶ ָּהִכי אוְקמוהו, ְ ּ ְוַהאי , ּ
יר ָמַתי ִיְתַער דון סמא, ׁשִ ִזְמָנא ְדִיְתַאּבְ ן ִדיֵליה ַחָייַבָיא ִמן ָעְלָמא''ּּבְ ּל וְמַמּנָ ּ ּ ּ ּוְבַההוא , ּ ּ

ה  יר ֹמׁשֶ ר ָל, )שמות טו א(ִזְמָנא ָאז ָיׁשִ ירָאז ׁשָ ְּוָהא אוְקמוהו, ּא ְכִתיב ֶאָלא ָיׁשִ ּ ּ.  

ָאז יר ּבְ פוָמא, ְוַהאי ׁשִ ֹלֹמה, ְּסִליק ּבְ יר ִאיהו ַוַדאי ָחְכַמת ׁשְ ֲּאָבל ׁשִ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ
ֹלֹמה  ֶרב ָחְכַמת ׁשְ   .)מלכים א ה י(ַוּתֵ

ּוָמאן ָסִליק ָלה ְלַאְתָרה ּ ה, ּ הְּוָרָזא ְדִמָלה ָאז ָיׁשִ, ָּדא ֹמׁשֶ ָאן ָסִליק ָלה , יר ֹמׁשֶ ּּבְ
א ַתְלׁשָ א ִאיִהי י, ּבְ א ְדַתְלׁשָ ּגָ יר' ַהאי ּתַ א ' ְּוָתקום ִמן ה, ָיׁשִ ְרָיא ַעל ֵריׁשָ ה ְוׁשַ ְדֹמׁשֶ

א ז', ְדו ּגָ ן', ְוִאְתֲעִביַדת ּתַ ּמָ ַזַרת ִמּתַ ְּוָסִליק ָלה ַעד ֲאַתר ְדִאְתּגְ ּ.  

י י ד ָסְלָקא ְלַגּבֵ יר ָזָכרִּעָלָאה ִאְת' ּכַ י ה, ְקִריַאת ׁשִ ִאְתְקִריַאת ' ְוַכד ָנְחָתא ְלַגּבֵ
יָרה יָרה ַהזֹאת ַלְיָי, ׁשִ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז ָיׁשִ ּ , ְוגֹוֵמר' ּ
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ַמר  ַּדֲעָלה ִאּתְ  ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ְּדִאיִהי ַאְבָנא, ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגֹוֵמר)תהלים קיח כב(ּ
א, ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ַהִהיא ִזְמָנא ְדִאְתַמִחי ַצְלָמא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיֹוְקָנא ִביׁשָ ה , ּּבְ ַמר ּבָ ִּאּתְ

ל ַאְרָעא)דניאל ב לה( ּ ְוַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהַות ְלטור ַרב וְמָלאת ּכָ ֲּהָדא הוא , ּ
בֹודֹו ְמֹלא ָכל ָה)ישעיה ו ג(ִדְכִתיב  ִחין ָלה ֲאַתר, ָאֶרץ ּכְ ּכְ ְּוָהִכי ְסִליַקת ַעד ְדָלא ַאׁשְ ּ ,

בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ִגיָנה ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ֲאִלין ַמְלָאִכין ּבְ ְּוׁשָ יעוָרא, ּ ִחין ָלה ׁשִ ּכְ ְּוָלא ַאׁשְ ַעד , ּ
בֹוד ְיָי רוך ּכְ ְְדָאְמִרין ּבָ ּ קֹומֹו' ּ ִגין ְדָסְלָקא ֵליה , ִמּמְ ּּבְ ַּעד ֵאין סֹוף ְדִאיהו יּ א ְדא' ּ   .'ֵריׁשָ

  ]א''דף כה ע -תיקוני זוהר [

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ו ּוְבָאן ְסִליַקת ּבְ ּ יה', ּ ד ְסִליַקת ֲעָטָרה , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּכַ
ה  ַמר ּבָ יה ִאּתְ ְע)משלי יב ד(ַּעל ֵריׁשֵ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ חֹוֵתיה ְוַכד ְנִחיַת, ָּלה ֵאׁשֶ ּת ּתְ

ת זוֵגיה ִיחוֵדיה ִּאְתְקִריַאת ּבַ ּ ּ א ְלִעיָלא )א''דף כה ע(. ּ א ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ִּאיהו ַתּגָ , ַתּגָ
א ֲחָלף ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַמר וְדִאׁשְ ִגיָנה ִאּתְ ּּבְ א' ְּוִאיִהי ְנקוָדה ְדָקֵמץ א, ּ ַגְווָנא ָדא א , ְלַתּתָ ּכְ

ְּיחוֵדיה ְלִעיָלא ִאיהו ּכְ א ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרהּּ ּגָ ַגוָנא ָדא א ְנקוָדה , ַגְוָנא ָדא א ּתַ א ּכְ ְּלַתּתָ
ַמר , ְדאֹוַרְייָתא ּוְבִגיָנה ִאּתְ ית ַאֲחִרית)ישעיה מו י(ּ יד ֵמֵראׁשִ   . ַמּגִ

ד ִאיִהי ַחָיה ֵביַנְייהו ּּכַ ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו, ּ קֹומֹו ִיֶפן ּבְ ִליַקת ִמ, אֹוְמִרים ִמּמְ ד ִאְסּתַ , ּיַנְייהוּּכַ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ַרֶפיָנה , ּׁשֹוֲאִלים ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָסְלָקא ִאיִהי ֻכְלהו ֵחיָוון ּתְ ּ ּ ּּ

ֲעִמיָדה, ְוֵאיָמַתי ָסְלָקא ִאיִהי ְלִעיָלא, )יחזקאל א כד(ַכְנֵפיֶהם  ָרֵאל ּבַ ָעְמָדם ִיׂשְ ֲהָדא , ּבְ
ָעְמ)שם(ּהוא ִדְכִתיב  ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם ּבְ ַאל ְמזֹוָנא , ִּדְסִליַקת ַעד ֵאין סֹוף, ָּדם ּתְ ְלִמׁשְ
ֵּמִעַלת ָהִעלֹות ל ָטִבין, ּ ְדַפְייהו , ְוַכד ְנִחיַתת ְנִחיַתת ַמְלָיא ִמּכָ ַההוא ִזְמָנא ֵחיָון ָפְתִחין ּגַ ּּבְ ּּ

ה ָלא ָלה ּבְ, ְּלַגּבָ ָחן ְלַקּבְ ּבְ ירֹות ְותוׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ּּבְ   .ֶחְדָוהּ

ָאת ו יה ָקָראן , ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ְדִאיִהי ְבֶאְמָצִעיָתא ְדא' ּוְבָאן ֲאַתר ָנֲחַתת ּבְ ּּבֵ
י ָרֵאל ׁשִ ַמע ִיׂשְ ֵחיָוון , ל''ר ֵא''ֵּליה ׁשְ ִתיב ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָנֲחַתת ַמה ּכְ ַמע )שם(ּ  ָוֶאׁשְ

ְנֵפיֶהם   .ֶאת קֹול ּכַ

ָּקם ֵאִלָיהו ְו ךּ י ֲחזֹור ּבָ י ַרּבִ ד ִאיִהי ְסִליַקת, ְָאַמר ַרּבִ ַוַדאי ּכַ ְלהו ֵחיָוון ְמַצְפְצִפין , ּּבְ ּּכֻ ּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ה ּבְ ְּלַגּבָ ְלהו ַעד ֵאין סֹוף, ּ ְּוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ)משלי לא כט( ָלָנהּ ַרּבֹות ּבָ   .ּ ָעִלית ַעל ּכֻ

ְיהו ַמע ְדֵתיחות ְלַגּבַ א ִבְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ַּעד ְדָקָראן ָלה ִיׂשְ ּ ּ ּ ֶבן , ּ ּוְבָאן ָקָראן ָלה ּבְ ּ
ּזוָגה ְדִאיהו ו ּ ּ ָרֵאל ָסָבא', ּ יר ֵא, ִיׂשְ יר ִדיֵליה, ל''ְּוִאיהו ׁשִ ּׁשִ יה , ּ ְּדִאם ָלא ָקָראן ָלה ּבֵ ּ ּ
  .ַּלְיהוָלא ָנֲחָתא ֲע

א ְתִפָלה ְדָיד ְלַתּתָ ִרין ָלה ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִדְנִחיַתת ָקׁשְ ּ ּ יה, ּ ִּדְתֵהא ְקׁשוָרה ִעּמֵ ְוָרָזא , ּ
ְּדִמָלה ְוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ְבַנְפׁשֹו  ֵר, )בראשית מד ז(ּ ר ְדַתְרַוְייהו ִאיהו ׁשֻ ְּוֶקׁשֶ ּ א''ּ , ק ְלַתּתָ

ֶל ְלׁשֶ ִפ''ּוְלִעיָלא ׁשַ יהת ּתְ ִּלין ַעל ֵריׁשֵ נוָעה, ּ ָרָזא ְדַטֲעֵמי ִאְתְקִריַאת ּתְ ְטָרא , ּּבְ ִמּסִ
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ִּדְנקוָדה ִיחוָדא ְתנוָעה ְדִאיהו ָרִביַע ַעד ֵאין סֹוף ְלִעיָלא, ּ ְּוָצִריך ְלַאָרָכא ָלה ּבִ ּ ּ ְְוָצִריך , ְ

ִחיֵר ְכִלית''ְּלָנֲחָתא ָלה ּבְ ּתָ, ק ַעד ֵאין ּתַ   .ִאיןְּלַאְמָלָכא ָלה ַעל ּתַ

ּוְבׁשוֵר ַבְע''ּ ּק ָצִריך ְלַיֲחָדא ָלה ּבְ יה''ּוְבֹחֵל, ָּלהְ א ַעל ֵריׁשֵ ק ִאיִהי ''ּוְבִחיֵר, ּם ִאיִהי ַתּגָ
חֹוֵתיה ָּכְרַסָיא ּתְ ּוְבׁשוֵר, ּ יה''ּ ּק ִאיהו ִיחוָדא ְלַגּבֵ ּ ַגְווָנא ָדא וִֹ, ּ א , ּּכְ ּגָ ְוַכד ִאיִהי ְלִעיָלא ּתַ

יה א ְוִא, ַּעל ֵריׁשֵ ַרּתָ חֹות ַרְגלֹוי)א נחתא''נ(יִהי ּבְ ֵחיֵקיה,  ּתְ ִיחוָדא ִדיֵליה ּבְ ְּוִאיִהי ּבְ ּ ּ ,
ֵר וָרא ִדיֵליה''ִאְתֲעִביַדת ׁשֻ ּק ִקּשׁ ִעי ְלַתְבָרא ְקִליִפין ְדִאינון ְצָלִמים, ּ ְּוַכד ּבָ ה ִאְתְקֵרי , ּ ּּבָ

ָב ִבי''ׁשְ בֹוֵת, ר''א ּתְ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ּוָבה ׁשַ   .)שמות כג כד(יֶהם ּ

ְנקוַדת ׁשוֵר ֲּאָבל ִיחוָדא ִדיָלה ּבִ ּ ּ ּק ו ְדִאיהו ְיסֹוד ַח''ּ ּ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ַח, י ָעְלִמין''ּ , ּי ּבִ
ִיחוָדא ֲחָדא ִזְמָנא ְדִאינון ּבְ ּּבְ אי, ּ ְצלֹוָתא ַבֲחׁשַ ָרֵאל ְלֵמיַקם ּבִ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְצִריִכין ִיׂשְ

איָּהִביאו ִלי ּבַ ֲעִמיָדה, ֲחׁשַ ָרֵאל ּבַ ָעְמָדם ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ה ַח, ּ ְרָכָאן ''ְּלַאְתָעָרא ְלַגּבָ י ּבִ
אי ֲחׁשַ ְרָכָאן, ּבַ ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם, ְּלַאָרָקא ָלה ּבִ ָעְמָדם ּתְ ֵחיָון ּבְ ַמר ּבְ ְְדָלא ָצִריך , ִּאּתְ ּ

ְדַפְיהו  ַמע ּגַ ַגְווָנא ְד, )א קלא''נ(ְּלִמׁשְ ה ּכְ ַמר ּבָ ה ְדִאּתְ ּ ְוקֹוָלה ֹלא )שמואל א א יג(ַּחּנָ
ֵמַע   .ִיּשָׁ

אי ֲחׁשַ ַבת זוַגְייהו ּבַ ָרֵאל ְלַיֲחָדא ּבְ ְּוָהִכי ְצִריִכין ִיׂשְ ֶרֶתת וְבִזיַע , ּ ֵאיָמה ּבְ ֲעָנָוה ּבְ ּּבַ
ִכּסוָפא ד, ּּבְ ָפאֹו ׁשֵ ּכְ ִמי ׁשֶ ְּכָמה ְדאוְקמוהו ַקְדָמִאין ּכְ ּ ד ִמן שדְּדִאיִהי , ּ ִּדְבַההוא , י''ׁשֵ ּ

ְרָעא ה , ְּוָדא ָרָזא ִדְמזוָזה, ִזְמָנא ִאְתֲעַבר ִמּתַ ַמר ּבָ ם ַעל ְמְזזֹות )דברים ו ט(ְּדִאּתְ ּ וְכַתְבּתָ
יֶתך ִתיב ָזז ָמְות, ָּבֵ ע ָקֵליה, ְּמזוַזת ּכְ ּמַ ּתַ ְּוִאם הוא ִאׁשְ ִּמַיד ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ , ּ ּ בראשית (ּ

ְמֵהְמנוָתאְוָל, )ד ז ּא עֹוד ֶאָלא ְדִאיהו ְזִעיר ּבִ ּ ל , ּ ָנא אוְקמוָה ַקְדָמִאין ּכָ ְּוָלא ְלַמּגָ ּ
י ֲאָמָנה ַטּנֵ ִמיַע קֹולֹו ִבְתִפָלתֹו ֲהֵרי ֶזה ִמּקְ ׁשְ   .ַּהּמַ
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יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִבׁשְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִדְמַיֵחד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִלין ֵדין ִמן ֵדין ּכֻ, ְּ ְּלהו ֵחיָוון ְמַקּבְ ּ ּ ּ
ְרָכָאן ה, ּבִ ְּוֻכְלהו ִבְקדוׁשָ ּ ין וִבְרָכָאן ְלַכָלה, ּ ינו ִקדוׁשִ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ָרָכה , ּ ְוָלֳקֵבל ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ה ְוִיחוד ְדקוְדׁשָ ּוְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ִדְיֵהא ִיחוָדא ִדְלה, ְּ ָּהִכי ְצִריִכין ִיׂשְ ה ּ ְקדוׁשָ ֹּון ּבִ
ה, ּוְבָרָכה ְבָרָכה וְקדוׁשָ ל ְמזֹוַנְייהו ּבִ ְּוָהִכי ּכָ ּ ָרה ְדִאיִהי י, ּ ָפחות ֵמֲעׂשָ ה ּבְ ְּוֵלית ְקדוׁשָ ּ ,'

ַעת ִאיִהי י )ב''דף כה ע( ּוְבִגין ְדַטּבַ ַגְווָנא' ּ   ּכְ

ָלה, ָדא ּס ת ּכַ ה ִאְתַקְדׁשַ ּּבָ ּ ֶאְצּבְ, ּ ְּוָצִריך ְלַאָעָלא ָלה ּבְ ְּדִאיהו ִדיֹוְקָנא , ָּעא ִדיָלהְ ּ
  ְְוָצִריך', ְוִאְתֲעִביַדת ז', ְדָאת ו

ֵרין ַסֲהִדין ְדִאינון ָלֳקֵבל ה ה ּּתְ ָעא ְוִאְתֲעִביַדת ז, ּ א ְדֶאְצּבְ ֵריׁשָ ַעת ּבְ ', ְוַכד ִאיִהי ַטּבַ
ְרָכָאן ְדַיְרָתא ַכ ַבע ּבִ ׁשֶ ַההוא ִזְמָנא ָצִריך ְלָבְרָכא ָלה ּבְ ּּבְ ּ   .ָּלהְּ

יקֹות ִפיהו  ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַיֲחִדין ִיּשָׁ ּּבְ יקֹות ִפיהו, )שיר א(ּּ ַּמאי ְנׁשִ ֵרין , ּ ּתְ
ְפָוון ִדיֵליה וְתֵרין ִדיָלה ּׂשִ ּ ּ ּ ְדִפין ְדֵחיָוון, ּ ע ּגַ ִּאינון ַאְרּבַ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א ו(ְּדִאּתְ
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ָנַפִים ְלַאַחת  ע ּכְ ֵרין ַאְנִפין ִדיֵליה וְתֵרין ִדיָלה, ֵמֶהןְוַאְרּבַ ִליָלן ּתְ ְּוַכד ִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ע , ּ ְוַאְרּבַ
ְּדרֹוִעין ְדַתְרַוְיהו ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת)שם(ִאּתְ ָנַפִים ְלַאַחת ֵמֶהם,  ְוַאְרּבָ ע ּכְ , ְוַאְרּבַ

ע ַאְנִפין יהו ְּוִאינון ַאְרּבַ ְדִפין , ה''ּ ע ּגַ ִחּבוָרא ֲחָדא יאהדונה, י''אדנַאְרּבַ   .י''ּּבְ

ַמ ָרן ַאְתָוון ִאְקֵרי ַחׁשְ ד ִמְתַחּבְ ַּחיֹות ֵאׁש ְמַמְלָלן, ל''ּכַ , ִּזְמִנין ְמַמְללֹות, ִזְמִנין ָחׁשֹות, ּ
ָבֵרך דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ַמר ּגָ ְוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּ ִרין ָחָתן ְוַכ, ּ ִגין ְדִמְתַחּבְ , ָּלהּּבְ

ֲחָדא ַמְנָיא ַאְתָוון ּכַ   .ּתְ

ע ֵחיָוון ר ָאָדם, ִּאינון ַאְרּבַ ל ֲעֵליה י, ְּוִאינון ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ מֹוָחא' ַּאְרֵיה ְמַקּבֵ , ּבְ
יה  ַמר ּבֵ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ִביִמיָנא ְדִאּתְ ּ ְע)שם(ּ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ םּ ָהרֹוֶצה , ּתָ

ים ַיְדִריםְלַהְח א, ּכִ ָמאָלא ָלֳקֵבל ִלּבָ א' ה, ׁשֹור ִלׂשְ ן ה, ֶּהֶבל ְדִלּבָ  )איוב לז כב(' ַתּמָ
פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה ַההוא ִזְמָנא ְדִאיִהי ה, ִמּצָ א' ּּבְ ִלּבָ יר ַיְצִפין, ּבְ   .ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ

ּה ְדִחילו וְרִחימו''י ּ ּ א, ּ א ְוִאיּמָ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ו, ַאּבָ ָמאָלאּ ּר ֶחֶסד וְגבוָרה''ַּוַיֲעֹב, ׂשְ ּ ,
ן ע ּבַ ְּדָסְלִקין ְלחוׁשְ יִבין''ּ ָמָהן''ו ַאְתָוון ְדע''ְורי, ב ּתֵ ּר ִעיבור ''ְּוָדא ָרָזא ְדַוַיֲעֹב, ב ׁשְ

ְרַוְייהו ָלל ּתַ   .ּּכְ

ְרָיא ְבפוָמא' ו ָּדא אֹוַרְייָתא ְדׁשַ ר, ּ ּוְברוָחא ְדפוָמא ָפְרַחת ַעל ֶנׁשֶ ּ ר ִאיהו ְּד, ּ ֶּנׁשֶ
ְפָוון, חֹוָטָמא ֵרין ׂשִ ְדפֹוי ִדיָלה ּתְ ֵרין ּגַ ּּתְ ַמר , ּ ַמִים יֹוִליך )קהלת י כ(ַּוֲעָלה ִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ֶּאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ְּדָחְכָמה וִביָנה ִאינון , ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ ּ
מֹו רֹות ּבְ ְרִחימו וְדִחילוִנְסּתָ א ּבִ ָּחא ְוִלּבָ ּ ְּואֹוַרְייָתא ְבָלא ְדִחילו וְרִחימו ָלא ָפְרַחת , ּ ּ ּ

ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני, ְלִעיָלא ְלָיין ּבָ יה ּתַ ְּוֶכֶתר ּבֵ ְּדִאיהו ַמָזָלא ְדֻכְלהו, ּּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָלא ַתְלָיא , ּ
ַמָזָלא ֵני ַחֵיי , ּּבְ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ּבָ ּ ּ ּ ּ ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתאּ ּוְמזֹוֵני ַלאו ּבִ ַמָזָלא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְּדֶחֶסד ִאיהו ְזכוָתא, ַתְלָיא ִמְלָתא ּ ּ.  

ִלים יהו, ְּזִעיָרא ְדמות ָאָדם' ה ּתַ ה ִאׁשְ ּּבָ א, ה''ּ ְּוִהיא ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ , ִאיִהי ִמְצָוה, ּ
ַיית ִפּקוִדין ֲּעׂשִ ּ ַרַמ, ּ ְרָיא ּבְ ַמר , ח ֵאָבִרים''ְּדִאיִהי ׁשַ ְּותֹוָרה וִמְצָוה ֲעַלְייהו ִאּתְ דברים כט (ּ

ְגלֹות ָלנו)כח ָלא ְדִחילו וְרִחימו ָלא ְיִכיַלת ְלַסְלָקא וְלֵמיַקם ֳקָדם י, ּ ְוַהּנִ ּוִמְצָוה ּבְ ּ ּ ּ   .ה''ּ

ָב, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ם''ְּוַעל ּכָֹלא ָאָד, ִאיִהי ְכִליָלא ְדֹכָלא ְדָסִליק , הָדא ַמֲחׁשָ
א, ּּכָֹלא ַעד ֵאין סֹוף ִלים ּכָֹלא ִעיָלא ְוַתּתָ ּתַ ַמְלכוָתא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ַמע ָיין ִדְקִריַאת ׁשְ ע ָפָרׁשִ ְּוִאיִהי ְכִליָלא ֵמַאְרּבַ ּ ְּדִאינון ְרַמ, ּ יִבין ִעם ֵאל ֶמֶלך ''ּ ְח ּתֵ

ינו ְלֶמְה, ֶנֱאָמן ּוְבִגין ְדָלא ַיַעְבדון ַהְפָסָקה ַתּקִ ּ ּ ִליָחא ְדִצּבוָרא ְיָיּ ַּדר ׁשְ , ם ֱאֶמת''אלהיכ' ּ
ַמע ָרֵאל ָאְמִרין ׁשְ ְדַפְייהו, ְוַכד ִיׂשְ ְמִטין ּגַ ָאן ֲאַתר, ָּמאֵרי ֵחיָוון ׁשָ ַכְנֵפי ִמְצָוה , ּבְ ּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ה)דברים כב יב(ְדִאּתְ ה ּבָ ַכּסֶ ר ּתְ סוְתך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ּ ַעל ַאְרּבַ ְּדִאיהו, ָּ ַגְווָנא ּ  ּכְ
ִרין, ִדְמִעיל ָהֵאפֹוד ְּדַפֲעמֹוִנים ְוִרּמֹוִנים ִאינון ָלֳקֵבל ֻחְלָיין ְוִקׁשְ ִעיל ִאינון , ּ ּׁשוֵלי ַהּמְ ּ

ְנֵפי ִמְצָוה   .ָלֳקֵבל ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3510דף [ -ּוָתא ּבְ
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ִרין' ְּוִאינון ה ָרֵאל ְיָי, ִקׁשְ ַמע ִיׂשְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל , ) דדברים ו(' ו ְיָי''אלהינ' ָלֳקֵבל ׁשְ ּ
ן ֵמֵאָליו' ה ִּניִמין ְדִכנֹור ְדָדִוד ְדָהָיה ְמַנּגֵ ּ ּבַ''י, ּ ֻחׁשְ ְּדָקָלא ְדִנּגוָנא , ד''ן ֶאָח''ג ֻחְלָיין ּכְ ּ

ִרין''ְוָדא ַח, ָסְלָקא ְבֶאָחד ין ֻחְלָיין ְוִקׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְוהוַכן , ב''ָסְלִקין ע, ְלָכל ְסַטר, י ּבֵ ּ
ֶחֶסד ּסֵּבַ ִעטוָפא ְדִמְצָוה, ב''ד ע''ֶחֶס, )ישעיה טז ה(א '' ּכִ ל ָמאן ְדִאְתַעַטף ּבְ ּּכָ ּ ּ ִאלו , ּ ּּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְרְסֵייה ְלקוְדׁשָ ַּאְתִקין ּכָ ּ ע , י''ְּוִאינון יאהדונה, ְּ ע ַאְנִפין ְוַאְרּבַ ְּלָכל ַחד ַאְרּבַ
ְדִפין ָסְלִקין ס  )א''דף כו ע(ְוַכְנֵפי ִמְצָוה , ב''ָסְלִקין ע, י''הדונהּוְתַמְנָיא ַאְתָוון יא, ד''ּגַ

ְּדִאינון ח, אֹוְלִפין ָרָזא ְדִפין ְדָכל ַחָיה, ּחוִטין ְלָכל ְסַטר' ּ ע ּגַ ע ַאְנִפין ְוַאְרּבַ ָּלֳקֵבל ַאְרּבַ ּ ּ ,
ן ְזִעיר ַדֲחנֹוך ָא ּבַ ְוְבֻחׁשְ ּ ָכל ֲאַתר, י''ּז ִאיהו שד''ּ יר ּבְ ל , ּו ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְוָאְמר, ָאז ָיׁשִ ּכָ

ַבע ַבע , ג''ְּוָכל ָמאן ְדאֹוִסיף ָלא יֹוִסיף ַעל י, ָּמאן ְדָפִחית ָלא ִיְפחֹות ִמּשֶׁ ְּוִאינון ׁשֶ
ית ַבע ְיֵמי ְבֵראׁשִ ָמָהן אבגית, ָלֳקֵבל ׁשֶ ַבע ׁשְ ַמר ', ץ וכו''ִּדְרִמיִזין ְלׁשֶ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָרִפים עֹוְמ)ישעיה ו ב( ָנַפִים ְלֶאָחד ׁשְ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ִּדְבהֹון ָפְרַחת , ִדים ִמּמַ ּ
ן מ, ְצלֹוָתא ְלִעיָלא ּמָ ְתִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ''ָלֳקֵבל מ, ב''ְּוִאּנון ּתַ רֹות ְדִאינון ּבִ ּב ַאְזּכָ ּּ ּ ּ ּ

א ַמר , ְּדֵריׁשָ ל ַעּמֵ)דברים כח י(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ם ְיָיּ ְוָראו ּכָ י ׁשֵ   .'וכו' י ָהָאֶרץ ּכִ

יִטין ְדַכָלה ְכׁשִ ְּוִאינון ּתַ ּ א ְדַכָלה, ּ ֵריׁשָ א ֲעֶטֶרת ָזָהב ּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּוְתִפִלין ְדָיד , ּּ ּּ
ַעת ִדְדרֹוָעא יִטין ִדיָלה, ַּטּבַ ְקָנא ְבַתְכׁשִ ָּהא ַכָלה ִמְתּתַ ּ ָּצִריך ִלְקֹרא ְלָחָתן ִדיָלה, ּ ּ ֲהָדא , ְ

ָרֵאל)שם ו ד(א ִדְכִתיב ּהו ַמע ִיׂשְ חוָפה,  ׁשְ ְּוָהא ִאינון ּבְ ּ א ְלֵמיַקם , ּ א ַקִדיׁשָ ְּצִריִכין ַעּמָ
ֲעִמיָדה ֳקָדֵמיהֹון ְרָכָאן, ִּעם ַחָזן, ּבַ ַבע ּבִ ׁשֶ א ֶהָחָתן ְלַכָלה , ְלָבְרָכא לֹון ּבְ ּוְלַקְדׁשָ ּ

ין ַקְדֵמיָתא ְבִקדוׁשִ ּּבְ א ַק, ּ א ְוַחָזן ְלָבְרָכא לֹוןּוְבָעְמָדם ַעּמָ ִּדיׁשָ ין ַדֲהוֹו , ּ ֵּחיָוון ַקִדיׁשִ ּ
ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהן ַגְדַפְייהו ּתְ ִנין ּבְ ְּמַנּגְ ּ.  

א ִעָלָאה ִפִלין ָדא ִאיּמָ ל ּתְ ּש ׁשֶ ַמר , ּּ י )שם כח י(ֲּעָלה ִאּתְ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּ ְוָראו ּכָ
ִּנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ' ם ְיָי''ׁשֵ ָךָ י, ִּמּמֶ ָס' ה, ס''ן ְסִליק ַאְתוֹוי ש''ׁשִ ָהה ׁשְ , ה''ְדַיד ּכֵ

ַרַמ''ְוַרַמ ּח ִפּקוִדין ִדְכִליָלן ּבְ ּ ָיין''ּ ע ָפָרׁשִ ַאְרּבַ ַמע ּבְ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ּח ּתֵ ּ ְרַי, ּ , ג''ָהא ּתַ
ַמר  ִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר דֹ)שמות ג טו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ִמ, רּ ֶזה ּשְׁ ָס''י ִעם י''ׁשְ , ה''ה ׁשְ

ְרַי, ח''ה ַרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר ִריך הוא, ג''ְּוֹכָלא ּתַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּאֹוַרְייָתא ִאיִהי ׁשְ ְּ.  

ְרַסָיא, ְּועֹוד ִציִצית ִאיִהי ָכְרַסָיא ִריך הוא ְדָנִחית ַעל ּכָ א ּבְ ִפִלין קוְדׁשָ ּּתְ ּ ְּ ְדָקָראן , ּ
ְקִריַאת  ַמעֵּליה ּבִ ְרַסָיא, ׁשְ ִריך הוא ְיִתיב ַעל ּכָ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ּ ִגיֵניה , ְּ ְּצִריִכין ְלֵמיַקם ּבְ

יָדה ְצלֹוָתא ְדַעּמִ חֹות, ּבִ ּבָ ירֹות ְותוׁשְ ְזִמירֹות ׁשִ ַלת ֲחָייִלין ִדיָלה ַאְתָיין ּבִ ּּתְ ּ ּ.  

ְרְסֵייה ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ַעל ּכָ ּּבְ ּ א ַרֲחִמים ל ֶמ''ָמה ָאְמִרין ֵא, ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְֶלך יֹוׁשֵ

ֲחִסידות ּוִמְתַנֵהג ּבַ מוִרים, ּ י ַצִדיִקים ּגְ ּקוָנא ִאיהו ְלַגּבֵ ַּהאי ּתִ ּ ּ ְרַסָיא , ּ ִנין ּכָ ִּדְמַתּקְ ּ
ִריך הוא ְבִציִצית א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְתִפִלין, ְּ ְּוָנֲחִתין ֵליה ּבִ , ְוַקְייִמין ֳקָדמֹוִהי ִבְצלֹוָתא, ּ

ְּלֵבינוִנִי אֹויּ ֹור ְלעֹול ְוַכֲחמֹור ְלַמׂשְ ּשׁ ּים ִציִצית וְתִפִלין ִאינון ּכַ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ת ִאּתְ ּבָ ּוְבׁשַ
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ָ ְלַמַען ָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחמֹוֶרך)שמות כג יב( ָ וָרא ְלָכל ְמַקְטְרִגין ִדְלהֹון, ּ ִעים ִאינון ִקּשׁ ָּלְרׁשָ ּ ּ ,
ּתָ ְתִרין ּתַ ָרה ּכִ ְּדָהִכי ִאינון ֲעׂשָ ִריך הוא, ִאיןּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדָהא ָדא ָלֳקֵבל ָדא ּבָ ּ ּ ֲאָבל , ְּ

ְתִרין ִעָלִאין י ּכִ ִאין ִאינון ְקִליִפין ְלַגּבֵ ּתָ ְתִרין ּתַ ּּכִ ר ַאְתָוון , ּ הֹון ֲעׂשַ ין ּבְ ׁשִ ְּדִמְתַלּבְ
ְצלֹוָתא ִאין, ּבִ ּתָ ְתִרין ּתַ חֹותֹוי ּכִ פוִיין ּתְ   .ְּלֶמֱהִוי ּכְ

ַכְנֵפי ִמְצָוה וִבְתִפִליןּוְבִזְמָנ ִנין ּבְ ּא ְדַצִדיַקָיא ְמַתּקְ ּ ְתִרין , ּּ חֹוַתְייהו ּכִ ְפָיין ּתְ ִּאְתּכַ
ִאין ּתָ ֵהיָכֵליה ְדִאיהו אדנ, ּתַ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ֵיעול ַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא יאהדונה, י''ּ , י''ּכְ

ֵהיָכֵליה א ּבְ ֶאְלּתֹוי ֵיעולָּמאן ְדָבִעי ְלִמׁשְ, ָּהא ַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא , ַּאל ׁשְ  )תהלים נא יז(ּ
ח''אדנ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָבחֹוי, י ׂשְ ר ַנׁש ׁשְ ְתַלת ַקְדָמִאין ְיַסֵדר ּבַ ָבחֹוי , ּּבִ ַעְבָדא ִדְמַסֵדר ׁשְ ּּכְ

יה ל ַזְכָוון, ֳּקָדם ַרּבֵ ְתִבין ּכָ ַלת ּכָ ְתָרִאין ָחְתִמין, ְּדִאֵלין ּתְ ר ּוְב, ּוְתַלת ּבַ ְִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ
יה ְוָהַלך ֵליה ל ְפָרס ֵמַרּבֵ ַעְבָדא ִדְמַקּבֵ ַּנׁש ְלֶמֱהֵוי ְבהֹון ּכְ ּ ְּ ן ִאיִהי ֵבית ִקּבול , ּ ְּדַתּמָ ּ

א וָרא ְוִאיִהי ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּחֹוָתָמא ְדִקּשׁ ּ ּ.  

ַאל ֶאְמָצִעיֹות ָצִריך ְלִמׁשְ ְּבְ ן ו, ּ ִתי', ו' ְּדתּמָ ְּוִאינון , ָבה ְוַחד ָמאֵרי ֲחִתיָמהַחד ָמאֵרי ּכְ
ָאה' ִּעָלָאה ו' ו ּתָ ר ִפְרִקין, ּתַ ֵרין ֲעׂשַ ִליָלן ּתְ א וְתֵרין ְדרֹוִעין, ּּכְ ַלת ַקְדָמִאין ֵריׁשָ ּּתְ ַלת , ּ ּתְ

ְתָרִאין ּגוָפא וְתֵרין ׁשֹוִקין ּּבַ א, ּ ְלּכָ ָּהא ִאְתַפַטר ִמּמַ ַל, ּ ִגין ָדא ָצִריך ְלֵמיַהב ּתְ ְּבְ ּת ְפִסיָען ּ
ָטה)בראשית מט לג(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ַלֲאחֹוָרא ּ ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּ:  

  תקונא חד סר
  ]ב''דף כו ע -תיקוני זוהר [

ית  ֵראׁשִ ָר )ב''דף כו ע(ּבְ י''ּבָ ּוַמאי ִניהו, ת''א ׁשִ ית יֹוֵמי . ּ ית ֵהיָכִלין ָלֳקֵבל ׁשִ ׁשִ
ית ֵראׁשִ א ִע''אלהי, ּבְ ָּלָאה ֲעַלְייהום ִאיּמָ ִביָעָאה, ּ א , ְּדִאיִהי ֵהיָכָלא ׁשְ ּוְכָמה ְדִאיּמָ

ית ִּעָלָאה ַאִפיַקת ׁשִ ַמִים ְוֶאת , ּ ית וַמאי ִניהו ֶאת ַהּשָׁ ָאה ַאִפיַקת ׁשִ ּתָ א ּתַ ָּהִכי ִאיּמָ ּ ּ
ית ָמאִנין, ָהָאֶרץ הֹון , ְּוִאינון ׁשִ ַמר ּבְ ת ָיִמי)שמות כ יא(ְּדִאּתְ ׁשֶ י ׁשֵ ה ְיָי ּכִ ֶאת ' ם ָעׂשָ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִאין ִאינון ָמאִנין ְלֵהיָכִלין ִעָלִאין, ַהּשָׁ ּתָ ְּוֵהיָכִלין ּתַ ּ.  

ָרֵאל ֲהוֹו ְמַצָלאן ְייהו, ְּוַכד ִיׂשְ ָחן ְלַגּבַ ל ֵהיָכִלין ִאֵלין ֲהוֹו ִמְתַפּתְ ּּכָ ּ ָגלוָתא , ּ ּוְכַען ּבְ ּ
ָעִרים ִנ ל ַהּשְׁ הֹון ּכָ ַמר ּבְ א ְלָבר ֵמֵהיָכָלה, ְּנֲעלוִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ִריך הוא ְלָבר , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ן ַעל ְצלֹוִתין ְלָבר ֵמֵהיָכֵליהֹון, ֵּמֵהיָכֵליה ּוַמְלָאַכָיא ִדְמַמּנָ ישעיה לג (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ז ּ ל , ָלאְוָלא ִאית לֹון ִלְצלֹוִתין ֲאַתר ְלַאָע, ּ ְּוָדא ִאיהו ּכָ
ָעִרים ִנְנֲעלו ֲעֵרי ִדְמָעה ֹלא ִנְנֲעלו, ַּהּשְׁ ָעִרים, ֲּאָבל ׁשַ ח לֹון ְלִאֵלין ׁשְ ְּוֵלית ָמאן ְדַאְפּתַ ּ ,

ַּעד ְדֵייֵתי ָמאֵרי ְדִדְמָעה יה , ּ ַמר ּבֵ ה ַנַער )שמות ב ו(ְּדִאּתְ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד ְוִהּנֵ ח ַוּתִ ְפּתַ ּ ַוּתִ ּ
ָחא ֶאָלא ֵביה, ּבֶֹכה ְּוֵלית ֵהיָכָלא ִמְתַפּתְ ּ ח, ּ ְפּתַ ח ַהאי , ְּוָדא ִאיהו ַוּתִ ח דִאְתַפּתַ ְפּתַ ַּוּתִ

יה ִדְמָעה, ֵּהיָכָלא ְלַגּבֵ ח ֵליה ּבְ ַמאי ִאְתַפּתַ ּּבְ ה ַנַער ּבֶֹכה, ּ ּוִמָיד , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִהּנֵ ּ
ְחֹמל ָעָליו   .ַוּתַ
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ח ְפּתַ ד, ְועֹוד ַוּתִ ִבְכָיהּכַ א ּבְ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ָפְתִחין ּבִ ּ ִיׂשְ ְחֹמל ָעָליו, ּ ְּוָדא ִאיהו , ִּמָיד ַוּתַ
ְבִכי ָיֹבאו  לוָתא, )ירמיה לא ח(ּּבִ ְנׁשון ִמן ּגָ ְכָיה ִדיֵליה ִיְתּכַ ְזכות ּבִ ּּבִ ּ ּ ּ.  

ְּדִאית ֵהיָכָלא ְדִדְמָעה ח ֶאָלא ְבִדְמָעה, ּ ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ְלִמְפּתַ ּ , ִּאית ֵהיָכָלא ְדִנּגוָנאְו, ּ
ח ֶאָלא ְבִנּגוָנא ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ְלִמְפּתַ ּ ּוְבִגין ָדא ָדִוד ִמְתָקֵרב ְלַההוא ֵהיָכָלא ְבִנּגוָנא, ּּ ּ ּ ּ ּ ,

ן)מלכים ב ג טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ְדָלא , ְוִאית ֵהיָכָלא ִדְנהֹוָרא,  ְוָהָיה ּכְ
ָחא ֶאָל ִּמְתַפּתְ ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתאּ ק ּבִ   .ּא ְלַבר ַנׁש ַדֲהָוה ִמְתַעּסֵ

יר, ְּוִאית ֵהיָכָלא ִדְנבוָאה ּבֹור ְוָעׁשִ ָחא ֶאָלא ְלַבר ַנׁש ַדֲהָוה ָחָכם ּגִ ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ְוִאית , ּ
ָחא ֶאָלא ְלָמאן ְד, ְּדִאְתְקֵרי ֵהיַכל ַהִיְרָאה, ֵהיָכָלא ְדִיְרָאה ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ יה ְדִחילוּ ִּאית ּבֵ ּ ּ ,

ָחא ֶאָלא ַלֲעִנִיים ַדֲהוֹו ִמְתַעְטִפים ֳקָדם יהו, ְּוִאית ֵהיָכָלא ַדֲעִנִיים ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ּּ ּ ה ''ּ
ְצלֹוָתא ַמר , ּבִ ְּבִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִצית וְתִפִלין ַוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ ִפָלה ְלָעִני )תהלים קב א(ּּ ּ ּתְ
  .ִכי ַיֲעֹטף

ְרָעא ְדַצִדיַקָיאְוִאי ּת ּתַ ָחא ֶאָלא ְלַצִדיַקָיא, ּ ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ּ שם קיח (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ַער ַלְיָי)כ ַּצִדיִקים ָיֹבאו בֹו'  ֶזה ַהּשַׁ ְּוַהאי ִאיהו ַתְרָעא ְדַצִדיק ַח, ּ ַמר , י ָעְלִמין''ּ ְּדִאּתְ
יה  ׁש ָלֶחםּ ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב )שם לז כה(ּּבֵ יה , ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ַמר ּבֵ ָגלוָתא ִאּתְ ּוְכַען ּבְ ּ ּ

ִדיק ָאָבד)ישעיה נז א( יה , ָאַבד ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאי ָאָבד, ּ ַהּצַ ַמר ּבֵ  ְוָנָהר )שם יט ה(ְּוִאּתְ
ַבִית ִראׁשֹון, ֶיחַרב ְוָיֵבׁש ִני, ֶיחַרב ּבְ ַבִית ׁשֵ ּוְבִגין ְדֵלית ֵליה, ְוָיֵבׁש ּבְ ּ ּ ִמִדיֵליהּ ֲּעִנִיין , ּ
ַח ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ָצְווִחין ּבְ י ַח, ּי ּבִ ן ְנִביעו ְדָכל , י ָעְלִמין''ְלַגּבֵ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּוָהא ִאְסּתַ ּ

ְרָכָאן ה, ְוַתְרִעין ָאֳחָרִנין ְסִתיִמין, ְּוֵלית ָמאן ִדְיִהיב לֹון, ּבִ , ְּוַתְרָעא ְדַצִדיק ֲחֵרָבא ִויֵבׁשָ
ָמה ְד ַמִים ֶאל ָמקֹום )בראשית א ט(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ָעִני ָחֵרב ְוָיֵבׁשּכְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ִיּקָ

ה ׁשָ   .ֶּאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ

ְרָעא ְפִתיָחא ֶאָלא ַתְרָעא ְדִדְמָעה ְּוֵלית ּתַ ּ ת ַעִין, ּ ְּדִדְמָעה ִמיָנה ַנְפָקא, ּוַמאי ִאיִהי ּבַ ּ ,
ַמר ת ָעִין)תהלים יז ח( ַּוֲעָלה ִאּתְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ה ַנַער ּבֶֹכה ,  ׁשָ ּוָבה ְוִהּנֵ , )שמות ב ו(ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ָגלוָתא, ְּ ִּדיַרַחם ֲעֵליה ּבְ ה )תהלים קב יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַאּתָ
ַרֵחם ִציֹון ָּתקום ּתְ ת ֵאׁש ְדִאְת, ּ ִגין ְדִאיִהי ַלּבַ ּּבְ ֶנהּ ּסְ ה ּבַ  )שמות ג ב(ִדְכִתיב , ַחְזָייא ְלֹמׁשֶ
ְַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֶנה' ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ י''ִאיִהי ַב, ְֵאָליו ּבְ ֵראׁשִ ְוָדא , ת''ת ִמן ּבְ

ית ֵראׁשִ   .ּבְ

  תקונא תריסר
  ]א''דף כז ע -תיקוני זוהר [

י ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן, אַּמֲאָמר ַקְדָמָאה ְדֹכָל )א''דף כז ע(ת ''ּבְ ִליָלא ֵמֲעׂשַ ב ''ְוִאיִהי ל, ּכְ
ית''אלהי ֵראׁשִ ָמאָלא ִאְתְייִהיַבת, ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ְטָרא ִדׂשְ א , ּוִמּסִ ְּדִאיִהי ְגבוָרה ֶאּשָׁ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3513דף [ -ּוָתא ּבְ

ת ֵאׁש , ּסוְמָקא ַלּבַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ְטָרא ִדיֵליה, )שמות ג ב(ּ ְטָרא ְדֵליָוֵאי ִמּסִ ה ֲהָוה ִמּסִ ּוֹמׁשֶ ּ 
ׁש ֶנה, ַמּמָ ּסְ ְלָיא ֵליה ּבַ אי ִאְתּגַ דֹוֲחָקא ֵבין ַהּקֹוִצים, ְּוַאּמַ ל ָדא , ְלַאֲחָזָאה ַדֲהַות ּבְ ְּוִעם ּכָ

ל ֶנה ֵאיֶנּנו ֻאּכָ ָנָהא, ְּוַהּסְ ים ְדִאינון ּבְ ּנִ ִגין ׁשֹוׁשַ ּּבְ ָרֵאל, ּ ַּדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי , ְּדִאינון ִיׂשְ
ין ִע ֶּרב ַרב ְדִאינון קֹוִציםְּבָגלוָתא ּבֵ ה ָכָלה )ירמיהו מו כח(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ּ י ֶאֱעׂשֶ  ּכִ

ה ּמָ יך ׁשָ ר ִהַדְחּתִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָּבְ ה ָכָלה, ּ   .ְָואֹוְתך ֹלא ֶאֱעׂשֶ

ַּאֲחֵזי ֵליה ַאְגָרא ְדַכָלה ין ַהּקֹוִצים ְדִאינון ַחָייַבָיא, ּ ת ֵאׁש ּבֵ ְּדִאיִהי ַלּבַ ּ ּ ּד ָדֲחִקין ּכַ, ּ
ָרֵאל א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ָלה, ִלׁשְ יַנְייהו, ַּאְגָרא ִדְלהֹון ּכַ א ַכָלה ִמּבֵ ִכיְנּתָ ַּנְפָקא ׁשְ ְוֵייֵתי ָחָתן , ּ

ִגיָנה ְּוָדא ִאיהו ַאְגָרא ְדַכָלה דֹוֲחָקא, ּּבְ ִגיָנה, ּ לוָתא ּבְ ְּוִיְפרֹוק לֹון ִמן ּגָ ְודֹוֲחָקא , ּ
ָרֵאל ְמַמֵהר לֹון פוְרָקָנאְּדָגלוָתא ְדִעֶרב ַרב ְל ִּיׂשְ ָרֵאל , ּ ב לֹון ְלִיׂשְ ְּוִרְפיֹון ִדיְלהֹון ְמַעּכֵ

ּפוְרָקָנא ֶנה, ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ה ּבְ ִגין ָדא ִאְתַחֵזי ֵליה ְלֹמׁשֶ ְּבְ ּ   .ִּמּגֹו כוִבין, ּּ

ן ְלֶמחֵזי עֹוָבָדא ָדא ּמָ ד ִאְתַקִריב ּתַ דֹו, ּכַ רוך הואָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּׁש ּבָ ְקַרב , ְּ ַאל ּתִ
ל ְנָעֶליך , ֲהלֹום ט ִמן ּגוָפא ִדיֵליה, )שמות ג ה(ָׁשַ ָּהָכא ֶרֶמז ְדִאְתַפּשַׁ ּ ְּדִאיהו ַנַעל, ּּ ּ ,

ד ִאְתַקִריב ׁש ּכַ י גוָפא ָאֳחָרא ְדִאְתַלּבַ ֵתיה, ְּלַגּבֵ ְּוִאית ָמאן ְדֵייָמא ְדִאיהו ִאּתְ ּ ְּוֹכָלא , ּ
  .אְּקׁשֹוט ָדא ְוָד

א ְדִאיִהי ִבְנָיָנא ְדַבר ַנׁש ְדָעִתיד ְלִאְתָחְרָבא ְּוֵכן ַאֲחֵזי ֵליה ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ּ ֵני ִזְמָנא , ּ ְוִיְתּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאֳחָרא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ִית ַהֶזה , ְּ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגָ ּ

ַמר ּבֹו, ) טחגי ב(ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון  ִגין ְדִאּתְ ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי)זכריה ב ט( ּּבְ ּ '
ַלם ְיָי, חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב א ּבֹוֵנה ְירוׁשָ ֵבי ַמְקְדׁשָ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ'.  

 ] בשנה322יום [סדר הלימוד ליום כז אב 

י ָאָדם  ַמר ָהָתם ְלַגּבֵ ר ָלַקח ִמן ם''אלהי' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב כב(ְוִאּתְ ָלע ֲאׁשֶ  ֶאת ַהּצֵ
ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם, ָּדא ָחְכָמה, ָהָאָדם ה, ּ א ְדֹמׁשֶ ְוַהאי , ַדְרּגָ

ה ַלת ֹמׁשֶ ֵּצָלע ִאיהו ַוַדאי ּכַ ּ ַמר ַוֵיָרא ֵאָליו ַמְלַאך ְיָי, ּ ְַוֲעָלה ִאּתְ ּ ת ֵאׁש' ּ ַלּבַ ְּדִאיִהי ַבת , ּבְ
ה ָנִפיק ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, יָדהְיִח   .ְּדִמּנָ

ַמר  ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד, )שמות ב ו(ּכְ ח ַוּתִ ְפּתַ ַּוּתִ א, ּ ִכיְנּתָ ְרֵאהו ָדא ׁשְ , ַּוּתִ
ְחמֹול ָעָליו, ַּדֲהָוה ָבֵכי ְבִגיָנה ְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים אֹוִבי, ִּמָיד ַוּתַ ְּוָדא הוא ּבִ ּ ּ ירמיהו (ֵלם ּ

ַתֲחנוִנים ַוַדאי, )לא ח ּּבְ ֵצך , ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְְלַקְייָמא וְבַרֲחִמים ּגְ   .)ישעיהו נד ז(ּ

ָקָלא ל ֵחיָון ִיְתָערון ּבְ ַהאי ִזְמָנא ּכָ יר, ּּבְ ׁשִ ֶחְדָוה , ְועֹוִפין ְמַצְפְצִפין ּבְ א ּבְ ַרּתָ ָלא ּבְ ְלַקּבְ
ין ֵמ, ְּבִנּגוָנא ָלא ִקדוׁשִ ְּלַקּבְ ְּדִאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש וכו, ֶהָחָתןּ ְוֵלית , )שם ו ג(' ּ

ָרה ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ְּקדוׁשָ ְטָרא ְדָחְכָמה ְדִאיהו י, ּּ ין ִאינון ִמּסִ ְּוִקדוׁשִ ּ ּ ָרֵאל ַלְיָי', ּ ' ֹקֶדׁש ִיׂשְ
בוָאֹתה  ית ּתְ ית ַוַדאי, )ירמיהו ב ג(ֵּראׁשִ ַב, ֵּראׁשִ ׁשֶ ְרִכין ּבְ ְטָרא ּוִמְתּבָ ְרָכָאן ִמּסִ ע ּבִ
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ָרָכה א ִעָלָאה ְדִאיִהי ּבְ ַמר , ְּדִאיּמָ יֶתך)יחזקאל מד ל(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרָכה ֶאל ּבֵ , ָ ְלָהִניַח ּבְ
ְרָכָאן ִאינון ַבע ּבִ ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ְּוׁשֶ ּתַ ֲחִרית ׁשְ ׁשַ ִים ְלָפֶניָה , ּבְ ּתַ ּוְבַעְרִבית ׁשְ

ִים ְלַא ּתַ ָחָתן ְוַכָלה, ֲחֶריָהׁשְ ַבע ְסִפיָרן ִדְכִליָלן ּבְ ְּוִאינון ׁשֶ ּ ָרֵאל , ּ ַמע ִיׂשְ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ
ה וְבָרָכה ְוִיחוד, ְוגֹוֵמר ָּהא ָהָכא ְקדוׁשָ ּ ן , ּ ִכּנֹור ְדִאיהו ְמַנּגֵ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַער ָדִוד ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָרה ִמיֵני ִניגוִנין, ֵמֵאָליו ֲעׂשָ יתַקְד: ּּבַ ֵראׁשִ ֵרי ְוָדא ּבְ ַאׁשְ   :ָמָאה ּבְ

  תקונא תליסר
  ]ב''דף כז ע -תיקוני זוהר [

ֵר ן ַאׁשְ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ֵרי ָהִאיׁש, י''ּבְ ר אהי''ְּוִאיהו אהי, ְּוָדא ִאיהו ַאׁשְ א , ה''ה ֲאׁשֶ ֵריׁשָ
ין) ב''דף כז ע(ְלָכל  ַמר, ֵריׁשִ ך ָעַלִיך ּכַ)שיר ז ו( ַּוֲעָלה ִאּתְ ְ ֹראׁשֵ ִפִלין ְ ְרֶמל ְוָדא ּתְ ּּכַ

א ִפִלין ְדָיד, ְּדֵריׁשָ ָמן ָדא ּתְ ַאְרּגָ ך ּכָ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּּ ֵרי, ְּ ַהאי ַאׁשְ ִחין ְלַבת ּבְ ּבְ ּוֵביה ְמׁשַ ֲהָדא , ּ
נֹות)בראשית ל יג(ּהוא ִדְכִתיב  רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ּ ּבְ

ן ר ֹלא ָהַל, ָמאן ָזֵכי ְלַאָעָלא ַתּמָ ִעים ֲאׁשֶ ֲעַצת ְרׁשָ א , )תהלים א(ְך ּבַ יׁשָ ְּדִאיִהי ִעָצה ּבִ
ְטָרא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּוְבֶדֶרך ַחָטִאים ֹלא ָעָמד, ִּמּסִ ָּמאן ֶדֶרך ַחָטִאים ַהִהיא , ְּ ְּ

ה  ַמר ּבָ ה ְמָנָאֶפת)משלי ל כ(ְּדִאּתְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ב ּוְב, ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגֹוֵמר, ּ מֹוׁשַ
ב ב ֵלִצים, ֵלִצים ֹלא ָיׁשָ ן ְדִעֶרב ַרב''ָּדא ִליִלי, ָמאן מֹוׁשַ ָאה ְכִנָדה , ּת ִאיּמָ ְּדִאיִהי ְמַטּמְ ּ

ָבה יַנְייהו ְכִנָדה, ְּבמֹוׁשָ ָבם ְלַצִדיַקָיא ְדָיְתִבין ּבֵ מֹוׁשָ ִאין ּבְ ְּוֵכן ִעֶרב ַרב ְמַטּמְ ּ ּּ.  

ֵר ַהאי ַאׁשְ ק ּבְ ּוָמאן ְדִאְתַדּבַ ּ א ְדאֹוַרְייָתא, יּ יה , ְּדִאיהו ִכְתָרא ְוֵריׁשָ ַמר ּבֵ תהלים א (ִּאּתְ

תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים)ג ִעץ ׁשָ ּ ְוָהָיה ּכְ יה ְוָעֵלהו ֹלא ִיּבֹול, ְּוָדא ִעץ ַחִיים, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְוַהאי , ּ
ּקוָנא ַקְדָמָאה   .ּּתִ

יר ָדא ָחְכָמה ׁשִ ְנָייָנא ּבְ ר י, ּּתִ א ְוסֹוָפא ', י' י' ּן ִאּנון י''ּת יוִדיּוְתַל', ׁשָ ְּוִאינון ֵריׁשָ
ָמא ְסִתים ְדִאיהו יו', ְוֶאְמָצִעיָתא ְדָאת י ׁשְ ְּוִאינון ְרִמיִזין ּבִ ּ ִאֵלין , י''ו ה''י וא''ד ה''ּ ּּבְ

א א ְדַמְלּכָ א ִלְבַרּתָ ח ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ַלת ׁשַ יר)תהלים קכא א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּתְ   ׁשִ
ֲעלֹות ַּמֲעלֹות ִאינון ַוַדאי' ל, ַלּמַ ין, ּ ָלִתין ַדְרּגִ ִּאינון ּתְ א, ּ י ַאּבָ א ָסְלָקא ְלַגּבֵ ַרּתָ   .ִּדְבהֹון ּבְ

ָחֵמׁש ִניִמין ְדִכּנֹור יר ָחֵמׁש ִזְמִנין יהו, ּּבְ רֹות ְדַאְדּכִ ְּדִאינון ָחֵמׁש ַאְזּכָ ּ ַהאי ''ּ ה ּבְ
ִָצְלך' ְיָי' ג, ָׁשְֹמֶרך' ְיָי'  ב',ְזִרי ֵמִעם ְיָיַחד ֶע, ִמְזמֹור ל ָרע' ְיָי' ד, ּ ָמְרך ִמּכָ ' ְיָי' ה, ִָיׁשְ

ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ִָיׁשְ י ַכָלה, ָּ א ָאַמר ְלַגּבֵ ּוְבהֹון ַמְלּכָ ִלים , ּ ת ּגַ ַּצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ישעיהו י (ָ

ִלים, )ל ְלּגַ ָרה ּגַ ת ֲעׂשָ הֹון יו, ּּבַ ָרה ִמיֵני ִנּגוִנין, א''ו ה''א וא''ד ה''ְּדָסִליק ּבְ ֲעׂשָ   .ּּבַ

ע ֵחיָון ְדָסִליק יהו ּוְבַאְרּבַ יר ָפׁשוט, ה''ּ ׁשִ ּּבְ פול, ּ ע, ְּמׁשוָלׁש, ּּכָ ְּדִאיהו יהו, ְּמרוּבָ , ה''ּ
א ְּדקֹולֹו ָסְלָקא ְכַגֵלי ַיּמָ ִלין, ּ ָרה ַגְלּגַ א ִדְלִעיָלא ִאינון ֲעׂשָ ְּוַגֵלי ַיּמָ שיר (ַמר ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ, ּּ

יׁש)ה יד ְרׁשִ ּתַ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמָלִאים ּבַ א, ּ ָיָדיו ּגְ ְתֵרין ְדרֹוִעין ִדְבַרּתָ ּּבִ ּ.  
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ית ִפְרִקין ּוְבהֹון ׁשִ ין ְדָכְרַסָיא, ּ ית ַדְרּגִ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ א, ּ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ' ְוַכד ָסִליק ו, ׁשֵ
הֹון ָלא ֵליה, ּבְ יה ְלַקּבְ ִּיְתָערון ְלַגּבֵ ּ ַגְדַפְייהוּ ָרִפים ּבְ  )ישעיה ו ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ׂשְ

ָנַפִים ְוגֹוֵמר ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ הֹון , ׂשְ ְדַפְייהו וָפַרח ּבְ ּוָמאן ְדָסִליק ַעל ּגַ ּ ּ ּ
ָרֵאל', ִּאיהו ו ַמע ִיׂשְ יִבין ְדִיחוָדא ׁשְ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ּּכְ ַמ, ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ י עֹוף )קהלת י כ(ר ּ  ּכִ

ַמִים ְוגֹוֵמר   .ַהּשָׁ

ְתֵרין ְדרֹועֹוי ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה א ָסְלָקא ּבִ ַרּתָ ְּוַכד ָסְלָקא ּבְ ּ ּ ּ ית ִפְרִקין , ּ ִּדְבהֹון ׁשִ
ְּדִאיהו ו ֵקִני ', ּ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   .)שיר ב ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה ׂשְ

ד ָסְלָק ירּכַ ָרֵאל ְוגֹוֵמר, א ַהאי ׁשִ ַמע ִיׂשְ יִבין ְדִאינון ׁשְ ית ּתֵ ָּסְלָקא ְבׁשִ , ְוַכד ָנֲחָתא, ּ
ית בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע, ָנֲחָתא ְבׁשִ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדִאינון ּבָ ּ ּ ְּוִנּגוָנא ַכד ָסִליק ָסִליק , דְּ

ית ׁשִ ית, ּבְ ׁשִ ְְוַכד ָמִאיך ָמִאיך ּבְ ַמר ַּוֲעַלְייהו , ְ ׁש)שם ה טו(ִאּתְ   .ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ

ִלין ִאינון י ָרה ַגְלּגַ ַּוֲעׂשָ ִנּגוָנא', ּ ין ּבְ ָעאן ְדָבְטׁשִ ר ֶאְצּבְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ֲעׂשַ ּ ּ ָחֵמׁש , ּ
ָחֵמׁש י, ה''ְּוִאינון ה, ּבְ ין ְדִאיהו ו' ְּדָסְלִקין ּבְ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּּבְ ּ יה ָסְלִקין ְוָנֲחִת', ּ ְּוִאיהו , יןּּבֵ

ַגְווָנא ְדֻסָלם יה , ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ב ַאְרָצה ְוגֹוֵמר)בראשית כח יב(ּ ה ֻסָלם ֻמּצָ ה , ּ ְוִהּנֵ ְוִהּנֵ
ְוָדִוד , ד''ָי, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''ְּוֹכָלא יהו, ם ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו''ַמְלֲאֵכי אלהי

ָיד  ן ּבְ ְדפֹוי ה, ּ גוָפאִּאיהו' ו, )שמואל א יט ט(ְמַנּגֵ א ִדיֵליה י, ה''ּגַ יה ָסִליק ', ֵּריׁשָ ּּבֵ
  .ָּקָלא ְדִנּגוָנא

א' ְועֹוד ו ָדה ָהֶאָחת ְוגֹוֵמר ' ה' ה, ִאיִהי ְמַנְרּתָ ה ְקֵני ְמנֹוָרה ִמּצִ ֹלׁשָ ּׁשְ , )שמות כה לב(ּ
ֶאְמַצע' ו יה י, ְמנֹוָרה ּבְ ָאת ו', ֵּנר ַעל ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ד ׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָיִאירו ', ֲעִביד זִאְת' ּכַ ּ

רֹות  ְבַעת ַהּנֵ   .)במדבר ח ב(ׁשִ

  ]א''דף כח ע -תיקוני זוהר [

א ְדִאיִהי ו א ְדִאינון ה', ָלֳקֵבל ְמַנְרּתָ ית ְקֵני ְמַנְרּתָ ית ָוִוי', ה' ְּוׁשִ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ן''ׁשִ
ְבָעה מוָצקֹות  ְבָעה ְוׁשִ ְּדִאיהו יהו, ד''ִקין ְליַּעד ְדָסְל, )זכריה ד ב(ּׁשִ ו ''א וא''ד ה''ה יו''ּ

ָיד, א''ה ן ּבְ ָאת ו' ְוָסְלָקא ה, ד''ד ָלֳקֵבל ָי''ָי, ְּוָדא ִאיהו ְוָדִוד ְמַנּגֵ ' ּוְלָבַתר ָסִליק ו', ּבְ
י ית ִזְמִנין ֶע', ּבְ רׁשִ ין, ׂשֶ ּתִ ְקִריַאת , ַּעד ְדָסִליק ְלׁשִ ְּוִאינון ַאְתָוון ַהְדֵבקֹות ּבִ ַמעּ , ׁשְ

ִנים  ין ַהְדֵבִקים ְמַצּנְ ים ֵריַוח ּבֵ ׂשִ ל ַהּמֵ ַמר ּכָ ִּדְבִגיַנְייהו ִאּתְ ּ ם )א''דף כח ע(ּ יִהּנָ , ֵּליה ּגֵ
ֹלֹמה ֲעַלְייהו ָאַמר  ּוׁשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר ג ז(ּ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ְּוִאינון , ּּ

ּוְלִקְבַלְייהו, ְּרֵסיהַע )א נטלין''נ(ָנְטִרין  ה ְמָלכֹות)שם ו ח( ּ ים ֵהּמָ ּשִׁ ִּאֵלין ְדכוִרין,  ׁשִ ּ ּ ,
ְּוִאֵלין נוְקִבין ה ְדכוִרין, ּ ין ֹמׁשֶ ַמע ְדַתּקִ ִּאֵלין ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ֹלֹמה נוְקִבין, ּ ִּאֵלין ִדׁשְ ּ ְּוִאֵלין , ּ

ית ִקּבול ְלִאֵלין ּּבֵ ֹלֹמה ִאינון , ּ ין ִדׁשְ ַּדְרּגִ ּ הּ ין ְדֹמׁשֶ ית ִקּבול ְלַדְרּגִ ּּבֵ ָרן ּכָֹלא , ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ
ֶאָחד ֹלֹמ, ּכְ ְה ִאְתַהַפך ְלֹמׁשֶ''ׁשְ   .ה''ּ
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יר ן ׁשִ ּקַ ע ַאְתָוון ִאּתַ ִתיקוִנין ְדַאְרּבַ ּּבְ ה ַמְלֲאֵכי אלהי, ּ ַמר ְוִהּנֵ , ם ְוגֹוֵמר''ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ֵרין ְוִאינון י ֵרין ְוִאינון וְוָנ, ה''ָּסְלִקין ּתְ ֶע, ה''ֲּחִתין ּתְ א ָסְלִקין ּבְ ֵלי ַיּמָ ְלּגַ רְּוֵכן ּגַ , ׂשֶ

ע ֵחיָוון, א''ו ה''א וא''ד ה''ְּוִאינון יו יר, ְוַאְרּבַ ׁשִ א ּבְ ַרּתָ ד ָסְלָקא ּבְ ָרא ְנִטיל י, ּכַ ' ִנׁשְ
ָהא ִפיָמא ְוַעל ֵריׁשָ גוָפא' ו, ּבְ ַגְדָפָהא''ה, ּּבְ א ְרִכיב ַעל ''ו ה''א וא'' הד''ם יו''ָאָד, ה ּבְ

ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ּּכָֹלא ּ ּ ָּדא ְסִליק ַעל ּכָֹלא, ּ ְע, ּ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ם ּ ּתָ
ר, ּוְפֵני ׁשֹור, ה''ָּדא יהו ָמא ְדיהו, ּוְפֵני ֶנׁשֶ ָבה ִלׁשְ   .ְּוָאָדם ַעל ּכָֹלא, ה''ִּאינון ֶמְרּכָ

ִזְמָנא ְד ּקוִניןּבְ ָכל ִאֵלין ּתִ ִּאיִהי ָסְלָקא ּבְ ח ָלה, ּ ּבַ ִּאיהו ְמׁשַ שם ד (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵרך ָנאְוה)ג ְפתֹוַתִיך וִמְדּבָ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ְּ א, ּ ח ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ֵרין ִמיֵני ִנּגוִנין ְדׁשַ ָּהא ּתְ ּ ּ ,
יר ׁשִ ֵרי ּבְ ַאׁשְ   .ּבְ

ָרָכה ְו ּבְ ִליָתָאה ּבַ א ִעָלָאהּתְ ִכיְנּתָ ַמר , ָּדא ׁשְ י ֶאת )תהלים קג א(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְרִכי ַנְפׁשִ  ּבָ
ַמת ַחִיים', ְיָי ַבר ַנׁש ִנׁשְ ּקוִנין, ֵּמַהאי ִאְתְייִהיַבת ּבְ ה ּתִ ה ֲחִמּשָׁ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ דֹוׁש , ּ ַמה ַהּקָ

ל ָעְלָמא רוך הוא ָזן ּכָ ּּבָ ל ּג, ְּ ָמָתא ָזַנת ּכָ רוך הוא רֹוֶאה , ּוָפאָהִכי ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ָמָתא רֹוָאה ְוֵאיָנה ִנְרֵאית, ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ַחְדֵרי , ָהִכי ִנׁשְ ב ּבְ רוך הוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֲחָדִרים ֶבת ּבְ ָמָתא יֹוׁשֶ רוך הוא ָמֵלא ָכל ָהעֹוָל, ָהִכי ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ם ְּ
ל ַהּגוף ָמָתא ְמֵלָאה ֶאת ּכָ ל ָהעֹוָלם, ָּהִכי ִנׁשְ רוך הוא ָדן ֶאת ּכָ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ָהִכי , ְּ

ָמָתא ָדָנה ֶאת ּגוָפא ִּנׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָוה ְלקוְדׁשָ ָמָתא ְדִאיִהי ׁשָ ְּוָרָזא ְדִנׁשְ , ָּדא ִביָנה, ְּ
ַמר , י''ִמ ְוה ְוֶאל )ישעיה מ כה(ַּוֲעָלה ִאּתְ יוִני ְוֶאׁשְ ְּוָהא אוְקמוהו , ֶּאל ִמי ַוַדאי, ִּמי ְתַדּמְ ּ ּ

ה ְדָבִרים ִאֵלין, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ה ַוַדאי, ֲּחִמּשָׁ ְטָרא ְדה, ֲּחִמּשָׁ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ   .ִּעָלָאה' ּ

ֵלב ְלהו ִתּקוִנין ּבְ ְּוִאינון ּכֻ ּ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין , ּּ ּּכְ ּ , ַּהֵלב רֹוֶאה, ַּהֵלב ֵמִביןּ
ַלת, ַּהֵלב ׁשֹוֵמַע ה ָקָלא ַוֲאִמיָרה ְוִדּבוָרא , ִאיִהי ָחֵמׁש' ה, ָהא ּתְ ְּורוָחא ְדִפיָמא ְדָסִליק ּבָ ּ ּ

ַתר ַמְלֵכהֹון', ָדא ו ֲחָייִלין ּבָ א ִאינון ּכַ ַּעְרִקין ְדִלּבָ ר )יחזקאל א יב(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ  ֶאל ֲאׁשֶ
ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכוִיְהֶיה  ּמָ ּּשָׁ י רוָחא ֲהֵרי ָלך רוַח , ּ א ְלַגּבֵ ָּהִכי ִמְתַנֲהִגין ַעְרִקין ְדִלּבָ ּ ְּ

ֵלב א, ּבְ ָמאָלא ְדִלּבָ ִכּנֹור ְדָדִוד, ְּדָנִפיק ֵמֹאֶזן ׂשְ ְּוִאיהו ֲהָוה רוַח ְצפֹוִנית ְדָבַטׁש ּבְ ּ ּ ּ ,
ָחֵמׁש ִניִמ ּוְבַהאי רוָחא ֲהָוה ָבַטׁש ּבְ ְנֵפי ֵריָאה, ּין ְדִכּנֹורּ ְּדִאינון ָחֵמׁש ּכַ ּוְבָקֶנה ָסִליק , ּ

א ֵבד, ְּוִאיהו ֵאׁש אֹוְכָלא, קֹול ְלִלּבָ ַלֵפי ּכָ א ְדִאיִהי ּכְ ֵּמאוְדָנא ְיִמיָנא ְדִלּבָ יה ָנִפיק , ּ ּוִמּנֵ ּ
ִּדּבור ֵאׁש)ירמיה כג כט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְנֵפי ֵריָאה ְוִא,  ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ י ַלאו ּכַ

א ִבין ַעל ִלּבָ ל ּגוָפא, ְדָנׁשְ א ְוָדא י, ֲּהָוה אֹוִקיד ּכָ ִלּבָ ָבה ּבְ ִּאּנון ֲאִמיָרה ' ה' ְּדה', ַמֲחׁשָ
  .ָּקָלא ְכִליל ּכָֹלא' ו, ְּוִדּבוָרא

ִמְזמֹור  ִמְזמֹור )תהלים צח א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָדא הוא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְרִביָעָאה ּבְ
ירו ַלְיָי יָעה לֹו ְיִמינֹו' ּׁשִ ה הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ַמר , ּׁשִ  )שם ס ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ

יָעה ְיִמיְנך א, ָהֹוׁשִ ִכיְנּתָ ְּוִאיהו ְבָגלוָתא ִעם ׁשְ ְּוִאיהו ְתִמיך ָלה, ּ ישעיה נג (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּ
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ּוֵביה אֹוָמָאה ְדפוְרָקָנא, ָלָתהַעל ִמי ִנְג' ּ וְזרֹוַע ְיָי)א ּ  )שם סב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ע ְיָי ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו' ִנׁשְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג יג(ְועֹוד , ּּבִ   .ׁשִ

  ]ב''דף כח ע -תיקוני זוהר [

אי ִאְתְקֵרי ְזרֹוַע ְיָי יה', ְוַאּמַ ִגין ְדַכף ַהָיד ּבֵ ּּבְ ָעאן ה',  יּּ ָקֶנה ִדיִמיָנא ', ָחֵמׁש ֶאְצּבְ
יה ה', ְּדִאיהו ְדרֹוָעא ו ֵתף ּבֵ יִמיָנא', ּּכָ ר ּבִ ָמא , ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתַקּשַׁ ְלַאּקָ

א ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּּבֵ ה ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּוֹמׁשֶ ּ יה, ּּ ַמר ּבֵ ישעיה ( ִּאּתְ

ְפַאְרּתֹו)סג יב ה ְזרֹוַע ּתִ י ֶזַרע , ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּוִאיהו ּבֹוֵקַע ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ְלַגּבֵ ּ
ַּאְבָרָהם ְדִאיהו ְיִמיָנא ם עֹוָלם, ּ ה )ב''דף כח ע(, ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ׁשֵ ר ּבְ , ְּדַאְבָרָהם' ְוִאְתַקּשַׁ

י תֹו ה חוְמׁשֵ ְּדִאיהו ֲחִמּשָׁ ּ ה, ָרהּ ִלים ֹמׁשֶ ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ְלָיא ֲעֵליה , ּ ִלים ִאְתּגַ ּתַ ּוִמָיד ְדִאׁשְ ּ ּּ ּ
  .ַעל ִמי ִנְגָלָתה' ּ וְזרֹוַע ְיָי)ישעיה נג א(ְּוָדא הוא , ְיִמיָנא

ִנּגון ָאה ּבְ ה ְנִגינֹות, ֲּחִמּשָׁ ּמָ יה ּכַ ִגין ְדַהאי ִניגון ָסִליק ִמּנֵ ּּבְ ּ ְטָרא , ּ ּעוֵליָמן ִמּסִ
ָמאָלאִד ן ֵמֵאָליו, ׂשְ ן רוַח ָצפֹון ֲהָוה ָנֲחָתא ְבִכּנֹור ָדִוד ַוֲהָוה ְמַנּגֵ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ן ְוגֹוֵמר)מלכים ב ג טו(ִדְכִתיב  ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ   . ְוָהָיה ּכְ

ן ְרַעִמין ָנְפִקין ּמָ בורֹוָתיו ִמ)איוב כו יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוִמּתַ , י ִיְתּבֹוָנןּ ְוַרַעם ּגְ
ן  ּמָ ְתרוָעה)ישעיה כד יט(ּוִמּתַ ַלֵפי ֶחֶסד, ּ ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה ָהָאֶרץ ּבִ ְטָרא ְדַמֶטה ּכְ ִּמּסִ מֹוט , ּ

ְתִקיָעה ָבִרים, ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ ּבִ ׁשְ ּפֹור ִהְתפֹוְרָרה ֶאֶרץ ּבִ ַלת ֲאָבָהן , ּ ַההוא ִזְמָנא ּתְ ּּבְ
ְגבוָרה ִרין ּבִ ִקיָעה, ִּמְתַקּשְׁ ָבִרים ּתְ רוָעה ׁשְ ְּוִאְתֲעִבידו ָבה ּתְ ּ ּוְבהֹון ֹרָעה ִהְתרֹוֲעָעה , ּ

ָרֵאל ְיהֹון, ְּוָדא ְיֵהא ְבסֹוף יֹוַמָיא, ְוגֹוֵמר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ן , ְּוָכל ָאִתין ִאֵלין ּבְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ
ן ְקבוִרים ּמָ ֶּחְברֹון ַדֲאָבָהן ּתַ ּ.  

ִתיָתָאה ַהְללוָיה ַהְל ּׁשְ ּלוהו ְוָדא הּ ַמר , ו''ּ ּמוִרים הוא )שמות יב מב(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ ֵליל ׁשִ ּ
ְּוָדא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ַלְיָי ִמיעו ַהְללו)ירמיה לא ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ּ ַהׁשְ ְּוִאְמרו , ּ

ע ְיָי ָרֵאל' הֹוׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ך ֵאת ׁשְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ) טומיכה ז(ְּלַקֵיים ְקָרא , ֶָאת ַעּמְ ָ ּכִ

  .ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות

ּוֵביה , ִּיְהֶיה''ּוא ׁשֶ''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ'' ַמ)קהלת א ט(ְּוָרָזא ְדִמָלה  כֹון '' ִמ)תהלים לג יד(ּ ּמְ
יַח''ְבּתֹו ִה''ׁשִ ּגִ ִגין ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ׁשְ ּּבְ ּ ַההו, ּּ ּא ִזְמָנא ִאְתַקַיים ּּבְ

ע ל ַאְרּבַ ָאה, ָּרָזא ְדַמְתִניִתין ְדָאַמר אֹוְכִלין ּכָ ל ָחֵמׁש ְדַהְיינו ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ְּותֹוִלין ּכָ ּ ,
ִתיָתָאה ׁש ְדִאיהו ֶאֶלף ׁשְ ְתִחַלת ׁשֵ ְּוׂשֹוְרִפין ּבִ ּ ּ.  

ׁש ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמ ין ׁשֵ ּוְבִגין ְדָלא ַיְפִריׁשו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ַבע ְדִאיִהי ַבת , ָצִעיָתאּ ּוֵבין ׁשֶ ּ
ּזוֵגיה אֹור ְוָחֵמץ ְדִאינון ִעֶרב ַרב, ּ ָּצִריך ְלַבֲעָרא ׂשְ ּ ׁש ְדִאיהו ו, ְ ין ׁשֵ ְּדָלא ִיְתַחְזָיין ּבֵ ּ ּ ,'

ה  ַמר ּבָ ַבע ְדִאּתְ ּוֵבין ׁשֶ ּ יך)שם קיט קסד(ּ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ִגין ְדִעֶרב ַרב ַאְפִריׁש, ּ ין ּּבְ ּו ּבֵ
ן ּתֹוָרה ַמּתַ ַבע ּבְ ׁש ְלׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ׁשֵ ה)שמות לב א(ּכְ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ , ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ
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ׁש ְּואוְקמוהו ַבּשֵׁ ּ ְע, ּ ית ׁשַ ִאֵלין ׁשִ ין ֲעַבדו ָית ֶעּּבְ ין ו, ְגָלאּּתִ ׁש ''ְּוַאְפִריׁשו ּבֵ ּה ְדִאינון ׁשֵ ּ
ַבע ַבעָהִכי ַיְפִריׁש לֹו, ְלׁשֶ ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּן קוְדׁשָ ְּ.  

ה ְפרוָסה ֶלֶחם ֹעִני ָעִני ַוַדאי ִּדְבִגיַנְייהו ֲהַות ַמּצָ ּ ּ ֵליָמה , ּּ ֵהא ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּתְ ּ
ֵליָמה ה ׁשְ ה ְדִאיִהי ַמּצָ ַגְווָנא ַדֲחֵבְרּתָ ָנה ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָב)ישעיה ל כו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּכְ

ה אֹור ַהַחּמָ ה ְפרוָסה, ּכְ אי ֲהַות ַמּצָ ְּוַאּמַ ה ו, ּ ַלק ִמּנָ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ יה ' ּּ ֶּרֶגל ִדיָלה ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ּ
ִמְצָוה ָאַרת ד, ּכְ ּתְ ה ְפרוָסה ִאׁשְ ּוַמּצָ ה ְפרוָסה ד', ּּ ּוְבִגין ָדא ַמּצָ ּ ֵליָמה ה', ּּ ה ׁשְ ּוְבִגין ', ַמּצָ

ָּדא ָאְמִרין ַהֵלל ֶפַסחּ ֵאינֹו ָגמור ּבַ מור ְוַהֵלל ׁשֶ ּ ּגָ ּ ה ְפרוָסה, ּּ ֵליָמה וַמּצָ ה ׁשְ ָּלֳקֵבל ַמּצָ ּּ.  

ם ו, ְוָאְמִרין ָמרֹור ְּדִאְתַפַרׁש ִמן ה' ַעל ׁשֵ ְּוָדא ָגִרים לֹון ְדַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם', ּ ּ ִּאיהו , ּ
י ֵהַמר שד ְקֶר)רות א כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָמרֹור ְוִאיִהי ָמָרה , י ִלי''אןָ◌ ִלי ָמָרה ּכִ

ָיא ֻקׁשְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַקל ָוֹחֶמר, ּבַ ֹחֶמר ּבְ ין אוִמין ְדָעְלָמא, ּבְ ּּבֵ ּ.  

ִרים ָדא ּוָמאן ּגָ ימו ִדְבִרית''ִמן שד' י, ּ ִעֶרב ַרב, ּי ְרׁשִ ה ּבְ ִגין ָדא ָנִחית , ְּדָיִהיב ֹמׁשֶ ּּבְ
יה ה ִמַדְרּגֵ ֹּמׁשֶ ך)שמות לב ז(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָ ֶלך ֵרד ּכִ י, ְ ך ְוֹלא ַעּמִ , ַָעּמְ

ִריך הוא א ּבְ א ְלַיֲחָדא ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְּוַעל ָיֵדיה ֲעִתיָדה ׁשְ ּ ִגין ְדִאיהו ַאְפִריׁש לֹון, ְּ ּּבְ ּ ,
ה ְדָחאב, ְָצִריך ְלַיֲחָדא לֹון ּמֶ ָּקמו ֻכְלהו ַחְבַרָי, ְלַתְקָנא ּבַ ּ קו ֵליהּּ ּא ְוָנׁשְ ְּוָאְמרו ִאי ָלא , ּ

ַמע ָדא ַדי ָּאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ.  

ָרֵאל ִנּצוַח ְדִאיהו ֶנַצח ִיׂשְ ִביָעָאה ּבְ ּׁשְ ּ ַמר , ּ  ְוַגם ֵנַצח )שמואל א טו כט(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ר ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ַמר , ִיׂשְ ַח )תהלים כב א(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ַחר ַלְמַנּצֵ ַח ַעל , ַּעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַלְמַנּצֵ

ִמיִנית  ִמיִנית הֹוד, )שם יב א(ַהּשְׁ ְּוִאיהו ֶנַצח ֲעֵליה, ָמאן ׁשְ ּ.  

  ]א''דף כט ע -תיקוני זוהר [

הֹוָדָאה ִמיָנָאה ּבְ ח ָדִוד הֹודו ַלְיָי, ּתְ ּבַ ּוֵביה ֲהָוה ְמׁשַ ּ ּ ַח הֹודו, ְּוָדא הֹוד ַוַדאי', ּ , ַּלְמַנּצֵ
הֹו ין, ן ְרִמיִזין ֶנַצח ָוהֹודּבְ ה ָאז, ְּוִאינון ִנּסִ ח ֹמׁשֶ ּבַ ּוֵביה ׁשַ שמות טו (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ה)א יר ֹמׁשֶ ה,  ָאז ָיׁשִ ִגין ְדִאיהו הֹוד ִדְיִהיב ְלֹמׁשֶ ּּבְ ּ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח ז(, ּ , ַיֲעֶנה'  ָאז ּתִ
ַמְנָיא יֹוִמין ְדִמיָלה ְּוִאיהו ּתְ ִרית ְדִאיהו ְיסֹוד ַצִדיָקא ְדָעְלָמאּוַבְת, ּ ֵּריה ּבְ ּ ּ ְלָיא , ּ ּוֵביה ִאְתּגַ ּ

ר ְסִפיָרן, ְּדִמיָלה )א''דף כט ע(' י יָרָאה ַלֲעׂשַ ה, ֲעׂשִ ַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנוּכָ ְּוִאיהו הֹוד ּתְ ּ ,
ָעה ְוֶע ִרין יֹוִמיןְלַאְרּבָ בֹוד ַמְלכותֹו ְל, ׂשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדִאינון ּבָ ּ ּ ּוִמָיד ַדֲעֵלה ַזִית , דעֹוָלם ָוֶעְּ ּּ
ִפיָה ְרָיא כ, ָטָרף ּבְ כ''ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִכְסֵלו''ה ַעל ִיׂשְ ְּוִאֵלין ִאינון כ, ה ּבְ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ּ ּ ,

ָרֵאל ְוגֹוֵמר ַמע ִיׂשְ ְּוָדא ִאיהו ֲחנוּכָ, ְּדִאינון ׁשְ   .ה''ּו ּכָ''ה ֲחנ''ּ

יה  ַמר ּבֵ ִביִעי)בראשית ח ד(ֲּאָבל ֶנַצח ִאּתְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ יה ,  ַוּתָ ִגין ְדֶנַצח ּבֵ ּּבְ ּ
ְברו ְמֹאד , ְּרִמיז ֹנַח ַצִדיק ִים ּגָ ּוֵביה ְוַהּמַ ּ ִרית ִמיָלה , )שם ז יט(ּ ָרֵאל ּבְ ד ָלא ָנְטִרין ִיׂשְ ּכַ

ִים ַהֵזדֹוִנים ִרין אוִמין ְדָעְלָמא ְדִאינון ַהּמַ ּבְ ִּמְתּגַ ּ ּ ּ הֹון ,ּ ַמר ּבְ  )שם ח ה(ּ ְוַכד ָנְטִרין ֵליה ִאּתְ
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ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור ְְוַהּמַ יִרי ָדא י, ּ יָרָאה , ְּדִאיִהי ַמְלכות, ְּדִמיָלה' ַּעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ֲעׂשִ
ר ְסִפיָרן   .ַלֲעׂשַ

יה  ַמר ּבֵ ַהִהיא ַיְרָכא ִאּתְ יה י, ֹוּ ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכ)שם לב לב(ְּוַיֲעֹקב ּבְ ', ְּדָפַרח ִמּנֵ
ַאר ָעֵקב ּתָ ׁשוֶפּנו ָעֵקב , ְוִאׁשְ ה ּתְ ְּוָרָזא ְדִמָלה הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ָּ ד , )שם ג טו(ּ ּכַ

ה ְבֶיֵרך ִדיָלה ִליַמת סוּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ְּ ַיֲעֹקב , ּ ַמר ּבְ ֵלם)שם לג יח(ִאּתְ ְוַיֲעֹקב , ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ
ַּוַדאי ִאיהו ִד ְטָרא ִדְלָברּ ּיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמּסִ ּ ן ֲהָוה, ּ ה ַתּמָ ֶּאָלא , ְוָהא ֹמׁשֶ

ְטָרא ִדְלָגאו ֲהָוה ָּדא ִמּגוָפא, ִמּסִ ָמָתא, ּ ׁשְ ּוְבִגין ָדא ְתֵרין ַיְרִכין ְדַעּמוָדא , ְוָדא ִמּנִ ּ ּ ּ
ִלים ִאינון ֶנַצח ָוהֹוד   .ְּדֶאְמָצִעיָתא ׁשְ

ִליםּוָמַתי ִיְה א, ֶּיה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ד ִאְתַחּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּכַ
ִית)שם יז( ם ''אלהי' ּ ַוִיֶבן ְיָי)שם ב כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ

ָלע ה, ֶאת ַהּצֵ ר ִעּמָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ּּבְ ֵלם ַּוָי, ּ ַההוא ִזְמָנא , )שם לג יח(ֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ּּבְ
ֵליָמָתא ה ׁשְ   .י''יאהדונה, ס''ו ה''כ, ְּתֵהא סוּכָ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר א, ָקם ַרּבִ א ַאּבָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֻסּכֹות, ַאּבָ ַמר ּבְ אי ִאּתְ ם , ַאּמַ ּוְלַקְחּתֶ
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר  ָּלֶכם ּבַ יִמיָנא , )כג גויקרא (ּ ִרי ָמאֵני ְקָרָבא ּבִ ָּאַמר ֵליה ּבְ

יִמין ְדָנְצִחין ִדיָנא, ָנְטִלין לֹון ָרֵאל ְרׁשִ ּוְבִאֵלין ָמאֵני ְקָרָבא ִאינון ִיׂשְ ּ ּ א , ּּ ְמַתל ְלַמְלּכָ
ְבִעין אוִמין ׁשַ ַּדֲהָוה ֵליה ִדיָנא וְקָרָבא ּבְ ּ ּ ֲאִלין ֵליה ,ְּוָלא ֲהוֹו ָיְדִעין ָמאן ָנַצח ִדיָנא, ּ ּ ְוׁשָ

ָמאֵני ְקָרָבא ִביַדְייהו יִמין ּבְ ִאֵלין ִדְרׁשִ לון ּבְ ּכְ ְסּתַ ָּמאן ָנַצח ִדיָנא ָאַמר ּתִ ּ ּ ְּוִתְנְדעון ָמאן , ּּ ּ
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר ָדא ֶאְתרֹוג, ָּנַצח ִדיָנא ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ ּּ א, ּ ִכיְנּתָ , ְּדִאיִהי ׁשְ

א ָרא ְדָכל ֵאָבִרין ְדגוָפאְּד, ִלּבָ ִּאיהו ִעּקָ ּ ים, ּ ַלת ֲהַדּסִ ְּדִאינון ּתְ ְּולוָלב וְתֵרי ַבֵדי ֲעָרָבה, ּ ּ ּ ,
א ְבֶאְמָצִעיָתא א, ְּוֵאָבִרין ְסחֹור ְסחֹור ֵליה, ִלּבָ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ֶאְתרֹוג ָדא ׁשְ ּ ְוָהִכי , ּ

ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִּאי ִנְטָלה ּבו, ּ ָּפסול, ְּוִאי ָעָלה ֲחָזִזית ַעל רוּבֹו, ְכָנתֹוּ ִגין , ּ ּבְ
א ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ָדֵמי ִלׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ָלך ָיָפה ַרְע)שיר ד ז(ְּדִאּתְ ְ ּכֻ ךּ ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ּ.  

ָמִרים ָדא לוָלב פֹת ּתְ ּּכַ ּ ַמר ִנְפְרצו ַעָליו ָפסול, ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ּּ ִגין ְדָדא , ּ ץ ּּבְ ִּאיהו ְמַקּצֵ
ְנִטיעֹות יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֻסּכֹות, ּבִ ָּמאן ִדְמָבֵרך ֲעָלה ּבְ וָרא ְוִיחוָדא , ְּ ִגין ְדִאיהו ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ָלֳקֵבל ַח, י ָעְלִמין''ַח, ְּדֹכָלא ְדָרה''ּ ּי חוְלָיין ְדׁשִ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ ּ ּ
ּלוָלב דֹוֶמ, ַמְתִניִתין ְדָרהּ ָמר ִיְפָרח, ה ְלׁשִ ּתָ ְּוָרָזא ְדלוָלב ַצִדיק ּכַ י א כט ''דה(ְּוָדא ִאיהו , ּ

ַמִים וָבָאֶרץ)יא ּשָׁ י ֹכל ּבַ ַמָיא וְבַאְרָעא, ּ ּכִ ׁשְ ְּוִתְרֵגם ֻאְנְקלֹוס ַדֲאִחיד ּבִ ּּ.  

ית ִסְטִריןי ִנְע''ְנָעא ַחְְוָצִריך ְלַנְע ׁשִ ְּדִאינון חֹוָתם ִמ, ּנוִעין ּבְ יהּ ית ', ו וכו''ְזָרח ּבְ ׁשִ
ְמֵני ְסֵרי ַאְתָוון''ֲּהַויֹו הֹון ּתַ ית ִסְטִרין, ּת ְדִאית ּבְ ׁשִ ֵסֶפר ְיִציָרה ּבְ ְּוֻכְלהו ְרִמיִזין ּבְ ְוָהִכי , ּ

ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ע רוחֹות ָהעֹוָלם ִדיֵליה, ּ ּמֹוִליך וֵמִביא ְלָמאן ְדַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ַמֲעֶלה , ְ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִדיֵליהּומֹו ִּריד ְלָמאן ִדׁשְ ּּ.  

  ]ב''דף כט ע -תיקוני זוהר [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3520דף [ -ּוָתא ּבְ

ין ּגוף וְתֵרין ְדרֹוִעין ַלת ֲהַדּסִ ּּתְ ּ ֵרי ַבֵדי ֲעָרבֹות , ְּוִאינון ָלֳקֵבל ִעיָנא ְוַכְנֵפי ִעיָנא, ּ ּּתְ
ֵרין ׁשֹוִקין ְפָוון, ָלֳקֵבל ּתְ ֵרין ׂשִ ְל, ְוָלֳקֵבל ּתְ ְּוַכד ִאינון ּכֻ לוָלב ְדִאיהו ּ ּהו ֲאגוָדה ֲחָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְדָרה ִתיב , ׁשִ י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר)שיר השירים ז ט(ַמה ּכְ ' ֲעָרָבה ל' ֶאְתרֹוג ע' א,  ָאַמְרּתִ
א, ֲהַדס' ּלוָלב ה ְבּתָ ע ִמיִנין ְדֶמְרּכַ ְלהו ִאְתֲעִבידו ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּּכֻ ּ ּ הֹון ִאיהו , ּ ָּהרֹוֵכב ּבְ

ָפה )ב''דף כט ע(ה ''יהו ַהּקָ הֹון ּבְ ַח, ְְוָצִריך ְלַסְדָרא ּבְ ַגְווָנא ְדִמְזּבֵ , ּוְלָמאן ְלַגן, ּכְ
יה ְּדִאְתַנְטעו ִאֵלין ְנִטיִעין ּבֵ ּ ֶבר , ּּ סֹוֵבב ּגָ ' ְנֵקָבה נ, )ירמיה לא כא(ְּוָרָזא ְדִמָלה ְנֵקָבה ּתְ

ן ֶבר ג, ִמן ּגַ ן' ּגָ ַלת ְוַח''ּגַ, ִמן ּגַ ין ִסְדִרין ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתבּן הוא ְכִליל ּתְ ַבע , ְּמׁשִ ְוׁשֶ
ּיֹוִמין ְדסוּכֹות ְכּתֹות, ּ ין ַמּסֶ ּתִ ין ָלֳקֵבל ׁשִ ּתִ   .ָהא ׁשִ

ְפֵני ַעְצמֹו ִמיִני ֲעֶצֶרת ַחג ּבִ יה ְנִביעו ְדאֹוַרְייָתא, ׁשְ ּּבֵ ָקָאה ִאיָלָנא, ּ ְּדִאיהו , ְלַאׁשְ
ַגן ְרׁשֹוי ְוַעְנפ, ָּנטוַע ּבְ ַגְווָנא ְדחוג ָהָאֶרץ , ֹּוי ִאיהוְּוׁשָ ין , )ישעיה מ כב(ּּכְ ְּדָכל ַחּגִ

ה ִגין ּבָ   .ִּמְתַחּגְ

ְיָי ה ְוָדא ִאיהו ַרֲננו ַצִדיִקים ּבַ ִרּנָ יָעָאה ּבְ ׁשִ ּּתְ ּ א ְדַצִדיק ַח, )תהלים לג א(' ּ י ''ְּוָדא ַדְרּגָ
ה, ָעְלִמין ן ִרּנָ ּמָ ּוֵביה פוְרָקָנא, ִמּתַ ּ זכריה ו (, ֶּצַמח ַצִדיק )ירמיה כג ה(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּּ

יו ִיְצָמח)יב ְחּתָ יו ַוַדאי, ּ וִמּתַ ְחּתָ יִרית ְלֹכָלא, ִּמּתַ ְּוַצִדיק ָנִטיל , ַּהִהיא ְדִאיִהי ֲעׂשִ
ָמאָלא  ִמיִמינֹו ֵאׁש )דברים לג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמיִמיָנא, ִמּשְׂ

  .ת ָלמֹוָּד

ֲחָדא ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ִדְיהֹון ּתְ א, ּּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ יִרים , ִאְתֲעָרא ּבְ יר ַהּשִׁ ׁשִ ּבְ
ֵלי ְוֹקֶהֶלת ְּדִאינון , ּוִמׁשְ ל)א ה יב''מ(ּ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ַלת יוִדי,  ׁשְ ַלת , ן''ּּתְ ְּדִאינון ּתְ ּ
ִּטִפין ְדמֹוָחא י ַצִדיק', ן יְדָנֲחִתין ִמ, ּ כו ְלַגּבֵ ּוְלָאן ִאְתַמׁשְ ּ ִרית וַמה , ּ ת ַהּבְ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּ

דֹול דֹול, ַּדֲהָוה ָקָטן ִאְתֲעִביד ּגָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשֹוָפר הֹוֵלך ָפֵזר ּגָ ְ ָמַתי ְיֵהא ָזִריק ֵחץ , ּ
ִדיֹוְקָנא ָדא   ].ציור. [ּּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י ִחְוָיאִּעָלִאין , ָּפַתח ַרּבִ ָמאֵני ְקָרָבא ְלַגּבֵ ְקנו ְוִאְזַדְרזו ּבְ ִּאְתּתַ ּ ְּדִאיהו , ּ
טוִרין ַרְבְרִבין ָנא ּבְ ְתֵריה, ְּוִאיהו ָקִטיל ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ְּמַקּנְ ּוְלָכל ָדִרין ַדֲהוֹו ַאּבַ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

ָכל יֹוָמא רֹוָזא ָנִפיק ּבְ ָּמאן ְדָקִטיל ַההוא ִחְוָיא, ָּדא ּכָ טוִרין ַרְבְרִביןּ ָנא ּבְ ּ ְדִאיהו ְמַקּנְ ּ ,
א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ה , ִּדְיִתיב ַעל ַמְגְדָלא, ְדִאיִהי ְצלֹוָתא, ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ַמר ּבָ  )משלי יח י(ְּדִאּתְ

ם ְיָי ב' ִּמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּ.  

ה ָעאִנין ְותֹוִרין ְוִאְמִריןּבְ, ָיא ְמֵהיְמָנא ָקא ָאֵתיַאְדָהִכי ָהא ַרְע ְּוחוְטָרא ִביֵדיה, ַכּמָ ּ ,
ָּסִליק ִעיֵניה ְלַמְגְדָלא ֵמיה, ּ ר ַנׁש עוֵליָמא ַצִדיק ׁשְ ְּוָחָמא ַחד ּבַ ּ ַּדֲהָוה ְיִתיב ַעל , ּ

ידֹוי, ַּמְגְדָלא א ּבִ ּתָ י ִחְוָיא, ַקׁשְ ים ְלַגּבֵ ְּוָדא ִאיהו ָפֵזר ּגָ, ַוֲהָוה ָזִריק ִחּצִ ְוִחְוָיא ָלא , דֹולּ
יב לֹון   .ֲהָוה ָחׁשִ

ָנא ְדפוָמא א ִאיהו ִליׁשָ ּתָ ְּוַקׁשְ א ְדפוָמא, ּ ּתָ ת, ֱּאגֹוָזא ְדַקׁשְ ל ֶקׁשֶ ִני חוט ׁשֶ ּחוט ַהּשָׁ ּ ,
ין ְּדֵביה ֲהָוה ַצִדיק ָזִריק ִחּצִ ּ ְּדִאינון ִמלוִלין ִדְצלֹוָתא, ּ ּ ּ י ִחְוָיא, ּּ ְוִחְוָיא ָלא ֲהָוה , ְלַגּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3521דף [ -ּוָתא ּבְ

יב לֹוןָח ִגין ֲחִליׁשו ְדַצִדיק ַח, ׁשִ ְּוַלאו ּבְ ִגין ֲחִליׁשו ְדַההוא ְדָזִריק לֹון , י ָעְלִמין''ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
יה א ִמּנֵ ְּדִאיהו ַצִדיק ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ִלים, ּ ד ַלאו ִאיהו ׁשְ יב לֹון, ּּכַ ּוְבִגין ָדא ָלא ָחׁשִ ּ.  

יהְוָנִטיל ֵחץ , ָיא ְמֵהיְמָנאַּעד ְדָאָתא ַרְע ְצלֹוֵתיה, ַּחד ְוָזִריק ְלַגּבֵ ַתר ָדא ּבִ ָּדא ּבָ ּ ּ ,
ֵבדֹו ְדִחְוָיא)שם ז כג( ְּדִאיהו סמא, ּ ַעד ְיַפַלח ֵחץ ּכְ ֵריה, ל ֵאל ַאֵחר''ּ ן ְיסֹוֵדיה ְוִעּקָ ְּדַתּמָ ּ ּ ,

ֵבד ּכֹוִעס ּוְבִגין ָדא ַהּכָ ַמאי ּכֹוִעס, ּ יה, ּבְ ָמָרה ְדִאיִהי ְדבוָקה ּבֵ ּּבְ ְות נוְקָבא ְוָדא, ּ ּ ַסם ַהּמָ
ֵבד, ִּדיֵליה ְּדָבַתר ַדֲעִביַדת ִנאוִפין ְיִהיַבת , יֹוֶתֶרת ִאְתְקִריַאת, ְּזָנָבא ִדיֵליה יֹוֶתֶרת ַהּכָ ּ ּ

יוִרין ְלַבְע ּׁשִ ְפָחה ִדיֵליה, ָּלהּ ּוְזָנָבא ִאיִהי ׁשִ ָמָרה ָכִעיס, ּ ָמָרה ִאיִהי , ּוִבְזָנָבא ָקִטיל, ּבְ
ַּפְרצוף ִדיֵל ּיֹוֶתֶרת ָזָנב ִדיֵליה, ּיהּ ַגְווָנא ְדָאָדם, ּ ְּדָעִביד ֵליה ַפְרצוף וְלָבַתר ָזָנב, ּכְ ּ ּ ּּ ,

ַגְווָנא ְדָדא, ְּדַהאי ָאָדם ָרע ִאְתְקֵרי ָּדא ָאָדם ְדִאְתַנִטיל ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּוָדא ּכְ ּ ְוָדא , ּ
ָּאָדם ְדִאְתַנִטיל ֵמִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּ.  

ֵבדֹוְּלָבַתר ִד י ַכָלה, ְּיַפַלח ֵחץ ּכְ ֵחץ ְלַגּבֵ ך ִמיֵניה ְוָדא ''ּיו, ֶּזַרע יֹוֶרה ּכַ ּד ֶזַרע ְדִאְתַמּשֵׁ ְּ

ה ', ז ַמר ּבָ ַלח ִלי ְלַמָטָרה)שמואל א ב כ(ְּוִאּתְ ּ ְלׁשַ ית ִקּבול ְלֶזַרע , ְוָדא ַבת ַעִין, ּ ּּבֵ
ְּדִאיהו ז ן , ַּמאי ַמָטָרה, ַּוַדאי' ּ א] ציור[, יֹומֹוָדא ֶיַרח ּבֶ ַּמָטָרה ִאיִהי , ִּסיֲהָרא ַקִדיׁשָ

ְּנקוָדה ְזִעיָרא ִמְלָגיו, ַּוַדאי ְלַבת ַעִין ְרִחימו ְדַעְיִנין, ּ ים ּבִ ַלח ִחּצִ ה ֲהָוה ׁשָ ְּלַגּבָ ַּמָטָרה , ּ
א ִכיְנּתָ א סמא, ַּוַדאי ׁשְ יׁשָ ָרֵאל ֵמִחְוָיא ּבִ   .ל''ְדִאיִהי ֲאִגיַנת ַעל ִיׂשְ

  ]א''דף ל ע -זוהר תיקוני [

ְּדִאיִהי ֲאִגיַנת ֲעֵליה )א''דף ל ע(ּוְלָמאן  יה , ּ ַמר ּבֵ ּ ֹלא ִתיָרא ִמַפַחד )תהלים צא ה(ִּאּתְ
ֶאְבָרתֹו ָיֶסך ָלך, ָּלְיָלה ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם ְּבְ ָנָפיו , ַּצִדיק, ָּדא ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ְ ְוַתַחת ּכְ

ה ְחּסֶ לול יִא' ְּדָאת ז, ה''ִּאינון ה, ּתֶ ּיהו ֶאְבָרתֹו ּכָ ּּגוָפא ִדיֵליה ו, ו''ּ א ִדיֵליה י', ּ ', ֵּריׁשָ
ְדפֹוי ה ה ְוסֹוֵחָרה ֲאִמּתֹו, ה''ּגַ ה ִצּנָ ְחּסֶ ָנָפיו ּתֶ ּוְבִגין ָדא ְוַתַחת ּכְ א , ּ ִכיְנּתָ ה ְוסֹוֵחָרה ׁשְ ִצּנָ

ָאה א, ֲּאִמּתֹו ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּעָלָאה ְוַתּתָ ּ ִדיֵליה ָחְכָמה ִעָלָאהֵריׁשָ ַּצִדיק , ּ
ְדמותֹו ִּאיהו ְבַצְלמֹו ּכִ ִרית ִמיָלה, ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנִטיר ּבְ ַּזּכָ ְּואֹוַרְייָתא ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּ ּ

ְּדַתְרַוְייהו ְמִגיִנין ֲעֵליה, ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָעְלָמא ָדא, ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַחד ּבְ   .ְוַחד ּבְ

  תקונא ארביסר
ית ֵראׁשִ ַמר , ּבְ ית ְיָי)שמות כג יט(ֲּעָלה ִאּתְ ִביא ּבֵ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ , ך''אלהי' ּ

ֲחֵלב ִאּמֹו ִדי ּבַ ל ּגְ ַמר , ֹלא ְתַבּשֵׁ א ֲחִזי ָחְכָמה ִעָלָאה ֲעָלה ִאּתְ ּּתָ ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל )שם יג כ(ּ
ֹכר ָמה ִאְתְקִר, ּבְ ּכוִרים ַעל ׁשְ ְּדָכל ּבִ ּ כֹוָרה, ּיאוּ ן ִאְתְקִריַאת ּבְ ּמָ א ִמּתַ ִכיְנּתָ ָחְכָמה , ּוׁשְ

ַמר  ַּוַדאי ֲעָלה ִאּתְ ּכוֵרי ֹכל)יחזקאל מד ל(ּ ל ּבִ ית ּכָ ּוְבָרא ּבוְכָרא ִדיָלה ַקְדָמָאה , ּ ֵראׁשִ ּ ּ
  .ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ְּדֹכָלא ָדא ו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3522דף [ -ּוָתא ּבְ

ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתְ ָּבִ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּכוֵרי , ַָמאי ַאְדָמְתך ׁשְ ל ּבִ ְּוִאּנון ּכָ ּ
ְטָרא ְדַצִדיק ְדִאיהו ֹכל ֹּכל ִמּסִ ּ ְדִלין ְוָצְמִחין ִאָלִנין, ּ א ִאיִהי ַאְרָעא ְדֵביה ּגָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ,

ַמר  ַּדֲעָלה ִאּתְ ְּדִאיהו ִעץ ְפִרי, ּ ֶצַמח ַצִדיק)ירמיהו כג ה(ּ ּ ָּבא וְתִקיף ַעּמוָדא ִאיָלָנא ְר, ּ ּ
ַגן, ְדֶאְמָצִעיָתא ן ָצְמִחין ּבְ ּמָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּתַ ִאין ְדִאינון ּתַ ין ְוִדׁשְ ּבִ ִּעׂשְ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ

  .ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה

ֵקי ְוַרִוי  ִאין)א ורבי''נ(ּוָמאן ַאׁשְ ין ְוִדׁשְ ּבִ ּ ָבה ִאָלִנין ְוִעׂשְ ּנִַמְע, ּ ְּדִאיִהי ָחְכָמה , יםַין ּגַ
ּכוֵרי ֹכל ל ּבִ ית ּכָ ּוֵמַאִין ַנְפָקא ַמֲעָיָנא ְדַמָיא, ֵּראׁשִ ית ְיָי, ּ יואל (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ִמּבֵ

ית ְיָיּ וַמְע)ד יח ּוְבִגין ָדא , ֵיֵצא' ָין ִמּבֵ ית )שמות כג יט(ּ ִביא ּבֵ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ּ
ֵרי, ך''אלהי' ְיָי ית ְדָעאֵני ְוִאּמְ ז )דברים יח ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוֵכן ֵראׁשִ ית ּגֵ  ְוֵראׁשִ

ן לֹו ּתֶ   .ָֹצאְנך ּתִ

ּכוֵרי ַאְדָמְתך וכו ית ּבִ ָוְסִמיך ֵליה ְלֵראׁשִ ְּ ּ ֲחֵלב ִאּמֹו' ּ ִדי ּבַ ל ּגְ ַמאי ַהאי , ֹלא ְתַבּשֵׁ
י ַהאי ְמעֹון ַעל ַרְגלֹו, ְלַגּבֵ י ׁשִ יא ְוָאַמר, יָקם ַרּבִ ָקָלא ַסּגִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו ְנֵחית , ָּפַתח ּבְ ּּ ּ

ְָהָכא ִבְרׁשוָתא ְדָמאָרך ַהאי ִמָלה, ּ ְּוַאְנִהיר ִעיֵנהו ְדִאֵלין ָסִבין ּבְ ּ ר , ּ ׂשָ ְּדָלא ֵיתון ְלֵמיַכל ּבָ ּ
ָחָלב   .ּבֶ

ב ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית ְוָלא ִאְתַעּכַ אָאַמר ּבֹוִציָנ, ּ ְוָהא ָרָזא ָדא , ּא ַקִדיׁשָ
ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו  ַּוַדאי ִאיהו ָרָזא ְדֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ּ ּ ד ּבוְכָרא ְדִאיהו , )דברים כב ו(ּ ּּכַ ּ

ָרֵאל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָרא', ָּלא ַאְתָיין ֵליה ְלֵבית ְיָי, ִּיׂשְ ִבׂשְ ְוָגְרִמין , ָחָלב ִאְתָעַרב ּבְ
ֲחמֹורְלִאְתָעְר ִמיֵניה, ָבא ׁשֹור ּבַ ְלַאִים ִמין ְדַלאו ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו, ָאַמר ַרּבִ ּּ ְטָרא ְדַדְכיו, ּ ְּוָהא ׁשֹור ִאיהו ִמּסִ ּ ְטָרא , ּ ַוֲחמֹור ִמּסִ
ְלַאִים ַטב וִביׁש, ִּדְמָסֲאבו ָּדא ִאיהו ּכִ ְטָר, ּ ּא ְדַדְכיוֲּאָבל ָחָלב ִאיהו ִמּסִ ְטָרא , ּ ָרא ִמּסִ ּוִבׂשְ

ְּדַדְכיו ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא, ּ ּ ְקָרא ָדא, ּ מֹוָדע ּבִ ּתְ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ , ֲאָבל ַהאי ָרָזא ִאׁשְ
ֶּנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה  ְטָרא ְדַדְכיו, )בראשית א כד(ּ ב ְדִאינון ִמּסִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ְלהו ִאינון ְדַכר , ּ ּּכֻ ּ ּ ּ

ְּוִאינון זוִגין, ְּונוְקָבא ה ְדַלאו ִאיהו ִמיֵניה, ּ ּוָמאן ְדָנִטיל ִמּמַ ּ ּ ּ ר ְדִאְתְרִכיב , ּ ַּההוא ּבַ ּ
ְרַוְייהו ַמר , ִּמּתַ ֲחֵלב ִאּמֹו)שמות כג יט(ֲּעֵליה ִאּתְ ִדי ּבַ ל ּגְ   . ֹלא ְתַבּשֵׁ

  ]ב''דף ל ע -תיקוני זוהר [

ַוַדאי  א ּבְ ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָהאּ דוְכּתָ ַען ִאיהו ִמָלה ּבְ ּּכְ ְּוָדא ִאיהו ְבִריָרא ְדִמָלה, ּּ ּ ,
ְָמֵלָאְתך ְוִדְמֲעך ֹלא ְתַאֵחר , ְּוָדא ִאיהו א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר , )שם כב כח(ָ ּמָ ַמר ׁשֶ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ

ַרֲחֵמי ִזווָגא ִנָדה ׁשִ, ּבְ ר ַנׁש ִטָפה ּבוְכָרא ּבְ ּחֹוָבא ָדא ְדָעַרב ּבַ ּ ּ ּ ָּדא ָגִרים , ְפָחה גֹוָיה זֹוָנהּ
ת זוֵגיה ְּדָנִטיל ַאֵחר ּבַ ּ ְּוִאיהו ִמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה, ּ ּ ּכוֵרי  )ב''דף ל ע(, ּ ית ּבִ ּוְבִגין ָדא ֵראׁשִ ּ ּ

ית ְיָי ִביא ּבֵ ֲחֵלב ִאּמֹו, ך''אלהי' ַָאְדָמְתך ּתָ ִדי ּבַ ל ּגְ ר ִאיהו , ֹלא ְתַבּשֵׁ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ
ְלַאִיםִּעְרבוְבָיא ְד ָתא ְדַלאו ִמיֵניה, ָנִפיק ּכִ ֶנְגדֹו, ֵּמִאּתְ ְּדִאיִהי ּכְ ּוְבִגין ָדא ָזָכה ִעֶזר, ּ ּ ,

ְדִחילו וִבְרִחימו ִפּקוָדא ּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ ת זוֵגיה ְדִאיִהי ִעֶזר ֵליה ּבְ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ , ִעֶזר לֹו ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3523דף [ -ּוָתא ּבְ

ְּדַלאו ִאיהו ִמיֵניהָאֳחָרא , ְוִאם ַלאו, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ֶנְגדֹו, ּ ְּלאֹוָבָדא ֵליה , ִּאיִהי ּכְ
ֵרין ָעְלִמין ִגין ְדָלא ָנִטיר ִטָפה ַקְדָמָאה ְלַבת זוֵגיה, ִמּתְ ְּוָכל ָדא ְגִרים ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

א ְתיוְבּתָ ל ָדא ִאם ָחַזר ּבִ ְּוִעם ּכָ ַמר , ּ ב ְוָרָפא לֹו)ישעיהו ו י(ֲּעֵליה ִאּתְ ִּהיב ֵליה ְוָי,  ָוׁשָ
ת זוֵגיה ּּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֶרך)משלי ג ח(ּ ִהי ְלׁשָ ָ ִרְפאות ּתְ , ְּוִאיִהי ִדיֹוְקָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּ

ה)שם יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאיִהי ַאְסָווָתא ְוִאיִהי ַחִיים ֲחִזיִקים ּבָ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ,
ִדיֹוְקָנ ֵתיה ִאיִהי ּבְ ְּוִאּתְ ר )קהלת ט ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָהאּ ה ֲאׁשֶ ּ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ

י ָלֶכם)משלי ד כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , אֹוַרְייָתא ִאיִהי טֹוב, ָאַהְבּתָ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ,  ּכִ
ִדיֹוְקָנָהא ֵתיה ִאיִהי ּבְ ְּוִאּתְ ה ָמָצא)שם יח ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ סֹוף סֹוף ,  טֹוב ָמָצא ִאּשָׁ

ַהאיֶע ַמר ּבְ ר ִמִלין ִאּתְ ַהאיְוֶע, ּׂשֶ ר ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא, ׂשֶ ּ ּ.  

 ] בשנה323יום [סדר הלימוד ליום כח אב 

  תקונא חמיסר
ָרֵאל ית ָדא ִיׂשְ ֵראׁשִ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה ָלא ִעְרבוְבָיא ָאֳחָראֵר, ּּתְ ית ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ֹקֶדׁש, ּאׁשִ ּ ָבה , ּ ָּלא ֲהָוה ֵליה ַהְרּכָ
יָנא ָאֳחָרא ּוְבִגין ְדִאיהו ֹקֶדׁש, ִמּמִ ּ ת זוֵגיה , ּ י ּבַ יה ְנִטירו ְלַגּבֵ ָבה ְדָצִריך ּבֵ ֵּלית ֵליה ַהְרּכָ ּ ּ ּ ְּ

בוַאת ה', ְּדִאיִהי ה ית ּתְ ּוְבִגין ָדא ֵראׁשִ ּ יה ְפִגימו', ּ ֵּלית ּבֵ בראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

ם)כה כז יה ְפסֹוֶלת,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ֵּלית ּבֵ א ִאְתָחֵזי)צריך למהוי נטיר(, ּ א ָדא ְלַמְלּכָ ,  ִאיּבָ
ּוְבִגין ָדא  ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיָי)ירמיהו ב ג(ּ מו ָרָעה ּתָ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ   .'ּ ּכָ

ּהו ִעץ ַהַחִייםְּדָדא ִאי ת זוֵגיה, ּ א ִדיֵליה ַסם ַחִיים ּבַ ְּדִאיּבָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין , ּּ ְּנִטיָרא ֵליה ּבְ
ַמר , ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג כב(ֲּעָלה ִאּתְ , ּ ְוָלַקח ּגַ

ת זוֵגיה ם ְלַרּבֹות ּבַ ּּגַ ַּסם ַחִיים ִדיֵליה, ּ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיְו, ּ ִּאיהו ָנִטיר ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ּוָמאן ְדָבִעי ְלַנְטָלא ַבת זוֵגיה ּ ּ גֹון אוִרָיה ְדַאְקִדים ְלָדִוד, ּ ּּכְ יה , ּּ ַמר ּבֵ ל )ירמיהו ב ג(ִּאּתְ  ּכָ

ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיָי מו ָרָעה ּתָ   .' ּאֹוְכָליו ֶיְאׁשָ

ְּדַבת זוֵגיה ְדַצִדיק ִא ּ ּ ּ מוָרהּ ה ׁשְ ּיהו ַמּצָ יָרה, ּ ֵליָמה ֲעׁשִ ה ׁשְ י ַמּצָ ִרים ָדא , ְלַגּבֵ ּוָמאן ּגָ ּ
ה מוָרה ְלַגּבֵ ה ׁשְ ְּלֶמֱהִוי ַבת זוֵגיה ַמּצָ ּ ּ ִגין ְדָנַטר ִטָפה ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּוָמאן ְדָפִגים ִטָפה , ּּ ּ ּ

ה ְפרוָסה ֶלֶחם ֹעִני, ִּדיֵליה ִּאְתְקֵרי ַבת זוגֹו ַמּצָ ַנֲהָמאְוָרָז, ּּ ל ָמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ּא ְדִמָלה ּכָ ּ ,
ִפירוִרין ְדַנֲהָמא ּאֹו ּבְ ַכַזִית, ּ ְּדִאינון ִטִפין ּבְ ּ ְתֵריה, ּ ֲּעִניות ָקא ָרִדיף ַאּבַ ּ ְֶאָלא ָצִריך , ּ ּ
ְּלַנְטָרא ִטִפין ִדיֵליה ּ ֲאַתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְְדָלא ְיָזֵריק לֹון ּבַ ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמ, ּ ּ ּוהו ָמאֵרי ּ ּ

י ֵהיֵכי ְדִתְתַעְתרו, ַמְתִניִתין ְייכו ּכִ ּאֹוִקירו ִלְנׁשַ ּ ְּואֹוִקירו ִדְלהֹון ְלַנְטָרא ִטָפה ַקְדָמָאה, ּ ּ ,
ה ְפסֹוֶלת ְּדָלא ַיֲעִביד ּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3524דף [ -ּוָתא ּבְ

ִּדְפסֹוֶלת ְדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְע, ּ ּתַ ָמִעאל ְדִאׁשְ ו ְוִיׁשְ ִרים ְלאוָמה ְדִעׂשָ ּּגָ דון ּבִּ ְבֵניהֹון ּּבְ
ָגלוָתא יָנא, ּּבְ א ְוַסּכִ ֶאּשָׁ ֵריָפה ְוֶהֶרג ִדְלהֹון, ְוִנְסיֹוָנא ִדְלהֹון ּבְ ִזיב לֹון ִמּשְׂ   .ּׁשֵ

  ]א''דף לא ע -תיקוני זוהר [

ִגין ְדָלא ֲהָוה ֵביה ְפסֹוֶלת ַּיֲעֹקב ּבְ ּ ָגלוָתא , ּ ַזְרִעיה ּבְ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּכֹן )דברים לג כח(ּ ּ ַוִיׁשְ
ָר ָדד ִעין ַיֲעֹקבִיׂשְ ַטח ּבָ ָדד, ֵאל ּבֶ ַמר ָהָכא ֶבַטח ּבָ ַמְפָקנו ְדָגלוָתא , ִאּתְ ַמר ָהָתם ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)שם לב יב( ְבנֹוי ִעְרבוְבָיא ְדִגיֹוִרים, ּּבָ ָּלא ִאְתָעְרבון ּבִ ּ ּ ,
ִרים ִלים ּגֵ ּוְבִגין ָדא ֵאין ְמַקּבְ יַחּ ׁשִ ַמר ,  ִלימֹות ַהּמָ ַּדֲעַלְייהו ְדֶזַרע ַיֲעֹקב ִאּתְ  )תהלים פ ט(ּ

יַע ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ין ָאֳחָרא, ּגֶ ָבה ִמּמִ ָלא ַהְרּכָ ֶפן ָלא ְמַקּבְ ן ַזְרִעיה ֲהוֹו ָנְטִרין , ַמה ּגֶ ּּכֵ
ִרית ין ָאֳחָרא, אֹות ּבְ ָבה ִמּמִ ִלין ַהְרּכָ ִרית ָזֵכי ְלַמְלכוְוָכל ָמ, ְוָלא ְמַקּבְ ּאן ְדָנִטיר אֹות ּבְ ּ ,

ַגְווָנא ְדיֹוֵסף )א''דף לא ע( ִרית ָזכו ְלַמְלכוָתא, ּכְ ִגין ְדָנְטִרין ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְוִאּתְ
ֵני ְמָלִכים ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ִרית, ּכָ ִגין ְדָנַטר אֹות ּבְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ יה , ּ ַמר ּבֵ  ַוְיִהי ) הדברים לג(ִּאּתְ

ְִביׁשורון ֶמֶלך ּ ִרית, ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנַטר ּבְ ַּזּכָ ּ.  

  תקונא שיתסר
ית ָדא ַחָלה ֵראׁשִ ּּבְ ִרימו )במדבר טו כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ּ ֵראׁשִ ּ

ל עֹוָלם ֲהָוה, ְּתרוָמה ְּוָהא אוְקמוהו ְדָאָדם ַחָלתֹו ׁשֶ ּ ּ יתּוְמָנא ָל, ּ ּן ְדַחָלה ִאיהו ֵראׁשִ ּּ ,
ִרימו ְתרוָמה ַלְיָי ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ִּדְקָרא אֹוַכח ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֵראׁשִ ּ ּ ַמאי ', ּּ

ְבָעה ִמיִנין ִאינון, ַּחָלה ֶּאָלא ׁשִ ֶמן , ּ עֹוָרה ְוֶגֶפן וְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִּחָטה וׂשְ ּ ּ
ְּדהוא ְדַב, ּוְדָבׁש ָמִריםּ   .ׁש ּתְ

יה ָאָדם ַקְדָמָאה ִּחָטה ִאיָלָנא ִאיהו ְדָאִכיל ִמּנֵ ּ ן ַחָלה, ּ ּמָ ְּוִאיהו ָלא ַאִפיק ִמּתַ ּ ּוְבִגין , ּ
יה ה ָּדא ָלא ָחל ּבֵ ְרָיא ֵביה ח', ּ   .ְּוָגִרים ֵליה מֹוָתא', ט' ְּוׁשַ

א ִכיְנּתָ ְבָעה ִמיִנין ִאיֵל, ְּוַחָלה ִאיִהי ׁשְ ּוָבה ָחב ָאָדם ַקְדָמָאה, יןְכִליָלא ִמּשִׁ ִּטָפה ָדא , ּ
ה ָצִריך ְלַאָפָקא ִמיָנה ַחָלה', י ִּעּסָ ּ ּ ּוִמָיד ָחל ַעל ַהִהיא ִטָפה, ְ ּ ִליל , ּ ְּוָיִהיב ֵליה ֶזַרע ּכְ

ְרַוְייהו ְדִאיהו ו ִּמּתַ   .)בראשית מז כז(א ָלֶכם ֶזַרע ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵה', ּ

ּוְבִגין ָדא ַחָלה ַוַד ּ ָתאּּ י ְלִאּתְ ּאי ִאיִהי ִפּקוָדא ְדִאְתַמּנִ ִּדְבִגיָנה ֵמת ָאָדם ְדִאיהו ַחָלתֹו , ּ ּ ּ ּ ּ
ל עֹוָלם א ַחָלה, ׁשֶ ָתה, ְּצִריָכה ִאיִהי ְלַאְפָרׁשָ ּוְלַאָפָקא ָלה ֵמִעּסָ ּ ְּדִאיִהי ִטָפה ִדיָלה, ּּ ּּ ,

  .ְלַהֲחִזיָרה ַעל ָהָאָדם

א ִדיֵליה ְרּגָ יה , ִּאיִהי ַאְטַפת ׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַמת ָאָדם'  ֵנר ְיָי)משלי כ כז(ּ ְצִריָכה , ִנׁשְ
ת ּבָ ֵליל ׁשַ י ַבְע, ְּלאֹוָקָדא ֵליה ּבְ א ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ְלהֹוִבין ְדֶאּשָׁ ִאְתָערו ְדׁשַ ּּבְ ּ ְוָרָזא , ָּלהּ

ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה  ְּדִמָלה ַמִים ַרּבִ ּ ימוָתא ְדֵליל ְוִאְתָע, )שיר א ז(ּ ּרו ְדַחּמִ ּ
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ת ּבָ ֵתיה ְצִריָכה ִבְרִחימו וְדִחילו, ׁשַ ֵּמִאּתְ ּ ּ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר , ּ ה ּכִ ויקרא (ְּוָדא ִאיהו ִאּשָׁ

  .)יב ב

ִפיַכת ָדִמים ְדָאָדם ִּאיִהי ׁשְ ִּאְזְדִריַקת ָדָמה, ּ ּ ְּוַעל ָדא ְצִריָכה ְלַנְטָרא ֵליה ִמַדם ִנָדה, ּ ּ ּ ּ ,
ים ְזִהירֹותּו ַלת ִמִלין ִאֵלין ָנׁשִ ְּבִגין ָדא ַעל ּתְ ּ ר, ּ ָדה וַבַחָלה וְבַהְדָלַקת ַהּנֵ ּנִ ּּבַ ּ אן , ּּ ַעד ּכַ

ן ַחָלה, ָּרָזא ְדִחָטה ּמָ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתאּה ִאיהו ָרָזא ְדֶע''ִּחָט, ְּדִמּתַ ּׂשְ ּ.  

  תקונא שיבסר
ית ֵראׁשִ ַמ, ּבְ ית ַמְע)דברים יח ד, עי(ר ֲּעָלה ִאּתְ ר ְדָגְנך ֵראׁשִ ָׂשַ ְּוָדא ַמְלכות ְדִאיהו , ּ ּ ּ

ר יִרית ְלֶע, ַמֲעׂשֵ ר ְסִפירֹותְוִאיִהי ֲעׂשִ ִרין, ׂשֶ ּוְבִגיָנה ְמַעּשְׂ ין , ּ ּומֹוץ ְוֶתֶבן ְדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ
ְּדִחָטה ר, ּ ֲעׂשֵ ַהאי ָעְלָמא ְפטוִרין ִמּמַ ּּבְ ּוָמאן ְדָבִעי ְלַא, ּ ר ֵמִחָטהּ ָּפָקא ַמֲעׂשֵ ָּבִעי ְלַנְקֵייה , ּ

ִּמן מֹוץ ְוֶתֶבן ְדִאינון ח ָאַרת ִאיִהי ה, ט''ּ ּתְ ה , ְּנִקָיה' ְוִאׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְיֵהא ָזִריק ּבָ ּּבְ ּ
  .'ִּטָפה ְדִאיִהי י

ִזווָגא ְדַבר ַנׁש ּוְכַגְווָנא ָדא ּבְ ָאה ִטָפה ֵמֵחְט, ּ ָּצִריך ְלַנּקָ ְלֶמֱהִוי , ּו ֵיֶצר ָהָרעּא ְדִאיה''ְ
ה   .א ָלֶכם ֶזַרע'' ֵה)בראשית מז כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ַּזְרָעא ְנִקָיה ּבְ

  ]ב''דף לא ע -תיקוני זוהר [

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִחָטה ִאיִהי ְנִקָיה ֲּאָבל ּבְ ה, ּ ִּאיִהי וְלבוׁשָ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְוִאיִהי ֶע, ּ ּׂשְ
ַהּמֹוִציאּוְב, ְּדאֹוַרְייָתא ה, ִּגין ָדא ּבְ ִית ָצִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ַעל ַהּבַ ּּבַ ְּלֶמֱהִוי ִאיִהי ְנִקָיה ', ְ

וִרין ִאינון, ְבָלא ְפסֹוֶלת ּוְתֵרין ִעּשׂ ּ ר)דברים יד כב(ְּדָאַמר ְקָרא , ּ ַעּשֵׂ ר ּתְ אי ,  ַעּשֵׂ ַאּמַ
ְתֵרין ְדרֹוִעין ָרא ָלה ּבִ ֶּאָלא ְבִגין ְלַקׁשְ ּ ר ִראׁשֹון ְלֵלִוי, ּון ּכֵֹהן ֵלִויְּדִאינ, ּ , ְּדִאינון ַמֲעׂשֵ

ר ַלּכֵֹהן ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ ר ְּדָכל ְסִפיָרן ָסְלִקין ְלֶע, ַמֲעׂשֵ , ַּעד ְדָסְלִקין ְלֵמָאה, )בשכינתא(ׂשֶ
רוָמה ְלֻכְלהו ֵמָאה ְּוִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּתְ יעור , ּּ ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ רוָמה  )ב''דף לא ע(ּ ֵרי ּּתְ ּתְ

ָאה ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא, ִמּמֵ ָּלֳקֵבל ּתְ ִעין יֹוִמין, ּ ַאְרּבְ ְוָדא , ְּדִאיִהי תֹוָרה ְדִאְתְייִהיַבת ּבְ
ְלהו ֶע', ה מ''ִּאיהו ּתֹוָר ּוָבה ִאְתֲעִבידו ְסִפיָרן ּכֻ ּ ּ רֹוִניםּּ ַלת ֶע, ׂשְ ַלת ֲאָבָהן ּתְ רֹוִניןּתְ , ׂשְ

ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ִא רֹוןּתְ רֹון ִעּשָׂ   .ּינון ִעּשָׂ

  תקונא תמני סרי
ָר ית ּבָ ֵראׁשִ י''ּבְ ין ִדְנבוָאה, ת''א ׁשִ ית ַדְרּגִ ִּאינון ׁשִ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ׁשֹוָקיו )שיר ה טו(ְדִאּתְ

ׁש א, ַּעּמוֵדי ׁשֵ ית ְלַתּתָ ּוְכָמה ְדִאינון ׁשִ ית ְלִעיָלא, ּ ית ָסְלִקין, ָּהִכי ִאינון ׁשִ  ְּוִאינון ׁשִ
ין ּתִ ָאן ֲאַתר, ְלׁשִ יסֹו, ּבְ ַאר י, י ָעְלִמין''ד ַח''ּבִ ּתָ ָאה, ד''ד ִמן ְיסֹו''ִאׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ָּדא ׁשְ

ע ְסֵרי ִפְרִקין ְדָיד ִליָלא ֵמַאְרּבַ ָעאן, ּּכְ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ְּדִאינון ּבְ א ''ד ה''ה יו''ְּוִאינון יהו, ּ
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ע ְסֵרי ַאְתָוון , א''ו ה''וא ִריך הואַאְרּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ְּוָדא ִאיהו וְבַיד , ִּדְכִליָלן ּבָ ּ
ה  ִביִאים ֲאַדּמֶ   .)הושע יב יא(ַהּנְ

ין ְדָכְרַסָיא, ו ִמן ְיסֹוד''ס ית ַדְרּגִ ִּאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ׁש )מלכים א י יט(ְּדִאּתְ  ׁשֵ
א ּסֵ י' ְוָאת ו, ַמֲעלֹות ַלּכִ יןְּדִאיִה' ְסִליק ּבְ ּתִ ית ִזְמִנין ֶע, י ֲעָטָרה ִדְבִרית ְלׁשִ רׁשִ , ׂשֶ

ִלין ְדַסֲחִרין ְלָכְרַסָיא ְלּגַ ין ּגַ ּתִ ין ָלֳקֵבל ׁשִ ּתִ ְּוָסְלִקין ְלׁשִ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ן ׁשְ   .ְּוָכְרַסָיא ַתּמָ

ְּדִאיִהי ִדְמיֹון וַמְרֶאה ְדֹכָלא ִביִאים ֲאַד, ּ ַמר וְבַיד ַהּנְ ִּדְמיֹון ָהא ְדִאּתְ הּ ַמר , ּמֶ ַּוֲעָלה ִאּתְ
ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב ח( יט' ּ יִמין, ַיּבִ ה ִאינון ְרׁשִ ם ְדָכל ַפְרצוִפין ִדְנִביֵאי ּבָ ַּעל ׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ,

ם ְדָכל ְנהֹוִרין ִדְלִעיָלא ִמיָנה, ִאְתְקֵרי ִדְמיֹון ְּוַעל ׁשֵ ּ ה ִאְתַחְזָיין ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה, ּ , ּּבָ
ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע'  ְיָי)שם ו(יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת ּמַ ְסִתימו ְדַעְייִנין, ּּבַ ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה , ּּבִ

י ִער , ַבֲחלֹום ָנה ְוִלּבִ ּוִבְפִתיחו ְדַעְייִנין ִאיהו ַמְרֶאה , )שיר ה ב(ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲאִני ְיׁשֵ ּ ּ
ָהִקיץ ן, ּבְ ּמָ ן ּתַ ם ''ּומטטרו, ן'' פתחוְוַחד, ן''ַחד סגרו, ּוְתֵרין ְמַמּנָ ׁשֵ ּן ְדִאְתְקֵרי ּבְ
ְרַוְייהו ִחין ִאֵלין, ּּתַ ֵרין ַמְפּתְ א ַעל ּתְ   .ְּמַמּנָ

ָהִקיץ א ַמְרֶאה ּבְ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיִהי ׁשְ ִסְטֵריה, ִּמּסִ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ,
יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ר ּבֹו)במדבר יב ח(ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּוְתמוַנת ְיָי, ּ וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹותּ יט' ּ   .ַיּבִ

ְטָרא ְדַצִדיק ִדיִקים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי , ִּמּסִ נוז ַלּצַ ְּדִאיהו אֹור ַהּגָ ּ ּ , )א לעתיד לבא''נ(ּ
ה, ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה ַבֲחלֹום ְּוהוא ְדִאְתַחְזָיא ּבָ ְטָרא ְדגוָפא, ּ ּה ַעּמוָדא ''ִּאיהו יהו, ִּמּסִ

ֵרין ִסְטִרין, ֶאְמָצִעיָתאְד ע ֵחיָוון ְדִאינון ְפֵני ָאָדם , ְּדִאְתַנִטיל ִמּתְ ְּוִאיהו ָרִכיב ַעל ַאְרּבַ ּ ּ ּ
ר ְּפֵני ַאְרֵיה ְפֵני ׁשֹור ְפֵני ֶנׁשֶ ּ ּא ִאְתְקֵרי ִמְלָגאו ְדגוָפא''ו ה''א וא''ד ה''יו, ּ ּ ְּוִאיהו , ּ

א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ   .ָאָדם ָלׁשֶ

ְדמות ָאָדםְּלָמאן ְדִא ּיהו ָאָדם ִאְתַחְזָיא ֵליה ּבִ ּ ָאר ֵחיָוון ִאְתַחְזָיא , ּ ׁשְ ְּלָמאן ְדִאיהו ּכִ ּ
ְדמות ֵחיָון ְדָכְרַסָיא ֵּליה ּבִ ּ ּ פום ֵחיֵליה, ּ ְּלָכל ַחד ּכְ ל ֵליה, ּ ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ְּוַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּ ּ ,

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ אְּדָלא ְיִכיל ְלַאּשָׂ, ּ ִכיְנּתָ ָּגא ֵליה ׁשום ָנִביא ְוחֹוֶזה ֶאָלא ִבׁשְ ּ ְוִאית , ּ
ְטָרא ְדָחְכָמה, ָאָדם ְלִעיָלא ֵמָאָדם יה ָחָכם ָעִדיף , ּה ַוַדאי''ַח ָמ''ּכֹ, ִמּסִ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ

ִביא   .ִמּנָ

ְמעֹון ְוֻכְלהו ַחְבַרָיא י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ּ ן ְדָכ, ָיא ְמֵהיְמָנאְוָאַמר ַרְע, ּ ּקום , ּל ְנִביַאָיאַּרּבָ
ְנָתך א, ְִאְתַער ִמּשִׁ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדׁשִ ָכל ְנִביַאָיא ּכְ ְּדַאְנּתְ ִאיהו ּבְ ּ יה , ּ ְּדִסיֲהָרא ְוֹכָכַבָיא ִמּנֵ ּּ

ְטָרא ָאֳחָרא, ָנֲהִרין ת ֵמָעְלָמא, ְוֵלית לֹון ְנהֹוָרא ִמּסִ ִניׁשַ ַמר , ּוְבִזְמָנא ְדַאְנּתְ ִאְתּכְ ִאּתְ
הֹון  פֹו)איוב ג ט(ּבְ כו ּכְֹכֵבי ִנׁשְ ּ ֶיְחׁשְ ְקום ַאְנִהיר ְנהֹוָרך, ּ ּ.  

  ]א''דף לב ע -תיקוני זוהר [

יׁש ִמן ָעְלָמא, ְוָלא עֹוד ּנִ יָתא ִדְנבוָאה, ֶּאָלא ְבִזְמָנא ְדַאְנּתְ ִאְתּכַ ה , ּּבֵ ַמר ּבָ שם (ְּדִאּתְ

יִתי ֶנֱאָמן הוא)ז ָכל ּבֵ ה ּבְ ּ ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ ח ָלה, ִאיִהי ְסִתיָמא, ּ ּקום ַאְפּתַ ְּדִאיִהי , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3527דף [ -ּוָתא ּבְ

יָתא ִעָלָאה ְגִניָזא ן, ּּבֵ ּמָ א ִעָלָאה ּתַ ִניִזין ִדְלִעיָלא ְסִתיִמין ְדַמְלּכָ ְּדָכל ּגְ ּ ֶבן , ּ ְוַאְנּתְ ֲהִוית ּכְ
ִית יָתא, ּבַ ן ְדַההוא ּבֵ ּּבֶ ִי, ּ א ' ב, ת''ּבַ אָחְכָמה ַא' י, ִּעָלָאה )א''דף לב ע(ִאיּמָ ' ת, ּבָ

ְפֶאֶרת ִית ִדְלִעיָלא, ּתִ ן ּבַ ִדיֹוְקֵניה, ּּבֶ ְּוַאְנּתְ ֲהִוית ּבְ ִית ָלא ֲהָוה ְרׁשו ְלָנִביא , ּ ִּדְבַההוא ּבַ ּ ּ
ְרׁשו ן ֶאָלא ּבִ ּמָ ְּוחֹוֶזה ְלַאָעָלא ּתַ ָלא ְרׁשו, ּ ן , ְּוַאְנּתְ ֲהִוית ָעאל ּבְ ּמָ א ְדֵלית ּתַ ְבָרא ְדַמְלּכָ ּכִ

ְרָעא ְסִת   .ּיָמא ֵליהּתַ

ֶּאָלא ִדְנִביַאָיא ָאֳחָרִנין, ְוָלא עֹוד א, ּ ְע, ָלא ֲהוֹו ָעאִלין ְלֶמחֵמי ְלַמְלּכָ ין ֶּאָלא ְבׁשַ ּתִ
ְלהו, ּוְביֹוִמין ְיִדיָעאן, ְיִדיָעאן ְחָנא ְבַאֲהֹרן ַדֲהָוה ִעָלָאה ִמּכֻ ּכַ ַגְווָנא ְדַאׁשְ ּּכְ ּּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוַאל )ויקרא טז ב( ל , ֶּאָלא ּבְ ּכָ
ן ָאֳחָרִנין ּכֵ ְע, ׁשֶ ָכל ׁשַ ְעְוַאְנּתְ ּבְ א ְוׁשַ אּתָ ִעי ֲהִוית ַעִייל ְלֶמחֵזי , ּתָ ּוְבָכל יֹוָמא ְדַאְנּתְ ּבָ

א   .ְלַמְלּכָ

ֶּאָלא ָכל ְנִביַאָיא, ְוָלא עֹוד אֲהוֹו ַחְזָיי, ּ ֵאָבִרין ְדַמְלּכָ ּן ְנבוָאה ִדְלהֹון ּבְ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ
יר ֵאֶבר ְיִדיָעא ְוָלא ַיּתִ א, ּבְ א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ הֹון ּבְ א, ִמּנְ ִניִמין ְדֵריׁשָ הֹון ּבְ ְּדִאּנון ּכְֹכַבָיא , ִּמּנְ ּ

ָנא ּבָ ּוַמָזֵלי ְדֵלית לֹון חוׁשְ ַעְייִנין, ּּ הֹון ּבְ א, ִמּנְ הֹון ּבְ ַאְנִפין, ּוְדִניןִמּנְ הֹון ּבְ הֹון , ִּמּנְ ִמּנְ
חֹוָטָמא ַצָואר, ּבְ הֹון ּבְ פוָמא ִמּנְ הֹון ּבְ ִּמּנְ ָיַדִים, ּ הֹון ּבְ קֹוָמה ְדִאיהו גוָפא, ִמּנְ הֹון ּבְ ִּמּנְ ּ ,

ׁשֹוִקין הֹון ּבְ ִרית, ִמּנְ אֹות ּבְ הֹון ּבְ א, ִמּנְ ין ְדַמְלּכָ ְלבוׁשִ הֹון ּבִ ִּמּנְ ּ לֹון ְרׁשו ְדָלא ֲהָוה, ּ
יר ָלא ַיּתִ ּכְ   .ְלִאְסּתַ

ָכל ֵאֶבר ה ּבְ יג ְנבוָאה ִדיֵליה, ֲאָבל ֹמׁשֶ ּוְבָכל ֲאַתר ֲהָוה ַמּשִׂ ּ ּוְבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאיִהי , ּ
יה ל ְנִביַאָיא, ֲּהָוה ָנֲחָתא ְלַגּבֵ ָאר ּכָ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ִלׁשְ ְּדָכל ַחד ְסִליק ְלֵאֶבר , ּ

ִּדיֵליה ָמֵתיה ֲהָוה ֲאִצילות ֵמַההוא ֵאֶברְּד, ּ ִּנׁשְ ּ ְּוַההוא ֵאֶבר ֲהָוה ֵליה ֲאבֹוי, ּ ּ.  

א ִאיִהי ֵהיָכָלא ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר א ְדַמְלּכָ ּי ִאיהו ''אדנ, ִמְצָוה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּוְבַרּתָ
ן ֵהיָכ ּבַ ֻחׁשְ ַמר , ל''ּכְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ָפ'' אדנ)תהלים נא יז(ּ חי ׂשְ ְפּתָ ָכל ''יהו, ַתי ּתִ ּה ִאיהו ּבְ
ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְוִאיִהי ְנבוָאה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר''יהו, י ֵהיָכל''אדנ, ֵאֶבר ְוֵאֶבר , ּה ּבְ

ֵהיָכָלא , ְּוָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאית ֵליה ְסִפיָרה ְיִדיָעא, ַמְרֶאה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאְתְקֵרי
א ּתַ ִכיְנּתָ ְּדֻכְלהו ׁשְ ָאה אדנּ ן ְנטוֵרי ַתְרִעין ִאינון ְלֵהיָכָלא, י''ּתָ ה ְמַמּנָ ְּוַכּמָ ְּדָלא ַיֲעלון , ּ

ְרׁשו ן ְנִביַאָיא ֶאָלא ּבִ ּמָ ּּתַ ּ ּ.  

ח ֵהיָכָלא, ָיא ְמֵהיְמָנאּקום ַרְע ה ָמאֵרי ִדְנבוָאה ִאינון ָדְפִקין , ּקום ַאְפּתַ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּ
ח''ִרין אדנְוָאְמ, ְּלַתְרִעין ְדֵהיָכָלא ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְייהו, י ׂשְ ַּעד ְדַאְנּתְ , ְּוִאיִהי ְסִתיָמא ְלַגּבַ

ַחת ן ִאיִהי ָלא ִאְתַפּתְ ּמָ יֵתי ּתַ ן , ּּתֵ א ַדֲהוֹו ְצִריִכין ֵליה ַעְבדֹוי ַוֲאַפְרַכּסֹוי וְמַמּנָ ְּלַמְלּכָ ּ ּ
יה ְלָטֵני ַאְרָעא ְלֶמחֵזי ִעּמֵ פום ָצְרכ, ְּוׁשָ ל ַחד ּכְ ְלָטנוֵתיה, ֹויּּכָ פום ׁשָ ְּוָכל ַחד ּכְ ּ ְוָכל ַחד , ּ

פום ִעְסקֹוי א, ּּכְ ִוי ֹכָלא ִביָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ֶמה ָעַבד ַמְלּכָ ּׁשַ ל ָמאן ְדָבִעי , ּ ְּוָאַמר ּכָ
ֶאְלּתֹוי ַאל ׁשְ ית י, ֵייֵתי ְלַמְטרֹוִניָתא, ְלִמׁשְ ִית ִדיִלי ּבֵ ּאי ִאיהו ְוַה, ֵּהיָכל ִדיִלי', ְּדִאיִהי ּבַ

ל ְוָידֹוַע אֹוִתי)ירמיה ט כג( ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ֹזאת, ּ י ִאם ּבְ   .ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3528דף [ -ּוָתא ּבְ

ְלהו ְלִפְתָחא ַההוא ִזְמָנא ָדְפִקין ּכֻ ּּבְ ן סגרו, ּּ ן פתחו, ּן ְדָסִגיר''ְדַתּמָ ִּמָיד , ּן ְדָפַתח''ְוַתּמָ
ָפ''ְוֵייָמא אדנ, ָיא ְמֵהיְמָנאֵייֵתי ַרְע חי ׂשְ ְפּתָ , ָּדא ָסִגיר ְוָדא ָפַתח, ח''ּץ ַפָת''ָקֵמ, ַתי ּתִ

ְפָוון  ֵרין ׂשִ ֲעֵרי ֶצֶדק )א שבא''נ(ּתְ ַמר, ׁשַ ֲעֵרי ֶצֶדק)שם קיח יט( ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ.  

  ]ב''דף לב ע -תיקוני זוהר [

ְע''ֶסגֹו, א''ִּמְלָגאו ִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ יה, א''ִהי ֶסגֹוְלּתְָוִאי, ָּלהּל ִאיהו ּבַ , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ
ַמר ''ֹחֵל רא ִאיִהי ֶע''ָאבֹו, ּה'' ָאבֹוא ָבם אֹוֶדה י)שם(ּם ֲעֵליה ִאּתְ ְּדִאיִהי ְנקוַדת , ׂשֶ ּ
ּוֵביה , ם''ֹחֵל ְלהו''אֹוֶדה י )ב''דף לב ע(ּ ֶתר ַעל ּכֻ ּה ְדִאיהו ּכֶ ֵרי , ֶזה ָדא ֵצִרי, ּּ ְּוִאינון ּתְ

ַּצִדיִקים ָיֹבאו בֹו , ֹוטַסְמֵכי ְקׁש ִרית, )תהלים קח כ(ּ ָּדא ַצִדיק ְדִאיהו אֹות ּבְ ּ ַתְרַוְיהו, ּ , ּּבְ
חֹות ֵצִר''ִּאיהו ִחיֵר ְּוִאיהו ׁשוֵר, י''ק ּתְ וָרא ְדַתְרַוְיהו, ק''ּ ִּקּשׁ י ֲעִניָתִני , ּ ָוְבִגין ָדא אֹוְדך ּכִ ּ ּ

ִהי ִלי ִליׁשוָעה  ִכי, )שם כא(ַּוּתְ אָּדא ׁשְ ְטָרא ְדַצִדיק ׁשוֵר, ְנּתָ ְּדִאיִהי ִמּסִ ְע''ּ י ּבַ , ָּלהק ְלַגּבֵ
וָרא ִדיֵליה ִּקּשׁ ּ.  

חֹות ֵצִר''ְוִאיִהי ִחֵר ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, י''ק ּתְ ֵרין ְדרֹוִעין''ְּוִאיהו ֶסגֹו, ּתְ חֹות ּתְ , ּל ּתְ
ּוְבִגין ָדא ֶאֶבן ָמֲאסו , ם ְלִעיָלא ְבֶכֶתר''ְוִאיִהי ֹחֵל ּ ה ּ , )שם(ַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ

ְלהו ָאְמִרין ֵמֵאת ְיָי ּּכֻ ִעיֵנינו ' ּ ה , )שם(ָּהְיָתה ֹזאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ִזְמָנא ְדִאיִהי ְלֹראׁש ִפּנָ ּּבְ
א ַמר , ִאְתְקִריַאת ֵריׁשָ ְרֶמל)שיר ז ו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְ ֹראׁשֵ ְ.  

ד ְסִליַקת ְלַגּבֵ אּכַ ה, י ַמְלּכָ ָמִתין ָסְלִקין ִעּמָ ה ִנׁשְ ה ַמְלָאִכין ְוַכּמָ ּמָ ְּדִאּנון ִניִמין , ּּכַ ּ
ִּדיָלה ָלא, ּ ַאְתּכְ ִעְנִבין ּבְ ְּדַתְלָיין ִמיָנה ּכְ ָמִתין ָנֲהִרין ֳקָדָמָהא , ּ ה ַמְלָאִכין ְוִנׁשְ ְוַכּמָ

ַמר ', ְּדִאְתְקִריאו ִעיֵני ְיָי י ִעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)לד כאאיוב (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ה , ּ ּכִ ְוַכּמָ
ֻכְלהו ִמְצַות ְיָי, ִּפּקוִדין ָסְלִקין ֳקָדָמָהא ְּדִאְתְקִריַאת ּבְ ָרה ְמִאיַרת ִעיָנִים ' ּ   .)תהלים יט ט(ּבָ

ה ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ְּדִאְתְקִריאו ָאְזֵני ְיָי, ְּוַכּמָ ן ַעל ָקִלין ִדְצ', ּ ִּדְמַמּנָ ְוַעל , לֹוִתיןּ
ֵני ָהָאָדם יַחת ּבְ ַמע ְצלֹוִתין, ׂשִ ה ְדִאְתְקִריאו ְפֵני ְיָי, ְלִמׁשְ ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ,'

הֹון  ַמר ּבְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ְוגֹוֵמר)יחזקאל א ו(ְּדִאּתְ ּ ּ ה ַגָווִנין, ּ ַכּמָ ה , ָּנֲהִרין ּבְ ְוַכּמָ
יןַמְלָאִכין ָס ה ְדִאְתְקִריאו רוִחין ְוֵאׁשִ ְּלִקין ִעּמָ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ה )תהלים קד ד(ְּדִאּתְ  עֹוׂשֶ

ְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט ן ַעל ֵריָחא וְתָנָנא ְדָקְרָבִנין, ַּמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ִּדְמַמּנָ ְּוִאינון ָמאֵרי , ּ
  .ְדחֹוָטָמא

ה ָמאֵרי ְדָקִלין ְוִדּבוִרין ְדִפיָמ ְּוַכּמָ הּ הֹון , ּא ָסְלִקין ִעּמָ ַמר ּבְ י עֹוף )קהלת י ב(ְּדִאּתְ  ּכִ
יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ַּהּשָׁ ּ ה, ְ ה ָמאֵרי ְדַצָואֵרי ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ ,

ט ן ָקֶנה ִוׁשֶ ִנין וְצלֹוִתין, ְּדַתּמָ ן ַעל ָקְרּבָ ִּדְמַמּנָ ַמר ּבְ, ּ ִני )במדבר כח ב(הֹון ְּדִאּתְ  ֶאת ָקְרּבָ
י י, ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ְּוִאֵלין ִאְתְקִריאו ִאּשִׁ ה ְדִאְתְקִריאו ָמאֵרי , ם''ּ ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ ּ

הֹון , ִדיַדִין ַמר ּבְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א ח(ְּדִאּתְ ַחת ּכַ ה ָמאֵרי ְדגוָפא ,  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ְּוַכּמָ
הֹון ָסְלִק ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ּין ִעּמָ יׁש)דניאל י ו(ּ ּ וְגִוָיתֹו ְכַתְרׁשִ ה , ּ ה ָמאֵרי ִדְבִרית ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ
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הֹון  ַמר ּבְ ת)יחזקאל א כח(ְּדִאּתְ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ה ָמאֵרי ְדַרְגִלין , ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדאֹותֹות,  ּכְ ְוַכּמָ
ה ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ָּסְלִקין ִעּמָ ָרה)שם(ֹון ּ   . ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ

ֵהיָכָלָהא ן, ְּוַכד ִאיהו ּבְ ּמָ ֻּכְלהו ְנִביַאָיא ָסְלִקין ּתַ ּ י ''ְוָדְפִקין ְלַתְרָעא ְוָאְמִרין אדנ, ּ
ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִ א, )תהלים נא יז(ׂשְ ין ַעל ַנְפׁשָ ֵאְלּתִ ַלת ַקְדָמִאין ִדְצלֹוָתא ִאינון ְמַסְדִרין ׁשְ ּּתְ ּ ּ ,

הֹון ֳקָדם ִעַלת ָהִעלֹותְל ַּאָעָלא ּבְ א, ּ ן ַחֵיי ַנְפׁשָ ְּדַתּמָ ין , ּ ֵאְלּתִ ן ַעל ׁשְ ֶּאְמָצִעיֹות ְמַמּנָ
עוְתהֹון ַעל ָצְרֵכי גוָפא ַאל ּבָ ְּלִמׁשְ ין ִמן , ּ ֵאְלּתִ א ְדָכל ׁשְ יוְבּתָ ִלין ּתְ ְתָרִאין ְמַקּבְ ַלת ּבַ ּּתְ

א   .ַמְלּכָ

ְלהו ָיד  ּוְלִעיָלא ִמּכֻ ְלהו ָיד חֹוֶתֶמת, ּכֹוֶתֶבתּּ א ִמּכֻ ּוְלַתּתָ  )איוב לז ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ל ָאָדם ַיְחּתֹום ָיד חֹוֶתֶמת , ָּיד ּכֹוֶתֶבת אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיִהי ִליִמיָנא, ּוְבַיד ּכָ

ָמאָלא ַמר ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיִה, ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדִאיִהי ִלׂשְ ּי ִליִמיָנא ֲעֵליה ִאּתְ
ָיד ָרָמה)שמות יד ח( ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ְּדִאיהו אֹוַרְייָתא , ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ וְבֵני ִיׂשְ

ן ָחְכָמה   .ְדִאְתְייִהיב ִמיִמיָנא ְדַתּמָ

  ]א''דף לג ע -תיקוני זוהר [

א ּתַ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ָאהּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדַתּמָ ְטָרא ְדַצִדיק, ּתָ ֶּפה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ְּדָהִכי , ּ
ן ִמיָל''ְּסִליק ֶפ ּבַ ל ֶפה, ה''ּה ְלחוׁשְ ְּדִאיהו ּכָ ּוְבִגין ָדא , ּ ל ָאָדם )איוב לז ז(ּ ּ וְבַיד ּכָ

ָמאָלא, ַיְחּתֹום א ִעָלָאה, ְוִאיִהי ִלׂשְ ן ִאיִהי ִאיּמָ ה ָחְתֵמנו ְל, ְּדַתּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְּוַצִדיק , ַּחִייםּ
ָמה ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַחִיים ַּעל ׁשְ ָמה ְדַאְמִריָנן וְבֵסֶפר ַחִיים ְוגֹוֵמר )א''דף לג ע(. ּ ּּכְ ָהא , ּ

ַחת ֵהיָכָלא ָּהא ָקא ַאְתָיין ְנִביַאָייא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ְדָקא ָדְפִקין ְלַתְרָעא, ִּאְתַפּתְ ְוָאְמִרין , ּ
יה''ן ְוִאְתְקֵרי אדנ''סגרו, אְּלַההוא ְדָסִגיר ֵהיָכָל ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּי ׁשְ י ''ָּאְמִרין ֵליה אדנ, ּ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין ְדֵהיָכָלא, ׂשְ ח ּתַ א, ַּאְפּתַ ַההוא ִזְמָנא ָעאִלין ְנטוֵרי ַתְרָעא ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ,
לוֵחי ִמְצָוה, ַתְרָעאִרּבֹון ָעְלִמין ָהא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ָקא ָדְפִקין ְל, ְּוַאְמֵרי ֵליה ְּדִאינון ׁשְ ּ ,

ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא ֳקָדָמך   .ְְדַקְייִמין ּבַ

ַההוא ִזְמָנא ָיַהב לֹון ְרׁשו ְלַאָעָלא ּּבְ א ַאִפְטרופֹוָסא , ּ ַּמְטרֹוִניָתא ְדִאיִהי ִמְצָוה ְדַמְלּכָ ּּ
ְּדָכל ִפּקוִדין ִגיַנְייהו, ּ א ּבְ ּאֹוִליַפת ְזכו ֳקָדם ַמְלּכָ ָּהא ִאֵלין , ּ ְוֵייָמא ֵליה ִרּבֹון ָעְלָמא,ּ

ְצלֹוִתין ְְדַקְייִמין ֳקָדָמך ּבִ ין ִדְלהֹון, ּ ֵאְלּתִ ָּצִריך ְלֵמיַהב לֹון ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ָקָלא ָנִפיק , ְ ּּבְ
י ָמאֵרי ְדַרְגִלין ר אֹוָתך)יחזקאל ב א(ְוָאַמר , ְלַגּבֵ ן ָאָדם ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ְ ּבֶ ָ ,

ֶאְמָצִעיֹות ִדְצלֹוִתין ֵאָלֵתך ּבְ י ַמה ּשְׁ ַּמֵליל ִעּמִ ּ ְ ַבְתָרִאין, ּ ֵתן ָלך ּבְ ַלת , ְְוִיּנָ ַמְטרֹוִניָתא ַקּבִ
ֵאְלּתֹוי ַלת ְפִסיָעאן ַלֲאחֹוָרא, ׁשְ ְּוָצִריך ְלֵמיַהב ּתְ א, ְ י ַמְלּכָ ְתפֹוי ְלַגּבֵ ִּאֵלין , ְּדָלא ִיְתַחַזר ּכִ

ְתַרְייהון ''ָנְפִקין ְוסגרו ְרָעא ַאּבַ   .ָּסַגר ּתַ

ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָהא ָמאֵרי ְדאֹותֹות ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא ְפּתָ ָפַתי ּתִ ח ָדא , י ׂשְ ְפּתָ ּּתִ
ְּוִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ְדַח, ן''פתחו ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּ ְטָרא ְדַח, ּי ּבִ ִּדְמַיֲחִדין , י ָעְלִמין''ִמּסִ

ִר א ּבְ ןְּלקוְדׁשָ ּמָ יה ּתַ ִכיְנּתֵ ּיך הוא וׁשְ ּ ּ א , ְ ּתָ א וִמּתַ יָעָאה ִאיהו ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ׁשִ ְּדַצִדיק ּתְ ּ ּ ּ
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ע ַטֲעֵמי, ְלִעיָלא ׁשַ ע ְנקוִדין ּתֵ ׁשַ ַמר , ּּתֵ ן אֹוָתם אלהי)בראשית א יז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ם ''ּ ַוִיּתֵ
ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ל ְנ, ּבִ ְּוָדא ַצִדיק ְדֵביה ּכָ ּ א, ּקוִדיןּ ִכיְנּתָ ְדִאיִהי , ְּלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ

ל ַאְתָוון   .ְכִליָלא ִמּכָ

ין ָדְפִקין ְלַתְרָעא ֵאְלּתִ ִּמָיד ָמאֵרי ׁשְ א, ּ ה ְנטוֵרי ַתְרָעא ָעאִלין ֳקָדם ַמְלּכָ ּמָ ְּוֵייְמרון , ּּכַ
ָּהא ָמאֵרי ַצִדיַקָיא ָמאֵרי ִדְצלֹוִתין ִד, ִרּבֹון ָעְלָמא ַחּּ ְרָכָאן''ְְמָבְרִכין ָלך ּבְ עון , י ּבִ ּּבָ

ך ח לֹון, ְְלַאָעָלא ַקּמָ י ְלִמְפּתַ ֵאְלּתֹוי, ִּמָיד ַמּנִ ְּוִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ְדאֹותֹות, ּוְלֵמַהב ׁשְ ּ ,
הֹון  ַמר ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ִּמּסִ ִנים)שם יד(ּ ּ ְוָהיו ְלֹאֹתת וְלמֹוֲעִדים וְלָיִמים ְוׁשָ ּ ְּוִאֵלין , ּ

ַח ִּאּנון ְדָסְגִדין ּבְ ַח, י ָעְלִמין''ּ א''ּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְרָכָאן ְלַגּבֵ   .י ּבִ

א , ִּאֵלין ָנְפִקין ָהא ָמאֵרי ְדקֹוָמה ָדְפִקין ְלִפְתָחא ְרִעין ְוָסְגִדין ְלַמְלּכָ ְּדִאינון ּכָ
ָברוך, ִבְצלֹוִתין ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ָמה ְדָאְמרו ּכָ ְּכְ ּ ם, ּ ׁשֵ י , ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ּכֹוֵרַע ְלַגּבֵ

ַצִדיק''אדנ יה , ּי ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ רוך)מלכים א ב מה(ּ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ י יהו, ְּ , ה''ְוזֹוֵקף ְלַגּבֵ
ַגְווָנא ָדא יאהדונה ְרַוְייהו ּכְ ָרא לֹון ּתַ   .י''ְּלַחּבְ

ִכיְנּתָ ְלהו אֹוִליַפת ׁשְ ְּוַעל ּכֻ ָמְתהֹון, ּא ְזכוּ ד ָסְלִקין ְלִעיָלא ִנׁשְ ה ֵחיָוון , ְּוִאינון ּכַ ּמָ ּכַ
ְדַפְייהו ִלין לֹון ַעל ּגַ א, ְּמַקּבְ ְרָעא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ִּמָיד ְדִאֵלין ָדְפִקין , ְוָסְלִקין לֹון ַעד ּתַ ּּ ּ

ִגיַנְייהו, ְלִפְתָחא א ּבְ ּאֹוְלִפין ְזכו ֳקָדם ַמְלּכָ י, ּ ח לֹוןּוַמּנִ א ְלִמְפּתַ ְּוִאֵלין ִאינון ,  ַמְלּכָ ּ
אי ֲחׁשַ א ּבַ ִּדְמַמְלִלין ֳקָדם ַמְלּכָ אי, ּ ֲחׁשַ עוְתהֹון ּבַ יה ּבָ ֲאִלין ִמּנֵ ְּוׁשָ א, ּ , ְיִחיִדים ֳקָדם ַמְלּכָ

ין ִדְלהֹון ֵאְלּתִ א ָיִהיב לֹון ׁשְ ּוַמְלּכָ ּ.  

הֹון ִגיַנְייהו ֳקָדם ְדִיְפקון ִמן ֵהיָכָלאְואֹוִל, ִּמָיד ָהא ַמְטרֹוִניָתא ֲאִחיַדת ּבְ ּיַפת ְזכו ּבְ ּ ּ ּ ,
ִּאֵלין ִאינון ַדֲהוֹו, ְוָאְמַרת ִרּבֹון ָעְלִמין ּ ִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִצית, ּ ָיין ִלי ּבְ ְּמַכּסְ ָחֵמׁש , ּ ּבְ

ִרין וְתַלת ֶע ר חוְלָיין ְלָכל ְסַטרִּקׁשְ ּוִבְתָלִתין וְתֵרין ַעְנֵפי ִמְצָו, ּׂשֶ א , הּ י קוְדׁשָ ִּמָיד ַמּנִ ּ
א ִדְלִעיָלא ְבּתָ ִריך הוא ְלַמְלָאִכין ְדֶמְרּכַ ּּבְ ּ ַגְדַפְייהו, ְ ּוְלָפְרָחא ְבהֹון ֵמֲאַתר , ְּלָנְטָלא לֹון ּבְ

ָלה, ַלֲאַתר ל ַמִזיִקין וַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָאה ֲעַלְיהֹון ִמּכָ ּוְלַכּסָ ּּ.  

ִּמָיד ָעאִלין ְנטוֵרי ַתְרִעין, ְפִקין ְלַתְרָעאְּוָהא ָאֳחָרִנין ָד, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְוָאְמִרין , ּ
ָמאָלא ִבְצלֹוָתא, ִרּבֹון ָעְלָמא ל ָיד ַעל ְדרֹוַעְייהו ׂשְ ִפָלה ׁשֶ ִרין ּתְ ָּהא ָמאֵרי ְיִדין ְדָקׁשְ ּ ּּ ,

א ּוְתִפִלין ַעל ֵריׁשָ ְְוִאֵלין ִאינון ְדָיֲהִבין דֹורֹוָנא ָלך , ָקא ָעאִלין, ּ ּ ּ ּ יִמיָנאּ ְּדִאיִהי , ּבִ
ִעים ֲאֵמִנים' צ, ְצָדָקה ׁשְ ע ְקדוׁשֹות' ד, ּתִ ְרָכָאן' ק, ַּאְרּבַ י ' ה, ֵמָאה ּבִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמּשָׁ

י לֹון, אֹוַרְייָתא ּוִמָיד ַמּנִ ח לֹון, ּ ַההוא , ְלִמְפּתַ ,  ִזְמָנא ִויֵדי ָאָדם ָנְפִקין)ב''דף לג ע(ּּבְ
דוָלה ְגבוָר ְּדִאינון ּגְ ּ ּ ִלין דֹורֹוָנא ִדְלהֹון, הּ ּוְמַקּבְ  ִויֵדי )יחזקאל א ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ יה , ָמאי ָאָדם, ָאָדם ִמּתַ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ִתְפֶאֶרת ָאָדם)ישעיה מד יג(ּ ,  ּכְ

א ְייהו דֹורֹוָנא ְוָיֲהִבין ֵליה ְלַמְלּכָ ִלין ִמּנַ ּוְמַקּבְ ּ ָּנא ַלאו ִאיהו ִכְדָקא ָיאותְּוִאם דֹורֹו, ּ ּ ,
ר א ִאְתַמּסַ ְרִעין, ְוַדְחָיין לֹון ְלָבר, ְלַכְלּבָ ְּדִאית ְדָלא ָפְתִחין לֹון ּתַ הֹון , ּ ַמר ּבְ דברים (ְוִאּתְ
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ֲעֹמד)כד יא חוץ ּתַ הֹון ִמְלָבר, ּ ּבַ א ּבְ ּוְמַמֵלל ַמְלּכָ ּ ֵאְלּתֹוי ִמְלָבר, ּ ְוָאְזִלין , ְּוָיִהיב לֹון ׁשְ
  .ֹוןל

א ְלהו ָעאִלין ְלֵבי ַמְלּכָ ְּדַלאו ּכֻ ֶּאָלא ִאֵלין ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )דניאל א ד(ְדִאּתְ
ל מום ֶהם ּכָ ר ֵאין ּבָ ְצלֹוְתהֹון, ְּיָלִדים ֲאׁשֶ ָמְתהֹון, ָלא ּבִ ִנׁשְ ָכל , ְוָלא ּבְ ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּבְ

ָכל ָח, עֹוְבֵדיהֹון יִלים ּבְ ּכִ ִפיָרן ְלֶמחֵזי, ְכָמהּוַמׂשְ ַמר , ְּוׁשַ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ  ַהְרִאיִני )שיר ב יד(ּ
ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלך ְֶאת ַמְרַאִיך ַהׁשְ י קֹוֵלך ָעֵרב וַמְרֵאך ָנאְוה, ְ ְּכִ ְּויֹוְדִעי ַדַעת וְמִביֵני , ְּ

ָחְכָמה וִבְתבוָנה ָוַדַעת, )דניאל א ד(ַּמָדע  ְּדָיְדִעין ּבְ ּ יתְּדֵאין, ּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ , ּ דֹוְרׁשִ
ַדַעת ִביָנה ְויֹוֵדַע ּבְ ָחְכָמה וֵמִבין ּבְ ֶּאָלא ִאם הוא ָחָכם ּבְ ּ ֶהם, ּ ר ּכַֹח ּבָ א , ַוֲאׁשֶ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ

ית''ְדִאיִהי כ, ִּעָלָאה ֵראׁשִ ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא, ּח ַאְתָוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ֻכְלהו ּבַ ַּלֲעמֹוד ּבְ ּ ,
אִא ֵּלין ַיֲעלון ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ מוִרים, ּ ְּדִאינון ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ.  

ין ִדְלהֹון ִמְלָבר ֵאְלּתִ ינוִנִיים ְיִהיב לֹון ׁשְ ּּבֵ ּ יַעָייא ִאַדְחָיין , ְוָלא ָעאִלין ְלָגאו, ּּ ַּרּשִׁ ּ
ן ּמָ ין ִדְלהֹון, ִמּתַ ֵאְלּתִ ֶּאָלא ֲעַלְייהו ִאּתְ, ְּוָלא ָיִהיב לֹון ׁשְ ׁש ֹזאת )ישעיה א יב(ַמר ּ  ִמי ִבּקֵ

יַעָייא, ִּמֶיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי ְּוִאֵלין ִאינון ַרּשִׁ ּ ְצלֹוְתהֹון, ּ א ּבִ ְּדַמְנָחן , ַּדֲהוֹו ְמַבִזין ְלַמְלּכָ
ַמע ְצלֹוָתא ֵטָלה, ְלִמׁשְ יָחה ּבְ ּוָפְסִקין ָלה ַעל ׂשִ ּ.  

ּון ָמאֵרי ְדַצָוארִאינ, ָהא ָאֳחָרִנין ָעאִלין, ִּאֵלין ָנְפִקין ִריך , ּ א ּבְ ְַדֲהוֹו ְמָבְרִכין ְלקוְדׁשָ ּ ּ
ִנין ָיין ְדָקְרּבָ ּתְ ּהוא ַעל ַמֲאָכִלין וִמׁשְ ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ַצו ֶאת ּבְ ְוָאַמְרּתָ , ְּדָאְמִרין ּבְ

י ֵריַח ִניחֹוִחי  ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ א ַדֲהו, )במדבר כח ב(ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֹּו ְמָקְרִבין ְלקוְדׁשָ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ִנין ִדְצלֹוִתין, ְ ה ָקְרּבָ ַכּמָ ת, ּּבְ ּבָ ֹעֶנג ׁשַ ָיין ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ִדְמַהּנְ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ּוְמָבְרִכין ְלקוְדׁשָ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ִדְלהֹון, ְּ ֵאְלּתִ ִנין ּוְלָאֳחָר, ְּיִהיב לֹון ׁשְ
ן ּמָ ָלא ְצלֹוָתא ִאְתַדְחָיין ִמּתַ ַּדֲהוֹו ָאְכִלין ּבְ ָלה , ּ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יָדא ְדַכּמָ ְוָיֲהִבין לֹון ּבִ

ְּדִאינון ַמִזיִקין ּ.  

חֹות ְוהֹוָדאֹות ִדְצלֹוָתא , ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ּבָ ְזִמירֹות ְותוׁשְ ָּהא ָמאֵרי ְדָקִלין ְוִדּבוִרין ּבִ ּ ּ
ַמע, ָדְפִקין ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּוָמאֵרי ְדָקִלין ְדָקָראן ְלקוְדׁשָ ּ ּ ֵרין , ְּ ָרֵאל ּתְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

  .ֶרב ָוֹבֶקרִזְמִנין ֶע

ַמר , ָמאֵרי ַדֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא, ַאְדָהִכי ָהא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא ְדִאּתְ
הֹון  ר ּכַֹח )דניאל א ד(ּבְ ֶלך ַוֲאׁשֶ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ִריך , ְּבָ א ּבְ ֶלך ְסָתם ָדא קוְדׁשָ ְַהּמֶ ְּ ּ
ֶלך ָדא אדנ, ּהוא ֵּהיַכל ַהּמֶ יה , י''ְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ח'' אדנ)תהלים נא יז(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ י ''אדנ, י ׂשְ

ן ֵהיָכל ּבָ ַמר , ְּסִליק ְלחוׁשְ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו'  ַוְיָי)חבקוק א כ(ְוִאּתְ ל ָהָאֶרץּבְ   .ּ ַהס ִמָפָניו ּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָזֵכי ְלַאֲעָלָאה ְלֵהיָכֵליה ְדקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ְלֶמחֵזי ְלַמְלּכָ
ָאה פוָמא, ּוַמְטרֹוִניָתא יה ְצלֹוָתא ְדִאיִהי אדנ, ַּזּכָ ְרָיא ּבֵ ְּדׁשַ ְּדָאְמִרין ָלה אדנ, י''ּ י ''ּ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין ְדֵהיָכָלא, ׂשְ ְפָוון ְדִאינון ּתַ ִאין ׂשִ ְּוַזּכָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ּּכְ שם (ּ

ֲעֵרי ֶצֶדק)קיח יט ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ א, ּ ִכיְנּתָ ְצלֹוָתא ִבׁשְ ְּדַכד פוֵמיה ָפַתח ּבִ ּּ ּ , ַּיֲעֶנה ִמָיד' ַוְיָי, ּ
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ְק)ישעיה נח ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ַמְנָיא ַאְתָוון יהו''ָא, ַיֲעֶנה' ָרא ַוְיָי ָאז ּתִ , ה''ה אהי''ז ּתְ
ַּיֲעֶנה הוא וֵבית ִדינֹו' ַוְיָי ּ ַמְנָיא ַאְתָוון, י''י יאהדונה''ה אדנ''ְוָדא יהו, ּ ִּאֵלין , ָלֳקֵבל ּתְ

ַמ ִּאינון ֵחיָוון ְדַחׁשְ א, ל''ּ ְּדִאינון ֵחיָוון ְדֶאּשָׁ ּ ַּפַעם ָחׁשֹות וַפַעם ְמ, ּ ְצלֹוָתא , ַּמְללֹותּ ּבִ
ב ְמַמְללֹות ְּמיוׁשָ ְצלֹוָתא ִדְמעוֶמד ָחׁשֹות, ּ   .ּּבִ
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א, ְוָתא ֲחִזי ִכיְנּתָ ְצלֹוָתא ִדיֵליה ִלׁשְ יה ּבִ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ר ַנׁש ָסִליק ּבְ ִּאם ּבַ ָכל ִפּקוָדא , ּ ּאֹו ּבְ ּ
ּוִפּקוָדא ְדָעִביד ִּמָיד ְדָדִפיק , ּ אּ ָנִביא אֹו חֹוֶזה אֹו ָחָכם אֹו , ְלִפְתָחא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ
ִּמָיד ְדָקָרא ָלה ְלַתְרָעא, ַּצִדיק אֹו ָחִסיד ּ ן, ּ ּמָ א ְסִליַקת ּתַ ִכיְנּתָ , ַּיֲעֶנה ִמָיד' ְיָי, ִאם ׁשְ
ין ְלֶע ח ֵליהְוָלא ַאְמּתִ א ְדַאְפּתַ ׁש ַאְפּתַ, ֶּבד אֹו ְמַמּנָ ֶּאָלא ִאיהו ַמּמָ ֵּמֲחִביבו , ּח ֵליהּ

י ַכָלה ָחָתן ְלַגּבֵ ה ּכְ ּוְרִחימו ְדִאית ֵליה ְלַגּבָ ּ ּ ּ ַההוא ְצלֹוָתא , ּ א ָלא ְסִליַקת ּבְ ִכיְנּתָ ְּוִאם ׁשְ
ח ֵליה ֵהיָכֵליה, ּאֹו ִפּקוָדא ִריך הוא ְלִמְפּתַ א ּבְ יב ֵליה קוְדׁשָ ָּלא ָחׁשִ ּ ּ ּ ַּוֲאִפילו ַעל ְיֵדי , ְּ

לוָחא ּׁשִ א )א''לד עדף (. ּ ַמר , ְּוַלאו ִאיהו ְכַדאי ְלֵמיָעאל ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ֲעֹמד)דברים כד יא( חוץ ּתַ עוֵתיה, ּ ּבַ ּוִמְלָבר ָיֲהִבין ֵליה ּבָ ּ ּ א, ּּ לוָחא אֹו ְמַמּנָ , ַּעל ְיֵדי ׁשְ

ְדָקא ָיאות ְּוִאי ָלא ָסִליק ְצלֹוֵתיה ּכִ ַּדְחָיין ֵליה ְלָבר, ּ ַאְנפֹויְו, ּ ְרִעין ּבְ ַּוֲעֵליה , ָּסְגִרין ּתַ
ַמר  ֲחֻרְנִני ְוֹלא ִיְמָצֻאְנִני)משלי א כח(ִאּתְ   . ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְוֹלא ֶאֱעֶנה ְיׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ל ַחד ְוַחד ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּכָ ד ָקָראן ִיׂשְ ְּוָהִכי ּכַ ַמע אֹו , ְּ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ִּבְצלֹוָתא אֹו ְבָכל ִפּקו ן, ָדאּ ּמָ ן ָלא ָנִחית ּתַ א ַלאו ִאיִהי ַתּמָ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא , ִאם ׁשְ

יך)שמות כ כד(ִדְכִתיב  ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ָ ּבְ ם , ָּ ְוִתְרּגֵ
ן ְוגֹוֵמר י ַתּמָ ִכיְנּתִ ֵרי ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדַאׁשְ ר ַנ, ֹּאְנְקלֹוס ּבְ ִפּקוִדין ְּדַכד ּבַ א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁש ְסִליק ׁשְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ִּדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ִגיָנה, ְּ ִריך הוא ָנִחית ֲעֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ְּ ּ
ִביא  ֹזאת ְוָהא אוְקמוהו, ַּאל ִיְתַהֵלל ְוגֹוֵמר, )ירמיה ט כב(ַהּנָ י ִאם ּבְ ּּכִ ּ ּ.  

ר ַנ ִריך הואְוָהִכי ַכד ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ א ִבְצלֹוָתא ִדיֵליה ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ּׁש ָסִליק ׁשְ ּ א , ְּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָנִחית ָלֳקֵבל ְצלֹוֵתיה ּּבְ ּ יה ַאְקִדיַמת, ְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ ָחא ֵליה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַאְפּתָ

ר)בראשית כד טו( ָלה ְלַדּבֵ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ה ִרְבָקה ֹיֵצאתְוִהּנֵ, ּ
ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ל, ּ הוא ְמקוּבָ ִפי יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִפָלִתי ּבְ גוָרה ּתְ ִּאם ׁשְ ּ ְוִאם ַלאו , ּּ
הוא ְמטֹוָרף ַאְנפֹוי, ּיֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ְּוטֹוְרִפין לֹו ְצלֹוֵתיה ּבְ ּוְבִגין ָדא ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ, ּ ּ ָּלה ּ

ר ם ְיָי, ְלַדּבֵ ׁשֵ ּוְלַמְלָלא ִבְצלֹוֵתיה ּבְ יה וְבִגיֵניה ָנְחַתת ', ּּ א ָנְפַקת ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִּמָיד ׁשְ ּ ּ ּ
א ְלַרְגלֹוי ִכיְנּתָ ם ְלֶדֶרך )תהלים פה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשְ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ּ

  .ְּפָעָמיו

א ִאיִהי ִכיְנּתָ ָרֵאלְוַכד ׁשְ ָרֵאל ִאינון ַרְגִלין ְדָקַמת ֲעַלְיהו ,  עֹוֶמֶדת ַעל ִיׂשְ ְּוִיׂשְ ּ ּ
ָגלוָתא הֹון, ּּבְ ח ָלה ּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָעִלים ְוגֹוֵמר , ְּ ּנְ ְַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ שיר ז (ּ

ְְועֹוד ַמה ָיפו ְפָעַמִיך, )ב ּ ָרֵאל ֲהוֹו ְמַקְייִמין , ּ ד ִיׂשְ ָנהּּכַ ּשָׁ ֹלׁש ְפָעִמים ּבַ ְּועֹוד ַמה ָיפו , ּׁשָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3533דף [ -ּוָתא ּבְ

ָעִלים ּנְ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְְפָעַמִיך ּבַ ִזְמָנא ְדָעְמדו ִיׂשְ ּּבְ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ  )זכריה יד ד(ּ
יֹום ַההוא ְּוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ָעִלים, ּּ ּנְ ְְועֹוד ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ד ַקְייִמין , ּ ָנה ּכַ ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ

יֹוָמא ְדִדיָנא ִבְצלֹוָתא א , ּּבְ ּסֵ ב ַעל ּכִ א ִדין ְויֹוׁשֵ ּסֵ ִגיַנְייהו עֹוֵמד ִמּכִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְבָגלוָתא, ַרֲחִמים ִכיְנּתָ ׁשְ ִזְמָנא ְדִאינון ַקְייִמין ּבִ ּּבְ ה , ּ ה ִדיִנין ְוַכּמָ ְּוָסְבִלין ֲעַלְייהו ַכּמָ
ֹצאן ִטְבָחה , יןִּיּסוִר ְבנו ּכְ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ָכל ַהיֹום ֶנְחׁשַ ְּדָאְמִרין ּכִ ּ ּּ   .)תהלים מד כג(ָ

ר ַנׁש ְמַצֵלי ִריך הוא ְדִאיהו יהו, ְּוַכד ּבַ א ּבְ ַקְדֵמיָתא ְלַנְחָתא קוְדׁשָ ָּצִריך ּבְ ּ ְּ ה ''ְ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ַמע ִיׂשְ ָכ, ְּוֵליה ָאְמִרין ׁשְ תֹות ְוֹיִמין ָטִביןּבְ ּבָ ִגין ְדיֹוִמין , ל ׁשַ ּּבְ

ְרָעא ְדֵהיָכָלא ְפִניָמָאה ִאיִהי ְסִתיָמא ְּדחֹול ּתַ  ּכֹה ָאַמר )יחזקאל מו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ה''י אלהי''אדנ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ַער ֶהָחֵצר ַהְפִניִמית ַהפֶֹנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ּם ׁשַ ּ ּ ,
ִליט ֲעַלְייהוְוַא ִגין ְדמטטרון ׁשַ אי ּבְ ּּמַ ת ְדֵייֵתי ַבְע, ּ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ָּלה ִיָפֵתַחּ יֹום , ּ ְוֵכן ּבְ

ּוְבִגין ָדא, ַּהֹחֶדׁש ִיָפֵתַח ר ַנׁש יהו, ּ ד ָנִחית ּבַ ַמע''ּכַ ְקִריַאת ׁשְ ָּצִריך ְלַנְחָתא ֵליה , ה ּבִ ְ

אדנ ִפיֵמיה, י''ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ִהָלֶתך''ּין ָדא אדנּוְבִג, ּ יד ּתְ ח וִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָי ׂשְ ּ ּ.  

ת ּבָ ׁשַ ּוְרִביָעָאה ְצלֹוָתא ְדמוָסף, ִּדְתַלת ְצלֹוִתין ִאינון ּבְ ה , ּ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ַאּתָ
ּתָ ָאה, ִּקַדׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמאָלא, ְוָדא ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ן ֵליָוֵאי, ְדִאיִהי ִמּסִ הֹון ְד, ְדַתּמָ ַמר ּבְ ִאּתְ

ּתָ ֶאת ַהְלִוִים ְּוִקַדׁשְ ַנת ֶחְלקֹו, ּ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ ֲחִרית ִיׂשְ ל ַחי, ְצלֹוָתא ְדׁשַ ַמת ּכָ , ְוָדא ִנׁשְ
א ִעָלָאה ַמר , ְּדִאיִהי ִאיּמָ ִים)תהלים סח יד(ֲּעָלה ִאּתְ ַפּתָ ין ׁשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ְקֵרי , ּ ִאם ּתִ ַאל ּתִ

ַמר ַּד, ִּאם ֶאָלא ֵאם קֹום ַההוא)בראשית כח יא(ֲּעָלה ִאּתְ ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ֲאַתר ְדֵיׁש כ, ּ ב ''ּּבַ
ן ּמָ ִכיַבת ּתַ ָאה ִאיִהי פוָמא, ַּאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ׁשְ ְע, ַּזּכָ ִכיַבת ְדאֹוַרְייָתא ְדַהִהיא ׁשַ א ׁשְ ּתָ

ן ּמָ   .ּתַ
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ְמך ֶאָחד ה ֶאָחד ְוׁשִ ִליָתָאה ַאּתָ ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַדֲאִחיד ''ָּדא יהו, ְָצלֹוָתא ּתְ
ַתְרַוְייהו ָמה ְיֵתיָרה ְורוַח ְיֵתיָרה ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ּּבְ ְּוִאינון ְנׁשָ ֶע, ּ תֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ּבָ , ֶרב ׁשַ

ּתָ ה ִקַדׁשְ ָמה ְיֵת, ַּאּתָ ל ַחיְנׁשָ ַמת ּכָ ַנת ֶחְלקֹו, יָרה ִנׁשְ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ ה ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּרוַח , ּ
ְמך ֶאָחד ה ֶאָחד ְוׁשִ ְתַלת ְצלֹוִתין, ְָיֵתיָרה ַאּתָ ח ִפימֹוי ּבִ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאְפּתַ ַּזּכָ ּ ָלא , ּ ְלַקּבְ

ת )ב''דף לד ע( ּבָ ׁשַ ִפַלת מוָסף ָדא ַצִדי, לֹון ּבְ ּּתְ ּ ּ ְלהו ְצלֹוִתין, קּ ְּדָכִליל ּכֻ ּוֵביה ָאְמִרין , ּּ ּ
נו ְלך ְיָי ֶתר ִיּתְ ְצלֹוָתא ְדמוָסף ּכֶ ָּבִ ּ א ''אלהינ' ְיָי, ְליֹוןּו ְוֶכֶתר ִאיהו ֶכֶתר ֶע''אלהינ' ּ ו ַאּבָ

א ַלת ֲאָבָהן, ְוִאיּמָ ִרית ִמיָלה וְתֵרין ַיְרֵכ''צבאו' ְיָי, ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ּתְ , י ְקׁשֹוטּת ּבְ
א ִכיְנּתָ בֹודֹו ָדא ׁשְ   .ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ְרִעין ְדֵהיָכָלא ְפָוון ְדִאינון ּתַ ִאין ׂשִ ַּזּכָ ּ ָלא ְבהֹון ְצלֹוִתין ִאֵלין, ּ ּוְבִגין ָדא אדנ, ְּלַקּבְ י ''ּ
ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲעֵרי ֶצֶדק, )תהלים נא יז(ׂשְ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ר , )שם קיח יט( ּ ח ְּדַכד ּבַ ַנׁש ַאְפּתַ
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יה ִכיְנּתֵ ְצלֹוָתא ִבׁשְ ִּפימֹוי ּבִ ְקָרא ַוְיָי, ּ ּהוא וֵבית ִדינֹו, )ישעיה נח ט(ַיֲעֶנה ' ִּמָיד ָאז ּתִ ּ ּ ,
ַמְנָיא ַאְתָוון ְדִאינון יהו''ָא ּז ּתְ א, ה''ה אהי''ּ א ְוִאיּמָ ַּיֲעֶנה ִמָיד הוא וֵבית ִדינֹו ' ַוְיָי, ַאּבָ ּ ּ ּ

  .י''ה אדנ''יהו

ד אּכַ א וְבִאיּמָ ַאּבָ ּ ִאינון ּבְ ָמאָלא, ּ ְפֵני ַעְצמֹו, ִּליִמיָנא וׂשְ ם ּבִ ל ַחד ִאיהו ׁשֵ ְוַכד , ּּכָ
ֶכֶתר ֶע ִיחוָדא ֲחָדאִּאינון ּבְ ְּליֹון ִאינון ּבְ ַגְווָנא ָדא יאההויה, ּ ֶחֶסד וְגבוָרה ִאינון , ה''ּכְ ּּבְ ּ ּ

ָמאָלאַּעְנִפין ִמְתָפְרִדין ִליִמיָנא, ה''ה אהי''יהו ְרַוְייהו , ּ וׂשְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאינון ּתַ ּּבְ ּ ּ
ֶנַצח ָוהֹוד, ְּבִיחוָדא ֲחָדא ְּוָהִכי ִאינון ַעְנִפין ִמְתָפְרִדין ּבְ ה ''ה ִליִמיָנא אהי''יהו, ּ

ָמאָלא ַצִדיק ִמְתַיֲחִדים, ִלׂשְ ָטן ַעְנפֹוי ֵמ, ָהא ָהָכא ָרָזא ְדִאיָלָנא, ּּבְ ְּדִאְתַפׁשְ , ִעיָלאּ
א ְרׁשֹוי ְלַתּתָ ׁשָ יה ָרע, ִּעץ ַהַדַעת טֹוב. ְּוָדא ִעץ ַהַחִיים, ּוִמְתַייֲחִדין ּבְ ְּדֵלית ּבֵ א , ּ ּתָ ִמּתַ

ָאה''אדנ, ְכַגְווָנא ָדא, ְלִעיָלא א ַתּתָ ִכיְנּתָ ְּוִאינון , ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''יהו, י ׁשְ
ְתֵרין ַיְרִכין ַעְנִפין ִמְתָפְרִד ָמאָלאּּבִ ְּוָהִכי ִבְתֵרין ְדרֹוִעין ִמְתָפְרִדין ַעְנִפין , ּין ִליִמיָנא וׂשְ ּ

ָמאָלא ִיחוָדא ֲחָדא יאהדונה, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַצִדיק ִאינון ּבְ ּּבְ ּ ַמ, י''ּ ֵחיָוון , ל''ְוָדא ָרָזא ְדַחׁשְ
א ְמַמְלָלן ְּדֶאּשָׁ ָברוך, ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ם, י''אהדונהְּדִאיִהי י, ּ ׁשֵ , ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ

ָמָהן ְוָדא יהו ְתֵרין ׁשְ   .ה''ה אהי''ּבִ

א ְלִעיָלא ּתָ יִרים ִמּתַ יר ַהּשִׁ ׁשִ א ּבְ ִכיְנּתָ ח ׁשְ ּבַ שיר (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוְבהֹון ֲהָוה ְמׁשַ

ת ָנִדיב)השירים ז ב ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ה ְיֵדי ַּחּמוֵקי, ּ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ְ ְיֵרַכִיך ּכְ

ן ַהר, ֳאּמָ ן ַהּסַ ְרֵרך ַאּגַ ַדִיך, ְׁשָ ֵני ׁשָ ְַצָואֵרך, ְׁשְ ך, ּ א ְלִעיָלא, ְֹראׁשֵ ּתָ   .ָהא ָהָכא ִמּתַ

א ִריך הוא ֵמִעיָלא ְלַתּתָ א ּבְ ַחת ְלקוְדׁשָ ּבַ ְּוִהיא ְמׁשַ ֶתם ָפז, ְּ , ְלָחָייו, ִעיָניו, ֹּראׁשֹו ּכֶ
ְפ ִתּקוָנא ָדא, ׁשֹוָקיו, ָיָדיו, תֹוָתיוׂשִ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ְצלֹוָתא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

א ֲחִזי יהו יה''ה אדנ''ּתָ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּי ִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְתֵרין ׁשֹוִקין יהו, ְּ ה ''ּבִ
ָמאָלא''ִליִמיָנא אדנ ְּוִאינון ַאְסַפְק, י ִלׂשְ ֵאיָנה ְמִאיָרהּ ִאיָרה ְוַאְסַפְקַלְרָיָאה ׁשֶ , ַּלְרָיָאה ַהּמְ

ְרַוְייהו ַחד יאהדונה ַצִדיק ּתַ ּּבְ ָמאָלא''ה ִליִמיָנא אדנ''ְּוָהִכי ִבְתֵרין ְדרֹוִעין יהו, י''ּ , י ִלׂשְ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יאהדונה ִיחוָדא ֲחָדא''ּּבְ ְרַוְייהו ּבְ ּי ּתַ סֹוד ָאֵמ, ּ ּוְבִגין ָדא ָגדֹול , ן''ּבְ ּ

א ְלִעיָלא, ְָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך ּתָ   .ָּהא ִאיהו ִמּתַ

א יהו ֶכֶתר ֶע''ה אהי''ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ְרַוְייהו ַחד ּבְ ַגְווָנא ָדא יאההויה, ְליֹוןּה ּתַ , ה''ּכְ
ָחְכָמה וִביָנה יהו ְתֵרין ְדרֹוִעין יהו, ה''ה אהי''ּּבְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ה''ה אהי''ּּבִ ּּבְ

ֲחָדא ְרַוְייהו ּכַ ֶנַצח ָוהֹוד יהו, ּּתַ ָמאָלא''ה אהי''ּבְ ְרַוְייהו , ּה ָדא ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ ַצִדיק ּתַ ּּבְ ּ
ֲחָדא ִיחוָדא ּכַ ַגְווָנא ָדא יהו, ּּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ּכְ ְרַוְייהו ּבְ ַמְלכות ּתַ ְּוֵכן ּבְ ּ ּוָבה , י''ה אדנ''ּ ּ

ִרין יהוִמ ע, ה''ה אהי''ְתַחּבְ ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ִקְרַית ַאְרּבַ ָמָהן, ּ ע ׁשְ ְּדִאינון , ִּחּבוָרא ְדַאְרּבַ ּ
ִפִלין ְדָיד ָיין ִדּתְ ע ָפָרׁשִ ַאְרּבַ ּּבְ ּּ ּ א, ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ּוְבַאְרּבַ ּּ.  

  ]א''דף לה ע -תיקוני זוהר [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3535דף [ -ּוָתא ּבְ

א, ְוָדִפיק ְלַתְרָעא, ְלִעיָלאְוַכד ָנִביא ֲהָוה ָסִליק  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהָוה ָפַתח , ִאי ֲהָוה ָסִליק ּבִ
ֵּליה ִמָיד ר ֹאָתך , ּ ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ְַוֲהָוה ָאַמר ֵליה ּבֶ ָ ְּדַאְנּתְ , )יחזקאל ב א(ּ

א ִבְצלֹוָתא ַבֲעִמיָדה ִכיְנּתָ הֹון , ְָגֶליךֲעמֹוד ַעל ַר, ּהוא ַדֲהִוית ָסִביל ִלׁשְ ַמר ּבְ שם א (ְּדִאּתְ

ַכף ֶרֶגל ִעֶגל)ז קוִדים ְדִאינון ַמְנִהיִגים ְלַאְתָוון,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ּנְ ֲּעגוִלים ּכַ ּ ּ ְטָרא , ּ ּוִמּסִ
ִעין ְּדַאְתָוון ִאינון ְמרוּבָ ם ֵיֵלכו)שם יז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֶלְכּתָ ַעת ִרְבִעיֶהם ּבְ , ּ ַעל ַאְרּבַ

ַעת ִרְבִעיֶהםְו ָכל  )א''דף לה ע(ִּאינון , עֹוד ַעל ַאְרּבַ ר ַנׁש ּבְ ע ְקדוׁשֹות ְדאֹוֵמר ּבַ ַּאְרּבַ ּ
ַקְדָמִאין, יֹוָמא ֶאְמָצִעיֹות, ְָועֹוד ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ּבְ ְלכות ּבְ ֵאָלֵתך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ּוַמה ּשְׁ ּ ְּ ,

ַבְתָרִאין ר, ְוֵתָעׂש ּבְ ן ִאיהו ּבַ ְּדַתּמָ ֶעּ ל ְפָרס ֵמַרּבֹו ְוהֹוֵלך לֹו ַנׁש ּכְ ְֶבד ַהְמַקּבֵ ִּאֵלין ָנְפִקין , ּ
עוְתהֹון א ּבָ ְּדָיִהיב לֹון ַמְלּכָ , ָמאֵרי ִדְבִרית ִמיָלה, ָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפֵקי ְלַתְרָעא, ּ

ח''ְוַאְמֵרי אדנ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   .י ׂשְ

ָרֵאל ְדִאינון ַרְגִל ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ אּ ִכיְנּתָ , ְּדָקַמת ֲעַלְייהו ִבְצלֹוָתא ַבֲעִמיָדה, ּין ִדׁשְ
ִפָלה ְמעוָמד ְּדִאיִהי ַוַדאי ֲעַלְייהו ּתְ ּ ּ ְּוָקַמת ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּ ּוְבַמאי ָקַמת ֲעַלְייהו, ּ ִגין , ּ ּבְ

ה יהו ם, ה''ְּדָנֲחִתין ְלַגּבָ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ַמר ּכָ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ּ ר ַנׁש ְלַזְקָפא , ּ ְְדֵביה ָצִריך ּבַ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ם יהו, ִלׁשְ ׁשֵ ְּוִאֵלין ְדָלא ָזְקִפין ָלה ּבְ ּ ְצלֹוְתהֹון''ּ ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא , ה ּבִ ּאֹו ּבְ א ''נ(ּ

יֵדי ֹלא אוַכל קום ' ְנָתַנִני ְיָי, ִּאיִהי ָצְווַחת ֲעַלְייהו, )דלהון ּּבִ ִּדְסִמיכו, )איכה א יד(ּ ּ ִדיָלה ּ
ְתֵרין ְדרֹוִעין ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה ִּאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאינון ֶנַצח , ּ ַּוֲעִמיָדה ִדיָלה ּבִ ּ ּ

גוָפא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ָוהֹוד ּוְזִקיפו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵמיה''יהו, ּ ל , ּה ׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ
ם ׁשֵ ַצִדיקְו, ַּהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ִּיחוָדא ִדיָלה ּבְ ּ הֹון , ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדָלא ְיִכיַלת ְלֵמיַקם ּבְ ּּ

ְצלֹוָתא ָגלוָתא, ּבִ ְּוֵלית ָלה ְסִמיכו ְוָלא ְזִקיפו ְבהֹון ּבְ ּ ּ הֹון, ּ ן , ִאְתֲעִציַבת ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבֵ
ח ָאב ּמַ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו , ָחָכם ְיׂשַ ּוֵבן ּכְ ב ֶאל ִלּבֹו ּו, )משלי י א(ּ ְּבִגיֵניה ַוִיְתַעּצֵ בראשית ו (ּ

יה ְוָלא ַלֲאבוִהי, )ז אי ּכוֵלי ַהאי ְלִאּמֵ ְּוַאּמַ ּ ּ.  

ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּ ן ָחְכָמה, ּ ה ִאינון ִמיִמיָנא ְדַתּמָ ִּפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ים  ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ה ִאינון , ַיְדִריםּ ּוִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ

א ִעָלָאה ן ִאיּמָ ָמאָלא ְדַתּמָ יָבה 'י ַה''ָלָחה אדנ'י ְס''ָמָעה אדנ'י ׁשְ''ִּדְבהֹון אדנ, ִּמּשְׂ ְקׁשִ
ַאַחר  ה ַאל ּתְ פוִרים, )דניאל ט יט(ַוֲעׂשֵ יֹום ַהּכִ ּּבְ א ִאינון ְדָע, ּ ְתיוְבּתָ ְּוַכד ָלא ָחְזִרין ּבִ ּ ְבִרין ּ

ָמאָלא ה ְדִאינון ִמּשְׂ ַמר ֲעַלְיהו , ַּעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו)משלי י א(ִּאּתְ ּ וֵבן ּכְ ִגין , ּ ּבְ
ָמאָלא א ִלׂשְ ן ִאיּמָ ָמאָלא, ְּדַתּמָ א ִאיהו ִלׂשְ ב ֶאל )ורזא דמלה(, ְּוִלּבָ ּ וְבִגין ָדא ַוִיְתַעּצֵ ּ ּ

  .ִלּבֹו

ּוְתֵרין ֲהַויֹו ָמאָלאּת ִאינון''ּ ִּליִמיָנא וֵביה ' י, ה''ו יוה''ְכַגְווָנא ָדא יהה,  ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ''יהו א, )שם ג יט(ה ּבְ ַרּתָ ָרא ְדִאיהו ו' ה, ָאב ִעם ּבְ ִּעָלָאה ִעם ּבְ ּ ,'

יה ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ּּתְ ּ וִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו ֵאל)ישעיה סב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ אּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּו ּתְ ּּ ,
א' ַעל ו' ִּדְבָכל ֲאַתר ְדָאת ה   .ִאיִהי ִאיּמָ
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ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד י י' ְּדָסִליק ה, ְוָדא ָרָזא ְדָקְרּבָ י ו' ְוָנִחית ה', ְלַגּבֵ ְוִאם ַלאו ַהאי ', ְלַגּבֵ
ַהאי ְקָרא , ו''ה יהה''ֲּהַוָי ֹזאת )ירמיה ט כג(ְדִאְתְרִמיז ּבְ י ִאם ּבְ ְתַהֵלל ַה  ּכִ ִּי ְתַהֵלל ַה ּמִ ּ

ל ְו ָידֹוַע אֹוִתי ּכֵ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ׂשְ א ָקְרּבָ ֵני ָנׁשָ ר ַנׁש , ָלא ֲהוֹו ָיְדִעין ּבְ ְּדַכד ָלא ֲהָוה ּבַ
ְּדִאיִהי ' ָמאן ֲהָוה ָיַדע ָמאי ִניִהי ה, ּוָמאן עֹוֶלה ְויֹוֵרד', ִעם ו' ה', ִעם י' ָקִריב ָאת ה

א ַרּתָ אְדִא, ּבְ י ַאּבָ ּית ֵליה ְלַסְלָקא ָלה ְלַגּבֵ ָרא' ְוה, ּ י ּבְ א ְלַנְחָתא ָלה ְלַגּבֵ ְּדִאיִהי ִאיּמָ ּ ,
ִגין ַהאי ֲהַוָי ֶּאָלא ּבְ א ִעָלָאה' ְּדִאיִהי ַעל ו' ְדה, ו''ה ְדִאיִהי יהה''ּ ּוָבה , ִּאיִהי ִאיּמָ ּ

ַמע ה ּתְ חֹות י' ִאׁשְ ָאה ְדִאיִהי ּתְ ּתָ אְּדִאיִהי ּבְ' ּתַ ָנא, ַרּתָ ְְדָצִריך ְלַסְלָקא , ְוָדא ָרָזא ְדָקְרּבָ

י י' ה י ו' ּוְלַנֲחָתא ה', ְלַגּבֵ   .'ְלַגּבֵ

ְכָתב' ו, ִּאיהו ִליִמיָנא ָחְכָמה' ה י''יוה ּבִ , )דברים לג ב(ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו , ּתֹוָרה ׁשֶ
ך ִמּמ ן ְדִאְתַמּשַׁ ְְוַהאי ִאיהו ְדָאְמִרין מֹוַח ַהּבֵ ּ ָמאָלא' ה, ֹוַח ָהָאבּ ן , ִּעָלָאה ִלׂשְ ּמָ ּוִמּתַ

ַעל ֶפה ּבְ ָאה' ְדִאיִהי ה, ִּאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ׁשֶ ּתָ   .ּתַ

  ]ב''דף לה ע -תיקוני זוהר [

ֲהַויֹו ָרֵאל ְדָיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ּבַ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ֲהָבִלים , ת''ּ ִּדְבהֹון ָסְלִקין ְצלֹוִתין ּבַ
ְּדפוְמהֹון ְדָקא ָיאות, ּ הֹון ּכִ ְּוָנֲחִתין ִאינון ֲחָייִלין ּבְ יה , ּ ִכיְנּתֵ ר ַנׁש ָסִליק ׁשְ ְּדַכד ּבַ ּ
ְצלֹוֵתיה ִריך הוא ָנִחית ֲעֵליה, ּּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ קֹום )שמות כ כד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ ָכל ַהּמָ  ּבְ

ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵב יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ֲּאׁשֶ יךָ ָרֵאל ְדִאינון ַרְגִלין , ַָרְכּתִ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ָעאקו, ִלׁשְ ין ּבְ ֵריַוח ּבֵ ין ּבְ ה ּבֵ ְּלֵמיַקם ִעּמָ ִדיָנא , ּ ְּדַכד ִאּנון ּבְ יֹוָמא  )ב''דף לה ע(ּ ּבְ

ָנה הֹון ְלִדיָנא, ְּדִדיָנא ְדִאיִהי ֹראׁש ַהּשָׁ ְצלֹוְתהֹוןְדַקְייִמין, ִאיִהי ָקַמת ִעּמְ , ּ ָלה ּבִ
ַמר  ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְנֶחה אֹוָתך)משלי ו כב(ּ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ְ ּבְ ָ מֹור ָעֶליך, ּ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ ַוֲהִקיצֹוָת , ָ

יֶחך א, ִָהיא ְתׂשִ ִכיְנּתָ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ִלׁשְ ָרֵאל ּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדַקְייִמין ִיׂשְ ּ ּ ּ ִאיִהי , ּּ
ָכל דֹוֲחָקא ְוַצֲעָראַקְייַמת ִגיַנְייהו ּבְ ּ ּבְ א, ּ ַיּמָ ין ּבְ וָבא ּבֵ ִיּשׁ ין ּבְ ָאְרָחא ּבֵ ין ּבְ ְּוָדא ִאיהו , ּּבֵ

ְנֶחה אֹוָתך ָרא ּתַ ַמְדּבְ ִהְתַהֶלְכך ּבְ ְּבְ ָ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך )תהלים פה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ
ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ְּוָיׂשֵ ְכ, ְ ׁשָ מֹור ָעֶליךּבְ ׁשְ וָבא ּתִ ִיּשׁ ך ּבְ ָּבְ א ִהיא , ָּ ַיּמָ ַוֲהִקיצֹוָת ְלֵמיַזל ּבְ

יֶחך ְנֶחה אֹוָתך, ְָתׂשִ ַהאי ָעְלָמא ּתַ ִהְתַהֶלְכך ּבְ ְְועֹוד ּבְ ָ מֹור ָעֶליך, ּ ׁשְ ֶבר ּתִ ּקֶ ך ּבַ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ ָ ,
יֶחך ִתים ִהיא ְתׂשִ ַָוֲהִקיצֹוָת ִבְתִחַית ַהּמֵ ּ.  

ְטָרא , ְּוִאינון ָמאֵרי ַרְגִלין, ְוָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ְפִקיןָּהא ִאֵלין ָנ ִמּסִ
ִריך הוא א ּבְ ְּדַרְגִלין ְדקוְדׁשָ ּ הֹון , ְּ ַמר ּבְ יֹום ַההוא)זכריה יד ד(ְּדִאּתְ ּ ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ּּ ,

ַמר  ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְג)שמות יב לז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ׁשֵ ָבִרים ְלַבד ִמָטף ּכְ ִּאֵלין ָנְפִקין , ִּלי ַהּגְ
הֹון , ָהא ָאֳחָרִנין ָעאִלין ַמר ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ִּמּסִ ָרה)יחזקאל א ז(ּ ,  ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ

ָרה ִעּגוָלא ִאינון ֶרֶגל ְיׁשָ ַּרְגִלין ּבְ ים, ּ ִעין ְדאֹוַפּנִ ְּוִאית ַרְגִלין ָאֳחָרִנין ְמרוּבָ ַמר ְּד, ּ ִאּתְ
הֹון  ם ֵיֵלכו)שם יז(ּבְ ֶלְכּתָ ַעת ִרְבִעיֶהם ּבְ ַמְרֵאה , ּ ַעל ַאְרּבַ ִּדְבהֹון ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ ּ
ָזק  ִעּגוָלא, )שם יד(ַהּבָ ְּוִאּנון ַרְגִלין ּבְ ִנּקוִדין ְלַאְתָוון, ּ ִּאינון ּכְ ִרּבוָעא, ּ ְּדִאינון ַרְגִלין ּבְ ּ ּ.  
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ְטָרא ִדְלהֹוןְוָנִביא ְדִאיה ן ֲהָוה ָסִליק רוֵחיה, ּו ִמּסִ ּמָ ּּתַ ל ַמה , ּ ַמע ּכָ ן ֲהָוה ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ
ַמע ַּדֲהָוה ֵליה ְלִמׁשְ ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל )יחזקאל ב א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ַויֹאֶמר ֵאָלי ּבֶ
ר אֹוָתך ְַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ)שם ב(ְועֹוד , ָ ֹבא ִבי רוַח ּכַ ֲעִמֵדִני ַעל ַרְגָליּ ַוּתָ ר ֵאַלי ַוּתַ , ּר ִדּבֶ

ר ֵאָלי ַמע ֵאת ִמַדּבֵ ַמע ַאֲחַרי ְוגֹוֵמר , ָּוֶאׁשְ ֵאִני רוַח ָוֶאׁשְ ּשָׂ ין , )שם ג יב(ַּוּתִ ִגין ְדַדְרּגִ ּּבְ
א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ה , ִּאינון ִמּסִ ַמר ּבָ ַמע ָאַמר ָוֶא,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג כג(ְּדִאּתְ ׁשְ

  .ַאֲחַרי

דֹול יה , ְּדִאית ַרַעׁש ְוִאית ַרַעׁש, ָמאי קֹול ַרַעׁש ּגָ ַמר ּבֵ ִּאית ַרַעׁש ְדִאּתְ מלכים א יט (ּ

ִריך הוא',  ֹלא ָבַרַעׁש ְיָי)יא א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּדָלא ֵייֵתי ַתּמָ ּ ן, ְּ ֶּאָלא , ְּוִאית ַרַעׁש ְדֵייֵתי ַתּמָ
ִהפוָכא ֶע''ַרַע ּׁש ּבְ ַמר ,ׂש''ֶרּ ָמה ְדִאּתְ ְוָדא , ֶּרׂש ְדָויִּיְסָעֶדּנו ַעל ֶע'  ְיָי)תהלים מא ד( ּכְ

בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו ּכָ ל ִמׁשְ ְְדִאְתַהַפך ַרַע, ִּאיהו ּכָ ּוַמאי ִניהו ֶע, ׂש''ֶרׁש ְלֶע''ּ ֶּאָלא , ׂש''ֶרּ
ִהפוך ַאְתָוון''ׂשִֶּאיהו ֶע ְר ּבְ ּ א ְדִאיִהי ְכָל, ּ ִכיְנּתָ ר ְסִפיָרןָלא ְדֶעְוָדא ׁשְ ַמר , ׂשֶ ַּדֲעָלה ִאּתְ ּ

ָרה ָפחות ֵמֲעׂשָ ה ּבְ ֵּאין ְקדוׁשָ ּ.  

א ְדחֹוֶלה ְרָיא ְלֵריׁשָ ּוְבִגיָנה ְיָי, ְדִאיִהי ׁשַ ַעל , ֶּרׂש ְדָויּוְבַמאי ַעל ֶע, ִּיְסָעֶדּנו' ּ
יה ַוַדאי ִכיְנּתֵ ּׁשְ ן, ּ ּמָ א ַלאו ּתַ ִכיְנּתָ ְּדַאְסִעיר ּגוֵפיה ְדַבר ַנׁש, ןּרוַח ְסָעָרה ַתּמָ, ְוִאם ׁשְ ּ ּ ּ ,

יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ֵבר)יונה א ד(ּ ָבה ְלִהּשָׁ ְּדִאיִהי גוָפא ִדְסִפיָנה, ּ ְוָהֳאִנָיה ִחּשְׁ א , ּ ִכיְנּתָ ד ֵלית ׁשְ ּכַ
ר ָלה, ְּסִמיַכת ָלה ּרוַח ְסָעָרה ְמַהֵפך ָלה ְוַתּבַ ּ ְּ א ְסִמיַכת ָלה, ּ ִכיְנּתָ ּוְבִזְמָנא ִדׁשְ ּ ִמָיד ָקָלא ,ּ

ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליך  ְרָעא ִדיֵליה, )יחזקאל ב א(ָָנִפיק ּבֶ , ְּוָנִפיק ִמִדיָנא, ְּוָקִאים ִמּמַ
ָממֹוֵניה ִלים ּבְ גוֵפיה ׁשְ ִלים ּבְ ּׁשְ ּ ּ.  

ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִּאינון ְו, י ׂשְ
ה ַרְגִלין ְדמֹוֲעִדים ְויֹוִמין ָטִבין ַכּמָ א ּבְ ִכיְנּתָ ִּדְסִמיִכין ִלׁשְ א , ְּוַכד ִאֵלין ָעאִלין, ּ ּקוְדׁשָ

הֹון ח ָלה ּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ ּּבְ ּ ת ָנִדיב , ְ ָעִלים ּבַ ּנְ ְַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ְּדִאֵלין ִאינון , )שיר ז ב(ּ ּּ
הֹון  ַמר ּבְ ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכוְרך)דברים טז טז(ְּדִאּתְ ּשָׁ ֹלׁש ְפָעִמים ּבַ ָ ׁשָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ

ִאֵלין ְנָעִלים ְדִאינון ְנִעיַלת ֶפַסח וְנִעיַלת ֲעֶצֶרת וְנִעיַלת ָחג, ּהוא ִפיָרא ּבְ ה ַאְנּתְ ׁשַ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּּ ּּ ,
ְַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך ְטָרא ִד, ּ ִּאֵלין ִאינון ִמּסִ ׁשּ הֹון ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ַמר ּבְ ְּתֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט ְדִאּתְ ּ ,

ין ִדְנבוָאה ית ַדְרּגִ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף לו ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ְדָאת ו ְּדִאיהו ַצִדיק' ִמּסִ ּ ְַעּמוד ְדָסִמיך לֹון, ּ ּ ית ָלֳקֵבל , ּ  )מלכים א י יט(ְּוִאיהו ׁשִ
ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ אׁשֵ ָאת י, ּסֵ ים' ְוָסִליק ּבְ ּשִׁ ִלים ְדַסֲחִרין , ְלׁשִ ְלּגַ ית ּגַ ים ְוׁשִ ּשִׁ ַגְווָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ

ְּלכוְרַסָיא ְּוָהא אוְקמוָה, ד''ו ִמן ְיסֹו''ְּוִאינון ס, ּ ַאר י, ּ ּתָ ִביִאים , ד''ִאׁשְ יה וְבַיד ַהּנְ ּּבֵ ּ
ה  א ָיד חֹוֶת, )הושע יב יא(ֲאַדּמֶ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַצִדיקְוָדא ׁשְ ְטָרא , ֶּמת ִמּסִ דף (ָיד ּכֹוֶתֶבת ִמּסִ

ּוְבִגין ָדא , ִּאיִהי ְתמוַנת ּכֹל, ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא )א''לו ע ִביִאים )הושע יב יא(ּ ּ וְבַיד ַהּנְ
ה   .ֲאַדּמֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3538דף [ -ּוָתא ּבְ

ָפ''ְוָאְמִרין אדנ, ָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין חי ׂשְ ְפּתָ , ַתי ּתִ
ְּדִאיהו ַח, ְּוִאינון ָמאֵרי ְדאֹות ַח, י ָעְלִמין''ּ ִּדְמַצִלין ּבְ ְרָכָאן ִדְצלֹוִתין''ּ הֹון , ּי ּבִ ִּדְמָקְרִבין ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבָ ְבָעה ֵאִלים, ְּ ְבָעה ָפִרים ְוׁשִ יָבא ָלֳקֵבל ׁשִ ַּדֲחׁשִ י , ּ ּתֵ ְוָלֳקֵבל ׁשְ
ֵני ְבֵני יֹוָנהתֹוִרים  ה ְוֶזה ְלך ָהאֹות , אֹו ׁשְ ְטָרא ְדַהאי אֹות ָאַמר ְלֹמׁשֶ ְָדִמּסִ , )שמות ג יב(ּ

ר ַמָזלֹות ֵרי ֲעׂשַ ְּוִאיהו ְכִליל ּתְ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּ ה, ְוׁשִ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ְדִאיִהי ַבת , ִּמּסִ
ַבע ְטָרא ְדוו, ׁשֶ ְּדִאיהו ו' ּוִמּסִ ָאהּתַ' ִּעָלָאה ו' ּ ַמר , ּתָ ּ וֵמֹאתֹות )ירמיה י ב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָחּתו ַמִים ַאל ּתֵ ה, ַּהּשָׁ י ֵיַחּתו ַהּגֹוִים ֵמֵהּמָ   .ּּכִ

ית ּכְֹכֵבי ֶלֶכת''ֵה ִביָעָאה' ה, ּא ִאינון ׁשִ ר ַמָזלֹות''ו, ּכָֹכָבא ׁשְ ֵרין ֲעׂשַ ְּדָכל ַמָזל , ּו ּתְ ּ
א ַע, ִאְתְקֵרי אֹות ְעְּוִאיהו ְמַמּנָ ל ׁשַ ְעל ּכָ ר ׁשַ א ִדְתֵרין ֲעׂשַ יןּתָ ל ָנִביא ִאית ֵליה , ּתִ ּּכָ
ְע ַּמָזֵליה ְוׁשַ יהּ ּוְכפום ַההוא ַמָזל, ּּתֵ ּ ּ ּוְכפום ְפעוָלה ִדיֵליה, ּ ּ ּ ְלָייא ֵליה אֹות ִמן , ּּ ָּהִכי ִאְתּגַ

ְע, ו''ָוא ר ׁשַ ֵרין ֲעׂשַ ן ַעל ּתְ ר ַמָזלֹות ְמַמּנָ ִּדְתֵרין ֲעׂשַ יןּ ר ַיְרִחין, ּתִ ֵרין ֲעׂשַ   .ְוַעל ּתְ

ָמִתין ִדְלהֹון ְבִטין ִנׁשְ ר ׁשִ ֵרין ֲעׂשַ ן ֲהוֹו ָיְרִתין ּתְ ּמָ ְּוִאֵלין ַמָזלֹות ִמּתַ ּ ְטָרא , ּ ְוִאית ִמּסִ
ר ֵרין ֲעׂשַ הֹון , ָאֳחָרא ּתְ ַמר ּבְ יִאים ְלֻאּמָֹתם)בראשית כה טז(ְּדִאּתְ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ְּדִאינון ,  ׁשְ ּ

אֹוִמי''ה ׁשֹו''ְּקִריאו ָטֶלִאְת ִריך , ן ְוגֹוֵמר''ם ַסְרָט''ר ּתְ א ּבְ ְָדא ְכַגְווָנא ְדָדא ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ
  .ּהוא

א ֵמֶחֶסד ְוַעד ְיסֹוד ית ַמָזלֹות ִאינון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ּׁשִ א ְלִעיָלא ִמיסֹוד ְוַעד , ּ ּתָ ית ִמּתַ ְוׁשִ
ְטָרא ְדַמְלכות ִאְתְקִריא, ֶחֶסד ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכתִּמּסִ ִכיְנָתא ַעד ֶחֶסד, ּו ׁשִ ּוְכפום , ִמּשְׁ ּ

ְלָייא אֹות ְּפעוָלה ְדַהִהיא ְסִפיָרה ָהִכי ִאְתּגַ ְטָרא ְדֶחֶסד ִאיהו ַרֲחֵמי, ּ אֹות , ּאֹות ִמּסִ
ְטָרא ִדְגבוָרה ִאיהו ִדיָנא ִּמּסִ ְּוַאֲחֵזי ַעל ָקטֹוָלא ְדַחָייַבָיא, ּ ִפיכו ִדְדָמ, ּ ּוׁשְ ְוַאֲחֵזי , אּ

ְּבַצִדיַקָייא ַדם ִדְבִעיָרן ָחָתן ְוַכָלה, ּּ ֶחְדָוה ְוֹעֶנג ְדַמֲאָכִלין ּבְ ְּלֵמיַכל ּבְ ִפיכו ִדְדָמא , ּ ּוִבׁשְ ּ
ִנין ַמר ', ָ ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך וכו)שמות כ כד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְדָקְרּבָ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

פֹוןֵּאיֶזהו ְמקֹוָמן ׁשֶ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ִרית, ל ְזָבִחים ׁשְ ְּועֹוד ַאֲחֵזי ְבַצִדיַקָייא ַדם ּבְ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ָדַמִיך ֲחִיי)יחזקאל טז ו( ָדַמִיך ֲחִיי ָואֹוַמר ָלך ּבְ ְ ָואֹוַמר ָלך ּבְ ְ ְ ְ.  

לוי ָארוך ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו אֹות ּתָ ְִמּסִ ּ ּ ּ ּן עֹוָבִדין ְדָעְלָמא ִאם ַזְכָוו, ּ
ַלֵפי ֶחֶסד ַּמֶטה ּכְ ַלֵפי ִדיָנא, ּ ַגְווָנא ָדא, ְּוִאם ַלאו ּכְ ַלת ָאֳחָרִנין ּכְ , ְּוָהִכי ִאינון ּתְ

יַמָיא ִבְרִמיָזא ּוְלַחּכִ ּ.  

ת, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְטָרא ְדֶקׁשֶ ְּדִאיהו אוף ָהִכי א, ָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא ִמּסִ ּ ֹות ּ
ִרית יה , ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)שם א כח(ּ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ן ַמְרֵאה ,  ּכְ ּכֵ

בֹוד ְיָי, ַּהּנַֹגה ָסִביב ּהוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ ָּוֶאְרֶאה ָוֶאֹפל ַעל ָפַני' ּ ר, ּ ַמע קֹול ְמַדּבֵ , ָוֶאׁשְ
אי הוא ְנִפיל ַעל ַא ת, ְּנפֹויְּוַאּמַ ׁשֶ ָלא ַבּקֶ ּכְ ִגין ַדֲאִסיר ְלִאְסּתַ   .ּּבְ

י ֶאְלָעָזר ת, ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ ָלא ַבּקֶ ּכְ יר ְלִאְסּתַ אי ַאּסִ א ְוַאּמַ ְמעֹון, ַאּבָ י ׁשִ , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יה יה וְדִאינון ּבֵ ין ּבֵ ׁשִ ִגין ִאינון ְקִליִפין ְדִמְתַלּבְ ִרי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדִאינון רוַח ְס, ּ ּ דֹול ּ ָעָרה ָעָנן ּגָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3539דף [ -ּוָתא ּבְ

ַחת ְוֹנַגה לֹו ָסִביב לֹום, ְּוֵאׁש ִמְתַלּקַ ְּדָאַמר ָוֵאֶרא , ְּוָדא ִאיהו ְדָחָזא ְיֶחְזֵקאל ָעָליו ַהּשָׁ
פֹון ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ָּדא ַקו ּתֹהו ְקִליָפא ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא ַקו ָירֹוק, ְּוִהּנֵ ָעָנן , ּ

דֹול ְקִליָפה ּתִ ַחת ְקִליָפה ְתִליָתָאה , ְּוָדא ֹבהו, ְנָייָנא ִחְווָרא ֶדֱאגֹוָזאּגָ ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ך ְּוֹנַגה לֹו ָסִביב ָדא ְקִליָפה ְרִביָעָאה ֶדֱאגֹוָזא, ְֶדֱאגֹוָזא ְוָדא ֹחׁשֶ ּ ְדִאיִהי ִאְתַאֲחָדא , ּ

מֹוָחא ַמל ָדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ּבְ ִעין ַהַחׁשְ ּוִמּתֹוָכם ּכְ   .י''ְוָדא יאהדונה, ּ

  ]ב''דף לו ע -תיקוני זוהר [

ִרין ּבְ ִרין וִמְתּתַ ּוְבִרי ַעד ְדִאֵלין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ִמְתַעּבְ ּ ּ ָבִרים וְתרוָעה, ּּ ְתִקיָעה וׁשְ ּּבִ ּ ּ ,
ָבִרים  בֹוֵתיֶהם)שמות כג כד(ִּדְבהֹון ׁשְ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ְּדִאינון ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָז,  ׁשַ ּ , אּ

ּוִבְתרוָעה  ְרֶזל)תהלים ב ט(ּ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוִעם ּבְ ְרמו ', ּוִבְתִקיָעה ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי,  ּתְ ְּדִאֵלין ּגָ ּּ
ה)בראשית לב כו( ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ְּדִאיהו ַצִדיק, ְ ְדַוּתֵ ְּוִאְתָפַרׁש ִמיָנה , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ָגלוָתא, ׁשְ ין ַצִדיק , ְּוִאיִהי ּבְ ַאְתָרָהא ְקִליָפה ְדָעְרָלה ְדַאְפִריד ּבֵ ק ּבְ ְּוִאְתַדּבַ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ן ֹלא , ּוׁשְ ה  )ב''דף לו ע(ַעל ּכֵ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ַעד , )שם לב לג(ֹּיאְכלו ְבֵני ִיׂשְ

ן ּמָ ַרת ַהאי ְקִליָפה ִמּתַ   .ְּדִאְתַעּבְ

ל ִזְמָנא ְדִאֵלין ְקִליִפ ּוְבִרי ּכָ תּ ׁשֶ ִרין ִמּקֶ ַגְוונֹוי ְנִהיִרין, ין ָלא ִמְתַעּבְ ת ּבְ , ָּלא ְיֵהא ֶקׁשֶ
יָחא, ְְוִסיָמָנא ָדא ְיֵהא ִביָדך ַגְוונֹוי ְנִהיִרין ָלא ְתַצֵפי ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ א ּבְ ּתָ ַּעד ְדֶתחֵזי ַקׁשְ ּ ּ ,

ַגָווִנין ְנִהיִרין ּוִמָיד ִדְיֵהא ָנִהיר ּבְ ּ ִּמָיד וְרִאיִתי, ּּ ִרית עֹוָלם ּ ּוִמָיד , )שם ט טז(ָה ִלְזּכֹר ּבְ ּ
יה  ַמר ּבֵ ְלָייא ַההוא ְדִאּתְ ִּאְתּגַ יך)שמות ג יב(ּ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ָ ְוֶזה ְלך ָהאֹות ּכִ ָ ְּלַקָייָמא , ּ

יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות  יה ּכִ ּּבֵ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּגַ, )מיכה ז טו(ָּ ְלָייא ּּבְ
ִיְהֶיה''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ''ַמ ּוא ׁשֶ ּ.  

ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָּאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְּוִאינון ָמאֵרי , י ׂשְ
ֶטן, ְדקֹוָמה א ּבֶ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ְטָרא ְדִאיּמָ לח איוב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמּסִ

ַרח )כט ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ַרח ַהּנֹוָרא)יחזקאל א כב( ,ִמּבֶ ִעין ַהּקֶ ּגוף ִדיָלה ַעּמוָדא ,  ּכְ ּ ּ ּ
ַמר , ְדֶאְמָצִעיָתא ֶטן ֲעֵליה ִאּתְ ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים)שיר ז ג(ּּבֶ ּ ּבִ ְ.  

ֶזג ְוגֹוֵמר  ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרך ַאּגַ ְרֵרך ָדא , )שם(ְׁשָ ּׁשָ ְּדִאיהו ַטּבור , ִּציֹוןְ ּ ּ
ת ָהעֹוָלם, ָעְלָמא ּתַ ְּנקוָדה ְדִמיָנה הוׁשְ ּ ע ִסְטִרין ְדִאינון ִמְזָרח וַמֲעָרב ָצפֹון , ּ ְּלַאְרּבַ ּ ּ
ּוְלִקְבַלְייהו, ְוָדרֹום א ְלִמְזָרח, ּ אֹות , ַרְגִלין ְלָצפֹון, ְּדרֹוִעין ְלָדרֹום, ּּגוָפא ְלַמֲעָרב, ֵריׁשָ

ִרית ְנקו ֶאְמָצִעיָתאּּבְ ַגְווָנא ְדַטּבור, ָדה ּבְ ַהר, ּּכְ ן ַהּסַ ָּדא ְנקוָדה ְדִסיֲהָרא ְכַגְווָנא ָדא , ַאּגַ ּ
ית ְנקוָדה ְבָאת ּב, ּכ ת קֹול ִאיִהי ַוַדאי, ְּוִהיא ֵראׁשִ ָלָלא ְדִנּקוִדין ְוַאְתָוון, ּּבַ   .ּּכְ

יַדָיא ְו ְּוִאיִהי ְפתוָחה ְכַלֵפי ַצִדיַקָיא ְוַחּסִ ּ ּ יַמָיא ָמאֵרי ְדאֹוַרְייָתאּּ י , ַּחּכִ ּוְפִתיָחא ְלַגּבֵ
י ַנְטֵרי ְבִרית, ְּנִביַאָייא ְסִפיָרן, ּוְלַגּבֵ ְּוָכל ִאינון ְדַתְלָיין ּבִ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאינון ׁשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יַעָייא, ְּ ַלֵפי ַרּשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ּכְ ְּוִאיִהי ְסִתיָמא ִמּסִ ְבִזְמָנא ְדַאְתָיין ִד, ּ
ה ָלא ּבָ ּכְ ְייהו, ְּלִאְסּתַ ָּחְזַרת ַאְנִפין ַלֲאחֹוָרא ִמּנַ   ].ציור[ְכַגְווָנא ָדא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3540דף [ -ּוָתא ּבְ

ן ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ִדיֹוְקֵניה ֲחקוָקה ְבִסיֲהָרא ַתּמָ ּ ּ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ  ֹלא )במדבר כג כא(ִּאּתְ
ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמ יט ָאְון ּבְ ָרֵאלִהּבִ ִיׂשְ ְו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו''ֱאֹלָהי' ְיָי, ל ּבְ ּ ְוַעל , ּ

ַמר  ִּאינון ְדַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ִאּתְ ָדד ִעין ַיֲעֹקב)דברים לג כז(ּ ַטח ּבָ ָרֵאל ּבֶ ּכֹן ִיׂשְ ַמר , ּ ַוִיׁשְ ִאּתְ
ָדד ֲאַתר ָאֳחָרא , ָהָכא ּבָ ַמר ָהָתם ּבַ ָדד '  ְיָי)שם לב יב(ְוִאּתְ , ַּיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרּבָ

יָחא א ְמׁשִ ָרֵאל, ָּדא ְיֵהא ְביֹומֹוי ְדַמְלּכָ ִיׂשְ ָדד ַיְנֶחּנו' ֶּאָלא ְיָי, ְדָלא ְיֵהא ְפסֹוֶלת ּבְ , ּּבָ
ּוָמאן ְפסֹוֶלת ִרים. ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִּאינון ּגֵ ּ ּ ִרים , ּ ִלים ּגֵ ְּדֵאין ְמַקּבְ

יַחִל ׁשִ   .ימֹות ַהּמָ

ָטא ִסיֲהָרא ֵמִאֵלין ְקִליִפין ֲחׁשֹוִכין ּוְבַההוא ִזְמָנא ִמְתַפׁשְ ּ ּ ין , ּ א ִבְלבוׁשִ ּוִמְתַחְדׁשָ ּ ּ
ִפיִרין א ְדִסיֲהָרא, ּׁשַ ְּוַהאי ִאיהו ִחדוׁשָ ּ ְגֵדי )בראשית לה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַסר ּבִ  ַוּתָ

ַּאְלְמנוָתה ֵמָעֶליָה ה ְוִאּתְ, ּ ר ְנעוָרְייִכי)תהלים קג ה(ַמר ּבָ ׁשֶ ּנֶ ְתַחֵדׁש ּכַ ּ ּתִ ּוִמָיד ְדִאיִהי , ּ ּּ
א ִּמָיד ִאְתַקַיים ְקָרא , ִּמְתַחְדׁשָ ָרֵאל)יחזקאל לו כז(ּ ן , ּ ִדְנבוָאה ְבִיׂשְ ְּוֶאת רוִחי ֶאּתֵ

ֶכם ְוגֹוֵמר  ִקְרּבְ י ָבֶכם ֵלב ָחָדׁש)שם כו(ּבְ ֶכם ְוגֹוֵמרְּורוַח ֲחָדׁשָ,  ְוָנַתּתִ ִקְרּבְ ן ּבְ , ה ֶאּתֵ
ֵניֶכם וְבנֹוֵתיֶכם  או ּבְ ְּוִנּבְ   .)יואל ג א(ּ

ְּדִאיהו קֹוָמה ְדגוָפא , ָהא ָמאֵרי ְדקֹוָמה ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ּ
א יה , ְדַמְלּכָ ַמר ּבֵ יׁש)דניאל י ו(ְּדִאּתְ ַתְרׁשִ ּ וְגִוָיתֹו ּכְ ַמִיםְּוַהאי ִאיהו ְד, ּ ְּדֵביה , ִאְתְקֵרי ׁשָ ּ

חון ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ִּאְתַפּתְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות )יחזקאל א א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ חו ַהּשָׁ ּ ִנְפּתְ
ְּוִאינון ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדִאינון ה, ם''אלהי ּ ִגין ְדִאיהו ו, ִסְפֵרי ְדאֹוַרְייָתא' ּ ּּבְ ּוֵביה ' ּ ּ

ָחן ָח ְרִעין ְדֵחירו', ֵּמׁש ְנהֹוִרין ְדָאת הִּאְתַפּתְ ין ּתַ ְּדָסְלִקין ְלַחְמׁשִ ּ ּ.  

  ]א''דף לז ע -תיקוני זוהר [

ּוְבִזְמָנא ְדִאֵלין ָדְפִקין ְלִפְתָחא ח''ְוָאְמִרין אדנ, ּּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרָעא , י ׂשְ ַחת לֹון ּתַ ִּאְתַפּתְ
ָמן ה ְנהֹוִרין ְמַרּקְ ַכּמָ ָווִנין ְדָעְלָמאָנֲהִר, ְדֵהיָכָלא ּבְ ל ּגַ ּין ִמּכָ ּוְבִזְמָנא ְדִאֵלין ָעאִלין , ּ ּ

א אֹוִליַפת ְזכו ֲעַלְייהו, ְלֵהיָכָלא ִכיְנּתָ ּׁשְ ָּהא ִאֵלין ָמאֵרי ְדקֹוָמה , ְוָאְמַרת ִרּבֹון ָעְלָמא, ּ
ע ִזְמִנין ך ַאְרּבַ ְצלֹוָתא ְלַגּבָ ֵרי, ְְדָקא ָסְגִדין ּבִ ְתַלת ַקְדָמִאין ּתְ ֵרי, ּבִ ְתָרִאין ּתְ , ּוִבְתַלת ּבַ

ע ַאְתָוון ִדיָלך ְָלֳקֵבל ַאְרּבַ ע ַאְתָוון ִדיִלי ְדִאינון , ּ הֹון ְלַאְרּבַ ע ְזִקיפֹות ּבְ ְּוָזְקִפין ַאְרּבַ ּ
ע ְדִאינון , י''אדנ ְּלַסְלָקא ַאְרּבַ ע ְדִאינון יהו, י''אדנ )א''דף לז ע(ּ ַאְרּבַ ּּבְ ְְוָצִריך , ה''ּ

ֻכ ְּלהוְלִמְכַרע ּבְ ַח, ּ ְמֵני ְסֵרי ִבְרָכָאן, ּי חוְלָיין''ּבְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ּתַ ַח, ּ , י ָעְלִמין''ִּדְכִליָלן ּבְ
ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּוָדא ִאיהו ְדַתּקִ ְדָרה, ּ ּשִׁ ּבַ ל חוְליֹות ׁשֶ ַּעד ְדִיְתַפְקקו ּכָ ּ ְדָרה ִאיהו , ּּ ְּוׁשִ

ִּאם ִנְפְרצו ַעָליו ָפסו, ּלוָלב ּּ ַתְמֵני ְסֵרי ִבְרָכָאן , לּ ַגְווָנא ָדא ָצִריך ְדָלא ַיְפִסיק ּבְ ּּכְ ְ

ּנוִעין ְדלוָלבי ִנְע''ְּדִאינון ָלֳקֵבל ַח, ִּדְצלֹוָתא ּ ּ.  

ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּּכְ ּ רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק, ּ ְֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ּ ִגין ְדַח, ּ י ''ּּבְ
ין יהוָּעְלִמין ִאיהו ַד ַגְווָנא ָדא יאהדונה, י''ה אדנ''ֲאִחיד ּבֵ ן ָאֵמ, י''ּכְ ּבַ , ן''ְדָסִליק ְלֻחׁשְ
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רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק ְוְבִגין ָדא ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ּ ּ ּ ָברוך, ּ הוא כֹוֵרַע ּבְ ׁשֶ ְּכְ ּ ַמר , ּ ּוַמה ְדִאּתְ ּ
ִגין ְדָהא אוְקמוהו , ֲּאָבל ַעְקָרב פֹוֵסק ּּבְ ּ ּ ֶהם)א יח הויקר(ּ ֶהם,  ָוַחי ּבָ ָימות ּבָ ְּוֹלא ׁשֶ ּ.  

ָברוך ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְְועֹוד ּכָ יה ֶע, ּ ָּהא אוְקמוהו ְדָצִריך ִלְכלֹול ּבֵ ּ ּ ר ְסִפיָרןְּ , ׂשֶ
ְּדִאינון יו ְּדִאינון כ, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ֶתר' ּ רוך ּכֶ ְִמן ּבָ ית ָחְכָמה' ר, ּ ֵרין ' ב, ֵראׁשִ ּתְ

ָאה''ֵהִהי א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ית ְסִפיָרן' ו, ּן ׁשְ רָהא ֶע, ׁשִ ַמר , ׂשֶ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ בראשית יד (ּ

ְ וָברוך ֵא)כ ּ ר ִמּכֹל, ְליֹון ְוגֹוֵמרל ֶע''ּ ן לֹו ַמֲעׂשֵ ִגין ְדָזָכה ְלַצִדיק ַח, ַּוִיּתֶ ּיֹוֵסף ּבְ , י ָעְלִמין''ּ
ָכל  ד ּבְ ְְדֵביה ָצִריך ְלִמְסּגַ ּ אּ ִכיְנּתָ י ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָזָכה ְלַהאי ֶחְלָמא, ְסִפיָרן ְלַגּבֵ

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְוגֹוֵמר)שם לז ט( ה ַהּשֶׁ א, ּ ְוִהּנֵ א ְוִסיֲהָרא , ְוָנִביא ְדָסִליק ְלַהאי ַדְרּגָ ְמׁשָ ׁשִ
ְּוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ּ ָמֵתיה, ּ ִנׁשְ יה ְנִביעו ּבְ ֻּכְלהו ָיֲהִבין ּבֵ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ָאה ִמּכֻ ְּורוַח ִדְנבוָאה ְלִאְתַנּבָ ּ ּ ּּ ,

ֲחִוים ִלי ּתַ ְלהו ָנִחית ֵליה ְנבוָאה, ְּוַהאי ִאיהו ִמׁשְ ְּדִמּכֻ ּ ּ ָמֵתיה, ּּ ִליַלת ִנׁשְ ְלהו ִאְתּכְ ּוִמּכֻ ּ ּּ ,
ְּוַהאי ִאיהו ַאְגָרא ְדִאֵלין ָמאֵרי ְדקֹוָמה ּ.  

י ''ְוָאְמִרין אדנ, ְּוִאינון ָמאֵרי ְדרֹוִעין, ין ְלִפְתָחאָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִק, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין
ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין, ׂשְ ִּמָיד ָעאִלין ְנטוֵרי ּתַ ְוָאְמִרין ִרּבֹון ָעְלָמא ָהא ָמאֵרי ִדְדרֹוִעין ָקא , ּ

וָר, ָקָלא ָנִפיק ְוֵייָמא, ָדְפִקין ְלִפְתָחא ִקּשׁ ָּהא ִאינון ָמאֵרי ִדְדרֹוִעין ּבְ ִפִליןּ , ּא ִדּתְ
ּוַבֲעִטיפו ְדִמְצָוה ֵניֶהם, ּ ֶכם ׁשְ ימו ַעל ׁשְ הֹון ַוָיׂשִ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ם ָוֶיֶפת, ּ ַגְווָנא ְדׁשֵ ַמר , ּכְ ְּדִאּתְ

הֹון  ְמָלה ְוגֹוֵמר)שם ט כג(ּבְ ם ָוֶיֶפת ֶאת ַהּשִׂ ח ׁשֵ ְרָוה ֶע, ְּרַות ֲאִביֶהם ֹלא ָראוְוֶע, ּ ַוִיּקַ
ְטָרא ם ּגוֵפיה ִלְדַבר ֶע, ְּוָדא ִאיהו ֵיֶצר ָהַרע,  ְדָחםִאיִהי ִמּסִ ִּדְמַחּמֵ ּ ְּוַגִלי , )א עבירה''נ(ְרָוה ּ

ָעְלָמאֶע ְדמֹוִני, ְרָין ּבְ ְטָרא ְדָנָחׁש ַהּקַ יה , ְּדִאיהו ִמּסִ ַמר ּבֵ ה )שם ג יד(ְּדִאּתְ ּ ָארור ַאּתָ
ֵהָמה ל ַהּבְ ְטרֹוי, ִמּכָ ּוְבִגין ְדַהאי ִאיהו ִמּסִ ּ ָנַען ְוגֹוֵמר)שם ט כה( ָאַמר ,ּ   .ּ ָארור ּכְ

ָנן ְּועֹוד ִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ַמּתְ א ְדִאיִהי ַעְנָיא, ּ ִכיְנּתָ ִמילות ֲחָסִדים ִעם ׁשְ ְּדָעְבִדין ּגְ ּ ,
ח )דברים טו יא(ְּדִאּנון  ְפּתַ ן, ָּפתֹוַח ּתִ ּתֵ ֲעִניק וכו, )שם י( ָנתֹון ּתִ , )שם יד( 'ַהֲעֵנק ּתַ

ָר ְּוָהא אוְקמוהו ַחְבַרָיא ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּה ִאינוןֲעׂשָ ּ ּ ְטָרא , ּ ְּוִאֵלין ִאינון ְיֵדי ְנִדיִבים ִמּסִ ּ
הֹון , ַדֲאָבָהן ַמר ּבְ ים ְוגֹוֵמר)תהלים מז ו(ְּדִאּתְ י ,  ְנִדיֵבי ַעּמִ ָרנוָתא ְלַגּבֵ ַוּתְ ְּיַדִין ְפִתיָחן ּבְ ּ
ְּדִאינון ַצִדיק ָוֶצֶד, ֲּעִנִיין ּ ָגלוָתא ְגִמילות ֲחָסִדים, קּ הֹון ּבְ ְּדָגְמִלין ִעּמְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ ּבְ

ָמאָלא ַּחְסדֹו ' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)שם מב ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא וִמּשְׂ
י יֹרה ִעּמִ ּוַבַלְיָלה ׁשִ ְרַוְייהו ִאְתְיִהיבוְּד, ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּ ִּמּתַ ֲהָדא , ּ

  .ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג ב(ּהוא ִדְכִתיב 

  ]ב''דף לז ע -תיקוני זוהר [

ל דֹורֹוָנא ִדְלהֹון, ְועֹוד ִרּבֹון ָעְלָמא ָנה טֹוָבה ְדָסְלָקא ֲעַלְייהו, ַּקּבֵ ְּדִאיִהי ַמּתָ ּ ,
ָנה טֹוָבה ֵיׁש ה ַמּתָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָמהּ ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ִּאֵלין ִאינון ַדֲהוֹו ָעְבִדין ְצָדָקה , ּ ִלי ּבְ ּ ּ

ה ִעין ֲאֵמִנים' ְּדִאיִהי צ, ִּעּמָ ׁשְ ע ְקדוׁשֹות' ד, ּתִ ה ' ה, ֵמָאה ִבְרָכָאן' ק, ַּאְרּבַ ֲחִמּשָׁ
י תֹוָרה ּ ְדִאינון ֶחֶסד וְגב)יחזקאל א ח(ִּמָיד ִויֵדי ָאָדם , ּחוְמׁשֵ ּ ֲהוֹו ָנְפִקין ֵמָאָדם , ּוָרהּ
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ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָלא דֹורֹוָנא ִדְלהֹון, ּ א, ְלַקּבְ ְּדִאֵלין ְדָלא , ְּוָיֲהִבין ֵליה ְלַמְלּכָ ּּ
ָגלוָתא יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִמילות ֲחָסִדים ִעם ׁשְ ָּעְבִדין ּגְ ּ ה, ּ ְּוִאינון ַקְמָצִנין ְלַגּבָ  ּדֹורֹוָנא ִדְלהֹון, ּ

ר א ִאְתַמּסַ ִגיָנה ֵמַההוא ָחִביב ְדִאית ֵליה, ְלַכְלּבָ א ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּבְ ִכיְנּתָ ְּודֹורֹוָנא ִדׁשְ ּ ּ ּ ְ ,
ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין )ב''דף לז ע( ּּכְ ּ ַההוא , )דברים ו ה(ְוגֹוֵמר ' ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי, ּ ּּבְ

ְְדִאיהו ָחִביב ֲעָלך ַההוא ִזְמ, ּ ה ֵחיָוון ָפְתִחין ְיַדְייהוּּבְ ּמָ ָּנא ּכַ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א ח(ְדִאּתְ
ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ ָמָתא ְדַההוא ַבר ַנׁש, ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ָנן ָטִבין, ָּיֲהֵבי דֹורֹוָנא ְלִנׁשְ ה ַמּתְ ּמָ , ִמּכַ

ין ִדְנבוָאה ה ַדְרּגִ ּמָ ִּמּכַ ִכ, ּ ְלהו ְיִהיַבת ֵליה ׁשְ ְּוַעל ּכֻ ּ ָנןּ א ַמּתְ ה , יְנּתָ ַמח ֹמׁשֶ ה ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ַנת ֶחְלקֹו ַמּתְ ִגין , ּבְ ת אלהי)קהלת ג יג(ּבְ יה , ם ִהיא''ּ ְדַמּתַ ַמר ּבֵ ְּוַההוא ְדִאּתְ תהלים קמה (ּ

ָ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וכו)טז ָנן ָטִבין', ּ ה ַמּתְ ּמָ ָמֵתיה וְלג, ְּיִהיב ֵליה ּכַ ּוַפְרָנָסה ְלִנׁשְ ּ ּוֵפיהּ ּ ,
ְּוֻכְלהו ְדָעאִלין א, ּ י ַמְלּכָ ד ָנְפִקין ִמּבֵ ַלת ְפִסיָען ַלֲאחֹוָרא, ּכַ ְדָלא ָחְזִרין , ָּיֲהִבין ּתְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְתַפְייהו ְלַגּבֵ ּּכִ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ְּדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם קוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ   .ּכְ

ִא יהַזּכָ ּין ִאינון ְדרֹוִעין ְדָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ִפִלין ַעל ְיַדְייהו ְוַעל ֵריׁשַ ּּתְ ּ ִאין , ּ ַזּכָ
ִּאינון ַרְגִלין ְוגוָפא ִויַדִין ְוָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדֵביה ָסִליק דֹורֹוָנא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ְּדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם קוְדׁשָ אּ ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ ִריך הוא ּכְ ּא ּבְ ָאה ִאיהו ֵאֶבר , ְ ַּזּכָ
ִריך הוא א ּבְ יה ִמְצָוה ְלקוְדׁשָ ְּדָעִביד ּבֵ ּ ּ ָכל , ְּ ְרָייא ּבְ ִריך הוא ְלׁשַ א ּבְ ִּדְבִגיָנה ָנִחית קוְדׁשָ ּ ְּ

ֵּאֶבר ִדיֵליה ר ַנׁש ַמְכִריִזין ְלִעיָלא, ּ אָּהבו ְיָקר ְל, ְוַעל ַהאי ּבַ   .ִּדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ
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א ֵריׁש הוְרָמנו ְדַמְלּכָ ּּבְ ּּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּ ָּלא ִחָוור ְוָלא סוָמק ְוָלא ָירֹוק ְוָלא , ּ ּ
ָלל ם ּכְ ָדה. ּאוּכָ ְּוַהאי ּבֹוִציָנא ִאיהו ַקו ַהּמִ ַאִויָרא, ּ ׁש ּבְ ְּדִאיהו ִאְתַלּבַ יִהי ְוַכד ִא, ּ

ְלָיא, ִאיִהי ְסִתיָמא ְוָלא ִאְתַחְזָייא ְכָלל. ְּבַאִויָרא ַטת ְלִאְתּגַ ָנִפיק ֵמַהאי , ְּוַכד ִאְתַפּשְׁ
ַּאִויָרא ְנקוָדה ֲחָדא ַאר ִאיהו אֹור, ּ ּתָ ּוַמה ְדִאׁשְ ּ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ַקְדָמָאה ְדעֹוָבָדא , ּ

ית ֵראׁשִ , ַּאִויר' ְיִהי י, ם ְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)גבראשית א (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִדּבְ
ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ  )ב''דף לז ע(. ְוָרָזא ָדא ְלַחּכִ

ט ֵמַהאי אֹור ְּוַהאי ְנקוָדה ָבַתר ְדִאְתַפּשַׁ ּ ֵהיָכָלא ִעָלָאה, ּ ע ּבְ ָווִנין ַאְרּבַ ּגַ ת ּבְ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ,
ַמר  ּוָמאי ִאיִהי ּב ַוֲעָלה ִאּתְ ִית)לי כד גמש(ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ְּוָרָזא ְדַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ,  ּבְ

ָווִנין ַמר , ָּמִדיד ָחֵמׁש ּגַ ֳעלֹו ַמִים ְוָדא ָא)ישעיה מ יב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ׁשָ ַמִים ,  ִמי ָמַדד ּבְ ְוׁשָ
ן ְוָדא ִא ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָדא ְא, ּּבַ ּשָׁ ֶפֶלס ָהִרים ְוָדא , )אא ''נ(, ְוָכל ּבַ ַקל ּבַ ְּוׁשָ

ֹמאְזָנִים ְוָדא ֻא, ֵא ַאִויָרא, ּוְגָבעֹות ּבְ ָּדא ָסִליק ּבְ , ְוָדא ְלָדרֹוָמא, ְוָדא ָאִזיל ְלָצפֹוָנא, ּ
ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון)קהלת א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ֵרין ָאֳחָרִנין סֹוֵבב , ְ ּתְ

א, ּי ִמְזָרח וַמֲעָרבסֹוֵבב ְלַגּבֵ ַגֵלי ַיּמָ ְלהו ְנקוֵדי ּכְ ְּדִאינון ּכֻ ּּ ּ ּ   .ָּדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית, ּ
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חוָטא ִחְווָרא ְדִעיָנא ְּוִאינון ּכְ ּוְכחוָטא ְירֹוָקא ְואוְכָמא ְוסוָמָקא , ְּדִאיהו ַאְסַחר ִעיָנא, ּ ּ ּ ּ
ְלהו ָסֲחִרין ְלַה, ְוִתְכָלא ִלין ּכֻ ְלּגַ ִּאֵלין ּגַ ּ ּ ּהוא ְנקוָדהּ ְּוִאיִהי ִמָדה ְלֻכְלהו, ּ ע, ּּ ַאְרּבַ , ִאיִהי ּבְ

רְוָסְלָקא ְבֶע ָווִנין , א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ְּוָרָזא ְדִמָלה יהו, ׂשֶ ע ּגַ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ּ ּ
ֶע רְּדָסְלִקין ּבְ יֹות, ׂשֶ ְלהו ַלֲהִביֹות ִאּשִׁ ְּוִאּנון ּכֻ ּ ּ ַמר, ּּ י יהו)דברים ד כד( ַוֲעֵליהֹון ִאּתְ ה '' ּכִ

ַבע ִאינון ֵמַהאי ֶע, ּך ֵאׁש ֹאְכָלה הוא''אלהי רּׁשֶ ְבָעה ְרִקיִעין, ׂשֶ , ְּוִאינון ָלֳקֵבל ׁשִ
ַבע ְסִפיָראן ִנין, ְּוִאינון ׁשֶ ל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוָהִכי פוְתָיא ְדָכל ְרִקיָעא , ּוֵבין ּכָ

ִנין ּ ַעד ְדָסְלִקין ּכָֹלא ְלִמָדה ְיִדיָעא ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדאּוְרִקיָעא ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּ ּ ן , ּּ ּבַ ִלְחׁשִ
ַגְווָנא ָדא , ְיִדיָעא ָנא ּכְ ּבָ ְּוָהִכי ִאיהו ָרָזא ְדחוׁשְ ע ְנקוִדין ִאינון ְלָכל ְסַטר] ציור[ּ ׁשַ ּּתֵ ּ ,

ְנקוָדה ְדָחָלל ִדיָלה ִליָלן ּבִ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ַמר, ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ   .'ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת וכו)שמות לא יד( ּ
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ַהאי ְנקוָדה ְטִמיָרא ִעָלָאה אֹוָמָאה ֲעָלך ּבְ י ּבְ י ַרּבִ ָּקם ַההוא ָסָבא ְוָאַמר לֹו ַרּבִ ּ ְנִחית , ְּ
אֶּאָלא ִליָקָר, ְוָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא, ָּהָכא ְלַגָלָאה ָרָזא ְטִמיָרא ִכיְנּתָ , א ִדׁשְ

ה , ְּלַאֲחָזָאה ְיָקָרא ְדַהאי ְנקוָדה ְטִמיָרא ְגִניָזא ַמר ּבָ ְלָמה ֵמִעיֵני  ְוֶנֶע)איוב כח כא(ְּדִאּתְ
ַמר ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט ְוגֹוֵמר, ָכל ָחי י ָסִליק ְלִעיָלא , ַּוֲעָלה ִאּתְ ַאְדָהִכי ָהא ַרּבִ

ְּבַאִויָרא ְלַנְטָלא ְרׁשו ֵמַה ןּ ַעּמוָדא , ִּהיא ְנקוָדה ְדִאיִהי ְגִניָזא ַתּמָ ְּוָהא ָקא ָנִחית ּבְ
א ְדִאיִהי ֲהַבל ְדפוָמא ְּדֶאּשָׁ ְּדֵביה , ּ ִבין )א''דף לח ע(ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵחיָוון ָרִצין ְוׁשָ

ן ּבַ, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְוגֹוֵמר)יחזקאל א יט( ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ   .ת''ְוָאַמר ּבְ

 ] בשנה325יום [סדר הלימוד ליום ל אב 

  תקונא תשסרי
ן ּבַ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ת ְנקוָדה ְסִתיָמא ְבַאִויָרא, ת''ּבְ ְּוַהאי ּבַ ַמר , ּ  )תהלים יז ח(ֲּעָלה ִאּתְ

ת ָעִין ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ִניָזא ְבאֹור, ׁשָ ּוָבה ִאְתֲעִביד ַאִויר, ִּאיִהי ַוַדאי ּגְ ּ ַמר ּוְבִגי, ּ ָּנה ִאּתְ
ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך יהו)שמות ג ב( ֶנה''ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ יר ְסֶנה, ְה ֵאָליו ּבְ , ָחֵמׁש ִזְמִנין ַאְדּכִ

ית ֵראׁשִ ְּוָחֵמׁש ִזְמִנין אֹור ִאינון ְלִקְבַלְיהו ְבעֹוָבָדא ִדּבְ ,  ְיִהי אֹור)בראשית א ג ד(ְּוִאינון , ּ
י טֹובֶאת ָהאֹור, ַוְיִהי אֹור ין ָהאֹור''ַּוַיְבֵדל אלהי,  ּכִ   .ם ָלאֹור''ַּוִיְקָרא אלהי, ם ּבֵ

ּקוִנין ְדִמָדה ְּוִאינון ָחֵמׁש ּתִ ּ ּ ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו ָאֵאֹאִאֻא, ּ ַמר , ּ ישעיהו מ (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ֳעלֹו ַמִים ָדא ֶחֶסד)יב ׁשָ ן ָמ, ּ ִמי ָמַדד ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ בוָרהְּוׁשָ ּאי ֶזֶרת ָדא ּגְ ְוָכל , ּ
ִליָתֵאי ִליׁש ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּתְ ּשָׁ ּּבַ ּ ֶפֶלס ָהִרים ָדא ֶנַצח, ּ ַקל ּבַ ְּוׁשָ ּוְגָבעֹות , ּ

ֹמאְזָנִים ָדא הֹוד ָרָזא ְדָאת ה, ּּבְ הֹון ה', ְּוִאינון ּבְ ְּדַהאי ְנקוָדה ָמִדיד ּבְ   .ְּנקוִדין' ּ

ְּדִאיִהי ְד ְּדִאיהו ֶכֶתר ִעָלָאה, ָּנִפיק ִמּגֹו ַאִויָרא ַדְכָיאּ ּוְבִגין ְדִאֵלין ָחֵמׁש ְמִדיִדין , ּ ּ ּ
ָרָזא ְדה ל ַחד ְוַחד, ִּעָלָאה' ִּאינון ּבְ ין ּכָ ִנין ּבֵ הֹון ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְוָרָזא , ִּאיהו ָאִזיל ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3544דף [ -ּוָתא ּבְ

ָנה ְְדִמָלה ִעץ ַהַחִיים ַמֲהַלך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּ ָנה, ּ ל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּוְבעֹוִבי , ּוֵבין ּכָ
ָנה ַמְתְקָלא ְדָחֵמׁש ָחֵמׁש ְלָכל ִסְטָרא, ְדָכל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְּדֻכְלהו ָסְלִקין ּבְ ּּ.  

ן ָהֶאָח ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ יָת ְבִריִחם ֲעֵצי ׁשִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָעׂשִ ה , דּ ַוֲחִמּשָׁ
ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ן ַלַיְרָכַתִים , ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ַּוֲחִמּשָׁ

ה  ַּלַיְרָכַתִים ִאינון ַיְרֵכי ְקׁשֹוט, )שמות כו כו(ָיּמָ ה, ּ א ִעָלָאה, ָיּמָ ִכיְנּתָ ה ָדא ׁשְ , ָּמאי ָיּמָ
ַמ יה ַּההוא ְדִאּתְ י ַהַחָיה ָרִקיַע)יחזקאל א כב(ּר ּבֵ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ.  

ין ַמִים ָהֶע ְּוִאיהו ְדאוְקמוהו ֵאין ּבֵ ּ ּ ְמֹלא ִניָמאּ ְחּתֹוִנים ֶאָלא ּכִ ִים ַהּתַ ְוַהאי , ְּליֹוִנים ַלּמַ
ְמֹלא ִני ה ֲאִפילו ּכִ ֲחֵבְרּתָ ַמר ֵאין ַמְלכות נֹוַגַעת ּבַ ִּניָמא ֲעֵליה ִאּתְ ּ ּ א , ָמאּ ּוָבה קוְדׁשָ ּ ּ

ֲעָרה חוט ַהּשַׂ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַצִדיַקָייא ֲאִפילו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּוַהאי חוט ִאיהו חוט ְדָסִחיר , ְ ּ ּ ּ
ִרית ִמיָלה ין ַמִים , ּוְבִרית ִאיִהי ִניָמא, ְלאֹות ּבְ ִרית ּבֵ ַּווי לֹון ָמאן ְדַאְפִריׁש אֹות ּבְ

ִים יהּוָמַנע ַזְרָעא ִמ, ַלּמַ ְּדַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּּנֵ ּ  ֹלא )ישעיהו מח יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
ֶבת ְיָצָרה ַוַדאי ֹּתהו ְבָרָאה ָלׁשֶ ּ ּ ְחּתֹוִנים , ְליֹוִנים אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתבַמִים ֶע, ּ ַמִים ּתַ

ְרַוְייהו ָדא ְיסֹוד, ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִּניָמא ְדִאיהו ֵבין ּתַ ּ ְדִאיהו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא,ּ ְּוִאיהו , ּ
ָרא ְדַתְרַוְייהו   .ְּיסֹוָדא ְוִעּקָ

ָרא ִדְתֵרי תֹורֹות ּוָמאן ְדָמַנע ָרָזא ְדִעּקָ ִאלו ַאְהַדר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין , ּ
ָטה ְפׁשָ ִּאינון ְדָאְמִרין ְדָלא אֹוַרְייָתא ֶאָלא ּכִ ּ ּ ה ָרָז, ּ ְּוִאינון דו ַפְרצוִפין, א ָאֳחָראְּוֵלית ּבָ ּ ּ ּּ ,

ה ''ִּאיהו ַג ַמר ּבָ ּן ְסָדִרים ְדִאּתְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה)שיר ד יב(ּ ּ ּגַ ְטָרא ְדם, ּ ן ָנעול ִמּסִ ' ּּגַ
בוַע' ו, ְּסתוָמה ית יֹוֵמי ְדׁשָ ׁשִ ִּאיהו ָנעול ּבְ ּ ּ ִיְהֶיה ָסגור )יחזקאל מו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

הׁשֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ת ִיָפֵתַח, ׁשֶ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ְפֵני , ּ נֹוִעל ֶדֶלת ּבִ ִגין ְדָלא ְתֵהא ּכְ ת ּבְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ
הו ְלוו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ָלִווין ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ָמִתין ְיֵתיִרין, ּ ְייהו ְדִאינון ִנׁשְ ִּאיִהי ְפִתיָחא ְלַגּבַ ּ ּ.  

  ]ב''עדף לח  -תיקוני זוהר [

תֹות וְלָיִמים טֹוִבים ּבָ ּוְבִאֵלין ְדָלא ַמְלִווין ָלה ְוָלא אֹוִסיִפין ְלׁשַ ּ ּ , ִאיִהי ְסִתיָמא ְלהֹון, ּּ
ל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליה ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ָמָתא ְיֵתיָרא, ּ ְּוִאיִהי תֹוֶסֶפת רוָחא , ְוָדא תֹוֶסֶפת ִנׁשְ

ה ָמה ְיֵתיָרהְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹו, ִּדְקדוׁשָ ַאר ָעִני, ְּרִעין ֵליה ַהִהיא ְנׁשָ ּתָ ְּוִאם הוא ָחָכם , ְוִאׁשְ
יה ָחְכָמֵתיה ַלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ יה, ּ ַלק ִמּנֵ ָממֹוָנא ִאְסּתַ יר ּבְ ְּוִאם הוא ָעׁשִ ַאר ָעִני ָיֵבׁש, ּּ ּתָ , ְוִאׁשְ

ָמה ְדִאיהו  ָמָתא ְיֵתי )ב''דף לח ע(ּּכְ ל ַחיָּמַנע ִמְלִעיָלא ִנׁשְ ַמת ּכָ ַאר , ָּרה ְדִאיהו ִנׁשְ ּתָ ְוִאׁשְ
ה א ְיֵבׁשָ ִכיְנּתָ ת ָעִני וׁשְ ּבָ יה, ּיֹום ַהּשַׁ ְרָכָאן ִמּנֵ ע ּבִ ֶנֶגד ִמָדה, ָּהִכי ִאְתַמּנַ ְּוִאיהו ִמָדה ּכְ ּ ּ ,

ת ּבָ ׁשַ ה ֵזרוֶע, ְּוָכל ָמאן ְדאֹוִסיף ּבְ ָּאז וְכַגּנָ י ּאוף ָה. )ישעיהו סא יא(יָה ַתְצִמיַח ּ ִכי ַנּמִ
ּוָמאן ֵזרוֶע, ַּאְצִמיַח טֹוָבה ִדיֵליה א ְלִעיָלאּ ִכיְנּתָ מֹות ְיֵתירֹות ְדַזְרִעין , יָה ִדׁשְ ִּאינון ְנׁשָ ּ

יה בֹוָדה, ִּמּנֵ א ִמִזיו ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוֶיחדון לֹון ְלִיׂשְ ּּ.  

ַחת' ּוְבִזְמָנא ְדַהִהיא ם ַחת ֶא, ְּסִתיָמא ִאְתַפּתְ ִפיוָסאָּלא ִאְתַפּתְ ָּלא ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
י ִנְמָלא ָטלּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע)שיר ה ב( ֹראׁשִ ִתי ׁשֶ י ו, ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ְּוַהאי ִפיוָסא ְלַגּבֵ ּ ּ '



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3545דף [ -ּוָתא ּבְ

ָחא ְדָסִתים ָלה ְּדִאיהו ַמְפּתְ ּ ּוְבִגין ָדא ִפְתִחי ִלי ְביֹוָמא ַקְדָמָאה, ּ ּ ִאיִהי ְּד' ְלָמאן ְלָאת י, ּ
ַפָתח ְדִאיהו ו, ץ''ְּנקוָדה ְדָקֵמ ַחת ּבְ ַחת ִאְתַפּתְ ד ִאְתַפּתְ ּּכַ ּ ּ ָקֵמ', ּ ד ָסִתים ָסִתים ּבְ , ץ''ּכַ

יה''ְּוִאיהו י ך ִמּנֵ ּו ִטָפה ְוֶזַרע ְדִאְתַמּשַׁ ְּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִפְתִחי ִלי ְביֹוָמא ַקְדָמָאה ְלָאת י ּ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ְדָקֵמץ' ּ ֹוִתי ְביֹוָמא ֲאח, ּ
יֹוָמא ְתִליָתָאהַרְע, ִתְנָייָנא ִתי , יֹוָנִתי ְביֹוָמא ְרִביָעָאה, ָיא ְמֵהיְמָנאְּדִאיהו ַרְע, ָיִתי ּבְ ַתּמָ

ָאה ת ִציֹון, ְביֹוָמא ֲחִמּשָׁ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ּּתַ ִתיָתָאה, ְ י ְביֹוָמא ׁשְ ֹראׁשִ ַמר , ׁשֶ בראשית מז (ְדִאּתְ

חו ִיׂשְ)לא ּתַ ּ ַוִיׁשְ יּ ּשִׁ ָטה ְדִאיהו יֹום ַהּשִׁ ָּרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ ִביָעָאה, ּ יֹוָמא ׁשְ , ִנְמָלא ָטל ּבְ
  .'ְּוָדא ְנקוָדה ְדָאת ב, ַּוַדאי' ָּדא ִטָפה י

ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ּוְבִגין ָדא ִזווָגא ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשַׁ ּ ּ , ְּלַיְרָתא ַהִהיא ִטָפה ְדִאיִהי ָחְכָמה, ּ
ָנא אוְקמוהו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָּרה ִלְבַנְייהול ּתֹו''ַט ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ ַטל ּתֹוָרה ַטל , ּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ

ּּתֹוָרה ְמַחֵייהו ּ.  

ל ָנעול  ל)שיר ד יד(ּּגַ מֹו ַגְלּגַ ל ִאיהו ּכְ ִּאיהו ְרִמיז ְדֵביה ַמְע, ּ ּגַ ּ ָּין ָחתום ְדִאיִהי יּ ּ ,'
קו ַהּצֹאן ְד ּוִמַיד ַהׁשְ ּ יןּּ ִּאינון ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ הֹון , ּ ַמר ּבְ ן ֹצאִני )יחזקאל לד לא(ְּדִאּתְ  ְוַאּתֵ

ם ְלהו רֹוִעים, ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ּּכֻ ְלהֹון, ּ ה ַעל ּכֻ ּוֹמׁשֶ ב  )שמות ב טו(ִּדְכִתיב , ּ ַּוֵיׁשֶ
ֵאר ה ִאיׁש ָהאלהי)תהלים צ א( ּוְכִתיב, ַעל ַהּבְ ִפָלה ְלֹמׁשֶ ִּאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ', ם וכו''ּ ּתְ ּ ּ ּ

ְבָעה ְרִקיִעין ׁשִ   .ּבְ

ין ַמָיא ְלַמָיא ַּצִדיק ִאיִהי ָרִקיַע ְדַפִליג ּבֵ ּ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ין ָים ִעָלָאה ְדִאיִהי ִאיּמָ ּּבֵ ּוֵבין , ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ָאה ְדִאיִהי ִאיּמָ ּתָ ין ַמִים ָהֶע, ָים ּתַ ַמר ֵאין ּבֵ ְחּתֹוִנים ְליֹוִניםַּוֲעֵליה ִאּתְ  ְלַמִים ַהּתַ

ְמֹלא ִניָמא ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֶּאָלא ּכִ ּּכְ ּ ְּוַהאי ִניָמא ִאיהו ַצִדיק, ּ ְוַלאו , ּ
ָנא אוְקמוהו ַקְדָמִאין ְּלַמּגָ ּ חוט , ּ ִדיִקים ֲאִפילו ּכְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַהּצַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֲעָרה   .ַהּשַׂ

ּבוָעא ִעָלָאהְוֵלית ִנ א ְדָלא ָנְפָקא ִמּמַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָרה ְדַעּתִ ּיָמא ְוִניָמא ְדׂשַ ּ ְוַהאי , ּ
ַּמּבוָעא ִדיֵליה י', ִּניָמא ִאיהו ו ְכִלית', ּ ְּדָסְלָקא ְבַאִויָרא ַעד ֵאין סֹוף ְוָנְחָתא ַעד ֵאין ּתַ ּ.  

רְוִאיִהי ֶע ַמר , ׂשֶ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶרׁשׂשֶ ֶע)שמות כו טז(ּ ּת ִאינון ''ַאּמֹו, ְר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ
ִהפוָכא''ֵמאֹו ּת ּבְ ֶרׁש ָהֶאָחד, ּ ה ֹרַחב ַהּקֶ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ עור קֹוָמה, ְוַאּמָ ָּדא ָרָזא ְדׁשִ ּ ,

ָדה''ְּדִאיהו ָאִזיל ַעל ַק עוָרא ְדגוָפא', ּו ָדא ָאת ו''ַמאי ַק, ּו ַהּמִ ְּדִאיהו ִמָדה ְלָכל ׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

ין ִעיָנא ְלִעיָנאִא ּיהו ִמָדה ּבֵ ַמר , ּ ע אלהי)שם ה טו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ִּאיהו , ם ִהיא'' ֶאְצּבַ
ָעא  ין ֶאְצּבְ עוָרא ּבֵ ָעא ְוׁשִ ָעא ְוֶאְצּבְ עוָרא ְדָכל ֶאְצּבְ יעוָרא ְדאוְרָכא ְדחֹוָטָמא ְוִאיִהי ׁשִ ּׁשִ ּ ּ ּ

ָעא ו ָפה' י. )'א י''נ(' ְלֶאְצּבְ ִעּגוָלא, ִּאיִהי ִמָדה ְדׂשָ ּוִמָדה ְדָכל ִעיָנא ְוִעיָנא ּבְ ּ ּוִמָדה ְדַפן , ּ ּ
ּוַפן ְדַאְנִפין ּ ּוִמָדה ְדָקֵמ, ּ ח ָקֵמ, ץ ָסִתים''ּ ָרָזא ''ְּוַכד ִאְתַפּתַ ִעין ּבְ ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ח ּבְ ּץ ִאְתַפּתַ

ִנין', ְדה   .ִּדְבהֹון ַהאי ַקו ָאִזיל ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ
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יעור)כד' א ו''ס(ְוַכד  י ַצִדיק ִאְתְקֵרי ׁשִ א ְלַגּבֵ ּ ָנִחית ְלַתּתָ י , ּ ְוַכד ָסִליק ְלִעיָלא ְלַגּבֵ
א ִעָלָאה ִאְתְקֵרי קֹוָמה א ִעָלָאה)שם טז יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִּאיּמָ ִכיְנּתָ ּ ַוָיֹמדו ָבֹעֶמר ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ,

ְלּגֶֹלת אְּדִאיִהי, ְדִאיִהי ֹעֶמר ַלּגֻ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ָאה ִאיִהי ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר,  ֻגְלּגַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
תֹות ּבָ ַבע ׁשַ ַבע יֹוִמין ְדִאינון ׁשֶ ְּדָבה ָמֵני ׁשֶ ּ ּ א , ּ יּתָ ִעין וְתֵרין יֹוִמין ְדׁשִ הֹון ַאְרּבָ ְּדִאית ּבְ ּ ּ

בוַע ַבע , ְּדָכל ׁשָ תֹות ָהא מ) א''דף לט ע(ְוׁשֶ ּבָ ְּדִאינון מ, )ן'' דמטטרוא''נ( ט''ׁשַ ּט ַאְנִפין ''ּ
ָרֵאל יהו, ָטהֹור ַמע ִיׂשְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

ְע, דָוֶע י ּבַ ָאה ְלַגּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ יַאת ׁשְ ִּדְבהֹון ִאְתַדּכִ ִמְקְוה ִדיָלה, ָּלהּ ּּבְ ְּדִאיהו ִמְקִוה , ּ ּ
יעור קֹוָמה, ה''ָרֵאל יהוִיׂשְ ְּוִאיהו ׁשִ ְּדָהִכי ִאינון ַאְתָוון ְדִמְקְוה קֹוָמה, ּ ּ ְּוִאינון ם , ּ

ע ְנקוִדין ְלָכל ְסַטר] ציור[, ְסִתיָמא ְבָרָזא ָדא ִלימו , ְּדֵתׁשַ ּתַ ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ּּבִ ּּ
ִעים ָסִאין יעוָרא ְדִמְקְוה, ְלַאְרּבָ ִּאיהו ׁשִ ָתא ְלַבְעְּדֵב, ּ יַאת ִאּתְ ּיה ִאְתַדּכִ   .ָּלהּ

יַאת ְּוֳקָדם ְדִאְתַדּכִ ְבָעה יֹוִמין ְדַדְכיו, ּ ָאה ׁשִ ָּצִריך ְלַמּנָ ּ הֹון מ, ְ ָלָמא ּבְ ּט ָפִנים ''ְלַאׁשְ
ַּדְכיו ְדאֹוַרְייָתא יֹוָמא , ּ ַרת אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּבְ ּוְבהֹון ִאְתַחּבְ ּ

בועֹותְד ְּדִאינון דו ַפְרצוִפין ְדָאָדם, ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוִחּבוָרא ְדַתְרַוְייהו ֶרֶח, ּּ ְּדִאיהו ְרַמ, ם''ּ ּח ִפּקוִדין ''ּ ּ
ה ל ֶרֶחם)שמות יג ב(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ַּדֲעׂשֵ ֹכר ֶפֶטר ּכָ ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ַהאי ִחּבוָרא , ּ ּּבְ

ל ִפּקו בועֹות ִמְתָקְרִבין ּכָ ְּדׁשָ הּּ ֵלָאה , ִּדין ַדֲעׂשֵ ֶבֶטן ַהּמְ ֲעָצִמים ּבְ   .)קהלת יא ה(ּכַ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִלין ַעל ְיֵדי ִצּנֹוִרין ָדא ִמן ָדא, ּ ָּכל ִאינון ֵאָבִרין ְמַקּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ה ֶאל ֲאֹחָתה)שמות כו ה(ִדְכִתיב  ילֹות ַהֻלָלאֹות ִאּשָׁ ּ ַמְקּבִ ִלין, ּ ל , ְּוַכד ִאינון ְמַקּבְ ּכָ

ִלין ָדא ִמן ָדא ְּסִפיָראן ְמַקּבְ ִלין ֵדין ִמן ֵדין, ּ א ְמַקּבְ ּוַמְלָאִכין ְלַתּתָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
ִלין ֵדין ִמן ֵדין ּוְמַקּבְ ּ ְּוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְרׁשו ְלַחְבֵריה, ּ ְתחוָמא ְדַחְבֵריה, ּ ְּלַאָעָלא ּבִ ָמה , ּ ּכְ
  .ְּרׁשות ֶזה ָלֶזהְדַאּתְ ָאַמר ְונֹוְתִנין 

ִרים ָדא ּוָמאן ּגָ ִלין ָדא ִמן ָדא, ּ ד ְמַקּבְ ָרֵאל ּכַ ִּיׂשְ ָממֹוָנא, ּ ין ּבְ אֹוַרְייָתא ּבֵ ין ּבְ , ּבֵ
ָלא ְלִעיָלא ָדא ִמן ָדא ְרִמין ְלַקּבְ ָפָעא ָדא ְלָדא, ּּגָ ּוְלַאׁשְ ֲהָדא , ְּוֹכָלא ַעל ְיֵדי ִצּנֹוִרין, ּ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך ְוגֹוֵמר)תהלים מב ח(ּהוא ִדְכִתיב  הֹום ֶאל ּתְ ּוַמאי ַאְמֵרי ָדא , ָ ּתְ
ע ֵמיֶמיך, ְלָדא ֵני ֵריִעים ֲאִני ׁשֹוֵמַע. ַָאּבַ   .קֹול ׁשְ

ְפָוון ְדִאְתְקרון ֲאִפיֵקי ָמִים ֵרין ׂשִ ְּוִאינון ְלִקְבַלְייהו ּתְ ּ ּ ּוָמאן ִניְנהו ֶנַצח ָוהֹוד, ּ ּ ,
ְּדִאְתְקרון ׁשִ ִיםּ ְקָיין ַעל ְיָדא ְדִצּנֹוָרא ְדִאיהו ַעּמוָדא , ְקתֹות ַהּמָ ְּוַתְרַוְייהו ִאְתׁשַ ּ ּ

ל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ִדְכִליל ּכָֹלא יה ּכָ ִרית ִדְכִליָלן ּבֵ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ל ִצּנֹוִרין , ּ ּכָ
ְקָיין ִמן ָאת ו ְּדִאיהו ָנָהר ְדָנֵגי', ִּאינון ִאְתׁשַ ּ ְּוִאיהו ִצּנֹור ְדָנִפיק , ד ְוָנֵפיק ֵמִעֶדןּ ּ

ֲעָיָנא ְדַמָיא ְדִאיהו י ִּמּמַ ָטא ה', ּ יה ִאְתַפׁשְ ּוִמּנֵ ּ ְּדִאיִהי ָים ִעָלָאה' ּ ּ.  

ע ְנקוִדין ִאינון ִמן ָקֵמ ׁשַ ְּוָתא ֲחִזי ּתֵ ְּוֻכְלהו ִאְתְקִריאו ִצּנֹוִרין וַמּבוִעין , ק''ּץ ַעד ׁשוֵר''ּ ּ ּ ּ ּ
ַקְרַקע, ןְלַאְתָוו ִליָלן ּבְ ְּדִאינון ּכְ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִליָלא , ן''ְּדִאְתְקִריַאת ּגַ, ְּדִאיִהי ׁשְ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3547דף [ -ּוָתא ּבְ

ין ְסָדִרין ְדאֹוַרְייָתא ַלת ְוַחְמׁשִ ן ָנעול ֲאֹחִתי ַכָלה, ִּמּתְ ַמר ּגַ ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ל ָנעול ַמְע, ּ ָין ּּגַ
ָּחתום ַוַדאי, ָּחתום ִגין ְדִאיִה, ּ תוָלה ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעהּּבְ ּי ּבְ ֹלֹמה, ּ ַּדֲעָלה , ְוִאיִהי ָחְכַמת ׁשְ

ַמר  ֹלֹמה)מלכים א ה ו(ִאּתְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְקיו ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה,  ַוּתֵ ל ׁשַ יַאת ִמּכָ ִּאְתַרּבִ ּ ,
ַּעל ְיָדא ְדַההוא ִצּנֹוָרא ְדִאיהו ו ַּעד ִדְמִטיַאת ְלַההוא ַמּבוָעא ִע', ּ ּ ִּעָלָאה ' ָּלָאה ְדִאיִהי יּ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ א ְדָאת ו, ָחְכַמת ּכָ ֵריׁשָ א ּבְ ּגָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתֲעִביַדת ִאיִהי ּתַ ּ'.  

ְקָיא ִמן ְנקוִדין, ְוָתא ֲחִזי ד ִאיִהי ִאְתׁשַ ָאה ּכַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ם ''ק ֹחֵל''ִאְתְקֵרי ִחֵר, ּׁשְ
ֹּור ְדִאיהו וְּלָמאן ְלַההוא ִצּנ, ק''ּׁשוֵר ית ִצּנֹוִרין', ּ ית ַאְתָוון, ִּדְכִליָלן ׁשִ ְּדֻכְלהֹון ִמּשִׁ ּ ,

ְּדִאינון אבגית יה', ץ וכו''ּ ית ִצּנֹוִרין ִאינון ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּׁשִ ּ ית ָאֳחָרִנין, ּ ִליל ׁשִ , ְּוִאיהו ּכְ
ְּוֻכְלהו ָסְלִקין ְלמ ַגְווָנא ָדא וִֹ, ַּההוא ִצּנֹורּק ְד''ּם ׁשוֻר''ק ֹחֵל''ִאְתְקִריַאת ִחֵר, ב''ּ   .ּּכְ

י י י ה', ְוָהִכי ִאְתְקִריַאת ְלַגּבֵ ', ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וכו', ְוָהִכי ְלַגּבֵ
א ְדָאת ו ַגְווָנא ָדא ', ּוְלִזְמִנין ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשָ ַמִים ] ציור[ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה נֹוֶטה ׁשָ

ְיִריָעה א ְדָאת א, ּכַ   ּוְלִזְמִנין ָנִחית, ְוָדא ָרָזא ְדֵריׁשָ
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ַגְווָנא ָדא א ָקֵמ חֹותֹוי ּכְ א ַזְרָק, ץ''ּתְ ּגָ א ִאְתְקִריַאת ּתַ ד ָסְלָקא ַעל ֵריׁשָ ַההוא , א''ּכַ ּּבְ
ה  ַמר ּבָ ְע)משלי יב ד(ִּזְמָנא ִאּתְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ְוַכד ָנְחַתת , ם''ְוִאְתְקִריַאת ֹחֵל, ָּלה ֵאׁשֶ

חֹוֵתיה ִאְתְקִריַאת ִחיֵר ְּדָהִכי ִאיהו ֹחֵל, ם''ֶלֶח )ב''דף לט ע(ְוִאיִהי , ק''ּּתְ ִהפוך ַאְתָוון ''ּ ְם ּבְ ּ ּ
יִרים ָאַכל ִאיׁש , ם''ֶלֶח יה, )תהלים עח כה(ְּוָדא ִאיהו ֶלֶחם ַאּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )שמות טו ג( ּ
ְטָרא ְדָחְכָמה ִאְתְקִריַאת ֹחֵל, ה ִאיׁש ִמְלָחָמה''יהו ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ם''ִמּסִ ּוִמּסִ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ק''ִּאְתְקֵרי ׁשוֻר יך ׂשֹוֵר ְוָאֹנִכי ְנַטְע)ירמיהו ג כא(ּכְ לֹה ֶזַרע ֱאֶמת''ְּתִ , ּק ּכֻ
יה  ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּתֵ)מיכה ז כ(ּ ְטָרא ִדיֵליה ִאְתְקִריַאת ִחֵר, ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ּתִ , ק''ִּמּסִ
ְוְבִהפוך ַאְתָוון ֵחֶק ּ ַמר , ר''ּּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ְמָצא)איוב יא ז(ּ ְוִאיִהי ֶקַרח , ּ ַהֵחֶקר ֱאלֹוַה ּתִ

ִליָתָאה ִדְצלֹוָתא, ַהּנֹוָרא ָמא ּתְ יה ָהֵא, ְּדִאיהו ׁשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ דֹול ַה''ּ ּבֹור ְוַהּנֹוָראל ַהּגָ , ּגִ
ַּהּנֹוָרא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ.  

ְטָרא ְדַצִדיק ְדִאיהו ְבִרית, ּק ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז''ְּוׁשוֻר ִּמּסִ ּ נוז, ּ ְּדִאיהו ָר. ּאֹור ּגָ ז ''ּ
ן אֹור ּבַ חוׁשְ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּכְ ּּכְ ּ ִדיק, ּ ּאֹור ָזרוַע ַלּצַ נוז ,ּ ּ ְוָדא הוא אֹור ַהּגָ ּ

ְּלַצִדיַקָיא ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ְלהֹון ִאינון ּבְ יה ּכֻ ְּדָחֵמׁש אֹור ִדְלִעיָלא ִמּנֵ ּ ּ ּּ.  

ּוַמאי ִניהו ַלת אֹור ֶסגֹו, ּ ָב, ל''ּתְ ְדַפְייהו ִדְתֵרין , א''ּוְתֵרין אֹור ׁשְ ד ָסְלָקא ַעל ּגַ ּּכַ
ָב ְּנקוִדין ְדִאינון ׁשְ ּ יׁשֹות)שיר ב ה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ק''ּיַדת ׁשוֵרִאְתֲעִב, א''ּ כוִני ָבֲאׁשִ , ּ ַסּמְ

חֹות ֵצִר פוִחים''י ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו''ְוַכד ָנְחַתת ִאיִהי ּתְ ּתַ ַמר ַרְפדוִני ּבַ ּל ַוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ ּּ ּוַמאי , ּ
יׁשֹות ִּניהו ִאֵלין ֲאׁשִ ֵרי ֵאׁשֹות, ּ ְּדִאינון ִאיׁש ְו, ִּאינון ּתְ הּ א ִחְווָרא, ִאּשָׁ א , ֶאּשָׁ ְוֶאּשָׁ

ן ָאב ָוֵאם, ּסוְמָקא ְּדִאינון י, ְדַתּמָ ְּוִאינון ַאְנֵפי ִדיָנא ְוַאְנפֹוי ְדַרֲחֵמי, ה''ּ ּ ּ.  
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ן ְמָכא ַתּמָ ָעאת ְלִאְסּתַ אי ּבָ ה, ַאּמָ ּנָ ְווִנין ְדׁשֹוׁשַ ֵרין ּגַ ִגין ְדִאינון ּתְ ּּבְ ּ ִּחָוור ְוסוַמק, ּ ּ ,
ְּדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה, יָנאַרֲחֵמי ְוִד ּ ּ ה, ּ ּנָ ן ֵריָחא ְדׁשֹוׁשַ ְּוָדא ִאיהו ַעּמוָדא , ְוַתּמָ ּ

יה, ְדֶאְמָצִעיָתא ּוְבִגין ְדָאְרַחת ּבֵ ּ יׁשֹות, ּ ֲאׁשִ כוִני ּבָ ּוֵביה ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו, ָּאְמַרת ַסּמְ , ל''ּ
פוִחים ּתַ ד ָנְחָתא ַרְפדוִני ּבַ ּּכַ ּּ ִּאֵלין ִאינון, ּ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוטּ ְּדִאינון ִחָוור ְוסוַמק,  ּתְ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

ָאת ו ְבִרית' ְּדָאְרַחת ּבְ פוִחים, ְּדִאיִהי ּבִ ּתַ ָּאְמַרת ַרְפדוִני ּבַ ּּ ּ.  

יה ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו ַרת ּבֵ ֲּהָדא הוא , ּי ִאְתֲעִביד ִצֵייר''ַּמה ַדֲהוֹו ֵצִר, ל''ְּוַכד ִאְתַחּבְ
ַּוַיְצַמח , ם ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ְוגֹוֵמר''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)ית ב זבראש(ִדְכִתיב 

ל ִעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוגֹוֵמר''ה אלהי''יהו ָּדא ַצִדיק ִאיהו ִעץ ְפִרי , ם ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ּ ּ ּ
ה ְפִרי ְלִמינֹו ִחּבו, ּעֹוׂשֶ ּוְבַהאי ֲאַתר ִאיהו ְרִחימו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ָּלהָּרא ְוִיחוָדא ְדַבְעּ ּ

י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני)שיר ב ה(ָאְמַרת    . ּכִ

ְבִרית ִמיָלה ָרֵאל ָחאִבין ּבִ יק ְנִביעו ִדְנקוִדין ֵמַאְתָוון, ְוַכד ִיׂשְ ִּאְתַפּסִ ּ ִּדְכִליָלן , ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ה, ּבִ ׁשָ ָאַרת ַיּבָ ּתְ ַההוא ִזְמָנ, ְוִאׁשְ ׁשוֻרּּבְ ִתיב ּבְ ְרקו , ק''ק ִחיֵר''ּא ַמה ּכְ ּׁשָ

ָלְע ן ָאְמרו ּבִ ַּוַיַחְרקו ׁשֵ ּ ּ ּח ָדא ָסִגיר ְוָדא ָפַתח''ָּקֵמץ ַפּתָ, )איכה ב טז(ּנו ּ ֵרין , ּ ִּאֵלין ּתְ
ִּאינון ְדָסְגִרין וָפְתִחין ַמּבוִעין ְדִאינון ְנקוִדין ּ ּ ּ ּ ּ י ַאְתָוון, ּ ד ִאי' ְוָאת ו, ְלַגּבֵ ּהו ָנטוי ַעל ּכַ ּ

י ַאְתַוון ִעָלִאין ִאְתְקֵרי ָרֵפ ְמִציעו ְדַאְתָוון ִאְתְקֵרי ָדֵג, ה''ֵּריׁשֵ ְּוַכד ִאיהו ּבִ ַאְתָוון , ׁש''ּ
ִּאֵלין ִאינון ֵחיָוון הֹון , ּ ַמר ּבְ ׁש ָוׁשֹוב ''ָרצֹוא ְבָדֵג, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א יד(ְּדִאּתְ

ָרֵפ   .ה''ּבְ

ְת ָבהּכִ ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ִּרין ְדַאְתָוון ְדִאינון ּתַ ּ ין, ּ ַגְווָנא ְדַתּגִ ְלָיין , ְּדִאינון ּכְ ְּנקוִדין ּתַ
ִדּבוָרא עֹוָבָדא, ּּבְ ְלָיין ּבְ ַגְווָנא ָדא , ַאְתָוון ּתַ ַבע ַזְייִנין ִאינון ּכְ ּו ִאיהו ''י] ציור] [ציור[ּׁשֶ

ין', ז ּגִ ְּדִאינו, ָלא ְצִריִכין ּתַ ַגְווָנא ָדא יהוּ ין ּכְ ּגִ   .ה''ּן ַאְתָוון ִאְתְקרון ּתַ

  ]א''דף מ ע -תיקוני זוהר [

א ומֹוָחא ָבה ְדִלּבָ ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ין ּתַ ּגִ ִדּבוָרא ְדפוָמא, ּּתַ ְּנקוִדין ּבְ ּ עֹוָבָדא , ּ ַאְתָוון ּבְ
ּוֵמִאֵלין ְנקוִדין ְוַטֲעֵמי ְוַאְתָוון, ְדֵאָבִרין ְרַסָייא ְטִמיָרא ָּעִביד ַההוא , ּ ָּסִתים ְוָגִניז ּכָ
ַמר , ִּעָלָאה ה יהו)איכה ה יט(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ב וכו'' ַאּתָ ׁשֵ ה', ה ְלעֹוָלם ּתֵ ַּההוא , ַמאי ַאּתָ

יה  ַמר ּבֵ ה ֲארֹוִמְמך''ה אלה'' יהו)ישעיהו כה א(ְּדִאּתְ יה , ָי ַאּתָ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ חבקוק ג (ּ

אּ רֹום ָיֵדיהו )ו ַמִים, ָנׂשָ ַפִים ְלרום ַהּשָׁ ִאין ּכַ ַמר ְלִמי נֹוׂשְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
א ּוַמאי ִניהו יו, ּרֹום ָיֵדיהו ָנׂשָ ַּוֲעֵליה , ה''ַח ָמ''ְּדִאיהו ָחְכָמה ּכֹ, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ

ַמר  יו ִה''ַח ַמ'' ּכֹ)תהלים קיא ו) (א''דף מ ע(ִאּתְ יד ְלַעּמֹו''ֲעׂשָ ּח ִפְרִקין ''ְּוַהאי ִאיהו כ, ּגִ
א ִעָלָאה ִּדְיִדין ְדַמְלּכָ ּ ְּדִאינון כוז, ּ ּנוִיין ְדִיחוָדא ִעָלָאה, ו''ז כוז''ו במוכס''ּ ּּכִ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ

ָרֵאל, ה''ו יהו''ה אלהינ''יהו ַלק ַהאי ֵחיָלא ִמִיׂשְ ּוְבִגין ְדִאְסּתַ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )ואיכה א (ִאּתְ
ַּוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף ּ.  
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ָעאן, א''ו ה''א וא''ד ה''יו ר ֶאְצּבְ הֹון , ִּאינון ֲעׂשַ ַמר ּבְ ִליֵלי )שיר ח יד(ְּדִאּתְ  ָיָדיו ּגְ
ְּדִאינון כ, ּח ִפְרִקין''ִּדְבהֹון כ, ָזָהב ית''ּ ֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא יהו, ּח ַאְתָוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ה ''ּ
ה, הי ַאּתָ''אלה יה , ּוַמאי ַאּתָ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ְסֲאך ֵמָאז ֵמעֹוָלם )תהלים צג ב(ּ ָ ָנכֹון ּכִ

ה ֶאְמַצע, ּוַמאי ָנכֹון, ָאּתָ ב ְוֶנֱאָמן עֹוֵמד ּבְ ישעיה מד (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּדא ֶנֱאָמן יֹוׁשֵ

ִית)יג ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ יה ֶּאָלא ַה, ּוַמאי ֵמָאז,  ּכְ ַמר ּבֵ ּהוא ְדִאּתְ  ָאז )שם נח ט(ּ
ְקָרא ַויהו ּז ִאֵלין ְתַמְנָיא ַאְתָוון ְדִאינון יאהדונה''ּוַמאי ָא, ה ַיֲעֶנה''ּתִ ּ י ְדָסְלִקין ''ּ
ן ָאֵמ ּבַ   .ן''ְּלחוׁשְ

ָכל ּכֹחֹו ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִני, ח''ְּבַההוא כ, ְּוָדא ִאיהו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ ּ ּ , ִתיןּ
ָנה ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְגַזר ִדינֹו ׁשֶ ַמר , ָּהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ תהלים צג (ּ

ה)ב ְסֲאך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ ּוֵביה , ָ ָנכֹון ּכִ ה יהו)איכה ה יט(ּ ב'' ַאּתָ ׁשֵ ה, ה ְלעֹוָלם ּתֵ , ַאּתָ
יה ָאִבינו ַמ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ הּ נו ָאִבינו ָאּתָ ְּלּכֵ ּוַמאי ִניהו ָאִבינו ָאב ָהַרֲחָמן, ּ ּ ּ.  

ל ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ְּוִאיהו ְכִליל ּכָ ּוַמאי ִניהו אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ַעּמוָדא , ּ ּ ּ
ה, ְדֶאְמָצִעיָתא רוך ַאּתָ ַמר ּבָ ְַוֲעֵליה ִאּתְ ּ ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָת, ּ ָרֵאל ַקְייִמין ּבַ ִּאיהו , אְוַכד ִיׂשְ

ְרַסָייא ה יהו, ְּיִתיב ַעל ּכָ ַההוא ִזְמָנא ַאּתָ ַמר ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ְסֲאך ְלדֹור ''ּ ב ּכִ ׁשֵ ָה ְלעֹוָלם ּתֵ

ּוַמאי ִניהו ְלדֹור ָודֹור, ָודֹור יה , ּ ַמר ּבֵ ֶּאָלא ַההוא ְדִאּתְ ּ א )קהלת א ד(ּ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ
ים ִרּבֹוא, ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת ּשִׁ ְּוֵלית דֹור ָפחות ִמּשִׁ ּוַמאי ִניהו, ּּ קול , ּ ה ְדׁשָ ֹּמׁשֶ
ָרֵאל ין ִרּבֹוא ִמִיׂשְ ּתִ א ִדיֵליה ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא, ְלׁשִ ְּוַדְרּגָ ּ.  

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש  א ֲחִזי ֵאין ָאָדם ֵמִפיק ְרצֹונֹו ֵמיהו, )ויקרא טז ג(ּבְ  ה''ּתָ
ַמר , ֶּאָלא ְבֹזאת ַּדֲעָלה ִאּתְ ה ָמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו)משלי יח כב(ּ ְוָדא , ה''ּ ָמָצא ִאּשָׁ

ה ִעּתֹות ֵיׁש, )תהלים קיט קכו(ה ''ִהיא ִעת ַלֲעׂשֹות ַליהו ַמר , ְוַכּמָ ויקרא טז (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ֹלֹמה ָאַמר ,  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת)ב חֹוק וכו)דקהלת ג (ּוׁשְ ְּדִאינון כ',  ִעת ִלׂשְ , ח ִעת''ּ
ִריך הוא ָאַמר ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל , ְּ ְּדִאיהו ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ

  .ה''ַליהו

ָרֵאל א ְדִאְתְקִריַאת ֹזאת ִעם ִיׂשְ ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוַכד ׁשְ ם  ְוַאף )ויקרא כו מד(ּכְ ּגַ
ְהיֹוָתם וכו ַּמאי ִאינון ָאְמִרין ָלה ', ֹזאת ּבִ ים)שיר ו א(ּ ׁשִ ּנָ ּ ָאָנה ָהַלך דֹוֵדך ַהָיָפה ּבַ ְ ָאָנה , ְּ

ך ּנו ִעּמָ ְָפָנה דֹוֵדך וְנַבְקׁשֶ ְּ ּ ה ַתֲחנוִנים וְצלֹוִתין, ּ ַכּמָ ּּבְ יִצית וִבְתִפִלין, ּ ּצִ ּּבַ תֹות , ּ ּבָ ׁשַ ּבְ
ַמר ַּדֲע, ּוְביֹוִמין ָטִבין ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם)שמות לא יז(ַּלְייהו ִאּתְ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ , ּ ּבֵ

ִרית ִמיָלה ת ְוֹיִמין ָטִבין, אֹות ּבְ ּבָ ִפִלין, ּאֹות ְדׁשַ ְּואֹות ִדּתְ ּ.  

ַמר  ל ָחִסיד ֵאֶליך ְלִעת ְמֹצא)תהלים לב ו(ֲּעָלה ִאּתְ ָ ַעל ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּ ה, ּ  ָמָצא ִאּשָׁ
ֹזאת, )משלי יח כב(ה ''ָּמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו ֵריך ִלְבנֹוי ּבְ ֲּהָדא הוא , ְְוַיֲעֹקב ּבָ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)בראשית מט כח(ִדְכִתיב  ר ִדּבֶ ֹזאת ֵהִפיק ְרצֹונֹו ֵמיהו, ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ ה ''ְוָדִוד ּבְ
ְלַחם ִעם אֹוְיָביו ּנִ ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּכְ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה וכו)לים כז גתה(ּכְ ֹזאת ',  ִאם ּתַ ּבְ
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לות, ֲאִני בֹוֵטַח ּגָ ָרֵאל ּבַ ָרָאה ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ ִביא ּכְ ֹּלא ָרָאה ָלֶהם ְמנוָחה ֶאָלא ַבֲעבור , ְּוַהּנָ ּּ
ָרֵאל ָלא ֵייֵתי ֶאָלא ְבֹזאת, ֹזאת ּופוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ  ֹזאת )איכה ג כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ן אֹוִחילָאׁשִ י ַעל ּכֵ ֵריך ֶאָלא ְבֹזאת, יב ֶאל ִלּבִ ִּויהוָדה ָלא ִאְתּבָ ְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ֹזאת , ּ ְוֹזאת ִליהוָדה)דברים לג ז( ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ֵריך ָית ִיׂשְ ה ָלא ּבָ ּוֹמׁשֶ ְ  ְוֹזאת )שם א(ּ

ָרָכה ם ָלֹזאת, ַהּבְ ת ִלּבֹו ּגַ לֹא ׁשָ ּוִמי ׁשֶ ִת, ּ ַער ֹלא ֵיָדע )תהלים צב ז(יב ֲּעֵליה ּכְ  ִאיׁש ּבַ
  .ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת

  ]ב''דף מ ע -תיקוני זוהר [

ה ָיִפיק ְרצֹונֹו ָהָאָדם ּבָ ם, ְּוֵכיָון ׁשֶ יג ַהּשֵׁ ּוָבה ַמּשִׂ ל , ּ ֶזהו סֹוד ַעל ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ם יהו, ַּעל ֹזאת ַוַדאי, ָחִסיד הוא ַעל''ְלׁשֵ ֲחִרית ְלִמָדה ְידוָעה,  ֹזאתּה ׁשֶ ׁשַ ְקנו ּבְ ה ּתִ ָּלּמָ ּ ּ ,

ְנָחה ְלִמָדה ְידוָעה ּמִ ְּוֵכן ּבַ ַעְרִבית ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ְּוֵכן ּבְ ת ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ּבָ ׁשַ ְּוֵכן ּבְ ְוֵכן , ּ
יֹום טֹוב ְלִמָדה ְידוָעה ּּבְ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ֲעׂשֶ ְּוֵכן ּבַ ּ ָאַמר ַעל , ּ ֶּאָלא ַמה ּשֶׁ

ֲהַוָי, ֹזאת ּהוא מֹוֶרה ׁשֶ ל ְסִפיָרה ''ּ ָאַמר ָדִוד, ּוְסִפיָרה) ב''דף מ ע(ה ִהיא ַעל ּכָ מֹו ׁשֶ  ּּכְ

בוָרה ְוגֹוֵמר''ָ ְלך יהו)ה א כט יא''ד( דוָלה ְוַהּגְ ּה ַהּגְ ְחּתֹוִנים ֶאָלא , ּ ּתַ ְּוֵאין ָלך ְפעוָלה ּבַ ּ ּ ְ

ה , ַּעל ְיֵדי ַמְלכות ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָלה)תהלים קג יט(ּׁשֶ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ִריך , ּ ּצָ ְזָמן ׁשֶ ְֲאָבל ּבִ

ִדיק ִריך הוא ְלַהְצִדיק ַלּצַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִהיא ַמְלכות, ְּ ִעם , ְּוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְצָדָקה ׁשֶ
ְחּתֹוִנים ִפירֹות, ַהּתַ מֹוְּוִנְקָרִאין ַצִד, ִנְכָלִלים ּבֹו ָכל ַהּסְ ה ִנְקָרא ַעל ''יהו, יִקים ַעל ׁשְ
מֹו ַצִדיק ֱאַמר , ּׁשְ ּנֶ ָכל ְדָרָכיו''ּ ַצִדיק יהו)תהלים קמה יז(ׁשֶ ְריֹוָתיו , ּה ּבְ ּוְמַרֵחם ַעל ּבִ

ְצָדָקה ֵּאין ְצָדָקה ֶאָלא ְתִפָלה, ּבִ ָרכֹות' ק, ְּקדוׁשֹות' ד, ֲאֵמִנים' צ, ּ ה ' ה, ּבְ ֲחִמּשָׁ
י תֹוָרה בראשית טו ( ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְלַאְבָרָהם, )משלי יד לד(ֶּזהו ְצָדָקה ְתרֹוֵמם ּגֹוי ְו, ּחוְמׁשֵ

ֶבָה לֹו ְצָדָקה)ו ּ ַוַיְחׁשְ ה , ּ ה ֶנֱאַמר ּבָ הוא רֹוֶצה ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ְרָין)ישעיה נט יז(ּ ּשִׁ ׁש ְצָדָקה ּכַ   .ּ ַוִיְלּבַ

ד ה ִהיא ְצָדָקה ד י ִהיא ּכֹוַבע ַעל ֹר, ִמּצַ ִריתּוִמּצַ ֹראׁש , ּאׁש ַצִדיק אֹות ּבְ ֲעָטָרה ּבְ
ל ַצִדיק ה , ּּכָ ד ו ֶנֱאַמר ּבָ ּוִמּצַ ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה)איוב יא ט(ּ ּ ֲארוּכָ ּ ד ה ֶע, ּ ְּליֹוָנה וְרָחָבה ִמּצַ

י ָים   .ִמּנִ

יך ְנבוָאה רוך הוא ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ְּ לוִלים ּבָ, ְ ִפירֹות ּכְ ל ַהּסְ ְוִנְקָרִאים , ֶהםּּכָ
ָלם, ְנִביִאים ּוַמְלכות ִהיא ִדְמיֹון ּכֻ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ה)הושע יב יא(ׁשֶ ִביִאים ֲאַדּמֶ מֹו , ּ וְבַיד ַהּנְ ּכְ

ִביא  ָאַמר ַהּנָ ִביִאים ְוגֹוֵמר)שם(ׁשֶ י ַעל ַהּנְ ְרּתִ ל ,  ְוִדּבַ ּכָ ִהיא ְכמֹו ָהַאְסַפְקַלְרָיָאה ׁשֶ ּׁשֶ
ה ּכָֹחם ְוִדְמיֹוָנם ְוצוֹרָתם, ּהַּהָפִנים ִנְרִאין ּבָ ִפירֹות ַמְרִאין ּבָ ל ַהּסְ ן ּכָ ּּכֵ ִפי , ּ ְלָכל ָנִביא ּכְ

ָגתֹו ְלַמְע בֹוד, ָלהַהּשָׂ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ ת ּבַ ׁשֶ ן ְלַמָטה ִהיא ִמְתַלּבֶ ּוְכמֹו ּכֵ ְלָאִכים, ּ , ּוְבָכל ַהּמַ
ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ֶהם, ִעיםּוְבָכל ָהְרִקי, ְּוָהאֹוַפּנִ ּבָ ְסאֹות ׁשֶ לוִים ֵמֶהם, ְוַהּכִ ְלָאִכים ַהּתְ , ְּוַהּמַ

בֹוִהים ֲעֵליֶהם ֶיׁש ַמְלָאִכים ּגְ ֱאַמר , ּׁשֶ ּנֶ בֹוַה ׁשֹוֵמר וְגבֹוִהים )קהלת ה ז(ׁשֶ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ּ ּ
ָכל ּכֹוָכב וַמָזל, ֲעֵליֶהם ְּוֵכן ּבְ תוב , ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלהּ וַמ)תהלים קג יט(ּּכְ ּכֹל ָמׁשָ ְּוֶזהו , ְּלכותֹו ּבַ

ה  ִביִאים ֲאַדּמֶ ָמתֹו, )הושע יב יא(ּוְבַיד ַהּנְ ִהיא ִנׁשְ ִפי ּכֹחֹו ׁשֶ ְוָהֵבן , ּוְלָכל ֶאָחד ִנְדֶמה ּכְ
ָכל ּכֹחֹו   .ָאֵמן ּבְ
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ֶתר, ּה הוא ְבֶכֶתר''יהו ּכֶ מֹו ְלָבד ּבַ ְבָרא ָהעֹוָלם הוא וׁשְ ּנִ ָהָיה קֹוֶדם ׁשֶ ּׁשֶ ָרא ּכְ, ּ ּבָ ׁשֶ
ית ָיַרד ָעָליו ִמַדת ֵראׁשִ ָכל ְסִפיָרה, ָלהְּוֹלא ָהָיה ָחֵסר ִמְלָמְע, ָּהעֹוָלם ּבְ ְכַמְדִליק , ְוֵכן ּבְ

ה ר ְוֵאינֹו ָחֵסר ִמן ָהִראׁשֹוָנה ְוֹלא ֵמֲחֶבְרּתָ ְכִלית, ֵּנר ִמּנֵ   .ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ

יר אֹותֹו ְבֹזאת ּכִ ּמַ מֹו ׁשֶ, ּוִמי ׁשֶ יר אֹותֹו ָבֶעּכְ ּכִ ְחּתֹוִניםּמַ ִהיא , ְּליֹוִנים וַבּתַ ֲעבור ׁשֶ ּּבַ
ָלם, ְליֹוִניםְּכלוָלה ֵמָהֶע ר ּכֻ ְּוִאיִהי ִיחוד ְוֶקׁשֶ ְחּתֹוִנים, ּ ּתַ ת ּבַ ׁשֶ ְוַעל ֶזה ָאַמר , ְוִהיא ִמְתַלּבֶ

ִביא  ֹזאת)ירמיה יט כג(ַהּנָ י ִאם ּבְ ְתַהֵלל ּכִ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּיא ִאְתְקִריַאת ְנבוָאה ִה, ּ
ְטָרא ִדְנִביַאָיא יַמָייא, ִּמּסִ ְטָרא ְדַחּכִ   .ְּדָכל ְסִפיָרן ִאְתְקִריאו ֲחָכִמים, ָּחְכָמה ִמּסִ

ית''ְוכ ֵראׁשִ ין ְלָכל ִמָלה , ּח ַאְתָוון ִאינון ְלָכל עֹוָבָדא ִדּבְ ין ִלְכִתיָבה ּבֵ ְּוֻכְלהֹון ִאינון ּבֵ ּּ
ְיִד ָעאן''ְּדעֹוָבָדא ְדכ, יןְדִיְתֲעִביד ּבַ ר ֶאְצּבְ ֲעׂשַ ּח ִפְרִקין ִאינון ּבַ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ֵמַהּכַֹח , ּ

יָת)תהלים קד כד(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוֹכָלא ְבָחְכָמה, ֶּאל ַהפֹוִעל ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .ּ ּכֻ

ְטָרא ְדַאְתָוון''ִאית ָחְכָמ ְטָרא ִדְנ, ה ִמּסִ ת , ּקוִדיןְוִאית ָחְכָמה ִמּסִ ְּדַאְתָוון ִאינון ּבַ ּ
א, קֹול א וְלָכל ִמָלה ְדַתְלָייא ִבְדָרׁשָ ּוְבהֹון ָרָזא ְדִדּבוָרא ִלְדָרׁשָ ּ ּ ָבה, ּ ין ִאינון ְלַמֲחׁשָ ּגִ , ּּתַ

ָרָזא ְדַהאי ְקָרא  בֹות וכו)שמות לא ד(ְּוִאינון ּבְ ִכיְנּתָ',  ְוַלֲחׁשֹוב ַמֲחׁשָ ׁשְ ְלָיין ּבִ א ְּוֻכְלהֹון ּתַ
ָאה ְּוִאיִהי ְכָלָלא ְדֻכְלהו, ַתּתָ ּ.  

ח ַטֲעִמין וְנקוִדין ְוַאְתָוון ּכַ ּוְבָרָזא ְדא ִתׁשְ ּ ָכל ָאת ְוָאת, ּ ] ציור[ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְוָהִכי ּבְ
מֹו ַזְייִנין ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ין ְלִעיָלא ּכְ ּגִ ַלת ּתַ יִמין , ּּתְ ה ְרׁשִ ְתִרין וְנקו)א רמיזין''ס(ּּבָ ּ ּכִ ִדין ּ

יָנה, ְוָהִכי ְבָכל ָאת ְוָאת, ְוַאְתָוון דֹול ּבִ ת ַהּגָ ּבָ ָטן ַמְלכות, ש ׁשַ ת ַהּקָ ּבָ ֵרין ' ב, ּׁשַ ּתְ
דוָלה ְגבוָרה ְּדרֹוִעין ּגְ ּ ְפֶאֶרת' ת, ּ ת ְלָכל אֹוַרְייָתא, ּתִ ּבָ ִקיל ׁשַ יה ׁשְ ְתִרין ְדש , ּּבֵ ַלת ּכִ ּתְ
ַלת ְסִפיָרן ִעָלִאין ְּוֻכְלהו, ּּתְ אּ ְתיוְבּתָ ִליָלן ּבִ א ִעָלָאה. ּ ּכְ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ַמר , ּ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ל ֶפה ִפַלת ּכָ ּּתְ ּ.  

  ]א''דף מא ע -תיקוני זוהר [

ל ֶפה ִפַלת ּכָ ְּוָהא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקֵרי ּתְ ּ ה ִמן ''ן י''ּ ִאיהו ֶב)כל(ֶּאָלא , ּ
יָנ ְּוִאיהו ַעּמוָדא ְדֶא, ה''ּבִ ַלת ַאְתָוון ְדִאינון יה, ְמָצִעיָתאּ ּתְ ִּאיהו ְממוָצע ּבִ ּ ּ , ו''ּ

ִביָנה ִליָלן ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין, ְדִאְתּכְ ין ּתְ גוָפא ּבֵ ְּוִאיהו ְממוָצע ּכְ ּ ּ אֹות  )א''דף מא ע(ְּוִאיהו , ּ
ִדיק ּצַ א, ּּבַ ִליל ּבְ ְּדִאיהו ּכְ ִליָלא , ת''ּ ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִליל ', ְוַעד ת' ֵמאְּדִאיִהי ׁשְ ְּוִאיהו ּכְ

ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא ַקְדָמִאין ַלת ּבִ ְתָרִאין, ּּתְ ֵרין ו, ּוְתַלת ּבַ ִליל ּתְ הֹון ' ו'ְּוִאיהו ּכְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ר)שמות כח ז( י ְקצֹוָתיו ְוֻחּבָ ּתֵ ְּדִאינון ,  ַעל ׁשְ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא '' י)א ואינון''נ(ּ ּב ּבִ

ְּדִאְתְקִריאו ְּוֻכְלהו ַח, ּ ֶאְמָצִעיֹותּ ַלת ָוִוי''ּ ה ְדִאינון ּתְ ִליָלן ּבְ ְרָכָאן ְדִאְתּכְ ּי ּבִ ּ א ''נ(, ן''ּ

ְּדִאיהו דו ַפְרצוִפין, )א''ו ה''א וא''ד ה''דאתמר בהון יו ּ ּ עור קֹוָמה, ּּ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ַמר , ּ ְדִאּתְ
יה  ֶרׁש ֶע)שם כו טז(ּּבֵ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ָאת יַמאי ָסְלַקת ְלֶעּבְ, ְׂשֶ ר ּבְ   .'ׂשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגל, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]3552דף [ -ּוָתא ּבְ

ַלת ָוִוי' ַּוַדאי ה, ָּקם ָסָבא ַחד ָפַתח ְוָאַמר ה ּתְ ְּדִאינון ַח, ן''ִּאית ּבָ ְרָכָאן''ּ ַגְווָנא , י ּבִ ּכְ
הֹון , ]ציור[ָדא  ַמר ּבְ ּ וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ְּדִאּתְ ַּמאי ֹראׁש ַצִדיק ָדא , ּ ּ

ְרָיין ַח, ָצִעיָתאַּעּמוָדא ְדֶאְמ ְּדֵביה ׁשַ ְרָכָאן ְדה''ּ יכו ְלה, ִּעָלָאה' ּי ּבִ יה ִאְתְמׁשִ ּוִמּנֵ ּ ְזִעיָרא ' ּ
ִביָנן ַחד, ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק ּוְבִגין ָדא גוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ּ ּ.  

ְּדִאיהו ִבְמִציעות ה' ו ּ עור קֹוָמה, ה''ּ ִּאיהו ׁשִ ה, ּ ָאת )יקא דסל''נ(ְוָסִליק , ְּוִאיהו ַאּמָ  ּבְ
ר ַאּמֹותְלֶע' י יה , ׂשֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ּ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ה ַוֲחִצי , ְׂשֶ ְוַאּמָ

ֶרׁש ָהֶאָחד ה ֹרַחב ַהּקֶ ְּדִאיהו ְבָרָזא ְדז', י' ָּדא ו, ָהַאּמָ יה ִאְתְקִריאו', ּ ין ּבֵ ּגִ ְּדָכל ּתַ ּ ּ.  

י ְכֵתֹפת  ּתֵ ָאהּ ֹחְבֹרת ָד)שם כח ז(ׁשְ ּתָ ְּדִאינון ְיִמיָנא , ּא ָכֵתף ִעָלָאה ְוָכֵתף ּתַ
ָמאָלא ֵני ְקצֹוָתיו ִאינון ו, ה''ְּוִאינון ה, ּוׂשְ ִחּבוָרא' ה' ּוְבהֹון ִאְתֲעִביד ה', ו' ֶּאל ׁשְ , ּּבְ

ר  ֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחּבָ ּוְבִגין ָדא ֶאל ׁשְ   .)שם(ּ

ה ִאיִהי ו ָכל ֲאַתר ַאּמָ ּוְבִגין ָדא', ּבְ ה ְטָפִחיםּ ּשָׁ ת ׁשִ ה ָדא י,  ִאיִהי ּבַ ', ַוֲחִצי ָהַאּמָ
ִּדְתֵרין יוִדי ה''ּ עוָרא ְדַאּמָ ּן ִאינון ׁשִ ַלת ְטָפִחים' ְוָאת י, ּ עוָרא ִדיָלה ּתְ ּׁשִ ר ְוֶע', ְוָדא ג, ּ ׂשֶ

עוָרא ְדגוָפא ְדַבר ַנׁש ַּאּמֹות ָדא ִאיהו ׁשִ ּ ּ ַמר, ּ ָרה ְדָבִרים ְדִאּתְ ל ָּלֳקֵבל ֲעׂשָ כֹוס ׁשֶ  ּבְ
ָרָכה ע , ּבְ ִזְמָנא ָדא ֶאָלא ַאְרּבַ ַאר ּבְ ּתָ , מן דו פרצופין' ואשתאר ד' א דאסתלק ו''ס(ְּוָלא ִאׁשְ

ָמה ְדאוְקמוָה, )סליק לעשר' באת י', ושעורא דכלא ו ּּכְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְּוֻכְלהו ְרִמיֵזי ְבגוָפא ּכְ ּ ין ִמן , ּ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְתֵרין ַאּמִ ְוֵכן , ִּפְרָקא ְלִפְרָקאּבִ
ֵרין ָמאָלא ּתְ ְדרֹוָעא ׂשְ ע, ּבִ ֵרין ׁשֹוִקין ד, ָהא ַאְרּבַ ּתְ ֵרין ָהא ', ָהא ח' ְוֵכן ּבִ ּוְבגוָפא ּתְ ּ

רֶע ָּדא ִאיהו ֶע, ׂשֶ ֶרׁשּ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ׁשֶ, ְׂשֶ ְר ִאיהו ְבִהפוך ַאְתָוון''ַהּקֶ ּ ר , ּּ ין ֶקׁשֶ ּבֵ
ר   .ְלֶקׁשֶ

ן ָהֶאָחת ַוֲחִמּשָׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ָעאן ְדָיד , )שם כו כז(ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ִּאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ
ָמאָלא, ָיִמין ָעאן ְדָיד ׂשְ ִנית ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ , ַּוֲחִמּשָׁ

ְלהו ִמָדה ַלּבְ ָעאן ּכֻ ְּוִאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ ֳעלֹו ַמִים ְוגֹוֵמר , ִריִחיםּּ ׁשָ ישעיה (ְּוִאינון ִמי ָמַדד ּבְ

ְּוָהא אוְקמוהו, )מ יב ּ ְּוִאינון ָא ֵא ֹא ִא ֻא ָחֵמׁש ְנקוִדין ִאֵלין, ּ ּ ְּדִאּנון ָקֵמ, ּ י ''ץ ֵצִר''ּ
ֵר''ם ִחיֵר''ֹחֵל ָרָזא ְדאלהי, ק''ק ׁשֻ ן, ם''ִּאינון ּבְ ּבַ ֻחׁשְ ם ''ָזא ְדאלהיְוָר, ְּדָהִכי ְסִליק ּבְ

יָנה ַוַדאי)ו''א יה''נ(ְּוָדא ִאיהו , ה''ָמֵלא י   .ּ ּבִ

ה''ַאְלִפי' ְוָהִכי ְבָרָזא ה ִליָלן ּבְ ָאה' ן ּכְ ּתָ ָמה רוַח , ּתַ ַלת ְנׁשָ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ִאינון ּתְ ּ ּ
ית ִקּבול ְדֻכְלהו' ה, ְוֶנֶפׁש ְּזִעיָרא גוָפא ּבֵ ּ ּ ַלת  )'א פתיל ה''ס(ְּפִתיָלה , ּּ יה ּתְ ְּדִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּ

א ַרּגָ ּּגוָוִנין ִדׁשְ ַמת ָאָדם ''ְּדִאיהו ֵנר יהו, ּ ַּזִית ִמֵזִתים ָדא ַצִדיק, )משלי כ כז(ה ִנׁשְ ּ ּ ,
ֶמן ַזִית ָזך יה ׁשֶ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ א ְבִאינון ָאִתין , ּ ִתיׁשָ יׁש ּכְ ִתית ְדַכּתִ ּּכָ ּ ְדִאינון ֵאָבֵרי )א זיתין''ס(ּ ּ

ד, ְוָדא ְבִרית ִמיָלה, ּגוָפא א ְדִאְתְקִריַאת ּגַ ִכיְנּתָ י ׁשְ   .ְלַגּבֵ

  ]ב''דף מא ע -תיקוני זוהר [



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ד הוא  ְזַרע ּגַ ן ּכִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוַהּמָ ַההוא יו, )במדבר יא ז(ּ ּּבְ יד''ּ אי , ד ִאְתֲעִביַדת ּגִ ְוַאּמַ
ד ִליָלא ִמז, ִאְתְקִריַאת ּגַ ִגין ְדִאיִהי ּכְ דְסִפי' ּּבְ ן ּגַ ּבַ ָּראן ְדָסְלִקין ְלחוׁשְ אי , ּ ְוַאּמָ
ִגין ְדֹכָלא ָלא ָיְדעו ַמה הוא, ִאְתְקִריַאת ָמן ּּבְ ּ ִריך הוא ָמן ְדִאיהו , ּּ א ּבְ ְּדָנִחית לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ד ִחָוור ְזַרע ּגַ ֹדַלח , ּּכִ ִעין ַהּבְ ְטָרא ִדיִמיָנא, )שם(ְוִעינֹו ּכְ ְּדִאיהו ִחָוור ִמּסִ ּ ּמֹו ַטְעְו, ּ
ְדָבׁש  ַצִפיִחית ּבִ ָמאָלא)שמות טז לא(ּּכְ ְטָרא ִדׂשְ ר ַאְתָוון , ַּמה הוא,  ִמּסִ ְכִליל ֵמֲעׂשַ

ְּדִאינון  א ְדאֹוַרְייָתא, א''ו ה''א וא''ד ה''יו )ב''דף מא ע(ּ ן מ, ְוָדא ַמּנָ ּבַ , ה''ְוָסִליק ְלֻחׁשְ
  .ּה הוא''ְּוָלא ָיְדעו ַמ

ִאילו ּבִ ָרא ְוָיִהיב לֹוןְּוִעֶרב ַרב ׁשְ ִתיב , ׂשְ ין )במדבר יא לג(ּוַמה ּכְ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ּ ַהּבָ
ֵרת ְוַאף יהו יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּנֵ ר ', ה כו''ׁשִ ׂשָ ּבָ ר ָהא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבַ ׂשָ ְּוַהאי ּבָ ּ ּ

ַמִים א ְדָאְכלו ִעֶרב ַרב, ַּהיֹוֵרד ִמן ַהּשָׁ ָּדא ַמּנָ ל ָד, ּ ּא ָאְמרו ֲעָלה ֵאין ָדָבר ָטֵמא ְּוִעם ּכָ ּ ּ
ַמִים)א רע''ס(   . יֹוֵרד ִמן ַהּשָׁ

ר ַמאי ִניהו ׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּוָרָזא ְדַהאי ּבָ ר)בראשית ו ג(ֶּאָלא ּכְ ם הוא ָבׂשָ ּגָ ׁשַ , ּ ּבְ
ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ ֶב''ְוַהאי ָבׂשָ, ְוָרָזא ָדא ְלַחּכִ ִהפוָכא ׁשֶ ּר ּבְ ַמר ַוֲע, ר''ּ שם מב (ֵּליה ִאּתְ

יֶכם)יט ּתֵ ֶבר ַרֲעבֹון ּבָ ר ֹקֶדׁש,  ׁשֶ ׂשָ יה , ִּאם ָזכו ּבָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִרי ֶאחֶזה )איוב יט כו(ּ ׂשָ ּ וִמּבְ
ׂשָ, ַה''ֱאלֹו ַהאי ּבָ ִרי''ְוִאם ָלא ָנְטִרין ּבְ ֶב, ת''ר אֹות ּבְ ּשֶׁ ְִאְתַהַפך לֹון ּבַ  )א מצאתי''ס(. ר''ּ

ָיְוָתא ֲחִזי ּכָ י ּבְ גֹון ּכִ ֵרין ַאְתָוון ּכְ ָמא ְדִאיִהי ִמן ּתְ ישעיה כו (ּה צור עֹוָלִמים ''ּה יהו''ל ׁשְ

ְלָיא ִמן ָחְכָמה)ד יָנה,  ּתַ ְלָיין ִמן ּבִ ַלת ַאְתָוון ּתַ א , ּוִמן ּתְ ִכיְנּתָ ְלָין ִמן ׁשְ ע ּתַ ּוִמן ַאְרּבַ
ָאה ּתָ ָחֵמׁש ְסִפיָר, ּתַ ְלָיין ּבְ ְלָיין ִמן ַצִדיק, ןּוִמן ָחֵמׁש ּתַ ית ּתַ ּוִמן ׁשִ ָעה , ּ ַבע ְוִתׁשְ ּוִמן ׁשֶ

יה ָאהִמן ֶע, ּּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת, ׂשֶ ִרין, ְּדִאיִהי ֲעׂשִ ּוָבה ְמַעּשְׂ ּוְבִגין , ּ
רְּדִאיִהי ְכִליָלא ֵמֶע ָפחות ֵמֲע, ׂשֶ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ה ֵאין ׁשְ ַמר ּבָ ִּאּתְ ָרה ּ   .)כאן חסר(ׂשָ

א ִאיִהי י''ַזְרָק ּגָ ְּוחוָטא ִדיָלה ו', א ַהאי ּתַ ַמע ִעם ', ּ ְּוָהא אוְקמוהו ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ ּ ּ
ִגין ְדָאת י, ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְוָלא ֲהוֹו ַמְפִסיִקין א ְיָקָרא' ּּבְ ִליָתא ַקִדיׁשָ , ִּאיִהי ַאְבָנא ַמְרּגְ

ָפה ִלי, ִקיְרָטא ִאיִהי ׂשָ ּקוִנין ְדִאינון אחהּכְ ָּלא ֵמָחֵמׁש ּתִ ּ ' ְוָדא ה, ף ְוגֹוֵמר''ע בומ''ּ
ָרֵאל יהו, ִּעָלָאה' ָּחֵמׁש ַאְבִנין ְדִקיְרָטא ָדא ה, ְזִעיָרא ַמע ִיׂשְ ו ''ה אלהינ''ְּדִאינון ׁשְ

  .ַאְבִנין ֶאָחד' ִּאְתֲעִבידו ה, ה''יהו

ִריכו ְדכוְלהו ו ּּכְ ּ ית ּתֵ' ּ ּיִבין ְדִיחוָדאְּדִאיהו ְכִליל ׁשִ ָרֵאל יהו, ּ ַמע ִיׂשְ ה ''ְּדִאינון ׁשְ
ה, )דברים ו ד(ה ֶאָחד ''ו יהו''אלהינ ִריכו ָצִריך ְלַסֲחָרא ִקיְרָטא וְלָאְרָכא ּבָ ּוְבַההוא ּכְ ּ ּ ּ ְּ ,

ִליָלא ֵמָחֵמׁש ַּעד ְדָסִליק ָלה ַעד ֵאין סֹוף, )א מעשר''נ(, ַהאי ַאְבָנא ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
  .)שם יז כ(ְַמַען ַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו ְל

ֲעָמֵלק ַעאת ְלֶמֱעַבד ִדיָנא ּבַ ד ַהאי ַאְבָנא ּבָ ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ּּכַ ַחָייִבין, אֹו ּבְ , ְּוֵכן ּבְ
בוָרה ל ְסִפיָראן, ָּנְטָלא ִמּגְ ה ּכָ ִליָלן ּבָ ְלהו ְגבורֹות, ְּוִאְתּכְ ה ּכֻ ְּוִאְתְקִריאו ּבָ ּ ּ ַעאת ,ּּ  ְוַכד ּבָ

ָעְלָמא א ְוִחְסָדא ּבְ ה ְוִאְתְקִריאו , ָנְטָלא ֵמֶחֶסד, ְּלֶמֱעַבד ִחּנָ ִליָלן ּבָ ְּוֻכְלהו ְסִפיָרן ִאְתּכְ ּ ּ ּ
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ַעאת ְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא, ֲחָסִדים ְּוֻכְלהו ְסִפיָרן , ָּנְטָלא ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוַכד ּבָ ּ
ה ִלילו ּבָ ִּאְתּכְ   .ְּקִריאו ַרֲחֵמיְוִאְת, ּ

ָכל ִסְטָרא' ְוַהאי י ד ָנְטָלא ֵמֲאָבָהן, ִאיִהי ּבְ מֹוְדַעת ּכַ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ן ּבְ ֶּאָלא , ִאם ּכֵ
ְנקוָדה ְטָרא ְדקמ, ּּבִ ד ִאיִהי ְנִקיָדא ִמּסִ ְטָרא , ץ ַנְטָלא ֵמֶחֶסד''ּכַ ְוַכד ִאיִהי ְנִקיָדא ִמּסִ

ָב ְטָרא ְדַעּמוָדא ''ְוַכד ְנִקיָדא ֵמֹחֵל, ּבוָרה ִמּגְ)א ינקא''ס(א ַנְטָלא ''ִדׁשְ ּם ִאיהו ִמּסִ ּ
א ְורוָחא , ְדֶאְמָצִעיָתא ִּדְתַלת ְנקוִדין ִאֵלין ִאינון ַמָיא ְוֶאּשָׁ ּ ּּ ח דף ''כאן חסר והוא בתקוז(ּ

  .)ג''ד ע''כ

ַָויֹאֶמר ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך  ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ְד, )בראשית ד ט(ּ א ֲחִזי ּתְ ּּתָ יהּ ְלקו ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ ,
ְרמו ֵליה ִמיָתה, ִּדְבהֹון ָחב ּּגָ ָּאמֹון מוְפָלא וְמכוֶסה' א, ּ ּ ָבה' י, ּ י , ַמֲחׁשָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

א, ֶאְלָעָזר ִבין ִאינון, ַאּבָ ה ַמֲחׁשָ ּמָ ָבה, ְּוָהא ּכַ ָאה ִאְתְקֵרי ַמֲחׁשָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָחְכָמה , ׁשְ
ָבהִּעָלָאה ִאְתְקֵרי ַמ ָבה, ֲחׁשָ ָבה, ּוְלִעיָלא ְלִעיָלא ַמֲחׁשָ ְלהו ַמֲחׁשָ ּוְלִעיָלא ִמּכֻ ְדֵלית , ּּ

ה ִּעָלָאה ְדָכל ִעָלִאין, ְוִהיא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְּלִעיָלא ִמּנָ ִאי ֵתיָמא ְדָסִליק , ּ
ן ּמָ יה ְדָאָדם ּתַ ְבּתֵ ַּמֲחׁשַ יה , ָלא, ּ ַמר ּבֵ י ִעירֹום ָאֹנִכי  ָו)בראשית ג י(ְּדָהא ִאּתְ ִאיָרא ּכִ

יה, ָוֵאָחֵבא ט ַמְלּבוׁשֵ ְּדַהאי ִערֹום ַאֲחֵזי ְדִאְתַפּשַׁ ּ א ָוֵאָחֵבא, ּּ ַאּבָ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ,
ה  ר ֹמׁשֶ ּוִבְבָרא ַוַיְסּתֵ   .)שמות ג ו(ּ




